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المقدمة

الخلق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  الع�لمين،  رّب  هلل  الحمد 

محّمد بن عبد اهلل وعلى اآله الطيبين الط�هرين.

ال�سهيد هو قلب الت�ريخ الن�ب�س ب�لحي�ة، وكم� يهب القلب الحي�ة 

والدم لل�سرايين الي�ب�سة، تكون ال�سه�دة دمً� يجري في �سرايين مجتمع 

اآثر  مجتمع  ب�لقيم،  والإيم�ن  الثقة  اأبن�ءه  ويفقد  الموت،  نحو  ي�سرع 

ال�ست�سالم، وتن��سى الم�سوؤولية.

جديدة،  وحركة  وولدة  دمً�  المجتمع  هذا  مثل  تعطي  ال�سه�دة  اإّن 

واأكبر مع�جز ال�سه�دة هي اإي�س�ل الحي�ة والدم�ء اإلى الأجزاء الميتة 

من ذلك المجتمع، من اأجل ولدة جيل جديد واإيم�ن ووعي جديدين.

ال�سه�دة هي اأّوًل واأخيرًا، ح�سور دائم في �س�حة المعركة الت�ريخية 

الن��سبة بين الحق والب�طل.

بلوغ  عن  ق��سرين  �سنبقى  عط�ءاته�  عن  ذكرن�  مهم�  وال�سه�دة 

كنهه�، كم� يقول الإم�م الخميني }:

واأجر  اإح�شاء قيمة  اأردنا  اإذا  والبلغاء،  والخطباء  والكّتاب  »نحن 

عمل ال�شهداء والمجاهدين في �شبيل اهلل وت�شحياتهم و�شعة نتائج 
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�شهاداتهم، ل ُبّد اأن نعترف بالعجز، فما بالنا اإذا اأردنا اإح�شاء المراتب 

المعنوّية والم�شائل الإن�شانّية والإلهّية المرتبطة بال�شهادة، هنالك 

.
(((

العجز والتواني بال ريب«

))) الإم�م الخميني } �سحيفة نور جزء 20 �سفحة 88)
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أحبُّ قطرة إلى اهلل

عن الإم�م زين الع�بدين Q: »ما من قطرة اأحّب اإلى اهلل عّز 

وجّل من قطرتين: قطرة دم في �شبيل اهلل وقطرة دمعة في �شواد 

.
(((

الليل ل يريد بها العبد اإّل اهلل عّز وجّل«

ولكّنه�  الحجم،  جهة  من  قطرة  تكون  رّبم�  تلك  الدم�ء  قطرة  اإّن 

لي�ست كب�قي القطرات، اإّنه� تخت�سر كّل �سيء، اإّنه� التوحيد الحقيقي 

اّلذي نطق به ل�س�ن العمل مع كّل م� يتفّرع عنه، هي اإثب�ت الإخال�س 

حيث يرفع الإن�س�ن يديه عن كّل �سيء ليتوّجه نحو خ�لق كّل �سيء، هي 

الموؤمن يده تعبيرًا عن نف�س  اّلتي يرفع فيه�  العملّية  تكبيرة الإحرام 

يديه من كّل �سيء، من الدني� وم� فيه� من م�ل وج�ه وفتن ويتوّجه اإلى 

الحّق �سبح�نه وتع�لى: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

.
(2(

ۈ}
ب��ّر حّتى يقتل  ب��رٍّ  ك��ّل ذي  P: »فوق  النبّي الأك��رم  وقد ورد عن 

.
(((

الرجل في �شبيل اهلل«

لعّل تلك القطرة ح�سلت في �سه�دة حدثت في لحظة من الزمن، 

))) بح�ر الأنوار، المجل�سي، ج90، �س 29).

)2)  �سورة الأنع�م، الآية:62).

))) الك�في، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 48).



(2

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

ولكّنه� لحظة اأ�سرف من �سنين طويلة، وك�أّنه� ليلة القدر اّلتي هي خير 

وترفعه  وتحت�سنه  ال�سهيد  لتب�ّسر  المالئكة  فيه�  تنّزل  �سهر،  األف  من 

اإلى جوار الأنبي�ء والأو�سي�ء Q، ترفعه اإلى م� ل عين راأت ول اأذن 

�سمعت ول خطر على قلب ب�سر!

والتعابير  لالألفاظ  يمكن  »ل   :{ الخميني  الإم�م  يقول  وكم� 

اهلل  المظلمة نحو  الطبيعة  دار  م��ن  ه��اج��روا  اّل��ذي��ن  اأول��ئ��ك  و�شف 

.
(((

تعالى ور�شوله الأعظم وت�شّرفوا في �شاحة قد�شه تعالى«

{ٿ    بقوله:  ربُّهم  ُيخاطبهم  اّلذين  المطمئنة  النفو�ص  »اإّنهم 

يمكنه  ل  وال���ي���راع  ال��ع�����ش��ق  ع��ن  ال��ب��ح��ث  فهنا   { ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
.

(2(

تر�شيمه«

ال تقولوا أمواتًا

ُيعلِّمن� اهلل �سبح�نه وتع�لى كيف نت�أّدب اأم�م عظمة تلك الدم�ء، ففي 

الوقت اّلذي نجد فيه اأّن الموت حّق واأّنه اأمر ل بّد منه، واأّنه اأمر طبيعّي 

. رغم ذلك 
(((

لكّل الن��س، ولي�س هو نق�سً�،{حئ  مئ  ىئ  يئ  }

اأم�م عظمة ال�سهداء {ٱ   كّله نجده �سبح�نه وتع�لى ي�أمرن� ب�لت�أّدب 

.
(4(

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ}
فرغم اأّن الموت لي�س نق�سً� وعيبً�، لم يِرد اهلل �سبح�نه وتع�لى اأن 

)))  �سحيفة نور، جزء 9)، �س 40.

)2)  م.ن، جزء )2، �س 2).

)))  �سورة الزمر، الآية: 0).

)4)  �سورة البقرة، الآية: 54).
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ُيطَلق على ال�سهداء، تقديمً� وت�سريفً� لهم حّتى على الم�ستوى اللفظّي.

معنوّية  وح�لة  نف�سّية  ح�لة  يكون  حّتى  الف�رق  يتعّمق  اللفظ  ومن 

ة ُتخّيم بظالله� على ذكر ال�سهداء والتع�طي معهم {گ  گ   خ��سّ

في   ،
(((

{ ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ  
ح�لة ترقٍّ قراآني من الح�لة اللفظّية اإلى الح�لة النف�سّية.

هذا الت�أدُّب اّلذي اأ�س�ر اإليه الإم�م الخميني } ب�سكل وا�سح في 

اأن  مثلي  قا�شر  اإن�شان  يتمّكن  »كيف  بع�سه�:  في  يقول  حيث  كلم�ته 

ي�شف ال�شهداء العظام اّلذين قال اهلل تعالى في حّقهم {ں  ں  

 .
(2(

ڻ  ڻ}«
ويقول اأي�سً�: »كّل ما للدنيا فاٍن وكّل ما هلل يبقى، وهوؤلء ال�شهداء 

اأحياء عند رّبهم ُيرزقون، لقد نالوا الرزق المعنوّي الأبدّي لدى رّبهم 

لأّنهم قّدموا كّل ما وهبه اهلل اإليهم و�شّلموا اإليه الأمانة. ولقد قبلهم 

اهلل تبارك وتعالى ويقبل الآخرين، واأّما نحن فلناأ�شف على اأنف�شنا اإذ 

لم نكن معهم لنفوز معهم. اإّنهم �شبقونا وو�شلوا اإلى ال�شعادة ونحن 

.
(((

بقينا في الوحل ولم ندرك القافلة لن�شير في هذا الم�شير«

لقاء المحبوب

نالوه  م��ا  ال�شهداء  ل��ه��وؤلء  »هنيئاً   :{ الخميني  الإم���م  يقول 

من لّذة الأن�ص، ومجاورة الأنبياء العظام، والأولياء الكرام، و�شهداء 

)))  �سورة اآل عمران، الآية: 69).

