بسم اهلل الرحمن الرحيم
خطبه های نماز جمعه درتاریخ  1396/9/17به امامت حجت االسالم والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خالصه خطبه اول  :می الد رسول مکرم اسالم حضرت محمدابن عبداهلل(ص)دراین روزها عطر وبوی خوش آن مشام همه
عالم رامعطرکرده وهمه به یادآن نام آن گل سرسبدعالم خلقت شادی ونشاط دارند،
بیداری اسالمی شروع شده برادران وخواهران ماامروز اگر می بینیم آقای ترامپ چنین آشفته ومتأصل وباعجله
عملکردوزحمات هفتادساله نیاکانش رابربادمی دهدوبیت المقدس رایهودی اعالم می کند.
خالصه خطبه دوم  :از جمله تکالیفی که داریم مبارزه بادشمنان اسالم است که این طور با چنگ ودندان به نبرد اسالم
ومسلمانان آمده اند.
هفتادسال است که آمریکا می خواهدبیت المقدس پایتخت اسرائیل باشدامارؤسای جمهور،دولت ها مصلحت
ندیدندمناسب ندیدندشرایط رافراهم نکرده بودندآقای ترامپ فکر کردامروزشرایط فراهم است این از نافهمی اواست.
فرزندرشیدماسردارسلیمانی عزیزنامه سازمان سیاراحتی به آن نگاه هم نکردسازمان سیای آمریکاکه سردارسلیمانی نامه
نوشته چه توی آن نامه نوشته معلوم نیست اماسردارسلیمانی نامه راقبول نکرد.
آمریکادرزمانی این کارراکرداین که می گویند دشمنان مااحمقندروشن است درروز شانزده آذرروز شانزده آذرکه دانشگاه
های ماپراست ازبغز آمریکا ودشمنی با آمریکا درهفته وحدت وروزمیالدپیامبر(ص)که امت اسالم به وحدت وعزت
وپیامبراسالم(ص) فکرمی کنند ،این ازنادانی آقای ترامپ است که چنین روزی راوچنین زمانی رابرای این اعالم برای این
مسئله اعالم کرده وپاسخش راان شاءاهلل ازامت اسالم وملت های اسالمی خواهدگرفت.
خطبه اول

«عباداهلل اوصيکم ونفسی بتقواهلل» هرکه بخواهدموعظه پذیرباشد،نصيحت پذیرباشدوراه اصالح ورشد رابه روی
خودش بازکندبایدازدرون خودش برای خودش واعظی وخيرخواهی ونصيحت گری داشته باشدیعنی باید وجدان
اخالقی اوبيدارباشد،بایدشرایطی رادرروح وروان خودش ایجادبکندکه عبرت پذیر وعبرت گير ونصيحت پذیرباشد
خودش رابه خواب نزند که کسی که خودش رابه خواب زده باهيچ صدایی ونعره ای بيدارنمی شود بله ممکن کسی
خواب باشد اماگوش شنوااگرداشته باشد ،نصيحت ناصحان وخيرخواهان اورابيدارمی کند وعبرت می گيرد،خدایا
چشم عبرت بين گوش شنوا وقلب آگاه ونصيحت پذیربه ما عنایت بفرما! ميالد رسول مکرم اسالم حضرت
محمدابن عبداهلل(ص)دراین روزها عطر وبوی خوش آن مشام همه عالم رامعطرکرده وهمه به یادآن نام آن گل
سرسبدعالم خلقت شادی ونشاط دارند ،این ميالدباعظمت ميالدالهام بخشی است،الهامات آن بسيار ارزشمندوقيمتی
است ،یکی ازالهاماتی که ازميالدپيامبراکرم(ص)دریافت می شود نبرد نهایی ایمان وشيطان است،
باميالدپيامبر(ص) حلقه محاصره دشمن اصلی انسان که شيطان باشد تنگ تر شد ورود شيطان به آسمان ها منع شد
تسلط شيطان بربندگان خالص برداشته شدوخداوند متعال اختيارات شيطان رامحدودکردبه احترام ميالدخاتم
انبياءمحمدمصطفی(ص) هشداری به قدرت های ستمگرومستبدان عالم وزورگو باميالدپيامبر(ص)چهارده کنگره
کاخ کسری درمدائن فروریخت پيام الهام بخشش به مستکبران این بود که بدانيداین پيامبر(ص) پيامبری است که
