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خطبه اول
ّ
ّ
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسمالله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعین
سیدنا و ّنبینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی ّ
محمد و علی آله االطیبین االطهرین و ال ّ
السالم علی ّ
ثم الصالة و ّ
سیما
بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله
السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

توصیه به تقوا
ذین َآم ُنوا ُکت َب َع َل ْی ُك ُم ِّ
یام َکما ُکت َب َع َلی َّال َ
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسمالله الرحمن الرحیم «یا َأ ُّی َها َّال َ
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م ْن َق ْبل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقون»« ،1یا َأ َیها َّالذ َین َآم ُنوا َّات ُقوا َّالل َه َح َّق ُت َقاته َو َال َت ُم ُوت َّن إال َوأنت ْم ُم ْسل ُمون»2ع َب َاد الله أوص ْ
یكم و
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یلَ 3و َت َز َّو ُدوا ف ِإ َّن َخ ْی َر َّالز ِاد
ن ِ
فسی ِبتقوی الله و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و تجهزوا عباد الله فقد ن ِودی ِفیكم ِبالر ِح ِ
َّ
الت ْق َوی4
شما و خودم را در آخرین جمعه ماه شریف رمضان بعد از ماهی از عبادت و بندگی خدا و پس از حضور در یک
مراسم بزرگ عبادی و حماسی به تقوای الهی و صیانت از تقوای رمضانی در طول سال سفارش و دعوت میکنم.
چند جمله کوتاه در خطبه اول در ادامه مباحث خانواده عرض خواهم کرد و به بیان مسائلی در خطبه دوم خواهم
پرداخت.

 - 1سوره بقره ،آیه 080
 -2سوره آل عمران ،آیه 011
 -3سید رضی ،نهجالبالغه (صبحی صالح) ،خطبه  ،112ص .010
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لزوم توجه به آسیبهای تهدیدکننده نهاد خانواده
یادآوری میکنم که مقوله خانواده مقوله راهبردی و استراتژیک در تعلیم و تربیت است .خانواده سلول و هسته نخست
در تربیت نسل شاد ،رشید و صالح است.
برادران و خواهران! نمازگزاران و روزهداران! امروز خانوادهها در معرض انواع آسیبها و خطرها است .افزایش سن
ازدواج ،افزایش طالق ،کاهش ازدواج و آسیبهای متعدد دیگر اخالقی تا عمق خانوادهها در حال نفوذ است .اگر
ما بیداری همگانی پیدا نكنیم ،اگر به اصالت خانواده و جایگاه رفیع خانواده برنگردیم و نقشی که خانواده در پرورش
انسانهای بزرگ و سالمت جامعهایفا میکند توجه نكنیم آینده سخت و نابهنجاری خواهیم داشت.
برادران و خواهران! همه ما میبینیم زنگهای فروپاشی نهاد بزرگ خانواده به صدا در آمده است .وجود چند میلیون
جوانی که سن ازدواج آنها گذشته است ،چند میلیون جوانی که در سن ازدواج قرار دارند و نفوذ آسیبهای اخالقی
در عمق خانوادهها جامعه ما را تهدید میکند .زیبنده جامعه اسالمی نیست که با این همه آسیب در فضای خانواده
مواجه باشد .آسیبها و میكروبهای مخرب اخالقی فرهنگ ناپسند غربی امروز تا عمق خانهها نفوذ کرده است.
در روز قدس و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باید بگوییم اگر ما جامعهای سالم و مقتدر میخواهیم ،اگر جامعهای
قوی و نیرومند میخواهیم و اگر میخواهیم در مسیر رمضان ،قرآن ،نماز و عزت و عظمت اسالمی قدم برداریم آغاز
آن ،خانههای ما است .حضور اندیشه الهی و نظریه تربیت اسالمی در خانوادهها وظیفه همه ماست.
در خطبههای قبل عرض کردیم اسالم هم برای روابط همسران یک دستور عمل جامع داده است که در خطبههای
متعدد تقدیم شد و هم نقش پدر و مادر در ارتباط با فرزندان را مهم شمرده است .این نكته را هم عرض کردیم که
نقش والدین در تربیت امروز و فردای نسل جوان نباید فقط به اصول و روشهای اعمالی ظاهری بسنده شود .در
منطق اسالم وظیفه والدین فراتر از امر و نهی و روشهای ظاهری و تصویری است ،بلكه زمینهسازی است.
زمینهسازی فرزندان سالم یک نظریه بسیار مهم در منطق اسالم است.