)2)  �سحيفة نور، جزء 7)، �س 04).

)))  م.ن، جزء 4)، �س )6).
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�شدر الإ�شالم، واأكثر من ذلك، هنيئاً لهم بلوغهم نعمة اهلل اّلتي هي 

ر�شوان من اهلل اأكبر«.

اإّن لق�ء اهلل �سبح�نه وتع�لى هو حلم الأنبي�ء R واأمنّية الأولي�ء 

له،  قيمة  ول  و�سغيرًا  ت�فهً�  اأمرًا  بمق�رنته  ُي�سبح  اأمر  كّل  وال�سهداء، 

هذه الأمنّية هي من اأهّم الأمور اّلتي يح�سل عليه� ال�سهيد ب�لإ�س�فة 

اإلى مج�ورة الأنبي�ء R وال�سهداء، لذلك نجد الآّية الكريمة توؤّكد 

على اللق�ء اّلذي �سيتفّرع عنه كّل رزق ونعمة {  گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

.
(((

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ}
بع�شقهم  اّت�شلوا  »اإّنهم  كلم�ته:  في   { الخميني  الإم���م  يقول 

باهلل العلّي الكبير، بالمع�شوق وو�شلوا اإليه ونحن ل زلنا في منعطف 

اإحدى الأزّقة«.

وي�سرح لن� الإم�م الخميني } كيف ُيمكن لل�سه�دة اأن تخت�سر 

الطريق وت�سل ب�ل�سهيد اإلى لق�ء اهلل تع�لى، فيقول في اإحدى كلم�ته: 

»لرّبما كان ال�شّر في ذلك اأّن الحجب اّلتي فيما بيننا وبين اهلل تعالى 

هو  الإن�شان  نف�شه،  الإن�شان  اإلى  الحجب  كّل هذه  تنتهي  وتجّلياته، 

تنتهي  النورّية  الحجب  اأو  الظلمانّية  الحجب  وكّل  الأكبر  الحجاب 

اإلى الحجاب اّلذي هو الإن�شان بذاته، فنحن الحجاب بين ذواتنا وبين 

وجه اهلل، فاإذا اأزال اأحد هذا الحجاب في �شبيل اهلل وانك�شر الحجاب 

))) �سورة اآل عمران، الآيت�ن: 69)- 70).
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مثل  الحجب  جميع  ك�شر  قد  يكون  فاإّنه  بحياته،  الت�شحّية  بف�شل 

حجاب ال�شخ�شّية وحجاب الإّنّية، نعم ينك�شر هذا الحجاب بالجهاد 

والدفاع في �شبيل اهلل وفي �شبيل بالد اهلل والعقيدة الإلهّية«.

ُترافقه  وتع�لى،  �سبح�نه  اهلل  اأولي�ء  ة  خ��سّ من  ال�سهيد  اإّن  نعم، 

في  الإن�س�ن  يطويه�  اّلتي  الم�سيرة  كّل  في  به  وُتحيط  الإلهّية  العن�ية 

.
(((

جميع مراحله، فلنقراأ معً� هذه الم�سيرة

الشهيد في الدنيا: فخر وعزّ

اإّن الحي�ة تحكي كّل يوم على م�سمعن� كيف يقتحم ال�سهيد القلوب 

ويح�سل على ذلك العّز العظيم وال�ستثن�ئي فيه�.

والفخر ال�س�مخ اّلذي ين�له عوائلهم ومجتمعهم رغم كّل الجراح.

العّز:  عن  ق�ل  عندم�   { الخميني  الإم���م  اإليه  اأ�س�ر  م�  وه��ذا 

»ال�شهادة عزٌّ اأبدّي«، وعن الفخر »كانت ال�شهادة فخراً لالأولياء وهي 

فخر لنا اأي�شاً«، »اإّن الإ�شت�شهاد في �شبيل اهلل فخر لنا جميعاً«.

الشهيد في البرزخ

كم�  اأو  القبر،  �سوؤال  الإن�س�ن  تنتظر  اّلتي  ال�سعبة  المواطن  من 

ُتعّبر عنه الرواي�ت »فتنة القبر« حيث ي�أتي الملك�ن ال�سديدان لي�س�أل 

ه ودينه.. الإن�س�ن عن ربِّ

رّبي  »اهلل  تقول  اأن  اأ�سهل  فم�  �سهل،  الجواب  اأّن  البع�س  يت�سّور  قد 

)))  �سحيفة نور، جزء 4)، �س )6).
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ُيجيب  اأن  لأّن عليه  الحقيقة على خالف ذلك،  ولكن  ديني..«.  والإ�شالم 

بل�س�ن ال�سدق، حيث ل خداع ول كذب في هذا اليوم الع�سيب. وال�س�دق 

ُتط�بق اأقواله اأعم�له، لذلك �سيكون الجواب �سعبً� جّدًا! هل ك�ن محور حي�ته 

اهلل تع�لى، هل ك�ن خّطه في هذه الدني� م� ر�سمه الإ�سالم والحكم ال�سرعّي؟ 

.
(((

اأم اأّن محور حي�ته ك�ن الدني� والأهواء {وئ   وئ  ۇئ  ۇئ }

ُيعينه  الإن�س�ن خ�ئفً� ذلياًل ينتظر من  اّلذي يقف فيه  اليوم  في هذا 

وينِطق ل�س�ن ال�سدق فيه، اأم�م هول عذاب القبر اّلذي بداأ يقرع ب�به، يكون 

فم ال�سهيد ال�س�دق جراحه المفتوحة اّلتي ت�سهد له ب�لعبودّية والإخال�س! 

اإلى هذه الجراح والقبور في كلم�ته   { وُي�سير الإم�م الخميني 

حيث يقول في اأحده�: »اإّن قبور ال�شهداء واأج�شاد المعّوقين واأبدانهم 

هي ل�شان ناطق يلهج بعظمة اأرواحهم الخالدة«.

هذا الفم اّلذي ل يحت�ج اإلى النطق اأ�ساًل، لأّن المالئكة ت�ستحي من 

�سوؤال ال�سهيد! نعم اإّنه� ت�ستحي حّتى من �سوؤاله!

فعن النبّي الأكرم P: »من لقي العدّو ف�شبر حّتى يقتل اأو ُيغلب 

 .
(((

 في قبره«
(2(

لم ُيفتن

 .
(4(

ولّم� �ُسئل عن ذلك ق�ل P: »كفى ببارقة ال�شيوف على راأ�شه فتنة«

)))  �سورة الفرق�ن، الآية: )4.

)2)  اأي اأنه لم ُي�س�أل �سوؤال القبر.

5)5). نقاًل عن كنز العم�ل، المتقي الهندي،  ))) ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج2، �س 

ج4، �س 282، ح 0496).

