فرم اطالعات و چکیده ی خطبه های نماز جمعه شهرستان  /شهر توره

شماره نامه 59/11 :

ایراد خطبه نماز جمعه توسط عزت اهلل سنجیده تاریخ برگزاری نماز جمعه  1396/03/12مسئول ستاد علی احمد احمدی
تعداد شرکت کنندگان

مرد

زن

جمعیت شهر

500

260

240

2300

مدت

مدت

مدت کل مراسم

خطبه اول

خطبه دوم

نماز جمعه

 14دقیقه

 21دقیقه

 50دقیقه

کیفیت خطبه ها
عالی

 -1سخنران پیش از خطبه ها و چکیده ای از سخنرانی :
 -2حوادث و جریانات مهم سیاسی منطقه در این هفته :
 -3تعداد جلسات ستاد در این هفته با قید تاریخ و اعضای شرکت کننده و چکیده تصمیمات :

 -4نام و نام خانوادگی :مجتبی عبدلی

تاریخ 1396/03/12 :

عنوان  :عضو ستاد اقامه نماز

موضوع و خالصه مختصری از خطبه های نماز جمعه
خطبه اول  :امام جمعه محترم شهر توره در شروع خطبه اول ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیز از گناهان فرمودند :
حدیث قدسی  :ای احمد ! آیا می دانی که چه هنگام بنده ی من  ،بنده ی واقعی و عابد راستین محسوب می شود ؟ عرض کرد  :خیر ای پروردگار من
 .فرمود  :وقتی که هفت خصلت در او جمع گردد  ،شایسته ی این نام خواهد شد  -1 :تقوایی که او را از محرمات حفظ کند  -2 .سکوتی که او را از
حرف بیهوده مهار کند  -3 .ترسی که هر روز به واسطه ی آن گریه اش افزون گردد  -4 .حیایی که در خلوت از من شرم نماید  -5 .خوردن به
اندازه ای که رفع نیاز او شود  -6 .کینه نسبت به دنیا به جهت آن که من نسبت به آن کینه دارم  – 7 .عشق به خوبان به دلیل آن که من به آن ها
عشق می ورزم .

خطبه دوم  :امام جمعه محترم شهر توره در خطبه ی دوم ضمن دعوت به رعایت تقوا و پرهیز از گناهان فرمودند :
 امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند  :به درستی که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسیله ی طاعتش به رضای اوسبقت گیرند .
 حضرت آیت اهلل خامنه ای ( مدظله ) در جمع قاریان قرآن در حسینیه امام (ره) فرمودند  :خداوند انسان ها را برای ارتباط  ،محبت و کمک بهیکدیگر خلق کرده است  ،اما امروز در همه جای دنیا جنگ  ،نا امنی  ،ترس و گمراهی وجود دارد  ،ایشان فرمودند  :نجات از این گرفتاری ها در گرو
هدایت قرآنی است  ،اما متأسفانه جامعه ی اسالمی مانند سایر جوامع دچار مشکل است و افرادی ناالیق سرنوشت بعضی از جوامع اسالمی را در
دولت هایی چون  ،عر بستان سعودی در دست گرفته اند  .ایشان علت این وضع را دوری از قرآن و حقایق قرآنی خواندند و فرمودند  :این افراد در
ظاهر معتقد به قرآن هستند ،اما در باطن به کفار و دشمنان اسالم کمک می کنند  .ایشان ضمن اشاره به رفتار های ضد دینی در یمن و بحرین ،
وعده ی قرآن مبنی بر نابودی باطل را یاد آور شدند و فرمودند :کسانی که علیه مسلمانا ن چنین کارهایی را می کنند  ،باطل هستند و باطل قطعاً دچار
زوال و سقوط خواهد شد .البته آن وابسته به چگونه عمل کردن مؤمنان است  ،اگر جامعه مؤمنان درست عمل کنند نابودی باطل زود تر اتفاق می افتد.
  14خرداد بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) می باشد که این روز را به عموم مسلمین جهان و ملت عزیز ایران تسلیت و تعزیت عرضمی کنم  .به همین مناسبت فردا شنبه ساعت  7غروب مجلس گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) در مسجد جامع شهر توره برگزار خواهد شد ،
امید وارم همه عزیزان در این مراسم شرکت نمایند .
 قیام خونین  15خرداد  1342یکی از عوامل اثر گذار در پیروزی انقالب اسالمی ایران بود  ،این روز بزرگ را گرامی می داریم . دهم رمضان سالروز رحلت جانگداز اولین بانوی فداکار اسالم و یار و همسر گ رامی پیامبر اکرم (ص)  ،حضرت خدیجه (س) می باشد  ،این روز راخدمت تمام مسلمین جهان و ملت عزیز ایران تسلیت و تعزیت عرض می کنم  .حضرت خدیجه (س) در طول  24سال زندگی مشترک با پیامبر (ص)
خدمات زیادی را به صورت های مختلف با حمایت مالی  ،روحی و عاطفی به پیامبر(ص) ارائه نمودند  .رسول اکرم (ص) در مورد ایشان فرمودند :
هیچ ثروتی به اندازه ی خدیجه (س) برای من سودمند نبود  « .سخاوت  ،کرامت  ،ایثار  ،فداکاری  ،عفت و پاکدامنی  ،دور اندیشی و توجه به
مستمندان  ،عطوفت و مهربانی و صبر و استقامت  ،گذشته از فضایل اخالقی  ،از کماالت علمی هم برخوردار بودند » .
 تأیید صالحیت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان  ،ضمن تبریک به منتخب ملت ایران  ،از ریاست محترم جمهوریتقاضا داریم  ،در خصوص معیشت و بیکاری و تورم  ،اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی  ،نگاه کالن و ویژه ای داشته باشند .
 در هفته ای که گذشت ترامپ از دادگاه عالی آمریکا درخواست احیای فرمان ممنوعیت ورود اتباع  6کشوراسالمی از جمله ایران به آمریکا راخواستار شد .
 در هفته ای که گذشت سفر ترامپ به فلسطین اشغالی و دیدار با مسئوالن رژیم جعلی اسرائیل در این هفته در خصوص امنیت اسرائیل و تهدید ایرانبرای منطقه و جهان بحث شد .
 مخفیگاه های داعش که به منزله گنج و بزرگ ترین منبع مالی برای خرید سالح و تقویت نیرو های آن ها بود به تصرف ارتش سوریه در آمد . -والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته .

