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 خطبه اول

اهلل الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما اعوذباهلل السمیع العلیم بسم

یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات 

علی آله القاسم المصطفی محمد )ص( و اعمالنا و نصلّی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی

السالم علیک یا بنت ولی  اهلل فی االرضین صلواتک علیهم اجمعیناالطیبین االطهرین سیّما بقیة

اهلل، السالم علیک یا اخت ولی اهلل، السالم علیک یا عمة ولی اهلل، السالم علیک یا بنت موسی 

 بن جعفر و رحمة اهلل و برکاته

 توصیه به تقوا

وَ أْتَمِرُوْا »و قال تعالی: 1«لَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَیا أَیهَا ا»قال اهلل الحکیم: 

 2«بَیْنَکمُ بِمَعْرُوفٍ

ی شما نمازگزاران گرامی برادران و خواهران گرامی  و خودم را به پارسایی و  همه

وند در همه احوال و پرهیزگاری، تقوای الهی در همه شئون و شرایط زندگی، ذکر و شغل خدا

کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق غلبه بر هواهای مبارزه با هواهای نفسانی دعوت می

 بری از او در همه شئون زندگی کرامت بفرماید.نفسانی و فرمان
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 مشاوره و همفکری هشتمین اصل در تحکیم روابط خانوادگی
ایزنی و همفکری است. مشورت و هشتمین اصل در مسائل خانوادگی اصل مشاوره و ر

تواند  همدلی و روابط خانوادگی را به اعضای آن ارزانی دارد و مسیر همفکری اصلی است که می

ها در روابط خانوادگی به ها و گرهرشد و تعالی را به روی خانواده بگشاید. بسیاری از آسیب

شود .الگوی مشکالت زیادی میگردد و این سرآغاز استبداد رأی و عدم توجه به دیگری بر می

نشینی و گفتگوی خانوادگی رواج خانواده سالم و موفق الگویی است که هم در آن مجالست و هم

داشته باشد و هم  در میان اعضای خانواده بنای بر همکاری و تعاون باشد. این دو اصل در بین 

ین اعضا و هم اصل هفت اصل قبلی مورد مباحثه قرار گرفت، هم اصل مجالست و گفتگو ب

 همکاری و تعاون بین اعضای خانوادگی که بیان شد.

اصل هشتم رایزنی و استفاده از نظریات یکدیگر برای رفع سوء تفاهمات و رفع مشکالت  و 

باشد. این یک اصل عقالیی شود میبرای پیدا کردن راه حل برای مشکالتی که در خانواده پیدا می

قبول اسالم است. بشر در راه رشد و تعالی خود باید افکار و نظرات و مورد قبول همگان و مورد 

تواند تمام یکدیگر را بفهمد که آن هم به همفکری و رایزنی وابسته است. هرگز بشر نمی

مشکالت را شناخته بر مشکالت فردی، خانوادگی و اجتماعی غلبه کند مگر با مشورت ، دوری 

 از خودرأیی، عجب و خودپسندی.

صل مهم زائیده زندگی ساده بشری است که در اصول اخالقی اسالم هم بر آن تأکید شده این ا

کنم و بخشی از نکات برای است. خطبه حاضر به نکاتی در مورد مشورت و مشاوره اشاره می

 شود.خطبه دیگر موکول می

 قلمروهای مهم مشاوره  
ست سه قلمرو مهم مشورت مشورت در اسالم در همه قلمروها مورد تأکید قرار گرفته ا

 اند از:عبارت
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در مسائل فردی، تحصیل، کار، تجارت و زندگی شخصی نیاز به   مشاوره در مسائل فردی:. 1

شود. به یقین آحاد بشر در مسائل شخصی اعم از مسائل مشورت و همفکری احساس می

ه کارشناسان و اقتصادی و علمی، مسائل معنوی و دینی نیاز به کسب مشورت هستند و باید ب

 نظران مراجعه کنند.صاحب

اسالم به این قلمرو در اصل مشورت  مشاوره در حوزه عمومی و اجتماعی و سیاسی:. 2

پیامبر خدا  حضرت محمد مصطفی ص  3«وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ»تأکید زیادی دارد:  در  آیه شریفه 

 4«بَیْنَهُم وَ أَمْرُهُمْ شُورَى»شود و بر اساس آیه دیگر نظران میمأمور به مشورت در امور با صاحب

 که اسالم بر اساس رایزنی و مشورت شکل گرفته است.

و فقیه و بر اساس مشورت در پرتدر اسالم نظام سیاسی بر پایه والیت و در اصل ما والیت 

های دینی اسالم اعتالء پیدا کرده است که یک اصل مهم در فلسفه سیاسی اسالم والیت و ارزش

هست. بنابراین مشورت و رایزنی و مراجعه به کارشناسان یک اصل مهم در قلمرو سیاسی و 

اجتماعی و عمومی هم هست. در قانون اساسی و حقوقی اسالمی کشور، نظام مشاوره به عنوان 

اسی برآمده از انقالب اسالمی نیز تدوین شده است و محورهای گوناگون مشورت یک نظام سی

در قالب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی و سایر نهادهای مشورتی و کارشناسی 

 طراحی شده است.

: قلمرو سوم و مرتبط با بحث ما مشورت در امر خانواده است. مشاوره در حوزه خانواده. 3

اوره از آغاز تصمیم یک مرد برای استقالل یافتن از خانواده خود تا به دنیا آمدن رایزنی و مش

فرزند یک قانون است. اصل همفکری و رایزنی و تعامل نظر در راستای بهبود وضع زندگی و 

خانواده داری و الهی و معنوی بودن آن باید به صورت فرهنگ در میان زن و شوهر و در میان 

                                            
 161( آیه 3ـ سوره آل عمران )3 

 33( آیه 42ـ سوره شوری )4 
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ه مدنظر قرار گیرد. بنابراین مشورت هم به عنوان قانون کلی و در همه مسائل سایر اعضای خانواد

 فردی و هم در مسائل اجتماعی و هم در مسائل خانوادگی مورد تأکید اسالم است. 

 5«وَ أْتَمِرُواْ بَیْنَکمُ بِمَعْرُوفٍ»فرماید: خداوند حکیم در باب مسائل خانوادگی در سوره طالق می

فرماید. البته این ا خطاب قرار داده و در مورد فرزندان سفارش به مشورت میکه زن و شوهر ر

امر به معروف چندین معنا شده است، اما شاید معنای مناسب و انسب آن مربوط به مشاوره در 

 تمشیت حقوق فرزندان باشد. 

کند ش میحتی در سوره بقره در مورد اینکه به بچه شیر داده بشود یا از شیر گرفته شود سفار

خانه سالم و آرام نیازمند  5که اگر خواستید اقدام به این کار بکنید با مشورت و رایزنی اقدام کنید.

 به همفکری هم رأیی، رایزنی و مشاوره است که می توان برکات زیادی  داشته باشد.

باب البته اصل مشورت در دنیای امروز در زمره واحدهای علمی قرار گرفته است. اسالم در  

مشورت یک نظام کلی ترسیم کرده است، اصول و شرایطی را وضع کرده است که باید در پرتو 

هایی باشد؟ و... ( رعایت آن نظام کلی ) مشورت در کجا باشد؟ با چه کسانی باشد؟ در چه زمینه

 ت.های مشاوره بر علوم تجربی واگذار شده اسها و ریزه کاریها، تاکتیکشود، اما فنون، مهارت

اصل مشاوره در دنیای امروز خیلی پیشرفته است  که ما هم باید از تجربه و دانش بشری در  

مند شده است و رشد زیادی مقوله مشاوره استفاده کنیم. مشاوره به عنوان یک قانون کلی نظام

ای در اینجا به مشاوران محترم و کارشناسان و متخصصان در این حیطه عرض کرده است اما نکته

ها به علم  و تجربه بشری ها، فنون و روشو آن این است که هر چند تکنیک ها، مهارت  کنم

واگذار شده است اما باید بدانیم که مباحثی که در امور مشاوره در مراکز مشاوره آمده است به 

                                            
 5( آیه 56ـ سوره طالق )6 

إِذَا سَلَّمْتُم مَّا  فَلَا جُنَاحَ عََلیْکمُ تَسْتَرضِعُواْ أَوْلَادَکمُوَ إِْن أَرَدتُّمْ أَن اوُرٍ َفلَا ُجنَاحَ عََلیهِمَا تَشَـ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَن تَرَاضٍ مِّنُهمَا وَ 5 