)4) ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج2، �س 5)5).
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الشهيد في الحساب

لُي�س�أل  الح�س�ب هو ذلك الموقف ال�سعب اّلذي يقف فيه الإن�س�ن 

عن كلِّ كبيرة و�سغيرة {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

.
(((

ک  ک  ک  ک  گ  گ}
البع�س  الأّي�م الع�سيبة والطويلة وال�س�ّقة حّتى يقول فيه  وهو من 

 في هذا اليوم اّلذي ت�سخ�س فيه الأب�س�ر وترى 
(2(

{ں  ں   ڻ}

الن��س �سك�رى، وتذهل كّل مر�سعة عّم� اأر�سعت، وت�سع كّل ذات حمل 

حمله�، اإّنه موقف مخيف و�سعب جّدًا على الن��س.

ولكن هن�ك اأ�سخ��س ا�ستثن�ئّيون لهم و�سعهم الخ��ّس في كّل �سيء 

حّتى في هذا اليوم ال�سعب. ل يم�ّسهم في هذا اليوم �سوء ول تعب! اإّنهم 

ح�س�ب!  دون  ويمّرون  ال�سع�ب،  دم�وؤهم  ُتذّلل  اّلذين  فهم  ال�سهداء، 

فهنيئً� لهم!

Q: »من ُقتل في �شبيل اهلل لم  وقد روي عن الإم�م ال�س�دق 

.
(((

فه اهلل �شيئاً من �شّيئاته« ُيعرِّ

مغفرته  تكون  ذنوبه،  تع�لى  اهلل  يغفر  مّمن  الموؤمنين  من  فكثير 

�س  والتعرُّ والخوف  الوقوف  وبعد  ال��ذن��وب،  تلك  عن  ال�سوؤال  بعد 

لي�س  اأّنه  الرواّية  هذه  اأف�دت  فقد  ال�سهيد  اأّم�  اليوم،  ذلك  لأهوال 

فقط ُيغفر له ذنبه، بل هو ل ي�س�أل عنه� من الأ�س��س ول يقف ذلك 

)))  �سورة الزلزلة، الآيت�ن: 7 - 8.

)2)  �سورة النب�أ، الآية: 40.

))) الك�في، الكلينّي، ج5، �س 54.
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�شّيئاته«!. �شيئاً من  فه اهلل  ُيعرِّ »لم  ال�سعب،  الموقف 

لعّله  الدني�  اإلى  الرجوع  يتمّنى  مّمن  الكثير  اليوم هن�ك  وفي ذلك 

ۓ   ے     ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    {ہ   اأف�سد  م�  ُي�سلح 

لُي�سلح  ولكن ل  الرجوع  ُيحّب  اأي�سً�  وال�سهيد   .
(((

ۓ  ڭ  ڭ}
د �سه�دته! ر عمله وُيجدِّ م� اأف�سد بل لُيكرِّ

وقد روي عن النبّي الأكرم P: »ما من اأحد يدخل الجّنة ُيحّب 

، غير ال�شهيد، 
(2(

اأن يرجع اإلى الدنيا، واأّن له ما على الأر�ص من �شيء

فاإّنه يتمّنى اأن يرجع فيقتل ع�شر مّرات، لما يرى من الكرامة«. 

ف�أّي كرامة تلك اّلتي خّب�أه� اهلل تع�لى لل�سهيد ي� ترى؟!.

اأّن  وهي  كّله،  ذلك  اأه��ّم من  اإلى حقيقة   { الخميني  الإم���م  وي�سير 

ال�سهيد من�س�أ فخر النبّي الأكرم P ومب�ه�ته يوم الح�س�ب! حيث يقول{: 

 P الثورة مالأى من ال�شهداء الح�شينّيين. ونحن واثقون باأّن الر�شول«

ُيباهي بت�شحيات هوؤلء الأعّزاء في الجبهة وب�شهداء المحراب والمنبر 

.
(((

و�شهداء �شفوف الجماعة والم�شاجد والم�شت�شفيات... «

مقام الشهيد في الجنّة

يقول الإم�م الخميني}: »هل ُيمكن بال�شتعانة بالقلم والل�شان 

ف اأمام اهلل و�شيافة المقام المقّد�ص الربوبي؟ األم يكن  تو�شيح الت�شرُّ

)))  �سورة الموؤمنون، الآيت�ن: 99 - 00).

)2)  يعني ل ُيحّب الرجوع ولو اأُعطي كّل م� على الأر�س.

)))  �سحيفة نور، جزء 5)، �س )6.
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 اّلذي انطبق 
(1(

هذا المقام هو مقام {ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ}

ح�شب الحديث ال�شريف على �شّيد المظلومين وال�شهداء Q؟ هل 

ف  الت�شرُّ الموؤمنون؟ وهل هذا  اّلتي يقبل فيها  الجّنة هي تلك  هذه 

والرتزاق عند الرّب من المفاهيم الب�شرّية اأم اأّنه �شرٌّ خارج عن حيطة 

اأفكار الب�شر؟

عب�دك  خوا�ّس  له�  وّفقت  اّلتي  العظمى  ال�سع�دة  ه��ذه  م�  اإلهي: 

.
(2(

وحرمتن� منه�؟«

مراحل  كلِّ  في  ال�سهيد  يرافق  اإلهّي  نور  ال�سه�دة  اأّن  نجد  وهكذا 

م�سيرته الإن�س�نّية، فهنيئً� له في الحي�ة وبعد الموت وفي الآخرة!

لن� الحّق بعد ذلك كّله اأن ن�س�أل: من اأين ج�ء هذا المق�م العظيم 

لل�سهيد؟

فلنَر معً� في الف�سل الآتي، لعّلن� نوّفق اإلى معرفة ذلك اإذا اكت�سفن� 

حقيقة ال�سه�دة.

))) �سورة الفجر، الآيت�ن: 29 - 0).

)2)  �سحيفة نور، جزء 20.
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حقيقة الشهادة
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هزيمة  هو  المعركة  �س�حة  في  القتل  اأّن  الن��س  بع�س  يت�سّور  قد 

وتراجع على الم�ستوى الع�م وهي خ�س�رة وانته�ء على الم�ستوى الفردي. 

اأّنه� ح�لة عزاء وحزن  ال�سه�دة على  ليفهم  ينطلق  الخلفّية  ومن هذه 

و... ومن هن� نطرح هذا ال�سوؤال:

هل القتل في �س�حة الحرب ن�سر اأم هزيمة؟

حّتى نعرف الجواب ال�سحيح لهذا ال�سوؤال علين� اأن نقف في البداّية 

عند المعنى الحقيقّي للن�سر.

ما هو النصر الحقيقّي؟

اإّن الن�سر والهزيمة ل ينبع�ن من فراغ بل هم� ت�بع�ن لهدف الإن�س�ن 

والقدرة على تحقيق هذا الهدف، فبح�سب الهدف اّلذي ير�سمه الإن�س�ن 

اأو الهزيمة. ف�لح�سول  وقدرته على تحقيق هذا الهدف يكون الن�سر 

، وهو بعينه هزيمة ل�سخ�سٍ اآخر،  على اأمٍر م� قد يكون ن�سرًا ل�سخ�سٍ

ف�لت�جر ال�سغير اّلذي يهدف اإلى ربح م�ئة - مثاًل - اإذا ربحه� يكون 

هذا ن�سرًا ب�لن�سبة له، واأّم� الت�جر الكبير اّلذي يهدف اإلى ربح األف 

ولي�س  اإليه  ب�لن�سبة  هزيمة  هذا  ُيعتبر  م�ئة  اإّل  يربح  لم  اإذا   � مثاًل   �

ن�سرًا.
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فمن خالل معرفة الأهداف اّلتي ر�سمه� الإن�س�ن لنف�سه يتّم تحديد 

انت�س�ره اأو هزيمته.

ير�سمه  بم�  مرتبط  الحقيقّي  الن�سر  اأّن  يعني  ل  كّله  ه��ذا  ولكن 

الإن�س�ن لنف�سه من اأهداف، �سواء ك�نت �سريفة اأو و�سيعة، و�سواء ك�نت 

اأهدافه �سحيحة اأم �سقيمة مزيفة.

اإّن الن�سر الحقيقّي ل يكون اإّل من خالل تحقيق الأهداف ال�سحيحة 

د اإّل ن�سرًا زائفً�. والحقيقّية، واأّم� الأهداف الزائفة فال تولِّ

الهدف الحقيقّي والهدف الزائف

لالإن�س�ن  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  ر�سمه  اّل��ذي  الحقيقّي  الهدف  اإّن 

.
(((

يتلّخ�س بقوله تع�لى: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}

ف�لهدف اإذًا هو الو�سول اإلى مق�م العب�دة والقرب من اهلل �سبح�نه 

وتع�لى. 

وفي هذا المج�ل يقول الإم�م الخميني }: »اإذا انت�شرنا في هذه 

المرحلة من ال�شير العرفانّي، فاإّن موتنا ن�شٌر كما اأّن حياتنا ن�شٌر 

اأي�شاً. جّدوا لكي تنت�شروا في ميدان المبارزة بين اهلل وال�شيطان، 

م��ي��دان ال��ج��ه��اد ب��ي��ن ال��ن��ف�����ص الإن�����ش��ان��ّي��ة وال�����روح، ف����اإذا انت�شرتم 

.
(2(

هزائم« لي�شت  لأّن��ه��ا  ال��ه��زائ��م  تخ�شوا  ف��ال  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 

في  واإخ��وان��ك��م  الجبهات  خلف  ف��ي  اأن��ت��م  اأه���واءك���م،  غلبتم  »اأنتم 

)))  �سورة الذاري�ت، الآية: 56.

)2)  �سحيفة نور، جزء 4)، �س 226.
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الجبهات، جاهدتم اأنف�شكم وعلمتم اأّن الحياة اأبدّية واأّن هذه الحياة 

اإذن منت�شرون وم��ا دام���ت هذه  ف��اأن��ت��م  زائ��ل��ة،  ال��م��ادّي��ة  ال��ح��ي��وان��ّي��ة 

.
(((

عقيدتكم فاأنتم الغالبون حّتى ولو انهزمتم �شورّياً وماّدّياً«

فهذا الهدف الحقيقّي وكّل م� عداه فهو زائف زائل، وعندم� نقي�س 

ال�سه�دة بهذا الهدف نجده� الطريق الأق�سر لتحقيقه والح�سول عليه، 

فهي اإذًا الن�سر الحقيقّي لأّنه� الق�درة على تحقيق الهدف الحقيقّي.

ال�سه�دة في ميزان  اأّن و�سع  يعتبر   { الإم�م الخميني  بل نجد 

الأمور الم�ّدّية هو اإه�نة لل�سه�دة، فهي اأعلى واأ�سمخ من اأن ُتق�رن بمثل 

هذه الأمور، يقول }: »يجب اأن يعلم عمالء اأمريكا اأّن ال�شهادة في 

�شبيل اهلل ل ُيمكن اأن ُتقا�ص بالغلبة اأو الهزيمة في ميادين القتال، 

مقام ال�شهادة نهاّية العبودّية وال�شير وال�شلوك في العاَلم المعنوّي. 

اأو �شائر المدن،  روا مقام ال�شهادة لُتقابلوها بفتح خّرم�شهر  ل ُتحقِّ

.
(2(

اإّنها اأوهام القومّيين الباطلة«

الشهادة فوز ونصر

ق هدف الإن�س�ن الحقيقّي فال ُيمكنه� اإّل اأن  م� دامت ال�سه�دة ُتحقِّ

قه. تكون الن�سر الحقيقّي اّلذي ُيمكن اأن يح�سل عليه الإن�س�ن وُيحقِّ

الحّق معنا.  ف��اإّن  َقَتلنا  اأو  ُقِتلنا  »اإن   :{ الخميني  الإم�م  يقول 

اإن ُقتلنا فاإّننا �شُنقتل في �شبيل الحّق وهذا هو الن�شر، اأو َقتلنا ففي 

)))  �سحيفة نور، جزء 6)، �س 58.

)2)  م.ن، جزء 20.
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�شبيل الحّق وهو الن�شر اأي�شاً«.

الأن�ص،  ل��ّذة  من  نالوه  ما  ال�شهداء  لهوؤلء  »هنيئاً   :{ ويقول 

و�شهداء �شدر  ال��ك��رام،  والأول��ي��اء   ،Q العظام  الأنبياء  وم��ج��اورة 

الإ�شالم. واأكثر من ذلك هنيئاً لهم بلوغهم ِنَعم اهلل اّلتي هي )ر�شوان 

من اهلل اأكبر(«.

هذه الحقيقة اّلتي رفع اأمير الموؤمنين Q �سوته ع�ليً� به� عندم� 

�سربه ذلك ال�سقّي، ليبقى �سدى تلك ال�سرخة يترّدد في اآف�ق الزمن 

ليقرع اأ�سم�ع �سيعته ومحّبيه ويتعّلموا الدر�س: »فزت وربِّ الكعبة«!.

الشهادة سعادة

الهدف  ُيحّقق  اّلذي  الطريق  وهي  الن�سر  هي  ال�سه�دة  دامت  فم� 

الإلهّي لوجود الإن�س�ن على الأر�س، فلي�س غريبً� على ال�سهيد اأن ُتطوى 

لأجله كّل العوائق وُتزال عن طريقه في الدني� والبرزخ والآخرة.

ف�ل�سه�دة هي ال�سع�دة الحقيقّية لالإن�س�ن في كّل حي�ة ينتقل اإليه�.

يقول الإم�م الخميني }: »كم هم �شعداء اأولئك اّلذين يق�شون 

نهاّية  ف��ي  وي��ن��ال��ون  الإ���ش��الم والم�شلمين  ف��ي خدمة  ط��وي��اًل  ع��م��راً 

عمرهم الفي�ص العظيم اّلذي يتمّناه كّل ع�ّشاق لقاء المحبوب، كم 

بتهذيب  حياتهم  طيلة  اهتّموا  اّل��ذي��ن  اأول��ئ��ك  وعظماء  �شعداء  ه��م 

النف�ص والجهاد الأكبر وفي نهاّية اأعمارهم التحقوا بركب ال�شهداء 
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اّلذين لم  اأولئك  معّززين مرفوعي الراأ�ص، كم هم �شعداء وفائزون 

اأّيام  طيلة  ال�شيطان  وحبائل  النف�شّية  الو�شاو�ص  �شباك  في  يقعوا 

حياتهم - في باأ�شائها و�شّرائها - وخرقوا اآخر الحجب بينهم وبين 

بة بالدماء التحقوا بركب المجاهدين  المحبوب، وبِلحاهم المخ�شّ

.
(((

في �شبيل اهلل تعالى«

وبجهادهم  منهم  باختياٍر  �شعوا  اّلذين  اأولئك  ال�شعادة  نال  »لقد 

اأرواحهم لبارئهم  اأمام الكفر و�شّلموا  ون�شالهم ووقفوا �شّفاً واحداً 

.
(2(

وانتقلوا اإليه �شعداء مرفوعي الراأ�ص«

} هذا يعك�س الخّط الإ�سالمّي والفهم  وكالم الإم�م الخميني 

القراآنّي ال�سحيح اّلذي اأ�س�رت اإليه الآّية الكريمة في و�سف ال�سهداء 

.
(((

{ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ}

ف�لإن�س�ن الموؤمن والع�رف ب�لحق�ئق، يطمع بمق�م ال�سه�دة الرفيع، 

اّلذي يرفعه اإلى اهلل تع�لى ويو�سله اإلى ال�سع�دة الأبدّية والخ�لدة.

