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ــَاُم  ــهِ السَّ ــهِ َعَلیْ ِ ــْن ُدَعائ َو َكاَن مِ
الِْوَقایَــة:  َو  ــتْرِ  فِــي َطَلــِب السِّ
ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــَك،  ِ ــاَد َكَراَمت ــنِي مَِه ــهِ، َو أَْفرِْش ِ آل
َو أَْورِْدنِــي َمَشــارَِع َرْحَمتِــَك، َو 
أَْحلِْلنِــي بُْحبُوَحــَة َجنَّتِــَك، َو َل 
دِّ َعنْــَك، َو َل تَْحرِْمنِي  تَُســْمنِي بِالــرَّ
نِــي  تَُقاصَّ َل  َو  مِنْــَك.  بِالَْخیْبَــةِ 
ــا  ــنِي بَِم ــُت َو َل تُنَاقِْش ــا اْجتََرْح بَِم
ــي، َو  ــرِْز َمْكتُومِ ــبُْت، َو َل تُبْ اْكتََس
ــْل  ــتُورِي، َو َل تَْحِم ــْف َمْس َل تَْكِش
ــي«. ــاِف َعَمل ــَزاِن اْلِنَْص ــی مِی َعَل

گذری کوتاه بر مضامین اصلی  
دعا

ــن  ــال مضامی ــدای متع ــد خ ــه امی ب
صحیفــه  دعــای  چهل ویکمیــن 
گــزارش  را  ســجادیه  مبارکــه 
ــم  ــای چهل ویک ــوان دع ــم. عن می کنی
ایــن اســت: »َو َكاَن مِــْن ُدَعائِــهِ 
ــتْرِ َو  ــَاُم فـِـي َطَلــِب السِّ َعَلیْــهِ السَّ

ــة«. ایــن دعــای امــام )علیه الســام(  الِْوَقایَ
ــی  ــت پرده پوش ــوع درخواس در موض
از ســوی خــدای متعــال و در حفاظت 
ــه آفت هــا و  ــدن انســان نســبت ب مان
گرفتاری هــا اســت. مــا در دعــای 
ــی  ــًا بحــث مفصل ــی وچهارم تقریب س
ــاب پرده پوشــی حــق داشــتیم و  در ب
ــی  ــام( یک ــام )علیه الس ــگاه ام ــه در ن اینک
کــه  نعمت هایــی  بزرگ تریــن  از 
ــه انســان ها کرامــت  خــدای متعــال ب
ــا را در  ــه آنه ــت ک ــن اس ــرده، ای ک
پوشــش عنایــت خــودش قــرار داده. 
ســتاریت حــق تبــارک اهلل و تعالــی به 
عنــوان یــک نعمــت بــزرگ کــه بایــد 
شــکرگزاری شــود، درآن دعــا مطــرح 
ــکرش  ــم ش ــرض کردی ــود. ع می ش
بــه ایــن اســت کــه انســان از فرصتــی 
کــه خــدای متعــال بــرای حفــظ 
شــخصیت و آبــروی او در اختیــارش 
گذاشــته، اســتفاده کنــد و رابطــه بیــن 
خــودش و خــدای متعــال را اصــاح 
ــرای  ــن فرصــت ب ــن بهتری ــد. ای نمای
ــم  ــازی، تصمی ــتغفار، پاکس ــه، اس توب
ــازی،  ــر خودس ــزم ب ــاح، ع ــر اص ب
اســت.  نواقــص  رفــع  بــر  عــزم 
چقــدر خــوب اســت کــه انســان 
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از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و 
ایــن فرصــت را از دســت ندهــد.

ــا  ــا آن دع ــز ب ــم نی ــای چهل ویک دع
ــن  ــه ای ــب اینک ــت. جال ــق اس هم اف
دعــا در فهرســت صحیفــه مبارکــه بــه 
عنــوان دعــا بــرای درخواســت ســتر 
در  عنوان گــذاری شــده،  وقایــع  و 
ــری  ــوان دیگ ــا عن ــه آن دع ــی ک حال
ــه نظــرم رســید حــاال کــه  داشــت. ب
آن دعــا را اخیــراً بــا شــما خواندیــم و 
نســبتًا هم طوالنــی شــد و توضیحاتی 
ایــن بحــث  تــا  تقدیــم کردیــم، 
در ذهــن شــریف عزیــزان فعــال 
ــم فرصــت را غنیمــت  ــا ه اســت، م
را  دعــای چهل ویکــم  و  بشــمریم 
بــه آن ضمیمــه کنیــم تــا ایــن بحــث 
تکمیــل شــود. بــا ایــن ماحظــه 
برایتــان  را  چهل ویکــم  دعــای 
موضوعــات  چــون  می خوانیــم. 
ــان  ــل بی ــه تفصی ــا ب ــی در آنج اصل
می خواهیــم  بیشــتر  اینجــا  شــده، 
)علیه الســام(  امــام  تعبیــر  زیبایی هــای 
از  پرده پوشــی  طلــب  مقــام  در  را 
ــد  ــه امی ــم، ب ــال بخوانی ــدای متع خ
اینکــه حضــرت حــق از ایــن عنایــت 

ــا را  ــه حــال م ــا ب ــه اش کــه ت کریمان
ــم  ــن ه ــد از ای ــرده، بع ــد ک بهره من
تــا قیامــت و دیــدار خــودش مــا 
را از ایــن نعمــت محــروم نکنــد 
و مــا را قدرشناســش قــرار دهــد.

 

رابطه ی تقوا و ستر الهی

و  بخوانیــد  َســتر  می شــود  هــم 
ــه  ــد، جنب ــتر باش ــر َس ــتر. اگ ــم ِس ه
نظــر  مــورد  بیشــتر  مســتوری اش 
و  پوشــش  معنــای  بــه  و  اســت 
ِســتر  چنانچــه  اســت.  پوشــاندن 
ــزی اســت  ــای چی ــه معن ــم، ب بخوانی
دربــاره  می پوشــانند.  آن  بــا  کــه 
ِســتر  تعبیــر  همیــن  هــم  لبــاس 
ــه  ــم ب ــه ه ــود. وقای ــتفاده می ش اس
معنــای حفــظ اســت و از ریشــه 
تقــوا اســت. پــس وقایــه بــه معنــای 
چیــزی اســت کــه انســان را در برابــر 
آســیب ها و ضررهــا و مخاطــرات 
ــن  ــپری بی ــل س ــد، مث ــظ می کن حف
ــری  ــیب و خط ــت و آس انســان و آف
می کنــد،  تهدیــد  را  انســان  کــه 
حائــل می شــود. قــرآن کریــم بــا 
تعبیــر خیلــی زیبایــی می فرمایــد: 
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ــٌر؛]۱[  ِــَك َخیْ ــَوی َذل ــاُس التَّْق »َولِبَ
بهتریــن جامــه ]لبــاس[ تقــوا اســت«. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن آیات ــه ضم ــن آی ای
لبــاس  راجع بــه  متعــال  خــدای 
ــاس واقعــًا  صحبــت کــرده اســت. لب
ــرای مــا جنبــه  نعمــت اســت؛ هــم ب
پوشــاندن چیــزی را دارد کــه دوســت 
ــد، هــم زینــت  ــم دیگــران ببینن نداری
ــر آســیب های  ــا را در براب اســت و م
محیطــی )ســرما و گرمــا( حفــظ 
می کنــد. آنجــا کــه ایــن مطلــب 
را خــدای متعــال مطــرح می کنــد، 
»َولِبَــاُس  می فرمایــد:  ســپس 
التَّْقــَوی َذلـِـَك َخیـْـٌر؛ بهتریــن جامــه 
ــن  ــاکر ای ــت«. ش ــوا اس ــاس[ تق ]لب
نعمــت باشــید و از آن اســتفاده کنیــد. 
ــید،  ــاس می پوش ــم لب ــت ه ــر وق ه
بــر اســاس پیشــنهادی کــه امــام 
توجــه  دادنــد،  )علیه الســام(  صــادق 
پیــدا کنیــد بــه اینکــه خــدای متعــال 
ــت.  ــانده اس ــما را پوش ــای ش عیب ه
ــاس می پوشــد،  ــت انســان لب ــر وق ه
ــال او  ــدای متع ــه خ ــد ک ــادش بیای ی
را مــورد عنایــات خــودش قــرار داده 
ــش  ــان و خطاهای ــا و گناه و عیب ه
را  آبرویــش  و  اســت  پوشــانده  را 

اینجــا  حضــرت  می کنــد.  حفــظ 
»َولِبَــاُس  می فرمایــد:  بافاصلــه 
التَّْقــَوی َذلـِـَك َخیـْـٌر؛ بهتریــن جامــه 
ــب  ــن ترکی ــوا اســت«. ای ــاس[ تق ]لب
لبــاس و تقــوا جــزء ترکیب هــای 
ــم  ــرآن کری ــع ق ــا و بدی ــیار زیب بس
ــی اینجــا  اســت. حضــرت حــق تعال
تقــوا را بــه منزلــه لبــاس بــرای 
انســان تلقــی می کنــد کــه همــان 
دارد. حفاظــت  و  صیانــت  جنبــه 

کارکرد تقوا 

تقــوا کارکــردش ایــن اســت که شــما 
را در برابــر انــواع و اقســام گناهــان و 
وسوســه ها حفــظ می کنــد. قــرآن 
اتََّقــْوا  الَِّذیــَن  »إِنَّ  می فرمایــد: 
ــیَْطاِن  ــَن الشَّ ــٌف مِ ِ ــُهْم َطائ إَِذا َمسَّ
ــُروَن؛]۲[  ــْم ُمبِْص ــإَِذا ُه ــُروا َف تََذكَّ
ــدا[  ــه ]از خ ــانی ک ــت کس در حقیق
ــه ای از  ــون وسوس ــد، چ ــروا دارن پ
رســد،  بدیشــان  شــیطان  جانــب 
ــاگاه  ــد و بن ــاد آورن ــه ی ــدا را[ ب ]خ
ــوا  ــه از تق ــی ک ــوند«. آنهای ــا ش بین
ایــن ســپر و  از  باشــند،  بهره منــد 
ــم  ــن پوشــش محک ــاس و ای ــن لب ای
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ــت  ــب اس ــوند. جال ــوردار می ش برخ
ــه،  ــه کریم ــن آی ــاس ای ــر اس ــه ب ک
هوشیارســازی  کارکــردش  تقــوا 
ــت.  ــه ها اس ــر وسوس ــان در براب انس
ــیطان  ــرف ش ــه ای از ط ــر وسوس اگ
بیایــد، شــما یــک پوشــش هوشــمند 
ــه  ــن وسوس ــه ای ــه بافاصل ــد ک داری
لطیــف  و  ظریــف  خیلــی  کــه  را 
دیــده  ســخت  خیلــی  و  اســت 
می شــود، تقــوا، روح و جــان انســان 
می ســازد.  متوجــه  و  هوشــیار  را 
یعنــی یــک پدافنــد قــوی اســت. 
ــوند،  ــده نمی ش ــه دی ــه ها را ک وسوس
می بینــد و فــوری آنهــا را منهــدم 
هنــگام  تقــوا،  اثــر  بــر  می کنــد. 
وسوســه ها حالــت ذکــر و توجــه 
در انســان پیــدا می شــود. خــوش 
ــن  ــه چنی ــه ســعادت کســانی کــه ب ب
باشــند. شــده  مجهــز  دســتگاهی 

شــیطان کارش شــلیک وسوســه ها 
اســت، ریــز و درشــتش را بــه ســمت 
ــد.  انســان می فرســتد و رحــم نمی کن
وسوســه های  بــا  ارتبــاط  در 
شــیطانی، چیــزی کــه انســان را حفــظ 
می کنــد، بصیــرت اســت. مشــکل 

ــه  ــم چ ــه نمی بینی ــت ک ــن اس ــا ای م
ــود.  ــا وارد می ش ــه م ــری دارد ب خط
تقــوا پوشــش هوشــمندی اســت 
تیــررس  از  را  متقــی  انســان  کــه 
کوچــک  تیرهــای  چــه  شــیطان، 
می کنــد. حفــظ  بــزرگ،  چــه  و 

متعــال  خــدای  از  را  ایــن  شــما 
کــه  لباســی  همیــن  بخواهیــد. 
ــت؛  ــت اس ــم نعم ــید، این ه می پوش
ــن  ــر ای ــد، اگ ــدا کنی ــه پی ــی توج ول
برابــر  در  را  شــما  جســم  لبــاس 
مخاطــرات حفــظ می کنــد، آن لبــاس 
جــان شــما را در برابــر خطرهــا حفظ 
ــظ  ــا را حف ــان م ــه ج ــد. آنچ می کن
می کنــد، بهتــر اســت یــا آنچــه جســم 
مــا را حفــظ می کنــد؟ پــس بــه دنبــال 
تقوا باشــید و آن را به دســت بیاورید.

دعای فرشتگان برای مؤمنان 

خداونــد تبــارک و تعالــی فرشــتگانی 
را قــرار داده در مواقــف قــرب کــه در 
ــی  ــت؛ یعن ــتجاب اس ــا مس ــا دع آنج
ــا در آنجــا  ــه دع جایگاهــی اســت ک
اصابــت می کنــد، اینهــا کارشــان ایــن 
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ــد.  ــو دعــا می کنن ــرای ت ــه ب اســت ک
ــادی؛  ــه ع ــای خــاص، ن در جایگاه ه
ــته های  ــه فرش ــژه، ن ــته های وی فرش
معمولــی، اینهــا را خــدای متعــال 
ــد؛  ــژه دارن ــه دو کاروی ــرار داده ک ق
ــْرَش  ــوَن الَْع ــَن یَْحِمُل ــک: »الَِّذی ی
َوَمــْن َحْولَــُه یَُســبُِّحوَن بَِحْمــِد 
َربِّهـِـْم َویُْؤمِنـُـوَن بـِـهِ؛]۳[ کســانی کــه 
ــد و  ــل می کنن ــدا[ را حم ــرش ]خ ع
ــه ســپاس  آنهــا کــه پیرامــون آننــد، ب
ــد و  ــبیح می گوین ــان تس پروردگارش
بــه او ایمــان دارنــد«. دائمــًا در مقــام 
تســبیح و تقدیــس پــروردگار متعــال 
ــن اســت:  هســتند. کار بعدی شــان ای
»َویَْســتَْغفُِروَن لِلَِّذیــَن آَمنُــوا؛]۴[ 
و بــرای کســانی کــه گرویده  انــد، 
بــرای  آمــرزش می کننــد«.  طلــب 
مــردم، مخصوصــًا بــرای مؤمنــان 
دعــا و طلــب مغفــرت می کننــد. 
»َفاْغفِــْر  اســت:  ایــن  دعایشــان 
ــوا َســبِیَلَك؛]۵[  لِلَِّذیــَن تَابُــوا َواتَّبَُع
کســانی را کــه توبــه کــرده و راه تــو 
ــا  ــش و آنه ــد، ببخ ــال کرده ان را دنب
ــرای  ــگاه دار«. ب را از عــذاب آتــش ن
ــه  ــل توب ــًا اه ــه مخصوص ــی ک آنهای
ــا را  ــا اینه ــد: خدای ــتند، می گوین هس

ببخــش. شــما می گوییــد خدایــا مــرا 
ببخــش، آنهــا اجابــت همیــن دعــا را 
ــن  ــد. در ضم ــما می خواهن ــرای ش ب
همانجــا از خداونــد تبــارک و تعالــی 
بــرای شــما وقایــه می خواهنــد و 
ــیِّئَاِت؛]۶[  می گوینــد: »َوقِهِــُم السَّ
آنــان را از بدي هــا نــگاه دار«. خدایــا 
ــاص  ــی خ ــپر حفاظت ــا را در س اینه
خــودت از تیــررس شــیطان محافظت 
ــاه شــوند،  ــار گن کــن؛ از اینکــه گرفت
بعــد می فرمایــد:  حفظشــان کــن. 
ــْد  ـِـٍذ َفَق ــیِّئَاِت یَْوَمئ ــِق السَّ ــن تَ »َوَم
ــه را در آن روز از  ــر ک ــُه؛ و ه َرِحْمتَ
بدي هــا حفــظ کنــی، البتــه رحمتــش 
ــن  ــی را در چنی ــر کس ــرده ای«. اگ ک
ســپر حفاظتــی قــرار بدهــی، بــه اینهــا 
ــوم  ــما مرح ــًا ش ــردی. واقع ــم ک رح
ــن  ــد ای ــدر بدانی ــی ق ــتید، خیل هس
ــال  ــامل ح ــه ش ــی را ک ــت اله رحم
ــر  ــی باالت ــه رحمت ــت. چ ــما اس ش
ــان را  ــال انس ــدای متع ــن؟! خ از ای
ــرده.  ــظ ک ــان حف ــی از گناه از خیل
ــا  ــه مبت ــانی ک ــا کس ــما ب ــن و ش م
ــم.  ــی نداری ــه گناهــان هســتند، فرق ب
ــد  ــن را بای ــرده و ای ــان ک او حفظم
ــته ها  ــن فرش ــد. ای ــاکر باش انســان ش
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در  هســتند،  دعــا  مشــغول  آنجــا 
ــراف  ــی اط ــع، )یعن ــای رفی جایگاه ه
عــرش( کــه جایــگاه مخصــوص 
فرشــته های  ظاهــراً  و  اســت 
ــان  ــتند و دعاهایش ــا هس ــرب آنج مق
مســتجاب می شــود، بــرای جنابعالــی 
ــا  ــال آنه ــدای متع ــد. خ ــا می کنن دع
ــب  ــرای شــما طل ــه ب ــرار داده ک را ق
مغفــرت کننــد، آنهــا را قــرار داده تــا 
شــما را در ســیر و ســلوک پشــتیبانی 
کننــد. انســان مؤمــن در ســلوکش 
هرگــز تنهــا نیســت. فقــط بایــد 
حرکــت کنــد و تصمیــم بگیــرد و 
بخواهــد و راه بیفتــد. خــدای متعــال 
تمــام آنچــه را کــه در عالــم هســت، 
بــه کمــک مؤمــن می فرســتد. مؤمــن 
از جانــب خــدای  مؤیــد  ســالک 
و  کمــک  یعنــی  اســت؛  متعــال 
ــن؟! ــر از ای ــی بهت ــتیبان دارد. چ پش

صلوات، بهترین آغاز برای  
دعاها

ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــَك،  ِ ــاَد َكَراَمت ــنِي مَِه ــهِ، َو أَْفرِْش ِ آل
َرْحَمتِــَك«.  َمَشــارَِع  أَْورِْدنِــي  َو 

چقــدر ایــن مطلــع زیبــا اســت؟! 
افتتــاح همــه ی گفتگو هــای خــوب و 
پیش برنــده بــا خــدا، صلــوات اســت. 
ــرش  ــد پذی ــما بخواهی ــت ش ــر وق ه
ــن شــما و  ــاب گفتگــو بی شــوید و ب
ــود، و  ــاز ش ــی ب حضــرت حــق تعال
ــن  ــه ی ای ــم هم ــه رغ ــای شــما ب دع
ــنیده  ــا ش ــا و خرابکاری ه گرفتاری ه
شــود، صلــوات تمــام ایــن حجاب هــا 
را کنــار می زنــد و همــه ی راه هــا 
آمــاده  همه چیــز  می گشــاید.  را 
می شــود بــرای اینکــه خواســته ی 
شــود. اجابــت  و  شــنیده  شــما 