مؤلفههای نظریه زمینهسازی تربیتی در خانواده
معنای نظریه سالمسازی اسالم این است که روابط همسران در آینده فرزندان تأثیرگذار است .به این معنا است که
غذای حالل ،نام نیک ،حضور قرآن و رمضان و نماز و معنویت در خانه نهتنها در زمان تولد و بعد از آن بلكه قبل از
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تولد روی آن اثرگذار است .محورهای متعددی در زمینهسازی و تمهیدات تربیتی وجود دارد که در اخالق و فقه ما
مورد تأکید قرار گرفته است:

 .1پایهریزی خانواده بر اساس یک انتخاب درست
یک فصل آن انتخاب درست همسر و پایهریزی کانون خانواده بر اساس یک انتخاب درست است؛

 .2روابط مناسب بین همسران

ا
قبال عرض کردیم فصل دیگر آن رعایت روابط خوب میان همسران است .اگر روابط همسران در جوانی و آغاز زندگی
بر پایههای اخالقی و مبانی اسالمی استوار شود در این زندگی میتوان فرزندان خوب تربیت کرد .بدون اینکه خودمان
در فضای خانه اصول و روشهای اخالقی را درست رعایت کنیم هرگز فرزندان خوب تربیت نخواهد شد؛

 .3کسب حالل و پرهیز از لقمه حرام
َ
سوم غذای حالل و کسب حالل در آینده فرزندان بسیار تأثیرگذار است .امام صادق (علیهالسالم) فرمودند« :ک ْس ُب
ْ
ُّ
ال َح َر ِام َی ِب ُین ِفي الذ ِّر َّیة» 5اگر لقمه حرام بیاوری این در آینده فرزندان و نسلهای آینده شما اثر میگذارد .این رابطه
غذای حرام و غصب با تربیت فاسد است که به آن اشاره شده است .هیچیک از غذای حرام و غصب در منطق دین
قبول نشده است .غذا و لقمه حرام اگر آمد مالئكه اسمان انسان را لعنت میکند ،اعمال او قبول نمیشود 6و فراتر
اینکه غذای حرام و لقمه غصب آینده فرزندان انسان را تهدید میکند.

 - 5مرحوم کلینی ،الكافی ،ج  ،5ص 015
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 - 6همان ،ص َ « :012ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه (ع) قالِ « :إذا اک َت َس َب َّالر ُجل َماال ِم ْن غ ْی ِر ِحل ِه ث َّم َح َّج فل َّبی ُن ِود َي ال ل َّب ْی َك َو ال َس ْع َد ْی َك َو ِإ ْن کا َن ِم ْن ِحل ِه فل َّبی
َ
ُن ِود َي ل َّب ْی َك َو َس ْع َد ْی َك» زمانی که مردی مالی را از غیر حالل به دست آورد و با آن به حج رود و تلبیه بگوید نداده داده می شود که اللبیک و السعدیک ،و
اگر از راه حالل باشد و تلبیه بگوید نداده می شود که لبیک و سعدیک (بنده ام بخواه تا اجابت کنم).
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برادران و خواهران! ما باید به نجات و اصالح خانوادههایمان بیندیشیم .اصول و روشهای اسالم را در فضای خانه
صیانت کنیم .به ابعاد انتخاب همسر ،محیط خانوادگی ،مراقبتهای معنوی و سلسله اصولی که انشاء الله در آینده
خواهیم گفت باید موردعنایت قرار دهیم .خدایا تو را به اولیایت سوگند میدهیم گامهای ما را در راه خودت و ما را
در عمل به فرمانها و وظایف الهی بهویژه در فضای خانه مؤید و موفق بدار.
َّ َ ْ َ َ َ
اك ْال َك ْو َث َر َف َص ِّل ِل َر ِّب َك َو ْان َح ْ
ر
بسمالله َّالر ْح َم ِن َّالر ِح ِیم ِإنا أعطین
ِ

َْ

إ َّن َشان َئ َ
ك ُه َو اْلْب َت ُر7

 -7سوره کوثر
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خطبه دوم
بسمالله الرحمن الرحیم الحمد الله نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یكون و نؤمن به و نتوکل علیه و
نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم
المصطفی ّ
محمد و علی موالنا ّ
علی 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 بن
جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی
عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة
المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

