خطبه های نماز جمعه تفت به امامت حجت االسالم والمسلمین غفوری در ۵۹/11/8
خطبه اول
السالم علیکم و رحمت اهلل
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا لِهٰذا وَما کُنّا لِنَهتَدِیَ لَوال أَن هَدانَا اللَّهُ الحمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد
لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ وَ الصَّالَهُ وَ السَّالَمُ عَلَی خَیرِ خَلقِهِ وَ اَشرَفِ
بَرِیَّتِهِ موالنا و مقتدانا اَبِی القاسمِ مُحَمَّد (ص) وَ عَلی آلهِ الطَّیِّبنَ الطّاهِرینَ المَعصُومینَ المَکَرَّمینَ وَ لَعن الدائم علی
ائدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یُوم الدین و بعد قال اهلل العظیم فی کتابه الکریم  :وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا .
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل.
خودم را و شما نمازگزاران عزیز و ارجمند را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه و اجتناب از معاصی و شکر
نعمت های الهی و یاد نعمت های الهی و ذکر دائمی .
هفته گذشته درباره موضوع بسیار مهم ذکر مباحثی خدمت شما عرض کردم  .موضوع بسیار مهم است یاد خدا و
نعمت های خدا و شکر نعمت های خدا این ها از وظایف مهم بندگان خداست  .آن کسی میتواند بنده خالص خدا بشود
که بیشتر خدایی بشود  .آن کسی بیشتر میتواند خدایی بشود که دائما همه وجودش ذکر باشد مخصوصا دل و زبانش
دائما مشغول ذکر و یاد خدا باشد  .اگر دل و زبان مخصوصا با هم همکاری کنند و به یاد خدا باشند ذکر خدا را بگویند
واقعا معجزه میکند و انسان را از گناهان باز میدارد و انسان را به درحات عالی بندگی و عرفان و شناخت میرساند .
سعی کنیم ذکر را به شکل های مختلفش در وجود خودمان داشته باشیم  .یکی از ذکر ها ذکر نعمت های خداست  .یاد
نعمت های خدا  .ذکر یعنی یاد و یاداوری  .در خاطر داشتن  .نعمت های خدا را دائما به یاد خود بیاوریم و خودمان اصال
یکی از برنامه هایمان همین باشد  .این تفکر در آیات خدا و نشانه های خدا و نعمت های خدا که در روایت داریم تَفَکُّرُ
ساعَةٍ خَیرٌ مِنْ عِبادَةِ سبعینَ سَنَةً  ،چرا یک لحظه فکر از عبادت هفتاد سال بهتر است چون اثار و نتایجش شگفت
انگیز است و بسیار زیاد است  .انسان درباره نعمت های خدا دائما باید فکر کند بعد شکر کند  .فکر در نعمت های خدا
فکر درباره خود خداست  .اتفاقا درباره ایات و نشانه ها و نعمت های خدا انسان فکر کند بهتر از این است که درباره
خود خدا فکر کند چون انسان درباره خود خدا اگر بخواهد فکر کند فکر او محدود است  .علم و اگاهی ما درباره خدا و
عالم غیب این ها ما علم و اگ اهی مان کم است و گاهی صفر است لذا سفارش شده درباره خود خدا خیلی فکر نکنیم و
درباره آیات خدا و نشانه های خدا و نعمت های خدا این هایی که در اختیار ماست و توان فهش را داریم راجع به این
ها فکر کنیم اگر راجع به این ها فکر کنیم زودتر به خود خدا میرسیم  .مثل آن پیرزنی که نشسته بود و چرخ پنبه ریسی
را داشت میگرداند نبی مکرم اسالم حضرت محمد (ص) از کنار او با اصحابش عبور میکردند حضرت رو کردند به این
خانم و گفتند که خدا را چگونه شناخته ای ؟ ایشان هم همانطوری که داشت چرخ را میگرداند دستش را کنار کشید و
چرخ دیگر نچرخید و گفت اینجوری شناختم  .گفتند یعنی چه  .گفت بخاطر اینکه این چرخ کوچک تا من نچرخانم

نمیچرخد این چرخ عالم خلقت این کرات و ماه و خورشید و ستارگان و عالم وجود مگر میشود وقتی یک چرخ کوچک
پنبه ریسی چرخاننده میخواهد این عالم وجود و این چرخ عظیم عالم خلقت مگر میشود گرداننده ای نداشته باشد .