فكيف ُيمكن الح�سول على مق�م ال�سه�دة واللح�ق بركب ال�سهداء؟ 

)))  �سحيفة نور، جزء 7)، �س 57.

)2)  م.ن، جزء 4)، �س 40.

)))  �سورة اآل عمران، الآية: 69.
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ل �سّك اأّن ال�سه�دة نعمة اإلهّية يمنحه� اهلل �سبح�نه وتع�لى، ول يقدر 

عليه� الإن�س�ن بنف�سه.

يقول الإم�م الخميني }: »اإّن ال�شت�شهاد بالن�شبة لنا في�ص عظيم«.

ولكن هذا ل يعني اأّن اهلل �سبح�نه وتع�لى يمنحه� لأيٍّ ك�ن، وب�سكل 

ع�سوائّي، يقول الإم�م الخميني }: »ال�شهادة هدّية من اهلل � تبارك 

 .
(((

وتعالى � لمن هم اأهل لها«

لل�سه�دة  اأهاًل  ويكون  ال�سهيد  �سف�ت  فيه  تتّوفر  اأن  الإن�س�ن  فعلى 

حّتى يمّن اهلل تع�لى عليه به�.

كيف نكون أهاًل للشهادة؟

هن�ك �سف�ت يجب اأن يتحّلى به� الإن�س�ن حّتى يكون م�ستعّدًا للفي�س 

الإلهّي وم�ستحّقً� لمن�سب ال�سه�دة، وتتلّخ�س ب�لت�لي:

1 ـ هدف ال�شهيد:

من المعروف في الإ�سالم اأّن النّية هي اأ�س��س العمل، كم� ورد عن 

، فمن الطبيعّي اأن يكون اأّول 
(2(

ر�سول اهلل P: »اإّنما الأعمال بالّنيات«

اأمر يجب توّفره هو خلو�س النّية هلل �سبح�نه وتع�لى.

وهذا اأمر يوؤّكد عليه الإم�م الخميني } في كلم�ته حيث يقول في 

)))  �سحيفة نور، جزء 0)، �س ))).

)2) و�س�ئل ال�سيعة، ج)، �س 49.
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رون بالعزم والإرادة  ها ال�شهداء! اإّنكم �شهود �شدق، والمذكِّ بع�سه�: »اأيُّ

الثابتة الفولذّية، واأف�شل الأمثلة لعباد اهلل المخل�شين، فقد اأثبّتم 

انقيادكم هلل تعالى، وتعبَّدكم له ببذلكم الدماء والأرواح«.

اأجل  م��ن  ل  ال��ه��دف  اأج��ل  م��ن  بنف�شه  ُي�شّحي  »اأن   :{ ويقول 

الهوى... وهذا هو ديدن رجال اهلل«.

هذا الإخال�س اّلذي يجب اأن يتعّمق حّتى ي�سل اإلى مرحلة الع�سق! 

اعتق�د  او  الل�س�ن  على  ُتق�ل  كلمة  مجّرد  لي�س  المطلوب  ف�لإخال�س 

ح اهلل  يت�سّوره العقل، واإّنم� المطلوب اأن ُت�سبح كّل خفقة في قلبه ُت�سبِّ

�سبح�نه وتع�لى وتهتف ب��سمه، حّتى ي�سير المرء ع��سقً� هلل �سبح�نه 

وتع�لى، ل يعرف قلبه �سواه.

وُي�سير الإم�م الخميني } اإلى هذه الح�لة ق�ئاًل: »ما اأ�شّد غفلة 

عبيد الدنيا الأغبياء، اّلذين يبحثون عن معنى ال�شهادة في �شحف 

الطبيعة، ويفّت�شون عن اأو�شافها في الأنا�شيد والمالحم والأ�شعار، 

ويجّندون فّن التخّيل وكتاب التعّقل لك�شفها. هيهات واأّنى لهم ذلك، 

فال حّل لهذا اللغز اإّل بالع�شق«.

2 ـ حبُّ لقاء اهلل وتمنّي ال�شهادة 

اأمير  وذكره�  الرواي�ت  عليه�  اأّك��دت  اّلتي  المتقين  �سف�ت  من  اإّن 

الموؤمنين Q في خطبة المّتقين، حبُّ لق�ء اهلل حّتى ك�دت اأرواحهم 

تخرج من اأج�س�دهم: »ولول الأجل اّلذي ُكتب لهم، لم ت�شتقّر اأرواحهم 

في اأج�شادهم طرفة عين �شوقاً اإلى الثواب وخوفاً من العقاب«.
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نعم اأولي�ء اهلل م�ست�قون لذلك اللق�ء، يقول الإم�م الخميني }: 

اإّل باأنف�شهم وياأكلون كما  اأولئك المفتر�شين اّلذين ل ُيفكِّرون  »دع 

الطبيعة  اأغ��الل  الحّق من  �شبيل  ع�ّشاق  قيود  يفّكون  الأن��ع��ام،  تاأكل 

.
(((

ويو�شلونهم اإلى ف�شاء جوار المع�شوق«

ولذلك ف�إّن تمّني ال�سه�دة هو تمّني لق�ء اهلل تع�لى على اأف�سل وجه 

ُيحّبه وير�س�ه، وهذا م� يتمّن�ه اأولي�ء اهلل على الدوام.

وقد ورد في رواّية عن اأمير الموؤمنين Q: »... فُقلت: يا ر�شول 

ا�شت�شهد من  ا�شت�شهد من  اأُُح��د حيث  ي��وم  لي  ُقلت  قد  اأولي�ص  اهلل، 

اأب�شر  لي:  فُقلت  علّي  ذلك  ف�شّق  ال�شهادة،  عّني  وِحيزت  الم�شلمين، 

اإّن ذلك لكذلك، فكيف �شبرك  فاإّن ال�شهادة من ورائ��ك؟ فقال لي: 

من  ولكن  ال�شبر  مواطن  من  ه��ذا  لي�ص  اهلل  ر�شول  يا  فُقلت:  اإذاً؟ 

.
(2(

مواطن الب�شرى وال�شكر!«

.
(((

وعنه Q: »فو اهلل اإّني لعلى الحّق، واإّني لل�شهادة لمحّب«

هكذا ك�ن اأمير الموؤمنين Q ع��سقً� لل�سه�دة، وهكذا يجب اأن يكون 

 :Q اأتب�عه ومحّبيه، وُيعلِّق الإم�م الخميني } على قول اأمير الموؤمين

، ق�ئاًل: 
(4(

���ه« اأمِّ اآن�ص بالموت من الطفل بثدي  اأب��ي طالب  »واهلل لبن 

»اأمير الموؤمنين Q كان يقول ذلك لأّنه كان يعرف ما هي الدنيا وما 

هو عاَلم الغيب، كان يعرف معنى الموت، واأّن الموت حياة، نحن قّدمنا 

)))  �سحيفة نور، جزء 5)، �س )5.

)2) بح�ر الأنوار، ج 2)، �س )24.

))) م. ن، ج0)، �س26.

