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 خطبه اول

الحمد الله رب العالمین بارئ الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
و علی آله  الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد

االطیبین االطهرین  و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا 
 اخت ولی الله السالم علیک یا عمه ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ »الرحیم  الله الرحمنعوذبالله من الشیطان الرجیم بسما ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ُزوا عباد  1«ِإالَّ َوأ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ  ْقَوی 2ِحیِل اللَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام عزا و سوگواری ساالر شهیدان به  

همه  خواهیممیکنم. از خداوند عزاداری خالصانه و پیروی از عاشورای حسینی سفارش و دعوت می ی الهی،تقوا
 ما را از عاشوراییان راستین و پارسایان واقعی مقرر بفرماید.

                                            
 201، آیه عمرانآلسوره  -1 
 .112، ص 102صالح(، خطبه البالغه )صبحی سید رضی، نهج -2
 .291ـ سوره بقره، آیه  3
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 رمانی خانواده در حادثه عاشوراآتجلی آسمانی و 
امروز در روز یازدهم  رسید. اما مادر در قبال فرزندان و بحث ما در سلسله مباحث خانوادگی به وظایف پدر

بعد بحث کوتاهی که هم دارای یک  )ص( محرم و پس از عاشورا و در این ایام حزن و اندوه خاندان پیامبر
نگاهی از منظر خانوادگی به عاشورا و این حادثه بزرگ است تقدیم محضر شریف  حالدرعینخانوادگی است و 

 خواهم کرد.
  بسیار متعدد و متنوع است و از هر هایپیامی آسمانی و آرمانی دارد. عاشورا دارای خانواده در عاشورا یک تجل

بگیریم. عاشورا در حقیقت یک مکتب از آن بزرگ  هایدرس توانیممیبه این حادثه بزرگ نگاه کنیم  زاویه که
از معارف الهی در سیره  ایمنظومهدر عاشورا  همه اسرار دین و همه حقایق تجلی کرده است و  .جامع است

همین ظرفیت جامع عاشورا است که  به خاطرشده است.  گرجلوهعاشورایی ساالر شهیدان و یاران باوفای او 
 عاشورا باقی مانده است. 

. رازهای بود باقی نمانده است در تاریخ یرنظکمو یک حماسه  تنها به خاطر اینکه یک حماسه ویژهعاشورا 
این حماسه که گویا در  نکته در راز ماندگاری عاشورا این است ترینمهمماندگاری عاشورا متعدد است؛ اما 

بسیار متنوع و حقایق گوناگون در این آینه شفاف و زالل عاشورا نمایان  هایدرسدین تجلی کرده است. تمام 
 هانسلو  هاقرنقرار دارد و از  هانسلبه این دلیل است که عاشورا مانده است و بر فراز عصرها و است. شده 

است. هر سال عاشورا از فروغ و درخشش  روزافزونهمچنان در حال درخشش و فروغ  و عبور کرده است
 نوینی برخوردار است. 

 به. اگر ما قصه خانواده را در عاشورا مطالعه کنیم امروز این پرچم پرافتخار در سراسر عالم در اهتزاز است
یعنی خواهیم دید که در عاشورا بعضی از اصحاب و بزرگان  رد.پی خواهیم ب ایمگفتهقبل  هایبحثکه در  اتینک
عرض کردیم خانوادگی در عاشورا تجلی کرده است و در بحث سابق  آدابخانوادگی حضور دارند و  صورتبه

و  هامحبت ،هاعشقاز تمام  آزمون هایلحظه وارسته و متقی آن است که در هایانسانو بزرگ  هنر مردان
پیوندهای  کهآنالهی کسانی هستند که ضمن  هایقهرمانبزرگ و  هایانسانخود عبور کنند.  هایوابستگی

متحان این آزمایش و ا قتودر اما  کنندمیمهر و محبت را با همه وجود صیانت  عاطفی، خانوادگی، دوستی و
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خود کنند. ما در عاشورا یکی از  هایآرمانخود را فدا و قربانی  هایمحبتو  هاعشقظرفیت را دارند که تمام 
زن  ،شکل خانوادگیه ب هاشمبنیو غیر  هاشمبنیکه کسانی از این است نظرهای بسیار زیبایی که شاهد هستیم 

رند. با همه صمیمیت و مهر و محبت خانوادگی که بین آنان حضور دا عاشوراپدر و مادر و فرزندان در و شوهر، 
ه خدا استند و در پیشگسرا گ هارشتهمد تمام این آ بزرگ پیش آزمونفرمان خدا رسید و این  کهآنگاه .حاکم بود

به زیباترین  یو الهآسمانی این هنر  و عزیزان خود را قربانی و تقدیم کردند. این هنر مردان خداستعزیزترین 
عاشورا تجلی کرد. اگر بخواهیم به شکل کوتاه و گذرا آماری از کسانی که به شکل خویشاوندی در  شکل در

 به این ترتیب اشاره کرد: توانمی هاآنبرخی از به داشتند کربال حضور 

 پدرانی که فرزندانی را قربانی راه دین کردند:الف( 
مردان  ساالر شهیدان جمع بزرگی از زنان،با محوریت  .هستیم یما شاهد حضور خانوادگی بزرگ هاشمبنیدر . 2

در جبهه عاشورا حضور  دادندمیرا تشکیل  هاشمبنیدختران و پسرانی که یک خانواده بزرگ نورانی از و 
شاهد ند را و اسالم کرد یم عاشورارا تقد هاآنگذشتند و  فرزندانشاندر این مسیر پدران و مادرانی که از داشتند و 

پدر داریم که از یک یا چند فرزند  یا شش: ما حداقل پنج کنیممیعرض  اینجارا در  هاحداقلهستیم. حاال 
ساالر شهیدان قرار دارد. امام  هاآن رأسبلند اسالم کردند. در  هایآرمانرا تقدیم اسالم و  هاآنخود گذشتند و 

 این صحنه پرشکوه عرفانی و حماسی تقدیم اسالم کردند. چند فرزند خود را در 
 را در این حادثه تقدیم کردند. )س( دو فرزندشحضرت ابوالفضل العباس . 1
 ( کرد.علیهاللهسالمجناده بن کعب انصاری فرزند خود را با تمام طوع و رغبت تقدیم راه حسین ). 1
   اللهسالمیزید بن  ثبیط کلبی دو فرزند خود را در کنار خود داشت و هر دو را تقدیم راه عاشورا و راه حسین ). 2

 علیه( کرد.
 ُمَجّمع بن عبدالله حائزی . 5
افرادی بودند که یک یا چند فرزند خود را در روز عاشورا با تمام طوع و رغبت و رضایت تقدیم این راه  اناین

 کردند.مقدس 
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 که فرزند یا همسر به قربانگاه فرستادند: شیر زنانیب( 
  :زنان قهرمان و بزرگی را در کربال شاهد هستیم که پیشگام تقدیم و قربانی کردن فرزندان خود بودند طورنهمی

 زینب کبری. 2
 رباب، .1
 ام عمرو بن جناده .1
 همسر مسلم امیرالمؤمنینرقیه بنت  .2
 امیرالمؤمنینخدیجه دختر دیگر  .5
 ام وهب.6
 کردند و با رویی تقدیم مسیر عاشورا اخود ریا همسران و صبور فرزندان  آرامتعدادی از زنانی هستند که خیلی  

 تشجیع کننده آنان برای حضور در این حادثه بزرگ الهی بودند. آرامگشاده و 
 .و پیشگام بودند اندکردهو همسرشان را ترغیب  دانفرزن زمانهم داریم کهنیز از زنان را  چند نفر

مظهر بزرگ عشق خانوادگی بودند و تمام  کهایناینان عالوه بر  .هم که روشن است هاشمبنیخاندان بزرگ  
 بین آنان صمیمتخانوادگی اسالم مقید بودند و نهایت عالقه و  آدابو به همه  زدمیموج  هاآنصمیمیت در 

به خط شدند و از همه این  افراد و در لحظه امتحان تمام این آمد تربزرگرمان آیک عشق برتر و بود اما حاکم 
را تقدیم اسالم  فرزندانشانمادی و خانوادگی خود عبور کردند و عزیزترین  هایعشقهمه  گسستند. از  پیوندها
 .بزرگ خانوادگی است که در عاشورا وجود دارد آزموناین جلوه کردند. 

که  هاآنجمعی از به اما  داریم که همسران و فرزندانشان نیستندسراغ بزرگ مردانی هم  حادثهالبته ما در آن 
 و همسرانشان بودند اشاره کردیم. فرزندان 

ــزرگ  ــه ب ــانوادگی در آن لحظ ــت خ ــق و محب ــه عش ــتیم ک ــن نیس ــاهد ای ــربال ش ــا در ک ــونم ــانع از  آزم م
بشـر اسـت امـا در کـربال یـک  زمـونآشـورا اسـت. گرچـه همـه زنـدگی نکتـه بـزرگ عاشـود. ایـن  یفهوظانجام

مــا  از همــه هســتی خــود بگذرنــد. هاییانســانبــزرگ کــه الزم بــود  آزمــوننقطــه عطــف شــاهد هســتیم و یــک 
کـه ایـن  گویـدمیدارد امـا همـان اسـالم  تأکیـدخیلـی خـانوادگی  هـایمحبتایـن  اسـالم بـه شاهد هسـتیم کـه
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تمـام بایـد در تـزاحم بـا فرمـان خـدا قـرار بگیـرد  کـههنگامیعـالم مـاده   هـایمحبتدنیا و  هاینعمت ،هارشته
نکـات مهـم عاشـورا اسـت. خـانواده  ایـن جلـوه خـانوادگی عاشـورا از قربـانی کـردن وقربانی شـود. ایـن  هاآن

از همــه  تــرمهمهســتند و  و نهــی از منکــر معروفامربــهاهــل  ،ایثــارگرایمــانی، اهــل نمــاز، در عاشــورا خــانواده 
بـرای خـدا  مـؤمن یـک انسـانو  شـودمیدنیـایی کنـار گذاشـته  هایعالقـهتمـام  آزمـوناینکـه در هنگامـه  هاآن

 بزرگ عاشورا است. هایجلوه. این یکی از کندمیعبور  هاآناز همه 

ینب کبری )س(  روضه حضرت ز
ــان  ــن می ــا در ای ــایجلوهز اام ــب  ه ــه زین ــد ب ــورایی بای ــاری عاش ــبر و بردب ــم ص ــریمه ــال زد. )س(  کب مث

 ت بفنائکاح التی حلّ ورالو علی ا اباعبداللهالسالم علیک یا 
ــب و  ــیار عجی ــروز روز بس ــوزجانام ــت س ــربال اس ــان و  .ک ــین و زن ــاران حس ــه ی ــد از آنک ــازدهم بع روز ی

ــا  ــده ب ــاقی مان ــا آن همــه فرزنــدان ب ــد وپنجهدســت هاســختیآن همــه مشــکل مواجــه شــدند و ب ــرم کردن  ،ن
شـب را بـه و در بیابـان رهـا شـده بودنـد  هـابچـهزنـان و  ،غـارت رفـتاموالشـان بـه  ،سـوزانده شـد هاخیمه

هـای سـخت مـاجرای عاشـورا زمـانی اسـت کـه ایـن لحظـهیکـی از  وضع بسیار سـختی سـیری کردنـد امـا
ایــن خانــدان  )ص(! آل پیــامبر و آل اللــه ؟!شــده اســت بــرای ســفر اســارت چــه ســفر اســارتی آمــادهقافلــه 

را  ایلحظـهامـا عزیـزان  .هسـتندیـک سـفر  آمـادهزینـب کبـری  هـاآنکه در صـدر  دیدهمصیبتدیده و  زجر
حرکـت از کـربال یـا گفتـه شـده اسـت کـه هنگـام  .در نظـر بگیریـدرا شـدند  آمـادهکه این قافله برای حرکت 

اسـیران  لحظـه ورود ایـن قافلـه .ایـن قافلـه را بـه سـمت قتلگـاه بردنـد یا کوفیـانخواستند خود قافله اسراء 
ــد ــر بگیری ــاه را در نظ ــه قتلگ ــه .ب ــود  هابچ ــزان خ ــاد عزی ــال اجس ــدند و دنب ــده ش ــان پراکن ــان در بیاب و زن

زینـب کبـری بـه دنبـال پیـدا کـردن جنـازه بـرادر و  ،دیدهمصـیبتاما یـک زن قهرمـان و یـک زن  .گشتندمی
نه جنـازه یـا سـر اسـت یـا لبـاس اسـت در ایـن جنـازه کـه د جنازه را پیدا کنـد نشـاتوانمیامام خودش است. 

دیگــر. گشــت و گشــت و جنــازه را پیــدا کــرد و بــاالی ســر جنــازه یــک  هاینشــانهنــه ســر وجــود دارد و نــه 
قبـول کـن و یـک سـخن را بـا پیـامبر  )ص( آل پیـامبرخـدایا ایـن قربـانی را از  :سخن بـا خـدا خطـاب کـرد
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ن  »)ص(: خــدا  ــَماءل َهــَذا ُحَســیص ُِ السَّ یــ َِ َملل ــ ی َعَلیص ــَداهص َصــلَّ ــل   َوا ُمَحمَّ ــُع  ُمَرمَّ َباَلَء ُمَقطَّ َکــرص  بل
یع  الــَدَماءل َصــرل بل

َضاءل  عص
َ  4«اْلص
ُبوَن » َقلل َقَلٍب َینص يَّ ُمنص

َ
ذیَن َظَلُموا أ َلُم الَّ  5«َو َسَیعص

ا  ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ْبَتُر ِبْسِم اللَّ َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
 6أ

  

                                            
 221، ص 2، ج السالمهمیعل طالبیابابن شهر آشوب، مناقب آل  - 4
 111سوره شعراء، آیه  - 5
 سوره کوثر -6
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 خطبه دوم
الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین بارئ الخالئق اجمعین ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا بسم

بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی 
فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی أئمة 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 

بادک و أمنائک فی بالدک ساسة العباد و ارکان الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی ع
البالد و ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین 
صلواتک علیهم اجمعین. السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا اخت ولی الله، السالم علیک 

 یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاتهیا عمة ولی الله، السالم علیک 

 توصیه به تقوا

َه َو اْبَتُغوا ِإَلْیِه اْلَوسیَلَة »الله الرحمن الرحیم  عوذبالله من الشیطان الرجیم بسما ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ
َ
یا أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن  َو جاِهُدوا في ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه  7«َسبیِلِه َلَعلَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ِعَباَد اللَّ
ِحیل ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ْقَوی 8و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  9َو َتَزوَّ

                                            
 15، آیه مائده سوره -7 

 112، ص 102البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -8
 .291ـ سوره بقره، آیه  9
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ای الهی و پارسایی در همه احوال سفارش و دعوت همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پروا پیشگی و تقو 
 :را فرمان دادند مؤمنانکنم. خداوند در این آیه شریفه می

هل » :در مراتب ایمان و تقوا صعود کنید. و سیس فرمودند و نمانید ایمرتبهدر  .به تقوای خدا اوالا   َلیص َتُغوا إل َو ابص
َوسیَلة است و خد هایفرمان هاقله و رسیدن به آن راه پیمودن .اید راه پیدا کنیدبلند تقوا ب هایقلهن به برای رسید« الص

ا به اوج تقوا است که شما ر هیراشاهاست. والیت ائمه هدی و اولیای الهی  راه بزرگ آن والیت ائمه هدی )ع(
به تقوا خواهد ما و ما را است که ش ایوسیله )ع( ابراز محبت و عشق شما به خاندان پیامبر . عاشورا،رساندمی

ُدوا في: »فرمایدمیدر آخر  رساند. هل  َو جاهل ا را به آنجا که شم هاییراهو پیدا کردن  هاقلهرسیدن به آن  «َسبیلل
ُدوا في»کافی نیست.  رساندمی هل  َو جاهل  .مقاومت و ایستادگی است ، نیاز به مجاهدت،تقوا این مسیر در«َسبیلل

ُکمص » .است برای رسیدن به تقوای خدا ایوسیلها شیاطین درون و برون صبوری و بردباری و مجاهدت ب َلَعلَّ
ُحوَن  لل

والیت الهی و مجاهدت در  اطاعت خدا و هایشاهراهپیدا کردن  ،شریت است. تقوااین نسخه نجات ب «ُتفص
 ی همه ما بگشا.خداوندا ابواب و درهای این رستگاری و پیروزی را به رو .مایه رستگاری خواهد شدو راه خدا 

 هامناسبت

 کنم:وار عرض میها و مباحثی را فهرستناسبتم

 (علیهماالسالمتسلیت شهادت ساالر شهیدان و امام سجاد ). 1

 .کنممیرا تسلیت و تعزیت عرض  (علیهاللهسالم)شهادت امام سجاد  و شهادت ساالر شهیدان و یاران آن حضرت
تمام شهرها  هان و در بیش از صد کشور عالم و درباید همه عزاداران و سوگواران عزیزی که در ایران و ج جاهمین

گرامی  رایاد سبط رسول خدا را زنده نگه داشتند و را برافراشتند )ع( و روستاهای ایران پرچم عزای امام حسین 
 عاشوراغ و. ساالر شهیدان و مشعل پرفرندکردز محبت ه و سنی ابرامسیر شاهد هستیم که شیعما در این  .داشت
برای همه راه نجات وجود دارد. البته در این  عاشورادر  .همه مستضعفان عالم است امت اسالمی و از آنل  از آنل 
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 ترروشنباید از همه کسانی که این مشعل را  .ندبرخوردار تریافزونک اظهار محبت از ی بیتاهلمیان پیروان 
تقدیر و تشکر  افزایندمیی و الهام گیری از این مکتب نوران)ع( و سال به سال بر شکوه و فروغ عزای حسین  کردند
ن هستید باید تقدیر و سیاس عاشورای حسی هایدرسو )ع( قم پیشگام عزای امام حسین  شریفشما مردم  کرد.

و   هاملتشود و مایه حیات و بیداری  ترزندهعاشورا سال به سال  بخشالهامامیدواریم که این مکتب  داشت.
 انسجام امت اسالمی در برابر دشمنان قرار بگیرد. انشالله

 تجلیل از اسرا و آزادگان. 2

معزز  هایخانوادهمه دگان عزیزمان و هامفقودان و آزادگان عزیزمان است که به پیشگاه آز روز تجلیل از اسرا،
 خواستاریم.سعادت و توفیق روزافزون  آرزوی هاآنو برای همه عرض ارادت و ادب داریم  ایثارگر

 سال تحصیلی جدید آغازنکوداشت . 3

. این شوندمیوارد یک سال جدید علمی و تحصیلی  هادانشگاهو  وپرورشآموزشسال تحصیلی است که  آغاز
علمیه را  هایحوزه طورهمینن و اساتیدمان و دانشجویا ، آموزدانشلمی نسل عزیز علمی و شروع حرکت ع آغاز

دهه محرم هم  شدند و بعد از دوره تعطیالت تبلیغی آغاز شهریورماهعلمیه از اوایل  هایحوزهالبته  .داریممیگرامی 
و برای همه  گوییممیتبریک ان آموزدانشصیلی خواهند شد. به همه حوزویان، دانشجویان و وارد سال جدید تح

متعهد و خادم  ،فرهیخته ،توفیق داریم. چشم همه ملت به شما نهادهایی است که باید نیروهای عالم آرزوی هاآن
وظیفه این سه نهاد وظیفه بسیار دشوار و مهمی است. هم دانشگاه ما باید  .این ملت تربیت کنید دوخته شده است

