
َبــَرَرُة 
ْ
ل
َ
: ُهــُم ا

َ
َعــْن أِبــی َعْبــِداهلل؟ع؟- ِفــی َتْعِریــِف الُمْؤِمِنیــن الَکاِمِلیــن - َقــال

ْنُفِســِهْم ِفــي َحــاِل 
َ
ــی أ

َ
ُمْؤِثــُروَن َعل

ْ
ل
َ
ُیْســِر ا

ْ
ل
َ
ُعْســِر َو ا

ْ
ل
َ
ْخــَواِن ِفــي َحــاِل ا ِ

ْ
ِبال

ٰكاَن  ــْو 
َ
ْنُفِســِهْم َو ل

َ
: »َو ُيْؤِثــُروَن َعلــٰی أ

َ
َقــال

َ
هلُل ف

َ
ِلــَك َوَصَفُهــُم ا

َ
َكذ ُعْســِر 

ْ
ل
َ
ا

ُمْفِلُحــوَن«.
ْ
ل
َ
ــُم ا ــَك ُه ِئ

ٰ
ول

ُ
أ

َ
ــوَق ُشــّحَ َنْفِســِه ف ــْن ُي ــْم َخٰصاَصــٌة َو َم ِبِه

آنــان، کســانی انــد کــه در آســايش و ســختی بــه بــرادراْن نيكــی می کننــد 
و در هنــگام تنگ دســتی، ايثــار می کننــد. این گونــه، خداونــد، ايشــان 
ــّدم  ــتن، مق ــر خويش ــران را ب ــت: »و ديگ ــوده اس ــرده و فرم ــف ک را توصي
از بخــِل  کــه  کســانی  نيازمنــد باشــند.  می دارنــد، هرچنــد خودشــان 

نفــس محافظــت شــوند، آنــان همــان رســتگارانند«.

. یَثاُر ِ
ْ

ل
َ
َمَکاِرِم ا

ْ
ل
َ
: َغاَیُة ا

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال

ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

نقطۀ اوِج خصلت های اخالقی، ايثار است.

. یَثاِر ِ
ْ

ل
َ
َعَفاِف َو ا

ْ
 ِبال

َّ
َمَکاِرُم ِإال

ْ
ل
َ
 َتْکُمُل ا

َ
: ال

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال

ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

، کامل نمی گردد. مكارم اخالقی، جز با عّفت و ايثار

 ِسَیاَدٍة.
َجلُّ

َ
َضلُ ِعَباَدٍة َو أ

ْ
ف

َ
یَثاُر أ ِ

ْ
ل

َ
: ا

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال

ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

ی است. ، برترین عبادت و شكوهمندترین سرور ايثار

:
َ

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َقال
ْ
َعْن أِمیِرٱل

ِة. ُمُرّوَ
ْ
ل
َ
َغ ِفي ا

َ
ی َنْفِسِه َبال

َ
َثَر َعل

َ
 َمْن أ

کسی که ايثار کند، در مرّوت به اوج رسيده است.

جانباِزمـان  عزیـِز  بـرادِر  ایـن  بـه  جملـه  یـک 
کـه مى گویـد: »مـن مشـروطِى دانشـگاه شـهادتم« 
عـرض کنم: به هیچ وجه شـما مشـروطى نیسـتید. 
دانشـگاِه  ارزش  بـا  ذخیره هـای  جانبـازان  شـما 
جهادیـد. جهـاد لزومـًا بـا شـهادت همـراه نیسـت؛ 
امـا لزومـًا بـا فـوِز بـه رتبـۀ مجاهـدان و تقـّرب بـه پـروردگار همـراه اسـت. 
میـدان جهـاد هـم همه جاسـت؛ هـم در دفـاِع نظامـِى از کشـور، هـم در 
دفاِع سیاسـى و آبروی کشـور و هم در تالش برای پیشـبرد کشـور و ملت 

کار مى کنیـد.  کـه امـروز شـما در ایـن سـنگر 

هســتند  کســانی  مــردم  ميــان  »از  می فرمايــد: 
خــدا  خشــنودی  برابــر  در  را  خــود  جــان  کــه 
می فروشــند و خداونــد نســبت بــه بندگانــش 
َيْشــرِی  َمــْن  ــاِس  الّنٰ ِمــَن  )َو  اســت؛  مهربــان 
ــاِد(.   ِعٰب

ْ
ــاِت اهّٰلِل َو اهّٰلُل َرُؤٌف ِبال ــاَء َمْرٰض ــُه اْبِتٰغ َنْفَس

ذکــر  قبــل  آيــات  در  کــه   - منافقيــن  گــروِه  آن 
و  خودپســند  و  خودخــواه  مردمــی   - شــده 
لجــوج و معانــد بودنــد کــه از راه نفــاق در بيــن 
ظاهــر  در  و  می کردنــد  کســب  آبرویــی  مــردم 
نشــان می دادنــد،  و خيرخــواه  را مؤمــن  خــود 
گفتارشــان  ی  رو از  پــرده  کردارشــان  امــا 
زميــن  در  فســاد  جــز  کــه  چرا برمی داشــت؛ 
ديگــری  کار  نســل  و  حــرث  کــردن  نابــود  و 

ِة.
َ
َفِضیل

ْ
ل
َ
 ِاْسَم ا

َ
ی َنْفِسِه ِاْسَتَحّق

َ
: َمْن آَثَر َعل

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال

ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

کسی که ايثار کند، سزاواِر نام بری از او به فضيلت است.

 ِفــي ُعْســَرِتَك 
ً
ــَك، َجــَوادا  ِفــي ُقْدَرِت

ً
ــّوا ــْن َعُف ُك  :

َ
ــال ُمْؤِمِنیــن؟ع؟ َق

ْ
ِمیَرال

َ
َعــْن أ

ــُل. َفَضاِئ
ْ
ل
َ
ــَك ا

َ
ــَك َتْکُمــُل ل اَقِت

َ
ــَع ف  َم

ً
ــرا ُمْؤِث

هنــگاِم  در  و  بــاش  گذشــت  با ى،  دار قــدرت  هنگامی کــه  در 
ايثارگــر  نيازمنــدی ات،  وقــت  در  و  بــاش  بخشــنده  تنگ دســتی ات، 

گــردد. کامــل  تــو  فضــل  تــا  بــاش 

.
ً
 َصُبورا

ً
اِس َمْن َكاَن ِفي ُعْسِرِه ُمْؤِثرا لّنَ

َ
: َخْیُر ا

َ
ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال

ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

بهتریــِن مــردم، کســی اســت کــه در تنگ دســتی اش ايثارگــر و شــكيبا 
باشــد.

