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المقدمة

الحمد هلل ربّ العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق
محمّد بن عبد اهلل وعلى �آله الطيبين الطاهرين.
ال�شهيد هو قلب التاريخ الناب�ض بالحياة ،وكما يهب القلب الحياة
والدم لل�شرايين الياب�سة ،تكون ال�شهادة دم ًا يجري في �شرايين مجتمع
ي�سرع نحو الموت ،ويفقد �أبناءه الثقة والإيمان بالقيم ،مجتمع �آثر
اال�ست�سالم ،وتنا�سى الم�س�ؤولية.
�إنّ ال�شهادة تعطي مثل هذا المجتمع دم ًا ووالدة وحركة جديدة،
و�أكبر معاجز ال�شهادة هي �إي�صال الحياة والدماء �إلى الأجزاء الميتة
من ذلك المجتمع ،من �أجل والدة جيل جديد و�إيمان ووعي جديدين.
ال�شهادة هي �أ ّو ًال و�أخيراً ،ح�ضور دائم في �ساحة المعركة التاريخية
النا�شبة بين الحق والباطل.
وال�شهادة مهما ذكرنا عن عطاءاتها �سنبقى قا�صرين عن بلوغ
كنهها ،كما يقول الإمام الخميني {:
«نحن والكتّاب والخطباء والبلغاء� ،إذا �أردنا �إح�صاء قيمة و�أجر
عمل ال�شهداء والمجاهدين في �سبيل اهلل وت�ضحياتهم و�سعة نتائج
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�شهاداتهم ،ال ُب ّد �أن نعترف بالعجز ،فما بالنا �إذا �أردنا �إح�صاء المراتب
المعنويّة والم�سائل الإن�سانيّة والإلهيّة المرتبطة بال�شهادة ،هنالك
العجز والتواني بال ريب»(((.
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((( الإمام الخميني { �صحيفة نور جزء � 20صفحة 188

الفصل األول

فضل الشهيد
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أحب قطرة إلى اهلل
ُّ

عن الإمام زين العابدين « :Qما من قطرة �أحبّ �إلى اهلل ع ّز
وج ّل من قطرتين :قطرة دم في �سبيل اهلل وقطرة دمعة في �سواد
الليل ال يريد بها العبد � اّإل اهلل ع ّز وجلّ»(((.
�إنّ قطرة الدماء تلك ربّما تكون قطرة من جهة الحجم ،ولكنّها
لي�ست كباقي القطرات� ،إنّها تخت�صر ك ّل �شيء� ،إنّها التوحيد الحقيقي
الّذي نطق به ل�سان العمل مع ك ّل ما يتفرّع عنه ،هي �إثبات الإخال�ص
حيث يرفع الإن�سان يديه عن ك ّل �شيء ليتوجّ ه نحو خالق ك ّل �شيء ،هي
تكبيرة الإحرام العمليّة الّتي يرفع فيها الم�ؤمن يده تعبير ًا عن نف�ض
يديه من ك ّل �شيء ،من الدنيا وما فيها من مال وجاه وفتن ويتوجّ ه �إلى
الحقّ �سبحانه وتعالى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ{(((.
وقد ورد عن النبيّ الأك��رم « :Pفوق ك� ّل ذي ب� ٍّر ب� ّر حتّى يقتل
الرجل في �سبيل اهلل»(((.
لع ّل تلك القطرة ح�صلت في �شهادة حدثت في لحظة من الزمن،
((( بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،90ص .329
((( �سورة الأنعام ،الآية.162:
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .348
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ولكنّها لحظة �أ�شرف من �سنين طويلة ،وك�أنّها ليلة القدر الّتي هي خير
من �ألف �شهر ،تنزّل فيها المالئكة لتب�شّ ر ال�شهيد وتحت�ضنه وترفعه
�إلى جوار الأنبياء والأو�صياء  ،Qترفعه �إلى ما ال عين ر�أت وال �أذن
�سمعت وال خطر على قلب ب�شر!
وكما يقول الإمام الخميني {« :ال يمكن للألفاظ والتعابير
و�صف �أول�ئ��ك ا ّل��ذي��ن ه��اج��روا م��ن دار الطبيعة المظلمة نحو اهلل
تعالى ور�سوله الأعظم وت�شرّفوا في �ساحة قد�سه تعالى»(((.
«�إنّهم النفو�س المطمئنة الّذين يُخاطبهم ربُّهم بقوله} :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ { فهنا ال�ب�ح��ث ع��ن ال�ع���ش��ق وال �ي ��راع ال يمكنه
تر�سيمه»(((.
ال تقولوا أموات ًا

يُعلِّمنا اهلل �سبحانه وتعالى كيف نت�أدّب �أمام عظمة تلك الدماء ،ففي
الوقت الّذي نجد فيه �أنّ الموت حقّ و�أنّه �أمر ال ب ّد منه ،و�أنّه �أمر طبيعيّ
لك ّل النا�س ،ولي�س هو نق�صاً}،ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ {((( .رغم ذلك
كلّه نجده �سبحانه وتعالى ي�أمرنا بالت�أدّب �أمام عظمة ال�شهداء }ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{(((.
فرغم �أنّ الموت لي�س نق� ًصا وعيباً ،لم يرِ د اهلل �سبحانه وتعالى �أن
((( �صحيفة نور ،جزء � ،19ص .40
((( م.ن ،جزء � ،21ص .32
((( �سورة الزمر ،الآية.30 :
((( �سورة البقرة ،الآية.154 :
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يُطلَق على ال�شهداء ،تقديم ًا وت�شريف ًا لهم حتّى على الم�ستوى اللفظيّ .
ومن اللفظ يتعمّق الفارق حتّى يكون حالة نف�سيّة وحالة معنويّة
خا�صة تُخيّم بظاللها على ذكر ال�شهداء والتعاطي معهم }ﮔ ﮕ
ّ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ {((( ،في
حالة ترقٍّ قر�آني من الحالة اللفظيّة �إلى الحالة النف�سيّة.
هذا الت�أدُّب الّذي �أ�شار �إليه الإمام الخميني { ب�شكل وا�ضح في
كلماته حيث يقول في بع�ضها« :كيف يتمكّن �إن�سان قا�صر مثلي �أن
ي�صف ال�شهداء العظام الّذين قال اهلل تعالى في حقّهم }ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ{»(((.
ويقول �أي�ضاً« :ك ّل ما للدنيا فانٍ وك ّل ما هلل يبقى ،وه�ؤالء ال�شهداء
�أحياء عند ربّهم يُرزقون ،لقد نالوا الرزق المعنويّ الأبديّ لدى ربّهم
لأنّهم قدّموا ك ّل ما وهبه اهلل �إليهم و�سلّموا �إليه الأمانة .ولقد قبلهم
اهلل تبارك وتعالى ويقبل الآخرين ،و�أمّ ا نحن فلن�أ�سف على �أنف�سنا �إذ
لم نكن معهم لنفوز معهم� .إنّهم �سبقونا وو�صلوا �إلى ال�سعادة ونحن
بقينا في الوحل ولم ندرك القافلة لن�سير في هذا الم�سير»(((.
لقاء المحبوب

يقول الإم��ام الخميني {« :هنيئاً ل�ه��ؤالء ال�شهداء م��ا نالوه
من لذّة الأن�س ،ومجاورة الأنبياء العظام ،والأولياء الكرام ،و�شهداء
((( �سورة �آل عمران ،الآية.169 :
((( �صحيفة نور ،جزء � ،17ص .104
((( م.ن ،جزء � ،14ص .161
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�صدر الإ�سالم ،و�أكثر من ذلك ،هنيئاً لهم بلوغهم نعمة اهلل الّتي هي
ر�ضوان من اهلل �أكبر».
�إنّ لقاء اهلل �سبحانه وتعالى هو حلم الأنبياء  Rو�أمنيّة الأولياء
وال�شهداء ،ك ّل �أمر يُ�صبح بمقارنته �أمر ًا تافه ًا و�صغير ًا وال قيمة له،
هذه الأمنيّة هي من �أهمّ الأمور الّتي يح�صل عليها ال�شهيد بالإ�ضافة
�إلى مجاورة الأنبياء  Rوال�شهداء ،لذلك نجد الآيّة الكريمة ت�ؤكّد
على اللقاء الّذي �سيتفرّع عنه ك ّل رزق ونعمة } ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

14

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{(((.

يقول الإم��ام الخميني { في كلماته�« :إنّهم اتّ�صلوا بع�شقهم
باهلل العليّ الكبير ،بالمع�شوق وو�صلوا �إليه ونحن ال زلنا في منعطف
�إحدى الأزقّة».
وي�شرح لنا الإمام الخميني { كيف يُمكن لل�شهادة �أن تخت�صر
الطريق وت�صل بال�شهيد �إلى لقاء اهلل تعالى ،فيقول في �إحدى كلماته:
«لربّما كان ال�س ّر في ذلك �أنّ الحجب الّتي فيما بيننا وبين اهلل تعالى
وتجلّياته ،تنتهي ك ّل هذه الحجب �إلى الإن�سان نف�سه ،الإن�سان هو
الحجاب الأكبر وك ّل الحجب الظلمانيّة �أو الحجب النوريّة تنتهي
�إلى الحجاب الّذي هو الإن�سان بذاته ،فنحن الحجاب بين ذواتنا وبين
وجه اهلل ،ف�إذا �أزال �أحد هذا الحجاب في �سبيل اهلل وانك�سر الحجاب
((( �سورة �آل عمران ،الآيتان.170 -169 :
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بف�ضل الت�ضحيّة بحياته ،ف�إنّه يكون قد ك�سر جميع الحجب مثل
حجاب ال�شخ�صيّة وحجاب الإ ّنيّة ،نعم ينك�سر هذا الحجاب بالجهاد
والدفاع في �سبيل اهلل وفي �سبيل بالد اهلل والعقيدة الإلهيّة».
خا�صة �أولياء اهلل �سبحانه وتعالى ،تُرافقه
نعم� ،إنّ ال�شهيد من ّ
العناية الإلهيّة وتُحيط به في ك ّل الم�سيرة الّتي يطويها الإن�سان في
جميع مراحله ،فلنقر�أ مع ًا هذه الم�سيرة(((.
الشهيد في الدنيا :فخر وعز ّ

�إنّ الحياة تحكي ك ّل يوم على م�سمعنا كيف يقتحم ال�شهيد القلوب
ويح�صل على ذلك الع ّز العظيم واال�ستثنائي فيها.
والفخر ال�شامخ الّذي يناله عوائلهم ومجتمعهم رغم ك ّل الجراح.
وه��ذا ما �أ�شار �إليه الإم��ام الخميني { عندما قال عن العزّ:
«ال�شهادة ع ٌّز �أبديّ » ،وعن الفخر «كانت ال�شهادة فخراً للأولياء وهي
فخر لنا �أي�ضاً»�« ،إنّ الإ�ست�شهاد في �سبيل اهلل فخر لنا جميعاً».
الشهيد في البرزخ

من المواطن ال�صعبة الّتي تنتظر الإن�سان �س�ؤال القبر� ،أو كما
تُعبّر عنه الروايات «فتنة القبر» حيث ي�أتي الملكان ال�شديدان لي�س�أال
الإن�سان عن ربِّه ودينه..
قد يت�صوّر البع�ض �أنّ الجواب �سهل ،فما �أ�سهل �أن تقول «اهلل ربّي
((( �صحيفة نور ،جزء � ،14ص .161
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والإ�سالم ديني .»..ولكن الحقيقة على خالف ذلك ،لأنّ عليه �أن يُجيب
بل�سان ال�صدق ،حيث ال خداع وال كذب في هذا اليوم الع�صيب .وال�صادق
تُطابق �أقواله �أعماله ،لذلك �سيكون الجواب �صعب ًا ج ّداً! هل كان محور حياته
اهلل تعالى ،هل كان خطّ ه في هذه الدنيا ما ر�سمه الإ�سالم والحكم ال�شرعيّ ؟
�أم �أنّ محور حياته كان الدنيا والأهواء }ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{(((.
في هذا اليوم الّذي يقف فيه الإن�سان خائف ًا ذلي ًال ينتظر من يُعينه
وينطِ ق ل�سان ال�صدق فيه� ،أمام هول عذاب القبر الّذي بد�أ يقرع بابه ،يكون
فم ال�شهيد ال�صادق جراحه المفتوحة الّتي ت�شهد له بالعبوديّة والإخال�ص!
ويُ�شير الإمام الخميني { �إلى هذه الجراح والقبور في كلماته
حيث يقول في �أحدها�« :إنّ قبور ال�شهداء و�أج�ساد المعوّقين و�أبدانهم
هي ل�سان ناطق يلهج بعظمة �أرواحهم الخالدة».
هذا الفم الّذي ال يحتاج �إلى النطق �أ�صالً ،لأنّ المالئكة ت�ستحي من
�س�ؤال ال�شهيد! نعم �إنّها ت�ستحي حتّى من �س�ؤاله!
فعن النبيّ الأكرم « :Pمن لقي العد ّو ف�صبر حتّى يقتل �أو يُغلب
لم يُفتن((( في قبره»(((.
ولمّا �سُ ئلعنذلكقال«:Pكفىببارقةال�سيوفعلىر�أ�سهفتنة»(((.
((( �سورة الفرقان ،الآية.43 :
((( �أي �أنه لم يُ�س�أل �س�ؤال القبر.
((( ميزان الحكمة ،محمد الري�شهري ،ج� ،2ص  .1515نق ًال عن كنز العمال ،المتقي الهندي،
ج� ،4ص  ،282ح .10496
((( ميزان الحكمة ،محمد الري�شهري ،ج� ،2ص .1515
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الشهيد في الحساب

الح�ساب هو ذلك الموقف ال�صعب الّذي يقف فيه الإن�سان ليُ�س�أل
عن كلِّ كبيرة و�صغيرة }ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{(((.
وهو من الأيّام الع�صيبة والطويلة وال�شاقّة حتّى يقول فيه البع�ض
}ﮞ ﮟ ﮠ{((( في هذا اليوم الّذي ت�شخ�ص فيه الأب�صار وترى
النا�س �سكارى ،وتذهل ك ّل مر�ضعة عمّا �أر�ضعت ،وت�ضع ك ّل ذات حمل
حملها� ،إنّه موقف مخيف و�صعب ج ّد ًا على النا�س.
الخا�ص في ك ّل �شيء
ّ
ولكن هناك �أ�شخا�ص ا�ستثنائيّون لهم و�ضعهم
حتّى في هذا اليوم ال�صعب .ال يم�سّ هم في هذا اليوم �سوء وال تعب! �إنّهم
ال�شهداء ،فهم الّذين تُذلّل دما�ؤهم ال�صعاب ،ويمرّون دون ح�ساب!
فهنيئ ًا لهم!
وقد روي عن الإمام ال�صادق « :Qمن قُتل في �سبيل اهلل لم
يُعرِّفه اهلل �شيئاً من �سيّئاته»(((.
فكثير من الم�ؤمنين ممّن يغفر اهلل تعالى ذنوبه ،تكون مغفرته
بعد ال�س�ؤال عن تلك ال��ذن��وب ،وبعد الوقوف والخوف والتعرُّ�ض
لأهوال ذلك اليوم� ،أمّا ال�شهيد فقد �أفادت هذه الروايّة �أنّه لي�س
فقط يُغفر له ذنبه ،بل هو ال ي�س�أل عنها من الأ�سا�س وال يقف ذلك
((( �سورة الزلزلة ،الآيتان.8 - 7 :
((( �سورة النب�أ ،الآية.40 :
((( الكافي ،الكلينيّ  ،ج� ،5ص .54
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الموقف ال�صعب« ،لم يُعرِّفه اهلل �شيئاً من �سيّئاته»!.
وفي ذلك اليوم هناك الكثير ممّن يتمنّى الرجوع �إلى الدنيا لعلّه
يُ�صلح ما �أف�سد }ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ{((( .وال�شهيد �أي� ًضا يُحبّ الرجوع ولكن ال ليُ�صلح
ما �أف�سد بل ليُكرِّر عمله ويُجدِّ د �شهادته!
وقد روي عن النبيّ الأكرم « :Pما من �أحد يدخل الجنّة يُحبّ
�أن يرجع �إلى الدنيا ،و�أنّ له ما على الأر�ض من �شيء((( ،غير ال�شهيد،
ف�إنّه يتمنّى �أن يرجع فيقتل ع�شر مرّات ،لما يرى من الكرامة».
ف�أيّ كرامة تلك الّتي خ ّب�أها اهلل تعالى لل�شهيد يا ترى؟!.
وي�شير الإم��ام الخميني { �إلى حقيقة �أه��مّ من ذلك كلّه ،وهي �أنّ
ال�شهيد من�ش�أ فخر النبيّ الأكرم  Pومباهاته يوم الح�ساب! حيث يقول}:
«الثورة ملأى من ال�شهداء الح�سينيّين .ونحن واثقون ب�أ ّن الر�سول P
يُباهي بت�ضحيات ه�ؤالء الأعزّاء في الجبهة وب�شهداء المحراب والمنبر
و�شهداء �صفوف الجماعة والم�ساجد والم�ست�شفيات.(((» ...
مقام الشهيد في الجنّة

يقول الإمام الخميني{« :هل يُمكن باال�ستعانة بالقلم والل�سان
تو�ضيح الت�شرُّف �أمام اهلل و�ضيافة المقام المقدّ�س الربوبي؟ �ألم يكن
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.100 - 99 :
((( يعني ال يُحبّ الرجوع ولو �أُعطي ك ّل ما على الأر�ض.
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .63
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هذا المقام هو مقام }ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{((( الّذي انطبق
ح�سب الحديث ال�شريف على �سيّد المظلومين وال�شهداء Q؟ هل
هذه الجنّة هي تلك الّتي يقبل فيها الم�ؤمنون؟ وهل هذا الت�شرُّف
واالرتزاق عند الربّ من المفاهيم الب�شريّة �أم �أنّه �س ٌّر خارج عن حيطة
�أفكار الب�شر؟
خوا�ص عبادك
ّ
�إلهي :ما ه��ذه ال�سعادة العظمى الّتي وفّقت لها
وحرمتنا منها؟»(((.
وهكذا نجد �أنّ ال�شهادة نور �إلهيّ يرافق ال�شهيد في كلِّ مراحل
م�سيرته الإن�سانيّة ،فهنيئ ًا له في الحياة وبعد الموت وفي الآخرة!
لنا الحقّ بعد ذلك كلّه �أن ن�س�أل :من �أين جاء هذا المقام العظيم
لل�شهيد؟
فلن َر مع ًا في الف�صل الآتي ،لعلّنا نوفّق �إلى معرفة ذلك �إذا اكت�شفنا
حقيقة ال�شهادة.

