فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/2/7مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

335

190

145

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

15

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 مورخه 97/2/7برگزار گردید.
نام و نام خانوادگی عبدالرحیم محمودی

تاریخ جمعه 97/2/7عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:برخی از اوصاف یاران و شیعیان امام زمان (عج)  .در قران آیاتی وجود دارد که ویژگیهای
بر شمرده آنها را میتوان بر یاران وشیعیان حضرت مهدی (عج)تطبیق داد یكی از آن آیات آیه 54
سوره مائده است بر اساس این آیه خداوند جمعیتی را برای حمایت از دین بر می انگیزد که دارای این
اوصاف باشند -1خد آنها را دوست دارد وآنان خدا را دوست دارند -2در برابر مومنان خاضعند -3
در برابر ستمكاران قدرتمند -4جهاد در راه خدا برنامه همیشگی آنهاست -5ثابت قدم بوده و از
مالمت کنندگان باکی ندارند.
خطبه دوم 11 :شعبان سالروز والدت حضرت علی اکبر (ع)روز جوان نامگذاری شد این والدت را به
همه محبان آن حضرت بخصوص جوانان مومن و انقالبی تبریک عرض می کنم  9-اردیبهشت روز
شوراها مبارکباد  11اردیبهشت روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است که از زحمات کارگران که با
همت واالی خود چرخ صنعت و تولید را به گردش در می آورند تجلیل شود و حمایت از کارگران زمینه
تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی است  .نیمه شعبان والدت امام زمان (عج)بر همگان مبارکباد .
مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان 35دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند :تنها
راه سعادت امت اسالمی عمل به قرآن است  .ریئس جمهور آمریكا با کمال وقاحت می گوید اگر ما
نباشیم برخی کشورهای عربی یک هفته دوام نمی آورند و این ذلت وخواری است .
از مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج)تشكربه عمل می آید .

