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 خطبه اول
ا ِلنَ  ِذی َهَداَنا ِلَهَذا َوَما کنَّ ِه الَّ ََتِدی ْه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اْلَحْمُد ِللَّ

ْن َهَداَنا
َ
حمد مثّم الصالة والسالم علی سیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم  1َلْوََل أ

 )ص( و علی آله اَلطیبین اَلطهرین سّیما بقیة الله فی اَلرضین.

 توصیه به تقوا
نَُتم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم

َ
َه َحَقّ ُتَقاِتِه َو ََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َو أ ُقوا الَلّ ِذیَن آَمُنوا اَتّ َها اَلّ ُیّ

َ
َیا أ

ْسِلُموَن  ه ِعَباَد اللَّ  2«مُّ وِصیکْم و َنفِسی ِبََتْقَوی اللَّ
ُ
 ِه أ

در ماه شعبان به تقوا، پرهیزگاری، دوری از هواها و  و همه شما نمازگزاران گرامی را در این ایام و موقع شریف
. از خداوند مَتعال توفیق کسب تقوا و دوری از کنممیاخالقی سفارش و دعوت  هایآلودگیهای نفسانی و هوس

 .خداوند همه ما را از مَتقین و پارسایان مقرر بفرماید شاءاللهان .داریم مسألتهواهای نفس را 

 مهدویت نکاتی در باب
َلدت در نیمه شعبان وقرار داشَتیم. با ماه شریف شعبان که دارای برکات فراوانی است  زمانهمدر ایام نیمه شعبان و 

 همسئلاز  هاییبخشبه در خطبه اول  ،این مناسبت ههر سال بو  بود ّجل الّله تعالی فرجه الشریف(ع)امام عصر 
امروز هم در فرصت خطبه اول  .پردازیممیمهدویت و انَتظار و ماجرای امام عصر )عّجل الله تعالی فرجه الشریف(  

 چند نکَته و مطلب در ارتباط با این موضوع تقدیم خواهد شد.

                                            
 .44سوره اعراف، آیه  -1
 .102ـ  سوره آل عمران، آیه 2
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 مهدویت مورد اتفاق همه مذاهب اسالمی .1
هم در کَتب  .ایدشنیدهاست که بارها  ایقضیه افَتدمی در آخرالزمان اتفاق و آنچه )عّج( صرقضیه ظهور امام ع

امام  مسئلهدر روایات همه مذاهب اسالمی اصل و  شاره شده است و هم در دوره اسالمآسمانی قبل از اسالم به آن ا
اخَتصاص به شیعه  )عّج( امام عصربوده است. یعنی ماجرا و ظهور  تأکیدمورد توجه و )عّج( امام زمان  عصر و

وجود دارد که خاص شیعه است. اما اصل داسَتان  )عّج( و تفصیالتی در باب ظهور امام عصر ئیاتبله جز. ندارد
ز ا این داسَتان را یو سنافرادی که از شیعه  شیعه و سنی و مورد توافق همه مذاهب اسالمی است. مسئلهفراتر از 

ودی معدبسیار بسیار در اهل سنت افراد  .زیاد است ماشاءاللهالی اندکردهنقل  ار )ع(اطه و ائمه اکرم )ص( پیامبر
رد ل مسلم مویک اص عنوانبهرا  )عّج( امام زمان مسئلهق اسالمی َر الب فِ . قاطبه و غهسَتند که منکر قضیه باشند

 و در)ص( اما اینکه از نسل رسول خدا  ،امامت دوازده امام قبول نکنند صورتبه هاآنولو اینکه  انددادهقرار  تأکید
ه در البَت .امر مسلم بین همه مذاهب اسالمی است گیردمیعالم را به عهده  و رهبری کندمیپایان تاریخ کسی قیام 

 که از نسل مسئلهآن را قبول ندارند. اما در اصل  ،هاآناعَتقاد ما دوازده امام است و جزئیات زیادی دارد که بعضی از 
 ،ماو دین اسالم به همه عالَ  واسطهبهو  کندمیانسان بزرگی قیام  آخرالزمان)س( در و فاطمه زهرا )ص( خدا  پیامبر
 است.  العادهفوقمورد قبول همه است. این روایات  شودمیحاکم 

است. حاَل  شدهطور مسَتقیم وارد به )عّج( از تعداد روایاتی که درباره امام عصر دهممیدر بحث اول آمار و ارقامی 
  .آیات را هم سال قبل بیان کردم و کار نداریم غیرمسَتقیمروایات با 

 آیه است که مربوط به امام زمانآیه و به معنای دیگر حدود  سی، چهل  133و به یک معنای دیگر  آیه 033به یک معنا 
جلدی  8 کَتابهم یک  چند سال قبل .شده است یآورجمعمخَتلف  هایکَتاباما در روایات که در  .ستا )عّج(

  .چاپ شدبه نام )معجم احادیث اَلمام المهدی )عّج( (
جلدی روایاتی  8این کَتاب  .صافی گلپایگانی وجود دارد اللهآیتحضرت  دیگری هم مثل منَتخب اَلثر هایکَتاب

و د است. درکرده نقل شمارش کرده اطهار )ع(  و ائمه )ص( از پیامبر را ارتباط دارد)عّج( که مسَتقیم با امام عصر 
 نیو سشیعه  هایکَتابروایت از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله( از  262 ،این کَتاب جلد

این به در دو جلد یک موضوعی  .اهل سنت است هایکَتابدر  هاآنکرده است که سیصد چهارصد روایت از جمع 
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شک و  یعنی حدیثی که هیچ گویندمیحدیث مَتواتر از روایات  هگوناینبه  .ر روایت داشَته باشد خیلی کم استاقدم
 .ماندنمیدر مورد آن باقی  ایشبهه

 ود و خودتلویزیون نب و د که تهران وجود دارد و رادیونبگوی به شخصی مثالا عنایش این است که اگر حدیث مَتواتر م
درست  که مطلب ماندنمیباقی  برای شخصشکی ر دویست یا هزار نفر که نقل کند دیگصد یا  .داشهم نرفَته ب او

نقل شده اطهار )ع( از ائمه  روایت 1833 بیش از روایت نقل شده است و در سه جلد 262جلد است. حاَل در دو
جمع روایاتی  .اهل سنت است هایکَتاباز روایت  233یا  133حدود تعدادی هم البَته از شیعه است  غالباا است که 

. پای باشدمیروایت  2233بیش از نقل شده است  )عّج( در مورد امام عصر)ع( ائمه اطهار  و)ص( از پیامبر خدا که 
 محکم است. قدرینااین عقیده 

در منابع اهل سنت  (ص)نفر از صحابه رسول خدا  28 (( استع)موسوعه امام مهدی )که  در کَتاب دیگری هم
روایات  ،در اهل سنت تألیفصاحب و  نامصاحببزرگ شخصیت  06و  اندکردهروایات مربوط به امام زمان را نقل 

 .اندکرده)عّج( را نقل  آخرالزمانامام زمان و 
عّج( )امام عصر  دربارهده کَتاب مسَتقل نقل شده است علمای اهل سنت  هایشانکَتابغیر از روایاتی که در اکثر  

م باشد باز ک)ع( اهل بیت  ب مرتبط باکه مطالاست حَتی در صحیح بخاری و مسلم که خیلی تالش شده  ،اندنوشَته
  .ستا روایت آمده

منبع و کَتاب حدیثی و در همه کَتب و منابع فرق مذاهب اسالمی از شیعه و سنت  هادهجمع چند هزار روایت در 
اهل سنَتی که امامت  ریشه دارد که حَتی کسانی دیگر و قدراینعقیده مهدویت . پشَتوانه عقیده مهدویت است

 کندیمیام ق)س( و فاطمه زهرا )ص(  رکه از نسل پیامب صل این قصهااما  اندنپذیرفَتهل دوازده امام را معصوم به شک
 قدراینقصه مهدویت  یرساختزمورد قبولشان است. اسَتحکام و  کندمیعرفت و اخالق و جهان را پر از علم، م

 مهم است.
 حَتی اگررا نپذیرد  )عّج( و قیام امام زمان آخرالزماناگر کسی اسالم و رسول خدا را پذیرفت امکان ندارد که اصل 

در  اهل سنت قاطبه علمای ،مانند ابن خلدون اندکردهتردید که عرض کردم که در میان علمایشان هم شیعه نباشد. 
 اما اصل قصه در روایاتشان گویندمیعین ما ن گویمبازمی .اندآوردهرا  مسئلهاصل  شانکالمیو روایی  هایکَتاب
هسَتند  آشنااهل مطالعه هسَتند و به زبان عربی  است. مواردی را نقل کردم اما آقایان روحانی و کسانی که آمده
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سندی و اصل واقعه  هایبحثراجع به در باب مهدویت پس مطلب اول  مطالعه بفرمایند. تفصیالا  توانندمی
 .بود )عّج( و امام عصر آخرالزمان

 نظر شیعهخصوصیات امام مهدی )عّج( از م .2
د مهدویت نقشه کامل دار مسئلهیات شیعه ادر رو ااهل سنت کلیت این قصه را قبول دارند ام کهاست  مطلب دوم این

 2233ه د صد حدیث و به یک معنا بصویر شده است. اصل آن مسَتند به چنو جزئیات آن در این نقشه شیعی تبیین و ت
 چندینجود دارد اما در جزئیات که در شیعه است دارای و صحابه و اطهار )ع( ائمه )ص(، حدیث از پیامبر

 خصوصیت است:
  ؛دانیممیامام دوازدهم معصوم  عنوانبه را ن امام همامآ .1
 ؛دانیممیآن امام را زنده و حاضر  .2
 .اندکردهروایات شیعه تصویر و نقشه آن را ترسیم  و جزئیاتش را انَتظار نوع حکومت امام زمان )عج(، .0

 ظار در مقوله مهدویتکارکردهای انَت .0
ر د انَتظارالبَته  .استمیان فرق اصل مشَترک  هم و تمده اسآ و هم در روایات شیعه روایات اهل سنتدر هم انَتظار 

 :قش داردو در عصر غیبت انَتظار دو ن آوردمیولیت ئاست انَتظار هم مس ترشفاف و ترکاملروایات شیعه 

 انَتظار نفسهفیثواب  .1
چشم به راه آن واقعه بزرگ بودن  و آن رسَتاخیز عظیم بشری و انسانی ارزش و ثواب  .واب داردنفسه ث انَتظار فرج به

 .کنندمیامیدوار بیشَتر کار  هایآدماست چون  هاانساندارد و در دنیا هم موتور محرک 

 ارزشمند بودن اعمال در عصر غیبت .2
َتی شَتر است. حان از عصر حضور ائمه بینو مسلما مؤمنیندر عصر انَتظار ثواب کار در مَتن روایات ما آمده است که 

 :فرمایدمید  چون امام و سخَتش است که بپذیر کندمی سؤالکه راوی چند بار  ( استع)از امام صادق در روایَتی 
 ()ع از ثواب کار شما در زمان حضور ما و زمان حضور امام عصر آیندمیثواب و ارزش کار کسانی که در زمان غیبت 

 م امامخر ه. در آشنودمیپاسخ  کندمی سؤالی سخت است. چند بار وا. پذیرش این مطلب برای ربیشَتر است
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ند ردآومیایمان  اندندیدهدر حالی که امام را  آیندمیکه در عصر غیبت  هاییانسان .ه پاسخ همین است: کفرمایدمی
 0.شودمی هاآنموجب افزایش ثواب و این  کنندمیو صبر  دهندمیو کار خوب انحام 

                                            

اَباطِ  - 0 اٍر السَّ ْفَضُل َعْن َعمَّ
َ
َما أ یُّ

َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِو اْلِعَباَدُة ِفي ُظُهوِر اْلَحقِّ َو َدْوَلَِتِه  اْلِعَباَدُة ِفي يِّ َقاَل: ُقْلُت ِِل

َ
َماِم ِمْنُکُم اْلُمْسََتَِتِر ِفي َدْوَلِة اْلَباِطِل أ رِّ َمَع اْْلِ َع مَ السِّ

اِهِر َفَقاَل َیا عَ  َماِم ِمْنُکُم الظَّ ِه ِعَباَدُتُکْم اْْلِ َدَقِة ِفي اْلَعاَلِنَیِة َو َکَذِلَك َو اللَّ ْفَضُل ِمَن الصَّ
َ
ِه أ رِّ َو اللَّ َدَقُة ِفي السِّ اُر الصَّ رِّ َمَع ِإَماِمُکُم مَّ  اْلَباِطِل اْلُمْسََتَِتِر ِفي َدْوَلةِ  ِفي السِّ

