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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمد هللَّ رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا و نبّينا ابى القاسم المصطفى محّمد و 
على آله االطيبين االطهرين المنتجبين سّيما بقّية اهللَّ فى االرضين.

خيلى خوش آمديد خواهران و برادران عزيز، خانواده های معّظم شهيدان که بدون 
مبالغه بقای انقالب و امنّيت کشور و پيشرفت کشور از هر جهتى مرهون صبر و استقامت 
خانواده های معّظم و مرهون خون آن شهيدان عزيز است. ايّام هم ايّام خيلى مناسبى است؛ 
ايّام شهادت موالی مّتقيان است که اين بزرگوار بزرگ ترين شهيد در تاريخ اسالم بلکه در 
تاريخ بشر است. همچنان که نسبت به حضرت اباعبداهلل الحسين )عليه الّسالم( سّيدالّشهداء 
تعبير »ثاراهلل« به کار رفته است، يعنى کسى که خون بهای او خدا است -معنای ثاراهلل اين 
است؛ عظمت خون بهای او به قدری است که جز خود خدای متعال هيچ چيز نميتواند 
خون بهای اين عزيزان باشد- عين همين تعبير درباره ی اميرالمؤمنين است؛ چون شما 
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ميگوييد: يا ثاَر اهللِ َو ابَن ثارِه؛)۲( »َو ابَن ثارِه« يعنى اميرالمؤمنين هم در همين رتبه ی 
عظمت از لحاظ خون بها است. عظمت اين شهيد بزرگوار، شهيد در محراب، شهيد در راه 

حق، شهيد قاطعّيت، شهيد استقامت، از اين تعبيرات کامالً آشکار است.

 توّجه به ارواح مطّهر شهيدان؛ يكى از ابزارهاى توّسل و تقّرب به خداوند 
خب، ايّام هم ايّام دعا و تضّرع و توّسل و مانند اينها است. يکى از ابزارهای توّسل و تقّرب 
به پروردگار، توّجه به ارواح مطّهر شهيدان است. يعنى ما در اين شبها -چه شبهای قدر، 
چه کّل شبهای ماه رمضان که هر کدام يک ماجرايى است، يک داستانى است هر يک 
از شبها به تنهايى- اگر ميخواهيم توّسل بجوييم، تضّرع کنيم، دعای مستجاب داشته 
باشيم، بايستى از ارواح متعالى استشفاع)۳( کنيم، آنها را شفيع قرار بدهيم و يکى از اين 
مجموعه های متعالى، همين شهدای عزيز ما هستند. و خانواده های شهدا اين فرصت را 
دارند -چه پدرها و مادرها، چه فرزندان، چه همسرها، چه بقّيه ی بستگان- که از ارواح 
شهيدان عزيزشان که دلهای اينها بسته ی به آنها است، استمداد کنند برای تقّرب به 

خداوند.

 رسوايى حكومتهاى غربى در اّدعاى مبارزه با تروريسم، و در عمل 
حمايت از منافقين تروريست      

خانواده های شهدا خيلى عزيزند. من هميشه عرض کرده ام که در سنگر مقّدم دفاع از 
ارزشها و دفاع از انقالب و دفاع از اسالم و دفاع از قرآن، شهيدان ما هستند و بالفاصله 
پشت سر اينها خانواده هايند؛ پدرها، مادرها، همسرها، فرزندان؛ اين را بايد قدر دانست. 
تأثيرات اين شهادتها برای اسالم و مسلمين چيز کمى نيست. امروز بعد از گذشت ۳۵ سال 
از حادثه ی هفتم تير و شهادت آن عزيزان، همچنان اين حادثه الهام بخش است. يعنى 
يک گروه تروريست خبيث بى رحم در داخل کشور، مجموعه ی بزرگان و شخصّيت های 
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اصلى و ارکان کشور را مورد تهاجم قرار ميدهند، آنها را ترور ميکنند و کشور را از وجود آنها 
محروم ميکنند، بعد ميگريزند و ميروند در آغوش همين کشورهايى که اّدعای ضّديّت 
آنها با تروريسم دنيا را پُر کرده و آنها اينها را در آغوش ميگيرند. دولتهای اروپايى -حاال اين 
دولتهای آسيايى و امثال اين مرتجعين منطقه که قابل ذکر نيستند- که اين همه اّدعای 
ضّديّت با تروريسم و طرف داری از حقوق بشر و اين حرفها را با صدای بلند ميگويند و 
خودشان را صاحب ماجرا و صاحب قضّيه ميدانند، اين سؤال ]از آنها[ بى پاسخ است که چرا 
آغوش باز کردند و قاتالن ]اين [ ملّت را در آغوش گرفتند؟ چرا اينها را پناه دادند؟ چرا اينها را 
به دولت جمهوری اسالمى تسليم نکردند که حکم الهى را درباره ی اينها جاری کند؟ چرا؟ 
اين رسوايى بزرگ حکومتهای غربى و دولتهای اروپايى و آمريکا در اين قضّيه، يک حادثه ی 
تاريخى است؛ اين خيلى امر مهّمى است، از اين نميشود به آسانى گذشت و تاريخ از اين 
حادثه نميگذرد؛ اين يک طرف قضّيه است. يک طرف قضّيه، خود اين تروريست هايند؛ اينها 
کسانى هستند که به عنوان دفاع از خلق، بعضى هايشان حّتى دفاع از اسالم، وارد ماجرای 
مبارزات شدند و اين افتضاح را، اين فاجعه آفرينى را در پرونده ی خودشان ثبت کردند، و 
بعد هم رفتند به کسى مثل صّدام پناهنده شدند. همينهايى که اّدعای ضّدآمريکايى بودن 
ميکردند، پناهنده شدند به صّدام، و امروز هم در زير چتر حمايت آمريکا دارند زندگى 
ميکنند؛ چه در عراق، چه در بخشى از اروپا که اينها را به آنجا منتقل کردند. ماجرای عجيبى 

بود اين ماجرای هفتم تير سال ۶۰. اين حادثه ی بزرگ درس دارد، عبرت دارد.

 لزوم زنده نگاه داشتن حوادث مهّم انقالب ازجمله حادثه ى هفتم تير 
ما البّته کم کاريم. حاال آقای شهيدی فرمودند که ما در بنياد شهيد داريم کار ميکنيم لکن 
کار فقط اين نيست که ما به خانواده های اينها اظهار احترام کنيم، تعظيم کنيم، تجليل 
کنيم؛ نه، حادثه را بايد احياء کنيد، زنده نگه داريد. باز هم مردم و روحّيه ی انقالبى خود 
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مردم است که اين حوادث را زنده نگه داشته است، َوااّل ما يک فيلم درباره ی اين حادثه ی 
بزرگ نداريم؛ يک اثر هنری درباره ی حادثه ی هفتم تير نداريم که حقايق را روشن کند، 
معلوم بشود اينها چه کسانى بودند؟ چه بودند؟ آنهايى که شهيد شدند چه کسانى بودند؟ 
شهيد بهشتى چه کسى بود؟ آن وزرای مخلِص مؤمِن پاک باخته ای که با همه ی وجود 
وارد ميدان بودند و ما با اينها زندگى کرده بوديم، با اينها کار کرده بوديم، اينها را از نزديک 
مى شناختيم، چه کسانى بودند؟ چه بودند؟ هنوز ما يک اثر هنری نداريم، يک فيلم 
سينمايى نداريم، يک نمايش تجّسمى نداريم، يک ُرمان خوب نداريم؛ اينها کارهايى است 

که ما نکرديم و بايد بکنيم. اين حاال مربوط به آن مجموعه.

  درس آموز بودن زندگى شهداى دفاع مقّدس 
شهدای دوران دفاع مقّدس؛ خب، در اين زمينه هم کارهايى انجام گرفته است اّما هرچه 
کار انجام بگيرد کم است. هزاران شهيد در اوضاع مختلف، از شهرهای گوناگون، با سطوح 
مختلف، از نوجوان چهارده پانزده ساله گرفته، تا پير شصت هفتاد ساله، رفتند در اين ميدان، 
جنگ را مردمى کردند، جنگ را از انحصار نيروهای رسمى درآوردند. هرکاری که مردم 
پشت سِر نيروهای رسمى و همراه با آنها حضور پيدا کنند و با انگيزه کار کنند پيش ميرود؛ 
امروز هم توصيه ی ما به مسئوالن دولتى در همه ی زمينه ها -زمينه ی اقتصاد و بقّيه ی 
چيزها- همين است. در جنگ اين اتّفاق افتاد؛ مردم رفتند و خودشان را در معرض اين 
امتحان عجيب قرار دادند؛ شوخى نيست؛ ما از جنگ يک چيزی مى شنويم؛ بخوانيد اين 
کتابهايى را که جزئّيات اين عملّياتها را ذکر کردند؛ از سطوح باال، قرارگاه های اصلى ميدان 
جنگ بگيريد که مال ارتش و سپاه ]بود[ تا رده های پايين، تا رده ی گردان و گروهان و 
دسته؛ شرح حال اين جوانها، يک يک اينها برای ما درس آموز است. هر يکى از اين جوانهايى 
که به شهادت رسيدند، رفتارشان، گفتارشان، حرکتشان، يک دريچه ای به سوی يک دنيای 
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معرفتى است؛ انسان را بيدار ميکند، آگاه ميکند.

