متن کامل سخنرانی دکتر سیف اهلل سعدالدین استاد دانشگاه سمنان در مراسم اربعین
شهید محسن حججی در نجفآباد  51آبان ماه 5931
سالم علیکم و رحمه اهلل
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم هلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین – الصلوه و السالم علی خاتم االنبیاء والمرسلین و حبیب اله العالمین
ابالقاسم مصطفی محمد (ص) رسولاهلل و علی اله الاهلل.
ن  -أَلسَّالمُ عَلَى الشَّیْبِ الْخَضیبِ
ن االْبْدا ِ
ن بِال أَکْفان  -أَلسَّال ُم عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُفَ َّرقَةِ عَ ِ
أَلسَّالمُ عَلَى الْمَدْفُونی َ

سالم و درود خدا بر مجاهدان راه خدا .و درود خدا بر شهیدان راه خدا از اول تا کنون.
بویژه شهدای شجاع و مظلوم مدافع حرم .سالم و درود خداوند بر شما مردم مومن و مجاهد و
مجاهدپرور نجف آباد که این خیل خروشان مردم حسب وظیفه و به پاس تقدیر از این مجاهدت
شما و حاصل مجاهدت شما و تجلیل از شهید سرافراز اسالم شهید محسن حججی و بزرگداشت
شهید یبلویی در این مکان گردهم آمده اند.
خداوند باری تعالی در قرآن کریم در آیات  91تا  22سوره مبارکه توبه می فرماید:
 -53أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ  ،کَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اآلْخِرِ وَ جاهَدَ فی
سَبیلِ اللّهِ ال یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ  ،وَ اللّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ
 -02الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ  ،أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ وَ
أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ
 -05یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَة مِنْهُ وَ رِضْوان وَ جَنّات لَهُمْ فیها نَعیمٌ مُقیمٌ
 -00خالِدینَ فیها أَبَداً إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظیمٌ

یعنی:
 53ـ آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند (عمل) کسى قرار دادید
که به خدا و روز قیامت ایمان آورده ،و در راه او جهاد کرده است؟! (این دو) نزد خدا مساوى
نیستند! و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمى کند !
 02ـ آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند
مقامشان نزد خدا برتر است; و آنها پیروز و رستگارند !
 05ـ پروردگارتان آنها را به رحمتى از ناحیه خود ،و رضایت (خویش) ،و باغ هائى از بهشت
بشارت مى دهد که در آن ،نعمت هاى جاودانه دارند.
 00ـ همواره و تا ابد در این باغ ها (و در میان این نعمت ها) خواهند بود ،زیرا پاداش عظیم
نزد خداوند است.

چنین نعمتهای بی سابقه ای که در برابرسه مولفهی ایمان و هجرت و جهاد به مومنین
داده می شود نباید مایهی تعجب گردد چون نزد خدا پاداشهای عظیمی است.
در شأن نزول این آیات  ،روایات مختلفى در کتب اهل سنت و شیعه نقل شده است ،که از میان آنها آنچه صحیح تر به
نظر مى رسد ،و من از تفاسیر برداشت کرده ام تقدیم می دارم.
دانشمند معروف اهل سنت «حاکم ابوالقاسم حَسکانی » نقل مىکند که ":شَیْبَه" و «عباس» هر کدام بر دیگرى
افتخار مىکردند و در این باره مشغول به سخن بودند که على(علیه السالم) از کنار آنها گذشت ،پرسید :
به چه چیز افتخار مى کنید؟
"عباس" گفت :امتیازى به من داده شده که احدى ندارد ،و آن مسأله آب دادن به حجاج خانه خدا است.
" شَیْبَه " گفت :من تعمیر کننده مسجدالحرام (و کلید دار خانه کعبه) هستم.
على(علیه السالم) گفت :با این که از شما حیا مى کنم باید بگویم با این سن کم افتخارى دارم که شما ندارید ،آنها
پرسیدند :کدام افتخار؟!
فرمود :من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خدا و پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) آوردید.
"عباس" خشمناک برخاست و به سراغ پیامبر (صلى اهلل علیه وآله) آمد  ،و به عنوان( شکایت) گفت :
آیا نمىبینى على(علیه السالم) چگونه با من سخن مىگوید؟
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) فرمود :على(علیه السالم) را صدا کنید ،هنگامى که به خدمت پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) آمد،
فرمود:
چرا این گونه با عمویت (عباس) سخن گفتى؟
على(علیه السالم) عرض کرد :اى رسول خدا! اگر من او را ناراحت ساختم با بیان حقیقتى بوده است ،در برابر گفتار حق

هر کس مىخواهد ناراحت شود ،و هر کس مىخواهد خشنود!

جبرئیل نازل شده ،گفت :اى محمّد! پروردگارت به تو سالم مىفرستد ،و مىگوید :این آیات را بر آنها بخوان (أَ جَعَلْتُمْ
سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ  ،کَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اآلْخِرِ وَ جاهَدَ فی سَبیلِ اللّهِ ال
یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ  ،وَ اللّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمینَ )...آیات  91تا  22سوره مباکه توبه.