توصیه به تقوا
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ
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رابطوا َو َّات ُقوا الل َه ل َعلك ْم
اعوذبالله من الشیطان
صابروا و ِ
الرجیم بسمالله الرحمن الرحیم«یا أیها الذین آمنوا اص ِبروا َو ِ
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ُت ْفل ُح َ
حان َّالذي أ ْسری ب َع ْبده َل ْی اال م َن ْال َم ْ
رام ِإلی ال َم ْس ِج ِد اْلق َصی الذي َبارکنا َح ْول ُه ِل ُن ِر َی ُه ِم ْن
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فسی ِب َت ْق َوی الله و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َت َج َّه ُزوا َر ِح َمك ُم
ِ
آیاتنا ِإنه هو السمیع البصیر» ِعباد الل ِه ِ
أوصیكم و ن ِ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
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ْ
َّ
َّالل ُه فقد نود َي فیك ْم ب َّ ُ َّ َ َ 10
َّ ْ َّ
الزاد التق َوی11
الر ِحیل و تزودوا ف ِإن خی َر ِ
ِ ِ ِ
همه شما و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به تقوا و پارسایی توصیه و سفارش میکنم .توصیه میکنم
برادران و خواهران عزیز را که در روزهای باقیمانده و در آستانه عید بزرگ فطر چند بار دعای چهل و پنجم صحیفه
سجادیه را بخوانید .ببینیم که موالی ما امام ساجدان (علیهالسالم) چگونه در برابر ماه مبارک رمضان اظهار خضوع

 - 8سوره آل عمران ،آیه 111
 - 9سوره اسراء ،آیه 0
 -10سید رضی ،نهجالبالغه (صبحی صالح) ،خطبه  ،112ص 010
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و خشوع میکند ،در سوزوگداز ماه مبارک رمضان میسوزد ،بارها به نورانیت رمضان خطاب میکند و به او سالم
میدهد .درود بر ماهی که آمدنش مژدهها به ما داد و درود به ماهی که رفتنش غمها بر دل ما نشاند 12.این مواجهه
امام سجاد (علیهالسالم) است خدایا به ما این فرهنگ رمضانی ،این روح عبادی و این تقوای اسمانی را عنایت و
کرامت بفرما و این ماه رمضان را ماه پیروزی ما بر هواهای نفس و شیاطین درون و پیروزی امت اسالم بر دشمنان
برون مقرر بفرما.

مناسبتها
مناسبتها و موضوعاتی را بهاختصار عرض میکنم:

 .1گرامیداشت چهارده خرداد
چهارده خرداد را گرامی میداریم و نام بلند امام را بزرگ میداریم و به روان امام و شهدای  05خرداد و شهدای دفاع
مقدس و مدافع حرم درود میفرستیم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد.

 .2نكوداشت سی سال رهبری رهبر معظم انقالب
سی سال رهبری رهبر بزرگ و فرزانه را گرامی میداریم .امروز هم در این راهپیمایی بزرگ آمدهایم تا با رهبر بزرگمان
و با آرمانهای امام عظیممان و آرمانهای  05خرداد پیمان ببندیم .مردم قم ،جوانان و همه اقشار قم 05 ،خرداد از
آن شماست .شما مردم بزرگ ایران بهویژه مردم شریف و غیور قم ،حوزه و دانشگاه  05خرداد و این همه حماسههای
 21ساله را به وجود آوردید .امروز هم شما در یک حماسه بسیار بزرگ حضور یافتهاید .درود خدا بر شما زنان و
مردان غیور ایران و قم ،درود خدا برشما مردان و زنان جبهه مقاومت و همه ملل امت اسالمی که امروز در یک صحنه

َ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ا َ
ا َ
12
یف َآن َس ُم ْق ِبال ف َس َّرَ ،و أ ْو َح َش ُم ْن َق ِضیا ف َم َّض»
 -امام سجاد (علیه السالم) ،الصحیفه السجادیه ،دعای  ،25ص « :098السالم علیك ِمن أ ِل ٍ
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آزمایش الهی حضور یافتید و به ندای الهی و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام بزرگوار و رهبر عزیزمان
پاسخ دادید.

