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المقّدمة

كم���ا اإّن بل���وغ القم���م العالي���ة ل يتاأّتى م���ن دون حتّم���ل م�صاّق 

الطريق، كذلك الأهداف ال�صامية ل ميكن بلوغها من دون تخّطي 

امل�صاّق وال�صع���اب. والهدف ال�صامي لالإ�صالم والنظام الإ�صالمّي 

هو الو�صول اإىل احلياة الطّيبة، وحتقيق هذا الهدف غري م�صتثًنى 

ل برتبية اأبناء املجتمع  م���ن هذه القاعدة. فاحلياة الطّيبة، تتح�صّ

ة. من  ���ا، وهذا نف�صه دونه �صعوبات وجهود خا�صّ فرًدا فرًدا معنويًّ

ناحية ثانية، حتقيق هذه الأهداف يتّم عندما تكون احلياة املعنوّية 

مرتافق���ًة م���ع الرفاهة املاّدية، وم���ن الوا�ص���ح اأّن اإي�صال املجتمع 

اإىل التطّور امل���اّدي يف امليادين القت�صادّي���ة، ال�صيا�صّية، الثقافّية 

ا يزيد من م�صاّق هذا الطريق.  والجتماعّية اأي�صً

الإن�ص���ان املوؤمن الثورّي الذي ه���و الدافع واملحّرك للمجتمع يف 

الو�ص���ول اإىل ه���ذه الأهداف، قد اأع���ّد نف�صه لكّل م�ص���اّق الطريق 

و�صعاب���ه، وهو باكت�صاب���ه للروحّي���ة اجلهادّية وتقويته���ا، يتخّطى 

املوان���ع والعوائق واحًدا بع���د اآخر. ف�صاًل عن العوائ���ق الطبيعّية، 

تظه���ر بع�ص املوانع الأخرى يف م�صار الو�صول اإىل احلياة الطّيبة. 

اإّن اأعداء الإ�صالم والثورة الإ�صالمّية الذين يرون يف تطّور املجتمع 

الإ�صالمّي تهديًدا لأهدافهم ال�صيطانّية، يحيكون املوؤامرات ب�صّتى 

الطرق املمكنة لإف�صال برامج املوؤمنني الثورّيني وم�صاريعهم. 

يق���وم الع���دّو مبحارب���ة الث���ورة الإ�صالمّية من خ���الل احلظر 

القت�صادي اأحياًنا، واأحياًنا اأخ���رى باملقاطعة ال�صيا�صّية، واأحياًنا 



14

اء
كي

ألذ
ة ا

ار
ج

ت

باحل���رب الناعم���ة والغزو الثق���ايّف، وطاملا تعطيه ه���ذه الأ�صاليب 

ثمارها، فهو غالًبا ل يبادر اإىل احلرب الع�صكرّية. وهو يف احلرب 

الع�صكرّي���ة، ي�صعى يف البداي���ة وقدر الإم���كان، اإىل ال�صتفادة من 

عمالئ���ه وماأجوري���ه، يف �ص���ّن احل���رب بالنياب���ة عن���ه، ويف نهاية 

املطاف، يعمد اإىل تنفيذ خيار احلرب املبا�صرة.

حتًم���ا ه���ذه الأ�صاليب كله���ا لي�صت جدي���دة اأب���ًدا، فمنذ قدمي 

التاري���خ ي�صتفي���د »ح���زب ال�صيطان« م���ن هذه الأ�صالي���ب ملواجهة 

ِبٍيّ َقاَتَل َمَعُه  ��ن َنّ ن ِمّ ِيّ »ح���زب اهلل«. يقول القراآن الكرمي: {َوَكاأَ

ُعُفوا  ِ َوَما �سَ
َّ

اَبُهْم يِف �َسِبي��ِل اهلل وَن َكِث��رٌي َفَما َوَهُنوا مِلَا اأَ�سَ ُيّ ِرِبّ

. لكن، م���ا من طريق ملواجه���ة الأعداء �صوى 
)1(

َوَم��ا ا�ْسَتَكاُن��وا}

ال�صتقام���ة، والتجربة التاريخّية اأثبت���ت اأّن اإظهار اللني وال�صعف 

اأمام���ه لن يجلب �صيًئا �صوى ازدي���اد روح الطمع لديه. وهنا يّت�صح 

دور روحّية حّب ال�صهادة يف تطّور املجتمع الإمياين. على العنا�صر 

املوؤمن���ة الثورّي���ة اأن تكون م�صتعّدة دوًم���ا ويف كّل الظروف ملحاربة 

الع���دّو والت�صحية، واأ�صل وجود هذه الروحّي���ة هو من اأ�صباب ردع 

العدّو يف جميع جبهات احلرب. 

العن�صر امل�صّحي والثورّي يعلم بناًء على ن�ّص القراآن الكرمي باأّن 

اأمام���ه يف معركة احلّق والباطل اإحدى احل�صنَيني: فاإّما يزيح العدّو 

من طريق تطّور املجتمع، اأو ي�صت�صهد وي�صل اإىل مقامه عند اهلل.

ني،  يتمّت���ع ال�صهيد يف الثقافة الإ�صالمّي���ة باأهمّية ومنزلة خا�صَّ

وقد ورد اأّن له اأجًرا عظيًما ودرجات عالية. يقول الإمام اخلمينّي 

} الذي هو قائد قافلة �صهداء الثورة الإ�صالمّية يف هذا املجال: 

 R وردت يف الإ�ص���الم روايات كث���رية ومده�صة عن املع�صومني«

1- سورة آل عمران، 146
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يف ف�ص���ل ال�صهيد. وق���د جاء يف رواية عن الر�ص���ول الأكرم | باأّن 

ال�صهي���د ينظ���ر اإىل وجه اهلل تعاىل وهذا النظ���ر اإىل وجه اهلل هو 

�صع���ادة كّل نبّي وكّل �صهيد. وهذا غاية الغايات بالن�صبة لالإن�صان، 

.
1
واآخر مراتب الكمال بالن�صبة اإليه«

اإّن قائ���د الث���ورة الإ�صالمّي���ة املفّدى الذي ب���داأ م�صرية اجلهاد 

والن�صال لتحّقق حاكمّية الإ�صالم منذ العام 1342ه�.�ص ]1963م[، 

وق���ارب يف ذل���ك ح���ّد ال�صهادة، تط���ّرق يف خطابات متع���ّددة اإىل 

مو�ص���وع ال�صهيد وال�صه���ادة. لقد �صارك مل���ّرات يف ت�صييع جثامني 

ال�صهداء الطاهرة، وذهب لزيارة قبورهم، وكّرم املقيمني ملرا�صم 

ا بعوائ���ل ال�صهداء، وكانت  ذكراه���م. كما اإّنه ي���ويل اهتماًما خا�صًّ

ل���ه منذ بداية الثورة واإىل الآن لق���اءات عديدة مع اأ�صوات ال�صرب 

وال�صتقام���ة ه���وؤلء. فاأحياًنا كان ي�صت�صيفه���م واأحياًنا كثرية كان 

يذهب بنف�ص���ه لزيارتهم. اأحد اللقاءات الدائمة التي كان يعقدها 

اأثناء �صفره اإىل املحافظ���ات، كان اللقاء بجموع غفرية من عوائل 

ال�صهداء وزيارة بيوت عدد منهم يف تلك الديار.

اإّن ب���اب ال�صه���ادة ل يزال مفتوًحا بوج���ود اجلهاد والدفاع عن 

مراقد اأهل البيت R. وبالتفات القائد املفّدى اإىل اأهّمّية الدفاع 

ع���ن املراقد ال�صريفة والثورة الإ�صالمّية خ���ارج احلدود، كانت له 

���ا لقاءات متعّددة م���ع عوائل ال�صه���داء املدافعني عن املراقد  اأي�صً

املحرتمني.

مل يقت�صر تكرميه لل�صهداء وعوائلهم املحرتمني على ال�صهداء 

ا يلتق���ي باملجاهدين وعوائ���ل ال�صهداء  الإيرانّي���ني، فق���د كان اأي�صً

اللبنانّيني والأفغان والباك�صتانّيني والعراقّيني واليمنّيني ويهتّم بهم.

1- صحيفة اإلمام، ج13، ص 513 ـ 514

مة
قّد

م
ال
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اإّن الكت���اب الذي ب���ني اأيدين���ا ي�صتمل على كلمات���ه يف مو�صوع 

ال�صهي���د وال�صه���ادة، وكذل���ك توجيهات���ه اإىل امل�صوؤول���ني، وعوائل 

ال�صهداء املحرتمني و�صرائح ال�صعب املختلفة يف هذا املجال.

كّلنا اأمل، من خالل احلفاظ على روحّية حّب ال�صهادة وتقويتها، 

اأن ل يفّكر اأّي عدّو باجرتاح اأّي فعل جتاه الكيان الإ�صالمّي.

 وم�ص���ك اخلتام دعاء على ل�صان قائد الثورة الإ�صالمّية املفّدى 

:Q يف حرم الإمام الر�صا

»اإلهنا! ِاجعل عواقَب اأموِرنا جميًعا اإىل خرٍي، واختْم لنا باخلري؛ 

واجعِل ال�صهادَة له���ذا العبد الفقري ولكّل حمّب راغب، اآخر درجة 

من درجات �صّلم حياتنا«. 

ومن اهلل التوفيق



الفصل األّول

ماهية الشهادة
1- تعريف الشهادة

ال�صهي���د هو الإن�ص���ان الذي ُيقت���ل يف �صبيل الأه���داف املعنوّية 

ويبذل روح���ه -التي هي الراأ�صمال الأ�صلي ل���كّل اإن�صان-يف �صبيل 

اله���دف واملق�صد الإلهّي، واإّن اهلل �صبحان���ه وتعاىل يدمي ح�صوره 

وذك���راه وفك���ره يف اأّمت���ه ويبق���ي على اأهداف���ه حّيًة وماثل���ًة جزاًء 

لفدائ���ه وت�صحيته العظيمة. وهذه ه���ي خ�صو�صية القتل يف �صبيل 

اهلل، فالذين يقتلون يف �صبي���ل اهلل اأحياء، واإّن وجودهم احلقيقّي 

.
1
حّي وباٍق واإن ذهبت اأج�صادهم

ال�صهادة تعني اأّن الإن�صان يقّدم اأف�صَل واأحبَّ راأ�صماِله الدنيوّي 

فداًء لهدٍف، اعتقاًدا منه باأّن بقاء هذا الهدف ومنّوه وانت�صاره هو 

 
2
مل�صلحة الب�صرّية، وهذه اإحدى اأجمل الِقَيم الإن�صانّية.

ال�صه���ادة التي نعرفه���ا يف �صرعنا املقّد�ص والت���ي نرى الإ�صارة 

اإليه���ا يف الروايات والق���راآن الكرمي تعني اأّن الإن�ص���ان يتوّجه نحو 

هدف مقّد����ص هو واجب اأو راجح، ويعّر�ص نف�صه للقتل يف �صبيله. 

3
تلك هي ال�صهادة الإ�صالمّية ال�صحيحة.

1-  في خطبتَي صالة الجمعة )عاشوراء( 1 محرّم 1416هـ/ 1995/5/31م.

الثقافيّة في  الشؤون  والمسؤولين عن  المتفوقين،  الشهداء  أبناء  مع  لقاء  في   -2
مؤّسسة الشهيد/13 محرّم 1410هـ/1989/8/16م.

3-  في خطبتي صالة الجمعة )عاشوراء( 1 محرّم 1416هـ/1995/5/31م.
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لل�صهادة يف �صبيل اهلل معنى خا�ّص. يف القراآن الكرمي املوُت يف 

؛ ول يعّد املوت يف �صبيل 
1
ْو ُقِتَل« �صبي���ل اهلل لي�ص موًتا؛ »اأََفاإِْن َماَت اأَ

اهلل كامل���وت الع���ادي. يف املعيار الإلهي ومن وجه���ة النظر الدينّية 

2
والقراآنّية، هو مفهوٌم اآخر وهو معنى فاخر.

اأّيها الأعّزاء! لي�ص كلُّ َقتٍل �صهادة. ذلك القتل يف �صبيل اهلل مع 

اإخال�ٍص و�صجاعة و�صعي ا�صمه ال�صهادة يف �صبيل اهلل. ال�صهيد هو 

ذل���ك ال�صخ�ص الذي يجاهد اأي ي�صعى ويب���ذل ب�صجاعة ويتحّرك 

لأج���ل اهلل؛ لأّن���ه اإذا مل يب���ذل ب�صجاع���ة ل يك���ون يف الأ�صا����ص يف 

 
3
معر�ص ال�صهادة.

1- سورة آل عمران، جزء من اآلية 144.

2- 5 جمادى اآلخرة 1419هـ/1998/9/27م.

3- في لقاء مع رئيس الجمهوريّة والهيئة الوزاريّة بمناسبة بدء أسبوع الحكومة 
12 جمادى األولى 1420هـ/1999/8/24م.
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2- قيمة الشهادة ومكانتها

عندم���ا يرُد الرجل املوؤمن ال�صج���اع اإىل امليدان بهدف اجلهاد 

ه فخًرا. اإّن  يف �صبي���ل اهلل، فاإّن تق���دمي الروح يف هذا امليدان يع���دُّ

القيم���ة العالية لل�صهادة يف الإ�ص���الم هي من هذا املنطلق. عندئٍذ 

ي�صب���ح ال�صهيد جنم���ًة دائمَة اللمع���ان يف �صماء حي���اة تلك الأّمة 

وتاريخه���ا. اإّن َمن يقاتل يف خدمة الظامل���ني والأثرياء يكون املوت 

بالن�صب���ة اإليه حفرة موح�صة ومظلمة ويجب الهرب منها؛ بالن�صبة 

ًقا ولي�ص  ا ولي�ص م�صوِّ اإليه املوت والوقوع يف تلك احلفرة مرعٌب جدًّ

فخًرا له. لهذا ال�صبب اإذا ح�صلت يف اأّي نقطة من العال�َم مواجهٌة 

ب���ني القوات البا�صلة اأ�صحاب الأه���داف والعقيدة مع القّوات التي 

تقات���ل من اأجل ال�صركات والظاملني واأ�صح���اب الرثوات ومن اأجل 

املال، فاإّن الن�صر �صيكون حليف املجاهدين الذين يعّدون ال�صهادة 

1
وتقدمي النف�ص يف �صبيل اهلل فخًرا.

2-1. الموُت األجمل واألكثر قيمة

ال�صهادة ورٌد جميل الرائحة ومعّطر ل ت�صل اإليه غري اأيدي َمن 

2
اختارهم اهلل تعاىل من بني النا�ص ول ي�صّم عطره اإّل اأنوفهم.

ال�صه���ادة... اإحدى اأجمل الِقَيم الإن�صانّية. اإّن هدفها املطلوب، 

اإله���يٌّ واأمني���ُة كّل اأنبياء اهلل. هذه القيمة حتت���ّل ال�صدارة بني كّل 

الف�صائل الإن�صانّية ول يقّدرها اأّي ميزان مادّي. تبني هذه الفكرة 

ي�ص���ّكل عام���اًل باهًرا مين���ُح املجاهدي���ن يف طريق احلقيق���ة، قّوًة 

1- في المراسم المشتركة لقَسم اليمين بين طاّلب جامعات الضبّاط في جيش الجمهوريّة 
اإلسالميّة في جامعة اإلمام عليQ/1 ذي القعدة 1424هـ/2003/12/25م.

2- في لقاء عوائل شهداء القّوات المسلّحة/3 محرّم 1425هـ/2004/2/23م
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لإبط���اِل كّل ح�صابات جبه���ة اخل�صم وقد ثب���ت بالتجربة اأن هذا 

1
الفكر، يجعل عدوَّ احلقيقِة يف ماأزٍق وعجز وحرية.

اأف�صل موٍت هو ال�صه���ادة. اإّن اأف�صل اأجٍر لالإن�صان الذي يقاتل 

يف �صبي���ل اهلل هو �صراُب ال�صهادة اللذيذ. هنيًئا لهوؤلء، هنيًئا لهم 

2
هذه النعمة الإلهّية الكبرية! لقد نالوا اأجرهم بال�صهادة.

تلك احلالة التي يق�صي فيها عرفاوؤنا خم�صني عاًما، �صّتني عاًما، 

�صبعني عاًما يف الرتّي�ص والعبادة وبالت�صييق على اأنف�صهم مبتعدين 

عن �صهواتهم واأهوائهم، هي من اأجل الو�صول اإىل تلك احلالة التي 

و�صلها ه���ذا ال�صاب ذات ليلة واخت�صر طري���ق خم�صني عاًما ومئة 

عام يف اأي���ام معدودة يف اجلبهة وقبل اجلبه���ة! تلك نعمٌة معنوية؛ 

هذا لي�ص مزاًحا؛ هي نعمة ل ُتنح لأٍي كان. اأنتم ل تظّنون اأن هذا 

البكاء وتل���ك التو�صالت وتلك احلالت ُتنح لل�صخ�ص ب�صهولة؛ ل، 

  
3
اإّن من يجتهد ويتعب رمّبا ي�صل اإىل تلك احلالت!

ك���م هي عظيمة هذه الظاهرة ]ال�شهادة[! كلما اقرتب الإن�صان 

اأكرث تزداد عظمتها. مثل اجلبل العايل؛ الإن�صان ينظر اإىل اجلبل 

من بعيد، لكن عندما يقرتب اأكرث، يرى عظمة هذه الظاهرة التي 

4
ل ي�صتوعبها العقل.

ال�صه���ادة تعني الدخ���ول اإىل حرمي اخللوة الإلهّي���ة، واجللو�ص 

عل���ى مائدة ال�صيافة الإلهّية؛ هذا لي�ص بال�صيء القليل؛ هذا �صيء 

5
ذو عظمة.

1- رسالة بمناسبة مؤتمر الشهداء الطاّلب/3 ذي القعدة 1423هـ/ 2003/1/5م

2- في لقاء مع عوائل الشهداء الطاّلب/ 9 رجب 1422هـ/ 2001/9/26م

3- في لقاء مع جمع من قادة الجيش/3 شعبان 1412هـ/1992/2/6م 

م   4- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/5 جمادى اآلخرة 1419هـ/1998/9/26

م    5- في لقاء مع عوائل شهداء إقليم بوشهر/25 جمادى اآلخرة 1412هـ/1991/12/31
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ال�صه���ادة يف �صبي���ل اهلل وو�صع الروح عل���ى الكف وتقدميها يف 

1
�صبيل اهلل هي قّمة ال�صرف الإن�صايّن.

اإّن اهلّل اأغ���دق عل���ى ال�صهيد بلطفه؛ فه���ذه الدنيا -كما ترون- 

لي����ص لأحد فيها بقاء، وكّل َمن عليها ف���اٍن، والنا�ص يهلكون ب�صّتى 

اأن���واع املوت، الذي ل يفّرق بني كه���ٍل ول �صابٍّ -املوت مكتوب على 

اجلميع �صباًبا و�صيوًخا، و�صغ���اًرا وكباًرا- املوت قدر حمتوم جعله 

اهلّل عل���ى النا����ص ول بّد لهم اأن يعربوا هذا الباب، اإّل اأّنه عّز وجّل 

جعل ميتَة ال�صهيد على قدر كبري من الأهمّية مل يجعل مثلها ل�صائر 

اأن���واع املوت الطبيعّي. فه���ل هناك لطف اأعظم ]م���ن هذا[؟ وهل 

هن���اك ف�صل عل���ى ال�صهيد اأكرب من ه���ذا؟ كّلنا مّيت���ون، ولكن ما 

اأعظ���م اأن يجعل اهلّل تعاىل هذه امليتة وهذا الطريق وهذا امل�صري 

احلتم���ي يف م�صار يحظى مبثل ه���ذا املقدار م���ن الف�صيلة! ولهذا 

ُيك���رث ال�صهيُد وهو يف عامل امللكوت وال���ربزخ من �صكر اهلّل والثناء 

علي���ه مِلا اأغدق عليه من لط���ف. وحلظة ال�صهادة من اأطيب واأحلى 

.
2
اللحظات عند كّل �صهيد. فيا لها من ف�صيلة رفيعة �صامية!

ميكن النظر اإىل ظاهرة ال�صهادة من زوايا عّدة؛ فمن اأي جهة 

نظرنا اإليها جنده���ا زاخرة بالعظمة والتالألوؤ. فاإذا ما نظرنا اإىل 

منزلتها عن���د اهلّل تعاىل جند األ�صنتنا عاجزة عن بيان ما لها من 

قيم���ة كربى عنده عّز وجّل، وقد ورد يف احلديث النبوّي ال�صريف؛ 

»اإّن ف��وق كل برٍّ بّر حّتى ُيقتل الرجل يف �سبيل اهلّل فلي�س فوقه 

بّر«. واإذا م���ا تناولنا هذا املو�صوع من زاوية الدين وفل�صفة الدين 

جن���د هذا املعنى �صائًبا تاًما؛ فما من �ص���يء اأ�صمى من اأن يبذل 

1- في لقاء مع جمع من الشعراء 15 رمضان 1432هـ/2011/8/15م.

م        2-  في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء 6 جمادى اآلخرة 1419هـ/1998/9/27
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املرء ذاته ووجوده ومبلء اإرادته يف �صبيل هدف اإلهي وكبري. وهذا 

.
1
هو معنى ال�صهادة

2-2. الهدّية اإللهّية للشهيد مقابل 

»القيام في سبيل الله« و»الجهاد« 

 كنُت اأنا العبُد، قبل الثورة اأ�صّلي يف م�صجٍد يف م�صهد واأخطب يف 

ا. يف ذلك الوقت مل تكن  النا�ص؛ كان ال�صباب ياأتون ويح�صرون اأي�صً

ال�صهادة �صهلة املنال كما يف زمن ما بعد الثورة؛ لكن كان لنا �صهداء. 

كنُت اأقول لهم: اأّيها ال�صباب! اأّيها الإخوة! ال�صهادة، هي موت جتاري 

للنا�ص الأذكياء. مل�َن يهُب اهلُل تعاىل هذه الهدّية؟ اهلل تعاىل ل يهب 

هذه الهدية بثمٍن قلي���ل؛ اإّنه يهبها ملن يجاهدون يف �صبيله. ]يهبها[ 

ل�صّبانكم، ل�صهدائكم، ]اأننت[ زوجات ال�صهداء! ]مينحها[ لأزواجكّن، 

]اأنتم[ الآباء والأمهات! ]مينحه���ا[ لأبنائكم، ]اأنتم[ اأولد ال�صهداء! 

]مينحه���ا[ لآبائكم الأع���زاء، ل يح�صلون على ه���ذه الهدّية الإلهّية 

ب�صهولة وباملّجان؛ بل ينالونها مقابل اجلهاد؛ جاهدوا يف �صبيل اهلل، 

2
تخّلوا عن اأنف�صهم فوهبهم اهلل تعاىل هذه الهدّية.

هذه ال�صهادة مل ينلها ]اأ�صحابها[ ب�صهولة. ال�صهادة نعمة وهدّية 

من اهلل تعاىل؛ هذه الهدّية ل يعطيها لأحٍد ب�صهولة. ملاذا هي هدّية 

من اهلل تعاىل؟ لأّنه يحّول املوت املحتوم على جميع الّنا�ص اإىل اأمٍر 

]وو�صاٍم[ يفتخر به يف الّدنيا والآخرة؛ األي�صت هذه هدّية؟ هل ميكن 

لأح���ٍد اأن يفّر من املوت؟ عندما ي�صل الإن�صان اإىل حلظة املوت هل 

م      1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/6 جمادى اآلخرة 1419هـ/ 1998/9/27

2- في لقاء مع جمع من الجرحى وأُسر شهداء إقليم كرمان/24 ربيع األّول 1426هـ/ 
2005/5/2م     
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ي�صّكل فرًقا اإن كان قد عا�ص ت�صعني عاًما اأو ع�صرين؟ اأولي�صت اأكرب 

هواج�ص الإن�صان من املوت ناجمة عن كونه ل يعرف �صيًئا مّما �صيحّل 

ب���ه بعد بداية رحل���ة املوت؟ �صعوا هذه ]املعطي���ات[ بجانب بع�صها 

وانظ���روا كيف بّدل اإن�صان ه���ذه امليتة وهذا امل�صري احلتمّي والذي 

ل مف���ّر منه، وه���ذا امل�صتقبل املبهم واملقل���ق بحادثة تعبق بالفخر، 

بواقع���ٍة م�صهورة يف الدني���ا والآخرة، بو�صيلة عّزة عن���د اهلل واأمام 

املالئكة املقّربني يف امل���الأ الأعلى، باطمئنان و�صكينة قلبّية وراحة؛ 

ِذي��َن َلْ َيْلَحُقوا ِبِهْم ِم��ْن َخْلِفِهْم اأَل َخْوٌف  {َوَي�ْسَتْب�ِس��ُروَن ِباَلّ

؛ األي�صت هذه هدّي���ة اإلهّية؟ اأْن يقّدم 
1
َعَلْيِه��ْم َول ُه��ْم َيْحَزُنوَن}

الإن�صاُن عم���ره الفاين ملوله، وُيقبل ذلك، األي�صت هذه نعمة اإلهّية؟ 

هذا الأمر الزائل، وهذا العمر الفاين، هذا املوت الذي ل مفّر منه؛ 

وحينها على الإن�صان اأن يبيع هذا املوت املحتوم هلل تعاىل، بثمٍن هو 

ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَنُف�َسُهْم  َ ا�ْسرَتَ اجلّنة وال�صعادة الأبدّي���ة؛ {اإَِنّ اهلَلّ

ِ َفَيْقُتُلوَن  ��َة ُيَقاِتُل��وَن يِف �َسِبيِل اهلَلّ َنّ َواأَْمَواَلُه��م ِب��اأََنّ َلُه��ُم اجْلَ

؛ هذا وعد اإلهّي. هذه النف�ص الراحلة –حيث يفقدها 
2
َوُيْقَتُل��وَن}

الإن�ص���ان �ص���اء اأم اأب���ى- ي�صرتيه���ا اهلل تعاىل منك���م ومينحكم يف 

ة بنا نحن امل�صلمني فقط؛ لقد كانت  املقابل اجلّنة. هي لي�صت خا�صّ

ْوَراِة  ا يِف الَتّ يف الأدي���ان الأخرى قبل الإ�صالم؛ {َوْع��ًدا َعَلْيِه َحًقّ

؛ هذا الوعد قطع���ه اهلل تعاىل يف التوراة 
3
ي��ِل َواْلُق��ْراآِن} َواْلإِْنِ

4
ا. اإًذا ال�صهادة هي هدّية اإلهّية. والإجنيل والقراآن اأي�صً

1-  سورة آل عمران، جزء من اآلية 170.

2-  سورة التوبة، جزء من اآلية 111.

3- المصدر نفسه.

4- في لقاء مع جمع من الجرحى وعوائل شهداء إقليم كرمان/24 ربيع األّول 
1326هـ/ 2005/5/2م       
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اأعّزائ���ي؛ اأرج���و بف�صل احل���ّق تعاىل غري املنقط���ع، ومبدٍد من 

اأرواح �صهدائك���م، اأن ت�صاعف���وا جهودك���م وم�صاعيك���م ك���ي يعلم 

اجلميع �صيًئا ف�صيًئا اأّن ال�صهادة بالن�صبة اإلينا توفيق اإلهّي وم�صدر 

1
الربكة والعروج الأ�صمى.

2-3. الشهادة مفهوٌم خاص باألديان

اإّن ال�صهادة ملن املفاهيم التي ل يوجد لها معًنى اإّل يف الأديان. 

فم���ع اأّن الذي يقت���ل يف �صبيل الأه���داف الوطنّي���ة ي�صّمونه �صهيًدا 

عن���د كّل ال�صعوب وال���دول، وم���ع اأّن كّل البل���دان الذائعة ال�صيت 

اليوم والتي تتمّت���ع بتاريخ طويل لديها من ت�صّميهم �صهداء وتفخر 

به���م وحتي���ي ذكراهم، وهم اأولئ���ك الذين قاتلوا وُقتل���وا يف �صبيل 

الأهداف الوطنية اأو احلفاظ على ال�صتقالل القومي يف حقبة من 

تاريخ ذلك البلد وذاك ال�صعب، ولكن احلقيقة هي اأّن ا�صم ومعنى 

.
2
ال�صهيد ل يتحّقق اإّل يف الدين

2-4. موُت األذكياء

اإّن ال�صهي���د باع نف�صه، فكان اأج���ُره اجلّنة والر�صى الإلهي وهو 

اأعظ���م الأجر. فلننظر اإىل ال�صه���ادة يف �صبيل اهلل من هذا البعد. 

فال�صه���ادة هي موت الإن�ص���ان الكّي�ص الفِطن ال���ذي ل ير�صى باأن 

يخ�ص���ر نف�صه بال مقابل. وه���ذه النف�ص هي راأ�صمالن���ا الأ�صا�صي. 

واإّن املوت وال�صه���ادة ل يعرفان كهولًة اأو �صباًبا. فما اأكرث الذين ل 

لقّوات  الذاتّي  االكتفاء  لشهداء جهاد  الملكوتّي  العروج  إثر  مواساة  رسالة   -1
الحرس الثورّي 20 ذي الحّجة 1432هـ/ 2011/11/16م  

2-في لقاء مع أبناء الشهداء المتفوقين، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد 13 محرّم 1410هـ/1989/8/16م.
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ُيقتلون يف �صبي���ل اهلل، ولكّنهم ميوتون يف ريعان ال�صباب. وكم من 

ال�صباب ميوت���ون فيفقدون اأنف�صهم يف احلقيقة. فلو مل ي�صريوا يف 

�صبيل اهلل، ولو مل يكن م�صريهم اإلهيًّا، ولو مل يكن موتهم يف �صبيل 

اهلل وهج���رًة وجه���اًدا يف �صبيله، ف�صيفقدون مت���اع العمر - والذي 

ا- من دون احل�صول على ثمن. نعم، اإّن اهلل �صبحانه  ه���و غال جدًّ

وتع���اىل �صيمنُّ على ذويهم بالأجر اإذا �صربوا، اأّما ذلك امليت فلن 

  .
1
يتلقى ثمًنا لنف�صه التي اأُخذت منه

َنّ َلُهُم  ْمَواَلُه��م ِباأَ ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَنُف�َسُه��ْم َواأَ َ ا�ْس��رَتَ {اإَِنّ اهلَلّ

. ويف الرواي���ات )فال تبيعوها بغريه���ا(. اإّن ثمن نف�ص 
2
��َة} َنّ اجْلَ

املوؤم���ن اجلّنة، فهذه ه���ي قيمتها. اإّن املهم بالن�صب���ة لالإن�صان هو 

النجاح يف الدنيا والنظر اإىل ر�صوان اهلل وجّنة اخللد يف الآخرة، 

وه���ذا ل يتحّق���ق اإّل باملجاه���دة وال�صرب والتق���وى والعّفة وال�صعي 

ال���دوؤوب. اإّن الإن�ص���ان يتحّم���ل امل�صاع���ب يف مواجه���ة حتّدي���ات 

الأع���داء، ولكّن الق���راآن الكرمي يحّثنا على ع���دم اخلوف من هذه 

 
3
مَلُ��وَن َكَم��ا َتاأْمَلُوَن} ُه��ْم َياأْ امل�صاع���ب: {اإِْن َتُكوُن��وا َتاأْمَلُ��وَن َفاإَِنّ

. فلديكم 
4
ِ َما ل َيْرُجوَن} ولك���ن مع الفارق: {َوَتْرُجوَن ِمَن اهلَلّ

نظ���رة وا�صحة للم�صتقبل على عك�ص الأعداء. اإّن مو�صوع ال�صهادة 

واجلهاد يف الإ�صالم يعني العمل املكلل بالأرباح على الأ�صعدة كاّفة 

من دون اأدن���ى خ�صارة، واجلهد ال�صادق ال���ذي ي�صفي على حياة 

الإن�ص���ان معنى وم�صموًن���ا، ويحدد جهة م�ص���اره، ويجعل م�صتقبل 

حي���اة الأمة م�صتقب���اًل وا�صًحا وم�صرًق���ا، وم�صتقبل وم�صري الفرد 

1- المصدر نفسه.

2- سورة التوبة، جزء من اآلية 111.

3- سورة النساء، 104.

4- المصدر نفسه.
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النهائي  الر�صوان الإلهّي، فهذا هو اجلهاد وال�صهادة يف الإ�صالم، 

.
1
وهو �صيء ل ي�صاهيه اأي �صيء اآخر

اإّن امل���وَت حقٌّ على اجلمي���ع. فلو متنا يف �صبي���ل اهلل، ملا فقدنا 

�صيًئا، حت���ى طبًقا للموازين املادّية والظاهرّي���ة. فاملوت هو قدرنا 

ال���ذي ل مفّر منه. اإنه متاع �صُن�صلبه يف النهاية، ولكّن متاع النف�ص 

هذا يذهب مّنا على اإحدى �صورتني: الأوىل اأن نفقده، والأخرى اأن 

نبيع���ه، فاأّيهما اأف�صل؟ اإّن الذين ل ُيقتلون يف �صبيل اهلل قد فقدوا 

اأنف�صه���م وهم ل ميلكون متاًعا اآخر، واأّما الذين يبذلون هذا املتاع 

يف �صبي���ل اهلل وي�صّح���ون باأنف�صه���م يف �صبيله، فه���م اأولئك الذين 

ى ِمَن امْلُوؤِْمِني َ ا�ْسرَتَ باعوا اأنف�صهم وح�صلوا على املقابل {اإَِنّ اهلَلّ

3.2
َة} َنّ َن اأَنُف�َسُهْم َواأَْمَواَلُهم ِباأََنّ َلُهُم اجْلَ

ال�صهادة مفهوم عجيب، ومقولة عجيبة وعميقة. ال�صهادة تعني 

التج���ارة مع اهلل تعاىل. جتارة ذات طرف���ني ل قلق ول خوف فيها 

م���ع اهلل املتعال؛ الب�صاعة فيها معلوم���ة، وكذلك الثمن. الب�صاعة 

عب���ارة عن النف����ص، النف�ص الت���ي ه���ي الراأ�صمال الأ�صا�ص���ّي لكّل 

اإن�صان يف هذا العامل املاّدي؛ هذه هي الب�صاعة؛ وهذا ما تقّدمونه 

اأنت���م؛ عالَم �صتح�صل���ون يف املقاب���ل؟ �صتح�صلون عل���ى ال�صعادة 

الأبدّي���ة واحلي���اة اخلالدة يف اأف�ص���ل النعم الإلهّي���ة. ح�صًنا، هذه 

الب�صاعة الت���ي تقّدمونها اأنت���م بال�صهادة، لي�ص���ت ب�صاعة اأبدّية. 

اإّنه���ا ب�صاعة من قبيل ذلك الثلج الذي يعر�صه بائع الثلج للبيع يف 

1- في لقاء مع عوائل الشهداء والجرحى في إقليم سمنان 17 شّوال 1427هـ/ 
2006/12/9م.

2- سورة التوبة، اآلية 111.

3- في لقاء مع األبناء الممتازين للشهداء، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد 13 محرّم 1410هـ/1989/8/16م.
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ف�صل ال�صي���ف ويقول: اأّيها النا�ص، ا�صرتوا مّن���ي هذا الثلج، فاإن 

مل ت�صرتوه ف���اإّن اأ�صا�ص املاّدة والب�صاع���ة �صيتال�صى ويذهب؛ هذه 

هي حقيقة امل�صاألة. يف الوقت احلا�صر، يوجد ثلج يف البيوت، لكن 

�صابًق���ا كّنا ن�ص���رتي الثلج من ال�صوق، وكان بائ���ع الثلج ي�صع الثلج 

على اأكيا�ص من اخلي�ص واأمثالها ويرتكه لياأتي من ي�صرتيه. واإن مل 

يج���د له �صارًيا ماذا كان يح�صل؟ كان الثلج يذوب ويتال�صى. هذا 

امل�صرتي الذي ياأتي وي�ص���رتي منك هذه الب�صاعة الفانية والزائلة 

ا. وهذه احلياة التي منلكها اأنا واأنتم هي الثلج  هو م�صرٍت عظيم جدًّ

بعين���ه، اإّنها ت���زول وتتال�ص���ى ذّرة ذّرة؛ اأَلي�ص كذل���ك؟ اإّنها تنتهي 

�صيًئا ف�صيًئا. كّلما م�صى يوم اقرتبنا اأكرث من تلك النهاية؛ اأي اإّننا 

نق���رتب من القرب اأكرث فاأك���رث. والآن كم �صيط���ول الأمر؟ البع�ص 

ميت���ّد اأجل���ه اإىل الأربعني عاًما، والبع����ص اإىل اخلم�صني، والبع�ص 

اإىل الثمان���ني عاًم���ا، بالنهاية، �صينق�صي ه���ذا الأجل؛ وعاجاًل اأم 

اآج���اًل �صيموت ]الإن�ص���ان[ ول مفّر من ذلك. وقد ُوج���د الآن لهذه 

الب�صاع���ة التي �صتفنى �ص���واًء بعتها اأم مل تبعه���ا، م�صرٍت يقول لك 

اأن���ا اأ�صرتيها منك، وباأغلى واأعلى ثمن. ما هو الثمن الأعلى هذا؟ 

ْمَواَلُهم  نُف�َسُهْم َواأَ ِمِننَي اأَ ى ِمَن امْلُوؤْ َ ا�ْس��رَتَ هو اجلّن���ة... {اإَِنّ اهلَلّ

 ي�صرتي منكم هذه الب�صاعة ليعطيكم اجلّنة 
1
؛
1
َة} َنّ ِب��اأََنّ َلُهُم اجْلَ

 ول 
2
ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن}؛ ]ثمًنا لها[. {ُيَقاِتُل��وَن يِف �َسِبيِل اهلَلّ

يعن���ي هذا اأن ت�صّلموا اأنف�صكم للع���دّو حني جتاهدون يف �صبيل اهلل 

ا اأن توّجه له �صربة. هذا  وتقولوا له اقتلنا؛ ل يا �صّيدي! عليك اأي�صً

اجلن���دي املرابط على احل���دود الذي ا�صُت�صهد عل���ى حدود البلد، 

ق���د وّجه قبل ذلك �صربات كث���رية للعدّو، وقد عمل على منع ت�صلل 

1- سورة التوبة، اآلية 111.

2- المصدر نفسه.
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الع���دّو، ووقف يف وج���ه موؤامراته، ويف وجه ف�ص���اده؛ وهذا ال�صاّب 

ال���ذي وقف يف البلد الأجنبي الكذائ���ي يف مقابل داع�ص وا�صُت�صهد 

دفاًعا عن املراقد، قد وّجه قبل اأن ي�صت�صهد مئات ال�صربات اإليهم، 

وح���اَل دون تقّدمهم، واأف�صل اأهدافه���م وخمّططاتهم، واأنزل بهم 

امل�صائب، وها هو الآن ي�صت�صه���د. فَيقتلون وُيقَتلون. »وعًدا عليه«؛ 

هذا وعد اإلهّي؛ فاهلل يعدكم ويقول: �صاأ�صرتي منكم هذه الب�صاعة 

مقابل اجلّنة؛ اأي ال�صعادة الأبدّية، �صعادة لي�صت كالثلج هنا تذوب 

حلظة بلحظة؛ ل ب���ل هي البقاء الدائم والأب���دّي، واللّذة الدائمة، 

والنعمة الدائمة؛ ياأخذ منك هذا البدن الزائل وي�صرتيه مقابل هذا 

الثمن؛ هذا وعد اهلل. هذا هو الوعد احلّق الذي وعدكم اهلل تعاىل 

ا بدينكم؛ بل جاء يف الكتب ال�صماوّية ال�صابقة  به، وهو لي�ص خمت�صًّ

؛ 
1
يِل َواْلُقْراآِن}؛ ��ْوَراِة َواْلإِْنِ ا يِف الَتّ ���ا: {َوْعًدا َعَلْيِه َحًقّ اأي�صً

 وعليه، 
2
{ ِ هذه هي ال�صهادة. ثّم يقول: {َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهلَلّ

فال�صهادة مفهوم من هذا القبيل. حينما تنظرون اإليها يف الظاهر، 

جتدونها موؤملة، ُم���ّرة، تفجع الأب، والأّم، والزوج���ة، والبن، والأخ 

والأخ���ت، وجتّرعهم الغ�ص�ص؛ هذا ه���و ظاهرها؛ اأّما باطنها فهو 

ا.  عبارة عن �صراء ب�صاعة زائلة واآيلة اإىل اخلراب، بثمن باهظ جدًّ

اإّنن���ي منذ القدم، حني كنت اأحتّدث اإىل الأ�صحاب يف املحا�صرات 

واخلطابات واأمثالها، كنت اأقول اإّن ال�صهادة هي املوت التجارّي؛ اأي 

يوجد فيه الذكاء؛ اأولئك الذين ي�صت�صهدون، يغدق اهلل عليهم وميّن 

  .
3
عليهم بلطفه الأكرب. هذه هي ال�صهادة

1- المصدر نفسه.

2- المصدر نفسه.

3- في لقاء مع عوائل شهداء الثغور والمدافعين عن الحرم/24 رمضان 1438هـ/ 
2017/6/18م.
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2-5. الشهادة ال تذوي مع مرور الزمن

كّل �ص���يء يبهُت مع م���رور الزمن ويتال�صى اأث���ره، بينما هوؤلء 

ك�صائ���ر ال�صه���داء يف �صبيل اهلل، يزداد كل يوم م���ن �صهرتهم عند 

1
الع�صاق وي�صّعون يف تاريخنا اأكرث.

ِ التي لن جتَد َتْبِدياًل، اأن تبقى الزهراُء املر�صّية  ُة اهلَلّ مل ت�صاأ �ُصَنّ

م�صت���رتًة خل���ف حج���اب الأوه���ام الغليظ؛ وتل���ك النجم���ة امل�صّعة 

الدامية، حتّولت مع م�صّي الأّيام اإىل �صم�ص م�صرقة؛ واليوم ا�صمها 

وذكرى مظلومّيتها، اجتازت كّل ح�صون الكتمان ونالت ثقة القلوب 

��ا اأَْعَطْيَناَك  والنفو����ص. وهذا ال�صطوع والتدّف���ق �صي�صتمّران: {اإَِنّ

 اإّن اأ�صماء �صهدائنا الأعزاء وذكراهم �صتكون، مع مرور 
2
اْلَكْوَثر}

3
الزمن، مثل �صّيدة ن�صاء العاملني، اأكرث نورانّية ونفاًذا.

واإْن مّرت عقود اأخرى من ال�صنوات، فاإّن ما ُيعدُّ عنواًنا لأ�صمى 

القي���م هو قيمة �صهادة �صهدائنا الأع���زاء وت�صحياتهم. اإّن الزمن 

يجعل كّل �صيء قدمًيا، اإّل دَم ال�صهيد. تاأّملوا �صهادة �صّيد ال�صهداء 

Q لق���د مّر عليها قرون من الزمن؛ لكّن ذكرى ال�صهداء ت�صبح 

4
يوًما بعد يوم اأكرث ظهوًرا.

ربيع  المقّدس/17  الدفاع  أسبوع  في  الشهداء  تبجيل  يوم  بمناسبة  رسالة   -1
األّول 1412هـ/ 1991/9/25م. 

2- سورة الكوثر، اآلية 1.

المقّدس/2 جمادى اآلخرة  الدفاع  أسبوع  يوم شهداء  إحياء  بمناسبة  3- رسالة 
1419هـ/1998/9/23م.

4- في لقاٍء مع جمع من عوائل شهداء إقليم لرستان/10 صفر 1412هـ/1991/9/20م. 
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2-6. صبر الباقين وسكينتهم

لطاملا التقيُت عوائل ال�صهداء وم���ا زلُت األتقي بهم، واأنا مّطلٌع 

عل���ى ظروفهم املعنوّية. اأحياًنا يك���ون فقداُن عزيٍز م�صيبًة، اإن مل 

يك���ن قد ا�صت�صهد، ف���ال �ُصلوان له���ا؛ لكّن اهلل تع���اىل قد و�صع يف 

ا، فهي جرٌح وبل�صٌم يف اآن واحد مينح للباقني ال�صلواَن  ال�صهادة �صرًّ

والإ�صراق. لقد التقي���ت بعائلة �صهيد، كان ال�صهيد ابنهم الوحيد، 

وقد اأخذه اهلل تع���اىل. طبًعا راأيت الكثري من هذه احلالت؛ وهذه 

واح���دة منها. عندما ي���رى الإن�صاُن �صورة ذل���ك ال�صاب وهو يوّدع 

وال���ده ويذهب اإىل اجلبهة، يظّن: »اإذا ُقتل هذا ال�صاب، فاإّن والده 

ووالدت���ه �صيبكون اإىل الأبد بدل الدم���ع دًما.« يعني هذا ما تظهره 

ال�صورة. حمبة وتعّلق ذل���ك الأب والّم بذلك ال�صاب ي�صّوره هذا 

امل�صه���د ب�صكل كامل. لديَّ هذه ال�ص���ورة. فقد قدموها يل لحًقا. 

واحتفظُت بها يف اإطار. لهذه ال�صورة و�صع خا�ّص. لكن اهلل تعاىل 

منح هذي���ن الوالَدين ال�صكينة وال�صلوان لدرجة اأّن الوالد قال يل: 

ا!« اأي اإّنه  »كن���ت اأظّن اأّنه اإذا مات ه���ذا الولد فاإيّن �صاأم���وت اأي�صً

عرّب عن اإح�صا�صي نف�صه عندما نظرت اإىل تلك ال�صورة، ثّم قال: 

 
1
»ولكّن اهلل تعاىل منح قلبينا ال�صكينة!«.

1- في لقاء مع أسرة الشهيد آويني/29 شّوال 1413هـ/1993/4/21م.
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3. تفاوت درجات الشهادة

3-1. العناصر المؤثّرة في تفاوت درجات الشهادة

اإن ث���واب وقدر ال�صه���ادة والت�صحية يف �صبيل اهلل يف زماننا هذا 

اأعظ���م مما كان���ت عليه يف كثري م���ن اأزمنة التاري���خ. واإّن لل�صهادة 

دائًم���ا قيمة، كما اإّن الت�صحية يف �صبي���ل اهلل هي دائًما عمل عظيم 

وجمي���د، غ���ري اأّن هذا العم���ل الكبري واجلليل يحظ���ى باأهمّية اأكرب 

وقيمة اأكرث يف بع�ص الظ���روف وبع�ص الأزمان. ففي �صدر الإ�صالم 

مثاًل كانت للت�صحي���ة قيمٌة م�صاعفة يف احلقيقة. وال�صبب يف ذلك 

هو اأّن الإ�صالم حينذاك كان كنبتٍة، فلو مل ُتبذل الت�صحيات لقتلعها 

اأع���داُء الإ�صالم. كما اإّن تلك الت�صحية وال�صهادة العظيمة يف زمان 

ا قيمٌة م�صاعفة، لأّن ثمار جهود  �صيد ال�صهداء Q كانت لهما اأي�صً

الر�ص���ول P كانت معّر�صة للزوال يف تلك الأيام لول ت�صحية المام 

احل�صني بن علي L واأ�صحابه.

وهك���ذا فاإّن اجلهاد وال�صهادة يف �صبيل اهلل ت�صاعفت قيمتهما 

اأ�صعاًف���ا م�صاعفة يف بع�ص الأزمان. فمثاًل اإناء املاء ال�صائغ تكون 

���ا يف الأح���وال العادية، ولك���ّن هذا الإن���اء من املاء  ل���ه قيم���ة اأي�صً

تك���ون ل���ه قيمة م�صاعف���ة يف ال�صيف احلار، ويف م���كان يندر فيه 

املاء، وبالن�صبة لإن�ص���ان يعاين من العط�ص، ول �صّيما اإذا كان هذا 

ا. ولهذا فاإّن قيم���ة الأ�صياء لي�صت مت�صاوية دائًما،  الإن�صان مري�صً

حي���ث اإّن الظروف تختل���ف. وعلى هذا فاإّن اجله���اد والفداء لهما 

قيم���ٌة م�صاعفة يف زماننا هذا، لأّن���ه من تلك الأزمنة التي تختلف 

بكثري عن �صواها يف اجلهاد وال�صهادة يف �صبيل اهلل. واإذا اأردنا اأن 

نلّخ����ص ال�صبب يف ذلك فاإّننا نق���ول باأّن اأعداء الإ�صالم اأكرث عّدة 

الآن من اأي زمن اآخر على مّر التاريخ. 
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فما ميلك���ه اأعداء الإ�صالم اليوم من معّدات وو�صائل مل ميلكوا 

.
1
مثلها على مدى التاريخ

  كلُّ �صهدائن���ا اأعزاء. لل�صهي���د قيمٌة يف كّل الأزمنة؛ لكّن بع�ص 

ال�صه���داء اأك���رث عزة من غريه���م. َمن هم ه���وؤلء ال�صهداء الأكرث 

ع���زة؟ اإّنهم اأولئ���ك الذين حموا الإ�صالم ودافع���وا عنه يف مراحل 

ح�ّصا�صة وقّدموا اأنف�َصهم فداًء له. اإن كان هذا احل�صاب �صحيًحا، 

فرباأيي اإّن �صه���داء الثورة الإ�صالمّية واحل���رب املفرو�صة هم من 

جمل���ة ال�صهداء الأكرث عزة على مدى التاريخ. ملاذا؟  لأّن الإ�صالَم 

يف ه���ذا الزمن، اأكرث غربًة م���ن بقّية الأزمنة. فاأع���داء الإ�صالم، 

نيوّيون واملتوّح�صون، على مدى  القوى العظمى، وامل�صتك���ربون، الدُّ

���وا علي���ه وعلى امل�صلم���ني؛ لقد  التاري���خ حارب���وا الإ�ص���الم وانق�صّ

ا�صتخدموا كّل الأدوات بغية �صحق الإ�صالم، وكم اأنفقوا من اأموال، 

ك���م ر�صموا م���ن خطط، وك���م وّجهوا م���ن �صربات عل���ى ال�صعوب 

الإ�صالمّي���ة ط���وال �صنوات ال�صتعمار. يف اأّي���ام الغربة هذه نف�صها 

قامت ثورتنا الكبرية ونه�ص قائدنا العظيم ال�صاأن واأّمتنا املجيدة. 

وقد ت�صّدى �صبابك���م هوؤلء واأبناوؤكم واأعّزاوؤكم الذين ا�صُت�صهدوا 

يف اجلبه���ات وخلف اجلبهات يف وجه كّل قوى العامل الظاملة؛ هذا 

 
2
لي�ص مزاًحا.

وهك���ذا ترون باأّن املعدات والق���ّوة والإمكانات التي ي�صتخدمها 

اأعداء الإ�صالم الي���وم لل�صغط على امل�صلمني واأتباع الإ�صالم باتت 

تختلف كث���رًيا عّما م�صى. والآن، ويف مثل ه���ذه الظروف، فاإّنه لو 

1- في لقاء مع جمع كبير من الجرحى، عوائل الشهداء المعظّمين و.../16 ربيع 
الثاني 1410هـ/ 1989/11/15م.

1412هـــ/   صفر  لرستان/11  إقليم  شهداء  عوائل  من  جمع  مع  لقاء  في   -2
1991/8/21م   
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ثار �صع���ب للدفاع عن الإ�ص���الم وتقوية �صوكت���ه واجلهاد يف �صبيل 

رفعت���ه دون اأن يخ�ص���ى �صيًئا ثّم يتكّلل جهاده ه���ذا بال�صهادة، فاإّن 

هذه الث���ورة وهذا اجلهاد وه���ذه ال�صهادة حتظ���ى بقيمة تاريخية 

ك���ربى، وهو ما يتمّيز به ال�صعب الإيرايّن اليوم، ول �صّيما �صهداوؤنا 

وعوائلهم، حيث ث���ار اأبناء �صعبنا من اأجل الإ�صالم و�صّحوا بالدم 

وال�صهداء على الرغم من امت���الك اأعداء الإ�صالم لأنواع ال�صالح 

املختلف���ة عل���ى امل�صت���وى العامل���ّي. اإّن ال�صم���ود يف مواجه���ِة عدوٍّ 

ق���ويٍّ وم�صيط���ٍر ومتغطر�ٍص وظ���امٍل ووقٍح و�صليط مل���ن اأكرب الأمور 

واأعظمه���ا. وهو ما قام به �صعبن���ا، واإّن عظمة �صعبنا هي ثمرة من 

 
1
ثمار ا�صت�صهاد �صبابكم و�صجاعة اأبنائكم.

يف واقع���ة كربالء، كان اأُ�ّص الق�صّية ولب ُلباب الإ�صالم املقبول 

م���ن اجلمي���ع اأي الإمام احل�ص���ني Q يف ميدان احل���رب، ويعلم 

ه���و واأ�صحابه اأّنه �صي�صت�صه���د ول اأمل له يف اأّي اأحد يف هذا العامل 

الوا�صع وهو غريب ووحيد... ومن رجالت الإ�صالم ذلك اليوم من 

ا بحاله، ومنهم  ل يغت���ّم لقت���ل احل�صني Q بل يعّد وجوَده م�ص���ًرّ

م���ن ل يبايل بالق�صّية واإن حزن لقتل���ه Q )كعبداهلّل بن جعفر 

وعبد اهلّل ب���ن عّبا�ص واأمثالهم(. فلم يكن لالإمام Q اأدنى اأمل 

مبن هم خ���ارج ميدان القتال املليء باملحن، فما كان موجوًدا فهو 

يف ميدان القت���ال فقط. والأمل مقت�صر على هذا اجلمع، واجلمع 

م�صّلم لل�صهادة، وبعد ال�صت�صهاد ل يقام لهم جمل�ص فاحتة ح�صب 

املوازين الظاهرّية، فيزيد مت�صّلط على كّل �صيء، وُت�صاق ن�صاوؤهم 

اأ�صارى ول ُيْرَحم اأطفالهم، الت�صحية يف هذه ال�صاحة �صعبة جًدا. 

1- في لقاء مع جمع كبير من الجرحى، عوائل الشهداء المعظّمين و.../16 ربيع 
الثاني 1410هـ/ 1989/11/15م.
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. فلول الإميان والإخال�ص والنور 
1
»ل يوم كيومك يا اأبا عبداهلل«

الإلهّي يف قلب احل�صني بن عليQ والذي بعث احلرارة يف قلوب 

ال�صفوة املوؤمنة حوله ملا حتّققت تلك الواقعة، فانظروا اإىل عظمة 

 
2
هذه الواقعة.

�ص���الم اهلل على املجاهدين يف �صبيل اهلل، اأولئك الذين مزجوا 

�ص���رف اجلهاد م���ع ف�صيلة العل���م فغدوا م�صداًقا للع���امل العامل. 

اإّن تاري���خ رجال الدي���ن ال�صيعة الزاخر وعلى الرغ���م من اأّنه كان 

يف جميع الع�صور املليئ���ة باملالحم وعلى مدى عمر الت�صّيع املجيد 

مرتافًق���ا م���ع الت�صحيات واجلهاد الدم���وي اإّل اأّن البع�ص يحظون 

بقيمة اأك���رب؛ وهم اأولئك الذين ا�صتطاع���وا يف هذا الع�صر -وهو 

ع�ص���ر املعركة امل�صريّية للقيم الإلهّية �ص���ّد هجوم �صياطني املال 

والقّوة يف العامل- اأن ُيلِب�صوا القامة ال�صاخمة للحوزة الدينّية رداء 

اجله���اد وال�صهادة الأحمر واأن ي�صبح���وا اأ�صوًة يف القتال يف �صبيل 

اهلل. اإّن امل�صاركة يف ميادين اجلهاد وال�صهادة تنح جمتمع رجال 

���ا وجتعل من �صالحهم يف التبليغ والتعليم  الدين رونًقا وتاأّلًقا اإلهيًّ

�صالًحا ما�صًيا وقاطًعا. اإّن احلوزات العلمّية يف عامل الت�صّيع مدينة 

 
3
بوجودها لرجال الدين املجاهدين يف �صبيل اهلل.

ق���د ي�ص���ادف اأن تقع حادثٌة يف اأثن���اء مرورنا يف الطري���ق، اأو اأن 

ت�صدمنا �صّي���ارة، اأو اأن تنفجر قنبلة اأم���ام اأقدامنا؛ يف العرف هذا 

ُيع���رف عادًة بال�صهيد! اإذا ح�صل هذا الأمر على يد العدّو. لكّن هذا 

الأمر يختلف عن تلك الت�صحية. هنالك تفاوت كبري بني هذا ال�صهيد 

1- معالي السبطَين، ج2، ص10.

2- كلمته بمناسبة يوم الحرس، في جمع من آالف األفراد من الحرس الثورّي 
ووحدات القّوات العسكريّة/3 شعبان 1414هـ/1994/1/16م

3- رسالة إلى علماء الدين المجاهدين/23 جمادى األولى 1410هـ/1989/12/22م.



35
دة

ها
ش

 ال
ية

اه
 م

ل:
ألو

ل ا
ص

لف
ا

وذلك ال�صهيد الذي تخّلى عن �صبابه واللّذات واملراأة واحلياة والبن 

والأب والأم وامل���اء الب���ارد �صيًف���ا والتدفئة �صت���اًء، ويق�صي ال�صيف 

وال�صتاء على الثلوج فوق جبال »كرده ر�ص«، اأو يف حّر جنوب خوز�صتان، 

ليذه���ب وي�صتقبل املوَت ويواجهه -املرتب�ّص له يف كّل خطوة له- ويف 

النهاي���ة ي�صل اإىل ال�صه���ادة. تلك الت�صحية والف���داء يحتاجان اإىل 

1
تدريب ومراقبة. تلك نقطة اأخرى يجب اأن يدركها ال�صّبان.

اإّن قيم���ة �صهداء كرب���الء تكمن يف دفاعهم ع���ن احلق يف اأ�صد 

الظ���روف الت���ي ميكن لالإن�ص���ان اأن يت�صّورها. ميك���ن ل�صخ�ص اأن 

يذهب وي�صارك يف حرب كبرية وخا�صرة وقد يقتل فيها، وطبًعا هذا 

مقام كبري ل يناله كل �صخ�ص. فاإن ال�صهداء واملجاهدين يف �صبيل 

اهلل مع���دودون؛ يف زمانن���ا لدينا واحلمد هلل �صه���داء بارزون، لكن 

ال�صه���ادة على ه���ذا النحو يف �صاحة القتال يختل���ف اختالًفا كبرًيا 

ع���ن ال�صت�صه���اد يف �صاحة كرب���الء، مبا حتمله من مع���اين الغربة 

وال�صغ���وط والعط�ص والتهديد باإي���ذاء ذوي الإن�صان والتنكيل بهم، 

فغالًب���ا ما ُيب���دي �صخ�ص ا�صتع���داده للت�صحية ل���ول بع�ص احلجج 

الت���ي يتذّرع بها م���ن قبيل قوله: ماذا اأ�صن���ع اإّن ابني يت�صّور جوًعا 

اأو �صيم���وت من دون دواء، واأحياًنا يقّدم �صيانة عر�صه على نف�صه، 

���ل العناي���ة بر�صيعه اأكرث من حمافظته عل���ى روحه، يف حني  ويف�صّ

يْق���دم �صخ�ص على التوّج���ه اإىل �صاحة الوغ���ى م�صطحًبا ر�صيعه 

.
2
وزوجته واأّمه وعر�صه ويعّر�ص اجلميع للخطر دون اأن تهتّز قدمه

1- في لقاء مع القادة وجمع من حرس الثورة في الذكرى السنويّة لمولد اإلمام 
الحسين Q/3 شعبان 1411هـ/1991/2/18م.

2- في ذكرى والدة السيّدة فاطمة الزهراء O/20 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 
2005/7/27م.
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3-2. مراتب الشهداء ومقامهم

لق���د اأده�صتن���ا يف التاري���خ حي���اُة ال�صه���داء العظ���ام يف زم���ن 

حي���اة النب���ّي P، حنظل���ة غ�صيل املالئك���ة، حم���زة، كالهما اأخوة 

�صجع���ان يف معركة اأُُح���د واآخرون واآخ���رون؛ لكن �صبابن���ا هوؤلء، 

ُيظِه���رون لنا الآلَف من حم���زة �صّيد ال�صهداء والآلَف من حنظلة 

غ�صي���ل املالئكة؛ فرناهما باأعيننا ون���درك عظمتهما. اإّن فدائّيينا 

 قلت مراًرا 
1
واأحرارنا ومفقودي الأثر الغرباء الأعّزاء هم مثلهما.

اإّن بالإم���كان مقارنة �صهدائنا ب�صهداء ب���در وُحنني واأُُحد و�صهداء 

�صّف���ني واجلم���ل، ب���ل �صهداوؤن���ا اأرفع منزل���ة من كثري م���ن هوؤلء 

ال�صه���داء، لكن باملقارنة مع �صه���داء كربالء، فال. فال يقارن اأحد 

ب�صه���داء كربالء، ل اليوم ول يف املا�ص���ي، ل يف �صدر الإ�صالم ول 

اأب���ًدا اإىل اأن ي�ص���اء اهلل. اإّن هوؤلء هم �صف���وة ال�صهداء، فلن يكون 

 
2
هناك نظري لعلي الأكرب وحلبيب بن ُمظاهر.

م���ن اأكرب النع���م الإلهّية على جمتمعن���ا الإ�صالمّي وجود رجال 

�صجع���ان و�صّب���ان فدائّي���ني ت�ص���ّدوا منذ ما قب���ل انت�ص���ار الثورة 

الإ�صالمّية اإىل اليوم لأعداء الثورة ب�صدورهم ون�صروا باأرواحهم 

ودمائه���م الإ�ص���الم والث���ورة و�صبي���ل اهلل. بع����ص ه���وؤلء الأعّزاء 

ا�صُت�صه���دوا يف �صبيل اهلل وف���ازوا بدرجاٍت وبِنعم اهلل الالمتناهية 

عل���ى ال�صه���داء، و�صّجل���وا يف التاري���خ اأ�صماءه���م ب�صفته���م �صند  

افتخ���ار لإيران والإ�صالم والثورة الإ�صالمّي���ة وم�صدر عزٍّ لإمامنا 

وقائدنا الراحل العظيم ال�صاأن.

1- في لقاء مع عوائل شهداء إقليم بوشهر 25 جمادى اآلخرة 1412هـ/1992/1/1م.

2- بمناسبة يوم الحرس، في جمع من اآلالف من أفراد الحرس الثورّي وبعض 
وحدات القّوات العسكريّة الخاّصة 3 شعبان 1414هـ/1994/1/16م.
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ل���و اأردنا اأن نزيَن يف ميزان الِقيم الإ�صالمّية ال�صهداَء اجلليلي 

الق���دِر لوجدنا مكانتهم بال �صّك يف ع���داد �صهداء �صدر الإ�صالم، 

ورمّب���ا كانت مكانته���م اأرفع منهم يف بع�ص احل���الت؛ لأّن �صهداء 

�ص���در الإ�صالم كانوا موجودين اإىل جان���ب نبّي الإ�صالم P واأمري 

املوؤمن���ني Q وكان���وا ي�صمعون �ص���وت الوحي من النب���ي الأكرم 

ويلم�صونه، اأّما �صهداء زمانن���ا، فمن دون اأن يروا الإماَم املع�صوم 

Q والنبيَّ املكّرم P لّبوا دعوة اإمامنا املبّجل الراحل، وح�صروا 

يف جبه���ات اخلطر، عندم���ا دعاهم نائ���ب املع�صومني R بحّق 

1
لذلك، واأّدوا يف �صبيل اهلل دوَر املجاهدين على اأف�صل وجه.

عل���ى م���دى تاري���خ الإ�ص���الم، بع���د �صه���داء كرب���الء، ل نظري 

ل�صهدائنا وفدائّيينا يف حقب���ة الدفاع املقّد�ص وقبلها وبعدها حّتى 

الي���وم، وكذلك اأُ�صرهم؛ يف احلقيقة هم اأظه���روا ِرفعتهم وجعلوا 

كّل م���ا ه���و كالأ�صطورة بالن�صبة اإلينا -ما كن���ا نوؤمن به، لكّنه كان 

2
�صبيه بالأ�صطورة- يتحّقق ومنحوه الواقعّية.

1- في لقاء مع أُسر شهداء إقليم بوشهر/25 جمادى اآلخرة 1412هـ/1992/1/1م.

األولــى  جمادى  هــمــدان/8  إقليم  شهداء  ــر  أُس من  جمع  مع  لقاء  في   -2
1425هـ/1996/6/4م.
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4. َحَملُة رايِة قافلِة الشهادة

4-1. أنبياء الله

مل تك���ن مهّمة الأنبياء جمّرد عر�ص امل�صائل؛ فلو اكتفى الأنبياء 

بهذا اجلانب واكتف���وا ببيان احلالل واحلرام للنا�ص، ملا كانت ثّمة 

م�صكل���ة وملا عار�صه���م اأحد. يف ه���ذه الآيات ال�صريف���ة التي تالها 

املقرئ املحرتم ب�صوته احل�صن وجتويده اجلّيد: {اَلِّذيَن ُيَبِلُّغوَن 

 - لنا 
1
{ َ ِ َوَيْخ�َسْوَن��ُه َوَل َيْخ�َس��ْوَن اأََح��ًدا اإَِلّ اهلَلّ ِر�َس��اَلِت اهلَلّ

اأن نت�ص���اءل: اأّي تبلي���غ ه���ذا الذي تندرج فيه خ�صي���ة النا�ص، وعلى 

الإن�ص���ان اأن ل يخ�صاهم حينما يبّلغ؟ لو كانت الق�صّية تقت�صر على 

بيان جملة اأحكام �صرعّية، ملا كان هناك �صبب للخوف؛ بحيث يثني 

اهلل تع���اىل على الذين ل يخ�صون النا����ص ول يخ�صون اأحًدا اإّل اهلل. 

م���ا هو �صبب التجارب ال�صعبة التي عاناها الأنبياء الإلهّيون طوال 

ْن ِمْن َنِبٍيّ َقاَتَل َمَعُه  اأعمارهم املباركة؟ وما الهدف منها؟ {َوَكاأَِيّ

ُعُفوا  ِ َوَما �سَ اَبُهْم يِف �َسِبي��ِل اهلَلّ ��وَن َكِثرٌي َفَما َوَهُن��وا مِلَا اأَ�سَ ُيّ ِرِبّ

. ما هي الر�صالة الت���ي ينبغي القتال من اأجلها؟ 
2
َوَم��ا ا�ْسَتَكاُنوا}

م ]التحّرك[ بهم؟ هل كانت  ويجب تعبئة جنود اهلل من اأجلها والتقدُّ

جمّرد ذكر ب�صع عبارات يف احلالل واحلرام وبع�ص امل�صائل؟ لقد 

ثار الأنبياء لإقامة احلق والعدل ومقارعة الظلم والف�صاد وحتطيم 

الطواغيت. لي�ص الطاغوت ذلك الوثن الذي يعّلقونه على اجلدران 

اأو ال���ذي كانوا ي�صعونه يف الكعبة اأّي���ام اجلاهلية؛ ذلك الوثن لي�ص 

ب�صيء حتى يطغ���ى. اإمّنا الطاغوت هو ذلك الإن�صان الطاغي الذي 

يفر�ص �صنم وجوده على النا����ص، ا�صتناًدا اإىل ذلك ال�صنم املعّلق 

1- سورة األحزاب، 39.

2- سورة آل عمران، 146.
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على اجلدران. الطاغوت هو فرعون: {اإَِنّ ِفْرَعْوَن َعال يِف الأَْر�ِس 

؛ هذا هو الطاغوت. 
1
ِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم} َوَجَعَل اأَْهَلَها �ِسَيًعا َي�ْسَت�سْ

نه����ص الأنبياء ملحاربة ه���وؤلء ومقارعتهم وو�صع���وا اأرواحهم على 

الأك���ّف ومل يقعدوا �صاكتني ع���ن الظلم والع�ص���ف وت�صليل النا�ص؛ 

2
هوؤلء هم الأنبياء.

يف املرحل���ة الأوىل من البعثة، وبعد م�صي ثالث �صنوات اأو اأكرث 

ا- ا�صتطاع الر�صول P اأن يجعل ثالثني  -عندما كانت الدع���وة �صرًّ

ا يعتنقون الإ�صالم. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي:  اأو اأربع���ني �صخ�صً

��ا َكَفْيَن��اَك  ��ا ُتوؤَْم��ُر َواأَْعِر���سْ َع��ِن امْلُ�ْسِرِكنَي. اإَِنّ ��َدْع ِبَ {َفا�سْ

. اأعل���ْن دعوَت���ك وانزْل اإىل ال�صاح���ة وارفع الراية 
3
امْلُ�ْسَتْهِزِئ��نَي}

واجعْل عمل���ك علًنا. نزل الر�صول اإىل ال�صاح���ة وحدث ما تعرفونه 

حيث فزع اأكابر قري�ص و�صناديُدها واأثرياء ذلك املجتمع واأ�صّداوؤه. 

ال�ص���يء الأّول ال���ذي فعل���وه هو تطمي���ع الر�صول الأك���رم P. جاوؤوا 

ل�صّيدن���ا اأبي طال���ب وقالوا ل���ه »اإذا كان ابن اأخي���ك يريد الزعامة 

جعلن���اه زعيًم���ا مطلًق���ا، واإذا اأراد الرثوة اأعطين���اه منها ما يجعله 

اأثران���ا، واإذا اأراد اأن يك���ون مل���ًكا اخرتناه ملًكا علين���ا، ولكن قل له 

يقل���ع عن كالمه ه���ذا«. وكان اأبو طالب يخاف عل���ى حياة الر�صول 

وموؤامراته���م �ص���ّده، فج���اء اإىل الر�صول P وروى ل���ه ر�صالَة اأكابر 

مكة، ورمبا ن�صحه واأو�صاه باأن يتنازل بع�ص ال�صيء؛ ملاذا ال�صمود 

 :P والإ�صرار اإىل ه���ذه الدرجة؛ هذا غري �صروري. فقال الر�صول

»يا عم، واهلل لو و�صعوا ال�صم�َص يف مييني والقمَر يف �صمايل لأعر�ص 

1- سورة القصص، 4.

2- في لقاء مع علماء الدين وطالب الحوزة الشيعة والسّنة الكردستانيّين/18 
جمادى األولى 1430هـ/ 2009/5/13م.

3-  سورة الحجر، اآليتان 94 و95.
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عن هذا الأمر، ل اأفعله حتى ُيظهره اهلُل اأو يذهب مبا فيه«.

ا: »ثم اغرورقت عيناه من الدمع«.. فا�صت  وجاء يف الرواية اأي�صً

عينا الر�ص���ول P املباركة بالدمع ونه�ص من جمل�صه. وحني �صاهد 

اأب���و طالب ه���ذا الإميان والثبات تغرّيت حاله ب�ص���ّدة وقال: »يا ابن 

اأخي اذه���ْب وقل ما اأحببت«.. �صر وراء هدف���ك وغايتك. »واهلل ل 

اأ�صلمّنك ب�صيء«. هذا ال�صمود ي�صنع �صموًدا. وهذه ال�صتقامة من 

الر�صول P كّر�صت جذور ال�صتقامة لدى اأبي طالب. وهذا اللتزام 

باله���دف وعدم تهّيب الع���دّو، وعدم الطمع مبا يف اأي���دي الأعداء، 

وعدم الهتمام بالمتيازات التي يريد اأن مينحها له الأعداء مقابل 

اإيقاف ه���ذه احلركة تخلق �صموًدا و�صكينة وثقة بالطريق والهدف 

والإله الذي يخت�ص به هذا الهدف.

 لذل���ك ا�صتطاع امل�صلم���ون وهم يومئذ لي�ص���وا اأكرث من ثالثني 

���ا اأن يثبتوا مقابل كّل تل���ك امل�صكالت وال�صعاب  اأو اأربع���ني �صخ�صً

وي���زداد عددهم يوًما بعد يوم. كان���وا ي�صاهدون يف مكة ما ي�صنع 

امل�صرك���ون بعّمار وبالل وكي���ف يعاملون �صمّية ويا�ص���ر ويعذبونهم 

ويقتلونه���م. كانوا يرون كّل هذا ومع ذلك يوؤمنون. هكذا هو تقّدم 

احل���ق. احلق ل يتق���دم مبجرد الدعة والأمن والأم���ان ورفع رايته 

واملن���اداة به يف حال���ة الرخاء. يتقدم احلق حينم���ا يبدي �صاحب 

.
1
احلق وتابعه يف نف�صه �صموًدا وثباًتا يف طريق تقدم احلق

الشريف/29 رجب  النبوّي  المبعث  بمناسبة  النظام  لقاء مع مسؤولي  1- في 
1429هـ/ 2008/7/30م.
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Q 4-2. اإلمام الحسين

ارتب���ط اأ�صا�ص الدين بعا�ص���وراء وبقَي بربك���ة عا�صوراء. لو مل 

تك���ن �صهادة الإمام احل�صني ب���ن علي Q، الكبرية -عندما لفَت 

هذا الف���داُء وجداَن التاري���خ بكامله واأيقظه- يف الق���رن الأّول اأو 

يف منت�صف القرن الث���اين الهجرّي، لُق�صي على الإ�صالم بكامله. 

وحتًما ه���و كذلك. من يراجع التاريَخ ويعاي���ن احلقائق التاريخّية 

�صيوؤّيد ذل���ك. اإّن الأمَر ال���ذي ا�صتنفَر �صمري املجتم���ع الإ�صالمّي 

يف ذل���ك الزم���ن واأ�صبح يف ما بعد اأُ�صوًة وق���دوًة، هي تلك الواقعة 

العجيب���ة التي لي�ص لها �صابقة يف الإ�صالم حّتى ذلك اليوم. طبًعا، 

بعد ذلك اليوم ح�صلت وقائع مماثلة كثرية؛ لكْن اأّي منها مل يكن 

ن�صخًة طبَق الأ�صِل عنها. قّدمت اأّمُة الإ�صالم الكثري من ال�صهداء؛ 

���ا ]باجلملة[. لكن مل ت�ص���ل اأيٌّ منها اإىل  قّدم���ت ال�صهداء جماعيًّ

م�صت���وى واقع���ة عا�صوراء. تبقى واقع���ة عا�ص���وراء، يف قّمة الفداء 

وال�صه���ادة و�صتبقى كذلك اإىل ي���وم القيامة »ل يوَم كيومك يا اأبا 

1
عبد اهلل«. نحن ال�صيعة، ا�صتفدنا كثرًيا من هذه احلادثة.

اإّن ذك���رى مول���د الإم���ام اأبي عب���د اهلل احل�ص���ني Q، ذكرى 

عظيم���ة.. لقد ُولد يف ه���ذا اليوم رجٌل ارتبط م�ص���ري الإ�صالم به 

وبحركته، بانتفا�صته، بت�صحياته وباإخال�صه. لقد قّدم هذا العظيم 

للتاريخ وللب�صرية حرك���ًة -ل مثيل لها ول نظري-حركًة ُيحتذى بها 

ولن ُتن�صى اأبًدا. هي قدوة.  اإّن الت�صحية يف �صبيل هدف اإلهّي بذلك 

احلجم وبذلك املقيا�ص العظيم، الت�صحية بالروح وباأرواح الأعّزاء، 

ب�صب���ي حرمي )ن�ص���اء( اأه���ل البي���ت R، بتلك الطريق���ة وبتلك 

1- في لقاء مع جمع من العلماء، الطلبة وعلماء الدين، عشيّة شهر محرّم/25 
ذي الحّجة 1413هـ/1993/7/16م.
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َل تلك الواقعة القا�صية، من اأجل بقاء الإ�صالم ومن  مُّ الفظاعة، وحَتَ

اأج���ل اأن تبقى مقارعة الظلم كاأ�صل يف تاري���خ الإ�صالم والب�صرّية، 

له���و اأمٌر منقطع النظري. لق���د ا�صت�صهد الكثريون يف �صبيل اهلل، يف 

َرْك���ِب النبي P، يف ركب اأمري املوؤمن���ني Q، ويف ركب اأنبياء اهلل 

R. لك���ن اأيًّا منهم ل ُيقارن بواقع���ة كربالء. هناك فرق بني َمن 

يدخل ميدان احلرب و�ص���ط التهليل وا�صتح�صان املوالني، على اأمل 

الفتح والن�صر، ثم ي�صت�صهد وُيقتل -بالطبع له الأجر الكبري- وبني 

تل���ك اجلماعة ]رك���ب[  يف هذا العامل املظلم والظ���امل، التي دخلت 

ال�صاح يف حني اأّن زعم���اء ووجهاء عامل الإ�صالم الكبار اآنذاك، قد 

امتنعوا عن م�صاندتهم، بل ولموهم على تلك اخلطوة. فقدوا الأمل 

يف ن�ص���رة اأّي �صخ�ص؛ وياأتي �صخ�ص كعب���د اهلل بن عّبا�ص، واآخر 

كعب���د اهلل بن جعفر لردعهم ]وحّثهم على الن�صراف[. كما امتنع 

الأ�صحاب واملخل�صون واملحّبون يف الكوفة عن م�صاندتهم. )كانوا( 

يف غرب���ة ووحدة، فيذهب ]المام عليه ال�صالم[ اإىل �صاحة احلرب 

م���ع قّلة من الأ�صحاب املخل�صني والعائل���ة، الزوجة، الأخت، اأبناء 

الأخت واأبناء الأخ، ال�ُصب���ان والر�صيع ذي ال�صتة اأ�صهر. اإّنها واقعة 

عجيب���ة، وم�صهد عظيم يف التاريخ قد تراءى اأمام اأنظار الب�صرّية. 

.
1
كان الإمام احل�صني Q، ُيعدُّ نف�صه ليوم كهذا

كان م�ص���ري ذل���ك العظي���م ال�صه���ادة، لكن مل يك���ن در�صه لنا 

در����ص ال�صه���ادة فح�صب. فه���ذه احلركة، مليئة بال���ربكات، ميكن 

 L يف بع�ص الأحي���ان اأن تنتهي حادثة كحادثة احل�صني بن علي

بال�صهادة، لكّن هذه احلال، وه���ذه الروحّية لإقامة دين اهلل، وكّل 

م���ا ترّتب عليها من بركات لأمر مفيد. لقد ن���زل ال�ّصعب الإيرايّن 

1- في لقاء مع فئات الشعب المختلفة/4 شعبان 1434هـ/ 2013/6/12م. 
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به���ذه الروحّي���ة اإىل ال�ص���اح، ودّمر بن���اَء الظلم الوطن���ّي والدويّل 

يف اإي���ران. واأن�صاأ مكانهما بن���اًء اإ�صالميًّا. لي�ص م���ن املحّتم دائًما 

اأّن كلَّ م���ن �ص���ار على طري���ق احل�صني بن عل���ي L، لن يكتب له 

النج���اح باملعنى الظاهرّي والدني���وّي للتوفيق، ل اأبًدا، لقد و�صعوا 

ه���ذا الطري���ق، وهذا الدر����ص اأمام اأنظ���ار الب�صرّية وقال���وا: »اإذا 

ا، فعليك بال�ص���ري يف هذا الطريق«. لقد  اأردت الدني���ا والعّزة اأي�صً

اخت���رب ال�ّصعب الإيرايّن هذا، ويجب تقدير ذلك. فقد نزل ال�ّصعب 

الإي���رايّن بروحية ح�صيني���ة وعا�صورائية اإىل املي���دان، وانت�صر يف 

ث���ورة عظيمة، رمّبا اأمكن الق���ول باأن ل نظري لها على مدى العقود 

.
1
املاثلة اأمامنا، اأو على الأقّل نادرة احلدوث

4-3. اإلمام الخمينّي }

... ه���و ]الإم���ام اخلمين���ي[ نف�ص���ه قائ���د قافل���ة ال�صه���داء 

وحمركها وحبيب قل���وب جميع ال�صهداء. هو ذاك الذي كان ذكره 

مي���ّد �صبابن���ا الطاهري���ن والنوراني���نّي بن�صاط اجله���اد ويعطيهم 

درو�ص الطهارة والنزاهة ويح�صد املالئكة ملواجهة اأتباع ال�صيطان، 

هو ذاك الذي كان يقول هلل ويعمل هلل ويعي�ص هلل، ومن خالل قوله 

 
2
وفعله، ُيعّرف النا�َص باهلَل.

ولالأ�ص���ف، يف املا�ص���ي كانت ع���ادة ال�صتثمار م���ن اأجل الدين 

]الت�صحي���ة[ وحتّم���ل امل�ص���اكل يف �صبي���ل اهلل كان���ت ق���د اأ�صبحت 

من�صوخ���ة اأو ن���ادرة ج���ًدا يف بلدن���ا ويف الكث���ري من بل���دان العامل 

1-  المصدر نفسه. 

2- رسالة في تخليد الشهداء والجرحى في اليوم الثامن من عشرة الفجر المباركة/ 
13 رجب 1410هـ/ 1990/2/8م.



44

اء
كي

ألذ
ة ا

ار
ج

ت

الإ�صالم���ّي. ولذلك فاإّن اإحياء روح الت�صحية يف �صبيل اهلل -�صواء 

يف اإيران اأو يف �صائر البلدان الإ�صالمية- تعّد اإحدى اأكرب خدمات 

الثورة والإم���ام لالأّمة والإ�صالم. وها هي اليوم نفو�ص طيبة كثرية 

على اأهبة ال�صتعداد للج���ّد وحتّمل امل�صاق والآلم وبذل النف�ص يف 

�صبي���ل اهلل، واملظه���ر اجللّي لهذه الظاهرة ه���م �صهداوؤنا الأعزاء 

1
الذين اأنتم اأهلهم وذووهم.

1- في لقاء مع أبناء الشهداء المتفوقين، المسؤولين عن الشؤون الثقافيّة في 
مؤّسسة الشهيد 3 محرّم 1410هـ/1989/8/16م
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5. الملحقون بركب الشهداء

5-1. الجرحى؛ الشهداء األحياء

ال�صهداء هم الذين ُيظهرون �صجاعًة وجراأًة اأكرث من الآخرين؛ 

يت�صّدون ول يهابون اخلط���ر وُي�صت�صهدون؛ البع�ص منهم يحلِّقون 

ا ي�صابون بجراح���ات؛ يف الواقع -كما  اإىل اجلّن���ة، والبع����ص اأي�صً

1
يقال والعبارة �صحيحة-هوؤلء هم ال�صهداء الأحياء.

ى ِم��َن امْلُوؤِْمِننَي اأَنُف�َسُه��ْم َواأَْمَواَلُهم ِباأَنَّ َلُهُم  {اإِنَّ اهلّلَ ا�ْس��رَتَ

��َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهلّلِ َفَيْقُتُل��وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه  اجَلنَّ

. الوعد الإلهي وعٌد حق. 
2
ْوَراِة َوالإِِنيِل َواْلُقْراآِن} ا يِف التَّ َحقًّ

يق���ف �صهداوؤنا يف ال�ص���ف الأّول ومعهم امل�صّح���ون من اجلرحى. 

ه���وؤلء هم رّوادنا وال�صّباق���ون مّنا يف جبهة احل���ق. ذهبوا واأثبتوا 

.
3
الإميان بال�صهادة والتجارة مع اهلل يف �صاحة العمل والفعل

 تاج���رمت مع اهلل، ويجب اأن نتوّجه اإليكم بقوله تعاىل: 
4
فاأنتم

. بالطبع، لو اأردت 
5
{َفا�ْسَتْب�ِس��ُروْا ِبَبْيِعُكُم الَّ��ِذي َباَيْعُتم ِبِه}

اأن اأحك���م، لقلت اإّن ق�صّية اجلريح بن�صب���ة ٪70 واجلريح يف حال 

ال�صل���ل الرباع���ي وهو الو�صع ال���ذي اأنتم عليه هو اأه���ّم من ق�صية 

ال�صه���ادة. لأّن ال�صهادة حتدث دفعة واحدة وتتّم، يعرج بوا�صطتها 

الإن�صان. اأما احلال التي اأنتم عليها، وبح�صب ما عندي من حتليل، 

1- في لقاء مع عوائل شهداء القّوات المسلّحة/8 رجب 1422هـ/2001/9/26م

2- سورة التوبة، جزء من اآلية 111.

3- في لقاء مع أُسر الشهداء والجرحى في قم/13 ذي القعدة 1431هـ/ 2010/10/20م 

4- مخاطبًا الجرحى الذين تعرّضوا إلصابة في النخاع الشوكّي. 

5- سورة التوبة، جزء من اآلية 111.
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.
1
فاإّنها تبدو يل على م�صتوى الإيثار اأكرب من ال�صهادة

اإننا َمدينون بكل ما اأحرزناه من تقدم على الأ�صعدة ال�صيا�صية 

والجتماعي���ة والقت�صادي���ة والعمراني���ة والع���زة الوطني���ة طوال 

ه���ذه ال�صنوات ال�صبع والع�صرين املا�صي���ة لت�صحيات اأولئك الذين 

ت�صّدوا للمخاط���ر ب�صدورهم وقاوموا بوعي و�صرب يف اأ�صد الأيام 

ى  ن َق�سَ تاأّزًم���ا واأ�صع���ب املواقف امتحاًن���ا واختباًرا. { َفِمْنُه��م مَّ

 اإّن اأعظمهم �صاأًنا اأولئك الذين نالوا 
2
ن َينَتِظُر}. َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ

ال�صهادة، واأما �صهداوؤنا الأحياء، هوؤلء اجلرحى الأعزاء، فهم يف 

.
ا الأعظم ]�صاأًنا ومكانة[3 احلقيقة �صهداء. وهم اأي�صً

 

شّوال   28 الشوكّي  النخاع  في  أصيبوا  الذين  الجرحى  من  جمع  لقاء  في   -1
1432هـ/ 2011/9/26م.

2- سورة األحزاب، جزء من اآلية 23.

الثاني  ربيع   29 خراسان  في  والجرحى  الشهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -3
1428هـ/2007/5/17م.   



الفصل الثاني

مزايا الشهداء
المزايا الفرديّة

1-1. اإليثار والتخّلي عن العواطف

والرغبات الشخصّية 

ي�صت�صّف املرُء من عموم الق�صية اأن لل�صهداء حركتني وموقفني 

يف منته���ى الروعة والعظم���ة، وكل واحد منهما يحمل نداًء عميًقا؛ 

 وعباده 
ّ

اأحدهما، موقف من الإرادة الإلهية املقد�صة، واإزاء دين اهلل

. ول���و اأنكم و�صعتم 
ّ

وم�صاحله���م، واملوق���ف الآخر اأمام اأعداء اهلل

موق���ف ال�صهيد ومعنويت���ه ودوافعه، مو�صع التمحي����ص والدرا�صة 

 وعباده واأوامره وكل 
ّ

لت�صح لكم هذان املوقفان. اأّما ما يتعلق باهلل

ما له �صلة بذاته املقد�ص���ة، يتلّخ�ص بالإيثار والت�صحية؛ فال�صهيد 

. الإيث���ار معناه اإن���كار الذات وع���دم اإدخالها 
ّ

ق���د اآث���ر و�صّحى هلل

يف احل�صب���ان. وه���ذا اأول موقف لل�صهي���د. فلو اأّن���ه اأقحم ذاته يف 

احل�صابات و�صنَّ بها ومل يخاطر مَلَا بلغ هذه املنزلة.

 ال�صبان الذين ق�ص���دوا �صاحات الوغى و�صّحوا باأنف�صهم على 

رم�صاء خوز�صتان التي ت�صل حرارتها اإىل 65 درجة، اأو على جبال 

�صر، وكان 
ُ
كرد�صتان وبردها القار�ص والثلوج، كانت لهم م�صاكن واأ

لكّل منهم اأبوان عطوف���ان، وبع�صهم لديه زوجة عزيزة، والبع�ص 

منه���م كان له���م اأطفال ميّثل���ون بالن�صبة اإليهم فل���ذات اأكبادهم، 
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وكانوا يعي�صون حياة دعة وا�صتقرار، كان لديهم اآمال واأمنيات، اإّل 

اأّنهم تخّلوا عن كّل ذلك ورحلوا. ما هي الر�صالة التي كان يحملها 

ه���وؤلء ال�صهداء ويفرت�ص بنا ا�صتلهامها منه���م؟ ر�صالتهم هي اأّن 

، ويطمح لأن يكون وج���وده نافًعا يف �صبيل 
ّ

م���ن يبتغي مر�ص���اة اهلل

 على طريق حتقي���ق الغايات الإلهّية ال�صامية يف عامل الوجود، 
ّ

اهلل

عليه اأن ينك���ر ذاته يف مقابل الأهداف ذات الطابع الإلهّي. ولي�ص 

ه���ذا م���ن نوع التكليف ال���ذي ل يطاق. حيثما ت�ّصك���ت فئة موؤمنة 

، وحيثما ارتعدت فرائ�ص املوؤمنني، 
ّ

بهذه ال�صمة انت�صرت كلمة اهلل

كانت الغلبة بال جدال-لكلمة الباطل.

التي  والت�صحية  الإيثار  عوامل  بفعل  انت�صرت  الثورة  هذه 

املوؤمنون، ووقع ما مل يكن يخطر بح�صبان   
ّ

ت�ّصك بها عباد اهلل

اأيِّ حملِّل، وتلك هي اإقامة احلكم الإ�صالمّي ويف هذه النقطة من 

يتوّقع هذا؟ ومن كان ي�صّدق بحدوثه؟  بالذات، من كان  العامل 

املوؤمنني  يد  على  حتّقق  والت�صحية  الإيثار  مواقف  بفعل  ولكن 

هذا الأمر الذي ما كان متوّقًعا حتققه؛ اإذ اإّن فئة م�صطفاة من 

املوؤمنني -ول نقول كل املوؤمنني-اأنكرت ذاتها، واجلميع مطالبون 

بال�صعي لأن يكونوا �صمن هذه الفئة، لنيل هذه امل�َْنَقبة. كّل مو�صع 

انعدم فيه عن�صر الإيثار، ... وكما هو احلال على امتداد التاريخ، 

الأكرثية  لت  تن�صّ حني   ،Q احل�صني  الإم��ام  عهد  يف  وكذلك 

وتراجعت،  وتخّلت  واجبها،  املوؤمنني واخلوا�ّص عن  العظمى من 

انت�صرت حينها كلمة الباطل، وت�صّلط يزيد على الرقاب وا�صتمّر 

احلكم الأموّي ت�صعني �صنة، وجاء عهد بني العبا�ص ودام حكمهم 

هو  ه��ذا  لكّل  الأ�صا�صّي  ال�صبب  وك��ان  ق��رون.  و�صتة  خم�صة  بني 

تكّبدت  الإ�صالمية  املجتمعات  اأّن  النتيجة  وكانت  الإيثار.  انعدام 

ال�صاحة  اإّن  الظلم.  اأنواع  اأمرَّ  املوؤمنون  وذاق  العناء،  من  الكثري 
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مبعركة  �صبيه  اأعزائي  يا  هذا  وع�صرنا  الو�صوح.  غاية  وا�صحة 

اإذا  ولكن  العدو،  ن�صيب  من  الهزمية  �صتكون  اأح�َصّنا  فاإن  ُحد؛ 
ُ
اأ

يتكالبون  اأ�صخا�ص  ب�صعة  ولحظنا  الغنائم  على  اأب�صارنا  وقعت 

موا�صعنا  وتركنا  الطمع  م�صاعر  وغلبتنا  الغنائم،  جمع  على 

وانهمكنا يف ال�صتحواذ على الغنائم، تنعك�ص املعادلة حينذاك. 

ُحد، ولقد تكّررت 
ُ
اأنتم تعلمون كيف انعك�صت الق�صّية يف معركة اأ

ُحد على مدى تاريخ الإ�صالم.
ُ
معركة اأ

القائ���د الرب���ايّن ال���ذي ي���رى ب�صفاء قلب���ه �صفح���ة احلقيقة 

انت���دب لذل���ك املو�صع فئًة م���ن امل�صلمني واأو�صاه���م بعدم مغادرة 

اأماكنهم، واأن يحر�صوا هذه اجلبهة. ولكن ما اإن وقعت اأب�صارهم 

على الغنائ���م و�صاهدوا اأفراًدا يحوزون الغنائ���م، تزلزلت القلوب 

ا ب�صر، وقلوبنا  ]طمًعا[. ول���و ا�صُتنطق كّل منهم لقالوا: نح���ن اأي�صً

تهوى م�صتلزم���ات العي�ص الرغيد. هذا �صحي���ح، ولكنكم لحظتم 

النتائج التي اأّدى اإليها هذا اخلنوع اأمام الأهواء الب�صرّية التافهة؛ 

�صي���ب بج���راح، وُغلبت جبهة 
ُ
فق���د ُك�صر �صر����ص الر�ص���ول P، واأ

احل���ّق، وانت�ص���ر العدّو وا�صُت�صه���د الكثريون من اأكاب���ر امل�صلمني. 

ن���داء ال�صهداء يدع���و اإىل عدم الن�صياع لهواج����ص الغنائم. هذا 

ه���و نداوؤه���م يل ولكم وجلمي���ع من يك���ّرم هذه الدم���اء الطاهرة 

امل�صفوكة ظلًما. ل تنظروا اإىل من يع�صي ويتجه اإىل جمع الغنائم 

، عليك���م باأنف�صك���م ول 
1
َذا اْهَتَدْيُت��ْم} ��َلّ اإِ ُكْم َمْن �سَ ُرّ {ل َي�سُ

ي�صغلّنك���م َمن اختار طريق الغواية. هذا م���ا ياأمر به الإ�صالم وما 

تدعو اإليه دماء ال�صهيد. ي���وم ا�صت�صهد هوؤلء الأعزاء يف اجلبهة، 

كان بع����ص املتخّلفني عن اجلبهة منهمك���ني يف الك�صب، وبع�صهم 

1- سورة المائدة، شطر من اآلية 105.
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الآخ���ر غارًقا بجمع الأموال، واآخرون منكّبني على انتهاز الفر�ص، 

وبع�صه���م الآخر كان منغم�ًصا يف اخليانة. اأّما ال�صهداء فقد �صاروا 

نح���و اجلبهات من دون اللتفات اإىل ه���وؤلء. وكانت النتيجة اأنهم 

ا�صتطاعوا حف���ظ النظام الإ�صالمي، وغ���دا كّل واحد منهم اليوم 

كوكًب���ا من���رًيا وجنًم���ا �صاطًعا. وعلى ه���ذا يكون الن���داء الأّول هو 

 تعاىل، واأمام عباده، واأمام الإرادة الإلهّية. 
ّ

نكران الذات اأمام اهلل

ويج���ب علينا ا�صتيعاب ه���ذا النداء، يا اأعزائ���ي، ل ميكن التغافل 

عن ه���ذه احلقائق واملرور عليها مرور الك���رام؛ اإّنها ت�صتدعي من 

.
)1(

الإن�صان العزم والإرادة

التي  الكبرية  املهّمة  ب�صبب  امل�صائب  ه��ذه  تتحّملون  اأن��ت��م 

َمن  اإّن  للت�صحية،  م�صتعّدين  اجلميع  لي�ص  بها.  وقبلوا  حتّملوهم 

على  الأم��ُر  كان  ولقد  اأّمتنا.  يف  املرموقون  البارزون  هم  �صّحوا 

تعاىل  وباهلل  بالإ�صالم  يوؤمنون  البع�ُص  البداية.  منذ  النحو  هذا 

وبالنبي P، لكّنهم لي�صوا م�صتعّدين ليتقّبلوا امل�صاعب وامل�صاكل. 

اجلهاد  اهلل  �صبيل  يف  حتّملوا  الذين  اأولئك  مثل  لي�صوا  وه��وؤلء 

)2(

الكبري وال�صعب.

اإّن ال�صب���ب الذي يجعل ذك���رى �صهدائنا الأعزاء هوؤلء ل تغيب 

عّنا هو اأّنهم �صّحوا براأ�ص املال هذا ]اأي بروحهم[. اإّن اأهل الدنيا 

ا. رجاُل  ل يتم�ّصك���ون فقط باأرواحهم بل برغباته���م احلقرية اأي�صً

احل���ق، املغاوير، املدافعون عن القيم املعنوّية م�صتعّدون اأن ي�صعوا 

)3(

اأرواحهم على اأكّفهم ويقتحموا هذا امليدان.

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/30 ذي الحّجة 1417هـ/ 1997/5/7م

2- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن الحرم/18 جمادى اآلخرة 
1437هـ/2016/3/27م.

3- في كلّيّة العلوم البحريّة في نوشهر/17 شّوال 1430هـ/ 2009/10/6م.
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اإّن م���ا قراأناه يف التاريخ، وما راأيناه يف زمننا، يف احلرب، كان 

اجلريح الظماآن يحمل املاء بني �صفتيه ويو�صله اإىل �صفَتي اجلريح 

الآخ���ر الذي ينقله ب���دوره اإىل اجلريح الثال���ث ومل يكونوا يجدون 

الفر�ص���ة ل���رّي عط�صه���م عند ال�صه���ادة، وب�صب���ب الإيث���ار، كانوا 

]اجلميع[ ُي�صت�صهدون عطا�صى. اإن كّل من قراأ هذه الق�ص�ص التي 

ُتع���د اأّنها انتهت يف التاريخ، ل يعتقد باأّنها قد تتكّرر؛ لكّن جتّليات 

ه���ذه الف�صيلة ظه���رت مئات واآلف امل���ّرات على اأي���دي التعبوّيني 

)1(

الأتقياء والطاهرين يف جبهات احلرب.

اإّن هذه الثورة العظيمة التي ا�صتغرقت مراحلها العملية خم�ص 

ع�ص���رة �صنة، تتّد جذوره���ا اإىل اأعمق من ذل���ك، وكذلك الإيثار 

 لأجله���ا كان ق���د بداأ قبل 
ّ

والت�صحي���ة وال�صت�صه���اد يف �صبي���ل اهلل

ذل���ك. كم هي عديدة مناذج الإيثار الت���ي ح�صلت يف هذه الثورة! 

فالق�صّي���ة جّدّية ولي�صت مزاًح���ا! ل تت�صّوروا ب���اأّن الإيثار هو اأمر 

�صه���ل، فاأنت عندما تقف يف الدور لت�صتِق���لَّ احلافلة -مثاًل-فاإّنك 

�صت�صع���ر بال�صرور وتنال ا�صتح�صان الآخري���ن اإذا اآثرت اأحًدا على 

نف�ص���ك بال�صم���اح له بالركوب قبل���ك. فالإيثار على ق���در عاٍل من 

الأهمّي���ة، حتى واإن كان مبق���دار اإيثاٍر يف ال���دور لركوب احلافلة، 

الأم���ر ال���ذي قد ل يبدو يف ظاه���ره ذا قيمة. فف���ي النهاية �صتاأتي 

حافلة اأخرى بعد ربع �صاعة وت�صتقّلها. عندئٍذ �صرتون كم هو مهّم 

التخّل���ي عن الروح وعن الأع���ّزاء وعن كّل مظاهر احلياة وزينتها! 

)2(

اأهذه امل�صائل مزاٌح؟!

1- في جمع ضمَّ 110 آالف فرد من قوات التعبئة في معسكر العلويّين العسكري-
الثقافّي/26 شعبان 1422هـ/ 2001/11/12م

2- في لقاء مع الجنود بمناسبة يوم الجيش/3 ذي القعدة 1414هـ/ 1994/4/13م.
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اإّن م���ا ح�ص���ل يف اإيران، وهو بال �صّك ل �صابقة له يف كّل احلقب 

التاريخّية له���ذا البلد -بقدر ما قراأنا وراأين���ا- كان الثبات والفداء 

الع���ام نف�ص���ه لدى ال�صع���ب يف �صبيل اهلل تع���اىل يف مقابل جتاوزات 

الع���دّو وُجبنه، وكانت ذروة ذلك هذه احلادثة ال�صتثنائّية والفريدة 

من نوعها، هي احلركة ال�صاطعة نف�صها التي انبثقت من جنوم �صماء 

اإن�صانّي���ة زمانن���ا، اأي من �صهدائن���ا الأعّزاء. ه���وؤلء ال�صباب الذين 

توّجه���وا اإىل اجلبهات بحما�ص���ة و�صوق غري مبالني اأب���ًدا باأمانيهم 

وب�صهوات ال�صباب وبذلوا يف احلقيقة اأرواحهم بع�صٍق وحمّبة اإلهّية. 

ه���وؤلء بنظري البارزون يف زماننا، ل نظري لهم منذ �صدر الإ�صالم 

 
)1(

وما بعده يف اأّي عهٍد من العهود، من حيث الكمّية والنوعّية.

�صهداوؤن���ا الأع���ّزاء وجرحانا ه���م اأولئك الذين تخّل���وا عن كّل 

رغباته���م ال�صخ�صّية. هذا �صهل قوُله. ه���و لي�ص فقط التخّلي عن 

امل���ال والأم���الك والراأ�صمال؛ ه���و الّتخّلي عن العواط���ف. ال�صهيد 

يتخّل���ى عن حنان الأّم، عن ظّل الأب، عن ب�صمة الطفل، عن ع�صق 

)2(

الزوج ويتوّجه لأداء املهّمة.

اإّن �ص���ر النت�ص���ار الكب���ري يف كّل امليادي���ن ه���و م���ن الت�صحية 

بالنف����ص، واإّن امل�صّح���ني باأنف�صه���م والفدائّي���ني هم م���ن يو�صلون 

اأّمته���م اإىل قم���ة املج���د والعظم���ة. التح���ّرر م���ن الأه���واء املادّية 

ال�صغرية هو الذي يوؤّدي مبثل هوؤلء النا�ص اإىل مثل تلك املقدرات 

)3(

املثرية للده�صة وتنحهم قوًة ما فوق املادّية.

1- في لقاء مع جمع من عوائل شهداء قم/24 جمادى اآلخرة 1413هـ/ 1992/12/19م.

2- في لقاء مع عوائل شهداء وجرحى إقليم خراسان الشماليّة/28 ذي القعدة 1433هـ/ 
2012/10/13م.

3- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء وأهل اإليثار/12 ذي القعدة 1433هـ/2012/9/27م.
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الت�صحي���ة بالنف�ص، كلمة �صهلة ممتنعة. يق���ول البع�ص: »نحن 

م�صتعّدون للتوجه اإىل جبهة احلرب وللقتل يف �صّدة احلّر. »يقولون 

هذا، عن الت�صحية باأنف�صهم؛ لكن لي�ص على هذا النحو. الت�صحية 

بالنف����ص، اأ�صع���ب بكثري من هذا الكالم؛ ثانًي���ا يبداأ من الآن ومن 

ه���ذه اللحظة. يبداأ م���ن الت�صحية بالنف�ص، م���ن الإح�صا�ص الذي 

يبداأ يف ذهن���ي وذهنكم اإىل اأن ي�صل اإىل حيث ميكن لالإن�صان اأن 

يتخّلى عن روحه يف �صاحة املعركة. 

اخلط���وة الأوىل، التخّل���ي عن ما هو اأقّل م���ن الروح، عن �صيء 

�صغ���ري، عن ا�صم، عن ميدالية، عن احرتام، عن قيمٍة مادّية، عن 

بي���ت جّيد، ع���ن �صّيارة، عن مال.  اإذا تّكّنا م���ن التخّلي عن هذه 

ا. لي����ص على هذا النحو  الأ�صي���اء، نتخّلى ب�صهولة ع���ن الروح اأي�صً

بحي���ث يكون الإن�ص���ان اأ�صرًيا لغرائزه -اأكانت غرائ���ز �صهوانّية اأم 

غرائ���ز حياتّية اأخرى- التي جتّره كري�ص���ٍة اأحياًنا اإىل هذه اجلهة 

واأحياًنا اإىل تلك، ثّم يفّكر ويقول، نحن م�صتعّدون لتقدمي اأرواحنا 

)1(

يف �صبيل اهلل! لي�ص بهذه الب�صاطة؛ نحن نتخّيل.

 اإّن دفاع ال�صعب الإيرايّن على مدى ثماين �صنوات هو جمموعة 

مت�صابكة وعظيمة م���ن جتّليات اجلالل واجلمال بحيث ميكن لأّمٍة 

اأن تعر�صه���ا يف م�صرح حياتها التاريخّية. ولكن ال�صهيد وال�صهادة، 

ه���و ذلك اخلامت الالمع والباهر الأب���رز يف هذه املجموعة العجيبة 

والأغل���ى ثمًنا من اأي ظاهرة اأخرى. هذا الربوز هو ح�صيلة العمل 

الفدائّي الإن�صايّن املخل�ص بحيث اأغفَل نف�صه وغ�ّص الطرف عنها 

وعن كّل �صوؤون احلياة املادّية مقابل الر�صى الإلهّي، وقّدم كّل �صيٍء 

ف���داًء لهذا ال�صبي���ل الذي يفي�ُص فخ���ًرا. عوائل ال�صه���داء، الآباء، 

1- في لقاء مع القادة وجمع من حرس الثورة ولجنة الثورة اإلسالميّة، و... في الذكرى 
السنويّة لمولد اإلمام الحسين Q ويوم الحرس/4 شعبان 1411هـ/1991/2/18م.
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ا  الأمه���ات، الأزواج، الأبناء، والآخ���رون الذين يحّبون ال�صهيد اأي�صً

لهم دور يف هذا الفخر والعّزة املعنوّية. �صالم اهلل واملالئكة والعباد 

)1(

ال�صاحلني على هوؤلء البارزين يف املجتمعات الب�صرّية.

�ص���الٌم منبع���ٌث من اأعماق القل���ب وحتيٌة بلطاف���ِة روح املالئكة 

عل���ى الأرواح املطهرة لل�صهداء الذي���ن ا�صتحّبوا ر�صى اهلل واإجابة 

دع���وة عبده املنتجب والدفاع ع���ن الوطن الإ�صالمي وكيان احلكم 

القراآيّن على احلي���اة الدنيا ولّذتها القليلة، فحملوا اأرواحهم على 

الأك���ّف يحّثون اخلطى بلهفة و�صوق اإىل �صاحة اجلهاد، ويف طريق 

اجلهاد املقّد�ص و�صعوا اأقدامهم يف جنة ال�صهادة وتلّقفوا ال�صعادة 

 
)2(

الأبدّية. اإّن ا�صتقالل اإيران وعّزتها اليوم رهينة ذلك اجلهاد.

1-2. اإلخالص والتحرّك في سبيل الله

اإّن َمن ي�صعى يف مي���دان اجلهاد خلف رغبٍة �صخ�صّية، اأو طلًبا 

للغنيم���ة وُيقَتل، لي����ص ب�صهيٍد. �صرُط ال�صه���ادة و�صرط اجلهاد يف 

�صبي���ل اهلل اأن يك���ون التحّرك يف �صبي���ل اهلل وهلل؛ اأي اأن يكون فيه 

)3(

اإخال�ص.

وثورتنا التي انت�صرت قد انت�صرت بربكة النقاء، والإخال�ص، 

والعمل هلل، والرتّفع عن امل�صالح املادّية وال�صخ�صّية. وهكذا كانت 

املقاومة يف احلرب املفرو�صة؛ حيث كان قد �صار �صهداوؤنا الأعّزاء 

ه���وؤلء، وه���م يتمّتعون بِقم���ة النق���اء، والإخال����ص، وا�صُت�صهدوا. 

ا. فما حِفظ الثورة، واأعّز الإ�صالم، وقّوى  وهكذا كان َجرحانا اأي�صً

1- رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس 2014/9/25م.

2- رسالة بمناسبة يوم اإليثار والشهادة/22 شعبان 1414هـ/ 1994/2/3م.

3- في لقاء مع آالف األفراد من تعبويّي إقليم قم/17 ذي القعدة 1431هـ/2010/10/24م.
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امل�صلمني، واأذّل اأمريكا، وبقّية اأعداء الإ�صالم، هي هذه ال�صهادة، 

 
)1(

واملقاومة، واقتحام اخلطر.

ريقت ظلًما-خالًدا على مدى 
ُ
لقد بقَي اأثُر تلك الدماء -التي اأ

الإخال�ص  طبق  على  روح��ه  ي�صع  -ال��ذي  ال�صهيد  لأّن  التاريخ؛ 

يّت�صم  واأن  ب��ّد  للدين-ل  النبيلة  الغايات  �صبيل  يف  بها  ويجود 

القدرة  به  بلغت  مهما  وخُمادع  خماِتل  واأّي  والنقاء.  بالإخال�ص 

على تطويع اللغة والبيان على اإظهار نف�صه وكاأّنه منا�صر للحق، 

تهديد،  لأّي  الذاتية  تتعّر�ص م�صاحله  واأن يرتاجع عندما  بّد  ل 

واأنُف�ص  نف�صه  على  خطورة  التهديد  ذل��ك  يف  ك��ان  اإذا  وخا�صة 

اأّما  والبذل.  للت�صحية  ا�صتعداد  اأّي  يبدي عند ذلك  ول  اأعزائه، 

ب�صدق  بنف�صه  ويجود  والفداء  الت�صحية  طريق  على  ي�صري  من 

اأن يكتب له احلياة،  ا على اهلل  واإخال�ص يف �صبيل اهلل، كان حًقّ

 ِ
َّ

فقد قال يف كتابه الكرمي: {َول َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َسِبيِل اهلل

�َسَبَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا يِف �َسِبيِل  ا: {َوَل َتْ  وقال اأي�صً
)2(

اأَْمَواٌت}.

 فالذين ُيقتلون يف �صبيل هلل باقون. واأحد اأبعاد 
)3(

ِ اأَْمَواًتا}.
َّ

اهلل

لواوؤها.  ينتك�ص  اأثرها ول  التي ل مُيحى  املعامل  حياتهم هو هذه 

اأ�صاليب القهر  األوانها ملّدة من الزمن بفعل  اإّنها قد تبهت  اأجل، 

والعنف التي تار�صها القوى املتجرّبة امل�صتبدة، اإّل اأّن اهلل تعاىل 

�صبيل  بدميومة  اهلل  �صّنة  ق�صت  وقد  واخللود.  البقاء  لها  كتب 

اآثار  ذات  �صفة  فالإخال�ص  واملخل�صني؛  وال�صاحلني  النزهاء 

مده�صة، ولهذا بقي الدين حيًّا بف�صل ت�صحية احل�صني بن علي 

1- في لقاء مع مسؤولي مؤّسسة الشهيد، جمع من أساتذة وطاّلب الجامعات 
ومختلف فئات الشعب/24 محرّم 1411هـ/1990/8/15م.

2- سورة البقرة، شطر من اآلية 154.

3- سورة آل عمران، شطر من اآلية 169.
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وعدواًنا.  ظلًما  اأريقت  التي  اأ�صحابه  ودم��اء  دمه  وبف�صل   Q

 
)1(

ا. وبعد ذلك ا�صتمّرت هذه ال�صل�صلة اأي�صً

اإّن الوجود املقّد����ص ل�صيد ال�صهداء Q وعلى الرغم من كونه 

معروًفا اأكرث ببعده اجلهادّي وال�صت�صهادّي لكن ذلك العظيم هو يف 

احلقيقة مظهر الإن�صان الكامل والعبد اخلال�ص واملخِل�ص واملخَل�ص 

هلل. اأ�صا�ًص���ا اإّن اجله���اد الواقعّي وال�صه���ادة يف �صبيل اهلل ل ميكن 

ح�صولهم���ا اإّل مبقدمة من هذا الإخال�ص والتوّجه وبحركة باجتاه 

النقط���اع اإىل اهلل. ورد يف املناج���اة ال�صعبانّية ال�صامية امل�صامني: 

. اإّن كمال النقطاع اإىل اهلل 
)2(

»اإل�هي َهْب يل َكماَل الْنِقطاِع اإَلْيَك«

والنقطاع عن كّل �صيء وقطع كّل القيود والتبعات يف �صبيل التحرك 

باجتاه املحبوب الواقعّي والتحليق اإليه، كّل هذه الأمور كيف حت�صل 

لالإن�ص���ان؟ ال�صهادة التي هي قمة الت�صحي���ة عند الإن�صان ل ميكن 

اأن تتحّق���ق لهذا الإن�صان من دون احلرك���ة نحو النقطاع ومن دون 

ال�صع���ي واجلهاد من اأجل اإيج���اد »النقط���اع اإىل اهلل«. كلما �صعى 

الإن�ص���ان وقّدم اخلط���وة الأوىل بهّمة وع���زم واإرادة فاإّن اهلل تعاىل 

يفت���ح الطريق وتبداأ اخلط���وات خطوة بعد اأخ���رى بالتقّدم باجتاه 

 
)3(

نورانّية القلب ونورانّية وجود الإن�صان.

 بع���د اإعالن قب���ول الق���رار ]598[، انتابن���ي الغمُّ يف 
ٍ
ذات ي���وم

الواق���ع؛ �صعرُت اأّن الباَب الكبري الذي كان مفتوًحا يف وجه كلِّ َمن 

غلَق الآن واأّن البقّية ظّلوا خلف 
ُ
ذهب���وا بطيبة خاطر ودخلوه، ق���د اأ

1- في لقاء مع العلماء وعلوم الدين والمبلّغين عشيّة شهر محرّم/26 ذي الحّجة 
1419هـ/ 1999/4/12م.

2- اإلقبال، ج2، ص 299.
Q3- في لقاء مع جمع كبير من حرس الثورة، في ذكرى مولد اإلمام الحسين

ويوم الحرس/27 جمادى اآلخرة 1410هـ/  1990/1/24م.
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هذا الباب. ل ُيت�صّور اأّن باب ال�صهادة يبقى مفتوًحا. لقد حتّققت 

)1(

اآمال بع�ص عباد اهلل املخل�صني وا�صُت�صهدوا.

1-3. التمتّع باإليمان والتقوى والقدرة المعنوّية

تربيُة جيٍل من النا�ص على ال�صالح، والعّفة، وُعلّو الهّمة، وُبعد 

النظ���ر والأفكار العظيم���ة، النا�ص الذين كان ي�صط���ع نور الإميان 

والتقوى من ِجباههم الطاهرة، وا�صتنارت قلوُبهم النقّية واخلالية 

م���ن الَدَن�ص ب�صعاِع املعرفة، والذين كان جهادهم الواعي يف �صبيل 

اهلل، وتهّجده���م يف ظ���الم اللي���ل؛ ُيعي���دان اإىل الأذه���ان ذك���رى 

اأ�صح���اب الإمام احل�ص���ني Q؛ ل �صك اأّن ]ه���ذه الرتبية[ كانت 

]ِبُجه���ود[ اأعظم رموز الث���ورة وقائدها العظي���م، الإمام اخلمينّي 

وا  }. وق���د كانوا ]اأبن���اء ذاك اجليل[ ه���م اأنف�صه���م الذين ر�صُّ

ال�صف���وف الفولذّية املنيعة، بُحكٍم من اإمامهم املحبوب، ملواجهة 

اأعت���ى املخاطر التي كانت تهّدد الثورة، وحافظوا، باإذن اهلل، على 

الثورة والنظ���ام الإ�صالمّي. منهم من جتّرع كاأ�ص ال�صهادة الَعْذب 

يف �صبي���ل اهلل، وكث���رٌي منهم ُيدافع���ون الآن عن الوديع���ة الإلهية، 

)2(

و�صي�صتمر كثرٌي منهم يف الدفاع عنها.

َهاَد  يق���ول اأمري املوؤمنني Q يف خطبة نهج البالغة: »َفاإِنَّ اجْلِ

؛ َمن ل يهوى فوؤاُده الذهاَب اإىل اجلّنة؟ 
)3(

ِة« نَّ ْبَواِب اجْلَ
َ
َب���اٌب ِمْن اأ

َم���ن ل يتمّنى الو�صول اإىل الر�صوان الإلهّي والنعمة الإلهّية؟ يقول 

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن الحرم/12 محرّم 1437هـ/ 
2015/10/25م.

رجب  الفجر/23  عشرة  من  الثامن  في  العظام  الشهداء  عوائل  إلى  رسالة   -2
1411هـ/1991/2/7م.

3- نهج البالغة، خطبة »فضل الجهاد«.
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اأمري املوؤمنني Q: »اجلهاُد يف �صبيل اهلل باٌب من اأبواب اجلّنة«؛ 

تل���ك الأبواب لي�ص���ت اأبواًبا عادّية؛ »لها ثماني���ة اأبواب«؛ ميزة هذا 

ْوِلَياِئِه«؛ 
َ
���ِة اأ ا�صَّ  خِلَ

ُ َّ
الباب كما يق���ول )عليه ال�ص���الم(: »َفَتَحُه اهلل

فاإّن عبارة الإم���ام هذه ت�صمل اأبناءكم، اأزواجك���م، اآباءكم الذين 

ْوِلَياِئِه«. هل كنت���م تظّنون اأّن ابنكم اأو 
َ

ِة اأ ا�صُت�صه���دوا فه���م: »َخا�صَّ

زوجك���م اأو اأباكم عندما كانوا اأحي���اًء هم من اأولياء اهلل؟ هل كان 

لديك���م هذا الحتم���ال؟ ومن خوا����صّ اأولياء اهلل؛ لك���ن كانوا من 

ة اأولي���اء اهلل الذين م�صوا يف ه���ذا ال�صبيل  تل���ك الفئة؛ م���ن خا�صّ

)1(

وا�صُت�صهدوا.

للحقيق���ة اإّن معج���زة الف���او و�صلمج���ه مل تتحّق���ق بق���ّوة نريان 

احل���رب واأدواتها؛ بل بحّب ال�صهادة والع���زم الرا�صخ وقّوة الإرادة 

الإن�صانّي���ة والت���كال على اهلل ودجمه���ا مع الإمكان���ات التي كانت 

بحوزة املجاهدين. اليوم �صعب اإي���ران والقّوات امل�صّلحة -اجلي�ص 

واحلر�ص الثورّي والتعبئ���ة- م�صتعّدون لتقدمي قواتهم واإمكاناتهم 

املاّدّية، مع م�صاندة هذه القّوة املعنوّية وهذا الإميان وهذه الإرادة، 

حيثما تطّلب الأم���ر، واأن يوّظفوها ملواجهة اأّي عدّو يريد التعّر�ص 

لنظ���ام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة والعتداء عليه���ا. النت�صار يعود 

)2(

لهذه القّوة واملقدرة املعنوّيَتني.

لو ذهبت���م باأنف�صكم اإىل جبه���ات املعركة، �ص���رتون يف الليايل 

قبي���ل العملّي���ات منظًرا عجيًب���ا. هناك -ك���م �صمعُت وك���م راأيُت 

ا. �صباُبنا هوؤلء، اإخوتنا املخل�صون،  ا جدًّ ا!- املنظُر م�صّوٌق جدًّ اأي�صً

املوؤمن���ون، اأ�صحاب القل���وب النقّية، ال�صافي���ة والنورانّية، عندما 

1- في لقاء عوائل الشهداء المدافعين عن الحرم/28 ربيع الثاني 1436هـ/2015/2/17م.

الجيش/20 جمادى  الجويّة في  للقّوات  العسكريّة  تفّقديّة لألجهزة  2- في جولٍة 
األولى 1424هـ/2003/7/20م. 
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ي�صع���رون بُدنوِّ موع���د لقائهم باهلل تع���اىل وباإمكانّية ا�صت�صهادهم 

وارتقائه���م اإىل جوار اهلل تعاىل يكون���ون بحالة عجيبة من الدعاء 

ر بثمن؛  وال�ص���الة و�صالة الليل والذك���ر، هي حاٌل فاخ���رة ل ُتقدَّ

 
ٍ
وي�صاِه���ُد البع����صُ هذا الأم���َر عندما يق���راأ و�صاياهم. قب���ل اأّيام

ق���راأُت اإحدى هذه الو�صايا راأيُت م���ا نقله اإخوة ال�صهيد واأ�صدقاوؤه 

ع���ن �صالة الليل وكيف كانت تلك اللي���ايل، وكيف كانت الهم�صات 

والتمتم���ات والآهات يف تلك الّد�ص���م وال�صواتر الرتابّية! كان ذلك 

ب�صب���ب توّج���ه الإن�ص���اِن اإىل اهلل يف تل���ك احل���الت اإذ يعي�ص اآخر 

�صاعاته واأّيامه وقد �صنحت الفر�صة، حال اإقبال؛ ف�صاًل عن �صوِق 

َمن يتحّركون للقاء اهلل، لعّل تلك احلال نف�صها كانت تعرتي ِخياَم 

اأب���ي عبد اهلل Q يف ليلة عا�صوراء، باأبع���اٍد اأ�صمى واأرفع وب�صكل 

)1(

م�صاعف.

ي���ا اأعزائي، اإّننا يف حلظ���ة الحت�صار نِرُد عامل�ً���ا اآخر، وينبغي 

لن���ا اإعداد اأنف�صنا لذلك اليوم. فهذه الدنيا، وهذه الرثوات، وهذه 

الطاقات التي اأودعها اهلل يف وجودكم يف هذا العامل، وكّل ما اأراده 

 لبني الإن�صان من حكم عادل وحياة زاخرة بالرفاه، وما �صابه 
ّ

اهلل

ذل���ك، هو لأجل اأن يع���ّد الإن�صان ذاته للن�صاأة الآخ���رة، فا�صتعدوا 

 وا�صتغفروه. ]ومن 
ّ

لذلك اليوم، ناجوا ربكم واأَن�صوا به واذكروا اهلل

الطبيع���ي اأّن[ الإن�صان الذي يتوّج���ه اإىل رّبه بهذه ال�صورة ويطّهر 

قلبه وُيعر�ص عن املعا�صي ويعقد العزم على فعل اخلري هو اإن�صان 

عظي���م وقادر على جمابهة املع�ص���الت يف هذا العامل. ومثال ذلك 

هو اإمامنا الكبري واملثال الآخر هم املوؤمنون من اأبناء هذا ال�صعب؛ 

ه���وؤلء ال�صبان املوؤمنون امِلقدامون، ه���وؤلء الن�صوة والرجال، ومن 

   . 1- في اليوم التاسع والعشرين من شهر ومضان المبارك 1407هـ/1987/5/28م
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ال�صه���داء واجلرحى، ومن الذين حتّمل���وا ال�صجن يف فرتة الأ�صر، 

ومن الذين حتمل���وا فراق اأعّزتهم، ومن الذي���ن حتملوا م�صاعب 

�صاحات احلرب من الذين ت�صّيعوَن اليوَم األًفا منهم. كّل واحد من 

هوؤلء مث���اٌل رفيع، وخليق بكّل �صعب لديه �صخ�ص واحد من هوؤلء 

 
)1(

ال�صهداء اأن يكّرمه وميّجده ويجعله مثاًل ُيحتذى به.

ا،  اأعزائي! اعلموا اأّنه يكمن يف وجودكم ذهٌب نفي�ص وثمني جدًّ

ولالأ�صف قد ُمزج يف كثري من احلالت بالرتاب والنحا�ص وباأ�صياء 

اأخ���رى ل قيمة لها، واإّن يف داخل نفو�صكم كنٌز ممزوج بالأ�صواك، 

واإّن جميع اجلهود وامل�صاعي اّلتي بذلها الأنبياء عليهم ال�صالم كان 

الهدف منها ه���و اأن نتمّكن من تنقية ذلك الذهب وذلك العن�صر 

الثم���ني يف نفو�صنا من ال�صوائب، كم���ا اإّن الختبارات الإلهّية كّلها 

من اأجل حتقيق هذا الهدف، وال�صدائد اّلتي نتعر�ص لها يف الّدنيا 

ه���ي من اأجل حتقيق هذا اله���دف، والتكاليف ال�صاّقة اّلتي ي�صعها 

الب���اري على النا�ص ه���ي لتحقيق هذا اله���دف، واجلهاد يف �صبيل 

ا. واإّن ال�صبب ال���ذي جعل ال�صهيد  اهلل لتحقي���ق هذا اله���دف اأي�صً

يحظى بكّل هذه املنزلة العظيمة عند اهلل عّز وجّل هو اأّنه بجهاده 

العظيم قد و�صع نف�صه يف طري���ق الت�صحية، وبهذا ا�صتطاع تنقية 

نف�صه من جمي���ع ال�صوائب التي تعلق بها. فالتنقية هنا هي كتنقية 

 
)2(

الذهب مّما يعلق به من �صوائب.

1- في خطبتَي صالة الجمعة في طهران/23 رمضان 1417هـ/1997/1/31م

2- في خطبتَي صالة الجمعة/2 شعبان 1415هـ/1995/2/3م.



61
داء

شه
 ال

ايا
مز

1-4. الهدفّية والرؤية اإللهّية للعالـَم

اإّن ح���ّب القي���م والأهداف الإلهّية والإ�صالمّي���ة ]والعتقاد بها[، 

هو احلّب الذي يجعل القتَل يف �صبيل اهلل لي�ص �صهاًل فح�صب، واإمّنا 

ا بالن�صبة اإىل َمن يحمل جذوَة هذا احلب. يروى اأّن  حلَو املذاق اأي�صً

َك اإَذًا يا َعلّي  ���رْبُ ر�ص���ول اهلل P قال لأمري املوؤمنني Q: َفَكْيَف �صَ

َيَتُه ِمْن  َب َهِذِه ِمْن َهِذِه، َيْعِني حِلْ �ْصَقاُكْم َفَخ�صَّ
َ
ُه َقِد اْنَبَعَث اأ َنّ

َ
]َوِدْدُت اأ

! َلْي�َص َهَذا ِمْن 
َ

�ِص���ِه؟[ فقال اأمري املوؤمنني Q: »َيا َر�ُصوَل اهلل
ْ
 َراأ

ِ
َدم

 
)1(

رْبِ َوَلِكْن ِمْن َمَواِطِن الُب�ْصَرى وال�صكر«. َمَواِطِن ال�صّ

اإّن اأف�ص���ل �صاكر لنعمة ال�صهادة ه���و من ُيقتل يف �صبيل اهلل؛ لأّن 

اهلل تعاىل َمّن عليه بهذه ال�صهادة. ما هو ال�صيء الذي يو�صل ال�صاب 

املقات���ل يف �صبي���ل اهلل اأو اأي اإن�ص���ان اآخر يف اأي مي���دان من ميادين 

 
)2(

احلياة اإىل هذه الدرجة من الب�صرية؟ اإّنه الإميان الواعي.

اإّن ذل���ك ال�صاب���ط ال�صاب ال���ذي له زوجة وطف���الن، وكان اأبواه 

يتمّنيان روؤيته ببّزته الع�صكرّية وي�صعران بالغبطة لذلك، وكانت قد 

تهّياأت له �صبل راحته ب�صكل مقبول، عندما يتوّجه اإىل جبهات القتال 

ليق���ود كتيبة م���ا، فاإّنه ل يفّك���ر بتعاقب الليل والنه���ار ول بان�صرام 

الأ�صابي���ع والأ�صهر، اإّنه ل يعباأ بغبار املعارك ول ياأبه باجلوع والظماأ 

وباحل�ص����ص الع�صكرّية، بل ي�صتقبل كّل ذلك ب�ص���در رحب واإميان 

عمي���ق، ي�صغي اإىل انفج���ارات القنابل وهي ت���دّوي خلف خيمته اأو 

خلف د�صمته واإىل اأزيز الر�صا�ص وهو ميّر بني رجليه واأمام عينيه، 

وه���و مع هذا ل يندم على وجوده يف خط���وط القتال بل ول يحّن اإىل 

1- شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد، ج 9، ص 205.

2- في لقاء مع جمع كبير من القادة والمجاهدين في عمليّات بيت المقدس 
بمناسبة الذكرى السنويّة لتحرير خرّمشهر/9 صفر 1420هـ/1999/5/24م.
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حي���اة الدعة يف العا�صمة اأو املدن الأخرى. اإّنه ل يفكر اإّل مبعنويات 

جن���وده، فاإذا راأى انح�صاًرا فيها، حم���ل بندقيته ليتقّدم ال�صفوف، 

ويقاتل مع قّواته، ثم ل يلبث اأن يهوَي اإىل الأر�ص �صهيًدا. اإّن اإن�صاًنا 

كهذا لو مل يحمل تلك الروؤية عن فل�صفة الكون والوجود وذلك الهدف 

مل���ا اأقدم على مثل هذا العمل. واأّما وال���داه، فبدًل من البكاء وذرف 

الدموع واملجيء اإيّل اأو اإىل الآخرين وال�صكوى، وقفا ب�صالبة واإميان 

وحتّمل، ووّزعا احللوى ب�صهادة ابنهما ال�صاب ال�صجاع واأمِل حياتهما، 

ثّم يقولن: لو كان عندنا اأولد اآخرون لقّدمناهم يف �صبيل اهلل. 

فق���ط يف ظ���ّل هذه الأه���داف الت���ي حملها الإم���ام } يظهر 

اأ�صخا����ص بهذه الروؤية وهذه املمار�ص���ة، ولول ذلك ملا اأمكن حتّقق 

هذا الأمر على الإط���الق. اإّن اأهداف الإمام ل تزال حّية اأكرث من 

ا ن�صري على نهج هذا العظيم ونحافظ على  املا�ص���ي... ونحن اأي�صً

دوام���ه؛ لأّنن���ا لي�ص لدينا �صوى طريق واحد ه���و طريق الإمام، اإّنه 

معّلمنا الوحيد الذي ن�صتلهم من و�صاياه وهداه واأهدافه ال�صتمرار 

 
)1(

يف ذات الطريق و�صنبقى اأوفياء حتى النهاية.

عندم���ا ي���درك الإن�ص���ان اأّن امل���وَت ع���روج اإىل امللك���وت الإلهّي 

واللتحاق باأرواح الأولياء،  فما اأهمّية متى �صياأتي هذا املوت؟ املوت 

بالن�صب���ة اإلي���ه عبور مرحلة: »ح���ان وقُت املوت والتح���ّرر من البدن 

«؛ الإن�صان يرحل عن ف�صاء الدنيا؛ مهما كان، �صياأتي 
]الب�ص���رّي[)2(

]املوُت[ يف حلظٍة؛ ثّم النعيم الإلهّي الذي ل بديل له ول مثيل؛ ... اإذا 
)3(

�ص نف�َصه للقتل ع�صًقا. مل يفّكر ال�صخ�ُص على هذا النحو، ل ُيعرِّ

والطاقم  القادة  الدفاع،  وزير  الجيش،  في  اإلمام  نائب  مبايعة  مراسم  في   -1
المنتخب للقّوات الثالثة ووزارة الدفاع/5 ذي القعدة 1409هـ/1989/6/8م. 

2- موالنا جالل الدين البلخي.

3- في لقاء مع جمع من قادة الجيش 3 رجب 1412هـ/ 1992/2/7م.     
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1-5. الرّيادة في فهم الدين والتدّين

عندما تتدّفق خي���ول التعبوّيني باإميانهم وحما�صتهم و�صوقهم، 

نحو هدٍف يف ميدان احلرب، ل ميكن لأّي قّوٍة اأن تتقّدم عليهم... 

���ا من���ذ اأّول ي���وم للث���ورة اأ�صبحت قواع���ُد هذه  داخ���ل امل���دن اأي�صً

املقاوم���ة د�صًم���ا للدفاع عن الثورة والإ�ص���الم ول زالت... ال�صباب 

الذي���ن مل نحَظ بنظرٍي لهم به���ذا التعداد على مدى تاريخنا، منذ 

اأّول الإ�ص���الم اإىل يومنا احلا�صر، ال�صب���اب الذين يف اأوج �صبابهم 

يتحّرك���ون وفًقا لل�صعور بالتكلي���ف والرغبة يف خدمة اخللق، وبذل 

اجلهد والعمل لأجل حتقيق الأهداف والّدفاع عن الإ�صالم بدًل من 

اأن يكونوا مثل ال�صباب الالمبالني وال�صباب ذوي احلياة الرتيبة يف 

كّل مناط���ق العامل حيث ي�صعون خلف الّلهو والّلعب. ال�صباب الذين 

َب  ياأن�ص���ون بالقراآن الك���رمي، ال�صب���اب الذين تث���ري عبادُتهم تعجُّ

الكبار والآباء والأّمهات. يف جميع زياراتنا لبيوت ال�صهداء، اأغلب 

الآباء والأمهات قالوا اإّنهم اأخذوا دينهم عن هوؤلء ال�صباب.

 نعم؛ هذا هو اإجناُز الثورة، وهذا ما اأجنزُه الإمام العظيم الذي 

عمل ورّبى �صبابه كالورِد طاهًرا نظيًفا يف جمتمٍع َعِمَل العدوُّ عليه 

-ب�ص���كل مبا�صر وغ���ري مبا�صر ملّدة خم�ص���ني اأو �صتني عاًما-ليجّره 

اإىل م�صتنقع���ات الرذائل، وقد قال ذل���ك الإمام العظيُم: »اإّن هذا 

ه���و فتُح الفتوح«. نعم؛ لقد كان فتُح فت���وِح الإمام هو بناء ال�صباب 

ادق، الذي ل يبايل بال�صهوات، وقلُبه  املوؤم���ن املخل�ص ال�صليم ال�صّ

متوّج���ٌه اإىل اهلل تعاىل. على مدى التاريخ، يف هذه البالد اأو �صائر 

البلدان الإ�صالمّية، مت���ى كان لدينا �صباٌب جّيدون و�صاحلون كما 

 
)1(

هو احلال يف زمن الثورة؟

1- في المراسم الخاّصة بيوم التعبئة في ثكنة اإلمام الحسن المجتبى/9 جمادى 
األولى 1411هـ/ 1990/11/26م.
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R 1-6. االقتداء بالمعصومين

كان اأمري املوؤمنني Q، منذ اأّول الإ�صالم حّتى اآخر عمره يفّكر 

باهلل املتعايل وقد اختار �صبيل اهلل ولو عار�صه كّل النا�ص. كان لأمري 

املوؤمنني Q الع�صرات من هذه ال�صفات؛ وهذه واحدة منها...

نحن املتم�صكون بالطع���ام وال�صراب والراحة والع�صرة واحلياة 

والبي���ت واجل���اه واجل���الل واملق���ام وال�صلط���ة وخمتل���ف الأه���واء 

والرغبات الب�صري���ة الدنيوّية، ل ميكننا اأن ُنخرَج اأنف�صنا من هذه 

القيود والتحّرك على هذا النحو يف ذلك ال�صبيل؛ والنتيجة هي ما 

ت�صاهدون���ه يف الدنيا. لو ظهرت من ه���ذه الروحّية بارقٌة يف كيان 

الإن�صان، �صيكون على ذلك النحو الذي راأيتموه يف جبهات احلرب؛ 

كم���ا راأيتموه لدى ال�صهداء يف الأ�صر ول���دى الآباء والأّمهات؛ وكما 

راأيتموه يف هذا ال�صعب طيلة اأيام الثورة واحلرب وحتى يومنا هذا، 

ا  وراأيت���م ما اأحدث من ا�صط���راب يف العامل. كان هذا �صيًئا ناق�صً

و�صغ���رًيا؛ كان قطرًة مّم���ا هو موجود يف بح���ر روح اأمري املوؤمنني 

)1(

العظيمة.

1-7. العقالنّية والدليل )المنطقّية(

امل�صاأل���ة املهّم���ة يف مو�ص���وع �صهدائن���ا ه���ي اأّن �صهداءن���ا على 

الرغم من اأّنهم يحّلقون باأحا�صي�صهم، لكّن دليلهم العقل واملنطق 

وال�صتدلل. لهذا، تّكنت حركة الإيثار العظيمة واجلهاد والفداء 

يف بالدنا لدى فئات ال�صعب كاّفة اأن حتتّل حّيًزا بني اأف�صل الأفكار 

والعق���ول والكف���اءات. اأرى اأّنه ينبغي لأبناء ال�صه���داء اأن يفتخروا 

1- في لقاء مع فئات الشعب المختلفة، في ذكرى مولد ذي السعادة اإلمام علي 
)عليه السالم( 15 رجب 1412هـ/ 1992/1/19م.   
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باآبائهم؛ كذلك انطالًقا من كونهم معامل الإيثار والفداء وال�صموخ 

���ا ينابي���ع متدّفق���ة وجاري���ة باملعرفة  والفخ���ر لالأّم���ة، فه���م اأي�صً

والإدارك. ل ينبغ���ي الظ���ّن ب���اأّن �صباَب ميدان املعرك���ة واأبطالها، 

كانوا يخرجون من مدنه���م وقراهم اإىل ميدان احلرب ويتحّملون 

ال�صعوب���ات، فق���ط ب�صب���ب غلبة الأحا�صي����ص. ل، لي����ص على هذا 

النحو. طبًع���ا اإّن امل�صاعر الإلهّي���ة والإ�صالمّي���ة والثورّية واملعنوّية 

ا وغنيمة؛ لكن مل تكن الأحا�صي�ص فقط ]هي املحّرك[؛  مباركة جدًّ

 
)1(

بل كانت الهداية العقالنّية؛ كانوا يدركون ما يفعلون.

1-8. العمل بالتكليف إلى جانب التخطيط 

بغية الوصول إلى النتيجة

�صهداوؤن���ا العظ���ام ه���وؤلء، ه���م ال�صه���داء الأع���ّزاء، ال�صه���داء 

امل�صه���ورون، الإخوة زي���ن الدين -الذين حتّدث���ت والدتهم الفا�صلة 

وبقّي���ة قادة ال�صهيد-عندما وطوؤوا ه���ذا امليدان مل يكن يف نّيتهم اأن 

ُيذك���ر ا�صُمهم ذات يوم عرب مكرّبات ال�صوت العظيمة يف هذا البلد 

وهذه الدنيا؛ ل، فقد ذهبوا اإىل اجلبهة لأداء مهّمتهم وواجبهم، كاأّي 

 
)2(

ا. اإن�صان عادّي. واأينما �صعروا بتكليف وبواجب تواجدوا هناك اأي�صً

يف الّدفاع املقّد�ص ويف جميع احلروب التي وقعت يف �صدر الإ�صالم 

زمان النب���ّي P اأو بع�ص الأئّمةR، فاإّن الذي���ن كانوا ينزلون اإىل 

مي���دان اجلهاد اإمّنا كانوا يفعلون ذلك م���ن اأجل اأداء التكليف. كان 

اجله���اد يف �صبيل اهلل تكليًفا، وهك���ذا كان الأمر يف الدفاع املقّد�ص، 

شعبان  ــل/25  ــدك ــي وب وآران  كــاشــان  شــهــداء  ــل  عــوائ مــع  لــقــاء  فــي   -1
1422هـ/2001/11/11م.    

2- في لقاء مع جماعة كبيرة من الحرس والتعبويّين بمناسبة مولد اإلمام الحسين 
Q ويوم الحرس/4 شعبان 1419هـ/ 1998/11/23م. 
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فالن���زول اإىل املي���دان كان انطالًقا من ال�صع���ور بالتكليف، واأولئك 

الذي���ن كانوا ي�صارك���ون كانوا يف الأعّم الأغلب ي�صع���رون بامل�صوؤولّية 

والتكلي���ف. فه���ل يعني ه���ذا ال�ّصع���ور والإح�صا����ص بالتكلي���ف اأن ل 

يفّكروا بالنتيجة؟! وهل يعن���ي اأن ل يح�صبوا ح�صاب طريق الو�صول 

اإىل النتيج���ة؟ واأّنهم مل يكن لديهم غرف���ة عملّيات؟ مل يكن لديهم 

تخطي���ط وتكتيك وغرف���ة قيادة وفرق وت�صكي���الت ع�صكرّية؟! لي�ص 

الأمر كذلك. لهذا، ف���اإّن حمورّية التكليف ل تتنافى اأبًدا مع ال�صعي 

ل النتيجة، وكيف  نحو النتيجة، وباأن ينظر الإن�صان لريى كيف يح�صّ

ت�صبح قابل���ًة للتحّقق، وباأن يخّطط من اأج���ل الو�صول اإىل النتيجة 

 
)1(

على اأ�صا�ص الطرق امل�صروعة واملي�ّصرة.

1-9. الوعُي الذاتّي والبصيرة

يف ب�صتان ال�صهادة والإيثار املليء بالثمار والربكِة الذي مالأ جوَّ 

اإيران الإ�صالمّية بعطر ال�صفاء والروحّية، ب�صتان ال�صقائق ورو�صة 

الإن�صان.  على  يوؤّثر  معنوًي  وف�صاء  ة  خا�صّ جتّلياٍت   
)2(

الطاّلب

الفتيان واليافعون الذين �صمعوا يف فجر عمرهم الق�صري نداَء {

النورانّية  قلوبهم  ذن 
ُ
ب��اأ

)2(  )3(

َيّة} ْر�سِ َمّ َيًة  َرا�سِ ِك  اْرِجِعي اإَِل َرِبّ

حّلقوا اإىل جّنة الر�صوان الإلهّية بخّفٍة كاحلمام. طاملا ينت�صر يف الأّمة 

تفكرٌي �صليم ومنقذ وعميق على م�صتوى وا�صع بني الفتيان اليافعني، 

)3( )4(

فاإّن فالح وخال�ص هذا املجتمع وهذه الأّمة حمتوم وموؤّكد.

1- في لقاء مع الطاّلب/21 رمضان 1434هـ/ 2013/7/28م.

2 - المقبرة الخاصة بالشهداء من طاّلب الثانويات.
-3 سورة الفجر، اآلية 28.

-4 رسالة في المؤتمر األّول »طريق كربالء« الخاّص بتخليد الشهداء طاّلب الجمعيّات 
اإلسالميّة/19 ذي الحّجة 1418هـ/ 1998/4/13م.
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يف �صن���ة 1357ه�.����ص ]1978م[ ن���زل �صبابن���ا والنا�صئة وطالب 

الثانوي���ات كاأطهر واأنق���ى ال�صرائح اإىل ال�صاحة وُقتل���وا. يوم الثالث 

ع�ص���ر من اآبان ]3 ت�صرين الثاين-نوفم���رب[ يوم مذبحة الطالب يف 

�صوارع طه���ران. حينما نزل هوؤلء النا�صئة وال�صب���اب اإىل ال�صاحة، 

ورّددوا نداء الإمام ]الذي اأطلقه[  قبل اأربعة ع�صر عاًما؛ انتقم منهم 

اجل���الدون مرتزقة اأمريكا، وفتحوا النار عليه���م، واأريقت دماوؤهم 

ا ق�صية مهّمة ل  بتها. هذه اأي�صً على اأ�صفلت ال�صوارع يف طهران فخ�صّ

ملجرد اأّن عدًدا من ال�صباب والنا�صئة قد ا�صُت�صهدوا -وهذا اأمر مهّم 

طبًعا- ب���ل لنقطة اأهّم هي اأّن احلركة العظيم���ة التي بداأها الإمام 

�صنة 1342 و1343ه�.�ص ]1963 و1964م[ كانت من احليوّية والفاعلّية 

والتوّث���ب اإىل درجة جعلت ال�صباب الطاهر وطاّلب املدار�ص ينزلون 

اإىل ال�صاحة من اأجلها وي�صعرون بامل�صوؤولّية واللتزام ويقفون بوجه 

ِحراب الأجهزة الطاغوتّية املتجرّبة. هذا �صيء نادر يف العامل.

... خالل حقبة الدفاع املقّد����ص كان طاّلب املدار�ص من الرّواد 

وال�صّباقني يف اخلطوط الأمامّية. لو ات�صلتم بعوائل ال�صهداء -واأنا 

عل���ى ات�صال بالكثري منه���م واألتقيهم-و�صاألتموهم كم كانت اأعمار 

اأبنائكم لقالوا �صتة ع�صر عاًما و�صبعة ع�صر عاًما واأربعة ع�صر عاًما. 

ما معنى هذا؟ معناه اأّن ال�صعور باللتزام والروح الثورّية وال�صعور 

بامل�صوؤولّية الناجم عن الب�صرية و�صل اإىل درجة اأّن ال�صاب الطالب 

م���ن ه���ذا ال�صعب ينزل اإىل و�ص���ط ال�صاحة ويفتح �ص���دره لالأهوال 

ويتخّلى عن كّل طموحات ال�صباب من اأجل اأن يحّقق املبادئ الكربى 

 
)1(

والأهداف الإلهّية والإ�صالمّية يف املجتمع.

1- في لقاء مع الطاّلب عشيّة 13 آبان]3 تشرين الثاني-نوفمبر[، 27 ذي القعدة 
1431هـ/ 2010/11/3م.
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عندم���ا ن�ص���ل اإىل ا�صم �صهيٍد طال���ٍب يعرتينا يقنٌي ب���اأّن قبول 

ال�صهادة والإق���دام على اجلهاد الذي كانت ال�صه���ادة منتهاه نابٌع 

من الوعي الذاتّي من خالل الإرادة والب�صرية، وقد �صاعف قيمَة 

العم���ل. ولهذا فاإّن الط���اّلب ال�صهداء الذين كان���وا يف ِعداد نخب 

الإميان والإيثار الواعي، هم جنوم دائمة ال�صطوع بحيث ميكن لكّل 

)1(

باحث عن احلقيقة اأن يجد �صبيله معهم ]وي�صرت�صد بطريقهم[.

2.مزايا الشهداء في التعامل مع المجتمع

2-1.تفضيل مصالح األّمة اإلسالمّية 

على الرغبات الشخصّية

الله���م اجع���ل �صلوات���ك و�صالم���ك، واأ�صم���ى مرات���ب حتّي���ات 

مالئكت���ك وعب���ادك ال�صاحل���ني عل���ى اأرواح ال�صه���داء امل�ُطّهرة، 

الذي���ن وهب���وا اأرواحه���م يف �صبي���ل اهلل، واأعر�ص���وا ع���ن تعلُّقات 

ى بر�صى احلبي���ب، واآثروا م�صالح الأّم���ة الإ�صالمّية  احلي���اة ِر�صً

على ما ت�صتهيه اأنف�صهم. اإّن راية الإ�صالم ُترفرف اليوم يف العامل 

بربكة ت�صحيات ال�صهداء الأع���زاء، ولأجل اإيثارهم ون�صالهم هم 

واأمثاله���م من جماهدي �صبيل احلق؛ فاإّن ا�صم اهلل تعاىل الأقد�ص 

 
)2(

وعظمة الإ�صالم ماَلآ اأركان العامل.

�ص���الم اهلل وعب���اِده ال�صاحل���ني عل���ى اأولئ���ك الذي���ن حمل���وا 

اأرواحه���م بلهف���ة اإىل مي���دان الدفاع ع���ن دين اهلل وع���ّزة الوطن 

الإ�صالم���ي وا�صتقالل���ه.. و�صّح���وا بع�صٍق بوجوده���م ليبقى وجود 

1- رسالة بمناسبة مؤتمر الشهداء الطاّلب/3 ذي القعدة 1423هـ/ 2003/1/5م.

2- رسالة بمناسبة يوم اإليمان، اإليثار والشهادة/8 شهر رمضان 1415/  1995-2-8
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���وا اأب�صارهم عن ل���ّذات العي�ص  الأّم���ة الإ�صالمّي���ة ويثب���ت، وغ�صّ

واأهوائه لتتنّور ب�صائرهم بجمال املحبوب الأزيّل، وخطوا يف درب 

دة  ال�صهادة لتبقى �صبي���ل اهلل وطريق �صعادة اخللق م�صّرعة وممهَّ

اأمام النا�ص على الدوام. اإّن حّق �صهداء الثورة الإ�صالمّية واحلرب 

ا على اأهل بلدنا فح�صب، بل على جميع  املفرو�صة لي�ص عظيًما جدًّ

 
)1(

ع�ّصاق الإ�صالم وعلى جميع اأن�صار احلرّية والقيم الإلهّية.

2-2. البصيرة، معرفة احتياجات اللحظة 

والشجاعة في اإلقدام عندما تحين الُفرص

نح���ن ن�صاه���د، ع���ادة، جوان���ب حم���دودة يف ق�صي���ة ال�صهادة 

وال�صهداء وجماهدة امل�صّحني واجلرح���ى، والواقع اإّن لهذا العمل 

نف�ص���ه وحركة الإيثار يف املجتمع وما يتبعه���ا من �صهادة اأو جراح، 

معاين متعّددة وجهات عديدة، ي�صتحّق كّل منها البحث واملطالعة. 

اإحدى هذه اجلهات هي معرف���ة الفر�صة وتلبية احلاجة الراهنة. 

فم���ن املمكن اأن يكون لدى بع�ص الأ�صخا����ص اإح�صا�ص بامل�صوؤولّية، 

ولك���ن عند احلاج���ة، ل يح���ّددون امل�صوؤولّي���ة ول يقوم���ون بالعمل 

)املطل���وب(، وهذا يختلف كثرًيا عن تل���ك احلركة وذلك الإقدام 

ال���ذي ينج���ز بدّقة ويف وق���ت احلاج���ة. ال�صباب ال�صج���اع والغيور 

واملوؤمن والفدائّي والذي اأح�ّص بحاجة البالد، حتّرك م�صرًعا نحو 

اخلطر. هذا ال�صباب، لديه هذه امليزة البارزة حيث عرف احلاجة 

ا، اإّنه در�ص لنا.  يف الوقت املنا�صب وقام بتلبيتها. هذا ُبعٌد مهّم جًدّ

ه���ذا الفهم ال�صريع، ويف الوقت املنا�صب، العمل وتلبية احلاجة يف 

1- رسالة بمناسبة يوم تخليد شهداء وجرحى أسبوع الدفاع المقّدس/16 ربيع 
الثاني 1415/ 1994-9-22
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وقتها، هو تلك النقطة البارزة التي ل ينبغي الغفلة عنها. 

تتلّقى البلداُن واملجتمع���ات غالًبا �صربات جراء عدم معرفتها 

للو�ص���ع الراهن والفر�ص���ة املنا�صبة. عندما ين�ص���ب العدوُّ كميًنا 

ونح���ن ل نعل���م هذا، اأو اأنن���ا علمنا بكمينه ولك���ن مل نعالج الو�صع 

ب�صرع���ة ويف الوقت املنا�صب، حينه���ا نتلقى ال�صربة. لقد قال هذا 

وعوائل ال�صهداء كانت 
 

�صر
ُ
الأخ العزيز هنا جملة جيدة. قال اإّن الأ

ل  تق���ول اإّننا ل���و مل نقم نحن باإر�صال هذا املقاتل م���ن بيوتنا، َلَو�صَ

الع���دوُّ يف الي���وم التايل اإىل اأب���واب بيوتنا. يج���ب اأن نحارب، هذه 

 Q ا. وه���ي النقطة التي عناها اأم���ري املوؤمنني نقط���ة مهّمة جدًّ

يف قول���ه: »َما ُغِزَي َقْوٌم َقُطّ يِف ُعْقِر َداِرِه���ْم اإَِلّ َذُلّوا«. ينبغي روؤية 

)1(

العدوِّ من بعيد، ينبغي معرفة العدوِّ من بعيد.

ال�صهداء الأعزاء جزٌء مّمن كانوا قد راأوا نور احلقيقة بني طّيات 

الظلم���ات املرتاكمة واأ�صرعوا اإليه. هذا اأمر مهّم. الكثريون ل يرون 

احلقيق���ة ول يفهمونها؛ الكثريون ي���رون احلقيقة ولكّنهم ل ميلكون 

ا املقدرة على  ال�صهامة وجراأة الإقدام من اأجلها؛ لكّن َمن ميلك اأي�صً

الو�ص���ول اإىل احلقيق���ة وروؤيتها ولديه اجل���راأة وال�صجاعة لالإ�صراع 

نحو احلقيقة وتاأدية مهّمته يف هذا ال�صبيل، مهما كان الزمن ]الذي 

ا اأو يافًعا اأو امراأة  يعي�ص فيه[ يكون اإن�صاًنا بارًزا. اأكان عجوًزا اأم �صابًّ

)2(

اأو رجاًل، واإىل اأي فئٍة اجتماعّية انتمى.

فلماذا تت�صف ال�صه���ادة بهذا القدر من العظمة والأهمّية؟ اإّن 

ال�صبب يف ذلك هو اأّن الذي ي�صّحي بنف�صه يف �صبيل اهلل يبذل هذا 

امل�صع���ى يف احلقيقة عند وقت احلاجة ويف الآونة التي يت�صّوق فيها 

1- في لقاء جمع من عوائل شهداء كرمانشاه وجرحاها/9 ذي الحّجة 1434هـ/ 
2013/10/13م.

2- في لقاء مع عوائل شهداء كاشان وآران وبيدكل/9 شّوال 1400هـ/ 1380/8/20م.
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دين اهلل و�صبيله مل���ن ي�صفي عليه هذا الرونق. واإّن الذي يكدح يف 

�صبي���ل اهلل �صارًفا نظره عن الراحة والزوج والولد وو�صائل الرفاه 

التقليدّية والمتي���ازات املادّية �صيلقى الأجّر الإلهّي وهو ال�صهادة. 

وه���ذا هو الدليل عل���ى عظمة كفاح���ه. ولهذا فقد قلت م���راًرا اإّن 

)1(

ال�صهادة هي اأعظم هبة واأجر للجهاد يف �صبيل اهلل.

اأه���ّم نقطة قّوة لدينا يف اجلمهورّية الإ�صالمّية، هي نقطة القّوة 

الإن�صانّي���ة. نح���ن الذين مل يكن لدينا �صالح ول م���ال ول تنظيم ول 

حزب ول دعم عاملّي؛ نحن الأّمة الإيرانّية مل يكن لدينا يف كّل بلدان 

الع���امل نقطة حلماية النتفا�ص���ة والثورة والدفاع ع���ن حركتنا. اإّن 

م���ا جعل هذه الأّم���ة تنت�صر هو قّوة الطاق���ات الإن�صانّية؛ اأي الوعي 

 يف معركة �صّفني: »وَل 
Q

واملعرفة وال�صمود؛ كما قال اأمري املوؤمنني 

 الب�صر يعني الب�صرية 
)2(

» رْبِ ِر وال�صَّ ْهُل اْلَب�صَ
َ
َيْحِمُل َهَذا اْلعلَم اإَِلّ اأ

والط���الع؛ ال�صرب يعني الثبات؛ فقط معهم���ا ميكن التم�ّصك بهذا 

)3(

الَعَلم والتقّدم. قّمُة هذا ال�صرب والب�صر هم �صهداوؤنا.

اإّن اأ�صبوع الدفاع املقّد�ص يبنّي جمموعة من اأبرز مفاخر �صعب 

اإي���ران يف الدف���اع عن حدود الوطن الإ�صالم���ّي والتفاين ب�صجاعة 

حت���ت راية الإ�صالم والق���راآن الكرمي املرتفع���ة. يف هذه املجموعة 

امل�صرق���ة ُتعُدّ ذكري���ات ال�صهداء الأكرث تالأل���وؤًا والأغلى ثمًنا، فقد 

كان اأولئ���ك ال�صباب اأ�صحاب ر�صد وطاه���ري ال�صريرة وقد فهموا 

الأهمّي���ة احل�ّصا�ص���ة لبلده���م بوعيه���م واإدراكه���م الع���ايل وقبلوا 

ب���كّل �صوٍق وظيفَة اجله���اد يف �صبيل اهلل العظم���ى، ومن دون هذه 

1- في لقاء مع األبناء الممتازين للشهداء، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد وجمع من طاّلب باكستان اإلماميّين/14 محرّم 1410هـ/ 1980/8/16م.

2- نهج البالغة، الخطبة 173.

3- في لقاء مع عوائل شهداء إقليم همدان/19 جمادى اآلخرة 1425هـ/2004/8/5م.
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املجاهدات لن ي�صل اأّي �صعب اأو بلد اإىل العّزة والت�صامي. اإّن بلدنا 

)1(

مدين لت�صحيات هذه الأرواح العزيزة وعائالتهم ال�صبورة. 

لق���د فر�َص نظامن���ا الإ�صالم���ّي نف�َصه يف الدني���ا، يف املحيط، 

يف بره���ٍة من الزم���ن، واأوجد لنف�ص���ه ح�صوًرا و�ص���ط الب�صرّية اإذ 

اإّن الهيمن���ة الظاملة كانت قد اأرخت بظالله���ا على كّل اأبعاد وجود 

الب�صر. مل تكن امل�صاألة اأّن احلكم الظامل له وجود هنا وفقط اأرادوا 

تنحيته. احلكم الظامل الذي حكم ال�صعَب يف بلدنا ب�صلطته وعنفه 

وجهل���ه، كان ي�صتمّد الدعَم والتاأييد من النظام الدويّل ومن قادة 

القّوة العاملّية، ولقد كان الن�صاُل �صّده ن�صاًل �صدَّ كّل مراكز القّوة 

العاملّية يف ذلك الزمن. عندما انت�صرت الثورة واقُتلع هذا العائق 

من طريق الأّمة الإيرانّية بداأت مراكز القّوة العاملّية نف�ُصها العمَل 

�ص���ّد هذه الأّمة. اأظه���روا اأّن �صبكة قّوة الظل���م الأخطبوطّية هذه 

كانت تدع���م النظام الدموّي البهلوّي. وهي ع���دّوة احلقيقة؛ عدّو 

الأّمة الإيرانّية؛ الع���دّو واخل�صم لكّل كلمة حّق تخرج من فم اأحٍد 

اأو من حنجرته. لذا يف ح���رب الثماين �صنوات املفرو�صة، تعاونت 

مراكز القّوة هذه �صّد الأّمة الإيرانّية. اأّي �صخ�ص ميكنه اأن يفهم 

وي���دِرك بعمق هذه احلقائ���ق التي ح�صلت يف زمن���ه، على الرغم 

م���ن الدعايات العاملّي���ة الوا�صعة واأن يجد يف كيان���ه الإميان وهذا 

الإميان يحثُّ���ه على التحّرك؟ اإّنه ذلك الإن�ص���ان الذي قلبه ُم�صاٌء 

بن���ور املعرفة وفكره م�صرٌق وحّي. �صّبانكم الأعّزاء -الذين توّجهوا 

)2(

اإىل اجلبهة وا�صُت�صهدوا، هم من هذا القبيل.

1- رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقّدس/22 جمادى اآلخرة 1421ه/2000/9/21م.

شعبان  ــل/24  ــدك ــي وب وآران  كــاشــان  شــهــداء  ــل  عــوائ مــع  لــقــاء  فــي   -2
1422هـ/2001/11/10م.
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2-3. عدم الخوف من الغربة واستقبال الموت

�صالم اهلل على هوؤلء الأعّزة وعلى كّل �صهداء هذا البلد الذين 

ك�ص���روا احل�ص���ار املفرو�ص من َعَبدِة امل���اّدة وامل�صتكربين وفتحوا 

اأمام الب�صرّي���ة طريًقا اإىل ملكوت الإن�صانّي���ة ال�صامية. �صالم اهلل 

عل���ى هوؤلء الأوفياء الذين هّبوا يف ع�ص���ر غربة الف�صائل والقيم 

الإ�صالمّي���ة اإىل ن�صرة دي���ن اهلل والدفاع عن الث���ورة الإ�صالمّية، 

وا�صت�صهدوا غرباء. �ص���الم اهلل ومالئكته وعباده ال�صاحلني على 

ه���ذه الأج�صاد الطاه���رة والنورانّية التي �صّح���ت بنف�صها لت�صون 

بلده���ا و�صعبها من اعتداءات املعتدي���ن. �صالمي اإىل فلذات اأكباد 

ه���ذا ال�صعب الذين تخّلوا عن احلياة والراحة لي�صمنوا راحة قلب 

الأّم���ة والإمام، ا�صتقبلوا املوت ليبقى الإ�ص���الم حيًّا، و�صقطوا اإىل 

الأر����ص طوًع���ا لتبقى اإي���ران عزيزة. �ص���الم اهلل و�ص���الم اأوليائه 

)1(

وال�صعب الإيراين كاّفة عليهم.

2-4. العمل في الخفاء والتواضع

كان هنالك َمن ا�صُت�صهدوا اأو لديهم �صهداء، وذلك بكّل توا�صع 

ومن دون مزاع���م، ومل تدّون اأ�صماوؤهم يف مكان؛ لكّنهم معروفون 

يف ال�صم���اوات، وهم م�صهورون عند امل���الأ الأعلى. ففي احل�صابات 

 
)2(

الإلهّية ل ت�صيع حتى اأ�صغر الأعمال.

1- رسالة بمناسبة تشييع الجثامين الطاهرة أللٍف من شهداء الحرب المفروضة 
19 رمضان 1413هـ/ 1993/3/12م.

2- في لقاء مع أهالي أصفهان في يوم عيد األضحى وفي اليوم السنوي 25 آبان 
1361هـ.ش ]30 محرّم 1403هـ/ 1982/11/16م[؛ تشييع جثامين 370 شهيًدا 

من إقليم أصفهان 11 ذي الحّجة 1431هـ/ 2010/11/17م.
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3.مزايا الشهداء في التعامل مع األعداء

3-1. الثبات والمقاومة في وجه األعداء 

وجعلهم يشعرون بالعجز

ي�صت�صف املرء من عموم الق�صية اأّن لل�صهداء حركتني وموقفني 

يف منته���ى الروعة والعظم���ة، وكّل واحد منهما يحمل نداًء عميًقا؛ 

اأحدهم���ا، موق���ف م���ن الإرادة الإلهّي���ة املقّد�ص���ة، واإزاء دين اهلل 

وعب���اده ال�صاحل���ني، واملوق���ف الآخر اأم���ام اأع���داء اهلل تعاىل... 

النداء الثاين يف مقابل اأعداء اهلل، ومعناه ال�صمود والثبات املطلق 

بوج���ه العدو وعدم خ�صيته، وعدم التهّيب منه، اأو النفعال اأمامه، 

ا اأن ل ينفعل املرء مقابل عدّوه. واليوم ترتّكز جميع  ومن املهّم جًدّ

م�صاعي الع���امل املادي امل�صتكرب -اأي ال���دول ال�صتكبارّية املم�صكة 

بزم���ام �صوؤون القت�صاد والت�صليح يف العامل، والتي تهيمن يف كثري 

ا على ثقافة كثري من البلدان- على حتطيم اأّية  من احل���الت اأي�صً

مقاوم���ة حيثم���ا كانت، عن طريق اإث���ارة انفعاله���ا؛ النفعال اأمام 

العدو من اأفدح الأخطاء القاتلة. العدوُّ يجب اأن يوؤخذ يف احل�صبان 

م���ن حيث عداوته، اأي ال�صتعداد له وع���دم ال�صتهانة به، ولكن ل 

ينبغ���ي خ�صيته ول الوقوع حتت تاأث���ريه، ول اتخاذ مواقف انفعالّية 

 
)1(

اإزاءه. العدو يحر�ص على اإثارة انفعالت املجتمعات الأخرى.

يف اأ�صب���وع الدفاع املقّد����ص هذا، ومن ب���ني الذكريات العزيزة 

والن���رّية لل�صعب الإيرايّن خ���الل مرحلة الدف���اع املقّد�ص واأكرثها 

تالألوؤًا، هي ذكريات ال�صهداء الغالني وال�صامني، اإّنهم تلك النجوم 

امل�صّع���ة التي نّورت ه���ذا املقطع من التاريخ، اإّنه���م اأولئك الرجال 

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/30 ذي الحّجة 1417هـ/ 1997/5/7م.
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العظماء الذين تلّحفوا رداء املجهولّية ال�صريف، وقّدموا لالإ�صالم 

والق���راآن اأغلى الهدايا، اإّنهم اأولئك ال�صجع���ان الذين حّطموا �صّد 

اجله���ل وال�ص���الل، وبلغوا ب�صع���اع �صم�ص الهداي���ة اإىل اأبعد نقاط 

الع���امل، اإّنهم اأولئك املظلوم���ون الذين دافعوا عن احلق ب�صجاعة، 

واأعج���زوا ظاملي الع�ص���ر. اإّن اإيران الإ�صالمّي���ة و�صعب هذا البلد 

العظيم وال�صري���ف �صيتذّكر هوؤلء الأعّزاء دوًم���ا، و�صُتخّلد ال�صّنة 

الإلهّي���ة الثابت���ة ذكراه���م. اإيّن ب���دوري اأبعث ب�صالم���ي وحتّياتي 

اخلال�ص���ة من اأعماق روحي اإىل الرتب���ة املطّهرة لأولئك الأعزاء، 

واأ�صاأل اهلل تعاىل اأن ميّن علّي وعلى كّل امل�صتاقني لتحقيق اأمنياتنا 

 
)1(

اجلميلة بنيل م�صري كالذي نالوه.

3-2. عدم الرهبة من تجهيزات العدو الفتّاكة

اأدوات الع���دّو هي املع���ّدات الع�صكرّية. هذه املع���ّدات ل اأثر لها 

يف مقاب���ل قّوة الإمي���ان واحَلَما�صة والع�ص���ق واإرادة ال�ّصعب، وهذه 

ميكنه���ا اأن ُتخي���َف الأ�صخا����صَ الذي���ن يعتم���دون يف قتالهم على 

���ا من ه���ذا القبيل من  اته���م الع�صكرّي���ة فق���ط      ، واإّن اأ�صخا�صً ُمعدَّ

املمك���ن اأن ي�صعروا بالرعب اإذا راأوا مع���ّداٍت ع�صكرّية اأكرث تطّوًرا 

وارتق���اًء من معّداتهم، ولك���ن يف مقابل ال�صع���ب املت�صّلح بالإميان 

والإخال����ص، فاإّن املعدات الع�صكرّية احلديث���ة التي ميتلكها العدّو 

ل تاأث���ري لها يف مواجهتهم. اإّن اأحدث املعدات الع�صكرّية يف مقابل 

 �صامٍد طال���ٍب لل�صهادة ل ميكن اأن حتّقَق �صيًئا. اأميكن لأي 
ٍ
مقاوم

ع���دّو اأن يت�صب���ب يف عرقلة م�صري املاليني م���ن اأبناء ال�صعب؟ هذه 

1- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء والجرحى في أسبوع الدفاع المقّدس/23 
جمادى األولى 1418هـ/ 1997/9/25م.
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جماه���ري اأّمة حزب اهلل التي انطلقت يف �صوارع البالد قد �صمدت 

اأمام الأ�صلحة احلديثة التي اأخذها نظام ال�صاه من الأعداء، ملاذا 

مل تق���در تلك املع���ّدات الع�صكرّية على التف���ّوق عليهم؟ مع اأّن تلك 

املع���دات قادرة على قتل الطرف الآخ���ر. اإْن خاَف املرُء من املوت 

فاإّنه �صوف يخاُف من تلك املعدات، اأما اإْن كان يرى الإن�صاُن املوَت 

)1(

�صهادًة، فاإّنه لن يخاف من تلك الأ�صلحة القاتلة.

 Q/29 1- في المراسم الخاّصة بيوم التعبئة في ثكنة اإلمام الحسن المجتبى
جمادى األولى 1411هـ/ 1990/11/26م



الفصل الثالث

 آثار الشهادة

1- اآلثار الفرديّة للشهادة

1-1. نزول مالئكة الله والتمتّع بعطرهم

ت���رون اأّن ح���ال ال�صب���اب ليلَة الهج���وم تكون اأف�صل م���ن الليلة 

ا اأرى يف ه���ذه الذكريات والو�صايا التي اأقراأها  ال�صابق���ة! اإّنني حقًّ

م�صه���ًدا عظيًما عجيًبا. وكّلما تق���ّدم الزمن، جتّلت هذه احلوادث 

واحلقائ���ق اأكرث. اأّي حال ه���ي! اأّي حالت معنوّي���ة! هو لي�ص �صوى 

ذل���ك العطر الذي تنرثه املالئكة وال���روح الأمني على روؤو�ص عباد 

اهلل اخلّل����ص، فيذهل���ون عن اأنف�صه���م؛ واإّل، هل ميك���ن لالإن�صان 

1
املاّدي والب�صر العادّيني اأن ينجذبوا بهذا ال�صكل؟

1 -2. نيُل أفضل المكافآت البشرّية

والوصول إلى أعلى قمم الكمال والعزّة

لق���د طلبُت مراًرا، ب���كّل كياين ومن �صمي���م القلب، من اأهايل 

ال�صه���داء اأن ندعو اهلل تع���اىل اأن يح�صرنا مع اأحّبتكم و�صهدائكم؛ 

هوؤلء له���م مقام عند اهلل. لقد حاز �صهداوؤكم اأكرب مكافاأة ميكن 

 
2
لإن�صان اأن ينالها.

1- خطابه لدى لقاء جمع من قادة الحرس/3شعبان 1412هـ/ 1992/2/7م.   

1422هـ/  شعبان  وبيدكل/24  آران  كاشان،  شهداء  عوائل  لقاء  لدى  خطابه   -2
2001/11/10م. 
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�صالٌم من اأعماق القلب على الأرواح النورانّية والذكرى املباركة 

لل�صهداء امل�صّرجني بدمائهم الذين ُوّفقوا للجهاد الكبري يف �صبيل 

اهلل، فكافاأهم ال���رّب الكرمي والرحيم بال�صه���ادة التي هي اأ�صمى 

 
1
مكافاأة يف هذه الن�صاأة، واأناَر جباههم بهذه النجمة ال�صاطعة.

وال�صك���ر هلل تعاىل الذي فتح باب اجله���اد وال�صهادة، التي هي 

ة لتحليق الإن�ص���ان اإىل اأعلى قمم كمال���ه، اأمام هذا  اأف�ص���ل من�صّ

ال�صعب املخل����ص وامل�صّحي، وجعل من �صبابن���ا ونا�صئتنا ورجالنا 

ون�صائنا اأجنًما متاأّلقة يف الأجواء املظلمة يف حياة الب�صر املعا�صرة. 

وجع���ل اجلهاد اخلال�ص داأبهم وال�صه���ادة املظلومة جوهرة لمعة 

 .
2
على روؤو�صهم

اإن كان���ت النهاي���ة احلتمّية لهذه احلياة ه���ي ال�صهادة يف �صبيل 

اهلل، فهذه قّمة الفخر... اإّن ال�صعادة وال�صرف والفخر الكبري، لي�ص 

فقط يف اأّي���ام احلياة الق�صرية، بل يف كل تاريخ الب�صر واأبعد منه، 

3
يف وعاء العلم الإلهّي الالنهائّي الذي ل ُيقارن به اأيُّ �صيء اآخر.

�ص���الم اهلل عل���ى ال�صه���داء، على الأح���رار والُعظم���اء، الذين 

�صّحوا باأرواحهم وف���اًء لعهدهم ]مع اهلل[، يف �صبيل اهلل، وو�صلوا 

بهذا الِف���داء اإىل اأ�صمى درجات الإن�صاني���ة. وذاقوا اأعذَب الثواب 

5.4
» ْعنُيٍ

َ
ْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقّرِة اأ

ُ
الإلهي: »فال َتْعَلُم َنْف�ٌص َما اأ

األولى  جمادى  الجرحى/14  وتكريم  الشهداء  تخليد  يوم  بمناسبة  رسالة   -1
1417هـ/ 1996/9/26م.   

