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  خطبه اول
  السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

  السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذباهللا
  اهللا الرحمن الرحيمبسم

و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا  الحمد هللا علي نعماه و له الشكر علي آالئه و الصالةُ و السالم علي سيدنا و نبينا
  و شفيع ذنوبنا ابولقاسم المصطفي محمد و علي آله االطيبن االطهرين و ال سيما بقيه اهللا في االرضين

   الرجيم الشيطان من العليم سميع اعوذ باهللا
 بِما خَبيرٌ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و لغَد قَدمت ما نَفْس لْتَنْظُرْ و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« الرحيم الرحمن اهللا بسم
  )18حشر/»(تَعملُون

  علي العظيم. اهللاصدق 

  دعوت به تقوا و پارسايي
  )102( آل عمران/يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاته والَ تَموتُنَّ إِالَّ وأَنتُم مسلمونَ

و  ليبالرح كميف يو تجهزوا عبادهللا و قد نود هيبتقوا اهللا و مالزمت امره و مجانبت نه يو نفس كميعباداهللا اوص
  يزاد التقو ريتزودو ان الخ

  السالم عليك يا بنت موسي بن جعفر
. تقواي مخوانيفرامگرامي برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسايي و پرهيزگاري  نمازگزارانهمه شما 

ي ما بگشايد و همه سوبهي نجات و سعادت را هاراهخداوند  ميدواريامالهي تنها راه رهايي و نجات ما و شماست. 
  ما را از بندگان ذاكر و شاكر خويش مقرر بفرمايد.

  پيامبر اسوه مطلقه جهانيان
  )21( احزاب/»يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًا لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَانَ«

ي شومي كه به هاتعرضبه مناسبت ماه ربيع و ميالد پيامبر عظيم الشان اسالم و به ميمنت اين ميالد و به مناسبت 
تبرك و تيمن سخنم را در اين خطبه پيرامون  عنوانبهاست و  آمدهعملبهين پيامبر عظيم الشان اسالم اساحت 
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. رسول گرامي اسالم اسوه مطلقه همه بشريت است و به اين دليل ما در دهميمشخصيت بزرگ پيامبر اسالم قرار 
  ي كنيم.تأسبايد به اين اسوه و قدوه مطلقه  مانياجتماعهمه رفتارهاي فردي و 

  ن پيامبر:چند نكته درباره اين شخصيت واال و عظيم الشا 

  رسول گرامي اسالم گل سر سبد آفرينش -1
جهان و عالم هستي قرار  مراتبسلسلهخلقت و قله عالم هستي است و در صدر  سرسبدرسول گرامي اسالم گل 

شمع جمع است، رسولي كه باالترين و  شيفزاجاندارد. پيامبري كه مقام دلگشايش جمع، جمع است، جمال 
  تابلو هستي است. پيامبري كه همه اسماء و صفات حسناي الهي در چهره زيباي او تجلي كرده است. نيترپرشكوه

ي به اين پيامبر عظيم تأسپيامبر در همه ابعاد و شئون زندگي سرآمد و اسوه و الگو بود. راه نجات ما و شما در 
همه شكوهي كه  و ي رفتاري پيامبر خداهاييبايزالشان است. بلنداي دانش و معرفت پيامبر خدا، ژرفاي اخالقي و 

زير پرچم  ميكنيمدر اين چهره و شخصيت بزرگ به تماشا نشست. ما افتخار  توانيمدر عالم محقق شود  شديم
عظيمي بود كه  راثيم، امبريپاين پيامبر بزرگ و رسول عظيم الشان هستيم. توحيد ناب پيامبر و معارف بلند 

، نعمت رسول خدا است و هانعمتمي از آسمان براي ما به ارمغان آورده شد. باالترين اين شخصيت گرا واسطهبه
متعالي  الگوي بعد از حق خداوند حق پيامبر خدا است و ما بايد تالش كنيم تا زندگي خود را بر هاحقباالترين 

  پيامبر تطبيق دهيم.

  اسالم دين قاطعيت و صالبت -2
و آن اين است كه گسترش پيام ناب  اندكردهي را طرح انكتهي ورزغرضا مستشرقان و در طول تاريخ و گاهي ب

اما مستشرقان ؛ ميكنينمشمشير بود. ما شمشير پيامبر، قاطعيت و صالبت رسول خدا را انكار  باقدرتاسالم در عالم 
عالم جز با يك پرسش گران بدانند گسترش يك پيام در كمتر از ربع قرن در همه اقطار  اناًياحو  ورزانغرضو 

نبود. ما همه مستشرقان عالم را به نگرش دقيق به ميراث بزرگ اسالم و پيامبر خدا دعوت  ريپذامكاندرون مايع 
ي كه در هنگام رحلت پيامبر اگونهبهدر كمتر از ربع قرن در جهان آن زمان  باشكوه. راز گسترش اين پيام ميكنيم

 ميانداشتهشمشير باشد. مگر در تاريخ  تواندينمي اروپا و آفريقا حضور داشت هادروازهي اسالم در هاپرچمخدا 
اما اين رسالت ؛ شديم زتماميچهمهعالم را فتح كنند با مرگشان  اندكردهيمشمشيركشان و غداراني كه تالش  همهآن

  است. اهتزازو اين پرچم در 
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  ي اسالم و پيامبرسوبهعلت گرايش جهانيان  -3
  :كنميماشاره  هاآنل دعوت ما از همه عالم براي شنيدن پيام ناب اسالم مواردي است كه به عل ازجمله

  معارف اعتقادي ناب .1
يكي از علل توحيد ناب و منطبق با فطرت الهي در قرآن و اسالم است. امروز هم ما بشر را به شناخت اين  

 .آورديمادت را براي همه به ارمغان ، سعبخشنجاتمعارف  نيا ميكنيمتوحيد و معارف ناب دعوت 

  . اخالق زيباي پيامبر2
، جذب او گرفتيمي كه در شعاع وجود پيامبر قرار هركستا  شديمي اخالقي و رفتاري پيامبر باعث هاتيجذاب

ي هاتيجذابي اخالقي و هايكارزهير. همانطور كه در سنن النبي و كتب اخالقي و روايات مالحظه مي شود، شديم
. هر كس در محضرش حضور دنديچرخيمگرد شمع او  وارپروانه. اصحاب كرديمرفتاري پيامبر همه را مجذوب 

  .شديممجذوب آن اخالق  افتييم

  . نظامات پيشرفته اجتماعي، اقتصادي و سياسي3
رقي و پيشروي نظامات پيشرفته اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيامبر در آن عصر جذاب بود. اسالم نماد تمدن و ت

 كنديمدعوت  هاقلهقيام كرده و مردمان را به  ماندهعقبي امنطقهكه يك قهرمان بزرگ در  ديديمبود. هر كس 
بود كه  علتنهمي بهي بلند اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي نهفته است. هانظامدر اين پيام  كرديمحس 
ي با اين نظامات حقوقي، قانوني و اجتماعي و اقتصادي پيامبر دگرگون شد. آن معارف بلند، اين دولت سازي اجامعه

شد و هر جا رفت مورد  اهتزاززيبا و پايه نهادن يك تمدن نوين ميراث بزرگ پيامبر بود. اين پرچم بود كه در 
بت و شجاعت و قاطعيت هم بود؛ پيامبر در برابر كه اسالم دين صال ميكنينماستقبال قرار گرفت؛ البته ما پنهان 

 انيزورگويك استثناء در برابر  عنوانبهآن صالبت و شمشير  ستاديايم برافراشتههم با قدي  شگانيپستمظالمان و 
  از شمشير بود خيلي برنده تر از شمشير بود. فراتربود؛ اما حقيقت اسالم خيلي  جابه

  تعاليم پيامبر اسالم -4
  :كنميمن تعاليم پيامبر اسالم به چند نكته اشاره در ميا 
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 ديورزيمهتمامي كه پيامبر به كودك، نوجوان و جوان ا .1
از  كنندگاناستقبالند در زمان مراجعت ايشان، كودكان اولين رفتيمپيامبر به جنگي  هرگاهدر تاريخ آمده است  

ودكان و نوجوانان بودند. دست مهرباني و لطف و تربيت و از پيامبر خدا ك كنندگاناستقبالپيامبر خدا بودند. اولين 
. كرديمرا جذب  هاآنهمواره وجود داشت؛ اين دست مهرباني،  هدايت پيامبر بر سر كودكان و نونهاالن و نوجوانان

 قرار دهيم. تيعنا موردامروز نيز بايد اين درس بزرگ پيامبر را آموخته و الهام گيريم و نسل نو را 

