خطبه های نمازجمعه شهر تفت
حجت االسالم و المسلمین غفوری
 ۲۲بهمن ۵۹۳۱

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهلل الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ
وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّیَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ
أَرْضِهِ 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 اعدائِهِم اَجمَعین مِن اَالن الی قیامِ یُوم الدین و بعد قال اهلل العطیم
فی کتابه العظیم :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ
لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ
عباد اهلل اوصیکم وَ نفسی بتقوی اهلل .
خودم را و شما خواهران و برادران عزیز نمازگزار را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه .
هفته گذشته و هفته های گذشته درباره ذکر که یکی از موضوعات مهم قرآنی و روایی است خدمت شما نمازگزاران عزیز
مطالبی عرض کردم یکی از نشانه های انسان باتقوا این است که اهل ذکرند و دائماً به یاد خدای متعال هستند.ذکر
زبانی ،ذکر قلبی و ذکر با تمام وجود در سراسر زندگی به یاد خدا هستند .یکی از اقسام ذکر ذکر آیات و نشانه های
خداست که آدم دائم آیات و نشانه های خدا را در ذهن داشته باشد .یکی از انواع ذکر ذکر نعمت های الهی است که
انسان دائم به یاد داشته باشد نعمت هایی که خداوند عالم به انسان ها و ما ارزانی داشته است.به قدری که ما را غرق
در گناه کرده است و فرموده« :و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه» بعضی از نعمت ها عرض کردیم نعمت های ظاهری،
مادی و دنیوی اند ولی برخی از نعمت ها نعمت های معنوی اند .نعمت هایی که معموالً هم قدرشان شناخته نیست و
انسان غرق در این نعمت هاست مخصوصاً م ا ملت ایران که مورد لطف ویژه حق تعالی قرار گرفته ایم و نعمت ویژه به
نام جمهوری اسالمی خداوند به ما عطا فرموده .نعمت ویژه ای به نام والیت و رهبری ،والیت اهل بیت ،والیت امام زمان
و والیت فقیه که اینها از بزرگترین نعمت های معنوی است که خداوند متعال به ما عطا فرموده است .خود نظام جمهوری
اسالمی از نعمت های بزرگ الهی است .این مردم خوبی که خداوند خوبشان کرده و اینگونه در خدمت نظام جمهوری
اسالمی قرار گرفته اند و حامی نظام و رهبری اند این از نعمت هایی است که شکرش واجب است .خداوند متعال در
قرآن کریم واژه ها ،کلمات و آیاتی را به کار برده است که با توجه به آیات تکوین گاهی از اوقات می بینیم یک تناسبی
بین آیات قرآن و حوادث و اتفاقاتی که رخ می دهد و بین عدد و شماره هایی که در عالم تکوین است وجود دارد .مثالً
کلمه شهر در قرآن  ۵۲مرتبه آمده است ۵۲ ،بار ،شهر به معنای ماه که  ۵۲بار در قرآن آمده است و  ۵۲ماه هم ما بر
روی کره زمین داریم .همچنین  ۹۶۱بار کلمه یوم در قرآن آمده است که سال  ۹۶۱روز است .این تناسبی که بین اعداد

و اسامی و بین عالم تکوین وجود دارد یکی از نشانه های اعجاز قرآن کریم است .به اضافه درس هایی که انسان می
تواند از این موضوع برداشت کند .دوبار کلمه یوم به اهلل نسبت داده شده است یوم اهلل ،ایام اهلل چرا باتوجه به اینکه
همه روزها از آن خداست .همه عالم وجود از آن خداست .می بینیم در قرآن کریم دوبار یوم اضافه شده به اهلل و نسبت
داده شده به اهلل ،یعنی روز خدا ،روزهای خدا ،ی کی از آیاتی که این موضوع کامالً در آن مشهود است همین آیه ای بود
که خدمت شما عزیزان تالوت کردم :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ
خداوند می فرماید ما موسی را همراه با آیات و نشانه هایمان فرستادیم و به او گفتیم« أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی
النُّورِ » قومت را بنی اسرائیل را از تاریکی ها بیرون بیاور و به طرف نور آنها را هدایت کن و ذکرهم بایام اهلل و یادآوری
