فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه  97/6/2مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

290

180

110

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

15

15

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:یک جلسه برگزار شد.
نام و نام خانوادگی آقای سالمی

تاریخ جمعه  97/6/2عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی
خطبه اول:مروری برخطبه غدیر-فرازهای خطبه غدیر-1حمد وثنای الهی در اولین بخش پیامبر(ص) در حمدو ثنای الهی را
بجای آورده وقدرت ،عدالت ،علم،کرم،لطف و رحمت حق تعالی را ذکر کرده در مجموع یک دوره درس توحید را متذکر شد
-2ذکر فرمان الهی :فرمان ودستوری قاطع از سوی خداوند مبنی بر اعالن امانت و والیت امیرالمومنین(ع) پیامبر(ص)
فرمودند خداوند از من راضی نمی شود مگر آنچه در حق علی(ع) به من امر کرده ابالغ کنم -3اعالم رسمی والیت و امامت
دوازده امام(ع)-4بلند کردن امیرالمومنین (ع)با دستان خویش و فرمودند این علی برادر من ،وصی من،جانشین من است -5
تاکید بر مساله امامت-6کارشكنی منافقان رابیان نمودند -7دوستان و دشمنان اهلبیت (ع) معرفی شدند -8معرفی حضرت
مهدی (عج)و برخی از اوصاف ایشان -9آماده کردن مردم برای بیعت -10بیان حالل و حرام و واجبات الهی -11بیعت گرفتن
رسمی از مردم با دست وزبان وقلب شان
خطبه دوم:تبریک هفته دولت-تبریک والدت امام هادی(ع) وتبریک عید سعید غدیرخم

برخی از شاخص های دولت

کارآمد در نظام اسالمی -1دولت انقالبی و عزتمند یعنی ترویج شعارهای انقالب و ارزشهای آن درجامعه -2دولت جهادی
یعنی دولتی که خدمت رسانی به مردم را در جهت رضایت پروردگار عالم انجام دهد نه کسب جاه ومقام -3دولت پرکار
وپرنشاط یعنی دولتی که روحیه جهادی و انقالبی گری داشته باشد -4دولت تحول آفرین یعنی عدم پایبندی به کارهای
روزمره گی  -5دولت شایسته ساالر یعنی برای امور اداره کشور از افراد شایسته که دارای تعهد و تخصص هستند بكار گرفته
شود -6دولت مردمی و خدمتگزار -7دولت قانون گرا -8دولت فساد ستیز 8 .شهریور روز شهادت شهیدان رجایی و باهنر را
گرامی می داریم و این روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شد  .بیش از 17000نفر از مردم کشور ما از سال 57تا کنون توسط
منافقین به شهادت رسیدند امروز غرب میزبان این گروه تروریستی میباشد.
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