 سرمايه گرانبهاي جامعه عنوانبهبها دادن به نسل جوان  .2

عنايت ورزيدن و بها دادن ايشان به نسل جوان است. مصعب را  دهندهنشاني فراواني در سيره پيامبر هاداستان 
ندار نخستين فرما يسالگكيوستيبرا در  1دتا پيام اسالم را به مدينه منتقل كند. عتّاب ابن أسي فرستديمبه مدينه 
و أسامة بن زيد را در پايان حيات خود در هيجده سالگي فرمانده يك جنگ بزرگ مي كند. اين  دهديممكه قرار 

اين ظرفيت را كشف كرده و تربيت نمود و از آن بهره برد.  ديبا نشان اين است كه ظرفيت جوان ظرفيت بزرگي است.
ا انقالب بزرگ اسالمي را پديد آوردند. جوانان هيجده ساله ما همان كاري كه امام ما در عصر ما انجام داد. جوانان م

در عصر دفاع مقدس فرماندهان بزرگ جنگ بودند. امروز هم ما به اين دو آموزه بزرگ پيامبر نيازمنديم. نوجوانان 
 ي و منابع بزرگ امروز ما هستند.هاهيسرماو كودكان، جوانان برومند و رشيد، 

 ياء هويت درست زن در عصر جاهليتاحياء نظام خانواده و اح .3

زن و خانواده يك الگوي متعالي را ارائه داد. اسالم  معارف بلند در حوزه همهآني زيرهيپاپيامبر خدا در كنار  
. اسالم براي زن نشانديمرا بر جايگاه درست و منزلگاه صحيح  او براي زن بهاء معنوي و ارزش قدسي قائل است.

اسالم زنان بزرگي تربيت شدند  واسطهبهاهميت قائل شد.  آمدينمدر عصري كه زن جز يك كاالي ناچيز به شمار 
، قرار هالتيفض، بانوي هايپاككه امروز هم الگوي ما هستند. ما امروز در كنار مزجع شريف بانويي بزرگ، بانوي 

است و در نود سال اخير حوزه نويني كه  گرفتهشكل هزارسالهيك معنا  ي بهاحوزهداريم. بانويي كه در محضرش 
است. مقام زن اين است. امروز هم اسالم الگو دارد؛ براي زن امروز، الگوي زني  منتشرشدهآثار آن در عالم  همهنيا

 ه نهاد.پاك و با طهارت، اما داراي علم و فضيلت اين هم الگوي ديگري بود كه پيامبر اسالم آن را پاي

                                                            
  210، ص: 1مناقب آل أبي طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب)، ج -1
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ي هدايت را به روي هاراهي اين پيامبر بزرگ و عظيم الشان هدايت بفرمايد و تأساميدواريم خداوند همه ما را به 
  ما بگشايد.

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  )3الصالحات و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا بِالصبرِ ()إِالَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا 2خُسرٍ ( )إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي1و الْعصرِ (
  صدق اهللا علي العظيم

  خطبه دوم
  اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
ن و علي علي سيدنا و نبينا ابولقاسم المصطفي محمد و علي علي امير المومني اهللايصلالحمد هللا رب العالمين و 

الطاهره فاطمة الزهرا و علي الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنه اللهم صل و سلم و زد و بارك علي  صديقة
االئمة المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسي ابن جعفر و علي ابن موسي و محمد 

ئم المنتظر ساسة العباد و اركان البالد و ابواب االيمان و اين علي و علي ابن محمد و حسن ابن علي و الخلف القا
  صلواتك عليهم اجمعين نيالعالمربامناء الرحمن و ساللة النبيين و صفة المرسلين و عترت خيرة 

 السميع العليم الشيطان الرجيم اعوذباهللا

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
 )70/احزاب»(سديداً قَوالً قُولُوا و اَللّه اتَّقُوا آمنُوا اَلَّذينَ أَيها يا«
  )102/آل عمران»(مسلمونَ أَنْتُم إِالّو التَموتُنَّ و تُقاته حقَّ اَللّه اتَّقُوا آمنُوا اَلَّذينَ أَيها يا«