ــُم  ؟ع؟ ُه ــّيٍ ــیَعُة َعِل ــکری؟ع؟(: ِش ــن عس ــام حس ــِن؟ع؟ )ام َحَس
ْ
 أُبوال

َ
ــال َق

ــْم َخٰصاَصــٌة. ــْو ٰكاَن ِبِه
َ
ــِهْم َو ل ْنُفِس

َ
ــٰی أ ــْم َعل ــُروَن ِإْخَواَنُه ــَن ُيْؤِث ِذي

َّ
ل
َ
ا

شــيعيان علــی؟ع؟، آن کســانی انــد کــه برادرانشــان را بــر خودشــان مقــّدم 
ى باشــد. ى ضــرور می دارنــد، هرچنــد در خــوِد آن هــا، نيــاز

:
َ

ُمْؤِمِنین؟ع؟ َقال
ْ
ِمیَرال

َ
َعْن أ

یَماِن. ِ
ْ

ل
َ
ی َمَراِتِب ا

َ
ْعل

َ
ْحَساِن َو أ ِ

ْ
ل

َ
ْحَسُن ا

َ
یَثاُر أ ِ

ْ
ل

َ
 ا

، بهترین احسان و باالترین مرتبۀ ايمان است. ايثار

نداشــتند.  ولــی ایــن گــروه _ کــه خداوند در این 
آيــۀ شــريفه ذکــر می کنــد - تنهــا بــا خــدا معاملــه 
می کننــد و هــر چــه دارنــد حتــی جــان خــود را 
بــه او می فروشــند و جــز رضــا و خشــنودی او 
ی و ايثــار  کار يــدار نيســتند و بــا فــدا چيــزی خر
آن هاســت کــه امــر دیــن و دنيــا اصــالح و حــق 
َرُؤٌف  اهّٰلُل  )َو  جملــۀ  می شــود.  پايــدار  و  زنــده 
ِعٰبــاِد( کــه در حقيقــت نقطــۀ مقابــل چيــزی 

ْ
ِبال

منافقــان  دربــارۀ  قبــل  آيــات  در  کــه  اســت 
ــُم َو  مفســد فــی االرض آمــده بــود )َفَحْســُبُه َجَهّنَ
ــاُد(، ممكــن اســت اشــاره بــه ایــن  ِمٰه

ْ
ــَس ال ِبْئ

َ
ل

باشــد کــه خداونــد در عيــِن اينكــه بخشــنده 
ی  يــدار را خر انســان اســت، همــان  بــه  جــان 

می کنــد و باالتریــن بهــا را کــه همــان خشــنودی 
می پردازد.ایــن  انســان  بــه  اســت  خويــش 
َرُؤٌف  اهّٰلُل  )َو  جملــۀ  تفســيرِ  در  نيــز  احتمــال 
ِعٰبــاِد( و تناســِب آن بــا آغــاِز آيــه وجــود دارد 

ْ
ِبال

کــه می خواهــد ایــن حقيقــت را روشــن ســازد 
کــه وجــود این چنيــن افــراِد وفــادار و ايثارگــْر در 
ميــان مــردم، از رأفــت و مهربانــِی خــدا نســبت 
گرفتــه  اســت؛ زیــرا  بــه بندگانــش سرچشــمه 
در  ازخودگذشــته  انســان های  چنيــن  گــر  ا
جوامــع انســانی وجــود نداشــته باشــند، ارکان 
خداونــد  ولــی  فرومی ریــزد،  اجتمــاع  و  دیــن 
مهربــان بــا ایــن دوســتاِن ايثارگــرِ خــود، جلــوی 

می گيــرد. را  دشــمنان  ی  خرابــكار

تفسیر نمونه ج 20 ص 413 الى 415 : 

غررالحکم ج ۱ ص ۴۶۹

غررالحکم ج۱ ص ۳۵۹

غرر الحکم ج ۱ ص ۵۳۱

غررالحکم ج ۱ ص ۶۰۴

بحاراالنوار ج ۶۴ ص ۳۵۰

غررالحکم ج ۱ ص ۷۸۱

عیون الحکم ج ۱ ص ۴۳۵

کمـک بـه جانبـازان بـر حج اسـتحبابی ترجیح 
دارد .

بـه  انقـالب اسـالمى  بـه واسـطۀ  کـه  ایـن سـال  در 
بـرادران و خواهـران مـا     صدمـات و ضررهای بسـیار 
از  و     بسـیاری  اسـت  رسـیده  طاغوتـى  حکومـت  از 
دارنـد،     مقتضـى  کمـک  بـه  مبـرم  احتیـاج  انقـالب  حـوادث  از  معلولیـن 
اسـت کسـانى کـه مـى خواهنـد حـج اسـتحبابی بـه جـا آورنـد،     هزینـۀ آن 
کـه     ثـواب آن نـزد  کننـد  را صـرِف در احتیـاج بـرادران و خواهـران خـود 

خداونـد تعالـى بسـیار بـر حـج اسـتحبابی ترجیـح دارد.

احادیث كالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر كبیر انقالب ؟هر؟

غررالحکم ج ۱ ص ۹۰

می  کر هفته نامه اخالیق خلق 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امنی الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
ی اخالق  حوزه علمیه جماز

 سال اول / مشاره شانزدهم
هفته اول شعبان 1443
هفته سوم اسفند 1400

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

ویژه نامه روز جانباز

1616

ِعَباِد«
ْ
  ِبٱل

ُه َرُئوٌفۢ  ِه َو ٱلّلَ َء َمْرَضاِت ٱلّلَ
ٓ
اِس َمن َيْشِرى َنْفَسُه ٱْبِتَغا »َوِمَن ٱلّنَ

و از مــردم کســی اســت کــه بــرای کســب خشــنودی خــدا، جــان خــود را می فروشــد و خداونــد نســبت بــه 
ی.بندگان مهربان است. آيۀ 23 سورۀ مبارکۀ شور

اعیاد شعبانیه  و به ویژه روز جانباز به تمامى جانبازان تبریک باد.