ُکْم ِفي َدْوَلِة اْلَباِطِل َو َح  ُفُکْم ِمْن َعُدوِّ اهِ َو َتَخوُّ َه َعزَّ َو َجلَّ ِذْکُرُه ِفي ُظُهوِر اْلَحقِّ َمَع ِإَماِم اْلَحقِّ الظَّ ْن َیْعُبُد اللَّ ْفَضُل ِممَّ
َ
ِر ِفي َدْوَلِة اْلَحقِّ َو َلْیَسِت اْلِعَباَدُة اِل اْلُهْدَنِة أ

ْمِن ِفي َدْو 
َ
یَضةا ِفي َجَماَعٍة ُمْسََتَِتٍر ِبَها ِمْن َعُدوِّ َمَع اْلَخْوِف ِفي َدْوَلِة اْلَباِطِل ِمْثَل اْلِعَباَدِة َو اِْل ی ِمْنُکُم اْلَیْوَم َصاَلةا َفِر نَّ َمْن َصلَّ

َ
َها ِه ِفي َوْقَِتَه َلِة اْلَحقِّ َو اْعَلُموا أ َتمَّ

َ
ا َفأ

یَض  ی ِمْنُکْم َصاَلةا َفِر یَضةا ِفي َجَماَعٍة َو َمْن َصلَّ ُه َلُه َخْمِسیَن َصاَلةا َفِر ُه َعزَّ َو َجلَّ ِبَها َلُه َخْمساا َکََتَب اللَّ َها َکََتَب اللَّ َتمَّ
َ
ِه ِفي َوْقَِتَها َفأ ةا َوْحَدُه ُمْسََتَِتراا ِبَها ِمْن َعُدوِّ

َها َکََتَب اللَّ  َتمَّ
َ
ی ِمْنُکْم َصاَلةا َناِفَلةا ِلَوْقَِتَها َفأ ةا َو َمْن َصلَّ یَضةا َوْحَداِنیَّ یَن َصاَلةا َفِر ُه َعزَّ َو َجلَّ ُه َلُه بِ َو ِعْشِر َها َعْشَر َصَلَواٍت َنَواِفَل َو َمْن َعِمَل ِمْنُکْم َحَسَنةا َکََتَب اللَّ

ْعَماَلُه َو 
َ
ْحَسَن أ

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َحَسَناِت اْلُمْؤِمِن ِمْنُکْم ِإَذا أ یَن َحَسَنةا َو ُیَضاِعُف اللَّ ِة َعَلی ِدیِنِه َلُه ِبَها ِعْشِر ِقیَّ ْضَعافاا  َداَن ِبالَتَّ

َ
ْمَسَك ِمْن ِلَساِنِه أ

َ
َو ِإَماِمِه َو َنْفِسِه َو أ

ْبََتِني ِفي اْلَعَمِل َو َحَثثْ  ِه َرغَّ یٌم ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َقْد َو اللَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َکِر ْعَلَم َکْیَف ِصْرَنا َنْحُن ُمَضاَعَفةا ِإنَّ اللَّ
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْعَماَلا  ََتِني َعَلْیِه َو َلِکْن أ

َ
ْفَضَل أ

َ
 ِمْن اْلَیْوَم أ

ُکْم َسَبْقَُتُموُهْم  اِهِر ِمْنُکْم ِفي َدْوَلِة اْلَحقِّ َو َنْحُن َعَلی ِدیٍن َواِحٍد َفَقاَل ِإنَّ َماِم الظَّ ْصَحاِب اْْلِ
َ
ْوِم َو اْلَحجِّ أ اَلِة َو الصَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ِإَلی الصَّ ُخوِل ِفي ِدیِن اللَّ  َو   ِإَلی الدُّ

ُکْم َمَع ِإَماِمُکُم اْلُمْسََتَِترِ  ِه َعزَّ ِذْکُرُه ِسّراا ِمْن َعُدوِّ ْنُفِسُکْم  ِإَلی ُکلِّ َخْیٍر َو ِفْقٍه َو ِإَلی ِعَباَدِة اللَّ
َ
یَن ِلَدْوَلِة اْلَحقِّ َخاِئِفیَن َعَلی ِإَماِمُکْم َو أ یَن َمَعُه ُمْنََتِظِر ُمِطیِعیَن َلُه َصاِبِر

َلَمِة َقْد َمَنُعوُکْم َذِلَك َو اْضَط ِمَن اْلُملُ  ْیِدي الظَّ
َ
َلَمِة َتْنََتِظُروَن ِإَلی َحقِّ ِإَماِمُکْم َو ُحُقوِقُکْم ِفي أ ْبِر َعَلی ِدیِنُکْم وِك الظَّ ْنَیا َو َطَلِب اْلَمَعاِش َمَع الصَّ وُکْم ِإَلی َحْرِث الدُّ رُّ

ْعَماَل َفَهِنیئاا َلُکْم ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَو ِعَباَدِتُکْم َو َطاَعِة ِإَماِمُکْم َو الْ 
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُکُم اِْل ُکْم َفِبَذِلَك َضاَعَف اللَّ ْصَحاِب َخْوِف َمَع َعُدوِّ

َ
ْن َنُکوَن ِمْن أ

َ
َك َفَما َتَری ِإذاا أ

 
َ
ْن ُیْظِهَر اللَّ اْلَقاِئِم َو َیْظَهَر اْلَحقُّ َو َنْحُن اْلَیْوَم ِفي ِإَماَمَِتَك َو َطاَعَِتَك أ

َ
وَن أ  َما ُتِحبُّ

َ
ِه أ ْصَحاِب َدْوَلِة اْلَحقِّ َو اْلَعْدِل َفَقاَل ُسْبَحاَن اللَّ

َ
ْعَماَلا ِمْن أ

َ
 َتَعاَلی ُه َتَباَرَك َو ْفَضُل أ

ُه َبْیَن ُقُلوٍب  َف اللَّ ُه اْلَکِلَمَة َو ُیَؤلِّ ُه اْلَحقَّ  اْلَحقَّ َو اْلَعْدَل ِفي اْلِباَلِد َو َیْجَمَع اللَّ ْرِضِه َو ُتَقاَم ُحُدوُدُه ِفي َخْلِقِه َو َیُردَّ اللَّ
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ ِفي أ  ِإَلی ُمْخََتِلَفٍة َو ََل َیْعُصوَن اللَّ
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ی ََل َیْسََتْخِفَي ِبَشيْ ْهِلِه َفَیْظَهَر َحَتَّ