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بشریت راازشروچنگال شما نجات خواهداد ،وبه بت پرستان وخرافه پرستان پيام دادباخاموش شدن آتشکده فارس
که دوران باطل ودوران بت پرستی ودوران خرافات به پایان رسيده است پيامبری آمده است که می تواند حق
وحقيقت رابرای مردم بيان بکند ،این الهامات راصاحبان اندیشه وفراست درآن روزگاردرک کردندوفهميدند دنيا
در آستانه یک تحول عظيم قرارگرفته که با بعثت پيامبرعزیزاسالم آن تحوالت شروع شد ،تحوالتی که جامعه آن
روزراتحت تأثيرخودش قراردادجامعه ای که گرفتارفرهنگ قوميت جاهليت واخالق زشت وحيوانی بودن وآن
بعثت این پيامبر(ص) آنهارابه رستگاری دعوت کرد باندای «قولواالاله اهلل تفلحوا»مردم فهميدند راه رستگاری
درتوحيدووحدت است وپيامبربه امرخداوند فرمود«یا أَیُّهَا الَُّذینَ آمَنُوا استَجيبوا لِلَُّهِ وَلِلرَُّسولِ إِذا دَعاکُم لِما
یحييکُم» دعوت به یک هویت جدید ،دعوت به یک فرهنگ بالنده دعوت به یک اندیشه نووآسمانی والهی ،مردمی
که گرفتارفرهنگ جاهلی وفرهنگ قومی وفرهنگ خرافه بودند این فرهنگ قومی وجاهلی وخرافه که جزدعوا
ونزاع واختالف چيزی تویش نيست هرگاه فرهنگ قوميت باشد اقوام به جان هم می افتندجاهليت باشدمردم تحت
تأثيروسوسه های شيطانی به درگيری باهم مبتال می شونداگرفرهنگ خرافه باشدمردم راه راگم

می کنندآن راه

راه نجات انسان نبودپيامبر(ص)هویت جدیدی به امت اسالم وبه بشریت ارائه داد،آن فرهنگ جاهلی رادرهم کوبيد،
آن فرهنگ قومی رادرهم کوبيد«،أَلْهَاکُم التَُّکَاثُرُ*حَتَُّى زرْتُم الْمَقَابِرَ*کَلَُّا سَوْفَ تَعْلَمونَ »قدرت های جاهلی رادرهم
کوبيد«تَبَُّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَُّ *مَا أَغْنَى عَنْه مَالُه وَ مَاکَسَبَ»وبه جای آن فرهنگ مهربانی فرهنگ برادری فرهنگ
اخوت«إِنَُّمَا الْمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»«وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَُّهِ جَميعًا وَال تَفَرَُّقوا»این فرهنگ بشری وانسانی ومهربانی ودوستی
راپيامبر(ص) برای بشریت به ارمغال آورد درسایه این فرهنگ بود که امت نوپای اسالم آن روز درکمتراز دودهه
اولين قدرت عالم شد ،ایران ومصرو یمن وشامات وعراق وهمه این کشورها به تصرف امت اسالم درآمددرسایه
وحدت درسایه هماهنگی درسایه این فرهنگ نوین واین هویت جدیدکه اميرالمؤمنين(ع)به خاطر همين هویت
نورسته جدیدامت اسالم صبرکردواجازه نداداختالف ميان امت اسالم بيافتد ،تحمل کرد تااین درخت نوپا بالنده
شود ودنياراتحت تأ ثيرخودش قراربدهد وهمين طور هم شد قرن ها اسالم بردنياحاکميت پيداکردفرهنگ بالنده
اسالم شخصيت های بزرگی رادر عالم بشریت پروراند امادست های سياه دشمنان وجاهالن از داخل امت اسالم
وازبيرون امت اسالم،امت اسالم رادوباره زمين گيرکردامت اسالم رادوباره به اختالف به دعوا به قوميت گرایی به
ناسيوناليستی وجاهليت فراخواند آن چيزی که امروز مامی بينيم دنيای اسالم گرفتارآن است دم از عربيت می زنددم
ازحکومت های فاسدمی زند ومی بينيم که دنيای اسالم چگونه گرفتارافرادفاسدشده ،دوباره بيداری اسالمی شروع
