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 خطابه غدیر و راهکارهای نشر آن 

 می بسم الّله الرحمن الرح
 ن یناصرٍ و مع رُیانه خ نیبه نستع و

 ن یمحمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم اجمع یعل  یصل اللهّم

 السَّالَمُ  هِمُیْوَ الْأَئِمَّهِ عَلَ نَ یالْمُؤْمِنِ  رِیأَمِ هِیَبِوِالَ نَیجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِ یلِلَّهِ الَّذِ الْحَمْدُ
 

 یسازمردم فرهنگ  نیرا در ب  ریخطابه غد  میتوانیچگونه م  کهن یبرنامه به ا  نیدر ا  .است  رینشر خطابه غد  یعنوان بحث راه کارها  ؛سالم  با

و اول خودمان حداقل  مینیمان بنشتکحتماً تک دیبا ،میرا بردار ییهاقدم یراجع به موضوع  میکه ما بخواه ی. وقتمیپرداز یم ،میکن

از  ییهابا مقدمه ،دیاستفاده کن دیخواهیرا که م ییهاکتاب کنمیم شنهادیمن پ  یحت .میخطابه پرمحتوا را مرور کن نیبا دقت ا بارکی

نسبت  فکر و ذهن من و شما را باز کنند اند تا بتواندنوشته  یها را بر متون اصلمقدمه ریباشد که در جهت نشر خطابه غد ییهاسندهینو

. البته میرا انجام ده  یخطبه چه اقدامات  نیمردم با ا  یو در جهت آشناساز  میآشنا شو  شتریخطبه هرچه ب  نیبا ا  میتوانیکه چگونه منیبه ا

استفاده  ،اندکار را داشته  نیتجربه اکه یاز کسان .میحتماً مشورت کن دیبا ،میکن یاقدامات را عمل نیست که اگر قرار شد اجانینکته ا

که  یاقدام  نیاول  ینه. ول  ایبه ما کمک کند    تواندیکه م  مینیهست را بب  نهیزم  نیکه در ا  ییهاتیو سا  نترنتیا  ثلم  یمجاز  ی. فضامیکن

نسبت به خطابه  دیبا شنود،یصحبت را م نیدارد ا االنکه  یو هرکس کنمیموضوع با شما صحبت م نی راجع به ا ،ن دارمالخود من که ا

آن و  یبا جمالت عرب م،یآن را بخوان یمعن م،یدور آن را مطالعه کن کی مینیبش یعنیباشد.  تهداش یمکف ییآن آشنا یو محتوا ریغد

و  ییآشنا نیکه ا ی. وقتمیشداشته با ییخطابه صحبت کرده اند، آشنا نیدر ا صلی اهلل علیه و آله اکرم امبریها پ که راجع به آن یموضوعات

 نیخطابه را در ب میتوانیکه چگونه م نهیزم نیرا در ا ییکارهاراهاست که  نیا یبرا یخودش باب فتد،یب ما جا یگرفتن با خطابه براانس

 ی از مطالعه محتوا ریخودش غ  یرا برا ییهایمقدمات و آمادگ یسر کی دیالبته که هرکس با .میکن یسازو فرهنگ میندازیب مردم جا

به  یزیچ ندیکه اجازه بفرما شانیاز محضر مبارک ا دنیاستغفار کردن، استمداد طلب ،السالم هیعلتوسل به امام زمان .کند، جادیخطابه ا

 .میقدم بردار ریخطابه غد یو معرف السالم هیعل امیرالمؤمنیندر جهت بزرگداشت مقام جدّشان  میذهن ما خطور کند که از آن استفاده کن

 است که دوستان راجع به آن گفت و گو کرده اند. یمقدمات نیا

 

با  .(یو فارس ی)عرب میبه آن داشته باش یتسلط مکف کیو  میرا خودمان با دقت بخوان ریخطبه غد یمحتوا دیبا مقدمه اول: پس

دارد و در باز کردن ذهن من   ییبایز  ینگار که مقدمه ها امیپ  ایاند، مثل کتاب سروش آفتاب  مختلف نوشته   یهاسندهیکه نو  ییهامقدمه

 دیخطبه را با یبکند. پس اول محتوا یکمک مؤثر تواندیآحاد جامعه و عموم مردم م نیدر ب ریخطابه غد یو شما بابت فرهنگ ساز