کن برای آنها روزهای خدا را .یکی از اقسام ذکر همین است که انسان به یاد روزهای خدا باشد .و لذا در این آیه و در
آیه ۵۱سوره جاثیه کلمه ایام اهلل آمده است .و در این جا در آیه پنجم سوره ابراهیم خداوند به حضرت موسی دستور می
دهد که وذکرهم بایام اهلل که روزهای خدا را به یاد مردم بیاور .منظور از روزهای خدا چیست؟ بقیه روزها همه برای
خداست ولی چرا در این دو آیه روزها نسبت داده شده به خداوند مفسرین در این زمینه نظرات مختلفی دارند بعضی بیان
کرده اند روزهایی که خداوند ستمگران و گردنکشان و طاغوتان زمان ،فرعون ها و نمرود ها را نابود کرده است و اثر آنها
را از زمین محو کرده قدرت آنها را در هم شکسته آن روز روز خداست هر روزی که طاغوت ها ،ظالمان و ستمگران نابود
شوند آن روز روز خداست .برخی از مفسرین گفته اند که روزی که خداوند بندگانش یا قومی را نعمت ویژه ای عنایت
کند و مورد لطف و عنایت ویژه ای قرار دهد پیروزشان کند بر کفر و کفار آن روز روز خداست .برخی گفتند هردو از
مصادیق یوم اهلل است یعنی روزی که ستمگران به کیفر اعمال خود برسند و نابود شوند و روزی که مستضعفان پیروز
شوند بر کفر و بر کفار و ستمگران آن روز روز خداست و هر دو هم امکان دارد .چگونه است که چنین روزهایی روز خدا
نامید ه شده است .روز قیامت روز خدا نامیده شده است چرا روز خداست؟ مالک یوم الدین ما در سوره حمد دائماً می
خوانیم خدا مالک روز قیامت است .خوب مگر مالک این دنیا نیست؟ مگر مالک همه جهان نیست؟ خوب پس چرا می
گوییم مالک یوم الدین؟ خدا مالک روز قیامت است .مفسرین گفته اند به خاطر این است که در جاهای دیگر افراد دیگر
هم ادعای قدرت دارند و تا حدی موثرند ولی در روز قیامت غیر از خدا کسی موثر نیست و کسی توان و قدرتی ندارد لذا
روز قیامت قدرت تمام برای خداست و لذا می گوییم مالک یوم الدین روزهایی هم که نسبت داده می شود به خداوند،
ایام اهلل معنایش می تواند همین باشد .ایام اهلل یعنی روزهایی که قدرت تمام در دست خداست و افرادی که ادعای
قدرت و توان دارند دیگر هیچ اند .یکی از مصادیق ایام اهلل آن گونه که بارها شنیده ایم از زبان بنیانگذار نظام جمهوری
اسالمی یعنی امام خمینی(رضوان اهلل تعالی علیه) که در این روز عزیز یادش را گرامی می داریم و به روحش درود می
فرستیم بارها در مناسبت های مختلف مثل  ۵۱خرداد و  ۲۲بهمن را یوم اهلل نامیده اند .یعنی در  ۲۲بهمن  ۵۹۱۱کامال
مشهود بود که تمام قدرت در دست خداست و این اراده خداست که حاکم شده که یک رژیمی که ریشه  ۲۱۲۲ساله
دارد در این مملکت یک دفعه معجزه وار ریشه های پوسیده اش در هم کوبیده می شود و این قدرت پوشالی در هم
شکسته شود و ملت مستضعفی که هزاران سال زیر چکمه های ستمگران تاریخ له شده بودند و در آن زمان نیز ملت
ایران تحت سخت ترین شکنجه ها و ظلم ها قرار گرفته بودند و رژیم منحوس پهلوی فکر می کرد سایه خداست و شما
پوسترهایش را اگر آن زمان بودید دیدید همه جا پر کرده بود که شاه سایه خداست؛ یعنی قدرتی همانند خدا دارد .این
جایگاه را برای او درست کرده بودند ولی خدا آن روز نشان داد که آن روز یوم اهلل است ،آن روز دیگر مخصوص خداست.

روزی است که باید ستمگران از این کشور ریشه شان کنده شود به دنبال کارشان بروندو عمر ،سلطنت ،قدرتشان ،هیمنه
شان در هم شکسته شود که شد پس به حق روز  ۲۲بهمن ماه برای همیشه یوم اهلل است و برای همیشه روز خداست.
چون خداوند آن روز طبق این آیات و تفاسیر هم قدرت استکباری شاهنشاهی و اربابانشان را در هم شکست و دست
ستمگران را استکبارجهانی را دزدان غارتگر صهیونیست را از این کشور قطع کرد و قدرت شاهنشاهی را در هم
شکست ریشه شان را از این زمین کند و ملت زجر کشیده ایران را قدرت و رهبری و امامت و استقالل و آزادی و نعمت
بزرگ دیگری چون جمهوری اسالمی عطا کرد .ما شکر می گوییم خدا را که این روز را روز عید ملی ما و دینی ما و مذهبی
ما قرار داد.
