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خطبه اول
َظال ٌو ػهیکى َٔ َزؼْ ًَحُ َ
ّللاِ
تِع ِْى َ
ك أظ ًَؼیٍ ٔانص ََالجُ َٔانع ََال ُو
ّللاِ انسَؼْ ً ٍِ انس ِ
تاز ِ
ئ ان َخالئِ ِ
َؼیى ْان َؽ ًْ ُد ِ َّلِلِ َزبِّ ْان َؼانَ ًِیٍَ ِ
ض ِم ان ُّعفَسا ِء ْان ًُمَ َستِیٍَ َظیِّ ِدَا َََٔ ِثیَُِّا أَتِی ْانمَا ِظ ِى ان ًُصطَفی
ف ْاْلَ َْثِیَا ِء َٔ ْان ًُسْ َظهِیٍ ٔأف َ
َػهَٗ أؼ َس ِ
صهَی َ
ّللاُ َػهَ ْی ِّ َٔآنِ ِّ انطّیِّثیٍ انطّا ِْسیٍ َٔانهَؼ ٍُْ ان َدائِ ُى َػهَی أَ ْػدائِ ِٓ ْى أَظْ ًَ ِؼیٍَ ِيٍَ ْالٌَ إِنَی
ُي َؽ ًَد َ
لِیَ ِاو یَْٕ ِو اندِّیٍ.
توصیه به تقوا:
خووٕ و ٔ ًْووّ ؼووًا ًَوواشاصازاٌ يؽرووسو زا اش شتوواٌ لووسآٌ ووسیى ووّ فسيووٕ «إٌ ّللا يووغ
انًرمیٍ» تّ زػاید ذمٕا ػٕخ يی ُى .خدأَد ػانى تا اَعاٌ توا ذمٕاظود ز نغصؼوااِ ْوا
ظد أ زا يی ایس ٔ َعاخ يی ْد شیسا ایٍ اَعاٌ تا ذمٕا ًَی خٕاْود اُواِ ُود .خدأَودا
تّ ًّْ يا ذٕفیك زػاید ذمٕا تّ طٕز ايم ػُاید فسيا.
خة! تؽصی زا ّ ز ایٍ خطثّ يؽضس ؼسیفراٌ ػسض يی ُى ؼدیصی اظد اش ٔظٕ
يثازک ػهی (ػهیّ انعالو) ّ تّ ؼسغ ٔ ذٕضیػ آٌ يی پس اشو .فسيٕ «إِ ٌَ ْانفِرٍََ إِ َذا
خ ََثََٓ ْ
د َٔإِ َذا أَ ْ تَ َس ْ
د َؼثََٓ ْ
أَ ْلثَهَ ْ
خ» فرُّ ااْی خیهی آؼکاز
خ َٔیُ ْؼ َس ْفٍَ ُي ْدتِ َسا ٍ
د یُ ُْ َكسْ ٌَ ُي ْمثِ َال ٍ
اظد ٔ ااْی َّ .ؼثّٓ اظد اش آٌ ظٓد ّ ؼثیّ ؼك اظد .ااْی ؼسف تاطهی اظد ّ
ؼك ًَا اظد .يصم اس تا ی اظد ّ آ و ًَی اَد ٔظظ آٌ چیعد تؼد ّ اس ٔ خاک
َؽعد ًّْ چیص آؼکاز يی ؼٕ  .ز ًّْ شياٌ ْا فرُّ تٕ ِ ٔ ذا شياٌ ظٕٓز ؼضسخ
يٓدی (ازٔاؼُا فداِ) خٕاْد تٕ  .ایٍ ظخری ْا ٔ يؽکالخ ٔ تالیا تسای يا ايرؽاٌ اظد.
ػهی (ػهیّ انعالو) فسيٕ َد « إِ ٌَ ْانثَ َال َء نِهظَانِ ِى أَ َبٌ َٔ نِ ْه ًُ ْؤ ِي ٍِ ا ْيرِ َؽ ٌ
اٌ َٔ نِ ْْلَ َْثِیَا ِء َ َز َظحٌ َٔ
نِ ْْلَْٔ نِیَا ِء َك َسا َيحٌ» ایٍ ْا تسای ايرؽاٌ ًّْ يا اظد .ز ٔالغ خدأَد از ًّْ يا زا آشيایػ
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يی ُد .تهّ تؼضی تالْا ٔ ظخری ْا ٔ يؽکالخ تسای ا ب س ٌ اَعاٌ ْای تی ا ب
اظد .شنصنّ تالْای طثیؼی اظد .فسيٕ َد ایٍ ْا تسای اَعاٌ ْای ظرًاسی ّ ظهى ٔ
اظؽاف يی ُُد ا ب اظد ؼاال ْس عی تّ َٕع خٕ غ یک تاز عی لدزخ از ٔ
ظهًػ خیهی اعرس ِ اظد .یک عی لدزذػ يؽدٔ ذس اظد تّ ًْاٌ َٕع ظهى ٔ ظرًػ
يؽدٔ ذ س اظد .خدأَد ػانى ایٍ ؼٕا ز زا پیػ يی آٔز ذا تّ ظانى زض تدِ ّ ؼٕاظد
زا ظًغ ٍ يُرمى ز ًیٍ ذٕ اظد .خیهی اش ایٍ يؽکالخ َاؼی اش اػًال خٕ يا اظد.
لسآٌ سیى ْى يی فسياید تعیازی اش ایٍ يؽکالخ زا خٕ ؼًا تّ ٔظٕ يی آٔزید .يا تاید
تپریسیى تا ایُکّ اَمالب س یى ٔ ؼٓدای شیا ی ا یى ايا يراظفاَّ ؼاْدیى ّ اُاِ ز ظايؼّ
يا خیهی شیا ؼدِ اظد .ااْی يرؽیس يی ياَیى ّ خدایا آ و يعهًاٌ ازْای ایُطٕزی اُاِ
يی ُد .تّ أ يی إییى ّ ایٍ از ؼًا اُاِ ثیسِ اظد ايا إؼػ تدْکاز َیعد .یک
آلای