به ذهن  یا دهیبه ذهن ها خطور نخواهد کرد، ا ینخواهد شد، فکر یاقدام عتاًیطب .میخطابه را چطور نشر ده نیا کهنیو دوم ا میبخوان

ارواحنا له امام عصر  یعنی ریخدا و تنها وارث غد یمگر به اِذن حجت و ول ؛نخواهد گشت یعملپخته نخواهد شد،  دهیها نخواهد آمد و آن ا

خودمان  یبرا شانیبه محضر ا .میدراز کن ارواحنا فداه عصر  یحضرت ول یعنیو تمام نور  یبع واقع. پس دست استمداد به سمت آن منفداه 

مادرشان  ای نشانیاجداد طاهر ای شانیکه به ا یکیکار ن کیبا  م،یاوریدست ب هدلشان را ب میکن یسع م،یو مخاطبانمان طلب استغفار کن

 که میبطلب استمداد میتوان یبعد م ،دلشان که به دست آمد .میکن یم میتقد هایسالم الّله علحضرت فاطمه زهرا  ایحضرت نرجس خاتون، 

جدشان، رسول  ریدر جهت بزرگداشت خطابه غد میکه بتوان یاقدام اعمال یبدهند برا ییو توانا ندازندیبه ذهن ما ب یکمک کنند و فکر

مان   فهیکه وظ  میباش  دواریام  میکه بتوان  رسدیبه نظر م  ،دو مقدمه انجام بشود  نیپس اگر ا  .میرا انجام بده  یاقدامات  و آله  هیاللّه عل  یصلاکرم  

 .میانجام بده ریدر قبال نشر خطابه غد یرا تا حدود

 

فقط  ایبشود  دیکار ها با نیکه حتماً ا نینه ا .نمونه است یراهکارها یسر کی ،شود یداده م شنهادیکه به شما پ  ییو راهکارها کارها

بوده و ما چون   یو عمل دهیشان رسبه ذهن  هادهیاند و ااز دوستان فکر کرده  یسر  کی  !بشود، نه  دینبا  یگریکارها خواهد شد و کار د  نیا

را با هم به  یگریو نکات د دیافراد خواهد رس گریبه ذهن د ییزهایحتمًا بعدًا چ .مییگویم ترواریرا به صورت ت یسر کی ،میوقت ندار

 .میببر یمان بهره کاف فهیتا از انجام وظ دیاشتراک بگذار
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 امیا  فهیوظ  نیانجام ا  یبستر برا  نیو بهتر نیاول  .میکن یرا معرف  ریخطابه غد  ،یچه مخاطب  یبرا  میخواهیم  مینیاست که بب  نیاول ا  قدم

 ن یخب بهتر .عده دورهم جمع شدند کی و آله هیاللّه عل یصل امبریتوسط پ  نانیجانش یاست که به مناسبت روز مراسم معرف رخمیغد دیع 

 یراجع به معرف یفیبا ترفندها و لطا میدر آن زمان چه گفتند؟ و بعد شروع کن و آله هیاللّه عل یصل امبریپ  مییوقت همان مراسم است که بگو

و  ریخطابه غد تیمان محورجشن  یو کل محتوا میبرنامه اجرا کن م،یحرف بزن و آله هیاللّه عل یصلاکرم  امبریسخنان پ  یو محتوا نانیجانش

به فراخور  یول میده یرا ارائه م ییما راهکارها .ندتوانند انجام ده ینشر آن م یکه برا ییراهکارها یآشناکردن مردم با آن و البته معرف

جامعه   دیبه عنوان نمونه فرض کن  .مخاطب با خود شخص است  یبرا  یسازیاستفاده از آنها و بوم  صیتشخ  نینوع مخاطب و سطح مخاطب

 ،تذهیب  ،ینقاش  ،یخطاط  ،یرهستند، هر نوع کا  یکه در کار هنر  یکسان  .جامعه هنرمندان هستند  ریخطابه غد  یمعرف  یمخاطب شما برا

دوست هنرمند من که شغلت   یمثالً آقا  ،هستند  یمان که در کار هنردوستان  قیبا تشو  میتوانی... ما م  و  یکار  نایم  ،یقلم زن  ،یمنبت کار