  نهج البالغه 195خطبه 
  .كنميمهمه را و خودم را به پارسايي و تقوا توصيه 

. علي كنميمرا در توصيه به تقوا از زبان امير بيان و پيشواي تقوا نقل  البالغهنهج 195 خطبهچند فراز از 
  :نديفرمايمقريب به اين مضامين  السالمهيعل
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»يكُمأُوص ادبع ى اللَّهبِتَقْو ا اللَّهفَإِنَّه امالزِّم و اموكُوا الْقسا فَتَمهقثَائبِو وا ومتَصابِ اعهققَائتَؤُلْ ح أَكْنَانِ إِلَى بِكُم 
 فيه تُعطَّلُ و الْأَقْطَار لَه تُظْلم و الْأَبصار فيه تَشْخَص يومٍ في الْعزِّ منَازِلِ و الْحرْزِ معاقلِ و السعةِ أَوطَانِ و الدعةِ
رُومشَارِ صالْع نْفَخُ وي يورِ فقُ الصةٍ كُلُّ فَتَزْهجهم و كَمةٍ كُلُّ تَبجلَه لُّ وَتذ خُ الشُّمامالشَّو و مخُ الصاسيرُ الرَّوصفَي 
 2»تَدفَع معذرةٌ لَا و ينْفَع حميم لَا و يشْفَع شَفيع فَلَا سملَقاً قَاعاً معهدها و رقْرَقاً] رقْرَاقاً[ سرَاباً صلْدها

ي امن و هاگاه، پناهبخششيآساي هانقطهي آرام و هانيسرزمبه  شمارا. تقوا كنميمبه تقوا سفارش  شمارا
و در  شوديمخيره، عالم تاريك  هاچشم. تقوا مايه نجات شما است. در روزي كه كشانديمي عزت بر هاگاهيجا

ي بزرگ و استوار سر بر آسمان كشيده هاكوهگنگ،  هازبان شوديمرفته گ هاجان. آن روزي كه شوديمصور دميده 
؛ شوديمو انتصابات قطع  هايپارتآن روزي كه  ؛ديآيدرمسراب  صورتبهو  زديريفرومو  شونديمدر هم كوبيده 

  تقوا براي آن روز است. شودينمي پذيرفته عذرو  گردديمبريده  هايدوست

  يقدردانسپاس و 
و بر پيامبر اعظم حضرت محمد مصطفي  ميكنيم ثناو  مييستايمو او را  مييسايمسر بر آستان حضرت حق 

. بر ميفرستيماروحنا لتراب مقدمه الفداء درود  عصريولحضرت  ژهيوبهو به خاندان پاك او صلي اهللا عليه و آله 
. ياد و خاطره شهيدان سرافراز شهيدان اسالم و ميفرستيم، حضرت فاطمه معصومه درود هالتيفضو  هايپاكبانوي 

ي هاچهرهياد و خاطره همه عالمان و بزرگان و مراجع و  .ميداريمانقالب و دفاع مقدس و امام شهيدان را گرامي 
عالمان و مراجع عصر اخير را كه  ژهيوبهو  اندكردهخدمت علمي  تابناكي كه در اين شهر بزرگ در بيش از هزار سال

و  اندكردهي نورافشانو  اندكرده. بايد از همه عزيزاني كه به اين شهر خدمت ميداريمگرامي  اندرفتهون به لقاء الهي اكن
امروز در حال خدمت هستند تشكر كرد. ائمه جمعه محترم حضرات آيات اميني، استادي، حسيني بوشهري و سعيدي 

عزيزان  نيابراي همه  .ي بزرگي كه در محضرشان هستيمهاتيشخص، ائمه جمعه پيشين و اندكردهي زيادي هاخدمت
جوانان و مردم شريف  ژهيوبهآرزوي توفيق داريم و بايد تقدير و تشكر كرد از همه خادمان و مسئوالن اين مردم و 

از محضر  ميآورعملبايد تقدير و سپاس به  هاآن رأساين شهر كه پايتخت معرفتي و معنوي دنياي اسالم است و در 
  ي.اخامنهامام  اهللاتيآمبارك رهبر عظيم الشان انقالب اسالمي حضرت 

  .كنميمعرض  وارفهرستمن در فرصت خطبه دوم چند نكته را 

                                                            
  310: ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 2



 26/10/93نمازجمعه:                                                                                                                                                                                                                                          

7 

  و مهاجر به ايران هايپاكبانوي  .1
. بانوي ميداريمعليها را گرامي  اهللاسالمو مهاجر به ايران، حضرت فاطمه معصومه  هايپاكسالگرد ورود بانوي 