رس ػسالی ٔذاتؼیری آيدِ تٕ خًیٍ ظاػری خديرؽاٌ تٕ یى .افد يٍ ْى ذثؼّ

ػسالى ٔ ْى ذثؼّ اًَازک .افد يٍ آ و ػساق اش ایٍ َاُْعازی ْایی ّ یدو ظسو ز
اسفد آيدو ایساٌ یدو ایساٌ تدذس اش ػساق اظد .يی افد ز آَعا ّ يٍ ْعرى آٌ ْایی
ّ افسَد ّ ْیچ از خٕ ؼاٌ زا يی ُُد ايا آٌ ْایی ّ يعهًاَُد ٔالؼا ً يعهًاَُد .خیهی
غصّ يی خٕز

ّ چسا يس و ایُطٕز ؼدَد .إَٓلد يا اَرظاز ازیى پؽد ظس ْى شنصنّ

َیاید؟! ٔلری ْى تیاید ذس ٔ خؽک تا ْى يی ظٕشَد .آیا اَرظاز ازیى تازاٌ زؼًد تس يا
تثاز ؟! خدأَد از تّ خاطس تسخی افسا تّ يا زؼى يی ُد .ز ؼدیس لدظی اظد ّ
ااس پیساٌ لدخًیدِ ٔ ٕ اٌ ؼیسخٕاز ٔ ؼیٕاَاخ َثٕ َد ؼًا زا تّ خاطس اُاْاٌ ذکّ ذکّ
يی س و« .انثالء نهظانى ا بٌ » تالْا تسای ا ب س ٌ اَعاٌ ْای تی ا ب اظدٔ« .
ٌ
ايرؽاٌ» تهّ تس ظس اَعاٌ يٕيٍ ْى تال ٔ يصیثد يی آید .ااْی يؽکم خإَا ای
نهًٕيٍ
یا تچّ فهط يی ْد ایٍ ْا تسای ايرؽاٌ اظد .تثیُید چمدز زٔی ایًاَػ اظرٕاز اظد.
ة انَُاضُ أَ ٌْ یُ ْر َس ُكٕا أَ ٌْ یَمُٕنُٕا آ َيَُا َُْٔ ْى َال یُ ْفرٌََُُٕ » آیا يس و اًاٌ س َد كّ ذا افرُد
«أَ َؼ ِع َ
ایًاٌ آٔز یى زْا يٗ ؼَٕد ٔ يٕز آشيایػ لساز ًَٗ ایسَد؟! خدأَد ايرؽاٌ يی ُد ذا
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تثیُد يا چمدز زٔی یٍ ٔ ایًاًَاٌ ایعرا ای ازیى .يی خٕاْد تثیُد تاش ْى يا ؼا سیى یا
ایُکّ اػرساض يی ُیى ٔ ظصع ٔ فصع يی ُیى َٔ « .نِ ْْلَ َْ ِثیَا ِء ََز َظحٌ» ایٍ تالْا ٔ يصائة
تس ظس اَثیاء ْى يی آيد ایٍ ْا تسای ایٍ تٕ

