فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/7/20مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

278

185

93

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 در مورخه97/7/20برگزار شد.
نام و نام خانوادگی فریدون سالمی

تاریخ جمعه  97/7/20عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول :برخی از ویژگیهای یاران امام حسین(ع)در کربال-1پاسداری از دین خدا – آنها جان و مال و آبرو را
برای برپایی حاکمیت دین خدا ایثار کردند و در زیارتنامه شهدای کربال میخوانیم  :سالم بر شما که یاوران دین خدا و
حامیان دین خدا بودید و برای حاکمیت دین و محو ظلم و ستم و شرک و الحاد و بت پرستی جنگیدید و بذل جان کرده
اید-2والیتمداری  .اینها در روزگارشان تابع ولی خدا بوده اند شهدای کربال وقتی وارد جنگ می شدند با اشعار حماسی
خود را معرفی می کردند یکی از آن اشعار چنین بود فرمانده من امام حسین(ع) است وچه خوب فرماندهی او مایه
شادمانی قلب رسول (ص) است -3وفاداری به عهد و پیمان آنها وفاداری را به نهایت و آخرش رساندند آمده است
شهدای کربال وقتی به میدان می رفتند از امام حسین(ع)اجازه می گرفتند و امام (ع) این آیه را می خواند :از میان
مومنان مردانی بودند که عهد پیمانشان را به پایان رساندند و بعضی در انتظارند و در عهد و پیمانشان ذره ای تغییر
رخ ندادند و امام (ع)فرمودند من اصحابی بهتر از اصحابم نمی دانم و سراغ ندارم .

خطبه دوم:راه های مقابله با دشمن در بیانات مقام معظم رهبری -1باید احساس حضور و وجود دشمن را داشته
باشیم و برای دفاع ازخود سنگربوجود بیاوریم -2اعتماد به نفس وعزم در ایستادگی الزمه این مبارزه است و
باید اعتماد به نفس و شجاعت داشت-3شناخت حوزه وعرصه تهاجم را ما باید بدانیم وجنگ ما با دشمن کجاست
 -4ما باید واقعیت های کشورمان و جهان و منطقه را درست بفهمیم واال دشمن با تصویر سازی غلط وانمود می
کند که در موضع قدرت است در حالیکه چنین نیست و ما دارای قدرت هستیم-5شناخت واقعیت ها و توانمندی
خود البته ما مشکل اقتصادی و نفتی داریم این عیب است ما فرهنگ صرفه جویی نداریم این عیب است عیب
واقعی بن بست است که ما بحدهللا نداریم -6اگر دشمن در ما وحدت مشاهده کند و در ما احساس قدرت کند عقب
نشینی می کند ما باید به دشمن پیام قدرت بدهیم  .هفتم ماه صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

