
جلسه ششم دعای 37)شکرنعمتها(
جلسه 228 شرحدعایصحیفهسجادیه

1397 / 11 / 08





فهرست

 ادب بندگی، چیزی جز اعتراف به تقصیر نیست 

 گنه بنده کرده است و او شرمسار

 فقری که مایه افتخار است 

 خداوند شکر و عمل اندک را می پذیرد

 انعام، احسان، عفو، آیین و عادت و روش خداوند است

 خداوند رحمت را بر خود واجب کرده است

 انقالب، نعمتی که شکرش واجب است



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

َو َشــَکْرتَُه َمــا یَِســیَر »تَْشــُکُر
ــهِ ــاتَُطــاُعفِی ــِلَم ــُبَعَلــىَقلِی تُثِی
ــِذی ــادَِکالّ ــْکَرعِبَ ــىَکَأّنُش َحتّ
ــْمَوأَْعَظْمــَت ــهِثََوابَُه ــَتَعَلیْ أَْوَجبْ
َمَلُکــوا أَْمــٌر َجَزاَءُهــْم َعنْــُه
ــَک ــُهُدونَ ــاِعمِنْ ــتَِطاَعَةاِلْمتِنَ اْس
َفَکاَفیْتَُهــْمأَْولَــْمیَُکــْنَســبَبُُه
ــا ــَتیَ ــْلَمَلْک ــمْبَ ــِدَکَفَجاَزیْتَُه بِیَ
ــوا ــَلأَْنیَْملُِک ــْمَقبْ ــىأَْمَرُه إِلَهِ
ثََوابَُهــْم أَْعــَدْدَت َو عِبَاَدتَــَک
ــَک«. ِ ــىَطاَعت ِ ــواف ــَلأَْنیُفِیُض َقبْ

ــزارش  ــال، گ ــدای متع ــف خ ــه لط ب
دعــای  ســی وهفتمین  مضامیــن 
ســجادیه  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
بــه ایــن عبــارت نورانــی رســید.

ایــن دعــا خیلــی عجیــب اســت و از 
نظــر ارتفــاع نــگاه توحیــدی و منظــر 
ــی  ــه ی بندگ ــت بنی ــدی و تقوی توحی
در انســان، خیلــی فوق العادگــی دارد. 
ــف،  ــد و لطای ــی را نشــان می ده آفاق
ــوی و  ــایش های معن ــا، گش زیبایی ه
ــه انســان  ــی دارد ک مخصوصــًا معرفت

ــام  ــر عظمــت ام ــم در براب ســر تعظی
ســجاد )علیه الســام( و شــکوه بندگــی 
آن حضــرت و رفعــت شــخصیتی آن 
ــی  ــی آورد، و راه ــرود م ــوار ف بزرگ
ــدارد جــز اینکــه بار هــا و بار هــا از  ن
ســر یقیــن و شــهود، بــه مقــام امامــت 
و علــم لدنــی آن حضــرت اقــرار کند.

ادب بندگی، چیزی جز اعتراف  
به تقصیر نیست

ــْن ــا »َوَکاَنمِ ــی دع ــوان عموم عن
ــَرَف ــاُمإَِذااْعتَ ــهِالسَّ ــهَِعَلیْ ِ ُدَعائ
ــْکرِ« بِالتَّْقِصیــرَِعــْنتَْأدِیَــةِالشُّ
اســت. شــکر بــا همــه ی توضیحاتــی 
که عــرض کردیــم، در اینجــا فضیلتی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــام ب ــه ام ــده ک ش
مرتبــت از مراتــب کمــال انســانی، آن 
را بــرای ادب بندگــی بهانــه کــرده که 
اعتــراف بــه ناتوانــی در شــکر اســت. 
ــورد خــودِ شــکر  ــراف در م ــن اعت ای
اســت؛ ولــی بعــد بــه مناســبت عنوان 
عمومــی شــکر و اعتــراف بــه ناتوانــی 
در شــکر، نکتــه ای کــه در ایــن دعای 
نورانــی بســط داده می شــود، ایــن 
اســت کــه هیچ یــک از جلوه هــای 
متنــوع بندگــی از مــا ســاخته نیســت 
ــه ســایر  و حضــرت، ایــن عجــز را ب
وجــوه طاعــت تعمیــم می دهنــد.
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در ایــن بیــن، آنچــه خــود را در ایــن 
دعــای نورانــی بیشــتر نشــان می دهــد 
ــارت  ــود، عب ــح می ش ــتر واض و بیش
از ایــن اســت کــه خــدای متعــال بــا 
لطــف و احســان و َکــَرم و فضــل 
بنــده ی  مختصــر  تــاش  خــود، 
از ســر  را کــه خــودش  خویــش 
ــه او هدیــه داده و هماهنــگ  لطــف ب
ــرد  ــت، می پذی ــی اس ــق بندگ ــا اف ب
می دهــد.  پــاداش  و  پــرورش  و 
حقیقتــًا حیرت انگیــز اســت و تــا 
می کنــد  پیــدا  ادامــه  مرحلــه  آن 
ــب  ــک و صاح ــده، مال ــا بن ــه گوی ک
اختیــار خــودش اســت. خداونــد 
ــتقبال  ــده اس ــال بن ــه ای از اعم به گون
کــه  می دهــد  پــاداش  و  می کنــد 
انــگار بنــده مالــک امــر خــود اســت.

گنه بنده کرده است و او  
شرمسار

در نقطــه ی مقابــل، اگــر از بندگانــش 
بزنــد،  ســر  معصیتــی  یــا  خطــا 
ــد و  ــت می کن ــا محب ــه آنه ــان ب چن
ــوت  ــه و دع ــد و توج ــت می ده مهل
می کنــد کــه گویــا خداونــد بــه توبــه 
و بازگشــت بندگانــش نیــاز دارد و 
بنــدگان مالــک شــئون و اســتغفار 

خــود هســتند! در حالــی کــه بنــدگان 
نــه مالکیــت در انجــام و نــه مالکیــت 
ــتند؛  ــتقل نیس ــد و مس ــرک دارن در ت
چــون خودشــان، خودشــان را خلــق 
واجــب  ذات  دارای  و  نکرده انــد 
ــذات  ــی بال ــتند و غن ــودی نیس الوج
و قــادر بالــذات نیســتند. هرچــه کــه 
ــق  ــدرت و خل ــی از ق ــد، پرتوی دارن
و ایجــاد و رحمــت و َکــَرم خداونــد 
اســت. اصــل و فــرع وجــود بنــدگان، 
ــبت  ــض در نس ــِر مح ــِر فق ــِر فق فق
ــت. ــی اس ــدس ربوب ــاحت ق ــا س ب

افاضــه ی وجــود از مقــام فیـّـاض علی 
االطــاق، آن بــه آن اســت و منظــور از 
ــت.  ــفی آن اس ــوم فلس ــه آن، مفه آن ب
ــد  ــدا می کن ــم پی ــان توه ــی انس گاه
کــه خــدای متعــال مــا را خلــق کــرده 
و مــا، خودمــان و زندگــی را اداره 
می کنیــم. ایــن نــگاه، ســطحی اســت. 
بــا یــک نــگاه دقیــق، مشــخص 
ــتی،  ــود و هس ــه وج ــه ب ــود ک می ش
افاضــه  آن بــه آن  و  لحظه به لحظــه 
می شــود. منظــور، لحظه به لحظــه ی 
ــد  ــًا بگویی ــه مث ــت ک ــی نیس زمان
افاضــه  ایــن  ثانیــه.  یک میلیــاردم 
لحظه به لحظــه  لطــف،  و  عطــا  و 
ــم  ــه ی عال ــه هم ــوال ب ــق م از طری
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مولــوی: قــول  بــه  می رســد. 

ماهمهشیران،ولىشیرَعَلم

حملهشانازبادباشددمبهدم

حملهشانپیدااستوناپیدااستباد

جانفدایآنکهناپیدااستباد

عالــم  ایــن  در  کــه  جناب عالــی 
می بینــی  هســتی،  هیــچ کاره 
وجــود تــو فقــر محــض اســت 
رزق  مطلــق  غنــی  ناحیــه ی  از  و 
می گیــری. لــذا نمی توانیــد بــرای 
کنیــد. تصــور  مالکیــت  خــود 

ــوع را  ــری موض ــر باالت ــام از منظ ام
ــوری  ــد ط ــد و فرمودن ــرح کردن مط
بــا بنــدگان رفتــار می کنــی کــه گویــا 
اراده ی  و  تــو  برابــر  در  می تواننــد 
ــه  ــه هرچ ــی ک ــتند؛ در حال ــو بایس ت
هســت، بــه دســت خــود تــو اســت. 
اینهــا همــه نمود هــا و نماد هایــی 
قابــل  و  هســتند  تــو  اراده ی  از 
ــر  ــی در براب ــه کس ــت ک ــور نیس تص
ــاع  ــرد و امتن ــرار گی ــی ق اراده ی اله
ــه  ــد ب ــه رس ــا چ ــد؛ ت ــته باش داش
ــد. ــام ده ــد کاری انج ــه بخواه اینک

فقری که مایه افتخار است 
تــو در کتاب خــودت فرمــودی: »أَنْتُُم
الُْفَقــَراُءإِلَــىاهللِ؛]۱[ شــما بــه خــدا 
ــن  ــاید عالی تری ــتید«. ش ــد هس نیازمن
ســطح تعریــف از واحــد انســانی 
همیــن آیــه باشــد. عالی تریــن انســان 
نیــز  فرمــود:»الَفقــُرَفخــری؛]۲[ فقــر 
ــی  ــت«. برخ ــن اس ــار م ــه افتخ مای
ــه و  ــوی گرفت ــر دنی ــر را فق ــن فق ای
ــد  ــعی کرده ان ــرت س ــد حض گفته ان
ــا  ــد؛ ام ــه دســت بیاورن ــرا را ب دل فق
خیلــی معنــای مناســبی نیســت. البتــه 
ــن  ــر ای ــم و اگ ــت نمی کنی ــا مخالف م
جملــه ی حضــرت مایــه ی تشــفی 
خاطــر برخــی باشــد، خــوب اســت. 
ولــی فقــر کامــل، فخــر اســت و 
فقــر کامــل، فقــر نســبت بــه خــدای 
متعــال اســت. اگــر شــما فقــر کامــل 
ــا را درک کنیــد  ــه تمــام معن و فقــر ب
و بچشــید، جام هــای توحیــدی را 
دریافــت می کنیــد. شــراب طهــور 
وقتــی بــه شــخص داده می شــود 
کــه از انیــت و انانیــت طهــارت پیــدا 
کــرده و تصــورات واهــی و َمــن 
ــد.  ــرده باش ــا ک ــا را ره ــن گفتن ه َم
ــود،  ــل ش ــی حاص ــن پاکیزگ ــر ای اگ
ــد  ــقایت انجــام خواه ــس از آن، س پ
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ــه  ــد، ب ــت آم ــان منی ــر زم ــد. ه ش
ــد. ــم می آی ــت ه ــال آن محرومی دنب

 

خداوند شکر و عمل اندک را 
می پذیرد

حضــرت در ادامــه بیــان می کننــد 
کــه تــو انــدک شــکر بنــده ات را 
و  بندگــی  انــدک  و  می پذیــری 
طاعــت بنــده  ات را پــاداش می دهــی: 
ــَت ــِذیأَْوَجبْ ــادَِکالّ ــْکَرعِبَ »ُش
َعَلیْــهِثََوابَُهــْمَوأَْعَظْمــَتَعنْــُه
ــتَِطاَعَة ــوااْس ــٌرَمَلُک ــْمأَْم َجَزاَءُه
ــْم«.  ــَکَفَکاَفیْتَُه ــُهُدونَ ــاِعمِنْ اِلْمتِنَ
ــی  ــان رســیدگی می کن ــه آن طــوری ب
گویــا  کــه  می دهــی  پــاداش  و 
ــه در  ــام و چ ــه در انج ــان، چ خودش
ــاع، صاحــب اســتطاعت هســتند.  امتن
فــراز،  ایــن  در  »حتــی«  کلمــه ی 
می رســاند. جنــون  بــه  را  انســان 

بِیَــِدَک َســبَبُُه یَُکــْن لَــْم »أَْو
ــکر  ــبب آن ش ــا س ــمْ«. گوی َفَجاَزیْتَُه
ــو نیســت و  ــه دســت ت و اطاعــت، ب
خودشــان صاحــب و مالــک هســتند.

و  اعجــاب  و  بهت زدگــی  حالــت 
فــرح و خوشــحالی از داشــتن چنیــن 

خدایــی، و حالــت انکســار و خضــوع 
بندگــی،  و  تســلیم  و  فروتنــی  و 
عالمــی را بــرای مؤمــن می ســازد کــه 
ــام پرده هــا را  بهشــت نقــد اســت. ام
مرحله به مرحلــه کنــار می زنــد تــا 
چنیــن کشــفی بــرای انســان رخ دهد.

انعام، احسان، عفو، آیین و  
عادت و روش خداوند است

ــْم ــىأَْمَرُه ــاإِلَهِ ــَتیَ ــْلَمَلْک »بَ
ــا  ــَک«. م ــواعِبَاَدتَ ــَلأَْنیَْملُِک َقبْ
ــود کــه  ــو ب ــم و لطــف ت ــچ نبودی هی
ــا  ــود آورد ت ــه وج ــدم ب ــا را از ع م
مــا اینجــا جلوه هایــی از خودمــان 
ــا ــَتیَ ــارت »َمَلْک ــم. عب نشــان دهی
إِلَهـِـى« همــان حالــت کشــف اســت.

فقــط مالــک تــو هســتی. قبــل از 
اینکــه خودمــان را مالــک نمــاز و 
بندگــی و حــج و صدقــه و ... بدانیــم، 
دســت  داشــته هایمان  همــه ی 
ــو  ــک ت ــت و مال ــوده اس ــودت ب خ
بــودی و هســتی. کلمــه ی »قبــل« 
دارد. فلســفی  معنــای  اینجــا  در 

»َوأَْعــَدْدَتثََوابَُهــْمَقبـْـَلأَْنیُفِیُضوا
فـِـىَطاَعتـِـَک«. ایــن قســمت خیلــی 
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ــورد  ــًا در م ــا فع ــد. م ــا می کن غوغ
بنــدگان خــوب و اهــل صــاح و 
ــان  ــم. چــه آن ــداد ســخن می گویی س
در آغــازِ مســیر بندگــی باشــند و چــه 
در قلــه، بــه هــر حــال، مالــک تویــی. 
ــا  ــرای آنه ــات را ب ــه ی امکان ــو هم ت
فراهــم آورده ای تــا بــه مقــام بندگــی 
برســند. در ایــن قســمت بیــان می دارد 
ــد  ــده بخواه ــه بن ــل از اینک ــه قب ک
دهــد،  نشــان  از خــودش  عملــی 
ــرده ای. ــاده ک ــش آم ــواب او را برای ث

ــن  ــت؟! راز ای ــه چیس ــن قضی راز ای
ــت: »َو ــه اس ــه کلم ــن س ــه ای قضی
َو اْلِْفَضــاُل ُســنّتََک أَّن َذلِــَک
َســبِیَلَک َو اْلِْحَســاُن َعاَدتَــَک
ــو.  ــان و عف ــال و احس ــُو«. افض الَْعْف
ــنت و  ــم دارد و از س ــر ه ــوع تعبی تن
عــادت و ســبیل ســخن گفتــه اســت.

ســنت بــه معنــای روش همیشــگی و 
قاعده اســت. ســنت خداوند بخشــش 
بی حســاب و بی بهانــه اســت کــه 
فضــل  کرده ایــم  عــرض  مکــرراً 
ــاری  ــم رفت ــادت ه ــن اســت. ع همی
اســت کــه مکــرر و روان اســت و بــه 
نحــوی ســر می زنــد کــه شــما توقــع 

آن را داشــته باشــی. عــادت خداونــد 
احســان اســت کــه نعمت بخشــِی 
ــت شــما  ــک وق ــه اســت. ی هنرمندان
ــوی  ــه نح ــا ب ــی ی ــه ای می ده هدی
می دهــی کــه بــه شــخص مقابــل 
وقــت  یــک  امــا  برمی خــورد؛ 
هدیــه ای خــاص یــا بــه روشــی 
خــاص می دهــی کــه شــخص مقابــل 
پــر از ُســرور و خوشــحالی می شــود.

ــادر،  ــدر و م ــه پ ــر خــدا نســبت ب ام
آن،  معنــای  کــه  اســت  احســان 
رفتار هــای ظریف کارانــه ی همــراه 
ــت.  ــت اس ــدون من ــی و ب ــا زیبای ب
خدمتــی کــه همــراه بــا غــر زدن 
نامیــده  احســان  باشــد،  منــت  و 
نمی شــود و بیشــتر شــبیه ایــذا اســت. 
ــه  ــاب ب ــما خط ــورت ش ــر ص در ه
حضــرت حــق می گوییــد، ســنت تــو 
نســبت بــه بنــدگان افضــال، و عــادت 
تــو نســبت بــه بنــدگان احســان 
ــه معنــای روش  ــبیل هــم ب اســت. َس
ــت.  ــم اس ــتمر و دائ ــندیده ی مس پس
ــه شــخص نســبت  وقتــی ســبیل را ب
و  منــش  می خواهیــم  می دهیــم، 
ــه  ــی ب ــم و وقت ــان کنی روش او را بی
خــدای متعــال نســبت می دهیــم، 
را  الهــی  اســمای  می خواهیــم 
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ــال  ــدای متع ــم. روش خ ــیر کنی تفس
ــت. ــو اس ــش، عف ــورد بنده های در م

خداوند رحمت را بر خود واجب  
کرده است

از اینجــا بــه بعــد حضــرت وارد بــاب 
ــه ی  ــه در جلس ــوند ک ــری می ش دیگ
بعــد آن را بررســی خواهــم کــرد.

حاصــل عرایــض امشــب ایــن اســت 
)علیه الســام( مــا را  امــام ســجاد  کــه 
ــناخت  ــری از ش ــه ی دیگ ــه مرحل ب
مناســبات حضــرت حــق بــا بندگانش 
بردنــد و پرده هــا را بیشــتر کنــار زدند.

از  شــاهد  یــک  بخواهــم  اگــر 
ــب  ــث امش ــا بح ــاط ب ــرآن در ارتب ق
ــه ی  ــم، آی ــاب کن ــما انتخ ــرای ش ب
ــَة؛]۳[  ْحَم ــهِالرَّ ــىنَْفِس ــَبَعَل »َکتَ
رحمــت را بــر خویشــتن واجــب 
بــود.  خواهــد  اســت«  گردانیــده 
»کتــب« بــه معنــای »وجــب« اســت؛ 
ــه  ــت ب ــال، رحم ــدای متع ــی خ یعن
واجــب  خــودش  بــر  را  بنــدگان 
ــت در  ــه ی رحم ــت. کلم ــرده اس ک
ــال و  ــن افض ــام عناوی ــه تم ــن آی ای
احســان و عفــو را پوشــش می دهــد.

مــوال رحمــت را بــر خــودش واجــب 
کــرده اســت. شــما بایــد ایــن معادلــه 
ــم را  ــن فه ــد و ای ــت بفهمی را درس
از خــودش بخواهیــد.  بایــد  هــم 
ــن  ــد در ای ــر بخواه ــب اگ ــن مطال ای
ــط در  ــد، فق ــته باش ــبیه داش ــم ش عال
ــادر و  ــا م ــدی ی ــدر و فرزن ــط پ رواب
فرزنــدی شــبیه پیــدا می کنــد. تــا 
شــما پــدر و مــادر نشــوید، ایــن 
حالــت را نمی توانیــد درک کنیــد. 
می فهمیدنــد  بچه هــا  کاش  واقعــًا 
کــه در قلــب پــدر و مــادر، در مــورد 
برخــی  از  می گــذرد.  چــه  آنــان 
ــود  ــت می ش ــور برداش ــات این ط آی
کــه خــدای متعــال بــه بنــده اش 
مــن  می فهمیــدی  کاش  می گویــد: 
دارم! حالــی  چــه  تــو  مــورد  در 

دعــای  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
»یاَمــْن می فرمایــد:  جمعــه  روز 
َو یَْرَحُمهُالْعِبــاُد، یَْرَحــُمَمــْنل
ِــاُد؛  ــُهالْب ــْنلتَْقبَُل ــُلَم ــْنیَْقبَ یاَم
ــه  ــر آن ک ــی ب ــم می کن ــه رح ای آن ک
بنــدگان بــر او رحــم نمی کننــد، و 
ــی را  ــری کس ــه می پذی ــی ک ای کس
ــا در  ــدش«. ام ــه شــهرها نمی پذیرن ک
ادامــه اش مطلــب باالتــری می گویــد: 
ــْن ــهَِم ــىنَْفِس ــواِل ــْنیَْدُع ــاَم »ی
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ــه  ــر ک ــه ه ــُه؛ ای کســی  ک ــَرَعنْ اَْدبَ
را از تــو روی گردانــد، بــه حضرتــت 
خداونــد  گویــا  می خوانــی«.  فــرا 
خواهــش  گناهــکارش  بنــده ی  از 
می کنــد کــه برگــردد؛ چنان کــه در 
ــوَن ــَایَتُوبُ ــود: »أََف ــم  فرم ــرآن ه ق
چــرا  َویَْســتَْغفُِرونَُه؛]۴[  اهللِ إِلَــى
بــه درگاه خــدا توبــه نمی کننــد و 
نمی خواهنــد؟«. آمــرزش  وی  از 

بــا  متعــال  خــدای  مواجهــه ی 
بندگانــش خیلــی عجیــب اســت. 
ــبت  ــت نس ــن رحم ــد: م او می گوی
بــر خــودم واجــب  بــه شــما را 
بفهمیــم.  را  ایــن  بایــد  کــردم. 
و  عوالــم  و  پاداش هــا  خداونــد 
ــه؛  ــا در نظــر گرفت ــرای م ــی ب امکانات
خودمــان  از  اســت  کافــی  فقــط 
دهیــم. نشــان  معرفــت  و  ادب 

انقالب، نعمتی که شکرش  
واجب است

ایــن ایــام، ایــام خیلــی خوبــی اســت. 
یــاد بهتریــن نعمتــی کــه خــدای 
ــا داده اســت،  ــه جامعــه ی م متعــال ب
ــن و  ــاه بهم ــی دارد. م ــس عجیب ح

دهــه ی فجــر از زمان هایــی اســت کــه 
خــدای متعــال، فضــل و َکــَرم و لطف 
خــود در مــورد ملــت ایــران را تمــام 
ــم  ــال ۱۳۵۷ وارد عال ــا از س ــرد. م ک
ــه  ــک لحظ ــه ی ــده ایم ک ــری ش دیگ
ــا  ــل مقایســه ب ــه ی آن قاب و یــک ثانی
ســال های ســال از عالــم قبــل نیســت.

امیــدوارم قــدر بدانیــم و خــدای 
ــن  ــی از ای ــق قدرشناس ــال توفی متع
نعمــت بــزرگ را بــه ملــت مــا 
کرامــت فرمایــد. حــال همــه ی مــا در 
ــد.  ــکر باش ــال ش ــد ح ــام بای ــن ای ای
ــح  ــما توضی ــرای ش ــته ب ــال گذش س
َشــَکْرتُْم »لَئِــْن آیــه ی  کــه  دادم 
َعَذابِي ــْمإِنَّ ـِـْنَکَفْرتُ َولَئ َلَزِیَدنَُّکــمْ
لََشــِدیٌد؛]۵[ اگــر واقعــًا سپاســگزاری 
افــزون  را  شــما  ]نعمــت[  کنیــد 
خواهــم کــرد و اگــر ناسپاســی نمایید، 
ــد  ــخت  خواه ــن س ــذاب م ــًا ع قطع
بــود«، در مــورد والیــت الهــی اســت.

چنــد شــب قبــل سیدحســن نصــراهلل 
ــگار  ــا خبرن ــاعت ب ــه س ــدود س ح
می گفــت.  ســخن  المیادیــن 
شــاگرد  کــه  نصــراهلل  سیدحســن 
ــون  ــعبه  ای از کان ــب و ش ــن مکت ای
والیــت الهــی اســت، اســرائیل را 
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می ترســاند. در مــورد موشــک های 
نقطــه زن و بحــث تونــل، مطالبــی 
گفــت کــه آنــان را تحقیــر کــرد.

ــودش  ــرای خ ــتی ب ــم صهیونیس رژی
امــا  داشــت؛  قدرتــی  و  شــوکت 
اکنــون یــک گــروه مقاومــت متصــل 
بــه کانــون عظمــت الهــی، در برابرش 
ــرد.  ــازی می گی ــه ب ــتاده و او را ب ایس
ــی  ــد عجیب سیدحســن نصــراهلل تهدی
ــا  ــای م ــت: ضربه ه ــرد و گف ــم ک ه
ــه  ــما ب ــه ش ــت ک ــن نیس ــرای ای ب
ــد؛  ــه می کنی ــی حمل ــای لبنان گروه ه
بلکــه بابــت ضربه تــان بــه ســایر 
اســت؛  مقاومــت  حوزه هــای 
ــتند. ــط هس ــا مرتب ــه م ــان ب ــرا آن زی

اگــر  فرمــود  روح اهلل  حضــرت 
ــر  ــد، دیگ ــیب ببین ــت آس ــن حرک ای
ــد.  ــد کن ــر بلن ــد س ــی نمی توان کس
حــال  بایــد  کــه  اســت  اینجــا 
ملــت ایــران، حــال شــکر باشــد 
کــه الحمــدهلل هســت. امیدواریــم 
شــکر  ایــن،  از  بهتــر  و  قوی تــر 
نعمــت انقــاب را به جــا آورنــد.
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