فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 96/10/29مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

340

190

150

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

14

16

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 در مورخه1396/10/29

نام و نام خانوادگی فریدون سالمی تاریخ جمعه96/10/29عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
خطبه اول:یكی از مهمترین عوامل رستگاری وسعادتمندی نماز است .نماز از عباداتی است با گونه های
مختلف که در همه شریعت ها بوده است حضرت ابراهیم (ع)برپایی واقامه نماز را هم برای خودش
وهم برای فرزندانش از خداوند طلب نمود  .حضرت عیسی (ع) در گهواره از نماز سخن گفت بنابرین
نماز اختصاص به شریعت خاتم االنبیاء (ص) ندارد  .در آیات اولیه سوره مومنون هفت صفت برای
مومنان سعادتمند ذکر شد اول وآخر این صفات در مورد نماز است .حضرت علی (ع)اگر با مشكلی
برخورد می کرد به نماز بر می خاست وبعد به دنبال حل مشكل به راه می افتاد واین آیه را تالوت می
کرد ای مومنان از صبر ونماز در برابر حوادث سخت کمک بگیرید .
خطبه دوم :رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار میهمانان سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهای
اسالمی برخی از مهمترین مسائل مبتال به جهان اسالم را اینگونه مطرح فرمودند -1 :لزوم توجه جهان
اسالم به مسائل اصلی-2امكان شكست استكبار در جنگ سرد -3لزوم توجه به مساله مهم فلسطین -4
لزوم برمال کردن دروغ های آمریكا در حقوق بشر و مبارزه با تروریسم -5خائنان به جهان اسالم
ودشمنان را بشناسیم  .مطالبات رهبری از مسئولین -1دفاع از حقوق ملت بویژه طبقه ضعیف -2توجه
به دشمنی دشمن -3توجه به مسائل کلیدی اشتغال وتولید .مطالبات رهبری ازمردم-1عدم باور
شایعات -2کمک به مسئولین -3رهبری مردم ساالری دینی را صادقانه قبول دارد .

