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کودکی بیمار در صنعا، نوجواین یتمی در 
غـزه، جـواین دسـت فروش در هاوانـا یا 
پیرمـردی معلـول در سـارایوو؛ می دانید 
چیسـت؟  آن هـا  اشـتراک  نقـاط 
بـایش،  کجـا  کـه  نـدارد  تفـاویت 
رنـگ پوسـتت چـه باشـد یـا بـا چـه 
کـه  جهـاین  در  کـی.  تکلـم  زبـاین 
بـر مسـتضعفنی  ضحاکـنی تیـغ سـم 
آزادگان  خـون  از  تـا  کشـیده اند  عـامل 
حیـات خویـش را اسـتمرار خبشـند، 
نیسـت. »مقاومـت«  جـز  چـاره ای 
آن  الزمـه  و  پیـروزی  رمـز  مقاومـت 
جهادیسـت بـدون مـرز! مگـر می شـود 
شیعه عیل باشمی و نسبت به جنایت 
کشـیدن خلخـال از پـای زن هیـودی 
یب تفاوت؟ مگر می شود روضه های هر 
شبمان را مدیون روح اهلل )ره( بدانمی و 
وسـعت نـگاه جهـاین اش را نـی کنمی؟
هـم  بـا  هرگـز  آرمانگـرایی  و  یب تفـاویت 
آرمان هـای  بـود.  قابـل مجـع خنواهنـد 
انقـاب اسـامی 57  از جنـس  مـا، 
از  اندکـی  عـده  تهنـا  روز  آن  اسـت. 
آرمـان می گفتنـد؛ بعـد انقـاب بـود کـه 

مـرز مهـه مـا شـد اسـام و حـد دفـاع 
خاکـی  کـره  گسـتره  در  را  مظلـوم  از 
کـه سـرمان آمـد  دیـدمی؛ تـازه آجنـا بـود 
نـوک بیی هامیـان  از  و نگامهـان  بـاال 
فراتـر رفـت، فهمیـدمی که ظلم فقط سـر 
کوچـه خودمـان نیسـت! تـازه آجنـا بـود 
کـه پیـام قیـام عاشـورا را در ال بـه الی 
یافتـمی. امـت  امـام  فکـری  منظومـه 
عاقبـت روسـیاهی بـه ذغـال خواهـد 
از  سـال  هشـت  کـه  آن هـایی  مانـد؛ 

آرمان هـای بدون مرز انقاب اسـامی 
دوگانه هـایی  و  کشـیدند  دسـت 

و  میدان-دیپلمـایس   مثـل 
مقاومت-مذاکـره را رقـم زدنـد، 

ِگل  در  چنـان  اکنـون 
دسـت سـاز خـود 

حتریـف  جـز  چـاره ای  کـه  مانده انـد 
برایشـان منانـده اسـت. البتـه حاصـل 
اعتماد به غریب ها از مهان اول انقاب، 
اسـت. نبـوده  »هیـچ«  جـز  چیـزی 
ایـن  امـا  می رونـد،  دارنـد  آن هـا  حـاال 
تفکرات که رفتی نیست! نقش دولت 
سـر جـای خـود، نقش مـا مـردم در این 
بنی چیسـت؟ مـا چگونه می توانـمی در 
راه دفاع از مظلومنی عامل قدم بردارمی؟ 
خـویب  شـاگرد  می توانـمی  چگونـه  مـا 

باشـمی؟  قاسـم  حـاج  مکتـب  بـرای 
حـاال کـه غرب گدایـان در حـال خـروج 
از دولـت هسـتند، هبتریـن فرصـت 
بـرای جهـاین شـدن بـه معنـای 
اسـت؛  کلمـه  واقعـی 
البته جهاین به گسـتره 