ّ يماياخ ٔ زظاخ يؼُٕی ؼاٌ تاالذس

تسٔ  َٔ « .نِ ْْلَْٔ نِیَا ِء َك َسا َيحٌ» ایٍ تالْا ٔ يصائة تسای أنیاء ّللا سايد انٓی اظد .خدأَد
ًْیؽّ ٔظراٌ خٕ غ زا تا ا ٌ َؼًد ْای ظاْسی ٔ تاطُی ا ساو ًَی ُد ااْی تا
تالء ا ساو يی ُد ذا زظاذػ تاال تسٔ  .نرا تؼضی اش أنیاء انٓی ٔلری یک يدذی
يصیثری تسایؽاٌ پیػ ًَی آيد تّ ؼدخ اظرغفاز يی س َد خدایا چّ ؼدِ ّ يا زا زْا
س ی؟ نرا يا تاید خٕ ياٌ زا ظصء عاَی تداَیى ّ اؼیاَا ً ازیى ظهى يی ُیى چّ تّ
خٕ ياٌ چّ تّ یاساٌ ااْی ٔظایف ؼسػی زا اَعاو ًَی ْیى .تاید ز ایٍ تالْا
خٕ ياٌ زا ظصء يٕيُیٍ َداَیى تإییى ایٍ ْا تسای ايرؽاٌ اظد .آٌ ػانى يعیؽی اش اياو
تالس (ػهیّ انعالو) ظٕال س ّ ؼًا اش ػهًای ايد اظاليی ْعرید یا اش ظّٓال آٌ ْا؟ اياو
َفسيٕ يٍ ػانى ْعرى فسيٕ يٍ اش ظّٓال َیعرى .نرا تاید ؼٕاظًاٌ زا ظًغ ُیى تاید تّ
خدا پُاِ تثسیى .ػهی تٍ يٓصیاز ز ظایی ّ شنصنّ شیا يی آيدِ اظد خديد اياو (ػهیّ
انعالو) زظید ٔ افد يی خٕاْى اش ایٍ ْا يٓاظسخ ُى .اياو فسيٕ يٓاظسخ َکٍ
چٓازؼُثّ ٔ پُط ؼُثّ ٔ ظًؼّ زا زٔشِ تایس ٔ ػا ٍ .ازیى ّ ظد زٔی شيیٍ تاراز
ٔ ظٕزِ ؼًد تخٕاٌ إٌ ؼاءّللا شنصنّ تسطسف يی ؼٕ  .ؼاید خدأَد يی خٕاْد يا تیؽرس
تّ أ ذٕظّ ُیى تازاٌ ًَی آید ذا يا ًی تیؽرس ذٕظّ ُیى ذا إٌ ؼاءّللا زْای زؼًد
پسٔز ااز تّ زٔی يا تاش ؼٕ  .ایٍ ْا یا تسای ايرؽاٌ یا تسای ا ب س ٌ اظد .يا اش
زؼًد خدأَد َاايید َیعریى .خدایا تّ ًّْ يا ذٕفیك ذٕتّ ٔالؼی ٔ ذٕفیك ازذثاط تا خٕ خ
زا ػُاید فسيا.
«تِ ْعو ِوى َ
ک ٔ اَ َؽووس َ
ک ْووٕ
اٌ ؼوواَِکَ َ