)4) بح�ر الأنوار، ج 28، �س 4)2.
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ال�شهداء لكن �شهداءنا اأحياء، اأحياء عند رّبهم ُيرزقون، خالدون، ونحن 

اأي�شاً ن�شاأل اهلل تعالى اأن يوّفقنا لل�شهادة، لحظة واحدة تتبعها �شعادة 

دائمة، عناء لحظة واحدة يتبعها ال�شعادة الأبدّية والدائمة!«.

هكذا ك�ن اأولي�ء اهلل على الدوام، كم� ُيخبر الإم�م }: »ل ُبّد 

من اجتياز هذه المرحلة ول ُبّد من ال�شفر، فليكن في �شبيل الإ�شالم 

وفي خدمة ال�شعب الم�شلم، ولتكن �شهادة وفوزاً بلقاء اهلل، وهذا ما 

باإلحاح في مناجاتهم من  العظام ويطلبونه  اأولياء اهلل  يتمّناه  كان 

.
(((

العلّي القدير«

وهكذا يجب اأن يكون �سيعة علّي Q وكّل مخل�س يعمل في �سبيل 

اهلل  ن�شكر  اأن  فعلينا  بالغيب  نعتقد  كّنا  »اإن   :{ الإم�م  يقول  اهلل 

.
(2(

تعالى لكي ُنقتل في �شبيله وندخل في زمرة ال�شهداء«

»نحن خا�شعون اأمام التقدير الإلهّي وُنطيع اأوامره، ولذلك فاإّننا 

اإّل هلل  والعبدّية  الذّلة  نتحّمل  ل  اأي�شاً  ولهذا  منه،  ال�شهادة  نطلب 

.
(((

تعالى«

ويعتبرون  ال�شهادة  الأول��ي��اء  جميع  يحت�شن  ال��ه��دف  ه��ذا  »عبر 

نالوا  قد  القتال،  جبهات  في  اأبناءكم  واإّن  الع�شل،  من  اأحلى  الموت 

واأخواتهم  اأّمهاتهم  ف��ي  ذل��ك  وتجّلى  ال��وج��د  واأخ��ذه��م  منها  ُج��رع��اً 

كّنا معكم فنفوز فوزاً  »يا ليتنا  اأن نقول  ُبّد  واإخوانهم، فال  واآبائهم 

)))  �سحيفة نور، جزء 5)، �س 22).

)2)  م.ن، جزء )، �س 72.

)))  �سحيفة نور، جزء 20، �س 7)2.
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.
(((

عظيماً« هنيئً� لهم ذلك الن�سيم العطر والتجّلي المبهج«

خدمة  في  طوياًل  عمراً  يق�شون  اّل��ذي��ن  اأول��ئ��ك  �شعداء  هم  »كم 

العظيم  الفي�ص  عمرهم  نهاّية  ف��ي  وينالون  والم�شلمين  الإ���ش��الم 

.
(2(

اّلذي يتمّناه كّل ع�ّشاق لقاء المحبوب«

نعم اإّن هذا ال�سعب اّلذي خرجت منه مواكب ال�سهداء ك�نت �سمته 

الأ�س��سّية حّب ال�سه�دة وع�سق لق�ء اهلل �سبح�نه وتع�لى.

يتحّدث الإم�م الخميني } عن هذا الواقع في الكثير من كلم�ته، 

حيث يقول في بع�سه�: »يتوارث الأولياء ال�شهادة كلٌّ من الآخر، واإّن 

.
(((

�شبابنا الملتزمين يدعون اهلل دائماً لنيل ال�شهادة في �شبيله«

اأّن جميع �شبابنا اّلذين ا�شت�شهدوا كانوا جميعاً  »اأنتم تالحظون 

من المقبلين على ال�شهادة«. 

3 ـ الزهد بالدنيا

وطريق  اهلل،  اأول��ي���ء  وم�سجد  الآخ��رة  مزرعة  اأّن��ه���  الدني�  قيمة 

اإليه�  ونظرن�  ذلك  كّل  عن  قطعن�ه�  فلو  ر�س�ه،  �س�حة  اإلى  الو�سول 

عنه�  اأخبر  كم�  الإطالق،  على  قيمة  اأّي  له�  يكون  فلن  م�ّدّية،  نظرة 

اأمير الموؤمنين Q في كالم له: »كاأّنهم لم ي�شمعوا كالم اهلل حيث 

يقول: { ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  

 بلى واهلل لقد �شمعوها ووعوها، ولكّنهم 
(4(

ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ} 
)))  �سحيفة نور، جزء )2، �س )20.

)2)  م.ن، جزء 7)، �س 56.

)))  م.ن، جزء ))، �س 9).

)4)  �سورة الق�س�س، الآية: )8.



(6

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

الحّبة،  فلق  واّلذي  اأما  زبرجها.  وراقهم  اأعينهم  في  الدنيا  حليت 

النا�شر،  بوجود  الحّجة  وقيام  الحا�شر  ح�شور  لول  الن�شمة  وبراأ 

�شغب  ول  كّظة ظالم  على  ُيقاروا  ل  اأن  العلماء  على  اهلل  اأخ��ذ  وما 

اأّولها،  بكاأ�ص  اآخرها  ول�شقيت  غاربها  على  حبلها  لألقيت  مظلوم 

.
(2(

»
(1(

ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة عنز

هكذا يجب اأن يكون المج�هد في �سبيل اهلل، زاهدًا ب�لدني� ع�رفً� 

{جب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت   ال�سه�دة  بمق�م 

.
(((

ىت  يت  جث  مث}
الدنيا  } على ذلك في كلم�ته: »اإّن  الإم�م الخميني  اأّكد   وقد 

بجميع بهارجها واعتباراتها هي اأقّل بكثير من اأن تكون جزاءاً ورتبة 

للمجاهدين في �شبيل اهلل«.

النفي�ص  عمله  ُيقّيم  اأن  من  اأ�شمى  اهلل  �شبيل  في  المجاهد  »اإّن 

بزخارف الدنيا«. 

الدنيا  زخ��ارف  تلههم  ولم  بخ�ص،  بثمن  اأرواحهم  يبيعوا  لم   ...«

.
(4(

الفانية وتعّلقاتها«

)))  عفطة العنز، م� تنثره من اأنفه�.

)2)  نهج البالغة ج )، �س 6)، من الخطبة )، المعروفة ب�لخطبة ال�سق�سقية.

)))  �سورة اآل عمران، الآية: 57).

)4)  �سحيفة نور، جزء 9)، �س 296.
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4 - االرتباط بمدر�شة عا�شوراء

على  غريبً�  ولي�س  وال�سه�دة،  ب�لجه�د  ح�فل  الم�سلمين  ت�ريخ  اإّن 

بدم�ئهم،  بين  ب�رئهم مخ�سّ اإلى  �سهداء  �سب�بهم  يرتفع  اأن  الم�سلمين 

»القتل لنا عادة«.

واإلى ذلك ُي�سير الإم�م الخميني } في كلم�ته: »نحن ل ُنبالي 

اإذا �ُشكبت دماء �شبابنا الزاكّية في �شبيل الإ�شالم، ل ُنبالي اإذا اأ�شحت 

�شيعة  المّتبع لدى  المر�شي  الأ�شلوب  اإّنه  لأعّزائنا،  ال�شهادة ميراثاً 

.
(((

اأمير الموؤمنينQمنذ ظهور الإ�شالم اإلى اليوم«

»منهاج ال�شهادة القاني، منهاج اآل محّمد وعلّي، ولقد انتقل هذا 

.
(2(

الفخر من اآل بيت النبّوة والولية اإلى ذراريهم واأتباع منهاجهم«

»لقد قّدمت اأّمة الإ�شالم من محراب م�شجد الكوفة اإلى �شحراء 

اإلى  قّيمة  �شحايا  قّدمت  الأحمر،  ع  الت�شيُّ تاريخ  مّر  وعلى  كربالء 

.
(((

الإ�شالم العزيز وفي �شبيل ا هلل«

فم� دام القتل لن� ع�دة فلن يكون له اآث�ر �سلبّية على المجتمع ولن 

المجتمع�ت  من  الكثير  في  نرى  كم�  و�سغط  تراجع  بح�سول  يت�سّبب 

الأخرى.

