فرم اطالعات و چكیده خطبههای نماز جمعه شهر مهاجران
ایراد خطبههای نماز جمعه توسط حضرت حجتاالسالم حاجآقا نیكزاد تاریخ برگزاری نماز جمعه  96/12/4مسئول ستاد احمد حیدری
تعداد شرکتکنندگان

مرد

زن

390

235

155

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 مورخه1396/12/4
نام و نام خانوادگی فرجام پور

تاریخ جمعه  96/12/4عنوان منشی ستاد نماز جمعه

موضوع و خالصه مختصری از خطبههای نماز جمعه
بسمهتعالی

خطبه اول:در سوره مدثر مجرمان در پاسخ بهشتیان می گویند ما دارای چهار گناه بودیم در جهنم قرار
گرفتیم -1از نمازگزاران نبودیم  .نماز یكی از عوامل بازدارنده انسان از جرم وجنایت است و اگر نماز
با بصیرت وتوجه اقامه شود مانع عصیان ونافرمانی میشود اگر نماز گسترش پیدا کند مانع انحرافات
گوناگون در جامعه میشود -2ذکات واجب را پرداخت نمی کردیم وبه نیازمندان کمک نمی کردیم -3
پیوسته با اهل باطل همنشین وهمصدا بودیم -4روز قیامت را انكار می کردیم تا زمانی که مرگ فرا
رسید و فهمیدیم که قیامت حق است .
خطبه دوم  :رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم آذربایجان شرقی مسائل ای را طرح نمودند :
-1تداوم انقالب اسالمی-2انتقاد از مسئوالن با حمایت نظام اسالمی قابل جمع است -3انقالب
اسالمی باعث عزت مردم ایران شد -4اتكای به خارج در ماجرای برجام برای کشور سودی نداشت .
با دنیا ارتباط داشته باشیم ولی اعتماد ما به مردم باشد اقتصاد درون زا وبرون گرا داشته باشیم .
عرض تسلیت به خانواد ه های جان باختگان سقوط هواپیما  .از مسئولین خواهان برخورد قاطع با
جنایات وحشیانه اغتشاشگران در خیابان پاسداران تهران وعوامل بی نظمی می باشیم .
والسالم علیكم ورحمت اهلل وبرکاته

