
در روز سی و یکم شهریور 1359 لشکر 
بعثی به کشور ما حمله کرد و در خاک ما 
پیشروی کرد؛ شهرهای ما را خراب کردند و 
حتی تا فرودگاه مهرآباد تهران را نیز بمباران 
به عنوان سالگرد  را  کردند. چرا چنین روزی 
دفاع مقدس گرامی می داریم و با نام هفته ی 
سی  روز  در  کرده ایم؟  تنظیم  مقدس  دفاع 
و  کرد  حمله  بعث  رژیم  که  شهریور  یکم  و 

فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد، امام بزرگوار 
»دیوانه ای  اینکه  آن  و  فرمودند  جمله  یک 
به مردم و  این جمله  انداخته است«،  سنگی 
نیروهای رزمنده روحیه  داد که صدام دیوانه 
است و می شود در مقابلش ایستاد و دفاع کرد. 
امام بزرگوار در این روز، جرئت دفاع و روحیه ی 
مقابله با این تجاوز را به مردم ما تلقین کردند 
و مردم ما نیز هشت سال با دست خالی و با 

نبود امکانات، با تحریم و با محاصره ی جهانی 
ایستادند و دشمن را شکست دادند و از این 
را روز  نظر، ما هفته و سالگرد دفاع مقدس 

تجاوز دشمن به خاکمان نامگذاری کردیم.
سالگرد دفاع مقدس، تجدید خاطره نیست 
را  خاطره ای  بخواهیم  که  نیست  این طور  و 
تجدید کنیم، بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس، 

تجدید حیات یک فرهنگ است.

بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس، تجدید حیات یک فرهنگ است

در  ما  امـروز  مشکالت  از  یکی 
زندگی اجتماعی، مسأله ی فرهنگ  در 
ارتباط با همسایه و فرهنِگ همسایگی 

است. 

فرهنـگ  همسـایـه داری
........................................................

........................................................

جمعـه 2  مهـر  1400

شماره 40

وجود مقدس پیغمبر اکرم )ص( در 
قسم  به سه  را  همسایه  ضمن حدیثی 
تقسیم می کنند و برحسب این اقسام، نوع 

حق آنان نسبت به انسان تفاوت می کند. 
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همه  در  باید  جهاد  فرهنگ 
حاکم  و  باقی  ما  جامعه ی  عرصه های 
باشد. آن روز جهاد در عرصه ی نظامی 
بود و امروز در عرصه ی اقتصادی است. 

فرهنگ جهاد در همه ی عرصه ها حاکم باشد
........................................................

........................................................
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 

و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 
رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.

اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم 

السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

تعامل  در  عملی  تقوای  بحث  تداوم  در 
و رفتار با دیگران، بحث ما در اجرای تقوای 
هفته ی  بود.  همسایگان  با  ارتباط  در  عملی 
امام سجاد  گذشته عرض شد وجود مقدس 
ششم  و  بیست  دعای  در  السالم(  )علیه 
با  رفتار  نظام  سجادیه  کامله ی  صحیفه ی 
فرموده اند،  تبیین  دعا  قالب  در  را  همسایه 
هجده مؤلفه در مقام تنظیم ارتباط همسایگی 
در آن دعا حضرت مشخص می کنند و قبل 
از بیان آن مؤلفه ها اساس فرهنگ  اسالمی را 
در جریان ارتباط با همسایه و همسایه داری 
تبیین فرموده اند لذا در اول دعا بعد از صلوات 
می فرمایند »َو َتَولِني ِفي ِجِبَراِني َو َمَواِليَّ اْلَعاِرِفیَن 
ْعَداِئَنا ِبَاْفَضِل َواَلَیِتَك«؛ خدایا! 

َ
َنا َو اْلُمَناِبِذیَن ِل ِبَحقِّ

والیت و دوستی من را با همسایگانم به بهترین 
شکل دوستی قرار بده؛ با این مالک و محور 
که همسایگان من عارف به  حق ما باشند و از 

دشمنان ما بدشان بیاید و ارتباط با دشمنان 
را ترک کنند.