  شد. هالتيفضو معرفت را فتح كرد و مرقد او جايگاه علم و دانش و مشعل  بلند علمي هاقلهكه در عمر كوتاه، 

  بصيرت ملت مايع تقدير و تجليل .2
دي را پشت سر گذاشتيم و در آستانه ماه بهمن  19دي و بصيرت و  9در ايام بسيار مهمي هستيم روز بزرگ 

و  ميداريم، گرامي هامناسبتو حضور ملت بزرگ ايران را در همه اين  اهللاامياهمه اين  ميداريمقرار داريم. گرامي 
  در كنار اسالم و انقالب اسالمي بودند. هامناسبتاز ملت بزرگ و جوانان رشيد كه در همه  ميكنيمتجليل 

  مسئوليت ما در قبال انقالب .3
  م:كنيم بهمن و دهه فجر عرض 22پيشاپيش چند نكته را در باب 

  ي انقالببازخوان .4
ي شود. انقالب اسالمي يك پديده بسيار نادر بازخوانه در دهه فجر عظمت و شكوه انقالب اسالمي را هرسالبايد 

ي و امنطقهو نقطه عطف در همه معادالت جهاني بود اين پديده بايد گرامي داشته شود و ما بايد ابعاد ملي و فرا 
  ي كنيم.بازخوان هرسالي اين پديده را المللنيب

ي بلند امام استقالل آزادي هاشهياندبهمن بايد در متن زندگي اجتماعي و سياسي ما تحقق پيدا كند.  22ي هااميپ 
كه ميراث بزرگ انقالب و انديشه تابناك امام است. خدمت گذاري به مردم، الگوي  هيفقتيوالجمهوري اسالمي، 

و مراكز  هادانشگاهو  وپرورشآموزشكه مسئوالن ما بايد به آن توجه كنند.  ي استامسئلهي به مردم رسانخدمت
علمي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه انتقال پيام انقالب اسالمي به نسل نو و جديد نيازمند ابتكار و خالقيت 

عمق معرفتي دارد كه بايد به  و طرح است؛ نبايد فقط با شعار عبور كنند. شعار فريضه مهم است اما نيازمند به يك
  آن توجه كنيم.

 ي مردم ما است كه اميدواريم امسال بيش ازريپذتيوالشكوه اتحاد ملت و  گرجلوهبهمن  22يي مايپراه
  ي گذشته شكوه يابد.هاسال
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	  ي در غربشناساسالمموج طراحي هاي دشمن در مواجهه با  .5
سياست  گردانندگاندر دنيا از سوي  زمانهمهستيم. دو طرح  ي در دنياي غرب مواجهشناساسالمما با يك موج 

 بانامي اسالمي كشورهاي در درون افكناختالفاز راه  كنديماستكبار جهاني سعي  .شوديمي گيري پ ياستكبارشوم 
  را در ميان مسلمانان راه بيندازد.  هاجنگي گوناگون ديگر آتش فتنه و هانامشيعه و سني، يا 

 هاسوژهاين  واسطهبهي پديد بياورند و هاسوژهاين است كه در جهان غرب  شوديمطرح ديگري كه پيگيري 
جهان را از اسالم بترسانند. علت اجراي اين دو طرح اين است كه پرچم اسالم و بيداري اسالمي در دنيا در حال 

براي  منطقيبسد و ساختن جريانات تكفيري و خشن كه بايد دنيا از اسالم بتر انددهيعقبه اين  هاآنپيشرفت است. 
اين است كه چهره اسالم را مخدوش كنند. شك نكنيد امروز هم اگر ما اين حركات شوم در تعرض به پيامبر اسالم 

تا چهره تابناك  اندپرداختهرا خودشان  برخورد، هم اندساختهجريان را خودشان  ؛ هم اصلمينيبيمرا در جهان 
براي اين است كه چهره اسرائيل را پاك كنند. براي اين است كه خودشان  هاحرفمخدوش كنند و زنجيره اسالم را 

  را آرام كنند.