وحـی!  غـرب  نـه  عـامل،  مظلومـنی 
ایـن  فصل اخلطـاب  کـه  نیسـت  بـد 
مطلـب، خبـی از وصیـت امـام امـت 
ملت هـای  بـه  اکنـون  »مـن  باشـد: 
یـز  عز ملـت  بـه  و  سـتمدیده  شـریف 
راه  ایـن  از  کـه  می کـم  توصیـه  ایـران 
مسـتقمی اهلـی کـه نـه بـه شـرِق ملحـد 
کافـر وابسـته  بـه غـرِب سـتمگرِ  نـه  و 
اسـت، بلکـه بـه صراطـی کـه خداونـد 
بـه آن هـا نصیـب فرمـوده اسـت، حمکم 
و استوار و متعهد و پایداْر، پایبند بوده، 
و حلظـه ای از شـکر ایـن نعمـت غفلت 
عمـال  ناپـاک  دسـت های  و  نکـرده 
ابرقدرت هـا، چه عمـال خارجی و چه 
عمـال داخـیل بدتـر از خارجـی، تزلـزیل 
در نیـت پـاک و اراده آهنـنی آنـان رخنه 
نکنـد؛ و بداننـد کـه هرچـه رسـانه های 
شـیطاین  قدرهتـای  و  عـامل  گروهـی 
م می زننـد دلیـل 

ُ
شـُتل

ُ
غـرب و شـرق ا

بـر قـدرت اهلـی آنـان اسـت و خداونـد 
بـزرگ سـزای آنـان را هـم در ایـن عـامل 
ـه  و هـم در عـوامل دیگـر خواهـد داد. إّنَ
ِ یش ء.«

ّ
َعم و ِبَیِده ملکوُت کل ویّلُ الّنِ

حـــرم ســـاقی  کـــف  ز  علـــم  گـــر  ــتافتـــاد  ــرخ مکتبـ ــم سـ ــم علـ ــر دوش می کشـ بـ

تفـاویت نـدارد کـه کجـا بـایش، رنـگ پوسـتت چـه باشـد یـا بـا چـه زبـاین 
تکلم کی. در جهاین که ضحاکنی تیغ سـم بر مسـتضعفنی عامل کشـیده اند تا از 
خون آزادگان حیات خویش را استمرار خبشند، چاره ای جز »مقاومت« نیست.
 مقاومت رمز پیروزی و الزمه آن جهادیست بدون مرز! مگر می شود شیعه عیل باشمی
یب تفـاوت؟ هیـودی  زن  پـای  از  خلخـال  کشـیدن  جنایـت  بـه  نسـبت  و 
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سرمقاله فتح

مقاومت، به گستره جهان



رگ اسـامى باشـند و  بایـد بسـیجیان جهـان اسـام در فکـر اجیـاد حکومـت بـز
کـه بسـیج تهنـا منحصـر بـه ایـران اسـامى نیسـت، بایـد  ایـن شـدىن اسـت، چـرا 
ق و غـرب  هسـته هاى مقاومـت را در متامـى جهـان بـه وجـود آورد و در مقابـل شـر

ایسـتاد.

درسال های اخیر و پس از حضور استراتژیک مجهوری 

میان  مستحمکى  روابط  سوریه،  در  ایران  اسامى 

که موقعیت  گرفته  کشور شکل  دولت ها و مردم دو 

خویب را برای مهکاری های دوجانبه فراهم منوده است. 

در  ها  درگیری  کاهش  به  توجه  با  فعیل  شرایط  در 

کشور به مرحله بازسازی، خبرها  یه و ورود این  سور

این  با  ایران  راهبردی   احتاد  که  است  آن  از  کى  حا

فعاالن  حضور  و  نشده  اقتصادی  مرحله  وارد  کشور 

است. کم رنگ  بسیار  سوریه  در  ایران  اقتصادی 

یه از جانب مسئوالن  تداوم نگاه امنییت به وضعیت سور

که  است  شده  موجب  گذشته،  سال   8 در  کشور 

به  ورود  برای  سخیت  شرایط  ایران  اقتصادی  فعاالن 

عرصه اقتصادی و سازندگى در سوریه داشته باشند. 

از امتام جنگ و  که چرا پس  این سوال مطرح است 

اعام پایان حکومت داعش، رویکرد دولت مجهوری 

اسامى تغییری نکرده و تهنا منحصر به اعزام نیروهای 

نه مجهوری اسامى  نظامى شده است؟ آیا حضور فعاال

دیپلمایس  در  صحیح  مدیریت  با  نباید  سوریه،  در 

اقتصادی تداوم مى یافت؟ در مهنی مدت کوتاه که از 

کاهش حبران در سوریه گذشته است کشورهای حامى 

تروریسم توانسته اند موقعیت خویب در بازار سوریه به 

کسب  دست آورند ودرآمد باالیی از صادرات به سوریه 

که ایران تهنا 3 درصد از واردات سوریه  کنند؛ درحایل 

باید دولت های  داده است.چرا  به خود اختصاص  را 

از  امارات  و  ترکیه  عربستان،  مانند  اسرائیل  حامى 

کنند؟ نکته  حاصل خون شهدای مدافع حرم ارتزاق 

کشورها نه تهنا از حلاظ  که حضور این  مهم آن است 

اقتصادی بلکه در بلند مدت تاثیرات فرهنگى، مذهیب 

و اجتماعى بسیاری بر مردم این کشور خواهد داشت!

مسئوالن  که  است  شرایطى  در  کاری  کم  این  بیان 

اسامى  مجهوری  حضور  برای  مهمى  گام  سوری 

کشور  برداشته اند؛ از سال 1398 سوریه رمسا  در این 

مدیریت مهمترین بندر جتاری خود را به ایران سپرد 

با  اقتصادی اش  روابط  گسترش  در جهت  گامى  تا 

ایران برداشته باشد. بندر الذقیه، بندری استراتژیک و 

که مى تواند دروازه  بزرگترین بندر جتاری سوریه است 

ورود ایران به مدیترانه باشد و موجبات تسهیل و افزایش 

صادرات کاهای ایراىن به مشال آفریقا و جنوب اروپا و 

تنی را فراهم کند. مهچننی با در دست  حیت آمریکای ال

داشنت این بندر، جتار ایراىن مى توانند بدون عوارض 

گمرکى و تعرفه ای کاالهای خود را به سوریه صادر کنند.

گذشت 2سال نه تهنا اقدامى در  ما متاسفانه بعد از 

این باره صورت نگرفته بلکه شاهد کم کاری و یب مییل 

مسئوالن مربوطه به خصوص در دولت تدبیر و امید 

بوده امی. حال سوال  استثنایی  این فرصت  به  نسبت 

که دستگاه دیپلمایس دولت سیزدهم  اصیل آن است 

و هناد های مرتبط چه برنامه ای برای تعمیق حضور 

مجهوری اسامى در سوریه خواهند داشت؟ انتظار مى 

کاسیت های  رود دولت سیزدهم با تغییر رویه موجود، 

دولت قبل را جبران کرده و با حضور قدرمتند خود امکان 

کند. کشور را سلب  جوالن بانیان وضع موجود این 

را  جنگـــی  آرایـــش 
کنیـــد عــــــــــــــوض 

صحیفه امام؛ ج 21، ص 195

یادداشت فتح

هسته های جهانِی مقاومت



یادداشت فتح

ارکان  از  واحد  صدای  یک  شود  موجب  تواند  مى 

جهان  گوش  به  خارجى  ارتباطات  برای  نظام 

باعث  که  زماىن  تا  حمافظه کاری  این  البته  برسد؛ 

انتقاد  مورد  نشود  انقاب  ارزش های  به  زدن  لطمه 

نیروهای انقایب نیست اما خط قرمز مهه جوان های 

است. آن  امامنی  ناب  تفکر  و  انقاب  انقایب، 

ویژگى مثبت دیگر امیرعبداللهیان، جتربه بسیار او 

جهبه  با  او  ارتباط  خمصوصا  و  خاورمیانه  حوزه  در 

مقاومت است؛ پنج سال حضور او در راس معاونت 

ین و  یقایی وزارت و سه سال سفارت در حبر عریب_ آفر

مدیرکیل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت، از او مردی 

آبدیده در حوزه خاورمیانه ساخته و پرداخته است. 

امیرعبداللهیان  برخاف عیل باقری  ختصص ویژه ای 

یکای جنویب و اروپا ندارد و این مورد باید  در حوزه آمر

در انتخاب دبیرشورای عایل امنیت میل مورد نظر رئیس 

یکای جنویب قابلیت های فراواىن  مجهور باشد چرا که آمر

یت  که در هشت سال مدیر برای ایران داشته و دارد 

تفکر لیبرال در وزارختانه، به آن پرداخته نشده است.

با نگاهى به رویکرد سیاست خارجى آقای رئییس در 

سخنانشان ، در میابمی که ایشان درصدد بازپس گیری 

جایگاه مستحکم ایران در منطقه هستند که این مهم 

با وزارت آقای امیرعبداللهیان هدیف قابل دستیایب است 

کارنامه ایشان، او  و با وجود مهه نکات مثبت و منیف 

مى تواند یکى از نقاط مثبت کابینه آقای رئییس باشد.

منطقه اولویت است
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هفته گذشته و پس از کش و قوس فراوان، لیست هنایی 

کابینه دولت سیزدهم به دست جملس رسید. در هر 

یر برای مردم  دوره، پس از اعام کابینه، اسامى چند وز

مهم تر و حساس تر است. یکى از این وزارختانه ها، 

که نوع ارتباط ما با جهان و  وزارت امورخارجه است 

نوع نگاه جهان به ما را برای ۴ یا ۸ سال ترسمی مى کند.

مردم،  توسط  رئییس  حجت االسام  انتخاب  از  پس 

عنوان  به  چهره  دو  نام  ىن ها،  گمانه ز اغلب  در 

دکتر  مى شد؛  مطرح  خارجه  وزارت  ینه های  گز

امیرعبداللهیان. حسنی  دکتر  و  کین  باقری  عیل 

خود  خاص  منیف  و  مثبت  نقاط  دارای  چهره  دو  هر 

هستند. در این یادداشت مى خواهمی به نقاط مثبت 

ینه  گز که  می  بپرداز امیرعبداللهیان  آقای  منیف  و 

است. رئییس  آقای  دولت  امورخارجه  وزارت  هنایی 

چهره ای  سیاستمداران  بنی  در  امیرعبداللهیان 

تفکر  نوع  مهه  با  مى تواند  که  است  حمافظه کار 

برخنورد. خایص  مشکل  به  و  باشد  داشته  ارتباط 

کبر صاحلى، حممد  معاونت او در وزارت خارجه عیل ا

یف و دستیار ویژه رئیس جملس در دوران عیل  جواد ظر

جیاىن و حممد باقر قالیباف شاهدی بر این مدعاست. الر

که  گسترده او، یک نقطه مثبت است  این ارتباط 

با نگاهى به رویکرد سیاست خارجى آقای رئییس 
در سخنانشان ، در میابمی که ایشان درصدد بازپسگیری 
جایگاه مستحکم ایران در منطقه هستند که این مهم 
با وزارت آقای امیرعبداللهیان هدیف قابل دستیایب است 

یادداشت فتح

ما برای تو جان می دهیم
ایران  یر  وز خنست  روزها  مهنی  در  پیش  سال  پنجاه 
با  ایران خییل  از  در پاسخ به چرایی جداشدن حبرین 
کردمی!«  آرامش مى گفت »دخترمان بودش، عروسش 
پنجاه سال پیش استقال این سرزمنی کهن شده بود 
چیه دست سر سپردگان خودحقیربیین که نه اسامى  باز
و  غرب زده ها  مردم؛  نه  و  ایران  نه  بود،  مهم  برایشان 
سلطنت طلب های امروز بیخود جریان حتریف به راه 
گر انقاب نبود ایران االن قطب عامل شده  که ا نیندازند 
بود؛ حاصل غرب زدگى و سلطنت آن روز چیزی جبز 
گر انقاب نبود احنصارطلباِن  حذف ایران و ایراىن نبود ؛ ا
مستبِد سرسپرده، نه فقط حبرین را، نه فقط خوزستان را، 
نه فقط کردستان را، نه فقط سیستان را، نه فقط کرمان 
که مهه عزت و دین و استقال  و شیراز و آذرباجیان را 
تار موی   بودند.یک  کرده  را عروِس غرب  این ملت 
مجهوری اسامى  عزیز  ما مى ارزد به صد  اولتیماتوم 
سیایس  اپوزوسیون های داخیل و خارجى؛ یک تار موی 
مجهوری اسامى عزیز ما مى ارزد به صد هناد یب شرف 
بنی امللیل که از حقوق بشر و  آزادی، حق مهجنسگرایی را 
جار مى زنند اما در برابر ظلم آشکاری که  بر کودکان غزه 
و مین مى رود خفه مى شده اند. یک تار موی مجهوری 
اسامى عزیز ما مى ارزد به صد نظام سیایس گذشته 
این سرزمنی؛ کوری چشم انگلیس خبیث و آمریکای 
گر آن روز  ا جاىن، امروز ایران مستقل است و مقتدر، 
یت و به دستور آن ها  ترین مقام این کشور با یب غیر باال
پاره تن کشورش را به نکاح  شان در مى آورد ما امروز کیس 
می که صراحتا مى گوید آمریکا باید منطقه را ترک  را دار
کند.  امروز کار ما به جایی رسیده که مهان غرب مدعى 
گل مانده است. مشکل  برابر ما مثل آهو در  قدرت 
هست اما تو برای ما مقدیس انقاب اسامى! هرچه هم 
که بشود ما برای تو جان مى دهمی مجهوری اسامى...

یــن  دقیق تر و  یــن  عمیق تر از  یکــی  کتــاب   ایــن 
کــه در حتلیــل خبــی از زنــدگاین  کتاب هــایی اســت 
حضــرت زهــرا ســام اهلل علهیا بــه نــگارش درآمــده 
کتــاب نقــش تنــه ای تنومنــد  اســت. فــدک در ایــن 
پژوهــی  می کنــد؛  ایفــا  را  ُپرشــاخه  پژوهــی  از 

نظمــی  بــا  و  می یابــد  ســامان  فصــل   ۵ در  کــه 
خــاص افــزون بــر نقــل و نقــد دقیــق ماجــرای فــدک، 
نیــز  دیــی  اندیشــۀ  در  عمیق تــر  موضوعــایت  بــه 
 
ً
کــه اساســا گفــت  کــه شــاید بتــوان  می پــردازد؛ تاآجنا

صــدر فــدک را به مثابــه دســتمایه ای بــرای بــرریس 
نــوع برداشــت مســلمانان صــدر اســام از معنــای 
ــن  ــه ای ک ــدر  ــن رو مهان ق ــت و ازای ــده اس ی ــن،  برگز دی
می توانــد  دارد،   خیــی  حتلییل تار ماهیــی  کتــاب 
پژوهــی در حــوزۀ فلســفۀ دیــن نیــز قلمــداد شــود.

فــــــــدک در تاریــــــــخ
معرفی کتاب شب



اسـامى مجهـوری  آزادی،  ل،  اسـتقا
سـه  ایـن  مـا  انقـاب  اصـیل  »شـعار 
ل، آزادی، مجهـوری  کلمـه بـود: اسـتقا
مهـان  اسـامى،  مجهـوری  اسـامى. 
کـه وارد میـدان شـد؛ بـا  نظامـى اسـت 
کـه بـا آن  تاشـهای خـود و چالشـهایی 
و  مـى رود  پیـش  اسـت،  بـوده  روبـه رو 
جـزو  آزادی،  شـعار  مى کنـد.  بـاز  را  راه 
شـعارهای بسـیار جـّذاب اسـت؛ تکـرار 
شـده اسـت؛ دربـاره ی آن حـرف زده انـد؛ 
و  نوشـته اند  کتـاب  نوشـته اند؛  مقالـه 
شـعار داده اند. درباره ی آزادی، سـخهنا 
گفتـه شـده اسـت؛ بعـی بـا اعتـدال، 
یـط.  تفر بـا  بعـی  افـراط،  بـا  بعـی 
امـا  اسـت؛  مانـده  زنـده  آزادی،  شـعار 
ل برخـاف آن دو شـعار  شـعار اسـتقا
اسـت. گرفتـه  قـرار  انـزوا  در  دیگـر، 
یـك  بـرای  چیسـت؟  ل  اسـتقا معـین 
چـه  و  مفهـوم  چـه  ل  اسـتقا ملـت، 
ل، یعـین اینکـه یك  ارزیش دارد؟ اسـتقا
ط 

ّ
ملـت بتوانـد بـر سرنوشـت خود مسـل

باشـد؛ بیگانـگان دسـت دراز نکننـد و 
سرنوشـت او را خائنانه و مغرضانه رقم 
گر  ل است. ا نزنند. این معنای اسـتقا
گر  ل او گرفته شد؛ یعین ا از ملیت استقا
 دلسوز او نیستند بر 

ً
بیگانگان که یقینا

ط شدند، دو چیز را از 
ّ
سرنوشت او مسل

دسـت مى دهـد: اّول، عـّزت نفس خود 
را، افتخـارات خـود را، احسـاس هوّیـت 
کـه  خـود را؛ دوم، منافـع خـود را. دمشـین 
ط شـود، 

ّ
بـر سرنوشـت یـك ملـت مسـل

آن  منافـع  و  نیسـت  ملـت  آن  دلسـوز 

ملـت بـرای او امهیـت نـدارد.« )بیانات 
اجتمـاع  در  انقـاب  معظـم  رهبـر 
)۱۳۷۹/۰۷/۱۴ قـم  مـردم  بـزرگ 

علت لذت ما از عزاداری امام حسـنی 
ایشـان  کـه  اسـت  ایـن  السـام  علیـه 
ل و عـزت دادنـد و پـای  شـعار اسـتقا
ایـن عـزت ایسـتادند و شـهید شـدند. 
و  لـذت  از  کـم  بـه  انسـان  قانـع شـدن 
منفعت و توصیف تصویری نادرسـت 
توسـط  آزادی  و  ل  اسـتقا موضـوع  از 
انسـان  شـود  مـى  موجـب  طواغیـت 
نباشـد.  عـزت  و  ل  اسـتقا دنبـال  بـه 
در  مـا  اخـایق  و  دیـین  بیـت  تر گاهـى 
ل  اسـتقا یـرا  ز اسـت  اشـتباه  جامعـه 
شـود.  منـى  حفـظ  آن  در  افـراد 
کز غیرحوزه  »فرهنگ دانشگاه ها و مرا
و  جتربـه  بـا  کـه  اسـت  یت  صـور بـه  ای 
کـرده  ملـس واقعیـت هـا بیشـتر عـادت 
اسـت تا فرهنگ نظری و فلسـیف، باید 
کـردن  کـم  بـا تلفیـق ایـن دو فرهنـگ و 
هـم  در  دانشـگاه  و  هـا، حـوزه  فاصلـه 
گسـترش  بـرای  تـا میـدان  ذوب شـوند 
تـر  وسـیع  اسـام  معـارف  بسـط  و 
گـردد.« )صحیفـه امـام، ج21، ص99(

دیـن بـه دنبال تعـایل جامعه اسـت. ما 
بـه دنبـال شـکوهى کـه در قلب انسـان 
کـه از احسـاس  پدیـد مـى آیـد و لـذیت 
عـزت مـى برد هسـتمی؛ و خدا تهنا کیس 
ل تـو  کـه بـه انسـانیت و اسـتقا اسـت 
امهیت مى دهد. قالب دستورات دیین 
به شـکیل اسـت کـه مى خواهد تـو را به 
برسـاند.  هـا  ارزش  و  ایـن مفاهـمی  اوج 
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یه یر هیئت تحر

کــه  کــردمی  در شــب های گذشــته بیــان 
در  اســایس  دواصــل  تعــاون،  و  تــوایص 
مســئولیت پذیــری اجتماعــى اســت، 
کــه  کــرد  ــه ایــن نکتــه توجــه  ــد ب امــا بای
توامننــد  انســان ها  در مســیر حــق مهــه 
نیســتند و نیــاز بــه یــاری دارنــد، بــه ایــن 
یــاری در معــارف اســامى »احســان« 
احســان گر  اولــنی  مى شــود.  گفتــه 
در  خداونــد  اســت،  متعــال  خداونــد 
آیــه 77 ســوره قصــص بــه پیامبــرش 
مى فرمایــد دنیــا را فرامــوش نکــن امــا 
کــن مهانطــور  نیکــى  نیــز  بــه دیگــران 
کــردم. و بعــد در  کــه مــن بــه تــو نیکــى 
نیکى نکــردن  کــه  مى فرمایــد  ادامــه 

قــرآن  در  مى شــود.  فســاد  بــه  منجــر  
یــن توصیــه بــه احســان،  می بیش تر کــر
احســان نســبت  بــه پــدر و مــادر اســت.
می خداونــد ســبحان احســان  کــر در قــرآن 
ــه شــکل آشــکار و هــم  و انفــاق را هــم ب
خمــیف ســفارش مى کنــد و آن هــا را تهنــا 
بــه مــوارد مــایل حمــدود منى کنــد و هرنــوع 
حمســوب  احســان  اســام  در  کمکــى 
از  دیــن  در  احســان کردن  مى شــود. 
کــه  اســت  برخــوردار  امهیــیت  چنــان 
خداوند متعال عاقبت پرهیز از احسان 
ــامى  ــه اس ــقوط جامع ــت و س ک را ها
بیــان مى کنــد. انشــاءاهلل خداونــد مــارا 
جــزو حمســننی و حمبوبنی خود قــرار دهد.
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