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خطبه اول
َعال ٌو ػهیکى َٔ َسحْ ًَخُ َ
ّللاِ
ثِغ ِْى َ
ك أج ًَؼیٍ ٔانص ََالحُ َٔانغ ََال ُو
ّللاِ انشَحْ ً ٍِ انش ِ
ثبس ِ
ئ ان َخالئِ ِ
َحیى ْان َح ًْ ُذ ِ َّلِلِ َسةِّ ْان َؼبنَ ًِیٍَ ِ
ض ِم ان ُّغفَشا ِء ْان ًُمَ َشثِیٍَ َعیِّ ِذَب َََٔ ِجیَُِّب أَثِی ْانمَب ِع ِى ان ًُصطَفی
ف ْاْلَ َْجِیَب ِء َٔ ْان ًُشْ َعهِیٍ ٔأف َ
َػهَٗ أؽ َش ِ
صهَی َ
ّللاُ َػهَ ْی ِّ َٔآنِ ِّ انطّیِّجیٍ انطّب ِْشیٍ َٔانهَؼ ٍُْ ان َذائِ ُى َػهَی أَ ْػذائِ ِٓ ْى أَجْ ًَ ِؼیٍَ ِيٍَ ْالٌَ إِنَی
ُي َح ًَذ َ
لِیَ ِبو یَْٕ ِو انذِّیٍ.
توصیه به تقوا:
ّ
رش انحذیر ِذ ّ
لبل انصبدقّ « :
ٔإٌ
إٌ ُصثر َش انحذیر ِذ إرا دَخر َم انُّربس رَغیّر َش
إٌ انًؤيٍَ أؽ ُّذ ِيٍ ُصثَ ِ
انًؤيٍَ نٕ لُزِ َم ثُ ّى َُ ِؾ َش ثُ ّى لُزِ َم نى یَزغیّشْ لهجُُّ»
خررٕدو ٔ ًْررّ ؽررًب ًَرربصاضاساٌ يحزررشو سا اص صثرربٌ لررشآٌ ررشیى ررّ فشيررٕد« :إٌ ّللا يررغ
انًزمیٍ» ثّ سػبیذ رمرٕا دػرٕد يری رُى .أنریٍ اربو رمرٕا ررشص يؼصریذ اعرذ ثؼضری اص
چیضْرب سا يًکرٍ اعرذ رٕجرّ َذاؽررزّ ثبؽریى خیربل يری ُریى اُرربِ َیغرذ اارش دس رًربو اثؼرربد
صَذای رٕجّ ُیى يٕاظت ثبؽیى دس ْیچ صيیُّ ای اُبِ َکُیى خیهی پیؾشفذ شدِ ایرىٔ .لزری
يٕعی (ػهیّ انغالو) اص خضش َجی (ػهیّ انغالو) عٕال يی ُذ چّ بسی اَجبو دادی ّ ثرّ
ایٍ يمبو ػهًی سعیذ؟ جٕاة داد« :ثزشص انًؼصیخ» ایى يمبو ٔ يُضنذ سا ثرب ررشص يؼصریذ
ثررّ دعررذ آٔسدو .دس سٔایررذ اعررذ ررّ ثررٕاة رررشص اُرربِ ثرربترش اص دِ ْررضاس س ؼررذ ًَرربص
يغزحجی اعذ .خذأَذا ثّ ًّْ يب رٕفیك سػبیذ رمٕا ثّ طٕس بيم ػُبیذ فشيب.
ٔجٕد يجبسص ايبو (ػهیّ انغالو) دس ایٍ حذیث ٕربِ يٕيٍ سا يؼشفی يری ُرذ انجزرّ ایؾربٌ
یکی اص اثؼبد ؽخصیزی اَغبٌ يٕيٍ سا يؼشفی يری ُرذ رّ آٌ اعرزمبيذ ٔ ایغرزبدای يرٕيٍ
اعذ .ااش دس دل غی چشاؽ ایًبٌ سٔؽٍ ؽذ ْریچ حبدثرّ ای ًَری رٕاَرذ أ سا رکربٌ دْرذ.
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فشيٕد يؤيٍ اص پبسِ ْبٖ آٍْ ْى يحكى رش اعذ .دس سٔایذ دیگشی اعذ ّ يٕيٍ اص رِٕ
ْى اعزٕاسرش اعذ .چطٕس ثبد ٔ طٕفبٌ ِٕ سا رکبٌ ًَری دْرذ يرٕيٍ ْرى ًْیُگَٕرّ اعرذ.
