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نسخه تلفن همراه
ی هیئت های دانشجو�یی به مناسبت اربعین حسینی بیانات رهبر انقالب در پا�ان مراسم عزادار

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

  خداوند ان شاءاهلل از همه ی شما جوانان عزیز با دلهای پاکتان و احساسات 
پُرشورتان قبول کند؛ ما را هم به برکت تفّضل به شما مورد تفّضل قرار بدهد. 
حقیقت قضّیه همین است که تفّضل الهی نسبت به جوانها به خاطر دل پاکشان، 
به خاطر احساسات صادقانه شان، به خاطر ایمان زاللشان تفّضل ویژه است؛ این را 
بدانید. قدر این موهبت و این نعمت را که خدای متعال برای جوانان مؤمن معّین 
کرده بدانید. ما هم ان شاءاهلل از گوشه ی سفره ی تفّضل الهی به شما بهره مند 

بشویم و استفاده کنیم.

   امروز هم جلسه ی بسیار خوبی بود. از همه ی برادرانی که برنامه اجرا کردند و 
از همه ی شما و از همه ی کسانی که دست اندرکار بودند تشّکر میکنم. چند جمله 
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دعا میکنم. توّجه کنید و ان شاءاهلل آمین بگویید.
   اَلَلُهمَّ امَل ُقلوبَنا َشوقًا لََک َو َخشَیًة ِمنَک َو َتصدیقًا َو ایمانًا بَِک َو َفَرقًا ِمنَک َو 
َشوقًا ِالَیَک یا رّب العالمین، اَلَلُهمَّ اَلِحقنا بِالّصالِحین َو اجَعلنا ِمن صالِِح َمن بَقی، اَلَلُهمَّ 
ًة فی ِعباَدِتَک َو َفهمًا فی َخلِقَک َو ِکفَلیِن ِمن َرحَمِتک، اَلَلُهمَّ  اَعِطنا نَصراً فی دیِنَک َو ُقوَّ
بَیِّض ُوجوَهنا بِنوِرَک َو اجَعل َرغَبَتنا فیما ِعنَدَک َو َتَوفَّنا فی َسبیِلَک َعلیٰ ِملَِّتَک َو 

ِملَِّة َرسولِک.
 پروردگارا! آرمانها و آرزوهای بزرگ انقالب اسالمی را برای این نسل جوان محّقق 

بفرما.
 پروردگارا! تفّضالت خودت و نگاه رحیمانه و متفّضالنه ی خودت را بر این ملّت 

بخصوص بر این جوانها از آنها بازمگیر.
 پروردگارا! روزبه روز بر نصرت اسالم و مسلمین و جمهوری اسالمی بیفزا.

 پروردگارا! دلهای ما را که پُر از امید به تو است، از این نور امید فارغ و خاموش 
مفرما.

 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد تو را سوگند میدهیم شهدای عزیز ما را با پیغمبر 
و اوالدش و شهدای کربال محشور کن.

 پروردگارا! ما را هم به آنها ملحق بفرما. اَللَُهمَّ ارَحمنی لَِضعفی َو اَعِطنی لَِفقری.
 پروردگارا! به عدم قابلّیت ما برای استجابت این دعاها نظر مفرما؛ به لطف و 

رحمت و تفّضل خودت نظر بفرما.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد کید و مکر دشمن را از این ملّت دور کن؛ ملّت 

ما را بر دشمنان سوگندخورده و خبیث پیروز بفرما.
 پروردگارا! همچنان که در این چهل سال همه ی قدمهای ما را در این راه استوار 

قرار دادی، باز هم قدمهای ما را استوارتر و مستحکم تر در این راه قرار بده.
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 پروردگارا! فرج ولّیت و حّجتت را نزدیک بفرما.
 پروردگارا! چشمهای ما را، چشمهای جوانان ما را به رؤیت آن بزرگوار روشن 

بفرما.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد ما را متمّسک به قرآن قرار بده؛ متمّسک به 

اهل بیت قرار بده؛ مجاهد راه خودت قرار بده؛ صادق در گفتار و رفتار قرار بده.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، ما را به سربازِی اسالم و سربازی این انقالب 

قبول بفرما؛ زندگی ما و مرگ ما را در این راه قرار بده.
 پروردگارا! ما را بیامرز؛ گناهان ما را بیامرز؛ گذشتگان ما را بیامرز؛ پدر و مادر ما 

را از ما راضی بفرما.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد امام بزرگوار را با اولیائت محشور کن.

 پروردگارا! امام بزرگوار را که گشاینده ی این راه نورانی و پُربرکت است، با انبیا و 
اولیا محشور کن.

 پروردگارا! روزبه روز بر عّزت شهدای عزیز ما در کشورمان، در میان ملّتمان، در 
دلهای ما، در زندگی ما بیفزا؛ خانواده ی شهدا را روزبه روز عزیزتر و سربلندتر بفرما؛ 
مجاهدین راه خدا در هر نقطه ی از دنیا که هستند، مشمول لطف و رحمت و تفّضل 

خودت قرار بده؛ قلب مقّدس ولیّ عصر را از ما راضی و خشنود کن.

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته
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