صوو ِّم نستِّوو َ
ک انکووٕشَس فَ َ
ّللاِ انووسَؼْ ًَ ٍِ انوو َس ِؼ ِیى اَّووا اػطَیُووا َ
االترَس».
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خطبه دوم:
تعى ّللا انسؼًٍ انسؼیى انؽًدّلِل زب انؼانًیٍ تازئ انخالئك اظًؼیٍ ٔ انصالج ٔ انعالو ػهوی
اؼسف االَثیاء انًسظهیٍ ٔ افضم انعفساء انًمستیٍ ظیدَا ٔ َثیُا اتی انماظوى يؽًود ٔ انصوالج
ػهوی ايیسانًوٕيُیٍ ٔ فاطًوح انصْوسا ظویدج َعواء انؼوانًیٍ ٔ انؽعوٍ ٔ انؽعویٍ
ٔ انعالو ػهی
ٍ
ظیدی ؼثاب اْم انعُح ٔ ػهی تٍ انؽعیٍ ٔ يؽًود توٍ ػهوی ٔ ظؼفوس توٍ يؽًود ٔ يٕظوی توٍ
ظؼغس ٔ ػهی تٍ يٕظی ٔ يؽًد تٍ ػهی ٔ ػهی تٍ يؽًد ٔ انؽعٍ توٍ ػهوی ٔ انخهوف انموائى
ک ػهی ػثا ِ ک ٔ أُيُائِک فی تال ک.
انؽعح ُؼ َع ِع َ
توصیه به تقوا:
خٕ و ٔ ًّْ ؼًا ًَاشاصازاٌ يؽرسو زا اش شتاٌ ػهی (ػهیّ انعالو) تّ زػاید ذمٕا ػٕخ
ض أَ ْؼ َعا َز انرُّمَٗ َظَُٗ شِ ًَا َز ْانُٓدَٖ" فسيٕ َد ْس ط اْم ذمٕا
يی ُى ّ فسيٕ " َي ٍْ َغ َس َ
تاؼد يیِٕ ْداید زا خٕاْد چید .يُظٕز اش ْداید ًْاٌ ْداید پا اؼی اظد .ایٍ اَعاٌ زا
خدأَد ْداید يی ُدْ .یچ اَعاٌ تاذمٕایی يرضسز َؽدِ اظد .ذمٕا ًّْ اغ ظٕ اظد.
پسٔز اازا تّ ًّْ يا ذٕفیك زػاید ذمٕا ػُاید فسيا.
اش ظُاب آلای خاَعاَی يعکٕل ؽرسو ًیرّ ذمدیس ٔ ذؽکس يی ُیى إٌ ؼاءّللا عاَی ّ
ذًکٍ يانی ازَد يد ظٕیاٌ ًیرّ ٔ تٓصیعری زا فسايٕغ َکُُد.
هناسبت ها:
امررز م مدرراست اا ر
شررزیانا ناررلی عررز

ررا فررا حضررز معد ر م (علیهررا الا ر ) اا ر ک ر ر محضررز
م ر کنرری  .إ شرراله ک ر ن ر انی ام شررااع ایشررا سز آخررز