رسول خدا(ص) فرمود خدا را اینگونه میشناسی مثل این خانم خدا را بشناسید  .اینگونه خدا را بشناسید  .خدا این همه
نعمت به ما داده است  .خداوند میفرمایند شما را غرق در نعمت های ظاهری و باطنی کردیم  .نعمت فراوان است که ما
اصال نمیدانیم مثل ماهی که در آب غرق است و میگوید اب چیه و از اب گاهی متنفر است و خود را از اب پرتاب میکند
بیرون میخواهد اصال از اب بیاید بیرون و نمیداند چند لحظه بعدش مرگ در انتظارش است اگر در آب نباشد  .ما هم
غرق در نعمت های الهی هستیم و کفران نعمت میکنیم و دائما نق میزنیم و دائما انتقاد میکنیم و به زمین و زمان انتقاد
میکنیم و منت مان بار خداست  .شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر،نعمت از کفت بیرون کند  .نعمت ها را باید بشناسیم
تا بتوانیم شکرش را بجا بیاوریم  .درباره نعمت های خدا زیاد فکر کنیم  .ایات زیادی داریم در قرآن که خداوند دستور
میدهد که درباره نعمت های خدا فکر کنیم و به یاد بیاورید نعمت های خدا را مخصوصا نعمت های معنوی و باطنی که
اصال گاهی ما آن ها را به عنوان نعمت حسابش نمیکنیم  .خداوند در آیه  101آل عمران میفرمایند وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِیعًا وَلَا تَفَ رَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا  ،ای مومنین به
ریسمان محکم الهی و به دین خدا و به قرآن چنگ بزنید محکم و متفرق نشوید و نزاع نکنید و با هم دشمنی نکنید و به
روی هم چنگ نزنید و پشت سر هم غیبت نکنید و همدیگر را تخریب نکنید شما مسلمانید و نعمت خدا را به یاد
بیاورید .روزی که شما دشمنان همدیگه بودید عقب مانده بودید و در منجالب کفر و شرک و دشمنی و آدمکشی غرق
بودید دل های شما را به هم مهربان کرد و شما با همدیگر برادر شدید و شما در لب پرتگاه اتش و نابودی بودید
خداوند با اوردن پیامبر و قرآن و دین اسالم شما را از این پرتگاه نابودی و اتش نجاتتان داد  .این ها را به یاد بیاورید .
خدا این ایاتش را اینگونه یادتان می آورد که بیدار بشوید  .خداوند در آیه  00سوره مائده میفرمایند وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلَکُمْ مُلُوکًا وَآتَاکُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ  ،نعمت خدا
را که به شما داده ایم قوم من و ای بنی اسرائیل این ها را به یاد بیاورید  .در میان شما پیامبرانی برگزید  .یک قومی
بزرگانی و انبیانی در میان آنها است  .شما را پادشاهان قرار داد و چیزهایی به شما داده که به هیچکس نداده است .
این ایه شامل حال ما هم میشود  .خداوند انسان اگاه و عالم بیدارگری را چون امام خمینی (رض) در میان ما برگزید که
با آن شجاعتش و ایمانش و صداقتش و صالبتش توانست نظامی را پایه گذاری کند که در طول تاریخ سابقه نداشت .
ملت ایران را آگاه کرد و بیدار کرد به حرکت دراورد و انقالبی کرد و منسجم کرد  .دنیا را به لرزه دراورد  .این ها را به
یاد بیاورید  .ما در استانه دهه فجر هستیم  .یکی از کاره ایی که در دهه فجر باید بکنیم این است  ،معرفی چهره تابناک
امام راحل (رض) چهره ای بی نظیر و به نسل جوانمان بگوییم  .این ها نعمت های الهی بودند و این انقالب نعمت
بزرگ الهی است  .این ها را ارج بنهیم و قدر بدانیم و به یاد بیاوریم و شکر کنیم  .بزرگداشت دهه فجر فقط به این
نیست که جشن بگیریم و چراغ روشن کنیم  .دهه فجر یک کار فوق العاده ای بکنیم  .هر روز و هر شب که در مساجد
نماز میخوانید چند لحظ ه سرهایتان را روی مهر بگذارید بگویید شکرهلل  .فقط به خاطر اینکه این نعمت بزرگ ازادی را
و عزت را و شرف را و سربلندی را و انقالب را و حکومت را و حاکمیت را و استقالل را به ما داد  .واقعا اشک بریزید و
شکر خدا کنید  .یکی از کارهایی که در دهه فجر باید بکنیم این کارهاست  .جنبه معنوی بدهیم به این جشن ها  .فکر