شده برادران وخواهران ماامروز اگر می بينيم آقای ترامپ چنين آشفته ومستأصل وباعجله عملکردوزحمات
هفتادساله نياکانش رابربادمی دهدوبيت المقدس رایهودی اعالم می کندوپایتخت حکومت غاصب اسرائيل اعالم
می کند به خاطر این است که این بيداری اسالم امروز باعث این شده آن ها دست وپایشان راگم کنندآنها امروز می
بيننددنيای اسالم به اس تقالل فکرمی کند پيام انقالب مااستقالل است ای کشورهای اسالمی مستقل باشيدآقای
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خودباشيدای عرب هاآقای خودباشيداجازه ندهيددیگران شمارابازی بدهندباپول شما خون شمارابریزنداین پيام
انقالب ماس ت واین پيام به لطف الهی به گوش جهانيان وبه گوش دنيای اسالم داردمی رسد ،آنهایک روزی به شاه
وصدام وعبداهلل صالح وآل سعودوبارزانی هاومحمودعباس وامثال اینهادل خوش کرده بودند واین غده های سرطانی
رادرزیرپوست امت اسالم می پروراندندبرای روزی مبادا،امروزهمه این طرح هابه یاری خداوند لورفته وافشاشده
ودیدیدکه اثری نداشت نه بازرانی کاری توانست بکند ونه آل سعود کاری توانست بکند نه آل شيخ وآل نحيان
نتوانستندکاری بکنند نه محمودعباس کاری توانست بکند نه سعدحریری توانست کاری بکند ،امروز دنيادرحال
بيداری است واین فرزندرشيداسالم وامت اسالم است که امروزدردنياحرف اول را می زنند ،آن کسانی که درداخل
ایران یک روزی شعارمی دادندنه غزه نه لبنان جانم فدای ایران همکاری بااین تفکر آمریکایی می کردند ،آنهاهم
جزء همين غده های سرطانی زیرپوست امت اسالم بودند طرح آنهاهم به یاری خدااز بين رفت آن کسانی که به
اعزام نيروودادن مشاوران نظامی به عراق وسوریه نق می زدندآنهاهم همنوایی می کردندبا این جریان آنهامی
خواستندشيعه کشی سنی کشی راه بياندازندوداعش رابه ميدان آوردندولی بحمداهلل همه اینهاخنثی شده امروز امت
اسالم به عزت وعظمت ووحدت خودش فکر می کندامروزماجزوحدت پيامی نداریم نمازجمعه یک پایگاه وحدت
است بعضی ها می گویند چرا همه ائمه جمعه یک طورحرف می زنند ،متحدحرف می زنند،یک صدااز مصالهای
نمازجمعه سراسر کشور بيرون می آید ،فکر می کنند این نقص است نه خير این کمال است ،انبياءاگر همه جمع
شوند یک حرف می زنندآیا انبياءحرفشان باهم مخالف بود؟ نمازهای جمعه پيروان ورهروان راه انبياءهستند حرف
شان یکی است درهمه کشوروبلکه همه جهان اسالم آنجاکه ازانقالب ماالهام می گيرندهمشان یک حرف می زنند
وثانياً نمازهای جمعه وائمه جمعه به دهان درَرباررهبر انقالب نگاه می کنند اگر خودشان سليقه ای دارندفکری
دارندنظری دارندفکر وسليقه خودشان راکنار می گذارندوآن چه رهبری فرموداورامی گویندلذاتمام نمازهای جمعه
یک حرف می زنندآری حرف خدا،حرف تقوا،حرف دینداری حرف اخالق ،بعضی فکر می کنندمثل مطبوعات
که به جان هم می افتند مثل گرگ همدیگررا می درند،م ثل احزاب هم دیگررا می درند ونابود می کنند فکر می
کنند نماز های جمعه هم باید این طور باشداین پيام نمازجمعه پيام وحدت است همان وحدتی که پيامبرعزیزاسالم
وزیربناوزیرساخت تمدن نوین اسالمی این وحدت است که امروز به لطف الهی شکل گرفته وشکل می گيرد.