((( �سورة الفجر ،الآيتان.30 - 29 :
((( �صحيفة نور ،جزء .20
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قد يت�صوّر بع�ض النا�س �أنّ القتل في �ساحة المعركة هو هزيمة
وتراجع على الم�ستوى العام وهي خ�سارة وانتهاء على الم�ستوى الفردي.
ومن هذه الخلفيّة ينطلق ليفهم ال�شهادة على �أنّها حالة عزاء وحزن
و ...ومن هنا نطرح هذا ال�س�ؤال:
هل القتل في �ساحة الحرب ن�صر �أم هزيمة؟
حتّى نعرف الجواب ال�صحيح لهذا ال�س�ؤال علينا �أن نقف في البدايّة
عند المعنى الحقيقيّ للن�صر.
الحقيقي؟
ّ
ما هو النصر

�إنّ الن�صر والهزيمة ال ينبعان من فراغ بل هما تابعان لهدف الإن�سان
والقدرة على تحقيق هذا الهدف ،فبح�سب الهدف الّذي ير�سمه الإن�سان
وقدرته على تحقيق هذا الهدف يكون الن�صر �أو الهزيمة .فالح�صول
ل�شخ�ص �آخر،
ٍ
ل�شخ�ص ،وهو بعينه هزيمة
ٍ
على �أمرٍ ما قد يكون ن�صر ًا
فالتاجر ال�صغير الّذي يهدف �إلى ربح مائة  -مث ًال � -إذا ربحها يكون
هذا ن�صر ًا بالن�سبة له ،و�أمّا التاجر الكبير الّذي يهدف �إلى ربح �ألف
ـ مث ًال ـ �إذا لم يربح � اّإل مائة يُعتبر هذا هزيمة بالن�سبة �إليه ولي�س
ن�صراً.
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فمن خالل معرفة الأهداف الّتي ر�سمها الإن�سان لنف�سه يتمّ تحديد
انت�صاره �أو هزيمته.
ولكن ه��ذا كلّه ال يعني �أنّ الن�صر الحقيقيّ مرتبط بما ير�سمه
الإن�سان لنف�سه من �أهداف� ،سواء كانت �شريفة �أو و�ضيعة ،و�سواء كانت
�أهدافه �صحيحة �أم �سقيمة مزيفة.
�إنّ الن�صر الحقيقيّ ال يكون � اّإل من خالل تحقيق الأهداف ال�صحيحة
والحقيقيّة ،و�أمّا الأهداف الزائفة فال تولِّد � اّإل ن�صر ًا زائفاً.
الحقيقي والهدف الزائف
ّ
الهدف
24

�إنّ الهدف الحقيقيّ ا ّل��ذي ر�سمه اهلل �سبحانه وتعالى للإن�سان
يتلخّ �ص بقوله تعالى} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{(((.
فالهدف �إذ ًا هو الو�صول �إلى مقام العبادة والقرب من اهلل �سبحانه
وتعالى.
وفي هذا المجال يقول الإمام الخميني {�« :إذا انت�صرنا في هذه
المرحلة من ال�سير العرفانيّ  ،ف�إنّ موتنا ن�ص ٌر كما �أنّ حياتنا ن�ص ٌر
�أي�ضاً .جدّوا لكي تنت�صروا في ميدان المبارزة بين اهلل وال�شيطان،
م �ي��دان ال�ج�ه��اد ب�ي��ن ال�ن�ف����س الإن���س��ان� ّي��ة وال� ��روح ،ف� ��إذا انت�صرتم
ف��ي ه��ذه المرحلة ف�لا تخ�شوا ال�ه��زائ��م لأ ّن�ه��ا لي�ست هزائم»(((.
«�أنتم غلبتم �أه��واءك��م� ،أن�ت��م ف��ي خلف الجبهات و�إخ��وان�ك��م في
((( �سورة الذاريات ،الآية.56 :
((( �صحيفة نور ،جزء � ،14ص .226
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الجبهات ،جاهدتم �أنف�سكم وعلمتم �أنّ الحياة �أبديّة و�أنّ هذه الحياة
ال�ح�ي��وان� ّي��ة ال�م��اد ّي��ة زائ �ل��ة ،ف��أن�ت��م �إذن منت�صرون وم��ا دام��ت هذه
عقيدتكم ف�أنتم الغالبون حتّى ولو انهزمتم �صور ّياً وما ّد ّياً»(((.
فهذا الهدف الحقيقيّ وك ّل ما عداه فهو زائف زائل ،وعندما نقي�س
ال�شهادة بهذا الهدف نجدها الطريق الأق�صر لتحقيقه والح�صول عليه،
فهي �إذ ًا الن�صر الحقيقيّ لأنّها القادرة على تحقيق الهدف الحقيقيّ .
بل نجد الإمام الخميني { يعتبر �أنّ و�ضع ال�شهادة في ميزان
الأمور الما ّديّة هو �إهانة لل�شهادة ،فهي �أعلى و�أ�شمخ من �أن تُقارن بمثل
هذه الأمور ،يقول {« :يجب �أن يعلم عمالء �أمريكا �أنّ ال�شهادة في
�سبيل اهلل ال يُمكن �أن تُقا�س بالغلبة �أو الهزيمة في ميادين القتال،
مقام ال�شهادة نهايّة العبوديّة وال�سير وال�سلوك في العالَم المعنويّ .
ال تُحقِّروا مقام ال�شهادة لتُقابلوها بفتح خرّم�شهر �أو �سائر المدن،
�إنّها �أوهام القوميّين الباطلة»(((.
الشهادة فوز ونصر

ما دامت ال�شهادة تُحقِّق هدف الإن�سان الحقيقيّ فال يُمكنها � اّإل �أن
تكون الن�صر الحقيقيّ الّذي يُمكن �أن يح�صل عليه الإن�سان ويُحقِّقه.
يقول الإمام الخميني {�« :إن ُقتِلنا �أو َقتَلنا ف��إنّ الحقّ معنا.
�إن قُتلنا ف�إنّنا �سنُقتل في �سبيل الحقّ وهذا هو الن�صر� ،أو قَتلنا ففي
((( �صحيفة نور ،جزء � ،16ص .58
((( م.ن ،جزء .20
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�سبيل الحقّ وهو الن�صر �أي�ضاً».
ويقول {« :هنيئاً له�ؤالء ال�شهداء ما نالوه من ل�ذّة الأن�س،
وم�ج��اورة الأنبياء العظام  ،Qوالأول�ي��اء ال�ك��رام ،و�شهداء �صدر
الإ�سالم .و�أكثر من ذلك هنيئاً لهم بلوغهم ِنعَم اهلل الّتي هي (ر�ضوان
من اهلل �أكبر)».
هذه الحقيقة الّتي رفع �أمير الم�ؤمنين � Qصوته عالي ًا بها عندما
�ضربه ذلك ال�شقيّ  ،ليبقى �صدى تلك ال�صرخة يتردّد في �آفاق الزمن
ليقرع �أ�سماع �شيعته ومحبّيه ويتعلّموا الدر�س« :فزت وربِّ الكعبة»!.
26
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فما دامت ال�شهادة هي الن�صر وهي الطريق الّذي يُحقّق الهدف
الإلهيّ لوجود الإن�سان على الأر�ض ،فلي�س غريب ًا على ال�شهيد �أن تُطوى
لأجله ك ّل العوائق وتُزال عن طريقه في الدنيا والبرزخ والآخرة.
فال�شهادة هي ال�سعادة الحقيقيّة للإن�سان في ك ّل حياة ينتقل �إليها.
يقول الإمام الخميني {« :كم هم �سعداء �أولئك الّذين يق�ضون
لا ف��ي خدمة الإ� �س�لام والم�سلمين وي�ن��ال��ون ف��ي نهايّة
ع�م��راً ط��وي� ً
عمرهم الفي�ض العظيم الّذي يتمنّاه ك ّل ع�شّ اق لقاء المحبوب ،كم
ه��م �سعداء وعظماء �أول�ئ��ك ا ّل��ذي��ن اهتمّوا طيلة حياتهم بتهذيب
النف�س والجهاد الأكبر وفي نهايّة �أعمارهم التحقوا بركب ال�شهداء
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معزّزين مرفوعي الر�أ�س ،كم هم �سعداء وفائزون �أولئك الّذين لم
يقعوا في �شباك الو�ساو�س النف�سيّة وحبائل ال�شيطان طيلة �أيّام
حياتهم  -في ب�أ�سائها و�ضرّائها  -وخرقوا �آخر الحجب بينهم وبين
المخ�ضبة بالدماء التحقوا بركب المجاهدين
ّ
المحبوب ،وبلِحاهم
في �سبيل اهلل تعالى»(((.
«لقد نال ال�سعادة �أولئك الّذين �سعوا باختيا ٍر منهم وبجهادهم
ون�ضالهم ووقفوا �ص ّفاً واحداً �أمام الكفر و�سلّموا �أرواحهم لبارئهم
وانتقلوا �إليه �سعداء مرفوعي الر�أ�س»(((.
الخط الإ�سالميّ والفهم
وكالم الإمام الخميني { هذا يعك�س ّ
القر�آنيّ ال�صحيح الّذي �أ�شارت �إليه الآيّة الكريمة في و�صف ال�شهداء
}ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ{(((.
فالإن�سان الم�ؤمن والعارف بالحقائق ،يطمع بمقام ال�شهادة الرفيع،
الّذي يرفعه �إلى اهلل تعالى ويو�صله �إلى ال�سعادة الأبديّة والخالدة.
فكيف يُمكن الح�صول على مقام ال�شهادة واللحاق بركب ال�شهداء؟