پیام های مهمی این آیات نهفته است که به اجمال تقدیم میکنم:
اوال :ایمان ،هجرت و جهاد ،همچون تقوا ،در رأس همهى ارزشهاست.
ثانیا :در محاسبات الهى ،ایمان ،هجرت و جهاد ،مالکِ ارزش است.
ثالثا :ارزش همهى کارهاى مقدّس ،به نیّت آنهاست.
رابعا :فوز و رستگارى ،تنها در سایه ى ایمان ،هجرت و جهاد است.
شهید حججی عزیز ایران و اسالم هر سه مولفه ایمانم و هجرت و جهاد را به احسن وجه کسب کرد.
امروز و در این محفل با عظمت و در روز اربعین شهید حججی و در آستانه اربعین سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا
عبداهلل الحسین میخواهم از نگاه نخبگانی به قدر منزلت شهید حججی نظری داشته باشیم.
همه علما و اساتید میدانند که در جوامع علمی و دانشگاهی ،نقش نخبگانی و نقش افراد نخبه بسیارمهم و قابل توجه است.
نخبه ( ،به استناد ماده  ۴اساسنامه بنیاد نخبگان) به فرد برجسته و کارآمدی اطالق میشود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و
هنر و فناوری و فرهنگسازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش ،خالقیت ،کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش
دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتالی جامعه انسانی کشور شود.

ویژگیهای انسانهای نخبه چیست؟
افراد نخبه:









دقیق هستند.
هدفمند هستند.
فرصت یاب و مدیر زمان هستند .از فرصتها خوب استفاده میکنند.
خود و دیگران را خوب ارزیابی میکنند.
شجاع هستند و خطرپذیری و تصمیمگیری را مدیریت میکنند.
میدانند همیشه محدودیت وجود دارد ولی در جا نمیزنند.
بر آنچه انجام میدهند تمرکز دارند .به جای توجه روی عادتهای بد روی عادات خوب توجه میکنند.
جامعیت و نگاه جامع دارند .نبوغ ،قدرت بهکارگیری مهارتها و تعادل و تناسب در ترکیب آنها نهادینه شده است.

و در یک نگاه :افراد نخبه در جامعه تاثیرگذار هستند .شناخت به موقع دارند و به موقع حضور دارند و به موقع عمل میکنند.
همانند استاد بسیجی شهید دکتر چمران به عنوان یک نخبه در علم و ایمان و هجرت و جهاد.
معظم رهبری در وصف شهید دکتر چمران (به عنوان یک نخبه) فرمودند :یکی از خصوصیات خصلت بسیجی و جریان بسیجی،
حضور است؛ غایب نبودن در آنجایی که باید در آنجا حاضر باشیم .این یکی از اوّلیترین خصوصیات بسیجی است.
وقتی با این نگاه نخبگانی و علمی به آثار حرکت و اعمال بسیجی شهید حججی نگاه میکنیم  ،میبینیم که او به موقع شناخت
حاصل کرد و به موقع هم عمل کرد .اکنون این شهید بزرگوار یک تاثیر گذار مثبت نه تنها در ایران بلکه در کل جهان اسالم در
دوران حاضر شده است.
زیرا که او به عنوان یک نخبه  ،نبوغ فکری خود را در فرهنگسازی و در راستای اعتالی جامعه انسانی و اسالمی عمال ثابت
کرده است.
بنابراین شهید حججی یک نخبه جهان اسالم در عصر حاضر است و بر اساس همین نگاه به عنوان نماینده و شاخص و نماد شهدا
در جوامع علمی که یک جامعه تاثیرگذار است  ،مطرح شده و مورد توجه در تمام جوامع از جمله جوامع علمی است.
سوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ .....
همانطور که بر طبق آیه  4سوره مبارکه ممتحنه  ،قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُ ْ
خداوند ابراهیم را برای بشرسرمشق و الگوی نیکو قرار داده است...
ن لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ......
و برطبق آیه  29سوره مبارکه احزاب  ،لَقَدْ کا َ
خداوند رسول اهلل را برای بشرسرمشق و الگوی نیکو قرار داده است...
همانگونه که خداوند در بین پیامبران الهی حضرت ابراهیم و حضرت ختمی مربت را اسوه حسنه قرار داده است  ،اکنون خداوند
شهید حججی را مقامی واال عطا کرده است تا اسوه و الگو باشد .شهید حججی با ایمان خود  ،به خدا وصل شد.
حال فردی با این ویژگی و اثربخشی و اثرگذاری در جامعه بی شک حجت خدا خواهد بود.
همانطوری که مقام معظم رهبری در باره این شهید فرمودند. :

شهید حججی عزیز ،حجت خداوند در مقابل چشم همگان شد.
یعنی او یک نخبه و حتی فراتر از آن یعنی حجت خداوند است.
و این همان فوز و رستگارى است که تنها در سایه ى ایمان ،هجرت و جهاد بدست میآید که خداوند باری تعالی در آیات  91تا
 22سوره مبارکه توبه که در ابتدای عرایضم قرائت کردم و در شان علی ابن ابیطالب نازل شده اند  ،بدان اشارت داشته است.

علی ابن ابیطالب نمونه بارز یک فرد نخبه و تاثیرگذار و الگو در جهان اسالم شد .همان طوری که حضرت ابراهیم و حضرت محمد
مصطفی (ص) قبل از ایشان اسوه و الگو شدند .و کسانی که بر اساس ایمان به خدا و اخالص در عمل در این راه قرار گرفتند و
ثابت قدم ماندند نیز تاثیرگذار و جاودانه خواهند ماند.
حال بیاییم تا در اربعین شهید عزیز اسالم  ،شهید محسن حججی پیمان ببندیم تا حامی اسالم و والیت و رهرو راه شهیدان و
امانتدار دستاوردهای آنان باشیم انشاهلل.
پروردگارا به ما توفیق عنایت فرما تا در راه حق و عدالت و در راه شهدا ثابت قدم بمانیم.
پروردگارا در ظهور ولی عصر تعجیل عنایت بفرما.
پروردگارا مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت همراه با صحت و سالمتی عنایت بفرما.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