داستانی از کرامت امام رضا  
)علیه السالم(

عبــارت  ایــن  صلــوات،  از  بعــد 
ــت:  ــی اس ــع خوب ــن مطل ــز حس نی
َو  َكَراَمتِــَك،  أَْفرِْشــنِي مَِهــاَد  »َو 
ــن  ــَك«. ای ِ ــارَِع َرْحَمت ــي َمَش ِ أَْورِْدن
درخواســت، خیلــی صمیمــی اســت. 
ــدم،  ــه را کــه می خوان ــن جمل مــن ای
یــاد جریانــی افتــادم کــه از حضــرت 
احمــد  راجع بــه  )علیه الســام(  رضــا 
ــده  ــل ش ــی نق ــر بزنط ــی نص ــن اب اب
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ــد کــه حضــرت  ــا دی ــن آق اســت. ای
)علیه الســام( مرکــب خــود را فرســتاده 

ــب  ــه ش ــد ک ــوت می کن و از او دع
ــه  ــد ک ــد. بع ــرت باش ــان حض مهم
حضــرت  شــد،  مهمــان  و  آمــد 
)وقتــی  انداختنــد  ســفره  برایــش 
از  هــوش  می کنــد،  فکــر  انســان 
ــو باشــی و  ــط ت ــی رود؛ فق ســرش م
ــام مهمــان خصوصــی و حضــرت  ام
ــش  ــدازد!(. غذای ــفره بین ــودش س خ
ــد:  ــرت فرمودن ــد حض ــورد. بع را خ
مــا  پیــش  امشــب  می خواهــی 
بخوابــی؟ گفــت: از خــدا می خواهــم، 
چــی بهتــر از ایــن! حضــرت فرمــود: 
ــتراحت.  ــرای اس ــو ب ــاده ش ــس آم پ
رختخــواب  خودشــان  حضــرت 
ــن  ــا په ــرای احمدآق ــان را ب خودش
ــد.  ــد: بفرمایی ــد فرمودن ــد و بع کردن
احمــد، خجالــت می کشــید؛ ولــی 
لــذت هــم می بــرد. رفــت آنجــا. 
حضــرت گفتنــد: نــه دراز بکــش. 
ــد  ــش انداختن ــود را روی ــداز خ روان
»بیتك اهلل فی عافیــه«.  گفتنــد:  و 
بخیــر.  شــب  بگــذرد،  خــوش 
خوابیــد. خــدا  بنــده  ایــن 

»أَْفرِْشــنِي  کــه می گویــد:  جایــی 
ــتر  ــر بس ــرا ب ــَك«، م ِ ــاَد َكَراَمت مَِه
ــان و مســتقر  ــت خــودت بخواب کرام
ــدن  ــث خوابی ــًا بح ــه صرف ــن. البت ک
اســت.  صمیمــی  خیلــی  نیســت، 
خــب آن بســتر چیســت؟ ببینیــد 
و  بدیــع  چقــدر  ترکیــب  اینجــا 
ــت.  ــَرم اس ــتر َک ــت. آن بس ــا اس زیب
ــی  ــَك« یعن ِ ــاَد َكَراَمت ــنِي مَِه »أَْفرِْش
آخــر کرامــت، یعنــی می خواهــی 
چــه  بــداری،  گرامــی  را  کســی 
بــا مــن همــان کار  کار می کنــی؛ 
ــع را دارم. ــن توق ــو ای ــن. از ت را ک

ــا  ــه داســتان بزنطــی. اینه ــم ب برگردی
بــرای  نیســت.  عــادی  قصه هــای 
داشــته  امام شناســی  کــه  آنهایــی 
باشــند، همیــن قصــه سرمستشــان 
آخــر عمــر چیــز  تــا  و  می کنــد 
امــام  نمی خواهــد.  دیگــری 
و  لطــف  و  َکــَرم  مظهــر  )علیه الســام( 

ــت.  ــال اس ــروردگار متع ــت پ رحم
ــت  ــن معرف ــا ای ــام را ب ــو ام ــر ت اگ
ــی  ــت می دان ــی، آن وق ــناخته باش ش
کــه »أَْفرِْشــنِي مَِهــاَد َكَراَمتِــَك« 
نیســت. زیــادی  درخواســت 
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ــود  ــا خ ــش و ب ــم گرفت ــی توه بزنط
ــبخت تر  ــو خوش ــی از ت ــت: کس گف
هســت؟ تــو کــی هســتی کــه حجــت 
ــن  ــی اب ــی، حضــرت عل ــه ی اله بالغ
تــو  بــه  )علیه الســام(  الرضــا  موســی 
مهمانــی خصوصــی داده، شــب نگــه 
ــا  ــودش را ب ــواب خ ــته، رختخ داش
دســت خــودش بــرای تــو انداخــت. 
ــش  ــه صدای ــرد ک داشــت فکــر می ک
کردنــد. یکــی آمــد و گفــت: آقــا تــو 
حضــرت  خدمــت  می خواهــد.  را 
آمــد. حضــرت گفتنــد: بیــا جلــو. آمد 
جلــو، حضــرت دســتش را گرفــت و 
ــن  ــة اب ــود: صعصع ــار داد و فرم فش
ــن  ــی اب ــد. عل ــض ش ــان مری صوح
ابــی طالــب )علیه الســام( کــه ســید اوصیــا 
اســت، بــه عیادتــش رفــت. صعصعــه 
ــه  ــو ک ــه ت ــت ک ــودش گف ــش خ پی
هســتی کــه علــی بــه خونــه ات 
ــه  ــن ب ــا ای ــادت. ت ــرای عی ــده ب آم
ــان )علیه الســام(  ــد، امیرالمؤمن فکــرش آم
بــه او خطــاب کــرد و گفــت: از 
ــدام از  ــر ک ــن، ه ــا نک ــن خیال ه ای
دوســتان مــا کــه مریــض باشــند، مــا 
ــرت  ــم. حض ــان می روی ــه عیادتش ب
همیــن مطلــب را غیرمســتقیم بــه 

ــد. آن  ــام ش ــرا تم ــاند و ماج او رس
ســقوط  می شــد  باعــث  ذهنیــت 
جلــوی  حضــرت  کــه  کنــد 
ســقوطش را گرفــت. بعــد فرمودنــد: 
کــن.]۷[ اســتراحت  بــرو  حــاال 