((( �صحيفة نور ،جزء � ،17ص .57
((( م.ن ،جزء � ،14ص .40
((( �سورة �آل عمران ،الآية.69 :
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ال �شكّ �أنّ ال�شهادة نعمة �إلهيّة يمنحها اهلل �سبحانه وتعالى ،وال يقدر
عليها الإن�سان بنف�سه.
يقولالإمامالخميني{�«:إنّ اال�ست�شهادبالن�سبةلنافي�ضعظيم».
ولكن هذا ال يعني �أنّ اهلل �سبحانه وتعالى يمنحها لأيٍّ كان ،وب�شكل
ع�شوائيّ  ،يقول الإمام الخميني {« :ال�شهادة هديّة من اهلل ـ تبارك
وتعالى ـ لمن هم �أهل لها»(((.
فعلى الإن�سان �أن تتوّفر فيه �صفات ال�شهيد ويكون �أه ًال لل�شهادة
حتّى يمنّ اهلل تعالى عليه بها.
ال للشهادة؟
كيف نكون أه ً

هناك �صفات يجب �أن يتحلّى بها الإن�سان حتّى يكون م�ستع ّد ًا للفي�ض
الإلهيّ وم�ستح ّق ًا لمن�صب ال�شهادة ،وتتلخّ �ص بالتالي:
 1ـ هدف ال�شهيد:

من المعروف في الإ�سالم �أنّ النيّة هي �أ�سا�س العمل ,كما ورد عن
ر�سول اهلل �« :Pإنّما الأعمال بالنّيات»((( ،فمن الطبيعيّ �أن يكون �أوّل
�أمر يجب توفّره هو خلو�ص النيّة هلل �سبحانه وتعالى.
وهذا �أمر ي�ؤكّد عليه الإمام الخميني { في كلماته حيث يقول في
((( �صحيفة نور ،جزء � ،10ص .111
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص .49
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بع�ضها�« :أيُّها ال�شهداء! �إنّكم �شهود �صدق ،والمذكِّرون بالعزم والإرادة
الثابتة الفوالذيّة ،و�أف�ضل الأمثلة لعباد اهلل المخل�صين ،فقد �أثبتّم
انقيادكم هلل تعالى ،وتعبَّدكم له ببذلكم الدماء والأرواح».
ويقول {�« :أن يُ�ضحّ ي بنف�سه م��ن �أج��ل ال�ه��دف ال م��ن �أجل
الهوى ...وهذا هو ديدن رجال اهلل».
هذا الإخال�ص الّذي يجب �أن يتعمّق حتّى ي�صل �إلى مرحلة الع�شق!
فالإخال�ص المطلوب لي�س مجرّد كلمة تُقال على الل�سان او اعتقاد
يت�صوّره العقل ،و�إنّما المطلوب �أن تُ�صبح ك ّل خفقة في قلبه تُ�سبِّح اهلل
�سبحانه وتعالى وتهتف با�سمه ،حتّى ي�صير المرء عا�شق ًا هلل �سبحانه
وتعالى ،ال يعرف قلبه �سواه.
ويُ�شير الإمام الخميني { �إلى هذه الحالة قائالً« :ما �أ�ش ّد غفلة
عبيد الدنيا الأغبياء ،الّذين يبحثون عن معنى ال�شهادة في �صحف
الطبيعة ،ويفتّ�شون عن �أو�صافها في الأنا�شيد والمالحم والأ�شعار،
ويجنّدون فنّ التخيّل وكتاب التعقّل لك�شفها .هيهات و�أنّى لهم ذلك،
فال ح ّل لهذا اللغز � اّإل بالع�شق».
حب لقاء اهلل وتمنّي ال�شهادة
 2ـ ُّ

�إنّ من �صفات المتقين الّتي �أ ّك��دت عليها الروايات وذكرها �أمير
الم�ؤمنين  Qفي خطبة المتّقين ،حبُّ لقاء اهلل حتّى كادت �أرواحهم
تخرج من �أج�سادهم« :ولوال الأجل الّذي كُتب لهم ،لم ت�ستق ّر �أرواحهم
في �أج�سادهم طرفة عين �شوقاً �إلى الثواب وخوفاً من العقاب».

������������������������������������

نعم �أولياء اهلل م�شتاقون لذلك اللقاء ،يقول الإمام الخميني {:
«دع �أولئك المفتر�سين الّذين ال يُفكِّرون � اّإل ب�أنف�سهم وي�أكلون كما
ت�أكل الأن�ع��ام ،يفكّون قيود ع�شّ اق �سبيل الحقّ من �أغ�لال الطبيعة
ويو�صلونهم �إلى ف�ضاء جوار المع�شوق»(((.
ولذلك ف�إنّ تمنّي ال�شهادة هو تمنّي لقاء اهلل تعالى على �أف�ضل وجه
يُحبّه وير�ضاه ،وهذا ما يتمنّاه �أولياء اهلل على الدوام.
وقد ورد في روايّة عن �أمير الم�ؤمنين  ...« :Qفقُلت :يا ر�سول
اهلل� ،أولي�س قد قُلت لي ي��وم �أُحُ ��د حيث ا�ست�شهد من ا�ست�شهد من
الم�سلمين ،وحِ يزت عنّي ال�شهادة ،ف�شقّ ذلك عليّ فقُلت لي� :أب�شر
ف�إنّ ال�شهادة من ورائ��ك؟ فقال لي� :إنّ ذلك لكذلك ،فكيف �صبرك
�إذاً؟ فقُلت :يا ر�سول اهلل لي�س ه��ذا من مواطن ال�صبر ولكن من
مواطن الب�شرى وال�شكر!»(((.
وعنه « :Qفو اهلل �إنّي لعلى الحقّ  ،و�إنّي لل�شهادة لمحبّ »(((.
هكذا كان �أمير الم�ؤمنين  Qعا�شق ًا لل�شهادة ،وهكذا يجب �أن يكون
�أتباعه ومحبّيه ،ويُعلِّق الإمام الخميني { على قول �أمير الم�ؤمين :Q
«واهلل البن �أب��ي طالب �آن�س بالموت من الطفل بثدي �أ ِّم ��ه»((( ،قائالً:
«�أمير الم�ؤمنين  Qكان يقول ذلك لأنّه كان يعرف ما هي الدنيا وما
هو عالَم الغيب ،كان يعرف معنى الموت ،و�أنّ الموت حياة ،نحن قدّمنا
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .51
((( بحار الأنوار ،ج � ،32ص .241
((( م .ن ،ج� ،30ص.26
((( بحار الأنوار ،ج � ،28ص .234
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ال�شهداء لكن �شهداءنا �أحياء� ،أحياء عند ربّهم يُرزقون ،خالدون ،ونحن
�أي�ضاً ن�س�أل اهلل تعالى �أن يوفّقنا لل�شهادة ،لحظة واحدة تتبعها �سعادة
دائمة ،عناء لحظة واحدة يتبعها ال�سعادة الأبديّة والدائمة!».
هكذا كان �أولياء اهلل على الدوام ،كما يُخبر الإمام {« :ال ُب ّد
من اجتياز هذه المرحلة وال ُب ّد من ال�سفر ،فليكن في �سبيل الإ�سالم
وفي خدمة ال�شعب الم�سلم ،ولتكن �شهادة وفوزاً بلقاء اهلل ،وهذا ما
كان يتمنّاه �أولياء اهلل العظام ويطلبونه ب�إلحاح في مناجاتهم من
العليّ القدير»(((.
وهكذا يجب �أن يكون �شيعة عليّ  Qوك ّل مخل�ص يعمل في �سبيل
اهلل يقول الإمام {�« :إن كنّا نعتقد بالغيب فعلينا �أن ن�شكر اهلل
تعالى لكي نُقتل في �سبيله وندخل في زمرة ال�شهداء»(((.
«نحن خا�ضعون �أمام التقدير الإلهيّ ونُطيع �أوامره ،ولذلك ف�إنّنا
نطلب ال�شهادة منه ،ولهذا �أي�ضاً ال نتحمّل الذلّة والعبديّة � اّإل هلل
تعالى»(((.
«عبر ه��ذا ال�ه��دف يحت�ضن جميع الأول �ي��اء ال�شهادة ويعتبرون
الموت �أحلى من الع�سل ،و�إنّ �أبناءكم في جبهات القتال ،قد نالوا
جُ ��رع�اً منها و�أخ��ذه��م ال��وج��د وتجلّى ذل��ك ف��ي �أمّهاتهم و�أخواتهم
و�آبائهم و�إخوانهم ،فال ُب ّد �أن نقول «يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .122
((( م.ن ،جزء � ،1ص .72
((( �صحيفة نور ،جزء � ،20ص .237
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عظيماً» هنيئ ًا لهم ذلك الن�سيم العطر والتجلّي المبهج»(((.
ال في خدمة
«كم هم �سعداء �أول�ئ��ك ا ّل��ذي��ن يق�ضون عمراً طوي ً
الإ��س�لام والم�سلمين وينالون ف��ي نهايّة عمرهم الفي�ض العظيم
الّذي يتمنّاه ك ّل ع�شّ اق لقاء المحبوب»(((.
نعم �إنّ هذا ال�شعب الّذي خرجت منه مواكب ال�شهداء كانت �سمته
الأ�سا�سيّة حبّ ال�شهادة وع�شق لقاء اهلل �سبحانه وتعالى.
يتحدّث الإمام الخميني { عن هذا الواقع في الكثير من كلماته،
حيث يقول في بع�ضها« :يتوارث الأولياء ال�شهادة كلٌّ من الآخر ،و�إنّ
�شبابنا الملتزمين يدعون اهلل دائماً لنيل ال�شهادة في �سبيله»(((.
«�أنتم تالحظون �أنّ جميع �شبابنا الّذين ا�ست�شهدوا كانوا جميعاً
من المقبلين على ال�شهادة».
 3ـ الزهد بالدنيا