2- بمناسبة تخليد الشهداء/11 شعبان 1413هـ/ 1993/2/3م.      

3- في مراسم تقديم الكتفيّات في جامعة اإلمام علي للضبّاط/22 رجب 1420هـ/ 
1999/10/31م.   

4- سورة السجدة، شطر من اآلية 17.

5- رسالة إلى عوائل الشهداء/23 رجب 1411هـ/ 1991/2/7م.    
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1-3. التمتّع بالنور في القيامة والنظر في وجه المحبوب

لق�صي���ة ال�صهيد خ�صو�صية ا�صتثنائية. كّل م���ا يرتبط بالوجود 

النري لل�صهيد مده�ص. حافزه لل�صري نحو اجلهاد -اأْن ينه�ص �صاب 

يف العامل امل���ادي وو�صط كّل هذه الألوان والبه���ارج اجلّذابة ويقوم 

هلل وي�ص���ري اإىل �صاحة اجلهاد-فهذا بحّد ذات���ه اأمر مده�ص. وبعد 

ذل���ك تاأت���ي م�صاعي���ه وتعري�صه نف�ص���ه لالأخطار يف �ص���وح القتال، 

واأفعاله املميزة يف اجلبهات و�صجاعته وب�صالته التي بو�صع كّل �صطر 

ا واأمًرا عجيًبا مده�ًصا؛ وبعد ذلك  منها اأن يكون منوذًجا خالًدا نريًّ

بلوغ���ه ال�صوق الوافر وت�صاقط الأ�صتار واحلج���ب املادّية وم�صاهدة 

وجه املع�صوق املحبوب -وهو ما كان يتجّلى دائًما يف �صلوك ال�صهداء 

وكالمه���م خ���الل الأيام القريب���ة من ال�صه���ادة، وثم���ة الكثري من 

 
1
ا من الأمور املذهلة. الروايات والق�ص�ص عن ذلك-هذا اأي�صً

ال�صت�صهاد بنظرنا نحن اأهل الدنيا الذين نعي�ص فيها، ول �صّيما 

اأنت���م الآباء والأّمهات والزوج���ات الذين تكّنون له حمّبة ا�صتثنائّية، 

؛ لأّنه خ�صارة وفقدان. يف ظاهر الأم���ر هو فقدان وخ�صارة، لذا  م���رٌّ

هو م���ّر. هذا هو ظاهر ال�صه���ادة؛ فقدان ال�صهي���د وخ�صارته وعدم 

روؤيت���ه وافتقاده. لكّن باطنها اأعمق م���ن هذا. باطن ال�صهادة هو اأن 

يح�ص���ل اإن�صان ما فجاأة عل���ى الدرجات الإلهّي���ة الرفيعة، وي�صبح 

مقامه اأعلى من مقام املالئكة، وتعلو درجته ومكانته يف تلك احلياة 

الأ�صلّي���ة والأبدّية -التي �صرنده���ا جميًعا �صئنا اأم اأبينا بعد اأربعني، 

خم�ص���ني، �صّتني اأو �صبع���ني �صنة-ويتمّتع مبرتبة عالي���ة ويكون فيها 

ه يوم القيامة اإىل الآخرين؛ {َي�ْسَعى  حم���ّط الهتمام، وي�صل في�صُ

1- في لقاء مع المعّوقين والجرحى وعوائل شهداء إقليم فارس/26 ربيع اآلخر 
1429هـ/2 /2008/5م.
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. م���ن خ�صائ�ص يوم القيامة 
1
اِنِهم} ْيَ ْيِديِه��ْم َوِباأَ ُنوُرُه��م َب��نْيَ اأَ

ظلم���ة اجلّو، حيث ل وجود لل�صم�ص، ول وجود لأّي و�صيلة من و�صائل 

النور؛ وكّل بني الب�صر يكونون يف حالة من الظلمات. فعندما يتحّرك 

وي�صري عباد اهلل هوؤلء -واأف�صلهم �صهداوؤكم-ي�صطع نورهم اأمامهم 

ومن حولهم. ينظر اإليهم اأ�صخا�ص اآخرون بح�صرة ويقولون: اأفي�صوا 

علين���ا من نورك���م -ومب���ا اأّن ه���وؤلء ل ي�صتحّقون ه���ذا النور-ياأتي 

 اأي انظروا 
2
اجل���واب اإليهم: {اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِم�ُس��وا ُنوًرا}

خلفكم -اأي اإىل حياتكم الدنيا تلك-فاإن كان من املفرت�ص اأن يكون 

لك���م نور، فلتح�صلوا على النور من هناك؛ هنا ل مُينح النور لأحد. 

 
3
فالنور الذي قّدموه هناك يظهر ويتجّلى هنا.

املعي���ار الإ�صالم���ّي ُيخرج ال�صهي���َد من زمرة النا����ص العادّيني 

ويجعله يف جوار الأولياء وال�صّديقني؛ تلك نظرة �صامية ل يحيطها 

 
4
عقلنا جّيًدا.

1- 4. نيُل الرضوان والقرب اإللهّي

... ]ال�شهيد[ يحّل���ق يف الدرجات العلى عند اهلل تعاىل. اأي اإّن 

ذلك ال�صيء الذي �صعى اإليه �صائر العرفاء واأهل ال�صلوك والتائهون 

يف اأودية الع�صق واحلما�ص���ة املعنوّية والعرفانّية عمًرا، قد ناله هو 

 
5
بهذه الت�صحيات وهذه ال�صهادة ونال الر�صوان والقرب الإلهّي.

1- سورة الحديد، شطر من اآلية 12.

2- سورة الحديد، شطر من اآلية 13.

3- كلمته في لقاء عائلة الشهيد أحمدي روشن/25 صفر 1433هـ/ 2012/1/19م.

4- خطابه لدى لقاء عوائل الشهداء والجرحى في محافظة خراسان/1 جمادى 
األولى 1428هـ/ 2007/5/17م.   

5- في لقائه عائلة الشهيد آويني/25 ذي الحّجة 1418هـ/  1998/4/22م.      
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1 -5. رؤية الوعد اإللهّي واالبتعاد عن الخوف والحزن

ثّم���ة خ���ّط فا�صل ب���ني ه���ذه الن�ص���اأة وتل���ك الن�ص���اأة. البع�ص 

يقّيدونهم بال�ّصال�صل ويعربون بهم هذا اخلّط الفا�صل؛ هوؤلء هم 

امللت�صق���ون باحلياة الدنيا. والبع�ص يقفزون باأنف�صهم اإىل اجلهة 

الّثاني���ة، مل���اذا؟ لأّنهم يرون م���ا هناك، ي�صاه���دون الوعد الإلهي. 

لذل���ك كان ال�ّصهداء الأعّزاء الذين �صمعت���م باأ�صمائهم، وتعرفون 

الكثريين منهم، وكان بع�صكم رفاقهم ومّمن عا�صوا معهم، كانوا 

ل يهاب���ون املوت. كانوا يع�صقون احلياة، وه���ذا ما ميكن للمرء اأن 

يدركه حني يقراأ و�صاياهم. هذا هو طريق ال�ّصعب، وقد بداأ �صعبنا 

   
1
م�صريته يف هذا الّطريق.

يق���ول اهلل تعاىل عن ال�صهداء اإّنه���م اأحي���اء: {َوَل َتُقوُلوْا مِلَْن 

�َس��َبَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا يِف  ، {َوَل َتْ
2
ِ اأَْمَواٌت}

ّ
ُيْقَت��ُل يِف �َسبيِل اهلل

ا  ِهْم ُيْرَزُقوَن ð َفِرِحنَي ِبَ ْحَياء ِعنَد َربِّ ِ اأَْمَواًتا َبْل اأَ
ّ

�َسِبي��ِل اهلل

. هذه اآيات قراآنّية؛ وهي معارف �صريحة 
3
ِلِه}  ِمن َف�سْ

ُ ّ
اآَتاُهُم اهلل

ل ميك���ن لأّي م�صل���م اأن يغ����صّ الط���رف عنه���ا. واإّن كّل من يعتقد 

بالإ�صالم والقراآن الكرمي يجب اأن تتجّلى هذه املعارف اأمام عينيه. 

تق���ول هذه الآي���ة القراآنّية ال�صريف���ة اإّنهم اأحي���اء واإّن حياتهم لهي 

حياة واقعّية، وحياة معنوّي���ة، وهم ُيرزقون عند اهلل تعاىل، مبعنى 

اأّن ف�ص���ل اهلل تعاىل وبركاته تنهمر عليهم دون انقطاع، {َفِرِحنَي 

 .
4
ِلِه}  ِمن َف�سْ

ُ ّ
ا اآَتاُهُم اهلل ِبَ

1- كلمته في لقاء حشد من أهالي أذربيجان بمناسبة اليوم 29 بهمن/9 محرّم 
1429هـ/ 2008/2/17م.

2- سورة البقرة، شطر من اآلية 154.

3- سورة آل عمران، اآلية 169 وشطر من اآلية 170. 

4- سورة آل عمران، اآلية 170.
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م���اذا يح���دث عند اجلان���ب الآخر م���ن احلّد الفا�ص���ل ما بني 

احلياة واملوت؟ ما الذي يعرفه الب�صر عن ذلك العامل وتلك الن�صاأة 

املجهول���ة؟ يف ما يتعّل���ق بال�صهداء، نعلم اأّنه���م را�صون م�صرورون 

، وفوق ذلك{
1
ِل��ِه}  ِمن َف�سْ

ّ
��ا اآَتاُهُم اهلل فرحون،{َفِرِح��نَي ِبَ

، اأي اإّنهم يتحّدثون 
2
َوَي�ْسَتْب�ِس��ُروَن ِبالَِّذي��َن َلْ َيْلَحُق��وْا ِبِه��م}

. هذا 
3
معن���ا ويخاطبوننا: {اأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}

�صيء مهّم للغاية. يجب اأن نوجد يف اأنف�صنا هذه الأذن التي ميكنها 

اأن ت�صم���ع نداء ال�صهداء امللكوتي. اإّنهم يب�ّصروننا ويخربوننا باأن ل 

. فنحن 
4
نخاف ول نحزن: {اأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}

ن�ص���اب باخل���وف نتيجة ح���الت ال�صع���ف عندنا، ونح���زن، وهم 

يقول���ون لنا ]يجب[ اأن ل نخاف ول نح���زن؛ فهم اإّما يتحّدثون عن 

اأنف�صه���م اأو عّنا -بح�صب الختالف���ات املوجودة ب�صاأن تف�صري هذه 

الآي���ة ال�صريفة-وهم ينفون اخلوف واحلزن، �صواء يف هذه الن�صاأة 

اأو تلك الن�صاأة. من املهّم اأن ل ي�صاب املجتمع باخلوف واحلزن يف 

م�صرية تقّدمه، واأن ي�صري ويتحّرك باأمل. هذه هي ر�صالة ال�صهداء 

لنا، وينبغ���ي ال�صتماع اإىل هذه الر�صال���ة. اإّن تكليفكم-من خالل 

امللتقي���ات والن�صاطات الت���ي تقيمونها-هو اإي�صال ه���ذه الر�صالة 

  
5 

لالأ�صماع.

1- المصدر نفسه.

2- سورة البقرة، شطر من اآلية 154.

3- سورة آل عمران، شطر من اآلية 170.

4- المصدر نفسه.

مؤتمر  التربويّة،  الشؤون  شهداء  مؤتمر  لجنة  أعضاء  مع  لقاء  في  كلمته   -5
شهداء الطاّلب الجامعيين، مؤتمر شهداء الفن والسينما/27 ربيع اآلخر 1436هـ/ 

2015/2/16م.
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1-6. اإلشراف على عالم الدنيا وأعمال البشر

�َصَبَّ  �صهداوؤن���ا اأحي���اء، كما اأخرب اهلل تع���اىل عنه���م: {َوَل حَتْ

 ،
2
ِهْم ُيْرَزُقوَن} ْحَياء ِعنَد َربِّ

َ
ْمَواًتا َبْل اأ

َ
ِ اأ

ّ
ِذي���َن ُقِتُلوْا يِف �َصِبي���ِل اهلل الَّ

فه���م عن���د اهلل اأحي���اء، وم�صرفون على ه���ذا الع���امل، وي�صاهدون 

الأح���داث، ويرون امل�صائ���ر، ويّطلع���ون على اأعم���ايل واأعمالكم. 

هنالك عندما تعي���ق احلواجز اأقدامنا وعندم���ا نعجز عن توجيه 

اأنف�صن���ا توجيًه���ا �صحيًحا على طري���ق الهداي���ة، اأو عندما ن�صقط 

ا فاإّنهم يقلقون. حينما نفهم ونرى ونخطو باإحكام، ونتحّرك  اأر�صً

عل���ى الطري���ق امل�صتقيم، ونق���رتب من اله���دف، فاإّنه���م ي�صعرون 

بال�ص���رور. عندم���ا ينت�ص���ر �صعب اإي���ران يف اأّي ميدان، ف���اإّن تلك 

الأرواح الطّيب���ة ت�صتب�ص���ر. وعندم���ا يتاأّخر ال�صع���ب ل �صمح اهلل، 

ب�صب���ب غفلتن���ا وتق�صرين���ا، ويعاين من م�ص���اكل اأ�صا�صّي���ة وعاّمة 

 
1
فاإّنهم ي�صطربون.

اآلخر  ربيع  والجرحى/7  الشهداء  وعوائل  األهالي  من  جمع  مع  لقاء  في   -1
1433هـ/ 2012/2/29م.
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2 - اآلثار االجتماعّية للشهادة

الأم���ر العجي���ب يف املعارف الإ�صالمّي���ة -ولعّل جمي���ع الأديان 

عل���ى هذه ال�صاكلة-هو كونها توّفق بني ال�صعادة الفردّية وال�صعادة 

الجتماعّية-عل���ى الرغم م���ن عدم تالزم ال�صع���ادة الفردّية على 

ال���دوام مع ال�صع���ادة والف���الح الجتماعّي-، من قبي���ل ال�صخ�ص 

الذي يجاهد يف �صبيل اهلل في�صت�صهد وينال �صعادته الفردّية، لكّن 

النه�صة تخفق. اإّل اأّن غالًبا ما يتطابق هذان اخلطان مع بع�صهما 

البع����ص. اأي اإّن الإن�ص���ان حّت���ى اإذا كان طالًب���ا ل�صعادت���ه الفردّية 

ويعم���ل يف �صبيل اهلل لينال ر�صاه ويدخ���ل اجلنة، حتى واإن كان ل 

يق�ص���د اأمًرا اآخر �صوى هذا، وقال عل���ى �صبيل الفر�ص ل �صاأن يل 

ب�ص���وؤون البلد ول اأبايل اإّل مبا يبّي����ص وجهي عند اهلل لكّنه يجل�ص 

ناظ���ًرا بعنٍي ب�صرية ومعلومات وفرية ليتاأمل ويرى ما الذي يبّي�ص 

وجهه عند اهلل لكي يوؤّديه ويعمل به، لو اأّن هذه احلال ح�صلت فاإّن 

 
1
البلد �صيبلغ -�صاأنه �صاأن الأفراد-مرحلة الزدهار.

اإّن الع���ّزة التي يتمّت���ع بها نظام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية و�صعب 

اإي���ران يف الوق���ت احلا�ص���ر، اإمّن���ا حتّقق���ت بف�صل تل���ك الدماء. 

حينم���ا جت���دون ال�صع���وب الإ�صالمّية وعم���وم اأطي���اف النا�ص، يف 

كاّف���ة الأقطار الإ�صالمّية، معجب���ًة ب�صعب اإيران، وتنظر اإىل نظام 

اجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة بعني العظمة، فلي�ص ذل���ك اإّل بربكة هذه 

الدم���اء. واإّن الأم���ن امل�صتتّب حالًيّا يف بالدن���ا، واحلركة العظيمة 

نحو البناء، والأعمال الكب���رية املنجزة، والتقّدم العلمّي والتقنّي، 

وزيادة اأعداد العلماء والطلبة اجلامعّيني والباحثني، هذا كّله اإمّنا 

ه���و بربكة دم���اء ال�صهداء. هذه ال�صح���وة العاّمة الت���ي يتمّتع بها 

1- في لقاء مع نّواب دورة مجلس الشورى اإلسالمّي الخامسة/1 صفر 1417هـ/ 
1996/6/17م.
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بلدن���ا و�صعبنا يف الوقت الراهن، اإمّنا ه���ي بف�صل دماء ال�صهداء. 

لق���د ا�صتطاعت دماء �صهدائكم تغيري هذا البلد وتنميته كما يفعل 

الإك�صري، والفخر يف ذلك يعود اإىل �صهدائكم واإليكم.

�صيبقى ال�صعب الإيراين رهًن���ا بال�صهداء وعوائل ال�صهداء اإىل 

الأب���د. ينبغي عل���ى �صعبنا كّله اأن يعلم هذا. كّل ما نك�صبه من عّزة 

وم���ن تقّدم، ندين ب���ه لدماء �صهدائكم الأب���رار وفلذات اأكبادكم. 

هوؤلء ه���م الذين منحونا، ومنحوا بالده���م و�صعبهم واإ�صالمهم، 

ا-معرفة  العّزة. ليعرف اجلميع قدر ذل���ك، وعلى امل�صوؤولني-اأي�صً

ا -عوائل ال�صهداء-معرفة قدر ذلك،  قدر ذلك. وعليكم اأنتم اأي�صً

 
1
واأنتم تعرفونه طبًعا.

2-1.صناعة القدوة للشباب وطالبي الحّق

اإع���داد القدوة هو اأحد اأهم اأ�صا�صات العمل. نحن لدينا الكثري 

من ه���وؤلء القدوة. ففي هذا الزمان لدين���ا من ال�صباب اجليدين 

وم���ن النماذج النورانية -اخلالدة على م���ّر التاريخ- بحيث يكفي 

م���ن خالل تعري���ف كّل منهم، اأن ن�صع مناذج ممي���زة وقدوًة اأمام 

�صبابنا. هوؤلء �صباب �صبقوا من كان متقّدًما عليهم، �صباٌب ح�صروا 

در�َص هذا العب���د واأمثاله، لكّنهم �صبقونا مبئة خطوة، نحن ذّكرنا 

وه���م عملوا، ولكن نح���ن مل نعمل. كم من هوؤلء ال�صباب، وكم من 

ه���وؤلء ال�صهداء من كانوا قد تعّلم���وا من اأمثالنا، ولكّنهم اأ�صبحوا 

اأف�ص���ل مّنا، وتقّدموا علينا، ومنحوا ه���ذا البلد عّزته، ونالوا عند 

، نحن 
2
اهلل تعاىل املزيَد من العّزة، »فلماذا اأنت وعدَت، وهو اأّدى«

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/30 جمادى األولى 1430هـ/24 /2009/5م.

2- الشاعر حافظ الشيرازي.
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روا كّل واحٍد  َوعَدن���ا وهو عمل. لدينا كّل هوؤلء ال�صباب، فا�صتح�صِ

منهم واجعل���وه اأماَم اأعني اجليل احلا�صر، وعّرفوا هوؤلء ال�صباب 

-من اجلي���ل احلايل-نخوَة اأولئك وهّمته���م و�صدقهم و�صفاءهم 

وت�صحياتهم ووعيهم املميّز، و�صلوكهم احل�صن مع النا�ص والزمالء 

 .
1
والوالدين والأ�صرة والأ�صدقاء، كّل هذا ُيعّد ملهًما

ل ينبغ���ي تعريفنا بالقدوة من خالل القول ب���اأّن هذا قدوتكم. 

ه���ذه القدوة اجلعلّي���ة واملفرو�ص���ة، ل تكون قدوة جّذاب���ة. ينبغي 

اأن جن���د القدوة باأنف�صنا؛ اأي اأن ننظ���ر حولنا ونرى من هو الأكرث 

مقبولّي���ة م���ن بني ه���ذه ال�صخ�صّيات الت���ي تظهر اأمامن���ا؛ وحتًما 

���ا كان لنا قدوتنا. الإمام هو  �صيك���ون هو قدوتنا... يف زماننا اأي�صً

الق���دوة. �صبابنا التعبوّي���ون هوؤلء هم قدوة؛ مب���ن فيهم ال�صهداء 

والأحي���اء. بالتاأكيد، طبيعة الإن�ص���ان جتعله يتكّلم براحة اأكرب عن 

الذين رحل���وا وا�صت�صهدوا. انظروا اأّي ق���دوات ميكن اأن جتدوها! 

ا قد جاوؤوا م���ن قراهم اأو مدنهم؛  لق���د راأينا يف احل���رب اأ�صخا�صً

ا. وق���د اأ�صرت ]�صابًق���ا[ اإىل اأّن  وكان���وا يب���دون اأنا�ًص���ا عادّيني جدًّ

النظ���ام ال�صابق مل ي�صتطع تنمية ال�صتعدادات اأو اإظهارها. هوؤلء 

كانوا يف ذلك النظام اأنا�ًصا عادّيني، لكّنهم يف هذا النظام التحقوا 

ب�صاح���ة احلرب الت���ي هي �صاحة عم���ل؛ وفجاأة ظه���رت مواهبهم 

وا�صتعداداتهم واأ�صبحوا قادة كباًرا، ومن ثّم نالوا ال�صهادة. لدينا 

الكثري من اأمثال هوؤلء.

قب���ل �صنوات، ُكتبت �ص���رية هوؤلء �صمن �صل�صل���ة كتّيبات با�صم 

؛ وكانت عبارة عن ذكريات ال�صباب عن 
»فرمانده م���ن« ]قائدي[2

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء/11 جمادى اآلخرة 1433هـ/  2012/5/2م.

المعارف 2013، ضمن  بيروت صادرًا عن دار  الكتاب ونشر في  تُرجم هذا   -2
سلسلة سادة القافلة.
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ًة ق�صرية، مع ذكرى �صغرية  قادتهم يف اجلبهة... فق���د رووا ق�صّ

عن���ه تظهر للمرء عظمة هذه ال�صخ�صّي���ة. ميكن لهوؤلء اأن يكونوا 

ق���دوة. بالتاأكي���د، ميك���ن اإيجاد ق���دوات يف �صخ�صّياتن���ا العلمّية، 

و�صخ�صّياتن���ا الريا�صّي���ة، و�صخ�صّياتن���ا الأدبّي���ة، و�صخ�صّياتن���ا 

1
الفّنّية؛ �صخ�صّيات، لالإن�صاف، متاألقة تتمّتع بامتيازات.

جهاد هذا ال�صعب العظيم الذي كان دفاًعا غيوًرا عن الإ�صالم 

قد 
 

واجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة، واأعّز الإ�ص���الَم والأّم���ة الإ�صالمّية،

ا�صُتم���ّد من الإمي���ان باأهّمّي���ة ال�صه���ادة ومنزلة ال�صهي���د، فتدّفق 

ال�ص���وق للت�صحي���ة م���ع ه���ذه املعرف���ة الوا�صح���ة البّين���ة يف قلوب 

املجاهدي���ن وعوائله���م. لق���د ن���ال البع����ص ه���ذا املق���ام الرفيع، 

والبع����ص التح���ق مبي���دان اجلهاد بج�صم���ه وروحه، وه���و يف حال 

؛ وهذا ما 
2
ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر} انتظار{َفِمْنُهْم َمْن َق�سَ

ح�ص���ل، حيث اأ�صبح جهاد ال�صعب الإيرايّن الفريد من نوعه قدوًة 

ومث���اًل لالأّمة الإ�صالمّية جمعاء، واأظهر للجمي���ع عمليًّا �صرَّ العّزة 

وال�صتقالل وال�صعادة الذي هو ذلك اجلهاد الفدائّي نف�صه.

ال�صه���داء نق���اط م�صّع���ة يف ه���ذه ال�صفح���ة املتاأّلق���ة كالنجم 

القطب���ّي، اإّنهم كالنجوم الداّلة على الطري���ق تهدي اجلميع اإليه. 

3
رحمة اهلل و�صلواته عليهم.

هنال���ك حوادث اإذا �ُص���ردت اليوم ُظنَّ من �ص���ّدة غرابتها اأّنها 

اأ�صاطري، لكّنها ح���وادث حقيقية. وقد راأين���ا و�صمعنا اأمثلة كثرية 

له���ا يف الوقت احلا�صر. ومن جملة املالح���م التي �ُصّطرت يف هذا 

الحّجة  الشاّب/29 ذي  أسبوع  بمناسبة  الشباب  من  له مع جمع  في حوار   -1
1418ه/ 1998/4/26م.

2- سورة األحزاب، اآلية 23.

3- نداؤه بمناسبة ذكرى شهداء الدفاع المقّدس/5 رمضان 1427هـ/ 2006/9/28م.
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 ال���ذي كان يبلغ الثالثة 
1
الع�ص���ر هي �صه���ادة هذا الفتى التعب���وّي

ع�صرة من عمره، ولكّنه كان واعًيا مدرًكا وذا اإرادة وعزمية، وكان 

���ا لأهمّية وجوده  ه، وكان م�صتوعًبا اأي�صً يع���رف بلَده واإماَمه وع���دوَّ

ولقيم���ة عمله؛ فانربى لتقدمي ه���ذا الراأ�صمال قرباًن���ا لعّزة البلد 

ومل�صتقب���ل الثورة ومل�صال���ح ال�صعب. فذه���ب ج�صم���ه اإّل اأّن روحه 

بقيت حّية، وَتخّلد ا�صمه، وحتّولت ذكراه اإىل اأ�صطورة. و�صار مثاًل 

 
2
ُيحتذى به.

2-2. بيان الطريق والهدف للجميع

م���ن اخلط���اأ اأن يت�صّور البع����ص باأّن الإم���ام احل�صني Q قد 

ُه���زم. فالقت���ل لي�ص هزمي���ة. وذاك الذي ُيقت���ل يف �صاحة احلرب 

لي����ص مهزوًم���ا. املهزوم هو ال���ذي ل يحّقق هدفه. وه���دف اأعداء 

الإم���ام احل�صني Q كان الق�صاء على الإ�ص���الم وبقّية النبّوة يف 

الأر����ص. هوؤلء ُهزم���وا، لأّنه���م مل يحّققوا هدفه���م. ]اأّما[ هدف 

الإمام احل�صني Q فكان اأن يحدث ثغرة يف خّطة اأعداء الإ�صالم 

املن�ّصقة ]املوّحدة[، الذين كانوا قد �صبغوا كّل �صيء بال�صبغة التي 

يريدونه���ا، اأو كانوا ينوون ذلك؛ ف�صدح الإ�صالم ونداء مظلومّيته 

وحّقانّيت���ه يف كّل م���كان، وانه���زم بالنهاية اأع���داء الإ�صالم. وهذا 

م���ا ح�صل. فالإمام احل�صني Q ق���د انت�صر على املدى الق�صري 

وعلى املدى الطويل. فعلى املدى الق�صري، اأن هذه الثورة وال�صهادة 

املظلوم���ة لالإمام واأ�صر اآل بيته، قد زلزل���ت نظام حكم بني اأمّية. 

فبع���د ه���ذه الواقعة وقعت يف العامل الإ�صالم���ّي اأحداث متتالية يف 

1- الشهيد حسين فهميده.

2 - في خطبتَي صالة الجمعة في طهران/9 رجب 1419هـ/ 1998/10/29م.
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املدين���ة ومّكة، اأّدت اإىل زوال حكم اآل اأبي �صفيان، وذلك يف ظرف 

ث���الث اأو اأربع �صنوات. م���ن كان يظّن باأّن هذه الع���داوة التي اأّدت 

اإىل قت���ل الإمام احل�صني Q مظلوًما يف كرب���الء، �صُتغلب هكذا 

ا يف ظرف  بفع���ل �صدى ن���داء الإمام احل�ص���ني Q؛ وذل���ك اأي�صً

���ا، انت�صر الإمام  ثالث اأو اأرب���ع �صنوات؟! على املدى الطويل اأي�صً

احل�ص���ني Q. انظروا يف تاريخ الإ�صالم ل���رتوا كم انت�صر الدين 

يف الع���امل! وكم جتّذر الإ�صالم! كيف ظه���رت ال�صعوب الإ�صالمّية 

وتطّورت ومنت! لق���د تطّورت العلوم الإ�صالمّية والفقه الإ�صالمّي، 

وبالنهاية، وبعد م�صّي ق���رون، ها هي اليوم راية الإ�صالم ترفرف 

عالية يف �صائر اأنحاء العامل.

... ل���ذا، نق���ل عن ق���ادة كبار يف الع���امل املعا�ص���ر، حّتى عّمن 

لي�صوا مب�صلمني اأّنهم قالوا: »لقد تعّلمنا الكفاح من الإمام احل�صني 

Q«. لقد فهموا ووعوا اأّن القتل لي�ص دلياًل على الهزمية. اأدركوا 

اأّن الرتاج���ع اأمام العدّو امل�صيطر واملهيم���ن يف الظاهر، يوؤّدي اإىل 

التعا�ص���ة وال���ذّل. مهما كان الع���دّو عظيًما، اإذا ما جاه���ده التّيار 

املوؤم���ن والفئة املوؤمنة، بالتوّكل على اهلل، �صتكون بالنهاية الهزمية 

م���ن ن�صي���ب الع���دّو، والن�صر من ن�صي���ب الفئة املوؤمن���ة. هذا ما 

1
اأدركه �صعبنا ووعاه.

 يوم ال�صهداء فر�صة ثمينة ينبغي اغتنامها للتعبري عن م�صاعر 

ال�صكر لالأرواح الطاهرة التي حتّررت من اأبدانها ومن جميع األوان 

الجن���راف اإىل املغري���ات املادّية يف �صبيل اأن توف���ر لبني الإن�صان 

احلرّي���ة واأ�صباب النجاة، ولتلك النفو�ص النبيلة التي �صقطت على 

الأر�ص م�صّرج���ة بدمائها لينقى وجه الأر�ص من الظلم والعدوان 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من شرائح الشعب المختلفة بمناسبة حلول شهر 
محرّم الحرام/30 ذي الحّجة 1412هـ/ 1992/6/30م.
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والهمجية. �صالم مّنا عليهم وعلى جميع �صهداء طريق اهلل الذين 

اأ�ص���اوؤوا �صبيل احلياة الإن�صانّي���ة وغدوا م�صع���اًل للهداية الإلهّية. 

 
1
هوؤلء هم هدّية الأنبياء لأهل الأر�ص ومنهم اقتب�صوا نورهم.

...اأّم���ا بالن�صب���ة اإىل التي���ار الأول -اأي تي���ار الث���ورة والدي���ن 

والإ�ص���الم- فق���د كان ل���ه منطق���ه وراأي���ه، ووقف ب�صالب���ة بوجه 

الغوغائي���ة الت���ي اأثارها التي���اُر املقابل. م���ن الطبيع���ي اأّن كّل من 

كان يب���دي مق���درًة اأكرب يف هذه املجابه���ة، كان يتعّر�ص ملزيد من 

 
2
التهّج���م، ول���و نظرن���ا اإىل ف���رتة ال�صنت���ني وب�صعة اأ�صه���ر الأوىل

الت���ي ن�صط���ت فيها تلك التي���ارات املعار�صة يف ه���ذا البلد، لراأينا 

عل���ى َمْن تاآم���روا، وملن كالوا ال�صب���اب وال�صتائم، وم���ع من دخلوا 

يف �صراعات ومباحثات فكرّي���ة. لقد ترّكز عداوؤهم اأكرث ما ترّكز 

على ال�صخ�صيات التي كانوا يجدون لديها مقدرة اأكرث على توعية 

ال�صع���ب فكرًي���ا، فاأخرجوا البع����ص من ال�صاحة م���ن خالل التهم 

والبهت���ان، واأزاحوا البع�ص الآخر بالتحجيم والإهانة، ولكن كانت 

هن���اك �صخ�صيات كال�صهيد به�صت���ي ل ميكن اإزاحتها من ال�صاحة 

مبثل ه���ذه الأ�صاليب؛ ولهذا جل���اأوا اإىل انتهاج اأ�صل���وب الغتيال، 

واأودوا بحي���اة ال�صهيد به�صتي وغريه يف تل���ك الواقعة الغادرة، ثم 

اغتال���وا من بعد ذلك ال�صهيدين باهرن ورجائي وغريهما. وهوؤلء 

هم �صهداء الهوّية الإ�صالمّي���ة الأ�صيلة للنظام؛ لأّنهم وقفوا بوجه 

الأعداء. ثّم اإّن دماءهم الزكية قد تركت تاأثريها واأّدت اإىل توعية 

 
3
اأبناء ال�صعب على مدى �صنوات طويلة، وتعدُّ اليوَم ُملِهمًة لهم.

1- خطاب بمناسبة اليوم السابع من عشرة الفجر المباركة لفجر الثورة اإلسالميّة 
ويوم اإليمان واإليثار والشهادة/28 رمضان 1417هـ/ 1997/2/5م.

2- التي تلت انتصار الثورة عام 79.

3- في لقاء مه مسؤولي الجهاز القضائّي/14 ربيع األّول 1420هـ/ 1999/6/27م.
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وهن���ا اأجد من ال�ص���رورّي اأن اأقّدم احرتام���ي و�صالمي لعوائل 

ال�صه���داء الأعّزاء، واأهدي ال�صلوات لأرواحهم املطّهرة، فال�صهيد 

الذي جعل كّل وجوده، اأي راأ�صماله الأ�صا�صّي، يف �صبيل اهلل واأنفقه 

 تع���اىل منه ذل���ك. وبالطبع، هناك 
ُ
يف ه���ذا الطريق ق���د قبل اهلل

الكث���ري مّمن ذهب ليق���ّدم ومل ُيقبل. ولعّل ه���ذا لأ�صباٍب عديدة، 

 
ُ
فبع�صه���م مل يعّده اهلل تعاىل موؤّه���اًل، وبع�صهم الآخر حفظه اهلل

تعاىل مل�صوؤوليات واأعماٍل �صرورية اأخرى. وها هنا نقول اإّن اأولئك 

ا. اإّن  ا جدًّ الذي���ن كانوا موؤّهل���ني ورحلوا، ف���اإّن قيمتهم عالية ج���دًّ

ال�صه���داء يف احلقيقة هم الأن���وار ال�صاطعة الت���ي ت�صيء املجتمع 

1
وامل�صتقبل والتاريخ.

2-3. الحرّية، الثقة بالنفس واالستقالل من التبعّية

ا�صتيعاب معنى ال�صهادة يدعم حياة الإن�صان املادّية واملعنوّية. 

واإذا فه���م ال�صع���ب معنى ال�صه���ادة وتعّرف كيف ميك���ن الت�صحية 

بالأرواح يف �صبيل الأهداف عندها �صيتمّكن من العي�ص با�صتقالل 

ول ينتابه قلق؛ لأنَّ املوت �صوف ل ي�صّكل عقبة اأمامه، واإّل فاإّن العدو 

�صيخّوفه باملوت ويغدو م�صريه كم�صري بع�ص الدول وال�صعوب التي 

 
2
تتخاذل اأمام الأعداء.

نح���ن نوؤمن بحرّي���ة البيان وحرّية الن�صاط���ات الجتماعّية. بل 

اإن ه���ذه املفاهي���م واملعاين ج���اءت بها الث���ورة واأن�صارها يف حني 

مل يك���ن له���ا اأي وجود يف ه���ذا البلد من قبل؛ ومل يك���ن هناك اأي 

1- في لقاء مع القّوات المسلّحة لمنطقة شمال البالد وعوائلهم/4 ذي القعدة 
1433هـ/  2012/9/19م.

2- في لقاء مع علماء الدين والمبلّغين عشيّة شهر محرّم/26 ذي الحجة 1416هـ/ 
1916/5/14م.
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ذك���ر ل حلرّية البيان ول حلرّية الن�صاط���ات الجتماعّية. والإمام 

اخلمين���ي } هو الذي قّدم ه���ذه املفاهيم كهدّية لل�صعب، ودماء 

ال�صه���داء هي التي منحت هذه القيم للبلد. وكّل من يتوىّل حرا�صة 

دماء ال�صهداء وال�صري على نهج الإمام، هو الذي يتوىّل حماية هذه 

املفاهي���م. وهذا اأمر بديهّي ل�صّك في���ه. لكن هذه احلرّية بطبيعة 

احلال حمدودة. فاأين تتناهى حدودها؟ تنتهي حدود هذه احلرية 

 
1
عند احلدود التي عّينها الإ�صالم.

اأعّزائ���ي هن���اك نقط���ة اأ�صا�صّي���ة يجب عل���ى اجلمي���ع اأخذها 

باحل�صبان، وهي اأّن اأّي بلد اإذا اأراد احلياة احلّرة الكرمية اخلالية 

م���ن قيود التبعّي���ة لالأجنبّي وللق���وى الغا�صمة يف الع���امل، ل بّد له 

م���ن التم�صك بنهج ال�صم���ود. ولكن من هو ال���ذي ي�صطلع مبهمة 

ال�صم���ود يف امللّمات؟ ل بّد واأن الذي���ن ي�صطلعون بهذه املهّمة هم 

ا وا�صتعداًدا للبذل والت�صحية  خرية اأبناء ال�صعب واأكرثهم اإخال�صً

يف املواق���ف ال�صعب���ة، وه���م الذين ي���ذودون عن ا�صتق���الل البلد 

وعن كرامت���ه وهوّيته الوطنّية. ويف ظّل النظ���ام الإ�صالمّي انربى 

للقيام بهذا الواجب اأولئك ال�ّصباب امل�صّحون الذين �صمدوا طوال 

�صنوات احلرب املفرو�صة وما قبلها، يف ميادين احلرب يف مواجهة 

 
2
الأعداء؛ واأعني بهم �صهداءنا الكرام رفيعي القدر.

ع���الوة على الدرج���ات املعنوّي���ة الرفيعة لل�صه���داء التي تعجز 

الأل�صن���ة والأقالم عن و�صفها، والأنظار والقلوب عن النظر اإليها، 

ه���م حملة م�صعل ن�ص���ر ال�صع���ب وحّرّيته وا�صتقالل���ه، وحّقهم يف 

1- في لقاء مع قادة حرس الثورة اإلسالميّة/23 جمادى األولى 1419هـ/1998/9/14م.

2- في لقاء مع شرائح المجتمع المختلفة وجمع من المحّررين والجرحى وعوائل 
الشهداء العظام/24 ربيع الثاني 1419هـ/1998/8/17م.
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1
ا. اأعناق هذا ال�صعب عظيم جدًّ

اإّن ا�صتق���الل �صعبن���ا وعّزت���ه مدين���ة للدماء الطاه���رة لرجال 

اأح���رار ذوي م���روءة، الذين قّدم���وا اأنف�صه���م وجهودهم يف �صبيل 

مب���ادئ النظام الإ�صالمّي ال�صامية وقيم���ه العالية، وحافظوا على 

راي���ة الإ�صالم املحّم���دي الأ�صيل الت���ي رفرفت خّفاق���ة على يدي 

2
الإمام والأّمة.

لقد فر�ص ال�صتكباُر ح���رَب ال�صنوات الثماين على �صعبنا، كي 

يتمّك���ن من ا�صتعباد اإيران الإ�صالمّي���ة والهيمنة عليها. وقد اأف�صل 

ال�صهداُء الأعّزاء وامل�صّح���ون الآخرون يف جبهات احلرب موؤامرَة 

3
العدّو هذه ومكائده.

كان ال�صه���داء �صباًبا موؤمنني وم�صّح���ني، و�صعوا دماءهم على 

اأُكّفه���م م���ن اأجل الدفاع ع���ن البلد وال�صع���ب يف مواجهة املعتدين 

عل���ى هذه الأر�ص، والتحقوا مبيدان احلرب با�صم اهلل ويف �صبيله. 

ة ال�صب���اب منهم مدين لل�صهداء. فبف�صل  اإّن �صعبن���ا اليوم، وخا�صّ

ت�صحي���ات اأولئ���ك ال�صادق���ني، ُمن���ح ال�صع���ب الإي���رايّن الإ�صالم 

وال�صتق���الل واحلرّي���ة، واإن اأداء حّقه���م الكب���ري وتكرمي ذكراهم 

4
عالمة ولء وثبات على القيم ال�صامية.

1- من رسالة له في تخليد الشهداء وتكريم الجرحى في اليوم الثامن من عشرة 
الفجر المباركة/11 جمادى اآلخرة 1410هـ/ 1990/2/8م.    

1423هـ/  رجب  المقّدس/20  الدفاع  شهداء  يوم  بمناسبة  له  رسالة  من   -2
2002/9/26م.       

3- من رسالة له بمناسبة يوم تخليد الشهداء وتكريم الجرحى في أسبوع الدفاع 
المقّدس/17 ربيع اآلخر 1415هـ/ 1994/9/22م.   

4- رسالة بمناسبة تشييع جثامين خمسة من الشهداء المجهولي الهوية ودفنهم 
في جامعة أمير كبير/27 صفر 1430هـ/ 2009/2/22م.
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اعلموا اأّن م���ا ح�صلنا عليه حتى الآن كان بف�صل جهاد واإميان 

وت�صحي���ات �صباب يف مثل اأعماركم، فاإن ّكثرًيا من �صهدائنا كانوا 

ينت�صبون اإىل اجلامعات والإعداديات، اإّل اأّنهم توّجهوا اإىل القتال 

و�صّط���روا املالحم و�صّح���وا باأنف�صهم، َفُح���ِرَم ال�صعب من علمهم 

وكفاءاته���م العلمية، لكّن ما قّدموه له���ذا ال�صعب يفوق بكثرٍي تلك 

الكف���اءات العلمّية، اإذ اإّنه���م اأوجدوا لنا هذا املن���اخ الآمن، وهذا 

1
الأمل، وهذه الإمكانّيات.

�صالم على روح موؤ�ّص����ص اجلمهورّية الإ�صالمّية و�صهداء طريق 

حّرّية اإيران وعّزتها، الذين ج�ّصدوا الإ�صالم وك�صروا قيود الأ�صر، 

وعّب���دوا طريق ا�صتقالل ال�صعب وعّزت���ه، وحّطموا قلعة ال�صتبداد 

القدمي���ة، واأقاموا بناء ال�صي���ادة ال�صعبّية الدينّي���ة بالهّمة العالية 

2
لل�صعب العظيم.

ه���وؤلء النا����ص رفيعو املق���ام وال�صع���داء الذين ُوّفق���وا لطريق 

اجله���اد ونالوا اأجر ال�صه���ادة، هم على طريق���ة املالئكة جتاوزوا 

متاع الدنيا، لقد قّدموا الف���داء يف �صوق الأرباح املعنوّية والإلهّية، 

ونال���وا مكانها الر�صوان الإلهي وهو اأعل���ى الأرباح املعنوّية، هوؤلء 

هم ال�صفوة الذين ا�صتطاعوا اأن يخّلدوا عمرهم الفاين يف خدمة 

ال�صع���ادة الأبدّية. اليوم يف اأعناق ال�صعب والبلد والثورة َدين كبري 

له���وؤلء الأع���ّزاء وعائالتهم. عّزة اإيران الي���وم وكّل ما يحدث من 

رقّي للبل���د والأمن وال�صتقالل، وكّل الإجنازات الكبرية هي هدية 

ثمينة قّدمه���ا ال�صهداُء واأّمهاتهم واآباوؤه���م واأزواجهم ال�صابرون 

األّول  ربيع  والمبدعين/10  المخترعين  الشباب  من  جماعة  مع  لقاء  في   -1
1426هـ/ 2005/4/18م.

2- رسالة بمناسبة بدء أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى اإلسالمّي/7 ربيع 
اآلخر 1425هـ/ 2004/5/26م.     
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1
لل�صعب الإيراين.

كّل ه���ذه الإجنازات تعود لدم���اء اأعزائكم ه���وؤلء؛ هذه العّزة 

الوطنّية، هذا التقّدم العلمّي، هذا ال�صتقالل ال�صيا�صّي، بقاء هذه 

الأه���داف الثورّي���ة وو�صايا الإمام، كّل هذه الأم���ور التي ل تتحّقق 

ب�صهولة، وهذا الثبات على هذا ال�صبيل، ومدارج الرقّي التي ُتطوى 

يوًما بعد يوم والتقّدم والتحول من �صعب �صعيف ومتخلف وجمهول 

 
2
اإىل �صعب ُي�صار له بالبنان على امل�صتوى الدويل.

اإّن ع���ّزة وا�صتق���الل بلدن���ا الي���وم وحركته املت�صاع���دة باجتاه 

املج���د والكم���ال، كّلها يج���ب اأن ُتع���ّد رهًنا بدم���اء ال�صه���داء، اإّن 

اإخال�ص هوؤلء ال�صب���اب املعروفني يف ذلك الوقت جوهرة متوّقدة 

ا�صتطاع���ت اأن تظهر للعامل قدر �صخ�صّي���ة الإمام وعظمة ال�صعب 

واأن تعطي معنى جلهاد ال�صعب الإيراين. اإّن هذا ال�صعب العظيم، 

ال���ذي جتاوز اليوم جميع ه���ذه القمم و�ص���وف يتجاوزها، مرهون 

بالعزم الرا�ص���خ والهمة العالية لهوؤلء ال�صه���داء الذين اأزالوا من 

طريق���ه بثمن اأرواحه���م �صخ���وًرا عظيم���ة، واأروا اجلميع معجزة 

الإميان والت�صحية. ليعلم خفافي����ص الظالم اأّن �صهداءنا ما زالوا 

اأحي���اء يف فكرنا وقلبنا ول���ن ي�صتطيع غبار نفاقه���م وخيانتهم اأن 

 
3
يخفي هذه النجوم الالمعة عن قلوبنا وعيوننا.

1418هـ/  شّوال   الجرحى/7  وتكريم  الشهداء  تخليد  يوم  بمناسبة  رسالة   -1
1998/2/4م.

1427هـــ/  شــّوال  وجرحاه/17  سمنان  إقليم  شهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -2
2006/11/8م.

1421هـ/   القعدة  ذي  وجرحاها/7  اإلسالميّة  الثورة  شهداء  تبجيل  رسالة   -3
2001/1/31م.
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2 -4. استحالة هزيمة الثورة والوطن، 

وإبعاد خطر العدّو عنهما

يف الذك���رى ال�صنوّية لأ�صبوع الدف���اع املقّد�ص، ل يوجد اأي �صيء 

اأكرث جدارة من اأن نعّظم ذكر وا�صم ال�صهداء الكرام وامل�صّحني يف 

�صبي���ل اهلل، اأولئك الذين وفوا بعهدهم ووعدهم مع اهلل تعاىل ومع 

اإمامه���م العزيز وج���اوؤوا بكّل وجودهم اإىل �صاح���ة املعركة ودافعوا 

بكّل �صدق واإخال�ص عن حرمي الإ�صالم والنظام الإ�صالمّي واأبعدوا 

-ببذله���م مهجهم واأرواحهم-خطَر العدّو ع���ن الثورة وعن الوطن 

 
1
العزيز. هوؤلء هم اخلالدون يف تاريخنا وجنوم الإ�صالم امل�صيئة.

ذات ي���وم من اأّي���ام �صهر رم�صان، كانت طه���ران هذه ُتق�صف 

بواب���ل م���ن ال�صواريخ. ومل تكون���وا تاأمنون واأنت���م يف بيوتكم على 

اأنف�صكم، لياًل ول نهاًرا، من هذا العدّو الغا�صم. واليوم، قد اأ�صبح 

ه���ذا العدّو بف�ص���ل ت�صحيات �صب���اب هذا ال�صع���ب، واملجاهدين، 

وال�صه���داء واجلرح���ى والأ�ص���رى املحّررين، عاج���ًزا ق�صري اليد، 

 
2
وعاد من حيث اأتى. وعاد الأمن اإليكم.

اإّن ت�صحياته���م يف �صاح���ة الث���ورة والدفاع الع�صك���رّي هي من 

�صان���ت ال�صتقالل الوطن���ّي واحل���دود اجلغرافّية ومنح���ت البلد 

3
الأمن والأمان.

اأعّزائي! طاملا اأّن ال�صهادة بهذا امل�صتوى من الحرتام والتقدير، 

1- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/18 ربيع األّول 
1412هـ/ 1991/9/26م.

              . 2- في خطبتَي صالة الجمعة في جامعة طهران/8 رمضان 1414هـ/ 1994/2/18م

3- رسالة بمناسبة يوم تخليد شهداء الدفاع المقّدس وتكريم جرحاه/6 رمضان 
1427هـ/ 2006/9/28م.   
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موج���ودة يف قامو�صن���ا، ويف ثقافتنا، ويف منطقن���ا، فاعلموا اأّن اأّي 

ق���ّوة -�صواًء القوى امل�صتكربة احلالّي���ة، اأم الأقوى منها بدرجات-

 
1
لن ت�صتطيع التغّلب على اجلمهورّية الإ�صالمّية وال�صعب الإيراين.

يجب اأن نعمل بالدرجة الأوىل على تقوية روح الإميان وعن�صر 

الت�صحية والإيثار يف اأنف�صنا ومن ثّم لدى ال�صعب، هذا ما يجب اأن 

ُي�صّم اإىل اخلطط وي�صاهد فيها، فاجلانب املهّم الذي �صّكل قدرتنا 

الوطنّية ه���ي روحّية الإميان التي ب���رزت يف اأثناء احلرب ب�صورة 

ح���ّب ال�صهادة، ول بّد من بروز قّوة الإيثار والت�صحية -التي تطيح 

بكّل املع���ادلت-يف امليدان الذي نواجهه ومن امل�صّلم به اأّنه ميدان 

اأكرث تعقيًدا و�صعوبة من ميدان احلرب، واإذا ا�صتطعنا تقويتها يف 

2
نفو�صنا فاإّن موازين القّوة يف العامل كاّفة �صتميل ل�صاحلنا.

فال فائدة لأمريكا اأو غريها من احلرب �صّد مثل هذا ال�صعب، 

ولق���د َجّربون���ا يف ميدان الوغ���ى ويعلمون كيفية قتالن���ا حيث راأوا 

فين���ا روح الت�صحية وحّب ال�صهادة وعدم اخلوف من املوت، وهذه 

�صف���ات ل تقت�ص���ر على �صرائ���ح معّينة من ال�صعب، ب���ل هكذا هو 

ا ح���ال امل�صوؤولني وكّل كبري و�صغري و�صي���خ عجوز يف ال�صبعني  اأي�صً

من عمره، وكّل �صاب يافع يتمتع باإميان اإ�صالمّي، واإّن عدم اخلوف 

من املوت ك�صخرة تلقى يف اآلٍة بالن�صبة اإىل اأمريكا، فاألقوا �صخرة 

كب���رية يف اآل���ٍة وانظروا كي���ف تتوّقف هذه الآلة ع���ن العمل! ونحن 

�صخرة تواجه حفنة من الب�صر، فال ميكن مواجهة �صعب ل يرهب 

1- خطابه لدى لقائه الرئيس والمسؤولين في السلطة القضائيّة، بحضور عوائل 
شهداء السابع من شهر تير/17 رجب 1431هـ/ 2010/6/28م.

2- في لقاء مع المسؤولين السياسيّين في النظام/7 جمادى اآلخرة 1424هـ/ 
2003/8/5م.
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1
املوت ويتحّلى بال�صجاعة حياله.

  يري���د الأع���داء اأن ي�صلبون���ا ه���ذه املفاهيم. بع�ص ه���ذه الأقالم 

املاأج���ورة -التي ترغب با�صتمالة قلوب الأجان���ب بدل ا�صتمالة قلوب 

اأولي���اء اهلل-تكتب اأ�صياء، وتتن���اول موا�صيع يف بع�ص هذه ال�صحف، 

واملجاّلت، اأو الف�ص���اء الفرتا�صي؛ هوؤلء ل يدركون ماذا يفعلون. اإّن 

مفهوم ال�صهادة، ومفهوم اجلهاد يف �صبيل اهلل، ومفهوم ال�صرب عليه، 

هي مفاهيم عظيمة؛ ولها اأثرها يف احلياة اليومّية للمجتمع الإ�صالمي. 

اأّيها الإخوة والأخوات! هذه املفاهيم هي التي حفظت الثورة. 

]لقد وقفت[ اجلمهورّية الإ�صالمّية بقدرة تاّمة؛ وهذا ما �صتفعله 

يف ما بعد. ليعلم اجلميع -مبن فيهم العدّو والأ�صدقاء املخل�صون، 

وكذلك الأ�صدقاء الذين قد ترجتف قلوبهم ]لتهديدات كهذه[- اإّن 

اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية ثابتة و�صامدة، واعلموا اأّنهم ل ي�صتطيعون 

اأن يوّجهوا لنا �صفعة، بل نحن من �صيوّجه اإليهم �صفعة.  

وه���ذا لي�ص بف�ص���ل التجهيز املادّي، فالتجهي���زات املادّية لي�ص 

له���ا دور اأ�صا�ص���ّي وحا�صم، بل بف�صل التجهي���زات ]ال�صتعدادات[ 

املعنوّية؛ وتلك الإرادة والعزم الرا�صَخني، واأ�صباب القّوة الداخلّية 

يف قل���ب كّل فرد من اأفراد ال�صعب، وتلك القدرة على تربية �صباب 

يف اإيران يقفون بق���ّوة وثبات على ال�صراط امل�صتقيم يف وجه هذا 

الإع�ص���ار العجيب من الف�صاد الذي ُيرّوج له على اأيدي ال�صهاينة 

واأمثاله���م يف الع���امل الي���وم. فاجلمهورّية الإ�صالمّي���ة، واحلكومة 

الإ�صالمّي���ة، والنظ���ام الإ�صالم���ي، ميكنه���ا اأن ترّب���ي مث���ل هوؤلء 

ال�صباب، وقد رّبتهم وهم الآن موجودون. هذه هي قّوة اجلمهورّية 

1424هـ/  محرم   17 ومجاوريه  الرضوي  المطّهر  الحرم  زوار  مع  لقاء  في   -1
2003/3/20م.



99
دة

ها
ش

 ال
ار

 آث

الإ�صالمّية؛ ومع هذه القّوة، لن يكون لأّي قّوة مادّية قدرة الوقوف 

1
بوجهها. وروح ]هذه القّوة[ هي روح ال�صهادة.

علين���ا اأن نعرف ق���در ال�صه���داء، وق���در عوائلهم. اأّيه���ا الإخوة 

والأخوات الأعّزاء! اإّن كّل من ي�صعى لإيداع ذكرى ال�صهداء يف مدارج 

الن�صيان هو خائن لهذا البلد؛ وكّل من ي�صعى لإهانة عوائل ال�صهداء، 

ولإهماله���م، اأو للتهّج���م عليه���م بالقول، يك���ون خائًنا له���ذا البلد؛ 

]لأّن[ امل�صاألة هنا لي�صت م�صاأل���ة النظام، واإمّنا م�صاألة البلد؛ ينبغي 

اح���رتام ال�صهداء ومعرفة قدرهم؛ ينبغ���ي احرتام عوائل ال�صهداء، 

ا  وليكونوا ممتّنني لل�صهداء. ح�صًنا، ماذا يعني اأن يكون ]املرء[ ممتنًّ

ا لتلك الزوجة التي ر�صيت باأن يذهب  لل�صهداء؟ يعني اأن تكون ممتنًّ

ا ممتّنني لذلك الأب وتلك  زوجه���ا للقتال وُي�صت�صهد. اأن يكونوا اأي�صً

الأّم اللذين ر�صيا بذهاب ولدهما؛ اأن ميتّنوا لهوؤلء، وليعلم اجلميع 

 
2
باأّن هوؤلء هم من حفظوا القيم حّيًة يف بلدنا.

2 -5. انتشار الصفاء والمعنوّية 

والعمل الثوري في المجتمع

اأينما رقدت جثامني ال�صهداء الطاهرة والعطرة، تنرث ذكراها 

املباركة الباعثة على الراحة والبهجة يف الأجواء، وتخلق حاًل من 

3
ال�صفاء واملعنوّية.

اإّننا نعّزيكم اأّيها الأعّزاء الذين قِدمتم اإىل هنا؛ نوا�صيكم لأّنكم 

1- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد 20 ربيع 
الثاني 1438هـ/ 2017/1/18م.  

2- المصدر نفسه.

ودفنهم في جامعة شاهد 28 ذي  الشهداء  تشييع  بمناسبة  له  رسالة  3- من 
القعدة 1431هـ/ 2010/11/4م.
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بالنهاية مفجوعون، وقد فقدمت هوؤلء ال�صباب الأعّزاء، بالرغم من  

اأّنه���م ل يرحل���ون، هم موجودون؛ موجودون معك���م، وموجودون يف 

املجتم���ع. يف الواقع، اإّن الف�صل يف حي���اة جمتمعنا ون�صاطه الثورّي 

يعود اإىل هوؤلء، اإىل اأبنائكم هوؤلء. ولو اأّننا ن�صينا ذكرى ال�صهداء، 

ملا كان لنا اليوم هذا العمل الثورّي والدينّي. لقد �صعى البع�ص كثرًيا 

ملحو ذكرى ال�صهداء من اأذهان هذا ال�صعب ومن ذاكرته التاريخّية، 

واحلم���د اهلل اأّنهم مل ي�صتطيعوا ذلك؛ ف�صهداء احلرب املفرو�صة، 

ا، وهوؤلء  وال�صه���داء الذين ا�صت�صه���دوا قبل ذلك، وبعد ذل���ك اأي�صً

ال�صه���داء الذين ا�صت�صهدوا موؤّخ���ًرا، اأحياء ]فين���ا[؛ يف جمتمعنا؛ 

جميعنا ن�صتلهم الدرو�ص منهم، ون�صتمّد منهم الروحّية والدافع.

عل���ى اأّي حال، نرجو م���ن اهلل تعاىل اأن يعلي من درجات هوؤلء 

ال�صه���داء، واأن يح�صرهم مع اأوليائهم، مع النبّي P و�صهداء �صدر 

1
الإ�صالم، وهذا ما �صيح�صل اإن �صاء اهلل تعاىل.

2 -6. بّث الحركة في الباقين وتقويتهم

اإّن ق�صّي���ة ال�صهيد والت�صحي���ة ل يعرتيها الِق���دم؛ فهي املوتور 

2
املحّرك للمجتمع.

اخل�صو�صي���ة الطبيعي���ة لل�صه���ادة ه���ي اإيج���اد الربك���ة ورفد 

احلركة وا�صتمرارها وت�صهيلها نحو الت�صامي والكمال. حينما يعدُّ 

ا، ويق���ال يف العرف الإ�صالمّي   يف الق���راآن الك���رمي ال�صهيَد حًيّ
ُ
اهلل

وح�ص���ب م�صطل���ح املت�صرعة مل���ن يقت���ل يف �صبيل اهلل �صهي���ًدا اأي 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد الشريفة/7 
جمادى األولى 1437هـ/ 2016/2/15م.

األولى  جمادى  همدان/18  شهداء  عوائل  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -2
1425هـ/2004/7/5م.
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�صاه���ًدا ومراقًبا وحا�صًرا، فمعنى ذل���ك اأّن دَم ال�صهيد لن يذهب 

ه���دًرا. �صخ�صية ال�صهيد وهي َتبل���ُور مبادئه وطموحاته واآماله لن 

تف���ارق حياة النا�ص. هذه هي خ�صو�صي���ة ال�صهادة. الذين اأدركوا 

هذه احلقيق���ة ووعوها و�صدقوها من الأعم���اق ل يعّدون القتل يف 

�صبي���ل اهلل عندهم بحال م���ن الأحوال خ�صارًة، ب���ل هو فخر وفوز 

عظي���م، لذلك يطلبونه من اهلل تعاىل، ويطالبون به كحاجة كربى 

 
1
يف اأذكارهم ومناجاتهم هلل عّز وجّل.

ذات ي���وم؛ كان بع�صهم يفّكر وبع�صه���م يردد هذه الفكرة على 

ل�صان���ه فيقول: يا �صيدي، اأنتم تاأخ���ذون هوؤلء ال�صباب من الطلبة 

اجلامعّي���ني اإىل اجلبهات فتبقى اجلامعات خالية وتتوقف م�صرية 

العل���م!.. يف ح���ني اأّننا مل نك���ن ناأخذهم؛ ب���ل هم اأنف�صه���م كانوا 

يتوّجهون ب�صوق ومبلء اإرادتهم اإىل اجلبهات، حتى اإن الذين كانوا 

مينعه���م املحيط���ون بهم، كان���وا يقومون ب�صّتى احلي���ل والأ�صاليب 

ليت���ّم ال�صم���اح لهم باللتح���اق باجلبه���ة؛ علًما اأّن اأعم���ال الطلبة 

اجلامعّي���ني وجهادهم وم�صاعيهم، �صاهم���ت اأكرث من غريها من 

احل���ركات التي ُوجدت يف اجلامعة، يف جعل تقّدمنا على ال�صعيد 

العلم���ّي اأكرب واأ�صرع من تقّدمن���ا على ال�صعد الأخرى. احلمد هلل 

اإّن م�صريتنا العلمّية الي���وم وعلى خمتلف م�صتويات البالد م�صرية 

مقبول���ة ومبعث فخر واعت���زاز. يف ذلك اليوم مل يك���ن هذا الأمر 

مت�ص���ّوًرا، ب���ل كان ُيت�صّور اأّنه ل���و توّجه هوؤلء النخب���ة والفّنانون 

والطلبة اجلامعّيون والأ�صاتذة واملعّلمون اإىل اجلبهات وا�صُت�صهدوا 

ا اأّن بركات ال�صهادة واجلهاد  ف�صتكون هناك ثغرة؛ ]لكن[ ظهر جلًيّ

يف �صبي���ل اهلل ه���ي اأكرب م���ن ذلك بكث���ري؛ فقد ذه���ب اأولئك اإىل 

1- في لقاء مع رئيس مسؤولي السلطة القضائيّة، بحضور عوائل شهداء السابع من 
شهر تير/17 رجب 1431هـ/28 /2010/6م.
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اجلبه���ات، وظهر لدين���ا اليوم اأ�صخا�ص ممّي���زون يف �صاحة العلم 

وجم���الت الفّن وخمتل���ف امليادين، وميكن اأن يك���ون لهم اأداوؤهم 

اجلّيد على امل�صتوى ال���دويّل والعاملّي. كّل ذلك من بركات م�صرية 

 
1
هذا ال�صعب وجهاده؛ وهو �صي�صتمر ويتقّدم اإىل الأمام.

اإّن كل قط���رة من دم���اء �صهدائنا ا�صتطاع���ت اأن تكون اإك�صرًيا 

لتحوي���ل عنا�ص���ر وجودن���ا الرديئ���ة ال�صّيئ���ة اإىل عنا�ص���ر �صامية 

و�صريف���ة. لقد حتّول ال�صهداء اأنف�صهم، ثم �صّخوا دماء التحّول يف 

اأرواح �صبابنا و�صعبنا. اإّن �صباب اليوم مل يعا�صروا اإمامنا الراحل 

ال���ذي كان جت�صيًدا للقدا�ص���ة وال�صرف ومنوذًج���ا لأ�صلح الأولياء 

بعد املع�صومني، ومل يكتووا بنار احلرب املفرو�صة، ومل يعانوا من 

م�صاع���ب ما قبل الثورة، وم���ع ذلك فاإّنهم �صمدوا ب���روح متاأّهبة 

قوي���ة، ونظر ثاقب، وعزم را�ص���خ. فلماذا؟ اإنها اآث���ار تلك الدماء 

التي �صّخها �صهداوؤنا يف كيان هذه الثورة، فاأحيوا بذلك �صهداءنا، 

 
2
وهذا ذخر عظيم ينبغي على ال�صعب الإيرايّن احلفاظ عليه.

اإّن البعد الآخر للحوادث ]اغتيال العنا�صر البارزين يف النظام[ 

وال���ذي ل يق���ل �صاأًن���ا ع���ن افت�ص���اح العدو، ه���و بروز عم���ق اإميان 

واإخال����ص وا�صتقامة �صعبنا؛ اإّن تلك احلوادث التي جرت مل تزلزل 

قلوب �صعبنا ومل حترفه عن �صّحة اأهدافه ومل تدفعه اإىل ال�صّك، بل 

على العك�ص عمل���ت كّل حادثة من احلوادث التي جرت على تعميق 

الإمي���ان لدى النا�ص واإىل ازدياد و�ص���وح الأهداف يف قلوب �صعبنا 

1- في لقاء مع أعضاء لجنة مؤتمر شهداء الشؤون التربويّة، مؤتمر شهداء الطاّلب، 
ومؤتمر الشهداء الفنيّين/27 ربيع الثاني 1436هـ/ 2015/2/16م.

1428هـ/  الثاني  ربيع  وجرحاها/29  خراسان  شهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -2
2007/5/17م.
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1
وزادتهم اطمئناًنا اإىل �صالمة الطريق التي مي�صون فيها.

هن���اك ف���رٌق اأ�صا�ص���يٌّ طبًعا ب���ني الي���وم، وبني ما قبل ثم���اين اأو 

ع�ص���ر �صن���واٍت اأو اثنتي ع�صرة �صن���ًة خلت. وهو اأّن اأع���داء الإ�صالم 

وامل�صلم���ني كان���وا ياأملون يف تل���ك الف���رتة، وي�صَع���ون؛ لقتالع هذه 

الغر�ص���ة من جذورها، اإّل اأّن جذورها قد تّددت، واأ�صبحت �صجرًة 

�صخمًة، و�صقتها دماء ال�صهداء. ورعايُة الأمّهات وتربيتهم، والآباء، 

واملظلومني، واملجاهدين يف �صبيل اهلل، و�صرُب اأبناء الإ�صالم، وبوا�صل 

طريقه، وثباُتهم قد جعل عوَدها �صلًبا. اليوم، فقد يئ�ص الأعداُء من 

 
2
التمّكن من قلع هذه ال�صجرة ال�صخمة، والق�صاء عليها.

وق���د تّكن جهاد ال�صاحلني، واملجاهدين من غر�ص هذه النبتة 

 يف الوطن الكرمي، وحفظها من نوائب الأحداث، واإي�صالها 
3
املثمرة

اإىل مرحلة ال�صمود، والإخ�صرار، والإثمار. اليوم الثورة الإ�صالمّية 

�ص�صها القوّية، هي يف 
ُ
العظيم���ة، والنظام املرموق الذي اأقيم عل���ى اأ

الع�صرين من العم���ر، اأي يف عنفوان ال�صباب، والرقّي. وعلى الرغم 

من املوؤامرات كّلها، واحلمالت الع�صكرّية، والقت�صادّية، والثقافّية، 

مل يتمّك���ن اأعداء الإ�صالم، واإيران م���ن منع هذه الكلمة الطّيبة من 

النم���ّو، والتكامل. كما تّكن ال�صعب الإيرايّن بف�صل ريادة �صهدائه، 

واملجاهدين، واأهل الإيثار فيه، وبف�صل التم�ّصك بالإ�صالم، والإميان 

ال�صادق والواعي، م���ن احلفاظ على مكت�صباته الثمينة، واإي�صالها 

 
4
اإىل مرحلة الثبات والقّوة.

وبوير  يزد وكهكيلويه  أقاليم  أهالي  لقاء ومبايعة مسؤولين وجمع من  1- في 
أحمد/29 ذي القعدة 1409ه/ 1989/7/2م.     

2- في لقاء مع جماعة كبيرة من األسرى المحّررين/2 صفر 1411هـ/ 1990/8/23م.

3- الثورة اإلسالميّة.

4- رسالة بمناسبة تخليد يوم الشهداء في عشرة فجر الثورة اإلسالميّة/18 شّوال 
1419هـ/ 1999/2/4م.          
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2 -7. تنّحي الفتنة، النفاق، الكفر 

والفساد في المجتمع

يف حقبة الدفاع املقّد�ص كانت حوافز وجود ال�صباب يف ميادين 

الإيث���ار والت�صحي���ة والتقوى وا�صح���ة لدى اجلمي���ع، وبقيت �صعلة 

ال�صهادة واجلهاد ُت�صيء الأجواء بحيث طغت على كل معامل الغيوم 

القات���ة لفتنة النف���اق، والكفر، والف�صاد. ول يعني ه���ذا طبًعا اإّن 

ه���ذه الزوائد امل�صرذمة عن الكي���ان الإن�صايّن ال�صريف مل يكن لها 

وجود يف بلدنا يف حقبة الدفاع املقّد�ص، لقد كانت موجودة ولكّنها 

اندث���رت حتت تاأثري ذلك النور ال�صاطع الذي انبج�ص من النفو�ص 

الطاه���رة للموؤمنني يف ميادين الت�صحية وال�صهادة، واأ�صاء عليكم 

 
1
واقتب�ص اجلميع قب�ًصا من ذلك النور.

اإّن حادث���ة »7 ت���ري«، مرتبطة مب�صري الثورة ونظ���ام اجلمهورّية 

الإ�صالمّية، وهي حادثة م�صريّية للجمهورّية الإ�صالمّية. �صحيح اأّن 

�صه���داء هذه احلادثة هم من اأه���ّم واأبرز عنا�صر نظام اجلمهورّية 

الإ�صالمّية والثورة الإ�صالمّية، واأّن ذكراهم لن ُتحى اأبًدا، ل �صّيما 

ال�صخ�صّية البارزة والنورانّية للمرحوم اآية اهلل به�صتي )ر�صوان اهلل 

علي���ه( ، وغريه من ال�صهداء، لكن مع كّل ه���ذا، تبقى اأهمّية حادثة 

»7 ت���ري«، يف اأّنها ك�صفت وجه الّنفاق يف البالد، وُك�صفت من خلفهم 

 حديِث 
ٍ
وجوه ال�صتكب���ار، وانك�صفت وجوه الأع���داء. اإّن ك�صَف نظام

التاأ�صي�ص وجَه الأعداء لي�ص بالأمر الهنّي. فقد َف�صح املنافقون الذين 

اّدعوا الولء هلل تعاىل وللّر�صول �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم والإ�صالم 

ونهج البالغة، اأنف�َصهم يف هذه احلادثة، واأظهروا مدى معار�صتهم 

1- في مراسم البرنامج الصباحّي لفرقة سيّد الشهداء/Q 27 جمادى اآلخرة 
1419هـ/  1998/10/18م.    
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وعدائهم لأركان الّنظام الإ�صالمي، للوجوه امل�صوؤولة، وال�صخ�صّيات 

الب���ارزة، والعلم���اء الكب���ار، واخل���ّدام ال�صادق���ني والكفوئني. لقد 

افُت�ص���ح اأمرهم. لول بع�ص احلوادث كحادثة »7 تري«، وخ�صارة تلك 

ال���رثوة الوطنّية؛ فباليقني اإّن ال�صعب الإيرايّن العزيز مل يكن ليقدر 

على ك�ص���ف وجه املنافقني بهذا الو�صوح، اإذ كانوا اأقدر على الّنفوذ 

 ول�صتطاعوا اأن يرّبروا وجودهم. 
1
ُعوا ِخالَلُكْم} والتغلغل، {َولأَْو�سَ

لق���د ك�صفت هذه احلادثة خبث املنافق���ني. كان اأعداء الإ�صالم، اأي 

ال�صتكبار وال�صهيونّية يقّدمون لهم الّدعم، لذا فقد افُت�صح اأمرهم 

ا. �صحيح اأّن هذه احلادثة �صلبتنا الرثوات، لكن هذه ال�صهادة،  اأي�صً

وه���ذه الدماء التي اأريق���ت بغري حّق، جلبت معها مكت�صبات عظمية 

لل�صعب الإيرايّن، مثل اأّي �صهادة اأخرى، هكذا هي ال�صهادة. اإّن للقتل 

يف �صبي���ل اهلل، ولإراقة دم���اء املظلومني يف �صبيل اهلل، اأثره اجلربي 

والطبيعّي الذي يقّدم مع تلك املكت�صبات اإىل الأّمة الإ�صالمّية، واإىل 

ال�ّصع���وب الإ�صالمّية، واإىل التاريخ الإ�صالمي. لن نن�صى ذكرى هذه 

احلادث���ة. اإّن قيمة الت�صحيات يف ذلك اجلمع الذي انعقد يف �صبيل 

اهلل، وتعّر�ص لذلك الهجوم الظامل والوح�صّي، �صيبقى حمفوًظا عند 

 
2
اهلل املتعال وعند ال�ّصعب الإيراين.

2 -8.  تخليد األهداف اإللهّية وترسيخ القيم في المجتمع

اإن حقيق���ة كّل اإن�ص���ان، ه���ي مبتغ���اه وفكره وهدف���ه وطريقه. 

فال���ذي ُيقتل يف �صبيل املاآرب ال�صخ�صّي���ة والدنيوّية ُتدفن اأهدافه 

مع���ه وتزول. اإّن كّل هدف يقوم بكيان الإن�صان و�صخ�صه يتعّلق به، 

1- سورة التوبة، شطر من اآلية 47.

القضائيّة/15 جمادى األولى 1434هـ/   القّوة  لقاء مع مسؤولي وجهاز  2- في 
2013/3/26م.
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فيم���وت ويفنى بذهابه وموته، اأّما اله���دف الإلهّي والقائم بالغيب 

والإرادة الإلهّي���ة والذي ي�صحي الإن�صان يف �صبيله فال ميوت مبوت 

الإن�ص���ان. نعم هذه الأهداف الإلهّية ميك���ن اأن تزول اإن مل تقرتن 

باجلهاد يف �صبيلها.

اإّن كّل م���ن يجاه���د ويكابد ث���ّم ُيقتل يف �صبيل الأه���داف الإلهّية 

ال�صامي���ة يك���ون �صبًبا يف اإحياء هذا الهدف، فيك���ون وجوده هو هذا 

الهدف نف�صه وتكون �صخ�صيته وهوّيته احلقيقية قائمة بهذا الهدف 

-وعلى العك�ص من ذلك، عندما ل يكون الهدف قائًما به، ولكّنه هو 

القائ���م بالهدف-فاإّنه حينئ���ذ يبقي ول يزول. ولذلك ف���اإّن الأنبياء 

ودع���اة احل���ّق هم اأحياء الي���وم، لأّن ما كانوا ين���ادون به بني النا�ص 

م���ن ف�صائل وتكامل واأهداف مل تت بذهابهم، فتحّققت اأهدافهم 

تدريجًيّا يف واقع العامل وجمرى التاريخ. مع اأّن كّل هذه الأهداف مل 

تتحّق���ق بعد، اإّل اأّنكم ت�صتمعون الي���وم اإىل نداء العدالة واحلرّية يف 

العامل، وجت���دون اأّن الأهداف التي ي�صّميها مثّقفو العامل بالأهداف 

1
ال�صامية هي اأهداف الأنبياء نف�صها واإن كانوا ل يعلمون. 

يف ي���وم عا�صوراء مل يعلم اأحد ما الذي حدث، ومل يكن وا�صًحا 

ل���دى اأحد عظم���ة تلك الواقعة وعظمة اجلهاد ال���ذي خا�صه فلذُة 

كبد الر�ص���ول P واأ�صحابه واأقاربه، وكذلك هول فاجعة قتل اأبناء 

ا  الر�ص���ول واأحفاده. معظم الذين كان���وا هناك مل يدركوا هم اأي�صً

ه���ذه احلقائ���ق. الذين كان���وا يف جبهة العدو كان���وا ثملني غافلني 

مغرتب���ني عن ذواتهم اإىل درجة مل يفهم���وا معها ما الذي ح�صل! 

اإّن م���ن اأثملتهم الدنيا والغرور وال�صه���وات والغ�صب واحليوانّية ل 

يدرك���ون ما يحدث يف ع���امل الإن�صانّية؛ اأج���ل، زينب R اأدركت 

1- في لقاء مع األبناء الممتازين للشهداء، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد/14 محرّم 1410هـ/ 1989/8/16م.
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الأمر جيًدا، وكذلك �صكين���ة، و�صائر الن�صاء والفتيات املظلومات. 

ا بيوم عا�صوراء. ولكن م���ع كّل يوم م�صى على يوم  كان ه���ذا خا�صً

عا�ص���وراء -يوم الثاين ع�ص���ر يف الكوفة، وبع���د اأ�صابيع يف ال�صام، 

وبعد اأ�صابيع اأخرى يف املدينة، وبعد مّدة يف كّل العامل الإ�صالمّي-

ا. ومل ت�ِص  ب���رزت عظمة واأهمّية هذه الواقع���ة ب�صرعة كبرية جدًّ

�صنت���ان حت���ى �صقط الطاغي���ة املتفرعن الذي �صّب���ب الواقعة، ومل 

�ص���رة اأخرى 
ُ
�ص���رة، وحّلت اأ

ُ
ت����ص �صنوات حت���ى �صقطت تل���ك الأ

م���ن بن���ي اأمي���ة حمّلها. ومل ت����ص �صوى عق���ود م���ن الزمن حتى 

ا. اقرتب الع���امل الإ�صالمّي يوًما بعد  انقر�ص���ت تلك الأ�ص���رة اأي�صً

ي���وم من مدر�صة اأه���ل البيت واجنذب اإليه���ا واأحّبها، وا�صتطاعت 

هذه الواقعة تر�صيخ اأركان العقيدة واملدر�صة الإ�صالمّية على مدى 

التاري���خ. لول واقعة كربالء ملا اّطلعنا الي���وم على مبادئ الإ�صالم 

واأ�صوله، ورمبا مل يكن قد طرق اأ�صماعنا من الإ�صالم �صوى ا�صمه. 

ذل���ك الدم املقد�ص وتلك الواقعة الكربى مل ت�صغر اأبًدا ومل تبهت 

ومل ت�صمح���ل، ولي�ص هذا وح�صب، ب���ل ازدادت قّوة وبروًزا وتاأثرًيا 

يوًما بعد يوم؛ هذا منوذج �صاطع بارز. 

وكذل���ك هو احل���ال بالن�صب���ة اإىل ثورتكم و�صه���ادة �صهدائكم. 

كان���ت حدًثا ي�صبه الزلزال يف بدايته. قال كث���ري من املحّللني اإّنها 

زل���زال مي�صي وُين�صى. لكن ه���ذا مل يح�صل، ب���ل ح�صل العك�ص. 

مفاهي���م الثورة الإ�صالمّية ترت�ّص���خ اليوم يف اأعماق قلوب ال�صعوب 

امل�صلم���ة اأكرث فاأك���رث. وهذا لي�ص كالمي بل ه���و ح�صيلة حتليالت 

الذين يعّدون ال�صعَب الإيرايّن والثورة الإ�صالمّية األدَّ اأعدائهم! هم 

من يقولون هذا وي�صهدون به. حني ترونهم يهّددون ويعربدون �صّد 

ال�صع���ب الإيرايّن فهذا ب�صبب هذه التحليالت؛ يخافون؛ يرون هذا 

احل���دث مل ينطفئ؛ وهذه املوجة مل تبهت بل ه���ي اآخذة بالت�صاع 
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1
والربوز والتعّمق با�صتمرار؛ لذلك يخافون.

اإخ���واين واأعزائي، فيما يتعّلق بع���امل �صهدائنا الأعزاء لدّي اأنا 

العب���د احلقري-لدّي اعتقاد قوّي وعميق مب�صاأل���ة، وهي اأّننا اليوم 

جميًع���ا جنل�ص على مائدة ال�صهداء. فبقاء ه���ذه الثورة، اإمّنا كان 

بدماء ال�صهداء. وهذه من النقاط التي ا�صتند اإليها اأعّزاوؤنا الذين 

حتّدثوا واأن�صدوا ال�صعر هنا. اأجل، هذا �صحيٌح. ال�صهادة هي التي 

���ع على ثب���ات وبق���اء وا�صتمرار القي���م. اإّن اأعظم اأج���ٍر ُيعطى  توقِّ

لل�صهي���د يف هذا العامل هو بقاء ور�ص���وخ تلك احلقيقة التي �صّحى 

ه���ذا ال�صهيد بنف�صه من اأجلها، واهلل تع���اىل يحفظ هذه احلقيقة 

 
2
بربكة دمه.

ولطامل���ا كان الأمر كذلك: اإذ َتُع���مُّ احَل�َصنات وَتْخُلد بت�صحيات 

اأه���ل الإح�صان، ودماء اأهل الِفداء امل�ُقّد�صة هي التي جتعل ِغرا�ص 

الف�صيل���ة يف الع���امل ُمَتَج���ّذرًة ويف ماأَم���ٍن م���ن ال�ص���رر. يف نظام 

اجلمهوري���ة الإ�صالمي���ة املقد�ص، حي���ث اأن ُركن الإ�ص���الم فيه هو 

الأ�صا����ص، وهو منبع عظمت���ه وافتخاره اجلديَدين؛ ف���اإّن كّل �صيء 

الي���وم َمديٌن لدماء ال�صه���داء الأعزاء، وكّل يوم ه���و يوم ال�صهداء 

3
واجلرحى.

اإّنني كرئي�ص جمهورّية وخ���ادم لبلدي، وبا�صم �صخ�ص كان هو 

نف�ص���ه هدًفا لإحدى هذه اجلرائم العنيفة والتي ف�صلت بف�صل اهلل 

تع���اىل، اأفتخر باأّن �صعبي مل يهت���ّز ومل يتزلزل اإزاء هذه احلوادث 

1- في لقاء مع المعّوقين والجرحى وعوائل شهداء إقليم فارس/26 ربيع الثاني 
1429هـ/ 2008/5/2م.

2- في لقاء مع عوائل شهداء وفدائيّي إقليم خراسان الشماليّة/28 ذي القعدة 
1433هـ/ 2012/10/13م.

3- رسالة بمناسبة يوم اإليمان واإليثار والشهادة/18 رمضان 1416هـ/ 1996/2/7م.
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القا�صي���ة؛ واأّن توكّله على اهلل، واإميانه ب���ه، يف احلوادث املنقطعة 

النظ���ري الت���ي ا�صت�صهد يف واحدة منه���ا فقط، 72 نف���ًرا من قادة 

الث���ورة وامل�صوؤولني الرفيعني فيها وم���ن �صمنهم عدد من الوزراء، 

وع���دد من نّواب املجل�ص، وع���دد من امل�صوؤولني الكب���ار و�صخ�صّية 

فري���دة كال�صهي���د به�صت���ي، ويف احلادث���ة الأخ���رى ق�ص���ى رئي�ص 

اجلمهورّية ورئي�ص الوزراء. اإّن هذه احلوادث قد زادت من غ�صب 

1
ال�صعب الثوري.

املعّل���م يعّل���م العلم، ويعّلم التفك���ري، ويعّلم الأخ���الق وال�صلوك 

ا. اإّن تعليم الأخالق وال�صلوك لي�ص من قبيل تعليم العلم بحيث  اأي�صً

يقراأ الإن�صان ويدّر�ص من الكتب فقط. در�ص الأخالق ل ميكن نقله 

بوا�صط���ة الكتب، ال�صلوك موؤّثر اأكرث من الكتاب والكالم. اأي اإّنكم 

يف ال�صف وبني التالميذ تدّر�صونهم ب�صلوككم. بالطبع يجب القول 

ا، ويجب اإ�ص���داء الن�صيحة، لك���ّن ال�صلوك  والبي���ان بال���كالم اأي�صً

تاأث���ريه اأعمق واأ�صمل. �صلوك الإن�صان يبنّي �صدَق الكالم... اأحياًنا 

اأق���راأ بع�ص ه���ذه الكتب التي تتحّدث عن املعّلم���ني؛ اإّن تاأثرَي معّلٍم 

�ص���ارك يف جبهات الدفاع املقّد����ص وا�صُت�صهد له تاأثري عجيب على 

  
2
فكر طالبي العلم، وهذا ما ي�صاهده املرء.

1- خطابه في الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة/29 محرّم 1408هـ/ 1987/9/22م.  

البالد/28 رجب 1435هـ/  أنحاء  كّل  والمثّقفين في  المعلّمين  لقاء مع  2- في 
2014/5/7م.
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2 -9. الحفاظ على عزّة الشعب وشرفه

في مقابل الحّكام الظالمين المعتدين

م���ن اجلّيد للجميع اأن يتذّك���روا باأّن هذا البل���د، وهذه الثورة، 

1
وهذا التاريخ، قد جنا بربكة هذا اجلهاد وهذه الدماء.

 الختيار 
2
ْنُف�ِصِهْم}

َ
وْا َما ِباأ ُ  َحَتّى ُيَغرِيّ

ٍ
ُ َما ِبَقْوم  َل ُيَغ���رِيّ

َ ّ
{اإَِنّ اهلل

يف ي���د ال�صع���ب. اإذا ما ُوجد بني اأبناء ال�صع���ب الذي ير�صخ حلكم 

اجلور، اأنا�ٌص عظماء، ورج���ال اأحرار، وورَد امليداَن علماُء بارزون 

�صجعان، وكان عموم اأفراد ال�صع���ب م�صتعّدين للتخّلي عن اللّذات 

العاب���رة وراحة احلياة اليومّية التافه���ة، وم�صتعّدين للجهاد وحّب 

ال�صه���ادة، فيمكنه���م اإخراج اأنف�صه���م من ذّل الهيمن���ة. وهذا هو 

  
3
اخليار الذي اختاره ال�صعب الإيرايّن بثورته الإ�صالمّية.

لق���د انت�صر ال�صع���ب الإيرايّن بعون اهلل املتع���ال وعناية الإمام 

بقّي���ة اهلل )اأرواحن���ا ف���داه(، و�ص���الح الإمي���ان واجله���اد وع�صق 

ال�صهادة، عل���ى النظام البهلوّي املجّهز باأق���وى اأنواع التجهيزات، 

واأطاح بنظ���ام امللكّية املتاآكل بعد قرون من احلكم الظامل واملذّل، 

واأق���ام البني���ان ال�صام���خ للنظام الإ�صالم���ّي القائم عل���ى الإميان 

4
واملعرفة واملنطق والإرادة ال�صعبّية.

ب�ص���رف النظر ع���ن العوام���ل املعنوّي���ة وما وع���ده اهلل تعاىل 

1- خطابه لدى لقاء مسؤولي الجهاز القضائي/3 ربيع األّول 1419هـ/1998/6/27م.

2- سورة الرعد، اآلية 11.

التعبويّين/9 شّوال 1428هـ  الجامعيّين  والطاّلب  التالمذة  لقاء  لدى  3- خطابه 
/2007/10/20م.

4- رسالة إلى الشعب اإليراني بمناسبة الذكرى العشرين النتصار الثورة اإلسالميّة 
24 شّوال 1419هـ/ 1999/2/10م.  
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للموؤمن���ني واملجاهدي���ن يف �صبيل احلق؛ بح�ص���ب القوانني العادّية 

حلي���اة املجتمعات الب�صرّية، ف���اإّن عّزة اأّي جمتم���ع وقّوته و�صمعته 

ومكانته وهوّيته كّل ذاك يرتبط باجلهاد وال�صعي الدوؤوب. ل ميكن 

لأّي �صعٍب اأن يكت�صب منزلًة لئقًة بني �صعوب العامل اأو يف التاريخ، 

بالك�ص���ل والرتاخي. وما يجعل ال�صع���وب -يف التاريخ ويف الع�صور 

التي تعي�صها-�صاخمة بني �صائر �صعوب العامل هو اجلهاد وال�صعي. 

وله���ذا ال�صعي طبًعا اأ�صكال متنّوعة، فهناك ال�صعي العلمّي وهناك 

ال�صعي القت�صادّي وهن���اك ال�صعي مبعنى التعاون الجتماعّي بني 

الأف���راد؛ هذه كّلها اأمور لزمة و�صرورّية. ولكن ياأتي على راأ�ص كّل 

هذه امل�صاعي، ال�صتعداد للت�صحية بالأرواح، فهذا هو الذي يجعل 

ال�صع���ب �صاخًما مرفوع الراأ�ص بني ال�صعوب. اإذا مل يكن بني اأفراد 

�صع���ب من ال�صع���وب، من هم عل���ى ا�صتعداد للت�صحي���ة باأرواحهم 

وراحته���م يف �صبي���ل الو�صول اإىل الأه���داف واملقا�صد، ف���اإّن هذا 

ال�صع���ب لن ي�صل اإىل اأّي نتيجة. العمل ال���ذي قامت به الثورة من 

اأج���ل �صعب اإيران هو اأّنه���ا اأ�صاءت هذا الطريق اأمامنا، ف�صعر كّل 

واحد من اأبناء ال�صعب ب�صرورة اجلهاد يف �صبيل املبادئ والأهداف 

 
1
الُعليا، وال�صمود بوجه اأعداء هذه املبادئ، وقد �صمدوا.

ف���اإذا كان هناك �صعب يوؤم���ن مببداأ ال�صهادة يعن���ي اأّن م�صاألة 

ال�صه���ادة يف �صبيل اهلل مي�ّصرة بالن�صبة اإلي���ه، ل مبعنى اأن يريدوا 

م���ن النا�ص اأن يذهبوا كّله���م نحو القتل ويقتلون، بل مبعنى اأّنه اإذا 

ا�صتلزم���ت ال�ص���رورة، واإذا اقت�ص���ت عّزة وتاري���خ وم�صلحة ذلك 

ال�صع���ب اأن ينف���ر بع����ص اأبنائه وي�صّح���وا باأنف�صه���م، تكون هناك 

ثّل���ة م�صتعّدة للت�صحية، فهو ل يواجه اأّي���ة م�صكلة يف هذا ال�صبيل. 

1- 17 جمادى الثاني 1431ه 2014/3/26م.
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فال�صع���ب ال���ذي يكون هك���ذا اأو منجًب���ا لل�صه���داء، وال�صعب الذي 

يوؤّه���ل اأبناءه �صباًبا ورج���اًل ون�صاًء للقتل يف �صبيل اهلل، هل يخ�صع 

للتهدي���د؟ وه���ل يرت�ص���ي؟ وهل ي�صت�صل���م للجبابرة؟ وه���ل يداهن 

ال�صتكب���ار؟ كال اأب���ًدا. واإذا نظرمت اإىل ما له���ذه الدولة اليوم من 

ع���ّزة وعظم���ة فه���ي بف�صل دم���اء اأعّزتك���م، ول جت���دون اأحًدا يف 

احلكوم���ة اأو م���ن امل�صوؤولني اأو من اأي فئ���ات ال�صعب ير�صى باأدنى 

م�صا�ص ي�صيب عزة هذا ال�صعب، وهم يقفون جميًعا كالطود. ولن 

يجني ال�صتكبار من وراء �صغوطه �صوى اخليبة. وهذا ما ثبت على 

مدى ع�صري���ن �صنة -منذ مطلع الثورة وحت���ى اليوم-حيث مار�ص 

ال�صتكب���ار خاللها ال�صغ���وط كتاأّلب الدول املج���اورة �صّدنا و�صّن 

ا، واإث���ارة الدعايات �صّدنا  احل���رب علينا، وحما�صرتن���ا اقت�صادًيّ

وكي���ل التهم لن���ا، وال�صعي لزرع الخت���الف والن�صقاق ب���ني اأبناء 

�صعبنا، وجتريد النا�ص من معتقداتهم! 

لق���د اندحر ال�صتكبار يف كّل هذه الهجمات الغادرة و�صيندحر 

يف ما ياأتي منها لأّن هذا ال�صعب اأ�صبح بف�صل دماء ال�صهداء �صعًبا 

�صهًما ومنجًبا لل�صهداء. 

لحظ���وا مدى تاأث���ري ال�صه���ادة يف �صيادة ال�صع���وب و�صعادتها. 

اإن وج���ود اأمثال هوؤلء الرج���ال والن�صاء وال�صباب هو الذي ي�صمن 

 
1
لل�صعوب �صعادتها يف الدنيا والآخرة.

اإّن م���ن حق اأبناء ال�صهداء اأن يفتخ���روا باآبائهم، اأولئك الذين 

وقف���وا �صامدي���ن يف مواجهة هجمات الأع���داء حفاًظا على تراب 

الوط���ن ودفاًع���ا عن ا�صتقالل���ه، ولي�ص اعتداًء على بل���د اأجنبي اأو 

جم���اور، ب���ل قاتلوا دفاًعا ع���ن ال�صرف الوطني. لق���د قام النظام 

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء / 5 جمادى اآلخرة 1419هـ/1998/9/26م.
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البعثي ال�صّرير بالعتداء على اإيران، وكانوا يريدون احتالل اإيران 

اأو ال�صتي���الء على جزٍء م���ن ترابها، ومن ثم حتويلها اإىل ما ي�صبه 

الع���راق يف الوقت احلا�صر، حي���ث ي�صلب املحت���ل املواطنني �صيًبا 

و�صباًب���ا راحتهم، ويوّجه له���م الإهانات، وي�صخ���ر منهم، ويدو�ص 

جن���وده اأعناقه���م باأقدامه���م. لقد كان���وا يري���دون اأن يفعلوا ذلك 

بال�صع���ب الإيراين. انظروا ماذا يفعل املحتّلون الآن يف العراق! اإّن 

اجلنود الأجانب يفّت�صون الزوجات والأخوات يف الأماكن احل�صا�صة 

عل���ى م�صهد من عي���ون الرجال الغي���ارى العرب، م���اذا يفعل اأولو 

���ا عربيًّا غيوًرا  احلمّي���ة اإزاء مثل ه���ذا امل�صهد؟ اإنهم ياأخذون �صاًبّ

ا على مراأى من عيون زوجته واأبنائه، ثم يركلونه  ويطرحون���ه اأر�صً

باأحذيته���م. فماذا تفع���ل العوائل العريق���ة ذات ال�صرف واحل�صب 

حيال مثل هذا الو�صع؟ هذا ما كانوا يريدون فعله مع اأبناء ال�صعب 

الإي���راين. لق���د كان يحل���م �صدام وح���زب البع���ث وحلفاوؤهم من 

الأمريكّيني وال�صوفييت والأوروبّيني باأن ينزلوا نف�ص الكارثة باأبناء 

ال�صع���ب الإيراين. ولكّن �صبابنا املجاهدي���ن حالوا دون ذلك. فاأّي 

 
1
فخر اأ�صمى واأرفع من كّل هذا؟

يا اأبناء ال�صهداء! لتفتخروا باآبائكم. فهوؤلء اأ�صخا�ص قد غرّيوا 

جم���رى التاريخ؛ هوؤلء اأ�صخا�ص اأخ�صع���وا اأقوى واأعتى م�صتكربي 

 
2
العامل واأكرثهم وح�صّية؛ اأعّزوا �صعبهم، واأقاموا دين اهلل تعاىل.

�صهداوؤنا لي�صوا ممن قتلوا يف حرب تو�صعّية، فثمة فارق مييّزهم 

عن اأولئك القتلى يف حروب عادّية وقعت يف الكثري من بقاع الدنيا، 

1428هـ/  األولى  جمادى  خراسان/1  وفدائيي  شهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -1
2007/5/17م.

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء الجرحى في محافظة كرمان/24 
ربيع األّول 1426هـ/ 2005/5/2م.   
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اأو قاتل���وا بق�ص���د العت���داء على اأرا�ص���ي الغري وحدوده���م.. اأين 

ه���وؤلء من �صهدائنا! لقد جرى العتداء على بلدنا وا�صتقالل هذا 

ال�صعب وكرامته، وعربدوا �صّدنا، وتظافرت القوى الكربى علينا؛ 

وق���ام املت�صّدقون دوًما بال�صالم –وه���ا هم اليوم يت�صّدقون بالأمن 

وال�صالم اأكرث من اأّي وقت م�صى- بتاأليب اأعتى احلكومات �صّدنا، 

فان���ربت تهاجم ديارنا وقرانا ومدننا وطرقنا ومن�صاآتنا واخرتقت 

حدودن���ا، واأنتم على دراي���ة مبا كان �صيحّل بالب���الد لول ا�صتعداد 

القّوات امل�صّلحة لردع الع���دو ومواجهته ب�صدور م�صّرعة؛ وتعلمون 

م���اذا كان �صي�صيب ه���ذا البلد لول وقوف اأبن���اء ال�صعب الإيرايّن 

اإىل جان���ب الق���ّوات امل�صّلح���ة يف اإط���ار التعبئة ال�صعبّي���ة ووثبتهم 

للت�صحّي���ة! واأنت���م الأعلم كيف كان الأع���داء �صي�صحقون عّزة هذا 

ال�صع���ب العظي���م و�صرفه و�صخ�صّيت���ه وعنفوان���ه! اإّن ملقاتلينا –ل 

 
1
�صّيما ال�صهداء الأعزاء منهم-َديًنا يف اأعناقنا ويف اأعناق �صعبنا.

����ص هذا اليوم  م���ن بني اأّي���ام ع�صرة الفج���ر والنور هذه، ُخ�صّ

لل�صه���داء. ويف احلقيقة ينبغي عّد �صائ���ر اأّيام ع�صرة الفجر هذه، 

وكّل اأّيام العام متعّلقة بال�صهداء، ذلك اأّنه لو مل يكن ذلك اجلهاد 

الفدائ���ّي ل�صباب هذا البلد والذي انتهى به���ذه ال�صهادات، لكانت 

�صائ���ر اأّيام هذا ال�صعب حتّولت اإىل لياٍل حالكة يف ظّل ظلم اأعداء 

2
الإ�صالم واإيران واعتداءاتهم وتدّخالتهم.

اإّن كّل اإجن���ازات الث���ورة الإ�صالمّي���ة مرهون���ة بجه���اد و�ص���رب 

ال�صه���داء وعوائلهم املكرمني. اليوم حتّققت ع���ّزة الأّمة الإيرانّية 

وا�صتقالله���ا وتق���ّدم البل���د امل���اّدّي واملعنوّي ال���ذي ي�ص���ّكل �صعبه 

1- في لقاء مع عوائل شهداء القّوات المسلّحة/8 رجب 1422هـ/ 2001/9/25م.

   . 2- رسالة بمناسبة يوم الشهداء في عشرة الفجر/11 شعبان 1413هـ/ 1993/2/3م
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ا لفخره وعّزته، بربكة ت�صحيات اأف�صل  وم�صوؤول���وه م�صدًرا حقيقًيّ

اأبناء البلد يف �صبيل ا�صتقرار النظام الإ�صالمّي والدفاع عن قيمه. 

ينبغ���ي على امل�صوؤولني عن البل���د اأن يعّدوا اأنف�صهم اأمناء على هذه 

1
الوديعة الإلهّية واأن يبذلوا كّل ما بو�صعهم حلمايتها.

اإّن �صعبن���ا اليوم ه���و �صعب �صريف ومرف���وع الراأ�ص وذلك بف�صل 

ال�صهادة وبربكة دم ال�صهداء، وهكذا ينبغي اأن تكون ال�صعوب الباحثة 

عن عزتها وكرامتها. فالق���وى ال�صتكبارّية ل تعرتف ل�صعوب الدول 

املماثل���ة لنا، اأي ال���دول الإ�صالمية و�صائر ال���دول امل�صت�صعفة، بحّق 

احلي���اة والتعبري عن ال���راأي، بل اإنها ل تعرتف له���ذه ال�صعوب بحق 

ال�صتفادة من م�صادر ثرواتها. ل ميكن التعامل مع القوى ال�صيطانية 

مبنطق ال�صعف واملذّلة، لأّنهم ل يرحمون ال�صعفاء. فيجدر بكّل �صعب 

اأن يقّوي نف�صه واأن يح�صل على قوته احلقيقّية، وهذا ي�صتحيل حتقيقه 

اإّل بربكة الإميان والعمل يف �صبيله اإىل حّد اجلهاد وال�صهادة. وهذا ما 

فعله �صعبنا و�صهداوؤنا حيث اأجربوا عامل ال�صتكبار والدول امل�صتكربة 

- ولي����ص الب�ص���ر وال�صعوب لأّنه���م معنا-على تقّبل وحتّم���ل الإ�صالم 

واجلمهورّي���ة الإ�صالمية. وبالطبع فاإّنهم ل يتخّل���ون عن املمار�صات 

 
2
العدوانّية واملوؤامرات واملكر، فال تغفلوا عن ذلك.

اإذا ما كان هذا ال�صعب اليوم يتمّتع بالعّزة والقتدار والأمن، واإذا 

تيح للجامعة وامل�صنع واحلكومة والأجهزة املختلفة يف البالد اأن 
ُ
ما اأ

يتابعوا اأعمالهم اليومّية العادّية، فهذا بربكة هذه اجلثامني القادمة 

ي عن اآثار ال�صهداء. هوؤلء ذهبوا واأخرجوا  التي ُوجدت جّراء التق�صّ

1- رسالة بمناسبة مراسم رّش العطر وإزالة الغبار عن مزار الشهداء/13 ذي الحّجة 
1424هـ/2004/2/4م.

2- في لقاء مع أبناء الشهداء المتفوقين، والمسؤولين عن الشؤون الثقافيّة في 
مؤّسسة الشهيد/14 محرّم 1410هـ/ 1989/8/16م. 
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العدّو من البالد؛ هوؤلء ذهبوا وحّققوا العّزة الوطنّية، هوؤلء ذهبوا 

وم�صح���وا عن جبني هذا ال�صعب العزيز عاَر هيمنة جنود العدّو على 

احلدود. لذا ينبغي معرفة قدرهم. على كّل من يعي�ص يف هذا البلد 

 
1
اأن يعدَّ نف�َصه مديًنا لهوؤلء ال�صهداء الأعّزاء.

يف ما يتعّلق بق�صّية الإيثار، هناك عظمة خفّية، فال ميكن لأّي 

جمتمع من دون امتالك مثل هذه امليزة املهّمة وامل�صريّية اأن ينال 

2
العّزة والعظمة.

لقد تّكنت الأّمة الإيرانّية من خالل ت�صحيات �صهدائها وب�صرب 

وثبات املحّررين واجلرحى، ومن خالل ت�صحية وعظمة عوائلهم اأن 

3
ت�صل اإىل ُذرى العّزة وت�صّق طريقها الوا�صح نحو امل�صتقبل.

يف ذل���ك الي���وم الذي حدث���ت فيه تل���ك احل���رب الدموّية على 

اأط���راف جزيرة اآبادان وعندم���ا كان �صبابنا املقاتلون من اجلي�ص 

واحلر����ص والتعبئ���ة ي�صقطون كالأجن���م الزاهرة ويقع���ون يف نهر 

بهمن�ص���ري وي�صت�صه���دون ولكّنه���م مل يكون���وا يرتاجعون ب���ل كانوا 

يذهب���ون ويتقّدمون حت���ى اأهلكوا العدوَّ و�صحق���وا راأ�صه باحلجارة 

وفتح���وا جزيرة اآب���ادان وك�ص���روا احل�ص���ار واأجربوا الع���دوَّ على 

الن�صح���اب، كان ال�ص���يُء الوحيد الذي مل يفّكر ب���ه هوؤلء ال�صبان 

وه���وؤلء املقاتل���ون وعنا�ص���ر التعبئ���ة وال�صباط واأ�صح���اب الرتب 

واأف���راد احلر�ص هو اأرواحهم. هك���ذا ميكن الو�صول اإىل الأهداف 

الكب���رية، هكذا ميكن تقلي�ص �صّر ال�صتكبار. بهذه الطريقة يوؤّمن 

1- خطبتي صالة الجمعة في طهران/24 صفر 1422هـ/ 2001/5/17م.

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء والجرحى في محافظة كرمانشاه/17 
ذي الحّجة 1432هـ/ 2011/11/13م.

1433هـ/  القعدة  ذي  الجرحى/11  وتكريم  الشهداء  تخليد  بمناسبة  رسالة   -3
2012/9/26م.
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�صع���ب لنف�صه حياة رغيدة و�صريفة وكرمي���ة. هذه احلياة ل ميكن 

مقارنته���ا م���ع احلياة الرغي���دة لل�صعوب الأ�صرية. ه���ل الراحة يف 

ال�صج���ن ويف الزنزان���ة ويف اأي م���كان يغلقون فيه الأب���واب عليكم 

ويقدمون لكم طعام الغداء ظهًرا وطعام الع�صاء لياًل وكالكثري من 

ال�صجن���اء يجربونكم على العم���ل، هل هذه الراحة هي نف�صها تلك 

الراح���ة الت���ي تتمّتعون بها يف بيوتكم وبقليل م���ن الإ�صرار والتعب 

 
1
ميكن احل�صول عليها؟

هوؤلء الرج���ال الإلهّيون، قد اأنقذوا بقلوبه���م املزّينة بالإميان 

والإخال����ص وال�صجاعة، بلده���م و�صعبهم من اله���الك يف واحدة 

م���ن اأكرب احلوادث التاريخّية، ودفعوا التهديد الذي كان ميكن اأن 

يوؤّدي اإىل ذّل اإيران وارتهانها وهزمية الإ�صالم. هوؤلء بت�صحياتهم 

ال�صجاعة اأبقوا على ال�صحوة الإ�صالمّية يف العامل، وحافظوا على 

راية انت�صار الإ�صالم خّفاقة بعد اأن رفرفت بثورة ال�صعب الإيراين 

الك���ربى. كان الع���دّو البعث���ي قد �ص���ّن هجوًما على بلدن���ا لتحقيق 

اأه���داف الغرب ال�صتعمارّي���ة، فُهزم على اأي���دي اأبطالنا املوؤمنني 

جرب ذلي���اًل على 
ُ
الغي���ارى، وبع���د ثم���اين �صنوات م���ن احل���رب، اأ

الرتاج���ع وال�صتقرار خلف احلدود. لقد دف���ع ال�صعب الإيراين يف 

اختبار املوت واحلياة هذا ثمًنا باهًظا، لكّنه حافظ على ا�صتقالله 

وعّزته الوطنّية وهوّيت���ه الإ�صالمّية التي هي بالن�صبة اإىل ال�صعوب 

اأغل���ى من كّل �ص���يء، واأبقى على راي���ة ال�صح���وة الإ�صالمّية التي 

 
2
يتطّلع اإليها العامل الإ�صالمي مرفوعة عالية.

1- في لقاء مع مسؤولي مكاتب محو األُّميّة/5 صفر 1411هـ/ 1990/8/26م.    

2- رسالة بمناسبة يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/28 رجب 1424هـ/ 
2003/9/24م.
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3. اآلثار العالمّية والتاريخّية للشهادة

3-1. الحفاظ على اإلسالم وعزّته في العالـَم

 التي حفظت الإ�صالم على 
1
هذه هي القاعدة الرا�صخة واملتينة

م���دى األف وثالثمائة وعّدة �صن���وات على الرغم من كّل العداء له. 

فه���ل تت�ص���ّورون اأّن الإ�صالم يبقى لول تلك ال�صه���ادة وذلك اليوم 

تون الأحداث، 
ُ
وتلك الواقعة العظمى؟ بل تيّقنوا مبحو الإ�صالم يف اأ

نع���م قد يبق���ى العنوان كِدين تاريخّي مع ع���دد قليل من الأتباع يف 

زاوية من زوايا العامل، وقد يبقى ا�صم وذكر لالإ�صالم لكن حقيقته 

ُتح���ى. انظروا اإىل الإ�صالم يف هذا الع�ص���ر كيف اأّنه حّي وبّناء. 

وكيف تتف���اءل ال�صعوب باأنواره ال�صاطعة بعد 1400 �صنة، وكّل هذا 

 Q م���ن بركات واقع���ة كربالء وم���ن ا�صت�صهاد الإم���ام احل�صني

 
2
وت�صحياته.

اأق���ول لك���م، يا عوائ���ل ال�صهداء الأع���ّزاء، ال�صك���ر هلل اأّن دماء 

�صهدائكم مل تذهب هدًرا. ال�صكر هلل، واإن كانت اأج�صام �صهدائكم 

الأعزاء قد �صّرجها الرتاب والدماء اإل اأّن اأرواحهم �صعيدة. اإّنهم 

قاتلوا وُقتلوا من اأجل اأن ي�صبح الإ�صالم عزيًزا، وقد �صار الإ�صالم 

عزيًزا؛ كما اإّن دماء احل�صني بن علي مل تذهب هدًرا. ذلك العظيم 

الذي قتل���وه بذلك الو�صع املفجع، بح�ص���ب الظاهر ا�صتطاع العدو 

اأن يقت���ل ه���وؤلء الأعزاء -كان ظاهر الأم���ر اأن يزيد انت�صر-لكن 

بح�صب الباطن، احل�صني بن علي Q هو الذي انت�صر. احل�صني 

1- واقعة عاشوراء.

في  الخاّصة  الوحدات  ومن  الثورة  في حرس  األعضاء  آالف  من  جمع  في   -2
القّوات العسكريّة بمناسبة يوم الحرس/4 شعبان 1414هـ/ 1994/1/16م.  
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ق على هذا  بن علي Q قّدم دَمه يف �صبيل بقاء الإ�صالم، وقد ُوفِّ

ا قد  الطريق وا�صتطاع اأن ي�صم���ن �صالمة الإ�صالم. اأعزاوؤكم اأي�صً

 
1
�صمنوا �صالمة الإ�صالم واجلمهورّية الإ�صالمّية.

يف زمانن���ا، مل تك���ن الق�صّية ق�صّي���ة مئة م�صل���م اأو األف م�صلم 

وملي���ون م�صلم؛ ]ب���ل[ كانت ق�صّية كّل الع���امل الإ�صالمّي. لقد كان 

ه���وؤلء يري���دون الق�ص���اء على الإ�ص���الم وحمو ا�ص���م الإ�صالم من 

الوج���ود، واإزال���ة كّل اأث���ر من اآث���ار الإ�صالم يف الع���امل؛ وذلك لأّن 

الإ�ص���الم كان يواج���ه غطر�صته���م وا�صتبداده���م. كان���ت اأمريكا 

تخاف من الإ�صالم. املتغطر�صون وقّطاع الطرق املهّمون يف العامل 

-اأي هذه القوى العاملّية- تخ���اف من الإ�صالم؛ لذا، عقدوا العزَم 

على الق�ص���اء عليه. فقام �صبابكم ووّجه���وا �صفعًة للقوى العظمى 

واأف�صلوا خمّططاتهم. �صبابكم هوؤلء اأنف�صهم، هوؤلء ال�صباب اأبناء 

الثماني���ة ع�صر عاًما، والع�صرين عاًما، واخلم�صة والع�صرين عاًما، 

ه���وؤلء ال�صب���اب التعبوّيون و�صباب اجلي����ص واحلر�ص واملجاهدون 

يف ميادين احلرب وخلف اجلبه���ات، ا�صتطاعوا هزمية كّل القوى 

العاملّية املهيمنة يف ع�صرنا؛ وفعلوا ما من �صاأنه رفع راية الإ�صالم 

2
يف العامل.

هل تعلمون ما العظمة الت���ي ج�ّصدها و�صنعها �صهداوؤنا العظام 

هوؤلء، �صبابنا امل�صّحون هوؤلء، تعبوّيونا املوؤمنون املفعمون باحلما�صة 

العا�صقون، اأو اأبناء اجلي�ص واحلر�ص، يف العامل ويف التاريخ؟ كانوا 

قد و�صعوا الإ�صالم يف زاوية العزلة؛ وكان ال�صتعمار وناهبو ثروات 

الع���امل يعملون على اأن ل يبق���ى لالإ�صالم ا�صم يف �صفحات التاريخ 

1- في جمع من عوائل شهداء إيالم/17 جمادى اآلخرة 1411ه/ 1991/1/3م.   

2- خطابه لدى لقاء جمع من عوائل شهداء إقليم لرستان/11 صفر 1412هـ/  
1991/8/21م.   
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ول يف قل���وب النا�ص؛ كانوا يهدف���ون اإىل اجتثاث الإ�صالم كّليًّا ومن 

ج���ذوره. ومل يقوم���وا بهذا العمل ب�صهول���ة؛ فقد اأنفق���وا املليارات، 

وفّكر خمّططوهم ومفّكروهم املاأجورون لهم لياًل ونهاًرا ول�صنوات 

متمادي���ة، قتلوا النا����ص، وخّربوا املدن، اأطاح���وا بحكومات وجاوؤوا 

باأخرى، وقتلوا العلم���اء يف �صائر اأنحاء البلدان الإ�صالمّية، هدموا 

املدار�ص واحلوزات. حموا ا�صم الدين من على جدران املدن، لعّلهم 

ي�صتطيعون الق�صاء على الإ�ص���الم. متى قاموا بهذه الأعمال؟ هذه 

الأعمال مل ُتنجز قبل األف �صنة وخم�صمائة �صنه ومئتي �صنة، بل يف 

عمري وعمرك���م هذا نف�صه. كانت ُتنجز يف عه���د النظام البهلوي 

امل�ص���وؤوم، يف هذا البل���د نف�صه، وهذه املدن نف�صه���ا، وحّتى يف هذه 

القرى، ويف �صائر اأنحاء العامل الإ�صالمّي، كانوا يحاربون الإ�صالم 

بعداوة وقل���وب حاقدة وذلك ليق�صوا عليه كّليًّا وميحوه من �صفحة 

؟ لأّن الإ�صالم كان يعار�ص طلبهم لل�صلطة، وهيمنتهم،  الوجود. مِلَ

و�صطوهم، ونهبهم للرثوات، وف�صادهم، وفح�صهم، وقتلهم للب�صر، 

وموؤامراتهم على الإن�صانّية. كانوا يريدون اأن يبقوا مطلقي العنان، 

واأن يفعلوا كّل ما يحلو لهم؛ لكّن الإ�صالم كان مانًعا لهم من ذلك، 

فراأوا اأّن من الالزم الق�صاء على الإ�صالم، وكادوا يفعلون، ف�صطعت 

ه���ذه الثورة الإلهّية كفجر الن���ور.  قبل انت�صار هذه الثورة، مل يكن 

امل�صلم���ون يف الأماكن التي يعي�صون فيها يفخرون بكونهم م�صلمني. 

وكث���ري من امل�صلمني مل يكونوا يعلنون عن اإ�صالمهم ب�صبب احلقارة 

التي كان���وا ي�صعرون بها اأمام غري امل�صلم���ني. وال�صعوب امل�صلمة يف 

اأّي م���كان عا�صت، كانت ت�صعر باأّنها ذليلة، مهيَمن عليها، وحقرية. 

وج���اءت الث���ورة كربكان ه���ادر ه���ّز العامل وغ���رّي كّل �ص���يء؛ غرّي 

املعتقدات، امل�صاعر والأحا�صي�ص، وامل�صلمني؛ لي�ص يف اإيران فح�صب، 

ب���ل يف �صائر اأنحاء العامل الإ�صالم���ّي. اإّن حّكام البلدان الإ�صالمّية 
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الي���وم، حّت���ى اأولئك الذين ل ي�صتفيدون كثرًيا م���ن الإ�صالم، يرون 

؟ لأّن ال�صعوب تريد الإ�صالم. اإّن  اأنف�صهم م�صّطرين للتظاهر به! مِلَ

اأجهزة الكفر وال�صتكبار العاملّي اليوم، ت�صعر بالرعب من امل�صلمني، 

لأّنهم مل يعودوا ي�صعرون باحلقارة. امل�صلمون اليوم يف اأّي مكان يف 

العامل، ل ي�صعرون باخلجل من اإ�صالمهم، بل يفخرون به؛ وهذا ما 

فعلته الثورة.

ريقت دماوؤهم 
ُ
 اإّن دور اأولدك���م، و�صهدائك���م، وهوؤلء الذي���ن اأ

يف جبه���ات احلرب، و�صائر اجلبهات، هو ال���دور الأ�صا�ص يف هذه 

احلركة العظيمة. واإّننا اليوم ل نزال غري قادرين على اإدراك هذه 

1
العظمة؛ و�صيحكم التاريخ ويقول كلمته ب�صاأنهم.

مل نع���د ذلك ال�صعب ال���ذي يقف عاجًزا اأمام هج���وم الأعداء 

]كم���ا ح�صل يف الع�صرين من �صه���ر �صهريور[. حيث ع�صفت رياح 

احل���رب به���ذا البلد و�صلب���ت مّنا كّل �ص���يء. مل ن�صتط���ع ال�صمود 

ل�صاعت���ني! فاحتّل العدّو �صمال البالد و�صرقها وجنوبها. اأّي �صهيد 

ميك���ن اأن ن�صتذك���ره من تلك الف���رتة؟ واأّي جمموعة م���ن ال�صعب 

يومذاك، ميكنها القول باأّننا كّنا حا�صرين ودافعنا؟ وما هو احلال 

الي���وم، اأي يف عه���د ]حكوم���ة[ الإ�صالم؟ واأّي منطق���ة من مناطق 

الب���الد ل ميكنه���ا الفتخار باأّنه���ا دافعت دفاًع���ا م�صتميًتا جديًرا 

بالثن���اء؟ فاملرء اإذ يدخ���ل اأّي قرية من قرى مازن���دران هذه يرى 

�صوَر عدد من ال�صهداء هناك. وهكذا الأمر يف كّل مناطق البالد. 

2
اإًذا، بحركتنا هذه اأ�صبح الإ�صالم عزيًزا.

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء ومفقودي األثر، األسرى المحّررين 
والجرحى في محافظة بوشهر/26 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1992/1/1م.  

2- خطابه لدى لقائه علماء الدين وأئّمة الجمعة والجماعة في إقليم مازندران/17 
شّوال 1410هـ/ 1990/5/12م.   
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ه���وؤلء ال�صه���داء باإيثارهم، اأبقوا راي���َة الإ�صالم الت���ي رفعْتها 

يُد قائدنا العظي���م الإمام اخلمينّي } القوّي���ة، مرفوعًة عالية، 

1
واأعّزوا الإ�صالم واملعنوّية يف جميع اأقطار العامل.

اأعّزائي، اآباء ال�صهداء واأّمهاتهم، يا من قّدمتم فلذات اأكبادكم 

واأزاه���ري حياتكم يف �صبيل اهلل و�صربمت عل���ى �صهادتهم! ال�صباب 

اجلرح���ى الأع���ّزاء، ي���ا من بذلت���م يف بداي���ة �صبابك���م �صالمَتكم 

وعافيَتك���م من اأجل اهلل ويف �صبيله! زوجات ال�صهداء، اأبناءهم، يا 

م���ن حتّملتم امل�صائب ال�صعب���ة! اأقول لكم �صيًئا وهو، لو مل حتدث 

هذه املعجزة، ومل يربز �صبابكم و�صياء اأب�صاركم بهذا النحو وهم 

جمذوبون للحّق اإىل م�صاجعه���م ومقتلهم، ومل ي�صّحوا باأنف�صهم، 

2
ملا بقي اليوم من الإ�صالم اأثر؛ وهذا كان هدف ال�صتكبار.

ريقت يف �صبيل 
ُ
ل���و مل تكن هذه الدماء الطاهرة والعطرة التي اأ

اهلل، يقيًن���ا ملا بق���ي اليوم من النظام الإ�صالم���ّي اأثر، وملا ارتفعت 

3
رايُة القراآن الكرمي بهذا النحو.

والي���وَم، اإذا كان الإ�صالم يف الع���امل عزيًزا، فبربكة ال�صهداء. 

واإذا ُقّدمت اجلمهورّية الإ�صالمّي���ة اليوم اإىل العامل كقّوة �صعبّية، 

فبف�صل دماء ال�صه���داء. واإذا اتخذت ال�صعوُب الإ�صالمّية الأخرى 

يف خمتل���ف بلدان العامل، ال�صعَب الإيرايّن منوذًجا لها يف املقاومة 

4
والكفاح، فبربكة ت�صحيات ال�صهداء.

1- رسالة بمناسبة يوم تكريم الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/3 صفر 1411هـ/ 
1990/8/24م.  

1412هـــ/  شعبان  قــم/16  شهداء  عوائل  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -2
1992/2/19م.    

3- رسالة إلى عوائل الشهداء والجرحى على أعتاب أسبوع الدفاع المقّدس/13 
صفر 1410هـ/ 1989/9/14م.  

4- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء إيالم/17 جمادى اآلخرة 1411هـ/ 
1991/1/3م.  



123
دة

ها
ش

 ال
ار

 آث

اإذا راأيت���م اليوَم رايَة الإ�ص���الم مرفوع���ة، واإذا راأيتم ال�صعوَب 

امل�صلم���ة ت�صعر ب�صخ�صّيتها وهوّيته���ا، واإذا راأيتم �صيحة اهلل اأكرب 

ال�صادح���ة من حناج���ر ال�صباب امل�صل���م يف �صائر اأنح���اء البلدان 

الإ�صالمّي���ة، ته���ّز عرو����ص الق���وى امل�صتك���ربة، والإ�ص���الم عزيًزا 

وحدي���ث النا����ص يف الع���امل، فاعلم���وا اأّن هذا الفخ���ر اإمّنا ح�صل 

بف�صل اأبنائكم وهذه الدم���اء الطاهرة وهذه الت�صحيات والإيثار؛ 

1
ومل يكن ليح�صل لولها.

ل���ول �صهداوؤنا الأعّزاء وت�صحياته���م، ملا كانت اليوم هذه العّزة 

وهذه العظمة لالإ�صالم موجودة. عندما تنظرون اليوم يف ال�صاحة 

العاملّية، ترون اأّن رايَة الإ�صالم خّفاقٌة؛ والإ�صالَم عزيٌز؛ وال�صعوَب 

امل�صلمة تعمل وت�صعى من اأجل احلكومة الإ�صالمّية؛ قلوَب امل�صلمني 

مفعم���ٌة بالأمل؛ م�صتقب���َل امل�صلمني وا�صح ن���رّي، وال�صعوَب ل تهاب 

ول تخ���اف القوى اجلهّنمّية العاملّية. ذلك ال�صعور بالذّل واحلقارة 

التي ابُتليت به ال�صعوب امل�صت�صعفة طوال ع�صرات ال�صنني املا�صية، 

ب���ل القرون املا�صية، ل اأثر له الي���وم؛ فقد اأ�صبحت ال�صعوب اليوم 

�صجاعة قوّية ومن اأهل املبادرة والعمل.

اإذا اأراد امروؤ من�صف حتليَل هذه الظاهرة العظيمة يف العامل، 

�صي�ص���ل اإىل ه���ذه النتيجة، وهي اأّن كّل هذه ال���ربكات هي بف�صل 

دم���اء �صبابك���م واأبنائكم هوؤلء؛ وبف�صل ه���وؤلء املجاهدين الذين 

كانوا حا�صرين ل�صنوات بعد انت�صار الثورة يف اجلبهات املختلفة؛ 

مل يكرتث���وا لأرواحهم؛ وجعلوا الأه���داف الإلهّية حمّط اهتمامهم 

وتوّجهه���م؛ فبع�صهم نال ال�صهادة، والبع�ص الآخر ُجرح وُحرم يف 

ع���ّز �صبابه من العافية اجل�صدّية؛ والبع����ص وقع اأ�صرًيا بيد العدّو، 

1412هـــ/  شعبان  قــم/16  شهداء  عوائل  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -1
1992/2/19م.    
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وحتّم���ل ل�صنوات عذابات ال�صجن وعن���اءات ت�صّلط العدّو الغا�صم؛ 

1
هوؤلء هم من منحوا الإ�صالم تلك العّزة والعظمة.

م���ا اأري���د قوله لكم اأّيها ال�صب���اب الأعّزاء واأه���ايل هذه القرية 

وعوائ���ل ال�صهداء املحرتمون، اإّن جهادكم ه���ذا هو الذي اأّدى اإىل 

2
اإعالء ]كلمة[ الإ�صالم والقراآن الكرمي وا�صم اهلل تعاىل يف العامل.

3 -2. تحقيق القدرة للبلد والنظام بين الشعوب

ا. و�صعبنا  اأعزائ���ي، ق�صية ال�صه���ادة ق�صية عميقة ومهّمة ج���دًّ

ا باإميانه وم�صاعره الدينّية و�صجاعته.. قّدم  حلَّ هذه الق�صية عملًيّ

ال�صه���داء وكان ثّم���ة اآباء واأّمه���ات مل يبكوا عل���ى �صهدائهم حتى، 

وكانت هناك عوائل ارتدت ثياب الفرح يف مرا�صم تاأبني �صهدائها. 

اإًذا ق�صي���ة ال�صه���ادة مفروغ منه���ا عملًيّا يف اأذه���ان ال�صعب، لكّن 

ا للتفكري يف ال�صهادة. املجال اأمامنا وا�صع جًدّ

ل���و اأردنا عر�ص ق�صّية ال�صهادة واأهمّيتها يف جملة واحدة لقلنا 

اإّن العتق���اد بال�صه���ادة والإمي���ان بعظمة ال�صهداء ميث���ل بالن�صبة 

اإىل اأّي �صع���ب العم���َق املعن���وّي ل�صخ�صي���ة ذلك ال�صع���ب وُهوّيته. 

كي���ف ميك���ن ل�صع���ب اأن ُيعرف بالعظم���ة يف اأعني �صع���وب العامل؟ 

وكي���ف ميكن لل�صعب ب���دل اأن يتاأّث���ر ب�صتى العوام���ل ال�صيا�صّية يف 

الع���امل اأن يرتك تاأثريه يف جميع الأح���داث يف العامل؟ كيف ميكن 

لل�صع���ب بل���وغ هذه املكانة؟ كي���ف ميكن ل�صعب م���ن دون اأن تتوافر 

ل���ه املع���ّدات والأدوات الع�صكرّية املعّقدة، وم���ن دون اأن تكون لديه 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء ومفقودي األثر، واألسرى المحّررين 
والجرحى في محافظة بوشهر/26 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1992/1/1م. 

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من أهالي قرية ليلك، من توابع منطقة دلوار في 
بوشهر/9 رجب 1412هـ/  1992/1/3م. 
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اإمكانّي���ات اإعالمّية وا�صعة اأن يوؤّث���ر يف العامل وبني ال�صعوب بحيث 

تنج���ذب ال�صعوب اإليه؟ لحظوا ال�صتقبال ال���ذي خرج به ال�صعب 

اللبنايّن للقاء رئي�ص جمهورية ال�صعب الإيرايّن. هذا لي�ص بال�صيء 

ال�صغ���ري. اإّنه �صيء جدير بالدرا�صة والتحليل. كيف ميكن لرئي�ص 

جمهورّي���ة �صع���ب يف بلد اآخر وبني اأبناء �صع���ب اآخر لي�صت له �صلة 

قراب���ة بهم اإطالًقا اأن يحظى بكّل ه���ذا الهتمام؟ من اأين جاءت 

عظمة هذا ال�صعب؟ الإجابة ع���ن كّل هذه الأ�صئلة ت�صتدعي التنّبه 

لأهمّية ق�صّية ال�صهادة. 

حينما يتقبل �صعب بجميع اأبنائه و�صبابه واآبائه واأّمهاته الإيثار 

يف �صبي���ل اهلل والت�صحية بالنف�ص يف �صبيل الهدف الإلهّي ويوؤمنون 

ب���ه ف�ص���وف يكت�صب ه���ذا ال�صعب عمًق���ا هائاًل م���ن العظمة. ومن 

ا ومتفّوًقا من دون اأن  الطبيع���ي اأن يكون هذا ال�صعب مقت���دًرا وقوًيّ

يكون له �صالح ومن دون اأن ميتلك ثروة نقدّية ممّيزة.

لحظ���وا اأّن مئ���ة �صخ�ص م���ن حيث الع���دد مت�ص���اوون مع مئة 

�صخ����ص اآخرين يف مقابلهم. مئة �صخ����ص مقابل مئة �صخ�ص، اأو 

األ���ف �صخ����ص مقابل األف �صخ����ص. ع�صرة مالي���ني مقابل ع�صرة 

ماليني، هوؤلء مت�ص���اوون طبًعا. وقد يكون اأحدهم اأقوى من غريه 

من حيث الق���وة البدنّية والقدرات اجل�صمّي���ة واملادّية، ولكن حني 

تك���ون الفئة املقابلة التي ل قّوة لها م���ن الناحية اجل�صمّية واملادّية 

مت�صّلح���ة بالإميان باهلل تعاىل، ومقتنعة باأّنها اإذا �صّحت يف �صبيل 

اهلل ف�ص���وف لن تخ�صر �صيًئا بل �صتك�صب �صيًئا ف�صوف يتحّلى هوؤلء 

املئ���ة نفر بقوة ل ميكن للفئ���ة املقابلة لهم حيازتها. يف معركة بدر 

كان اأع���داء النبي اأ�صع���اَف امل�صلمني من حيث الع���دد، ومعّداتهم 

ا، واأموالهم واإمكانّياتهم املادّية  واأ�صلحتهم اأ�صعاف امل�صلمني اأي�صً

اأ�صعاف ما ل���دى امل�صلمني، لكن امل�صلمني انت�ص���روا، ملاذا؟ األي�ص 
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الن�صر بالقّوة وال�صواع���د؟ األي�ص بال�صيف؟ األي�ص بالأموال؟ األي�ص 

بالقتدار الظاهرّي؟ كال، لي�ص الن�صر بهذه الأمور. الن�صر منوط 

باقتدار ل يتاأّتى بامل���ال والإمكانّيات املادّية وال�صالح النووّي، اإمّنا 

ينبع من الإميان بال�صهادة والإيث���ار والعتقاد باأّن الإن�صان حينما 

ي�صّح���ي اإمّنا يتاج���ر ويتعامل م���ع اهلل تعاىل... ال�صع���ب الإيرايّن 

الي���وم ل يخ�ص���ى التهدي���دات والعرب���دات الت���ي يطلقه���ا روؤ�ص���اء 

اجلمهورّي���ات الغارق���ون يف املادّيات وال�صه���وات. اإّنه �صعب �صامد 

بق���ّوة على مبادئ���ه. والأمر كما ذكره الآب���اء والأّمهات املحرتمون 

الأع���ّزاء الذين جاوؤوا وحتّدثوا هنا.. ه���ذه كلمات �صادقة. عوائل 

ال�صه���داء واقف���ة �صام���دة وال�صعب الإي���رايّن واق���ف �صامد بفعل 

القتدار املعنوّي والقّوة التي ي�صعرها يف نف�صه بف�صل الإميان باهلل 

 
1
تعاىل. ينبغي تعزيز هذا الإميان.

؟! مل تكن هذه احلالة 
2
اأراأيت���م الفتى الذي قتل يف ح�صن والده

الأوىل؛ هن���اك ح���الت اأخرى مماثلة. عظمة ه���ذه احلركة كبرية 

ا بحيث اإّنه���م ل يرون ه���ذه الت�صحيات كبرية. كم���ا اإّنكم يف  ج���دًّ

مرحلة احل���رب املفرو�صة قّدمتم ت�صحيات كب���رية وكنتم ترونها 

�صغ���رية؛ لك���ّن ت�صحياتك���م قد اأذهل���ت العامل. هكذا ه���و ال�صعب 

الفل�صطين���ّي الي���وم؛ ي�صت�صغ���ر الت�صحي���ات التي يقّدمه���ا. لكّنه 

1- في لقاء مع عوائل شهداء قم وجرحاها/13 ذي القعدة 1431هـ/ 2010/10/20م.

2- إشارة إلى استشهاد الطفل الفلسطينّي »محّمد الدرّة«. في األّول من تشرين 
الثانية المعروفة بانتفاضة  األّول/أكتوبر 2000م في األيام األولى من االنتفاضة 
األقصى؛ كان محّمد الدرّة متوجًها بصحبة والده إلى البيت في منطقة »نتساريم« 
في قطاع غزّة واستشهد برصاص الجنود الصهاينة. كان الجنود الصهاينة يطلقون 
النار على الفلسطينيّين على مدى 45 دقيقة وكان والد محّمد الدرّة قد خبّأ ابَنه 
خلف ظهره ليحميه، لكن في النهاية استشهد على أيدي الصهاينة. لقد انتشرت 
صورة قتل محّمد الذي كان يختبئ خلف ظهر والده التي التقطها مصّور عربي 

لقناة فرانس 2 التي بثّتها. 
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اأذه���ل العامل. �صهادة ك�صهادة ذلك الفت���ى يف ح�صن والده األهبت 

1
اأحا�صي�ص �صعوب العامل. هذه اأمور بالغة الأهّمّية.

واإن الن�ص���ال ال���ذي انطل���ق به ال�صع���ب الفل�صطين���ّي الآن لي�ص 

ن�ص���اًل بني جي�ص واآخر، كي نت�ص���اءل كم ميتلك هذا من الدبابات 

وك���م ميتلك ذاك؟ وَم���ِن املتفوق؛ هذا اأم ذاك؟ اإن���ه �صراع اأبدان 

واأج�ص���اد واأرواح اأنا�ص ل يرهبهم املوت، واإّن كّل �صاب فدائّي يقف 

اأم���ام الكيان الغا�ص���ب فهو ُيدخ���ل فيهم الرعب بق���در ما ُيدخله 

جي����ص باأكمله، ومل تع���د الدبابة وال�صاروخ ومروحّي���ات الأبات�صي 

تّث���ل الرّد على هذا الإن�صان؛ فعندم���ا ل يرهب املوَت اإن�صاٌن -ولو 

كان لوحده-وتاأّه���ب للت�صحي���ة يف �صبي���ل اهلل، واأداًء لواجبه، فهو 

ميّث���ل اأعظم خط���ر بالن�صبة اإىل اأه���ل الدنيا عدمي���ي الإن�صاف. 

وله���ذا فاإّنك���م ت�صاه���دون الأمريكّيني وعل���ى اأعل���ى امل�صتويات قد 

 
2
بادروا لّتخاذ موقفهم يف مواجهة هوؤلء ال�صباب ال�صت�صهادّيني.

لقد عقد ال�صعب الفل�صطينّي العزم وو�صعت الف�صائل الفل�صطينّية 

املجاه���دة من قبيل منظّمة فتح وحما����ص واجلبهة ال�صعبّية وحركة 

لوا  اجلهاد وحزب اهلل يف لبنان وغريهم يًدا بيد وعقدوا العزم وتو�صّ

جميعه���م اإىل حم�صل���ة واحدة وتلّم�ص���وا طريق الف���داء واأدركوا اأّن 

ال�صبيل خلال�ص فل�صطني هو ال�صتعداد للت�صحية، وجّربوا ال�صهادة 

ففهموا اأّن العدّو عاجز اأمام ال�صهادة وحّب ال�صت�صهاد وعدم الرهبة 

من املوت. فالذي ي�صت�صهد يف �صبيل اهلل هو املخّلد وفكره و�صخ�صّيته 

هم���ا اخلالدان، اأّما من ل ي�صل���ك طريق الت�صحية يف �صبيل مبادئه 

 Q1- في االجتماع الكبير للتعبويّين المشاركين في مخيّم أصحاب اإلمام علي
الثقافّي-الجهادّي 22 رجب 1421هـ/ 2000/10/20م. 

2- في االجتماع الكبير لزّوار حرم اإلمام الخمينّي )ره(/23 ربيع األّول 1423هـ/ 
2002/6/3م.
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خمتاًرا فلرمبا يعي�ص بج�صمه اأياًما معدودات لكّن �صخ�صّيته وهوّيته 

م�صريهم���ا الفناء، وال�صعب الفل�صطينّي قد اأدرك ال�صهادة، والأمل 

يحدونا اأن ي�صمد امل�صوؤول���ون يف �صلطة احلكم الذاتّي الفل�صطينّية 

على م���ا قالوا ويواكبوا اأبناء �صعبهم يف ه���ذا الدرب ول ي�صت�صلموا، 

1
فالعدو ي�صري نحو ال�صعف يوًما بعد يوم.

اإذا كان �صع���ب مثل ال�صعب الإي���راين املكافح الر�صيد، قد خرب 

ميادين الكفاح وقّدم كّل هوؤلء ال�صهداء، وعرب اأنهاًرا من الدماء، 

وكان ن�ص���اوؤه ورجاله كاأ�صد زائرة يف ميادي���ن الوغى، فاإن تقّدمت 

2
اأمريكا خطوة، �صيوّجه لها �صفعة ل تبقي لها باقية.

اإنك���م تعلمون اأّيه���ا الإخوة والأخوات اأّن العظم���ة والقّوة املعنوّية 

التي يتمّتع بها النظام الإ�صالمّي والأّمة امل�صلمة اليوم يف العامل ويف 

عي���ون القوى ال�صيطانّية تعود اإىل ال�صه���ادة واإىل ما قّدمه اأعزاوؤكم 

من فداء. فليعلم اأبناُء ال�صهداء اأّن اآباءهم هم الذين جعلوا الإ�صالم 

ميتاز به���ذه العظمة يف عيون ال�صياطني وطواغي���ت العامل. لقد مّر 

زم���ان كان���وا ل يعريون فيه اأدن���ى اأهمّية ول يقيم���ون وزًنا لالإ�صالم 

واملجتمع الإ�صالمّي، كما كانوا يعّدون امل�صلمني قوًما بال فكر، لكّنهم 

اأدرك���وا اليوم اأّن الإ�صالم زل���زل ق�صور قوتهم ال�صيطانّية يف اأرجاء 

العامل كاّفة. اإن الإمام العظيم، الذي كان ا�صمه وذكره يذيب قلوب 

الق���وى الطاغوتّية ويهّز معاقلها، قد اأخذ عظمته من الإ�صالم. لقد 

كان عظيًما لأّنه كان يعّد نف�صه خادًما لالإ�صالم وامل�صلمني، وقد اأ�صبغ 

3
جهاده وجهاد �صعبه العظمة على الإ�صالم.

1-  في خطبتَي صالة الجمعة في طهران/22 محرّم 1423هـ/ 2002/4/4م.

2- خطابه في حشد كبير من الناس بمناسبة والدة اإلمام المهدّي |/16 شعبان 
1416هـ/1996/1/7م.  

3- في لقاء مع أبناء الشهداء المتفوقين، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد/14 محرّم 1410هـ/ 1989/8/16م.  
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3 -3. علّو شأن النظام وإثبات حّقانّيته للعالم

عندما يتغا�صى جمتمع عن نف�صه، عن وجوده، عن راحته من اأجل 

قيمة ما، وحقيقة ما، فاإّنه يثبت حّقانّيته للعامل؛ فاحلّقانّية هي التي 

تبق���ى، واحلّق هو الذي يبقى؛ هذه �صّنة اإلهّي���ة... �صهداوؤنا الأعّزاء 

.
1
وم�صّحونا هم اأ�صخا�ص انقطعوا عن كّل رغباتهم ال�صخ�صّية

فلتعلموا اأّيه���ا الإخوة والأخوات الأع���ّزاء وكّل ال�صعب الإيرايّن 

العظي���م باأّن كربالء هي اأ�صوتنا ومثالنا الدائم. كربالء مثال على 

اأن ل ي���رتّدد الإن�ص���ان اأمام عظم���ة العدّو. هذا مث���ال ومنوذج قد 

اختربناه. �صحيح اأّن الإمام احل�صني بن علي Q قد ا�صُت�صهد يف 

نفًرا م���ن اأ�صحابه، لكّن هذا ل يعني  ع�ص���ر �صدر الإ�صالم مع 72 

اأّن عل���ى كّل م���ن ي�صلك طريق احل�ص���ني Q وكّل الذين ي�صريون 

يف طري���ق الكفاح، اأن ي�صت�صهدوا؛ ل. لق���د اخترب ال�صعب الإيرايّن 

الي���وم، بحم���د اهلل، طري���ق احل�ص���ني Q وهو حا�ص���ر ومرفوع 

الراأ�ص وعزيز بني ال�صعوب الإ�صالمّية و�صعوب العامل. وكما فعلتم 

اأنتم قب���ل انت�صار الثورة و�صلكتم طريق احل�صني Q الذي يعني 

ع���دم اخل���وف من الع���دّو وتقّب���ل حماربة الع���دّو املت�صّل���ط، هكذا 

���ا يف مرحلة احلرب. لق���د اأدرك �صعبنا اأّن ال�صرق  كان الأم���ر اأي�صً

والغ���رب وكّل ق���وى ال�صتكبار يقفون يف مواجهت���ه، لكّنه مل يخف. 

حتًم���ا، قّدمنا �صهداء كباًرا، فقدنا اأحّب���اء لنا، واأحّباء لنا خ�صروا 

�صّحته���م و�صالمتهم اجل�صدّية واأ�صبح���وا جرحى دائمني، وق�صى 

اآخرون �صنوات يف الأ�صر... لكّن ال�صعب قد و�صل بهذه الت�صحيات 

اإىل ذروة الع���ّزة والعظم���ة؛ واأ�صبح الإ�صالم عزي���ًزا، وُرفعت راية 

1- خطابه لدى لقاء عوائل الشهداء والجرحى في محافظة خراسان الشماليّة/28 
ذي القعدة 1433هـ/ 2012/10/13م.
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1
الإ�صالم. هذا بف�صل ذلك ال�صمود.

يعرتف قادة ال�صتكبار العاملي اليوم باأّنهم يف فرتة الدفاع املقّد�ص 

كانوا يجّهزون اجلي�ص املهاجم ب���كّل اأنواع التجهيزات، واأّنهم كانوا 

يظهرون حقدهم على النظام الإ�صالم���ّي وال�صعب الإيرايّن الثورّي 

املوؤمن وال�صجاع من خالل الدعم ال�صامل للمهاجمني البعثّيني. لقد 

اأف�صلت اليد القوّية لل�صعب الإيرايّن، اأي ال�صباب والرجال امل�صّحني 

واملوؤمنني، ومن خلفهم العوائل والأقرباء، م�صاعي الأعداء، وعّطلت 

فاعلّي���ة جتهيزات اإمرباطورّي���ات ال�صتكبار، ورفع���ت راأ�ص النظام 

الإ�صالمّي وهذا ال�صعب املقاوم يف العامل والتاريخ. اإّن دماء �صهدائنا 

الأع���ّزاء ثمن عظي���م دفعه ال�صعب الإي���راين يف �صبيل حفظ �صرفه 

وا�صتقالل���ه ودينه وعّزته. والي���وم، اإّن تكرمي ه���وؤلء املجاهدين يف 

�صبي���ل اهلل وتعظيمهم هو تكليف وجدايّن واأخالقّي وواجب على كّل 

2
م�صلم وكّل اإيرايّن.

3 -4. إدانة المجرمين في أعين المنصفين 

في العالم وظهور قّوة اإلسالم األصيل

اإّن الذي���ن اأريقت دماوؤهم الطاه���رة يف حادثة ال�صابع من تري 

واحل���وادث الأخرى والذين ا�صت�صهدوا خالل الثورة هم نخبة هذه 

الأّمة وطالئعها، كان من بينهم علماء ومفكرون ومقاومون قدامى 

وجماهري م�صّحية واأ�صخا�ص كانوا يفدون �صعبهم ووطنهم وقيمهم 

وثورتهم؛ ففي اأي ميزان من املوازين ُيعّد قتل اأولئك جُماًزا، ومن 

1- خطابه لدى لقائه حشًدا من شرائح الشعب المختلفة بمناسبة حلول شهر 
محرّم الحرام، 1/محرّم 1413هـ/ 1992/7/1م.

2- رسالة بمناسبة يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/19 رجب 1423هـ 
/2002/9/25م.
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هو الذي ل ي�صتطيع اأن يعدَّ قاتليهم من الإرهابيني ثم ل يحا�صبهم 

ول يحاكمهم؟ هذه حقيقة وا�صحة...

اإّن املحاف���ل الغربّي���ة كالربمل���ان الأوروبّي وغ���ريه والتي تدعم 

ا، فاإّنهم بذلك ي�صّودون �صفحات  ا و�صيا�صًيّ اأولئك )املنافقني( مالًيّ

تاريخه���م، اأدان���وا اأنف�صهم باأنف�صه���م اأكرث فاأكرث ل���دى الإن�صانية 

املن�صف���ة و�صتبقى اأعماله���م و�صمة عار عل���ى جبينهم. وهذا من 

ريقت 
ُ
ب���ركات تلك الدماء الزاكية لأولئ���ك ال�صهداء الأعزاء التي اأ

يف مذبح���ة ال�صاب���ع من تري، لق���د ج�ّصدت تلك املذبح���ة مظلومّية 

 
1
ال�صهداء وف�صحت دماوؤهم الطاهرة وح�صيَة اأولئك الزمر القتلة.

يوًم���ا بعد ي���وم تفقد قوى الع���امل واإمرباطورّي���اُت املال والعنف 

ت�صّوَرها باأّنها �صتتمّكن، م���ن خالل عملّيات ت�صييق اخلناق كتلك 

الت���ي ُتار����ص يف اأوروبا والبل���دان الإ�صالمّية واأماك���ن اأخرى �صّد 

امل�صلم���ني، من اإخراج الإ�صالم من ال�صاحة. لقد حّل فجر الإ�صالم 

وهو ب���اٍق يف �صاحة البقاء. لقد وىّل ذلك الزمن الذي كان ميكنهم 

فيه عزل الإ�صالم. لقد جعلوا الإ�صالم منزوًيا ل�صنوات طويلة وكان 

ذلك النزواء كبرًيا لدرج���ة اأّنهم مل يعودوا يخ�صونه؛ لأّنه ل ي�صّكل 

خط���ًرا عليهم. الإ�صالم املطارد، الإ�ص���الم املخفي، الإ�صالم الذي 

كان اأتباعه يخجلون من قول نحن م�صلمون ويخجلون من قول »ب�صم 

اهلل الرحم���ن الرحي���م« يف بدء كالمهم، ل ي�صّكل���ون اأّي خطر على 

قوى ال�صتكبار... كان الإ�صالم الذي من هذا النوع يف غربة! 

بن���اًء على ذلك، اإّنه���م ل يخ�صون من مثل هذا الإ�صالم؛ كذلك 

 َم���ن يكنزون الذهب والف�ص���ة كال�صعودّيني 
ِ
ل يخاف���ون من اإ�صالم

اآلخرة 1409هـ/  القضائّي/21 جمادى  الجهاز  مبايعة مسؤولي  1- في مراسم 
1989/1/28م.   
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 اخلا�صع���ني اأمثال بع�ص 
ِ
واأمثاله���م. اأمريكا ل تخ�ص���ى من اإ�صالم

ال���دول الأخرى -ل تخ�صى ذلك الإ�ص���الم- الإ�صالُم الذي تخ�صاه 

هو الإ�صالم الأ�صيل، الإ�صالم الق���راآيّن، اإ�صالم اجلهاد والن�صال 

واإ�ص���الم الت���وّكل عل���ى اهلل تع���اىل؛ اأي الإ�ص���الم الذي ب���ني اأيدي 

�صعبنا الثورّي وبني اأيديكم واأيدي �صبابكم الذي يذهبون ويقاتلون 

1
وُي�صت�صهدون. من هذا الإ�صالم يخافون.

اأج���ل، اإّن ال�صتكب���ار وحا�صيت���ه الإعالمّية والدعائّي���ة والأقالم 

ا البلد  والأب���واق العميلة له لي�صوا فقط غري قلق���ني بل ي�صعدهم جدًّ

ال���ذي يقبع يف اأعماق الرجعّي���ة، و�صعب يعي����ص يف اأهوائه وتقاليده 

اجلاهلّية ويفتح اأبواب خزائن���ه املادّية اأمامهم وي�صت�صلم جل�صعهم 

وطمعهم وت�صّلطهم ويقبل منهم ثقافة الف�صاد والفح�صاء وال�صتهالك 

املفرط و�صرب اخلمر والفجور. اإّنهم �صاخطون ومرتبكون من عودة 

ال�صع���وب اإىل املا�صي الذي يذكرهم بالعّزة والعظمة ويفتح اأمامهم 

طري���ق اجلهاد وال�صه���ادة ويعيد لهم الكرام���ة الإن�صانّية ويقطع يد 

املت�صّلط���ني عن نهب و�صرقة اأموالهم واأعرا�صه���م، ويعّلمهم اآية: {

 ويقراأ عليهم 
2
 ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اٱمْلُوؤِْمِننَي �َسِبياًل }

ُ َّ
َوَل��ن َيْجَعَل اٱهلل

 ويو�صل اإىل 
3
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي} ِ اْلِعَزّ

َّ
الآية الكرمية: {َوهلِل

 ِ
َّ

اآذانه���م وقلوبهم خط���اب: {َوَما َلُك��ْم ل ُتَقاِتُلوَن يِف �َسِبي��ِل اهلل

ل  ْكُم اإِ  ويطّبق يف عي�صهم د�صت���ور {اإِِن احْلُ
4
َعِف��نَي... } َوامْلُ�ْسَت�سْ

اآلخرة  جمادى  القضائّي/21  الجهاز  في  المسؤولين  مبايعة  مراسم  في   -1
1409هـ/ 1989/1/28م.   

2- سورة النساء، شطر من اآلية 141.

3- سورة المنافقون، شطر من اآلية 8.

4- سورة النساء، شطر من اآلية 75.
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 وباخت�ص���ار يجعل اهلل تعاىل والدين والقراآن الكرمي حموًرا 
1
{ ِ

َّ
هلِل

حلياته���م ويقطع يد الطواغيت امل�صتكربين وامل�صتبّدين واملت�صّلطني 

ع���ن حياتهم، اأج���ل اإّنهم خائفون من الع���ودة اإىل هذا التاريخ ومن 

الرتب���اط مع هذا املا�صي ولذلك اإّنهم يري���دون وي�صعون اأن يحولوا 

 
2
دون ذلك مهما كان الثمن.

 �صيتغرّي جمرى الأحداث و�صيبتداأ م�صار زوال 
3
من هذه املرحلة

الدولة الغا�صبة وزوال ال�صيطرة املطلقة لأمريكا يف املنطقة، التي 

كانت طوال ال�صنوات املتمادية �صريكة للدولة املحتّلة يف جرائمها. 

واملجموع���ات اجلهادّية املوؤمنة بالإ�صالم يف فل�صطني ولبنان بداأت 

بالظهور، وهم ي�صنعون جياًل من املجاهدين ال�صادقني والأ�صّداء؛ 

حييا من جديد، والقّوة احلقيقّية -اأي قّوة 
ُ
اجلهاد وال�صهادة ق���د اأ

ال�صعب الذي تر�صخ فيه اإرادة ال�صمود والت�صحية-ت�صتعيد مكانتها 

يف مع���ادلت فل�صط���ني واملنطق���ة. اإّن الدم���اء الطاه���رة لل�صباب 

العا�صق���ني لل�صه���ادة، واحل�صور املي���دايّن للمجاهدي���ن امل�صّحني 

باأرواحه���م، يخلط اأوراق اأهل الدنيا وال�صلط���ة املاّدّيني والطالبني 

 
4
لّلذة، ويفتح ميداًنا جديًدا ينت�صر فيه الدم على ال�صيف.

اأنت���م واملجاه���دون ال�صجع���ان   
5
اإّن �صربك���م لع�صري���ن يوًم���ا

وامل�صّحون وعموم اأبناء غّزة يف مقابل اأفظع جرائم حروب العامل 

والتاري���خ، قد جعل راية العّزة ترفرف فوق راأ�ص الأّمة الإ�صالمّية. 

1- سورة يوسف، شطر من اآلية 40.

2- رسالة إلى حّجاج بيت الله الحرام/3 ذي القعدة 1411هـ/ 1991/6/16م. 

3- انتصار الثورة اإلسالميّة في إيران.

الشعب  حقوق  عن  والدفاع  للقدس  الثالث  الدولي  المؤتمر  في  كلمته   -4
الفلسطينّي/16 ربيع األّول 1427هـ/ 2006/4/14م. 

5- حكومة حماس.
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لق���د اأثبّتم باأّن القلب املفعم بالإميان ب���اهلل والقيامة وروح امل�صلم 

املنيعة والعزيزة التي تاأبى اخل�صوع واخلنوع للظلم واجلور، تخلق 

قدرة وقّوة كبرية تقف احلكوم���ات اجلّبارة وامل�صتكربة واجليو�ص 

املجّهزة باأف�صل العتاد اأمامها عاجزة ذليلة.

واجلي�ص الذي اأرغمته ت�صحياتكم وحّبكم لل�صهادة على التوّقف 

لع�صري���ن يوًم���ا ذلياًل خل���ف بّوابات غ���ّزة، هو نف�ص���ه ذلك اجلي�ص 

الذي احتّل يف ظرف �صّت���ة اأّيام اأجزاًء كبرية من ثالث دول عربّية. 

فلتفتخروا باإميانكم وتوّكلكم، بح�صن ظّنكم بالوعد الإلهّي، ب�صربكم 

و�صجاعتكم وت�صحياتكم، التي يفتخر اليوم بها جميع امل�صلمني. اإّن 

جهادك���م اإىل اليوم، قد ف�صح اأمريكا والكي���ان ال�صهيويّن وحماته 

ومنّظمة الأمم املّتحدة ومنافقي الأّمة الإ�صالمّية.

اليوم، لي����ص ال�صعوب الإ�صالمّية فح�صب، ب���ل الكثري من اأبناء 

ال�صع���وب الأوروبّي���ة والأمريكّي���ة يوؤمنون يف ال�صمي���م باأحّقّيتكم. 

اأنتم اليوم منت�ص���رون، وا�صتمرار هذا ال�صم���ود العزيز، �صيودي 

بالع���دّو الذليل املع���ادي لالإن�صانّية اإىل ذّل وهزمي���ة اأكرب. اإن �صاء 

1
اهلل تعاىل.

�ص���الم اهلل ورحمت���ه عل���ى اأرواح ال�صهداء الطّيب���ة، منذ �صدر 

الإ�صالم اإىل يومنا هذا، ل �صّيما �صهداء احلرب املفرو�صة، الذين 

كلها، 
ُ
رووا بدمائه���م الطاه���رة �صج���رة الإ�ص���الم املباركة فاآت���ت اأ

2
واأعّزوا املوؤمنني واأذّلوا املعاندين.

الشرعيّة/19 محرّم  إلى إسماعيل هنيّة رئيس وزراء حكومة حماس  1- رسالة 
1430هـ/ 2009/1/15م.

1410هـــ  صفر  المفروضة/20  للحرب  التاسعة  الذكرى  بمناسبة  رسالة   -2
/1989/9/21م.   
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3-5. اتّخاذ القدوة وصحوة الشعوب 

ونزوعها نحو األمور المعنوّية

اإّن احلقيق���ة الت���ي ينبغ���ي اأن نفخر بها، ه���ي اأّن ح���ال واأجواء 

حييت من خالل 
ُ
ال�صه���ادة وال�صّنة الإلهّية للقتل يف �صبي���ل اهلل قد اأ

النظ���ام الإ�صالم���ّي. ففي املا�صي كان الذي���ن يعانون يف �صبيل اهلل 

قّلة، حتى اإّن البع�ص كان ل يتحّمل اأدنى جتّهم ]اأدنى عناء[ يف �صبيل 

اهلل خالل عمٍر متو�ّصطه �صبعون عاًما، ومل يكونوا م�صتعّدين لتحمل 

جتّه���م يف �صبيل اهلل، فكيف ببذل حياته���م وراأ�ص مال وجودهم يف 

�صبيل اهلل؟!

اإن���ه ملن القبيح ج���ًدا بالن�صبة اإىل �صعب يعي����ص با�صم الإ�صالم 

اأن ل يواج���ه م�صكلة يف �صبيل حتقيق هذا الهدف العظيم. و�صنجد 

اأن الإ�صالم يف جمتم���ع من هذا النوع �صيتال�صى ويفقد لونه واأثره 

 
1
يوًما بعد اآخر.

اإّن اإمامن���ا العزيز والكب���ري لي�ص بينن���ا الآن، وكذلك ال�صهداء 

لي�صوا بيننا الآن لكّنهم هم يعي�صون جميًعا يف قلوبنا وعقولنا، هم 

حا�ص���رون يف طريق حياتنا وعلى �ص���راط ثورتنا امل�صتقيم واأحياء 

ونا�صط���ون. اإّن الأث���ر الوجودّي لذل���ك الرجل العظي���م واأ�صحابه 

ال�صه���داء مل يقت�صر فق���ط على مرحلة حياتهم، كم���ا اإّنه مل يكن 

متعّلًقا باإي���ران ح�صًرا. اليوم وبربكة وج���وده وال�صهداء وعمرهم 

املب���ارك ي�صبح الإ�صالم اأكرث تاأّلًق���ا يوًما بعد يوم وي�صبح �صحاب 

التحريفات واجله���الت والفنت املرتاكم اأكرث تداعًي���ا و�صعًفا. اإّن 

الث���ورة التي �صنعها الإمام ومنحها ال�صهداُء بدمائهم لوَن ورائحة 

1- في لقاء مع أبناء الشهداء المتفوقين، مسؤولي الشؤون الثقافيّة في مؤّسسة 
الشهيد/14محرّم 1410هـ/ 1989/8/16م.  
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ال���وردة احلم���راء ُتظه���ر نف�صه���ا الآن ويف جميع اأنح���اء العامل يف 

يقظ���ة ال�صع���وب املظلومة ويف جتديد حياة املجتمع���ات الإ�صالمّية 

ويف الق���وة املتزاي���دة يوًما بع���د يوم لالأ�ص����ص املعنوّي���ة ويف انهيار 

النزعة املادّية الوا�صح���ة واملمزوجة بالنفاق، ويف اخلال�صة، فاإّن 

ه���ذه الثورة تظهر نف�صها يف اإعالء احل���ّق واإذلل الباطل. اإّن راية 

ع���روج الإن�ص���ان اإىل �صماء الروحانّي���ة والتي يتّم رفعه���ا اليوم يف 

زوايا واأطراف العامل هي يف احلقيقة راية اإمامنا و�صهدائنا، اإّنهم 

 
1
اأحياء و�صي�صبحون اأكرث حياة يوًما بعد يوم.

يف كّل مكان وكّل زمان يذكر فيه انت�صار يوم الثاين والع�صرين 

م���ن �صهر بهمن اأو يوؤتى على ذكر هذا الي���وم ترتاءى اأمام الأعني 

وج���وه ال�صه���داء وال�ص���ورة الدموّي���ة لل�صه���ادة. وذل���ك لأّن ذلك 

النت�صار الكبري الذي غ���رّي م�صار التاريخ لي�ص فقط يف وطننا بل 

على م�صتوى العامل اأجم���ع مل يكن ليح�صل اإّل باإحياء روح اجلهاد 

  
2
وال�صهادة يف �صعبنا البطل.

ل���ن ي�صتطيع  �صعب الدف���اع عن هوّيته وعّزت���ه وكرامته الوطنّية 

وعن القيم واملعتقدات واحلق���وق، من دون تقدمي الت�صحيات. ولن 

تكون عاقبة الهروب من امليادين التي يفر�صها الظاملون وم�صتكربو 

العامل على ال�صعوب احلّرة، �صوى الذل، ومن ثّم املحا�صرة يف دائرة 

الظل���م والعتداء عل���ى الإن�صان. هذا الدر�ص عّلم���ه �صعُبنا الر�صيد 

والواعي للجميع وخّلده يف التاريخ. واإّن اجلهاد العظيم للفل�صطينّيني 

املظلومني اليوم، الذين باأيديهم العزلء اأعجزوا واأرعبوا ال�صهاينة 

الأج���الف وق�صاة القلوب واملجّهزين باأق���وى الأ�صلحة، هو ا�صتمرار 

1- رسالة في تخليد الشهداء وتكريم الجرحى في اليوم الثامن من عشرة الفجر 
المباركة/13 رجب 1410هـ/ 1990/2/8م.  

2- المصدر نفسه.
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لذل���ك الدر�ص اخلالد، واإّن تخّب���ط القّوات املحتّلة للعراق يف الوحل 

1
هو نتيجة لهذا املثال التعليمّي يف تلك الديار.

اعرف���وا ق���دَر �صهداء جبهتك���م، وقدَر تلك املقاوم���ة املظلومة، 

ق���در �صمود الإمام الراحل و�صالبته الأ�صّد من الفولذ؛ هوؤلء هم 

الذي���ن اأّثروا يف ال�صع���ب الفل�صطينّي بنح���و، ويف لبنان بنحو، ويف 

�صع���وب اأمريكا الالتينّية بنحو، ويف �صعب اأفريقيا اجلنوبّية بنحو، 

ويف �صع���وب ال�ص���رق الأو�صط بنح���و، ويف �صعوب كث���رية من الدول 

2
العربّية -التابعة حكوماتها لأمريكا- بنحو.

من اأج���ل اأن يطيح اأع���داُء الإ�ص���الم براية احلك���م الإ�صالمّي 

املرفوع���ة، ويبع���دوا ه���ذه العالم���ة الباعث���ة على الأمل م���ن اأمام 

اأنظ���ار ال�صع���وب امل�صلم���ة، تو�ّصلوا بالهج���وم الع�صك���رّي، واأر�صلوا 

النظ���ام البعثّي الفا�صد ال�صاّل بتجهي���زات �صاملة ملحاربة ال�صعب 

الإي���رايّن املوؤمن ال�صجاع. جه���اد هذا ال�صعب العظي���م الذي كان 

دفاًعا غي���وًرا عن الإ�صالم واجلمهورّية الإ�صالمّية، واأعّز الإ�صالم 

قد ا�صُتمّد من الإميان باأهّمّية ال�صهادة ومنزلة 
 

والأّمة الإ�صالمّية،

ال�صهيد، فظه���ر �صوق للت�صحية مع هذه املعرف���ة الوا�صحة البّينة 

يف قل���وب املجاهدي���ن وعوائله���م. وق���د ن���ال البع�ص ه���ذا املقاَم 

الرفيع، والبع�ص يف ح���ال انتظار، والتحق البع�ص مبيدان اجلهاد 

ى َنْحَبُه  بج�صم���ه وروحه، وهو يف ح���ال انتظ���ار {َفِمْنُهْم َمْن َق�سَ

 وه���ذا م���ا ح�صل، حي���ث اأ�صبح جهاد 
3
َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظ��ُر...}

1- رسالة بمناسبة تخليد الشهداء وتكريم الجرحى في أسبوع الدفاع المقّدس 
10 رمضان 1425هـ/ 2004/10/23م.   

2- خطابه لدى لقائه آالف العناصر من الطلبة الجامعيّين التعبويّين في سائر 
جامعات البالد/5 جمادى األولى 1428هـ/ 2007/5/21م.

3- سورة األحزاب، اآلية 23.
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ال�صع���ب الإي���رايّن الفريد من نوعه قدوًة ومث���اًل لالأّمة الإ�صالمّية 

جمع���اء، واأظه���ر للجميع عمليًّا �ص���رَّ العّزة وال�صتق���الل وال�صعادة 

1
الذي هو ذلك اجلهاد وتلك الت�صحية عينها.

اإّن ال�صهيد بالن�صبة اإىل هذا ال�صعب، والبلد، وعائلته، واأولده، 

وزوجته، واأبويه، هو نوع من التذكار، و�صبب للعظمة والفتخار. كّل 

ه���وؤلء ال�صهداء هم �صهداء ال�صعب الإيرايّن، بل اإذا دّققنا النظر، 

هم �صهداء الأّم���ة الإ�صالمّية. فالأ�صخا�ص الذي���ن ا�صُت�صهدوا اإّما 

يف جبهة احلرب املفرو�صة علينا -كاآبائكم-اأو اغتالهم املنافقون 

يف الأزّق���ة والطرقات، كانوا موؤّثري���ن يف خال�ص العامل من �صلطة 

ال�صيوعّي���ني. يف احلقيقة، كّل ه���ذه البلدان التي خرجت من حتت 

نري �صلطة ال�صيوعّيني املفرو�صة عليهم والنظام الإحلادّي، َمدينة 

ل�صهدائنا. وهذا اأمر ميكن اإثباته بالدليل التاريخّي والعلمّي، وهو 

لي�ص جمّرد �صعارات.

الي���وم، اإذ ت���رون ن�صي���َم ال�صح���وة الإ�صالمّية يه���ّب يف �صمال 

اأفريقيا، واأركان احلكومات التابعة والعميلة يف تلك املنطقة تهتّز، 

فاإمّنا ه���ذا بتاأثري دماء �صهدائنا ه���وؤلء. اإًذا، هوؤلء �صهداء الأّمة 

الإ�صالمّي���ة. اأو لناأخ���ذ مث���اًل الق�صّية الفل�صطينّي���ة التي اأ�صبحت 

غريبة.... لقد ت�ص���ّور اجلميع باأّن الق�صّية الفل�صطينّية قد انتهت 

ولن يدافع اأح���ٌد بعُد عن حّق ذلك ال�صعب. لكن فجاأة ظهر �صباب 

م�صلم���ون موؤمنون م�صّحون ثورّي���ون يف قلب فل�صطني املحتّلة وبيت 

املقد����ص ال�صليب -ل يف اخلارج ول يف ال���دول الأوروبّية والآ�صيوّية 

ويف املوؤترات-واأطلقوا ال�صعارات وبداأوا باأيديهم اخلالية كفاًحا 

ا  ا اإىل الآن، واإن �ص���اء اهلل �صيبقى م�صتمرًّ مريًرا، ل ي���زال م�صتمرًّ

1- رسالة بمناسبة يوم تكريم شهداء الدفاع المقّدس وجرحاه/6 رمضان 1427هـ/ 
2006/9/28م.   
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حّت���ى حتقي���ق الن�صر. من اأين ظهر هذا الكف���اح الإمياين احلّي؟ 

م���ن دم���اء �صهدائن���ا. وعلي���ه، ف�صهداوؤنا الأع���ّزاء لي�ص���وا �صهداء 

ال�صع���ب الإيرايّن فح�صب، بل �صهداء الأّمة الإ�صالمّية. وهم لي�صوا 

 
1
مرتبطني بعوائلهم فح�صب.

الي���وم، مع تقّدم البلد وتاأّلقه، وتاأثريه العميق يف �صحوة العامل 

الإ�صالم���ّي، ع���ادت وظه���رت من جدي���د اأهّمّي���ة جه���اد �صهدائنا 

الأعّزاء وت�صحيتهم. ن�صكر اهلل احلكيم والقدير اأّن دماء �صهدائنا 

مل ت�ص���ع، واأّن هذه الت�صحي���ات قد اأمّدت الأّم���ة الإ�صالمّية بروح 

جديدة. علين���ا جميًعا اأن ن�صكر اهلل تعاىل عل���ى األطافه الظاهرة 

2
واخلفّية، ون�صاأله دوامها وا�صتمرارها، والتوفيق لأداء التكليف.

لق���د حافظ هوؤلء ال�صه���داء باإيثاره���م وت�صحياتهم على بقاء 

راي���ة الإ�ص���الم مرفوعة اإىل الأعل���ى بعد اأن رفعته���ا اليد القديرة 

لقائدن���ا الكبري الإمام اخلمينّي اجلليل يف هذا البلد، وعلى اإعزاز 

الإ�ص���الم واملعنوّية يف جميع اأقطار العامل. فالي���وم اإذا كان ُي�صمع 

�ص���وت م�صلم يف م�ص���ارق الأر����ص ومغاربها، واإذا كان���ت ال�صعوب 

امل�صلم���ة قد ع���ادت اإىل هوّيته���ا الإ�صالمّية، وب���داأت ت�صعر بوطاأة 

�صلطة امل�صتكربين، واإذا ما عاد اجلهاد الإ�صالمّي الذي مّت ن�صيانه 

لأعوام مديدة مرة اأخرى اإىل موقعه وقيمته الرفيعة، فاإّن الف�صل يف 

ذل���ك كّله يعود اإىل تاأ�صي�ص نظام اجلمهورّية الإ�صالمّية وا�صتمرار 

الث���ورة الإ�صالمية التي هي مرهونة بدورها ب�صهادة هوؤلء الأفراد 

وعوائله���م وت�صحياته���م وت�صحي���ات اجلرحى واملعّوق���ني الأعزاء 

1- في لقاء له )دام ظلّه( مع التالمذة والطلبة الجامعيّين النموذجيّين التابعين 
لمؤّسسة شاهد/5 ربيع األّول 1413هـ/ 1992/9/2م.    

وصمودهم/24  الجرحى  عوائل  وصبر  الشهداء  لمقام  الثورة  قائد  تكريم   -2
شّوال 1432هـ/ 2011/9/22م.
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ا. يجب على اأّمتنا اأن تعرف قدَر هوؤلء الأعّزاء واأن  والعظماء اأي�صً

حتف���ظ نتائج ن�صالتهم وكّل جناحاته���م وانت�صاراتهم من خالل 

1
بذل اأرواحهم الغالية.

 

1- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/8 ربيع األّول 
1411هـ/ 1990/9/27م.    



الفصل الرابع

 واجبنا تجاه الشهداء
1. تكريم الشهداء وتقدير عوائل الشهداء والجرحى

اإّن تك���رمي ال�صهداء وتخليد ذك���رى هوؤلء الرجال العظام، يعّز 

اأك���رث من ال�صهداء اأنف�صه���م ال�صعَب الذي رّبى ب���ني اأح�صانه هذه 

اجلواه���ر الأ�صيل���ة. ولي�ص لنا يف هذا التك���رمي اأّي مّنة عليهم، بل 

  
)1(

هم من لهم املّنة علينا اإذ اأعّزونا ونّورونا بنورهم وتاأّلقهم.

اإّن تكرمي ال�صهداء هو تكرمي لالإيثار والإخال�ص، تكرمي للقلوب 

)2(

النورانّية والأرواح املفعمة بال�صفاء والنورانّية.

ال�صه���داء جوه���رة �صاطعة على جبني الدف���اع املقّد�ص، وعليه، 

ف�صاح���ب القلب الواع���ي وال�صمري ال�صايف يعّد تك���رمي ال�صهداء 

و�صكره���م واجًبا علي���ه، وكّل راج لعل���ّو راية الإ�ص���الم، وكّل موؤمن 

)3(

بب�صارات القراآن الكرمي يحييهم ويدعو لهم باخلري.

اإّن ت�صيي���ع جثام���ني ال�صه���داء -ال���ذي ج���رى يف بداي���ة ه���ذه 

 ف���اأْن ي���رى النا����ص 
)4(

ا وبّن���اء. اجلل�ص���ة-كان عم���اًل مفي���ًدا ج���دًّ

1434هـــ/   القعدة  ذي  والجرحى/22  الشهداء  تكريم  يوم  بمناسبة  رسالة   -1
2013/9/26م.   

2- من رسالة له في مراسم تشييع عدد من الشهداء ودفنهم في جامعة تربية 
المدرّس/25 شّوال 1429هـ/  2008/10/25م.    

3- رسالة بمناسبة يوم تكريم الشهداء والجرحى في أسبوع الدفاع المقّدس/9 
شعبان 1425م/  2004/9/23م.  