نکنیم هر چیزی که اسم جشن پیش آمد باید به بیراهه کشیده بشود و در آن کارها و حرکات ناهنجار و ضد اخالق و ضد
دین و گاهی حرام انجام بدهیم  .شما را پادشاه روی زمین قرار داد و خداوند چیزی به ما عطا کرد که به هیچ قومی

نداد .وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ أَنْجَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَیُذَبِّحُونَ  ،ای قوم
من این نعمت بزرگ الهی را به یاد بیاورید که خداوند شما را از چنگال فرعون نجاتتان داد  .فرعونی که بدترین
شکنجه ها را به شما میداد  .به یاد بیاورید آن موقعی که خداوند با این انقالب بزرگمان ما را نجات داد از چنگال فرعون
زمان این سلسله منحوس پادشاهی که ریشه  0۹00ساله داشت و خوار و ذلیل کرده بود ملت ایران را و ملت ایران را
برده کفار و مشرکان کرده بود  .حتی قدرت فکر کردن به ما نمیدادند و اجازه کوچکترین کاری که نشانه استقالل و
ازادی این ملت باشد به ما نمیدادند  .این آمریکایی ها و مشرکین عالوه بر اینکه می آمدند و منابع ما را می دزدیدند و
غارت میکردند و از ما حق توحش میگرفتند یعنی می آمدند و از ما حقوق چند برابر میگرفتند یعنی شما وحشی هستید و
ما آمدیم شما را اداره کنیم  .امام آمد و این قید و بند ها را پاره کرد و آزاد کرد  .این ها نعمت های الهی است به یاد
بیاوریم  .وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ میثاقَهُ الَّذی واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ،
به یاد بیاورید نعمت های الهی را و آن عهد و پیمان هایی که با خدا بستید و خدا با شما بست و شما هم قبول کردید .
این انقالب و ولی زمان را یاری کنید و این انقالب را به ثمر برسانید  .با شعارها و همراهیتان قول دادید  .به یاد بیارید و
پای عهد و میثاقتان باشید  .ما روز اولی که رفتیم پای صندوق های رای تقریبا 100درصدمان رای دادیم به نظام
مقدس جمهوری اسالمی این همان پیمانی بود که با خدا بستیم و خدا اینجا یاداوری میکند  .آن میثاق یادتان باشد شما
رای دادید هنوز هم میروید پای صندوق های رای و همان عهد پیمانی است که دوباره دارید با خدا میبندید که این
انقالب و نظام و امام و ولی امام را یاری کنید و این نعمت بزرگ را حفظش کنیم  .به یاد بیاورید که دشمنان به سوی
شما حمله کردند و خداوند با امدادهای غیبی اش آنها را نابود کرد و شما را یاری کرد  .هشت سال دفاع مقدس همه
دنیا علیه شما بسیج شدند با همه امکانات پیشرفته روز و شکست خوردند و شما پیروز شدید  .این را به یاد بیاورید
این نعمت بزرگ الهی بود  .اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ فَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ  ،به یاد
بیاورید که دشمنانی مثل داعشی ها و منافقین زیاد داشتید و چنگالشان را تیز کرده بودند که به شما حمله کنند  .خداوند
این چنگالهایشان را شکست و نگذاشت در تن شما فرو رود  .خداوند چنگال منافقین و داعشی ها در همان کشورهایی
که آماده شده بودند به ما حمله کنند شکست  .به یاد بیاورید و این را یاری خدا بدانید و در مقابل این نعمت ها شکر
کنید .

خطبه دوم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ زِدْ وَ بَارِکْ عَلَى سیدنا و نبینا محمد (ص) وصَلِّ علی علی امیر المؤمنین و علی
الصدیقه الطاهره الفاطمه الزهرا وَ علی الحسن و الحسین وَ علی بن الحسین وَ محمد بن علی و جعفر بن محمد و
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علیٍ و علی بن محمد و الحسن بن علی و حجت القائم المنتظر المَهدی
حججک علی عبادک ،و امناءک فی بالدک.

عباداهلل اوصیکم و نفسی بتقوی اهلل.
باز خودم را و شما عزیزان را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه .
در هفته گذشته خداوند منان عنایت فرمود و نعمت بارانش را در بسیاری از مناطق کشور و همچنین در استان و
شهرستان ما نازل فرمود  .ما خداوند را شکر میگوییم و عاجزانه از درگاهش درخواست میکنیم این نعمت هایش را
مدام بر منطقه ما نا زل کند  .ما را دشمن شاد نکند چون دشمنان ما دوست دارند ما در مضیقه و فقر و خشکسالی و
بیکاری باشیم و محتاج آنها باشیم و ارزاق مان را از آنها بگیریم  .خدایا پروردگارا به عزتت این را مپسند  .خدایا
امکانات و وسایل خودکفایی و استقالل و عزت ما به ما عنایت بفرما  .خدایا نعمت بارانت را از ما دریغ مدار  .خدایا ما را
دشمن شاد مکن  .خدایا پروردگارا مردم ما را در خشکسالی از آنها امتحان بعمل نیاور  .خدیا توفیق بیرون آمدن از
امتحان هایت به ما عنایت بفرما  .شکر این نعمت را هم بجا بیاوریم و توصیه میکنیم مدام از خدا درخواست نعمت
باران بکنید و شکر این نعمت را هم توفیقش از خداوند درخواست کنید  .حادثه پالسکو را داشتیم در هفته گذشته که
حادثه غم باری بود که معموال این گونه حوادث در کشورهای دیگر هم پیش می آید ولی میشود پیشگیری و جلوگیری
کرد و حداقل کاری کرد که خسارات کمتر باشد  .یکی از راه های آن این است که مسئولین و مدیران و شهرداران و
شورای شهر ها دنبال مسائ ل شخصی و سیاسی و نفسانی نروند و بروند دنبال کارهای اساسی و بزرگ و ریشه ای  .ما
باید پیشرفته ترین کشور دنیا باشیم و ساختمان های ما امن ترین و مجهزترین و پیشرفته ترین ساختمان های کشور
دنیا باشد میتوانیم چون ما متخصص و مهندس زیاد داریم باید بکار بگیریم  .این قیود دست و پاگیر سیستم اداری
کشور باید اصالح شود  .متاسفانه هنوز گرفتار این کاغذبازی ها هستیم  .یک کار کوچک که میخواهد انجام بشود
دوسال باید دنبالش دوید در این ادارات و خود ما گرفتارشیم  .یک زمینی است برای مصال یا دفتر امام جمعه که این را
میخواهند بنام بزنند و یک زمین برای منزل امام جمعه که میخواهند بزنند بنام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه یک
سال است که ما داریم دنبالش میدویم و هی امروز و فردا میکنند کاری که فقط یک لحظه کار دارد  .با این روش
نمیشود کار کرد و انقالب را پیش برد و وقتی که اینجور میشود همه کارها قفل میشود و همه ناامید میشوند  .چرا باید
سیستم اداری ما همه جایش قفل باشد کاری که میشود با یک تلفن انجام داد  .ما زمانی چهارمحال بودیم در سال
31تا 33آنجا استانداری داشت مال اصفهان بود و هر بار که ما کاری داشتیم و مراجعه میکردیم به او همانجا تلفن بر
میداشت و به نتیجه میرساند آدم لذت میبرد  .در آن شهری که ما بودیم نفت تمام شده بود  .من یک پیام دادم به
ایشان و ایشان خودش آمد به شهرستان و مشکل را حل کرد و نفت را آوردند آنجا و در نمازجمعه هم شرکت کرد و
رفت  .آیا االن اینطوری است با این وضع معلوم است این مشکالت هم پیش می آید  .ما به روح بلند این ایثارگران
جان برکفی که جانشان را در کف اخالص گذاشتند این آتشنشانان عزیز درود میفرستیم  .این ها وظیفه خودشان را
خوب انجام دادند و به خانواده هایشان تسلیت عرض میکنیم  .ولی به مدیران و شهرداری و شوراهای شهر و شورای
شهر تفت و دست از این حرف ها بردارید و بیایید کار کنید و بسازید این شهر را بخدا مسئول هستید و روز قیامت باید
جواب بدهید  .سه شنبه آینده  10بهمن آغاز دهه فجر است و مصادف است با بازگشت پیروز مندانه و بزرگ مرد تاریخ
جهان اسالم و تشیع حضرت امام خمینی (رض) به میهن اسالمی که مهمترین ارمغانی که با خودش اورد استقالل ،
ازادی  ،انسانیت  ،شرف و بزرگی و بزرگواری و مهم تر از همه حکومتی بی مثال و بی نظیر و مبتنی بر والیت امر و
احکام زالل قرآنی و شیعی که ما به روح امام راحل درود میفرستیم  .دهه فجر را گرامی میداریم نه فقط در شعار بلکه

سعی کنیم با کار و عمل و گزارش خدمت هایی که انجام دادیم که امسال سال اقتصاد مقاومتی بود و مسئولین بیایند
گزارش بدهند که در راستای اقتصاد مقاومتی چه کار کردیم تا مردم خوشحال شوند و قلب رهبر خوشحال شود که