َ
ِه َیاأ َما َو اللَّ

َ
َحٍد ِمَن اْلَخْلِق أ

َ
ْفَضَل ِعْنَد  ٍء ِمَن اْلَحقِّ َمَخاَفَة أ

َ
ْنَُتْم َعَلْیَها ِإَلَّ َکاَن أ

َ
َِتي أ ٌت َعَلی اْلَحاِل الَّ اُر ََل َیُموُت ِمْنُکْم َمیِّ َعمَّ

ْبِشُروا. عمار ساباطی گوید: ب
َ
ُحٍد َفأ

ُ
ِه ِمْن َکِثیٍر ِمْن ُشَهَداِء َبْدٍر َو أ نی با ادت پنهاکردم: کدامیک از این دو بهَتر است؛ عب امام صادق علیه السالم عرضه اللَّ

خدا که صدقه دادن پنهانی ه امام پنهان از شما خانواده در زمان دولت باطل یا عبادت در زمان ظهور و دولت حق با امام آشکار از شما؟ فرمود: ای عمار! ب

س شما از دشمن و در حال صلح با خدا عبادت شما در پنهانی با امام پنهانَتان در زمان دولت باطل و تره از صدقه دادن آشکارا بهَتر است، و همچنین ب

را در زمان ظهور حق با  -عز و جل ذکره -دشمن )و تقیه از او مانند دوران ائمه بعد از امام حسین علیهم السالم( بهَتر است از کسی که عبادت کند خدای

امنیت و دولت حق نیست )مانند زمان پیغمبر و زمان  امام بر حق آشکار و در زمان دولت حق. عبادت با ترس و در زمان دولت باطل مانند عبادت در زمان

ه علیه و آله ش پنهان کند و آن را جماعت گزارد و از دشمنه ( و بدانید هر کس از شما که در این زمان نماز واجبش را در وقَتش بظهور امام عصر صّلی اللَّ

 ش بخواند و درستجماعت گزارده بنویسد و کسی که از شما نماز واجبش را فرادی و در وقَته تمام و کامل بجا آورد، خدا برای او ثواب پنجاه نماز واجب ب

ر کس از شما که یک نماز نافله را در و از دشمنش پنهان کند، خدای عز و جل ثواب بیست و پنج نماز واجب فرادی برایش بنویسد و ه و کامل بجا آورد

ه ن بیست حسنوقَتش بخواند و کامل ادا کند، خدا برای او ثواب ده نماز نافله نویسد و آنکه از شما کار نیکی انجام دهد،خدای عز و جل برای او بجای آ

دین و امام و جان خود به تقیه معَتقد باشد و زبان ه بت بو نس ابر کند، اگر حسن عمل داشَته باشدنویسد و حسنات مؤمن از شما را خدای عز و جل چند بر

عمل تشویق فرمودی و برانگیخَتی، ولی من دوست ه کردم قربانت گردم، بخدا که شما مرا ب خود را نگه دارد، همانا خدای عز و جل کریم است. من عرض

ن دولت حی بهَتر است، با وجود اینکه همه یک دین داریم؟ فرمود: دارم بدانم دلیلش چیست که اعمال ما از اعمال اصحاب امامی که آشکار باشد، در زما

 -عبادت خدایه و نیز نسبت ب زیرا شما در وارد شدن بدین خدای عز و جل و انجام دادن نماز و روزه و حج و هر کار خیر و دانشی برایشان سبقت دارید

باره امام  و در باشیدو در انَتظار دولت حق می کنیدمطیع او هسَتید و مثل او صبر می در پنهانی از دشمن با امام پنهان سبقت دارید، در حالی که -عز ذکره

 رگیرند و شما را به کسب و زراعت دبینید که از شما باز میدر دست سَتمگران میحقوق خود را و الطین سَتمگر ترس دارید، حق امام و جان خود از س
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 ریک کار مهم و ارزشمند است و هر چه بیشَتر منَتظر باشند و هر چه بیشَتظران در عصر غیبت منَتانَتظار   اوَلا لذا  
 شودیم وقَتی که ضمیمه به انَتظار هاآندارند و دوم آنکه تمام اعمال  بیشَتریعصر باشد ثواب  مدلشان مَتوجه به اما

 .باشدمی یشَتربهمراه حق هسَتند  )عج( ائمه و حَتی امام عصرن حضور ازمحَتی از کار کسانی که در 

 افضلیت امام مهدی )عج( نسبت به دیگر ائمه )ع( و انبیاء گذشته .4
 مثالعنوانبه .وجود داردتفاضل و تفاوتی هم طبق بعضی از روایات، میان ائمه )ع( با این که همه نور واحد هسَتند 

سَتفاده اظاهر بعض روایات گویا از  .یک نوع برتری دارند دیگر ائمه )ع( سبت بهن )ع( سیدالشهداو  امیرالمؤمنین
م تقد که ائمه اطهار )ع( بر همه انبیا گذشَته طورهمان، دارد برتریهم  هاایناز )عج( در جهاتی که امام عصر  شودمی

 و سنی حضرت عیسیطبق روایات شیعه  کنندمیو برتری دارند. به همین دلیل هم است که وقَتی امام زمان ظهور 

                                            
عز  ست که خدایا کنند، عالوه بر موضوع صبر شما نسبت بدین و عبادتَتان و اطاعت از امام و ترس از دشمنَتان، بدین جهاتدنیا و طلب روزی ناچار می

فرمانبرداری  کردم: قربانت گردم، پس در صورتی که ما در زمان امامت شما و و جل ثواب اعمال شما را چند برابر فرموده است، گوارا باد بر شما. عرض

اهر ما از اصحاب حضرت قائم باشیم و حق ظ [ کهاز شما نیکوکارتر و با ثواب بیشَتر از اصحاب دولت حق و عدالت باشیم، شما عقیده ندارید ]آرزو نکنیم

ه!! شما دوست ندارید که خدای کلمه پدید آورد؟ و میان دلهای  و وحدت حق و عدالت را در بالد ظاهر کند -تبارک و تعالی -شود؟ فرمود: سبحان اللَّ