است  مسأله  یک  همسایگی  مسأله ی 
است.  دیگری  مسأله ی  ارتباط،  مسأله ی  و 
محور  یک  دارای  ما  ارتباطات  باید  همیشه 
الزامی  جریان  یک  همسایگی  جریان  باشد. 
و اضطراری است و شما چه بخواهید و چه 
اما  افرادی همسایه ی شما شده اند  نخواهید، 
رابطه ی با این همسایه با یک محور و مالک 
باید صورت گیرد. آن محور به تعبیر امام سجاد 
)علیه السالم( باید عرفان و آشنایی نسبت به 
مقام والیت و دشمنی با دشمنان والیت باشد؛ 
محور  مسلّم،  اصل  یک  به عنوان  این  یعنی 
رابطه ی شما قرار گیرد و اگر همسایه ای این 
والیت  به  -یعنی  نداشته باشد  را  خصوصیت 
وابسته نباشد و به دشمنان والیت و جریان های 
فکری زاویه دار با والیت وابسته باشد- رابطه ی 

شما با او نمی تواند یک رابطه ی مستقیم قطعی 
باشد. البته مسأله ی حقوق همسایه مشروط 
نسبت  به هرحال همسایه  و  نیست  به  شرط 
یک  باشد-  کافر  و  مشرک  -ولو  همسایه  به 
اما  رعایت شود  باید  آن حق   که  دارد  حقی 
باید توجه داشت که ارتباط با همسایگان یک 
ارتباط ساده ی عادی نیست؛ این ارتباط باید 
تنظیم شده باشد و نوع ارتباط با همسایه باید 

تعریف شود.

معرفت به والیت و امامت، محور ارتباطات همسایگی

 »فأّما اّلذي له حّق واحد فجار مشرك ال رحم 
له، له حّق الجوار«؛ آن همسایه ای که یک حق 
بیشتر ندارد و باید با او رفتار متعادل و ساده  
داشت -یعنی رفتار مسالمت آمیز بین شما و 
آن همسایه باشد- همسایه ای است که کافر 
و مشرک و بی دین است و با شما هم قوم  و 
خویشی ندارد. این  یک حق به شما دارد و آن 

هم حق هم جواری مسالمت آمیز است.
حّق  له  مسلم  فجار  حّقان  له  اّلذي  أّما  »و   
دو  که  همسایه ای  الجوار«؛  حّق  و  اإلسالم 
مسلمان  که  است  همسایه ای  آن  دارد  حق 
حق  هم  و  اسالم  حق  هم  است؛  متدین  و 

همسایگی دارد.
ذو  مسلم  فجار  حقوق  ثالثة  له  اّلذي  أّما  »و 
رحم«؛ آن همسایه ای که سه حق به گردن 
شما دارد، همسایه ای است که هم مسلمان 
قوم  و خویش و رحم  و متدین است و هم 
شما است، او سه حق دارد؛ به عنوان مسلمان 
ایمانی شما، یک  و متدین و برادر و خواهر 
حق به گردن شما دارد که باید رعایت شود 
و به عنوان همسایه، او کنار شما قرار دارد و 
از مسائل زندگی مشترک  با شما در خیلی 

است و هر روز و هر شب همدیگر را می بینید 
و باهم برخورد دارید و به عنوان همسایه حقی 
و  قوم  و خویش شما هم که هست  و  دارد 
َرِحم، حق سومی  و  قوم  و خویش  به عنوان 

پیدا می کند.
ارتباط  باید  همسایه  با  ارتباط  پس 
مسالمت آمیز باشد؛ اگر یک همسایه  بی دین 
به  هیچ  وجه در خط شما نیست و  است و 
جریان و خط سیاسی شما را قبول ندارد و 
مقام  به  وابسته ی  در مسأله ی والیت گرایی، 
والیت نیست و با دشمنان والیت رابطه دارد، 
داشته باشید  او  با  مسالمت آمیز  رفتار  شما 
از  بیشتر  این همسایه  نرسانید.  آزار  او  به  و 

این حقی به شما ندارد و رابطه ی بیشتر با او 
نباید داشته باشید؛ چون اگر رابطه ی بیشتر 
او در خانواده ی  انحراف فکری  برقرار کنید، 
عزیزان  برای  رابطه  این  و  می کند  اثر  شما 
شما مضر است. در مورد همسایه ی مسلمان 
و متدین مخصوصاً اگر قوم  و خویش است، 
خیلی  او  با  شما  رابطه ی  بایستی  اینجا 
تنگاتنگ باشد و کاماًل باید با او مرتبط باشید 
از  که  باشد  باید در حدی  رفت وآمد شما  و 
نظر جریان فکری همدیگر را حمایت کنید 
همدیگر  به  اجتماعی  جریان خط  نظر  از  و 
برسید و از نظر قوم  و خویشی کاماًل مشکالت 

یکدیگر را برطرف کنید. 

السالم(  امام سجاد )علیه  وجود مقدس 
اینکه  از  بیش  همسایه داری،  مسأله ی  در 
دعای  این  در  را  همسایه  با  رفتار  مسأله ی 
مسأله ی  به  کنند،  لحاظ  سجادیه  صحیفه 
یکی  دارند.  عنایت  همسایه داری  فرهنگ  
اجتماعی،  زندگی  در  ما  امروز  مشکالت  از 
و  همسایه  با  ارتباط  در  فرهنگ   مسأله ی 
فرهنِگ همسایگی است. در گذشته ، وضعیت 
فرهنگ دینی،  و  ارزش ها  نظر  از  ما  زندگی 
به  مراتب بهتر از امروز بود و با اینکه جریان 
آمیختگی زندگی ما با همسایه از اآلن خیلی 
و  صحن  و  بود  بزرگ  خانه ها  و  بود  کمتر 
با هم در  آن قدر همسایه ها  و  حیاط داشت 
فرهنگ  رعایت  اما  نبودند،  آمیخته  زندگی 
همسایگی بیش از امروز بود. اکنون در جریان 
زندگی شان  هم  با  افراد  آپارتمان نشینی، 

آمیخته است و خانه هایشان به هم چسبیده 
ارتباط  و  همسایه داری  فرهنگ  لذا  است؛ 
و  است  الزم  گذشته  از  بیشتر  همسایه  با 
ما  جامعه ی  در  فرهنگ  آن  امروز  متأسفانه 

کم رنگ است.
دعا  این  در  السالم(  )علیه  سجاد  امام   
روی فرهنگ سازی عنایت دارند و به  عنوان 
ْقُهْم  »َو َوفِّ دعا به درگاه خدا عرضه می دارند 
ِإْرَفاِق  ِفي  َدِبَك 

َ
أ ِبَمَحاِسِن  ْخِذ 

َ
اْل َو  ِتَك  ُسنَّ اَمِة 

َ
ق إِلِ

سنت  این  کن  کمک  خدایا!  َضِعیِفِهْم«1؛ 
اجتماعی  زندگی  جریان  در  فرهنگ  و 
بر  سنت ها  این   که  شود  حاکم  مسلمانان 
مؤمن،  خواهر  و  برادر  به  رسیدگی  اساس 
این  و  است  مؤمن  خانواده ی  و  همسایه  به 
به عنوان یک فرهنگ و سنت در بین مردم جا 
بیافتد؛ مخصوصاً »ِفي ِإْرَفاِق َضِعیِفِهْم«؛ خدایا! 

ضعیف پروری و کمک به ناتوان و درمانده را 
قرار  ما  به  صورت یک فرهنگ در جامعه ی 
باشد.  مردم  همه ی  اندیشه ی  این  که  بده 
برادران و خواهران! اگر در جریان اجتماعی 
ما ضعیف پروری و رسیدگی به ضعیف و فقیر، 
فقیر  قرار می گرفت در جامعه یک  فرهنگ 

پیدا نمی شد. 
در جریان اقتصاد کشور، اگر ما سرانه ی 

فـرهـنـگ  هـمـسـایـه داری

اقسام همسایه از نظر حـق همسایگی
وجود مقدس پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه 
به سه  را  همسایه  در ضمن حدیثی  آله(  و 
قسم تقسیم می کنند و برحسب این اقسام، 
نوع حق آنان نسبت به انسان تفاوت می کند. 
حضرت رسول اکرم می فرمایند »الجیران ثالثة 
فجار له حّق واحد و هو أدنی الجیران حّقا و جار له 

حّقان و جار له ثالثة حقوق«؛ همسایه ها سه قسم  
هستند؛ یک همسایه هست که فقط یک حق 
بیشتر ندارد و او از همه ی همسایه ها از نظر 
حق پایین تر است. یک همسایه هست که دو 
دارد و یک همسایه ی دیگر هست که  حق 

سه تا حق دارد.
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اقتصادی و درآمدی را در نظر بگیریم، زندگی 
همه ی افراد جامعه قابل تأمین است و هیچ 
فقیری نباید باشد؛ پس چرا ما فقیر و افراد 
که  داریم  افرادی  چرا  داریم؟  آسیب پذیر 
این ها در عرصه ی زندگانی  خود مشکالتشان 
اداره  آنان  زندگی   اّولیات  که  است  طوری 

نمی شود و در تأمین غذا و دارو و... مشکل 
دارند؟ علت این است که فرهنگ ما رسیدگی 
به ضعیف و محروم پروری نیست. امام سجاد 
در جریان  می فرمایند خدایا!  السالم(  )علیه 
همسایه داری این واقعیت را در جامعه ی ما 
به عنوان فرهنگ تثبیت کن که مردم ما این 

محاسن ادب اجتماعی و ادب زندگی را اخذ 
کنند و به فقرا و ضعفا رسیدگی کنند. 

إن شاء اهلل ما مؤلفه های هجده گانه را از 
هفته ی آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

..........................................................................
  1. صحیفه ی مبارکه ی سجادیه؛ دعای بیست و دوم

»دیوانه ای  اینکه  آن  و  فرمودند  جمله  یک 
سنگی انداخته است« ، این جمله به مردم و 
نیروهای رزمنده روحیه  داد که صدام دیوانه 
است و می شود در مقابلش ایستاد و دفاع کرد. 
امام بزرگوار در این روز، جرئت دفاع و روحیه ی 
مقابله با این تجاوز را به مردم ما تلقین کردند 
و مردم ما نیز هشت سال با دست خالی و با 
نبود امکانات، با تحریم و با محاصره ی جهانی 
ایستادند و دشمن را شکست دادند و از این 
روز  را  دفاع مقدس  و سالگرد  ما هفته  نظر، 

تجاوز دشمن به خاکمان نامگذاری کردیم.
خاطره  تجدید  مقدس،  دفاع  سالگرد 
نیست و این طور نیست که بخواهیم خاطره ای 
را تجدید کنیم و خاطره ی خوبی هم نیست 
که بخواهیم آن را تجدید کنیم. بزرگداشت 
یک  حیات  تجدید  مقدس،  دفاع  هفته ی 
فرهنگ است. هشت سال دفاع مقدس برای 
تداوم  که  بود  انقالبی  فرهنگ  یک  مولّد  ما 
فرهنگ  این  مرهون  ما،  انقالب  ساله ی   43
است و ما در حقیقت به  عنوان دفاع مقدس، 

می خواهیم این فرهنگ را تجدید کنیم.
تثبیت  ما  جامعه ی  در  فرهنگ  آن  اگر 
شود، نسل هایی که آن روزها را درک نکردند 
گذشته  نسل  به  دارند،  تعلق  انقالب  به  و 
متصل می شوند و انقالب ما در جامعه ادامه 
پیدا می کند؛ تداوم انقالب در گروی اتصال 
به  ما  چهارم  و  سوم  نسل  اگر  است،  نسل 

ادامه  انقالب  شد،  متصل  دوم  و  اول  نسل 
پیدا می کند و راه اتصال این نسل، تثبیت و 
تکمیل فرهنگ هشت سال دفاع مقدس در 

جامعه است.
فرهنگ انقالبی که در نسل های بعد وجود 
دفاع  فرهنگ  حیات  تجدید  خاطر  به  دارد، 
دفاع  دوران  در  شهید حججی  است.  مقدس 
مقدس اصالً در دنیا نبود و بیشتر مدافعین حرم 
به دنیا نیامده بودند اما صحنه ای که در دفاع حرم 
از خود نشان دادند، عین صحنه های دفاع مقدس 
بود و مقاومتی که نشان دادند عین مقاومت 

شب های عملیات در دوران دفاع مقدس بود.
دشمن  که  کرد  کاری  حرم  از  دفاع 
از  تنها  نه   را  استکباری  مزدور  و  مستکبر 

دریای  ساحل  تا  بلکه  کشور  این  مرزهای 
مدیترانه به عقب راندند و امروز در 10 متری 
مرزهای رژیم غاصب اسرائیل، تمثال مقدس 
این  قدرت  و  رهبری نصب شده  معظم  مقام 

نظام و انقالب تا آنجا پیش رفته است.
از  را  یک سرباز و بسیجی، فداکاری اش 
جایی  تا  داد  ادامه  هشت ساله  مقدس  دفاع 
عراق  و  سوریه  در  را  استکباری  دشمن  که 
زمین گیر کرد و شکست داد. شهید حاج قاسم 
سلیمانی، یادگار و رزمنده ی دفاع مقدس بود 
که الگوی دفاع مقدس را در مقابله با استکبار 
و مزدوران جنگ نیابتِی استکبار در سوریه و 
عراق نشان داد که نتیجه اش، زمین گیر شدن 

و ذلت استکبار جهانی و آمریکا شد.

برحسب برخی از روایات امروز مصادف با 
روز شهادت جان گداز امام هشتم )علیه السالم( 
است، شهادت امام رضا )علیه السالم( در ماه 
صفر دو روایت دارد یک روایت آن هفدهم ماه 
صفر است و یک روایت آخر ماه صفر است؛ 
منتهی آنکه مشهور شده است روایت آخر ماه 

صفر است. 
امام رضا )علیه السالم( تنها امامی هستند 
که روضه ی خودشان را خودشان خواندند و 
کردند  بیان  خودشان  را  مصیبتشان  جریان 
مِّ  ِه ِفي َزَماِني َیْقُتُلِني ِبالسَّ و فرمودند »َشرُّ َخْلِق َاللَّ
َقٍة َو ِباَلِد ُغْرَبٍة«1؛ بدترین  ُثمَّ َیْدِفُنِني ِفي َداٍر ُمَضیَّ
خلق خدا در زمان من، من را با زهر مي کشند 
و من را در بالد غربت دفن می کنند. وجود 
مقدس امام رضا )علیه السالم( را در بین سفر 
در یک نقطه ای که در حال گذار است شهید 
کرده و دفن می کنند؛ یعنی در کنار خانه و 
زندگی و عزیزان خودشان نیستند. برادران و 
خواهران! غربت و مظلومیت امام رضا )علیه 
کم سابقه  مظلومیت  و  غربت  یک  السالم( 
از  هرکدام  است.  معصومین  ائمه ی  بین  در 

اهل بیت )علیه السالم( مظلومیتشان یک رنگی 
داشت؛ اما مظلومیت امام رضا )علیه السالم( 
یک  شکل خاص بود. شهادت ایشان یک سال 
و نیم طول کشید! امام رضا )علیه السالم( از آن 
لحظه ای که در حال حرکت از مدینه بودند به 
عزیزان خودشان امر کردند که برای من گریه 
و عزاداری کنید که این سفر، سفر شهادت من 
است و این ها می خواهند به اسم خالفت من را 
ببرند و در سرزمین غربت و دور از مدینه من 
را بکشند. از آن روز تا روزی که مردم  شهر 
طوس پیکر امام هشتم )علیه السالم( را روی 
دست گرفتند، یک سال و نیم طول کشید؛ 
شما ببینید به این زن و بچه ی امام رضا )علیه 
السالم( چه گذشت؟! در یک سال و نیم این ها 
انتظار داشتند خبر شهادت آقا برسد و هرروز 
عزیزشان  شهادت  روز  امروز،  می کردند  فکر 

است.
امام  اقدس  وجود  مظلومیت  به  خدایا! 
هشتم )علیه السالم( فرج و ظهور میوه ی دلش 

را تعجیل فرما.
روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  پروردگارا! 

از اشک و عشق ما  را  امام بزرگوار ما  مطهر 
بهره مند گردان.

خدایا! سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری 
را بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک ما در 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل و نابود 

و ریشه کن گردان.
..............................................................................

َعْنُه  ُه  َاللَّ َرِضَي  ِل  َاْلُمَتَوکِّ ْبِن  ُموَسی  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثَنا  »َحدَّ  .1
ْلِت  َالصَّ ِبي 

َ
أ َعْن  ِبیِه 

َ
أ َعْن  َهاِشٍم  ْبِن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ  َثَنا  َحدَّ اَل 

َ
ق

ِه  َاللَّ َضا ع َیُقوُل َو  اَل: َسِمْعُت َالرِّ
َ
َاْلَهَرِويِّ ق اَلِم ْبِن َصاِلٍح  َعْبِد َالسَّ

ِه  َاللَّ َرُسوِل  ِاْبَن  َیا  َیْقُتُلَك  َمْن  َو  َلُه  َفِقیَل  َشِهیٌد  َمْقُتوٌل  ِإالَّ  ا  ِمنَّ َما 
َداٍر  ِفي  َیْدِفُنِني  ُثمَّ  مِّ  ِبالسَّ َیْقُتُلِني  َزَماِني  ِفي  ِه  َاللَّ َخْلِق  َشرُّ  اَل 

َ
ق

ُه َتَعاَلی َلُه  اَل َفَمْن َزاَرِني ِفي ُغْرَبِتي َکَتَب َاللَّ
َ
َقٍة َو ِباَلِد ُغْرَبٍة أ ُمَضیَّ

ْلِف َحاجٍّ َو ُمْعَتِمٍر 
َ
یٍق َو ِماَئِة أ ْلِف ِصدِّ

َ
ْلِف َشِهیٍد َو ِماَئِة أ

َ
ْجَر ِماَئِة أ

َ
أ

َاْلُعَلی  َرَجاِت  َالدَّ َو ُجِعَل ِفي  ُزْمَرِتَنا  َو ُحِشَر ِفي  ْلِف ُمَجاِهٍد 
َ
أ ِماَئِة  َو 

بابویه؛  ابن  محمدبن علی  اخبارالرضا؛  )عیون  َرِفیَقَنا«  ِة  َاْلَجنَّ ِفي 
جلد2؛ صفحه 256(

روایتی پیرامون شهادت امام رضا )علیه السالم(

به موضوع اخالص برای خدا در موضوع 
تداوم فرهنگ دفاع مقدس باید توجه کنیم. 
در این هشت سال که جنگ تحمیلی ادامه 
داشت، افراد ممکن بود با انگیزه های مختلف 
از  با سلسله ای  به جبهه می رفتند، هرکسی 
خانوادگی  و  اجتماعی  سیاسی،  انگیزه های 
به جبهه می رفت اما شب عملیات در مقابل 
باران آتش و منّورهای شب عملیات که قرار 
می گرفتند،آنجا دیگر اخالص بود و چاشنی 
دوران  شهدای  همه ی  شهادت  در  اخالص 

دفاع مقدس ما وجود داشت و مردانه با همین 
اخالص، روی میدان مین می رفتند و از یک 
پیکره، فقط دو قلم استخوان باقی می ماند و 
هم سنگرشان این را با چشم خود می دید و 
بازهم جلو می رفت. آنجا اخالص و باورمندی 
به معاد بود که عرصه ی دفاع را پیش می برد. 
همین  خاطر  به  نیز  پروردگار  غیبی  امداد 
اخالص بود اما آن کسی که در روزهای نخست 
جنگ تحمیلی این امداد غیبی خدا را می دید 

و به مردم متذکر می شد، امام بزرگوار ما بود.

مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( خاطره ای 
جنگ  شروع  »در  که  فرمودند  بیان  ما  برای 
تحمیلی و ابتدای دفاع مقدس، اتاق جنگ در 
ستاد مشترک در تهران تشکیل شد؛ در این 
اتاق جنگ که در یک زیرزمین امنیتی بود، دو 

در روز سی و یکم شهریور 1359 لشکر 
به کشور ما حمله کرد و در خاک ما  بعثی 
پیشروی کرد؛ شهرهای ما را خراب کردند و 

حتی تا فرودگاه مهرآباد تهران را نیز بمباران 
به عنوان سالگرد  را  کردند. چرا چنین روزی 
دفاع مقدس گرامی می داریم و با نام هفته ی 

سی  روز  در  کرده ایم؟  تنظیم  مقدس  دفاع 
و  کرد  حمله  بعث  رژیم  که  شهریور  یکم  و 
فرودگاه مهرآباد را بمباران کرد، امام بزرگوار 

اخالص و باورمندی به معاد، دفاع مقدس را پیش برد

خطبه دوم: عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس، تجدید حیات یک فرهنگ است
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عرصه های  همه  در  باید  جهاد  فرهنگ 
جامعه ی ما باقی و حاکم باشد. آن روز جهاد 
عرصه ی  در  امروز  و  بود  نظامی  عرصه ی  در 
ما  رزمندگان  که  روز  آن  از  است.  اقتصادی 
روزبه روز  آمریکا  ایستادند،  و  کردند  مجاهده 
امروز که  تا  روبرو شد،  افتضاح  و  با شکست 

ذلیل ترین کشورها در جهان شده است.
جمله ای که رئیس جمهور کشورمان در 
سخنرانی وبیناری سازمان ملل که »از کاپیتال 
تا کابل، ذلت و خسران آمریکا را مقابل چشم 
جهانیان به نمایش درآورده است« را همه ی 
رسانه های خارجی -حتی آمریکایی- نوشتند 
درست  و  حق  بر  جمله ی  یک  به عنوان  و 

تحلیل کردند.
برادران و خواهران جوانی که هشت سال 
قدرت  و  نکردید، خدا  را درک  مقدس  دفاع 
خدا را باور کنید و در مقابل دشمن خدا، مرد 
و مردانه مقاومت و جهاد کنید و بایستید و 
هراسی از دشمن خدا نداشته باشید. امداد خدا 

که بیاید، دشمن به ذلت و حقارت تدریجی و 
لحظه به لحظه مبتال خواهد شد.

خدا  عذاب  نزول  می کنند  خیال  برخی 
تمام شد؛  و  بود  ثمود  و  عاد  قوم  برای  فقط 
وارد  جنایت کاران  بر  خدا  امروز  که  عذابی 
می کند سخت تر است. عذاب آنان یک طوفان 
امروز،  اما  می شد  تمام  و  بود  سیل  و  باد  و 
عذاب آمریکای مستکبر، جنایتکاران و همه ی 
مزدورانش این است که آن به آن، ذلیل شوند.
رئیس جمهور کشورمان گفت »نخست وزیر 
بن سلمان  به من گفت  آمد،  اینجا  که  عراق 
پشت خط است و می خواهد ارتباطی برقرار 
مزدوری  نتیجه ی  نمی شود؛  گفتم  و  کند 
آمریکا این است که به این ذلت می افتد؛ عذابی 
که خداوند بر آنان وارد کرد، بزرگ تر از قوم عاد 
و ثمود است. رنج و ذلت این عذاب بیشتر از 

عذابی است که بر آنان وارد شد.
خدایا! به عزت اولیایت، روز اطمینان به 
عنایت وامدادت و روز فراگیری جهانی امداد 

غیبی حق، یعنی روز فرج و ظهور موالیمان 
امام زمان )عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را 

تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
ما خشنود  پایمردی مردم  از  را  بزرگوار  امام 

گردان.
معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  پروردگارا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 

و نابود و ریشه کن گردان.
این سرزمین  بر  را  باران رحمتت  خدایا! 
والیی علی بن موسی الرضا )علیه السالم( نازل 

فرما.

فرهنگ جهاد در همه ی عرصه ها حاکم باشد

اتاق بود. یک اتاق من و مرحوم آقای بهشتی 
و چندی  مسئوالن  آقای هاشمی  مرحوم  و 
انقالبِی نظام و یک اتاق هم فرماندهان نظامی 
نقشه های  نظامی،  برنامه های  روی  که  بودند 
جنگ و دفاع کار می کردند. یک روز یکی از 
فرماندهان از اتاق بیرون آمد و من را صدا زد و 
گفت بیایید با شما کار دارم و نوشته ای به دست 
من داد. کاغذ کوچکی که چند فرمانده آن را 
امضا کرده بودند که امکانات نظامی و لجستیک 
دفاعی ما مخصوصاً ازنظر رزم هوایی، حداکثر 

18 تا 20 روز دیگر جواب می دهد. نامه را دست 
من دادند و بین دوستان این نامه را مطرح کردم 
و گفتم این ها این طور می گویند؛ چه کنیم؟ وارد 
مذاکره، صلح و گفت و گو شویم یا جنگ را ادامه 
دهیم؟ همه  ماندیم که چه تصمیم بگیریم؛ گفتم 
تصمیم گیرنده در این خصوص، خوِد امام است. 
به جماران رفتم و این نامه را با امام در میان 
گذاشتم و گفتم در مقابل ارزیابی امکانات در 
جنگ شما چه دستور می دهید؟ امیرالمؤمنین 
می فرمودند »هر وقت در جنگ، کار بر ما سخت 
ایشان  به  می شد، خدمت پیامبر می رفتیم و 
پناه می بردیم«1، ما هم هر وقت مسائل بر ما 
مشکل می آمد، به امام مراجعه می کردیم. امام 
فرمودند »این حرف ها بی خود است و بگذارید 
جلو؛ خدا  بروید  و  کنید  توکل  به خدا  کنار! 
مافوق این ها است و امداد خدا مافوق همه ی 
این تجهیزات است؛ ما دفاع خودمان را انجام 
می دهیم. دشمن تجاوز کرده و تا آخرین قطره 

از خونمان می ایستیم و مردم نیز می ایستند.«؛ 
امام گفتند بروید و دفاع را ادامه دهید و من هم 
به فرماندهان گفتم دستور قطعی از طرف امام 
این است که به امکانات و تجهیزات تکیه نکنیم 

و تکیه  ی ما به امداد الهی باشد.«
برادران و خواهران جوان! نسل هایی که آن 
روز را درک نکردید و ندیدید، با افرادی که آن 
روز را درک کردند و رزمندگانی که در جبهه 
برای  تا  کنید  ماندند، صحبت  باقی  و  بودند 
شما بگویند چه بود و چه شد و امداد غیبی 
پروردگار  غیبی  امداد  این  بود.  پروردگار چه 
ساده نیست، این امدادها در برابر آن اخالص 
شهدا و رزمندگانی بود که باانگیزه های مختلف 
به جبهه می آمدند و شب عملیات فقط خدا را 

می شناختند و خدا و معاد را باور کرده بودند.
..........................................................................

)صلی  ِه  اللَّ ِبَرُسوِل  َقْیَنا  اتَّ ُس 
ْ
اْلَبأ اْحَمرَّ  ِإَذا  ا  نَّ ُ«  .1

اْلَعُدوِّ  ِإَلی  َرَب 
ْ
ق

َ
أ ا  ِمنَّ َحٌد 

َ
أ َیُکْن  َفَلْم  وآله(،  علیه  الله 

غرائب9( البالغه؛  )نهج  ِمْنُه.« 
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