عن  البحث  لجنة  عثرت  الحدود،  خارج  والتقّصي  التفّحص  أعمال  ضمن   -4
المفقودين التابعة للقيادة العاّمة للقّوات المسلّحة، على 92 شهيًدا في مناطق 



142

اء
كي

ألذ
ة ا

ار
ج

ت

�صخ�صّي���ات حمرتم���ة وجليلة، رئي����ص املجل�ص املح���رتم واآخرين، 

يظه���رون الح���رتام جلثام���ني ال�صه���داء ونعو�صه���م -�صه���داء مل 

يكون���وا يعرفونهم؛ وملجّرد اأن يكون���وا �صهداء طريق الثورة وطريق 

احلق- فيذهبون ومي�صون خلف هذه النعو�ص وي�صّيعونها، لهو در�ص 

ملجتمعن���ا. واأقولها لكم باأّن بلدنا وجمتمعنا لطاملا كانا بحاجة اإىل 

 
)1(

اأن تبقى ذكرى ال�صهداء حّية وطريق ال�صهداء ظاهر وا�صح.

اليوم هو فر�صة للجميع لتجديد العهد مع ال�صهداء؛ لتقديرهم من 

�صميم القلب؛ لإحناء الراأ�ص اإجالًل ل�صرب عوائلهم وت�صحياتهم، 

ومللء الأجواء باح���رتام ال�صهادة وال�صهيد وعوائل ال�صهداء. وطاملا 

اأّن �صعبنا يتحّلى بروحّية الإجالل والحرتام للم�صّحني يف اخلطوط 

  
)2(

الأمامّية، �صتكون راية عّزته مرفوعة خّفاقة.

اإّن م�صاأل���ة ال�صهادة والت�صحية ل يعرتيه���ا الِقدم، بل هي اأداة 

احلرك���ة يف املجتم���ع، اإّل اأّن البع�ص يغفل عن ه���ذه احلقيقة، واإّن 

م���ا ترونه من النظرة ال�صلبي���ة جتاه ال�صه���ادة والإيثار لدى بع�ص 

نا�ص���ئ عن غفلتهم، فاإنهم ل يدركون م���ا ل�صيانة حرمة ال�صهداء 

وامل�صحني من التاأثري على واقع املجتمع والأّمة والبالد.

فكلنا يعلم اأّن دم الإمام احل�صني Q �ُصفك يف كربالء، فنال 

�ص���رف ال�صهادة العظيم حتى غدا �صي���د ال�صهداء، وكان بالإمكان 

من العراق من بينها مناطق عمليّات الفاو وجزيرة مجنون ونُقلت في 24 مرداد 
إيران  جمهوريّة  إلى  شلمجة  طريق  عن  ]2013/8/15م[  العام 1392ه.ش  من 
اإلسالميّة، وضمن مراسم رسميّة، جرى تبادلها بـ 61 جثّة لجندّي عراقّي. وفي 
يوم 11 من شهريور ]2 آب/أغسطس[ ومقارنة مع شهادة اإلمام الصادقQ جرى 

تشييع هؤالء الشهداء في طهران.

القعدة  القيادة/1 ذي  الرئيس واألعضاء في مجلس خبراء  1- خطابه لدى لقاء 
1434هـ/  2013/9/5م.    

2- رسالة بمناسبة يوم الشهيد في عشرة الفجر 11 شعبان 1413هـ/ 3 /1993/2م.     
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لقيت امل�صوؤولية 
ُ
الكتفاء بهذا الو�صام، اإّل اأنه مل يكتف بذلك حيث اأ

الكربى منذ اللحظة الأوىل على عاتق الإمام ال�صّجاد Q وزينب 

الكربى O فحمال ر�صال���ة الإمام وندائه اإىل كافة اأنحاء العامل 

الإ�صالمّي مبختل���ف الأ�صكال؛ وذلك بغية اإحي���اء الدين احلقيقّي 

واله���دف ال���ذي ا�صُت�صهد الإم���ام احل�صني Q م���ن اأجله، فاأخذ 

الإم���ام ال�صّج���اد طيلة ثالث���ني عاًما م���ن عمره ال���ذي عا�صه بعد 

ا�صت�صه���اد اأبيه، ل يفتاأ يذك���ر الإمام احل�صني ودمه وا�صت�صهاده يف 

كّل منا�صب���ة، ومل يك���ن ذلك بهدف النتقام من بن���ي اأمّية، فحتى 

بعد اأن طوي���ت �صفحة بني اأمّية وزال اأمرهم، وا�صتتّب الأمر لبني 

العبا����ص، كان الإمام الر�ص���ا Q يحّث الرّيان ب���ن �صبيب بعقد 

ماأمت لذكر م�صائب �صّي���د ال�صهداء، فلم يكن ذلك اإّل بهدف بقاء 

نهج الإم���ام احل�صني َعلًما حلرك���ة الأّمة الإ�صالمّي���ة نحو اأهداف 

الإ�ص���الم، فال بّد اأن يبقى هذا الَعَلم قائًما، كما اأّنه ل يزال قائًما 

ول يزال هادًيا اإىل يومنا هذا. 

شهداء الثورة مثال للفضائل اإلنسانّية

اإّن اأه���ّم م�صدر قّوة لن���ا يف قيام اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، هي 

القّوة الب�صرّية، حيث مل يكن عندنا �صالح ول اأموال ول تنظيم ول 

حزب، ول دعم عاملّي، فلم ينه�ص هذا ال�صعب اإّل بقّوته الإن�صانّية، 

وم���ا ميلكه من الوعي وال�صتقامة، وهو ما اأ�ص���ار اإليه الإمام اأمري 

املوؤمنني Q  يف ح���رب �صّفني عندما قال: »َوَل َيْحِمُل َهَذا اْلَعَلَم 

، الب�صر يعني 
)1(

» قِّ ِع احْلَ َوا�صِ رْبِ َواْلِعْل���ِم مِبَ ِر َوال�صَّ ْه���ُل اْلَب�صَ
َ
اإِلَّ اأ

���ة هذا الب�صر  الب�ص���رية والوعي، وال�صرب يعن���ي الثبات، واإّن قمِّ

1- نهج البالغة، الخطبة 173.
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وال�ص���رب والوع���ي وال�صتقام���ة هم �صهداوؤن���ا واأ�صران���ا املحّررون 

واملعّوق���ون م���ن اأبنائنا، وُهم قّم���ة الت�صحية والإيث���ار فقد �صّحوا 

باأرواحهم يف �صبيل ا�صتمرار ه���ذه احلركة وهذه النه�صة الكبرية 

والإن�صانّي���ة؛ اإّنهم مظهر الوعي والثب���ات. األ يحتاج بلدنا للوعي؟ 

األ يحتاج حتقيُق طموحات هذه الأّمة وهذه الثورة اإىل الثبات؟ األ 

حتتاج هذه الأّمة، يف وجِه مكِر ناهبي العال�َم وعداوتهم وبغ�صهم، 

اإىل اأن تتم�ّص���ك ب�صالحها هذا دائًما؛ اأي ب�ص���الح الإرادة والثبات 

والإمي���ان والوعي؟ اإن كان���ت اأّمتنا بحاجة اإىل ذلك -وهي ل تزال 

بحاج���ة اإىل الت�صّلح بهذه الأمور- ف���اإّن ذلك ل يكون اإّل من خالل 

�صيانة رموز حَملة هذه ال�صفات ورموزها يف �صعبنا، وهم ال�صهداء 

والأ�صرى املحّررون واملعّوقون. 

اإّن احرتام���ي لل�صه���داء واإخال�ص���ي لأ�صره���م لي����ص نا�صًئا من 

عواطف جاّفة، واإمنا لكونهم الرمز والقيادة احلقيقية لأّمتنا، فال 

�َصر 
ُ
ب���ّد من احلفاظ على ذكراهم، هوؤلء ال�صّبان الأعّزاء وهذه الأ

املفعمة بالطاقة، هوؤلء الآب���اء والأّمهات والزوجات والأبناء يجب 

اإجالله���م لأّنهم تّكنوا م���ن اجتياز هذا الطري���ق الطويل واملليء 

بالعقبات واملنعطفات ب�صربه���م وا�صتقامتهم؛ لتبقى هذه الراية 

خّفاق���ة لأجيالن���ا وم�صتقبل بالدن���ا. اإّن عدونا يعي م���ا يفعل، واإّن 

الذين ي�صعون اإىل حمو ذكريات امل�صّحني، واملجاهدين وال�صهداء 

وال�ص���رب وال�صتقام���ة يف بالدنا من الأذهان اإمن���ا ُي�صدون خدمة 

لالأع���داء. واإّن الذي���ن يجّلون ذك���ر ال�صهداء ه���م الذين يخدمون 

�صعبن���ا، فاإّن �صرب الأعزة م���ن �صهدائنا هو الذي حقق العّزة لهذه 

الأّمة... واأنا اأو�صي جميع املتكّلمني املثّقفني والكّتاب وكّل اأ�صحاب 

املناب���ر، اأّنهم اإذا اأرادوا اإ�صالح هذه البالد و�صعبها فما عليهم اإّل 
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)1(

اأن يحيوا ذكر ال�صهداء وذويهم واملعّوقني

باة، وعوائلهم، 
ُ
�صهداوؤنا الكرام وامل�صّحون الأعزاء والأحرار الأ

واملفق���ودون هم القّوة احلقيقّية للبل���د امل�صتمّدة من وجود كّل من 

�صمدوا على هذا ال�صبيل من ع�صكريني وحّرا�ص ثورة وقّوات تعبئة. 

وكل �صعب لديه مثل هوؤلء ال�صباب ل ميكن لأية قّوة عاملّية غا�صمة 

موره. على 
ُ
اأن تتح���ّداه اأو تفر�ص هيمنتها عليه اأو تتحّك���م بزمام اأ

ال�صع���ب الإيراين اأن ي�صكر قلًبا ول�صاًنا كلَّ هذه الت�صحيات، ونحن 

 
)2(

جميًعا ن�صت�صعر اآيات المتنان لهوؤلء امل�صّحني.

اإذا م���ا اقرتبنا من اأج���واء ال�صهادة وال�صهي���د وعائلة ال�صهيد، 

فم���ن اأج���ل اأنف�صنا. اإّنن���ي نف�صي -اأن���ا العبد الفقري-اأ�صع���ر اأّنني 

بحاج���ة اإىل ذلك. واإّنه لفخر لنا باأن نقّرب اأنف�صنا مهما ا�صتطعنا 

)3(

من اأجواء ال�صهادة وال�صهيد.

ل �صيء اأكرث ج���دارة ولزوًما من اأن نكّرم وجنّل م�صّحي مرحلة 

احل���رب وجن���ود الإ�ص���الم الذي���ن حمل���وا اأرواحه���م عل���ى اأكّفهم، 

والأ�صخا����ص الذين رهنوا اأنف�صهم يف و�ص���ط معركة احلّق والباطل 

ليحفظوا �صمعة الإ�صالم و�صمعة هذا ال�صعب وحيثّية اجلهاد يف �صبيل 

اهلل؛ ل �صّيما ال�صادقني الذين بذلوا كّل ما ميلكون يف هذا امليدان، 

 
)4(

اأعني بهم �صهداءنا الأعّزاء وعوائلهم ال�صابرين امل�صّحني.

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء والمعوقين واألسرى المحّررين 
في همدان/ 18جمادى األولى 1425هـ/ 2004/7/6م.

1419هـ  الثاني  ربيع  المحّررين/26  األســرى  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -2
/1998/8/18م. 

3- كلمته لدى لقائه بأسرة الشهيد آويني/ 1 ذي القعدة 1413هـ/1993/4/22م.

قيادة  في  والمسؤولين  الطاقم  المجاهدين،  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -4
جيش  في  الجويّة  والقّوات  المشتركة  األركان  هيئة  المسلّحة،  القّوات  أركان 

جمهوريّة إيران اإلسالميّة/17ربيع األول 1412هـ/1991/9/25م.
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فعل���ى عوائل ال�صهداء الأعزاء والأ�صرى الأعزاء وعلى معّوقينا 

الأع���زاء وعوائلهم الكرمية اأن يعرفوا قدر اأنف�صهم، واأن يثقوا باأّن 

عمله���م له قيمة كربى اليوم ودائًما، كما كان و�صيكون له اأثر كبري 

يف اإع���الء كلمة الإ�صالم. كما اإّن عل���ى ال�صعب كاّفة اأن يعرف قدر 

ه���وؤلء الأعّزاء واأن تكون الأجهزة احلكومّية واأو�صاط ال�صعب على 

علم باأّن ال�صهيد وعائلته وامل�صّحي وعائلته والأ�صري وعائلته يعّدون 

من اأبرز واأ�صرف واأعّز النا�ص جميًعا وينبغي الت�صّرف معهم على 

هذا الأ�صا�ص، واإن كان الث���واب والأجر الإلهّي اأكرب واأف�صل واأبقى 

 
)1(

من كّل �صيء اآخر.

ف���اإّن واجب المتن���ان وال�صكر للم�صّحني وخا�ص���ة ال�صهداء هو 

 
)2(

تكليف عينّي وتعيينّي ودائم.

2.تذّكر عداوة األعداء وتضحيات الشهداء

احل���ق اإّن �صعبنا العظيم مدين على مدى الأيام وطوال التاريخ 

له���وؤلء الفتية الذي���ن ا�صتطاعوا بح�صوره���م امل�صّحي يف �صفوف 

الدف���اع عن الوطن العزيز اأن يو�صلوا ثورتهم العظيمة اإىل الن�صر 

و�صعبه���م العريق اإىل العزة والكرامة. يج���ب اأّل ين�صى �صعبنا اأبًدا 

تل���ك الأيام ال�صعب���ة التي كان فيه���ا البلد الإ�صالم���ّي هدًفا لغزو 

الأعداء وكانت العداوة وال�صطه���اد واخليانة ُتار�ص على �صعبنا 

وبلدنا من الداخل واخلارج مبالب�ص خمتلفة وحتت اأ�صماء متعّددة. 

ولق���د كان اإيثار ال�صه���داء وحتّمل العوائل وح�ص���ور جماهدينا هو 

1- في لقاء ضّمه وجمع كبير من المعّوقين وعوائل األسرى المعظّمين و....  17 
ربيع الثاني 1410هـ/1989/11/15م.

2- رسالة بمناسبة اليوم الثاني من أسبوع الدفاع المقّدس، يوم اإليثار والشهادة  
 7ربيع الثاني 1414هـ/1993/9/23م.
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ال���ذي اأزاح الغيوم املظلمة لتلك الأيام ال�صعبة عن اأفق حياة هذا 

ال�صع���ب واأنقذ الب���الد با�صم اهلل الأكرب وعناي���ة ويل اهلل الأعظم 

  
)1(

)اأرواحنا فداه( وقيادة الإمام الأغّر الراحل.

ي���ا حّب���ذا لو ن�صع ن�ص���ب اأعيننا عل���ى الدوام اأّن ه���ذا التاريخ 

وه���ذه الثورة ج���اءا كح�صيلة لذل���ك اجلهاد ولتل���ك الدماء، لكي 

نتنّب���ه اإىل طبيعة وماهية الأع���داء ال�صّفاكني الظاملني الذين كانوا 

-ول يزالون-يرتّب�ص���ون لهذه الثورة ولهذا البلد ولهذا ال�صعب ول 

�صّيم���ا لل�صخ�صيات الب���ارزة يف هذه النه�صة. ه���وؤلء الأعداء هم 

الذي���ن اختطفوا ال�صهي���د به�صتي من يد هذا ال�صع���ب، ول يزالون 

يف الوج���ود، والذين كانوا يقّدمون لهم العون ل زالوا يقّدمونه لهم 

حّت���ى الي���وم. وع�صى اأن ل ينته���ي بنا ال�ص���ّذج اأو املنحرفون فكرًيا 

اإىل الت�ص���ّور باأنَّ عه���د الأعداء والعداوات ق���د وىّل. لأّن مثل هذا 

الت�ص���ّور يوقعنا يف خطر ج�صيم. فلي�ص ثّمة خطر اأفدح من ن�صيان 

)2(

املرء اأّنه يعي�ص يف مواجهة مع عدّوه.

الأعداء الذين جعلوا املجاهدي���ن ورجالنا ون�صاءنا الر�صيدين 

وامل�صّح���ني، يقّدمون اأرواحه���م واأعّز اأحبابه���م يف مواجهته، هم 

الي���وم يرتّب�صون بنا. واإّن اأدنى غفلة مّنا �صتوّدي اإىل هيمنة العدّو 

علينا، و�صتذهب براأ�ص امل���ال الكبري لل�صعب الإيرايّن هدًرا. علينا 

جميًعا اأن ن�صعى من اأجل اإعمار اإيران ورفعتها وحاكمّية الإ�صالم، 

ور�ص���ا القلب املبارك لويّل اهلل الأعظ���م )اأرواحنا فداه( عّنا؛ اإن 

)3(

�صاء اهلل.

1- المصدر نفسه.           

2- في لقاء مع مسؤولي الجهاز القضائّي/ 4ربيع األول 1419هـ/ 1998/6/28م.

3- رسالة بمناسبة مراسم تعطير قبور الشهداء ورفع الغبار عنها/ 14ذي الحجة 
1424هـ/ 2004/2/5م.
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اإّن عوائ���ل ال�صهداء هم التذكار ومظهر الفتخار لهذا ال�صعب؛ 

لك���ن يوج���د �صيء اآخ���ر اإىل جانب ه���ذا، وهو اأّن عوائ���ل ال�صهداء 

يجعلونن���ا دوًم���ا نتذّك���ر هذه الع���داوات الت���ي مور�ص���ت على هذا 

)1(

ال�صعب. ل ينبغي ن�صيان العدّو اأبًدا.

3. تذّكر الدرس الذي عّلمنا إيّاه الشهداء

والعمل برسالتهم

اأعّزائ���ي! اأّيها الن�ص���اء والرجال امل�صلمون املفت���دون هذا البلد 

املرّب���ي لل�صه���داء! اعلموا اأّن دماء �صهدائك���م بحمد اهلل مل تذهب 

هدًرا. �صبابكم كمولهم و�صّيدهم احل�صني بن عليL ا�صتطاعوا 

باأرواحهم اأن يعّزوا الإ�صالم وامل�صلمني. اليوم، اأ�صبح امل�صلمون يف 

العامل اأقوي���اء، وال�صباب يف خمتلف مناطق الع���امل الإ�صالمّي قد 

قام���وا ونه�صوا حتّم�ًصا لالإ�صالم. من ال���ذي فعل هذا؟ ومن الذي 

منح الإ�صالم هذه الع���ّزة واملهابة والعظمة؟ ومن الذي اأوجد هذه 

ال�صمعة احل�صنة لالأّمة الإ�صالمّية العظيمة؟ اإّنهم �صبابكم هوؤلء، 

اأعّزاوؤك���م هوؤلء، باأرواحهم ودمائهم. هذا هو الدر�ص الذي عّلمنا 

)2(

اإّياه ال�صهداء. يجب اأن ل نن�صى هذا الدر�ص اأبًدا ولن نن�صاه.

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من الجرحى وعوائل الشهداء في محافظة كرمان 23 
ربيع األّول 1426هـ/2005/2/5م.

2- خطابه في لقاء جمع من عوائل شهداء محافظة لرستان 11صفر 1412هـ/ 
1991/8/21/م.
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3ـ 1. الحفاظ على روحّية اإليمان وعزّة النفس

اليوم، لي�ص فقط اإي���ران ونظام اجلمهورّية الإ�صالمّية وكرامة 

ال�صع���ب الإي���رايّن وعّزت���ه و�صرف���ه مديون���ني لت�صحي���ات اأولئ���ك 

الأع���ّزة، بل اإّن العامل الإ�صالمّي مدين له���ذه الت�صحيات. واإذا ما 

كان لالإ�ص���الم الي���وم هذه احليثّي���ة، حيث ميكنه ج���ذب جماهري 

النا�ص وال�صباب املتن���ّور يف البلدان الإ�صالمّية، فذلك بف�صل هذه 

الت�صحي���ات. واإن كان���ت اإي���ران واجلمهورّي���ة الإ�صالمّي���ة ُت�صاهد 

الي���وم عزيزًة وحمرتم���ة يف العامل، واأعمال البن���اء يف البلد ت�صري 

على ق���دم و�صاق، وال�صعب الإيراين ي�صري يوًما فيوًما باجّتاه العّزة 

ا بربكة ه���ذه الت�صحيات. وعليه، يجب على  وال�صع���ادة، فهذا اأي�صً

ال�صع���ب الإي���رايّن اأن ل ين�ص���ى اأبًدا هذه الذك���رى العظيمة؛ وعلى 

ا الذين هم اأ�صحاب الثورة، اأن يحفظوا دماء  عوائل ال�صهداء اأي�صً

ال�صهداء الأعّزاء، واأن تتجّلى فيهم عّزة النف�ص نف�صها، والت�صحية 

)1(

نف�صها، والإميان نف�صه.

3ـ 2ـ الحفاظ على روحّية اإليثار 

والتضحية وتقويتهما

اإّن الأمر املهّم بالدرجة الأوىل بالن�صبة لهذا العبد احلقري، بعد 

التجليل والحرتام وتقدمي اأعلى درجات ال�صكر والمتنان للعوائل 

العزيزة، ه���و اأن ينتبه جميع �صعبنا العزيز اإىل اأّن روح الإيثار هي 

املنجي���ة لأّي بلد، املنجية لأّي �صع���ب. اإّن �صبيل النجاة هي يف روح 

الت�صحية، روح الفداء، معرفة زمن القيام بالواجب، اإجناز العمل 

 28 الشعب  شرائح  ومختلف  الشهداء  عوائل  من  جمع  لقاء  لدى  خطابه   -1
جمادى األولى 1412هـ/ 1991/4/12م.
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)1(

يف الوقت املنا�صب، واملوقع ال�صليم.

ا كما كان عليه زمن �صدر  اإّن الدفاع عن الإ�صالم اليوم هو اأي�صً

الإ�صالم ل ميكن حتّققه اإّل من خالل الإيثار والت�صحية ويجب اأن 

يب���ذل مال واأرواح وم�صاعي وعلم وحيثّية امل�صلمني ال�صادقني وكّل 

اأمواله���م ومّدخراتهم -كّلما دعت احلاج���ة-يف �صبيل الدفاع عن 

تلك احلقيقة امل�صرقة واملقّد�صة. ويتوّجب على جميع اأفراد ال�صعب 

���ا عل���ى امل�صوؤولني يف احلكوم���ة الإ�صالمّي���ة اأن يتذّكروا  وخ�صو�صً

دائًما هذا الدر�ص الذي �صّطره ال�صهداء واأن يطلبوا من اهلل تعاىل 

)2(

التوفيق والنجاح يف هذا الطريق.

3ـ 3.الجهوزّية الدائمة للدفاع عن القيم 

وحاكمّية اإلسالم

اإّن الدر����ص الكبري ال���ذي نتعّلمه من ال�صهداء الأع���ّزاء هو اأّنه 

يج���ب اأن جنع���ل اأرواحنا وكّل ما نعتربه عزي���ًزا علينا -كّلما دعت 

ا  احلاجة لذلك-درًعا يف �صبيل الدفاع عن القيم الإ�صالمّية واأي�صً

اأن ندافع بكّل وجودنا ع���ن حاكمّية الإ�صالم الذي ُيعّد �صبًبا للعّزة 

 
)3(

وال�صرف واحلرّية.

3ـ 4. تشخيص التكليف والتلبية عند الحاجة

لق���د ترك لن���ا الراحل���ون الذي���ن �صاعدونا باإميانه���م ووعيهم 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء كرمانشاه وجرحاها/15 ذي القعدة 
1432هـ/ 2011/10/13م.

الجرحى  وتكريم  المفروضة  والحرب  اإلسالميّة  الثورة  شهداء  تخليد  رسالة   -2
وعوائلهم المعظّمة /3 شعبان 1412هـ/ 1992/6/2م.     

3- المصدر نفسه.
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و�صجاعته���م وت�صحياته���م، على طّي ه���ذا الطري���ق الباعث على 

الفتخار، وطريق عظمة الإ�صالم واإيران، درو�ًصا ل ُتن�صى. وتكليفنا 

ه���و اأن ن�صتفيد من هذه الدرو�ص. علينا باللتف���ات اإىل موقعّيتنا، 

وباللتف���ات اإىل حاج���ات البل���د، وباللتف���ات اإىل التهديدات التي 

تواجهن���ا وتواجه م�صالح البل���د يف كّل ع�صر، اأن ن�صّخ�ص تكليفنا 

ا، ملتابعة ه���ذا الطريق املجيد الذي  ونق���وّي اأنف�صنا روحيًّا وج�صديًّ

)1(

فتحه �صهداوؤنا الأعّزاء اأمامنا بالت�صحية باأرواحهم.

اإّن ذكرى ال�صهداء هي ذك���رى القيم الإن�صانّية، وتكرميهم هو 

اإجالل لأ�صمى اخل�ص���ال الب�صرّية. يجب اأن يكون تكرمي ال�صهداء 

م�صحوًب���ا بالتدّبر والعتبار. فهوؤلء هم احلكماء الذين ا�صتبدلوا 

اأنف�صه���م امل�صتعارة وب�صاعته���م العابرة والزائل���ة بالنعيم الإلهي 

الدائ���م، وتخّل�ص���وا من اخل�صران ال���ذي ُيبتلى ب���ه كّل اإن�صان عن 

اأو م���ن دون اإرادة اأي ال�صمح���الل التدريج���ي لراأ�صم���ال  اإرادة 

احلياة وا�صتبدلوه باأف�صل وجه. واأعمالهم ال�صاحلة التي تنبع من 

اإميانهم الرا�صخ هي اأف�صل الأعمال ال�صاحلة.

هذا هو الدر�ص الكب���ري الذي يقّدمه لنا دوًما ال�صهيد من خالل 

ح�ص���وره وكرامته والأجر العظيم الذي ُوعد به، اإّنه يقّدمه لنا نحن 

الذي���ن ل نزال �صجناء خلف اأ�ص���وار املادّية والأنانّي���ة، ويدعونا اإىل 

اجلهاد والهجرة اإىل اهلل وال�صعي املخل�ص يف �صبيل اهلل اأي اإىل اأداء 

 
)2(

التكليف الذي يقت�صيه كّل زمان وتلبية املطلوب يف كّل حلظة.

1- كلمته في المراسم المشتركة للقّوات المسلّحة في قاعدة الشهيد “نوجه” 
الجّويّة في همدان 20 جمادى األولى 1425هـ/ 2004/7/8م.

2- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء وتكريم الجرحى؛ 11 ربيع األول 1417هـ/ 
1996/7/26م.
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3ـ 5.اليقظة وعدم االنحناء أمام المستكبرين

ل يظ���ّ�ّ اأحٌد باأّن القوى الكربى ق���د ت�صاحلت مع الإ�صالم. ل 

يت�صّورّن اأحٌد باأّن الأّمة الإ�صالمّية لي�صت بحاجة للوقوف واملقاومة 

�ص���ّد امل�صتبّدي���ن العاملّيني. كّل م���ا مل يفعلوه �صّدن���ا، مل ي�صتطيعوا 

القيام به. وكّل عمل يتاأّتى لهم �صّد الأّمة الإ�صالمّية ل يتوانون عنه. 

علين���ا اأن نكون يقظ���ني. علينا اأن نقف على اأرجلن���ا ونكون اأقوياء، 

ول نن�ص���ى ما يريده مّن���ا القراآن الكرمي، علين���ا اأن ل نن�صى ر�صالة 

هذه الدم���اء الطاهرة. علينا دائًما اأن جنعل و�صّية اإمامنا الراحل 

كحلق���ة يف اآذاننا. فهو قد ع���رف اأعداء الإ�صالم جّي���ًدا. والأعداء 

ه���م اأنف�صهم الذين حتّدث عنهم الإم���ام. العدّو يكون �صعيًفا اأمام 

ال�صع���ب الذي يقف على رجليه، ك�صعبنا. الع���دّو يف املقيا�ص املاّدي 

ا. على �صعبنا اأن يبقى يف  قوي، لكّنه يف املقيا�ص املعنوي �صعيف جدًّ

املي���دان باملعنوّية نف�صها، والإميان نف�صه، والوحدة نف�صها، والوعي 

)1(

والذكاء نف�صه الذي اأظهره منذ بداية الثورة.

ا يف اأن ل يحني هذا ال�صعب راأ�صه  اإّن تكرمي ال�صهداء يتجّلى اأي�صً

اأبًدا اأمام املت�صّلطني امل�صتكربين واأن ل ي�صت�صلم يف مواجهة و�صاو�ص 

اأع���داء عظمة الإ�ص���الم. اإّن �صلوك هذا الطريق ه���و الذي �صيخّول 

�صعبنا وجميع امل�صلم���ني العّزة والتوفيق والنجاح يف الدنيا والفالح 

 
)2(

ورفعة الراأ�ص يف الآخرة و�صوف يقطع اأيادي ال�صياطني املتنّوعة.

اإّن طريق الع���ّزة والكرامة والرفعة يف الدنيا ونيل ر�صا اهلل يف 

الآخرة، هو طريق الثورة والثبات وال�صمود يف مواجهة اأعداء اهلل. 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء محافظة لرستان/ 11صفر 1412هـ/ 
1991/8/21م.

2- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/18ربيع األول 
1412هـ/ 1991/9/26م.   
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يري���د العدّو لل�صعب الإيراين اأن يتع���ب؛ غافاًل عن اأّن هذا ال�صعب 

ريقت يف �صبيل اهلل، لن يتعب 
ُ
م���ع هذه العظمة وهذه الدماء التي اأ

م���ن ال�صتمرار يف طريق اهلل. يري���د العدّو اأن ي�صلب هذا النموذج 

م���ن ال�صعوب امل�صلمة؛ يريد اإظهار اأّن هذا ال�صعب قد تعب وتزلزل 

ا  يف طريقه ونهجه. وقد اأثبتم دوًما باأّن العدو يكذب؛ وعليكم اأي�صً

اأن تثبتوا ذلك جمّدًدا؛ عليكم اأن تبّينوا خطاأ اّدعاء العدّو الكاذب؛ 

 
)1(

وهذا يكون باحل�صور يف ميادين الثورة.

4ـ اتّخاذ الشهداء قدوة وصناعة القدوة 

منهم للجيل الشاب

فق���د كان اأولئك ال�صباب اأ�صحاب ر�صد وطاهري ال�صريرة وقد 

فهموا الأهمّية احل�ّصا�صة لبلدهم بوعيهم واإدراكهم املرتفع وقبلوا 

ب���كّل �صوق وظيفة اجله���اد العظمى يف �صبي���ل اهلل، ومن دون هذه 

املجاهدات لن ي�صل اأي �صعب اأو بلد اإىل العّزة والت�صامي. اإّن بلدنا 

مدي���ن لت�صحيات هذه الأرواح العزيزة والعائالت ال�صبورة. يحق 

لأّي �صعب يق���وم برتبية مثل اأولئك الفر�ص���ان ال�صجعان واأ�صحاب 

الوعي يف ح�صنه اأن يفتخر بهم ويعتربهم منوذًجا )مثاًل( لرتبية 

 
)2(

ال�صباب فيه يف خمتلف الأزمنة.

عندما تعّر�ص ال�صهيد ]اأمالكي[ م�صاعُد فرقة جيالن للق�صف 

الكيمي���اوّي كان اإىل جانبه تعب���ويٌّ مل يكن لديه قناع للوقاية، فخلع 

ال�صهي���د اأمالكي قناعه واألب�صه لذلك التعب���وي! هذه هي البطولة، 

وكالهما ا�صت�صهد، غري اأّن اخللود كان ن�صيب هذه البطولة.. وهوؤلء 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء ومفقودي األثر، األسرى المحّررين 
والجرحى في محافظة بوشهر/26 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1992/1/1م.

2- رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقّدس/23 جمادى اآلخرة 1421هـ/ 2000/9/21م.
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�َصَبَّ اَلِّذي���َن ُقِتُلوا يِف �َصِبيِل  ه���م الذين ل يطويهم الفن���اء { َول حَتْ

؛ اإّنهم اأحياء عند اهلل 
)1(

ِهْم ُيْرَزُقوَن} ْحَياٌء ِعْنَد َرِبّ
َ
ْمَواًت���ا َبْل اأ

َ
ِ اأ

ّ َ
اهلل

ويف قلوبن���ا وعقولنا ويف اأو�صاط حياتنا. وثّمة اأب لأحد ال�صهداء يف 

مدينتكم جيالن عندما جاوؤوا بابنه �صهيًدا حمزوز الرقبة قّبل ابنه 

 
)2(

من عنقه ومل يتاأّوه اأبًدا! هوؤلء هم قدوتنا.

عند ذكر ال�صهادة وال�صهداء وتجيد عظمة ال�صهداء، فاإّن كّل 

اإن�ص���اٍن وكل قلٍب ي�صعر بالعظمة، وي�صع���ر بالغنى عن ما �صوى اهلل 

تعاىل.. ف���كّل هوؤلء ال�صه���داء الذين تعرفونهم، ه���وؤلء اأعّزاوؤكم 

و�صبابكم هم جميعهم قدوة. اإّن كّل �صاب، اندفع بالإميان املقّد�ص 

والطه���ارة، وخرج من بيته، وتخّلى عن راحته وح�صن الأب والأم، 

واآث���ر تلك الأح���داث الدموّية املليئ���ة بال�صط���راب والأهوال على 

الن�صائم الباردة يف حّر ال�صيف، والأجواء الدافئة يف عّز ال�صتاء، 

وو�صع ج�صمه وروحه عل���ى كّفه ليجعلها فداًء للتكليف وامل�صوؤولّية، 

)3(

هذا ُيعّد منوذًجا وقدوًة. هذه عظمٌة جت�ّصمت مقابل اأعيننا.

اإّن الوج���وَه النورانّي���ة واجلّذاب���ة لل�صهداء الرفيع���ي املقام هي 

من���وذج لكّل ال�صّب���ان الذين يق���ّدرون هوّيته���م الإ�صالمّية ويعّدون 

هيمن���ة الأجانب ال�صيا�صّية والثقافّي���ة والقت�صادّية مذّلًة كبرية ل 

)4(

ميكنهم حتّملها.

ال�صهيد معنى كبري وحقيقة تثري الده�صة، ولكن مبا اأننا اعتدنا 

1- سورة آل عمران، اآلية 169.

2- في لقاء مع الشباب والمثّقفين في مّصلى رشت/10 ربيع األول 1422هـ/ 
2001/6/2 م.

3- خطابه لدى لقائه جمًعا من الناس وعوائل الشهداء والجرحى/7 ربيع الثاني 
1433هـ/  2012/2/29م.

4- رسالة بمناسبة يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/19 رجب 1423هـ/ 
2002/9/26م.
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على م�صاهدة ال�صهداء، وكثرًيا ما �صهدنا معامل الت�صحية والفداء 

والعظم���ة والطري���ق ال���ذي انتهى به���م اإىل ال�صه���ادة، بقيت هذه 

اءة خافية عّنا؛ كحقيق���ة ال�صم�ص التي تبقى ل�صّدة  احلقيق���ة الو�صّ

ظهوره���ا خافية على من يراها على ال���دوام. يف ما م�صى، حينما 

كان احلديث يدور حول مثال من �صهدائنا يف الع�صر احلا�صر، اأو 

من �صهداء �صدر الإ�صالم وي�صار اإىل �صلوكه و�صريته، كان يح�صل 

ثمة تغرّي وا�صح ومده�ص يف القلوب ويف النفو�ص، وحتى يف الأعمال 

والنوايا. ف���كّل واحد من هذه الكواكب املن���رية باإمكانه اأن ُي�صيء 

)1(

عامل�ًا باأ�صره، ومعنى هذا اأّن حقيقة ال�صهادة حقيقة عظمى.

5.إبقاء ذكرى الشهداء حّية في المجتمع

5-1.أهمّية إبقاء ذكرى الشهداء حّية

ل���دّي اعتقاد را�صخ ب���اأّن اإحدى احلاج���ات الأ�صا�صّية للبلد هي 

اإحي���اء ذكرى ال�صه���داء، واأّن هذه احلاجة تب���دو �صرورية وحيوّية 

مل�صتقب���ل البالد، �صواء  كّن���ا اأنا�ًصا متدّين���ني متعّبدين، اأم مل نكن 

كذل���ك اإىل ه���ذا احلّد لكّننا نحر�ص على م�ص���ري هذا البلد وهذا 

ال�صع���ب. اإّن ثقاف���ة ال�صهادة هي ثقاف���ة ال�صع���ي والت�صحية وبذل 

النف����ص يف �صبي���ل الأه���داف البعيدة الأم���د امل�صرتك���ة بني جميع 

النا����ص. وطبًع���ا، لي�صت تل���ك الأه���داف خا�صة ب�صع���ب اإيران ول 

بالعامل الإ�صالمي، بل هي اأهداف عامل الإن�صانّية. واإذا ما تكّر�صت 

ه���ذه الثقافة لدى �صعب لأ�صبح���ت يف اجلهة املقابلة تاما لثقافة 

 يف الغ���رب، والتي تقي����ص كل �صيء 
)2(

النزع���ة الفردّي���ة ال�صائ���دة

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء؛ 1 محرم 1418هـ/ 1997/5/7م.

2- أو ثقافة االتجاه الفردي، الناشئة من محورية الفرد )المعرّب(.
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مبعيار امل�صلحة اخلا�صة والنفع ال�صخ�صي، وتقّيم كل �صيء مبعيار 

م���ايل وبقيمة العمالت النقدية، وكّل ه���ذا الأمر بهدف احل�صول 

عل���ى املال والنفع املادي. وهذا مناق�ص لثقاف���ة {َوُيوؤِْثُروَن َعَلى 

. فه���وؤلء اأف���راد يعمل���ون بالإيث���ار وبثقاف���ة الإيثار 
)1(

اأَنُف�ِسِه��ْم}

وال�صفح والت�صحية بالنف�ص من اأجل م�صري املجتمع وال�صعب. اإذا 

انت�صرت هذه الثقافة وعّمت، واإذا توّفرت لأّي بلد واأّي جمتمع فلن 

يتوّق���ف اأبًدا، ولن يرتاجع اإىل الوراء، ب���ل �صيتقّدم اإىل الأمام. اإّن 

عملكم ه���ذا يحيي هذه الثقافة. وعليه، ف���اإين اأتقدم بال�صكر لكّل 

الإخ���وة والأخ���وات املتعاونني وامل�صاركني يف ه���ذا العمل ال�صالح، 

 
)2(

واأتنى لهم التوفيق جميًعا.

ولعل حفظ دماء ال�صهداء ل يقّل يف م�صّقته اأحياًنا عن ال�صهادة 

ذاتها. وامل�صاّق التي حتّملها الإمام ال�صّجاد Q على مدى ثالثني 

�صنة، وال�صعوبات التي كابدتها ال�صّيدة زينب الكربى O �صنوات 

طويل���ة، تدخل يف ه���ذا ال�صياق؛ فقد كابدا الكث���ري حتى ا�صتطاعا 

حفظ هذه الدماء، وم���ن بعدهما لقي جميع الأئمة R مثل هذا 

 
)3(

العناء حتى ع�صر الغيبة. اليوم هذه هي مهّمتنا.

اأري���د اليوم اأن اأحتدث حول بع�ص املوا�صيع، ومبنا�صبة اقرتاب 

ليلة اأربعني �صيد ال�صهداء Q التي لها عالقة وثيقة بهذه اجلهود 

القيمة التي ُتبذل يف ع�صرنا هذا اإحياًء لذكرى ال�صهداء وا�صمهم. 

اإن اأهمي���ة الأربعني تع���ود يف الأ�ص���ل اإىل اأّن النه�ص���ة احل�صينية، 

وبف�ص���ل التدبري الإلهّي لآل بيت الر�صول P، تخّلدت يف هذا اليوم 

1- سورة الحشر، شطر من اآلية 9 .

الطاّلب  مؤتمر  التربويّة،  الشؤون  مؤتمر شهداء  لجان  أعضاء  مع  لقاء  في   -2
الشهداء ومؤتمر الشهداء الفّنيّين 27 ربيع الثاني 1436هـ/ 2015/2/16م.

3- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء 1 محرم 1418هـ/ 1997/5/7م.
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واإىل الأب���د واأ�صبح���ت اأ�صا�ًصا وقاعدة. فلو مل يهت���م ذوو ال�صهداء 

وعوائله���م باحلف���اظ عل���ى ذكريات واآث���ار ال�صه���ادة يف الأحداث 

املختلف���ة -من قبيل �صهادة احل�صني ب���ن علي Q يف عا�صوراء-

مل���ا ا�صتطاع���ت الأجي���ال التالي���ة اأن ت�صتفي���د كثرًيا م���ن معطيات 

ال�صه���ادة. �صحيح اأّن اهلل تعاىل جعل ال�صهداء اأحياًء حتى يف هذه 

الدني���ا واأّن ال�صهيد خالد بطبيعته يف التاريخ ويف ذاكرة الب�صرية، 

اإّل اأّن الأدوات الطبيعية التي قي�صها اهلل تعاىل لهذا العمل -وككّل 

الأعم���ال- كامن���ة يف اختيارن���ا واإرادتنا نح���ن. اإّننا نح���ن الذين 

ن�صتطي���ع بف�صل عزمن���ا الأكيد وقرارنا املنا�ص���ب اأن نحيي ذكرى 

ال�صهداء وفل�صفة ال�صهادة واأن ُنبقَي عليها حّية دائًما.

سر الخلود في واقعة عاشوراء:

لو مل جِتّد زينُب الكربى O والإمام ال�صّجاد Q يف اجلهاد 

وتبي���ني واإي�صاح حقيقة فل�صفة عا�ص���وراء وهدف احل�صني بن علي 

L وظلم الأعداء، وذلك على طوال اأيام الأ�صر-�صواء يف ع�صر 

يوم عا�صوراء يف كربالء اأو يف الأيام التالية يف الطريق اإىل ال�صام 

والكوف���ة ويف ال�صام نف�صها وبعد ذلك عند زي���ارة كربالء والعودة 

اإىل املدين���ة ثم على مدى الأعوام التي عا�صها هوؤلء العظماء- ملا 

بقيت حادثة عا�صوراء ناب�صة وحّية وملتهبة حتى اليوم.

مل���اذا قال الإمام ال�ص���ادق Q، -طبًقا لبع����ص الروايات -: 

»م���ن قال يف عا�ص���وراء بيًتا من ال�صع���ر فاأبكى ب���ه، اأوجب اهلل له 

 لأّن جميع الأجه���زة الإعالمّية قد اأعّدت من اأجل جعل 
)1(

اجلن���ة«

ق�صّية عا�ص���وراء وق�صّية اآل البيت ب�صفة عاّمة منعزلة عن الواقع 

1- بحار األنوار، ج44، ص282. 
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ومنطوي���ة حتت اأ�صتار الظالم حتى ل يفهم النا�ص ماذا حدث وما 

ه���ي الق�صية. وهكذا هو الإعالم. فما اأ�صبه اليوم بالبارحة، حيث 

ت�صتغ���ل القوى الظاملة واجلائرة و�صائل الإعالم الكاذبة واملغر�صة 

وال�صيطانية على اأو�صع نطاق. فهل كان من املمكن اأن تخلد ق�صّية 

عا�ص���وراء مع ذل���ك الو�صع - احلادثة التي وقع���ت بهذا القدر من 

العظم���ة يف �صحراء يف ركن م���ن اأركان العامل الإ�صالمي-على ما 

ه���ي عليه من التدفق واحليوّية ويف ج���و كهذا؟ اإنها كانت �صُتمحي 

بالتاأكيد لول هذه اجلهود.

اإّن ال���ذي اأحي���ا هذه الذك���رى هو ما بذله اآل بي���ت احل�صني بن 

عل���ي R من جه���ود. فبقدر ما حتّمله جه���اد الإمام احل�صني بن 

 O واأ�صحابه ب�صفتهم َحَملًة للواء، كان جهاد زينب L عل���ي

وجهاد الإم���ام ال�صجاد Q وباقي ه���وؤلء العظماء �صاًقا كذلك. 

وبالطبع فاإّن �صاحتهم مل تكن ع�صكرّية، بل كانت اإعالمّية وثقافّية. 

وهذا ما ينبغي اأن نهتّم به.

اإن الدر����ص الذي نتعّلمه من الأربع���ني هو وجوب احلفاظ على 

ذكرى احلقيق���ة وخاطرة ال�صهادة حّيًة يف مقاب���ل اإع�صار اإعالم 

الع���دو. انظ���روا اإىل حجم الإع���الم الهائ���ل �صّد الث���ورة والإمام 

والإ�ص���الم وه���ذا ال�صعب منذ بداي���ة الثورة وحتى الي���وم. اإّنهم مل 

يرتكوا �صيًئا اإّل ا�صتنف���دوه بغزارة �صّد احلرب؛ هذه احلرب التي 

ُفر�ص���ت علين���ا فخ�صناه���ا دفاًعا ع���ن الإ�صالم والوط���ن وكرامة 

و�صرف ال�صعب. وانظروا ماذا فعل الأعداء - ب�صكل مبا�صر اأو غري 

مبا�صر-�ص���د �صهداءنا الأعزاء الذين حملوا اأرواحهم، وهي اأغلى 

ما لديهم، على اأكفه���م وبذلوها يف �صبيل اهلل، وما هي الإ�صاعات 

التي اأثاروها يف اأذهان الب�صطاء يف �صتى اأرجاء العامل، عن طريق 

الإذاعات وال�صحف واملجالت والكتب التي كانوا يقومون بن�صرها.
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وحتى بع����ص الأ�صخا�ص من ال�صّذج واجلهل���ة، والوجهاء وغري 

ا كانوا يتحدثون يف ذلك اجلّو امللتهب اأيام  الوجهاء يف بالدنا اأي�صً

احلرب مبا يدّل على جهلهم وعدم اإحاطتهم باحلقائق. وهذه هي 

الأم���ور التي كانت تغ�صب الإمام العزيز فتدفعه اإىل الإف�صاح عن 

احلقائ���ق بتل���ك ال�صيحة امللكوتية. فلو مل يق���ف الإعالم احلّق يف 

ف وعي ال�صعب الإيرايّن وكذلك  مواجهة تلك الدعايات ولو مل يوظَّ

جهود املتحدث���ني والكّتاب والفنانني يف خدمة احلقيقة الكائنة يف 

هذا البلد، لتغّلب علينا العدو يف ال�صاحة الإعالمّية.

 اإّن ال�صاحة الإعالمّية هي �صاحة وا�صعة وخطرة. ولكّن الأغلبّية 

ال�صاحق���ة م���ن اأبناء �صعبن���ا واأف���راد جماهرينا قد اأّمن���ت نف�صها 

وح�صل���ت على مناعته���ا يف مواجهة دعايات الع���دو بربكة الوعي 

ال���ذي اأحدثت���ه الثورة. فمن كرثة ما افرتى الع���دو من اأكاذيب وما 

بذل من م�صاٍع لقلب احلقائق ال�صافرة اأمام العيان، فقد َفَقَد �صعبنا 

تام الثقة يف ما يبّثه الإعالُم العاملّي من تقّولت وادعاءات وثرثرة. 

وهك���ذا كان اإعالم »يزيد« وجه���ازه الظامل اجلبار الذي كان ي�صعى 

اإىل اإدانة احل�صني بن علي L واإظهاره مبظهر املحّب للدنيا الذي 

ثار �صّد جهاز العدل واحلكومة الإ�صالمّية!!

ا ي�ص���ّدق مثل هذه الدعاي���ات الكاذبة.  لق���د كان البع����ص اأي�صً

وحتى بعد اأن ا�صت�صهد احل�صني بن علي L بذلك الو�صع املده�ص 

وتل���ك ال�ص���ورة املفجع���ة على اأي���دي اللئ���ام يف �صح���راء كربالء، 

فاإّنه���م حاولوا التعبري عن ذلك باأّنه غلبٌة لهم وفتح! ولكن الإعالم 

 
)1(

ال�صحيح جلهاز الإمامة فّند كّل هذه املزاعم. وهكذا هو احلق.

1- في لقاء مع مختلف شرائح المجتمع في نائين وابرده خراسان و ...... 20   
صفر 1410هـ/ 1989/9/20م.
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ينبغي موا�صلة طريق هوؤلء الأعّزاء، لي�ص فقط من قبل عوائل 

ال�صه���داء، بل م���ن قبل ال�صعب الإيراين كّل���ه، وبالرغم من ق�صاوة 

���ل هذا الطري���ق. فهذا الطريق ه���و طريق القيم؛  الع���دّو، �صُيوا�صَ

 
)1(

طريق رفعة اإيران وال�صعب الإيرايّن؛ طريق رفع راية الإ�صالم.

اإّن حقيق���ة ال�صه���ادة حقيق���ة عظمى. ولو بقيت ه���ذه احلقيقة 

حّي���ة على يد َمن تقع على عاتقهم الي���وم م�صوؤولّية اإزاء ال�صهداء، 

وحتف���ظ له���ا قد�صّيتها ومكانته���ا، �صيبقى تاأريخن���ا املقبل ي�صتقي 

الع���رب من ت�صحياتهم الكربى، مثلما بق���ي التاأريخ اإىل يومنا هذا 

ي�صتقي املثل ال�صامية من دماء �صّيد ال�صهداء اأبي عبداهلل احل�صني 

)علي���ه ال�صالة وال�صالم( التي اأريقت ظلًما؛ لأّن ورثة تلك الدماء 

ا�صتثمروه���ا يف غاية احلكم���ة والتدّبر وب���اأروع الأ�صاليب واأبدعها 

 
)2(

للحفاظ على ثمارها.

يج���ب األ نن�صى ذك���رى �صهدائنا، واأن ُنبقي عل���ى ذكراهم حّية 

وخالدة يف ذاكرة الأجيال يف كافة اأنحاء البالد. لقد بلغ عدد ال�صهداء 

يف حمافظ���ة خرا�صان -مبا فيها املحافظات الثالثة احلالية-ثالثة 

وع�صري���ن األ���ف �صهيد، وه���ي ن�صبة عالية ج���ًدا تدع���و اإىل التقدير 

والفخ���ر. فال تدع���وا غبار الن�صي���ان يحجب بريق ه���ذه الذكريات 

الكرمية، وحاِفظوا على بقائها بعناية، فلرمبا تعّمد البع�ص قا�صًدا 

ا واجب  اإهال���ة الرتاب على هذه الذكري���ات احلميمة. وهذا هو اأي�صً

امل�صوؤولني، مبا يف ذلك م�صوؤويل موؤ�ص�صة ال�صهيد واأجهزة وموؤ�ص�صات 

ا على احلفاظ  الدولة املختلفة. وعلى عوائل ال�صهداء اأن يعملوا اأي�صً

1- خطابه لدى لقاء عوائل الشهداء، الجرحى واألسرى المحّررين في محافظة 
همدان/18 جمادى األولى 1425هـ/ 2004/7/6م. 

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء/1 محرم 1418هـ/ 1997/5/7م.
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)1(

على اإحياء ذكرى �صهدائهم ما ا�صتطاعوا.

ال�صه���داء الأع���ّزاء ورفيعو املق���ام هم من اأحكم���وا بالت�صحية 

باأرواحه���م واأنف�صهم هذا البناء ال�صامخ، واأظهروا اجلوهر املتاأّلق 

لل�صعب املوؤمن. وذكراهم مانحة للحياة كالدم الذي ُيحقن يف ج�صد 

)2(

كّل اإيرايّن. ينبغي لهذه الذكرى اأن تبقى دائًما حّية وم�صتّمرة.

هذا من واجبنا وواجبكم، اأحيوا ذكرى ال�صهداء الأبرار الذين 

�صّحوا باأعّز واأثمن ما ميلكون؛ اإذ اأعّز �صيء عند كّل ذي روح -�صواء 

الإن�صان وغريه-هو نف�صه، وهذا املو�صوع ب�صاأن الإن�صان اأو�صح من 

اأن يحتاج اإىل بيان. ومع كّل هذا تراه يحمل اأثمن ما ميلك، ويخاطر 

به. لو كانت لدى اأحدكم جوهرة ثمينة فهو ل ياأخذها معه اإذا كان 

عازًما على �صفر �صاق. الذين يحملون اأثمن ما ميلكون لأجل الدفاع 

ع���ن احلق وعن احلقيقة وعن ا�صتقالل البلد وكرامته، وللذود عن 

�ص���رف ال�صع���ب، وللت�صدي لأطم���اع العدو املرتب�ص عل���ى الدوام، 

ويق�صدون بها �صوح الوغ���ى، يخاطرون بهذه الرثوة العظيمة، نعم 

ى َنْحَبُه  ل تذهب جميع هذه النفو�ص من اأيدينا؛ {َفِمْنُهْم َمْن َق�سَ

 اإّل اأّنه ُيخاَطر باجلميع، وهذا الأمر على 
)3(

َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظ��ُر}

ق���در كبري من الأهمي���ة. اأكرموا ذكرى ال�صه���داء؛ فالذين قتلوا يف 

)4(

هذا الطريق لهم ال�صبق والن�صيب الأوفر.

اإّن كّل م���ا تلكه الثورة الإ�صالمية ونظام اجلمهورية الإ�صالمية 

1428هـ/  الثاني  ربيع  وجرحاها/30  خراسان  شهداء  عوائل  مع  لقاٍء  في   -1
2007/5/17م.

2- رسالة بمناسبة يوم تخليد ذكرى الشهداء وتكريم الجرحى/5 شوال 1430هـ/ 
2009/9/24م.

3- سورة األحزاب، شطر من اآلية 23. 

جيش  يوم  عشيّة  الجيش،  وطاقم  القادة  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -4
الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة/9 ذي الحجة 1417هـ/ 1997/4/16م.
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املقّد�ص من حياة وبهاء وثبات وتعاٍل؛ فهو من هذه الت�صحيات وهذا 

الإيث���ار، واإّن ه���ذا لأمٌر َجَلٌل وحقيقة بّينة يف مي���زان العدل الإلهي، 

ويرتّت���ب عليه ثواب اإلهّي هو اأ�صمى م���ن كّل الدنيا وما فيها. كذلك 

فاإّنه من الطبيعي اأن تقع على عواتق اأفراد املجتمع، ل �صّيما مديريه 

وم�صوؤوليه، تكاليف حيال ه���ذه ال�صخ�صيات الكرمية، والتي اأهمها 

املحافظة على اأ�صمائه���م وذكراهم ونهجهم حّية. واإّن �صبيل اهلل ل 

ميكن له اأبًدا اأن يكون يف ِغًنى عن الت�صحيات الكربى التي يقّدمها 

 
)1(

النا�ص الأجاّلء، جعلنا اهلل جميًعا من زمرة هوؤلء النا�ص.

اإّن ق�صّية احل���رب املفرو�صة واآثارها -ومنه���ا هذه الت�صحيات 

والإيث���ار وال�صه���ادة- لي�ص���ت ق�صّية عادّي���ة ومتعارفة؛ ه���ي ق�صّية 

ا�صتثنائّي���ة. اإذا نظرن���ا جّيًدا، ميكن لهذه احل���وادث التي ح�صلت 

يف هذه ال�صنوات وه���ذه الت�صحيات التي ج�ّصدها �صبابنا، اأن تكون 

ذخ���ًرا خال���ًدا لدميومة الث���ورة. فال ينبغي لنا اأن ن���دع هذا الذخر 

دومنا ا�صتفادة؛ وال�صبيل اإىل ذلك هو اأن تبقى ذكرى ال�صهداء حّية. 

اإّن تكرمي ال�صهداء اليوم واحلفاظ على الذكرى اجلليلة لهوؤلء 

الأعّزاء واج���ب. البع�ص يريد اأن ي�صع هذه الق�صّية طّي الن�صيان؛ 

الأ�صخا����ص اأنف�صهم الذين ل ين�صجمون مع ثقافة الثورة ومبادئها 

ا مع احلفاظ على ذكرى ال�صهداء ول  واأهدافها، ل ين�صجمون اأي�صً

يروق لهم ذلك. لكّن �صعبنا يحّب ال�صهداء، لأّن ال�صهداء اآثروا على 

اأنف�صه���م، وتركوا حياته���م وراحتهم ال�صخ�صّي���ة، وذهبوا وقّدموا 

اأرواحه���م يف جبهات احلرب. هذا لي�ص بال�صيء القليل، هذا �صيء 

غاي���ة يف العظمة. ميكن لالإن�صان يف مقام الكالم اأن يتكّلم كثرًيا، 

لكن يف مقام العمل، فالعمل لي�ص من �صاأن اجلميع. والأمر يتطّلب 

1- رسالة بمناسبة اليوم الثامن من عشرة فجر الثورة اإلسالميّة المباركة ويوم 
اإليمان واإليثار والشهادة/28 رمضان 1417هـ/ 1997/2/16م.
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اإمياًنا عالًيا، وعزمية را�صخة واإرادة حديدّية، ليتمّكن الإن�صان من 

)1(

ورود هذا امليدان، وهذا ما فعله ال�صهداء.

ل يت�ص���ّورّن اأح���د اأّن عه���د احلدي���ث ع���ن ال�صه���داء واجلنود 

امل�صّح���ني وجماهدي �صاح���ات احلرب قد انق�ص���ى! هذا العهد ل 

)2(

ينق�صي اأبًدا.

عل���ى احلر����ص، اجلي����ص، التعبئ���ة، جه���اد البن���اء والأجه���زة 

احلكومّية اأن يحيوا ذكرى ال�صه���داء، واأن يحيوا مفهوم ال�صهادة، 

ا، ويحافظوا عليه يف اإيران  ه���ذا املفهوم العظيم واملهّم واملوؤّثر جدًّ

الإ�صالمّي���ة وبني اأبناء ال�صعب الإي���راين املكافح. هذا على الرغم 

من اأّن دماء �صهدائنا الطاه���رة قد اأحيت هذا املفهوم ]ال�شهادة[ 

)3(

على م�صتوى العامل.

5-2. أساليب الحفاظ على ذكرى الشهداء حّية

5ـ 2ـ 1. إقامة مجالس لتكريم الشهداء

تعت���رب موؤت���رات )ملتقي���ات( اإحياء ذك���رى ه���وؤلء ال�صهداء 

ا�صتم���راًرا مل�ص���رية اجله���اد وال�صهادة. ل���و مل يتكرر ذك���ُر اأ�صماء 

�صهدائن���ا ويكّرم���وا ويعّظم���وا، ولو مل يتح���ّول احرتامهم واحرتام 

�صِره���م يف جمتمعن���ا اإىل ثقافة -وحل�صن احل���ظ فقد غدا ثقافة 
ُ
اأ

1- كلمته لدى لقائه أعضاء هيئة مؤتمر تكريم ثالثة آالف شهيد في محافظة 
سمنان/15 رجب 1436هـ/ 2015/5/4م.

2- خطابه في لقاء القادة وطاّلب جامعة قّوات المشاة في الجيش/5 جمادى 
األولى 1414هـ/ 1993/10/20م.

3- خطابه في لقاء عوائل القادة الشهداء في محافظة طهران/1 محرم 1418هـ/ 
1997/5/7م.
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عندنا-لطوى الن�صيان الكثرَي من هذه الذكريات القّيمة والثمينة، 

ولكان هذا التعظي���م الكبري الذي يظهر يف املجتمع بف�صل م�صرية 

ال�صهادة قد غاب يف مطاوي الن�صيان. ل ت�صمحوا بحدوث مثل هذا 

الأم���ر بعد الآن. ينبغي اأن ت�صب���ح ذكرى ال�صهداء وذكر اأ�صمائهم 

والبح���ث يف �صريهم والتدقيق يف زوايا حياتهم يوًما بعد يوم اأكرث 

رواًج���ا يف اأو�صاط املجتم���ع. واإذا ما ح�صل ه���ذا ال�صيء ف�صتبقى 

ق�صية ال�صهادة -وهي اجلهاد احلقيقّي يف �صبيل اهلل-قوية را�صخة 

يف جمتمعن���ا. واإذا حتّقق هذا الأمر فلن مُين���ى املجتمع بالهزمية 

ولن يكون للهزمية معنى بالن�صبة له؛ بل �صيتقدم با�صتمرار. وهذا 

الأم���ر هو تاًما كم�صرية الإم���ام احل�صني بن علي L وما حدث 

ل���ه، وها قد م�صى الي���وم 1300 عاًما اأو اأكرث على ا�صت�صهاد �صيدنا 

اأب���ي عبد اهلل احل�صني Q، وما زالت ق�صيته تتعاظم وتكرب يوًما 

بع���د يوم. ثمة معاٍن وم�صامني داخل ه���ذه الق�صة ]الق�صية[ وهي 

م�صام���ني �صرورّية لكي يحيا املجتمع حي���اًة اإ�صالمية. لول انت�صار 

ه���ذه امل�صامني ورواجه���ا ملا كان اليوم ثمة اأث���ر لالإ�صالم والقراآن 

وحقائ���ق املع���ارف الإ�صالمية. والأمر كذل���ك يف الوقت احلا�صر. 

ل تدع���وا اأ�صم���اء ال�صهداء وذكرياته���م يلّفها الن�صي���ان اأو ُت�صاب 

بالِق���َدم؛ وبالطبع فليكن ذلك باأ�صالي���ب مبتكرة، فهذه املوؤترات 

التي تقيمونها اأيها ال�صادة -وهي قيمة جًدا-لي�صت جمرد جمال�ص 

عري�ص���ة ]لق���راءة[ الفاحت���ة، واإمنا ه���ي ملتقي���ات ذات م�صامني 

خا�ص���ة، يج���ب اأن تف�ّصر فيها مع���اين ال�صهادة، وُيع���ّرف ال�صهداء 

 
)1(

�ص ثقافة ال�صهادة يف املجتمع. وتبنّي وتكِرّ

اأتوّج���ه بال�صكر، م���ن �صميم قلبي اإىل الأخ���وة الأعّزاء، الذين 

الطاّلب  مؤتمر  التربويّة،  الشؤون  مؤتمر شهداء  لجان  أعضاء  مع  لقاء  في   -1
الشهداء ومؤتمر الشهداء الفنيّين/17 ربيع الثاني 1436هـ/ 2015/2/6م.
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بذل���وا جه���وًدا لأجل تك���رمي من كان���وا -للح���ّق والإن�صاف-قدوًة 

للنا����ص ومثالهم يف ع�صرنا، واأق�صد به���م ال�صهداء واملجاهدين. 

���م، واإّن تكرمي ال�صه���داء، واإحياء  ف���اإّن هذا العم���ل بنف�صه عمل قيِّ

اأ�صمائه���م، والبح���ث يف اأعمالهم، واإنتاج ما تركوا م���ن اآثار كتابًة 

وت�صويًرا و�صوًتا وما �صاكل، يف جمال حياتهم وجهادهم واأفعالهم 

ا. واإّن الالئحة الت���ي تقدم بها الأخ���وة القيِّمون  ���م ج���ًدّ -لعم���ل قيِّ

 حول فعالّيات هذا املوؤتر مّما هم ب�صدد القيام به 
)1(

املحرتمون

ا، على اأن تتنّبهوا اإىل  ا. اإّن هذه الأعمال جّي���دة جدًّ لأم���ر جّيد جًدّ

لزوم القي���ام بها بتعّمق، فال تقت�صر على جم���ّرد اإيجاد العناوين 

فح�صب، ب���ل بتعّمق وباغتن���ام الفر�ص وبالّدق���ة الالزمة وبالوقت 

الكايف، وبال�صتفادة من الفّن من ناحية ومن روح التحقيق والبحث 

من ناحية اأخرى. قوموا بهذه الأعمال لُتخّلد ولترتك اآثارها، وعليه 

ا، وعمل قيِّم. واحلقيقة اأّنني على اّطالع  ف���اإّن هذا العمل جّيد جًدّ

ب���اأّن اأهل مازندران -واإىل اليوم-قاموا مبوؤترات عديدة وكثرية، 

يف جم���ال ال�صهداء وعلى اأكرث من �صعي���د، على �صاحة املحافظة، 

)2(

قون. وهذا العمل اجَلَماعي عمل كبري ومهّم. واإن �صاء اهلل ُتوفَّ

1- أشار السيد محمد تقي شاه چراغي )المدير العام للمؤتمر( إلى النقاط التالية:
البحث والتحقيق حول آثار الشهداء والمضّحين في أربعة أمور: البحث حول 
شفهيًا  المؤّرخ  والتاريخ  الشهداء،  حول  والتحقيق  )العسكرية(،  العمليات 
)استنطاق المجاهدين والمشاركين في الحرب وتدوين مذكراتهم وخواطرهم(، 
والمذكرات المتوفرة شفهيًّا. وإصدار نشرة دورية عن فعاليات المؤتمر تحت 
عنوان )األخضر القاني(، وإنشاء مركز للمعلومات تحت عنوان )الحرب وكنوزها( 
ودعم المواقع اإللكترونية المواكبة. وتعليم فّن الرواية، وإحياء مناسبات تذكر 
الراديو.  في  وكذلك  تلفزيونية  برامج  وإنتاج  الشهداء.  أهالي  ولقاء  بالشهداء. 
وبناء وإحياء األبنية التي تذكّر بالدفاع المقدس. وحديقة خاصة بمتحف الدفاع 

المقدس حول ما يتعلق بمازندران.

2- في لقاء مع أعضاء لجنة تكريم القادة وتخليد ذكرى عشرة آالف شهيد في 
محافظة مازندران 13 صفر 1435هـ/ 2013/12/16م.
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5ـ2ـ2. الحضور في المناطق القتالية )الجبهة(

وإقامة مخّيمات سالكي طريق النور

اأق���ول لك���م: ل تدعوا ذك���رى ف���رتة الدفاع املقد����ص ُتحى من 

اخلواطر والأذهان. اإّن املجيء اإىل هذه املناطق احلربّية -�صواء يف 

ا و�صحيح وعقالين  عطل النوروز اأو على مدى العام، عمل ح�صن جدًّ

يقوم به �صعب اإيران واحلمد هلل اأّن هناك من ياأتي اإىل هذه املناطق 

على طول ال�صنة ويزور هذه الأرا�صي والأماكن. حافظوا على ذكرى 

ه���ذه الأماك���ن حّية. هذه الأرا�ص���ي وهذه ال�صح���اري ونهر كارون 

هذا وطريق اأه���واز -اأبادان اأو اأهواز-اإىل خرم�صهر؛ هذه الأماكن 

املتنّوع���ة التي تعّرف لكم نف�صه���ا اليوم باأ�صم���اء خمتلفة، �صاهدة 

عل���ى اأرقى الت�صحيات واجلهاد والف���داء. اإّنني ل اأن�صى يف الأ�صهر 

الأوىل م���ن احلرب -يف �صهور املحنة وع���دم توافر القّوات وانعدام 

الإمكانّيات واملعّدات والتدريب، وعدم توّفر التن�صيق والتنظيم، يف 

تل���ك ال�صدائد عل���ى امل�صتويات املادّية املختلف���ة-كان �صبابنا ياأتون 

مبعنوّيات عالية من الأهواز هذه اإىل خمتلف املناطق، مبا يف ذلك 

هذه املنطقة، منطقة دارخوين. جاءت جماعة من ال�صباب املوؤمنني 

املتدّين���ني، واأن���ا عل���ى معرفة ببع����ص منهم، اإىل قري���ة »حممدية« 

القريبة من هنا، وحفروا خنادق فردية، وكانوا يخرجون يف ظالم 

اللي���ل من خنادقه���م الفردّية ويتقّدمون مئة م���رت اأو مئتي مرت اإىل 

الأم���ام، ويحفرون هناك اخلنادق ثاني���ة، ويبقون يف تلك اخلنادق 

ط���ول النهار حتت �صم�ص خوز�صتان احلامي���ة، ويتحّملون ال�صعاب 

وال�صدائد، ويقرتبون من العدو، اإىل اأن حان موعد العملّية يف �صهر 

مه���ر من ال�صن���ة التالية لهج���وم العدو  الذي ح�ص���ل يف اآخر �صهر 

�صهريور 59 )1980م(،  يف منطقة دارخوين هذه وكل هذه املناطق 
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املحيط���ة بها، بقّوات مقاتلة من اجلي����ص واحلر�ص الثوري والتعبئة 

وغريها، وقد نال���وا اأجر تلك ال�صدائد وج���زاء ال�صعوبات واأهدوه 

اإىل ال�صع���ب الإي���رايّن. هذه ذكري���اٌت قّيمة، ويج���ب اأن ل ت�صمحوا 

بن�صيانها وحموها من اخلواطر.

لق���د ح�صلت يف كلٍّ من هذه املناطق اأموٌر يح�صُل مثل اإحداها 

يف اأّي بل���ٍد واأّي اأّم���ة، وهذه الأمور تكفي لرف���ع راأ�ص الأّمة بعّزة يف 

التاري���خ. هذه الأمور الت���ي ح�صلت يف عملّيات بيت املقد�ص، اأو يف 

عملّي���ات الفت���ح املبني، اأو بعد ذلك يف عملّي���ات خيرب، ميكن لهذه 

العملّي���ات وال�صخ�صّي���ات التي قّدم���ت هذه الت�صحي���ات و�صنعت 

ه���ذه الأحداث اأن تقّدم لل�صعب الإيرايّن �صيًئا ف�صيًئا جمموعة من 

)1(

املفاخر الكبرية واخلالدة التي ل ُتن�صى.

 ،
)2(

اأعود واأقول لل�صعب الإيرايّن باأن يغتنم حتّرك »قوافل النور«

واأتق���ّدم بالتقدي���ر وال�صكر لك���م اأّيها الإخ���وة والأخ���وات الأعّزاء 

الذي���ن قِدمتم من طرق بعيدة اإىل هذه املنطقة و�صّكلتم جزًءا من 

املجموعة العظيمة لتحّرك »قوافل الّنور«، واأتّنى اأن تكونوا جميًعا 

ماأجوري���ن، واأن تع���ودوا كّلكم م���ن هذه املنطقة اإن �ص���اء اهلل باأيٍد 

 
)3(

ممتلئة وزاد وفري وجتارب جّمة وب�صرية واأنوار اإلهّية معنوّية.

1435هـ/  األولى  جمادى  كارون/25  شرق  لشهداء  التذكارّي  النصب  في   -1
2014/3/26م.

2- الترجمة الحرفيّة: “السائرون إلى الّنور”: هي تشكيل شعبي أو تجّمع حمالت 
تطّوعيّة تحت عنوان “راهبان نور” تقوم بتنظيم قوافل ورحالت لزيارة المناطق 
الحربيّة والمحاور العسكريّة، التي كانت خالل الحرب المفروضة في ثمانينات 
ا الموجودة في كّل إيران، في  القرن الماضي؛ وهي من الحمالت الواسعة جدًّ
الجامعات، والمدارس، والمؤّسسات. يوجد كّل سنة عّدة مواسم لهذه الزيارات 

أهّمها عند العطل الرسمية والمناسبات الرئيسة. 

1435هـ/  األولى  جمادى   25 كارون  شرق  لشهداء  التذكارّي  النصب  في   -3
2014/3/26م.
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5ـ2ـ3. البحث حول الشهداء وعرض سيرتهم

ل ينبغ���ي التوّه���م، اأّنه مع مرور اثني ع�ص���ر عاًما على انت�صار 

]الثورة[، وعامني على انتهاء احلرب املفرو�صة؛ فاإّن ذكرى �صهداء 

الثورة واحل���رب الأعزاء، �صَيخُفت وهُجها، و�صتزول من الأذهان. 

 ،
ٍ
بل على العك�ص، ينبغي اأن تتعاظم يف اأذهان �صعبنا، يوًما بعد يوم

ذكرى تل���ك الوجوه الُقد�صّية، حُماطًة بهال���ٍة من النور والطهارة، 

واأن ت�صري اأرَفَع �صاأًنا وحمبوبًة اأكرث؛ كما ال�صخ�صيات الأ�صطورّية 

لالأبطال الِعظام. وْلُتعِط، و�صُتعطي، اأ�صماوؤهم وذكراهم للجميع، 

ل �صّيم���ا لل�صباب واليافعني، در����صَ الَعظمة، وال�صجاعة، والتقوى، 

ا من هذا العم���ل، هو وظيفة  والنق���اء، والطه���ارة. اإّن ق�صًم���ا مهمًّ

 
)1(

الكّتاب والفّنانني.

اإّن تك���رمي ال�صهداء وتخليد اأ�صمائه���م والبحث والتحقيق حول 

اأعماله���م واإنتاج اآث���ار مكتوبة وت�صويرّية و�صوتّي���ة وما �صابه ذلك 

)2(

ا. عن حياتهم وعن اإقدامهم وجهادهم هي اأعماٌل قّيمة جدًّ

العمل الذي قمتم ب���ه اإىل الآن والتقارير التي قّدمتموها، جّيد 

ا؛ هذه الأعم���ال نف�صها اأعمال جّي���دة؛ اأي ت�صجيل ذكرياتهم،  ج���دًّ

)3(

والحتفاء بذكراهم وتخليد اأ�صمائهم.

1- رسالة إلى عوائل الشهداء المعظّمين في اليوم السابع من عشرة الفجر/23 
رجب 1411هـ/ 1991/2/7م.

القادة وعشرة آالف شهيد/5 ربيع  2- في لقاء مع أعضاء لجنة تنظيم تخليد 
األول 1437هـ/ 2015/12/16م.

3- كلمته لدى لقائه أعضاء هيئة مؤتمر تكريم ثالثة آالف شهيد في محافظة 
سمنان /15رجب 1436هـ/ 2015/5/4م.
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بأســماء  واألماكــن  األّيــام  تســمية  5ـ2ـ4. 
الشهداء ونشر صورهم وكلماتهم

ال�صهي���د وال�صهادة يف الثقافة الإ�صالمّية مظهر احلياة والبقاء 

واحل�ص���ور والتاأّل���ق. وها نح���ن ذا من خالل الرتب���اط والّت�صال 

بهذا املفهوم الراقي واخلالد، نحّقق الرفعة والبقاء لنا وملجتمعنا 

وبلدنا. واإّن ت�صمية يوم من اأّيام اأ�صبوع الدفاع املقّد�ص بهذا ال�صم 

)1(

املبارك هو اأداء لواجب وم�صوؤولّية يف هذا الطريق.

ي���وم ال�صه���داء يف اأ�صب���وع الدف���اع املقّد�ص هو ي���وم يظهر فيه 

�صهداوؤنا الرفيعو املقام م���ّرة اأخرى، بوجوههم القد�صّية يف �صائر 

اأنحاء اإيران الإ�صالمّية اأمام اأعيننا نحن الغرباء والغافلون. وكاأّن 

�صعبنا كّله يرى اأمام عينيه من جديد وبنحو جماعي اآلف الأنا�ص 

ال�صجع���ان وامل�صّحني وذوي امل���روءة يف �صورة مالئك���ة نورانّيني، 

 
)2(

ويوؤّدون لهم حتّية الإجالل والتعظيم.

اإّن الكث���ري من كّل هوؤلء الأعالم يف �صاح���ة الدفاع املقّد�ص يف 

اإيران اأو غالبيتهم -الذين ازدانت �صوارعنا ومراكزنا باأ�صمائهم، 

���ل �صوُره���م حميطن���ا واأماك���ن عي�صن���ا- كانوا م���ن الطلبة  وجتمِّ

اجلامعي���ني. وكان بع�صه���م نوابَغ حًق���ا؛ كانوا فّنان���ني، ومعّلمني، 

واأ�صاتذة، فقد ذهبوا اإىل اجلبهات وقّدموا اأرواحهم وا�صرتخ�صوا 

الأعم���ار يف �صبيل اهلل وم���ن اأجل الأهداف. وه���و اأثمن ما ميتلكه 

)3(

ا. الإن�صان من الأمور املادّية. اإّن هذا لأمر مهّم جدًّ

1- رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقّدس ويوم تكريم الشهداء والجرحى/11 
ذي الحجة 1436هـ/2015/9/24م.

المقّدس/10 رجب 1422هـ/  الدفاع  أسبوع  الشهداء في  يوم  بمناسبة  2- رسالة 
2001/9/27م.

3- في لقاء مع أعضاء اللجان المنظّمة لمؤتمر شهداء الشؤون التربويّة، مؤتمر 
1436هـ/  الثاني  ربيع  والمسرح/27  الفن  شهداء  ومؤتمر  الشهداء  الجامعيين 

2015/2/16م.
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ه���ذه الأعمال اأعم���ال جّيدة؛ اأي ت�صجي���ل ذكرياتهم والحتفاء 

بذكراه���م واأ�صمائهم، ن�ص���ر �صورهم اأو اأقواله���م املنقولة عنهم، 

هي اأعم���ال جّيدة. هذه الالئح���ة التي ذكرتوها ب�ص���اأن الأعمال 

ا، لك���ن، ليكن هدفك���م نفوذ ه���ذه املعارف  املنج���زة، جّي���دة ج���دًّ

املرتبط���ة بال�صه���ادة، ومعن���ى الإيث���ار والإمي���ان يف خماطبيك���م 

)1(

املعا�صرين باملعنى العميق للكلمة.

5ـ2ـ5. المشــاركة في تشييع جثامين الشهداء 
الطاهرة

�صل���وات اهلل و�صالم���ه عل���ى ال�صه���داء الأعزاء الذي���ن اأوقدوا 

باإيثارهم، م�صع���ل التوحيد على قّمة الوط���ن الإ�صالمي. و�صلوات 

اهلل وحتّيات���ه على ال�صه���داء املظلومني الغّوا�ص���ني الذين �صاهموا 

بظهورهم وح�صوره���م يف اإ�صاءة هذا النور الذي ل يخبو، ورفعوا 

راي���ة تلك الذكريات العزيزة والقيمة وتل���ك الكنوز املعنوّية لالأّمة 

خّفاقة يف البلد بكّل جمد و�صموخ.

ال�صالم على اأيديكم املغلولة واأج�صادكم املعذبة..

ال�صالم على اأرواحكم الطّيبة واأجنحتكم املحّلقة اإىل ر�صوان اهلل.

ال�صالم عليكم يا من ن�صرمت العطر من جديد يف اأرجاء احلياة 

ورويتم اأرواَح الأحياء الظماأى.

نحمد اهلل احلكيم الروؤوف حمًدا ل غاية له حيث ينزل الب�صائر 

الوا�صح���ة على القلوب الَيِقظ���ة ويزيل الغبار يف اأوقات حاجة هذا 

ال�صعب الطالب هلل واملوؤمن باهلل.

1- كلمته لدى لقائه أعضاء هيئة مؤتمر تكريم ثالثة آالف شهيد في محافظة 
سمنان 15 رجب 1436هـ/ 2015/5/4م.
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وال�ص���الم عليكم اأيه���ا ال�صعب العظيم ال���ويّف املتحمل للم�صوؤولية 

الذي يدرك نداء اهلل اللطيف وينهل من منهله ويلبيه على اأكمل وجه.

 اإن ح�صوركم املفعم بعمق املعنى اليوم يف ت�صييع هوؤلء العظماء 

العائدين اإىل الوطن هو حدث خالد من اأروع اأحداث الثورة.

 رحم���ة اهلل عليك���م وحمٌد ل غاية له هلل مال���ك القلوب و�صالٌم 

 
)1(

ل نهاية له لبقية اهلل الأعظم | �صاحب هذه الرثوة العظيمة.

6. محاربة معارضي ثقافة اإليثار والشهادة

ونشر روحّية حّب الشهادة

ل�صهدائن���ا ه���ذا احلقُّ الكبري عل���ى الثقاف���ة الإ�صالمّية و�صائر 

املرتبط���ني بها واملحّبني له���ا يف خمتلف اأنحاء الع���امل، وهو اأّنهم 

اأحيوا اأحد العناوين املهّمة، املن�صّية، لهذه الثقافة يف العامل املاّدي 

املعا�صر، األ وهو الت�صحي���ة والإيثار من اأجل الأهداف الإ�صالمّية 

والإن�صانّي���ة العالية. الن�صغالت املادّية للنا����ص واأنانّيتهم وطلبهم 

للمنفعة يف جميع ع�صور التاريخ اأّدت اإىل النحرافات وال�صلوكيات 

ال�صّيئة الكربى يف املجتمعات الب�صرّية، واأ�صبح العامل املادّي اليوم 

اأك���رث من ذي قبل �صحّية لطلب املناف���ع والأنانّيات هذه. لقد اأحيا 

�صهداوؤنا يف ظلمات هذا الع�صر املاّدي مّرة اأخرى ثقافة ال�صهادة 

التي ه���ي اأعلى درجات الت�صحي���ة يف �صبيل الأه���داف الإن�صانّية، 

واأظهروا نور ال�صتقامة لأ�صحاب الفطرة ال�صافية وطاّلب احلق. 

واإذا ا�صُتفي���د جّيًدا من هذا الدر����ص العظيم، �صتتعّطل كّل اأ�صلحة 

الق���وى الكربى، و�صتف�ص���ل اأ�صالي���ب املهيمنني العاملّي���ني من اأجل 

1- رسالة على إثر تشييع جثامين الشهداء المطّهرين بحضور حماسّي ألهالي 
طهران  29 شعبان 1436هـ/ 2015/6/16م.
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)1(

ال�صيطرة على املجتمعات الب�صرّية.

ي�صع���ى الع���دّو يف هجوم���ه الثق���ايّف اأن ي�صق���ط حيثّي���ة املقاومة 

واعتباره���ا بني اأبناء �صعبنا؛ ويف احلقيق���ة، ليك�صر املقاومة ويهدم 

احل�صون. واحل�صن الأهّم لالإن�صان هو اإميانه ودافعه وع�صقه. فال 

)2(

ينبغي اأن ت�صمحوا لهذه احل�صون بالنهيار والزوال من القلوب.

تعلم���ون الآن اأّن �صع���ي الأمريكّي���ني من�صّب على ح���ذف اآيات 

اجلهاد من الكتب الدرا�صّي���ة يف بع�ص بلدان منطقتنا، وقد اأّكدوا 

عل���ى هذا الأم���ر واأّن عليك���م القيام ب���ه؛ ا�صتجابت بع����ص الدول 

ال�صعيف���ة والذليلة لهذا الطلب. اإّنهم يري���دون حذف اجلهاد من 

اآي���ات القراآن الكرمي والتعالي���م الدينّية، لأّن اجلهاد يف �صبيل اهلل 

هو ال�صامن لعّزة ال�صعوب الإ�صالمّية والأّمة الإ�صالمّية، واملرتا�ص 

الأكرب واحل�ص���ن احل�صني للمقاومة. لقد عّرف���وا ال�صهادة كعمل 

�صاذج، وهي القيمة الأف�ص���ل الناجتة عن اجلهاد. وميكن للجهاد 

)3(

اأن يوؤّثر تاأثرًيا كاماًل عندما يكون مقرتًنا بحّب ال�صهادة.

اأعّزائ���ي! للج���ّو الث���وري يف الب���الد اأع���داء األ���ّداء حاق���دون، 

يعار�ص���ون �صيادة الأجواء الثورّية يف الب���الد؛ يريدون الق�صاء على 

ه���ذا اجلّو. وراأيت���م اأّنهم يف مرحلة من املراح���ل راحوا ي�صّككون يف 

مقول���ة ال�صه���ادة، واجلهاد، وال�صهي���د، واآراء الإم���ام، ويف الأنبياء! 

وامل�صاأل���ة لي�صت اأّن فالًنا من النا�ص يخال���ف هذه املفاهيم، امل�صاألة 

اأّن ه���ذه املخالفة، بنظر العدّو، يجب اأن ُتطرح يف املجتمع؛ فُي�صنع 

1- رسالة بمناسبة يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس/10 رجب 1422هـ/ 
2001/9/27م.

2- خطابه في لقاء عوائل شهداء القّوات المسلّحة/9 رجب 1422هـ/2001/9/26م.

1426هـ/  التعبئة/ 19رجب  قّوات  مقر  في  العلم  رفع  مراسم  في  كلمته   -3
2005/8/24م.
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جّو وُيق�ص���ى على الأجواء الثورّية. على اجلمي���ع يف احلوزة العلمّية 

اللتف���ات اإىل ه���ذا الأمر. هكذا ه���و الأمر يف �صل���ب املجتمع، وهو 

بالتاأكي���د كذلك يف احلوزات العلمّية.  هم يعلمون باأّنكم اأنتم علماء 

الدي���ن ل�صتم فرًدا واحًدا، ب���ل لديكم م�صتمعوكم ومريدوكم، لذلك 

توؤّثرون يف حميطكم. يريدون الق�صاء على اجلّو الثوري، وعزل عامل 

الدي���ن الثوري. اإذا   انت�ص���رت -ل قّدر اهلل-اإهان���ة التعبئة، واإهانة 

ال�صهيد، واحلّط من قيمة ال�صه���ادة، والت�صكيك يف اجلهاد الطويل 

لهذا ال�صعب، يف اأرجاء احلوزة، �صتكون فاجعة. على ف�صالء احلوزة 

)1(

وكبارها النتباه واملراقبة واحلوؤول دون ظهور هذا الأمر.

ينبغ���ي لذكرى ملحم���ة الدفاع املقّد�ص اأن تبق���ى دوًما وتخّلد يف 

بلدن���ا. ولقد �صعى البع�ص لتبهيت رونق ذكرى الدفاع املقّد�ص وتلك 

ال�صجاع���ات الكربى وتلك الت�صحيات العظيم���ة بالتدريج، وملحوها 

من الأذهان. هوؤلء اإن كانوا يقومون بهذا العمل جهاًل، فهم غافلون 

 
)2(

تاًما، واإن كانوا يقومون به -ل �صمح اهلل-عن علم، فهو خيانة.