انقالب باشد و  هایآرمانعلم و دانش و پیش برنده کشور در مسیر سعادت و  تولیدکنندهپیشرو و  ،دانشگاه اسالمی
سند یگانه راهنمایی است که باید در همه  وپرورشآموزشمسئولیت سنگین دارد. سند تحول  وپرورشآموزشهم 

ر سنگینی دارند و از خداوند علمیه هم مسئولیت بسیا هایحوزهقرار گیرد.  موردتوجه وپرورشآموزشنهاد 
فرهنگی و اجتماعی ملت موفق  علمی، و ارتقایستای خدمت به ملت  همه نهادهای علمی ما را در را خواهیممی
 بدارد. مؤیدو 
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 بزرگداشت هفته دفاع مقدس. 4

ران ارجمند و برادران و خواه .داریممیو این هفته بسیار مهم را بزرگ و گرامی  بت هفته دفاع مقدس را داریمسامن
 دفاع مقدس یک راهنمای بزرگ برای امروز و فردای ما است.  !جوانان عزیز

 مقایسه امکانات خودی با امکانات دشمنالف( 

 :که کنممییادآوری  اختصاربهشوم اما  وارد تحلیلی در باب دفاع مقدس خواهمنمیفرصت نیست و  اآلن

 دفاع مقدس یک جنگ نابرابر. 1

صدر اسالم نابرابری را  هایجنگبدر و  نابرابر بود. ما در حادثه عاشورا، جنگ مشروع و بسیارمقدس یک  دفاع
شنیده بودیم اما ملت ما در دفاع مقدس یک جنگ نابرابر به تمام معنا را تجربه کرد. جنگی که کشور ما از انقالب 

این جنگ را  یبرا آمادگیعثی ما همه اما دشمن بالزم را نداشتند  آمادگینیروهای مسلح ما و بود  آمدهبیرون 
 .داشت

یاد پشت جبهه علیه کشور هایتوطئه. وجود 2   ز

مان شاهد بودیم. پشت جبهه را در کشور هایتوطئهاز سوی دیگر در طول هشت سال دفاع مقدس انواع 
سنگین و نفوذ در ارکان قدرت از سوی وابستگان دشمنان ملت را شاهد بودیم.  هایضربه ترور، کودتا، هایتوطئه

 .جبهه مقابل چنین نبودحالی که در در 
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 . مجهز بودن دشمن بعثی به انواع تسلیحات مدرن 3

دشمن ما به تمام  ،سالههشتشما مستحضرید در جنگ  مدرن مجهز شده بود. هایسالحدشمن ما به همه 
جز  .پیش رفت هاآنپیشرفته و به کار گرفتن  هایدستگاه دنیا مجهز شد و تا سالح شیمیایی،مدرن  هایسالح

 همه تسلیحات مدرن دنیا در دفاع مقدس علیه ملت ما به کار گرفته شده بود تقریباا سالح اتمی که به کار گرفته نشد 
 مدرن خالی بود.  هایسالحما دستمان از بسیاری از این  و حال آنکه

 . تبلیغات جهانی علیه کشور ایران4

 هایملتنه  . البتهکشورهای عالم همه همراه دشمن ملت ایران بودند .تبلیغات جهانی همه همراه دشمن ما بود
ی وجود ه نفع آنان به شکل بسیار نابرابرلجستیک آنان و تبلیغات ب .ان بودندعالم همراه آن هایقدرتلم بلکه عا

میلیارد دالر که همین حوزه  نجنگی چندی هایپشتیبانیو تحریم بود. به لحاظ  داشت و از سوی ما بایکوت
 و بعضی کشورها از صدام حمایت کردند و بعد به جان خودشان افتاد.  فارسخلیج

 صدامیان به خالف. پایبندی ایران به اصول انسانی در جنگ 5

متحدان فراوانی داشت و  .کردنمیدشمن ما هیچ اصل انسانی را رعایت  .به اصول انسانی در جنگ پایبند بودیم ام
در قرن اخیر حتی در جنگ جهانی  که هشت سال طول کشید و خالیدست. ملتی با تمام عناصر نابرابر بودیمدر 