)( سه جنبه ى مهّم حضور مدافعان حرم براى حفظ حريم اهل بيت   
امروز مسئله ی شهدای دفاع از حريم اهل بيت مطرح است؛ اين از آن ماجراهای عجيب 
تاريخ است. ما در دوران جنگ جوانها را تشويق ميکرديم به اينکه برويد به ميدان جنگ، 
اجابت ميکردند و ميرفتند؛ امام يک سخنرانى ميکردند، خيل جوانها راه مى افتادند ميرفتند 
]اّما[ امروز ما چنين تشويقى نميکنيم، درعين حال اين انگيزه چقدر قوی است، اين ايمان 
چقدر شّفاف است که اين جوان از ايران، از افغانستان، از کشورهای ديگر راه مى افتد، بلند 
ميشود از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگى راحتش ميگذرد، ميرود در يک 
کشور غريب، در يک خاک غريب، در راه خدا مجاهدت ميکند و به شهادت ميرسد. اين چيز 
کوچکى است؟ قدم به قدم تاريخ انقالب اسالمى از اين شگفتى های تاريخ ساز به خود ديده 

است؛ اينها شگفتى است.
 و من عرض کنم اين سه جنبه دارد: يک جنبه، جنبه ی صبر خوِد اين شهيد و انگيزه و ايمان 
اين شهيد است؛ يک جنبه، جنبه ی صبر خانواده ها و تحّمل آنها است؛ ]چون [ اين زن جوان 
ميتوانست کاری کند که شوهرش نرود؛ اين پدر و مادر ميتوانستند مانع رفتن جوانشان 
بشوند؛ اينها صبر کردند؛ هم برای رفتن او، هم هنگام برگشتن جنازه ی مطّهر او، و ]هم [ بعد 
از او. و جنبه ی سّوم خوِد حادثه است که تاريخ نگار انقالب اسالمى است؛ انقالب اين است، 
نظام اسالمى اين است. اين انگيزه ها، اين ايمانها، اين قدرتهای روحى، اين عزم و اراده ها 
است که جمهوری اسالمى را به وجود آورده؛ ميشود دستِ کم گرفت جمهوری اسالمى را؟ 
دشمنها چه خيال ميکنند درباره ی نظام جمهوری اسالمى؟ يک پيکره ی عظيمى، همه 

اقتدار، همه توانمندی؛ جمهوری اسالمى را اين چيزها تشکيل داده.
 خب بله، فالن گوشه يک ضعف هست، فالن آدم سست هّمت و سست اراده ای هم هست 



6

05/ 04 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم

که دچار اعتياد ميشود، دچار فساد ميشود، دچار انواع واقسام اشکاالت ميشود؛ اين در هر 
جامعه ای هست؛ مهم اين است که يک جامعه از آن ارکان نگهدارنده ای برخوردار باشد که 
بتواند آن را پيش ببرد و در مقابل حوادث حفظ کند و مثل صخره ای آن را نگه دارد؛ اين 
ستونهای صخره وار همين شهدای ما هستند، همين خانواده ها هستند، همين فداکاران 
هستند، همين ايثارگران هستند؛ اينها هستند. برای همين هم هست که جمهوری 

اسالمى در چالشهای گوناگون، غالباً بر اين چالشها غلبه کرده.