سنگ تمام خداوند برای انسان 

ــه در  ــه ک ــم و هرچ ــن عال ــام ای تم
آن هســت و ایــن کــره زمیــن، همــه 
ــی  ــارک و تعال ــت اهلل تب ــد کرام مه
می فرمایــد:  قــرآن  خــود  اســت. 
»أَلـَـْم نَْجَعــِل الْْرَض مَِهــاًدا؛]۸[ آیــا 
ــم؟«.  ــواره ای نگردانیدی ــن را گه زمی
ــت و  ــام ضیاف ــال در مق ــدای متع خ
پذیرایــی، بــا شــما چــه کــرده اســت؟ 
آمــاده  را  همه چیــز  شــما  بــرای 
ــد  ــم می کن ــم ه ــت. تکری ــرده اس ک
ــي  ِ ــا بَن ْمنَ ــْد َكرَّ ــد: »َولََق و می فرمای
ــرِ  ــرِّ َوالْبَْح ــي الْبَ ِ ــْم ف آَدَم َوَحَمْلنَاُه
یِّبَــاِت؛]۹[ و  الطَّ َوَرَزْقنَاُهــْم مِــَن 
به راســتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی 
را در خشــکی و  آنــان  داشــتیم و 
دریــا ]بــر مرکب هــا[ برنشــاندیم 
و از چیزهــای پاکیــزه بــه ایشــان 
ــه  ــال چ ــدای متع ــم«. خ روزی دادی
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کــرده  درســت  برایــت  ضیافتــی 
ــم را  ــت تکری ــه فرص ــت. این هم اس
ــم  ــما فراه ــرای ش ــال ب ــدای متع خ
کــرده تــا خودتــان بــه کریمــه ی 
ــی  ــد؛ یعن ــدا کنی ــه پی ــان توج خودت
پیــدا  توجــه  بــه جــان خودتــان 
کنیــد و قــدر آن را بدانیــد، و بــا 
اســتغاثه بــه درگاه خــدای متعــال 
ــع  ــن از مناب ــور گرفت ــتناره و ن و اس
الهــی  ولــی  از  وحــی،  و  نــور 
ــان را  ــان خودت ــد و ج ــک بگیری کم
ــد. ــرار دهی ــق ق ــت ح ــان کرام مهم

پذیرایی از جان، درخواست  
مؤمن از خداوند

َكَراَمتِــَك«  مَِهــاَد  »أَْفرِْشــنِي 
ــا  ــه از پذیرایی ه ــت آن مرتب درخواس
اســت؛ قانــع نشــوید بــه پذیرایی های 
ــد،  ــم ببینی ــا را ه ــه اینه ــری. البت ظاه
ــه  ــی شــکرگزاری ب ــا خیل خــود اینه
درگاه خــدای متعــال دارد. چقــدر 
ــم  ــرق ه ــرده، ف ــرام ک ــما را احت ش
ــي  ِ ــا بَن ْمنَ ــوده: »َكرَّ ــته و فرم نگذاش
در  را  آدم  بچه هــای  همــه ی  آَدَم« 
ــت  ــی ضیاف ــت عموم ــفره ی کرام س

کردیــم کــه همــان رحمــت رحمانیــه 
اســت. انســان مؤمــن از رهگــذر 
ــازه  و  ــای ت ــع تقاض ــش در واق ایمان
ــرد.  ــکل می گی ــری در او ش ــاز برت نی
او  پذیرایــی جــان  برتــر  نیــاز  آن 
ــاص  ــات خ ــیله عنای ــه وس ــت ب اس
رحمــت  می شــود  کــه  ربوبــی 
رحیمیــه حــق. ایــن را از خــدای 
بــه  خوشــا  می خواهــد.  متعــال 
ــد هســتند. ــه بهره من ــی ک حــال آنهای

 »برقی از منزل لیا بدرخشــید ســحر؛ 
ــا خرمــن مجنــون دل افــگار  وه کــه ب
می کنــد  چــه  کــرد«.]۱۰[  چــه 
خــدای متعــال در آن رســیدگی ها؟ 
ــور از  ــه چط ــم ک ــه می فهم ــن چ م
آنهــا پذیرایــی می کنــد؟ بیــن آنهــا و 
خــدای متعــال چــه رابطــه ای وجــود 
می شــوند؟ تکریمــی  چــه  دارد؟ 

شهادت، اوج تکریم انسان  
توسط خداوند

بــا  تکریــم  ایــن  قلــه ی  ظاهــراً 
شــهادت انجــام می شــود. خــدای 
ــوره ی  ــئله در س ــن مس ــال از ای متع
مبارکــه ی یاســین پرده بــرداری کــرده 
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یاســین  آل  مؤمــن  وقتــی  اســت. 
ــَل  شــهید شــد، خداونــد فرمــود: »قِی
ــه  ــد ب ــه ش ــَة؛]۱۱[ گفت ــِل الَْجنَّ اْدُخ
خیلــی  شــهادتش  درآی«.  بهشــت 
ــر دســت  ــد زی ــود، انداختن عجیــب ب
ــه  ــا ب ــد ت ــد زدن ــدر لگ ــا و آن ق و پ
خــدای  هرچــه  رســید.  شــهادت 
متعــال پیامبــر فرســتاد، اینهــا تکذیــب 
ــا  ــٍث؛]۱۲[ ب ِ ــا بِثَال ْزنَ ــد. »َفَعزَّ کردن
ــد  ــان را[ تأیی ــتاده[ ســومین ]آن ]فرس
کردیــم«. مــا ســومی را هــم کــه 
فرســتادیم، تکذیــب کردنــد و اذیــت 
و آزار دادنــد. او شــروع کــرد بــا 
قــوم خــودش صحبــت کــردن و 
آنهــا را نصیحــت کــرد کــه پیامبــران 
ــط  ــد، فق ــزی نمی خواهن ــما چی از ش
ــی  ــال ســعادت شــما هســتند. ول دنب
ــه  ــد ک ــن افتادن ــن مؤم ــان ای ــه ج ب
می گوینــد حبیــب نجــار بــوده، از 
ــود.  ــده ب ــه آم ــه مدین ــن نقط دورتری
آن قــدر بــا لگــد زدنــد کــه زیر دســت 
و پــا لــه شــد و بــه شــهادت رســید. 
ــه  ــه او گفت ــد ب ــم می گوی ــرآن کری ق
ــته ها  ــا بهشــت؛ فرش ــه بی ــود ک می ش
او را مســتقیم بــه بهشــت بردنــد. 
یکــی از رفقــای مــا در زمــان جنــگ 

ــال  ــدای متع ــن از خ ــه م ــت ک گف
شــبانه روز شــهادت را تمنــا می کنــم؛ 
ــد از  ــه بع ــرط: اینک ــا دو ش ــا ب منته
ــت  ــه در حال ــد؛ اینک ــالگی باش نودس
خــواب باشــد! غــرض اینکــه ظاهــراً 
فاصلــه ای وجــود نــدارد و تــا شــهید 
بــه خــودش بیایــد، می بینــد دعوتــش 
می کننــد بــه بهشــت. فاصلــه ا ی بیــن 
شــهادت او و دعــوت بــه بســاط قرب 
ــین در  ــن آل یاس ــت. مؤم ــی نیس اله
ــه بهشــت، گفــت:  جــواب دعــوت ب
»قِیــَل اْدُخــِل الَْجنَّــَة َقــاَل یـَـا لَیـْـَت 
َقْومـِـي یَْعَلُمــوَن؛]۱۳[ ]ســرانجام بــه 
ــدو[  ــد و ب ــته ش ــان کش ــرم ایم ج
گفتــه شــد: بــه بهشــت درآی. گفــت: 
می  دانســتند«.  مــن  قــوم  کاش  ای 
ــه خــدای  ــتند ک ــردم می دانس کاش م
ــرا  ــد و م ــرا آمرزی ــه م ــال چگون متع
چــه تکریمــی کــرد! چقــدر مــرا 
گرامــی داشــت! آن کرامــت چیســت؟ 
روایــات،  از  بعضــی  اســاس  بــر 
ــر  ــه از پیامب ــی ک ــًا روایات مخصوص
ــه  ــه ب ــی ک ــن تکریم ــم، باالتری داری
شــهید می شــود، تجلــی حــق تبــارک 
ــهید  ــرای ش ــش ب ــه جمال ــی ب و تعال
ــودم  ــرای خ ــو ب ــد ت ــت. می گوی اس
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ببیــن! چیــزی کــه  هســتی، مــرا 
دیگــران نمی تواننــد ببیننــد. از جمــال 
ــود. ــان داده می ش ــهید نش ــه ش اهلل ب

راحــل  امــام  درجــات  خــدا 
ــر  ــه آن باالت ــان را آن ب ــأن م عظیم الش
می گفــت  ایشــان  بدهــد،  قــرار 
مستانه شــان  قهقهــه  در  شــهدا 
عنــد ربهــم یرزقــون هســتند. در 
آنهــا  بــه  جامــی  چــه  مقــام  آن 
بــاال  خیلــی  شــهادت  دادنــد؟ 
اســت. خــوش بــه حــال شــهدا!

سلیمانی، شهیدی متفاوت و  
ویژه

حــاال دیگــر نوبــرش هــم حــاج 
ــده  ــاد دی ــهید زی ــا ش ــود. م ــم ب قاس
ــه  ــهید ب ــی ش ــاب خیل ــم، انق بودی
خــودش دیــده؛ امــا ظاهــراً ایــن چیــز 
بــود، خیلــی فوق العــاده  دیگــری 
ــری  ــی دلب ــه خیل ــد ک ــود. می بینی ب
بــه  کــه  هــم  تحولــی  می کنــد. 
ــه ی  ــال در جامع ــدای متع ــف خ لط
مــا پیــدا شــد، خیلــی مغتنــم اســت.

مواظب نعمت ها باشیم 

ــد،  ــی می آی ــت نعمت ــر وق ــًا ه طبع
پشــت ســرش شــیاطین جــن و انــس 
دســت بــه دســت هــم می دهنــد کــه 
آن نعمــت را بگیرنــد و حالت کفرانی 
ــح  ــذا صب ــود. ل ــدا ش ــه پی در جامع
چهارشــنبه روز نوزدهــم دی، بعــد از 
ــد و  ــلیک ش ــک ها ش ــه آن موش اینک
ــردم در  ــم م ــد از آن شــرکت عظی بع
ــف  ــل توصی ــه قاب ــی ک راهپیمایی های
نیســت، اهالــی قــم خدمت آقــا رفتند. 
حــاج  راجع بــه  ابتــدا  آنجــا  آقــا 
ــد  قاســم گفتنــد و بعــد شــروع کردن
صحبــت  بنی اســراییل  راجع بــه 
ــد و  ــب کردن ــا تعج ــردن. خیلی ه ک
ــه بعضی هــا خیلــی  مــن دیــدم کــه ب
چنیــن  در  مــا  اآلن  کــه  برخــورد 
ــروع  ــا ش ــتیم، آق ــی هس ــال خوش ح
اســراییل  بنــی  راجع بــه  کردنــد 
و خطــر کفــران نعمــت صحبــت 
کــردن. آقــا فرمودنــد: خــدای متعــال 
ــر  ــرائیل را ب ــی اس ــا بن ــد م می گوی
همــه ی عوالــم تفضیــل دادیــم؛ ولــی 
گرفتــار کفــران نعمــت شــدند و 
ــت  ــر نعم ــار ه ــد. کن ــقوط کردن س



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــد  ــه شــکر باش ــتان ب ــی، حواس بزرگ
ــوید. ــران نش ــه کف ــا ب ــه مبت و اینک

جدا شدن صف دوست از 
دشمن در حادثه سقوط هواپیما

صحبت هــای ۱۹ دی را ببینیــد کــه 
ــی  ــت، خیل ــن نعم ــت. ای ــم اس مه
ــه  ــم ب ــکرش ه ــت و ش ــزرگ اس ب
نســبت خــودش بایــد خیلــی بــزرگ 
ــران  ــه دیگ ــتان و ن ــه دوس ــد. ن باش
گمــان نکننــد بــا حــوادث و اتفاقاتــی 
ــه  ــن قضی ــل ماجــرای هواپیمــا، ای مث
بــه حاشــیه مــی رود. اینهــا امتحانــات 
اینکــه  بــرای  اســت  ابتائــات  و 
بعضی هــا کــه خودشــان را بــا صــف 
خالصیــن قاطــی کــرده بودنــد، غربال 
شــوند کــه ایــن خاصیــت آخــر 
الزمــان اســت. خیلی هــا خودشــان را 
بــا اهــل حــق قاطــی کــرده بودنــد و 
ــرای  ــم ب ــاج قاس ــد ح ــًا می گفتن مث
می گفتنــد  بعضی هــا  اســت.  مــا 
اصــًا حــاج قاســم مــال مــا و از 
فرمودنــد:  آقــا  بــوده.  مــا  تیــپ 
بعضی هــا سوءاســتفاده نکننــد؛ حــاج 
ــا  ــه تمــام معن ــی ب ــک انقاب قاســم ی

بــود. آقــا، جــواب آنهــا را می دادنــد، 
ــد و  ــرف  می زدن ــتند ح ــس داش از ب
ــد. ــادره می کردن ــم را مص ــاج قاس ح

بــه تمــام معنــای کلمــه حادثــه ی 
تلخــی اتفــاق افتــاده کــه صــف 
ــا  ــد. ت ــدا می کن ــم ج ــراد را از ه اف
ــه  ــروز چ ــد، ام ــه می گفتی ــروز چ دی
ــا اســتفاده از یــک  می گوییــد. شــما ب
ــدا  ــه پی ــه در جامع ــی ک ــال عاطف ح
ــاد،  ــاق افت ــه اتف ــی ک ــد و هیجان ش
ــه  ــاد بدری ــه احق ــتند ب ــاره برگش دوب
و خیبریــه و حنینیــه. هرکســی تــاش 
می کــرد بــه ســپاه تعــرض کنــد.

تعرض به نیروهای نظامی،  
گناهی نابخشودنی

خــدای متعــال شــاهد اســت کــه هــر 
نــوع تعریضــی نســبت بــه نیروهــای 
گنــاه  ســپاه،  مخصوصــًا  مســلح، 
ــال و  ــدای متع ــزد خ ــودنی ن نابخش
خلــق اســت. هرچــه در ایــن کشــور 
داریــم، از برکــت وجــود اینهــا اســت 
ــی   ــال از یک ــدای متع ــاال خ ــه ح ک
ــر در  ــای اخی ــرد. روزه ــی ک رونمای
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ســطح باالتــری حــاج قاســم بــود کــه 
ــا  ــرد. اینه ــا خــودش ب ــه را ب دل هم
گوهرهــا و گنج هــای ناشــناخته  ایــن 
ــی  ــاال خطای ــت. ح ــا اس مجموعه ه
اتفــاق افتــاده، هیــچ جــای دنیــا 
ــاک  ــف خطرن ــت در مواق ــم نیس رس
ــی  ــرایط جنگ ــان در ش ــه کشورش ک
اســت، مقامــات اعتــراف کننــد. حتــی 
ــم  ــد، رس ــاق بیفت ــم اتف ــدش ه عم
ــد  ــه رس ــا چ ــی ت ــت عذرخواه نیس
عالی تریــن  ولــی  خطایــش.  بــه 
ــی،  ــت مل ــده امنی ــات تأمین کنن مقام
ــد.  ــی  کردن ــت عذرخواه ــوی مل جل
حرف هــای آقــای حاجــی زاده، انســان 
را  می انــدازد. همــه  گریــه  بــه  را 
ــد و همــه ی مســئولیت  ــر می کن تطهی
می گیــرد.  عهــده  بــه  خــودش  را 
در  ســامی  اقــای  صحبت هــای 
مجلــس نیــز بســیار خــوب بود. ســپاه 
ــزی  ــا چی ــر اینه ــت. اگ ــی اس قیمت
نمی فهمیــد.  کســی  نمی گفتنــد، 
طــرف بیرونــی هــم قانــع شــده 
ــن  ــود، نشــانه ای از اینکــه اینجــا ای ب
ــن  ــا از ای ــود. صده ــاده، نب ــاق افت اتف
ــی  ــد و کس ــا می افت ــات در دنی اتفاق
اینهــا را آشــکار نمی کنــد. امــا در 

ــل  ــح در مقاب ــان صری ــران خودش ای
چشــم دوســت و دشــمن اعــام 
بــه عهــده می گیرنــد. می کننــد و 

خاطره ای نفس گیر از عملیات  
کربالی ۵

در عملیــت کربــای ۵، مــا رســیدیم 
بــه نقطــه ی حساســی بــه نــام جزیــره 
بوآریــن. رفقــای مــا همــه افتادنــد تــو 
ــد و  ــه می کردن ــال، یــک عــده نال کان
در حــال شــهادت بودنــد، یــک عــده 
هــم شــهید شــدند، خیلــی صحنــه ی 
عجیبــی بــود؛ بــرای شــما قابــل 
تصــور نیســت. مــا چنــد نفــر گرفتــار 
شــب  یــک  از  بعــد  مجــروح،  و 
عملیــات خیلــی ســنگین. بــه گمانــم 
پنــج نفــر مانــده بودیــم. دشــمن هــم 
ــره  ــد. محاص ــک می ش ــا نزدی ــه م ب
بودیــم و آمــاده اینکــه یــا کشــته 
ــی  ــات خیل ــیر. لحظ ــا اس ــویم ی  ش
ــا در آن  ــه م ــی ک ــود. کانال ــختی ب س
ــد،  ــی نمی زدن ــر معمول ــا تی ــم، ب بودی
بــا آر پــی جــی می زدنــد. مــا بــا ایــن 
چنــد نفــر عهــد بســتیم و گفتیــم کــه 
ــود  ــا ب ــی از بچه ه ــم. یک ــا می روی م
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ــک  ــود، ی ــاد ب ــی دردش زی ــه خیل ک
نفــر نشســت کنــار او تــا آن لحظــات 
ــد  ــا چن ــد. م ــان کن ــرای او آس را ب
نفــر هــم یکــی تیربــار گرفــت و منــم 
ــی  ــتم. بی ب ــی کاش داش ــک بی ب ی
کاش خزانــه تیــرش زیــرش نصــب 
ــم.  ــا آماده ای ــه م ــم ک ــود. گفتی می ش
ــه اش  ــه عّمام ــی ک ــک ســید روحان ی
ــرو  ــو ب ــم ت ــود، گفت ــرش ب ــم س ه
ــر  ــده. ه ــی ب ــال و دیده بان ــاال کان ب
ــا  ــه ســمت م ــدی کســی ب ــت دی وق
می آیــد، خبــر بــده. ناگهــان خبــر داد 
ــد.  ــا می آی ــه ســتون دارد ســمت م ک
ــاده  ــم و آم ــهادتین را خواندی ــا ش م
شــدیم و بــا هــم قــرار گذاشــتیم 
ــر بزنیــم و کســی  ــا آخریــن تی کــه ت
ــد.  ــده بمانن ــم زن ــا را نگذاری از آنه
خیلــی هــم گلولــه نداشــتیم؛ امــا 
هرچــه کــه بــود بردیــم. موضــع 
ــراری  ــتادیم. ق ــم و ایس ــه بودی گرفت
ــی  ــه وقت ــود ک ــن ب ــتیم ای ــه گذاش ک
ــه  ــد ب ــک ش ــک نزدی ــمن نزدی دش
طــوری کــه کمتــر کســی از تیــررس 
ــم.  ــتور بده ــن دس ــد، م ــرون بمان بی
دیگــر فرمانــده ای نمانــده بــود. ســرم 
ــد ســتون  ــدم دارن ــاال آوردم و دی را ب

می شــود.  نزدیــک  دارد  بزرگــی 
چــرخ می خــورد زیــر منورهــا، البتــه 
ــود.  ــم ب ــاه ه ــود و م ــن ب ــوا روش ه
اینهــا چــرخ می خوردنــد و از الی 
ــو  ــنگر ها، جل ــا و س ــا و نی ه نخل ه
می آمدنــد. آتــش هــم از همــه طــرف 
بــود. نزدیــک نزدیــک کــه شــدند، تــا 
خواســتم بگویــم بزنیــد، گویــا زبانــم 
ــه  ــل اینک ــد. مث ــد آم ــد و بن الل ش
کســی بــه مــن گفــت کــه نــزن. 
ــد  ــم آم ــه ذهن ــه ب ــری از ثانی در کس
ــرایط  ــند؟ ش ــودی باش ــد خ ــه نکن ک
منطقــه بــه گونــه ای نبــود کــه تصــور 
دارنــد  خودمــان  بچه هــای  کنیــم 
ــا  ــم: از آنه ــید گفت ــه س ــد. ب می آین
ــرس. ســید هــم داد  ــز شــب را بپ رم
زد رمــز شــب، آنهــا آن قــدر نزدیــک 
ــد کــه صــدای ســید را شــنیدند  بودن
و بلنــد گفتنــد: نزنیــد، مــا از خودیــم 
و رمــز را گفتنــد. قبــل از اینکــه رمــز 
را بگوینــد، بچه هــا شــروع کــردن 
بلنــد بلنــد فارســی حــرف زدن، کــه 
ــد  ــم. آمدن ــا از خودی ــد م ــا نزنی آق
گــردان  بچه هــای  دیدیــم  جلــو، 
امــام ســجاد )علیه الســام( هســتند کــه 
ــوند؛  ــاق ش ــا الح ــه م ــود ب ــرار ب ق
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ولــی دیــر رســید بودنــد. جایــی 
ــم.  ــده بودی ــی ش ــا قیچ ــه م ــود ک ب
ــد، خــدا  ــودم بزنین ــه ب ــن گفت اگــر م
را  بچه هــا  از  چقــدر  می دانــد 
ــم از  ــا ه ــًا آنه ــم و حتم ــته بودی کش
خودمــان،  یعنــی  می کشــتند؛  مــا 
ــم. جنــگ  ــان را تمــام می کردی خودم
ــت. ــوری اس ــن این ط ــرایط ناام و  ش

نکاتی درباره ساقط شدن  
هواپیمای مسافربری

وقتــی همــه ی موشــک های شــما 
ــه  ــک لحظ ــت، ی ــلیک اس ــاده ش آم
می آیــد،  پیــش  این طــور  هــم 
ــط  ــت، فق ــم نیس ــدی ه ــچ قص هی
و  کشــور  امنیــت  حفــظ  قصــد 
خانواده هــا اســت کــه در مخاطــره ی 
ــن  ــت. ای ــمن اس ــت اندازی دش دس
ــه  ــک لحظ ــم ی ــاره ه ــور بیچ اپرات
ــود  ــه خ ــرد، البت ــم بگی ــد تصمی بای
ــاده روی می کننــد. آنهــا  رفقــا هــم زی
ان شــاءاهلل در امــان الهــی هســتند. 
تــازه عنــوان شــهید هــم بــه آنهــا داده 
شــد. ان شــاءاهلل کــه در مغفــرت الهــی 
و رحمــت الهــی هســتند. ایــن راهــی 

اســت کــه همــه ی مــا می رویــم، دیــر 
ــوخت،  ــان س ــا دلم ــه م ــا زود، هم ی
اصــًا از قبلــش ســوخته بــود، حــاال 
ــا خطــای انســانی کــه نبایــد  حتــی ب
بگوییــم، بایــد خطــای سیســتمی 
دلمــان  هــم  موقــع  آن  بگوییــم، 
ســوخت، حــاال بیشــتر ســوخت. امــا 
ــزرگ  ــا آن را ب ــای م ــی از رفق برخ
می کننــد.  زیــاده روی  و  می کننــد 
می گفتنــد:  دادنــد.  هــم  توضیــح 
چــرا دیــر گفتیــد؟ این هــم از آن 
میــدان  وســط  اســت،  حرف هــا 
اینکــه  ضمــن  نمی شــود.  جنــگ 
شــرایط کشــور عــادی نیســت، شــما 
ــدرت را  ــر ق ــک اب ــت ی ــام حیثی تم
بــه هــم ریختیــد و خــوردش کردیــد، 
ــان کاری دســت  ــه اســت، ناگه دیوان
ــن  ــط ای ــاال وس ــد. ح ــور می ده کش
ــم  ــری ه ــد خب ــر بخواه ــرا اگ ماج
ــی های  ــد در بررس ــود، بای ــام ش اع
هــم  شــرایط  و  زمــان  تکمیلــی، 
محاســبه شــود. خــدا خــودش همه را 
اصــاح کنــد. خــدا کســانی کــه ایــن 
ــم  ــاده ه ــاق افت ــان اتف ــانحه برایش س
ــا  ــد؛ مخصوصــًا بعضی ه رحمــت کن
ــی  ــد. اینهای ــا بودن ــزء نخبه ه ــه ج ک
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خــود  بــه  دلســوزی  ظاهــر  کــه 
یــک  می دانــد  خــدا  گرفته انــد، 
میلیــاردم فرمانده های ســپاه و شــماها 
و بچه هــای مؤمــن دلشــان نســوخت. 
ــد. خــدای  ــازی می کنن ــم، ب اینهــا فیل
ــر و  ــان صب ــه خانواده هایش ــال ب متع
اجــر بدهــد و اینهــا را حفــظ کنــد از 
ــانه ای  ــای رس ــه دام بازی ه ــه ب اینک
ــه  ــه هــم جامع ــن مرحل ــد. از ای بیفتن
مــا بگــذرد و بــه بلــوغ باالتــر برســد. 
روح ایــن شــهدا مــدد خواهــد کــرد 
بــرای یــک مرحلــه ی کامل تــر و 
ــن  ــت ای ــه برک ــه ب ــی ک ــر. تحول بهت
شــهادت پیــش آمــد، آثــارش خیلــی 
و  ایــران  نســل  در  اســت  عمیــق 
ــی  ــا. خیل ــه ی م ــا و جامع ــان م جوان
ــد  کار بزرگــی اســت. کــور خوانده ان
ــد شــهادت آن مــرد  کــه فکــر می کنن
بــزرگ تحــت تأثیــر ســقوط هواپیمــا 
قــرار می گیــرد و آســیب می بینــد. 
آســیب نمی بینــد؛ اگــر بــه آن آســیب 
نزنیــم و شــکرش را بــه جــا آوریــم.
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