روز  ۲۲بهمن روز عید ملی ماست روز عید دینی ماست و روز عید مذهبی ماست و این روز را باید عید بگیریم نه بعضی
از روزهای دیگری که متأسفانه بعضی ها سعی دارند آن روزها را به نام عید ملی مطرح کنند و ضد انقالب را به میدان
بکشانند به نام عید ملی ،آن روزها عید نیست آن روزها را اگر عید بدانند افرادی عید می دانند که هنوز در گذشته ها
زندگی می کنند مواظب باشیم دوباره ما را برنگردانند به  ۲۱۲۲سال پیش« .وال تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه
أنکاثا» نگذارید رشته ها را دوباره پنبه کنند .نگذارید عیدهای واقعی ما را به فراموشی بسپارند و ما را دوباره به ۲۱۲۲
سال قبل برگردانند و روزهایی را به عنوان روز عید ملی مطرح کنند .نگذاریم چنین کنند .نگذاریم این همه دستاورد از
ما راحت بگیرند نگذاریم نفوذ کنند در بدنه نظام و کشور نگذاریم فکر ما و جوانان ما را عوض کنند .نگذاریم رسانه
های بیگانه که در دست صهیونیست هاست دوباره ما را به روز اول برگردانند .می دانید برای این انقالب چقدر خون
داده شد؟ چقدر از بهترین عزیزان شهید شدند ناب ترین جوانان در این راه فدا شدند امام راحل ما چه زحمت هایی
کشید و خون دل هایی خورد .علمای اسالم چه خون دل هایی خوردند ،په علمای بزرگی در کنج زندان ها شهید شدند
یا بعد از پیروزی ا نقالب اسالمی شهید شدند اآلن می دانید چقدر ما دشمن داریم این کشور چقدر دشمن دارد یکی از
ترفندهای آنان این است که ما را برگردانند .ملت ما را برگردانند به  ۲۱۲۲سال پیش ،مواظب باشیم مراقب باشیم قدر
این نعمت بزرگ الهی را بدانیم .با همه وجود این نهضت را ،این انقالب را ،این روز  ۲۲بهمن را حفظ کنیم .نگهداریم.
من تقدیر و تشکر می کنم از همه خواهران و برداران عزیزی که در راهپیمایی امروز با شکوه تمام و با مشت های گره
کرده و با فریادهایی کوبنده شرکت کردند و جواب الزم را به استکبار جهانی به صهیونیست ها به این رئیس جمهور
جدید آمریکا همان گونه که امام خامنه ای فرمودند پاسخ دادید .همگام و همراه با سایر آحاد ملت در سراسر کشور که
میلیون ها نفر با شکوه تر از سال گذشته فریاد مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ بر صهیونیت مرگ بر منافق و
فتنه گر سر دادند .احسنت بر شما مردم باید چنین باشد .ما اگر واقعاً بدانیم که این نظام جمهوری اسالمی باالترین
نعمتی است که در قرن حاضر نصیب کشوری چون ما شده است همه جانمان را فدای این نظام و انقالب می کنیم .اگر
بدانیم .این را بدانیم همان گونه که در آیات بعد این آیه  ۱سوره ابراهیم آمده است.
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت همه ماها را از یاران انقالب اسالمی ،از یاران امام از یاران رهبری از یاران این نظام
مقدس و مظلوم جمهوری اسالمی قرار بده.
این انقالب را تا انقالب جهانی حضرت مهدی مستدام بدار
سایه رهبر عزیزمان را تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدار

توفیق حضور دائمی در همه عرصه های نظام و کشور به امت ما عنایت فرما
خداوندا به جهانیان توفیق آگاهی و بیداری عنایت بفرما.

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 .