  اسالم بزرگموضع ايران و انقالب در برابر تعرض به پيامبر  .6
وم پيامبر بزرگوار اسالم را محك ژهيوبهو انقالب اسالمي اين است كه تعرض به مقدسات اسالمي  موضع ايران

ي را براي المللنيب نيقوانتا  ميخوانيفرام. منطق ما منطق انقالبي و عاقالني و منطقي است. ما سازمان ملل را كنديم
ي گرفت اين كافي نيست؛ بياييد متحد مثبت نسبتاًموضع  پاپ .كندي اديان بزرگ ازجمله اسالم حفظ هاحرمتحفظ 

كنيم؛ قوانين دنيا بايد با اين محور اصالح شود. دو، سه ماه قبل در  تثبيتي را در دنيا مانيا واسالمي  حقّ شويم و
ي پنهان را كه هادستو گفتم فريب  ي را برايش توضيح دادهبود نقاط مهمآمده مالقات با سفير فرانسه كه به اينجا 

  نيفتيد. اندقرارگرفتهدر آن  هاآنيي كه هاچالههمراه آمريكا كنند نخوريد و در  شمارا خواهنديم

	كاهبحرين زخم جان .7

مظلوميت اين  واقعاًكاه و عميق بحرين را به ياد بياوريم، بحرين زخم جان كاه و عميقي است. بايد زخم جان
است. برادر عزيزمان شيخ علي سلمان را چند هفته دستگير كردند. ملت ما بايد  ريناپذوصفبرداران و خواهران ما 
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. بحرين هم مانند فلسطين در مظلوميت مياگفتههر چه بگوييم كم  واقعاًي دنيا تفاوتيب بيدار باشد ما در برابر اين
  است.

  رهبرياصول و سياست هاي ابالغي به  مسئوالن لزوم توجه .8
ي هااستيساصول و  كهنياهستيم. بايد دولت و مجلس را توصيه كرد به  94در فصل برنامه ششم و بودجه  

از سوي رهبري معظم را فراموش نكنند. ما نياز به رهايي از اقتصاد نفتي و رعايت اقتصاد  شدهاعالماقتصاد مقاومتي 
ي اقتصاد مقاومتي، هااستيس، 44ي اصل هااستيسي اصلي كشور بايد استوار بشود. هارساختيزمقاومتي داريم. 

توجه نشده، در  هاآنفي به سندهاي بزرگي است كه رهبري اعالم فرمودند. به حد كا هانيا 1404ي اندازهاچشم
، نقشه جامع علمي كشور بايد وپرورشآموزشمهمي مثل سند  اسناد قرار بگيرد. موردتوجهبرنامه بعدي بايد 

و رهبري اين  هيفقتيوالو در خط  بردارنددست هايپردازكه از حاشيه  روديمقرار بگيرد و انتظار  تيموردحما
  ببرند. شيپبهي كنند و زيربرنامهكشور را 

  تقدير و تشكر
له، از حضور همه مراجع عظام و علماي  دفتر معظماز اظهار محبت و عنايت رهبري عظيم الشان و  مجدداً

  بايد تقدير و تشكر كرد. كننديمشركت  هاجمعهبزرگوار، جوانان و همه اقشار بزرگواري كه در اين مراسم و نماز 
  يا اهللاالجل االكرم يا اهللا يا اهللا  االعظم االعزو ندعوك بسمك العظيم نسالك اللهم 

الكفر و  خذلو عرفان الحرمه، اللهم انصر االسالم و اهله و ا و بعد المعصيه، صدق النيه اللهم ارزقنا توفيق الطاعه
  اهله.

اسالم استوار بدار، توبه ما را  درراهما را  هاگامي ما را به انوار ايمان و معرفت خود منور بفرما، هادلخدايا 
بپذير، گناهان ما را ببخش، باران رحمت و بركات معنوي خود را بر ما فرو بفرست، نسل جوان ما، ملت ما را از همه 

و منصور بدار، شر  ديمؤمقام معظم رهبري را  ژهيوبهبدار، خدمتگذاران به اسالم و نظام و انقالب  مصون خطرها
، ملت ما را در اوج توفيقات الهي محافظت بفرما، سالم و بازبگردانفتنه گران را به خودشان  دشمنان اسالم و همه

ابالغ بفرما، در فرج  عصريولدرود ما را به محضر پيامبر خدا، فاطمه زهرا و ائمه هدي و فاطمه معصومه و حضرت 
  نوراني آن حضرت تعجيل بفرما.
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 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

   ﴾3﴿ األبتَرُ هو شَانئَك إِنَّ ﴾2﴿ وانْحرْ لرَبِّك فَصلِّ ﴾1﴿الْكَوثَرَ  نَاكيا أَعطَإِنَّ
 صدق اهللا علي العظيم


