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 خطبه اول

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ اللّه الرحمن الرحیم اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

علی سيّدنا و نبيّنا و حبيب قلوبنا  صلّی اهللو  1عصَانِلِفَضْلِهِ دَافِعٌ وَ لَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ وَ لَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ 

و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله االطيبين االطهرین سيّما بقية 

السالم عليک یا بنت ولی اهلل، السالم عليک یا اخت ولی اهلل، السالم عليک یا اهلل فی االرضين. 

 عليک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة اهلل و بركاته عمة ولی اهلل، السالم

 توصیه به تقوا

يا أَيَُّها الَّذِيَن آمَنُوا » اعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرحمن الرحيم

اُوصیَُكم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ عِبادَاهلل 2«اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَُّكمْ تُْفلِحُونَ

 مُالزِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه

 ین روزهاي شریف و در این مکان عزیزاهمه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در 

او و  هاينعمتی، دوري از گناهان و معاصی، اطاعت از دستورات الهی و شکربر یبه تقوا و پارسا

 كنم.ی او سفارش و دعوت میذكر و یاد هميشگ
اميدوارم خداوند ما را در این ایام شریف به كسب تقوا و دوري از معصيت و گناه موفق و 

 بدارد. مؤید

                                            
 ، مفاتیح الجنانالسالمعلیهـ دعای عرفه امام حسین  1

 222ـ آل عمران آیه 2 
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 های پیشینای به خطبهاشاره

و ضوابط و راهبردهاي روابط بين همسران و  پيشين در مورد اصول هايخطبهدر سخن ما 

ت اصل قاعده شكه در خاطر شریف شما است ما تاكنون به ه طورهمان .ارتباطات خانوادگی بود

 :اشاره كردیم

 نگاه آرمانی و ایمانی به زندگی. 1

 جاي دیگران قرار دادنخود را در روابط اجتماعی و خانوادگی به .2
 شناخت دقيق و درست متقابل همسران و اعضاي خانواده از یکدیگر .3
 كنترل و كاهش توقعات در زندگی .4
 تحمل در روابط خانوادگیشکيبایی  صبر و بردباري و .5
 راهبردي صرف وقت براي زندگی خانوادگی و گفتگوها و مجالست در درون خانواده اصل .6

 . اصل همکاري و تعاون و همياري در امور زندگی7

 . اصل توافق و تشاور و رایزنی بيم زن و شوهر است8

 منازعات خانوادگی حلراه خودرأيیهمفكری و دوری از استبداد و 

 شودمیفراوانی  هايآسيبمنازعات و اختالفات خانوادگی كه منجر به ، هاآسيببراي كاهش 

استبداد در  خودپسندي و ،خودسري، از هوسرانیباید  انجامدمیبه طالق و جدایی  احياناًو 

همسرانی  .رایزنی و همفکري در ميان خانواده است ،آن اصل مشاوره حلراه كرد. خانواده پرهيز

از افکار یکدیگر براي اداره  گيريبهرهگفتگوي با یکدیگر و  آمادگی ،كه از یکدیگر فاصله دارند
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استبداد و خودرایی، تفرق در  ننتيجه ای .دارندبرمیامور مشترک ندارند در مسير اشتباهی قدم 

 .متعالی اسالم است هايارزشدستيابی به خانواده و عدم رشد خانواده در مسير 

امروز نيز چند نکته را در مورد پرونده این بحث  ایمكردهدر خصوص مشاوره مطالبی را عرض 

 :يفزایمب

 جايگاه و موضوع مشاوره

داستان مراجعه به مشاور و  اینجا .شخصی است و گاهی مشاوره و رایزنی در امور فردي .1

 .استفاده از فکر دیگري براي كار شخصی خود است
این مشاوره دیگري  .كنممینوع دوم مشاوره این است كه براي روابط مشترک همفکري  .2

مرد و زن در امور خصوصی خود نياز به  ،در خانواده هر دو نوع مشاوره الزم است .است

مشترک است نوع دوم امور ادي از زندگی خانوادگی بخش زیاینکه  به علت .مشاوره دارند

تربيت فرزند و بسياري دیگر  ،نوع تعامالت در خانواده. كندمیمشاوره جایگاه خود را پيدا 

 سروسامانیكار خانه را انجام داده به  خواهندمی واموري كه مشترک بين افراد است  از

 ذشت.گ ذكر آنمرتبط با نوع دوم مشاوره است كه  برسانند
كه براي مشاوره و رایزنی  ايعامهغير از ادله  .گيردمی هخصوصاصل مشاوره این نوع دوم را ب 

ه لدا شودمیغير از قواعد عمومی كه در مسائل خانوادگی شامل مشاوره هم  ووجود دارد 

كه  كنيممیبيان  شدهاشاره هاآنبه نيز  قبالًمحفل شریف كه در این  كه هم داریم ايخاصه

 است.اشاره به تشاور و مشورت دوسویه براي انجام كارهاي مشترک 
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 ادله خاصه بحث مشاوره در خانواده

 سوره طالق : آيه ششالف

در همه امور فرزند حتی در شرایطی كه پدر و مادر  «وَ أْتَمِرُواْ بَیْنَكمُ بِمَعْرُوفٍ» فرمایدمی آیه 

 .كنندبراي تربيت فرزند مشاوره  اندجداشدهو از هم  اندگرفتهطالق 

 شودمیخانواده  نظامبههفت آیه اول آن مربوط  كه شودمیسوره طالق به دو بخش تقسيم  

بخشی از این آیات كه همان آیه شش است در مورد . كندمیرا بيان حقوق و وظایف خانواده 

حتی نسبت به شير دادن فرزند مشورت بکنند ببينيد كه  دهدمیكه به والدین دستور اداره فرزند 

 اندجداشدهاهميت دارد كه به پدر و مادري كه از هم  قدرآنمشورت و رایزنی در خانواده 

 .به وجهى نیكو با يكديگر توافق كنید :فرمایدمی

این  آیدمیبه نظر  ترمناسبو  تردرستاما معنایی كه  اندكردهاین آیه را به چندین صورت معنا 

 وتبادل افکار  ،كه بچه طالق است با یکدیگر رایزنی ايبچهمورد  در فرمایدمیاست كه آیه 

 .همفکري بکنيد

با طالق  هاست ك ايبچهمشورت و رایزنی در مورد  ولو اینکه آیه در مورد استنکته دیگر این 

 كهوقتی شامل شود.سایر مسائل را هم  تواندمی فحوابلکه باالتر به  آن مناط امامواجه شده است 

شما والدین این  فرمایدمی اندجداشدهاز هم آن و مادر كه پدر  ايبچهن در مقوله شير دادن به آقر

اداره آن تصميم بگيرید  دروشورت و رایزنی و تبادل فکر در مبچه به فکر این فرزند باشيد و با م

 .در سایر مسائل و در غير شرایط طالق هم این مقوله تشاور و مشورت اهميت دارد طبيعتاً
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و اطالق دارد یا اینکه اگر اطالق هم نداشته باشد به  شودمییا از سياق جدا  «وَ أْتَمِرُواْ» ینبنابرا

 .گيردمیفحواي خود سایر امور مشترک خانوادگی را هم 

استبداد  ،بریزید همرويمشترک باید افکار خود را در تمشيت فرزندان و امور  درزن و م 

 .گفتگو بکنيد تا كار به سامان برسد و نورزید

 سوره بقره 222ب. آيه 

وَ إِْن َأرَدتُّمْ أَن تَسْتَرضِعُواْ  فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَن َترَاضٍ مِّنهُمَا وَ تََشاوُرٍ فََلا جُنَاَح عَلَیهَِما»

 2«إِذَا سَلَّمْتُم مَّا َءاتَیْتُم بِالمَعْرُوف جُنَاحَ عَلَْیكمُفَلَا  أَوْلَادَكمُ

 امور مرتبطدقيق و ریزي به  صورتبهسوره بقره باز  237تا  222 در این آیه و آیات دیگر از 

انشاهلل در  پرداخته است.جالب و ریز به مسائل خانوادگی  ن بسيارآقر .با خانواده پرداخته است

 ايشمهو  بيان خواهم كردرا هستند در مورد خانواده  كه بيست آیه تقریباًآینده مجموعه آیاتی كه 

 .خواهم كردرا تصویر آیات  مجموعهكلی از 

ه را از شير بچ خواهيدمیزن و مرد با تراضی و تشاور فيمابين  اگر شما فرمایدمی یهآدر این 

 .شير گرفتن بچه با تراضی و مشورت بينابين باید باشد از ،بگيرید مانعی ندارد

آیه بر این است كه برنامه و  تأكيد گيردمیمشورت در سایر امور را نيز  یهآطبيعی است كه این 

 اصل مشورت و تبادل افکار باشد. بر اساسروش شما در امور زندگی و اداره آن 

 را برشمردیم. هاآناین اصولی است كه ما  درگرو یندهآسالمت تربيتی نسل بدانيم 

                                            
اند. و هر ـ ترجمه: و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاورت یكدیگر فرزندشان را از شیر بازگیرند مرتكب گناهى نشده 3

 گاه بخواهید كسى دیگر را به شیردادن فرزندتان برگمارید، اگر مزدى نیكو و در خورش بپردازید گناهى نیست.
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كه در تشکيل و اداره خانواده  كنممیعزیز تقاضا  دامادانتازهنوعروسان و بنده از دوستان و 

اسالم در نظام خانوادگی از اصول و  .خود از این اصول مترقی و متعالی اسالم بهره بگيرند

ما جاي تربيت و پرورش  هايخانه بخواهيماگر  .مترقی و برتر برخوردار است هايروش

 يم.كن یتأسپيروي و است  شدهاشاره هواال و بزرگ باشد باید از این اصولی ك هايانسان

خودت و توجه به اصول اسالم در  هايفرمانبه اولياي خود و انجام  یتأسخدایا ما را در 

 بدار. مؤیدفضاي خانواده موفق و 

 4إِنَّ شَانَِئكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فََصلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الرَّحِیِم إِنَّا أَعْطَینَاكَ الْكَوْثَرَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ 
 صدق اهلل العلی العظيم

 

 

 

 

  

                                            
 كوثر. سوره 4
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 خطبه دوم

نحمده علی ما كان و  اللّه الرحمن الرحیماعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

نستعینه من امرنا علی ما يكون و نؤمن به و نتوكل علیه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من 

شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد 

لطاهرة فاطمة الزهراء و القاسم محمد و علی امیرالمؤمنین و علی صديقة االمصطفی األمجد ابی

علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و 

محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی 

بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و اركان البالد و ابواب 

اليمان و امناء الرحمان و ساللة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك ا

 .علیهم اجمعین

 توصیه به تقوا

يا أَيَها الَّذِيَن آمَنُوْا » بسم اللّه الرحمن الرحیم. مالسمیع العلیم من الشیطان الرجیاعوذ باللّه 

عِبادَاهلل اُوصیَكُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اهلل وَ مُالزِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة  5«الصَّادِقِینَاتَّقُواْ اللّهَ وَكونُواْ مَعَ 

 7وَ تَزَوَدوا فَِإنَّ خَیرَ الزاد التقوی. 6نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَاهلل فََقد نُودِیَ فیكُم بِالرَحیل

                                            
 111سوره توبه آیه 5 
 .224البالغه، خطبه نهجـ 6 

 116آیه بقره سوره ـ 7 
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كاري، فرمان بري از حضرت ي شما خواهران و برادران نمازگزار را به پارسایی و پرهيزهمه

 كنم.حق و دوري از گناهان سفارش و دعوت می
 ي خویش قرار بدهد.ي ما را از بندگان وارسته و شایستهاميدواریم خداوند همه