بحار االنوار ج ۶۵ ص ۱۶۰

عیون الحکم ج ۱ ص ۲۹



هفته نامه اخالقى خلق کریم   شماره 16   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

عالیق را قطع کنيد دنيا همين هاست:
رفقــا بايــد عالقه هــا و دل بســتگی هايتان را قطــع کنيــد. خــب، ایــن عالقــه اســت؟ عــرض می کنــم: مثــال عالقــه بــه مقــام، يــک نــوع عالقــه اســت. آيــا مــن خيلــی دوســت دارم کــه وزیــر 
ی کــه حضــرت امــام؟هر؟ فرمودنــد: مــن غرضــی نداشــتم جــز اينكــه بــه اجتمــاع خدمــت کنــم، ایــن خــوب اســت و عالقــه نيســت.  باشــم، نخســت وزیر بشــوم، يــا عالقــه نــدارم؟ همــان طــور
ی دارم، يــک وضعــی و آبرویــی دارم و دلــم می خواهــد ایــن بيشــتر  امــا عالقــه کــه داشــتی، حواســت پــرت می شــود! مــن، پیــش خــودم فكــر می کنــم کــه خوديتــی دارم، در جامعــه اعتبــار
شــود و باالتــر بــرود؛ ایــن همــان عالقــه اســت کــه آن را بايــد بزنــی. عالقــه بــه رفيــق، يــک نــوع ديگــر از عالقــه اســت؛ رفيــق آقــا! مــن رفيقــم را خيلــی دوســت دارم؛ هــم مباحثــه ام، هــم 
... امــا حــاال ایــن عالقــه، بــه درجــه ای شــده کــه مانــع انجــام عبــادت اســت. فكــرش مــن را مشــغول و اذيــت می کنــد. بايــد ایــن عالقــه را بزنــی، ایــن عالقــه بــه  درســی ام، رفيقــم و

دنياســت؛ دنيــای مذمــوم هميــن عالقــه اســت آقاجــان! بايــد بزنــی. عالقــه بــه کمــال، بــه جمــال، بــه مــال و مقــام همــه را بايــد قطــع کنــی.
خواهی وصال دوست »عمانی« در آن بكوش                                                                            وز هر چه غير اوست تو بايد جدا شوی 

گــر دنيــا و مــا فيهــا از آن او باشــد، همــه  ؟ع؟ می فرمايــد: انســان حاضــر اســت ا  ملک المــوت می آيــد و همــۀ عالقه هــا را قطــع می کنــد داداش جــان! آن وقــت امــام باقــر
ّ

و إال
ــا يــک ســاعت از ملک المــوت اجــازه بگيــرد، ولــی پیــدا نمی کنــد، مهلتــی وجــود نــدارد. هيــچ چــاره ای جــز رفتــن نيســت، حضــرت ملک المــوت می فرماينــد: ســال ها را گذرانــدی، ماه هــا را گذرانــدی، ســاعت ها  را بدهــد ت
را گذرانــدی، دقایــق را گذرانــدی، بنــده هــم مــدام می گفتــم: باباجــان! بقيــۀ عمــر شــما قيمــت نــدارد. امــا االن کــه رســول پــروردگار نيامــده اســت، در يــک دقيقــه از ایــن عمــر باقيمانــده هــم ممكــن اســت تمــام عالیــق و عوایــق 
ُكــْم« در خــارج تحقــق پیــدا می کنــد. امــا مــن حــاال اهــل »ٱْدُعوِنــٓی« نيســتم، بی خــود هــم 

َ
ْســَتِجْب ل

َ
)دل مشــغولی ها( را قطــع کنــی داداش جــان! وقتــی قطــع کــردی، آن وقــت دعايــت هــم مســتجاب می شــود. آن وقــت »ٱْدُعوِنــٓی أ

غرغــر می کنــم. خبــری نيســت، مــن خــدا را نمی خوانــم، َنْفَســم را صــدا می زنــم، مــن درگيــر اميــال نفســانی هســتم؛ »ٱْدُعوِنــٓی« کــه کجــا بــود؟ »ٱْدُعوِنــٓی« يعنــی مــرا بخوانيــد! ولــی مــن فعــاًل گرفتــار نفــس خــودم هســتم، فعــاًل گرفتــار 
ی در بعضــی جبهه هــا شكســت  ــوَم«. يكــی از رفقــا می گفــت: مــن قــدر

ُ
َمْظل

ْ
َباِطــِل َو َيْنُصــُر ال

ْ
ــی ال

َ
َحــّقَ َعل

ْ
ــُد ال ّيِ  ٱهّٰلَل ُیَؤ

َ
ــِإّن ی می کنــد: »َف مقامــم؛ گرفتــار رفيقــم، گرفتــار تعلقــات ديگــر هســتم. امــا خداونــد متعــال، مظلــوم را يــار

ی  ی باليــن و تعقيبــات نخوانــدم، گفتــم پــروردگار عزیــزم! دوســتان تــو دائمــًا در مبارزه انــد و تــو این هــا را يــار ی کنــد - گفــت: دلــم شكســت و ســر را گذاشــتم رو خــوردم - آخــر در مبــارزه بــا نفــس و شــيطان، بايــد پــروردگار يــار
 ! ــوَم«؛ بــه مــن گفتــه شــد: بلنــد شــو

ُ
َمْظل

ْ
َباِطــِل َو َيْنُصــُر ال

ْ
ــی ال

َ
َحــّقَ َعل

ْ
ــُد ال ّيِ  ٱهّٰلَل ُیَؤ

َ
، حــق را تأییــد می کنــد: »َفــِإّن ی نكــردی؟ خوابيــدم. بعــد در همــان خــواب، آنچــه می خواســتم شــد و پیــش آمــد. پــروردگار می کنــی، چــرا مــن را يــار

ــی َفَقــْد َفــاَز َفــْوزًا َعِظيمــًا«؛ امــا وای بــر مــن! 
َ
ــی ِبَســاِط ِخْدَمــِة َاهّٰلِل َتَعال

َ
ُخُضــوِع َعل

ْ
ُجْهــِد َو َااِلْســِتَكاَنِة َو َال

ْ
ــوِء ِبال ــاَرَة ِبالّسُ ّمَ

َ ْ
ــُه َنْفَســُه َال

ُ
و از آن بــه بعــد، بــا قــوت و قــدرت خــدادادی، تمــام اميــال نفســانی را از بيــن بــرد. »َو َمــْن َجــاَوَز َعْقل