استفاده  اتیناکاریدر هنر م ایجمله اش را شما ب نیا .دارند و آله هیاللّه عل یصلاکرم  امبریرا پ  یا یسخنران نیهمچ کیهست،  یناکاریم

 ن یکار در ب نی. بهترمیخر یکوره پخته شود، بعد ما از تو م یکن، بذار تو یدورش را نقاش س،یخوش خط بنو ،یبشقاب مس یرو .کن

 ناکاریآن م یعنیکار است.  کی نیا م،یکنیبرگزار م شگاهیاز آن کارها نما م،یده یسفر کربال م نهیرشته را کمک هز نیهنرمندان ا

خطبه را بخواند، پرزنت شما را گوش  یبرود محتوا ،نشان دهد و آله هیاللّه عل یصل امیرالمؤمنینخودش را به  ادتار کهنیا یمجبور است برا 

اللّه  یصل اکرم امبریپ  یمثالً چه جمله ا د،یکرده ا ییکه شما آن را بزرگ نما یاکرده است و جمله  افتی چه که دردهد و بعد نسبت به آن 

 نی شتریب .است نیاورتریشما نسبت به من  نیاست که ب علیه السالم یلع  نیا ،یأَنَْصرُکُْم ل ، یهذا عَلِ: ندیفرما یخطبه م نیدر ا و آله هیلع

 و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ  یگریکس د چیکه در وصف ه باستیز  اریجمله بس کی نیخب ا .را او به من رسانده است یرسانیاری

 هیاللّه عل یصل امبریمگر پ  .ریغد دیدر روز ع  و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ  یسخنران ست؟یچ ری. خطبه غدریاند؟ خطبه غدکجا گفته. اندنگفته

را بعنوان نمونه عرض    نیا  .میشو  یمحتوا م یوارد معرف  گریاست و بعد د  نیا  یآن سخنران  یدر آن روز؟ بله، محتوا  داشتند  یسخنران  و آله

 یم ریکه راجع به خطابه غد ییکارها ترواریت کنمیحال من شروع م انجام داد. شودیم ییمان چه کارهامخاطب یبرا دیکردم که بدان

 .دیاهلل اجرا کنءشاو ان دیکن یسازیبا مخاطبتان بوم تان،یدارد برا یگهر کدام را که تازه دیتوانیشما م .کنمیشود انجام داد را عنوان م

 .میکنیم دایاهلل پ ءشاراهکار را ان نیو بهتر میکنیم یفکرمقطعاً من و دوستانم و خود شما با هم ه ،به مشورت بود ازیدر اجرا اگر ن

 

چه   م،یکن  یرا معرف  ریخطبه غد  میخواهیو م  یخانوادگ  میدار  یاجلسه   یعنیعموم جامعه مخاطب ما باشند،    یهاخانواده  مکنی  فرضاگر  

 یرحم خانوادگ و صله یجلسات مهمان میبده شنهادیپ  .است ریموضوعات ختم خطبه غد نیاز بهتر یکی م؟یانجام ده میتوانیم ییکارها

پسر عمه و پسر خاله جمع  ،ییکل خاله، دا نفر، چهل نفر، ینفر، س ستیب یاخانواده کیدفعه،  کی یبار، ماه ۳ یسال .بشود لیتشک

است  نیما ا حیتوج ه؟یمون چ حیتوج ؟یچ یعنیحاال!!!!!  تا ریختم خطبه غد میما که نداشت یباشد. ول ریشوند و بهانه ختم خطبه غد

 نندینشیم  یعده ا  کیاگر    .است  شانیتوسل به صاحت مقدس خودشان و البته کالم ا  شانیتوسل به ا  یبرا  السالم  معلیه  تیکه دستور اهل ب

است که   نیکنند؟ بابت ا  یکار را م  نیجامعه دارند، خب چرا ا  ارتیجلسه ز  ایکساء دارند    ثیجلسه حد  ایدارند    یعاشورا برم  ارتیختم ز

صادر شده است تا نظر آن امام معصوم و اجداد السالم    هیعلامام معصوم    هیاز ناح  ارتیکه در غالب دعا و ز یبه آن کلمات  کنندیم  دایتوسل پ 

 یکه سخنران  ریخب مگر خطابه غد. شان روا شودحاجتان شاءاهلل را به خودشان جلب کنند و السالم  همیعلابناء مطهرشان  ای نشانیطاهر

را  نیکامل د جیپک کیهست و  ینیآموزش معارف د هست، نیدرون آن دعا هست، دعوت به د هاست ک و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ 

خب چرا هست  ست؟یمعصوم ن شیمگر فرما ،ارائه کردند ایبه همه مردم تا آخر دن شانیآن روز در سخنران و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ 

و خودتان نسبت به ختم  دیبده لیتشک یخانوادگ اتجلس !انیآقا یها و اخانم یپس ا .میکن دایبه آن توسل پ  میتوانیپس م .گرید

 یبرا کنمینذر م ،من اگر مشکلم حل شود دییگویمثالً شما که م ای. دیاقدام کن ،ردیگیزمان نم شتریساعت هم ب کیکه  ریخطابه غد

دارد  یخب چه اشکال ،انجام بدهم ییو اجرا یخدمات عمل نیمقدار جنس بدهم، ا نیمقدار پول بدهم، ا نیا السالم هیعلء دالشهدایروضه س

 یاشکال ؟میکار را انجام بده نیاست، ا السالم هیعل تا امام زمان السالم هی عل امیرالمؤمنین تینشر سند حقان که رینشر خطبه غد ینذر ما برا

ما شک  .رینشر خطابه غد یبرا ییو اجرا  ینذر اقدام عمل ،یینذر کاال ،ینسبت به انجام نذر مال میمردم را دعوت کن مییایندارد اگر ما ب

با خود  افتنشیو  ریآن خ دنید .ستین یشک نیدر ا .دیخواهد د یریخ کی ،کار را انجام بدهد نیکه ا یکس نذر نیکه حتمًا از ا میندار

ما در  .میدانینم .برسانند گریسال د کیحاال به او نرسانند،  نیرا هم ریممکن است آن خ .دهدیآن شخص است که آن کار را انجام م
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 .یدر جلسات خانوادگ  ،در عموم جامعه  .میاندازیمردم جا ب  نیرا ب  ریفرهنگ نذر خطابه غد  میتوانیاما م  میشویوارد نم  گرید  اشط یآن شرا

 غمبری. پ ستیچ ریخطابه غد میبگو تیتا برا نیخب بنش مییگویم ست؟یچ ریخطابه غد نیمگر ا ر؟یخب نذر خطابه غد دیگو یبعد م

  ی اموال، گفته اند فالن و فالن و فالن و وارد محتو  یفقط که نگفتند من کنت موال فهذا عل  شاننیجانش  یدر روز معرف  و آله  هیاللّه عل  یصل  اکرم

 ر یخطابه غد  یبرا  ر،یغد  امیا  یبرا  یایآموزش  یمجتمع علم  ،یاگر قرار شد ما در دانشگاه  دیجالب است بدان  اریسب  .میشویم ریخطابه غد

جشن   کیکه    نیا  یامسال به جا  ریغد  یدانشگاه محترم، شما برا  ،یمجتمع علم  یکه آقا  میبده  شنهادیو پ   میبرو  میتوانیم  م،یبکن  یکار

و  هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ  یسخنران یدر باب محتوا ،یعلم ییگردهما کی ،یفرصت آموزش کی نار،یسم کی دییایب ،دیبرگزار کن یسنت

حرف بزنند، به چالش بکشند، گفت و  ریخطابه غد یو نسبت به محتوا نندیعده دور هم بنش کیکه  دیکن یزیبرنامه ر .دیارائه بده آله

به چالش  میگویکه منیا فرمودند، شیحرف زدند و فرما ریدر روز غد  نانشانیجانش یدر مورد معرف و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریکه پ  ییگو

چرا من و  .راجع به امام زمان من و شما صحبت کرده اند و آله هیاللّه عل یصلاکرم  غمبریپ  ،که بله اورندیب و در نندیبنش کهنیا یعنی دنیکش

پس چرا   .اعالم فرموده اند  ایخودشان در دن  یظاهر  اتیرا پس از حعلیه السالم    امیرالمؤمنیندشمنان    اتیخصوص  ای  م؟یشما از آن خبر ندار

ها و در دانشگاه ناری سم یرگزار. پس بینیچن نیا یکارها یسر کیو  م؟یبده صی حق و باطل را از هم تشخ میکه بتوان میما شک دار

مثل کتاب، مثل   س،ینف  یرا، مثل تابلوها  ریخطابه غد  کندیم  یکه معرف  یمربوط به محصوالت  ییهاشگاهینما  یبرگزار  ،یعلم  یهامجتمع 

 ناریسم یگذاشته شده باشد، در کنار برگزار ریغدکه درآن مثالً کتاب خطابه  یا هیهد یغاتیتبل یهامثل بروشور، مثل پک ،ید یس

 یطالب علم ما راهکار خوب یدر قشر جوان دانشجو تواندیم یلیخ یو دانشگاه یآموزش یهاجشن در مجتمع  یبرگزار یبه جا یعلم

 کیاست با  ریابه غدخط ظدار، ارائه طرح حفخانه یخانم ها نیمخصوصاً در ب گرید یاز کارها .ریخطابه غد یمحتوا غیتبل یباشد برا

  ی ها خودش مبحث مفسل آن  داکردنیو پ   هایکه البته راه ارتباط با بان  کنند  نیرا تأم  زهیکه بتوانند آن جا  میکن  دایرا پ   یانیخوب و بان  زهیجا

 یگفت و گو )سخنران  نیراجع به ا مییایجاست که ما ب  نینکته ا  یخواهند گفت ول  یبعد  ینارهایدر سم  ایقبالً گفته شده   دیاست که شا

و حفظ   یمحتوا را مطالعه کرد  نیشاغل، جوان محترم، اگر ا  یدار، آقاخانواده، خانم خانه  یکه آقا( و حفظ آنو آله هیاللّه عل یصل اکرم  غمبریپ 

پس خود مسابقه  م،یده یسفر کربال م نهیکمک هز م،یفرست یمشهد مقدس م نهیکمک هز م،یدهیم زهیمقدار جا نیمثاًل ما ا ،یکرد

اگر نصف  .میادهیو د میتوانند و داشت یکه قطعًا م همه آن را حفظ کند تواندینفر نم کیمثاًل  ای باشد دیمف تواندیم یلیحفظ خطابه خ

 یهزار تومن ۵۰ هیکارت هد ،یچهارم خطبه را حفظ کرد کیاگر  .صد هزارتومن م،یدهیم یگرم کی  سکه کی یخطابه را حفظ کرد

 یکی  .را انجام بدهند  یاقدامات  کی  ریاز خطابه غد  یبخش  ایکه افراد نسبت به حفظ تمام    میکن  یکار  میتوانیم  مانیهادر جشن  .میده  یم

مثل تلگرام، واتساپ  ،یارتباط جمع یمثل ابزارها ییمخصوصاً با ابزارها ،شود انجام داد یعموم جامعه م نیکه ب ریفراگ یاز کارها گرید

... آن جمالت  و نترنتیبا مشورت دوستان، سرچ کردن در ا .میرا انتخاب کن ریاز خطابه غد یجمالت مییایاست که ب نیا نستاگرام،یو ا

 ستیمثالً ب مییایب یعنی .. عرضم واضح استمیپخش کن مانمردم و مخاطبان نیب ریروزشمار خطابه غد یها امکیکوتاه را به عنوان پ 

 ،یأَنْصَرُکُْم ل  ،یهذا َعلِ  نی. مثل هممیکه پررنگ است، انتخاب کن  ریغد ابهجمالت از خط  یسر  کی  مانده ریماه، چهل روز به غد کیروز،  

در  و آله هیاللّه عل یصل اکرم غمبریپ  ر،یمثاًل چهل روز تا غد ر،یو به عنوان روزشمار غد میاوریب جمالت را در نیا .تان قرائت کردمکه خدمت

خود   زیدر خطابه شور انگ  و آله  هیاللّه عل  یصلاکرم    غمبریپ   .ریتا غد  زرو  یس  .أَنْصَرُکُمْ  ،یهذا َعلِ   :خم فرمودند  ریخود در روز غد  زیورانگخطابه ش

از  یکی .اند دهیکه مردم تا به حال نشن یجمالت. هیصلوات اهلل عل یَّاَلَا وَ اَنَّ خَاتَمَ االَئِمَهِ مِنَّا القَائِمَ المَهدِ  :فرمودند رخمیغد دیدر روز ع 