حق آشکار  پراکنده الفت دهد؟ و مردم خدا را در روی زمینش نافرمانی نکنند؟ و حدود خدا در میان خلقش اجرا شود و خدا حق را به اهلش برگرداند تا

ان که از ظهور امام زمان و برقراری دولت حق شود و از ترس هیچ یک از مردم حق پوشیده نگردد، )اینها نَتائجی است بسیار بزرگ و سودمند برای همگ

خدا، ای عمار! هر کدام از شما )شیعیان( بر این حالی که اکنون دارید )عبادت ه شود که مسلمان این آرزو را نداشَته باشد( هان بآید و چگونه میبدست می

 (443، ص 1)مرحوم کلینی، الکافی، ج  .باد شما رابا خوف و تقیه( بمیرد از بسیاری از شهداء بدر و أحد بهَتر و برتر است، پس مژده 
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ده ان زنون حضرت عیسی طبق نظر ما مسلمانچ کنندمیو ظهور  گردندبرمیهم ( السالمعلیه)علی نبینا و آله و 
  4.است)عج(  کنار امام زمان در واقع مانند سرداری در ؛کندمی)عج( اقَتدا امام زمان  و وقت ظهور به هست
کنم این  أکیدتآنچه باید در پایان  .نگفَته بودم عرض کردم قبالا تی که نکاتی بود که یادآوری کردم و بعض نکا هااین

 اعَتقادات اهب اسالمی دارد و در شیعه که جزءهمه مذمیان که عقیده به مهدویت یک پایگاه بسیار محکم در  است
م  ه اماو ارزش انَتظار هم ارزش چند ضلعی است که اشاره کردم. انَتظار و چشم به را اصلی و بسیار اصولی است

رسَتاخیز بزرگ آن حضرت یک ارزش الهی و انسانی دارد و همه اعمال شما  )عج( وبه امام عصر  بسَتگیدل ،بودن
  .رخوردار استعصر غیبت از ارزش مضاعف ب در هایانسانو 

 ذشَتگانهمه درگ و یاران واقعی آن حضرت قرار بده؛ که ما را از منَتظران دهیممیخودت قسم  اولیایخدایا تو را به 
 ما را غریق بهار رحمَتت بفرما.

 
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اِْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  2ْبََتُر ِبْسِم اللَّ

 
 
 
 
 

                                            
ء وقت الصالة فیقوُل المهدی بعیسی تقّدم فیقول عیسی: اّنك اولی یجَتمع المهدی و عیسی بن مریم، فیجی»فرموده است: « ص»رسول خدا - 4

گوید: می« ع»رسد حضرت مهدی)عج( به عیسیآیند پس هنگام نماز فرار میدور هم می« ع»امام، با حضرت عیسی» ءه مأموماا بالصالة فیصّلی عیسی ورا
، به آن حضرت اقَتدا کرده، نماز را پشت سر او «ع»گاه عیسیترید. آنشما در جلو بایست. پس حضرت عیسی می فرماید: شما برای امامت نماز، شایسَته

(؛ در 417منَتخب اَلثر، ص  آیت الله صافی گلپایگانی،؛ 423، ص 2، جمن اِلئمه فی ذکر خصائص اِلئمه تذکرة الخواصابن جوزی،  سبط) خواند.می
بهشت مشَتاق چهار نفر از خاندان من است که خدا آنان را دوست دارد و مرا به دوسَتی آنان فرمان داده »آمده است: « ص»روایت دیگری نیز از پیامبر

 (104، ص 7اثبات الهداة، ج  ،شیخ حر عاملی) «خواندلی، حسن، حسین و مهدی ؛ که حضرت عیسی پشت سر او نماز میاست ؛ ع
 سوره کوثر -2
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 خطبه دوم

بنا ة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیالله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارء الخالئق اجمعین ثم صالبسم
ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موَلنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و 
الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی 

ِة َشَجَرُة البن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنَتظر بن جعفر و علی  ُبوَّ نُّ
َساَلِة َو َمْعِدُن  ْحَمِة َو َمْوِضُع الرِّ  اْلِعْلِم َو ُمْخََتَلُف اْلَماَلِئَکِة صلوات الله علیهم أجمعین. َو َبْیُت الرَّ

 توصیه به تقوا

نَُتم »الله الرحمن الرحیم لرجیم بسماعوذبالله من الشیطان ا
َ
َه َحَقّ ُتَقاِتِه َو ََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َو أ ُقوا الَلّ ِذیَن آَمُنوا اَتّ َها اَلّ ُیّ

َ
َیا أ

ْسِلُموَن  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و  6«مُّ وِصیکْم و َنفِسی ِبََتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ هُ ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ُکْم َفَقْد ُنوِدَي ِفی َتَجهَّ

ِحیل ْقَوی 7ِبالرَّ اِد الَتَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  8َو َتَزوَّ

ماه مبارک رمضان  آسَتانهدر این اوقات شریف و در  همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را
ر خود د نشیندلامیر المومنین در ادامه فرازهای . کنممیبه تقوا و آمادگی برای ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت 

در ادامه جمالت قبل چنین  اندبرشمردهرا  ایمشدهباتقوا که هر جمعه به آن دعوت  هایانساناوصاف  که خطبه مَتقین
ْعَماِلِهُم اْلَقِلیَل َو ََل : »فرمودند

َ
این  پرهیزگارپارسا و  هایانساناز خصوصیات  9« َیْسََتْکِثُروَن اْلَکِثیَر ََل َیْرَضْوَن ِمْن أ

 ،صدقه یا کم است یا زیاد. دهندمیام که انج . اینان کارهای عبادیشوندنمیخود راضی  کارهای خوباز است که 
حَتی  و گیردمیرا ن هاآنند، غرور قائل نیسَت آن ارزشی برای کم بینندنمی اصالا کارهای خوب کم را و اعمال عبادی 

ه یک عملی ک . یکی از موانع رشد انسان این است که بهدانندنمید باز هم آن را زیاد نام دهاگر کار خیر زیاد هم انج