قيمة الدنيا �أ ّن�ه��ا مزرعة الآخ��رة وم�سجد �أول�ي��اء اهلل ،وطريق
الو�صول �إلى �ساحة ر�ضاه ،فلو قطعناها عن ك ّل ذلك ونظرنا �إليها
نظرة ما ّديّة ،فلن يكون لها �أيّ قيمة على الإطالق ،كما �أخبر عنها
�أمير الم�ؤمنين  Qفي كالم له« :ك�أنّهم لم ي�سمعوا كالم اهلل حيث
يقول } :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ{ ((( بلى واهلل لقد �سمعوها ووعوها ،ولكنّهم
((( �صحيفة نور ،جزء � ،21ص .203
((( م.ن ،جزء � ،17ص .56
((( م.ن ،جزء � ،11ص .39
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.83 :
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حليت الدنيا في �أعينهم وراقهم زبرجها� .أما والّذي فلق الحبّة،
وبر�أ الن�سمة لوال ح�ضور الحا�ضر وقيام الحجّ ة بوجود النا�صر،
وما �أخ��ذ اهلل على العلماء �أن ال يُقاروا على كظّ ة ظالم وال �سغب
مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ول�سقيت �آخرها بك�أ�س �أوّلها،
ولألفيتم دنياكم هذه �أزهد عندي من عفطة عنز(((»(((.
هكذا يجب �أن يكون المجاهد في �سبيل اهلل ،زاهد ًا بالدنيا عارف ًا
بمقام ال�شهادة }ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ{(((.
وقد �أكّد الإمام الخميني { على ذلك في كلماته�« :إنّ الدنيا
بجميع بهارجها واعتباراتها هي �أق ّل بكثير من �أن تكون جزاءاً ورتبة
للمجاهدين في �سبيل اهلل».
«�إنّ المجاهد في �سبيل اهلل �أ�سمى من �أن يُقيّم عمله النفي�س
بزخارف الدنيا».
« ...لم يبيعوا �أرواحهم بثمن بخ�س ،ولم تلههم زخ��ارف الدنيا
الفانية وتعلّقاتها»(((.

((( عفطة العنز ،ما تنثره من �أنفها.
((( نهج البالغة ج � ،1ص  ،36من الخطبة  ،3المعروفة بالخطبة ال�شق�شقية.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.157 :
((( �صحيفة نور ،جزء � ،19ص .296
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 - 4االرتباط بمدر�سة عا�شوراء

�إنّ تاريخ الم�سلمين حافل بالجهاد وال�شهادة ،ولي�س غريب ًا على
مخ�ضبين بدمائهم،
الم�سلمين �أن يرتفع �شبابهم �شهداء �إلى بارئهم ّ
«القتل لنا عادة».
و�إلى ذلك يُ�شير الإمام الخميني { في كلماته« :نحن ال نُبالي
�إذا �سُ كبت دماء �شبابنا الزاكيّة في �سبيل الإ�سالم ،ال نُبالي �إذا �أ�ضحت
ال�شهادة ميراثاً لأعزّائنا� ،إنّه الأ�سلوب المر�ضي المتّبع لدى �شيعة
�أمير الم�ؤمنينQمنذ ظهور الإ�سالم �إلى اليوم»(((.
«منهاج ال�شهادة القاني ،منهاج �آل محمّد وعليّ  ،ولقد انتقل هذا
الفخر من �آل بيت النبوّة والوالية �إلى ذراريهم و�أتباع منهاجهم»(((.
«لقد قدّمت �أمّ ة الإ�سالم من محراب م�سجد الكوفة �إلى �صحراء
كربالء وعلى م ّر تاريخ الت�شيُّع الأحمر ،قدّمت �ضحايا قيّمة �إلى
الإ�سالم العزيز وفي �سبيل ا هلل»(((.
فما دام القتل لنا عادة فلن يكون له �آثار �سلبيّة على المجتمع ولن
يت�سبّب بح�صول تراجع و�ضغط كما نرى في الكثير من المجتمعات
الأخرى.
�إنّ ثورة �أبي عبد اهلل الح�سين  Qبما تحمل من ر�سالة كُتبت
ب�أطهر دماء الأر�ض لتخترق بنورها ك ّل �أنواع الحجب وت�صل �إلى �آذاننا،
((( �صحيفة نور ،جزء � ،5ص .269
((( م.ن ،جزء � ،15ص .154
((( م.ن ،جزء � ،15ص .252
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هي القادرة على �صنع ال�شهداء بك ّل ما يحتاجه ال�شهيد من موا�صفات
�إلهيّة ،وقد ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تُخرِّج ببركتها قوافل ال�شهداء
على م ِّر التاريخ.
يقول الإمام الخميني {« :مهما كان ،ف�إنّ قلمي ول�ساني عاجزان
عن تر�سيم المقاومة العظمى لماليين الم�سلمين ،ع�شّ اق الخدمة
والإيثار وال�شهادة في هذا البلد ،بلد �صاحب الزمان �أرواحنا فداه ،وال
يُمكن تو�صيف مجاهداتهم وبطوالتهم وخيراتهم وبركاتهم ،ه�ؤالء
الأبناء المعنويّين لكوثر فاطمة الزهراء  Oوبالت�أكيد ف�إنّ هذه
البطوالت نابعة من منهج الإ�سالم الأ�صيل و�أهل البيت  ،Rومن
بركات والية �إمام عا�شوراء .(((»Q
 5ـ الإرتباط بال�شهداء

وبالإ�ضافة لالرتباط بهذه المدر�سة التاريخيّة العظيمة ،يجب
اال�ستفادة من �أنوار �شهداء هذا الع�صر �أي� ًضا و زيادة االرتباط بهم،
والتعرُّف على روحيّتهم وم�سلكيّتهم وقراءة و�صاياهم ،لأنّ ذلك كلّه
يُقرّب روحيّة الإن�سان من روحيّتهم ،حتّى ي�صير واحد ًا منهم ،جاهز ًا
لتلقّي هذا الفي�ض الإلهيّ الّذي تلقّوه ،وهو ال�شهادة.
وق��د �أ ّك��د الإم��ام الخميني { في الكثير من المنا�سبات� ،أنّ
ال�شهداء يُعتبرون قادة الم�سيرة ،و�أنّهم المعلِّمون في دنيا الجهاد،
وعلينا �أن ن�ستفيد منهم ،فممّا قاله في هذا ال�سياق�« :إنّ قائدنا هو
((( �صحيفة نور ،جزء .20
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ذلك الطفل ذو الإثني ع�شر عاماً((( �صاحب القلب ال�صغير ،الّذي
يفوق المئات من �أل�سنتنا و�أقالمنا ف�ضالً ،الّذي حمل قنبلته ورمى
بنف�سه تحت دبّابة العدو ففجّ رها محت�سياً �شراب ال�شهادة».
«الّذين �أوق��دوا ـ بدمائهم الطاهرة ـ م�شاعل طريق الح ّريّة لك ّل
ال�شعوب المكبّلة».
تم�س �أو قطرة دم ت�سفك ل�شهيد ،يولد معها
«�إنّ من ك ّل �شعرة ّ
رجال مجاهدون وم�صمّمون»(((.
 6ـ العزم الرا�سخ والهمّة العالية

يقول الإم��ام الخميني {�« :أ ُّي �ه��ا ال�شهداء �إ ّن �ك��م �شهود �صدق
والمذكِّرون بالعزم والإرادة الثابتة الفوالذيّة لخير عباد اهلل المخل�صين،
الّذين �سجّ لوا بدمائهم و�أرواح�ه��م �أ�صدق و�أ�سمى مراتب العبوديّة
واالنقياد �إل��ى المقام الأقد�س للحقّ ج ّل وع�لا ،وج�سّ دوا في ميدان
الجهاد الأكبر مع النف�س والجهاد الأ�صغر مع العدوّ ،حقيقة انت�صار
الدم على ال�سيف وغلبة �إرادة الإن�سان على و�ساو�س ال�شيطان»(((.
ويقول �أي�ضاً« :العزم الرا�سخ والهمّة العالية لل�شهداء ،ثبّتت قواعد
الجمهوريّة الإ�سالميّة في �إيران و�أ�ضحت ثورتنا في �أ�شمخ قلل العزّة
وال�شرف تُنير الدروب لهدايّة الأجيال المتعطِّ �شة»(((.
((( �إ�شارة �إلى ال�شهيد ح�سين فهميده �أحد �أفراد التعبئة ،والذي قام بعملية ا�ست�شهادية حيث
فجّ ر نف�سه بدبّابة عراقية من خالل حزام نا�سف كان معه  -رغم �صغر �سنه .-
((( من كلمة �ألقاها بتاريخ (.)58/2/11
((( �صحيفة نور ،جزء � ،19ص .296
((( �صحيفة نور ،جزء � ،20ص .59
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هناك بع�ض المجاهدين ممّن ق�ضى عمره ف��ي الجهاد وطلب
ال�شهادة ،لكنّه لم يوفّق لها ،ولم تكن من ن�صيبه!
وقد ن�أ�سف عندما نجد مجاهد ًا مات على فرا�ش المر�ض في نهايّة
الأمر بعد �سنين طويلة من الجهاد.
�إنّ هذا الأ�سف في غير محلّه ،لإ ّن��ك �إن �أ�صلحت نيّتك ،وجعلت
هدفك خال� ًصا هلل ،وو�صلت �إلى مرحلة ع�شقه �سبحانه وتعالى ،وزهدت
بالدنيا ،وتمنّيت ال�شهادة ،وارتبطت بمدر�سة كربالء ،ف�أنت ل�ست
مجرّد �إن�سان �أهل لل�شهادة ،بل �أنت �شهيد فعالً! �شهيد حيّ  ،وهذا ما
ت�ؤكِّده الروايات.
فعن ر�سول اهلل « :Pمن ��س��أل اهلل ال�شهادة ب�صدق ،بلّغه اهلل
منازل ال�شهداء و�إن مات على فرا�شه»(((.
وفي روايّة �أخرى عنه « :Pمن طلب ال�شهادة �صادقاً �أُعطيها ولو
لم تُ�صبه»(((.
�إذ ًا فلتكن مع ال�شهداء وفي خطّ هم واحمل بين جنبيك روحيّتهم،
ف�ستكون �شهيداً.

((( بحار الأنوار ،ج � ،67ص .201
((( م .ن ،ج � ،67ص .201
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يجب �أن يتمتّع المجتمع الإ�سالميّ كله بروحيّة ال�شهداء ،حتّى
يت�شكّل لدينا مجتمع �شهيد حيّ  ،فك ّل مجتمع ا�ستطاع �أن ي�صل �إلى
هذه الروحيّة �سيكون �أ�شمخ من العُقاب و�أر�سخ من الجبال� ،سيكون
مجتمع ًا هلل تعالى ،واهلل ال يُعطي مجتمع ًا كهذا � اّإل العزّة والقوّة والثبات
والن�صر } ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ{((( }،ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ{((( ،وه��ذا ما �أ ّك��دت عليه ال��رواي��ات ،و�أيّدته
التجربة ،و�أ�شار �إليه الإمام الخميني { في �أكثر من منا�سبة ،يقول
{« :ال�شعب يتمنّى تلك ال�شهادة الّتي طلبها جميع الأنبياءR
وتمنّاها جميع �أولياء اهلل»(((.
ويُمكننا �أن نُالحظ من بركات مجتمع ال�شهادة ما يلي:
 1ـ �أثرها التربويّ

�إنّ هذه الروحيّة تُغيّر مفاهيم الإن�سان وتوجّ هاته و�أ�ساليبه .فهي
قادرة على �صنع مجتمع الإن�سان بمميّزاته الإن�سانيّة الّتي تُميّزه تمام ًا
عن مجتمع الحيوان.
�إنّ من �أح��بّ اهلل تعالى وع�شقه حتّى �صار لقاء اهلل تعالى هدفه
((( �سورة المنافقون ،الآية.8 :
((( �سورة محمد ،الآية.7 :
((( �صحيفة نور ،جزء � ،8ص .257
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الوحيد ،لن تعني له هذه الدنيا وما فيها من ما ّديّات �شيئاً� ،سوى �أنّها
�أمور فرعيّة وجانبيّة ،يهتمّ بها الإن�سان لتلبية حاجاته فقط.
وهكذا ي�صف �أمير الم�ؤمنين  Qالمتّقين« :عظُ م الخالق في
�أنف�سهم ف�صغر ما دونه في �أعينهم».
وهذه التربيّة �ستُغيّر مفاهيم الإن�سان وم�سكليّته في هذه الدنيا،
وت�صنع مجتمع ًا �سليم ًا بكامل الموا�صفات الإلهيّة.
 2ـ �أثرها المعنويّ

44

�إنّ الحالة المعنويّة تعتبر �أ�سا�س ًا في نجاح �أيّ عمل يُريد �أن يقوم به
الإن�سان ،ولها دور �أ�سا�سيّ في الحروب في الن�صر �أو الهزيمة ،لذلك
تُعتبر الحرب المعنويّة جز ًء �أ�سا�س ًا في �أيّ حرب تن�ش�أ بين النا�س.
والمجتمع ا ّل��ذي يُ�صاب بالإحباط �أو الي�أ�س ال يُمكن �أن يكون
منت�صراً ،ولو كان �أكثر عدد ًا و�أعظم عدّة.
والمجتمع الّذي يملك روحيّة ال�شهادة ال يُمكن �أن يت�سلّل �إليه الإحباط
�أبداً ،وال�سبب في ذلك �أن الإحباط ناتج عن العجز وعدم القدرة على
تحقيق الأهداف ،ف�إذا كانت الأهداف دنيويّة فمن الممكن �أن يُ�صاب
الإن�سان بالإحباط �إذا لم ت�صل يداه لهذا الهدف .ولكن �إذا كان الهدف
النهائيّ هو لقاء اهلل تعالى وااللتحاق بركب ال�صدّيقين وال�شهداء،
فالقتل �سيكون تحقّق ًا للهدف ،وبالتالي ال يُمكن �أن يولّد � اّإل اندفاع ًا وقوّة
و�إ�صراراً ،ولن يجد الإحباط له مكان ًا في مجتمع ال�شهداء الأحياء.
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يقول الإم��ام الخميني {« :منطقنا ومنطق �شعبنا ومنطق
الم�ؤمنين هوالقر�آن الكريم } ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ َ
ﭷ{((( ال ي�ستطيع
�أحد مقابلة هذا المنطق ،ال ي�ستطيع �أحد الوقوف في وجه �شعب
يح�سب نف�سه من اهلل و�إلى اهلل وك ّل ما يملكه هلل ويعتبر موته حركة
نحو المحبوب والمطلوب»(((.
«�إن ُقتِلنا ـ �إن �شاء اهلل ـ ف�إنّنا �سنذهب �إلى الجنّة� ،أو قتلنا ف�إنّنا
ذاهبون �إلى الجنّة �أي�ضاً».
ويقول في كالم �آخر�« :إن قَتلنا ف�إننا �سعداء� ،أو قُتلنا ف�إنّنا �سعداء
�أي�ضاً».
وهذا هو الفكر القر�آنيّ الأ�صيل ا ّل��ذي �أط� ّل علينا في العديد من
الآي��ات القر�آنيّة كقوله تعالى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ{ ((( ف�إن انت�صرنا فذلك ح�سن و�سعادة و�إن ا�ست�شهدنا
فذلك �أي� ًضا ح�سن و�سعادة.
 3ـ ال�شجاعة والثبات

�إنّ الخوف �إذا كان من الخالق فهو �صحّ ة ومطلوب ،و�إذا كان من
غيره فهو مر�ض يجب التخلُّ�ص منه .وهذا المر�ض الخطير هو الّذي
�أو�صل الكثير من ال�شعوب �إلى الف�شل ،بل نجده م�صيبة العالَم الإ�سالميّ
في كثير من ق�ضايا هذا الع�صر الأ�سا�سيّة.
((( �سورة البقرة ،الآية.156 :
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .154
((( �سورة التوبة ،الآية.52 :
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وقد �أ�شار الإمام الخميني { �إلى �أنّ هذا المر�ض ال يجتمع مع
روحيّة ال�شهادة« :لقد اعتاد �شعبنا ال�شهادة والت�ضحيّة وال يخ�شى
الأع ��داء وال �ق��وى ال�ك�ب��رى وم��ؤام��رات�ه��ا .ف��ال�خ��وف لمن ال تحتوي
مدر�سته على ال�شهادة»(((.
«الخوف من الموت للّذي يعتبر الموت نهايّة الحياة ،وال يخ�شى
الموت � اّإل من يعتبر الموت فناء �أبد ّياً �أو يخ�شى مراحل من الجزاء
والعقاب ،ولكن �إذا ارتحلنا من الدنيا ونحن في �سالمة من ديننا ـ في
ال جبهة للحرب وال�شهادة
الجبهة �أو خلف الجبهة والّذي يعتبر فع ً
ـ و�إذا فزنا بال�شهادة ،فلن نهاب الهزيمة الظاهريّة في هذا البحر
اللجّ ي من العالَم� ،أو الن�صر الظاهريّ »(((.
فالّذي يبذل نف�سه وروحه في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى قد تجاوز
ك ّل هذه الأمرا�ض بمراتب ،تجاوز من مرحلة الخوف من الموت �إلى
مرحلة اقتحامه ،كما كان يقول �أمير الم�ؤمنين « :Qواهلل ال يُبالي
ابن �أبي طالب �أوقع على الموت �أم وقع الموت عليه»(((.
يقول الإمام الخميني {« :ال يُمكن لل�شعب الّذي يتمنّى ال�شهادة
�أن ي�شعر بالخوف».
«م َم يخاف �أهل بلد �إذا كانوا كلّهم يقظين وعلى ا�ستعداد لل�شهادة؟
م َم يخافون؟!».
((( �صحيفة نور ،جزء � ،13ص .213
((( م.ن ،جزء � ،14ص .226
((( بحار الأنوار ،ج � ،32ص .599
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«هذا ال�شعب الّذي يطلب ال�شهادة ويدعو اهلل �أن يرزقه ال�شهادة ال
يخ�شى التدخُّ ل الع�سكريّ وال المقاطعة االقت�صاديّة»(((.
«ال�شعب ا ّل��ذي يع�شق رجاله ون�سا�ؤه ال�شهادة ويهتفون بها ،ال
يُمكن �أن يت�أوّه من نق�ص في بع�ض الموارد االقت�صاديّة ،هذا الأنين
ال يرفعه � اّإل المتعلِّقون بالمادّة ،و�أمّ ا �أولئك الّذين يع�شقون ربّهم ،ال
تُثنيهم الزيادة �أو النق�ص وال ي�ؤلمهم ارتفاع الأ�سعار �أو انخفا�ضها.
هذا الّذي ي�سير قدماً نحو ال�شهادة ،ال يهت ّم �إذا �أعلمته ب�أنّ الل�صو�ص
قد �سرقوا �أمواله �أو ارتفعت �أ�سعار الموا ّد ال�ضروريّة� ،إنّه لم يذهب
لجمع الغنائم ،ذلك لأنّ غنيمته �أبديّة وال تراجع فيها»(((.
«ال�شعب ا ّل��ذي يتفجّ ر ع�شق ال�شهادة م��ن قلب ام��ر�أت��ه ورجله،
�صغيره وكبيره ،ويت�سابقون نحو ال�شهادة وي�ف�رّون من ال�شهوات
الحيوانيّة والدنيويّة ،ويعتقدون بعالَم الغيب والرفيق الأعلى ،ال
يخرج من الميدان وال ينعزل مهما كبرت خ�سارته»(((.
الشهادة ال تغيّر األعمار

}ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ{(((.
((( �صحيفة نور ،جزء � ،12ص .138
((( م.ن ،جزء � ،19ص .126
((( م.ن ،جزء � ،16ص .48
((( �سورة �آل عمران ،الآية.154 :
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�إنّ القر�آن الكريم يُعطينا ت�صوّر ًا يُخالف ك ّل الت�صوّرات الموجودة
ُق�صر من
في �أذهان الكثير من النا�س ،الّذين يت�صوّرن �أنّ ال�شهادة ت ِّ
ُق�صر في عمر الإن�سان حتّى
عمر الإن�سان ،حيث ي�ؤكِّد �أنّ ال�شهادة ال ت ِّ
على الم�ستوى الدنيويّ  ،فال البعد عن الجبهات �سي�ؤخِّ ر موتهم وال
خط النار �سيعجِّ له� .إذ ًا فحتّى على الم�ستوى الدنيويّ لن
تواجدهم في ِّ
يخ�سر ال�شهيد �شيئاً.
وهذا ما �أكّدته الروايات �أي�ضاً:
فعن �أمير الم�ؤمنين �« :Qإنّ الفا ّر لغير مزيد في عمره ،وال
محجوز بينه وبين يومه».
48

 1ـ ال�شهادة �سالح

يقول الإمام الخميني {« :ال يُمكن لأيّة قدرة مواجهة ال�شعب
الّذي يقف ن�سا�ؤه ورجاله على �أهبة اال�ستعداد للت�ضحيّة بالنفو�س،
م�صرّين على اال�ست�شهاد».
فاختيار ال�شهادة يُعتبر �أهمّ �سالح يملكه المجاهد ويُغيّر فيه المعادالت،
�إنّ هذه الدماء هي الّتي طالما تغلّبت على ك ّل �أ�سلحة و�أدوات الطواغيت.
يقول الإمام الخميني {�« :إنّ دماء �شبابنا تغلّبت على البنادق».
ويقول �أي� ًضا {« :بقتل �شخ�ص ـ مهما كان هذا ال�شخ�ص كبيراً ـ لن
تتراجع الأمّ ة� ،ستبقى اليد الإلهيّة ممدودة لت�صنع من �شهادة ال�شهيد
موجاً عارماً ،يُحيينا من جديد ،ويُعطي للإ�سالم حياة جديدة»(((.
�إنّ نقطة �ضعف العد ّو  -مهما كان مجهّز ًا بال�سالح ومهما كان
عاتي ًا وظالم ًا  -هي ال�شهادة وطلب ال�شهادة ،فطريق ال�شهادة كان على
((( من كلمة له �ألقاها بتاريخ ( 58 /2 /15هجري �شم�سي).
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الدوام هو الّذي يك�سر �شوكة المتكبّرين ويف�ضح �ضعفهم وزيفهم ،يقول
الإمام الخميني {« :مثل هذه ال�شهادات ت�ضمن الن�صر ،وتف�ضح
�أعداءكم حتّى ولو كان العالم ي�ؤيّدهم»(((.
ويقول �أي�ضاً« :هنيئاً ال�شهادة ل�شهداء الثورة الإ�سالميّة ،وبالأحرى
�شهدائنا ا ّل��ذي��ن ��س��ارع��وا �إل��ى رح�م��ة اهلل على �أي��دي �أق��ذر الأع��داء
و�ألدهم وقد جلبوا العزّة للإ�سالم والعار والخزي الأب��دي لأعداء
ال�شعب ال�شريف»(((.
 2ـ ال�شهادة والن�صر

�شك �أنّ الأ�سلحة الما ّديّة تملك دور ًا في ا لحرب على �صعيد
ال ّ
�شك �أنّ
القدرة و�سعة اليد ،وعلى �صعيد زيادة ر�صيد القوّة .وال ّ
كفاءة المقاتل �أي� ًضا لها دورها في حجم الت�ضحيات الّتي ي�ضطّ ر
الإن�سان لتقديمها في �ساحة المعركة ،والخ�سارة الّتي يُمكن �أن
يتكبّدها ولذلك �أمر القر�آن الكريم باالهتمام بهذا الجانب }

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{

(((

كلّ ذلك مهمّ ي�ؤثّر على طبيعة المجريات ،وكيفيّة وزمن ح�سم
المعركة.
ولكن الأه��مّ من ذلك كلّه روحيّة اليد الّتي تحمل هذا ال�سالح �أو
تمرّ�ست على تلك الكفاءة.
((( �صحيفة نور ،جزء � ،17ص .62
((( م.ن ،جزء � ،15ص .112
((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :
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هذه الروحيّة هي الّتي تملك عن�صر الح�سم في المعركة مهما كانت
المعادالت الما ّديّة وهذا ما �أكّده الإمام الخميني {« :ال يُمكن لأيّة
قدرة مواجهة ال�شعب الّذي يقف ن�سا�ؤه ورجاله على �أهبة اال�ستعداد
للت�ضحيّة بالنفو�س ،م�صرّين على اال�ست�شهاد».
«�أنتم المنت�صرون لأنّ اهلل معكم� ،أن�ت��م الأع �ل��ون لأنّ الإ�سالم
حاميكم� ،أنتم الغالبون لأنّ الإيمان ر�أ���س مالكم ولأنّكم احت�ضنتم
ال�شهادة ،و�أمّ ا �أولئك الّذين يخ�شون الموت وال�شهادة ،فهم المهزومون
حتّى ولو كان لهم جي�شاً عظيماً»(((.
«ال�شعب ا ّل��ذي تعت ّز �أمهاته و�أخ��وات��ه البا�سالت بموت �أبنائهنّ
الأبطال ،الّذين هم في �صفّ ال�شهداء ،منت�صر ال محالة»(((.
فالمعادالت الماديّة لي�س لها الكلمة الأخيرة في المعركة ،وهذا
ما ي�ؤكّد عليه القر�آن الكريم }ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{((( ،وال يُ�ستثنى م��ن ذلك
الم�سلمون ،كما ح�صل في حنين }ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{(((.

فعندما تغيّرت الروحيّة تغيّرت نتائج المعركة رغم ك ّل المعادالت
الما ّديّة.

((( �صحيفة نور ،جزء � ،16ص .58
((( م .ن ،جزء � ،2ص .12
((( �سورة البقرة ،الآية.249 ،
((( �سورة التوبة ،الآية.25 :
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�إنّ الروحيّة الّتي �إذا امتلكها المجتمع ح�سم المعركة ل�صالحه هي
روحيّة ال�شهادة ،ف�إنّ هذه الروحيّة ال يُمكن �أن تجتمع مع الهزيمة ،حتّى
على الم�ستوى الدنيويّ .
يقول الإم��ام الخميني {�« :إنّ ال�شعب ا ّل��ذي يتمنّى ال�شهادة
منت�صر ال محالة».
ويقول �أي�ضاً�« :إنّكم منت�صرون لأنّكم عانقتم ال�شهادة� ،أمّا �أولئك
الّذين يخافون ال�شهادة والموت فهم مهزومون».
لأنّنا من خالل حبّ ال�شهادة والإقبال على الموت ،نحوّل �أهمّ نقطة
�ضعف في المعادالت الما ّديّة �إلى �أعظم قوّة ،ب�شكل يقلب المعادالت
كلّها.
و ه��ذا ما �أ ّك��د ت��ه التجربة �أي�ضاً ،يقول ا لإ م��ام الخميني {
ا ّل��ذي عاي�ش التجربة مخبر ًا عنها�« :إنّ ح��� ّ�س ال�سعي ف��ي طلب
ال�شهادة والفداء هو الّذي �أدّى �إلى انت�صار ال�شعب الأعزل على
الطاغوت».
«�أيّها ال�شهداء العظام ويا �شهداءنا الأكارم الأحياء :لوال جهادكم
المتوا�صل وجهاد �إخوانكم و�أخواتكم الأج�ّل اّ ء في الجبهات وخلف
الجبهات ب��إخ�لا���ص ،حيث رزق�ك��م اهلل عناياته ال�خ��ا�ّ��ص��ة ،لما كان
ب�إمكان �أيّ ق��درة و�أيّ عتاد ع�سكريّ �إنقاذ الجمهوريّة الإ�سالميّة،
بلدكم العزيز الّذي ت�صافح الغرب وال�شرق و�أذنابهم وتعا�ضدوا من

51

ال�����������������������ش�����������ه�����������ادة

�أجل �إغراقه في هذا البحر اللجّ ي الهائج .لم يعرف �أولئك الّذين
�أعمى اهلل ب�صيرتهم و�سلبهم من المعنويّات ب ��أنّ ه��ذه �سفينة نوح
وربّانها اهلل»(((.