« ّ
إٌ انًؤيٍَ أؽ ُّذ ِيٍ ُصثَ ِش انحذی ِذ» فشيرٕد يرؤيٍ اص پربسِ ْربٖ آْرٍ ْرى يحكرى ررش اعرذ .ثؼرذ
ايربو رٕضررید داد « ّ
إٌ ُصثر َش انحذیر ِذ إرا دَخر َم انُّرربس رَغیّر َش» ٔلزری آُْگررش پربسِ ْرربٖ آْررٍ سا دس
ٕسِ آرؼ لشاس يی دْذ رغییش يٗ كُذ ٔ َشو يری ؽرٕد يری رٕاَرذ آٌ سا ثرّ ْرش ؽرکهی رّ
يی خٕاْذ دسثیربٔسد .ايرب يرٕيٍ سا ًَری ؽرٕد ثرّ ْرش ؽرکهی دسآٔسد ٔ دس يغریش أ رضنرضل
ایجبد شدًَ .ی رٕاٌ اػزمبد ٔ رمٕا ٔ خذاپشعرزی سا اص أ اشفرذ .آیرب رٕاَغرزُذ يیرتى رًربس سا
اص يغیشػ ثشاشداَُذ؟ يی إیذ يٍ ثّ ایٍ ساْی رّ پریؼ ارشفزى یمریٍ داسو .ايربو ساحرم يرب
اص ایٍ لجیم يٕيُیٍ ثرٕد ثرّ ساْرؼ ایًربٌ داؽرذ رّ ساِ خرذا ثرٕد .سصيُرذابٌ يرب دس ْؾرذ
عبل دفبع يمذط ثّ ْذفؾبٌ ایًبٌ داؽرزُذ ٔاشَرّ يرب عرالچ آَیُربَی يرب َذاؽرزیى آَیرّ آٌ ْرب
پیشٔص شد ٔ دس دل دؽًٍ ٔحؾذ ایجبد شد ایًبٌ آَبٌ ثٕدّ « .
ٔإٌ انًرؤيٍَ نرٕ لُزِر َم ثُر ّى َُ ِؾر َش
ثُ ّى لُزِ َم نى یَزغیّشْ لهجُُّ» اارش يرؤيٍ سا ثبسْرب ثکؾرُذ ٔ ثؼرذ صَرذِ ُُرذ دس دنرؼ ْریچ رضنرضل ٔ
رغییشٖ ایجبد ًَی ؽٕدًْ .بٌ ْذفی سا ّ ثشاضیذِ سْب َخٕاْرذ رشد ايرب ایًربٌ ٔ اػزمربدػ
سا اص دعذ ًَی دْذ .رب صيبَی ّ چرشاؽ ایًربٌ دس دل اَغربٌ يرٕيٍ سٔؽرٍ اعرذ ؽریبطیٍ
ضری َٔت
ثّ ایٍ دل ساِ پیذا ًَی ُُذ .دس حذیث لذعی خذأَرذ يزؼربل فشيرٕدَ « :ت یَ َغر ُؼُِی أسْ ِ
ی ْان ًُ ْؤ ِي ٍِ» يٍ دس صيریٍ ٔ آعرًبَى ًَری ارُجى ٔنری لهرت ثُرذِ
َعًبئِی َٔن ِکٍ یَ َغ ُؼُِی لَ ْهتُ َػ ْج ِذ َ
يررؤيُى يررشا دس خررٕد جرربی يرری دْررذ .جبیگرربِ يررٍ دل ثُررذِ يررٕيٍ اعررذ .چررٌٕ «لهررت انًررٕيٍ
ػشػُ انشّحًٍ» دل اَغبٌ يٕيٍ ػشػ خذاعرذ .یکری اص ثضساربٌ دس ساثطرّ ثرب ایرٍ يطهرت
ّ لشآٌ دس ؽت لذس ثش چّ غی َبصل ؽذ آیب ثش ثیذ انًؼًٕس یب ثش آعًبٌ دَیب یرب ثرش لهرت
پیبيجش (صهی ّللا ػهیّ ٔ آنّ) َبصل ؽذ؟ يی فشيٕد ایٍ ْب ثب ْى يُبفبری َذاسد ثیذ انًؼًرٕس
ٔ آعًبٌ دَیب ٔ رًبو ْغزی دس یک إؽّ اص لهت پیبيجش (صهی ّللا ػهیرّ ٔ آنرّ) لرشاس داسَرذ.