                                            
 .102ـ سوره آل عمران، آیه 6
 421، ص 204، خطبه البالغه )صبحی صالح(سید رضی، نهج -7
 .197ـ سوره بقره، آیه  8
 .404، ص 194خطبه  البالغه )صبحی صالح(،سید رضی، نهج - 9
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اجَتماعی و فکری  ،اخالقی ،معنوی ،یمغرور مانع رشد عل واین عجب  .شود و عجب پیدا کندمغرور  دهدمیانجام 
َته شخودش خودشیفَتگی دا ، بهشود مغروردارد و انجام داده است بسنده کند، به آن چیزی که اگر کسی  .انسان است

 وانسان عاقل  ،انسان باتقوا .شودمیو مَتوقف  زندمیبیند این آدم درجا کم خودش را هم بزرگ ب هایعملباشد و 
چون راه سیر و سلوک  .هم کم است واقعاا  .کم است گویدمی دهدمیهوشمندی است که هر چه قدر هم کار انجام 

از هم اگر عمل زیاد را هم انجام دهد ب .به پیش رود تواندمی بینهایتانسان تا  .نیستتا  و پیشرفت انسان که یکی دو
را به تقوا  اهآنکه هر هفَته باتقوا  هایانسان هاینشانهیکی از  .که کم است بیندمی کندمیبا کمال مطلق که مقایسه 

ب ار خوهر چه هم کو دچار نشویم به خودشیفَتگی و مغرور  ،به خود معجب نشویمکه این است  کنیممی سفارش
 کم است. بگوییمدهیم  خدا و مردم انجام یبرا

ِهُموَن » ْنُفِسِهْم ُمَتَّ
َ
دیگران را مَتهم کند اول خود  کهیناقبل از  باتقوا آدم .دانندمیهمیشه خودشان را مَتهم  13«َفُهْم ِِل

ن اوصاف مَتقین مَتصف شویم و این فیق بده که به ای. خدایا به ما توکندمیو خود را مَتهم  دهدمیرا مورد نقد قرار 
 را در زندگی خود به کار ببندیم.اوصاف 

 هامناسبت
 :کنممیعرض  وارفهرسترا  هامناسبت

 مذهبی هایجشنلزوم مراعات شئونات اسالمی در  .1
ی که اظهار ساناز همه ک .کنممیرا تبریک و تهنیت عرض  ج(ع)نیمه شعبان که پشت سر گذاشَتیم و میالد امام عصر 

ت و )عج( و جریان امامرا با امام عصر  خودعشق و عالقه و محبت کردند و با جشن و سرور خودشان همراهی 
ه امام توجه به نسل جوان ب و اقدامی که موجب شادی و نشاط باشد هاجشنوَلیت کردند باید تشکر کنیم. البَته در 

گاهی هم از مرزهایی که مورد رضایت  .ت و جای تشکر داردسا همه کارهای خوبی است که انجام شده زمان باشد
دینی و مذهبی اهَتمام  هایجشنبه  رودمیانَتظار و مردم شریف هم  مؤمنیناز  .شودمیاست عبور )عج( امام زمان 

 .دمرتکب نشون هاآندوری کنند تا به توسعه و گسَترش دهند و در عین حال از  ضالت و لغزشگاه  ،داشَته باشند

                                            
 همان - 13
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چیزی را دیدم که در شأن جشن امام زمان  کردممیاز خیابانی که عبور خوب و ارزشمند،  هایجشنهمه ضمن 
است  ایدیدهپسنبسیار زیبا و کار  هاجشن اصل توجه بیشَتری کرد و مواظبت داشت. را باید هانکَتهاین  .نبود)عج( 

 ای تقدیر و تحسین دارد.که ج

 گرامیداشت کنگره شعر توحیدی  .2
ب و یک یک اقدام بسیار خو کنگره، ر شد که اصل اینمین کنگره در شهرسَتان میبد برگزاعر توحیدی سوکنگره ش

کردند و جناب آقای اخالقی که از شاعران ممَتاز  اندازیراهدر شهر میبد  دوسَتانمانبود که  ایارزندهابَتکار بسیار 
که امسال هم به شکل ملی بل.َترم هم حمایت کردندبا این جریان و پیشگام بودند و مسئولین مح کشور هسَتند همراه

تشکر کنم از همه کسانی که در برگزاری این کنگره شعر توحیدی سهیم  َلزم است جاینهم. برگزار شد المللیبین
یشَتر به خدا است ب مؤمنانزش در اعَتقادات همه مسلمانان و البَته امیدواریم که توجه به توحید که باَلترین ار .بودند
. شهر ما به فضل الهی پیشگام حرکت در احیای شعر توحیدی بوده است و امیدواریم موج این حرکت در ایران شود

 .و جهان در توجه به خدا و توحید اسَتمرار و ادامه پیدا کند انشالله

 اظهار همدردی با مصیبت دیدگان  .4
در عین حال جمعی  ،ن نعمت بزرگ شاکریمای را بردر همین ایام ضمن اینکه ما شاهد باران رحمت الهی بودیم و خدا 

وظیفه  طبعاا  .کنیممیاظهار همدردی   هاآنبا سیل قرار گرفَتند که  طورهمینما در معرض زلزله و  وطنانهماز 
همه همراهی کنیم تا درد و رنج  دهدمیرخ  و کنار کشور مردم و همه ماست که در اتفاقی که در گوشه ،مسئوَلن

هم اصل مهمی است که همه  هاساخَتمان سازیمقاومباید عرض کنیم که  ینجااا کند. در کاهش پید وطنانمانهم
 ترسختخود مردم هم هر چند کار  .اسَتان و شهر اهَتمام بورزند ،هم نظام مهندسی کشور .باید به آن توجه کنند

چه شخصی یک اصل  چه عمومی و هاساخَتمان سازیمقاومباید همراهی کنند.  بردمی بیشَتریو هزینه  شودمی
 .شودمیدر هنگام حوادث  هاخسارتمهم است که مانع تلفات و 
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 نکوداشت هفَته و روز کار و کارگر .4
عرض  ارگران عزیزمان تبریکاین هفَته و روز کارگر را به همه ک .از آن عبور کردیم تازگیبههفَته کار و کارگر بود که 

کشاورز  رتوسیعالبَته با تعریف  مخَتلف کارگر داریم. هایتعریفال با نفر ح هزار 13ما در شهرمان  بین ده تا  .کنیممی
ولید صنعت و ت هایچرخکه چرخاننده  همه این کارگران عزیز ما به .کندمیاست که برای تولید تالش  یک کارگری