مجددا خودم را و شما عزیزان نمازگزار را سفارش میکنم به تقوای الهی و دوری از گناه
تبریک عرض می کنم این روز خجسته را سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران را و سقوط نظام پلید شاهنشاهی را خدا
را سپاس می گوییم که این همه به ما لطف کر .عزت و سربلندی ،شرف و بصیرت را به ما عطا فرمود و ما را الیق و
شایسته اداره چنین حکومتی و داشتن چنین نعمت بزرگی فرمود .امروز در حقیقت روز شادی ملت ایران است .بعضی ها
متاسفانه با آن دید بسته و مادی که دارند گاهی از اوقات می گویند که ملت شادی می خواهند خیلی جای تأسف است که
اینها هنوز معنای شادی را نفهمیدند  .فکر می کنند شادی یعنی زدن ،کوبیدن ،رقصیدن و کارهای دیگر است .آن شادی
ها که شادی نیست و عزاست چون گاهی بدترین گناهان به نام شادی در آنجا انجام می شود .انسان ها جری می شوند
و تظاهر به فسق و فجور می کنند در آن مکان ها.شادی اصلی ما اینهاست هر روزی که خداوند بزرگترین نعمت ها را به
انسان ها به ملت ایران داده است آن روز جشن ماست عید ماست .آن روز روز شادی ماست .شادی به زدن و رقصیدن
و کوبیدن نیست .شادی به این است که ملت عاشقانه سر از پا نشناسد بیاید در صحنه با عزمی پوالدین و محکم در
مقابل دشمنان .چه شادی باالتر از اینکه ملت چنان اقتداری کسب کند که در برابر ابرقدرت ها این گونه بایستد .این
شادی دارد نه اینکه ذلیالنه به خاطر اینکه دشمنان می خواهند به خاطر اینکه آمریکا می خواهد به خاطر اینکه اسرائیل
م ی خواهد به خاطر اینکه دشمنان می خواهند بیاییم مجلس کنسرت و جشن برگزار کنیم و بگوییم مردم شادی می
خواهند .اینها شادی است؟ اینها عزاست .شادی این است که ملت ایران شاد باشد که چنان قدرتی داره که می تواند در
مقابل ابرقدرت ها چون کوه بایستد و فریاد بزند و خم به ابرو نیاورد و قد خم نکند و تسلیم نشود .این شادی دارد.
پیروزی ها شادی دارد .روز عید فطر می دانید چرا عید می گیریم؟ به خاطر اینکه عده زیادی از انسان ها و مسلمان ها

در جنگ با هوای نفس پیروز شده اند .عید فطر جنگ پیروزی بر شیطان و هوای نفس است ما این روزها را عید می
گیریم و باید شاد باشیم .هر روزی که دشمنان ما منکوب بشوند آن روز روز عید ماست نمونه اش روز  ۲۲بهمن است.
این روز را ما باید به هم تبریک بگوییم و شاد باشیم.
مو ضوع دیگر اینکه همان طور که خودتان دیدید و شنیده اید اخیراً یک آدمی آمده و شده رئیس جمهور آمریکا که از گفتار
و رفتارش همه را به تعجب واداشته است .این کیه؟ این دیوانه است؟ عقلش را از دست داده؟ یا به قول معروف که می
گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد آمده که ریشه آمریکا را بکند با اینکه نمی خواهد چون سیاستمدار که نیست
تاجر بوده کاسب بوده سرمایه داره .غرور سرمایه اش او را گرفته و هیچ کس را قبول ندارد .هرچی می رسد می گوید.
هر دستوری می خواهد می دهد .هفت تا کشور به آمریکا نروند که با این دستورش آبرو آمریکا را ریخت .حتی کشورهای
اروپایی از شرم عرق کردند که همچون آدم بی عقلی آمده بر سر حکومت آمریکا که ادعای فهم و عقل و علم و پیشرفت
را دارد کارش به اینجا رسیده که یک مجنون و دیوانه آمده است و ملت آمریکا هر روز علیه او در خیابان ها در حال
اعتراض اند و او را فاشیست و دیکتاتور می نامند خیلی عجیب است و مقام معظم رهبری چه جمله جالبی فرمودند .گفتند
که  :به ما گفتند تشکر کنیم از حکومت اوباما .ما تشکر نمی کنیم غیر از جنایت کاری نکرده است .گفته است از من
بترسید .نه ما هرگز از تو نمی ترسیم از باالتر از تو هم نمی ترسیم .فقط فرمودند که ما تشکر می کنیم از این رئیس
جمهور جدید به خاطر اینکه حرف هایی که ما در سی چهل سال گذشته می گفتیم و هیچ کس باور نمی کرد االن مردم
دنیا دارند از زبان خود این افراد و خود این رئیس جمهور جدید آمریکا می شنوند .این خیلی خوبه و بگذار بگوید تا مردم
دنیا بفهمن د که گذشته آمریکا چه بوده و االن چیست؟ و ملت ها همانند ملت ایران بدانند که باید آمریکا را زیر پای
بگذارند .همان گونه که امام راحل فرمود ما آمریکا را زیر پا می گذاریم .آمریکا طبل تو خالی است و حاال هم که تو خالی
تر شده .با سر کار آمدن این ادم ها و افشاگری هایی که می کنند و این دیوانگی هایی که دارند می کنند خیلی خوبه و
ملت ها می فهمند آمریکا چی بود و چی هست و لذا این قدر خودباخته نمی شوند در برابر آمریکا.