خدایا به آبروی محمد(ص) وآل محمد(ص)آبروی مامریز!گناهان مابریز!مارابه خودمان وامگذارامت اسالم راعزت
وووحدت عطافرما!شردشمان به خودشان برگردان! رهبرعزیزمارابرای ماحفظ بفرما!فرج امام زمان برسان !
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» وَالْعَصْرِ * إِنََّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ .إِلََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقَِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصََّبْرِ* .صدق اهلل علی العظیم* «والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته»
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خطبه دوم

«اوصيکم عباداهلل ونفسی بتقواهلل»از نشانه های تقوا این است که انسان خودش را هميشه دربرابراحکام الهی
ودستورات الهی مسئول ببيند وبداند که خداوند درهرروزی ودرهرعصری برای اوتکليفی تعيين کرده از جمله آن
تکاليفی که امروز ماداریم وحدت امت اسالم است ،از جمله تکاليفی که داریم مبارزه بادشمنان اسالم است که این
طور با چنگ ودندان به نبرد اسالم ومسلمانان آمده اندشکست های مهم وسریع وغيرقابل محاسبه استکباردراین دهه
اخير،آمریکارااین طورعصبانی ووحشت زده کرده،آمریکامی خواست ایران رامهارکند ،باجنگ،باتهدید ،باتحریم،
بابرجام ،ولی نشد،یک مرتبه غرش موشک های فرزندان این سرزمين درکنارپایگاه های نظامی آمریکادرعراق
وسوریه فرودآمداین موجب عصبانيت آمریکا شدداعش راباسرمایه گذاری زیادی وبااتحادعرب وغرب واسرائيل
وصهيونيست به جنگ ماآوردندامابه جایی نرسيدندبحمداهلل مفتضح شدند ،درعراق وسوریه تيرشان به خاک خورد
ومردم عراق وسوریه تبدیل شدندبه ملتی مبارزکه دشمن اول آنهاآمریکاشد،آنهامی خواستنددولت های عراق
وسوریه راتابع خودشان کنند،نه تنهانتوانستنددولت هارامایل خودشان کنند که ملت هاراهم بيدارکردند،
عدوشودسبب خيرگرخداخواهد،امروز مردم لبنان بيدارترازده سال گذشته هستند،ده سال گذشته باترورسعدحریری
لبنان رابه آ شوب کشاندندولی امروزمی خواستند همان بالسرفرزندش بياورندنتوانستندومردم لبنان تکان نخوردند
آرامش خودشان راحفظ کردنددریمن نوکرانشان بحمداهلل نابودشدند دل خوش کرده بودندبه اتحادیه عرب آن هم
که قطروعراق وسوریه ولبنان ویمن وسودان ومصروعمان ازاتحادیه عرب وائتالف آنهاجداشدندوهمکاری
نکردندته اتحادیه عرب چيزی نماندببينيدامروزآمریکاچرادست به این کارمی زند؟هفتادسال است که آمریکا
می خواهد بيت المقدس پایتخت اسرائيل باشدامارؤسای جمهور،دولت ها مصلحت ندیدندمناسب ندیدندشرایط
رافراهم نکرده بودندآقای ترامپ فکر کردامروزشرایط فراهم است این از نافهمی اواست ،از اعالميه بالفورکه
صدسال می گذردوتأسيس دولت اسرائيل است تابيانيه های شرم الشيخ و واُسلو وامثال آن ،همه این هاراآقای
ترامپ به باد داداگرروزی دربخشی ا زدنيای اسالم عده ای فکر می کردندممکن است با مذاکره مسئله فلسطين حل