 :کنممی. در این زمینه نکاتی را عرض کنیممیهسَتند تبریک عرض 

 رلزوم اکرام و تکریم مقام کارگالف. 
 ،ندننگاه ک و پست عناصر دون عنوانبهبه کارگران  نباید داشَته شود. کارفرمایان یگرامو مقام کارگر باید  پایگاه
 رسیدگی مادی و مزایای مادی . همچنین دررا عناصر اصلی تولید و صنعت کشور به شمار بیاورند هاآنبلکه باید 

ی و شخصیَتی باید جایگاه و مقامشان محَترم شمرده ظ روحی، اخالقاین که از لحا ترمهم؛ تو جه کنند باید به کارگران
تولید  ،صنعت داخلی اندفَتهگرو همه کشورها قرار ه کشورمان کارگران عزیز هم باید توجه کنند در شرایطی ک .شود

ر هر سال است اشع شعار امسال که . اگر بخواهیمکاَلی ایرانی را باید بیشَتر و بهَتر انجام دهیم و تولید کنیمو داخلی 
رید کاَلی داخلی موجب تقویت اقَتصاد کشور شود باید کارگران ما در تولید خود هم حجم در واقع محقق شود و خ

  انداردها و کیفیت را رعایت کنند.و کمیت را افزایش دهند و هم اسَت

 و نظام بانکی گذارانسرمایهلزوم توجه  .ب
ز برای حمایت ا ی و دسَتگاه اداری ما هم. نظام بانکتوجه کنند دبه این مقوله بایو کارفرمایان  گذارانسرمایه

ی هایپایهکار و اشَتغال و تقویت  ،تولید ،صنایع مناسب و پاکصنعت،  م اقَتصاد ملی وظایف مهمی دارند که  امیدوار
 ق عمل به وظایفمان عنایت بفرماید.خداوند به همه ما توفی

 بزرگداشت هفَته و روز معلم .3
د یاد شهی .شده است  گذارینامهفَته معلم  عنوانبهت اسَتاد شهید مطهری است که علم و سالگرد شهادهفَته م

ن شهدا و شهیدان این جمع به همه آ کنیممیو تقدیم  داریممیرا گرامی  وپرورشآموزشمطهری و یاد شهیدان 
 صلواتی بر محمد و آل محمد. 
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، باید از همه مربیان اینجادر  ما .و امروز جامعه نقش اول و بسیار مهم داردقشر بسیار مهم معلم و مربی در آینده  طبعاا 
و  نندکمیجوان را تربیت و نسل نوجوان و  آورنددرمیرکت معلمان و مدیران عزیزی که چرخ تعلیم و تربیت را به ح

علیم و درکان نظام تدست انهفَته معلم را به همه  . همچنینتشکر کنیم پردازندمیبه مسئولیت مهم تعلیم و تربیت 
ن مرهو هاآنکه همه  کنندمیدانش آموزان ما احراز  که هاییموفقیتو  هارتبهو به خاطر  گوییممیتربیت تبریک 

 . خدمات این عزیزان است تشکر کنیم
قبل  سالسه چهار  امکردهعرض  قبالا  .هسَتند سپاسگزار باشیم وپرورشآموزشرینی که همراه باید از همه خیّ  ضمناا 

 وپرورشآموزشو فضای َلزم برای  نباشند نوبت دومدارس وقَتی بررسی شد به این نَتیجه رسیدند که اگر بخواهیم 
دوسَتان همت کردند و  .دادنمیامکانات دولَتی هم جواب  .داشَته باشیم باید هر سال ده مدرسه جدید ساخَته شود

رد وا ظاهراا و ما در سه سال گذشَته که  و این امر محقق شد کردممیخود بنده باور ن .آمدند کاریپاخیرین  طورهمین
ت به دول خواستمی. اگر شد ریزیپایهخیرین کمک با  یدجدسی و سه یا سی و چهار مدرسه  شویممیسال چهارم 

از  اشتکمیلیی هابودجه آیندمیالبَته وقَتی خیرین   .ماندمیو کار زمین  وجود نداشت هابودجهد این وش واگذار
از  نآنا همه لزوماا  ری کهاین حرکت بزرگی بود که پیگیری مسئولین و مردم خیّ  .آیدمیی رسمی کشور هابودجه

 جای تشکر و تقدیر دارد. کنندمیهمراهی  از این مَتوسطین هسَتند که هاخیلیو پولداران سطح باَل نیسَتند 
و باید از همه  ر چشمگیر استو بهداشت و درمان و در مسائل فرهنگی حضو سازیمدرسهحضور خیرین در 

 اردکر دشر و تشود و جای تقدی تأمینعلمیه باید از سوی مردم  هایحوزهمسائل منبر و محراب و  .تشکر کرد آنان
 وامیدواریم که نظام تعلیم  از معلمان و مربیان سپاسگزار هسَتیم.ما  .کنندمیاز کسانی که در این زمینه هم اقدام 

 .حرکت کنداست ما در مسیری که سند تحول ترسیم کرده  تربیت
، معنوی ،فکر و پژوهش کشور فکر کند و هم به مسائل اخالقی ،آینده یم و تربیت باید هم به علم و دانش،ه تعلدسَتگا

است  که در سند تحول آمدهرا ما آنچه  و تربیتی و سیاسی توجه وافر و جامع داشَته باشد و هم دسَتگاه تعلیم اجَتماع
ا م وپرورشآموزش .مطمع نظر قرار دهدرا  گیردمیر قرا یگیریپمورد تصویب و  وپرورشآموزشدر شورای  آنچهو 

 .ده داشَته باشدخَتن شخصیت جامع فرزندان ما در آیننقش مهمی در سا تواندمی
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 برای سالکان بدیلبیرمضان فرصتی ماه  .6

ان ماه رمض .توصیه خواهد کرد قطعاا هر کس خطیب باشد  .ماه مبارک رمضان قرار داریم آسَتانهموضوع دیگر در 
 ما را کاهش دهد، اجَتماعیباید مشکالت ماه رمضان  .اخالقی و اجَتماعی است ،معنوی بدیلبیفرصت یک 

منَتظر کسی  ،نگاه ماه رمضان را طراحی کنید . با اینمفاسد اخالقی را درمان کند و معالجه کند را دردهای جامعه
جوانان عزیز و  ،امنا هایهیئت ،جماعاتائمه  باشید. رمضان پرشکوه مسجدها و مراکز فرهنگی آماده ماه .نباشید

