فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه 96/10/15مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

345

210

135

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 مورخه  1396/10/15برگزار گردید .
نام و نام خانوادگی علی انجمی

تاریخ جمعه  96/10/15عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:اسالم وقران عامل سعادت انسانند .در قران مجید اسالم بعنوان برترین آیین در میان سایر
ادیان برای سعادت بشر است که با پذیرش وعمل به دستورات آن انسان به خوشبختی وکامیابی خواهد
رسید و در آیه  157سوره اعراف قرآن بعنوان نوری است که بر پیامبرنازل شده است وکسانی که از
قرآن پیروی نمایند رستگار وسعادتمندند  .پیامبر گرامی اسالم (ص)فرمودندقلبی که از ظرف قران
باشد از عذاب خدا به دور است ودو چیز را بیشتر سفارش می کرد و آن دو را بس مهم می خواند :
قرآن و اهلبیت (ع) اگر کسی از قران و اهلبیت (ع)پیروی کند گمراه نخواهد شد وقرآن ضامن سعادت
و رفاه دو جهان است امروز یكی از بزرگترین وظایف مسلمین ترویج تعلیم وتعلم و رو آوردن به قرآن
است.
خطبه دوم  :حوادث اعتراضات و در نهایت اغتشاش ها وآشوب های خیابانی طی چند روز گذشته در
تهران و برخی از شهرهای دیگر اسناد ومدارک نشان می دهد اتاق فرمان آشوب ها همانند اغتشاشات
سال 88در خارج از کشور توسط مثلث شوم آمریكا اسرائیل رژیم سعودی وانگلیس اداره میشود مردم
در سراسر کشور با حضور در راهپیمایی مشت محكمی بردهان دشمنان اسالم وانقالب اسالمی زدند
وحمایت و اطاعت از رهبری وپایبندی به ارزشها درمعرض نمایش گذاشتند وچشم فتنه را کور کردند
فضای مجازی باید در کشور مدیریت شود .درس19دی قم شناخت دشمن ومقابله به هنگام باهر وسیله
ممكن بر ضد رژیم پهلوی ودفاع از امام راحل بود.از نیروهای انتظامی وامنیتی در سراسر کشور تشكر
می شود .

والسالم علیكم ورحمت اهلل وبرکاته