يــش اســداهّٰلل در مســجد جمعــه می خوانــد کــه هنــوز در ُذکــر )يــاد( مــن هســت: کــه مــن هميشــه بايــد ایــن شــعر را بخوانــم؛ همــان شــعری کــه درو
  از دست غير ننالم که چون حباب مدام                                                                              هميشه خانه خراب هوای خويشتنم

]جانبازها نمونۀ بارز این خودساختگی ها و دل کندن از عالیق و دل بستگی ها بودند و برای مردمشان تمام زندگی شان را رها کردند تا مردِمشان راحت باشند.[

با عباس؟ع؟ در حماسۀ عاشورا:
در جبهـۀ کربـال مـردی را می بينيـم کـه در درگيـری 
مـرز  تـا  و  اسـت  نمانـده  بی طـرف  باطـل،  و  حـق 
جان به پشـتيبانی از حق شـتافته است. قامتش، 
يـا؛  ـة نسـتوه و بلنـِد رشـادت؛ دلـش، بيكـران در

ّ
قل

صدايـش رعدآسـا و باصالبـت. بـا آن همـه شـكوه و شـجاعت و قـّوت 
ی اباعبـداهّٰلل الحسـين؟ع؟. « در اردو « و يـک »جانبـاز قلـب، يـک »سـرباز
ی بـود کـه در سـرزمين کربال  هفتـم محـّرم بـود. کاروان شـهادت چنـد روز
ی  ط بودنـد و آب را بـه رو

ّ
فـرود آمـده بـود. سـپاه کوفـه بـر نهـر فـرات مسـل

حسـين؟ع؟ و يارانـش بسـته بودنـد.
عبـاس بـن علـی؟ع؟ به سيدالشـهدا؟ع؟ عـرض کرد: يـا اباعبداهّٰلل؟ع؟، 
پـس ازآن،  ی.  آر فرمودنـد:  امـام؟ع؟  حّقيـم؟  بـر  مـا  این کـه  نـه  مگـر 
ابوالفضـل؟ع؟ بـر آنـان کـه مانـع برداشـتن آب شـده بودنـد حملـه آورد و 
کنـده سـاخت تـا آن کـه همراهـان امـام؟ع؟ آب  کنـار آب پرا آنـان را از 
کنتـرل  و  فـرات تنگ تـر  و سـيراب شـدند. حلقـۀ محاصـرۀ  برداشـتند 
نتيجـه،  در  گشـت.  دشـوار  فـرات  از  آب  برداشـتن  و  شـد  شـديدتر 
تشـنگی و کم آبی در خيمه های امام حسـين؟ع؟ آشـكار شـد و عطش 
بـر کـودکان بيشـترین تأثيـر را داشـت. چشـم ها و دل هـا در پـی عبـاِس 
رشـيد؟ع؟ بود تا برای این مشـكل چاره ای بينديشـد و آبی به خيمه ها 
بنی هاشـم  از  سـواره  مـرِد  سـی  همـراه  علـی؟ع؟  بـن  حسـين  برسـاند. 
کـه تحـت فرمانـش بودنـد، به سـوی  و ديگـر يـاران و بيسـت نفـر پیـاده 
فـرات روان شـد. پرچـم ایـن گـروه را بـه »نافـع بـن هـالل« سـپردند. فـرات 
بـا  بـرای برداشـتن آب می بايسـت  بـود.  در محاصـرۀ نيروهـای دشـمن 
عملياتـی قهرمانانـه، ضمـن درهـم شكسـتن حلقـۀ محاصـره، مشـک ها 
را پـر از آب کـرده بـه اردوگاه بازآورنـد. گروه به شـّط رسـيدند. مشـک ها را 
پرکـرده بيـرون آمدنـد. در برگشـت از فـرات بودنـد که نگهبانـان فرات راه 
را بـر آنـان بسـتند تـا مانـع آب رسـانی بـه خيمه هـا شـوند. ناچـار درگيـری 
مشـغول  را  فـرات  مأمـوران  و  پرداختنـد  نبـرد  بـه  جمعـی  آمـد.  پیـش 
و  عبـاس؟ع؟  رسـاندند.  مقصـد  بـه  را  آب  ديگـر  جمعـی  و  سـاختند 
نافـع، در جمـع گروهـی بودنـد کـه نبـرد می کردنـد، هـم در مرحلـۀ اّول کـه 
می خواسـتند وارد فرات شـوند، هم هنگام بازآوردن آب. این نخسـتين 
برخـورد نظامـی بيـن گروهـی از يـاران امـام حسـين؟ع؟ بـا سـپاه کوفـه در 
؟ع؟ خـود را آماده سـاخته بود که در  سـاحل رود فـرات بـود. عبـاِس دالور
ی باشـد، از جـان مايـه بگـذارد و  کار هـر جـا و هـر لحظـه کـه نيـاز بـه فـدا

ک او باشـد. در خدمـت حسـين بـن علـی؟ع؟ و فرزنـدان پـا

تشــكر و قدردانــی و قدرشناســی نســبت بــه 
نعمتــی کــه ديگــران بــه مــا می دهنــد:

فــالن  کــه  زمانــی  َتْشــُكْرُه«  ــْم 
َ
ل ِإْذ  َتْشــُكْرِني  ــْم 

َ
»ل

آن  از  تــو  و  داد  تــو  بــه  نعمتــی  يــک  شــخصی 
شــخص تشــكر نكــردی، در واقــع قدردانــی و قدرشناســی و تشــكر از 

نكــردی.  خــدا  مــِن 
کــه:  بعــد خيلــی زیبــا در ادامــه روايــت امــام ســجاد؟ع؟ می فرماينــد 
کرترین اســت نســبت بــه پــروردگار متعــال کــه شــكر  آن شــخصی شــا
حقيقــی رو نســبت بــه مردمــی انجــام بدهــد کــه آن مــردم يــک هديــه ای، 
يــک نعمتــی، عطایــی، چيــزی بــه آن شــخص کــرده باشــند و مــددی بــه 

رســانده اند.  او 
ایــن فرهنــگ قدردانــی و قدرشناســی يكــی از زیباتریــن فرهنگ هایــی 
گــر قدرناشناســی  کــه در آيــات و روايــات مــا بيــان می کننــد. ا اســت 
يــاد بشــود يــا اينكــه بــاب بشــود، آنجــا مــردم از هــم فــرار می کننــد و  ز

بــه داد ديگــری نمی رســد. کســی  گوشــه گير می شــنود و 
، نســبت بــه جانبازهــا  ]يكــی از بارزتریــن مصادیــق قدردانــی و تشــكر
اســت کــه جــان خودشــان را بــرای کشــور و امنيــت مردِمشــان بــه خطــر 

انداختنــد.[

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟

آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟

ضرورت جبران معروف، متناسب با آن
گــر شــخصی کار معروفــی را در حق انســان انجام  ا
داد، به مقتضــای درک فطــری بايــد معــروف او را 
يــم طبــق ایــن درک فطــری  جبــران نمــود. قــرآن کر
می فرمايــد: »آيــا پــاداش نيكــی جــز نيكــی اســت؟

 )آيۀ شريفۀ 60 سورۀ مبارکۀ الرحمن(«
ــی  ــد را گاه ــد درک کن ــالم می توان ــرت س ــه فط ــی را ک ــم مباحث ي ــرآن کر ق
به صــورت ســؤال مطــرح می کنــد تــا انســان هایی کــه فطــرت آنــان رو بــه 
خاموشــی رفتــه و بــا بــه آن توجــه ندارنــد، بيــدار شــده و بــه نــدای فطــرت 
آيــه مــراد، تنهــا احســان خــدا نســبت  ایــن  کننــد. در  خويــش توجــه 
بــه بنــدگان نيســت کــه انســان بايــد درصــدد جبــران آن باشــد؛ بلكــه 
احســان ديگــران و حتــی ديگــر موجــودات در حــق انســان را نيــز شــامل 

می شــود. 
کــه بــه انســان خيــر  گياهانــی  چنانكــه انســان در مقابــل حيوانــات و 
ــه هــر موجــودی متناســب  می رســانند نيــز مســئوليت دارد و احســان ب

ــا آن موجــود اســت. ب
و  اســت  بيشــتری  لطافــت  دارای  يكديگــر  بــا  انســان ها  روابــط 
ازاین جهــت انســان بايــد همــواره درصــدد نيكــی کــردن و جبــران خيــر و 
گــر کســی در روابــط زناشــویی و خانوادگی چنين  نيكــی ديگــران باشــد. ا
کــم  ی فضــای محبــت حا ديــدگاه و روشــی داشــته باشــد، در زندگــی و
خواهــد بــود و بيــن او و همســرش، مهــر و محبــت بــه وجــود خواهــد آمــد 
ی خواهنــد  ــر از يكديگــر تشــكر و سپاســگزار ــه اعمــال خي و نســبت ب

کــرد.
کــه  ــر و نيكــی باشــد؛ چرا ــا خي ــد متناســب ب ی باي تشــكر و سپاســگزار
گــر کســی کار خيــر بزرگــی در حــق انســان انجــام داد و انســان تنهــا بــا  ا
يــک تشــكر ســاده از کنــار آن گذشــت، ایــن امــر موجــب محروميــت 

خــود انســان خواهــد شــد.
ــا  ــد ت ــه داده ان ــانی توج ــاف نفس ــن اوص ــه ای ــان را ب ــت؟مهع؟ انس ــل بي  اه
انســان دچــار محروميــت نشــود و نعمــت بــرای او افــزون شــود. خــدای 

متعــال در قــران شــريف می فرمايــد: 
ی کنيد، نعمت خود را بر شما خواهم افزود.  گر شكرگزار »ا

)آيۀ شريفۀ 7 سورۀ مبارکۀ ابراهيم«
کــه بــه انســان رســيده اســت باشــد،  گــر متناســب بــا خيــری  تشــكر ا

کــرد.  زمينــۀ افزايــش نعمــت بــرای انســان را بيشــتر خواهــد 
کــه اهــل خيــر هســتند، ترجيــح می دهنــد  ازاین جهــت انســان هایی 

آیت اهلل تحريری ؟ظفح؟

کــه قــدردان نيكــی هســتند برســانند؛  کســانی  خيــر خــود را بــه 
ــه افــراد ناسپاســی کــه در مقابــل خيــر ديگــران از خــود بی مهــری  ــه ب ن

می دهنــد.  نشــان 
روابــط  در  ديگــران،  خيــرات  بــه  نســبت  ی  سپاســگزار طریــق  ایــن 

دارد. يــان  جر نيــز  تحصيلــی  و  علمــی 
گــر انســان همــواره از کســانی کــه از آنــان بهره هــای علمــی بــرده يــاد   ا
کنــد، آثــار عجيــب علمــی و معنــوی بــرای او بــه دنبــال خواهــد داشــت
از ذکــر خيــر  کــه  بــزرگان معاصــر فرمــوده اســت: خيراتــی  از  . يكــی 
کــه بــا تفكــر و  اســاتيدم بــه مــن رســيده، بيشــتر از آن چيــزی اســت 

بحــث بــه آن رســيده ام.
ــه مــا، هميــن جانبازهــا  کنــون يكــی از بزرگ تریــن نيكــی کننده هــا ب ]ا
ــه  ــه خطــر انداختنــد و ب ــرای امنيــت مــا ب هســتند کــه جــان خــود را ب

خاطــر امنيــت مــا االن گوشــۀ خانــه افتاده انــد.[
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مصاحبه با یک جانباز

سوال: خودتان را معرفى مى فرمایید؟
جــواب: ســید مضفــر موســوی متولــد 1334 روســتای پادنــا، بــزرگ شــده در 

خرمشــهر هستم.
س: چرا رفتید خرمشهر؟

ج: اون زمــان اینجــا )خرمشــهر( زندگــى مــردم زیــِر خــِط فقــر بــود. زمــان 
ســتم شــاهى مــردم حتــى اینجــا نــان خالــى هــم نداشــتند کــه بخورنــد و 
ــاًل خــود مــن کــه نتوانســتم ادامــۀ  ــد. مث ــد کــه هجــرت بکنن ــور بودن مجب
تحصیــل بدهــم و بــه همیــن خاطــر مشــغول بــه کار شــدم کــه ســر جمــع 

ــاورم. ــم در بی ــى توانس ــتر نم ــال بیش روزی 15 ری
س: خرمشهر بودید که جنگ آغاز شد؟

ــه آزاد  ــودم ک ــهر ب ــد و خرمش ــروع ش ــگ ش ــه جن ــودم ک ــهر ب ــه خرمش ج: بل
ــا آنجــا بازســازی شــد.  شــد و خرمشــهر بــودم ت
س: چند سالتان بود وقتى جنگ شروع شد؟

ج: 25 سالم بود که جنگ به دست صدام شروع شد.
س: چه کار کردید وقتى خبِر جنگ به شما رسید در روِز اول؟

ج: اول تــدارکات چــى بــودم و بــه خــط مقــدم تغذیــه، مهمــات، دوربیــِن 
مــاورای بنفــش و هــر چیــزی کــه نیــاز بــود را ســعى مــى کــردم بــه خــط 

مقــدم برســانم.
س: از چه طریقى به جبهه رفتید؟

ج: مــن عضــو بســیِج ســپاِه پاســتاراِن خرمشــهر بــودم و بــه همیــن خاطــر 
جــزء اولیــن کســانى بودیــم کــه دســت بــه کار شــدیم. 