 رشد و پيشرفت در گرو تكيه به انقالب و كوتاه نيامدن از ارزشهاى 
انقالب 

برادران و خواهران عزيز! من اين حرف را شايد با کم وزياد َده ها بار گفته ام، باز هم تکرار 
ميکنم: ما هرجا به انقالب تکيه کرديم، به روحّيه ی انقالبى تکيه کرديم، پيش رفتيم؛ هرجا 
از ارزشها کوتاه آمديم، انقالب را نديده گرفتيم، از اين گوشه اش زديم، از آن گوشه اش زديم، 
تأويل و توجيه کرديم، برای خوشايند عناصر استکبار که دشمنان اصلى اسالم و دشمنان 
اصلى اين نظامند، مدام حرف را جويديم، حرف را خورديم، عقب مانديم؛ قضّيه اين جوری 
است. راه پيشرفت ايران اسالمى، احياء روحّيه ی انقالبى و احياء روحّيه ی مجاهدت است.

 مجاهدت، ميدانهای فراوانى دارد؛ البّته همه ی ميدانهای مجاهدت هم خطر دارد. شهدای 
هسته ای را ببينيد! در ميدان علم کار کردند اّما مورد تعّرض دشمن قرار گرفتند؛ ]اين [ جهاد 
َل اهللُ الُمجاِهديَن َعلَى القاِعديَن اَجًرا َعظيًما؛)۴( خب، ]اينکه [ خدای متعال برای  است. َفضََّ
مجاهدين فضيلت قائل شده است، برای مجاهدت رتبه قائل شده است، برای همين است. 
ما مگر چقدر در اين دنيا عمر ميکنيم؟ ميلياردها سال قبل و بعد ما اين دنيا عمر دارد، از اين 
ميلياردها ]سال [، پنجاه سال، شصت سال، هفتاد سالش نصيب من و شما است؛ در اين 
مّدت بايد از فرصت استفاده کنيم، خودمان را برای زندگى واقعى ای که »اِنَّ الّدارَ اآلِخَرةَ لَِهَى 
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الَحَيوان«)۵( است، آماده کنيم. در اين فاصله، بعضى ها مجاهدت ميکنند و اين مجاهدت، 
آنها را به مقامات عالى ميرساند؛ نه فقط آخرت خودشان را درست ميکنند، دنيای ديگران 
را هم ميسازند و تقويت ميکنند و به وجود مى آورند. آن وقت اين ماِل مجاهدت است؛ مال 
شهدا: َو ال تَحَسَبنَّ الَّذيَن ُقِتلوا فى َسبيِل اهللِ اَمواتًا، اينها مرده نيستند، بَل اَحيآٌء ِعنَد َربِِّهم 
يُرَزقون * َفِرحيَن بِمآ ءاتاُهُم اهللُ ِمن َفضلِه  َو يَسَتبِشروَن بِالَّذيَن لَم يَلَحقوا بِِهم ااَّل َخوٌف 
َعلَيِهم َو ال ُهم يَحَزنون.)۶( قضّيه اين جوری است؛ اين کالم خدا است، مژده ی خدا است 
که ميگويد اينها زنده اند، پيش خدايند، مورد لطف الهى اند، مورد رزق الهى اند، خرسندند، 
خوشحالند؛ به من و شما هم پيغام ميدهند و ميگويند که بدانيد اگر از اين راه بياييد، در اين 
سرمنزل نه غم هست، نه نگرانى؛ نه ترس هست، و نه حزن؛ ااَّل َخوٌف َعلَيِهم؛ راه اين است. 

راه را درست رفتند، صحيح رفتند، درست حرکت کردند.
 البّته شما خانواده ها رنج کشيديد، غّصه خورديد؛ حق هم داريد؛ از دست دادن جوانتان -چه 
جوان، همسرتان باشد، چه فرزندتان باشد، چه دامادتان باشد، چه برادرتان باشد- خيلى 
سخت است. برای بازماندگان، خيلى سخت است، خيلى دشوار است اّما بدانيد آنها خيلى 

خوشند؛ آنها در زير سايه ی نعمت الهى دارند زندگى ميکنند.

 ضعف دشمنان مستكبر در برابر توانايى هاى معرفتى و معنوى انقالب 
اسالمى

در مقابله ی با دشمناِن مستکبر اين جوری بايد برخورد کرد. دشمنان مستکبر، از اين 
حقيقت بى خبرند؛ در محاسباتشان نميتوانند اين را بفهمند. ]در مورد[ جنگ نامتقارن 
شنيده ايد؛ معنای جنگ نامتقارن اين است که ]يکى از[ نيروهای دو طرف از امکاناتى 
برخوردارند که آن طرف مقابل دستش از آن امکانات کوتاه است؛ نوعشان، شيوه شان، 
امکاناتشان، حّتى گاهى منابع قدرت در هر طرفى برای طرف مقابل ناشناخته است؛ اين 
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جنگ نامتقارن است. آنها نميدانند چه قدرتى در ايمان به خدا و در اعتقاد به جهاد وجود 
دارد؛ آثارش را مى بينند، درست نميتوانند تحليل کنند؛ لذا به اقدامات ديوانه وار ]دست 
ميزنند[. اين قضّيه ی داعش و اين قضّيه ی تروريست های تکفيری و مانند اينها، همه 
ازاين قبيل است. اينها را در واقع درست کرده اند برای اينکه جمهوری اسالمى را شکست 
بدهند؛ عراق مقّدمه بود، شام مقّدمه بود؛ مقّدمه ی اين بود که بتوانند اينجا را تحت تأثير 
قرار بدهند؛ قدرت اينجا موجب شد که اينها در آنجا هم زمين گير شدند؛ َوااّل آنها هدفشان 
اين بود. اين کسى که از اينجا بلند ميشود، ميرود در عراق يا در سوريه به عنوان دفاع از حريم 
اهل بيت در مقابل اين تکفيری ها مى ايستد، درواقع دارد از شهرهای خودش دفاع ميکند. 
البّته نّيت آنها خدا است، ]اّما[ واقع قضّيه اين است؛ اين دفاع از ايران است، دفاع از جامعه ی 
اسالمى است. مخصوص شيعه هم نيست؛ آن تکفيری ها شيعه و سّنى نمى شناسند؛ 
سّنى را هم ميزنند. ما در داخل کشور خودمان چقدر از علمای اهل سّنت داريم -مرحوم 
شيخ االسالم)۷( در سنندج، مرحوم حسين بُر)۸( در بلوچستان و علمای ديگری- که 
همين تکفيری ها اينها را ترور کردند و خونشان را مظلومانه بر زمين ريختند. آنها سّنى و 
شيعه نمى شناسند؛ آنها هر کسى را که با انقالب است، هر کسى را که در مقابل استکبار 
است، هرکسى را که با آمريکا دشمن است ميزنند؛ اسمش را هم ميگذارند جنگ شيعه و 

سّنى.

 اشتباه محاسباتى حكومت ظالم بحرين در برخورد با عالم مجاهد شيخ 
عيسى  قاسم 

امروز در بحرين مالحظه کنيد! مسئله ی بحرين جنگ شيعه و سّنى نيست، مسئله ی 
حاکمّيت جائرانه ی ابلهانه ی يک اقلّّيت مستکبر خودخواه بر يک اکثريّت گسترده است. 
يک اقلّّيت کوچکى بر هفتاد درصد، هشتاد درصد مردم بحرين دارند حکومت ميکنند؛ حاال 
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هم ]اين [ عالم مجاهد، آقای شيخ عيسى  قاسم را مورد تعّرض قرار داده اند؛ اين حماقت آنها 
است، اين بالهت آنها را نشان ميدهد. شيخ عيسى  قاسم کسى بود که تا امروز و تا وقتى که 
ميتوانست با مردم حرف بزند، از حرکات تند و مسلّحانه ی مردم جلوگيری ميکرد، مانع 
ميشد. نميفهمند که با چه کسى درافتاده اند، نميفهمند که تعّرض به شيخ عيسى  قاسم 
يعنى برداشتن مانع از مقابل جوانهای پُرشور و پُرحماسه ی بحرينى که ]اگر[ بيفتند به 
جان نظام حاکم، از هيچ راه ديگری نميتوانند آنها را ساکت کنند. اينکه عرض ميکنيم 
محاسباتشان غلط است، يک نمونه اش اين است: محاسبه ی غلط بر اثر نفهميدن وضعّيت 

جامعه و وضعّيت مردم و ايمان مردم و نشناختن مردم.
 راه، راه اسالم است، راه، راه توّکل به خدا است، راه، راه توّسل به درگاه ِعّز الهى است، راه، راه 
ايمان است؛ راه درست اين است. ملّت، با ايمان، با مجاهدت، با عزم راسخ ميتواند همه ی 
اين موانع را از پيش پای خود بردارد. بحمداهلل امروز مؤمِن مجاهِد فّعال هم کم نداريم؛ هم 
در کشور خودمان، هم در کشورهای ديگر، که مالحظه ميکنيد امروز از کشورهای مختلف 
در مقابل اين هجمه های مزدوران آمريکا و اسرائيل ايستاده اند و دارند مقاومت ميکنند، با 

اينکه در کشور خودشان هم نيستند و دور از کشور خودشان هستند.

  لزوم توّجه و قدر دانستن شبهاى ماه رمضان مخصوصاً شبهاى قدر 
برادران و خواهران عزيز! اين شبها را قدر بدانيد، اين ساعات را قدر بدانيد؛ هم دعا کنيد و با 
توّجه و با تضّرع از خدا بخواهيد، هم دعا کنيد و از خدا بخواهيد که خدا دعای ديگر مردم را 
مستجاب کند. در اين شبها -مثل ديشب، مثل فردا شب و مثل شب بيست وسّوم- که در 
اطراف و اکناف دنيای اسالم، هرجايى که اعتقاد به اين معنا وجود دارد، صداها به تضّرع بلند 
ِت االَصواُت بُِصنوِف اللُّغات؛)۹( صداها بلند است، گريه ها، استغاثه ها؛ دعا  است: اِلَيَک َعجَّ
ميکنند برای خودشان، برای ديگران، يکى از دعاهايتان اين باشد که خدای متعال دعای 
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مؤمنينى را که در اين شبها دعا ميکنند مستجاب کند؛ اين را از خدا بخواهيد.
 دعا را با حضور قلب بايد خواند. اينجا من اين را هم عرض بکنم: بعضى از اين اجتماعاتى که 
در آنها دعا خوانده ميشود، انصافاً خيلى اجتماعات دلنشينى است، يعنى خواننده ی دعا، 
دعا را فقط برای مستمع نميخواند ]بلکه [ برای دل خودش هم ميخواند. بعضى ها اين جوری 
هستند؛ خودش هم تحت تأثير دعا است. وقتى خواننده ی دعا جوری دعا ميخواند که 
خودش دارد با خدا حرف ميزند، خودش را در مقابل پروردگار عالم حاضر مى بيند -وقتى 
اين جور هست- و حال دعا برای او وجود دارد، اين مستمع هم حال دعا پيدا ميکند. بعضى 
مواردی البّته بندرت انسان مشاهده ميکند که خواننده ی دعا اصاًل در عالم دعا نيست. 
گاهى آدم در تلويزيون هم بعضى از اينها را مشاهده ميکند که خواننده ی دعا دارد فقط يک 
چيزی را با آواز ميخواند؛ نه خودش توّجهى دارد و حال دعايى دارد، وقتى خودش حال دعا 
نداشت، مستمعش هم حال دعا پيدا نميکند؛ نه اشک خودش جاری ميشود، نه ميتواند 
اشک مستمع را جاری کند؛ دل او را نميتواند منقلب کند، چون دل خودش منقلب نيست. 

دعا را اين جوری نبايد خواند.

 ارزش و اهّمّيت دعا به عنوان قرآن صاعد 
دعا سخن گفتن با خدای متعال است؛ به تعبير امام بزرگوارمان »دعا قرآن صاعد 
است«؛)1۰( همان حرف زدن با خدا است. يک وقت شما قرآن ميخوانيد، خدا دارد با شما 
حرف ميزند، يک وقت دعا ميکنيد، شما داريد با خدا حرف ميزنيد. وقتى قرآن ميخوانيد 
اين قرآِن نازل است يعنى خدای متعال دارد با شما صحبت ميکند و حرف ميزند، حقايق 
را برای شما روشن ميکند؛ از باال نازل ميشود؛ و وقتى شما دعا ميخوانيد، شما داريد با خدا 
حرف ميزنيد؛ اين صدای شما است که صعود پيدا ميکند. البّته دعا اگر خوب خوانده بشود، 
آن وقت دعای يُسَمع است: َو اسَمع ُدعائى اِذا َدَعوتُک َو اسَمع نِدائى اِذا ناَديُتک)11( -که 
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در مناجات شعبانّيه ميخوانيم- پروردگارا! دعای مرا بشنو. يک جور دعا خواندنى هست 
که خدا آن را نمى شنود. در دعا ميخوانيم: اَعوُذ بَِک ِمن نَفٍس ال تَشَبع َو ِمن َقلٍب ال يَخَشع َو 
ِمن ُدعاءٍ ال يُسَمع؛ پناه ميبرم به تو از دعايى که شنيده نميشود يعنى خدای متعال اعتنائى 
به آن دعا نميکند؛ َو ِمن َصلوةٍ ال تَنَفع؛)1۲( پناه ميبرم به تو از آن نمازی که نفعى به حال 
لوُة ُقرباُن ُکلِّ تَقّى؛)1۳( نماز ما را به خدا بايد  من نميرساند و سودمند نيست. خب، اَلصَّ
نزديک کند؛ نزديک کننده است، و اگر ما را نزديک نکرد، نمازِ بى فايده است. البّته بى فايده 
بودنش موجب نميشود که نخوانيم و بگوييم حاال که بى فايده است پس نميخوانيم؛ نخير، 
بايد بخوانيد و تکليف را به جا بياوريد، اّما کاری کنيد که اين صالت، صالت نافعه باشد و نفع 

ببخشد؛ با توّجه و با حضور قلب.
 اين فرصت روزه داری برای شماها خيلى فرصت باارزشى است؛ خيلى ميتواند دلهای شما 
را نرم کند، به خشوع نزديک کند تا بتوانيد با خدا حرف بزنيد؛ دعا را اين جوری بايد خواند. 
اين شبها دعاهايى که در سحرها هست، در شبها هست، مخصوص شبهای قدر است يا 
مخصوص به اين شبها هم نيست و مال همه ی شبها است، خيلى باارزش است. غير از 
معارفى که در اين دعاها هست، خود احساس تضّرع و خشوعى که در اين دعا انسان پيدا 

ميکند، خيلى باارزش است.
 اميدواريم ان شاءاهلل خدای متعال شهدای عزيز ما را، چه شهدای هفتم تير، چه شهدای 
هسته ای، چه شهدای دفاع مقّدس، چه شهدای دفاع از حرم، چه شهدای انقالب اسالمى 
از اّول تا آخر، چه شهدائى که در راه انجام وظيفه به شهادت رسيدند، همه ی اين شهدا را 
با پيغمبر محشور بفرمايد و ان شاءاهلل به شما خانواده ها و به خانواده ی بزرگ شهادت در 
سراسر کشور، هم اجر و پاداش وافى عنايت کند و هم ان شاءاهلل صبر و سکينه و آرامش را به 

دلهای شما عطا بفرمايد.
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والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1( در ابتدای اين ديدار حّجت االسالم سّيدمحّمدعلى شهيدی محاّلتى )نماينده ی ولىّ فقيه و رئيس 
بنياد شهيد و امور ايثارگران( گزارشى ارائه کرد.

۲( کافى، ج ۴، ص ۵۷۵
۳(درخواست شفاعت کردن 

۴(سوره ی نساء، بخشى از آيه ی ۹۵؛ »... و]لى [ مجاهدان را بر خانه نشينان به پاداشى بزرگ، برتری 
بخشيده است.«

۵(سوره ی عنکبوت، بخشى از آيه ی ۶۴؛ »... و زندگى حقيقى همانا ]در[ سرای آخرت است...«
۶(سوره ی آل عمران، آيات 1۶۹ و 1۷۰؛ »هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده اند، کشته مپندار! بلکه 
زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده ميشوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند 
و برای کسانى که از پى ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته اند شادی ميکنند که نه بيمى بر ايشان است و نه 

اندوهگين ميشوند.«
۷( ماموستا محّمد شيخ االسالم )عضو مجلس خبرگان رهبری( که در مقابل مسجد سّيد محّمد قطب 

کردستان ترور شد.
۸(مولوی فيض محّمد حسين بُر )از علمای برجسته ی سيستان و بلوچستان( که در سال 1۳۶۰ در 

منزلش ترور شد.
۹( اقبال االعمال، ج 1، ص ۳۴۶

1۰(از جمله، صحيفه ی امام، ج ۲1، ص ۳۹۶؛ وصّيت نامه ی سياسى - الهى 
11( اقبال االعمال، ج ۲، ص ۶۸۵

1۲(کافى، ج ۲، ص ۵۸۶
1۳( کافى، ج ۳، ص ۲۶۵
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