اإذا تكّلمن���ا م���ع النا����ص، يف ال�صح���ف ويف ت�صريحاتن���ا وعلى 

منابرن���ا، بهذا النحو، وقلن���ا »ماذا تعني الت�صحي���ة! اأن اأموت اأنا 

من اأج���ل اأن يبقى الآخرون اأحياء؟!« و�صخرن���ا من طلب ال�صهادة 

وروحّي���ة الت�صحية، واأهّن���ا عوائل ال�صهداء، فه���ذا هو الأمر الذي 

تري���ده اأم���ريكا؛ فهذا يعن���ي اإ�صعاف ق���ّوة ال�صم���ود والقتدار يف 

  
)3(

الداخل التي ميكن اأن تقف يف وجه هجوم اأمريكا.

1- خطابه لدى لقائه الطاّلب، الفضالء، واألساتذة في حوزة قم العلميّة/13 ذي 
القعدة 1431هـ/ 2010/10/21م.

2- خطابه لدى لقاء جمع من عوائل الشهداء/29  جمادى األولى 1430هـ/ 2009/5/24م.

3- خطابه لدى لقاء أعضاء الهيئة المشرفة على إقامة مراسم الذكرى الرابعة 
عشر الرتحال اإلمام الخميني )ره(/23 ربيع األول 1424هـ/ 2003/5/24 م.
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البع�ص ي�صربون جهاًل -ونرجو وناأمل اأن يكونوا جاهلني- جذَر 

اجله���اد وال�صه���ادة يف �صبيل اهلل م���ن اأ�صله. وه���م ل يدركون ماذا 

يفعل���ون؛ وعمله���م ه���ذا كمن يجل�ص عل���ى غ�صن ال�صج���رة ويقطع 

جذعه���ا. هوؤلء ل يدركون املعج���زات التي يجرتحها ال�صعب عندما 

يك���ون مت�صّلًحا ب�صالح اجلهاد العظيم وال�صه���ادة يف �صبيل اهلل، ول 

التوفيقات الكربى التي ينالها. يريدون اأن ي�صلبوا ال�صعب هذا الأمر. 

هوؤلء يريدون للثورة والنظ���ام الإ�صالمّي اأن يكونا كموجود �صعيف 

يف يد الق���وى الكربى، ليمّزقوه ويقّطعوه ب���كّل اإمكاناتهم ال�صيا�صّية 

والع�صكرّية والقت�صادّية. بالتاأكيد، عندما يتكّلم العدّو بهذا الكالم، 

فهو هادف تاًما، ويدرك ويعلم ما يقول؛ اأّما البع�ص فهم كما يبدو 

)1(

يرّددون كالَم الأعداء من دون اأن يدركوا ما يفعلون.

اخليانة العظمى ل�صعب ما هي اأن يريد اأ�صخا�ص مع قوى الإعالم 

الكربى، احلوؤول دون ال�صمو�ص ال�صاطعة التي اأ�صاءت حياة ال�صعب 

وتاريخه. اإّن َمن ي�صت�صغر �صاأن ال�صهداء، ويتجاهل حركة ال�صهادة 

العظيمة -التي ح�صلت يف تلك املرحلة على اأيدي �صبابنا الأعّزاء-

 
)2(

يف بلدنا وي�صتخّف بها، فقد خان تاريخ هذا ال�صعب.

اأهّمّية اجلهاد، ومقام ال�صهادة الرفيع، من جملة الأ�صياء التي 

كانت مو�ص���ع ت�صكيك من قبل عنا�صر، اأ�صخا����ص، واأجهزة. هذا 

اأحد املوؤ�صرات؛ وينبغ���ي اأن ُيعمل على اإبرازه. الحرتام لل�صهداء، 

والح���رتام للجهاد واملجاهدين ينبغي اأن يكون جزًءا من الأق�صام 

الب���ارزة لراي���ة اجلمهورّية الإ�صالمّي���ة. فاجلمهورّي���ة الإ�صالمّية 

1- خطابه لدى لقائه حشًدا كبيرًا من عناصر الحرس بمناسبة ذكرى مولد اإلمام 
الحسين ويوم الحرس/13 شعبان 1424هـ/ 2003/10/9م.

2- خطابه لدى لقاء عوائل شهداء كاشان وآران وبيدكل/26 شعبان 1422هـ/ 
2001/11/11م.
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)1(

ُتعرف باجلهاد وال�صهادة.

عل���ى احل���وزة اأن تتذّكر دوًم���ا احل���ّق العظيم للث���ورة والإمام 

وال�صه���داء ونفو�ص اجلرحى الطّيب���ة، واأن حتافظ على قيم الثورة 

فيه���ا ك�صرٍّ لتجديد احلياة، واأن ل تتيح الفر�صة لالأ�صخا�ص الذين 

 
)2(

يريدون، جهاًل اأو عمًدا، جّرها نحو اأهداف ال�صتكبار.

يري���د الأع���داء اأن نن�ص���ى، يري���دون لق�صّي���ة الدف���اع املقّد�ص 

اأن ُتح���ى م���ن اأذهانن���ا، واأن نن�ص���ى الت�صحي���ات، واأن ل نع���رف 

ال�صخ�صّي���ات التي كان لها دور يف هذه الت�صحيات، اأو اأن نن�صاها؛ 

هذا ما يريدونه. ويريد البع�ص تخطئة تلك الفرتة وتخطئة اأولئك 

النف���ر، وتخطئة ذلك الجّتاه وامل�صار الذي ر�صمه الإمام اخلميني 

اجللي���ل احلكيم وعب���د اهلل الذي مّن عليه رّب���ه بالب�صرية، لأّنهم 

يعلمون اأّن كّل ذرة وكل جزء من تلك الأحداث مّما ل ميكن لل�صعب 

 
)3(

الإيرايّن ن�صيانه، وله تاأثريات بّناءة كبرية.

اإّن الأي���دي املجرم���ة التي �صعت منذ بداية الث���ورة، ل �صّيما يف 

حقبة الدف���اع املقّد�ص؛ لكتم���ان اأحقّية اأن�ص���ار اخلمينّي احلبيب 

ومظلومّيته���م، هي اليوم يف �ص���دد جعل ذكريات حقبة احلرب يف 

مهّب رياح الدعاي���ات املغر�صة العاتية، وتركها يف وادي الن�صيان. 

ول �صك يف اأّنهم لن يفلحوا يف ذلك. واإّن العزمية والِغرية والإميان 

ال�صادق لق�صم كبري من موؤمني الثورة والإ�صالم -ل �صّيما ال�صباب 

1- خطابه لدى لقاء األساتذة والطلبة الجامعيّين في جامعة العلم والصناعة/16 
ذي الحجة 1429هـ/ 2008/12/14م.

2- رسالة إلى جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم بمناسبة تشكيل مجلس 
شورى تحديد السياسات في الحوزة/21 جمادى األولى 1413هـ/ 1992/12/15م.

1435هـ/  األولى  كــارون/25  جمادى  شرق  لشهداء  التذكارّي  النصب  في   -3
2014/3/26م.
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الغيور وال�صالح، الذي���ن ي�صّكلون الق�صم الكبري من �صعب اإيران-

�صتخت���رب مّرة اأخ���رى جتربة اإحي���اء ذلك احلّق املظل���وم وذكراه. 

و�صتخرق �صم�ص ال�صهادة املتوّهجة -بتوفيق اهلل-حجَب التحريف 

)1(

واخلداع كّلها.

علينا احلفاظ على �صعور الفتخار الذي ميّدنا به ا�صم ال�صهيد 

وذكراه، وكما نفتخر ببطولت رجال �صدر الإ�صالم الكبار، لنفتخر 

ببطولت ه���وؤلء الرجال الكبار يف زماننا. هذا ما ل يريده العدّو. 

العدّو يريدنا اأن نن�صى ذكرى �صهدائنا، ويريد لذكرى هذا اجلهاد 

والت�صحي���ات وال�صهامات اأن ل تبق���ى يف ذاكرة هذا ال�صعب. على 

اجلميع اأن يتحّرك تاًما يف الجّتاه املقابل لهذا الجّتاه. فنحرتم 

)2(

ذكرى ال�صهداء، ونحييها، ونحفظ ذكراهم.

ف���ال تتغافل���وا اأب���ًدا عن ذك���رى ال�صه���داء واأ�صمائه���م والفخر 

به���م، حيث اإّن اأجهزة الإعالم املعادي���ة امل�صاك�صة والعنيدة ت�صعى 

جاه���دًة للحّد من قيم���ة ال�صهداء �صيًئا ف�صيًئا، ب���ل ولرمبا حاولت 

جعله���ا �صل���وًكا خمالًفا للقي���م اأحياًن���ا! لقد حدث ه���ذا يف بلدنا، 

وُبذل���ت حماولت به���ذا ال�صدد، ولكنها ب���اءت بالف�صل. ومع ذلك 

ف���اإّن البع�ص ل يزالون يتجا�صرون لإثارة الت�صاوؤلت حول ال�صهداء 

ومعن���ى ال�صه���ادة. فانظ���روا كي���ف يعم���ل الأع���داء واإىل اأي ح���ّد 

ا، وكيف اأنه يتعنّي علينا اإحباط مثل هذه  ا و�صيا�صًيّ يتاآم���رون ثقافًيّ

املوؤام���رات. اإّن املعيار الإ�صالمي ي�صمو ب���� )ال�صهيد( خارج نطاق 

الب�صر العاديني، ويجعله يف عداد الأولياء وال�صّديقني، وهذه نظرة 

1- رسالة بمناسبة تخليد يوم شهداء أسبوع الدفاع المقّدس/4 جمادى اآلخرة 
1419هـ/ 1998/9/24م.

2- خطابه لدى لقاء عوائل الشهداء والجرحى في محافظة كردستان/17 جمادى 
األولى 1430هـ/ 2009/5/12م.
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متعالية ت�صتع�صي على اإدراكنا العقلي. وحتى لو فّكرنا يف الق�صية 

ونظرنا اإليها من زاوية مادّية عادّية، فاإّن ال�صهيد هو الذي ي�صّحي 

بنف�ص���ه يف �صبيل �ص���رف اأّمته وا�صتقاللها، فه���ل ميكن لأّي �صمري 

ح���ّي وقلب واٍع و�صلي���م اأن ينكر هذه احلقيقة؟ لق���د حاول البع�ص 

هن���ا يف اإيراننا الإ�صالمّية اإنكار ذلك يف فرتة من الزمان. اإّن من 

ح���ق اأبناء ال�صهداء اأن يفتخروا باآبائهم... فاأّي فخر اأ�صمى واأرفع 

م���ن كّل هذا؟ لقد وقف �صبابنا كاجلب���ل الرا�صخ و�صمدوا كالطود 

الأ�صم يف مواجهة جحافل الأعداء. فهل ميكن مقارنة هذا الفخار 

ب���اأي فخر اآخر؟ اإّنك���م بنات واأبناء وزوجات واآب���اء واأمهات اأولئك 

ال�صب���اب الغيارى، ولك���م اأن تفخروا باأجماده���م. اإّن علينا جميًعا 

َب العني دائًما،  اأن جنعل اأجماد ال�صهداء وكرامتهم وذكراهم َن�صْ

واأّل نن�صاهم مدى الزمان.

اإنك���م اإذا تغافلتم، وتغافلت قوى الثورة والقوى ال�صعبية املوؤمنة، 

دخ���ل عليك���م الأعداء من ذل���ك الباب، ثم اأخ���ذوا ميّنون عليكم { 

رْيِ  ًة َعَلى اخْلَ �ِسحَّ ْوُف �َسَلُقوُكم ِباأَْل�ِسَنٍة ِحَداٍد اأَ َفاإَِذا َذَه��َب اخْلَ

. فال تدعوا اأعداء 
)1(

 اأَْعَماَلُهْم}
ُ َّ
اأُْوَلِئ��َك َلْ ُيوؤِْمُنوا َفاأَْحَبَط اهلل

الث���ورة واأعداء الإمام، واأع���داء خط اجلهاد، واأع���داء نهج الإميان 

 
)2(

باهلل، يعاملونكم وكاأنهم اأ�صحاب احلق.

اإّن الأع���داء املرتّب�صني بنظامنا الإ�صالمّي باأ�صاليبهم املختلفة، 

يعمل���ون اليوم على اإ�صع���اف رونق اجلهاد وال�صه���ادة يف اأعني اأبناء 

���ة ال�صب���اب منه���م، وعل���ى وج���ه اخل�صو����ص الطلبة  �صعبن���ا خا�صّ

ا لالأ�صخا����ص الذين  اجلامعّي���ني. وه���ذا اأمر مقب���ول وجّذاب ج���دًّ

1- سورة األحزاب، شطر من اآلية 19.

2- في لقاء عوائل شهداء خراسان وجرحاها/30 ربيع الثاني 1428هـ/ 2007/5/17م.
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اعتادوا اأن مي�صوا احلياة يف طلب الراحة، والتغّذي من موؤونة العّزة 

وال�صجاع���ة والغرية الت���ي ج�ّصدها جماهدونا الأب���رار؛ لذا، تراهم 

ي�صاع���دون هذا النهج املعادي علموا اأم مل يعلموا. تو�صيتي لكم اأّيها 

الطلبة اجلامعّيون الأعّزاء، و�صباب هذا البلد الأحّباء، اأن ل تفقدوا 

 
)1(

�صبب القّوة الوطنّية هذا، وموؤ�ّصر الإميان اخلال�ص، واأن تعّظموه.

7. الحفاظ على دماء الشهداء

 يكون بالحفاظ على توّجهات الشهداء وأهدافهم

امله���ّم بالن�صب���ة اإلين���ا، ه���و اأن تك���ون التوّجه���ات يف اجلامعة 

والبيئات التعليمّية، وكذلك يف �صائر اأجواء البالد، هي التوّجهات 

نف�صه���ا التي �صار فيه���ا �صهداوؤنا امل�صّح���ون وال�صجعان واملوؤثرون، 

وبذل���وا اأرواحهم ب�ص���وق وحما�ص. على كّل �صخ����ص يف اأّي منطقة 

م���ن مناطق البالد، ويف اأّي م�صتوى وموق���ع كان، اأن يتجّنب ب�صّدة 

ارتكاب عمل خمالف للتوّجهات الثورّية والإ�صالمّية التي �صار فيها 

ا، ومراكز دوائر البالد مب�صتوياتها  �صهداوؤن���ا. وعلى اجلامعة اأي�صً

   
)2(

املختلفة، اأن تكون يف هذا الجّتاه.

اإّن اجلمي���ع مكّلف���ون بحرا�صة دم���اء ال�صهيد. ولك���ن ما معنى 

حرا�ص���ة دم ال�صهيد؟ معن���اه وجوب حماية اله���دف العظيم الذي 

�صع���ى اإليه هذا ال�صاب وهذه الأ�صرة وهذا الأب وهذه الأم، والذي 

ُكّر�ص���ت ل���ه الهم���م العالي���ة واملعنويات الت���ي ل تع���رف الهزمية. 

حافظوا على هذا الهدف اأكرث من اأرواحكم.

1423هـ/  القعدة  ذي  الجامعيّين/2  الطلبة  شهداء  مؤتمر  بمناسبة  رسالة   -1
2003/1/5م.

الجامعيّة  المراحل  وخّريجي  الشهداء،  أبناء  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -2
المختلفة 23 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1991/12/29م.
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لقد جاهد �صهداوؤنا يف �صبيل اهلل، وحتملوا امل�صاعب وال�صدائد 

م���ن اأجل اإقام���ة حكم اهلل يف ه���ذا البلد -ملا يف ه���ذا احلكم من 

�صع���ادة يف الدني���ا والآخرة-كم���ا واأظهر اآباء ال�صه���داء واأمهاتهم 

وعوائله���م اأف�صل مع���اين ال�صرب واأجملها يف �صبي���ل اهلل. هذا هو 

 
)1(

نهج ال�صهداء.

ي���ا اأعزائ���ي، اإذا كان ال�صهداء اأع���زاء وهم اأع���زاء، اإذا كانوا 

كراًم���ا علينا وه���م الأكرم، ف���اإّن معن���ى تكرميهم ه���و اأن نوا�صل 

طريقه���م ونتاب���ع اأهدافه���م. وموا�صل���ة طريقهم معن���اه اأن ننظر 

لأهداف اجلمهورية الإ�صالمية والقيم الإ�صالمية -الأركان املتينة 

واملوؤ�ص���رات الوا�صحة التي بو�صعها الأخ���ذ باأيدي هذا ال�صعب اإىل 

ذروة الفخ���ر الدني���وي والأخروي-ونتابعه���ا. والن�ص���اء والرج���ال 

مت�ص���اوون يف هذا املجال؛ اأبناء وبن���ات ال�صهداء، اإخوان ال�صهداء 

واأخواته���م، والذين لهم قرابة بال�صه���داء مت�صاوون جميًعا يف هذا 

املج���ال. كلم���ا كنتم اأق���رب اإىل ال�صهداء كلم���ا كان فخركم اأكرب، 

وم�صوؤوليتك���م اأثق���ل. البلد لكم؛ البل���د لل�صب���اب؛ وامل�صتقبل لكم. 

الذي���ن رحلوا رحل���وا وفتح���وا الطرق. وعلين���ا اأنا واأنت���م -الذين 

بقين���ا-اأن ن�صري يف هذه الطرق املفتوح���ة ونتقدم اإىل الأمام. واإّل 

ل���و فتحوا الطري���ق وقعدنا نح���ن وتفرجنا فقط لكان ه���ذا جفاًء 

وكفراًن���ا. معرفة قيم���ة ال�صهداء هو اأن ن�ص���ري ونتقدم يف الطريق 

 
)2(

الذي فتحوه. هذا هو واجبنا اليوم.

1419هـ  اآلخرة  جمادى  الشهداء/7  عوائل  من  جمًعا   لقائه  لدى  خطابه   -1
/1998/9/27م.

2- في لقاء معّوقي محافظة فارس وجرحاها وعوائل شهدائها/26 ربيع الثاني 
1429هـ/ 2008/2/5م.
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الأه���ّم م���ن كّل �صيء بالن�صب���ة لل�صعب الواع���ي وامل�صتقّل الذي 

ي�ص���ري نحو قّم���ة اأهدافه، ه���و م�صاركة ال�صباب الذي���ن ي�صتفيدون 

من قّوة �صبابهم ون�صاطه���م يف خدمة عّزتهم واإميانهم وكرامتهم 

ا، �صعبنا و�صبابنا حا�صرون يف  وا�صتقاللهم الوطني... واليوم اأي�صً

امليادين كاّفة للدفاع عن مفاخرهم والتقّدم ببلدهم نحو الأهداف 

الإ�صالمّي���ة العليا. وعل���ى القوى املهيمنة وامل�صتك���ربة اأن تعلم باأّن 

ه���ذا ال�صع���ب و�صبابه قد وقفوا باإ�صرار وثب���ات يف ميدان مواجهة 

الأطم���اع ال�صتكبارّي���ة، و�صيدافع���ون بالعزم والروحّي���ة الرا�صخة 

 
)1(

نف�صيهما عن منجزات دماء �صهدائهم.

اإذا م���ا قلن���ا باأّنه ينبغ���ي موا�صلة نه���ج ال�صهداء، فه���ذا يعني 

الإح�صا����ص ب���اأّن الإ�ص���الم والث���ورة الإ�صالمّية بحاج���ة اإىل �صعينا 

وجهادنا و�صربنا. هذا الإح�صا�ص، هو الإح�صا�ص نف�صه الذي ف�صل 

�صهداوؤنا الأعّزاء عن بيوتهم وراحتهم ودر�صهم وعملهم وم�صاعي 

)2(

احلياة اليومّية، وقادهم اإىل جبهات القتال.

اإّن حرا�صة دماء ال�صهداء وتكرمي جهود ع�صر �صنوات من جهود 

�صعبنا، يكون يف اأن ت�صبح حركتنا يف �صبيل الإ�صالم، يوًما فيوًما، 

اأ�ص���رع واأ�ص���ّح، ويف اأن ي�صب���ح جمتمعنا و�صعبنا و�صائ���ر اأجهزتنا 

 
)3(

اأكرث قرًبا من الإ�صالم عماًل وقوًل.

الثورة  وانتصار  الفجر  عشرة  في  الشهداء  بيوم  االحتفاء  بمناسبة  رسالة   -1
اإلسالميّة/24 ذي القعدة 1422هـ/ 2002/2/7م.

2- خطابه في جمع من عوائل شهداء الثورة اإلسالميّة في قم وجرحاها وأسراها 
المحّررين ومفقودي األثر ، بمناسبة ذكرى مولد اإلمام المهدي |/16 شعبان 

1412هـ/ 1992/2/19م.

ربيع  المقّدس/18  الدفاع  أسبوع  في  الشهداء  يوم  تكريم  بمناسبة  رسالة   -3
األول 1412هـ/ 1991/9/26م.
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عندم���ا ُيكّرم �صعُبن���ا العزيز يف املنا�صب���ات املختلفة، خا�صًة يف 

ع�صرة الفجر امل�باركة، ذكرى ال�صهداء، وُيطلقون الِهتافات با�صمهم؛ 

فيجب، قبل كّل �صيء، اأن تكون الثمرُة القّيمة جلهاد و�صهادة اأولئك 

الأع���زاء، حا�ص���رًة يف الأذه���ان، واأْن يع���ّد اجلمي���ُع اأّنه���م ُمكّلفون 

���ا بذلك. َنْحَم���ُد اهلل اأّن دماء  بحمايته���ا، واأن يو�ص���ي بع�صهم بع�صً

ال�صه���داء وَفَلذات اأكباد هذا ال�صعب قد اأينَع���ت، وتذّوق ال�صعب، يف 

ميادين �صّتى، حالوة تلك الثمرة الطّيبة. ويجب علينا جميًعا، الآن، 

اأن نع���ّد اأنف�َصن���ا م�صوؤولني عن حماية ُمنجزات الث���ورة، التي هي يف 

 
)1(

احلقيقة ُمنجزات دماء �صهدائنا، واأّل ناألو ُجهًدا يف هذا ال�صبيل.

امله���ّم هو حفظ طريق ال�صهداء؛ اأي حفظ دماء ال�صهداء. هذا 

ه���و تكليفن���ا الأ�صا�ص. ففي مقاب���ل ال�صهداء، كّلن���ا مكّلفون. ل اأّن 

البع����ص مكّلف والبع����ص الآخر غري مكّل���ف. بالتاأكيد، الأ�صخا�ص 

الذي���ن ه���م يف موق���ع امل�صوؤولّية، ويتحّمل���ون م�صوؤولّي���ات كبرية اأو 

)2(

�صغرية، م�صوؤولّيتهم اأكرب.

ليعل���م اجلميع ب���اأّن حي���اة املجتم���ع وع���ّزة اإي���ران الإ�صالمّية 

واقتداره���ا، بل �صح���وة امل�صلمني ورفعتهم يف �صائ���ر اأنحاء العامل 

مدي���ن لت�صحي���ات اأبناء ه���ذا الوط���ن الباّرين وعوائله���م، وعلى 

)3(

اجلميع اأن يروا اأنف�صهم مكّلفني باأداء حّقهم املعنوي.

1- رسالة إلى عوائل الشهداء المعظّمين في اليوم السابع من عشرة الفجر/23 
رجب 1411هـ/ 1991/2/7م.  

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء/16 ذي القعدة 1413هـ/ 1993/5/7م.

3- حكم تعيين حّجة اإلسالم والمسلمين الشيخ محّمد حسن رحيميان كممثّل 
للولّي الفقيه في مؤّسسة الشهيد/6 جمادى األولى 1413هـ/ 1992/10/31م.
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8. تجميع سير الشهداء، ونشرها ومطالعتها 

8 -1. إعداد ذكريات الشهداء ونشرها بأسلوب

وقالب فنّيَّين وترجمتها إلى اللغات األخرى

باعتق���ادي اإنَّ املوؤ�ص�ص حلفظ هذه احل���وادث بلغة الأدب والفن 

ه���ي �صيدتن���ا زينب الكربى �ص���الم اهلل عليها؛ فل���و مل تقم ال�صيدة 

 R بحركتها، ومل ياأِت بعدها بقّي���ة اأئّمة اأهل البيت O زين���ب

من الإمام ال�صجاد ومن تالُه من الأئّمة R مَلَا ُكتب اخللود حلادثة 

عا�صوراء يف التاريخ. �صحيح اأنَّ ال�صّنة التاريخية قائمة على تخليد 

مثل هذه احلوادث، اإّل اأنَّ ذلك يتّم عرب اآليات واأ�صباب معّينة؛ واإنَّ 

اآلي���ة بقاء هذه احلقائق يف التاري���خ اأن يقوم اأ�صحاب ال�صّر والأمل، 

واملّطلع���ون على هذه احلقائق بنقلها اإىل الآخرين. وعليه ل بّد من 

و�صع تدوين اخلواطر ون�صره���ا يف مو�صعها احلقيقّي، وهو مو�صع 

ا. اإنَّ البيان الفني م���ن ال�صروط الأ�صا�صّية   وخطري جدًّ
ٍ
عاٍل و�ص���ام

يف ذل���ك، كما كانت خطبة ال�صيدة زينب الكربى يف الكوفة وال�صام 

اآي���ًة من الآي���ات الفنّية من الناحي���ة اجلمالّي���ة والإبداعّية، مما ل 

ميك���ن لأيِّ �صخ�صٍ اأن يتجاهله، وحت���ى املخالف والعدو اإذا ا�صتمع 

لهذا البيان فاإّنه �صيرتك اأثُره عليه عميًقا �صاء اأم اأبى. فاإنَّ الفنَّ ل 

يتوّقف يف تاأثريه على رغبة ال�صامع، وهذا ما قامت به ال�صيدة زينب 

الكربى O والإمام ال�صج���اد Q يف اخلطب البليغة واملده�صة 

 
)1(

التي دّوت يف م�صجد ال�صام، وها اأنتم تقومون بالدور ذاته.

كم���ا اأو�ص���ي ال�ص���ادة املحرتم���ني يف موؤ�ّص�ص���ة »ح���وزة هرنى« 

في  الذكريات  ورواة  والشهادة  الجهاد  رّواد  من  جمًعا  لقائه  لدى  خطابه   -1
مكتب أدب المقاومة وفّنها/18 شعبان 1426هـ/ 2005/9/22م.
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)الدائ���رة الفّني���ة( وجمي���ع دور الن�ص���ر: عليك���م اأن تق���ّدروا هذه 

الكتاب���ات، هذه الظواه���ر ومكت�صب���ات )نتاجات( تاري���خ الثورة، 

عليك���م اأن تقّدروا تاريخ حرب الدفاع املقّد����ص، عليكم اأن تقّدروا 

ا. �صبابنا هوؤلء،  ه���ذه الأمور كثرًيا. اأن تن�صروها بني النا����ص اأي�صً

ة جّيدة عن احلرب، الرواية  مل ي�صه���دوا احلرب، ومل ي�صمعوا ق�صّ

اجلّي���دة، هي هذه الروايات، هذه الكت���ب، ا�صعوا قدر الإمكان لأن 

تكون هذه الكتب بني اأيدي ال�ّصباب، ليتعّرفوا على احلرب، ليعرفوا 

م���ا ح���دث، وما جرى، وم���ا هي اجلمهورّي���ة الإ�صالم���ّي، ومن هو 

ال�ّصع���ب الإيرايّن. ل ت�صتهينوا بتل���ك الطاقة العظيمة املوجودة يف 

ال�ّصعب الإيرايّن ملواجهة ه���ذه المتحانات الكبرية. اإحدى الأمور 

التي تذّل ال�صعوب وجتعلها خا�صعة ل�صلطة الآخرين، هي اأن تبقى 

نق���اط قّوتهم خمفّية ع���ن اأعينهم، اأن ل يعرفوا م���اذا لديهم من 

قي���م، وطاقات ونقاط قّوة، ول يدركوه���ا. ينبغي اأن يرى ال�ّصباب، 

ويفهم���وا ما كان���ت عليه واقعة احلرب، وكيف ذه���ب �صبابنا اإليها 

م���ن دون العت���اد ال���كايف، وم���ن دون ال�صتع���دادات والتح�صريات 

امل�صبق���ة الالزمة ملثل ه���ذه الأعمال، وماذا �صنع���وا. كما يجب اأن 

ُترتج���م. بالطب���ع، اأرى اأّن���ه ينبغ���ي، يف ترجمتها، اأن تك���ون اللغة 

املرتَج���م اإليها هي اللغة الأّم للمرتج���م، ل ميكن الأمر بغري هذا، 

ا اأن تكون اللغة املرتَجم اإليها هي لغته  ينبغي اأن يكون كاتًبا، واأي�صً

الأّم. الآن، ق���د ل يك���ون العثور على مثل هك���ذا اأ�صخا�ص يف بع�ص 

اللغ���ات اأمًرا �صهاًل، لك���ن )يف( بع�ص اللغات الأمر �صهل، ميكنكم 

ا لغتهم الأّم اأو اللغة التي ن�صاأوا عليها ولو  مث���اًل اأن جتدوا اأ�صخا�صً

مل تك���ن لغتهم الأّم، كالإنكليزّية على �صبي���ل املثال. فاإن كانوا من 

اأه���ل الذوق، ومن اأ�صحاب القلم، فليحمل���وا القلم ويرتجموا هذا 

الكت���اب. مهم���ا اأنفقتم على ه���ذا الأمر فهو ي�صتح���ّق ذلك. حتًما 
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ب�ص���رط اأن تتمّكنوا من ن�صره. فاأحد اأعمال اأجهزة ال�صتكبار اأنهم 

-بخالفن���ا نحن حيث ن�صبح اأحياًنا متنّوري���ن كثرًيا ونقول ينبغي 

اأن ي�ص���ل كّل �ص���يء اإىل متن���اول اجلميع، هم لي�ص���وا كذلك، اإّنهم 

ا، ومت�ص���ّددون يف هذا املجال-ل يقبلون ب�صهولة اأن  بون جدًّ متع�صّ

ي�صل ما ترجمتموه اإىل خماطبيهم، ولكن ح�صٌن، عليكم اأن جتدوا 

 
)1(

ا. طريقًة، ميكنكم هذا، بناًء على هذا، الرتجمة اأمر مهّم جدًّ

8 -2ـ الترويج لمطالعة ِسَير الشهداء ووصاياهم

ل تغفلوا عن �ِصرَي القادة وعن الطالع على حياة �صهداء طريق 

احل���ق. القادة الع�صكرّي���ون بالدرجة الأوىل، بي���َد اأّن هذا الأمر ل 

يقت�ص���ر عليهم. ق���راأت كتاًبا عن �صرية جمموع���ة تثل جزًءا من 

كتيب���ة تعبوية �صارك���ت يف اإحدى هجمات الدف���اع املقد�ص؛ تواجد 

اأفراد جمموعة داخل �صاح���ة املعركة؛ وقد انعك�ص ن�صاطهم املوؤّثر 

جًدا، و�صوقهم، واإميانهم، وال�صربة التي وّجهوها للعدو، وبالتايل 

تلك الهالة من النور التي اكت�صبوها يف �صاحات الوغى، يف كالمهم 

ويف و�صاياهم بالن�صبة ملن ا�صت�صهد منهم. اأنا انتفع من هذه الكتب 

 
)2(

كلما قراأتها. افتحوا باب هذه املنفعة على اأنف�صكم.

يج���ب اأن تبق���ى ذك���رى الدف���اع املقّد����ص وذك���رى ال�صه���داء، 

حي���ًة دوًما بني �صعبن���ا وجمتمعنا. ل يزال الكث���ري من الكالم غري 

مط���روح، والكثري م���ن ذكريات وخواط���ر اأبنائكم مل ُت���دّون بعد. 

واإّن املق���دار املن�صور يدّل على عظمٍة ل ح���دود لها؛ ولي�ص مبقدور 

الذهن الب�صرّي الع���ادي، ول الفكر والعقل املادّيني اأن يحيط بها. 

لشكر  كتاب  على  العاملين  وبعض  والكاتب  الراوي  مع  لقاء  في  خطابه   -1
خوبان/2 ذي الحجة 1434هـ/2013/10/7م.]الكتاب مترجم بالعربية ومنشور 

بعنوان فرقة االخيار ضمن سلسلة سادة القافلة عن دار المعارف 2017[.

2- كلمته لدى لقاء تعبويّي محافظة فارس/27 ربيع الثاني 1429هـ/2008/5/3م.
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وكم احتوت الأ�صياء التي ُكتبت عن عملّيات »بيت املقد�ص« و«الفتح 

املبني« وباقي الفتوحات والعملّيات من ال�صاأن العظمة. هذا ما قام 

 
)2(

 اأنف�صهم.
)1(

به �صبابكم

م���ن ح�ص���ن احل���ّظ اأّننا قريب���ون من ع�ص���ر ال�صه���داء، لدينا 

و�صاياهم، اآباء الكثريين منهم واأّمهاتهم موجودون، ورفاق دربهم 

املجاهدون موجودون؛ الإن�صان يرى. كنت اأطالع يف اأحد هذه الكتب 

التي تتحّدث عن ال�صهداء، والذي جرى فيه حوار مع رفاق ال�صهيد 

املجاهدين وذكروا تفا�صيل عنه؛ بع�ص هوؤلء الرفاق قد ا�صُت�صهدوا 

ا وبع�صهم ل يزالون اأحياء؛ اإّن املرء ليبكي عند قراءة الكتاب!  اأي�صً

مل يك���ن من ال�ص���رورّي اأبًدا اأن يقيم اأحده���م جمل�ص عزاء ]حّتى 

)3(

 يبكي املرء[. هكذا هي ق�صّية ال�صهداء. ق�صّيتهم ق�صّية كربى.

ه���ذه الذكري���ات الت���ي ُتن�صر ع���ن ه���وؤلء الأحّبة، ه���ذه الأحداث 

ا والتي ُتكت���ب اليوم بقلم املجاهدي���ن، واأحياًنا بقلم  العظيم���ة جدًّ

)4(

�صهدائنا، واملوجودة يف متناول اجلميع، ت�صّكل در�ًصا لنا.

م���ا اأو�ص���ي به اجلمي���ع -واأو�صيكم به اأنت���م الذين خربمت هذه 

امل�صاه���د باأج�صامكم واأرواحكم، وعاي�صتم هذه ال�صاعات ال�صعبة 

حلظ���ة بلحظ���ة واأح�ص�صتم بها، وكذل���ك الآخري���ن- اأن ل توِدعوا 

)ه���ذه الذكريات( ط���ّي الن�صيان. من���ذ اللحظ���ات الأوىل ل�صروع 

حرب الدف���اع املقّد�ص، وانبعاث هذه امللحم���ة العظيمة من خالل 

1- مخاطبًا عوائل الشهداء.

2- خطابه في لقائه جمًعا من عوائل الشهداء/29 جمادى األولى 1430هـ/2009/5/24م.

الثاني  ربيع  الشهداء/1  سيرة  رواية  مؤّسسة  في  المسؤولين  لقاء  لدى  كلمته   -3
1432هـ/ 2011/3/6م.

4- خطابه في جمع من عوائل الشهداء والجرحى واألسرى المحّررين ومفقودي 
الثورة اإلسالميّة في قم، بمناسبة ذكرى مولد اإلمام المهدي |/ 16شعبان 1412هـ/ 

1992/2/19م.
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َنَف����ص الإمام احل���اّر، وهروع ال�ّصب���اب لاللتح���اق باجلبهة، كانت 

جمي���ع الأيادي ال�صيطانّية تعمل على ع���دم انعكا�ص جمالّيات هذه 

الواقعة وعظمتها، اجلمي���ع، كان ي�صعى ملنع تلك العظمة املوجودة 

يف ه���ذا الأم���ر من الظهور. ع���الوة على ذلك، الكث���ري من الأمور 

العظيمة ل ميكن لالإن�صان اإدراكها ما مل يقرتب منها، يتلّم�صها، اأو 

على الأقّل يّطلع عليها من خالل اأ�صلوب فّنّي. وهذا ما ح�صل بعد 

ا، فعلى امتداد �صنوات ما بعد احلرب -يف هذه اخلم�صة  ذلك اأي�صً

والع�صري���ن عاًما التي م���ّرت منذ انتهاء احل���رب اإىل اليوم-�صعى 

الكث���ريون اإىل احل���وؤول دون اإحياء ه���ذه امللحمة. عليك���م اأنتم اأن 

)1(

تعملوا بخالف هذا العمل، اأن تعملوا عك�صه.

8ـ2ـ1ـ آثــار مطالعة وصايا الشــهداء والتدّبر 
فيها

8ـ2ـ1ـ1. أخذ الدروس من االنقالب المعنوّي 

والروح العرفانّية للشهداء

ة بتلك الفرتة، اأحدثت انقالًبا  مرحلة احلرب والظروف اخلا�صّ

معنوّي���ة وحقيقّية لعدد من �صباب هذا البلد. وال�صبب وراء تو�صية 

اإمامنا الراح���ل } بقراءة و�صايا ال�صهداء هو اأّن كّل واحدة من 

ه���ذه الو�صايا تبنّي انقالب اإن�صان ما. عندما يقراأ املرء كّل واحدة 

م���ن هذه الو�صايا وذكريات ه���وؤلء ال�صباب، يرى فيها �صورة ثورة 

لإن�صان ما، وهي بنف�صها حمدثة لالنقالب ]يف نف�ص املرء[ ومفيدة 

1- خطابه في لقاء مع الراوي والكاتب وبعض العاملين على كتاب لشكر خوبان 
2 ذي الحجة 1434هـ/2013/10/7م.
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)1(

للدرو�ص والعرب. علينا اأن نعّمم هذه احلالة وهذا اأمر ممكن.

تلك الروح العرفانية واملعنوية نف�صها التي يفتقد اإليها الكثري من 

املوؤمنني مم���ن يجاهدون وينالون ال�صهادة بكّل م���ا لها من كرامة، 

تلك الروح العرفانية واملعنوية نف�صها جتدها يف �صهادة اأخرى نابعة 

م���ن روح الإميان، ومنبثقة من قلٍب يتحّرق �صوًقا، و�صادرة عن روح 

متلّهف���ة للقاء اهلل، وم�صتغرق���ة يف ذات اهلل. هذا الل���ون الآخر من 

املجاهدة له طعم ونكهة اأخرى، وي�صفي اأثًرا اآخر على التكوين.

نحن �صهدنا يف فرتة احلرب نفحات من تلك الن�صمة املقّد�صة، 

ومل يك���ن م���ا �صمعتموه م���ن تاأكي���دات �صماحة الإم���ام على قراءة 

و�صايا ال�صهداء و�صايا �صرفة ل يبتغي �صيًئا وراءها-ح�صب ظني-

. فه���و نف�ص���ه كان قد ق���راأ تلك الو�صاي���ا، واأّث���رت يف قلبه املبارك 

تل���ك اجلمرات املتلّظية، فرغ���ب يف اأن ل ُيحرم الآخرين من هذه 

الفائدة. كما اأنني واحلمد هلل كنت طوال فرتة احلرب وما بعدها 

وحت���ى يومنا هذا اأ�صتاأن�ص بقراءة هذه الو�صايا؛ ولحظت كيف اأّن 

بع�صها نابع من اأعماق روح العرفان.

فاملرحل���ة الت���ي يبلغها الع���ارف وال�صالك على م���دى ثالثني اأو 

اأربع���ني �صنة؛ يتعّبد ويرتا�ص، ويوا�صل الدرا�صة على يد الأ�صاتذة، 

ويكرث م���ن البكاء والت�ص���ّرع ويكابد امل�ص���اّق لأجله���ا، ي�صتطيع اأن 

يناله���ا �صاب يف مّدة ع�صرة اأيام اأو خم�ص���ة ع�صر يوًما، اأو ع�صرين 

يوًما يف اجلبهة. اأي منذ اللحظة التي يتوّجه فيها ذلك ال�صاب اإىل 

اجلبه���ة باأي دافع كان م���ع وجود الدافع الدين���ّي املمتزج بحما�ص 

ال�صب���اب ث���ّم يتحّول ذلك الندف���اع لديه بالتدري���ج اإىل عزم على 

الت�صحي���ة واجلود بكّل وج���وده، وي�صطر ذكريات���ه اأو و�صّيته، وهو 

1- كلمته لدى لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة 6 شعبان 1411هـ/ 1991/2/20م.
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من تلك اللحظات وحتى حلظ���ة ا�صت�صهاده يزداد حتم�ًصا و�صوًقا، 

وي�صبح �صريه اأ�صرع وقربه اأدنى، اإىل اأن تاأتي الأيام الأخرية وحتّل 

ال�صاعات واللحظات الأخرية، فاإن يكن قد بقي منه �صيء حينذاك، 

فه���و كجمرة تتلّظى، تل�صع قلوب من يقراأون تلك الو�صايا. يالحظ 

املرء بكل و�صوح يف ذكريات من ا�صت�صهدوا نفحة فّواحة من نف�ص 

 
)1(

تلك الروح احل�صينّية.

قراأت يف و�صي���ة اأحد �صهدائكم الأعزاء اأهايل �صرياز وفار�ص: 

اأن���ا م�صتاق.. م�صتاق، ثّمة يف قلبي ن���اٌر جتعلني م�صطرًبا؛ ل اأهداأ 

ب���اأّي �صيء �صوى لقائَك يا اإله���ي احلبيب العزيز! هذا كالم اإن�صان 

�ص���اب! اإّنه ال�صيء الذي قد ي�صل���ه ال�صالك العارف بعد �صنني من 

اجله���اد والريا�ص���ة. لك���ّن �صاًبا يافًع���ا يف �صاحة القت���ال واجلهاد 

ي�صمل���ه الف�ص���ل الإله���ّي بحي���ث يقطع يف ليل���ة طريق مائ���ة عام، 

وم�صاع���ر ال�ص���وق وعدم ال�صتق���رار هذه ُت�صتجاب م���ن قبل الرب 

ا�صتجاب���ة منا�صبة. هذا ال�صوق بحّد ذاته لطف من اهلل واجنذاب 

 
)2(

اإىل احلّق تعاىل. هذه ده�صة كربى.

كنت يف مرحلة احلرب اأقراأ اأحياًنا و�صايا هوؤلء ال�صباب الذين 

ا بالن�صبة  كان���وا يجاهدون بع�صق وي�صت�صهدون؛ فكان���ت مفيدة جدًّ

اإيّل. ه���ذه الو�صايا كان���ت تبعث النور ال�صاط���ع يف قلوبنا ال�صوداء 

املظلم���ة واأعم���اق نف�ص الإن�ص���ان. عندما كنت اأقراأ ه���ذه الو�صايا 

كنت اأرى هذا ال�ص���اّب ذا الثمانية ع�صر اأو الع�صرين ربيًعا، يجل�ص 

يف الأّي���ام الأخ���رية اأو الأ�صابي���ع الأخرية من حيات���ه -وهو ل يعلم 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا كبيرًا من حرس الثورة اإلسالميّة بمناسبة يوم الحرس/4 
شعبان 1418هـ/  1997/12/4 م.

شهدائها/26  وعوائل  وجرحاها  فارس  محافظة  معّوقي  لقائه  لدى  خطابه   -2
ربيع الثاني 1429هـ/ 2008/5/2م. 
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اأّن���ه �صي�صت�صهد- ويكت���ب و�صّيته ملجّرد اأّن���ه كان لديه احتمال باأن 

ُي�صت�صه���د، وكانت هذه الو�صايا اأحياًن���ا غاية يف الرّقة، والعرفان، 

وال�صفاء والنورانّية، بحيث يرى املرء باأّنه اأمام عارف كامل. 

يجه���د �صيوخنا، واأ�صات���ذة ال�صلوك والعرفان م���ا بني الثالثني 

والأربعني واخلم�صني عاًما، يرتا�صون، يعبدون اهلل اإىل اأن حت�صل 

له���م يف نهاية اأعمارهم حالة الفناء ه���ذه، ويرون وجه اهلل تعاىل 

وي�صلون اإىل مرحلة لق���اء اهلل. اأحد العرفاء ال�صالكني املعروفني، 

وكان من العلماء الكب���ار وقد ذهبت لزيارته ذات يوم، كان يعي�ص 

يف ال�صن���وات الأخرية من حيات���ه يف النجف وحي���ًدا؛ قال يل ابنه 

ال���ذي كان يعي�ص يف طهرن باأّنه كتب له من النجف باأّن اهلل تعاىل 

اأعط���اين هذه الأّي���ام ما كنت اأنتظره ل�صن���وات طوال وقد ح�صلت 

علي���ه. لقد ح�صلت له هذه احلال بع���د اأربعني اأو خم�صني �صنة من 

الريا�صة، ع���دم ارتكاب الذن���وب، العبادة، القي���ام بامل�صتحّبات، 

ال�صي���ام، حتّمل العن���اءات، حتّمل جوع النج���ف وفقرها، التخّلي 

ع���ن العناوين والألقاب واملنا�صب وعدم النظر اإليها، وعي�ص حياة 

الزهد والتوّجه الدائم اإىل اهلل؛ لكّنني كنت اأرى اأّن �صابًّا يف الثامنة 

ع�صر اأو التا�صعة ع�صر اأو الع�صرين من العمر، مل يرت�ص كثرًيا، ول 

ق�ص���ى خم�صني �صنة من عمره يف هذا الأمر، ول راأى اأ�صتاًذا، اإمّنا 

ق���ام بعمل واحد فقط، وهو اأّن���ه �صّحى بنف�صه، فاأعطاه اهلل تعاىل 

ه���ذه املوهب���ة املعنوّي���ة، بحيث �صار ه���ذا ال�صاّب الن���وراين يتكّلم 

بالنحو ال���ذي كان يتّكلم به املاّل ح�صني قل���ي الهمداين؛ واملرحوم 

امل���ريزا علي القا�صي، واملرحوم املريزا جواد ملكي التربيزي. كان 

ُي�صت�ص���ّم يف كالم ه���ذا ال�صاّب كالم هوؤلء ]العظ���ام[، واحلال اأّنه 
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لرمّب���ا مل ي�صمع هذا ال�ص���اّب باأ�صمائهم. هل هذه فر�صة قليلة؟

و�صاي���ا ال�صه���داء هي نافذة لفه���م احلالت املعنوّي���ة للمجاهدين 

الذين اأ�صبحوا قادري���ن على القيام باأعمال كبرية، والنت�صار يف 

ميادي���ن ل ميكن ح�صابها يف ح�صاب املع���ادلت املاّدّية والع�صكرّية 

 
)2(

الرائجة يف العامل.

8ـ2ـ1ـ 2. التمتّع بالهداية اإللهّية 

وطريق السعادة المبّين في كالم الشهداء

كّرم���وا �صهداءكم وقّد�صوهم؛ اقراأوا اآخر و�صاياهم التي غالًبا 

)3(

ما تكون ر�صحات من الفي�ص والهداية الإلهّية بتدّبر.

اق���راأوا هذه الو�صاي���ا وانظروا من اأجل م���اذا �صّحى ال�صهداء 

باأنف�صه���م يف جبهات احلرب؟ وخلف ماذا كان���وا ي�صعون؟ اأميكن 

لل�صخ����ص اأن يغ�ص���ل يديه ب�صهولة من جمم���وع ت�صحيات �صعب ما 

 
)4(

ومبادئه؛ هوؤلء م�صدر �صعادتنا الذي يجب اأن ن�صعى خلفه.

1- خطابه لدى لقائه الوزير، المديرين، والموظّفين في وزارة األمن/20 شعبان 
1425هـ/ 2004/10/4م.

2- كلمته لدى لقائه المسؤولين في مخيّمات سالكي طريق النور/16 جمادى 
األولى 1435هـ/2014/3/17م.

1423هـ/  القعدة  ذي  الجامعيّين/2  الشهداء  مؤتمر  إقامة  بمناسبة  رسالة   -3
2003/1/5م.

4- خطبتا صالة الجمعة في طهران/17 رمضان 1423هـ/ 2002/11/22م.
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8ـ2ـ1ـ3. االستفادة من تجارب الشهداء 

العملّية في ميدان الحرب

اأو�ص���ي ال�صب���اب الأع���ّزاء بق���راءة �ص���ري الق���ادة ال�صه���داء. 

فف���ي طّي���ات حديثه���م مقاط���ع عاطفّي���ة ومعنوّي���ة وم���ا �صاب���ه 

-وه���ذه بدوره���ا له���ا منافعها-لك���ن هن���اك مقاط���ع حتك���ي عن 

)1(

 جتاربه���م العملّية وكيف كان���وا يت�صّرفون يف مي���دان احلرب.

1- خطابه لدى لقائه الطلبة الجامعيّين من جامعات محافظة يزد/24 ذي الحجة 
1428هـ/2008/1/3م.





الفصل الخامس

عوائل الشهداء العظماء
1- خصائص عوائل الشهداء المحترمين

1-1. الخصائص العاّمة

1-1-1. االنسجام الفكرّي واإليمانّي مع الشهداء
، يف ال�صاع���ات الأوىل الت���ي 

)1(

يف الثال���ث م���ن �صه���ر خ���رداد

ا�صتع���اد فيه���ا جماهدون���ا خّرم�صه���ر، اّت�ص���ل بي ال�صهي���د �صّياد 

�ص���ريازي -وكن���ت حينها رئي�ًص���ا للجمهورّي���ة- وق���ّدم يل تقريًرا 

ع���ن اأو�صاع اجلبه���ة. وقال: لقد ا�صط���ّف اآلف اجلنود وال�صّباط 

العراقّيني ]اأمامنا[ من اأج���ل اأن نكّبل اأيديهم وناأ�صرهم! هذه هي 

الق���ّوة املعنوّي���ة ل�صعب ما. ه���ذا مل يح���دث يف خّرم�صهر وحدها، 

فخّرم�صه���ر مث���ال؛ وقد حدث ه���ذا يف كرب���الء 5؛ ويف والفجر 8؛ 

وحدث ذل���ك يف فتوحاتنا الكثرية الأخرى؛ يف عملّيات خيرب وبدر 

ويف جمم���وع �صن���وات الدفاع املقّد����ص الثماين. حتًم���ا كانت لدينا 

اإخفاقاتنا وهزائمن���ا وقّدمنا ال�صهداء؛ اإّنها �صاحة حرب. فبربكة 

اإميان �صهدائن���ا واإميانكم اأّيها الآباء والأّمهات والزوجات -يا من 

كنتم تقفون خلف ال�صه���داء؛ فلو مل يكن اأب ال�صهيد واأّمه وزوجته 

ا واإميانيًّا معه، فهو لن ي�صتطيع الذهاب والقتال- من�صجمني فكريًّ

ا�صتطعت���م النت�صار يف هذا القتال. وه���ذا هو الدر�ص الذي يجب 

)2(

اأن يكون دوًما ن�صب اأعيننا واأن ننظر اإليه.

1- حزيران/يونيو.

2- خطابه لدى لقاء عوائل الشهداء 16 ربيع اآلخر 1426هـ/ 2005/5/24م.   
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1-1-2.تمنّي مشاركة الشهداء
في جهادهم في ميدان المواجهة

لقد ت�صابق الآباء مع اأبنائهم، والأبناء يف ما بينهم يف الذهاب 

اإىل مي���دان احلرب! والزوجات جتّرع���ن الغ�ص�ص وبكني لأّنهّن ل 

ي�صتطعن اللتح���اق بجبهات القتال؛ ف�ص���ربن وجل�صن يف البيوت 

وحر�صن اخلطوط اخللفّية؛ ومن ثّم بعد اأن ي�صت�صهد هذا املجاهد، 

 تعاىل ويفتخرون 
َ
ي�صكر الآب���اُء والأّمهاُت والزوجاُت والأبن���اُء اهلل

)1(

ب�صهادة �صهدائهم!

1-1-3.صبــر عوائل الشــهداء وثباتهم المنقطع 
النظير

�ص���الٌم على الأ�صر التي كانت مهًدا لرتبية هوؤلء الأعّزة، وعلى 

الأمه���ات والآب���اء الذي���ن ترّب���ت يف حجورهم الطاه���رة مثل هذه 

اجلواهر الزاهرة الثمين���ة، وقدموهم وهم يف ريعان ال�صباب اإىل 

 
)2(

مذبح ال�صهادة، و�صربوا على هذه الت�صحية الفريدة.

ل���ول حتّمل عوائل ال�صهداء، ملا قوب���ل تّيار ال�صهادة بهذا التاأّلق 

والن�ص���اط يف جمتمعنا. ولعوائ���ل ال�صهداء هوؤلء املّنة الكربى على 

)3(

ا يف اأعني النا�ص. هذا املجتمع اأن جعلوا ال�صهادة جميلة جدًّ

فعائل���ة ال�صهي���د، اأّم ال�صهي���د، وال���د ال�صهي���د، زوج���ة ال�صهيد 

واأبن���اوؤه، اإخوته واأخوات���ه واأقاربه واأ�صدقاوؤه كان���وا يظهرون اأمام 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء ومفقودي األثر، واألسرى المحّررين 
والجرحى في محافظة بوشهر/26 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1992/1/1م.    

2- رسالة بمناسبة اليوم الثامن من عشرة الفجر المباركة، فجر الثورة اإلسالميّة 
ويوم اإليمان واإليثار واالستشهاد/29 رمضان 1417هـ/1997/2/6م.

3- خطابه لدى لقاء القّوات المسلّحة في منطقة الشمال وعوائلهم/3 ذي القعدة 
1433هـ/  2012/9/18م.     
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دم���اء هذا ال�صهيد الكثري من ال�صرب والقّوة والهدوء وال�صتقامة، 

ما يحرّي الإن�صان. 

قالت يل والدة �صهيدين: لق���د دفنت اأبنائي بيدي... و�صعتهم 

يف ال���رتاب ومل ترجت���ف يداي! ويق���ول والٌد لعدة �صه���داء: لو كان 

عن���دي اأ�صعاف هوؤلء الأبن���اء لكنت على ا�صتع���داد لتقدميهم يف 

�صبيل اهلل! اأي معدن هذا؟ اأي جوهر هذا؟ اأي نور لمع اأودعه اهلل 

)1(

يف واقعة ال�صهادة فراح ي�صيء العامل املظلم؟

كّنا نقراأ عن اأ�صي���اء يف التاريخ تعود اإىل حقبة �صدر الإ�صالم، 

ومل نكن ن���درك اأعماقها وتبدو لنا كالأقا�صي�ص، لكّننا نرى اليوم 

 اأ�صمى، من حيث الت�صحية، من 
)2(

يف �صعبنا واإىل جوارنا اأف���راًدا

اأولئ���ك الن�ص���اء والرجال الذين بقيت ذكراه���م يف تاريخ الإ�صالم 

من���ذ األ���ف واأربعمئة �صنة؛ فه���وؤلء �صربهم اأكرب م���ن اأولئك. كان 

اأولئك يتزّودون من الأنفا�ص الدافئة لر�صول اهلل، ويرونه باأعينهم، 

ويقاتل���ون مع���ه ويف ركابه؛ اأّما ه���وؤلء فتف�صلهم ع���ن اأولئك األف 

واأربعمئة �صنة: »واآمّنا به ومل نره �صدًقا وعدًل«-العبارة الواردة يف 

دع���اء ال�صمات-. هكذا وقفوا �صامدي���ن باإميانهم املتني. هل هذا 

 
)3(

بال�صيء القليل؟ هكذا انت�صر ال�صعب الإيرايّن اأّيها الأعزاء!

ل ري���ب اأن اأية فئة تقا�صي امل�صائ���ب يف �صبيل اأهداف وغايات 

نبيل���ة و�صامية ومقد�ص���ة - ل اأن تكون جمرد غايات تافهة وعقيمة 

- وتتحملها ب�صرب و�صالب���ة، يكون لها ن�صيب من تلك الف�صائل. 

وهذا هو ال�صبب الذي يجعلنا ننظر باإجالل واإكبار لعوائل ال�صهداء 

1- في لقاء مع المعّوقين والجرحى وأُسر شهداء محافظة فارس/26 ربيع اآلخر 
1429هـ/2008/5/2م.    

2- مثل عوائل الشهداء.

3- في لقاء مع جمع من أُسر الشهداء/26 ربيع اآلخر 1429هـ/2008/5/2م.    
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والأ�صرى واملفقودين واملعّوقني ولذات املعوقني والأ�صرى. فال�صعب 

والتاريخ ل ي�صجل منقبة لفئة من النا�ص دومنا �صبب، فلول ال�صرب 

)1(

ملا حتققت هذه الف�صائل.

اإّن عوائ���ل ال�صهداء وامل�صّحني ل ميك���ن مقارنتها اإّل بال�صهداء 

اأنف�صهم على نطاق التاأث���ري والقيمة وال�صلوك واحلركة، ول ميكن 

مقارنتها باأية فئة اجتماعّية اأخرى يف تاريخ الثورة. اإّن َقْدر هوؤلء 

الأمهات والآباء، والزوجات والأبناء واأهايل ال�صهداء الذين راعوا 

حرم���ة دم���اء �صهدائهم وحافظ���وا عليها، فاأ�صبح���وا مظهًرا اآخر 

م���ن الفداء والت�صحية يف حتقيق اأه���داف الثورة؛ بف�صل �صربهم 

وت�صاحمه���م، اإّن قدرهم هو اأن يكون���وا من اأبرز العنا�صر ال�صعبية 

تاأث���رًيا وفاعلّيًة ون�صاًطا. واإننا ل نبتغ���ي من وراء ذلك املجاملة اأو 

املبالغة يف الرتحيب، بل اإّننا نريد اأن تت�صح حقيقة الأمور على ما 

 
)2(

هي عليه.

1-1-3-1. ســبب صبر عوائل الشهداء على فقدان 
الشهيد

واالعتقــاد  باللــه  باإليمــان  التحّلــي   .1-1-3-1-1
باإلسالم

ه���ذا الإمي���ان املتني، وه���ذه الإرادات الفولذّية، وه���ذا الإيثار 

والت�صحيات الكربى التي اأظهرها الآباء والأّمهات وعوائل ال�صهداء 

قد جّذرت اأركان هذا ال�صرح القوّي، اإىل درجة اأّنه مل ي�صتطع اأّي 

ا ب���اإذن اهلل- زعزعة هذا  طوف���ان- ولن ي�صتطي���ع بعد اليوم، اأي�صً

1- في لقاء مع العوائل العظيمة لألسرى ومفقودي األثر في الحرق المفروضة 
14 محرم 1418هـ/1997/5/21م.      

   . 2- في لقاء مع عوائل شهداء خراسان وجرحاها/1 جمادى األولى 1428هـ/2007/5/17م
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البن���اء ال�صامق وهدمه. واإّن اأ�صا�ص هذا ال�صرح املتني للجمهورّية 

 
)1(

الإ�صالمّية، هو �صربكم واإميانكم وا�صتقامتكم.

ا، ملبع���ث فخٍر ل�صع���ٍب اأن يقّدَم اآب���اوؤه واأمهاته فلذاِت  واإّن���ه حقًّ

اأكباده���م، ويبعثوه���م بهذه الكيفّي���ة، يف �صبي���ل اهلل لي�صت�صهدوا؛ 

فيتذّوقون طعم هذه اللوعة الكبرية والأمل الثقيل بعذوبة وحالوة، 

���ا الآب���اء والأّمهات الذي���ن قّدموا  م���ن اأجل ر�ص���ى اهلل. خ�صو�صً

�صهيدي���ن اأو ثالثة �صهداء اأو اأربعة �صه���داء. اإّن هذا لي�ص بال�صيء 

 
)2(

القليل، ول يخت�ّص بناحيٍة من بالدنا وفئة من �صعبنا.

البع�ص ا�صت�صهد له ولدان، والبع�ص الآخر ثالثة اأولد، وبع�صهم 

ا�صت�صهد له اأربعة اأولد. لقد راأينا الأمهات الالتي كان قد ا�صت�صهد 

اأعزاوؤه���ن، كي���ف اأظه���رن درجة م���ن ال�ص���رب وال�صتقامة جتعل 

الإن�ص���ان حريان. اأنا بحم���د اهلل، كان يل دائًما زي���ارات ولقاءات 

وجل�ص���ات عديدة مع عوائل ال�صهداء الكرام، ول اأزال. ما خل�صت 

اإلي���ه، هو اأّن اأمهات ال�صهداء ل نظري له���ّن حقيقًة من حيث القوة 

والق���درة. ما هذه الق���وة التي جتعل امراأة، ه���ي كتلة من امل�صاعر 

والعاطف���ة واحل���ب لبنها، ُتظه���ر كّل هذه الدرجة م���ن ال�صالبة 

والق���درة اأم���ام ا�صت�صهاد واح���د اأو اثن���ني اأو اأكرث م���ن اأولدها؟. 

ه���ذا من الإميان، الإميان هو ال���ذي جعل �صعبنا ينت�صر يف ثورته؛ 

الإمي���ان هو الذي اأو�صل �صعبنا اإىل ه���ذه النت�صارات الباهرة يف 

احلرب. اإميان النا�ص هو الذي رفع راأ�ص الإ�صالم والقراآن الكرمي 

يف الدنيا، واأو�صل اجلمهورّية الإ�صالمّية اإىل هذه العّزة والعظمة؛ 

اإّن���ه الإميان ال���ذي مينح عوائل ال�صهداء ه���ذا ال�صرب وهذه القّوة 

1- في لقاء مع عوائل الشهداء والجرحى/30 جمادى األولى 1430هـ/ 2009/5/24م.

2- في لقاء مع عوائل الشهداء والجرحى/30 جمادى األولى 1430هـ/ 2009/5/24م.



198

اء
كي

ألذ
ة ا

ار
ج

ت

وال�صتقامة. اعرفوا قدَر هذا الإميان واحفظوه؛ فهو ال�صيء الذي 

 
)1(

ل ينفع اأمامه اأي �صالح.

لقد اأظه���ر عوائل ال�صهداء اليوم، الكثري م���ن العّزة والعظمة، 

بحيث ُعّرف وجه الإ�صالم النرّي بوا�صطتهم اإىل الكثري من �صعوب 

الع���امل. لقد خا�ص���ت البلدان الأخ���رى حروًبا، وقّدم���ت �صحايا، 

ا اأّمهات لل�صحايا واآباء وعوائل؛ ولكن، هل �صرب هوؤلء  ولديها اأي�صً

كما �ص���ربمت؟ وهل احت�صبوا ما حّل بهم عند اهلل كما فعلتم اأنتم؟ 

وه���ل اأظهروا وعًيا مثلما اأظهرمت؟ اأبًدا. لقد قراأت تاريخ ال�صعوب 

الت���ي خا�صت حروًبا وخ�ص���رت �صبابها. لرمّبا ميك���ن القول اإّنه ل 

يوج���د مثل عوائل �صهدائنا يف اأّي �صعب من ال�صعوب؛ وهذا بف�صل 

الإ�ص���الم وبركته. تلك الأّم التي قّدم���ت �صهيدين، ثالثة، اأو اأربعة 

م���ن اأبنائه���ا يف �صبيل اهلل، تقف وتقول: لدّي اأبن���اء اآخرون -اأو لو 

كان عن���دي اأولد اآخرون-لقّدمته���م فداء لالإ�ص���الم. اإّننا ل جند 

 
)2(

مثل هذه الروحّية يف اأّي مكان اآخر؛ وهذا اأمر خا�ّص بكم.

1-1-3-1-2. جذور صبر عوائل الشهداء في األخالق 
اإلسالمّية والتوّكل على الله ومحّبتهم لإلسالم

عندم���ا تك���ون جمموع���ة ع�صكرّية تقات���ل الع���دّو يف اخلطوط 

الأمامّي���ة، ف���اإّن طعامه���ا، عنا�ص���ر الدع���م، جمي���ع امل�صتلزمات، 

ور�صائ���ل املحّب���ة م���ن الوالدين والأ�صدق���اء تاأتيها م���ن اخلطوط 

اخللفّي���ة. طاملا اأّن اخلطوط اخللفّية �صامل���ة، ميكن لهذا العن�صر 

املوج���ود يف اخلّط الأمامي اأن يقاتل. واإذا م���ا جاء العدّو وق�صف 

اخلط���وط اخللفّية، ف�صيت���ّم الق�صاء على الطع���ام، وامل�صتلزمات، 

1- في لقاء مع جمع من عوائل شهداء إيالم 17 جمادى اآلخرة 1411هـ/ 1991/1/3م.

2- خطابه لدى لقائه حشًدا من عوائل شهداء محافظة 11 صفر 1412هـ/ 1991/8/21م.
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وعنا�ص���ر الدعم، ور�صائ���ل املحّبة، والآباء والأّمه���ات امل�ُثنني على 

اأفع���ال اأبنائه���م، وكي���ف �صتك���ون لل�صخ����ص املقات���ل يف اخلطوط 

الأمامّي���ة القدرة على القت���ال؟! �صي�صمد يومني، ث���ّم ما يلبث اأن 

يق�صي. لقد كانت خطوطنا اخللفّية يف كفاح ال�صعب الإيرايّن �صّد 

قوى ال�صتكبار العاملّي عبارة عن ثقافتنا.

خطوطنا اخللفّية كانت عبارة ع���ن الأخالق الإ�صالمّية، التوّكل 

عل���ى اهلل، الإمي���ان بالإ�ص���الم وحمّبت���ه. اأي حمّب���ة تل���ك الأّم التي 

قّدمت اأربع���ة من اأبنائها وتقول: »لقد قّدمته���م يف �صبيل الإ�صالم« 

وه���ي را�صية بذلك.  اأن���ا العبد الفقري، راأيت عوائ���ل عن قرب، اأي 

ذهب���ت اإىل منازله���م وحتّدث���ت اإىل الآب���اء والأّمه���ات. هي لي�صت 

رواية؛ �صاهدت ذلك بنف�صي. العائلة التي لديها ولدان وقد ا�صُت�صهد 

كالهما. والعائلة التي لديها ثالثة اأبناء وقد ا�صُت�صهدوا ثالثتهم. هل 

ه���ذه مزحة؟! وهل هذه امل�صيبة ممكنة التحّمل؟! ينبغي لهذا الأب 

ًة على ما اأ�صابهما. عندها، ]نرى[  وهذه الأّم اأن ُي�صابا باجلنون غ�صّ

الأّم ذات امل�صاعر والأحا�صي�ص امللتهبة تقول بكّل قواها العقلّية: »لقد 

)1(

قّدمتهم يف �صبيل الإ�صالم ول كالم لدّي« عجًبا!

كّلم���ا راأيتم اأّن عدد امل�صّحني يف طري���ق الإ�صالم من ال�صهداء 

واجلرح���ى كب���ري، فاعلم���وا اأّن قل���وب الن�ص���اء والرج���ال والآب���اء 

فعمت بع�ص���ق اهلل وع�صق الإ�ص���الم وع�صق الإمام 
ُ
والأّمه���ات ق���د اأ

والث���ورة. اأّمه���ات ال�صهداء ه���وؤلء، هوؤلء الآب���اء املفجوعون، هذه 

العوائ���ل املرّبية لل�صب���اب والتي ُتر�صله���م اإىل ميادين احلرب، قد 

)2(

جاهدوا جهاًدا كبرًيا.

1ـ خطابه لدى لقاء وزير التربية، والمعاونين التربويّين، ومسؤولي القطاعات 
التربويّة في كافّة أنحاء البالد 13 صفر 1413هـ/ 1992/8/12م.  

 2ـ خطابه في جمع أهالي نوشهر 17 ذي القعدة 1413هـ/1993/5/8م.     
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R 1-1-3-1-3.  اتّباع السيرة التربوّية ألهل البيت
اعلم���وا اأّن���ه ل يوجد يف هذه الدنيا ن�صاء مث���ل اأّمهات �صهدائنا 

هوؤلء، اأكنَّ اأمّهات ل�صهيدين، اأو ثالثة اأو اأربعة �صهداء. فالأّمهات 

اللوات���ي يتحّلني به���ذه ال�صفات يف جمتمعنا، ووقف���َن بنحو اأف�صل 

واأقوى واأوعى من الآباء، كثريات يف هذا امليدان. هذه هي الرتبية 

الإ�صالمّية، وه���ذا هو احل�صن املطّهر والنق���ّي والنوراين لفاطمة 

الزه���راءO؛ اأننّت بنات فاطم���ة؛ اأبناء فاطمة الزه���راء؛ اأتباع 

)1(

.O ال�صّيدة فاطمة الزهراء

اإّن ثورتن���ا هي ث���ورة زينبّية. من���ذ بداية الث���ورة قامت الن�صوة 

باأحد اأب���رز الأدوار فيها، �صواء يف واقعة الث���ورة الكربى نف�صها اأو 

يف تل���ك الواقعة العظيمة للدفاع املقّد����ص طيلة ال�صنوات الثماين، 

ودور الأمه���ات، ودور الزوج���ات، واإذا مل يك���ن اأك���رث ثقاًل من دور 

املجاهدين واأكرث اإيالًما وحتّماًل فهو يقيًنا لي�ص باأقل. اإّن الأم التي 

رّبت ولدها وعزيزها طيلة ثماين ع�صرة اأو ع�صرين �صنة حتى ن�صج 

بتل���ك العاطفة الأمومّية، ها نحن نراها تر�صله اإىل ميدان احلرب 

حي���ث ل َيعلم اأحد اإذا كان ج�ص���ده �صريجع اأم ل، فاأين هذا العمل 

من ذهاب هذا ال�صاب نف�صه؟ اإّن هذا ال�صاب يتحرك بحما�صة مع 

الإميان والروحّية الثورّية. فلو مل يكن عمل هذه الأم اأكرب من عمل 

ه���ذا ال�صاب فهو لي�ص باأقل. واإذا اأرجع���وا ج�صده فاإنها تفتخر باأّن 

ولدها �صهيد. فهل هذه الأمور قليلة؟ اإّن هذه احلركة الن�صوّية هي 

حركة زينبّية يف ثورتنا.

اأعزائي، اأخواتي، اإخواين! اإّن ثورتنا قد م�صت يف هذا الطريق 

ُقُدًم���ا. وقدرته���ا وعظمته���ا اإمّن���ا كانت به���ذه الأم���ور، بالتم�صك 

1ـ خطابه لدى لقائه حشًدا كبيرًا من النساء 21 جمادى اآلخرة 1421هـ/ 2000/9/20م.
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باملعنوي���ات املدعوم���ة م���ن اللط���ف الإله���ّي. وعندم���ا اأراد العدو 

اأن ي�صم���ت بزينب الك���ربى O ملا جرى عليها قال���ت: »ما راأيت 

، فق���د قّطعوا اإخوته���ا واأبناءه���ا واأعزاءها واأقرب 
)1(

اإّل جمي���اًل«

اأن�صاره���ا اأم���ام ناظريه���ا اإرًب���ا اإرًبا، و�صفك���وا دماءه���م ورفعوا 

روؤو�صه���م ف���وق الرم���اح وهي تقول: جمي���ل! فاأي جمي���ل هو هذا؟ 

لحظ���وا هذا اجلميل مبا ُنقل من اأّن زينب الكربى O مل ترتك 

�ص���الة الليل حتى يف الليلة احلادية ع�صرة. طوال مرحلة الأ�صر مل 

ي�صعف انقطاعه���ا اإىل اهلل وتوّجهها اإليه وتعّلقها به، نعم، مل يقّل 

بل ازداد. هذه املراأة هي القدوة.

اإّن تل���ك الر�صح���ات الرّبانّية التي تنّزل���ت من هذه احلقيقة يف 

جمتمعن���ا ويف ثورتن���ا هي التي اأعطت العظمة له���ذه الثورة. فهذه 

الأم���ور هي التي جعلت �صعب اإيران يف هذا الزمان –وعلى الرغم 

من كل العداوات-ملهًما لل�صعوب ورغم اأنف العدو. اإّن �صعب اإيران 

اليوم يعّد �صعًبا ملهًم���ا بني ال�صعوب امل�صلمة. ول �صّك باأّن الأعداء 

ل يعجبه���م هذا الأم���ر ولهذا ي�صعون اإىل خن���ق �صوته، ولكن واقع 

 
)2(

الق�صية هو هذا.

اأّمهات ال�صهداء يف ع�صرنا هذا، حقيقة، يعملون بو�صفة زينب 

ا  ا ل�صهيد، اأمًّ ا -اأمًّ O ويطّبقونه���ا! اإّنني مل اأَر، اأو قّلما راأي���ت اأمًّ

ا لثالثة �صهداء-ي�صع���ر املرء بعجزها و�صعفها حني  ل�صهيدي���ن، اأمًّ

يراه���ا! اأّمهات لبوات يف احلقيق���ة، يرى الإن�صان اأّن زينب الكربى 

ه���ي الن�صخة الأ�صلّي���ة ل�صلوكهّن وت�صّرفاته���ن. فقد قّدمت زينب 

O اثن���ني م���ن اأبنائها -عون وحمّمد- �صهيدي���ن، ومل تظهر اأّي 

1- اللهوف، ص 160.

2- في لقاء مع جمع كبير من الممرّضين بمناسبة ذكرى والدة السيّدة زينب 
الكبرى )س( 8 جمادى األولى 1431هـ/  2010/4/21م.
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رّدة فع���ل؛ لكّنه���ا يف حالَت���ني اأخريني -غ���ري حالة ابَنيه���ا- األقت 

بنف�صه���ا على ج�صد ال�صهيد. اإح���دى هاتني احلالتني عندما وقفت 

فوق راأ�ص علي الأكرب ودون اإرادة منها رمت بنف�صها عليه، والثانية 

 
)1(

يف ع�صر يوم عا�صوراء...

1-1-3-2. آثار صبر عوائل الشهداء وبركاته

1-1-3-2-1. التحّول إلى نموذج الصمود بالنســبة 
إلى اآلخرين

لول ال�ص���رب واملقاوم���ة وال�صتقامة وال�صالبة الت���ي اأظهرتها 

اأ�ص���ر وعوائ���ل ال�صهداء، ل���كان الو�صع �صيًئ���ا اآخر. لق���د قراأنا يف 

الق�ص����ص التاريخي���ة، اأّن ذوي ال�صهداء يف �ص���در الإ�صالم كانوا 

ي�ص���ربون وي�صم���دون عندم���ا كان ي�صت�صهد اآباوؤه���م اأو اأزواجهّن 

ُحد عندما ا�صت�صهد عدد من 
ُ
اأو اأبناوؤه���م اأو اإخوانهم. يف معرك���ة اأ

امل�صلم���ني، اإحدى الن�صاء ومع اأنها كانت حتمل معها جثامني ثالثة 

�صه���داء، عندما و�صلت على مقربة من املدين���ة، اأّول �صوؤال �صاألته 

 ،Pللم�صلمني، هو عن �صالمة النبي. يعني �صالمة الر�صول الأكرم

كان بالن�صب���ة اإليها اأهم بكثري م���ن اأرواح اأعزائها. هذه الق�ص�ص 

كن���ا قد قراأناها يف التاري���خ، اأّما ما ح�صل يف بالدن���ا، اإن مل نقل 

 
)2(

اأهمّيته اأكرب من �صدر الإ�صالم فمن املوؤكد اأّنه لي�ص باأقل منه.

واإذا نظرنا اإىل ال�صه���ادة من زاوية اأخرى نراها ظاهرة باهرة 

وذلك لأّن كّل عمل خريي �صواها واأّي بّر اآخر يفعله الإن�صان اإمّنا هو 

1ـ في خطبتَي صالة الجمعة في طهران )عاشوراء 1416هـ(/10 ذي الحّجة 1415هـ/ 
1995/6/9م.   

1411هـــ/  اآلخــرة  جمادى  ــالم/17  اي شهداء  عوائل  ضّم  جمع  مع  لقاء  في   -2
1991/1/3م.
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عمله مبف���رده، اإّل ال�صهادة فهي ح�صيلة جهود جماعة من النا�ص. 

فال�صاب الذي مّيم وجَهه �ص���وب اجلبهة وا�صت�صهد هناك، مل يكن 

وحده قد جاهد فح�صب، بل اأنَت والده قد جاهدت اإذ ذهب. وتوّجه 

ال�ص���اب نحو مكامن اخلط���ر -حيث يتهّدد اخلط���ُر حياته- ل يعّد 

جه���اًدا له فق���ط، وامّنا ي�صاط���ره والداه جه���اده، وت�صاطره زوجته 

جه���اده، وي�صاط���ره اأولده جه���اده، وي�صاطره كّل من ي���وّده جهاده. 

العجي���ب يف الأم���ر هو اأن ه���ذا اجلهاد ل نف���اد له؛ ف���اإذا ما توّجه 

ه���و اإىل جبه���ة القتال ورابط هناك و�صرب وجاه���د اإىل اأن ا�صتقبل 

ال�صه���ادة وانتهى جهاده، ل ينتهي عند ذاك جه���اد والدته ووالده. 

ف�صربهما جه���اد، ول ينقطع عند هذا احلّد جهاد اأولده وزوجته؛ 

لأّن �صربه���م جهاد. وه���م اإذا مل يتذّمروا، واحت�صب���وا كّل ذلك يف 

عني اهلل، وعّدوا ذلك الدم مفخرة لهم، فاإّنهم ب�صكرهم و�صربهم 

يغر�صون بذور ال�صهادة ليتوا�صل غر�ُصها بني �صائر النا�ص، ويكونوا 

م�صدر حتفيز لهم للت�صابق نح���و اجلهاد، وت�صبح احلكايات التي 

يروونها ع���ن �صمودهم وب�صالتهم مفخرة لل�صع���ب، ومدعاة لربوز 

 
)1(

ال�صعب والبلد على �صعيد الراأي العام العاملّي ب�صكل مثايّل.

عمالء اأعداء الثورة واأعداء البالد اأوجدوا لعوائل ال�صهداء يف 

ا يف ال�صنوات الأوىل و�صًعا وظروًفا رمّبا  هذه املحافظ���ة وخ�صو�صً

كانت اأحياًنا اأ�صعب لآب���اء ال�صهداء واأمهاتهم واأخوتهم واأخواتهم 

م���ن �صهادة اأبنائه���م نف�صها. اأعداء الث���ورة والأ�صابع القذرة التي 

اأرادت حتوي���ل كرد�صت���ان اإىل �صاح���ة ح���رب داخلّي���ة واقتتال بني 

الإخ���وة يف الب���الد مل تكتف بقت���ل واإراقة دماء خ���رية �صباب هذه 

املحافظ���ة وهوؤلء الأهايل، واإمّنا مار�ص���ت ال�صغوط على عوائلهم 

1- في لقاء مع جمع ضّم عوائل الشهداء/6 جمادى اآلخرة 1419هـ/  1998/9/27م.
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لف���رتة طويلة ن�صبًي���ا. عوائل ال�صهداء يف �صائ���ر حمافظات البالد 

تلّخ�صت م�صائبها يف فقدان اأحّبتها، وبقيت الأجواء التي اأحاطت 

به���ذه العوائ���ل حميم���ة وحما�صّي���ة وحيوّية حيث ترف���ع اجلماهري 

اأ�صماء ال�صهداء الأبرار على روؤو�صها وتفخر بهم، اأّما يف كرد�صتان 

فكث���رًيا ما حدث وق���د اطلعنا على ذلك وكّن���ا يف جمريات الأمور 

اأن ميار����ص الأعداء يف ه���ذه املحافظة واأعداء هذا البلد ال�صغوط 

على عوائل ال�صهداء.. �صغوط نف�صّية، و�صغوط ج�صدّية، و�صغوط 

اأمنّية. طبًعا مل تتمخ�ص هذه ال�صغوط عن نتائج ومل حت�ّصن �صمعة 

فاعليها يف اأنظار هوؤلء الأهايل بل زادتها �صوًءا.

..يف زيارت���ي ال�صابق���ة ل�صنندج زرت رّب عائل���ة ا�صت�صهد �صتة 

من اأولده. وقّلما �صاهدت نظرًيا لهذا يف البالد. �صتة اأولد! ثالثة 

منه���م ا�صت�صهدوا يف �صاحات القتال وثالثة اأثناء التظاهرات التي 

ق�صفه���ا العدو البعثي. ي�صت�صهد �صت���ة من فلذات كبده ويبقى هذا 

الوال���د �صام���ًدا قوًيا اإىل درجة اأّنني �صع���رت بال�صغر اأمام عظمة 

تلك الروح. �صهدت هذا يف كرد�صتان...عوائل قدمت ثالثة �صهداء 

و�صهيدي���ن. �صي���دات فق���دن اأزواجه���ّن واأبناءه���ّن ومل ي�صت�صلمن 

ل�صغوط الع���دو النف�صّية وال�صيا�صّية بعد فقدهّن لفلذات اأكبادهّن 

)1(

ومل يبدين �صعًفا وخوًرا اأمام تلك ال�صغوط. هذه عظمة كبرية.

لهذا ال�ص���رب العظيم ال���ذي اأظهرته عوائل ال�صه���داء، اأهّمّية 

كبرية. فلو كانت عوائل ال�صهداء قد اأظهرت �صيًئا من عدم ال�صرب 

واملعرف���ة، وعدم الب�صرية، لأ�صبح���ت اأجواء اجلهاد بال روح؛ وملا 

بقي���ت القل���وب امل�صتاقة للت�صحي���ة والإيثار. لقد اأظه���رت العوائل 

�صرًبا. ولقد م�صت �صنوات طويلة على مرحلة الدفاع املقّد�ص، لكّن 

األولى  جمادى  كردستان/18  في  والجرحى  الشهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -1
1430هـ/2009/5/12م.
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ا عوائ���ل مفجوعة باأحّبائها  باب ال�صه���ادة مل ُيقفل؛ فن�صاهد اأي�صً

الذين فتح اأمامهم ومبنا�صبات خمتلفة باب ال�صهادة، فا�صت�صهدوا 

ورحل���وا. اإذا ما كانت ه���ذه الب�صرية وهذا ال�ص���رب موجوَدين يف 

)1(

ال�صعب، فمن دون �صّك �صيقتحم هذا ال�صعب القمم.

1-1-3-2-2. نزول الرحمة اإللهّية عليهم 
واللطف اإللهّي بهذا الشعب

�صل���وات اهلل القدير والرحيم و�صالمه عل���ى القلوب ال�صابرة 

والرحبة لأّمهاٍت عّلقن الآمال بعد رحيل فلذات اأكبادهن واأحبابهّن 

عل���ى ]العثور عل���ى[ اأثر من جثامينهم الطاه���رة، ولكّنهّن مل ينلن 

ذلك، ومع ذلك، اأّدين ب�صربهن وحتّملهّن دوًرا فريًدا وا�صتثنائيًّا. 

اإّن ج���زاء �صربهن الكبري هذا �صيكون -اإن �صاء اهلل-قّرة اأعينهّن 

)2(

بالرحمة الإلهّية.

اإّن م�صتك���ربي الع���امل اليوم يخافون م���ن الإ�صالم؛ لأّنه���م راأوا 

�صبابك���م، وراأوا جبه���ات قتالك���م؛ وراأوا التعبئة؛ راأوا كي���ف اأّن هذا 

ال�صعب هّب كبحر هائج ومل يَخف من �صيء يف �صبيل اهلل؛ لأّنهم راأوا 

الآباء والأّمهات؛ راأوا اأّن الأّم مع كّل هذه العاطفة وامل�صاعر الرقيقة 

واجلّيا�صة -وما من اأّم حتتمل انغراز �صوكة يف قدم ابنها-تتخّلى يف 

�صبيل اهلل عن ابنها ب�صهولة، بحيث تذهل اجلميع. ]وتقّدم[ �صهيًدا، 

و�صهيدي���ن، وثالث���ة واأربعة �صهداء؛ لق���د حتّمل اآباء ه���وؤلء الأحّبة 

وال�صباب واأّمهاتهم وزوجاتهم واأقاربهم كثرًيا، بحيث اإّن املرء اأينما 

نظر، مذه���وًل ومتعّجًبا، ل يجد لهم نظ���رًيا. هذا ال�صرب هو الذي 

1- خطابه لدى لقائه حشًدا من عوائل الشهداء والجرحى في كرمانشاه/17 ذي 
الحّجة 1432هـ/ 2011/10/13م.    

2- رسالة إلى مؤتمر تكريم أّمهات الشهداء المجهولي الهوية/8 رجب 1435هـ/ 
2014/6/7م.   
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)1(

جعل اهلل تعاىل ينظر بعني اللطف اإىل هذا ال�صعب.

1-1-3-2-3. إيجاد العزّة وتشــكيل هوّية الشعب 
وروحّيته

لقد عان���ى ال�صهداء يف حلظٍة ثّم حّلق���وا؛ اإّنهم الذين ل خوف 

؛ امل�صاألة هي 
)2(

عليه���م {ل َخ��ْوٌف َعَلْيِه��ْم َول ُه��ْم َيْحَزُن��وَن}

�َص���ر؛ الآب���اء والأّمه���ات والزوج���ات والأبن���اء والإخ���وة 
ُ
م�صاأل���ة الأ

�صٌر يف 
ُ
والأخ���وات، املفجوع���ون، لقد �ص���ربوا وافتخروا. هنال���ك اأ

���ا من ا�صُت�صه���د ابنهم  اإ�صفه���ان �صق���ط لهم �صه���داء، منهم اأي�صً

الوحي���د؛ اإّنهم اإبراهيمّيو ه���ذا الزمن؛ اإّنهم الذي���ن منحوا الأّمَة 

)3(

ُهوّيتها، اإّنهم من اأو�صلوا الأّمة اإىل العّزة.

م���ن املتيّقن اأّن ف�صل عوائل ال�صه���داء الكرام من حيث العظمة 

ياأت���ي مبا�صرة بعد ف�صل ال�صهداء اأنف�صهم. لقد كنتم اأّيها العوائل، 

ُحّرا�ص ال�صهادة وحماة حدود الف�صيلة طوال مرحلة الدفاع املقّد�ص، 

واإّن روحّيتك���م وروحّية اأبناء ال�صهداء -التي �صمعنا للتّو عن جوانب 

جميل���ة منه���ا يف كالم اأّم فا�صل���ة لثالثة �صه���داء، ويف كالم البن 

العزي���ز لل�صهي���د القائد-ا�صتطاعت طوال مرحل���ة الدفاع املقّد�ص 

وفيم���ا بعدها، احلفاظ على عظم���ة النظام الإ�صالم���ّي والروحّية 

 
)4(

العالية لل�صعب الإيرايّن العظيم، واإ�صعاف روحّية الأعداء.

1- خطابه لدى لقاء جمع من عوائل شهداء قم/1 شعبان 1412هـ/1992/2/19م.   

2- سورة يونس، شطر من اآلية 62.

3- في لقاء مع أهالي أصفهان في عيد األضحى وفي الذكرى السنويّة للخامس 
والعشرين من شهر آبان 1361هـ.ش]1982/11/16م[، تشييع الجثامين الطاهرة 

لـ 370 شهيًدا من أصفهان/11 ذي الحّجة 1431هـ/2010/11/17م.     

4- خطابه لدى لقاء عوائل القادة الشهداء في محافظة طهران/30 ذي الحّجة 
1417هـ/1997/5/7م.    
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لق���د قلتها م���راًرا!. اإّنني يف زياراتي لعوائ���ل ال�صهداء غالًبا ما 

اأج���د اأّمهات ال�صه���داء اأ�صجع واأك���رث مقاومة من اآب���اء ال�صهداء. 

وهل ميكن مقارنة حمّب���ة الأم وعاطفتها بعاطفة الأب؟ فامل�صاعر 

الن�صوّية الرقيق���ة، ول �صّيما جتاه فلذة كبدها بعد اأن رّبته وكرّبته 

واأن�صاأت���ه كباق���ة ورد، ث���م تر�ص���ى ب���اأن يتوّجه ل�صاح���ات احلرب 

وي�صت�صه���د، ثم ل تبكي على جنازته كي ل يفرح اأعداء اجلمهورّية 

الإ�صالمّي���ة! وق���د قلت -اأن���ا العبد-لعوائل ال�صهداء م���راًرا ابكوا! 

ملاذا ل تبكون؟ ل عيب يف البكاء. لكّنهم ل يبكون، ويقولون نخ�صى 

اأن يف���رح بذلك اأعداء اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية. ل ت�صّمها امراأة بل 

... ه���وؤلء هّن ن�ص���اء اإيران، وقد 
)1(

�صّمه���ا �صانعة رج���ال الع�صر

 
)2(

خرجن من المتحان مرفوعات الروؤو�ص.

ا موؤمن���ة ل�صهداء.  اإّن امل���رء ليعج���ب ويحتار. لق���د زرت الآن اأمًّ

فق���د قّدمت ثالثة �صب���اب يف �صبيل اهلل، ولديها اب���ن جريح، وهي 

نف�صها طاعن���ة يف ال�صّن؛ لكّنها مع كّل ذل���ك، ومن حيث الروحّية، 

تقف كاجلبل ال�صام���خ. ينبغي تقبيل اأيدي هوؤلء؛ هذه هي العظمة 

احلقيقّية. عل���ى ال�صعب عندما ميتلك يف نف�ص���ه مثل هذه العظمة 

)3(

الإن�صانّية، اأن يكون واثًقا باأّنه �صيفلح يف كّل عمل عظيم يقوم به.

اأّيها الإخ���وة الأعّزاء! ل ُينال اأّي عم���ل عظيم �صوى بالت�صحية 

وال�صرب؛ ول يتحّقق اأّي هدف �صوى بال�صعي واجلهد. يف اليوم الذي 

ان�ص���رف فيه امل�صلمون لتاأمني دنياهم واآخرتهم دون اأن ياأتوا باأّي 

حرك���ة، �صرعان ما خ�صروا دنياهم، وفيم���ا يتعّلق باآخرتهم فعلمه 

1- عّمان السامانّي، الديوان .

اآلخرة  جمادى  البلد/21  أنحاء  كّل  في  المّداحين  من  جمع  مع  لقاء  في   -2
1433هـ/2012/5/12 م.           

3- خطابه لدى لقائه بأهالي دامغان/1 ذي القعدة 1427هـ/2006/11/21م.    
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ا بف�صل  عن���د اهلل! اأّما ال�صعب يف ثورتنا الذي حّرك امل�صلمني اأي�صً

 ِ
َّ

اهلل، فق���د نال العّزة وال�صرف والتطّور يف الدنيا؛ {َوَما ِعْنَد اهلل

؛ و�صتقّر اأعينهم عند اهلل ويف الآخرة.
)1(

َخرْيٌ َواأَْبَقى}

ميادين  ب��اأّن  اخل�صو�ص،  وجه  على  ال�صباب  اأّيها  لكم  اأق��ول 

الكفاح والثورة لرمّبا تتوا�صل باأ�صكال اأخرى. اإّن ال�صتكبار العاملي 

الإ�صالم  من  يخافون  الذين  اأولئك  الأل���ّداء،  الإ���ص��الم  واأع��داء 

ويعلمون باأّنه مانع لنهبهم و�صطوتهم، مل يجل�صوا عاطلني من دون 

عن  للتغا�صي  م�صتعّدين  لي�صوا  واملاكرون  الكبار  فاأعداوؤنا  عمل. 

هذا الإ�صالم العزيز والأ�صيل، وعن نظام اجلمهورّية الإ�صالمّية 

هذا -اإذ لأّول مّرة يف العامل بعد �صدر الإ�صالم ُي�صّكل نظام على 

اأّدت  التي  العظيمة  احلركة  هذه  الإ�صالم-وعن  اأحكام  اأ�صا�ص 

اإىل كّف يد العدّو عن هذا البلد. علينا اأن نكون حذرين وواعني 

واأن ن�صعر دوًما باأّننا يف �صاحة معركة. اأينما كنتم، يف املدر�صة، 

امل�صوؤولّيات  يف  العلمّية،  احل��وزة  يف  ال�صوق،  يف  اجلامعة،  يف 

اإح�صا�ص  تتلكوا  اأن  عليكم  القرية،  ويف  املدينة،  يف  احلكومّية، 

باأمل  اهلل  بف�صل  مقرون  الإح�صا�ص  هذا  اإّن  والتعبوي.  اجلندّي 

اأكرب؛ لأّن ال�صعب الإيراين قد خرب هذا الأمر واأدرك اأّن كيد العدّو 

اهلل،  بحمد  فيهم.  ويوؤّثر  املوؤمنني  يهزم  اأن  ميكن  ل  وم�صاعيه 

�صمعة،  واأح�صن  قبل،  اأقوى من ذي  اليوم  الإ�صالمّية  اجلمهورّية 

واأكرث ا�صتعداًدا لالأعمال الكربى التي قّدرها اهلل لها؛ وهذا كّله 

قد ح�صل رغم اأنف الأعداء وم�صيئتهم؛ وهذا كّله نتيجة ل�صرب 

ال�صاأن،  العظيم  املقاوم  الإيرايّن  وال�صعب  املخل�صني،  الأ�صدقاء 

�صوى  لي�ص  وهذا  وجهودهم،  والأّمهات  والآب��اء  ال�صباب  وه��وؤلء 

1- سورة الشورى، 36.
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)1(

بالف�صل واملّنة الإلهّية.

1-1-3-2-4. الراحة من كّل أنواع الخوف والحزن
ُل َعَلْيِهُم   ُث��َمّ ا�ْسَتَقاُموا َتَتَن��َزّ

ُ َّ
َن��ا اهلل ِذي��َن َقاُل��وا َرُبّ {اإَِنّ اَلّ

، اأي اإّنه���م يكون���ون على 
)2(

َزُن��وا} امْلاَلِئَك��ُة اأَل َتَخاُف��وا َول َتْ

ات�ص���ال بامللكوت الأعلى يف دنياهم هذه، حيث يح�صلون على معني 

ا ونف�صًيّا فال ي�صتحوذ عليهم خوف ول حزن؛  ل ين�صب روحًيا وفكرًيّ

فاخلوف اإمّن���ا ياأتي من الأخطار التي رمّبا تته���ّدد الإن�صان اأحياًنا، 

واإذا حت���ّرر املرء من اخلوف فحينها مي�صي يف طريقه ويتقّدم نحو 

هدف���ه مبزيد من اجلراأة والقت���دار وبروحّية عالية، ومن ل يعرتيه 

احلزن ملا يفقده ف�صيحّقق جناحات جّمة يف هذا الطريق اأّوًل، ولأّن 

م���ا يفقده كان يف �صبيل ما ه���و على عاتقه من واجب واأداء التكليف 

الإله���ّي فاإّن���ه يعي�ص مطمئّن ال�صمري ثانًيا، كم���ا هو احلال بالن�صبة 

لعوائ���ل ال�صهداء الذين ا�صت�صهد اأبناوؤهم وُفجعوا بهم، لكّن قلوبهم 

عام���رة بال�صرور، ف�صّتان ما بني هوؤلء وبني اأولئك الذين ت�صادفهم 

 
)3(

مثل هذه احلادثة يف غري طريق ال�صهادة.

1-1-4. التحّلي بالتربية اإلسالمّية الصحيحة 
والفضائل األخالقّية

 اإذا ا�صتط���اع املجتم���ع الإ�صالم���ّي تربي���ة املراأة وفًق���ا لالأ�صوة 

الإ�صالمّي���ة؛ اقت���داًء بال�صّيدة الزهراء وال�صّي���دة زينب L، واأن 

1- خطابه في جمع من عوائل الشهداء والجرحى واألسرى المحّررين ومفقودي 
الثورة اإلسالميّة في قم، بمناسبة ذكرى مولد اإلمام المهدي |/16 شعبان 1412هـ/ 

1992/2/19م. 

2- سورة فّصلت، شطر من اآلية 30.

3- في لقاء مع جمع من مسؤولي النظام في الجمهوريّة اإلسالميّة/16 شعبان 
1412هـ/  2001/2/12م.
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ين�ص���ئ ن�ص���اًء عظيم���ات ق���ادرات على التاأث���ري على الع���امل وعلى 

التاري���خ، حين���ذاك تبلغ املراأة مقامه���ا احلقيق���ي وال�صامخ. واإذا 

ح�صل���ت هي عل���ى ن�صيبها، ال���ذي فر�صه اهلل وال�صريع���ة الإلهّية 

للنا����ص جميًعا رجاًل ون�صاء، من العلم واملعرفة والكمالت املعنوّية 

والأخالقّي���ة، ف�صتكون تربية الأطفال عن���د ذاك اأف�صل، واأح�صان 

العائل���ة اأكرث دفًئا ونق���اًء، واملجتمع اأكرث تقّدًم���ا، وم�صاكل احلياة 

اأ�صه���ل ح���اًل، مبعن���ى اأّن الرج���ل وامل���راأة يذوقان طع���م ال�صعادة. 

له���ذه الغاية يج���ب اأن تبذل اجلهود، وهو اله���دف املن�صود، لي�صت 

الغاية ح�صد الن�صاء يف خندق يف جمابهة الرجال اأو لإثارة تناف�ص 

عدائ���ّي بينهما. الغاية هي اأن ت�صلك الن�صاء والفتيات امل�صار نف�صه 

ال���ذي اإذا �صلكه الرجل يغدو اإن�صاًنا عظيًما وكبرًيا، لي�صبحن هّن 

ا. وهذا الأمر ي�صري املنال وقد وقع يف الإ�صالم.  عظيمات اأي�صً

يا اأخواتي، ويا بناتي، ويا �صّيدات هذا البلد الإ�صالمّي، ِاعلمن 

اأّن اأّي ام���راأة متى ن�ص���اأت على هذه الرتبية وحيثم���ا كانت ويف اأّي 

اأ�صرة كانت، ميكنها بلوغ تلك العظمة التي ل تخت�ّص بع�صر �صدر 

الإ�صالم، بل يتي�ّص���ر بلوغها حتى يف عهود الكبت ويف عهود ت�صّلط 

الكف���ر. وكّل اأ�صرة ترّب���ي فتاتها تربية �صليم���ة، ت�صبح تلك الفتاة 

ام���راأة عظيمة... ن�صاء عظيمات ا�صتطع���ن تربية اأبناء م�صتعدين 

للب���ذل والت�صحية، وقّدم���ن اأبناءهن واأزواجه���ن للدفاع عن البلد 

وع���ن الثورة، وللدفاع عن كيان وكرام���ة ال�صعب، ومثل هذا العمل 

الكبري ا�صتطاعت اأن تنجزه املراأة. وقد �صاهدُت اأنا بنف�صي حالت 

 
)1(

متعددة من هذا القبيل.

السيّدة  الحريّة بمناسبة عيد مولد  الكبير لألخوات في ملعب  المؤتمر  1- في 
الكوثر/20 جمادى اآلخرة 1418هـ/  1997/10/22م.
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الي���وم ج���اء حت���ى الظه���رية اآلف الأ�صخا����ص و�صّلم���وا عل���ّي 

و�صافح���وين وذهبوا. من بني هوؤلء الآلف -اأنا على يقني باأّن ثّمة 

مئات م���ن عوائل ال�صهداء والأ�ص���رى املحّررين وجرحى احلرب-

كان َم���ن ق���ال يل باأّنه اأب �صهي���د اأو ابن �صهي���د اأو معّوق وجمروح 

اأو حم���رر اأو ابنه حمرر اأو زوجة حم���رر ل يتجاوز عددهم ع�صرة 

اأ�صخا����ص. هذه هي العفة واملناعة. ه���ذه خ�صال و�صفات عجيبة 

ا وذات قيمة كبرية لالأهايل، يرغب املرء هنا يف اأن يعمل �صيًئا  جدًّ

 
)1(

لهوؤلء اأن يقّدم �صيًئا جلدارتهم وح�صنهم.

هذه، كّل زوجات ال�صهداء، زوجات اجلرحى، اأّمهات ال�صهداء، 

البقّية الرائدة للّذين �صّح���وا باأنف�صهم يف �صبيل اهلل، مّمن حتّلوا 

بالإرادة املتينة والعزم الرا�ص���خ وال�صرب فجعلوا كّل اإن�صاٍن يخ�صع 

فيخ�صع اأم���ام ت�صحياته���م. يف احلقيقة، اإّنن���ي -العبد هلل-كّلما 

األتق���ي هوؤلء الن�صاء اأ�صعر باخل�صوع يف حم�صرهّن. اإّنني اأتوا�صل 

كث���رًيا مع اأّمهات ال�صه���داء وزوجاتهم ومع زوجات اجلرحى. هذه 

ال�صيّدة امل�صّحية التي تق�صي �صنوات عمرها لتدبري وحت�صني حياة 

جريح قربًة اإىل اهلل؛ هذا لي�ص بالأمر الب�صيط، اإّن ذكر هذه امل�صائل 

مت  �صه���ٌل على الّل�صان ولكن الواقع �صيٌء اأرق���ى، تلك الأّم التي قدَّ

اثن���ني اأو ثالثة اأو اأربع���ة من اأبنائها يف �صبي���ل اهلل وبقيت بعدهم 

�صلب���ة ثابت���ة، وتدعونا نح���ن اإىل ال�صم���ود والثب���ات! اإّن الإن�صان 

���ا. اإّن هذه حقائق عن  لي�صع���ر اأم���ام كّل هذه العظمة باخل�صوع حقًّ

 
)2(

واقع الن�صاء يف جمتمعنا وهي مهّمة وتبعث على الفتخار.

1- في جمعٍ من أعضاء المجلس اإلداري لمحافظة بوشهر/27 جمادى اآلخرة 
1412هـ/1992/1/2م.

2- في لقاء مع جمع من النساء المنتخبات في البلد/19 جمادى اآلخرة 1435هـ/ 
2014/4/19م.
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1-1-5. اإلحســاس بالعزّة والفخر بسبب شهادة 
أبنائهم

لق���د زرت اأّمهات �صهداء كّن يقلن بجّد و�صدق لو كان لنا ع�صرة 

اأبناء لكّنا على ا�صتع���داد لتقدميهم يف �صبيل اهلل، ومل يكّن يكذبن. 

التقي���ت باأّمهات واآباء كان���وا ي�صعرون بالعّزة والفخ���ر لأّنهم قّدموا 

اأبناءه���م �صه���داء يف �صبي���ل اهلل.. وهم حمّق���ون طبًع���ا.. اإّنها عّزة 

وفخ���ر. وكما قالت عّمتنا زينب الكربى عليها ال�صالم: »ما راأيُت اإّل 

. لي�صت واقعة كربالء بال�صيء الب�صيط. هذه العني الناظرة 
2
جمياًل«

اإىل اهلل ت�صاه���د حقيقًة جميل���ة من تلك الواقعة وم���ن تلك الدماء 

امل�صفوحة ومن تلك امل�صيبة اجل�صيمة »ما راأيُت اإّل جمياًل«. هذا ما 

مين���ح ال�صعب القتدار، وهو ما يوجد الثقة بالنف�ص لديه. هوؤلء هم 

الذين ل ترعب قلوَبهم تهديداُت القوى املادّية يف العامل والعربدات 

 
)1(

الثملة للحكومات املعتدية وامل�صتكربة يف العامل.

قّلم���ا راأيت عائل���ة �صهيد ل تفخ���ر با�صت�صهاد ابنه���ا، ول ت�صعر 

بال�صم���وخ والرفع���ة لذل���ك. اأب���ًدا. ورمّب���ا مل اأَر اأبًدا عائل���ة �صهيد 

]كه���ذه[. تفخر عوائل ال�صهداء ب�صهدائها، وهذا هو احلّق واملو�صع 

املنا�صب للفخر والعتزاز. ولي�ص اأنتم وح�صب، بل نحن جميًعا وكّل 

ال�صع���ب الإيرايّن وكاّفة امل�صوؤولني، يجب اأن يفخروا بهوؤلء الرجال 

ال�صجع���ان وال�صباب البا�صل. كم���ا يتحّتم اأن تبق���ى ملحمة الدفاع 

 
)2(

املقّد�ص وذكراها حّية خالدة يف بالدنا.

القعدة 1431هـ/   لقاء مع جمع من عوائل شهداء قم وجرحاها/13 ذي  1- في 
2010/10/20م.

2- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء 30  جمادى األولى 1430هـ/  2009/5/24م.
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1-2.مّيزات أّمهات الشهداء وزوجاتهم

ل���و اأّن الن�ص���اء مل ت�صارك���ن يف احلرك���ة الجتماعّي���ة لأّي �صعٍب 

ف���اإّن تلك احلركة لن ت�ص���ل اإىل اأّي مكان ول���ن تنجح. ولو �صاهمت 

الن�ص���وة يف اأّية حركة م�صاهمة ج���اّدة وواعية وعن ب�صرية فاإّن تلك 

احلركة �صتتقّدم بنحٍو م�صاعف. ويف هذه احلركة العظيمة لل�صحوة 

الإ�صالمّي���ة فاإّن دور الن�صاء ه���و دوٌر ل بديل عنه، ويجب اأن ي�صتمّر. 

فالن�صاء هّن اللواتي يهيئن اأزواجهّن واأبناءهّن ويدفعنهم للم�صاركة 

يف اأخط���ر امليادين واجلبهات. نحن يف زمن الن�صال �صّد الطاغوت 

يف اإيران، وكذلك بعد انت�صار الثورة واإىل اليوم، كنا ن�صاهد عظمة 

ال���دور الن�صائّي ب�صكٍل وا�ص���ٍح وملمو�ص. فلو مل يكن لن�صائنا يف هذا 

البلد يف اأثناء احلرب، التي ُفر�صت علينا طيلة ثماين �صنوات، ح�صوٌر 

يف ميادين احل���رب ويف ال�صاحات الوطنّية العظيمة ملا انت�صرنا يف 

هذا الختبار ال�صعب واملليء باملحن. فالن�صاء هّن اللواتي ن�صرننا، 

اأّمهات ال�صه���داء وزوجاتهم وزوجات املعّوق���ني والأ�صرى والأحرار، 

فب�صربه���ّن اأ�صاع���ت الأّمهات مناًخ���ا يف نطاٍق حم���دوٍد كان يدفع 

بال�صباب والرجال للح�صور ب�صوق ورغبة عارمة، وقد انت�صر هذا يف 

�صائر البلد واّت�صع. وكانت النتيجة اأّن اجلّو العام لبلدنا اأ�صحى دفعًة 

واح���دًة مناخ اجلهاد والت�صحية والإيث���ار وبذل النفو�ص وانت�صرنا. 

والي���وم الو�صع هو كذلك يف العامل الإ�صالم���ّي، يف تون�ص ويف م�صر 

والبحرين وليبيا واليمن ويف كّل نقطة اأخرى. لو اأّن الن�صاء ا�صتطعن 

تقوية ح�صورهّن يف ال�صفوف الأمامّية وا�صتمررن على ذلك �صتكون 

)1(

النت�صارات املتالحقة من ن�صيبهن. ول �صّك يف ذلك.

1- في لقاء مع المشاركين في المؤتمر العالمّي “النساء واليقظة اإلسالميّة” 22 
شعبان 1433هـ/ 2012/7/11م.
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يف �صنوات احلرب املفرو�صة، فلول اأمثال هذه الأّم التي �صّحت 

باأبنائه���ا الثالثة و�صواها م���ن اأّمهات وزوجات ال�صه���داء -الالئي 

كان يل �ص���رف اجللو����ص واحلدي���ث والتع���ّرف اإىل خ�صو�صّي���ات 

الآلف منه���ن ع���ن قرب-ول���ول م���ا يتمتعن ب���ه من اإمي���ان و�صرب 

و�صالبة ومعرفة ملا وقفن هذا املوقف املحمود اأمام خ�صائر احلرب 

وت�صحي���ات ال�صباب والرجال. اإّن اأمه���ات وزوجات ال�صهداء لو كّن 

قد اأظهرن الياأ�ص والمتعا�ص ملا حّققنا النت�صار يف احلرب وجلّف 

�صوق اجلهاد يف �صبيل اهلل وغا�ص ينبوع ال�صهادة يف قلوب الرجال، 

)1(

وملا كانت هذا احلما�صة، وملا اأ�صفت هذه الن�صارة على املجتمع.

انظ���روا اإىل تلك الأّم اّلتي جّه���زت ابنها واأر�صلته اإىل اجلبهة، 

واإىل تل���ك الأ�صرة التي مل يكن لديها �صوى �صاّبني قّدمتهما قرباًنا 

لالإ�صالم، وبعد ا�صت�صهادهما كانت الأ�صرة تقول: بعد اأن ا�صت�صهد 

 
)2(

ولدانا اأ�صبحنا لوحدنا كما كّنا يف ال�صابق، اأهذا اأمٌر اعتباطّي؟

لق���د كان زمًنا �صعًبا، ويف هذا الزمن ال�صعب كان دور الن�صاء 

دوًرا ا�صتثنائًي���ا، دور اأمهات ال�صه���داء، دور زوجات ال�صهداء، دور 

الن�صاء املبا�صر املت�ص���ل ب�صاحة احلرب مبا�صرة يف اأعمال الدعم 

واملوؤازرة، واأحياًنا وب�صكل ن���ادر يف الأعمال الع�صكرّية والعملّيات. 

ولقد �صاهدُت عن قرب اأعم���ال الدعم احلربّي للن�صاء يف الأهواز 

حيث كان دوًرا منقطع النظري. لقد كانت الن�صاء فاعالت حتى يف 

الأق�ص���ام الع�صكرّية. الق�صة »دا« التي كتبتها ال�صيدة ح�صيني تدّل 

عل���ى هذا الأمر، لقد �صّكلن فري���ق عمل ل ميكن قيا�صه باأّي معيار 

ا ل�صهيدين، لثالثة �صهداء،  ا ل�صهيد، اأمًّ ا، اأمًّ ول ميزان. اأن تكون اأمًّ

1- في لقاء مع مجموعة كبيرة من النساء 21 جمادى اآلخرة 1421هـ/  2000/9/20م.

2- في لقاء مع قادة ومسؤولي حرس الثورة اإلسالميّة 25 ربيع الثاني 1416هـ/ 
1995/8/20م.      
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لأربع���ة �صه���داء، لي����ص الأم���ر بالطرفة الت���ي ي�صه���ل ذكرها على 

الل�صان. اإذا تعّر�ص طفل للزكام و�صعل عّدة مرات، كم نقلق عليه؟ 

فم���اذا لو ذهب الولد فُقت���ل، ثم ُقتل الثاين، ث���ّم الثالث، هل هذه 

طرفة؟ وهذه الأّم بكل عواطفه���ا الأمومّية املرهفة وامللتهبة توؤّدي 

دورها ب�صكل تت�صّجع معه مئة اأّم اأخرى لإر�صال اأولدهن اإىل �صاحة 

احلرب، لو اأّن تلك الأمهات -حني و�صلتهن جثامني اأبنائهن اأو مل 

ت�صل-�صدرت منهّن اآهات واأنني، عتاب و�صّق للجيوب اأو اعرتا�ص 

عل���ى الإمام )اخلمينّي( وعلى احلرب، فال �صّك اأّن احلرب كانت 

�صُت�ص���ّل يف تلك ال�صن���وات واملراحل الأوىل للح���رب، وهذا هو دور 

اأّمهات ال�صه���داء، والزوجات ال�صابرات لل�صه���داء. ن�صاء �صابات 

يفق���دن اأزواجهّن يف بداية احلياة اجلميل���ة التي كّن يتمّنينها، اأن 

ير�ص���ني اأّوًل باأن يذهب اأزواجهّن ال�صباب اإىل حيث من املمكن اأن 

ل يرجع���وا، ومن ثّم يتحّمل���ن �صهادتهم، ثم يفتخرن بهذا ويرفعن 

 
)1(

روؤو�صهّن �صموًخا، هذه اأدوار ل بديل لها ول مثيل.

زوج���ات ال�صهداء الالتي ربني ال�صب���اب الأعزاء، لهم مكانة جد 

�صامق���ة. لحظت يف �صري �صه���داء �صرياز اأن بع����ص اأبنائهم حققوا 

مرات���ب علمية وبحثية رفيعة. كيف تاأتى ذلك؟! بجهاد الأم، بجهاد 

زوجة ال�صهيد، تلك اللبوة املجاهدة يف اهلل؛ هذا هو جهادها: »ح�صن 

التبع���ل«؛ هذا هو ح�صن التبعل؛ معن���اه حفظ ماء وجه الزوج؛ حفظ 

�صخ�صية الزوج؛ هذا هو ح�صن التبعل؛ من مناذجه اأن الزوج ق�صى 

يف �صبي���ل اهلل، فرتب���ي زوجته اأولده و�صغ���اره يف حجرها وترعاهم 

)2(

بحيث ي�صعرون بالفخر ويوا�صلون طريق ال�صهيد.

1- في االجتماع الثالث لألفكار االستراتيجيّة  20 صفر 1433هـ/2012/1/14م.

2- في لقاء مع المعّوقين والجرحى وعوائل شهداء محافظة فارس 26 ربيع الثاني 
1429هـ/2 /2008/5م.      
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كان يل م���ع اأ�ص���ر ال�صهداء لق���اءات وجل�صات كث���رية. غالًبا ما 

كانت روحّية الأّمهات يف هذه العوائل اأعلى من روحّية الآباء. هذا 

اأم���ر ل نظ���ري له. هذا يظهر دور الن�ص���اء املوؤمنات يف هذه الثورة، 

ّحني  الن�صاء الالئي �صمدن لنت�صار الثورة والرقي باأهدافها، و�صَ

)1(

بالغايل والثمني لأجل الأهداف الإلهّية والإ�صالمّية.

الأّم التي حتمل هذه الهوّية، ولها هذه الكرامة، الأّم التي تعي�ص 

هذا ال�صعور الذي ل ميكن و�صفه -لأّن �صعور الأّم جتاه ولدها غري 

ا، ل ندرك  قاب���ل للو�صف اأبًدا، ونحن الذين ل ن�صتطيع اأن نكون اأًمّ

واقًعا عظمة هذا ال�صعور- هذه الأّم التي حتمل هذا ال�صعور، تتحّمل 

هجرة ولدها اإىل جبهات احلرب، وتتحّمل �صهادته وتفتخر بذلك. 

م���ّرت ثماين �صنوات من الدفاع املقّد����ص ومل ن�صمع اأي �صكوى من 

الأّمه���ات خاللها اأو بعدها، بل على العك�ص، األفينا الأّمهات اأ�صجع 

م���ن كثري م���ن الآباء. لق���د وّفقني اهلل تع���اىل للقاء بع����ص عوائل 

ال�صهداء واجللو�ص على �صجادتهم، وحتت �صقف بيتهم، والتحّدث 

معه���م ب�ص���دق؛ ومل اأَر اإىل الآن -ل اأذك���ر اأّن م���رًة واح���دة حت���ى 

���ا ا�صتكت من �صهادة ولده���ا؛ بل على العك�ص  ًمّ
ُ
م���ن بني الآلف -اأ

تاًما، كّنا نرى الأمهات يعرّبن عن فخرهن، واعتزازهّن ويرفعن 

ا. ه���ذه الأم امل�صتعدة للت�صحية من  روؤو�صه���ّن؛ هذا الأمر مهٌمّ جدًّ

اأج���ل ولدها، بحيث ل تتحّم���ل اأن يجوع ولدها يف مكان عمله اأو ما 

�صابه ذلك، هذه املراأة املفعمة مب�صاعر الأمومة هي نف�صها ت�صرب 

على �صهادته، ت�صرب على هجرته، ت�صرب على فراقه ول تتاأّفف ول 

1- في لقاء مع جمع كبير من الممرّضين بمناسبة مولد السيّدة زينب الكبرى)س( 
ويوم الممرّض 7 جمادى األولى 1412هـ/  1991/11/13م.
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)1(

ت�صتكي؛ هذه براأيي اأمور مهّمة للغاية.

ك��ّررت  ولقد  ال�صهداء.  ب��اأه��ايل  ا  ن�صبيًّ كثرية  ل��ق��اءات  ل��دّي 

اأّم ال�صهيد من بني عوائل  هذه املالحظة وقلت: غالًبا ما تتحّلى 

لتحّمل  اأك��رث  وا�صتعداد  اأ���ص��ّد  و�صرب  اأك��رب  بروحّية  ال�صهداء، 

اأمثلة  هناك  حتًما  ال�صهيد.  بوالد  مقارنة  الأليمة،  احلادثة  هذا 

ما  وغالًبا  تقريًبا  الأك��رث  هي  احل��الت  هذه  مثل  لكّن  معاك�صة؛ 

الن�صوة  تقّدمت  هذه،  العظيمة  الثورة  حلادثة  نتيجة  �صاهدتها. 

ويف  م�صرييًّا؛  دوًرا  الثورة  يف  امل��راأة  دور  وك��ان  ا.  ج��دًّ وت��ط��ّورن 

املرحلة  يف  دوره��ا  و�صيكون  م�صرييًّا،  دوًرا  دوره��ا  كان  احلرب 

ا اإن �صاء اهلل؛ ب�صرط اأن نراعي هذه  ا دوًرا م�صرييًّ القادمة اأي�صً

)2(

اجلوانب القيمّية يف املراأة.

2. آثار الشهادة على عوائل الشهداء

2-1. نيل األجر األعظم والدرجة المعنوّية مباشرة 

بعد االستشهاد

لق���د نال اأحّباوؤك���م الذين ا�صُت�صهدوا يف �صبي���ل اهلل على اأيدي 

اأع���داء اهلل تع���اىل، املق���اَم والدرج���ة الرفيع���ة عن���د اهلل تعاىل، 

امل�صحوبة مبكا�ص���ب عظيمة لهوؤلء ال�صهداء، ومعاناة فقد الأحّبة 

يف ب���الد الغربة على اأيدي اأعداء الدين، لكم عليه عند اهلل تعاىل 

1- في لقاء مع العاملين على إنتاج الفيلم السينمائي “شيار 143”  18 شعبان 
1435هـ/  2014/6/16م.

2- لدى لقاء عضوات المجلس الثقافّي-االجتماعّي النسائّي، القائمات على المؤتمر 
األّول للحجاب اإلسالمّي و...بمناسبة ذكرى مولد السيّدة فاطمة الزهراء)س( 19 

جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1991/12/25م.    
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)1(

اأجر وثواب كبري ميكن احل�صول عليه باأقّل قدر من العبادة.

اأه���دي �صالم���ي وحتّيات���ي احل���اّرة ل�صه���داء الث���ورة واحلرب 

املفرو�ص���ة الكرام واجلرح���ى واملفقودي���ن والأ�ص���رى واأ�صاأل اهلل 

لهم عل���ّو الدرجات واملراتب املعنوّية. واأن���ا الآن اأّوجه حتّياتي اإىل 

اآباء ال�صهداء واأّمهاتهم، زوجاته���م واأبنائهم، اأخواتهم واإخوانهم 

و�صائر اأقرباء ال�صهداء الأع���ّزاء واجلرحى والأ�صرى واملفقودين، 

واأق���ول له���م اإّنهم يف املرتبة وال�ص���اأن املعنوّي ياأت���ون بعد اأعّزائهم 

 
)2(

امل�صّحني مبا�صرة.

اإّن اأجرك���م ياأت���ي مبا�صرة بع���د اأج���ر ال�صهيد. لطامل���ا قلت اإّن 

اخلندق الأّول يف مقابل اأعداء الدين واحلقيقة هو خندق ال�صهداء، 

واخلندق الثاين هو خن���دق عوائل ال�صهداء. اأنتم تاأتون يف الدرجة 

ة واحلرمان  الثانية بعدهم. فه���ذه العناءات وهذا الف���راق والغ�صّ

من روؤية اأحّبائكم والإح�صا�ص بح�صورهم، له اأجره عند اهلل تعاىل. 

واهلل �صبحان���ه �صيعط���ي عوائل ال�صه���داء الأجر اجلزي���ل، ل �صّيما 

اأولئ���ك الذين مل يقنطوا ومل يجح���دوا النعمة. طوال مّدة احلرب، 

حت���ّدث عوائل ال�صهداء ع���ن �صهادة اأحّبائهم بع���ّز وافتخار بحيث 

)3(

�صّجعوا الآخرين على اإر�صال اأبنائهم اإىل ميدان ال�صهادة.

لطاملا قلت لعوائ���ل ال�صهداء باأّن �صهداءنا ه���م اخلّط الأمامّي؛ 

وبعد ال�صه���داء، ياأتي عوائلهم؛ ه���وؤلء الآباء والأّمه���ات والزوجات 

الذين  الحرس  في  الجّويّة  القّوات  طاقم  شهداء  عوائل  لقاء  لدى  خطابه  1ـ 
استُشهدوا في باكستان 6 جمادى اآلخرة 1418هـ/1997/10/8م.        

2ـ خطابه في تكريم الشهداء والجرحى في اليوم الثامن من عشرة الفجر المباركة  
13 رجب 1410هـ/1990/2/8م.    

3- خطابه لدى لقائه عوائل شهداء كاشان وآران وبيدكل/16 شّوال 1421هـ/  
2001/11/11م.    
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الذي���ن افتخروا بجه���اد �صبابهم واأرب���اب اأ�صره���م واأحّبائهم؛ ومل 

يخافوا من اأن ُيقتل���وا، ومل مينعوهم من الذهاب، حّتى اإّن الأّمهات 

كّن ي�صّجعن اأبناءهّن على ذلك! ما هذا الذي ن�صمعه ونراه؟! ما هذه 

الأحداث العظيمة التي وقعت يف زماننا واأمام اأعيننا؟! ولو كانت هذه 

الأحداث وقعت يف املا�صي لكّن���ا نقلناها ب�صيء من ال�صّك والرتّدد. 

ا ي�صمعون هذه الوقائع بتعّجب  والكثريون خارج حدود هذا البلد اأي�صً

كب���ري؛ لكّنكم قد مل�صتموها مل�َص اليد. لقد ت�صابق الآباء مع اأبنائهم، 

والأبن���اء يف م���ا بينهم يف الذه���اب اإىل ميدان احل���رب! والزوجات 

جتّرعن الغ�ص�ص وبكني لأّنهّن ل ي�صتطعن اللتحاق بجبهات القتال؛ 

ف�صربن وجل�صن يف البيوت وحر�صن اخلطوط اخللفّية؛ ومن ثّم بعد 

اأن ي�صت�صهد هذا املجاهد، ي�صكر الآباء والأّمهات والزوجات والأبناء 

 تع���اىل ويفتخرون ب�صهادة �صهدائهم! هذا ما يبقي �صعلة نه�صة 
َ
اهلل

ما مّتقدة حّية. وهذا ما جعل اإمامنا العظيم يفتتح قّمة عّزة الإ�صالم 

وعظمت���ه. وهذا ما جعل ال�صعوب تقول ب�صراح���ة: »يا �صعب اإيران! 

)1(

لقد تعّلمنا منكم، واأنتم معّلمونا«.

اإّن عائالت هوؤلء الذين �صروا اأنواع البالء باأرواحهم يف �صبيل 

اهلل، ه���م جميًع���ا يقفون يف ال�صف���وف الأوىل خل���ف �صهدائنا يف 

موقعهم ال�صامخ وال�صامي. اإّن هذه الت�صحيات الكبرية اإىل جانب 

احل�ص���ور امل�صتمّر ملجاهدي �صعبنا عل���ى اجلبهات املختلفة ملعركة 

الث���ورة قد ا�صتطاعت اأن جتعل الإ�صالم مرف���وع الراأ�ص واأن تقطع 

ي���د الأجانب ع���ن امل�ّص بالوطن واأن جتعل من اإي���ران بلًدا م�صهوًرا 

ومعروًفا وم�ص���دًرا للعّزة وال�صرف. لق���د ا�صتطاعت هذه اجلهود 

اأن تفتح طريق ال�صعب الإيراين نحو اأهداف الإ�صالم املتعالية واأن 

1- خطابه لدى لقاء عوائل شهداء محافظة بوشهر/26 جمادى اآلخرة 1412هـ/  
1992/1/1م.     
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ت�ص���رع يف وجهه، يف قلب هذا العامل املظلم واأ�صري املاّدة وال�صهوة، 

)1(

نافذًة على الأمور املعنوّية واأن تنح اإيران عّزة وهوّية.

ى ِم��َن امْلُوؤِْمِن��نَي اأَنُف�َسُه��ْم َواأَْمَواَلُه��م ِب��اأَنَّ   ا�ْس��رَتَ
َ ّ
ِنَّ اهلل {اإ

ِ َفَيْقُتُل��وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا 
ّ

��َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبي��ِل اهلل َلُه��ُم اجَلنَّ

. الوعد الإلهّي 
)2(

ْوَراِة َوالإِِنيِل َواْلُق��ْراآِن} ��ا يِف التَّ َعَلْيِه َحقًّ

وعد ح���ق. يقف �صهداوؤن���ا يف ال�صف الأّول ومعه���م امل�صّحون من 

املعّوق���ني.. ه���وؤلء ه���م رّوادن���ا وال�صّباق���ون مّنا يف جبه���ة احلق. 

ذهب���وا واأثبتوا الإميان بال�صهادة والتجارة مع اهلل يف �صاحة العمل 

والفع���ل. وياأتي يف ال�صف الثاين عوائل هوؤلء.. اأنتم اآباء ال�صهداء 

واأمهاته���م واأبناوؤهم وزوجاتهم. اأنتم الذين �صربمت وحتّملتم هذا 

احل���دث املّر يف ظاهره. فقدان الأحّبة اأمر مّر و�صعب. الأب والأم 

يك���ّدان ويجهدان وي�صقي���ان هذه الباقة من ال���ورود وهذه الغر�صة 

العزي���زة املباركة بدم���اء قلوبه���م ويكرّبانها وين�صاآنها ث���م ياأتيان 

بج�صده من جبهة القتال.. هذا �صيء �صعب ولي�ص �صهاًل. وقد تقّبل 

اآباء ال�صهداء واأمهاتهم وزوجاتهم واأبناوؤهم هذا احلدث املرير يف 

 
)3(

ظاهره باأذرع مفتوحة واأثبتوا اأنهم يوؤمنون بالتجارة مع اهلل.

اإّن اهلل تع���اىل يحا�صب عل���ى اأدّق الأعمال. ه���ذا ال�صاّب الذي 

لدي���ه زوج���ة �صاّبة، وول���د �صغ���ري، ووال���دان يعّلقان علي���ه الآمال 

مل�صاعدتهما؛ يرتكهم ويذهب يف طريق اهلل وي�صع روحه على كّفه، 

وهل ه���ذا بال�صيء القليل واحلقري؟ اإّن فهَمن���ا واإدراَكنا ل يكفيان 

لفه���م اأهّمّية ه���ذا العمل وعظمت���ه. واأنا نف�صي هك���ذا، فما اأقوله 

1- رسالة بمناسبة يوم تخليد الشهداء في أسبوع الدفاع المقّدس 18 ربيع األّول 
1412هـ/ 1991/9/26م.

2- سورة التوبة، شطر من اآلية 111.

3- في لقاء مع عوائل شهداء قّم ومعّوقيها/13 ذي القعدة1431هـ/ 2010/10/20م.
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اأق���ّل واأ�صغر بكثري مّما هو عليه الأمر يف الواقع. اهلل تعاىل ميكنه 

احت�ص���اب هذه الأم���ور، وبدّقة. فجهاز ]ح�ص���اب[ اهلل تعاىل جهاز 

عجيب....

جه���از املحا�صبة دقيق. هناك »ُت�صحب ال�صعرة من العجني«؛ {

 ل ي�صيع مثقال ذّرة من 
)1(

ا َي��َرُه}» ٍة َخرْيً َفَم��ن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ

عمل اخل���ري؛ وهو حمفوظ عند اهلل تعاىل. يومذاك، �صربمت اأنتم 

الآباء والأّمهات والزوجات، فكانت ت�صيق �صدور الأطفال، وكانوا 

يتاأمّلون، فكانت �صغوطات هذا الأمر ُتلقى عليكم، وكنتم تتحّملون؛ 

لهذا كّله اأجره عند اهلل، وهو حمت�َصب عنده. وهذا ما تعنيه عبارة 

 التي نقراأها يف بع�ص الأدعية والزيارات، اأي 
)2(

»�صرًبا واحت�صاًبا«

اإّن الإن�ص���ان نف�صه ي�صرب ويحت�ص���ب الأمر عند اهلل؛ هذا هو معنى 

)3(

ال�صرب والحت�صاب.

2-2. الرعاية والرحمة اإللهّية الخاّصة 

واهتمام الشهيد الخاّص بعائلته

واعلم���وا يا اأعزائ���ي اأّن كّل م�صيبة تقع لالإن�ص���ان له يف اإزائها 

اأجر كبري عند رّبه. والق�صّية لي�صت ذات طرف واحد؛ واإمّنا يتلّقى 

الإن�ص���ان العو����صَ من رّب���ه اإزاء كّل معاناة وكّل حمن���ة، ول ُيبَخ�ص 

عن���د رّبه �صيًئا، ول ي�صتوي عن���ده من ا�صت�صهد ولده، مع من يعي�ص 

ول���ده اإىل جانب���ه بهن���اء، ول يت�صاوى لدي���ه َمن �صح���ى بنف�صه اأو 

1ـ سورة الزلزلة، اآلية 7.

2ـ ومنها دعاء كّل يوم من شهر رمضان والذي يبدأ بـ “اللَُّهمَّ هذا َشْهُر رََمضاَن 
الَِّذي أَنْزَلَْت ِفيِْه الُقرْآَن”. 

3ـ خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد الشريفة 
15 ربيع الثاني 1437هـ/  2016/1/25م.      
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باأح���د اأعّزائه مع َمن مل يكابد اأّي م�صّقة، والذي فقد ولده ول علم 

ل���ه مب�ص���ريه ل ي�صتوي مع الآخري���ن. فلكّل جمه���ود اأو عمل يوؤّديه 

 .
)1(

الإن�صان اأو املجتمع اأجٌر عند اهلل، {َوُهْم ِفيَها ل ُيْبَخ�ُسوَن}

 
)2(

واعلموا اأّن هذا امتحان اإلهّي لكم، ون�صاأله العون للجميع.

اأرّح���ب بك���م ي���ا عوائ���ل ال�صه���داء املحرتم���ني، اأّيه���ا الآب���اء، 

الأّمه���ات، الزوجات والأبناء. لقد ب���نّي اهلل تعاىل الب�صارة الإلهّية 

يف الق���راآن الكرمي، وقال لك���م اأّيها املفجوعون: {اأوَلِئ��َك َعَلْيِهْم 

، ف���اهلل تع���اىل ير�ص���ل رحمت���ه 
)3(

ِه��ْم َوَرْحَم��ٌة} َلَواٌت ِمْن َرِبّ �سَ

و�صالم���ه لأ�صخا�ص اأمثالكم حتّملوا ال�صعاب، وامل�صائب، وفقدوا 

اأحّب���اء لهم -ل �صّيما اأنتم الذين فق���دمت اأحّباءكم يف �صبيل اهلل- 

ومقام الع���ّزة والعظمة الإلهّية واجلالل والرفع���ة الربوبّية تعاىل، 

وكذا مالئكة اهلل ي�صّلون عليكم وير�صلون ال�صالم اإليكم اأنتم الآباء 

ا  والأّمه���ات والزوجات والأبناء؛ اإّنه ملقام رفيع. لأّنكم متاأّثرون جدًّ

ويف ال�صميم بامل�صائب التي حّلت بكم، وفقدمت �صبابكم الأعّزاء، 

فاإّنن���ا نب�ّصركم بهذه الب�ص���رى الإلهّية. واعلم���وا اأّن اهلل تعاىل قد 

اأعطاكم هذه الب�صرى الكبرية، فقّدروا هذا الأمر. 

م�صائب الدنيا موجودة؛ والكثريون يفقدون �صبابهم، اإخوانهم، 

اأخواته���م، اأبناءهم، اآباءهم واأّمهاته���م بنحو عادّي، لكّنكم فقدمت 

اأحّباءك���م يف طريق اهلل... هذه نعمة ك���ربى، و�صعادة كربى. حتًما 

الأمر �صعب؛ واإّنني اأدرك تاًم���ا حرقة قلب الأب، والأّم، والزوجة 

والأولد الذين فقدوا اأحّباءهم؛ املرء يدرك ذلك. لكّن الأجر الإلهّي 

1- سورة هود، شكر من اآلية 15.

2- في لقاء مه عوائل األسرى والمفقودي األثر العظماء في الحرب المفروضة 
13 محرّم 1418هـ/1997/5/20م.

3- سورة البقرة، شطر من اآلية 157.
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ا اأعلى واأكرث من هذا بكثري. نرجو اأن يكون هذا الأمر ذخًرا  هو اأي�صً

لآخرتك���م، واإن �ص���اء اهلل تتمّكنون من احلفاظ عل���ى هذا الإجناز 

الكب���ري الذي نلتموه. ل يقولّن اأحد باأّنهم جاهدوا، ملاذا نتمّتع نحن 

بالإجناز؟ هذا كالم غري �صحيح. اإجنازكم ب�صبب �صربكم، ب�صبب 

فجيعتك���م. اهلل �صبحانه وتعاىل عادل؛ هذا امليزان الإلهّي ل ي�صمح 

لأحد اأن ياأخ���ذ نعمة اأكرث من الآخر، فكّل �صخ�ص اأ�صابته م�صيبة 

وفجع باأحد اأحّبائه، ترجح كّفته الأخرى؛ هكذا هو اهلل تعاىل. كّلما 

واجهتم م�صكلة هنا، وكّلما فقدتوه يف هذه الكّفة، ي�صع لكم عو�صه 

يف الكّف���ة الأخرى، اأ�صاأل اهلل تع���اىل اأن يثيبكم جميًعا ويحفظكم، 

)1(

ويعطيكم اخلري، واأن يح�صر �صهداءكم مع النبّي.

اإّن �صهيدك���م لي����ص موج���وًدا يف بيتك���م، ول اإىل جانبكم، ولن 

ت�صاه���دوه بعد اإىل اآخ���ر العمر يف هذه الدنيا؛ لكّن���ه موجود، وهو 

ك���م، اإّنه هناك، ويف اأّي موط���ن يفيدكم وينفعكم؟ يف  لكم ويخ�صّ

)2(

يوم يكون فيه الإن�صان اأفقر واأكرث احتياًجا من اأي وقت م�صى.

ا  يَبٌة َقاُلوا اإَِنّ اَبْتُهْم ُم�سِ �سَ َذا اأَ اِبِريَن õ اَلِّذيَن اإِ ِر ال�سَّ {وَب�ِسّ

ِه��ْم  ِبّ َلَواٌت ِمْنَ �سَ َعَلْيِه��ْم  وَلِئ��َك  َراِجُعوَن õ اأُ اإَِلْي��ِه  ��ا  َواإَِنّ  ِ
َّ

هلِل

 اإن هذه الآية تعترب م���ن الآيات النادرة يف القراآن 
)3(

َوَرْحَم��ٌة }.

الكرمي لأّنه���ا ت�صّور ال�صلوات والرحمة الك���ربى التي ينزلها اهلل 

تع���اىل على عب���اده ال�صابرين الذي���ن يتحّمل���ون امل�صائب والآلم 

ويواجه���ون امل�صائب ب�صدر رح���ب. اإّن الأّم الت���ي �صهرت الليايل 

الطويل���ة يف �صبي���ل تربية ولدها احلبيب والعناي���ة به، والأب الذي 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد الشريفة 
26 جمادى األولى 1436هـ/ 2015/3/16م.      

2- كلمته لدى لقائه عائلة الشهيد مصطفى أحمدي روشن 25 صفر 1433هـ/ 
2012/1/19م.     

3- سورة البقرة، شطر من اآليات 155، 156، 157.
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حتّمل امل�ص���اق على مدى �صنوات طويلة حتى ي���رى ولده فتيًّا يرفل 

يف ريع���ان ال�صباب، وجل�صا ميتعان ناظريهم���ا بطراوة واإيناع هذه 

الزهرة الت���ي تفّتحت، وعندئذ يطرق اأذنيهم���ا فجاأة ذلك اخلرب 

ال���ذي ينعى لهم���ا عزيزهما الذي �صقط �صهي���ًدا يف جبهة القتال، 

فيتذّرع���ان بال�ص���رب وتلك الزوج���ة التي يفاجئها خ���رب ا�صت�صهاد 

زوجه���ا، فت�صتعيد ذكريات الأيام اخلوايل بحلوها ومّرها مع رفيق 

ا اإّنه ملوقف  عمره���ا احلبيب، ثم تواجه وحدها الواق���ع الأليم. حقًّ

من ال�صعوبة مبكان، ولكن الأهايل قابلوا كّل ذلك ب�صدور رحبة، 

وتعامل���وا معه كاأحل���ى ما يكون، وحتّملوا تل���ك املاآ�صي وامل�صاعب. 

واإّنن���ا لن نكون فّعالني اإذا قلنا باأّن هذا الأمان الذي جتاوزناه مًعا 

ل نظ���ري له يف اأّي من الأمم واحلروب الأخرى. اإّن احلرب وحدها 

ُتع���ّد من اأعظم الكوارث. وعندما ت�ص���ع احلرب اأوزارها ثم منعن 

يف ما خّلفته -اأي عوائل املقاتلني وذوي ال�صهداء، واأهايل املعوقني، 

واملعوق���ني اأنف�صهم-فاإننا جند اأن ما خلفته احلرب اأ�صّد وطاأة من 

احلرب ذاتها يف اأغلب الأحيان. اإّن �صرب الآباء والأمهات وزوجات 

واأبن���اء ال�صهداء على فقدان اأحّبائهم يف جبهات القتال لرمبا كان 

اأ�ص���ّد واأق�صى اأمل�ً���ا من �صرب ذل���ك املقاتل يف مواجه���ة ر�صا�صات 

الأع���داء امللتهبة. لقد تّيز اأبن���اء �صعبنا بهذا ال�صرب، ولقد كانت 

وما زال���ت يل لقاءات متع���ّددة باآباء واأمهات وزوج���ات ال�صهداء، 

ا وحكاياٍت مثريًة للعجب والده�صة.. اإن ذلك  و�صمعت منهم ق�ص�صً

الأب ال���ذي التحق مع اثنني من اأبنائه بجبهات القتال، ما لبث اأن 

ا�صت�صهد ولداه يف يوم واحد: وعندما �صاأل م�صوؤول احلر�ص الثورّي 

عن عدد واأ�صماء ال�صهداء، ووجد ولديه من بينهم فاإّنه تلقى النباأ 

دون اأن ي���رف له جفن، ومل يقل لهم �ص���وى اأّنه يود م�صاهدة رفات 

ولديه ال�صهيدين ليبّثهم���ا م�صاعره. اإّن ق�صة من هذا الطراز تعّد 
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)1(

الأ�صطورة، ولكنها حقيقة واقعة.

اأنت���م عوائ���ل ال�صه���داء، حتًم���ا تعان���ون؛ تفق���دون اأبناءك���م، 

اإخوانك���م، اآباءك���م، اأزواجكم، اأنت���م حتّبونهم، م���ن الطبيعي اأن 

ُتفجع���وا به���م. ل �صّك يف ذل���ك. لكن عندما تنظ���رون اإىل امل�صاألة 

ا رابحون. مل���اذا؟ لأّنه حني  م���ن هذا املنظار، �ص���رتون اأّنك���م اأي�صً

يع���رج ويرتقي اإىل الدرج���ات العال، �صي�صبح باإمكان���ه ال�صفاعة، 

و�صيتمّك���ن من لعب دور يف ال���ربزخ والقيامة. يوجد الآن اأ�صخا�ص 

يف هذه الدنيا، ياأن�صون بال�صه���داء اأن�ًصا كبرًيا، يتو�ّصلون بهم حلّل 

م�ص���اكل احلياة، ويجيبه���م ال�صهداء يف مطالبه���م تلك. ونرى يف 

رَي الت���ي نقراأها عن عوائل ال�صهداء الكثرَي من قبيل هذه  هذه ال�صِّ

الأم���ور، واأّنه عندما تقع زوجة ال�صهي���د، اأو اأبوه، اأو اأّمه يف م�صكلة 

م���ا، يتو�ّصلون بال�صهيد ويقولون ل���ه: »اإّنك مب�صوط اليد، اأنت تقدر 

عل���ى م�صاعدتنا«، في�صاعدهم. وهكذا الأم���ر يف الربزخ. فاأنتم ل 

ب���ّد راحلون؛ ول�صتم دائمني؛ اأنا واأنتم جميًعا راحلون؛ اأمامنا عامل 

ال���ربزخ هذا، وه���ذا املعرب، وهذا ال���وادي، و�صن�ص���ل اإليه. وحني 

ترحل���ون عن هذا الع���امل، �صيكون بانتظارك���م �صدائد كثرية؛ فاإن 

ا�صتط���اع امل���رء اأن يجد ل���ه �صفيًعا هناك ينفعه، له���و اأمر غاية يف 

 
)2(

الأهّمّية. وهوؤلء ال�صهداء هم �صفعاوؤكم.

حتًم���ا، لدّي الكثري من الكالم لأقوله عن عوائل ال�صهداء؛ وقد 

�صبق يل وتكّلمت كثرًيا عنهم. اإّن ق�صّية عوائل ال�صهداء ل تقت�صر 

عل���ى ا�صت�صهاد فرد منهم يف �صبيل احل���ّق؛ اإّن �صربهم بنف�صه هو 

لقاء مع عوائل شهداء محافظة سمنان وجرحاها 18 شّوال 1427هـ/  1- في 
2006/11/9م.

2- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد الشريفة 
22 شعبان 1438هـ/2017/6/18م.      
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جب���ل كب���ري، ومبج���ّرد اأن ي�صرب اأب���و ال�صهي���د، اأّم ال�صهيد، زوجة 

ال�صهيد، وابن ال�صهيد على هذه امل�صيبة، فهذا بنف�صه قيمة كبرية 

، اأت�صّدقون 
)1(

ِهْم َوَرْحَمٌة} َلَواٌت ِمْن َرِبّ ا؛ {اأوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ جدًّ

اأّن اهلل ي�صّل���ي عليك���م؟ اأنتم عوائل ال�صه���داء حني ت�صربون على 

هذه امل�صيب���ة وت�صكرون اهلل تعاىل وتتحّملونه���ا وحتت�صبونها عند 

اهلل، ف�صربكم هذا �صيوجب تنّزل ال�صلوات عليكم من اهلل تعاىل 

الذي ه���و مالك امللك وامللكوت، ومالك ع���امل الوجود. هذه قيمة؛ 

علين���ا اأن نعي هذه املفاهيم جّيًدا. فهذه املفاهيم تخلق يف وجودنا 

 
)2(

طاقات وقوى عجيبة، وتهّيوؤنا للكثري من الأعمال الكربى.

2-3. التوفيق للجهاد الطويل

في الدفاع عن وجهة الشهادة

لو كان اآباء واأمهات واأزواج ال�صهداء يتذّمرون ويتاأّوهون وي�صّككون 

ويظهرون معامل املّنة، هل كانت تنعك�ص عن هذا ال�صعب مثل هذه 

ال�صعب  هذا  راأ���ص  رفعتم  اأّنكم  هي  احلقيقة  اءة؟!  الو�صّ ال�صورة 

واأبرزمت �صورته النا�صعة من خالل كالمكم و�صلوككم ومن خالل 

�صموخكم واعتزازكم با�صت�صهاد اأبنائكم. وما زال هذا اجلهاد قائًما 

حتى يومنا هذا. لقد مّرت �صنوات على التحاق ال�صهداء بر�صوان 

فاأّي  متوا�صاًل.  زال  ما  جهادكم  اأن  بيد  عليهم،  ما  واأّدوا  رّبهم، 

ف�صيلة واأّي ماأثرة تتاألف من مثل هذا الرتكيب املتداخل من �صتى 

األوان املجاهدة وت�صتمر ملثل هذه املّدة املديدة؟! كّل منقبة اأو ماأثرة 

1- سورة البقرة، شطر من اآلية 157.

2- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد الشريفة  
22 شعبان 1438هـ/2017/6/18م.      
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ُتوؤّدى مّرة واحدة وينتهي الأمر؛ فمن يت�صّدق يف �صبيل اهلل يدفع تلك 

 
)1(

ال�صدقة وينتهي الأمر، اإّل ال�صهادة فاإّنها اأ�صمى من هذا.

2-4. كونهم شركاء في كّل مفاخر البلد

ونجاحاته إلى األبد

ما اأريد قوله لل�صباب، لأبن���اء ال�صهداء وعوائلهم، باأّن العظمة 

الت���ي اأظهرها عوائل ال�صهداء والآب���اء والأّمهات والزوجات ل تقّل 

ع���ن عظمة ال�صهداء اأنف�صهم. فلقد راأينا اأّمهات واآباء تلّقوا حدث 

فقدان اأبنائه���م الأليم وال�صاحق كب�صارة؛ ذلك اأنّهم كانوا يعلمون 

يف اأّي طري���ق ي�ص���ري ابنهم. واأن���ا اليوم اأقول: يا اآب���اء �صهدائنا! يا 

اأّمه���ات �صهدائن���ا! وزوجاتهم املفجوع���ات! واأبناءهم الذين مل يَر 

الكث���ري منه���م اآباءهم اأو عاي�صوه���م ملّدة ق�ص���رية! اأّيها اجلرحى 

الأع���ّزاء الذين خ�ص���روا عافيتهم ل�صنوات ط���وال! اإّن جهودكم مل 

تذه���ب ه���دًرا بتوفي���ق اهلل تعاىل وبحول���ه وقّوته، وق���د بارك اهلل 

مب�صاعيكم وجهودكم وخّل�ص عملكم وبلدكم و�صعبكم من م�صائق 

كربى... هذا فخر اأبدي. هذا �صيء ل يعفو عليه الزمن ول ي�صبح 

)2(

قدمًيا مبرور الأّيام.

كان ال�صه���داء �صباق���ني ورواًدا، واخلن���دق الث���اين ه���و عوائل 

ال�صه���داء و�صائر امل�صحني. تقّدموا اإىل الأم���ام ورفعوا املوانع من 

الطريق وا�صتطاعوا حتويل ال�صعب –الذي عّودوه طوال قرون على 

اخلم���ول وال�صت�صالم مقابل املتجربين-اإىل �صع���ب متوّثب �صامخ 

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء  6 جمادى اآلخرة 1419هـ/ 1998/9/27م.

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء محافظة همدان/19 جمادى األولى 
1425هـ/  2004/7/6م.   
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فخ���ور ذي عزمي���ة واإرادة قوّي���ة را�صخة. ه���ذا ما فعل���ه �صهداوؤنا 

وجنودن���ا...  ه���ذا ما فعلتم���وه اأنتم يا عوائل ال�صه���داء. حقكم يف 

عنق اإيران والإيرانّيني باٍق اإىل الأبد. ول بّد لتاريخ اإيران من اأداء 

 
)1(

حقوق عوائل ال�صهداء.

الفاجع���ة كبرية، والقلوب حمزون���ة، ل �صّك يف هذا. ندعو اهلل 

لك���م اأن يلهمكم ال�ص���رب وال�صكينة واطمئنان القل���ب، وعليكم اأن 

ت�ص���ربوا اإن �ص���اء اهلل، لكن اعلموا اأّن له���ذه امل�صيبة الأليمة مثل 

 
ُ
ه���ذا الأجر عند اهلل تع���اىل، ولها مثل هذه املنزل���ة، »َفَتَحُه اهلل

)2(

ِة اأَْوِلَياِئِه«. ا�سَّ خِلَ

ناأمل من اهلل تعاىل اأن ي�صعد قلوَب املوؤمنني وامل�صلمني بانت�صار 

اأهل احل���ّق يف اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، يف الع���راق، يف �صوريا، يف 

لبن���ان، يف فل�صطني، يف اأفغان�صتان، يف باك�صتان، يف اليمن ويف كّل 

م���كان. حتًما لهذه النت�صارات الكبرية ثمًنا، وثمن هذه اخل�صائر 

)3(

ة بكم. التي تكّبدتوها. وهذه الأثمان خمت�صّ

3. وصايا لعوائل الشهداء

3 -1. االهتمام ببناء النفس مهما أمكن 

لمواصلة طريق الشهداء

اإذا م���ا بقي الإن�ص���ان امل�صلم يف امليدان بروحّي���ة حّب ال�صهادة 

1- في لقاء مع معّوقي محافظة فارس وجرحاها وعوائل شهدائها  26 ربيع الثاني 
1429هـ/  2008/5/2م.

2- نهج البالغة، الخطبة 27.

3- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد الشريفة 
28 ربيع الثاني 1436هـ/2015/2/17م.    
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وطلبه���ا، فلن ت�صتطي���ع اأّي قّوة التغّلب علي���ه. ينبغي احلفاظ على 

ة اأبناءهم  ه���ذه الروحّية. اأو�صي عوائل ال�صهداء الأع���ّزاء، وخا�صّ

ه���وؤلء ال�صباب والفتية الأع���ّزاء: اعملوا مهم���ا اأمكنكم على بناء 

اأنف�صك���م وتهذيبها. على اجلميع اأن يبنوا اأنف�صهم ويهّذبوها؛ لكّن 

 
)1(

الأولوّية لكم.

اأنت���م �صاحل���ون م���ا دمت���م ت�ص���ريون يف طري���ق اهلل؛ ف���اإذا ما 

انحرفتم ينتهي كّل �صيء. هذا ينطبق علينا جميًعا؛ وعلّي اأنا العبد 

ا. اإذا م���ا زّلت قدمنا، فال ميكن لن���ا ]بعد[ اأن نقول:  الفق���ري اأي�صً

نح���ن الذين اأجنزن���ا العمل الفالين يوًما م���ا. فالأ�صخا�ص الذين 

جاه���دوا يف �صبيل اهلل، جهادهم حمفوظ؛ هذه هي الذخرية التي 

حفظها اهلل لهم يف ذلك العامل.

�صمع رجٌل ر�صوَل اهلل P يق���ول: »َمن قاَل �ُصْبَحاَن اهلِل واحَلْمُد 

 اأك���رب« غر����ص اهلل ل���ه �صج���رًة يف اجلّنة. 
ُ
هلِل ول اإل���ه اإّل اهلل واهلل

فقال: يا ر�صول اهلل! اإّن لنا ل�صجًرا كثرًيا يف اجلّنة« لأّننا نرّدد هذا 

الذك���ر كثرًيا. فقال ر�صول اهلل P: »بلى، لكن ل تر�صلوا عليها ناًرا 

حترقه���ا!« فاأحياًنا نر�صل �صاعقة حترق اأ�صجارن���ا. واأحياًنا نفعل 

مثل ذلك الدروي�ص الذي �صرب بع�صاه على جّرة ال�صمن فك�صرها 

واأراق م���ا فيه���ا. اأحياًن���ا ن�صق���ط بذن���ب. واأحياًنا ن�صق���ط اأنف�صنا 

)2(

بانحراف ما عن العتبار. علينا اأن نراقب اأنف�صنا.

اأنت���م اأبن���اء ال�صه���داء، واآباوؤكم ق���د �صّح���وا باأنف�صهم يف هذا 

الطري���ق، واأنتم اأح���ّق واأوىل مبتابعة هذا الطري���ق وال�صري يف هذا 

اآلخرة  جمادى   26 بوشهر  محافظة  في  الشهداء  عوائل  لقاء  لدى  خطابه   -1
1412هـ/1992/1/1م.   

2ـ خطابه لدى لقائه جمًعا من الجرحى وعوائل الشهداء في محافظة كرمان 24 
ربيع األّول 1426هـ/ 2005/5/2م.  
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الجّتاه. عليك���م اأن تراقبوا اأنف�صكم وتوّجهك���م هذا كثرًيا. واأقول 

لك���م اأّيها الأع���ّزاء اإّن الإن�ص���ان معّر�ص لالبتالء دوًم���ا، ول �صيء 

ي�صون���ه لالأبد؛ ل العلم، ول اجلهاد، ول حّت���ى التدّين والتقوى اإن 

مل ي�صَع اإىل احلفاظ عليها. ولي�صت امل�صاألة باأن نقول لأنف�صنا، لقد 

اأجنزن���ا هذا العمل الكب���ري يف �صبيل اهلل وجاهدن���ا هذا اجلهاد، 

وعلي���ه، فاإّنن���ا يف ماأمن ولن نك���ون عر�صة لالآف���ات؛ ل لي�ص الأمر 

كذلك. فحّتى الأ�صخا�ص الذين قاموا باأعمال كربى يف �صبيل اهلل، 

�صيت�صّررون ويكونون عر�صة لالآفات اإن مل يراقبوا اأنف�صهم. وعلى 

الإن�صان اأن يراقب نف�صه دوًما.

يق���ول اهلل تع���اىل يف الق���راآن الكرمي ع���ن املجاهدي���ن الذين 

ُجرح���وا يف احلرب -وه���ل هناك اأرقى من ه���ذا؟ اأن يذهب املرء 

اإىل �صاح���ة احلرب وُيج���رح هناك، كما فع���ل اأعّزاوؤنا اجلرحى-: 

اَبُهُم اْلَقْرُح  �ُسوِل ِمْن َبْعِد َم��ا اأَ�سَ ِ َوالَرّ
َّ

ِذي��َن ا�ْسَتَجاُب��وا هلِل {اَلّ

، هذا الأجر 
)1(

ْج��ٌر َعِظي��ٌم} َقْوا اأَ ْح�َسُن��وا ِمْنُه��ْم َواَتّ ِلَلِّذي��َن اأَ

والث���واب الكبري �صيبقى له���م يف حال اّتقوا واأح�صن���وا. واإّل اإذا ما 

جاه���د �صخ�ص ونال تل���ك املرتبة املعنوّية، لكّن���ه -ل قّدر اهلل-مل 

يحاف���ظ عليها، فه���ذا هو اخل�ص���ران. ما هو ال�ص���يء الذي ميكنه 

حف���ظ هذه املرتب���ة بالن�صبة لنا؟ اإّنها التق���وى. لذلك ُنذّكر يف كّل 

�ص���الة جمع���ة ويف كّل �صورة م���ن �صور الق���راآن الك���رمي بالتقوى، 

يف بداي���ة الق���راآن الكرمي -يف ه���ذه الآيات التي ُتلي���ت للتّو-جرى 

ِقنَي  ْلُمَتّ احلدي���ث عن التقوى: {ذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلّ

، اأنت���م اأع���ّزاء، اأع���ّزاء يف الدنيا والآخرة لأّنك���م حتّملتم يف 
)2(

{

�صبي���ل اهلل م�صيب���ة كبرية، األ وهي فق���دان الأب؛ ه���ذا اأمر بالغ 

1ـ سورة آل عمران/ 172. 

2- سورة البقرة، اآلية 2.
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الأهّمّي���ة، وعليك���م اأن حتافظوا علي���ه. هذه املرتب���ة لي�صت دائمة 

وباقية؛ والأم���ر مرهون باأن حتافظوا عليه���ا باأنف�صكم، واحلفاظ 

عليه���ا يكون مبراع���اة التقوى. حافظ���وا على طريق ه���وؤلء الآباء 

وهوؤلء ال�صه���داء. �صتطوون اإن �صاء اهلل املرات���ب العلمّية العالية، 

و�صت�صبحون باحثني، علماء، اأ�صات���ذة، اأطّباء، تار�صون الأعمال 

الفّنّي���ة والتقنّية، تديرون امل�صانع، والأق�صام احلكومّية والوطنّية. 

اأينم���ا كنتم -�صواًء يف اجلامعة اأم يف حمي���ط العمل-عليكم اأن ل 

تن�صوا باأّن الطريق هو طريق ذلك ال�صهيد الذي اأنتم ورثته. عليكم 

اأن تتابع���وا طريقه؛ وهذا هو ال�صيء ال���ذي �صيحفظ ثورتنا اإذا ما 

)1(

بقي يف اأذهاننا وذاكرتنا.

3-2. الحفاظ على عزّة النفس والفهم المتنامي لإلسالم

اأق���ول لكم ي���ا عوائ���ل ال�صه���داء، اأن حافظ���وا عل���ى انتباهكم 

ويقظتكم وعّزة اأنف�صكم ووعيكم املتنامي بالإ�صالم؛ وقد حافظتم 

)2(

على هذه الأمور بحمد اهلل.

ا اأّيها الأبناء الأحّباء ون���ور العيون، اإّن اآباءكم  واأق���ول لكم اأي�صً

جاه���دوا يف �صبيل ع���ّزة هذا البل���د ورفعته وواجهوا امل���وت ونالوا 

ال�صه���ادة يف �صبي���ل اهلل. بالتاأكيد اآباوؤكم الي���وم مرفوعو الراأ�ص، 

وهم اإن �صاء اهلل ينعمون يف حم�صر اهلل بالنعم الإلهّية، وفرحون. 

ينبغي اأن يكون هدفكم، اأّيها ال�صباب واليافعون والفتية والفتيات، 

موا�صل���ة طريق اآبائك���م. اإّنهم ا�صُت�صهدوا يف ه���ذا الطريق؛ واأنتم 

اإن �ص���اء اهلل �صتبق���ون من الأحي���اء، وت�صعون وتعمل���ون، وتق�صون 

1- خطابه لدى لقاء جمع من أبناء الشهداء 23 جمادى اآلخرة 1412هـ/ 1991/12/29م.

2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل شهداء محافظة لرستان/11 صفر 1412هـ/ 
1991/8/21م.    
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حي���اة عزيزة يف هذا الطريق. الإ�صالم بحاجة اإليكم. واأنتم اأبناء 

)1(

الإ�صالم؛ عليكم اأن تكونوا جنود الإ�صالم وجتاهدوا يف طريقه.

3-3. الحفاظ على دماء الشهيد 

والقيم اإللهّية للشهداء

فلتحفظ���وا اأّيها الأعّزاء -العوائل املحرتم���ة، الآباء، الأّمهات، 

الزوجات، الأبناء و�صائر اأقرباء ال�صهداء-هذا الفخَر يف اأنف�صكم، 

وه���و اأّنكم احلافظ���ون لدم���اء ال�صه���داء واملوا�صل���ون لطريقهم، 

واحلار�ص���ون لراية ال�صهي���د، وهي راية اهلل ودين���ه وراية احلفاظ 

)2(

على القيم الإلهّية والإ�صالمّية.

ينبغي على ذوي ال�صه���داء مَبن فيهم ال�صباب والأبناء والبنات 

اأن يكون���وا ُحم���اًة حقيقي���ني لقيم ال�صه���ادة. اإّن العدي���د من اأبناء 

ال�صهداء واملعّوقني يحتّل���ون مراتب عليا يف جامعاتنا واحلمد هلل، 

فمنهم من اأنهى درا�صته اجلامعّية، ومنهم من على و�صك اإنهائها، 

فال ينبغي اأن يتاأث���روا بالتيارات املختلفة التي ت�صعى حلرفهم عن 

قيمهم الأ�صيلة، اأي قيم ال�صهادة. 

اإّن من ح���ق اأبناء هوؤلء الأعزاء وزوجاتهم وذويهم اأن يفخروا 

به���م اأمّي���ا فخ���ر. اإّن بو�صعك���م اأنتم اأن تكون���وا ُحماة له���ذه القيم 

والأجم���اد، ف���ال تتاأث���روا بالدعاي���ات املغر�ص���ة. لق���د لحظت يف 

لقاءاتي مع عوائ���ل ال�صهداء اأنهم ي�صتكون من بع�ص الت�صريحات 

1- خطابه لدى لقاء أبناء الشهداء المميّزين، والمديرين والمعلّمين النموذجيّين 
في مدارس شاهد، والمسؤولين في مؤّسسة شهيد الثورة اإلسالميّة و...  25 صفر 

1412هـ/ 1991/9/4م.    

    . 2- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء  6 جمادى اآلخرة 1419هـ/ 1998/9/27م
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الت���ي قد ُتطلق هنا وهناك، ولكن ل ينبغي لذوي ال�صهداء الأعزاء 

اأن يتاأث���روا مبث���ل ه���ذه الأقاوي���ل ال�صاخب���ة. اإنه ل ميك���ن اإخفاء 

احلقيق���ة، وه���ي: اأّن اأعزاءكم ا�صتطاعوا احلف���اظ على ا�صتقالل 

بالده���م وعّزتها وكرامتها الوطنية. اإّن هذه امل�صاألة تخ�ّص عوائل 

 
)1(

ال�صهداء واملعّوقني.

3 -4. حراسة حدودنا وحدود الشعب الفكرّية

والروحّية والعقائدّية واإليمانّية

يج���ب اأن ل ي�صع���ر �صعبنا و�صبابن���ا ون�صاوؤنا ورجالن���ا اأّن زمن 

دنا.. بي���د اأّن الهجوم لي�ص  اجله���اد قد انته���ى، واأّنه ل خط���ر يهدِّ

���ا وح�ص���ب؛ يرّك���ز العدّو عل���ى املواقع والنق���اط التي تّثل  ع�صكريًّ

راأ�صم���ال �صمودن���ا الوطنّي. ي�صته���دف الأعداء وحدتن���ا الوطنّية 

واإمياننا الدين���ّي العميق؛ ي�صتهدفون روح ال�صرب وال�صتقامة لدى 

رجالن���ا ون�صائنا. وهذا الهجوم اأخطر م���ن الهجوم الع�صكرّي. يف 

الهج���وم الع�صك���رّي، ت�صتطيعون معرفة اجلانب ال���ذي تواجهونه، 

وت�صتطيع���ون م�صاه���دة عدّوك���م، اأّم���ا يف الهجوم املعن���وّي والغزو 

الثقايّف والهج���وم »الناعم«، فال ت�صاهدون الع���دّو اأمامكم؛ لذلك 

ل ب���ّد من التيّق���ظ والوعي. اأرج���و من عموم ال�صع���ب الإيرايّن، ل 

�ص���ر ال�صهداء، واأطلب منكم جميًعا اأّيه���ا الأعّزاء، ل �صّيما 
ُ
�صّيما اأ

ال�صباب، اأن حتر�صوا احل���دود الفكرّية والروحّية مبنتهى اليقظة. 

ل ت�صمح���وا للع���دّو اأن ينال من اأ�ص�ص النا����ص الفكرّية والعقائدّية، 

؛ ه���ذه م�صاألة على 
)2(

ة َر�صَ
َ
والإميانّي���ة، ويتغلغ���ل اإليها َكَتغْلُغ���ل الأ

1- في لقاء مع عوائل شهداء خراسان وجرحاها  1 جمادى األولى 1428هـ/2007/5/17م.

2- األَرََضُة أو دابة األرض: دودة بيضاء تشبه النملة. 
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جان���ب كبري من الأهمّية. كّلن���ا مكّلفون بحماية حدودنا الإميانّية، 

 
)1(

والروحّية، واملعنوّية.

3-5. االستقامة، الحضور في ميادين الدفاع

عن الثورة ودعم مسؤولي النظام

اأق���ول لكم ي���ا اآباء ال�صه���داء واأّمهاته���م وزوجاته���م واأبناءهم 

واإخوته���م واأخواتهم! حافظ���وا على هذه ال�صمعة وه���ذه الروحّية؛ 

وق���د حفظتموها بحم���د اهلل دائًما. العامل مظل���م ومليء بالظلم. 

ال�صع���وب وحي���دة حتت���اج اإىل املعتم���د. اإّن روحّيتك���م وا�صتم���رار 

نه�صتك���م وا�صتقامتكم ت�ص���ّكل م�صدر الروحّي���ة واملعتمد بالن�صبة 

اإىل ال�صع���وب. اأنتم الن�صاء امل�صلمات م�صدر الروح املعنوّية لن�صاء 

فل�صط���ني والبل���دان الإ�صالمّية. اإّنهم يقول���ون ب�صريح القول: لقد 

تعّلمنا منك���م، وعلى وجه اخل�صو�ص منكم اأّيها ال�صباب. حافظوا 

عل���ى هذه املقاوم���ة وعّدوا ه���ذا ال�صمود غنيم���ة. فبا�صتقامتكم، 

ووحدتك���م، وح�صورك���م يف امليادي���ن املختلف���ة، ال�صيا�صّي���ة منها 

والقت�صادّي���ة والإعمارّي���ة واإدارة الب���الد، وبالتق���ّدم بالأعم���ال، 

وال�ص���ري خل���ف امل�صوؤول���ني، ت�صف���ون ال�صتمرارّي���ة عل���ى ال�صمعة 

)2(

احل�صنة التي قّدمتموها لالإ�صالم؛ فاأنتم من اأحييتم الإ�صالم.

على �صعبنا اأن يبقى يف املي���دان بالروح املعنوّية نف�صها، والإميان 

نف�صه، والوحدة نف�صها، بالوعي والذكاء نف�صه الذي اأظهروه يف اأوائل 

الثورة. يا عوائل ال�صهداء الأعّزاء، اأّيها ال�صباب، اأنتم �صباب ا�صُت�صهد 

1- في لقاء مع عوائل شهداء كردستان وجرحاها/18 جمادى األولى 1430هـ/  
2009/5/12م.

اآلخرة  جمادى  بوشهر/26  محافظة  في  الشهداء  عوائل  لقاء  لدى  خطابه   -2
1412هـ/1992/1/1م.    
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اإخوانك���م، و�صّح���ى اآباوؤك���م باأنف�صه���م يف جبهة احل���رب بني احلّق 

 
)1(

والباطل، عليكم اأن تكونوا يف املقّدمة، واأنتم بحمد اهلل كذلك.

ا اأن ت�صعر باأّنها يف اخلّط  عل���ى هذه العوائل الكرمية نف�صها اأي�صً

ا من  الأمام���ي للثورة، واأّنه���ا اأخذت على عاتقها ج���زًءا موؤثًرا ومهمًّ

جهود ال�صعب الإيرايّن املجي���دة، وعليها دوًما اأن تاأمل باهلل وتعتمد 

على معونته من اأجل العمل بتكاليفها الثورّية، وعلى والدي ال�صهداء 

وزوجاته���م واأبنائهم، من خالل املعرفة باملنزل���ة الرفيعة لل�صهادة 

والتقّي���د مب�صتلزمات هذه القيمة الإ�صالمّية الكربى، اأن ي�صت�صعروا 

)2(

احلياة اخلالدة واحل�صور الدائم ل�صهدائهم يف �صاحة احلياة.

اإّن ذوي ال�صه���داء لهم اأن يفخروا به���وؤلء ال�صهداء، ولكنهم ل 

ينبغي اأن يكتفوا به���ذا. بل يجب عليهم اأن يوا�صلوا درَب ال�صهداء 

وال���ذي كان درب الدين والفداء لالإ�صالم والتعبئة من اأجل الثورة 

وتقوي���ة النظ���ام الإ�صالم���ّي. اإّن عل���ى ذوي ال�صه���داء اأن ي�صبغ���وا 

الح���رتام على الإ�صالم ومينحوا ال�صالبة للنظام واأن يجعلوا من 

التعبئة الثورية �صعاًرا لهم اأكرث من بقية فئات ال�صعب، واأن يتحركوا 

على هذا الطريق. اإن البع�ص يتخيلون اأّن عوائل ال�صهداء قد انتهى 

دوره���م ومل يعد لهم واجب يوؤّدونه بع���د تقدميهم لل�صهداء. ورمبا 

يك���ون هذا الت�صور نابًعا من كونهم مو�صع احرتام وعطف ال�صعب 

والأجه���زة احلكومّي���ة. وهذا خطاأ. فكّل من �صّح���ى اأكرث من اأجل 

النظ���ام يكون واجبه اأكرب يف احلفاظ عليه، وكّل من له �صهم اأكرب 

يف �صرك���ة ما ت�صب���ح ح�صا�صّيته اأعل���ى اإزاء م�صالح هذه ال�صركة. 

1- خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل  شهداء محافظة لرستان/11 صفر 1412هـ/ 
1991/8/21م.     

2- حكم تنصيب حّجة اإلسالم والمسلمين الشيخ محّمد حسن رحيميان كممثّل 
للولي الفقيه في مؤّسسة الشهيد 23 ربيع اآلخر 1412هـ/1991/10/31م.  
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ولأّن عوائل ال�صهداء لهم ال�صهم الأكرب يف بقاء النظام، فينبغي اأن 

تكون ح�صا�صّيتهم اأكرث من اجلميع للحفاظ على النظام الإ�صالمّي 

وحفظ كرامته، واإّنهم كذلك واحلمد هلل، وحل�صن احلّظ فاإّن حال 

ذوي ال�ّصهداء يبعث على الّر�صى، واإن �صاء اهلل يكون �صلوكهم هذا 

 
)1(

موجًبا لر�صى اأرواح �صهدائنا الأطهار.

3 -6. االفتخار بتقديم شهيد في سبيل الله

ا اأن يق���ّدم الإن�صان عزيزه وابنه ال�صاب يف �صبيل  اإّنه لفخر حقًّ

اهلل ويعل���م اأّنه اأر�صى اهلل تعاىل بعمله ه���ذا؛ »�صرًبا واحت�صاًبا«.. 

يحت�ص���ب ذلك عن���د اهلل. اأْن يعل���م اأّن هذا الإن�ص���ان العزيز الذي 

�صّح���ى به يف �صبيل اهلل كان خندًقا انت�صب مقابل هجوم الأعداء 

عل���ى عّزة هذا ال�صعب وا�صتقالله. كّل واحد من �صهدائكم خندق. 

هذا �صيء يبعث على الفخر... عوائل ال�صهداء، واآباوؤهم واأمهاتهم، 

وزوجاته���م، واأبناوؤه���م، واإخوتهم، واأخواته���م، واأقرباوؤهم، واآباء 

 
)2(

املعاقني واأخواتهم وزوجاتهم يجب اأن يفخروا.

يج���ب اأن يعل���م كّل َم���ن �صارك يف احل���رب املفرو�ص���ة لثماين 

اأبنائه���م  م�صارك���ة  اأم  ���ا  �صخ�صيًّ م�صاركته���م  -اأكان���ت  �صن���وات 

واأعّزائه���م- ل �صّيما عوائل ال�صهداء الأع���ّزاء واملعّوقني والأ�صرى 

الأفا�صل، اأّنهم �صاركوا يف المتحان الكبري وخرجوا منه مرفوعي 

الروؤو�ص. فلي�صكروا اهلل تعاىل على هذا التوفيق الكبري وليحافظوا 

في  الثقافيّة  الشؤون  عن  المسؤولين  المتفوقين،  الشهداء  أبناء  مع  لقاء  في   -1
مؤّسسة الشهيد/14 محرّم 1410هـ/  1989/8/16م.

2- في لقاء مع المعّوقين والجرحى وعوائل شهداء محافظة فارس 26 ربيع الثاني 
1429هـ/ 2008/5/2م.
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)1(

على روحّية الدفاع عن الإ�صالم التي هي نعمة عظيمة.