یؼُرری لررشآٌ ثررش ثررش لهررت پیرربيجش (صررهی ّللا ػهیررّ ٔ آنررّ) َرربصل ؽررذِ اعررذ چررٌٕ لهررت پیرربيجش
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(صهی ّللا ػهیّ ٔ آنّ) ظشف ًّْ ایرٍ ْرب اعرذ .اارش یرک يهزری دنرؼ ثرّ َرٕس ایًربٌ سٔؽرٍ
ؽذ دیگش ایٍ ثبصی ْبی دَیبیی ٔ فشیجکربسی ْرب ٔ لرذسد ًَربیی ْرب ٔ ْیبْْٕرب أ سا اص پرب
دس ًَی آٔسدًْ .یٍ ایًبَی ّ يب دس حرذ خٕديربٌ داسیرى ثرشای دؽرًٍ ؽرکُُذِ اعرذ ٔ پرٕصِ
دؽًٍ سا ثّ خبص يی يبنذ ّ رًبيؼ َبؽری اص ارکربل ثرّ پشٔسداربس اعرذ رّ «ٔيرٍ یزٕ رم
ػهی ّللا فٕٓ حغجّ» ْش ظ ثش خذا ارکبل ُذ خذا أ سا فبیذ يی ُذ.
خذایب ثّ ًّْ يب رٕفیك رٕثّ ٔالؼی ٔ رٕفیك ػًم ثرّ احکربو َرٕساَی اد سا ػُبیرذ فشيرب دل
ْبی يب سا ثّ َٕس ایًبٌ ٔ لشآٌ ٔ اْم ثیذ (ػهیٓى انغالو) يُٕس ثفشيب.
«ثِ ْغر ِررى َ
اْل َْ َغررربٌَ نَفِررر ُخ ْغرررش إِ َت انَررر ِزیٍَ آ َيُُرررٕا َٔ َػ ًِهُرررٕا
ررش إِ ٌَ ْ ِ
ّللاِ انرررشَحْ ًَ ٍِ انررر َش ِح ِیى َٔ ْان َؼصْ ر ِ
صْٕ ا ثِ ْبن َح ِّ
صْٕ ا ثِبن َ
صج ِْش»
ك َٔرَ َٕا َ
د َٔرَ َٕا َ
انصَبنِ َحب ِ
خطبه دوم:
ثغى ّللا انشحًٍ انشحیى انحًذّلِل سة انؼبنًیٍ ثبسئ انخالئك اجًؼیٍ ٔ انصالح ٔ انغالو ػهری
اؽشف اتَجیبء انًشعهیٍ ٔ افضم انغفشاء انًمشثیٍ عیذَب ٔ َجیُب اثی انمبعرى يحًرذ ٔ انصرالح
ٔ انغالو ػهی ػهری ايیشانًرٕيُیٍ ٔ فبطًرخ انضْرشا عریذح َغربء انؼربنًیٍ ٔ انحغرٍ ٔ انحغریٍ
عیذی ؽجبة اْم انجُخ ٔ ػهی ثٍ انحغیٍ ٔ يحًرذ ثرٍ ػهری ٔ جؼفرش ثرٍ يحًرذ ٔ يٕعری ثرٍ
جؼغش ٔ ػهی ثٍ يٕعی ٔ يحًذ ثٍ ػهی ٔ ػهی ثٍ يحًذ ٔ انحغٍ ثرٍ ػهری ٔ انخهرل انمربئى
ک ػهی ػجب ِدص ٔ أُيُبئِک فی ثالدص.
انحجخ ُح َج ِج َ
توصیه به تقوا:
اْم ثیذ (ػهیٓى انغالو) ثّ يب یبد دادَذ ابْی ثُؾیُیى ثب خذای خٕديبٌ ثّ خصٕؿ دس
عحش خهٕد ُیى ٔ ػشض ُیى «انٓی اَب ثئظ انؼجذ ٔ اَذ َؼى انًٕنی» خذایب يٍ ثذ ثُذِ
ای ْغزى ايب رٕ چمذس خٕثی! يٍ سا يجبصاد َکشدی آثشٔیى سا َجشدی ٔ ثبص ْى داسی ثّ
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يٍ َؼًذ يی دْی اُبْبَى سا يی پٕؽبَی« .انٓی اَب اعأد» خذا يٍ ثذ شدو .ثالفبصهّ
جٕاة يی دْذ «ٔ اَب عزشد» ثُذِ يٍ َبساحذ َؾٕ يٍ ْى پشدِ دسی ًَی ُیى« .انٓی اَب
َذيذ» ثالفبصهّ جٕاة يی دْذ «ٔ اَب لجهذ» ثُذِ يٍ! رٕثّ رٕ سا پزیشفزى .پشٔسدابسا ثّ
ًّْ يب رٕفیك رٕثّ ٔالؼی ػُبیذ فشيب.
