فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 96/8/19سئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

252

155

97

جمعیت شهر

مدت خطبه اول

مدت خطبه دوم

14

14

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 مورخه96/8/19
نام و نام خانوادگی انجمی

تاریخ جمعه  96/8/19عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:آیه 14سوره اس ار :درقیامت گفته میشود کتابت رابخوان .کافی است که امروز خودت حسابگر خویش
باشی  .امام صادق (ع)در ذیل این آیه شریفه میفرماید:در روز قیامت انسان آنچه ار انجام داده و در نامه عمل
او ثبت است همه ار به خاطر می آورد گوئی همان ساعت آن ار انجام داده است  .لذا فریاد مجرمان بلند شده
ومی گویندوای برما این چه نامه ای است که هیچ صغیره وکبیره ای ار فرو گزار نکرده  .برخی از پیامهای آیه
فوق  :در قیامت همه مردم قادر به خواندن نامه اعمال خود می شوند در قیامت وجدان ها بیدار میشود –
قیامت تنها دادگاهی است که مجرم علیه خودش حکم می کند.
خطبه دوم :رهبر معظم انقالب اسالم ی در تحلیل وتجلیل مراسم عظیم راهپیمایی اربعین فرمودند :خوشا بحال آن کسانی
که در حال پیاده روی هستند ما هم اینجا با شوق وحسرت نگاه میکنیم وپیاده روی اربعین نمادی پرشکوه از حضور
عالقمندان به اهل بیت است  .تشکر از مردم والیتمدار شهر مهاجران ومسئولین عزیز که با برگزاری مراسم اربعین
وپیاده روی واقامه نماز جماعت ظهر وعصر اربعین حسینی راگرامی داشتند .از دولت وملت عراق تشکرمی کنیم –
استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان .حمله موشکی انصار اهلل یمن به فرودگاه بین المللی ریاض-دستگیری وقلع
وقمع شاهزادگان عربستان وسقوط بالگرد چند تن از شاهزادگان سعودی از اتفاقات مهم ومرتبط منطقه در روزهای اخیر
بود  -شهادت8تن از مرزبانهای نیروی انتظامی ار گرامی میداریم .هفته وقف وسالگرد رحلت عالمه طباطبایی گرامیباد

والسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته

