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َر ِّب اش َر ْح لي َصدري * َو َی ِّس ْر لي أ ْمري * َو احلل عقد ًة ِم ْن ِلساني * یفقهوا قولي
بحث در هجوم زیستى و دفاع زیستى بود .عرض کردیم که در هجوم زیستى سه هدف از سوی
دشمن دنبال مىشود :نابودسازی نیروی انسانى ،زوال فرهنگى و روان ،و تخریب و وابستهسازی
اقتصادی .در برابر این تهاجم دفاع واجب است .در دفاع از جان مردم نیروهای پزشکى در خط
مقدم قرار دارند .وظیفۀ ایمنسازی جامعه هم به دست وزارت بهداشت ،پزشکان و دستگاههای
مربوطه است .بسیاری از مردم برای گندزدایى و ساخت ابزار کمک مىکنند ،مثل گندزدایى معابر،
ساختن ماسک .ساختن دستگاههای اکسیژن و. ...
دفاع فرهنگی
بخش دوم مبارزه یعنى دفاع فرهنگى به دست عالمان دینى است .واجب است که علما به میدان دفاع
بیایند .چندین اصل را پیش از شروع بحث بیان مىکنیم:

ُُ
َْ
 .1تأثیر ذکر الهى در ایجاد آرامش :این مطلب دیروز بررسى شد که « َّال َ
ذین َآم ُنوا َو تط َم ِئ ُّن قل ُوب ُه ْم
ْ َّ َ
ُْ ُ
ْ َّ َ ْ
2
ِب ِذک ِر الل ِه أال ِب ِذک ِر الل ِه تط َم ِئ ُّن القلوب».
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َّ
ْ َ
ُ
َ ْ
 .2یاری الهى :از اصول مسلم در این قضایا یاری خداوند است که « ِإن ت ْن ُص ُروا الل َه َی ْن ُص ْرک ْم َو ُیث ِّبت
َْ َ ُ
دامکم» 1اگر شما به یاری خداوند بیایید خداوند متعال شما را یاری مىکند .این مسئله اختصاص
أق
به اسالم ندارد ،بلکه حقیقتى دینى است و از آدم تا االن آموزهای دینى برای مؤمنین بوده است.
خداوند مىفرماید اگر پروردگار یاری کند ،مؤمنین پیروزند وگرنه متدینین شکست مىخورند.
َْ َْ ُ ُ ْ َ َ َ
َ َ
همیشه مؤمنین از خداوند تقاضای یاری داشتند .در آیۀ دیگر آمده «أ ْم ح ِس ْب ُت ْم أن تدخلوا الج َّنة َو ل َّما
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ
الر ُس ُول َو َّال َ
الض َّر ُاء َو ُز ْلز ُلوا َح َّتى َی ُق َول َّ
ذین َآم ُنوا
یأ ِتکم مثل الذین خلوا ِمن قب ِلکم مستهم البأساء و
ِ
َّ َ
َّ َ َّ َ
َ
َم َع ُه َمتى ن ْص ُر الل ِه أال ِإن ن ْص َر الل ِه قریب؛ 2آیا پنداشتهاید در حالى که هنوز حادثههایى مانند حوادث
گذشتگان شما را نیامده ،وارد بهشت مىشوید؛ به آنان سختىها و آسیبهایى رسید و چنان متزلزل

و مضطرب شدند تا جایى که پیامبر و کسانى که به او ایمان آورده بودند [در مقام دعا و درخواست
ً
یاری] مىگفتند :یاری خدا چه زمانى است؟ [به آنان گفتیم ]:آگاه باشید ،یقینا یاری خدا نزدیك
است ».این آیه در زمانى نازل شده که فشار شدیدی به اطرافیان پیامبر آمده است .خداوند
مى فرماید :وقتى آنها در مسیر الهى قرار گرفتند دچار مشکالت و سختىهای فراوان شدندْ .ال َب ْأ ُ
ساء
َّ
به سختىهایى مىگویند که به اموال و آبروی انسان مىخورد« .الض َّر ُاء» به آسیبهای بدنى
مىگویند مثل قطع شدن دست و پا ،کشتهشدن و از بین رفتن امنیت .این مشکالت تا جایى پیش
ْ ُ
رفت که آنها « ُزل ِزلوا» متزلزل شدند و پیامبرشان به خدا رو کرد که تو وعدۀ یاری داده بودی یعنى
آنچه برای گذشتگان پیش آمده برای شما هم پیش مى آید .آنها به حدی رسیدند که گفتند خدایا تو
وعدۀ یاری داده بودی پس یاری کجاست .در تاریخ همیشه مسئلهای وجود داشته که مردم از خداوند
ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ
دامکم» 3حقیقت دینى است؛ بنابراین خداوند
طلب یاری کنندِ « .إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت أق
متعال وعدۀ یاری داده است .به منظور روشن شدن این آیه برای مؤمنین ،خداوند در قرآن کریم
َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َّ ٌ َ َّ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ
حقایقى را بیان کرده است « َو لقد ن َص َرک ُم الل ُه ِب َبدر َو أن ُت ْم أ ِذلة فاتقوا الل َه ل َعلک ْم تشک ُرون»4ما شما را
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َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
الل ُه في َمواط َن َک َ
ثیرة َو َی ْو َم
در بدر یاری کردیم؛ خداوند در درگیری حنین مىفرماید« :لقد نصرکم
ِ
ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُ
َ ُ َ ْ ُ َّ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ
1
حنین ِإذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم األرض ِبما رحبت ثم ولیتم مد ِبرین »
ِ
این یاری خداست که شما را پیش مىبرد وگرنه با تعداد زیاد رزمندگان هم دچار شکست مىشدید.
در تاریخ ،مواردی از یاری رساندن خداوند به پیامبرانش ذکر شده است .پس حقیقت دوم ،نیاز بشر
به یاری الهى و حتمى بودن یاری الهى است.
 . 3دعا در حل شدن مشکالت اثر حتمى و نصر الهى را به دنبال دارد .دعا در چندین جا مؤثر است:
در جایى که ابزاری وجود ندارد؛ در جایى که ابزار هست ولى ابزار پاسخگو نیست؛ اثردهى ابزار ،به
خواست خداوند متعال است.
در تاریخ دو مورد از یاری الهى ذکر شده است.
ً
.1جایى که ظاهرا همۀ ابزار از کار افتاده و مؤمنین در معرض شکست حتمى بودند و با دعا نجات
پیدا کردند .خداوند متعال مىفرماید فرعون مىخواهد شما را از بین ببرد .آنها به نیل رسیدند،
فرعونیان پشت سر آنها بودند .نبى اسراعیل بین آب و فرعونیان گرفتار شده بودند .اصحاب موسى
َّ َ ْ ُ
َ َ َّ َّ
گفتندَ « :ف َل َّما َتر َاءا ْال َج ْمعان قا َل َأ ْص ُ
حاب ُموسى ِإنا ل ُمد َرکون» 2گرفتار شدیم« .قال کال ِإن َمعي َر ِّبي
ِ
َس َی ْهدین»3ما خدا داریم .وقتى در خانۀ خدا رفتند جبرئیل نازل شد و گفت عصا را بر زمین بزن .در
ْ ُ َ ْ
گفتگوی حضرت ابراهیم آمده است « َو ِإذا َم ِرضت ف ُه َو َیشفین»4حضرت ابراهیم مىفرماید خداوند
به دارو اثر مى بخشد یعنى مسبب االسباب خداست.خداوند فرمود کارهایتان را انجام دهید ولى من
از شما دعا مى خواهم .در جنگ تحمیلى ابزار ما با طرف مقابل برابری نداشت ولى هجومى رخ داده
بود و آمادگى وجود نداشت .رزمندگان به میدان آمدند ولى بسیار دعا تأثیرگذار بود .شهید صیاد
شیرازی مى فرمود که حضور یک روحانى در کنار نیروهای ما به اندازۀ صدتا تانک کارایى دارد یعنى
با حضور ایشان در میان رزمندگان یاد خدا و دعا بیشتر مىشود و با یاد الهى روحیۀ آنها باال
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ََْ ْ ََ َ ٌ ُ ُ
قاتل في َسبیل الل ِه َو أخری
مىرفت .در آیهای آمده است که «قد کان لک ْم َآیة في ِفئتین التقتا ِفئة ت
ِ
ِ
َِ
ُ
ْ
َ
َ
ً
َ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
شاء ِإن في ِذلك ل ِع ْب َر ًة ِأل ِولي األْبصار؛ 1تحقیقا
کافرة یرونهم ِمثلی ِهم رأي العین و الله یؤ ید ِبنص ِر ِه من ی
ِ
ِ
َّ
برای شما در دو گروهى که [در جنگ بدر] با هم رو به رو شدند ،نشانهای [از قدرت خدا و حق َّ
انیت
َّ
نبوت پیامبر] بود ،گروهى در راه خدا مىجنگیدند ،و گروه دیگر کافر بودند ،که اهل ایمان را به چشم
خویش دو برابر مى دیدند [به همین خاطر شکست خوردند] و خدا هر که را بخواهد با یاری خود
ً
تأیید مىکند؛ مسلما در این [واقعیت] عبرتى برای دارندگان بصیرت است ».پس دعا اثر
صددرصدی دارد.
سه مطلب بیان شد .1 :ذکر خدا روحیه مىدهد و افسردگى از بین مىرود .2 .یاری خدا وعدۀ
صددرصدی است.3 .اثر دعا صددرصدی است.