تصو يی داَى اص ػضیضاٌ سٔحبَی ٔ طالة جبيؼخانًصطفی ّ اص ؾٕسْبی يخزهل
رؾشیل آٔسدَذ رؾکش ُى.
هناسبت ها:
روز شهدای دانشجو است که در زمان بنی صدر ملعون این عزیزان مظلومانه به شهادت
رسیییدند و ییا جییای جییان کو ییا نیامدنییدا ییدایا دز مییای جاکشییان از مییا را ییی و شیینود
بگردانا مطلب دیگر سالروز کشف حجاب وسط ر ا ان نوکر انگلیس است که چقیدر
زنان و مردان جاک سرشیت مقاومیت کردنید امیا از دینشیان دسیت برنداشی ندا مطلیب دیگیر
اینکه امیرکبیر کسی بود کیه اسی ق ز طلیب بیود بیه شیدت بیا اسی کبار مبیارز میی کیرد و
یک آدم مس قز و شجاع و جر ش بود که م اسیاانه وسیط ناصیرالدین شیا اسید در حمیام
ین کاشیان مظلومانیه از بیین ر یتا یدا رو ایین میرد بیزرگ را شیاد کنیدا مطلیب دیگیر
سالروز  11دی است که در  16دی  56روزنامه اط عات آن موقی وسیط سیاواک ییک
مطلییب ییومین آمیییز علیییه امییام چییاال کردنیید کییه ط ی ب و مییردم قییم دو سییه روز م ییوالی
ظامرات کردند و در روز  11رژیم منحوس جهلوی طاقیت نییاورد و آن میا را بیه ر بیار
بسییتا مییردم و ط بییی کییه در منییزز آیییت هللا نییوری ممییدانی اییین مرج ی انق بییی اج مییاع
کردند ایشان س نرانی یلی ق ّرایی علیه رژیم ایراد رمودند که جس از س نرانی مردم بیه
طییرف حییرم حرکییت کردنیید و در چهییاررا بیمارسی ان وسییط مییاموران رژیییم مییورد حملییه
قرار ر ند و عدادی از مردم قم و ط ب را بیه شیهادت رسییدندا بعید از ایین حاد یه بیود
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که سراسر کشور یکجارچه علیه دشمن ظامرات کردندا مطلب دیگیر راجی بیه نیه ا ییر
است برای شکز یری نه سه عامز وجیود دارد ییک عامیز دشیمن زبیون ز یم یورد
ای است که از کشور بیرون راند شد استا برای این ما یلی س ت بیود کشیور اییران
مس عمر بود جادشا ایران نوکر آن ما بودا امام (اعلی هللا مقامه الشریف) آمید ایین میا را
بیرون کرد؛ مردم این ما را بیرون کردندا لذا برایشیان یلیی سی ت بیود و م رصید بودنید
وق ی یک زمانی یک مقدار زمینیه برایشیان مسیاعد شید حرک یی انجیام دمنید بلکیه بیه زعیم
باطلشییان انق ی ب را سییاقط کننییدا دشییمنی کییه قییرآن دربییار آن مییا بییه مییا مشییدار مییی دمیید
« َع ُّوا َعلَ ْی ُك ُم ْاْلَنا ِم َز م َِن ْال َغیْظِ قُ ْز مُو ُوا ِب َغیْظِ ُك ْم» این ما آنقدر عصبانی مس ند که امی
از شدت غ ب انگشت ود را به دنیدان میی زنیدا رچیه دربیار کایار قیریش اسیت امیا
این ما از کاار قریش بد ر اندا باز کاار قریش یک مردانگی داش ند امیا ایین میا مردانگیی
مم ندارندا این دشمن بیکار نمی نشیند میچ زمانی از برنامه مای ایین میا یالی نیسیت یا
ایادی اش را وارد میدان کند ا انق ب را ساقط کندا عامیز دوم مسیوولین مسی ند عملکیرد
نامناسب آن ما که امی وجه ندارند و دلشان یلی نمی سوزدا امی بع ی از آن ما به
انق ب یلی اع قادی ندارند که حاال این آقایی که به من مراجعه کرد است من کیارش را
را بیاندازم این به انق ب و اس م و ایین حکومیت امییدوار شید اسیتا عامیز دیگیر یود
مع ر ین مس ند مع ر ین می وانس ند طور دیگری عمز کننیدا رچیه حیا داشی ند میا
اصز مطالبات این ما از مسوولین را مذمت نمی کنیم اما می شید طیور دیگیری عمیز شیود
کییه دشییمن سییوا اسی ااد نکنییدا مییی وانس ی ند در یییک مکییانی جم ی شییوند و شییعار دمنیید یییا
طومار هیه کنندا می وانس ند بگویند مسیر ما از ی ن مکیان یا ی ن مکیان و شیعارمای
ما مم این ما استا ا یر کسیانی دیگیری غییر از شیعارمای میا شیعاری دادنید آن میا از میا
نیس ندا مع ر ین سوژ دست دشمن دادند دشمنی که م رصد بود بیه میا
بس ر مناسب است و شروع کرد وسط

یربه بزنید دیید

یای مجیازی کیه در ا ییاز دارنید بیه صیو
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لگرام و شبکه اسد آمدنیوز جوانان ریب ورد را علییه نظیام و مقدسیات بسیید کردنیدا
این ودش جای امز است حمله به مساجد و مقدسات و مصلی ما شعار علیه ش صیت
مای مقیدس در جمهیوری اسی می حیاال ایین میا در چیه یانواد میایی بیزرگ شیدند جیای
ِین ال ُح َمقیا ِا َو
لحم ُد ِِل الَّذی َج َع َز اَعیدا َونا م َ
بررسی داردا امام سجاد (علیه الس م) رمود «اَ َ
ال ُج َه ِا» الحمدِل که داوند دشمنان ما را از جام ن احما قرار دادا ایین دشیمنان احمیا
ما یاز می کردند با این حرکیت جمهیوری اسی می

یعیف میی شیود و سیقوط میی کنیدا

نمی دانسی ند جمهیوری اسی می در اعمیاا دز میردم ریشیه داردا مگیر جوانیان غیر منید و
مردم غیور ما اجاز می دمند چهار یا رییب یورد اراذز و اوبیاش بیه نظیام دشیه وارد
کنند امکان نداردا ما از مسوولیمان ان قاد می کنیم اما جش یبانی میم میی کنییما دشیمن ییاز
نکند بین ما ا

ف است ما ان قاد می کنیم اما در مواجهه با دشمن ممه ما م حدیما ان قیاد

ما برای این است که

عف ما را جبران کنند نمی وامیم که این میا را بکیوبیما ایین را

دشمن بداندا الزم می دانم از زبان شما مردم وب می وامم از نیروی ان ظامی و بسیید
عزیز و ممچنین شیورای یامین در شیهرمای م لیف شیکر کینما در میین ایین میا ی ش
مییی کردنیید در یییک جییایی بلییوا را بیاندازنیید بییه لطییف ییدا ن وانس ی ند حرک ییی کننییدا مییا
حا ریم برای جمهوری اس می جانمان را بیدمیم ایین سیارت میای کوچیک کیه چییزی
نیستا آ ش زدن مصلی و مسیاجد و ک یب دینیی و قیرآن و جیرچم جمهیوری اسی می نشیانه
با ت و دین س یزی و بیگانه جرس ی و بی غیر ی آن ما استا این ما غیر از آن مردمیی
مس ند که اع راض به حا داش ند ما باید حساب این ما را از اراذز و اوباش جدا کنیما
پشٔسدارربسا َظرربو جمهییوری اس ی می سا اص ْررش خطررشی دس پُبْررذ يحبفظررذ ثفشيررب خررذایب
دؽررًُبٌ يررب سا َیغررذ ٔ َرربثٕد ثگررشداٌ َمؾررّ ْرربی ؽٕيؾرربٌ َمررؼ ثررشآة ررٍ رٕطئررّ ْرربی
ؽیطبَی آٌ ْب سا ثّ خٕدؽبٌ ثشاشداٌ يمبو يؼظى سْجشی دس پُبْذ يحبفظذ فشيرب عربیّ
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اػ ثش عش يب يغزذاو ثذاس يشاجغ رمهیذ دس پُبْذ يحبفظذ فشيرب ثیًبساًَربٌ ؽرفبی ػبجرم
ػُبیذ فشيب خذایب ثبساٌ سحًزذ سا ثش يب َبصل ثفشيب ػبلجزًبٌ خزى ثّ خیش فشيب.
«ثِ ْغر ِرى َ
ک ٔ اَ َحررش َ
ک ْررٕ
اٌ ؽرربَِئَ َ
صرر ِّم نشثِّرر َ
ص انکررٕثَش فَ َ
ّللاِ انررشَحْ ًَ ٍِ انرر َش ِح ِیى اَّررب اػطَیُررب َ
اتثزَش».
«والسالم علیکن و رحوة هللا و برکاته»
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