52

((( �صحيفة نور ،جزء � ،19ص .97

الفصل الخامس

حفظ دماء الشهداء
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إحياء ذكرى الشهداء

كثير ًا ما تحدّث الإمام عن حفظ دماء ال�شهداء وحذّر من هدر هذه
الدماء الغاليّة وت�ضييعها ،فما هي وظيفتنا تجاه هذه الدماء وكيف
يكون حفظها؟
يقول الإمام الخميني {« :اغتنموا هذه الأيّام الكبرى ،اغتنموا
مثل �أيّام الأربعين وعا�شوراء و�أحيوا �أي�ضاً �أيّام ا�ست�شهاد �أعزّائنا مثل
يوم مفتح رحمة اهلل عليه ،ه��ؤالء الّذين كانوا في خدمة الإ�سالم
وا�ست�شهدوا على يد �أعداء الإ�سالم»(((.
«على ال�شعب الإيراني ال�شريف في جميع �أنحاء �إيران �أن يُحيي
ذكرى ال�شهداء البوا�سل الّذين �أمّ نوا حياة الجمهوريّة الإ�سالميّة
وجلبوا لنا الن�صر بت�ضحياتهم»(((.
�إن ّالإمام ي�ؤكّد على �ضرورة �إحياء ذكر ال�شهداء بل ويحذّر من ن�سيانهم
وحذفهم من الذاكرة حيث يقول {�« :إن كنت ح ّياً بينكم �أو لم �أكن ،ف�إنّي
�أو�صيكم جميعاً ...:ال ت�سمحوا �أبداً للّذين �سبقوا نحو ال�شهادة المتقدّمين
بلب�س زيّ الدم� ،أن يحالوا �إلى الن�سيان في �أزقّة الحياة المعقّدة».
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .266
((( م.ن ،جزء � ،17ص .34
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يقول الإمام الخميني {« :هذه تربة ال�شهداء الطاهرة الّتي
�ستبقى �إلى يوم القيامة مزاراً للعا�شقين والعارفين والمتيّمين ودار
ال�شفاء للأحرار»(.)1
�إذن من المطلوب الإ�ستمرار على زيارة قبور ال�شهداء مهما تقلّبت
الظروف والأحوال �إلى يوم القيامة.
ولهذه الزيارة �أثرها المعنويّ الكبير فيكفي �أنّها دار ال�شفاء للأحرار،
فالّذي يمتلك في قلبه �شعلة الح ّريّة ورف�ض الذلّ � ،ستكون زيارة قبور
ه�ؤالء ال�شهداء واالرتباط بهم له �أثره المعنويّ الملحوظ والأ�سا�سيّ في
تفعيل نور الح ّريّة هذا وتقوية الإرادة والثبات.
حفظ عوائلهم

الخا�ص،
ّ
هناك جوانب ما ّديّة ينبغي الإلتفات �إليها و�إيالئها الإهتمام
ك�أيتام ال�شهيد وعائلته الّتي كان يتكفّلها ،وقد �أكّدت الروايات عن �أهل
البيت  Rعلى ا�ستحباب �إظهار العطف لهم والتحنُّن عليهم من
الجهة المعنويّة ،وكذلك من يتكفّلهم من الجهة الما ّديّة وي�س ّد الفراغ
المادّيّ الّذي قد يح�صل نتيجة غياب معيلهم ورحيله عن هذه الدار ،وقد
�أ�شار الإمام الخميني { �إلى هذا المو�ضوع و�أكّد عليه ،حيث يقول:
«على ال�شعب الإيرانيّ ال�شريف في جميع �أنحاء �إي��ران� ...أن ي�سلّوا
ذوي ال�شهداء ويتفقّدوا �أمورهم ،ولو �أنّ الأل�سنة والأق�لام عاجزة
عن و�صف ال�شباب والكهول الأعزّاء الّذين بذلوا دماءهم و�أرواحهم
لإحياء الإ�سالم والوطن و�إنقاذ البالد من �ش ّر الأعداء وال�سفّاكين،

���������������������������������

و�إنّها عاجزة �أي�ضاً عن ت�سلّي وتفقّد �أح��وال الآب��اء والأمهات الّذين
ربّوا في �أح�ضانهم مثل ه�ؤالء الأوالد وقدّموهم هديّة للإ�سالم»(((.
إيصال صوتهم وإبالغ رسالتهم

يقول الإمام الخميني {�« :آخر حديثي معكم يا من وجود وبقاء
الجمهوريّة الإ�سالميّة نتيجة دماء �آبائكم� ،أن تبقوا لها �أوفياء وتفدونها
بحياتكم ،وبا�ستعدادكم وت�صدير الثورة و�إبالغ ر�سالة ال�شهداء»(((.
حفظ المنجزات

�إنّ حفظ دماء ال�شهداء يكون بحفظ الثمار والنتائج الّتي قدّموا ما
قدّموه للح�صول عليها فحفظ هذه النتائج هو حفظ لتلك الدماء ،يقول
الإمام الخميني {« :لقد قدّمتم �شهداء كثيرين لتح�صلوا على
الح ّريّة واال�ستقالل ،فعليكم المحافظة على الح ّريّة واال�ستقالل
بك ّل ما �أوتيتم من قوّة»(((.
«�أيّها ال�شهداء اطمئنّوا في ج��وار الحقّ تعالى ف ��إنّ �شعبكم لن
ي�ت��وان��ى ع��ن الن�صر ا ّل ��ذي جلبتموه ل��ه ،وي��ا ذوي ال���ش�ه��داء و�أيُّها
المعلولون الأع �زّاء الّذين �ضمنتم الحياة الأبديّة ببذل �سالمتكم،
اطمئنّوا وثقوا ف�إنّ �شعبكم عازم على حرا�سة حكومة اهلل �إلى ظهور
بقيّة اهلل ـ روحي فداه ـ حتّى الن�صر »(((.
(((
(((
(((
(((

�صحيفة نور ،جزء � ،17ص .34
م .ن ،جزء � ،19ص .296
م.ن ،جزء � ،15ص .266
م .ن ،جزء � ،14ص .39

57

ال�����������������������ش�����������ه�����������ادة
متابعة الطريق

58

�إنّ ال�شهيد بف�ضل جهاده وتعبه ودمائه كان يتقدّم بالأمّة نحو الأمام،
فعلينا �أن ال نكتفي بعد ا�ست�شهاده بالوقوف مكاننا والحفاظ على
المنجزات ،بل علينا �أن ن�ستم ّر بالم�سيرة �إلى الأمام �أي�ضاً ،فالحفاظ
على المنجزات مطلوب ولكنّه غير كافي ،علينا �أن نتقدّم ونتابع الطريق
الّتي كان ي�سيرها ال�شهيد �إلى الأم��ام ،يقول الإم��ام الخميني {:
وخا�صة القوى الم�سلّحة� ،أن يحيوا ب�شجاعتهم
«على ال�شعب الإيراني ّ
وقوّتهم وجهادهم و�سعيهم المتوا�صل ،ذكر ال�شهداء ويتبعوا الن�صر
تلو الن�صر في الجبهات وخلف الجبهات ويتحرّكوا �إلى الأمام»(((.
«�أدع ��و اهلل تعالى �أن يُكرمنا جميعاً توفيق تحمّل الم�صائب
ويمنحنا القدرة لمتابعة م�سير ال�شهداء النيّر �أكثر من قبل ،ويرّد
كيد الظالمين �إلى نحورهم ،ويثبّت �أقدام ال�شعب الإ�سالميّ المكرّم
في م�سير الجهاد وال�شهادة»(((.
كلمة أخيرة

ال �شكّ ب�أنّ دماء ال�شهداء �أمّنت حياة الثورة والإ�سالم ،لقد �أعطت
دماء ال�شهداء درو�س ال�صمود وللأبد ،لجميع �أهل العالَم ،واهلل يعلم
�أنّ نهج ال�شهادة لن يمحى ولن يزول ،وهذه ال�شعوب والأجيال القادمة
�سوف تقتدي ب�سبيل ال�شهداء ونهجهم.
((( �صحيفة نور ،جزء � ،15ص .171
((( م.ن ،جزء � ،21ص .9