 (233آیه« 2».)بقره ءَاتَیْتُم بِالمَعْرُوف
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شدت تحت تأثیر فلسفه غربی قرار گرفته است، لذا در حیطه مسائل انسانی و اسالمی ما سخن 

کنیم، از ره اسی داریم. ما از علوم اجتماعی غرب از جمله دانش مشاوره استقبال میحق و اس

گیریم اما باید به شدت هوشیار باشیم که این نظام فکری اجتماعی امروز غرب گشایی آن بهره می

شودـ  آمیخته با مبانی هایی که در مراکز مشاوره ارائه میو از جمله علوم مشاوره ـ همین مشاوره

کری غرب و فلسفه غربی است. این وظیفه حوزه و دانشگاه است که این علوم و مباحث را با ف

نیازهای فرهنگی اسالم بسنجد و پاالیش کند و علم را بر پایه اصلی اسالم استوار کند که بارها 

م و های ما انجام شده است مغتنها و دانشگاهاند. آنچه که در حوزهکردهرهبری معظم به آن اشاره

شناسی، اقتصاد، سیاست و مشاوره  و های روانشناسی، جامعهخوب است اما کافی نیست. دانش

ها دارد و ها آمیخته با قوانین فلسفی غرب است که نیاز به شناسایی و پاالیش آنامثال این دانش

ر آستانه ریزی شود. ما االن دهای متعالی اسالمی پایهباید  بر اساس اندیشه و قوانین و آموزه

ها و به طور کلی آموزش و پرورش هستیم های علمیه و دانشگاهبازگشایی مدارس درسی، حوزه

وظیفه این نهادها در برابر این علوم بسیار سنگین است. یکی از وظایف نهادهای علمی حوزه و 

سالم ریزی علوم انسانی بر اساس مبانی ادانشگاه پاالیش علوم انسانی و اجتماعی است و پایه

 است. 

 آثار مشاوره
 شود:ها اشاره میچندین اثر برای مشاوره بیان شده است که به مواردی از آن

: مشاوره یعنی تالش طرفین مشاوره در اطراف یک مسئله مشاوره عامل کشف حقیقت. 1

روی از رسد، اما با استبداد و تکبرای کشف آن است. با مشاوره انسان به صواب و حقیقت می

 امر مهم محروم خواهد بود.این 

 آورد؛: مشاوره آرامش و اطمینان را برای مشورت گیرنده به ارمغان میآرامش بخشی.  2

 دهد؛ : مشاوره به طرف شما شخصیت میشخصیت دهی. 3
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و  شود. مشاورهروابط بین طرفینی میمشاوره موجب تقویت  تقویت روابط بین طرفین:. 4

کند. تر میها را به هم نزدیککند و هم دلگفتگوی در فضای خانواده هم حقیقت را روشن تر می

تواند سعادتمند بشود ای که باهم قهرند و اهل گفتگو و رایزنی نیستند این خانواده نمیخانواده

مسائل خانه  اعضای خانواده در طول روز و هفته نیازمند این هستند که دور هم بنشینند و پیرامون

های اسالمی به تصمیم برسند. این اصل بسیار مهم گفتگو بکنند و نهایتا بر اساس روابط و ارزش

در را تکمیل این بحث انشاء اهلل در نظام خانواده است  که مورد توجه اسالم قرار گرفته است و 

 پی خواهیم گرفت. ای دیگر خطبه

 

 7أَعْطَینَاكَ الْکَوْثَرَ  فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ  إِنَّ شَانِئََک هُوَ الْأَبْتَرُ  اهلل الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّابسم

 صدق اهلل العلیم العظیم

  

                                            
 . سوره الکوثر7



  
 13/60/49             اعرافی آیت اهللقم           جمعه  نمازخطبه های 

7 

 

 خطبه دوم
اهلل الرحمن الرحیم والصاله و السالم علی سیدنا و حبیبنا أبی القاسم محمد و علی آله بسم

األطیبین الطهرین أللهم صلّ و سلّم و زد و بارك علی سیدنا و موالنا امیرالمؤمنین )ع( و علی 

الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجنة و علی أئمة 

لمسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن ا

موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة 

العباد و أرکان البالد و أبواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین و صفوة المرسلین و 

مین صلواتک علیهم أجمعین اعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم عترة خیرة رب العال

عِباَداهلل اُوصیَکُم َو  8«یا أَیَها الَّذِیَن آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ »اهلل الرحمن الرحیم بسم

 نَفسیِ بِتَقوَی اهلل.

 توصیه به تقوا
کنم. امیر المومنین علی علیه السالم در خطبه پارسایی توصیه میهمه شما و خودم را به تقوا و 

اند: ای مردم آگاه باشید که پیش روی شما برزخ و غیب است، اگر البالغه فرمودهبیستم نهج

ها کنار رود و به تماشا بنشینید به اضطراب خواهید افتاد، اگر آن جهان را به تماشا بنشینید در پرده

ه فرمان خدا را انجام خواهید داد. اما بر اساس مصالح و اعمال  امروزه آن زمان اطاعت کرد

                                            
 111ـ سوره توبه آیه 3 
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ها شماها را از دیدن عوالم و عجایب بلند و عالی بازداشته است، اما بدانید که به زودی حجاب

 1ها کنار خواهد رفت و عالم غیب به شما رخ خواهد نمود.پرده

ها را کنار بزنید آمده است که این پردهغیب را در اعمال خود مورد توجه قرار دهید دین  

 ها غافل نشوید.ها را کنار زده است که از آندعاهایی که گفته شده است یعنی آن پرده

های خداوند و همه امور ها یعنی عمل به فرمانتقوا یعنی توجه به حقایق عالم و توجه به آن 

همه ما توفیق کسب تقوا و توجه به . امیدواریم خداوند به بکند فردی و اجتماعی و خانوادگی

 عالم غیب و مرگ و قیامت و برزخ عنایت بفرماید.

 مناسبتها
 به اختصار به مناسبتهای پیش رو در این هفته اشاره می شود:

 بزرگداشت شهدای انقالب اسالمی و کشورهای اسالمی .  1
شهریور، شهدای  17 اهلل طالقانی، شهداییاد شهیدان رجایی، باهنر، دستجردی، مرحوم آیت

یمن و عراق و سوریه و لبنان و افغان و همه درگذشتگان در اقصی نقاط عالم از مسلمانان را 

داریم و یاد و خاطره امام شهیدان و تمام درگذشتگان و اموات این جمع و ام زوجه گرامی می

یم با صلوات دارشهریور را گرامی می 17اهلل سعیدی و همه شهدا مخصوصاً شهدای حضرت آیت

 بر محمد و آل محمد.

                                            
وَ لَکِنْ مَحْجُوبٌ عَنْکُمْ مَا قَْد   -لَجَزِعْتُمْ وَ وَهِلْتُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أَطَعْتُمْ  -قَدْ عَاَینَ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْفَإِنَّکُمْ لَوْ قَدْ عَایَنْتُمْ مَا ـ 1 

وَ بِحَقٍّ أَقُولُ   -هُِدیتُْم إِنِ اهْتَدَیْتُمْ وَ   -وَ لََقدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ وَ أُسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ   -وَ قَرِیبٌ مَا یُطْرَحُ الْحَِجابُ  -عَایَنُوا

نهج البالغه سید رضی، مَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ) وَ مَا یُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَْعدَ رُسُلِ السَّ  -وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِیهِ مُزْدَجَرٌ   -لَکُمْ َلقَْد جَاهَرَتْکُمُ الْعِبَرُ

 (22ص  ،22خطبه « صبح صالح»
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 گرامی داشت هفته دولت. 2
گزاران به مردان و خدمتداریم و از دولتگرامی داشت هفته دولت هفته دولت را گرامی می 

هایی که برای پیشبرد کشور و حل مشکالت مردم و جامعه هم در سطح کشور به خاطر تالش

کنیم به ویژه تالشی که در شود تشکر میمی کشور و هم در سطح استان و خدماتی که انجام

تقدیر است و از شود برای کاهش تورم و گشایش در امور اقتصادی که قابلحوزه اقتصاد انجام می

 کنیم. این عزیزان تشکر می

 االنبیاءده شهریور سالروز تشکیل پدافند هوایی قرارگاه خاتم. 3
ها االنبیاء را هم گرامی داشته از آنایی خاتمدهم شهریور سالروز تشکیل پدافند قرارگاه هو