 هامناسبت

 :كنممیاین هفته اشاراتی  هايمناسبتبه 

 و بخصوص روز عرفه الحجهذینكوداشت دهه  .1
است و فيوضات خوان الهی فروزان است و ما باید از آن بهره  الحجهذيایام بسيار مبارک دهه 

روزي كه یادآور  .و دلرباي عرفه است نشيندلاین دهه دعاي  هايفرصتاز زیباترین  .بگيریم

روزي كه در سينه خود خاطره مناجات ساالر  ،اولياي الهی است مردبزرگخاطرات راز و نيازهاي 

دعاي  و خواهرانبرادران  .تحفه بزرگ آن دعاي عرفه است هروزي ك ،شهيدان را ثبت كرده است

این دعاي شریف تقوا همه جاي  .آن را از دست ندهيد نظيربیو  بدیلبیفرصت  .عرفه را دریابيد

 :كنممیكه به محورهایی از آن اشاره  است

 ؛پردازدمیو به اوصاف و اسماء الهی بوده  یمحور خداشناس .أ
 ؛به دردهاي درون و واكاوي اعماق وجود خویشتن استخودشناسی و مراجعه محور  .ب
 هاينعمتانواع  در این دعا تحضر كه خدایی است هاينعمتبيان سومين محور در  .ج

 ؛شماردبرمیالهی را 
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را  هانعمتشخصی با آن اعتالي روحی  .ت شکر و عدم امکان شکر كامل استرضرو .د

 ؟؛خدا كجا هاينعمتا و شکر امکان شکر نيست ما كج فرمایدمیو سپس  شماردبرمی
حدود  كندمیروز سال برابري  ترینافضلدر روزي كه با امام در این دعاي شریف و  .ه

 .كندمیپيشگاه خداوند  هفتاد خواهش و تمنا از
 .به سعادت تقوا كه پيام نماز جمعه هم هست موفق بدار را خدایا ما

 بزرگداشت عید سعید قربان .2

عيدي كه یادآور خاطرات بزرگ تاریخ  .كنممیعيد سعيد قربان را تبریک و تهنيت عرض 

 زندگی نورانی ابراهيم خليل است. یادآور .است

 نیوند هر چند با سهيم شدن در قربادر راه خدا فشانیجانخود براي  آمادگیبراي نشان دادن 

 .ديان را یادآوري بکنبد قرد و همچنين طواف باشکوه عيیبگذارظهور این روز به منصه 

 پژوهاندانشتبريك آغاز سال تحصیلی به تمام  .2

و دانشجو و طلبه و استاد و  آموزدانشآغاز سال تحصيلی را به قریب بيست ميليون  مجدداً

در تعالی و  و انتظار داریم كه این سپاه عظيم در مسير رشد و پيشرفت .كنممیمدیر تبریک عرض 

این سپاه بزرگ باید در مسير انقالب و پيشرفت  .تالش بکنند هاوابستگیآزادي كشور از همه 

جا همه این عزیزان مبارک باشد و این روز فرخنده بر  .افتخار بيافرینند هرروزانقالب اسالمی 

 .تقدیر و تشکر كرد وپرورشآموزشنظام  یانمتصداز همه دارد 
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 دعا برای سالمتی تمام مريضان .4

سالمتی همه  جهتو  كنيممی مسألتانمان را از خداوند زجانبازان و عزیسالمتی مریضان و 

 .سعيدي صلواتی بفرستيد اهللآیتعزیزان و سرور ارجمندمان حضرت 

 السالمعلیهتسلیت شهادت امام باقر  .5

 .كنممیپيشگام علم و دانش را تسليت و تعزیت عرض  السالمعليهشهادت امام باقر 

 خزعلی اهللآيتارتحال  به مناسبتتسلیت  .6

 .كنممیخزعلی را تسليت و تعزیت عرض  اهللآیتارتحال عالم فرزانه و مجاهد 

 درگذشت حجاج در مكه مكرمه به مناسبتعرض تعزيت  .7

درگذشت حجاج عزیز از كشورهاي اسالمی و درگذشتگان عزیز حجاج ایرانی در حادثه تلخ  

 به ساحت امام باقر كنيممیو تقدیم  كنممیرا تسليت و تعزیت عرض  مسجدالحراممکه و 

صلواتی بر محمد و آل  خزعلی اهللآیتبه ارواح بلند همه تازه درگذشتگان و مرحوم  و السالمعليه

 .محمد

 مسجداالقصیمحكوم كردن تعرض ددمنشانه رژيم صهیونیستی به  .8

حركت بسيار زشت و ناپسند رژیم غاصب صهيونيستی در تعرض به مقدسات اسالمی و 

 .كنيممیمحکوم  شدتبهرا  آن مسجد و قبله اول مسلمين نمازگزارانو  مسجداالقصی
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در قبال  و تعرضات رژیم صهيونيستی هاخشونتاین تعرض تعرضی است در ادامه انواع  

 مسلمين.

به  تأكيدبا  اینجامسلمانان را خون كرده است و ما هم از دل همه  این عمل زشت و كریه

 اندبستهكه به كار  هاییتوطئهبه همه  میكه امت اسال گویيممی هاها و پشتيبانان آنصهيونيست

 ايعدیده هاينقشه .دشمن صهيونيستی غافل بشوداز امروز امت اسالم نباید  .آگاه و بصير است

براي  ،در كشورهاي مرتجع در منطقه هاآنو مزدوران  هاقدرتاستکبار و  .است شدهبستهبه كار 

 .اندریختهی هاینقشهانحراف افکار امت اسالمی 

متوجه را منحرف بکنند. ما  یكه افکار امت اسالم آوردندتندرو به وجود  تکفيري هايجریان

تا جلوي جریان مقاومت و گفتمان انقالب  ایدبستهانواع ترفندها را به كار این قضيه هستيم كه 

و تمام ملت اسالمی در سراسر كشور و عالم اسالم فریاد  جاهميناما ما از  ،را بگيرید اسالمی

به مقدسات مسلمين در  هاجسارتو تجاوزها و  هاتوطئهكه عليرغم همه این  زنندمی

با تمام توان از مقاومت دفاع و است  درصحنهملت ایران بوده، امت اسالمی بيدار  مسجداالقصی

خود را در  آمادگی و این ملت دهيممیمرگ بر اسرائيل را سر  دفریا جاهمينو از  كنيممی

 .راهپيمایی بعد از نماز جمعه امروز نشان خواهند داد

 و دستاوردهای دفاع مقدس هاويژگی .9

اما مخاطب  ،یادآوري است انددیدهبراي كسانی كه دفاع مقدس را  شودمیمواردي كه بيان 

كه برهه جنگ و دفاع مقدس را درک  هستندعزیزي جوان دختران و پسران  اصلی این سخن
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آزاده و شهيد براي اسالم و  جانباز همهآنتقدیم  .مقدس یک مشعل آسمانی بود دفاع .اندکردهن

 .كشور بود

 :كنممیگی دفاع مقدس اشاره ژبه چند وی وارفهرستبنده  

 اع مقدس جنگ نابرابر در تاريخ معاصر. دف1 

فرصت بود و  كاشاي .دفاع مقدس جنگ نابرابري بود كه در تاریخ معاصر كمتر نظيري داشت

جنگی نابرابر در همه ابعاد دفاع مقدس  نمایان كرد.ابعاد مختلف آن را و  تحليل كرد شدمی

كه این جنگ  جنگ نابرابري بودیز ما دچار یک ملت عز بود. تداركاتی و تبليغاتی ،تسليحاتی

 ؛یادآور جنگ عاشورا بود

 سده اخیر هایجنگ ترينطوالنی. از 2

هشت سال دفاع نابرابر كه ملت ایران آن را  .سده اخير بود هايجنگ ترینطوالنیاز دفاع مقدس 

 .نشان دادنداز خود 

 جنگی هایعرصه. وسعت 2

كيلومتر دامنه جنگ در مرزهاي ایران بود و در همه  1822جنگی كه حدود  هايعرصهوسعت  

سرد و گرم به مدت  هايسرزميندر ریاي و هوایی جنگ ادامه داشت و د ،زمينی هايعرصه

 .هشت سال برقرار بود
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 . بكار بردن انواع تسلیحات جنگی در مقیاس وسیع4

. در جنگ ایران و ه شدبکار برد هااسلحهو تمام تسليحات  در این جنگ به این وسعتی و طوالنی

كه امروز  هاییآن .آوردهر چه بود دشمن آن را روي صحنه  .عراق فقط سالح اتمی بکار نرفت

 .دمبدانند ملت ما به چنين جنگی دچار شد و سرافراز بيرون آ كنندمیصحبت تهدیدها 

 . تقابل تمام دنیا با ملت مسلمان ايران5

 هاییاینهمه و آمریکا و اروپا  .یکپارچگی همه دنيا عليه ملت ما بودجنگ  هايویژگیگر از دی

راست  هااینكه  كنيممی از ما فکر ايعدهكه  هاییاینهمه و  كنندمیكه ادعاهاي دروغين 

 كرده بودند. آراییصفدر مقابل ما  گویندمی

 هايشخصيت ،سپاه و بسيج ما شکل نگرفته بود ،ارتش آماده نبود ،كشور ما تازه انقالب كرده بود

 توانستمیبه شهادت رسيدند كه یک حادثه از این حوادث حوادثی گوناگون ترور و بزرگ ما در 

 باشد. سالههشتچه برسد به كشوري كه در جنگ  دربياوردكشور را از پاي 

خار بزرگ دفاع مقدس را این افتو پاي خود بایستيد روي  ،عزیز خودتان را باور كنيد هايجوان

در منشور  همين امروز بيانات امام راحل را بعد از پذیرش قطعنامه و كاشاي .فراموش نکنيد

 .خواندیدمیامام  نامهوصيتروحانيت در 

 عیارتمام. دفاع مقدس يك جنگ 6

این جنگ یک  .اعتقادي هم اسالمی بودهم ملی و  هم داراي ابعاد ی بود كهجنگدفاع مقدس 

و حوادث صدر اسالم را براي امت اسالمی  بود كه خاطرات بدر و احد و حنين عيارتمامجنگ 

 امام راحل و نقش جوانان در آن بديلبی. رهبری 7. نمودمیو تداعی  كردمییادآوري 
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فرماندهان این جنگ بود.  هايویژگی ازجملهجوانان  بدیلبیو نقش  راحل امام نظيربیرهبري 

ما در جنگ به این نتيجه رسيدیم باید روي پاي  :امام فرمودند .بودند سالهبيستدر جنگ بزرگ ما 

 8خودمان بایستيم.

 . شكست دشمن در دستیابی به اهداف خود8

در این جنگ  دشمن دو خواسته و راهبرد .خود نرسيد هايخواستهاز  یکهيچدشمن به 

 :بوددو مورد ذیل یکی از خواهان و  داشت تحميلی

 فروپاشی كشور و سقوط نظام تازه انقالب كردهالف. 

 الاقل تجزیه كشور ب.

شکست خورد و انقالب  هانقشهدشمن در همه این  به فضل الهی و به همت ملت بزرگ ایران

. شد اندازطنينسالمی بعد از جنگ در مسير رشد و تعالی قرار گرفت و انوار وي در همه عالم ا

 9.ایمنموده: ما انقالبمان را در جنگ به جهانيان صادر فرمایدمی بارهدراینامام راحل 

 هاابرقدرت. دفاع مقدس نمايانگر سستی منافقین داخلی و مفتضح شدن 9

را مفتضح كرد و  هاابرقدرتسستی اراده منافقين داخلی را نشان داد و چهره ضعيف  دفاع مقدس

فهميدند كه همه  و مستضعفانهمه مسلمانان  .بار را سرنگون كرداستک ناپذیريشکستچهره 

: ما در و عقاید امام بود كه یشفرمااین  و از پس آن نيز برنيامدند. درافتادندبا یک كشور  هااین