 .3گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و روحانیت
یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای فلسطین را گرامی میداریم .همین جا من یاد شهدای روحانیت و حوزه و
دانشگاه و بهو یژه چهار شهید از میان همه شهدا را گرامی میداریم.
الف) شهید حجتاالسالم محمد عطیه که همراه جمعی از جوانان در عربستان به شهادت رسیدند؛
ب) شهید قیام الدین غازی عالم و روحانی بزرگی که در تاجیكستان در زندان به وضع فجیعی به شهادت رسید؛
ج) شهید عزیزمان روحانی همدانی و
د) شهید جدید و سرافرازمان حجتاالسالم خرسند امام جمعه کازرون را گرامی میدارم.
همین جا هم میگوییم روحانیت اسالم و شیعه و حوزههای علمیه در کنار مردم خواهند بود ،برای اسالم و آرمانهای
بزرگ الهی مقاومت خواهند کرد و هرگز این فشارها و تهدیدها و شهادتها ما را از راه خدا و اسالم و دفاع از این
مردم و صیانت از عزت و عظمت کشور عقب نخواهد راند(.تكبیر)

 .4لزوم پاسداری از فرهنگ رمضانی در طول سال
َ َ َّ
َ َ
پیشاپیش عید فطر را تبریک میگویمِ « .إ َّن َما ُه َو ِع ٌید ِل َم ْن ق ِبل الل ُه ِص َی َام ُه َو شك َر ِق َی َام ُه» 13و امیدواریم با حضور در

نماز عید و پرداخت زکات فطره و رعایت همه شئونی که باید انجام شود ما عید فطر باشكوهی داشته باشیم .بهویژه

 - 13سید رضی ،نهجالبالغه (صبحی صالح) ،ص 550
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از قم انتظار میرود که در پرتو فرهنگ رمضان ،آسیبهای مخرب را از خود دور کند و فضای قم باید فضای نورانی
و منطبق بر ارزشهای الهی شود .ماه رمضان باید این فضا را در ما تقویت کند.

 .5تحلیلی بر مسئله فلسطین و معامله قرن
فقط به دو بخش در رابطه با روز قدس فهرستوار اشاره میکنم:
پیام اصلی روز قدس امسال ،نفی و محكومیت معامله قرن و ایستادگی همه امت اسالم در برابر آنچه به نام معامله
قرن نامیده میشود میباشد .معامله قرن هنوز بهصورت رسمی اعالم نشده است اما بخشهایی از آن بهتدریج
رونمایی شده است که مستحضرید.

الف) عناصر رونمایی شده معامله قرن
تعدادی از عناصر رونمایی شده معامله قرن عبارتاند از:
 .0رسمیت شناسی کامل اسرائیل و توسعه قلمرو اسرائیل و تضعیف فلسطین حتی در حد قطعنامههای بینالمللی و
سازمان ملل؛
 .1عادیسازی روابط با اسرائیل از طریق کنفرانسهایی که سخنران عزیزمان حضرت حجتاالسالم و المسلمین
حاج آقای اختری به آن اشاره کردند؛
 .0لغو حق بازگشت فلسطینیان به فلسطین .این یک مقوله بسیار خطرناکی است .ما امروز حدود چهار الی شش
میلیون فلسطینی اصیل آواره داریم .یک بند معامله قرن این است که ملیت تمام اینها و فلسطینی بودنشان لغو
خواهد شد که این یک مصیبت بزرگ برای عالم اسالم است؛
 .2الحاق نیمی از کرانه باختری به اسرائیل؛
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 .5الحاق بلندیهای جوالن از سوریه به اسرائیل؛
 .6الحاق بخش عمده بیتالمقدس به اسرائیل؛
 .1انتقال پایتخت اسرائیل به بیتالمقدس؛
 .8ممنوعیت ارتش برای فلسطینیان :بدترین چیزها در اینها ممنوعیت ارتش برای همان فلسطین کوچک ضعیف
است .ارتش نداشتن به معنای نداشتن هیچ کشوری است؛
 .9حذف مقاومت و مهار جبهه مقاومت در عالم اسالم و از جمله ایران
 .01قطع همه حمایتها از جریان مقاومت
این بخشهای دهگانه که شواهدی برای آن در معامله قرن است .این ده بخش یعنی اسارت امت اسالم ،یعنی بازگشت
امت اسالم به عقب و عقبگرد قهقرایی آنکه مصیبت سات .البته معامله قرن در دلش بخشهای دیگری هم دارد:
اشغال جهان اسالم ،غارت منابع جهان اسالم ،تقویت مزدوران در جهان اسالم و مهار انقالب اسالمی
اینها عناصر معامله قرن است .شما آمدید با زبان روزه ،با این همه رنج و با همه سختیها ـ عزیزانی که در آفتاب
نشستهاندـ تا در برابر این طرح شیطانی قد علم کنید.

ب) راهكارهای حل مسئله اسرائیل
تأکید بر قطع روابط سیاسی همه دولتهای اسالمی .تمام روابط باید قطع شود .این خواسته باید مطالبه ملتها از
دولتها باشد؛
 .0قطع همه حمایتها و روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل؛
 .1تأکید بر اینکه همه فلسطین برای فلسطینیان است و هیچ تفكیكی وجود ندارد؛
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 .0نفی همه اجزاء معامله قرن؛
 .2حمایت از جریان مقاومت ،غزه و جبهه مقاومت؛
 .5تأکید بر انتخابات آزاد توسط خود فلسطینیان :منطق ما این است ـ این دکترین را رهبر ما چند سال قبل اعالم
کردند و ما بیخود که اهل جنگ نیستیم ـ که آن هفت هشت میلیون فلسطینی با انتخابات سرنوشت آن سرزمین را
تعیین کنند .یا تن به منطق انتخابات میدهید یا اینكه مواجه با مقاومت قاطعانه جبهه مقاومت و امت اسالم در
سراسر جهان اسالم خواهید شد(.تكبیر)
 .6همراهی با فلسطین مظلوم در همه مجامع و معاهد بینالمللی؛
 .1در برابر اشغال و تحریم و غارت منطقه باید بایستیم.
دولتهایی که مزدور هستند تكلیفشان معلوم است .بقیه باید بیایند در این صف مقاومت و اگر همه این بندها را توجه
کنند اسرائیل تمام خواهد شد ،شما آقای عالم خواهید شد ،آزاد خواهید شد و از شر این دشمنان رهایی پیدا خواهید
کرد .ملتهای مسلمان وظیفهشان این است که اینها را مطالبه کنند .ملتهای بزرگ اسالم از دولتها ،علمایتان،
بزرگان و نخبگانتان همین بندها را بخواهید .در این صورت بدون جنگ اسرائیل نابود خواهد شد .این شدنی است.
ملت ایران هم از همه عالم همین را میخواهد و این منطق را عرضه میکند .باید اعالم کنیم این زبان روزهداران
است ،این منطق مردان خدا است ،این منطق شیران روز و عبادت گران رمضان و شب است که در بیش از هزار شهر
ایران و هزاران روستاها برخاستهاند .ـ گزارشها هم آالن دادهاند که امسال چندین درصد حضور ملت ایران در
راهپیمایی روز قدس باالتر بوده است ،در این قم عزیز بیشتر بودهاند ،آالن عزیزان با زبان روزه در خیابانها و اطراف
نشستهاند .در کشورهای دیگر هم همینطور است .در قم شما از  011ملیت جهان در این راهپیمایی باشكوه حضور
پیدا کردند .امروز این سپاه خدا و این سپاه رسول خدا علیرغم همه مشكالت آمدهاند تا به دولتهای غارتگر ،به
صهیونیستها و اذناب آنها به دولت ترامپ و دولتهای آمریكایی که در طول  81سال حدود  011جنگ به وجود
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آوردند و از آپارتاید و تحریم و امثال اینها دفاع کردند بگویند ما ایستادهایم و در این مسیر هرگز کوتاه نخواهیم آمد.
(تكبیر)

ج) پیام ملت به جبهه استكبار
پیام این ملت به شما این است که شما تحریم و تهدید کردید و بار سنگین مشكالت را تحمیل کردید .ملت ما کوتاه
نخواهند آمد ،این روزها هم عقب نشستهاید و خیلی بیش از اینها هم عقب خواهید نشست .شما گرگهای مخملی
هستید که از یکسو شاخ و نشان میکشید و چماق نشان میدهید و از سوی دیگر درخواست مذاکره میکنید.
میدانید مذاکره چه زمانی است؟!! میدانید منطق مذاکره با چه کسانی است؟!! با کسانی است که عهدشكن،
جنایتكار ،دروغگو و توطئهگر نباشند و تهدید و تحریم نكنند .ما در برابر تحریم و تهدید و عهدشكنی شما به فضل
خداوند خواهیم ایستاد و این ملت انشاء الله گام دوم را پایه خواهد نهاد و دشمنان را به عقب خواهد راند .این دولت
و این جوانان در این مسیر استوار به فضل خدا خواهند ماند انشاء الله( .تكبیر)

 .6تقدیر و تشكر از شرکتکنندگان در حماسه روز قدس
ا
مجددا از همه شما ،مراجع عظام ،علمای اعالم ،حوزههای علمیه ،دانشگاهها ،جوانان ،زنان ،مردان ،اقشار مختلف،
اصناف و همه طبقات سپاسگزاریم که اینگونه در صحنه و آزمایشی دیگر حضور جانانه داشتید.از همه شما
عذرخواهی میکنم .عزیزانی که در فضای بیرون و زیر آفتاب هستند شكرالله مساعیكم و از همه تنظیمکنندگان و
برگزارکنندگان راهپیمایی در سراسر ایران سپاسگزاریم .ملت بزرگ ایران آفر ین و درود خدا بر شما.

دعا
ّ
نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجل االکرم یا الله و ...یاارحم الرحمین ،اللهم ارزقنا توفیق
الطاعة و بعد المعصیة و صدق ّ
النیة و عرفان الحرمة ،اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الكفر و اهله و ّأید حماة
ّالدین ،اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات ،االحیا و االموات .خدایا قدمهای ما را در مسیر
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انقالب و اسالم عزیز استوار بدار ،شر اسرائیل و امریكا و اذنابشان را به خودشان برگردان ،فلسطین و سرزمینهای
اسالمی را آزاد بفرما ،به مسلمانان قوت روزافزون کرامت بفرما ،به مسئوالن ما توفیق خدمت روزافزون و گرهگشایی
از این ملت بزرگ را عنایت بفرما ،به مسئوالن ما شجاعت ،حمیت ،قدرت و قوت روزافزون کرامت بفرما ،خدایا
همه مفاسد را از جامعه ما و از این قم عزیز دور بدار ،ما را به انجام وظایفمان موفق بدار ،ارواح تابناک شهیدان،
شهدای اخیر ،شهدای مقاومت و فلسطین و شهیدان عزیز روحانیمان در ایران و سایر کشورها و شهدای این جمع
و قم و درگذشتگان از این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما ،خدایا تو را به اولیایت سوگند میدهیم
که به ما قدرت ایستادگی و مقابله با دشمنان عنایت بفرما؛ خدایا به ما توفیق بیشتر از برکات ماه مبارک رمضان و
ماه قرآن و دعا عنایت بفرما؛ خدایا باران رحمتت را فرستادی با تمام وجود از تو شاکریم باز باران رحمتت را بر ما
نازل بفرما  ،خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان ،همراهی با محرومان ،عبادت ،دعا و نیایش ،زنده داشتن یاد خدا و
رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما ،اعمال ما را قبول بفرما ،توبه ،انابه و عبادات ما را مورد لطف
و کرمت خود قرار بده ،گناهان ما را ببخش ،ما را از شر وساوس داخلی و بیرونی محافظت بفرما ،آسیبها را از
جامعه ما دور بدار ،نسل جوان ما را به اوج عزت ،ایمان و افتخار برسان ،همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم
دور بدار ،شر دشمنان اسالم بهویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما ،شر تكفیریها ،داعشیها و
تروریستها را به خودشان بازبگردان ،ما را از همه خطرات مصون بدار ،مشكالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما،
مسئوالن ما را در انجام وظایف ،خدمات صادقانه و الهیشان به مردم آشنا و موفق بدار ،مریضان ما ،مریضان مدنظر
و جانبازان را شفا کرامت بفرما ،مسلمانان مظلوم بحرین ،یمن ،عراق ،سوریه ،میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در
اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما ،اموات و درگذشتگان ما ،مراجع و علمای درگذشته ،درگذشتگان از این
جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما ،ما را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار ،توبه و انابه و
عبادت ما را قبول بفرما ،سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر (عج) ابالغ بفرما ،در فرج او تعجیل بفرما.
َ

َ
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