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مقــدمه

ُحسـن ُخلق یکی از مهمترین و شاخص ترین خصوصیات 
مؤمنین است. رسـول مکرم اسالم از سوی خداوند متعال به 
صاحب ُخلق عظیم زینت گرفت که با همین شـاخص، محور 
جذب و وحدت مسلمین شد و توانست نهضت عظیم اسالمی 
را در موقعیـت بـس خفت بـار و شـکننده ی شـبه جزیره ی 

عربستان، پایه گذاری و به پیش برد.
به تعبیر رسا و زیبای قرآن کریم، کسانی که پیرو و تابع واقعی 
رسـول گرامی اسالمی هستند دو صفت مهم را در خود ایجاد 
ار شدید و غیر قابل  کرده اند: با مؤمنین رئوف و مهربانند، و با کفاّ
نفوذند. مهربانی و گشاده رویی، آهن ربای دلهاست. مهربانی و 
گشاده رویی جاذبه ی انسانها و عامل گرد هم آمدن، همراهی و 
همدردی آنان است. محباّت محور چرخش عالم است و خدای 
متعال، مهربانترین، با گذشـت ترین و با محبت ترین نسبت به 



بندگان خود اسـت، و هـر آنکه رنگ و بوی خدایـی دارد این  
اکسیر عالم وجود را در خود می آراید.

رزمندگان و جهادگران دفاع مقدس، برعکس آنچه معموالً 
و عمومـاً در صحنه های جنگ و خرابی دیده می شـود؛ یعنی 
شـقاوت و سخت دلی و خشونت؛ بسـیار با گذشت و مهربان 
و گشـاده رو بودند. این را هـم در صحنه های حضور در جبهه 
و هـم در حضور آنان در پشـت جلد به خوبـی می توان دید. 
ار و  زیرا آنان در مکتب اسـالم آموخته اند که جنگشـان با کفاّ
منافقـان، نه از روی بددلی و غضب و خشـونت، بلکه از روی 
انسانیاّت و عالقه ی به هدایت مردم و پاکسازی محیط زندگی 
بشـری از علفهای هرز ابتذال و شـیطانیت است. لذاست که 

رحم و مرواّت و محبت آمیز ه وجود آنان است.
ایـن بُعد از سـبک زندگـی و فرهنگ تعامـالت اجتماعی 



رزمنـدگان، کمتر بازشناسـی شـده اسـت و ضـرورت دارد  
بـرای کسـانی که در پـی الگوگیـری از رزمندگان شـهید و 
فرهنگ سازی این الگوها برای جامعه هستند، به این ابعاد که 
حکایـت از لطافت و ظرافت و بزرگـی روح و دل و جان آنان 
داشـت توجه بیشتر نمایند تا این اسـوه های اخالق و جهاد، 

یک سویه و تک بُعدی معرفی نشوند.
در ایـن مجموعـه، در حـد ضـرورت، اقدام به گـردآوری 
م دفاع  خاطراتی در باب مهربانی و گشـاده رویی شهدای معظاّ
مقـدس نمودیم و امیدواریـم با مطالعـه ی آن، در رفتارهای 
خانوادگـی، اجتماعی و شـغلی خود، همواره به این شـاخص 
مهم و اساسـی »مؤمن« بودن توجه کنیم و رویاّه ی شـهدا را 

نصب العین خود قرار دهیم. ان شاء اهلل. 
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت




