بسوِ تؼالی
ًواص جوؼِ ایي ّفتِ َ 9011/6/91شْشستاى کٌَْج بِ اهاهت اهام جوؼِ هحتشم حجت االسالم ٍ الوسلویي حاج آقا ًجٌَ
بشگضاس گشدیذ
خطیب جوؼِ پس اص تَصیِ بِ تقَا  ،دس اداهِ بحث خطبِ اٍل ّفتِ گزشتِ بیاى کشدًذ بشای سسیذى بِ تقَا ًیاص بِ ٍاسطِ ٍ
هٌبغ فیض داسین ٍ ایي هٌبغ ّن ٍجَد ٍجَد هقذس سیذ الشْذا هیباشذ اگش دلْای ها تاسیک شذُ ٍ صًگاس گشفتِ است با رکش
ٍ یاد سیذ الشْذاء هیتَاًین دلْای خَدهاى سا سیقل دّین ٍ حضشت سا ٍاسطِ قشاس دّین ٍ خذاًٍذ ػالن ّن هیپزیشد
ٍ بیاى کشدًذ گٌاُ اًساى سا اص چشن اهام صهاى (ع) هی اًذاصد هشاقب باشین اص چشن اهام صهاى (ع) ًیفتین
ٍ اداهِ دادًذ  :دس صهاى سسَل خذا شخصی خطایی کشدُ بَد کِ سٍی بیشٍى آهذى اص خاًِ سا ًذاشت سٍصی حسٌیي سا دیذ
آًْا سا بش شاًِ خَد گزاشت ٍ بِ هسجذ آهذ پیاهبش با دیذى ایي صحٌِ لبخٌذی صد ٍ فشهَد کِ تَ بخشیذُ شذی ٍ ایي یؼٌی
استفادُ اص ٍاسطِ ّای فیض دس هسیش بخشش خطاّا .
ٍ اشاسُ کشدًذ اًساى ّایی کِ دس طَل تاسیخ ػاقبت بِ خیش شذًذ بِ ٍاسطِ اهام صهاى خَدشاى بَدُ است
ٍ دس خطبِ دٍم بیاى کشدًذ ها دس کشَس خَدهاى ًؼوت با ػظوتی داسین کِ بایذ قذس آى سا بذاًین کِ آى ًؼوت ٍالیت است
ٍ اشاسُ کشدًذ اگش اهشٍص سّبشی ًبَد هؼلَم ًبَد کِ ها هثل کذام کشَسّا بَدین ػشاق  .افغاًستاى ٍ ..
ٍ ّوچٌیي بیاى کشدًذ دشوٌاى اص هذتْا قبل دس تاسک جای پا هحکن کشدى دس خاٍس هیاًِ بَد ٍ بِ بْاًِ هباسصُ با تشٍسیسن
پایگاُ ًظاهی دس ػشاق ٍ سَسیِ بِ پا کشدًذ ٍ ّذف اصلی آًْا جوَْسی اسالهی ایشاى بَد ٍ خیال کشدًذ کِ با هحاصشُ ایشاى
دیگش کاس ایشاى توام است کِ سّبشی هقتذس ٍ حکین ایشاى ًقشِ ّای آًْا سا خٌثی کشدًذ
ٍ اشاسُ کشدًذ آًچِ هْن است ایي است کِ جوَْسی اسالهی بِ اػتشاف دشوٌاى سّبشی داسد کِ ًقشِ ّای آًْا سا هیفْوذ ٍ
دس ًطفِ خفِ هیکٌذ
ٍ اهشٍص کِ چٌذیي سال اص آى ٍاقؼِ هیگزسد دشوٌاى با خفت اص ػشاق ٍ افغاًستاى خاسج شذًذ اها با ّن شیطٌت ّای
خَدشاى سا سّا ًویکٌٌذ ٍ بؼضی افشاد بی بصیشت اهشٍص بش طبل جٌگ هیکَبٌذ ٍ دس صهیي دشوي باصی هیکٌٌذ
ٍ دس پایاى اشاسُ کشدًذ ّواى طَس کِ سئیس جوَْس ٍ ٍصیش خاسجِ بیاى کشدًذ هزاکشُ اگش فقط صشف هزاکشُ باشذ بشای ایشاى
هؼٌایی ًذاسد اها اگش بشای سفغ تحشین ّا باشذ ایشاى پای هیض هزاکشُ خَاّذ سفت ٍدیگش صهاى هزاکشات فشسایشی بِ پایاى
سسیذُ است
اگش اًْا دًبال ایي ّستٌذ کِ هلت ایشاى سا سشگشم کٌٌذ کَس خَاًذُ اًذ