سعاهرا ایشرا سز سنیرا هرز منررس شر ی  .مناار

عرس اررالز م ا ر ی میرا حضرز امررا

(اعل ه مقام الشزیت) ر و ز را،تر زه رز انحراس یمراهیز شر ز
ایر میررا عمیررر عزفرران

ایاار عر

ررز سعر
4

ایشرا

ر اار

اار کر امرا سز
هشرساز ر این ر

0693/00/08

خطبه های نماز جمعه شهرستان خمین

فزیب غز

ها زا نخ زنسر میش ین کزسنس کر ر م س شراهس ایر هارنی کر ایرس ن را

مازکایان

ینری کر همری انارار هر

افناس

کم نیان زا سز م م ها نرازی ایاار یهرا

ام هر ماشریس خیلر ام ایر کشر زها ک ،را ر سامر آمزی را افناسنرس.

ش ز

ما سز خمی س نا ح م علمی سازی کر سز حر م رزاسزا حرس س 102

مطلب سیگز این

ناز طل ام مای ا ل نا مای سه سازنس سزس م خ اننس .ن ش ه ز ای اا کر سز ایر
ح م عل

نق ا القال ش نس .اندافا ً خیل ام حر م هرا خر ب کشر ز اار  .سز حر م

خ ر اهزا حررس س  115طل ر سازی ر ر ک ر حمررسه ح ر م خ ر
سازی ر اما اکثزاً ط ب سزس خ ا
ع

رز یهر

علمر

اا ر  .ال ن ر مررا ضررعت ه ر

ا اخ ر هاننس .سز ای ح م هرا مرا سز ن رز سازیر

عملر ر دریز

انق ر

ر س زا نق یر کنری  .طل ر ایرس ایر

،هاز ،یم زا ساشن اشس .خیل ام طل ها ما سز ای ح م سازنرس نرسزیس مر کننرس .إ
شاله سز آینس ننیی ای س ح م زا خ اهیس سیس .اقعینر زا ایرس عرز

کرن

کس ه طمع نساز ر ای حر م رزا خ سنرا اار  .ایر حر م ام ن رز مرال

ر هری
اریاز سز

مضیق اا ر عض ام م منی ه نم ساننسر

خیل یاها کما م کننرس امرا ر حر م

کما نم کننس، .زا؟! انن از اا کر مر منی

ر ایر حر م کمرا کننرس .خرسا

مر سانررس مرا را قررز

منرسینی

سازیر ایر حر م هرا زا اساز مر کنری  .مررا کر سزآمرس یررا سیر ا

نسازی  .مطلب سیگرز سز راز حاسثر  9س اار ر زیشر هرا فننر  88کیاار ؟ را شرز
انق ب سشمنا ما ام ایزا
انق ب زه ز

اما

یز

زانس شسنسر ای ها مخ خ زس

سنس .ی از ننشاننس علی ما ن لیغ کزسنس.

ایل خ زس مرزس
س ل م ق طمع

ساشننس .س ل م ق ک ش ا خ زسر ای ها فنن هایشا زا خیل نشسیس کزسنس .سز همر
یا کش ز وز

ها میاس زا نحزیا کزسنس

یا ن ا انساخننس .سز ک سنا نر ه

م فررر نشررسنس .سز حاسث ر ط ر س ررزا آماس وز وررا هررا م فررر نشررسنس .سز ین ر
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نحمیلر م فررر نشررسنس .سز حررت نررز یا فارراس فحشررا خیلر م فررر نشررسنس .آمسنررس ررزا مررا
انق ب نازنی زا میش ین کزسنس .خ ااننس ام طزیرر مهرز هرا ساخلر ح مر زا سز
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گیزنس .ای کاز زا سز دز ارنا

،نرس کشر ز سیگرز انیرا ساسنرس .سز

وزیارنا

کش ز ما منن ز اننخا ا  88سنس .ام اال  88زاان ها آ ها شز
سز اال  88م خ اهس نقلب ش س .خط ها نمرام یمعر نهرزا
ا مطال