 میبتوان  امکیپ   ستمیو البته س   یمجاز  یعموم جامعه، مخصوصاً در فضا  نیب  ریدر نشر خطابه غد  میبتوان  کهن یا  یراهکارهاست برا  نیبهتر

مخاطبان ما در سطح جامعه   نیتراز مهم  یکی  تان عرض خواهم کرد، البته به عنوان نمونهکه خدمت  یکار راه  نیو آخر  میکن  فهیانجام وظ

 یدانشگاه مخاطب قرار م دیو البته اسات یمنبر انآقای خطبا، عموم جامعه هستند که توسط ریغد یهامراسم یهابرنامه یاجرا  یبرا

 یحت .ستین ریمراسم غد دیفرض کن یعنی .شود یهم م یاز سخنران ریالبته در قالب غ  .است یما سخنران یاز جشن ها یبخش ای رندیگ

 ز،یعز  یرفقا  نیبا ا  میاگر برو  ان،دانشگاه ش  یهادانشگاه در کالس  دیاسات  ،یدانشگاه  یعلم  یجلسات و نشست ها  یبرا  یمحرم، حت  یبرا

 ینسبت به مطالعه و معرف ،میکن بیها را ترقو در آن ارتباط آن میارتباط مؤثر برقرار کن بزرگوار دیاسات نیبا ا ،یهمکاران گرام نیبا ا

شان،   یعلم  یهاکنند، سر کالس  یم  یکه سخنران  ییهادر جشن  شان،یها  یدر سخنران  شان،یهمت کنند در منبرها  ریخطابه غد  یمحتوا

کار اقدام کنند،   نینسبت به ا  دور هم  نندیدر شهر بنش  یکارگروه  کی  م؟یده  رقرا  تحت پوشش  میتوان  یاز جامعه را م  یچه سطح  دینیبب

 یرا که م سخنرانی شناسند، اشخاص یرا که م ییشناسند، خطبا یرا که م یدانشگاه دیشناسند، اسات یکه م یونیکنند، روحان ستیل



 

 4صفحه 

 

 27کارگاه آموزشی 

 خطابه غدیر و راهکارهای نشر آن 

البته هرکدام  .آن را پرزنت کنند یو محتوا ریو خطابه غد روندها ارتباط برقرار کنند و بکنند و با آن تین ریغد یشناسند، بروند و برا

. ردیکرد که مخاطب ما راهکار ما را بپذ دایراجع به آن صحبت کرد، مشورت کرد و راهکار مناسب را پ  دیکه با طلبدیکار خودش را مراه

امسالش راجع به  ریغد یکه در سخنران رفتگ میتصم السالم علیه اگر به لطف امام زمان .را بشنود مانیهاتا حرف ردیخود ما را بپذ اصالً

 یفرج را با هم زمزمه م یدعا انی. در پاگریکار د کیو هزار و  ردیقرار بگ ریتواند تحت تأث یصحبت کند، چقدر مخاطب م ریخطابه غد

بزرگداشت مقام  ترا در جه  قدمی  حضرت  اتیبا عنا مینشست داشته باشند و بتوان  نیبه ا  یتیعنا  السالم  علیه  امام زمانان شاءاهلل  که    میکن

 .میبردار السالم علیه امیرالمؤمنینجدشان 

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 الحُجَِه بنِ الَحسَن کَیَِّکُنْ لِوَلِ اللََّهُمََّ

 آبائِهِ  یو عَل هِ یعلَ صَلَواتُکَ

 کُلَِّ سَاعَه   یهَذِهِ السََّاعَِه وَ فِ یفِ

 ناً یْوَ عَ لًایوَ حَافِظًا وَ َقائِداً وَ َناصِرًا وَ َدلِ اًیَّوَلِ

 الیطَوِ هَایتُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تَُمتعَهُ فِ حَتََّى

 نیَالرَّاحِماأرْحَمَیبِرَحْمتک

 

 یازهیشعف انگ نیشود و ا جادیدر شما ا السالم علیه امیرالمؤمنین انیعیبودن جزء زمره ش از یشعف دنشیبا شنان شاءاهلل شعر که  نیا و

 :میرا انجام ده یاقدامات مؤثرتر دیباعث شود که بتوان

 

 مییگومی نماز چون شب و روز/      مییگوینفس هست راز م تا

 مییگومی باز و گفتند باز/      ریو غد یدر نسل از عل نسل