شودفهميدند که خيرفلسطين راه نجاتی جز مبارزه ندارد ،بخشی از مردم فلسطين درکرانه باختری مدت ها به انتظار
واميداین بودند که آقای محمودعباس بتواندباصلح فلسطين رانجات بدهدبامذاکره فلسطين رانجات بدهداماآقای
ترامپ کاری کردکه آبروی محمودعباس ومحمودعباس هارفت مردم کرانه نوارغزه هم فهميدندراه انتفاضه راه
نجات آنهاست نه محمودعباس ها آقای ترامپ آبروی عرب هاراهم برداین عرب هایی که این همه به آمریکا پول
دادند این همه زیرپَرآمریکارفتند این همه به آمریکا کمک کردند امروزپيش آمریکا این قدراعتبارندارند که به
آمریکا بگویند این کاررانکن،آبروی مامی رودميان ملت هایمان بی آبرومی شویم،آمریکا همين رامی خواهد
آمریکامی خواهددولت های اسالمی درميان ملت هایشان آبرونداشته باشند ،قدرت نداشته باشند،تامحتاج باشند به
سالح آمریک ا ووابستگی آنها ،اماامروزملت ایران نشان داده که بادیروز فرق می کند ،اگریک روزی اسرائيل بخشی
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از سوریه رابلندی های جوالن را اشغال کرداگربخشی از مصرراصحرای سينارااشغال کرداگر بخشی ازاردن راکرانه
رود اردن رااشغال کرد،اگر بقاع درلبنان اشغال کرداماامروز چنين قدرتی اسرائيل نداردامروزاسرائيل درمحاصره
امت اسالم است ،امروز سرداران بزرگ اسالم از ملت های عراق وسوریه درحشدالشعبی عراق وسوریه ولبنان
وبسيج قهرمان ایران چون سردارسليمانی هاهستندچنين اجازه ای دیگربه اسرائيل داده نمی شودوامروزخشم ملت
های اسالمی درسراسردنيابرافر وخته شده این کارترامپ بنزینی براین آتش خشم وخواهيددیدامروز درسراسرایران
وبلکه سراسردنياشعارمرگ برآمریکاچگونه طنين خواهدانداخت.
ماملتی هستيم که فرزندرشيدماسردارسليمانی عزیزنامه سازمان سياراحتی به آن نگاه هم نکردسازمان سيای آمریکابه
سردارسليمانی نامه نوشته چ ه توی آن نامه نوشته معلوم نيست اماسردارسليمانی نامه راقبول نکرد،وانکرد ،نخواند
گفت مانيازی به این نامه هانداریم ماراهمان رامی دانيم چيست ،این نامه برای ما ارزشی ندارد،حتی ارزش این که
یک دقيقه وقت من رابگذارم واین نامه رابخوانم نداردبرگردانيد این رابه سازمان سيای آمریکا ،امروز ملت مابه یک
چنين خودباوری به یک چنين استقالل به یک چنين هویت غرورآفرینی دست یافته است ،دیگر تحقير این ملت
توسط این که شما سفارت خانه راازکجابه کجاببری اتفاق نمی افتد،راه ماروشن است وماان شاءاهلل به زودی زودهم
آمریکاراوهم اسرائيل راازصفحه خاورميانه وغرب آسياان شاءاهلل دورخواهيم کردوکشورهای اسالمی رااز لوس
وجوداین هاپاکيزه خواهيم نمودان شاءاهلل،من سفارش می کنم دوستان راان شاءاهلل بعداز نماز دراین راهپيمایی عظيم
دفاع از ملت فلسطين حضورپيداکنيدوبا حضورجدی وگرم پيام عزت آفرین واقتدارمان رابه گوش جهانيان برسانيم
ویک باردیگربه رهبرعزیزمان عرض کنيم که ماهمچنان سربازشماوگوش به فرمان شماوپيروشماومطيع دستورات
وفرامين شماهستيم.