                                            
 14، ص 21ـ صحیفه نور، جلد  8
 ـ همان1
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 هاابرقدرتو  هاقدرتمردم منطقه نشان دادیم كه عليه تمامی  خصوصاً جنگ به مردم جهان و 

 12مبارزه كرد. توانمیساليان سال 

 بزرگوار ایثارگرو درود خدا بر شهداي شما درود خدا بر رزمندگان 

جنگ مدرسه عشق بود و مدرسه  .دفاع را تحليل كنيدو عزیزان و جوانان جنگ را بشناسيد 

بزرگ  هاينمایشگاهكوچک  هايجنگدیگر براي  هايملت .سمانی بود آن را بشناسيدآهاي الهام

 هايدولتاز  و این را حفظ كنيد پس ردیمآوافتخار در جنگ به دست  همهاین ما كنندمیبرگزار 

از بركات جنگ شکستن این  .اي مستکبرین هراسی به خود راه ندهيديد و از تهدیدهنترسزمانه 

 هاز بركات جنگ این بود ك .در سرتاسر عالم بود اهللحزباز بركات جنگ پيدایش  .بود تابوها

ارتش ما همه فهميدند كه باید خودشان روي پاي خود بایستند و خودشان و اه دانشگاه و سپ

 .رسيدند ايهسته انرژي هايقلهبه  ،دانشمندان ما مرزهاي دانش را درنوردیدند ،سالح بسازند

من  .نيست بحثقابلدر جهان آن داشت اما ابعاد گسترده  ايهزینهدرست است كه این جنگ  

ابعاد بزرگ دفاع مقدس شما  اآلن كنممیعرض  المللبيندر امور یک كارشناس كوچک  عنوانبه

كه به خود بباليد  .طوبی لکمو م کا ليئهن .درخشدمیو نتيجه شهادت شهيدان شما در همه عالم 

ه را نوشيدند اما از پس آن مامام زهر جام قطعنا .شما را در جنگ گرفت هايدستغيبی  امداد

 .درود خدا بر شماخورشيدهاي تابناک طلوع كرد 

                                            
 ـ همان 12
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 دعا

... ياارحم ظم االعز االجلّ االكرم يا اهلل نسئلك اللهم و ندعوك باسمك العظیم االع

الرحمین. اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر 

 االسالم و اهله واخذل الكفر واهله.
توفيق ؛ در این ایام روشن و منور بگردان ویژهبهرا به انوار محبت و مناجات  ما هايدلخدایا 

و مریضان و مریضان  جانبازان ؛از این ایام پربركت و نورانی را به همه ما ارزانی بدار گيريبهره

 ،مراجع عظام ،و كشور نظامبهاران زخدمتگما؛ دي را شفاي كامل عنایت بفريسع اهللآیتو  موردنظر

 مؤیدرا رهبري مقام معظم  ویژهبه و وپرورشآموزشو دانشگاهی و  ويمراكز حوز ،اي اعالمعلم

و بركات خود  ران رحمت و نزوالتاب؛ بازبگردانشر دشمنان اسالم را به خودشان ؛ و منصور بدار

 هايخانهما را  هايخانه؛ نسل جوان ما را از گزند همه حوادث مصون بدار؛ را بر ما فرو بفرست

سالم ما را خدمت پيامبر  ؛توبه ما را بپذیر؛ ما را ببخش گناهان ؛پاک و منزه از همه آفات قرار بده

 اهللبقيهمحضر حضرت  ویژهبه و شهداي اسالم و ي )ع(و ائمه هد )س( و فاطمه زهرا )ص( اكرم

مکه و  درگذشتگان در ی،سالماشهداي اسالم در همه كشورهاي  ،همه شهدا؛ االعظم ابالغ بفرما

 .خودت محشور بفرما يامام راحل را با اوليا

فُوًا بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُْل هُوَ اللَّهُ أََحدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَْم يلِْد وَلَمْ يوَلدْ وَلَمْ يُكنْ لَهُ كُ

 11أَحَدٌ
 صدق اهلل العلی العظيم

                                            
 اخالص. سوره 11
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