بمباران های یمن همچنان ادامه دارد .درست است عامل این بمباران ها رژیم منحط سعودی و ائتالفی است که با آنها
دارند .هزاران نفر را به خاک و خون کشیدند .شهرهای یمن را به خاکستر تبدیل کرده اند .زیرساخت های یمن را نابود
کرده اند .هزاران نفر زن و مرد و کودک را به خاک و خون کشیدند در این دوسال گذشته .قرار بود سه روز پنج روز یک
هفته بیایند و مسلط شوند و یمن را در اختیار بگیرند ولی دوساله مذبوحانه بزرگترین جنایات تاریخ را بر یک کشور
اسالمی وارد کرده اند و به جایی هم نرسیده اند .و اآلن مانده اند که چه کار کنند .بخواهند رها کنند و بروند آبرویشان
می رود .بخواهند ادامه بدهند جنایات بیشتر است .مانده اند .می گن فالن حیوانی تو گل می مونه لذا اینها تو گل ماندند.
لذا هر روز دیوانه تر از روز قبل مردم مظلوم یمن را بمباران می کنند و این مردم پوالدین یمن هم نشان داده اند که
مقاوم ترین ملت های مسلمان اند در مقابل همه ی ظلم ها و جنایت ها ،آدم کشی ها ،خون ریزی های آل سعود محکم
ایستاده اند و عاجز کرده اند آل سعود را و اخیرا دست پیدا کرده اند به موشک هایی که ریاض را هدف قرار داده اند .که
دنیا تعجب کرده است که اینها چه کسانی هستند .ملتی که دوسال این گونه له شده حاال می آید ریاض را هدف قرار
میدهد .آفرین بر شما مردم مقاوم یمن .بایستید صبح نزدیک است پیروزی نزدیک است نابودی آل سعود و اربابانش
نزدیک است و به یاری خدا پیروز خواهید شد.

ثبت نام حوزه های علمیه خواهران از فردا آغاز می شود .عزیزان توجه داشته باشند خواهرانی که امکان تحصیل برایشان
در حوزه های علمیه است از این امکان در شهر استفاده کنند و دختر خانم هایی که برایشان امکان دارد حتما مراجعه
کنید و ثبت نام کنید تحصیالت دینی و حوزوی پیدا کنید ما نیاز شدید داریم به تحصیل کردگان حوزه خواهران و برادران.
حوزه برادران هم همین طور.
فردا  ۵۹جمادی االولی سالروز شهادت مظلومانه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در سال  ۵۵هجری به
روایتی است .سالم بر تو ای بی بی دو عالم ،السَّالَمُ عَلَیْکِ یَا سَیِّدَهَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ السَّالَمُ عَلَیْکِ
یَا زَوْجَهَ وَلِیِّ اللَّهِ وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ السَّالَمُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ السَّالَمُ
عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ الشَّهِیدَهُ  ،السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّهُ الْمَرْضِیَّهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَهُ الزَّکِیَّهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ
أَیَّتُهَا الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِیَّهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّهُ النَّقِیَّهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُحَدَّثَهُ الْعَلِیمَهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَظْلُومَهُ
الْمَغْصُوبَهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَهُ الْمَقْهُورَهُ السَّالَمُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَهُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَیْکِ وَ عَلَى رُوحِکِ وَ بَدَنِکِ.
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت توفیق شناخت اهل بیت پیامبر مخصوصا بی بی دو عالم فاطمه زهرا ،زیارت قبر
شریفش و شفاعتش به ما عنایت بفرما.
امید است در دهه اول و در دهه دوم که در پیش رو داریم با برپایی مجالس همه عرض ادب داشته باشیم با برپایی
مجالس عزاداری ،روضه خوانی برای این بانوی مظلومه مقهوره پهلو شکسته .ان شاء اهلل عرض ادب داشته باشید و
رعایت کنید.
خدایا پروردگارا به عزت و جاللت روح امام راحل مان ،ارواح طیبه همه شهدا ،شهدای پیروزی انقالب اسالمی ،شهدای
هشت سال دفاع مقدس ،شهدای مدافع حریم حرم خدایا روحشان را با شهدای کربال محشور بفرما.
مظلومان عالم را پیروز بفرما.
ستمکاران عالم را نابود بفرما.
در فرج موالیمان امام زمان(عج) تعجیل بفرما
خدایا تو را شکر و سپاس می گویم که نعمت برف و باران نازل کردی ،خدایا پروردگارا به اندازه نیاز در سرتاسر کشور،
استان مان مخصوصا در شهرستان تفت نعمت بارندگی را نازل بفرما.