س: در چــه عملیــات هایــی حضــور داشــتید و مــى رفتیــد و تــدارکات را 
تحویــل مــى دادیــد؟

ج: عملیــات آزادی و عملیــات ســقوط خرمشــهر را بــودم، فتــح المبیــن را 
بــودم، بیــت المقــدس و طریــق القــدس را بــودم و نهایتــًا والفجــر 8 کــه در 

آن عملیــات شــیمیایی را نــوش جــان کــردم.
س: از خانواده تان چه کسانى به جبهه رفتند؟

ــرهنگ  ــان س ــه یکیش ــم ک ــدم بودی ــط مق ــم خ ــا از برادران ــا دو ت ــن، ب ج: م
ــود.  ــود و آن دیگــری هــم بســیجِى بــی ترمــز مثــل خــودم ب پاســدار ب

س: بسیجى بی ترمز یعنى چى؟
ج: یعنى هرجایی در راه خدا قدم بردارند و گازش را بگیرند.

س: چند سال جبهه بودید؟
ج: 6 سال جبهه بودم.

س: چه شد که دیگر ادامۀ جنگ را نرفتید؟
ج: چــون شــیمیایی شــدم و ســر و کارم بــا بیمارســتان شــد، دچــار مشــکل 

شــدم و دیگــر نمــى توانســتم بــه جنــگ بــروم و در خــط مقــدم باشــم. 
س: این درسته که شما خواب ندارید؟

ج: بلــه 35 ســال و 2 مــاه اســت کــه تنواســتم بخوابــم و اصــاًل نخوابیــدم. 
یعنــى خوابــی بــه راحتــى شــما را نــدارم و مرکــز خوابــم مختــل شــده اســت 
و سیســتم مغــزی ام بهــم خــورده اســت و دیگــى نمــى توانــم بخوابــم. 
دوســت دارم بخوابــم؛ ولــى مغــز فرمــان نمــى دهــد؛ یعنــى در 24 ســاعت، 

مــن هوشــیارم. 
گــر شــکى داریــد، یــک مــاه، یــک هفتــه، ده روز، یــا چنــد روزی مهمــان مــا  ا

باشــید تــا بــه شــما نشــان بدهــم. 
ــرای شــیمیایی  ــان ب س: ایــن مشــکِل سیســتم مغــزی شــما و نخوابیدنت

اســت؟
ج: ســه مــاه مــن بیمارســتاِن اهــواز بســتری بــودم و دکترهــا آمدنــد و جلســه 
ــتم  ــه روی سیس ــد ک ــن ش ــث ای ــه آن باع ــد ک ــک بدهن ــرا ش ــه م ــد ک گرفتن
مغــزی مــن تاثیــر گذاشــت و دیگــر از آن موقــع بــود کــه خــواب نداشــتم. 
البتــه آنهــا نیــت ســوء نداشــتند و کارشــان خدمــت بــود و ایــن هــم تقدیــر 

مــا بــود.

معراج السعادة

، باالترین مرتبه سخاوت  ايثار
: بخشــش  مخفــی نمانــد کــه باالتریــن مراتــب ســخاوت، ايثــار اســت، کــه عبارت اســت از
وجــود، باوجــود احتيــاج و ضــرورت خــود و ایــن، مرتبــه ای اســت رفيــع و محلــی اســت 
عظيــم. هرکســی را ایــن رتبــه حاصــل نشــود و هــر شــخصی بــه ایــن مرتبــه واصــل نيســت. 
ــْو َکاَن ِبِهــْم َخَصاَصٌة)آيــۀ شــريفۀ 

َ
نُفِســِهْم َول

َ
ــٰیٓ أ

َ
ــُروَن َعل ُیْؤِث ــم در مــدح ایــن طايفــه می فرمايــد: »َو

َ
خالــِق عال

گرچــه خــود احتيــاج  (« يعنــی: »بودنــد کــه اختيــار می کردنــد ديگــران را بــر خــود، ا 9 ســورۀ مبارکــۀ حشــر
داشــتند«.

ی اســت کــه: »هــر مــردی کــه خواهــش بــه چيــزی داشــته باشــد، پــس خــود را  ؟لص؟ مــرو از حضــرت پیغمبــر
يــده می شــود«. از آن نــگاه دارد و ديگــری را بــر خــود اختيــار کنــد، آمرز

پیغمبــر  جــان،  و  انــس  يــدۀ  برگز و  احســان  و  جــود  منبــع  شــعار  جليلــه،  صفــت  مرضيــه،  شــيوۀ  ایــن 
؟مهع؟ بــوده  يقــۀ پیشــرو اهــل ايمــان و اميرمؤمنــان؟ع؟ و اوالد طاهریــن او آخرالزمــان؟لص؟ و بعــدازآن طر
؟لص؟ گفتنــد کــه: »آن ســرور هرگــز ســه روِز پی درپــی چيــزِ ســير نخــورد تــا  اســت.  بعضــی از زنــان پیغمبــر
آخــر عمــر مبارکــش و هــرگاه می خواســت، می توانســت ســير بخــورد؛ ولــی آنچــه داشــت بــه مــردم مــی داد 
ی اســت کــه: »موســی بــن عمــران؟ع؟ عــرض کــرد کــه:  و گرســنگان را بــر خــود مقــدم می داشــت«. مــرو
پــروردگارا! بعضــی از درجــات محمــد؟لص؟ و امــت او را بــه مــن بنمــای. خطــاب رســيد کــه: ای موســی! تــو 
را طاقــت ديــدن آن هــا نيســت ولــی بــه تــو می نمايــم؛ يكــی از منــازل جليلــه پیغمبــر آخرالزمــان؟لص؟ را کــه 
به واســطۀ آن او را بــر تــو و بــر جميــع مخلوقــات خــود تفضيــل داده ام. پــس پــرده آســمان ها از پیــش ديــده 
ــه  ــوار آن و قــرب آن ب ــو ان ــود کــه از پرت ــه ای را کــه نزديــک ب موســی؟ع؟ برداشــته شــد؛ نــگاه کــرد و ديــد منزل
يــم خــاص الهــی، موســی؟ع؟ قالــب تهــی کنــد. موســی؟ع؟ عــرض کــرد: پــروردگارا! بــه چــه چيــز بــه ایــن  حر
کرامــت رســيده اســت؟ فرمــود: بــه صفتــی کــه مخصــوص او گردانيــده ام کــه ايثــار و اختيــار کــردِن فقــرا در 
ضرورتــی بــر خــود و عيــال خــود اســت. ای موســی از امــت او احــدی بــه نــزد مــن نمی آيــد کــه وقتــی از اوقــات 
ديگــری را برخــود در ضرورتــی اختيــار کــرده باشــد، مگــر اينكــه شــرم می کنــم حســاب او را برســم و او را در 
، اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ در  هــر جــاِی از بهشــت کــه خواهــد جــای می دهــم«. حكايــاِت ايثــاِر حيــدِر کــرار
يــخ و کتــب مســطور اســت؛ و ايثــار آن بزرگــوار به جایــی رســيد کــه در  الســنه و افــواه مشــهور اســت و در توار
؟لص؟ را بــر حيــات خــود اختيــار کــرد و در خوابــگاه خاتم االنبيــاء؟لص؟  »ليلــة المبيــت«، حيــات پیغمبــر
ــاِس َمــن َيْشــرِى َنْفَســُه  لّنَ ئكــه مباهــات نمــود و آيــه »َوِمــَن ٱ خوابيــد و بــه ایــن ســبب خداونــِد عاِلــم، بــر مال
؟مهع؟ و خــواص شــيعياِن ايشــان، در ایــن  ٱْبِتَغــٓاَء َمْرَضــاِت ٱهّٰلِل« نــازل شــد. بعــدازآن بزرگــوار هــم، ائمــه اطهــار

يقــۀ مرضيــه بــه ايشــان اقتــدا نمــوده و ســعی در مراعــات ایــن فضيلــت می کرده انــد. طر

مــا بــا ایــن انقــالب پیمــاِن خــون بســتیم؛ ایــن را جــدی دارم مــى گویــم. 
گــر همیــن امــروز رهبــر عزیزمــان حکــم جهــاد بدهــد قــول مــى دهــم مــن  ا

اولیــن شــخصى باشــم کــه شــرکت مــى کنــم.
ــِن تــان را انجــام دادیــد و دیگــر نیــازی نیســت بــه  س: حــاج آقــا شــما ِدْی

جهــاد برویــد.
کــه در راه خــدا،  ج: خیــر ِدْیــِن مــا شــهادت اســت و آرزویــم ایــن اســت 
فــى ســبیل اهلل شــهید بشــوم؛ همــان گونــه کــه ســردار ســلیمانى؟توضر؟ بــه 

شــهادت رســیدند.
س: دلتان برای چه کسى تنگ شده است؟

ج: برای حضرت آقا؟دم؟ - این را قلبًا دارم مى گویم _ و رفقای شهیدم.

معراج السعادة

تنبیه اإلیثار:
الســخاء هــو الوســط بیــن االقتــار و اإلســراف و هــو صــرف المــال إلــى مــا یجــب أو ینبغــى صرفــه 
إلیــه، و هــذا غیــر کاف لمعرفــة حــد الســخاء، لتوقفــه علــى معرفــة مــا یجــب أو ینبغــى، و هــو عندنــا 

مبهــم. 
فالجــود هــو بــذل الشــىء عــن طیبــة مــن القلــب مــن غیــر غــرض، و هــذا و إن کان حقیقتــه، إال أنــه ال یتصــور فــى 
غیــر حــق اهلل، إذ مــا مــن إنســان یبــذل الشــىء إال لغــرض، لکــن إذا لــم یکــن غرضــه إال الثــواب فــى اآلخــرة و رفــع 
کتســاب فضیلــة الجــود، و تطهیــر النفــس عــن رذیلــة البخــل، ســمى جــوادا، و إن کان غرضــه شــیئا  الدرجــات، و ا

مــن األمــور الدنیویــة لــم یســم جــوادا. 
قال رسول اهلل؟لص؟: 

»الســخاء شــجرة مــن شــجر الجنــة أغصانهــا متدلیــة إلــى األرض، فمــن أخــذ منهــا غصنــا قــاده ذلــک الغصــن إلــى 
الجنــة«. 

أرفــع درجــات الجــود و الســخاء )اإلیثــار(، و هــو أن یجــود بالمــال مــع الحاجــة إلیــه. قــال اهلل ســبحانه فــى معــرض 
الثنــاء علــى أهــل اإلیثــار:

ْنُفِسِهْم َو َلْو ٰکاَن ِبِهْم َخٰصاَصٌة)آیۀ شریفۀ 9 سورۀ مبارکۀ حشر(«.
َ
 »َو ُیْؤِثُروَن َعلٰى أ

و قال رسول اهلل؟لص؟: »أیما امرؤ اشتهى شهوة، فرد شهوته و آثر على نفسه، غفر له«.  
ــة  ــام متوالی ــة أی ــبع ثالث ــا ش ــه؟لص؟ م ــه: »إن ــض زوجات ــت بع ــد قال ــول اهلل؟لص؟؛ و لق ــعار رس ــن ش ــار م و کان اإلیث