هاشم زفانیان ه هماهن

کزسنس

این ر

ر امامر مزحر

آقرا

ر س کر آ هرا مر واننرس .ر هرز حرال اننخا را

زوماز شس .لر اننخا را  88مثرل همری اننخا را زیاار یمهر ز اخیرز اندرافا ً ارال
لر سز اننخا را نقلرب نشرس ارال زورماز

س .ل ما ام یا از کازها اننقراس ساشرنی

شسر مزس زا ساسنس ما ن ایس ای ن را زا میرز ار ال رزی  .یر ی
ساش

ناع زئیس یمه ز مننخب ق ن سر

کزسنس کل کش ز اینط ز اا  .اع
قان ن ر مزس زا

کزسنس ک نقلب شس

خیا ا ها کشانسنس

آ فنن

شررس .مناارراان ارریاز ام خ ر اک ه ر ا ر
نخ اان منرافع ساشرننس .نمرا س لر
های ها همینا اما

ناع آقا م ا

هرا

س .ایر هرا خیرال مر

ر یرا مزایعر ر مزایرع

قنل مغرام هرا نیمعرا آن،نران

زمرا

کزسنررسر حرراد یررا من ی ر ن سنررس یررا خررسا
فاارر منیرا م ورز هرا فاارر

رسنا

مشرنی ان ام ایر آقایرا

نگاننس ای یا سع ا ساخل اا

کر سز نهرزا

یر س

زخاارننس امرا ایر هرا کراز ن زسنرس
مشنی ان سشرم سلگرز

ما خ سما حلش م کنی .

شررسنس .همر ایر هررای کر ر خیا ررا هررا آمسنررس ضررس ن ررا کر ن سنررسر نعررسا شررا غررز
ساشننس .ک ک مزس

خاطز یانا مقرا مع ر زه رز

ک ر شعازهایشررا ز شررس
زقک مای
دیز مزس

دریز افمایر شرس آ هرا کر

دی ر فقی ر زا میررز ا ر ال زسنررس .ا ر ای ر کازهررا انحزاف ر

سز ز م عاش زا س ک خ

مزس

ی ش آمرس .سز اقرع  9س نیلر

س .حمایر نمرا عیراز مرزس ام انقر ب اطاعر ام دیر

رراع من سز نررازی کشر زما اار کر ایررس آ زا وزامر
گ یی ر م

مائ لی محنرز س لنر عرز

ر س کر ز م

ررسازی  .مررا ایررس ایر حقررایر زا

مر کرن کر ر ن لیرس ساخلر ن یر کننرسر را

مزس مسازا کننسر ای مزس وزفنازنسر کم شا کنیسر خش ارال
مررزس زا ک ر ز ایررا فررزا ا سازی ر زعای ر کنیررسر یل ر
6

یرساس مر کنرس .مرسازا

ازسا

را
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اقنداس مقا من  ،شرس؟! زئریس محنرز قر قضرائی یرا مینهرس عراسل اار ر مرا ام شرما
نقاضا سازی ر یرا مرزساخن

ر مارائل ایاار

ر مارائل قضرای

گیزا  ،شسنس؟ ا ای ها زخ زس کنیس .ای م ل ها
سز ساسوررا هررا ن رراز

مزسامیرس ایر نیر م

ی المال زوزسانس شرس یرا نشرس؟

یشررنز ش ر سر ررز قضررا محنررز ن رراز

یشررنز ش ر س .ام میلررس

انن رراز سازی ر ن رراز کنررسر ر خررسا قا ر آس خیال ر مر کشررس میلررس سع ر ا کننررس
اضاف حق ر خ سشا زا مطزح کننس .زا نماینرسوا میلرس مشر
کر ساس مر منرس مررا حق قمرا کر اار

