فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 97/02/28مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

710

360

350

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

14

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 مورخه 97/2/28برگزار شد .
نام و نام خانوادگی فریدون سالمی

تاریخ جمعه  97/2/28عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:برخی از برکات و فواید روزه -1تقوی وخویشتنداری-2یار و مددکار آدمی است-3نفس
روزه دار تسبیح -4دعای روزه دار مستجاب -5پاداش عمل روزه دار چندین برابر خواهد شد-6دو
شادمانی برای روزه دار است یكی در وقت افطار دوم وقتی که به مالقات خدا آمده و خداوند او را
وارد بهشت می کند -7روزه وسیله تقرب به خداوند است -8روزه اگر واقعی باشدیعنی اگر روزه دار
عالوه بر آنچه روزه را باطل می کند چشم وگوش وزبان و دیگر اعضا و جوارهش روزه دار باشد از
کناهان بیرون می آید مثل روزی که از مادر متولد گشته است .
خطبه دوم :رهبر معظم انقالب اسالمی در محفل انس با قرآن کریم فرمودند :نكبت بعضی از جوامع
اسالمی بخاطر دوری از قرآن است جوانان ایرانی وانقالبی انس با قرآن را افزایش دهند وعمل به
قران نمایند که مایه قوت وعزت واقتدار آنها خواهد شد قرآن به ما می گوید در مقابل دشمنان دین و
کفار سر سخت ودر میان خود با مهربانی رفتار کنید  .امت اسالمی و دولت های اسالمی باید در مقابل
جنایت رژیم اسرائیل موضع بگیرند بیت المقدس پایتخت فلسطین است و به توفیق الهی از دست
دشمنانش خالص خواهد شد  .موفقیت اسالم گرایان و مجاهدین در انتخابات غرب آسیا  :در تونس و
لبنان و عراق در اردیبهشت نشان از پیروزی مسلمانان میباشد  .سوم خرداد سند ایستادگی یک ملت در
برابر سلطه گران میباشد .