د پرداخَته به مسائل اعَتقادی بای ی داشَته باشند.رونق پر مساجد کنند تا ریزیبرنامهطوری فرهنگی و خیریه  مؤسسات
این بخش عبادی و اعَتقادی ماه رمضان  .شود سازیفرهنگاحکام و مسائل شرعی باید توسعه پیدا کند و  .شود

اجَتماعی دور و بر ما را گرفَته  هایآسیبدر کنار آن  .فت شهر باشیمریت مساجد شاهد پیشاست که باید با محور
ماعی اجَت بسَتگیهم قی، معنوی،است فقر و محرومیت وجود دارد و ماه رمضان باید فرصَتی شود برای ارتقای اخال

هیچ فقیر و  هاآنعاع کنند که در ش ریزیبرنامه. همه مساجد طوری در شهر و کشور و معالجه فقر و محرومیت
 .محرومی باقی نماند

 قدردانی از فعاَلن بسیج سازندگی .7
و  دکننمیو مسَتمندان تالش  آبادی و رسیدگی به محرومان از همه کسانی که در مسائل عمران، کنممیتشکر 

دست  آلناگزارششان هم  .خوبی داشَتند هایفعالیتخاص ایام بسیج سازندگی بود که ناحیه مقاومت بسیج  طوربه
ان از همه بسیجی .خوبی دادند هایگزارشبود که دوسَتان  ایجلسهدیروز هم  .فرصت ارائه آن نیست هرچندمن است 

 گزاریم و برایشانسسپا کنندمیاجَتماعی تالش  هایفعالیتعزیزمان که در عرصه سازندگی و حمایت از مردم و 
 آرزوی توفیق داریم.

 آمریکا  هایبدعهدیبال لزوم اقدامات قاطع مسئوَلن در ق .8
 باید به آن توجه کنیم. در این خصوص در ماجرای برجام شرایطی است کهما  المللیبینآخرین مطلب شرایط 

 :کنممیو فشرده عرض  وارفهرستنکَته را  چند

ظیم الشان رهبر عو ملت ایران  و دارد. اگر آقای ترامپ اعَتراضاتی دارد از دید ما هم در برجام نواقصی وجود داشت
اشکاَلتش را غمض عین کردند تا دنیا ببیند و بداند که ایران حَتی در جاهایی  .انقالب در قصه برجام همراهی کردند
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یک معاهده شما  دقیقاا اگر امروز شما به برجام اشکال دارید  .داندمیما امنیت و صلح را مهم ا آیدمیکوتاه هم 
قای اما آ .اهل نقض پیمان نیست ،هابحثایران با همه  .تفاهم بود و تعاملایران اهل  .کنیدمینقض را  المللیبین

 ، البَته برای اولین بار همکنندمیخودشان را نقض  هایپیمانمسَتکبری که در عالم هسَتند  هایگروهترامپ و این 
ْیماَن َلُهْم » نیست:

َ
ُهْم َل أ اگر شما از  امروز هم .دتان نیسَتیدخو هایپیمانکه پایبند  ایمآزمودهما بارها شما را  11«ِإنَّ

ما در طول چند قرن ش شناسیممیچون ما شما را  بیرون بروید برای ما جای شکفَتی ندارد، المللیبینپیمان قاطع 
 اما باید بدانید: بودید. شکنپیماندر حال پیشرفت و جهان سوم  همیشه در ارتباط با جهاِن 

 کیکتغییر و تف غیرقابلالف. برجام یک سند 
اشکاَلتی  را هر چنداین دو نکَته اعَتقاد ماست و برجام  .نه قابل تفکیک است نه قابل تغییر واز نگاه ایران برجام 

ی مذاکره برامسئولی هم آماده  هادسَتگاه. در ایران هیچ بینیمنمیهیچ و جه قابل بازنگری به  دانیممیبر آن وارد 
 .بازنگری در آن نیست

 هاپروندهقل از دیگر ب. برجام یک سند مسَت
یسَتاد و از امنیت ایران تا پای جان خود خواهد ا. دانیممیی دیگر هاپروندهما برجام را یک سند مسَتقل از همه 

 .نیسَتیم در موضوعات دیگری . ما آماده هیچ برجامیو صنایع دفاعی خود صیانت خواهد کرد هاموشکخودش از 
نید؛ ، خود را خلع سالح کصنایع دفاعی خود را منهدم کنید ز بین ببرید ورا ا هایَتانموشکایید بی گویندمی هااین

 اسرائیل اتمی ـ و سَته به امریکاـ همین سعودی واب در منطقه نظامی هایهزینهدولت از لحاظ  ترینپرهزینهبعد 
گاه باشید که  ایران ضعیف بیندازند.به جان را  پیماقاره هایموشکدارای  ه این مسائل مذاکرما بر سر بدانید و آ

 طورمانهنگران تصمیمات شما هم نیسَتیم و به فضل خدا این ملت  .نیسَتیم خودآماده کوتاه آمدن از حق و  کنیممین
و در برابر  آیدمیخود کوتاه ن هایآرماندر حرکت جهادی دفاع از عَتبات و حرم نشان داد از  وکه در دفاع مقدس 

 خواهد کرد. شما به فضل خدا مقاومت هایزورگویی
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم اَلعظم اَلعز اَلجّل اَلکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 

ی هاخدایا دل الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر اَلسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله،
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فت خودت روشن بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و ما را به انوار ایمان و معر
ه ها را از جامعکرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب

طرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افَتخار برسان، همه مخا
ها را به ها، داعشی ها و تروریستویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریشر دشمنان اسالم به

خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما، مشکالت اقَتصادی 
ا، مریضان م ،شان آشنا و موفق بداررتفع بفرما، مسئوَلن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهیکشور را م

مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر 
درگذشَتگان ما، درگذشَتگان از این جمع و  مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و

ارواح تابناک شهیدان، شهیدان ما را با نواقص خودمان آشنا بفرما،  تازه درگذشَتگان را غریق بهار رحمَتت بفرما،
الملل اسالمی شهدای این جمع اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین

 با شهدای کربال محشور بفرما.و امام شهدا را 
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
ا أ  12ُفوا
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