حررت

اار  .آ نماینرس ا

ضررعما خر ب نیار زا ایرس ام میلررس یررز

کزس .ما اینط ز نماینس خ اارنی اننخراب کنری کر ر ف رز حقر ر خ سشرا

اشرنس .ایر شرس

میلس؟! عض ام شیاطی سز کمی هاننس ک ار ل اارنااس کننرس، .رزا عضر ام مرا دل
شسی

حقائر زا نم و یی ؟ ما یا

و شما زا م ویزنرس

یا شزع سازی ر فزسا قیام

ایس یر اب سهری ر

ر قعرز یهرن مر انسامنرس .ر ف رز مرسسی یا کمینر

همیارن

نیانیسر ای ها ،قسز م ویزنس؟ معس کازا ،قسز م ویزنس؟ یرا خیالر سازس .عضر
ام شرریاطی سز کمرری هاررننسر مر خ اهنررس ام نازضرراین مررزس ار ل ااررنااس کننررس .ماررئ ل
محنز ک مش میرم نشارن ا ! ایر زا اهر  .عضر شریاطی هر مر خ اهنرس نازضراین
سزا کننسر ه مش
ول آل س ماه
زا

زا دس زا ز نشا سهنرس هر مر ر ار از کننرس ام ایر آب

گیزنس .سشمنا ما ساننس اوز ،هازناز آمسنرس ولر سازنرس

حااب هم مزس نگذازنس ک آمسنس

شرعاز ساسنرسر ایر

ش زش کزسنس .مزس انق ب زا س ار سازنرسر

ام مارئ لی خر ب سلار م

انق ایمرا حمایر مر کنرری ر نرذکز یررس هر مر سهری  .ر

لطررت مز زسورراز مررزس مررا ق ر

مح ر ر ررا درریز ر ررا اطاع ر ام زه ررز مش ر ای ر

انق ب هاننس

انق ب زا زها نم کننس.

پسٔز اازا ایٍ ؽٕز زا اش ْس خطسی ز پُاْد يؽافظد تفسيوا ذٕطکوّ ْوای ؼوًُاٌ توّ
خٕ ؼوواٌ تساووس اٌ َظوواو اظوواليی يووا زا زٔش تووّ زٔش ذمٕیوود تفسيووا فرُووّ فرُووّ اووساٌ تووّ
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خٕ ؼاٌ تساس اٌ خدایا ؼًُاٌ يا ز ْس عا وّ ْعورُد توّ خواک ذنود تُؽواٌ اسفروازی
ْایًاٌ تسطسف فسيا ٔظیهّ اؼرغال ٔ اش ٔاض ظٕاَواٌ ػصیصيواٌ زا فوساْى فسيوا ز يیواٌ
صفٕف يس و ٔ يعکٕنیٍ يا صوفا ٔ صوًیًید ٔ يؽثود ٔ اخوٕخ تسلوساز فسيوا يمواو يؼظوى
زْثسی وّ ظورٌٕ خیًوّ ایوٍ اَموالب اظود ز پُاْود يؽافظود فسيوا توازاٌ زؼًود توس يوا
َاشل تفسيا تیًازاًَاٌ ؼفای ػاظم ػُاید فسيا ػالثرًاٌ خرى تّ خیس فسيا.
«تِ ْعو ِووى َ
ووس إِ َال انَووو ِریٍَ آ َيُُوووٕا َٔ َػ ًِهُوووٕا
ووس إِ ٌَ ْ ِ
اْل َْ َعووواٌَ نَفِووو ُخ ْعو ٍ
ّللاِ انوووسَؼْ ًَ ٍِ انووو َس ِؼ ِیى َٔ ْان َؼصْ و ِ
صْٕ ا تِ ْان َؽ ِّ
صْٕ ا تِان َ
صث ِْس»
ك َٔذَ َٕا َ
خ َٔذَ َٕا َ
انصَانِ َؽا ِ
«والسالم علیکن و رحوة هللا و برکاته»
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