فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/3/11مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

865

375

490

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

15

20

مدت کل مراسم
نماز جمعه
60

کیفیت خطبه ها
خیلی خوب

 -1سخنران پیش از خطبه و چكیدهای از سخنرانی:
 -2حوادث و جریانهای مهم سیاسی منطقه در این هفته:

 -3تعداد جلسات ستاد در این هفته با قید تاریخ و اعضای شرکتکننده و چكیده تصمیمات:
نام و نام خانوادگی فریدون سالمی

تاریخ جمعه  97/03/11عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:یكی از عوامل تحكیم بنیان خانواده آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود
میباشد اما حق والدین بر فرزندان  :در سوره احقاف خداوند دستور نیكی کردن به پدر ومادر را به
فرزندان داده است سپس درباره حق مادر میفرماید مادرت تو را با سختی و ناراحتی حمل کرد و بدنیا
آورد و در دوران حمل و شیر دهی بزرگترین ایثار و فداکاری را در مورد فرزندش انجام داد .فرزند
باید بداند انفاق و امداد و احترام بلكه هر نوع نیكی نسبت به والدین الزم است احسان به آنها باید
همیشه باشد نه مقطعی و احسان باید بدون واسطه باشد در احسان به والدین مسلمان بودن آنها شرط
نیست.
خطبه دوم :شب قدر شب رحمت –غفران وبیدار شدن از غفلت ها ست  14خرداد سالروز رحلت امام
خمینی (ره)در سال 1368و انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به رهبری است امام خمینی (ره)
عزیزی که به ما ایستادگی آموخت و استكبار ستیزی و عزتمندی میراث ماندگار اوست  .در دوازدهمین
روز ماه مبارک رمضان جمعی از دانشجویان مهمان رهبر انقالب بودند در فرازی از بیاناتشان اشاره
فرمودند-1رهبری به مشكالت و چالش ها توجه دارند و این نیاز به کار وتالش شماها دارد که از
مشكالت کاسته شود -2انقالب نیاز به استمرار دارد آنچه در سال  57اتفاق افتاد مرحله اول انقالب بود
انفجار در مقابل نظام باطل و طاغوت مرحله دوم باید ارزش ها محقق شود واین نیاز به دولت انقالبی
دارد مرحله سوم :بوسیله اجرائیات وقانون درست ارزش ها در جامعه تحقق پیدا کندمرحله

چهارم:حرکت اسالمی نظام اسالمی دولت اسالمی درست شود تا زمینه تمدن اسالمی بوجود اید -3 .
رشد اخالق های معاشرتی و آماده سازی فضا برای رشد معنویت در انسان های مستعد الزم است.