ليفتخ���ر عوائ���ل ال�صه���داء ب�صهدائه���م. لقد عان���ت الزوجات 

املكابدات، والآباء والأّمهات املفجوعون، والأبناء الذين مل ينعموا 

بظّل اآبائهم فوق روؤو�صهم، لكّنهم الآن ي�صعرون بالعّزة. اإّن اآباءكم 

واأزواجك���م واأبناءكم هم من اأو�صل���وا البلد -الذي هو اليوم عزيز 

)2(

بحمد اهلل-اإىل هذه العّزة. ولول هوؤلء لكان و�صعنا خمتلًفا.

، هو اأن ُتبق���وا ا�صم ال�صهداء 
)3(

اإّن م���ا هو ملقى على عاتقك���م

وذكراهم عزيزة وجليلة بعملكم وروحّيتكم واأقوالكم. ينبغي للعدّو 

اأن ي�صم���ع �صيًئا من اأبناء ال�صهداء يكون اأثره كالر�صا�صة يف قلبه. 

واأبن���اء ال�صه���داء اليوم موجودون يف كّل م���كان؛ يف اجلامعات، يف 

املدار����ص، يف مراكز العم���ل وامل�صوؤولّي���ة، ويف امل�صتويات املختلفة. 

اأعّزائ���ي! ل ت�صمحوا لتاأّلق ن���ور ال�صهادة املوج���ود يف طينتكم، اأن 

يخمد وينطفئ عرب حيل الأعداء. ولتفتخروا بال�صهادة وبالطريق 

ال���ذي ا�صُت�صه���د اآباوؤك���م واأحّباوؤكم في���ه، واعلموا اأّن���ه لو مل يكن 

ال�صه���داء واجلرحى، ول���و مل يكن ذلك الإيثار وتل���ك الت�صحيات، 

ل���كان �صعبنا اليوم اأتع�ص �صعوب املنطقة. وما ترونه من اأّن �صعوب 

بع����ص ال���دول، عل���ى الرغم م���ن اأّنهم ميتلك���ون الدي���ن وامل�صاعر 

وعندهم ما يقولونه، لي����ص لديهم اجلراأة واملجال لإظهاره، وعلى 

راأ�صه���م ح���ّكام ل ي�صمحون له���م باإظهار عقائده���م واأحا�صي�صهم 

الإ�صالمّي���ة. هذا الو�ص���ع يف بلدنا كان لي�صبح اأك���رث �صوًءا ب�صبب 

1- رسالة إلى عوائل الشهداء والجرحى في عشيّة أسبوع الدفاع المقّدس/13 
صفر 1410هـ/1989/9/14م.  

1422هـــ/   رجب  المسلّحة/9  القّوات  شهداء  عوائل  لقائه  لدى  خطابه   -2
2001/9/26م.    

3- عوائل الشهداء
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الهيمن���ة الطويلة لأم���ريكا -والأكرث بدرجات-من تل���ك البلدان؛ 

ول�صحَقت اأهواُء الأعداء واأطماعهم حياة ال�صعب املاّدّية واملعنوّية. 

وذل���ك العن�صر الذي من���ح ال�صعب العّزة وال�صمع���ة احل�صنة، ويف 

الواقع، حفظ حيثّي���ة ال�صعب الإيرايّن وحرمته، هم اأحّباوؤكم اأنتم 

 
)4(

وهوؤلء ال�صهداء واجلرحى.

3-7. تحصيل أبناء الشهداء العلم 

وحيازتهم على الدرجات العلمّية العالية 

بالتاأكي���د، ينبغي لكم اأنتم ب�صكٍل خا����ص اأن ت�صعوا اأكرث يف طلب 

العل���م، لكي ل ي�صتطيع الذين يف قلوبهم مر�ص قول �صيء ول اّتخاذ 

الأع���ذار. عليكم اأن تتابع���وا درا�صتكم اأكرث م���ن اجلميع، وجتتازوا 

اأعل���ى املراتب العلمّية اأكرث من اجلميع. ال�صهادة هي عالمة الثبات 

وال�صمود. وغالًبا ما كان ال�صهداء عنا�صر جبهة احلرب الفولذّية، 

وم���ن العنا�ص���ر الفولذّية يف املجتم���ع. ينبغي له���ذه الروحّية وهذه 

الإرادة اأن تظهر يف درا�صتكم ويف اأعمالكم. واإّنني �صعيد للغاية لكوين 

اأراك���م اجتزمت -بحم���د اهلل- هذه املراحل املختلف���ة؛ واإن �صاء اهلل 

ا. وليتابع الذين ل يزال املجال اأمامهم  تتابع���ون درا�صتكم هذه اأي�صً

مفتوًح���ا درا�صتهم، لكي ي�صبحوا اأكرث تعّلًما واأكرث علًما، وي�صبحوا 

مفيدين يف املجتمع ويف النظام، كما هو لئق وجدير بهم. هذه الثورة 

متعّلقة بكم، وبال�صب���اب، وبال�صعب املوؤمن وباحل���زب الإلهّي؛ ملك 

لعوائل ال�صهداء، لأبناء ال�صهداء، عليكم اأنتم اأن تديروها، واأنتم من 

�صت�صتلم���ون اإن �صاء اهلل زماَم اأمور هذا البلد وهذه الثورة. اأنتم من 

شعبان   25 وبيدكل  وآران  كاشان  في  الشهداء  عوائل  لقاء  لدى  خطابه   4ـ 
1422هـ/ 2001/11/11م.     
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يجب اأن تتابعوا الطريق الذي بداأه اإمامنا الكبري، وعّبده اآباوؤكم واأن 

)1(

ت�صريوا فيه بقدم ثابتة اإن �صاء اهلل.

3-8. الجهوزّية لتأمين حاجات البلد المستقبلّية

اأمثالك���م ينبغي اأن يبقوا. ه���ذا البلد يحتاج اإىل �صباب اأمثالكم؛ 

اعلم���وا اأّنه اليوم بحاجة، ورمّبا كان يف الغ���د اأكرث حاجة من اليوم 

]اإىل �صب���اب اأمثالك���م[؛ فلت�صعوا هذا يف بالكم. ق���د يكون البلد يف 

الغ���د القادم بحاجة كبرية لأمثالك���م. بالتاأكيد، هلل تعاىل من فرتة 

ا  لأخرى مناءات جديدة، وهذا اأمر حتمّي وموؤّكد، لكن خ�صارة اأي�صً

اأن ت�صقط���وا �صه���داء. الآن، ل اإ�صكال  يف اأن ي�صقط من فرتة لأخرى 

�صهي���د يف �صبيل اهلل، وهو اأمر جّيد. وعلى حّد تعبريكم يلقى اأجره، 

وهذه الأمور مكافاأة للخدمات التي اأّدوها، لكن اليوم لي�صت ال�صهادة 

  
)2(

ا مورد حاجة. فح�صب هي مورد حاجة، قد تكون يف الغد اأي�صً

 1ـ خطابه لدى لقائه جمًعا من عوائل الشهداء 23 جمادى اآلخرة 1412هـ/  
1991/12/29م.       

الشريفة 5 صفر  المراقد  المدافعين عن  الشهداء  لقاء عوائل  لدى  2ـ خطابه 
1437هـ/  2015/11/17م.     





الفصل السادس

الشهداء الممّيزون والبارزون
1.َحَملُة راية الثورة اإلسالمّية وطالئعها

1-1. الشهيد بهشتي

ا، وبراأي���ي اإّن النا�ص ل  ا ج���دًّ كان ال�صي���د به�صت���ي عظيًم���ا جدًّ

يعرفون���ه حّت���ى الآن. �صُيعرف ال�صي���د به�صت���ي يف امل�صتقبل. نحن 

عرفن���ا به�صتي اإذ �صهدنا جهوده على مدى �صنوات طويلة يف �صبيل 

تق���ّدم هذه الث���ورة وراأينا عن قرب كيف ن�صَر ه���ذه الثورة خطوًة 

خطوة. ل �صاأن لنا ]مب���ا يتهمونه[، ل �صرورة لالإثبات، فاإّن الأّيام 

)1(

�صُتثبت ذلك.

 دليٌل على قّوة هذه الأّمة وثباتها؛ 
)2(

اإّن حادثة ال�صاب���ع من تري

لأّن َم���ن يعرف ال�صهيد به�صت���ي وقدرته الفكرّي���ة واإرادته ويعرف 

اإب���داَع ه���ذه ال�صخ�صّية يف اتخ���اذ القرارات وعزمه���ا و�صجاعتها 

يدرك ماذا يحمل الق�صاُء عل���ى مثل هذه ال�صخ�صية وحذفها من 

جه���از اإدارة البالد م���ن املعاين، لقد كان ال�صهي���د به�صتي حقيقًة 

قطَب الرح���ى التي تنّفذ من خالل دورانه���ا ع�صرات الأعمال ]يف 

اأجهزة الدولة[، لقد كان به�صتي م�صدَر الطاقة الذي يعطي زخًما 

للعم���ل، فكان يتقّدم بالأم���ور ويطرح اأفكاًرا. ف���اإذا مّت �صحُب مثل 

1-  في المستشفى إثر حادثة االغتيال 7 رمضان 1401هـ/ 1981/7/8م.

2- 26 شعبان 1401هـ/ 2004/6/28م.
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ه���ذه ال�صخ�صي���ة مبرتبتها الإدارّية والتنفيذّية م���ع ما لها من قّوة 

يف الإق���دام والفكر، وما تتمّتع به م���ن الأ�ص�ص الفقهّية والفل�صفّية، 

اإ�صافًة اإىل ما اتخذته من جتربة ووعي و�صعة نظر، من قلب اإدارة 

النظام اليافع والق�صاء عليه، فال بّد اأن يوؤّدي ذلك اإىل �صّل حركة 

ه���ذا النظ���ام، اإّل اأّن غي���اَب به�صتي وغريه م���ن ال�صخ�صّيات التي 

ا�صُت�صه���دت مع���ه اأو قبل���ه اأو بعده، مل يوؤدِّ اإىل �ص���ّل حركة النظام، 

ريقت ظلًم���ا، جرت يف عروق هذا 
ُ
ب���ل اإّن جمي���ع هذه الدماء التي اأ

النظ���ام الياف���ع وزّودت���ه باحليوّية والن�ص���اط والندف���اع، هذا هو 

معن���ى تا�صك النظام الذي ل ي���زال قائًما. له���ذا ل يقوم �صعبنا 

مبوا�ص���اة ذوي ال�صه���داء ك�صائ���ر املوتى بتق���دمي التع���ازي، واإمّنا 

يبارك ا�صت�صهادهم، فعندما ا�صُت�صهد به�صتي كان النا�ص يقّدمون 

ح هوّية  »الته���اين والتعازي« جمًعا بني الن�ص���ر واحلزن، مّما يو�صّ

 
)1(

هذا النظام وهذه الثورة.

 احلقيق���ة اإّن امل���وت العادّي وعلى الفرا����ص بالن�صبة اإىل اأمثال 

�صهيدن���ا املظلوم املرح���وم به�صتي، مع كّل جهوده وم���ع كّل ما كان 

���ف به من هّم���ة وحمّية مل يكن يليُق به، ب���ل كان ينبغي له اأن  يت�صّ

مي�ص���ي �صهي���ًدا. وال�ّصهادة كرام���ة كربى ل���ه ولأ�صحابه من اهلل. 

ونح���ن ن�صاأل اهلل تعاىل له���م النعيَم الأبدّي وعل���و الّدرجات. واأن 

)2(

يلحقنا بهم على الّطريق نف�صه وللهدف نف�صه.

1- في لقاء مع المسؤولين في السلطة القضائيّة وعوائل شهداء السابع من تير 
26 شعبان 1401هـ/ 2004/6/28م.

2- في لقاء مع المسؤولين في الجهاز القضائّي في البلد وعوائل شهداء السابع 
من تير 10 جمادى األولى 1425هـ/ 2004/6/27م.
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1-2. الشهيد مطّهري

ا من جملة  اإّن ذكرى بع����ص ال�صهداء الرفيعي املقام ه���ي اأي�صً

املنا�صب���ات ملثل هذا اللقاء وهذا الي���وم. يف ال�صدارة كان �صهيدنا 

العزيز املرحوم ال�صهيد مطّهري، مفّكرنا الكبري ومعّلمنا واملجاهد 

يف �صبي���ل الفكر والعقي���دة الإ�صالمّية، ولقد ن���ال ب�صهادته، توفيَق 

 
)1(

قبوِل هذا اجلهاِد الطويِل من اهلل تعاىل؛ فهنيًئا له!

ينبغي علينا دائًما تخليد ذكرى ال�صهيد مطهري، �صهيد ثورتنا 

احل���ّي، ولق���د قال الإم���اُم اإّنه ]اأي اآي���ة اهلل ال�صهي���د مطّهري[ هو 

ح�صيلة عمره املبارك، واأن ن�صري اإىل اأّن ال�صهيد مطّهري )ر�صوان 

ا ومتدّفًق���ا. واإن كّنا ناأ�ص���ف ل�صهادته  اهلل علي���ه( كان نبًع���ا فّيا�صً

ائه وذلك  -م���ع اأّن ال�صهادة ِخلع���ٌة قّيمة ُيلب�صها اهلل تع���اىل لأخ�صّ

الرجل العظيم قد عرج ب�صهادته اإىل املقامات العليا واملعنوّية التي 

ي�صت���اق اإليها اجلميع-فذلك لأّن ه���ذا النبع ميكنه اأن مينح العامَل 

الإ�صالم���ّي بركاٍت جديدة. اإّن كّل �صاعة وكّل يوم من عمر �صخ�صٍ 

مبارك كال�صهيد العظي���م، هو ذو فائدة بالن�صبة اإىل اأّمة الإ�صالم 

)2(

ووحدة امل�صلمني، وبالن�صبة اإليه ]ال�شهيد[ َح�َصنة.

يف ما يخ����صّ ال�صهيد مطّهري اأريد اأن اأقول اأمًرا؛ �صحيح اأّننا 

مل���ّدة ثالث ع�ص���رة، اأربع ع�صرة �صن���ة قد حتّدثن���ا و�صمعنا الكثري 

م���ن ال���كالم مراًرا وتك���راًرا يف عظمة ه���ذا الرج���ل، ولكّنه كتاٌب 

���ا، اإّن ف�صيلة رجٍل مثل ال�صهي���د مطّهري، ل ميكن  مل يكتم���ل. حًقّ

التعب���ري عنها على م���ّر ال�صنني بال�ص���كل الذي يوفيه���ا حّقها؛ لذا 

   . 1- في لقاء المعلّمين والتربويّين في كّل أنحاء البالد/8 رجب 1435هـ/ 2014/5/7م

2- في لقاء مع جمع كبير من العّمال والمعلّمين في كّل أنحاء البلد بمناسبة 
اليوم العالمّي للمعلّم 17 شّوال 1411هـ/ 1991/5/1م. 
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فلي�صم���ع �صعبنا العزيز جمّدًدا ع���ن مطّهري العزيز وهذا ال�صهيد 

العظي���م. وما اأري���د قوله هو اأّن ال�صهيد مطّه���ري كان منا�صاًل يف 

�صبي���ل اهلل وجماهًدا يف �صبيله. اإّل اأّن اجلهاد اأنواع؛ واأحد اأ�صعب 

اأن���واع اجلهاد ه���و الوقوف اأمام غزو الأف���كار والثقافات اخلاطئة 

والنحرافّي���ة و�صوء الفهم العام ل���دى النا�ص، فيقف اإن�صاٌن يعرف 

احلّق، ويريد الدفاع عن���ه ]ويواجه الغزو[ ببيانه، وفكره، وب�صالح 

الل�ص���ان والقلم ويهدي العقول نحو ال�صواب. وهذا النوع من اأكرث 

اأن���واع اجلهاد �صعوب���ة، وال�صهيد مطّهري ق���د مار�ص هذا اجلهاد 

ال�صعب ل�صنواٍت مديدة. لقد كان اإن�صاًنا ب�صرًيا ونافذ الب�صرية؛ 

���ا، كان ميلك نظ���رًة ثاقب���ة، كان ينظر اإىل  مل يك���ن اإن�صاًن���ا عاديًّ

م�صت���وى املجتم���ع وكان يرى ما هي ال�صبه���ات املهيمنة على الفهم 

العام ل�صعبنا واملتاأّثرة بتلقني الأعداء، وكان يبداأ بالكفاح �صّدها. 

اإّن ه���ذا الن�ص���ال نف�ُص���ه كان يف �صبيل اهلل، اأّوًل لق���د �صاعد كثرًيا 

يف انت�ص���ار هذه الث���ورة؛ فطاملا مل يكن فكر النا����ص �صحيًحا، لن 

ي�ص���در عنه���م عمٌل �صحي���ح. عندم���ا ي�صلح الفكر، �ص���وف يعمل 

الإن�ص���ان ال�صواب. عندما يعتقد الإن�ص���ان بطريٍق �صحيح، �صوف 

ي�ص���ري يف هذا الطريق، ويطوي ذل���ك الطريق. لقد �صاعد ال�صهيُد 

مطّه���ري النا�َص ك���ي يعرفوا الطريق. اإًذا، لق���د �صاعد يف انت�صار 

 
)1(

هذه الثورة وبتوجيه هذه احلركة اجلماهريية.

1- في لقاء مع العّمال والمعلّمين في البلد بمناسبة عيد العّمال والمعلّم 14 
ذي القعدة 1413هـ/ 1993/5/5م.
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1-3. الشهيدان رجائي وباهنر

ق�ص���ى ال�صهي���دان رجائي وباه���رن عمرهما بالتعلي���م والرتبية 

���ا عن قرٍب م���ا بذله هذان  ب�ص���كل اأ�صا�ص���ّي. لق���د �صهدنا �صخ�صيًّ

ال�صخ�ص���ان املجاه���دان والتقّي���ان واملخل�صان يف خدم���ة التعليم 

والرتبي���ة يف بلدنا وعلى مدى �صنوات طويل���ة وخالل مّدة ق�صرية 

)1(

بعد الثورة.

ُنحي���ي اليوَم ذكرى �صهيَدينا العزيَزين؛ يف الواقع عند تكرارنا 

ل�صَم���ي ال�صهي���د رجائ���ي وال�صهيد باه���رن ي�صبح ه���ذان الَعَلمان 

الل���ذان ر�صما خطَّ م�صار احلكومة ونظ���ام اجلمهورّية الإ�صالمّية، 

اأك���رث و�صوًح���ا اأمام اأعيننا، كي ل نن�ص���ى اأّي طريٍق يجب علينا اأن 

)2(

ن�صلكه ول اإىل اأين يجب اأن ن�صل.

نح���ن ُنحيي ذك���رى �صهيَدين���ا العزيَزين رجائ���ي وباهرن. ومع 

اأنهما �صخ�صان، اإّل اأّن ف�صائلهما الثورّية والدينّية وتقواهما كانت 

على درجة كبرية جعلتهما ُيَعّدان يف جمتمعنا تّياًرا ]له �صاأنه[.

عندم���ا يطل اأ�صبوع احلكومة ويتكّرر في���ه ذكر ال�صهيد رجائي 

وال�صهي���د باهرن، ل تن�صرف الأذه���ان اإىل جمّرد تكرمي �صهيدين 

فح�ص���ب، اإمنا ُينظ���ر اإىل اأّن املراد تكرميه هو تي���ار فكرّي وعملّي 

ا ه���و تكرمي لهات���ني ال�صخ�صّيتني  وث���ورّي. واجتماعك���م هذا اأي�صً

الكبريَت���ني. ن�صاأل اهلل تع���اىل اأن ي�صمل برحمت���ه ال�صهداء جميًعا 

وهذي���ن ال�صهيَدي���ن، واأن يثيبهم���ا اأعلى درجات العلي���ني جزاًء ملا 

البالد 8 رجب 1435هـ/  أنحاء  كّل  والتربويّين في  المعلّمين  لقاء مع  1- في 
2014/5/7م.   

2- في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الحكوميّة 10 رجب 1425هـ/  
2004/8/25م.   
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)1(

بذله من جهد واإخال�ص.

ل نغف���ل عن ذكر �صهدائن���ا الأعّزاء املرح���وم ال�صهيد رجائي، 

وال�صهيد باهرن، وكذلك ال�صهيد العراقي؛ هوؤلء يف احلقيقة مّمن 

رهن���وا اأنف�صهم وقلوبه���م لقيم الثورة. ولعّل هذا ه���و ال�صبب وراء 

حفظ اهلل تعاىل لأ�صمائهم وذكراهم. هذا نوع من اأنواع �صكر اهلل، 

. �صي�صكرنا 
)2(

 �َساِكٌر َعِليٌم}
َ ّ
�صك���ر رّب العاملني لعباده {َفاإِنَّ اهلل

اهلل، حتى لو مل يكن لنا اأّي طلب. اإّن اهلل تعاىل ي�صكر عباده الذين 

عمل���وا باإخال����ص، وقّدموا جميع ما ميلكون، واأح���د اأق�صام ال�صكر 

هو ه���ذه ال�صمعة الطيبة التي تبقى لهم ط���وال �صنني مديدة. اآمل 

اأن تبق���ى اإن �ص���اء اهلل ه���ذه ال�صخ�صّيات النوراني���ة حّيًة هكذا يف 

جمتمعن���ا، فهوؤلء هم مظهر القيم. اإّن اإحي���اء اأ�صماء هوؤلء يعني 

 
)3(

بقاء القيم حّيًة، اأو هذا ما ينبغي اأن يح�صل اإن �صاء اهلل.

1- في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الحكوميّة بمناسبة بدء أسبوع 
الحكومة 20 ربيع اآلخر 1418هـ/ 1997/8/24م. 

2- سورة البقرة، شطر من اآلية 158. 

3- في لقاء مع رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الحكوميّة 21 رمضان 1431هـ/ 
2010/8/30م.  
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2. شهداء النقابات والشرائح الخاّصة

2-1. شهداء النقابات والسوق

اإّن م�صاألة ال�صوق والنقابات ودخول هذا اجلمع وهذه ال�صريحة 

الجتماعّية اإىل ميدان الن�صال هي اإحدى امل�صائل املهّمة يف تاريخ 

ق، وقد كنت �صاه���ًدا، اأّن ج���زًءا من اأّول  ثورتن���ا. اأن���ا العبُد اأ�ص���دِّ

اجلماع���ات، ورمّبا ميكن الق���ول اإّن اأّول اجلماعات التي لّبت نداء 

الإمام يف النه�صة كانوا العاملني يف ال�صوق املتدّينني -يف كّل انحاء 

البلد ول �صّيما يف طه���ران وبع�ص املدن الكربى- هم الذين هّياأوا 

؛ وكذلك على مدى ال�صنوات 
)1(

الأج���واء يف البلد يف العام 41ه.�ص

 ،
)2(

���ا اأنتم ذك���رمت اأ�صم���اَء البارزي���ن يف النقابات الطويل���ة. حاليًّ

ولكن ع���دد الأ�صخا�ص امل�صهورين والبارزين اأكرث بكثري من هوؤلء 

ا  والكث���ريون منه���م غري معروف���ني؛ اإّن موؤتركم ه���ذا ي�صاعد حقًّ

يف اإحي���اء اأ�صماء �صرفاء النظام الإ�صالم���ّي و�صرفاء الثورة هوؤلء 

ا عمَل  ا. يف النقابات اأي�صً وتخليدها؛ هذا عم���ل منا�صب وجّيد جدًّ

بع����ص اأفرادها وكّر�ص���وا عملهم خلدمة الث���ورة وخلدمة احلرب، 

ولق���د راأيناهم عن ُق���رٍب؛ بع�صهم ذهب���وا اإىل اجلبهة؛ وبع�صهم 

نقل���وا مهنتهم اإىل اجلبهة؛ البع�ص مّول���وا اجلبهات مب�صاعداتهم 

ا ولالإن�ص���اف اإّن ]ِمن[ حّقهم  املالّي���ة؛ وقاموا باأعم���ال قّيمة ج���دًّ

ون�صيبهم ]القي���ام ب�[ جمل�ص تاأبيني كبري، اأو موؤتر جّيد كالذي، 

واحلم���د هلل، اأنتم يف �ص���دده حاليًّا يف هذا املج���ال. واإن �صاء اهلل 

1- 1341هـ.ش ]1962م[.

2- إشارة حّجة اإلسالم أحدي نجاد إلى أسماء بعض شهداء النقابات البارزين، 
ومن بينهم: الحاج مهدي العراقي، الحاج صادق أماني، الحاج السيّد أسد الله 

الالجوردّي، الحاج إسماعيل رضائي، الحاج طيّب، المرحوم عسكر أوالدي.
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يكون بعونكم كي تتمّكنوا م���ن اإجناز ذلك العمل مب�صمونه اجلّيد 

)1(

-كما اأ�صاروا-...اإن �صاء اهلل �صتحظون بتاأييد اهلل وتوفيقه.

2-2. الشهداء العسكرّيون

2-2-1. شــهداء جيش الجمهورّية اإلســالمّية 
اإليرانّية

اإّن جلي����ص جمهورّي���ة اإي���ران الإ�صالم���ّي املجي���دة، وعلى وجه 

اخل�صو�ص، القّوات اجلّوّية -والتي ُتقام هذه املرا�صم ب�صيافتها-

ذكري���ات ل ميك���ن اأن ُتحى من تاريخ هذا البل���د. نعم، لقد عرج 

�صهداء وم�صّحون وم�صوا، ولكّن طريقهم، الذي هو طريق اجلهاد 

املقّد����ص يف �صبيل اأهداف الإ�ص���الم والقراآن واحلفاظ على وطننا 

ا. اإّن روحّية طّيارينا يف مّدة احلرب  العزيز اإيران، ل يزال م�صتمرًّ

املفرو�ص���ة، كان���ت من جمل���ة الظواهر الت���ي ل نظري له���ا اأو التي 

ق���ّل نظريه���ا يف القّوات امل�صّلحة ل���دول الع���امل... اإّن ذكرى طّيار 

كال�صهي���د باباي���ي و�صابط تقني عايل الق���در كال�صهيد �صّتاري لن 

 
)2(

ُتحى من ذاكرة ال�ّصعب الإيرايّن اأبًدا.

ا بالن�صبة اإىل القّوات امل�صّلحة  لقد كانت الق���ّوات البحرّية اأي�صً

وبالن�صب���ة اإىل البلد م�صدر عّز وكربي���اء، و�صتبقى ذكرى �صهداء 

ه���ذه القّوات، ومن جملتهم �صهداء فرقاطة بيكان الفدائّيني، حّية 

)3(

دائًما يف تاريخ هذا البلد.

لشهداء  الوطنّي  المؤتمر  تنظيم  على  القيِّمين  من  جماعة  مع  لقاء  في   -1
النقابات والسوق العشرة 13 ربيع األّول 1435هـ/  2014/1/14م.  

اإلسالميّة  الجمهوريّة  جيش  في  الضبّاط  جامعات  طالب  أداء  مراسم  في   -2
اإليرانيّة الَقَسم ومنحهم الكتفيّات 1 ذي الحّجة 1434هـ/ 2013/10/5م

3- في لقاء مع قادة القّوات البحرية في الجيش 8 صفر 1436هـ/  2014/11/30م.    
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2-3. شهداء النَُّخب العلمّية-الفنّية

لدين���ا يف الع�ِل���م والبح���ث ُنَخٌب ب���ارزة، مثل املرح���وم كاظمي 

الأ�صتيايّن ال���ذي اأطلق هذه اخلاليا الأ�صا�صّي���ة وهذه الت�صكيالت 

ا؛  العظيم���ة ورّبى الكثريي���ن –وكان زمالوؤه على ه���ذا النحو اأي�صً

ا-اأو مثل ال�صهيد  واحلمد هلل اإّن هذه احلرك���ة م�صتمّرة اليوم اأي�صً

�صهري���اري؛ عندما نذكر اليوم ا�ص���م ال�صهيد �صهرياري فذلك لأّن 

ا على مثاله:  هذه الأيام ت�ص���ادف ذكرى ا�صت�صهاده؛ البقّي���ُة اأي�صً

ر�صائ���ي جناد، عل���ي حمّمدي، اأحم���دي رو�صن؛ ه���وؤلء كانوا من 

���ا؛ ال�صهيد  النَُّخ���ب ويف وادي العل���م والبح���ث الذي���ن عملوا تعبويًّ

���ا. عندما اأرادوا اأن يقفل���وا الأبواب يف وجه  �صهري���اري عمل تعبويًّ

الأّمة الإيرانّية -بالأ�صاليب نف�صها اإذ اإّن الكثريين من اأفراد ال�صعب 

ي�صمع���ون اأ�صياء يف ن�صرات الأخبار على �صا�ص���ات التلفزة، الكثري 

ا ويّت�صح يف ما بعد مدى خداعهم- كي ل  منها يف الكوالي����ص اأي�صً

ي�ص���ل اإنتاج ه���ذه الأدوية النووّية اإىل ال�صع���ب وتواجه اجلمهورّية 

الإ�صالمّي���ة م�صكلًة وقالوا »ل نبيعها« حت���ى يتعّطل مركز طهران، 

ا وبذلوا اجلهود  هوؤلء -املرحوم ال�صهيد �صهرياري- ان�صغلوا اأي�صً

فج���اوؤوا يف ما بعد وقالوا لن���ا باأّننا ا�صتطعن���ا اأن ننتج ع�صرين يف 

املئة، ثّم جاوؤوا واأخربونا اأّننا �صنعنا اأنبوب الوقود و�صفحة الوقود 

ا[. هذا العمل، كان من عمل التعبئة؛ هذا  ا؛ بقي العدّو ]متحرّيً اأي�صً

العمل، مل يكن عماًل عاديًّا. يف جميع هذه املجالت التي ذكرناها، 

كان اآلف م���ن الأ�صخا�ص العظام الذين ذكرنا اأ�صماء بع�صهم قد 

)4(

�صعوا ول يزالون يبذلون اجلهود.

4- في لقاء مع أعضاء المجمع العالي للتعبويّين المستضعفين 5 صفر 1436هـ/ 
2014/11/27م.   
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فال�صهداء الذين ُذكروا يف هذه اجلل�صة هم من ال�صرائح املتفّوقة 

ونخب���ة املجتمع، هم من الط���اّلب اجلامعّيني والفنان���ني واملعّلمني 

وتالمذة املدار����ص؛ وهذا يدل على اأن دوافع الت�صحية وال�صهادة يف 

�صبيل اهلل رائجة منت�صرة يف خمتلف �صاحات جمتمعنا؛ وهذا �صيء 

عل���ى جانب كب���ري من الأهمي���ة. اأ�صتاٌذ جامعي يتوّج���ه اإىل جبهات 

القتال وي�صت�صهد، وفناٌن يلتحق باجلبهات وي�صت�صهد، وطالٌب جامعي 

يقات���ل وي�صت�صهد. اإن الكثريين من ه���وؤلء الأعالم يف �صاحة الدفاع 

املقد����ص يف اإيران اأو غالبيتهم -الذي���ن ازدانت �صوارعنا ومراكزنا 

باأ�صمائه���م، وجتّم���ل �صوُرهم حميطن���ا واأماك���ن عي�صنا-كانوا من 

الط���اّلب اجلامعّي���ني. وكان بع�صه���م نواب���َغ حًق���ا؛ كان���وا فنانني، 

ومعلم���ني، واأ�صات���ذة، فقد ذهب���وا اإىل اجلبهات وقدم���وا اأرواحهم 

وا�صرتخ�صوا الأعمار يف �صبي���ل اهلل ومن اأجل الأهداف؛ وهو اأثمن 

)1(

ما ميتلكه الإن�صان من الأمور املادية. اإّن هذا لأمر مهّم جًدا.

نع���م هناك م�صاألة مل ياأِت على ذكرها يف حديثه حول الق�صايا 

املرتبط���ة باملهند�صني يف الب���الد؛ وهي دور املجموع���ات ال�صبابّية 

م���ن املهند�صني خالل الثورة وتاأثريه���ا يف الق�صايا الثورّية، �صواء 

خالل مرحل���ة الن�صال الثوري، حيث  كان���ت معاهدنا الفنّية على 

امتداد البالد �صّباقة اإىل الت�ص���ّدي واملواجهة، اأو يف املرحلة التي 

تل���ت انت�صار الثورة ل �صّيما خالل �صنوات الدفاع املقّد�ص، حقيقة 

كان املهند�ص���ون حينه���ا جنوًدا فدائّيني، ولق���د �صهدنا كيف قاموا 

با�صتثمار وت�صخري كّل قدراتهم وقابلّياتهم »وفنونهم« ونبوغهم يف 

ه���ذا الطريق، ميكنني الق���ول اإّننا كّنا ومع كّل ي���وم جديد ن�صاهد 

ظاه���رة جدي���دة واإبداًع���ا جدي���ًدا يقّدمه ه���وؤلء ال�صب���اب الذين 

1- في لقاء مع أعضاء لجان مؤتمر شهداء األمور التربويّة، مؤتمر شهداء الطاّلب 
ومؤتمر الشهداء الفّنانين 26 ربيع األّول 1436هـ/ 2015/2/16م.
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�ص���وا يف الف���روع الهند�صّي���ة املختلف���ة م���ن خ���الل املواهب  تخ�صّ

 
)1(

والإمكانات التي توافرت فيهم.

يف كّل ه���ذه املراكز لدينا مناذج؛ مناذج ب���ارزة اأبرزت نف�َصها 

وعظمته���ا. يف احل���رب كان لدينا ق���ادة كب���ار، �صخ�صّيات بارزة؛ 

بع�صه���م كانوا ُنَخًب���ا علمّية، ج���اوؤوا اإىل احلرب جن���وًدا ن�صيطني 

حامل���ني البنادق؛ مثل املرحوم ال�صهيد �صمران. �صمران الذي كان 

ا م���ن النخب الفنّية؛ قال يل بنف�صه:  م���ن النخب العلمّية كان اأي�صً

»اأن���ا ح���اذٌق يف الت�صوير.« كان قد جاء من احل���رب يرتدي لبا�ًصا 

ع�صكريًّا، كان قد اأ�صبح ع�صكريًّا؛ لكن قبل اأن يرد امليدان، كان من 

النخب���ة. اإّن البع�ص قبل اأن يدخل���وا امليدان مل يكونوا من النَُّخب، 

ولق���د اأو�صلهم هذا املي���دان اإىل الفلك؛ مث���ل اأو�صتا عبد احل�صني 

 ال���ذي كان تلمي���ًذا لدى بن���اء؛ وقد ورد مي���دان احلرب 
)2(

البّن���اء

وو�صل اإىل ال�صم�ص، الذروة، فاأ�صبح من النخبة، واأيُّ نخبة! هوؤلء 

)3(

هم البارزون.

اإّن ال�صهي���د �صم���ران كان واحًدا من النخب���ة العلمّية، واجلميع 

���ا اأحد الُنَخب  ���ا وقائ���ًدا ومقاتاًل، اإّل اأّن���ه كان اأي�صً يعرفون���ه جنديًّ

العلمّي���ة يف الدرجة الأوىل -اأنا �صمعت منه �صخ�صًيا ومن الآخرين 

ا- اأّنه كان من الأ�صخا�ص والطاّلب اأ�صحاب الدرجات العالية  اأي�صً

يف املراك���ز العلمّية التي كان يدر�ص فيها يف اأمريكا، لقد كان نخبًة 

علمّية بكّل ما للكلمة من معنى. اإّل اأّنه �صعر باحلاجة للمجيء والعمل 

1- في لقاء مع أعضاء لجنة تخليد يوم المهندس الوطنّي/15 ربيع األّول 1436هـ/ 
2015/2/5م.   

2- الشهيد عبد الحسين برونسي.

3- في لقاء مع أعضاء المجمع العالي للتعبويّين المستضعفين 5 صفر 1436هـ/ 
2014/11/27م.  
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يف ه���ذا املجال، فجاء وا�صتفاد من تل���ك املواهب ومن تلك القدرة 

والهّمة الت���ي ميتلكها، ودخل اإىل هذا العم���ل وقام باأعمال عظيمة 

ا، هذا واحٌد من النخبة. مثاٌل اآخر هو ال�صهيد جميد �صهرياري،  جدًّ

���ا واحًدا من النخبة. مل يكن عمل �صهرياري متعّلًقا  الذي كان اأي�صً

باحل���رب، ولكن كان هناك م���كاٌن خال ونقطٌة فارغ���ة هي مو�صع 

حاج���ة. فذهب هذا ال�صهيد النخبة اإليه���ا وبداأ العمل فيها، وهكذا 

 
)1(

�صائر �صهدائنا النخبة الذين عملوا يف الواقع.

ه���ذه اجلامعة امل�ُزدانة بال�صم املب���ارك لأمري املوؤمنني، لديها 

الكث���ري من الإجن���ازات ودواعي الفتخار. ه���وؤلء ال�صهداء الذين 

ُن�صاه���د هن���ا �صورهم النورانّية جميعهم ب���رزوا من هذه اجلامعة 

ون�ص���اأوا فيها وتّكنوا من اأداء دور. م���ن بني جماهدينا و�صهدائنا 

الأعّزاء عدٌد من ال�صباب طاّلب هذه اجلامعة؛ هذه اجلامعة مكاٌن 

مبارك هي م���كاٌن لرتبية وتن�صئة الطاّلب الذين تفتخر بهم الأّمة 

روا ذلك وافتخروا  الإيرانّي���ة وتعّدهم راأ�صماَل قّوتها املعنوّية؛ ق���دِّ

)2(

باأّنكم ن�صاأمت وتدّربتم يف مثل هذا املركز.

لق���د ا�صتمتعُت ببيانات ال�صي���د �صّتاري. هو نف�ص���ه من النخبة 

ا -ال�صهيد من�صور �صّتاري-كان  ���ا، حّتى اإّن والد ال�صهيد اأي�صً اأي�صً

ا؛ م���ن الناحية الفكرّي���ة، الذهنّية،  يف احلقيق���ة م���ن النخبة اأي�صً

العلمّي���ة والعملّياتّي���ة، وم���ن حي���ث الدافع والإمي���ان واحل�صور يف 

ال�صاح���ات ال�صعبة. اإن �صاء اهلل يح�صر �صهيدنا العزيز �صّتاري مع 

)3(

ا. اأوليائه ويوّفقهم اأي�صً

ذي   28 النَُّخب  للشباب  السابع  الوطنّي  المؤتمر  في  المشاركين  لقاء  في   -1
الحّجة 1435هـ/  2014/10/22م.

2-  في االحتفال الثامن لتخريج طاّلب جامعات الضبّاط في الجيش 25 محرّم 
1436هـ/ 2014/11/17م.

3- في لقاء مع المشاركين في المؤتمر الوطنّي الثامن للشباب النَُّخب 28 ذي 
الحّجة 1435هـ/  2014/10/22م.
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3. الشهداء البارزون من مختلف قومّيات بالدنا

جميٌل اأن ن���رى وجوًها و�صخ�صّيات متاأّلق���ة بني خمتلف قومّيات 

بالدن���ا ونعّرفه���ا؛ ومن الظل���م الكبري القب���ول باإغف���ال �صخ�صّيات 

بارزة وم�صحّي���ة، وكان لها الكثري من املّيزات وُيغفل عن ت�صحياتهم 

 
)1(

وجهادهم.

3-1. قّوات البيشمركة األكراد المسلمون

 نع���م، الأم���ر كم���ا ذك���رمت، فالإخ���وة الأبط���ال واملخل�صون يف 

املنطق���ة الكردّية لي�صوا بالقالئ���ل، والإخوة املوؤمن���ون واملخل�صون 

الذي���ن بذل���وا ما لديه���م فداًء للث���ورة موجودون عل���ى امتداد هذه 

املنطق���ة. ويف طليعتهم ه���وؤلء ال�صباب الذين اجتمع���وا حتت لواء 

ق���ّوات البي�صمرك���ة امل�صلمة الكردّي���ة، حملوا ال�ص���الح، ونزلوا اإىل 

�صاحة احل���رب، فخاط���روا باأرواحهم وب���اأرواح عائالته���م؛ وهذه 

نقط���ة مهّم���ة. ففي اأ�صفه���ان ويف طهران ويف ي���زد ويف م�صهد ويف 

تربي���ز، اإذا ما �صارك �ص���اٌبّ من عائلٍة يف املع���ارك ونال ال�صهادة، 

كان النا����ص يعرّبون ع���ن حمبتهم لهم، ومل يكن اأح���د يجروؤ بل مل 

يك���ن اأحد لريغب بتهديدهم، خالًفا مل���ا كان يجري يف كرد�صتان، 

حي���ث كانت بع�ص عوائل ال�صه���داء اأو املجاهدين، تتعر�ص لتهديد 

م���ن ِقبل العنا�ص���ر املعادية للثورة. فال�صاب من ق���ّوات البي�صمركة 

امل�صلم���ة الكردّية الذي كان ين���زل اإىل و�صط �صاحة املعركة بب�صالة 

-واأنا اأتذّكر ذلك واأع���رف هذه املجموعة جّيًدا، وقد ذهبت مراًرا 

اإىل تلك املناطق وعاينت الأمر، كانوا ياأتون ويذهبون- كان يعّر�ص 

 6 البختياري  مردان خان  تخليد شيرعلي  مؤتمر  لجنة  أعضاء  مع  لقاء  في   -1
جمادى األولى 1435هـ/ 2014/3/17م.
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حياته ويعّر�ص اأمن عائلته للخطر؛ كانوا مدركني لهذه الأمور وظّلوا 

ي�صارك���ون، وهذا مبنتهى الأهمّية، ولقد جنح���وا يف هذا المتحان 

)1(

بجدارة، واإّنهم للحّق والإن�صاف قد حققوا جناًحا كبرًيا.

3-2. المجاهدون البختيارّيون

   اأنتم اأهايل اإقليم جهارحمال وبختياري، لقد راأيناكم يف اجلبهة 

وخل���ف اجلبه���ة، بهاماتكم املرفوعة وبكّل فخ���ر. لقد كان جنودكم 

والتعبوّي���ون منكم وقادتك���م واملختارون منك���م يف جبهات احلرب، 

ا م�صدر فخر وعّزة ع�صّية  �صم���ن اإطار »لواء قمر بني ها�ص���م« حقًّ

على الن�صي���ان. اأنتم ال�صعب الذي كان خل���ف خطوط اجلبهة نظًرا 

اإىل امل�صاع���دات ال�صعبّي���ة التي قّدمتموها، ونظ���ًرا للتعبئة ال�صعبّية 

ومل�صاركتك���م يف ميادين الثورة املختلفة ُتعّدون من الفئة النموذجية 

يف بلدنا. ن�صكر اهلل الذي نّور قلوبكم بنور املحّبة وال�صفاء والإميان 

وع�ص���ق الثورة؛ لقد مالأ قلوبكم بالأمل و�صّدد خطاكم وجعل الن�صر 

)2(

حليفكم يف �صاحات احلرب. وهذا لطٌف من اهلل تعاىل.

لقد اأظهرت الع�صائر البختيارّية يف هذه املنطقة وبع�ُص الع�صائر 

الأخرى على مدى التاريخ اأّنهم قوم اأوفياء للدين والإميان واأوفياء 

ل�صتقالل البل���د ومهتّمون مب�صري هذه الأّمة. كان بني جمموعات 

الع�صائ���ر يف ه���ذه املنطقة اأ�صخا����صٌ كان لهم دور قّي���م يف الثورة 

و�صطع���وا يف �صنوات احلرب املفرو�صة؛ ل���ذا فاإّن هذه املنطقة هي 

  )3(

اأر�ص �صانعة لل�صهداء.

1- في لقاء مع لجنة مؤتمر تخليد شهداء البشمركة األكراد المسلمين 16 رجب 
1436هـ/ 2015/5/4م.     

2- في جمع من أهالي جهارمحال وبختياري في الملعب الرياضي في مدينة 
كرد 10 ربيع الثاني 1413هــ/ 1992/10/7م.     

3- في لقاء مع أهالي إيذه  12 ذي الحّجة 1419هـ/ 1999/3/29م.      
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3-2-1. الشهيد شير عليمردان خان البختيارّي

 ل تقت�صر اأهمّية وتاأّلق عليمردان خان على م�صاركته يف حرب 

ا  البختيارّيني يف الث���ورة الد�صتورّية -فقد كان يف ذلك الوقت �صابًّ

يرتاوح عمره بني ثمانية ع�صر اأو ع�صرين عاًما-ولكن كان من اأهّم 

عدم 
ُ
�ِصَر من بعدها واأ

ُ
اأعمال���ه �صموده ومواجهته لر�صا خان التي اأ

على يد ر�صا خان. وقد اأ�صار ال�صّيد ر�صائي اأّن اأّم عليمردان خان-

ب���ي بي-كانت �صّد الإجنليز و�صّد الأجانب، وهذا يف الواقع موؤ�ّصر 

اإىل كيف تقوم تربي���ة الأّم ببناء و�صقل �صخ�صّية ابنها، مبعنى اأّن 

هذه الأّم قد ا�صتطاعت اأن ترّبي هذا البن بحيث ي�صبح �صخ�صّية 

لمع���ة. ُيعدُّ تكرمُي �صخ�صٍ مثل عليم���ردان خان واأّمه و�صخ�صّيات 

م���ن ه���ذا القبيل، مّم���ن واجهوا ال�صتب���داد ور�صا خ���ان و�صل�صلة 

البهلوّيني امل�صتبّدين عماًل جّيًدا ولئًقا وتو�صيًحا لتوّجهاتهم. واأنا 

ا  ، اأمًرا مهًمّ
)1(

اعدُّ هذه الراية الت���ي رفعوها )راية ل اإله اإّل اهلل(

ا ويعك�ص اأنهم كانوا ممن حارب���وا ونا�صلوا بعقائدهم الدينّية  جًدّ

 
)2(

وم�صاعرهم النابعة عنها واملقبولة منها.

1- آغا محسن رضائي.

2- في لقاء مع لجنة تخليد ذكرى شير علي مردان خان البختيارّي 16 جمادى 
األولى 1435هــ/ 2014/3/17م.
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4. الشهداء المدافعون عن المراقد

  اإّن َم���ن ا�صُت�صه���دوا يف �صوريا جعلوا الع���دو، يف الواقع، يبقى 

بعيًدا ع���ن بلدنا؛ لو مل يتم ردع الأعداء يف �صوريا والعراق لو�صلوا 

اإىل طه���ران وتربي���ز واأ�صفه���ان وم�صه���د. اأي اإّن ه���وؤلء ال�صهداء 

ف�ص���اًل ع���ن دفاعهم عن املرقد املب���ارك لل�صّيدة زين���ب قد دفعوا 

ا العدوَّ عن حرمي بلدنا. لو �صيطر اأولئك اخلبيثون  ب�صهادتهم اأي�صً

على �صوري���ا، لدّمروا ]مق���ام ال�صّيدة زينب[. هم م���ن هذا النوع. 

)1(

هوؤلء ال�صهداء هم �صهداء رفيعو املقام.

ا كب���رًيا على الأّمة  اإّن لأعّزائك���م ه���وؤلء الذي���ن ا�صت�صهدوا حقًّ

، ولو  الإيرانّية؛ لأّنهم يف تلك النقطة من العامل حاربوا ذلك العدوَّ

مل مينعوه لتوّجَب علينا اأن نحارب ذلك العدوَّ يف عقر دارنا، ولكان 

علينا حماربتهم يف مدنكم. �صبابكم هوؤلء ذهبوا ب�صجاعة واإميان 

ق���وّي و�صّح���وا يف هذا ال�صبي���ل، جاه���دوا وا�صُت�صه���دوا؛ وت�صّدوا 

)2(

للعدّو. هذا فخٌر لبلدنا ول�صبابنا ولعوائلنا.

قّدم احرتامي لكم يا 
ُ
اأّيها الإخوة والأخوات الأعّزاء، يف البداية اأ

اآباء ال�صهداء واأّمهاتهم وزوجاته���م واأبناءهم واإخوانهم واأخواتهم، 

ث���ّم اأقّدم تعازّي لكم. فليعلم كّل الآباء والأّمهات والزوجات والأبناء 

اأّن دم���اء هوؤلء ال�صه���داء -�صهداء الدفاع عن مراق���د اأهل البيت- 

مل تذه���ب هب���اًء؛ فليعلم اجلميع ذلك. ه���وؤلء �صهداوؤن���ا، �صبابكم 

واأعّزاوؤك���م والأ�صعاف اأمثالهم الذين انطلقوا م���ن هنا اإىل اأماكن 

اأخرى، لو مل يذهبوا ويدافعوا لكان اأعداء اأهل البيت اليوم قد دّمروا 

1437هــ/  صفر  المراقد/5  عن  المدافعين  الشهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -1
2015/11/17م. 

2- في لقاء مع عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد/3 ربيع الثاني 1437هــ/ 
2016/1/13م.  
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مق���اَم ال�صّيدة زينب و�صامّراء، ولو و�صل���ت اأياديهم اإىل الكاظمّيني 

ا خالل التاريخ  ا؛ هذا ما فعلوه اأي�صً والنجف وكربالء لدّمروها اأي�صً

ونح���ن نعرف ذلك. اإّن كبار ه���وؤلء واأ�صالفهم هم الذين قبل مئَتي 

�صن���ة تقريًبا جاوؤوا اإىل كربالء ونهبوها واأب���ادوا النا�ص وذهبوا اإىل 

مق���ام الإمام احل�صني Q، داخل مرقده املطّهر -حيث تلك القّبة 

عر����ٌص اإله���ّي، ومركز َمهب���ط املالئك���ة الرّبانّيني-حّطم���وا �صريَح 

الإم���ام، وك�صروا ال�صندوق اخل�صبّي، واأ�صرم���وا فيه النريان وغلوا 

القه���وة فوقها ثّم جل�صوا يرت�صف���ون القهوة؛ اإّنهم ه���م اأنف�صهم. لو 

مل يذه���ب �صبابكم ومل يدافعوا لكان���ت تكّررت الق�صّيُة نف�ُصها. لقد 

ذهب���وا ودافعوا عن ح���دود الولية، ع���ن حدود الدي���ن وحرمي اأهل 

البيت، وح�صًنا ا�صُت�صهدوا. اجلميع كانوا يت�صّورون اأّن باَب ال�صهادة 

قفل بعد احلرب املفرو�صة؛ لكن اأ�صبح معلوًما اأّن هذا غري �صحيح، 
ُ
اأ

 عا�صوراء وكّل اأر�ٍص كربالء«؛ اإّن باب ال�صهادة مفتوٌح دائًما؛ 
ٍ
»كّل يوم

طبًعا ل ي�صل اجلميُع اإىل هذه ال�صعادة؛ البع�ص كانوا ونحن كّنا يف 

)1(

عملّيات يف احلرب، ح�صًنا لكن مل يكن لنا ن�صيب.

�صبابن���ا هوؤلء، اأبناوؤكم الذين ذهب���وا اإىل هناك، يف اأّي نقطة 

م���ن العراق اأو �صوريا ا�صُت�صه���دوا يف وجه داع�ص هم مدافعون عن 

مرق���د ال�صّيدة زين���ب وعن كرب���الء والنجف، ه���م املدافعون عن 

املراقد. لو مل يقف الرجال املجاهدون يف �صبيل اهلل يف وجه اأولئك 

اخلبث���اء الذين ل���و و�صلت اأيديهم اإىل الأماك���ن املباركة لدّمروها 

-ه���م خبيثون ووقح���ون لهذه الدرجة- مل���ا بقَي بالتاأكي���د اأثٌر من 

الت�صّيع ومعامله.

1- في لقاء مع عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد 7 ربيع األّول 1436هـ/ 
2014/12/28م.           
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طبًعا نحن مل ُنر�صل �صبابنا للم�صاركة يف جبهات احلرب خارج 

بلدنا ]مثل[ �صوريا والعراق، لقد ذهبوا من اأجل ما هو اأ�صمى واأهّم 

م���ن القتال، لكّن البع�ص مثل اأبنائكم ا�صُت�صهدوا. هوؤلء يف الواقع 

هم املدافعون عن مرقد ال�صّيدة زينب واملدافعون عن �صامّراء وعن 

الكاظمّي���ني وعن مرقد اأم���ري املوؤمنني ومرق���د احل�صني R. اإّن 

ا النجف  اأ�صالف هوؤلء التكفريّيني هاجموا منذ �صنوات بعيدة جدًّ

وكرب���الء ومل يتمّكنوا من اأن يطالوا النجف، لكّنهم دخلوا كربالء 

وحّطموا مرقد الإم���ام احل�صني، واأحرقوا �صريح الإمام احل�صني، 

اأ�صعل���وا الن���ريان يف �صندوق قرب الإمام احل�ص���ني؛ اأولئك اأ�صالف 

ريق���ت اإن كانوا لبنانّيني اأم 
ُ
ه���وؤلء. اإّن دماء ه���وؤلء ال�صباب التي اأ

�صورّي���ني اأم اإيرانّيني، اأم عراقّيني، فقد اأريقت دماوؤهم دفاًعا عن 

حرمي الت�صّيع؛ هذه الدماء اأريقت دفاًعا عن اأهل البيت R، لذا 

ُر هوؤلء ال�صهداء كثرًيا، اأبناءكم،  هي دماء غالية وقّيمة. نحن ُنقِدّ

)1(

والبع�ص منهم اأزواجكم اأو اآباوؤكم.

اعلم���وا اأّن اأيًّا من هوؤلء ال�صه���داء، �صبابكم يف اأّي منطقة من 

�صوري���ا ا�صُت�صه���دوا، اأو يف اأي م���كان يف العراق، فه���م ا�صُت�صهدوا 

يف مق���ام الدفاع عن مراق���د اأهل البيت؛ ل ف���رق يف اأّي مكان من 

الع���راق اأو �صوري���ا، لأّن اأبناءك���م ه���وؤلء �صم���دوا يف وج���ه َمن لو 

تّكن���وا م���ن تنفيذ ما اأرادوه ملا بق���ي اأثٌر من اآثار اأه���ل البيت. ما 

ه���و املانع الذي ح���ال دون ذلك؟ اإّنه���م هوؤلء ال�صب���اب امل�صّحون 

وم���ن جملتهم اأبناوؤكم، اأزواجك���م الذين ذهبوا و�صمدوا واحت�صوا 

�ص���راَب ال�صهادة. اإّن ب���اب ال�صهادة مفتوح على هذا النحو يف وجه 

ا الذين كان���وا يقّدمون  م���ن يحالفهم التوفي���ق. حّتى اأولئ���ك اأي�صً

1- في لقاء مع عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد/13 جمادى األولى 1436هـ/ 
2015/3/3م.    
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الدع���م ومل يكونوا يف احلرب؛ يف اأّي���ام احلرب كّل َمن ا�صطدمت 

ا من اأجل  ���ا �صهداء، هم اأي�صً �صيارته���م يف طريق اجلبهة هم اأي�صً

اهلل ويف �صبي���ل اهلل. يجب اأن نعرف قْدرهم، علينا اأن ندرك ذلك 

م���ن اأعماق كيانن���ا. اإذا فهمنا، فهذا ُيحدث فرًق���ا يف نظرتنا اإىل 

امل�صائ���ل الدنيوّية. اأينما ا�صُت�صهد اأبناوؤكم فكاأّنهم ا�صُت�صهدوا عند 

ق���دم �صريح الإمام احل�صني اأو عند ق���دم �صريح اأمري املوؤمنني اأو 

عن���د قدم �صري���ح ال�صّيدة زينب R. ل فرق ب���ني اأن ي�صت�صهدوا 

يف الف���الة الفالنّي���ة يف الإقليم الف���الين يف �صوريا اأو يف الفالة يف 

الإقلي���م الف���الين يف الع���راق اأو يف اأي مكان، ه���ذا ل ُيحدُث ذلك 

فرًقا. كاأن ُي�صت�صهد اأماَم باب مرقد الإمام احل�صني Q يف مقام 

)1(

الدفاع؛ هذه نعمة كبرية، هذه �صعادة كبرية.

هوؤلء ل ُيعرف���ون ول ي�صتهرون، بع�صهم يذي���ع �صيته وي�صتهر؛ 

لك���ن اأكرثهم غ���ري معروفني، لكّنه���م يحافظون عل���ى ]ا�صتقرار[ 

اأمن���ي واأمنكم. ل���و مل يكن هنالك اأماٌن مل���ا كان هنالك جامعة ول 

بحٌث ول درا�صات ول اإعداٌد للنخب. فحيث ل اأمان ل �صيء موجود 

)2(

يف الواقع.

لقد ت�ص���دى اأبناوؤكم باأرواحهم كي ل يتمّك���ن اأ�صحاب النوايا 

ال�صيئة اأولئ���ك اخلبيثون من الو�صول اإىل مراقد اأهل البيت، لهذا 

ا. طبًعا الأمر �صعٌب بالن�صبة اإىل الآباء  ال�صب���ب لهم �صاأٌن رفيع جدًّ

والأّمهات والزوجات والأبناء، هذا اأمٌر بديهّي، لكّنكم حتّملتم هذا 

الأم���ر ال�صعَب من اأج���ل اهلل، واإن �صاء اهلل تعاىل �صينري ب�صركم 

بلطف���ه وبف�صله يف عامل الآخرة، يف الن�صاأة الأخرى، يوم القيامة؛ 

1- في لقاء مع عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد 2015/3/16م.       

2- في لقاء مع المشاركين في المؤتمر الوطنّي التاسع لـ »نَُخب الغد«/1 محرّم 
1437هـ /2015/10/14م.     
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عندما ت�صتغيث كّل اخلالئق م�صطّرة اأمام املحنة، فاإّن �صهداءكم 

اإن �صاء اهلل يلّبون نداءكم واإن �صاء اهلل ُيذِهبون اأملكم. 

حتّملت���م ه���ذه امل�صائب ب�صب���ب املهّمة الكبرية الت���ي حتّملوها 

ه���م وقبلوا بها. لي����ص اجلميع م�صتعّدين للت�صحي���ة؛ اأولئك الذين 

ي�صّح���ون ه���م البارزون يف ه���ذه الأّمة. هكذا كانوا من���ذ البداية؛ 

بع�صهم يوؤمن���ون بالإ�صالم وباهلل تعاىل وبالنب���ي P لكّنهم لي�صوا 

م�صتعدي���ن لتحمل املتاعب؛ فهوؤلء لي�صوا مثل َمن جاهدوا اجلهاد 

)1(

الكبري يف �صبيل اهلل وحتّملوا امل�صاق.

4-1. مزايا الشهداء المدافعين عن المراقد

اأتن���اول مو�صوًع���ا يتعّلق به���وؤلء ال�صهداء الذي���ن ا�صُت�صهدوا يف 

الع���راق اأو يف �صوري���ا. اإّن �صهداءك���م ه���وؤلء الذي���ن ا�صت�صهدوا يف 

احلقيق���ة دفاًعا عن ح���دود العقيدة واحل���دود احل�ّصا�صة يتمّتعون 

مبزاي���ا عّدة؛ اإحدى ه���ذه املزايا اأّنهم ذهب���وا متطّوعني ل�صتقبال 

ال�صه���ادة؛ اأحياًن���ا يكون الإن�ص���ان جال�ًصا يف بيت���ه فيهاجمه العدّو، 

���ا �صهيد، لك���ن هنالك  وُي�ص���اب ب�ص���اروخ وُي�صت�صه���د، ه���ذا اأي�صً

ف���رق بينه وبني َم���ن يخرج من بيته مهاج���ًرا هجرًة قّيم���ة {َوَمْن 

. اإّنه���م يخرج���ون م���ن 
)2(

{ ِ
َّ

َيْخُرْج ِمْن َبْيِت��ِه ُمَهاِج��ًرا اإَِل اهلل

بيوتهم، متخّلني عن الراحة، يرتك���ون ن�صاءهم واأبناءهم واآباءهم 

واأّمهاتهم قا�صدين اجلهاد يف �صبيل اهلل. هذه ميزة عظيمة. طبًعا 

كان لدين���ا الكثريون منه���م يف اأثناء احل���رب املفرو�صة، لكن هذا 

المدافعين عن المراقد 18 جمادى  1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء 
اآلخرة 1437هـ/ 2016/3/27م.               

2- سورة النساء، شطر من اآلية 100.
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املعن���ى -يف حالة ال�صهداء الأعّزاء الذي���ن ا�صت�صهدوا يف العراق اأو 

يف �صوريا دفاًعا عن املراق���د املطّهرة-ي�صملهم وجميعهم من هذا 

القبيل. 

���ا اإّن الكثريي���ن من ه���وؤلء ال�صه���داء هم اأ�صخا����صٌ عربوا  ثانيًّ

مرحلة احلداثة ومرحلة ال�صباب ول ميكن القول اإّن حما�ص واندفاع 

ال�صب���اب ا�صتهواه���م، ل؛ اإذا توّجه رجٌل يف الأربع���ني �صنة ونّيف اأو 

جت���اوز اخلم�ص���ني �صنة اأو جت���اوز الثالثني �صن���ة، ملواجهة اخلطر، 

ملواجهة عدوٍّ جّرار، فهذا اأمر اآخر ناجم عن عقل وعقيدة وت�صحية. 

امليزة الأخرى هي اأّنهم يف معظمهم -لي�ص كّلهم-لديهم ن�صاء 

واأبن���اء والتزامات دنيوّي���ة. اإّنهم ي�صّكلون فرًقا م���ع َمن يفتقد اإىل 

تلك اللتزامات، لي�ص لديهم هذه اللتزامات؛ اإّنهم غالًبا من هذا 

القبيل.  وهذه ميزة اأخرى جتعل اأجَر ال�صهيد م�صاعًفا. 

هنال���ك ميزة اأخرى ه���ي من اأ�صمى املزايا. ه���ذه امليزة تكمن 

يف كونه���م ذهبوا للدفاع عن مراقد اأهل البيت، ذهبوا للدفاع عن 

املراقد، ل���و اّنهم مل يذهبوا لن�صرة ال�صب���اب املحّلّيني هناك -يف 

الع���راق اأو يف �صوريا-ل اأحد يعلم كيف كان���ت �صتنتهي الأمور. اإّن 

َم���ن ت�صّدوا لهذا التّيار التكفريّي ت�صّدوا يف الواقع جلبهة جّرارة 

يفوق خطُرها خطَر ال�صهاينة. فاإن مل يكونوا اأ�صواأ من ال�صهاينة 

فهم لي�صوا اأف�صل منهم.

اإّن ما يح�صل يف منطقتنا هذه -يف منطقة غرب اآ�صيا-هو جزء 

م���ن خريطة ا�صتثنائّية لأعداء يف غاي���ة اخلطورة، اأي الأمريكّيون 

وال�صهاينة والغربّيون. لقد قاوم هوؤلء ]ال�شهداء[ يف وجه خمطط 

ال�صتكبار هذا و�صم���دوا. َمن مل يفهموا هذه احلقائق، مل يفهموا 

حقائق املنطقة. اإّن كّل َمن ينكرهم مل يفهم الوا�صحات والبّينات 
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ا. لدينا يف  العقلّي���ة وال�صيا�صّي���ة. له���ذا ال�صب���ب قدرهم كبري ج���دًّ

رواياتن���ا ع���ن الأئّم���ة R اأّنهم اأ�ص���اروا اإىل عدد م���ن ال�صهداء، 

وقال���وا اإّن لهم اأج���ر �صهيدين؛ فلقد ورد يف بع�ص الأحاديث اأّن كّل 

�صهيد منهم له اأجر �صهيَدين... . 

 R ورد يف رواي���ة حول جماعة من املجاهدين يف زمن الأئّمة

اأّن هوؤلء يعربون يوم القيامة فوق اأكتاف بقّية النا�ص ويذهبون اإىل 

���ا لدّي حول �صهدائكم  اجلّن���ة، واإّن اهلل يجعلهم يحّلقون. اأنا اأي�صً

ه���وؤلء الت�صّوُر نف�ُصه؛ واأعتقد اأّنهم مثله���م ولكّل واحد منهم اأجر 

�صهيَدين. اأظّن اأّننا جميًعا يوم القيامة نعاين، جميعنا مبتلون -يف 

ا مبتلون- �صبابكم هوؤلء، اأبناوؤكم هوؤلء،  يوم القيامة الأولياء اأي�صً

اأزواجك���م هوؤلء واآباوؤكم من جملة َمن يحّلقون اإىل اجلّنة باللطف 

)1(

الإلهّي والآخرون يغبطونهم، اإّنهم من هذا القبيل.

ه���وؤلء ال�صه���داء الذي���ن جتتم���ع عوائلهم هن���ا الي���وم، هوؤلء 

ال�صهداء املدافعون عن املراق���د، يتمّتعون مبزايا �صاأ�صري الآن اإىل 

ميزَتني اأو ثالث منها.

املي���زة الأوىل هي اأّنهم دافعوا عن مراقد اأهل البيت يف العراق 

و�صوري���ا وا�صُت�صهدوا يف هذا ال�صبيل. ل���و مل يكن هنالك دفاٌع عن 

هذه املراق���د -طبًعا �صهداوؤنا كانوا جزًءا م���ن اجليل العظيم من 

ال�صب���اب النا�صطني م���ن العراقّيني وغري العراقّي���ني- لكان هوؤلء 

 .R الأع���داء العنيدون واخلبيثون قد اأهان���وا مراقد اأهل البيت

رمّبا ل���و تّكنوا من الو�صول اإىل هذه الأمكن���ة املباركة التي يحّف 

به���ا مالئكُة ال�صم���اء لدّمروها؛ لكّن ه���وؤلء ال�صب���اب مل ي�صمحوا 

1- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد  15 ربيع الثاني 
1437هـ/ 2016/1/25م.    
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ا، عددهم  بذل���ك. طبًعا قل���ُت اإّن �صبابن���ا وجماهدينا قليلون ج���دًّ

قليل اأكان يف العراق اأم يف �صوريا؛ معظمهم �صبابهم، لكن م�صاركة 

هوؤلء ال�صباب يف هذه احلادثة املهّمة هي واحدة من مزايا العظام 

؛ 
)1(

ى َنْحَب��ُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر} منهم الذين {َفِمْنُهْم َمْن َق�سَ

ا�صت�صه���د ع���دٌد منهم وه���وؤلء هم �صبابك���م، والبع����ص ل يزالون 

ينتظرون وه���م م�صتعّدون لل�صهادة. هذه مي���زة؛ ميزة الدفاع عن 

مراقد اأهل البيت R، عن مرقد �صّيد ال�صهداء، عن مرقد اأمري 

.R املوؤمنني، عن مرقد الكاظمّيني، عن مرقد ال�صّيدة زينب

املي���زة الثانية ل�صهدائكم ه���وؤلء الذين نا�صل���وا يف وجه العدّو 

والذي���ن ل���و مل ينا�صلوا �صّده ل���كان هذا العدّو قد دخ���ل اإىل البلد 

ولتوّج���ب الن�صال �ص���ّده هنا. ذلك العدو ال���ذي مّت �صّده يف اإقليم 

العراق الفاليّن اأو يف اإقليم �صوريا الفاليّن، لو مل يتّم �صّده لتوّجَب 

علينا اأن نقاتلهم ون�صّدهم يف كرمان�صاه وهمدان وبقّية الأقاليم. 

يف الواقع �صهداوؤنا الأعّزاء هوؤلء ذهبوا وقّدموا اأرواحهم يف �صبيل 

الدف���اع عن البلد، الأّمة، الدين الثورة الإ�صالمّية وعن اجلمهورّية 

الإ�صالمّية.

ا ميزة  امليزة الثانية هي اأّنهم ا�صُت�صهدوا يف الغربة؛ وهذه اأي�صً

 
ُ
كب���رية، هوؤلء ل���ن ين�صاهم اهلل تع���اىل ولن يت���ّم جتاهلهم، فاهلل

  
)2(

تعاىل يح�صي دقائق الأمور وتفا�صيلها.

 ل���و مل يك���ن �صهداء الدف���اع عن املراق���د، لكان علين���ا الآن اأن 

 R نح���ارب العنا�ص���ر الفتنوّي���ة اخلبيث���ة املعادية لأه���ل البيت

ولل�صيعة، يف امل���دن الإيرانّية. وكان هذا م���ن خمّططات الأعداء؛ 

1- سورة األحزاب، شطر من اآلية 23.

2- في لقاء مع جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد 15 ربيع الثاني 
1437هـ/ 2016/1/25م.    
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حني كانوا يف العراق، �صعوا لكي ميتّدوا نحو املناطق احلدودّية مع 

اجلمهورّي���ة الإ�صالمّية، والو�صول اإىل املناطق ال�صرقّية يف العراق 

املحاذي���ة للجمهورّية الإ�صالمّية؛ واإىل املحافظات احلدودّية؛ فتّم 

بيدوا، وُفّرق جمعهم. 
ُ
الت�ص���ّدي لهم، ومّت توجيه �صربة اإليه���م، واأ

وُيعم���ل الآن على اإزالتهم والتخّل�ص منه���م كّليًّا. وهكذا احلال يف 

���ا؛ فلو مل يق���م قادتن���ا الأفا�صل مبا قاموا ب���ه، لكّننا  �صوري���ا اأي�صً

الآن، عل���ى حّد تعب���ري رادودنا العزيز، م�صّطري���ن اإىل حماربتهم 

يف هذه الأنحاء؛ ولكان علينا اأن نقاتلهم يف �صوارعنا ومدننا هذه. 

���ا من الأمن ال���ذي تعي�صونه الآن، ه���و بف�صل هوؤلء  اإّن ج���زًءا مهمًّ

 
)1(

املدافعني عن املراقد.

4-2. أهمّية شهداء حرس الحدود ومظلومّيتهم

اجل���زء املهّم الآخر من الأمن مرتب���ط بحر�ص حدودنا هوؤلء؛ 

�ص���واًء كانوا م���ن قّوات ال�صرط���ة امل�صتقّرين عند احل���دود، اأو من 

الق���ّوات الربّية للحر�ص املوجودة هن���اك، اأو من باقي القّوات التي 

ت���رتّدد اإىل احل���دود والتي تتواج���د وتن�صط وت�صع���ى وجتّد هناك؛ 

ا يبقون يف  وه���ذا ناجم عن بركات ه���وؤلء. وهوؤلء امل�صاك���ني اأي�صً

الظ���ّل جمهول���ني! اأنتم جتل�ص���ون يف بيوتكم مرتاح���ي البال، ماذا 

تعرف���ون ع���ن احلدود؟ وتر�صل���ون ابنك���م اأو بنتك���م اإىل املدر�صة، 

يذهبون ويرجعون، ل�صتم قلقني عليهم تذهبون اإىل مراكز عملكم 

وترجع���ون مطمئّني البال؛ تذهبون اإىل املتن���ّزه وجتل�صون فيه من 

دون اأّي �صع���ور بالقل���ق؛ تقيمون امل�صريات واأنت���م مطمئّنون، وغري 

رمضان   24 المراقد  عن  والمدافعين  الحدود  شهداء  عوائل  مع  لقاء  في   -1
1438هـ/ 2017/6/18م.
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قلقني م���ن الو�صع الأمني، اإّنكم تعي�صون باأمان. ماذا تعرفون عّما 

يعانيه ذلك الذي يقف عند احلدود ويحول دون دخول العدّو البلد؟ 

ه���ذا ل يعرف به النا����ص، اإّنه مظلوم. �صه���داء املناطق احلدودّية 

مظلوم���ون؛ �ص���واًء يف احل���دود اجلنوبّية ال�صرقّي���ة، اأي يف منطقة 

بلوت�ص�صت���ان وكرمان واأمثاله���ا، اأو يف منطقة ال�صمال الغربّي ]اأي[ 

منطقة كرد�صتان وكرمان�صاه و�صائر املناطق، اأو يف املناطق الأخرى 

التي ت�صهد فيها احلدود م�صاكل؛ يف كّل هذه املناطق، يدافع حر�ص 

حدودنا بكّل وجودهم. لو مل يكن هوؤلء احلّرا�ص، لكانوا اأدخلوا من 

بع�ص هذه املناط���ق احلدودّية اإىل البالد اآلف الكيلوغرامات من 

املخ���ّدرات، والتي ميكن لكّل كيلوغرام منه���ا اأن يف�صد ويدّمر مئة 

�صاّب ويت�صّبب بهالك���ه. ومن الذي يقف بوجه هوؤلء؟ اإّنهم حر�ص 

حدودن���ا! هم الذي���ن ي�صّحون ومن ثّم ُي�صت�صه���دون؛ لهذا ال�صهيد 

قيم���ة كبرية. فال�صهداء املدافعون ع���ن املراقد ]يقفون وي�صّحون[ 

)1(

بتلك الطريقة. و�صهداء املناطق احلدودّية بهذه الطريقة.

4-3. دور شهداء األمن والمعلومات في أمن البلد

���ا  �صه���داء الأعم���ال الأمنّي���ة واملعلوم���ات داخ���ل الب���الد اأي�صً

بطريقة ما؛ هوؤلء الذي���ن يجولون باأعينهم الثاقبة، ويعرثون على 

املجموعات املخّرب���ة، واخلاليا الإرهابّية، التي ل تختلف اأ�صكالها 

عن اأ�ص���كال النا�ص العادّيني، ]اإّل اأّن[ قلوبهم جهّنمّية غري مرئّية. 

هذا العامُل الأمنّي ]يف اأجهزتنا[ مبا يتمّتع به من اخلربة والذكاء، 

وبامل�صاعدة التي يتلّقاها من النا�ص، وبالهداية التي ي�صتمّدها من 

1- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد 4 شّوال 
1438هـ/ 2017/6/28م.
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اهلل تع���اىل، ميكنه اأن يجد ه���وؤلء ويك�صفهم. واأحياًنا ت�صمعون اأّنه 

مّت الق�ص���اء على اأربعني خلّي���ة، وع�صرين خلّية، وميكن لكّل واحدة 

من ه���ذه اخلاليا اأن تقتل مئ���ات الأ�صخا�ص وجتّزر به���م؛ اأحياًنا 

)1(

ي�صت�صهد اأحد هوؤلء ]الأمنّيني[، ولهوؤلء اأهمّية كبرية.

4-4. الحّق الكبير للشهداء المدافعين عن المراقد

وحرس الحدود وحّق عوائلهم على إيران

 مب���ا اأّنك���م عوائل �صه���داء، واأنتم مفجوعون وق���د خ�صتم هذه 

التجرب���ة؛ اأري���د اأن اأقول هذا ال�صيء� ولُين�صر ه���ذا الكالم ولرُيّدد 

حّت���ى يعلم النا�ص كم من اخلدمات يقّدمها هوؤلء ال�صهداء للبلد � 

وهو اأّن اخلدمة، ل تنح�صر بتاأمني املاء واخلبز، فالأهّم من اخلبز 

وامل���اء هو الأمن؛ هوؤلء يوّف���رون الأمن للبالد. هكذا هو احلال يف 

جمي���ع مناطق الب���الد احلدودّية؛ و�ص���واء اأولئك الذي���ن يدافعون 

ع���ن املراقد امل�صّرفة خ���ارج البالد، اأو اأولئك الذي���ن يعملون عند 

احل���دود، اأو الذين يعملون على الأم���ن داخل املدن ويف الطرقات، 

 
)2(

فالبلد ]وال�صعب[ يدين لكّل منهم بحياته.

1- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد 4 شّوال 
1438هـ/ 2017/6/28م.

2-  المصدر نفسه.                     
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5. شهداء حزب الله اللبنانّي

5-1. شهداء قادة حزب الله

5-1-1. السّيد عّباس الموسوّي

تلّقيت باأمل واأ�صف كبريين خرب ا�صت�صهاد العال�ِم املجاهد الذي 

مل يك���ن ميّل ول يتعب، اإّنه القائ���د امل�صّحي يف حزب اهلل اللبنايّن 

حّجة الإ�صالم ال�صّيد عّبا�ص املو�صوّي الذي ا�صُت�صهد وزوجته وطفله 

ال�صغري على يد النظام ال�صهيويّن املجرم.

   رحم���ة اهلل عل���ى ه���ذا ال�صّي���د اجللي���ل وال�صج���اع واملخل�ص 

والعال�ِ���م، ولعن���ة اهلل وخلقه وغ�صب���ه على ال�صهاين���ة الوح�صّيني 

ا�ص���ي الدماء الذي���ن ل يتّورعون عن ارت���كاب اأي جرمية يف  وم�صّ

ا  �صبي���ل مقا�صده���م اخلبيثة والعدائّي���ة، ولعن���ة اهلل وغ�صبه اأي�صً

عل���ى حماتهم وداعميه���م اخلبيثني وامل�صتكربي���ن الذين ُيظهرون 

يوًم���ا بعد يوم واأكرث م���ن اأي وقت �صبق وجَهه���م اخلائن واملعادي 

ه���م الطرف عن جرائ���م ذلك النظام  لالإن�صانّي���ة م���ن خالل غ�صّ

الفظيعة ومب�صاعدتهم على ا�صتمرارها ول يتوّرعون عن اأي موؤامرة 

اأو خيانة �صّد امل�صلمني ال�صاعني وراء حقوقهم. اإّن �صفك دماء هذا 

ال�صهيد الكبري والعزيز ومرافقيه املظلومني، بغري وجه حّق، �صوف 

يجعل املواجهة املحّقة لل�صعبني اللبناين والفل�صطيني �صّد املحتّلني 

ال�صهاين���ة اأكرث جدّية واأكرث عمًقا. اإّن ه���ذا ال�صّيد اجلليل، الذي 

م���زج العلم بالعمل والقول بال�صدق والت�صحية بالكيا�صة واحلكمة 

والوع���ي، قد نال �صرف ال�صهادة يف �صبيل هدف���ه الإلهي واملقّد�ص 

الذي جتّلى يف الدفاع عن الإ�صالم ومواجهة الظلم والعدوان فحاز 

عل���ى ال�صع���ادة الأبدّية و�صوف ي�صتم���ّر اأ�صحابه ورفاق���ه وال�صعب 
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امل�صلم املظلوم يف لبنان وفل�صطني يف طريقه وعلى خطاه.

براأي���ي اإّن ما ح���دث ل�صهيدنا العزيز ال�صّي���د عّبا�ص املو�صوّي هو 

اأف�ص���ل خاتة بالن�صب���ة اإىل املجاه���د يف �صبي���ل اهلل. بالن�صبة اإىل 

ا  ال�صاع���ي يف �صبيل اهلل ل �صيء اأف�صل م���ن هذا امل�صري. نحن اأي�صً

َق و�صرعان ما و�صل اإىل مق�صده. طبًعا  نتمّنى ذلك؛ لكّن �صهيدنا ُوفِّ

اإّن فقدانه بالن�صبة اإلينا م�صيبة؛ وبالن�صبة اإىل ال�صاحة اللبنانّية ول 

�صّيم���ا بالن�صبة اإىل حزب اهلل اإّنه تقدمي قرب���ان يف �صبيل اهلل. لقد 

ا بارًزا؛ لقد جمع  كان املرحوم ال�صهيد ال�صّيد عّبا�ص املو�صوّي �صخ�صً

يف كيانه مزايا ح�صنة كثرية؛ جمَع الديَن والتقوى وال�صالبة بالذكاء 

وال�صجاع���ة. لقد �صهدن���ا ت�صحيته يف ال�صاح���ة اللبنانّية. لقد مل�صنا 

باأنف�صنا هنا وعن قرب فعاليته ونداءاته وهّمه وغّمه من اأجل الق�صّية 

اللبنانّي���ة. ل اأن�صى تلك الأّيام ال�صعبة وع���بء املحنة وال�صراعات 

الداخلّية يف لبنان، وكان ال�صّيد قد زارين هنا و�صّمتنا جل�صٌة امتّدت 

ا  ل�صبع �صاعات للو�صول اإىل نتيجة؛ لقد راأيت كم كان ن�صيًطا ومهتمًّ

بق�صايا النا�ص واملجاهدين. رحمه اهلل وح�صره مع اأوليائه، وليوّفيه 

ا. ف�صاًل عن ال�صهادة الأجَر الوافر على مظلومّيته اأي�صً

5-1-2. الحاج عماد مغنّية

اإّن �صه���ادة الأخ احلاج عم���اد مغنّية املجاهد املخل�ص وامل�صّحي، 

الت���ي هي منتهى الع�ص���ق وال�صوق للجهاد يف �صبي���ل اهلل، فوٌز عظيم 

ومنتهى ال�صعادة وهو م�صدر فخر وعّز بالن�صبة اإىل �صعب لبنان الذي 

رّبى مث���ل هوؤلء الرجال العظام وقّدم���ه يف �صاحة املطالبة باحلرّية 

والن�صال يف وجه الظلم. اإّن فقدان هذا الرجل احلّر وامل�صّحي، على 

1- رسالة بمناسبة استشهاد حّجة اإلسالم السيّد عبّاس الموسوّي، أمين عام حزب 
الله اللبنانّي 13 رجب 1412هـ/ 1992/2/17م.
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ا بالن�صبة اإىل كّل اإن�صان �صريف وبالن�صبة اإىل  الرغم من اأّنه موؤمٌل جدًّ

كّل َم���ن عرفوه ل �صّيما والديه وزوجته واأبنائه الأعّزاء والآخرين من 

اأ�صحابه، لكن حياَة ووفاة اأمثاله من النا�ص ملحمة اأيقظت ال�صعوب 

وتقّدم قدوًة لل�صباب وتنري الآفاق وتر�صم للجميع طريق الو�صول اإليها. 

فليعل���م ال�صهاينُة م�صا�ص���و الدماء املجرم���ون اأن الدماء الطاهرة 

لأمثال عماد مغنّية �صتوّلد املئات من عماد مغنّية و�صُت�صاعُف املقاومَة 

�ص���ّد الظلم والف�صاد والطغيان. لقد �صّح���ى الرجال العظماء اأمثال 

هذا ال�صهي���د العظيم بحياته���م وراحتهم واملناف���ع املادّية يف �صبيل 

الدف���اع عن املظلوم والن�صال يف وجه الظلم وال�صتكبار. وهذه قيمة 

�صامية تقّدرها وتعّظمها كّل ال�صمائر الإن�صانّية. فر�صوان اهلل تعاىل 

)1(

عليه وعلى جميع املجاهدين يف �صبيل اهلل.

5-2. بقّية شهداء حزب الله اللبنانّي الممّيزين

5-2-1. الشهيد هادي نصر الله

اأتقّدم من �صماحة حّجة الإ�صالم العال�ِم املجاهد ال�صّيد ح�صن 

ن�ص���ر اهلل )دامت معالي���ه( ومن والدت���ه الفا�صل���ة باأ�صمى اآيات 

التربي���ك واملوا�صاة بال�صهادة الداعية لالعتزاز والفخر التي نالها 

ابنكم العزيز ال�ص���اب. هذا امتحان كبري اآخر تخو�صونه يف �صبيل 

اهلل بع���ّزة وفخ���ر، بالإ�صافة اإىل قائمة المتحان���ات الأخرى التي 

طويتموه���ا ب�ص���رب وزّينتموها يف الفرتات املوؤمل���ة واملليئة باجلهاد 

واملقاوم���ة. اإّن الكي���ان ال�صهي���وين الغا�ص���ب واملعت���دي وال�صر�ص 

باإجرام���ه ال���ذي اأّدى اإىل ا�صت�صهاد خرية �صب���اب لبنان وفل�صطني 

عماد  الحاج  شهادة  بمناسبة  اللبناني  الله  لحزب  العام  األمين  إلى  رسالة   -1
مغنيّة 7 صفر 1429هـ/ 2008/2/14م. 
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لن يحّق���ق اأّي منفعٍة ل���ه لأّن دماء ال�صهيد ه���ادي ودماء ال�صهداء 

الآخري���ن م���ن اأبناء الإ�ص���الم يف لبن���ان �صيزيد م���ن تاأّجج نريان 

)1(

املقاومة يف وجه الكيان املحتّل لفل�صطني ولبنان.

بمناسبة  الله  نصر  حسن  السيّد  اإلسالم  حّجة  إلى  ومواساة  تبريك  رسالة   -1
شهادة ابنه 12 جمادى األولى 1418هـ/  1997/9/14م. 



دعاء ختامّي

اإله���ي، نق�ص���م عليك مبحّم���د واآل وحمّم���د، باأن جتعل 

ذك���رى �صهدائنا يف بالدنا اأكرث حياًة يوًما فيوًما. اإلهي زد 

�صهداء الب���الد وعوائل ال�صهداء عّزة ورفع���ة يوًما فيوًما. 

اإله���ي! ل تطفئ نور ال�صهادة ه���ذا، ول تخمد جّو ال�صهادة 

ه���ذا، وطلب ال�صه���ادة هذا، واحلما�ص���ة وال�صوق لل�صهادة 

هذا املوجود يف قلوب البع�ص. اإلهي! اآِت هذه الف�صيلة لكّل 

َمن يف قلبه هذا ال�صوق واحلما�صة باملعنى الواقعي للكلمة؛ 

و�صاع���ف بركات���ك عليهم. اح�ص���ر ال�صهداَء م���ع الر�صول 

الأك���رم P، وم���ع �صهداء كرب���الء. اجعِل ال���روَح املطّهرة 

لإمامنا العظيم الذي كان الهادَي حلركة ال�صهادة را�صيًة 

ها بنا. اجعِل القلَب املطّهر لويّل الع�صر |را�صًيا  عّنا واأ�ِصرَّ

 
)1(

عّنا، وقّربنا يوًما فيوًما من ر�صى ذلك العظيم.

1- في لقاء مع عوائل شهداء حرس الحدود والمدافعين عن المراقد 24 رمضان 
1438هـ/ 2017/6/18م
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