درﻫـﺎی ﻣﻐﻔـﺮت اﻟﻬـﯽ در ﻣـﺎه رﺟـﺐ
ﺑﺎز اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻄﺎء اﺣﮑﺎم اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺧﻤﯿﺮ ،اﻇﻬﺎر
رﺟﺐ ﻗﺮار دارﯾﻢ و در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﮐﺮد  :در ﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ وارزﺷﻤﻨﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺖ .
ﻣﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻗﺪاﺳﺖ و
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه رﺟﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم
وارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺟﺰء
ﺧﺎﺳﺮان اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ اداﻣﻪ داد:ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ
ـﺎل
ـﺮ ﺳـ
ـﺎم دﯾﮕـ
ـﻮل اﯾـ
ـﺎ در ﻃـ
ـﺎن ﻫـ
ـﺖ اﻧﺴـ
ـﺎزی اﺳـ
ـﺖ ﺳـ
ـﺎل ﻇﺮﻓﯿـ
دﻧﺒـ
ﺑﻮاﺳﻄﻪﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﺣﺰب ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺳﯿﺪ اوﻗﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎﻧﯿﺖ و آن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای او ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﮏ روز
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ و در ﻃﻮل روز ﺟﻤﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود:از ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در آن ﺟﻤﻊ
ﺷـﺪه اﻧـﺪ و زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻣﺘﻌﺎلﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺼﯿﺮت ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼمﺻﺎﻟﺤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪاﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ
در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن وآﺑﺮوی

اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎن اﻣﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺧﻤﯿﺮ اﺑﺮاز ﻛﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺻﺪر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر و ﺧﻮد رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .
ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﺎ در ﺟﻬﺖ آن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ در ﺑﯿﻦﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