ً
محور هر سه اثر کیست؛ باید چه کسى این مطالب را در جامعه بیاورد ،مثال رهبر انقالب دعای
ِ
هفتم صحیفۀ سجادیه را معرفى کردند .چند نفر از پزشکان متدین بر روی دعای هفتم صحیفۀ

سجادیه آزمایشى انجام دادند .در آزمایشگاه ویروس کرونا را کشت کردند و بر کشتشان دعای هفتم
صحیفه را خواندند ،وقتى دعا مىخواندند کشت رشد نمىکرد .خداوند متعال اثر دعا را به آنها نشان
داد .همیشه بدین شکل نیست که اگر دعا خوانده شود ،ویروس رشد نکند ،اما خداوند اثر دعا را به
آنها نشان داد .اگر کسى دعا خواند و دید دعایش اثر ندارد ،دعا اثرش را گذاشته ،ولى آنچه خیر بنده
است را خداوند برای او مىخواه د .شاید خیر آدمى در رسیدن به مقصودش از دعا نباشد .این ادعیۀ
را چه کسى مى داند؟ علما .رهبر انقالب ،یکى از علمای دینى است .وقتى به ایشان مىگویند در
برابر این ویروس چهکار کنیم ابتدا مىگوید دعا کنید .دیگران اطالعاتى از ادعیۀ صحیفه ندارد .رهبر
انقالب بعد از آن هم سفارش به خواندن نماز جعفر طیار کردند .ایشان مدت زیادی رهبر انقالب
بوده ،اما جاده شناس است ،به همین دلیل در این ایام مىگوید که نماز جعفر طیار را بخوانید .در
این روزگار ،آدرس دادن به دعاهای خاص به عهدۀ علماست .در اینجا دو مطلب وجود دارد.1 :
اقدام عملیاتى؛  .2جای اقدام .سه گروه بین علما اقدام عملیاتى مىکنند .1 :علما و منبریان ،کسانى
 .1سورۀ آل عمران ،آیۀ .13
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که منبر مىرفتند؛  .2صاحبان قلم کسانى که قلم خوبى داشتند؛  .3امامان جماعت مساجد .امروز
افسران میدان فرهنگ در دفاع زیستى این سه گروهاند .وضعیت عادی این سه گروه به هم خورده
است .هر روز مدرس دو یا سه درس مىداده و االن دیگر درسى نمىدهد؛ منبری دو یا سه منبر در
طول روز مىرفته و االن نمىرود .نویسنده به پژوهشگاه مىرفته و تحقیقاتى داشته ،اما مراکز علمى
تعطیل شده است؛ امام جماعت نمازی مىخوانده و منبری مىرفته ،اما االن یا مساجد تعطیل است
یا تعداد کمى در نماز جماعت شرکت مىکنند .در این روزگار ،با جنگ روبه رو شدهایم .طبیعى
است فعالیت علما نمىتواند به شکل قبل باشد ،بلکه واجب است تغییراتى صورت گیرد؛ چراکه اگر
َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
الت ْهلکة» 1با گوشه نشینى خود را به
مقابله صورت نگیرد کشته مىشویم «و ال تلقوا ِبأیدیکم ِإلى
هالکت نینداز و در میدان وارد شو .بنابراین مدرسین نباید به شکل قبل فعالیت کند .امروز میدان
نبرد است؛ باید صفحات مجازی از صحبتهای اهل بیان پر شود .در فراخوان جهاد باید حضور
یافت اما باید برای دفاع رفت .هر کسى هر کاری مىتواند انجام دهد باید کار را آتش به اختیار انجام
داد .امروز نشستن در خانه ،فرار من الضعف است .این مسئله مثال کسى است که ساکن آبادان یا
خرمشهر بوده ،و مىتوانایى جنگیدن داشته ،اما در خانه نشسته تا به جسم او آسیبى نرسد .ویروس به
در خانههایشان را ببندند تا ویروس آنها را
در خانهها آمده و مردم دچار افسردگى شدند ،اگر علما ِ
نگیرد این مسئله فرار من الضعف است .در این روز ،باید همۀ مردم با تمام توان به میدان بیایند .باید
امروز فضای مجازی از گویندگان و نویسندگان و مدرسین مذهبى و صاحبان فتوا پر شود .فتاوا ضبط
و با تصویر و صدای گوینده پخش شود؛ زیرا روزهداری در معرض خطر قرار گرفته است .خیلىها
مىخواهند با توجیهاتى روزه را کنار بگذارند .این مسائل نیاز به تبیین دارد .امروز صاحبان فتوا ،باید
فتاوایشان را در فضای مجازی انتشار دهند تا مقلدها وظیفۀشان را به روشنى متوجه شوند ،اما بار
مسئولیت فرهنگى جامعه بر دوش ائمۀ جمعه و جماعات است.
ْ ُ َّ
َ ُ
َ َّ َ َ َ ُ
السال ُم عل ْیک ْم َو َرح َمة الل ِه َو َب َرکاته
و
ِّ َ َ
َّ
َ ِّ ْ َ
الل ُه َّم َصل على ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو عجل ف َر َج ُه ْم
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