اتفاقاً آمریکادرزمانی این کارراکرداین که می گویند دشمنان مااحمقندروشن است درروز شانزده آذرروز شانزده
آذرکه دانشگاه های ماپراست ازبغض آمریکا ودشمنی با آمریکادرهفته وحدت وروزميالدپيامبر(ص)که امت اسالم
به وحدت وعزت وپيامبراسالم(ص) فکرمی کنند،این ازنادانی آقای ترامپ است که چنين روزی راوچنين زمانی
رابرای این اعالم برای این مسئله اعالم کرده وپاسخش راان شاءاهلل ازامت اسالم وملت های اسالمی خواهدگرفت.
نوزده آذرماه سالروز تشکيل شورای عالی انقالب فرهنگی هم هست به امرامام(ره)درسال شصت وسه این
شوراتشکيل شدبرای سامان دهی دانشگاه ها ومسایل فرهنگی جامعه ،من به اهل قلم به دانشمندان به اهل درس
ومدرسه وکالس وکتاب وفرهنگ به همه آنهادرودمی فرستم وبه آنها عرض می کنم این سفارش امام راواین راه
امام راباهوشياری بگيریدوعرصه فرهنگ رااجازه ندهيدجوالنگاه شياطين بشود اجازه ندهيد شياطين بی فرهنگ این
فرهنگ غنی اسالمی وملُّی ماراموردهج مه قراربدهند ،شما سربازان جبهه فرهنگ هستيداحساس مسئوليت می کنيد
بازخواست می ش وید مسئول هستيدباید ازفرهنگ اسالم وانقالب وایران باجدیت دفاع بکنيدکه من همين جاسفارش
می کنم عزیزان راکه من گله بکنم البته از بعضی هفته نامه های محلی که درنشراخيرشان که مصادف بودباروزهای
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پيروزی غرورآفرین جبهه مقاومت برداعش سياه ،هيچ اشاره ای به این مسئله نکردند ،این کسانی که هفته نامه
هاراپرمی کنندباحرف های ضدونقيض باحرف های بعضاًپوچ وبی ارزش کجابودندکه این عظمت راواین
افتخاررابه قلم بياورندوبه مردم وخوانندگان خودشان معرفی بکنند.
تبریک عرض می کنم قهرمانی جوانان ورزشی رادروزنه برداری وبخش های دیگرورزشی ،انصافاً ملت ایران
وجوانان ایران قابل تقدیرنددرودخدابرچنين همت های بلندوبرچنين ملت بزرگی /
خدایا بزرگی وعظمت این ملت راافزون گردان! خدایا به محمد(ص)وآل محمد(ص)خواری را برای دشمنان این
ملت مقدرفرما! رهبرعزیزماراحفظ فرما! فرج امام زمان برسان! روح امام وشهيدان راازماشادگردان! خدایا باران
رحمتت رابرمابباران! مارابه بدی هایمان مؤاخذه نفرما! خدایا به محمد(ص)وآل محمد(ص)این صهيونيسم،این
آمریکارانابودگردان! امت اسالم رابه آینده اميدوارومتحدبفرما!
«اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»« قُلْ هوَ اللَّه أَحَدٌ ﴿﴾۱اللَّه الصَّمَد ﴿﴾۲لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یولَدْ ﴿﴾۳وَلَمْ یَکُنْ لَه کُفُوًا أَحَدٌ (﴾» )4
* صدق اهلل علی العظیم* «والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته»
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