وقتی که نوروز پیام میدهد مطمئن باشد که مردم و مخصوصا مدیران اجرا میکنند  .دستاوردهای انقالب گفته شود و
عظمت این نعمت بزرگ الهی گفته شود  .گاهی مراسم هایی سعی میکنند در تفت انجام بدهند و متمرکزش کنند در
تفت که یک ی از دالیل مسئولین استان این است که صنعت گردشگری را رونق دهند و تمسک به هر چیزی حتی به
مراسم مذهبی اقلیت ها و یک مراسمی را رونق به آن بدهند که صنعت گردشگری رونق پیدا کند  .اوال برای رونق
اقتصاد راه های بیشتر و بهتر از اینها وجود دارد و ثانیا ما قبول داریم این صنعت درامدزایی است  .شما اگر صدتا
کنسرت بگذارید در تفت و فراخوان هم بدهید و از مکان های مختلف هم لشکر کشی کنید بیاورید یک ریال برای تفت
درامد ندارد  .از مراسم های مذهبی اقلیت ها میخواهید استفاده کنید به عنوان طعمه و افراد بیاورید به اینجا که یک
ریال برای تفت درامد ندارد و اضافه بر اینکه پیامدهای نابهنجار فرهنگی و اخالقی هم همراه آن هست و به ضرر
شهرستان هم هست  .اقلیت های مذهبی را ازاد بگذارید و بگذارید مثل گذشته در محله های خودشان مراسم هایشان
را انجام بدهند چرا می اندازید در جریاناتی که خود این بندگان خدا هم مراسم هایشان برود زیر سوال و دشمنان هم
از مراسم های اینها سواستفاده کنند و استکبار و ضدانقالب و منافقین و سلطنت طلب ها سواستفاده کنند از مراسم
های مذهبی اقلیت های ما که این ها مورد احترام ما هستند  .مراسم هایشان هم ازادند که انجام بدهند ولی ما این ها
را طعمه نکنیم برای چندرغاز درامدی که قرار است برای بعضی از افراد استان داشته باشد و آن هم نه برای خود شهر.
شهر تفت اگر میخواهد درامد گردشگری داشته باشد راهش این است که بشود مرکز گردشگری سالمت و درمان که
کارهای مهم و ارزشمند انجام بشود  .این همه پزشک متخصص و فوق تخصص و باالتر از آن داریم در کشور این ها
بیایند جمع بشوند اینجا و از نظر سطح علمی و فرهنگی اینجا برود باال و بیمارانی که از شهر ها و کشورهای دیگه
سرازیر میشوند اینجا و یزد اینها جذب بشوند که اینها گردشگری هستند و هم به آنها کمک میشود و هم درامد دارد
برای شهرستان و رونق علمی و فرهنگی دارد برای شهرستان و اال بیایید دوتا مراسم بگیرید و پولش برود در جیب
کسانی که دعوت و فراخوان میدهند در استان که ضربه اش بخورد به این شهرستان مذهبی و حسینی که حسینیه
استان است  .من تشکر میکنم از اقلیت زرتشتیان شهرستان که بیانیه دادند که ما به احترام شهدای حادثه پالسکو
مراسم سالیانه مان را در تفت برگزار نمیکنیم یا به حداقل اکتفا میکنیم  .من واقعا از این ها تشکر میکنم  .این ها در
همه جا با ما بودند و همراه انقالب بودند و شهید دادند و در مراسم مذهبی ما و عاشورای ما حضور داشتند  .گاهی می
آیند در مراسم عاشورا نذری میدهند و اشک میریزند برای امام حسین (ع) این ها اینجوری اند  .ما نکشانیم این ها را
به راهی که خدایی نکرده از مراسم هایشان سواستفاده شود و دشمنان بیایند از مراسمات آنها آب گل الود درست کنند
و ماهی مراد خودشان را بگیرند  .چرا بعضی ها سعی دارند متمرکز در تفت بشود  .هر کجا که زرتشتی دارد همانجا
مراسم خودشان را برگزار کنند .
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت قسمت میدهیم که ما را به راه راست هدایت فرما
این انقالب را که امانتی است که به دست ما سپرده ای صحیح و سالم و مترقی به دست صاحب اصلی اش برسان .
روح امام راحلمان بنیان گذار جمهوری اسالمی شاد بفرما

توفیق شکر نعمت های بزرگت و مخصوصا نعمت بزرگ انقالب اسالمی و امامت و والیت و رهبری به همه ما عنایت
بفرما
سایه رهبر عزیزمان بر سر ما مستدام بدار
خدایا روح امام راحلمان و ارواح طیبه همه شهدا شاد بفرما
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت قسمت میدهیم در فرج موالیمان امام زمان (عج) تعجیل بفرما
خدایا باز نعمت بارانت را بیش از پیش به حد کفاف در کشور و استان و شهرستان ما نازل بفرما