 کنیم. تشکر می

 نکوداشت هفته تعاون. 4
در خصوص تعاون مسائل فراوانی وجود دارد که به چند نکته در این زمینه محضر شما اشاره 

 کنم: می

: همان طور که مستحضرید در قانون نیاز به رسیدگی بیش از پیش به بخش تعاونی  .1

سه شعبه از اقتصاد رسمیت یافته است: اقتصاد دولتی، خصوصی و  44و  43اساسی اصل 

تعاونی و بر اقتصاد تعاونی در اقتصاد جمهوری اسالمی با الهام از منابع اسالمی تأکید شده 

شود که در حیطه است. تعاون همکاری است که در جهت پیشبرد جامعه از آن یاد می

هزار تعاونی وجود دارد که  111ر در سطح کشور اقتصاد نیز بیان شده است. در حال حاض

تعاونی فعال وجود دارد. البته باید توجه کرد که علیرغم اینکه در  1111در قم بیش از  

هایی بینیساله هم پیش 6های قانون اساسی به اقتصاد تعاونی تأکید شده است و در برنامه
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ن در حوزه تعاون که پشتیبانی ها انجام شده است و از همه فعاالبرای پیشرفت تعاونی

که در کنند باید تشکر کرد، اما مع االسف سطح تعاونی پایین ده درصد است درحالیمی

 درصد برسد. 21شده بود که باالی بینیساله پیش 6برنامه 

: نکته دوم این است که ضلع مهم اقتصاد تعاونی یکی از  اضالع مهم اقتصاد مقاومتی .2

اد تعاونی است. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دانش بنیان، درون زا، اقتصاد مقاومتی اقتص

برد، اقتصادی که بر تولید و صادرات گرا، اقتصادی که به خام فروشی پناه نمیغیر برون

کند، اقتصاد مقاومتی تأکید دارد، اقتصادی که بر کاالهای استراتژیک و اساسی توجه می

المللی، کشور متضرر و آسیب نبیند. قتصادی بینیعنی اقتصادی که در صورت تحوالت ا

مقام معظم رهبری مجددًا بر تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کردند مسئوالن نظام باید 

 این فرمان را برای آینده کشور مورد توجه قرار دهند.

خواهد گسترش پیدا کند نیاز به این دارد که اگر تعاونی میتقویت فرهنگ کار جمعی:  .3

های علمی و دانشگاهی ما نگ کار جمعی را در جامعه توسعه دهیم که نهادها و حوزهفره

مسئولیت این امر را بر عهده دارند و در برنامه ششم که در حال تدوین است باید به 

ها قرار ها بیش از گذشته توجه بشود و دولت تسهیالت روان تری در اختیار تعاونیتعاونی

ها نسل جوان ما  را در عرصه ها توسعه پیدا  کند و تعاونییهای تعاوندهد. اتحادیه

کنم که با کرده توصیه میاقتصاد سرحال و پرنشاط وارد میدان کند. به جوانان تحصیل

ها قدم بردارید و منتظر دیگران توکل بر خدا و با تالش در مسیر فعال کردن  تعاونی

ها ه تالش همگانی دارد. البته در باب تعاونیمیلیون بیکار نیاز ب 3و   7نباشید. عالج حجم 
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ها توجه کنیم که امیدواریم بخش خصوصی ما و مردم ما به آن باید به فقه و اخالق تعاونی

 توجه بیشتری داشته باشند.

 المللی چند مورد است که باید مورد تأکید قرار بگیرد:در خصوص محور دوم  و مسائل بین

 المللیمت در عرصه بینلزوم توازن عقالنیت و مقاو .5
الملل توازن ایجاد کنند. هم باید مسئوالن ما باید بین عقالنیت و مقاومت ما در عرصه بین

ها به منصه ظهور برسد، تأکید بر اصول و مبانی و مصالح بشری بشود عقالنیت ما در همه عرصه

ظلم  جور در همه عالم ها همراه با منطق شجاعت و مقاومت و ایستادگی و مقابله با و همه این

 باقی خواهد ماند و باید بر آن تأکید شود.

 لزوم بررسی برجام توسط مجلس شورای اسالمی .2
در قصه برجام هم همان طور که رهبری معظم فرمودند باید برجام به عنوان یک تعهد در 

همه مجلس طبق ظاهر قانون اساسی بررسی شود. امیدواریم نمایندگان مجلس محترم با رعایت 

 شناسی بکنند. جوانب، نکات الزم و مهم و مثبت را ببینند، نقاط ضعف را آسیب

همان طور که رهبری هم فرمودند ما نیز باید در برابر تعلیق اقدامات متقابل انجام دهیم. ما اهل 

گفتگو و منطق هستیم، رهبری ما هوشیار است و همه نیز در صحنه خواهیم بود و در مورد برجام 

سال  211یا  111خودمان را بیان خواهیم کرد و انگلیس  آمریکا بدانند که ملت ما ملت  نظرات

قبل نیست بلکه ملت ما ملت انقالب کرده است و ملت هوشمند است و در برابر وقایع عالم بیدار 

است. فکر نکنند با معدود اقدامات یک جانبه بتوانند که این ملت را تسلیم بکنند و ملت پای این 

 نقالب ایستاده است و مجلس به وظایف قانونی خودش عمل خواهد کرد.ا
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 نیاز به وحدت و آرامش در کشور .7
ما در مسائل داخلی خودمان به وحدت، آرامش و قانون مداری در سالی که دو انتخابات بسیار 

ش به بزرگی در پیش داریم نیازمندیم. به لطف الهی کشور ما در میان دریای متالطم دنیا با آرام

پیش می رود، مردم شریف ما، بسیج ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما دارای انسجام هستند و این 

کند. به المللی کمک میهای اسالمی به ثبات ما در عرصه بینانسجام ما بر اساس اصول و ارزش

می های ما در تعامل با کشورهای اسالمی و اندیشمندان اساللطف الهی در قرون اخیر حوزه

 اند.قدم بودهپیش

کنیم. علمای بزرگ و مراجع عظیم ما همه علمای اسالمی را به همسویی و همکاری دعوت می

 و بزرگوار ما 

دهند و اال آینده کشورهای نیاز به وحدت و همسویی بین کشورها و علمای اسالمی را ندا می

 های بزرگی خواهد بود.ها و سختیاسالمی دچار آسیب

های جهان اسالم این حقیقت را بشنوند که دشمنان اسالم در صدد هستند تا امت شخصیت 

 های گوناگون امت اسالمی را گرفتار کنند.اسالم را با اختالفات مذهبی و تجزیه

قدم خواهد ماند و به فضل الهی بر های اصیل اسالمی ثابتمطمئناً امت رشید ما در راه ارزش 

 اهد آمد.همه مشکالت فائق خو

 دعا

اللهم ارزقنی توفیق الطاعة و بعدالمعصیة و صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم 

و اهله واخذل الکفر واهله.اللهم اغفر للمومنین و المومنات والمسلمین والمسلمات االحیا 

ها همه آسیبمنهم و االموات خدایا ملت ما را از همه خطرها مصون بدار، نسل جوان ما را از 

مصون بدار، خدایا به دولت و ملت ما توفیق پایداری در مسیر اسالم عنایت بفرما، گناهان ما 
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را ببخش، اعمال و عبادات ما را قبول بفرما، مریضان، مریضان مورد نظر و جانبازان را شفای 

اجع، عاجل کرامت بفرما، درگذشتگان و  درگذشتگان از این جمع، درگذشتگان از علما، مر

امام راحل با اولیای خودت محشور بفرما، سالم و درود ما را به محضر  امام زمان حضرت 

 ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در فرج نورانی او تعجیل بفرما.

کُفُوًا  اهلل الرَّحْمَنِ الرَّحِیِم قُلْ هَُو اللَّهُ أََحدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یِلدْ وَلَمْ یولَْد وَلَمْ یکُْن لَهُبسم

 12أَحَدٌ

 .صدق اللّه العلی و العظیم

. 

 

 آرامش واژگان کلیدی: مشاوره، هم فکری، مشورت، اقتصاد مقاومتی، تعاونی، برجام،

 

 اصل هشتم در تحکیم روابط خانوادگی: مشاوره و همفکری بین اعضای خانواده

 ها به افراد بیان کلیات نظام مشاوره در اسالم و واگذاری تکنیکها و مهارت

 اقتصاد تعاونی یکی از اضالع اقتصاد مقاومتی

 المللیلزوم توازن عقالنیت و مقاومت در عرصه سیاست بین

 

                                            
 االخالص . سوره11