 ما جنگ به این طوالنی نداشتیم. نیز سابقه نداشت و

زورگو برای از پای درآوردن این ملت بزرگ جمع شده  هایقدرتو دشمن مجهز با حضور همه  خالیدستما با  
شکوه ایمان آنان و روح عاشورایی این ملت تمام این دسائس را محو کرد و  ،عظمت این ملتو بودند اما نتوانستند 

 د.را کنار ز هاقدرتتمام این 
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 اصول مبنایی الگوی دفاع مقدسب( 

 مبتنی بود:این الگو بر این اصول که یک الگوی جدید از مقاومت بودیم و دفاع مقدس ما شاهد  در جنگ 

 استوار بر ایمان و عقیده. 1

 ؛اخالق و الگوهای اسالمی استوار بود ،عقیده این الگو بر ایمان،

 گراییجوان. 2

 ؛بود جوانانماناز در جنگ  جوان گرا بود. فرماندهان و همه قدرت عظیم ما

 مدیریت جهادی جنگ . 3
 جنگی هایتاکتیکابتکارات در . 4

که  هاییتاکتیکروی آن فنون و  هنوز هم باید در دنیا آمدجنگی به وجود  هایتاکتیکابتکاراتی که در 
کار را به عقب راندند  هاآنو فرماندهان بسیجی ما خلق کردند، دشمن را مبهوت کردند و در حمله  هابچهجوانان،

 .  شود یعلم

یزیپایه. 5  صنایع دفاعی و نظامی مستقل ر

 . صنایع دفاعی و نظامی مستقل در جنگ و دفاع مقدس انجام شد ریزیپایه
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 خلق بسیج. 6

خلق و متولد شد. جنگ ما  د این بودیم که بسیج سرافراز یک الگوی نو از مقاومت در برابر دشمنما در جنگ شاه
 . داشتندوجود  شماریبی هایدشمنبر ما ود و در براع بوردفاع مش

 وجود امدادهای غیبی. 7

 .این الگوی نویی بود .بزرگ را در جنگ تماشا کردیم هایانسانپرورش  و نگ دیدیمامدادهای غیبی را در ج

 ج( صدور الگوی دفاع مقدس به همه عالم

 ،خالیدستیک مدل و الگوی مقاومت با  .در همه عالم انتشار یافته است آفریدیدشما ملت  ویی کهاین الگ 
حمله دشمنان و ابتکاراتی که در دفاع مقدس بود ما تجربه و عقب ننشستن در برابر هجوم  ،پایداری در راه خدا

 .کریم

عرضه فکر و صدور انقالب یعنی تولید  .عراق و سوریه خودش را نشان داد ،یمن ،لبنان این الگو امروز در فلسطین،
یار مهمی و برای مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان خلق خدا و دشمنان اسالم. این همان نتیجه بسهای نالگو

 امواج دفاع مقدس در عالم منتشر شد.و ن بودیم بود که ما در جنگ شاهد آ

ما در دفاع مقدس شکست نخوردیم ما در جنگمان اندیشه انقالب   :در پذیرش قطعنامه فرمودند راحل امام 
 می را به همه عالم صادر کردیم.اسال

باید یمن و عراق  ،ایران ،فلسطین ، بن سلمان و دشمنان ارمان اسالم، امت اسالمی،امروز هم به آقای ترامپ 
امروز هم این ملت علیرغم همه مشکالت هرگاه که الزم باشد در . دفاع مقدس ما زنده استبگوییم عاشورای ما و 

 تشکیل خواهد داد و طعم تلخ شکست را به همه شما مستکبران خواهد چشاند. برابر شما صف الهی و پوالدین
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در ایران و منطقه زنده است و انشالله تداوم  «لبیک یا حسین»این  «هیهات منا الذله»این  ،این ندای عاشورایی
 .پیدا خواهد کرد

 برای حل مشکالت مردم تراساسیلزوم اقدامات . 5

از مشکالت مردم انجام دادند و  گشاییگرهو مسئوالن برای  گانهسهاز اقداماتی که قوای  کنیممیهم تقدیر و تشکر 
 شانزندگیاولیه  هایپایهزندگی و  تأمینبا سختی در  و هم باید گفت مردم عزیز ما با موج گرانی مواجه هستند