ــو شــئنا لشــبعنا، و لکنــا کنــا نؤثــر علــى أنفســنا«. حتــى فــارق الدنیــا، و ل
و روی: »أن موســى بــن عمــران؟ع؟ قــال: یــا رب، أرنــى بعــض درجــات محمــد؟لص؟ و أمتــه. قــال: یــا موســى، 
إنــک لــن تطیــق ذلــک، لکنــى أریــک منزلــة مــن منازلــه، جلیلــة عظیمــة، فضلتــه بهــا علیــک و علــى جمیــع خلقــى. 
قــال: فکشــف لــه عــن ملکــوت الســماوات، فنظــر إلــى منزلــة کادت أن تتلــف نفســه مــن أنوارهــا و قربهــا مــن اهلل، 
فقــال: یــا رب، بمــا ذا بلــغ إلــى هــذه الکرامــة؟ قــال تعالــى: بخلــق اختصصتــه بــه مــن بینهــم، و هــو اإلیثــار یــا موســى 
ال یأتینــى أحــد منهــم قــد عمــل بــه وقتــا مــن عمــره إال اســتحییت مــن محاســبته، و بوأتــه مــن جنتــى حیــث یشــاء«. 
و ســئل الصــادق؟ع؟: »أی الصدقــة أفضــل؟ قــال؟ع؟: جهــد المقــل. أ مــا ســمعت قــول اهلل عــز و جــل: »َو ُیْؤِثــُروَن 

ْنُفِســِهْم َو َلــْو ٰکاَن ِبِهــْم َخٰصاَصــٌة؟« 
َ
َعلــٰى أ

و إیثــار علــى؟ع؟ غیــره فــى جمیــع أوقــات عمــره مشــهور و فــى الکتــب مســطور و لقــد آثــر حیاة رســول اهلل؟لص؟على 
ــاِس َمْن َیْشــِری َنْفَســُه اْبِتٰغاَء َمْرٰضــاِت اهلِل«. حیاتــه لیلــة المبیــت فباهــى اهلل بــه المالئکــة، و أنــزل فیــه: »َو ِمــَن الّنٰ

و لقــد کان الخــواص مــن شــیعته و المقتــدون بــه فــى ســنته و ســیرته، یجتهــدون فــى المحافظــة علــى هــذه 
الفضیلــة مهمــا أمکــن.
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نمی گنجــد مختصــر  ایــن  در  تــو  بزرگــِی 

صعــوِد روِح تــو در بــال و پــر نمی گنجــد

زده ای ِوال  خانــۀ  زخــم  عشــِق  شــراِب 

کــه مســتِی تــو در ایــن رهگــذر نمی گنجــد

ســخا بهــاِر  ای  ایثــارت  و  همــت  و  وفــا 

بــه هیــچ دفتــر و شــعر و اثــر نمی گنجــد

بیندیشــم بــه وســعت دردت شــبی  مگــو 

َدر نمی گنجد
َ
بــه حجم طاقت مــن، ایْن ق

چگونــه وصــِف تــو گویم در این کالِم حقیر

، در نمی گنجــد کــه وصــِف عشــْق بــه گفتــار

ِل عشــقی و ایمــاِن محــض، متــِن یقیــن زال

حقیقــِت تــو در ایــن مختصــر نمی گنجــد

بــه تعبیــر حضــرت آقــا؟دم؟، »گاهــی فضیلــت جانبــازان از شــهدا 

 ، جانبــاز کــه  گفــت  می تــوان  به جرئــت  پــس  اســت«.  بیشــتر 

شــهیدی اســت کــه نه تنهــا در جنــگ عضــوی را نــزد شــهداء باقــی 

گذاشــته، بلکــه تقــوای الهــی را در پیش گرفتــه و یــاد شــهدا را در 

اســت. نگه داشــته  زنــده  مخاطره هــا 

#شهید_زنده

#قوام_بخش_یاد_شهدا

@Mohamad...محمد مهدی فتحی

33 98 61 269

برنامه های هفته
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، بــا لبخنــِد تلــِخ خويــش، خاطــرات خفتــۀ عبــاس؟ع؟ را  جانبــاز

در کربــال بيــدار می کنــد.

#لبخند_تلخ_جانباز

@ERFAN...عرفان سلیمانی

423 852 555 45

سیمین دخت وحیدی

در آینه ادب 

کــه نمــاز ســرِخ عشــق را بــه وضــوی  کســانی هســتند  جانبــازان 

خــون اقامــه کرده انــد و زکات جســم خويــش را بــه معشــوق تقديــم 

داشــته اند.

_عشق #نماز

#زکات_جسم

@Mohamadh...محمد هادی رفیعی

754 727 755 75

گفــت: »پــدرم هميشــه، پــا داخــل يــک کفــش می کنــد و همــه را 

خس خــس  نفــس،  به جــای  شــب ها  او  می بينــد.  يک چشــم  بــا 

می کنــد«.

« را برای جهان معنا کرد... ، کلمۀ »ايثار حاال می فهمم که او

#معنای_ايثار

@Sayyedm...سید مهدی حسینی

255 535 553 287

کــه مــا  جانبــازان و ايثارگــران بــه جنــگ رفتــه و مجــروح شــدند 

ک زندگــی کنيــم و مســتعمر کشــورهای ديگــر  ــه در ایــن خــا آزادان

نباشــيم. اميــد اســت کــه مدیــون جــان شــهدا و جانبــازان نشــويم.

#سربازان_امنيت

@Mahdi...مهدی خرازی

97 351 134 325

جانبــازان َســْمُبل اســتقامت بــر مســير حــق و دعوت کننــدۀ بــه 

ســمت آن هســتند.

#جانبازان_افتخار _ميهن

@Mehran...مهران رستمی

476 258 447 684
کــه جان+بــاز اســت،  شــايد بهتــر باشــد به جــای لفــظ جانبــاز 

گفتــه شــود جان نثــار و جــان فــدا 

#جان نثار

#جان فدا

@Mohamad...محمد مهدی حمیدی

423 852 555 45

، ســّقای خيمه هــای تشــنگان وطــن  ! فــراِت جــان تــو ای جانبــاز

، در ســايۀ امــن ايمــان؛ عّبــاس؟ع؟ را در آیینــۀ چهــرۀ  بــود تــا امــروز

تــو مــی ببينيــم.

#امنيت_رايگان_نيست

@Amirho...امیر حسین عسکری

63 352 655 245

کــه در تمــام  #جانبــاز تمــام لحظــاِت عمــرش جهــاد اســت؛ چرا

لحظــات نشــانه ای در او وجــود دارد کــه دائمــًا يــادآوِر ســخت ترین 

امتحــان الهــی يعنــی جامانــدن اســت. 

_شهادت #هزاران_بار

@Sayyedmah...سید مهدی هاشمی

388 87 785 433

گــر ســخن از نثــاِر جــان باشــد، مــرا در  مــن جانبــازم يعنــی، بازهــم ا

صــِف اوِل رزم خواهــی ديــد...

#مردان_صف_اولی

@Amir...امیر رضا جوزایی

786 534 538 435


