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  در جلسة هفتگي هيأت شهداي گمنام، در آستانة ماه رجب 
مغرور شدند  نين به تعدادشانها در ح مسلمان /شود مي نينجنگ ح هيشبدارد امروز ما  طيشرا: پناهيان

  !؟ميكن يچرا مضطرانه دعا نم /و به خدا توكل نكردند
ها بيشتر بود ولي با اين حال، در ابتدا شكست خوردنـد، چـون بـه تعدادشـان      ها تعدادشان از غير مسلمان حنين تنها نبردي بود كه مسلمان
 .مغرور شدند و به خدا توكل نكردند

به مناسبت آغاز مـاه   شود، ارائه مي گمنام يشهدا تأيهمعه در هفتگي خود كه شبهاي ج مباحثدر سلسله  انيپناه رضايت االسالم علحج
  :خوانيد هايي از اين سخنراني را در ادامه مي بخش. رجب و حوادث منطقه سخنراني كرد

  مبارز يمني از ميزبان ايرانيسؤال 
 ًخصوصاً (كه جوانان ياالتاز سؤ يكي حضور پيدا كرده بود ودر كشورمان  منيمقاومت  يروهايشاخص ن يها از چهره يكي اخيرا

. كشور بود نيا يو توان موشك مني يها بودند در خصوص موشك دهيپرس يمختلف از و يها در نشست )جوانان انقالبي و مذهبي
 ديكه انقالب كرد يزمان )ها ايراني(شما خود مگر« :گفت ميمعموالً در پاسخ به آنها  شانياپرسيدند،  وقتي جوانان ما اين سؤال را مي

 ».كند يما توكلمان به خداست و خدا ما را كمك م !ديهم موشك نداشت يليدر جنگ تحم يشما حتّ !؟ديداشت شكمو

 بود  دهيپرس ،هم بود - در ايران- شانيا زبانيم يكه به نوع ياز فرد يشده بود، و دهيپرس شانيسؤال به دفعات متعدد از ا نيا يوقت
. برد ميخواه شيپي خودمان را با كمك خدا ما كارها !؟پرسند ياز ما سؤال م )موشكي توان(درباره موشك قدر اينچرا جوانان شما 

حاال « :دنديپرساز او  ،كه در جلسه حاضر بودند يكرد، دوستان يما نقل م ي، موضوع را براآن فرد ميزبان يوقت اينجاست كهجالب 
 »!؟نه ايواقعاً آنها موشك دارند 

 يمحسوس راتييتغ بايد ماه 3 نيدر ا /كنيم عمل ميسكوالر غيرمعنوي و ها در مقام عمل،  يما مذهب گاهي
  ميكن جاديا ماندر خود
 خدا را  يما به نوع .ميشو ياوقات سكوالر م يو برخ ميكن يعمل م يرمعنويغ يها در مقام عمل، به نوع ياز اوقات، ما مذهب ياريبس

ندارد؛  ينداشتن موشك فرق ايكه داشتن  ميباور كن ديبا ما واقعاً. ميريگ يدر نظر م گريو خدا را در عرض وسائل د ميكن يفراموش م
  .شد يفرج حاصل م نهايزودتر از ا يليخ ميبود گونه نياگر ا م؛يخدا را باور كن ديبا نهايتر از ا قيعم يليخ. ندارد يواقعاً فرق

  همانند ماه محرم  زيماه ن 3 نيدر اما  .يش استآغاز شده و ماه شعبان و ماه مبارك رمضان هم در پ ماه رجبچند روزي است كه
كه در  يا مخصوصاً در زمانه م؛يكن جاديرا در خود ا يمحسوس راتييماه تغ 3 نيدر ا ديبا. ميخودمان را عوض كن يسبك زندگ ديبا

 . ميو به در خانه خدا برو ميبا اضطرار دعا كن ديبا ميبر يآن به سر م

 خدا از ما انتظار دعاي مضطرانه دارد/ است» موقعيتي«ز اضطرار ، باالتر ا»معرفتي« اضطرارارزش 

 م،يو با اضطرار دعا كن ميبه در خانه خدا برو نباشدمتوجه ما  يهولناك يكيزيفيا هيچ اوضاع اضطرار  چيكه ه يطيما اگر در شرا 
  .نبوده است بيروني طيشرا جبرِ ياز روضطرار اين او  ميا كرده جاديا مانچون اضطرار را با معرفت در خود م؛يافت يهزاران قدم جلو م
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 شما مستجاب  يدعا ةشدن هستند، به انداز دهيدر معرض سر بر ايدشمن هستند و  يها بمباران ريكه ز يكسان يدعا ستيمعلوم ن
توانيد مضطرانه دعا ، اگر بديخود هست ةها كنار خانواد و شب هيسا ريروزها زبريد، شما كه  در آرامش و امنيت به سر ميكه  شما. شود

كار جلو  يليخ ديمضطرانه دعا كن دياگر شما بتوان .ستين يتياضطرار موقع كياست؛  ياضطرار معرفت كياضطرار شما  كنيد، اين
ناله  خانه خدا و درِ ديا حال رفته نيبا ا زند؛ير يمتان بر سر يكنند، نه بمب يرا دارند از بدن جدا م تان انينه سر اطراف شما كه رود؛ يم
 ز ما چنين انتظاري دارد؟ابه ما بفهماند كه  بايد يبا چه زبان وندخدا. باال رفته است يليخ تيسطح معرفت و معنو يعني نيا. ديزن يم

 !م؟يكن يچرا مضطرانه دعا نم

 انسان  .چه معنايي داردهمه كشته و زخمي دادن در راه خدا  اين دارند و ينبرد هستند چه اجر دانيكه در م يدانم كسان يم بنده البته
و از نظر  ستنداز ما جلوتر ه نهايمعلوم است كه ا. كند يشهادت م يآرزو نديب يها را م مجروحها و  كشته نيا ياوقات وقت يگاه
 .شودآنها مستجاب ن ياز دعا شتريشما ب يدعا ستيمعلوم ن يم، وليكن يم يزندگ مينور آنها دار تر هستند و ما در پرتوِ ينوران ،يمعنو

 ريتحت تأث داًياعتكاف امسال را شد بايد/ بسيار ارزشمند استاضطرار  رِيغ طيمضطرانه در شرا يدعا
  ميدعا قرار ده يفضا
 چيه م؛يدعا قرار بده يفضا ريتحت تأث داًياعتكاف امسال را شد ديبا .است ژهياتفاق و يكاضطرار  رِيغ طيمضطرانه در شرا يدعا 

در  د،ياش را دار يچون توقع و آمادگ ،ديشو ينم تهاصال خس ديكن يم يزن نهيشما محرم ده شب س. شود يكس هم از دعا خسته نم
اگر هر هم رجب و شعبان  ماه يها در شب. ديرا دار شيچون بنا ديشو يو آنچنان هم گرسنه نم ديريگ يماه مبارك رمضان روزه م

خسته ها  باز هم از اين دعا كردن ،ديداشته باش يمبارك رمضان آمادگماه  يتا برا بگذاريدخودتان  يدعا و مناجات برا ةشب برنام
 .شد ديخواهن

  نه موشك ؛كه دعا كارساز است ميباور كن
 يروهايگر و نشود كرد با لش يكه با دعا م يكار ميباور كن .نه موشك ؛كه دعا كارساز است ميو باور كن ميفضا را عوض كن دييايب 

و سوم ماه مبارك رمضان امسال،  ستياست كه شب ب نيكه وجود دارد ا يخبر مهم كي نكهيا خصوصاً. شود انجام داد يرزمنده نم
 . شب جمعه است ،رسمي ميتقو بر بنا

 اگر ظهور «كه  ميكن يزير برنامه مينيشب بنش كي واقعاً. ميحواسمان را جمع كن يكه مقدار نديگو ياز عالئم دارند به ما م ياريبس
 مينفكر ك مينيبار بنش كي ايم؟ رخ دهد ما چكاره يبخواهد اتفاق ندهيسال آ يا مسالاگر ا واقعاً »؟كنم يچكار م است، من دارم كينزد

 يبراخودمان را آماده كنيم از هم اكنون  .ميجز دعا ندار يراه چيه زين يآمادگ نيا يبرا. ميكن يظهور بررس يمان را برا يو آمادگ
 .ظهورآماده كند يدر آسمان ندا سر دهد و ما را برا يمنادت كه بناس يو سوم ماه رمضان ستيشب ب

  كنند يدالئل ظهور دارند ما را محاصره م /شود يتر م بودن ظهور سخت كيانكار نزد م،يرو يهرچه جلوتر م
 بودن  كيانكار نزد م،يرو يهر چه جلوتر م .افتد يشبه اتفاق نم كية اين مقدمات هم است و يجيو تدر يا مرحله ينديظهور فرآ

 اريدهند، عالئم بس ينشان م راعالئم دارند خودشان . كنند يدالئل ظهور دارند ما را محاصره م .شود يتر از گذشته م ظهور سخت
بر  ليكه در منطقه بوجود آمده دل يهمه آمادگ  نياگر ا. باره وجود دارد نيدر ا يفراوان اتيروا حاتياشارات و تصر. آشكار هستند

ظهور  يدهند ول يخودشان را نشان م يعالئم ظهور تا حدة بار هم كيشد كه  يذكر م اتيدر روا ديحداقل با ست،يظهور ن يكينزد
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در منطقه  يسفاك انيجر كياگر لذا . اشاره شدهدوم  يانياول و سف يانيسفبرخي روايات به  يانيسف ةدربار نكهيرخ نخواهد داد؛ كما ا
 يانيسف ميگو ينمالبته بنده . ميكن يمراجعه م اتياست، بعد به روا يانيهمان سف نيا ايآ دنيگو يكند مردم م يزيظهور كند و خونر

باشد، بنده در  گونه نيا ديشا. دوم هستند يانيها منتظر سف يليداده شده و حاال خ قيتطب يزيآمده، قبالً به چه چ اتيرواكه در  ياول
 .بتوان از كنارشان عبور كرد يكه به سادگ ستندين ييها ها احتمال احتمال نيا يكنم ول يم انيحد احتمال ب

ها در حنين به تعدادشان مغرور شدند و به خدا  مسلمان /شود  مي نينجنگ ح هيشبدارد امروز ما  طيشرا
  توكل نكردند

  تيموقع م؛يستيدق نخن ايبدر، اُحد و  هيشب يطيكنم كه ما االن در شرا يبنده تصور م !ببينيداسالم در منطقه را  يقدرت كنونشما 
 حددر اُ. شوند روزيكرد كه پ يكس باور نم چيبودند و ه تيدر اقل نيدر جنگ بدر، مؤمن. شود مي »نيحن«جنگ  هيشب دارد امروز ما

 چيواقعاً االن ه اما .ضعف نشان دادند و شكست خوردند نياز مؤمن يخودشان به استقبال دشمن رفتند، گروه ةدر خان نيمؤمن
اند،  نكرده يمؤمن منطقه سنگر را خال يها از ملت كي چيه م،يكه ضعف نشان بدهند را سراغ ندارو مجاهدين  نيمؤمناز  يگروه

 ستيدوران جنگ خندق ن ست،يجمع كردن ن متيدوران غن ست،ياُحد ن هيشب يها انتيدوران، دوران خ. اند شستهعقب نن كدام چيه
  .ميكن جادياطراف خودمان خندق ا مياشباشد كه ما مجبور ب نيقدر سنگ كه محاصره آن

 نابتدا شكست خوردند، چون به در  ،حال نيبا ا ليبود و شتريها ب مسلمان ريها تعدادشان از غ بود كه مسلمان يتنها نبرد نيح
نٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرَتُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكُم مواطنَ كَثيرَةٍ و يوم حنَي  لَقَد نَصرَكُم اللَّه في (.تعدادشان مغرور شدند و به خدا توكل نكردند

 )25/؛ توبهشَيئاً و ضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدبِرينَ

 ميبه دعا دار ازين االن!/ بخوريمو شكست  نكنيمتوكل  به خدا، مبادا بيشتر استحق  ةجبهاالن كه تعداد 

 شده بود،  جاديا نيحاضر در جنگ حن مسلمانانِ يراكه ب يتيهمان ذهن دياست؟ شا شتريكه ما االن تعدادمان ب ديباور ندارشما  ايآ
كه  ميباور كن »!؟ميو مضطرانه ناله سر ده ميكن هيگر مياست چرا برو شتريحاال كه تعداد ما ب«كه  ديآ يوجود م هما دارد ب يامروز برا

 .است شتريكه تعدادشان چقدر از متجاوزان ب ديرا نگاه كن منيمردمان . ميا اندازه نبوده نيبه ا يزمان چيت و هاس شتريتعداد ما االن ب
دانم چرا  يمن نم. از غزه بهتر است يليخ هم يرسان امكان كمك در يمن .متفاوت است يليلبنان خ ةروز 33با جنگ  شرايط يمن
  !؟رود ميجلو  دروز به روز دارجبهة حق، 

 ُتوكل  مسلمين به خدا بشود كه نيحنجنگ است، مبادا مانند  شتريحق تعدادش ب ةجبه يعنياست  شتريب حاال كه ما تعدادمان بخ
 .ميبه دعا دار ازيو ن ميهست طيما االن در آن شرا !نكردند و شكست خوردند

  ميكن يارياسالم را  ،با دعا دييايب
 قرار بدهد و  قيكه خدا ما را ال ديايمان آنچنان به سوز و گداز در ب دل ،از جلسات دعا يكيدر  ديشا. ميكن ياريبا دعا اسالم را  دييايب

 . ردياز ما هم كمك بگ

  راكه فكرش  يشود؛ كسان يم شتريب يريگ سهل از يك جهت ديگر،شود و  يم شتريب يريگ سخت از يك جهت،آخرالزمان در 
در  ديبرو يول خورد، اين امر چگونه رقم ميدانم  يمن نم. مانند يجا م ديا توقع داركه از آنه يخط مقدم و كسانبه روند  يم ،ديكن ينم

 ...و دعا و تضرع كنيد خانه خدا
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