و مسئوالن بیش از  گانهسهقوای  .پرداخته شودبه حل مشکالت  ترجدیکه به شکل  رودمیانتظار  .مواجه هستند
 امروز هست در گشودن گره و حل مشکالت تالش کنند.  آنچه

 یلتوجه به صنایع داخ که روابط خارجی، گرددبرمی اما بخشی هم به خودمان ،ه با تحریم سنگینی هستیمما مواج
ن قرار الوریم این مقوله بیشتر مدنظر مسئ. امیدوارا تدبیر کنیم نیازهای اولیه مردم تأمینمقاومتی و  اقتصاد خود،
 مردم هم در این مسیر همکاری و همراهی داشته باشند. .گیرد

 روحانیت عضو جداناپذیر از ملت. 6

 کنندمیکسانی فکر  .عزیز و پا ک بودیم ،قتل یک طلبه و روحانی جواند بعد از چند حادثه مشابه، شاهد در مشه
کنار ملت و مردم  در و اندبودهحوزه و روحانیت همیشه در کنار مردم  .را از ملت جدا کنند روحانیتبا این اقدامات 

د ناامنی است این حوادثی هم که برای ایجا .ملت جدا نخواهیم شد هایآرماناز ملت و  گاههیچما  .د ماندنخواه
حوزه و روحانیت  . دشمن این را بداند دانشگاه،درآوردو حوزه ما را از پا  هادانشگاه د ملت، جوانان،توانمیهرگز ن

ترس و هراسی  و د شکافی در ملت ایجاد کندتوانمیاین حوادث نهستند.  و انقالبمردم  در خدمتو  در کنار مردم
 در جبهه عظیم ملت ایجاد کند. 

در کشف و معالجه این نوع از مسائل اهتمام بورزند که  امنیت هایپایهکه برای تحکیم  از مسئوالن هم تقاضا داریم
 هستیم که امیدواریم جبران شود. تأخیردر این زمینه ما شاهد مقداری 
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 محکومیت حصر شیخ زکزاکی توسط دولت نیجریه. 7

دوستان عی از مدر هزارمین روز حصر عالم فرهیخته نیجریه جناب آقای زکزاکی هستیم که به همین مناسبت ج
قوانین به خواست  بر اساسمانند همیشه ما تقاضا داریم که دولت نیجریه  ند.نیجریه در نماز جمعه حضور دار

به نیز بخش بزرگی از ملت خودش توجه کند و این عالم فرهیخته را به ملت برگرداند. در این فاصله جمع زیادی 
و امیدواریم که این عزیزمان هم به میان ملت خود  کنیممیاعالم همبستگی  هاآنبا خانواده  که اندرسیدهشهادت 
 بازگردد.

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا 
لکفر و اهله، و أّید توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل ا

اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات. ما را از پاسداران غدیر  حماة  الّدین،
و سوگواری ما را قبول  هاعزاداریبزرگ و حماسه عاشورا مقرر بفرما، خدایا باران رحمتت را بر ما بباران، خدایا 

سیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و بفرما، خدایا ما را به ر
رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد 

ها را ونی محافظت بفرما، آسیبلطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و بیر
از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت 

ها و ها، داعشیویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، شر تکفیریاسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و برکاتت را در این  ها را به خودشانتروریست

سالی بر ما نازل بفرما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات خشک

ا کرامت بفرما، مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شف ،شان به مردم آشنا و موفق بدارصادقانه و الهی

مسلمانان مظلوم بحرین، یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات 
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کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را 
یدان اسالم و انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شه

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. به مدافع حرم و مقاومت و بین
مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و 

ادت ما را قبول بفرما، سالم ما را به امامان و موالیمان حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در فرج او تعجیل عب
 بفرما.

َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه کُ  ُه الصَّ َحٌد اللَّ
َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ َحٌد بْسِم اللَّ

َ
 10ُفًوا أ
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