ُكتبت  Q بم� تحمل من ر�س�لة  الح�سين  اأبي عبد اهلل  اإّن ثورة 

ب�أطهر دم�ء الأر�س لتخترق بنوره� كّل اأنواع الحجب وت�سل اإلى اآذانن�، 

)))  �سحيفة نور، جزء 5، �س 269.

)2)  م.ن، جزء 5)، �س 54).

)))  م.ن، جزء 5)، �س 252.
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هي الق�درة على �سنع ال�سهداء بكّل م� يحت�جه ال�سهيد من موا�سف�ت 

ج ببركته� قوافل ال�سهداء  اإلهّية، وقد ا�ستط�عت هذه المدر�سة اأن ُتخرِّ

على مرِّ الت�ريخ.

يقول الإم�م الخميني }: »مهما كان، فاإّن قلمي ول�شاني عاجزان 

الخدمة  ع�ّشاق  الم�شلمين،  لماليين  العظمى  المقاومة  تر�شيم  عن 

والإيثار وال�شهادة في هذا البلد، بلد �شاحب الزمان اأرواحنا فداه، ول 

ُيمكن تو�شيف مجاهداتهم وبطولتهم وخيراتهم وبركاتهم، هوؤلء 

الأبناء المعنوّيين لكوثر فاطمة الزهراء O وبالتاأكيد فاإّن هذه 

البطولت نابعة من منهج الإ�شالم الأ�شيل واأهل البيت R، ومن 

 .
(((

»Q بركات ولية اإمام عا�شوراء

5 ـ االإرتباط بال�شهداء

يجب  العظيمة،  الت�ريخّية  المدر�سة  بهذه  لالرتب�ط  وب�لإ�س�فة 

اأي�سً� و زي�دة الرتب�ط بهم،  اأنوار �سهداء هذا الع�سر  ال�ستف�دة من 

كّله  ذلك  لأّن  و�س�ي�هم،  وقراءة  وم�سلكّيتهم  روحّيتهم  على  ف  والتعرُّ

ُيقّرب روحّية الإن�س�ن من روحّيتهم، حّتى ي�سير واحدًا منهم، ج�هزًا 

لتلّقي هذا الفي�س الإلهّي اّلذي تلّقوه، وهو ال�سه�دة.

اأّن  المن��سب�ت،  من  الكثير  في   { الخميني  الإم���م  اأّك��د  وق��د 

الجه�د،  دني�  في  المعلِّمون  واأّنهم  الم�سيرة،  ق�دة  ُيعتبرون  ال�سهداء 

هو  قائدنا  »اإّن  ال�سي�ق:  في هذا  ق�له  فمّم�  منهم،  ن�ستفيد  اأن  وعلين� 

)))  �سحيفة نور، جزء 20.
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اّلذي  ال�شغير،  القلب  �شاحب   
(1(

عاماً ع�شر  الإثني  ذو  الطفل  ذلك 

يفوق المئات من األ�شنتنا واأقالمنا ف�شاًل، اّلذي حمل قنبلته ورمى 

بنف�شه تحت دّبابة العدو ففّجرها محت�شياً �شراب ال�شهادة«.

� م�شاعل طريق الحّرّية لكّل  � بدمائهم الطاهرة  اأوق��دوا  »اّلذين 

ال�شعوب المكّبلة«.

يولد معها  ل�شهيد،  ت�شفك  دم  اأو قطرة  تم�ّص  �شعرة  كّل  »اإّن من 

.
(2(

رجال مجاهدون وم�شّممون«

6 ـ العزم الرا�شخ والهّمة العالية

�شدق  �شهود  اإّن��ك��م  ال�شهداء  ��ه��ا  »اأيُّ  :{ الخميني  الإم����م  يقول 

رون بالعزم والإرادة الثابتة الفولذّية لخير عباد اهلل المخل�شين،  والمذكِّ

العبودّية  مراتب  واأ�شمى  اأ�شدق  واأرواح��ه��م  بدمائهم  �شّجلوا  اّلذين 

وع��ال، وج�ّشدوا في ميدان  للحّق جّل  الأقد�ص  المقام  اإل��ى  والنقياد 

الجهاد الأكبر مع النف�ص والجهاد الأ�شغر مع العدّو، حقيقة انت�شار 

.
(((

الدم على ال�شيف وغلبة اإرادة الإن�شان على و�شاو�ص ال�شيطان«

ويقول اأي�سً�: »العزم الرا�شخ والهّمة العالية لل�شهداء، ثّبتت قواعد 

الجمهورّية الإ�شالمّية في اإيران واأ�شحت ثورتنا في اأ�شمخ قلل العّزة 

.
(4(

�شة« وال�شرف ُتنير الدروب لهداّية الأجيال المتعطِّ

اأفراد التعبئة، والذي ق�م بعملية ا�ست�سه�دية حيث  اإلى ال�سهيد ح�سين فهميده اأحد  اإ�س�رة    (((

فّجر نف�سه بدّب�بة عراقية من خالل حزام ن��سف ك�ن معه - رغم �سغر �سنه -.

)2)  من كلمة األق�ه� بت�ريخ )))/58/2).

)))  �سحيفة نور، جزء 9)، �س 296.

)4)  �سحيفة نور، جزء 20، �س 59.
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الشهيد الحّي

وطلب  الجه�د  ف��ي  عمره  ق�سى  مّمن  المج�هدين  بع�س  هن�ك 

ال�سه�دة، لكّنه لم يوّفق له�، ولم تكن من ن�سيبه! 

وقد ن�أ�سف عندم� نجد مج�هدًا م�ت على فرا�س المر�س في نه�ّية 

الأمر بعد �سنين طويلة من الجه�د.

وجعلت  نّيتك،  اأ�سلحت  اإن  لإّن��ك  محّله،  غير  في  الأ�سف  هذا  اإّن 

هدفك خ�ل�سً� هلل، وو�سلت اإلى مرحلة ع�سقه �سبح�نه وتع�لى، وزهدت 

ل�ست  ف�أنت  كربالء،  بمدر�سة  وارتبطت  ال�سه�دة،  وتمّنيت  ب�لدني�، 

اأنت �سهيد فعاًل! �سهيد حّي، وهذا م�  اأهل لل�سه�دة، بل  اإن�س�ن  مجّرد 

ده الرواي�ت. توؤكِّ

اهلل  بّلغه  ب�شدق،  ال�شهادة  اهلل  ���ش��األ  »من   :P اهلل  ر�سول  فعن 

.
(((

منازل ال�شهداء واإن مات على فرا�شه«

وفي رواّية اأخرى عنه P: »من طلب ال�شهادة �شادقاً اأُعطيها ولو 

.
(2(

لم ُت�شبه«

ال�سهداء وفي خّطهم واحمل بين جنبيك روحّيتهم،  اإذًا فلتكن مع 

ف�ستكون �سهيدًا.

))) بح�ر الأنوار، ج 67، �س )20.

)2) م. ن، ج 67، �س )20.
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حّتى  ال�سهداء،  بروحّية  كله  الإ�سالمّي  المجتمع  يتمّتع  اأن  يجب 

اإلى  ي�سل  اأن  ا�ستط�ع  مجتمع  فكّل  حّي،  �سهيد  مجتمع  لدين�  يت�سّكل 

�سيكون  الجب�ل،  من  واأر�سخ  الُعق�ب  من  اأ�سمخ  �سيكون  الروحّية  هذه 

مجتمعً� هلل تع�لى، واهلل ل ُيعطي مجتمعً� كهذا اإّل العّزة والقّوة والثب�ت 

،{  ۇ  ۆ  ۆ  
(((

والن�سر، {  گ  گ    ڳ  ڳ}

واأّيدته  ال��رواي���ت،  عليه  اأّك��دت  م�  وه��ذا   ،
(2(

ٴۇ} ۈ   ۈ  
التجربة، واأ�س�ر اإليه الإم�م الخميني } في اأكثر من من��سبة، يقول 

 Rال�شعب يتمّنى تلك ال�شهادة اّلتي طلبها جميع الأنبياء« :{

.
(((

وتمّناها جميع اأولياء اهلل«

وُيمكنن� اأن ُنالحظ من برك�ت مجتمع ال�سه�دة م� يلي:

1 ـ اأثرها التربوّي

فهي  واأ�س�ليبه.  وتوّجه�ته  الإن�س�ن  مف�هيم  ُتغّير  الروحّية  هذه  اإّن 

ق�درة على �سنع مجتمع الإن�س�ن بممّيزاته الإن�س�نّية اّلتي ُتمّيزه تم�مً� 

عن مجتمع الحيوان. 

هدفه  تع�لى  اهلل  لق�ء  �س�ر  حّتى  وع�سقه  تع�لى  اهلل  اأح��ّب  من  اإّن 

))) �سورة المن�فقون، الآية: 8.

)2) �سورة محمد، الآية: 7.

)))  �سحيفة نور، جزء 8، �س 257.
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الوحيد، لن تعني له هذه الدني� وم� فيه� من م�ّدّي�ت �سيئً�، �سوى اأّنه� 

اأمور فرعّية وج�نبّية، يهتّم به� الإن�س�ن لتلبية ح�ج�ته فقط.

الخالق في  »عُظم  المّتقين:   Q الموؤمنين  اأمير  وهكذا ي�سف 

اأنف�شهم ف�شغر ما دونه في اأعينهم«. 

الدني�،  هذه  في  وم�سكلّيته  الإن�س�ن  مف�هيم  �سُتغّير  التربّية  وهذه 

وت�سنع مجتمعً� �سليمً� بك�مل الموا�سف�ت الإلهّية.

2 ـ اأثرها المعنوّي

اإّن الح�لة المعنوّية تعتبر اأ�س��سً� في نج�ح اأّي عمل ُيريد اأن يقوم به 

اأو الهزيمة، لذلك  اأ�س��سّي في الحروب في الن�سر  الإن�س�ن، وله� دور 

ُتعتبر الحرب المعنوّية جزًء اأ�س��سً� في اأّي حرب تن�س�أ بين الن��س.

يكون  اأن  ُيمكن  ل  الي�أ�س  اأو  ب�لإحب�ط  ُي�س�ب  اّل��ذي  والمجتمع 

منت�سرًا، ولو ك�ن اأكثر عددًا واأعظم عّدة.

والمجتمع اّلذي يملك روحّية ال�سه�دة ل ُيمكن اأن يت�سّلل اإليه الإحب�ط 

اأبدًا، وال�سبب في ذلك اأن الإحب�ط ن�تج عن العجز وعدم القدرة على 

اأن ُي�س�ب  تحقيق الأهداف، ف�إذا ك�نت الأهداف دنيوّية فمن الممكن 

الإن�س�ن ب�لإحب�ط اإذا لم ت�سل يداه لهذا الهدف. ولكن اإذا ك�ن الهدف 

وال�سهداء،  ال�سّديقين  بركب  واللتح�ق  تع�لى  اهلل  لق�ء  هو  النه�ئّي 

ف�لقتل �سيكون تحّققً� للهدف، وب�لت�لي ل ُيمكن اأن يوّلد اإّل اندف�عً� وقّوة 

واإ�سرارًا، ولن يجد الإحب�ط له مك�نً� في مجتمع ال�سهداء الأحي�ء. 
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ومنطق  �شعبنا  ومنطق  »منطقنا   :{ الخميني  الإم���م  يقول 

 ل ي�شتطيع 
(1(

الموؤمنين هوالقراآن الكريم {  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       َڃ}

�شعب  الوقوف في وجه  اأحد  ي�شتطيع  المنطق، ل  اأحد مقابلة هذا 

يح�شب نف�شه من اهلل واإلى اهلل وكّل ما يملكه هلل ويعتبر موته حركة 

.
(2(

نحو المحبوب والمطلوب«

فاإّننا  اأو قتلنا  الجّنة،  اإلى  فاإّننا �شنذهب   � �شاء اهلل  اإن   � ُقِتلنا  »اإن 

ذاهبون اإلى الجّنة اأي�شاً«.

ويقول في كالم اآخر: »اإن َقتلنا فاإننا �شعداء، اأو ُقتلنا فاإّننا �شعداء 

اأي�شاً«.

من  العديد  في  علين�  اأط��ّل  اّل��ذي  الأ�سيل  القراآنّي  الفكر  هو  وهذا 

ڱ    ڱ        ڳ         ڳ   ڳ   {ڳ   تع�لى:  كقوله  القراآنّية  الآي���ت 

ا�ست�سهدن�  واإن  و�سع�دة  ح�سن  فذلك  انت�سرن�  ف�إن   
(((

ڱ} 
فذلك اأي�سً� ح�سن و�سع�دة.

3 ـ ال�شجاعة والثبات

واإذا ك�ن من  اإذا ك�ن من الخ�لق فهو �سّحة ومطلوب،  اإّن الخوف 

غيره فهو مر�س يجب التخلُّ�س منه. وهذا المر�س الخطير هو اّلذي 

اأو�سل الكثير من ال�سعوب اإلى الف�سل، بل نجده م�سيبة الع�َلم الإ�سالمّي 

في كثير من ق�س�ي� هذا الع�سر الأ�س��سّية.

))) �سورة البقرة، الآية: 56).

)2)  �سحيفة نور، جزء 5)، �س 54).

)))  �سورة التوبة، الآية: 52.
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وقد اأ�س�ر الإم�م الخميني } اإلى اأّن هذا المر�س ل يجتمع مع 

يخ�شى  ول  والت�شحّية  ال�شهادة  �شعبنا  اعتاد  »لقد  ال�سه�دة:  روحّية 

الأع����داء وال��ق��وى ال��ك��ب��رى وم��وؤام��رات��ه��ا. ف��ال��خ��وف لمن ل تحتوي 

.
(((

مدر�شته على ال�شهادة«

»الخوف من الموت لّلذي يعتبر الموت نهاّية الحياة، ول يخ�شى 

الموت اإّل من يعتبر الموت فناء اأبدّياً اأو يخ�شى مراحل من الجزاء 

والعقاب، ولكن اإذا ارتحلنا من الدنيا ونحن في �شالمة من ديننا � في 

الجبهة اأو خلف الجبهة واّلذي يعتبر فعاًل جبهة للحرب وال�شهادة 

البحر  هذا  في  الظاهرّية  الهزيمة  نهاب  فلن  بال�شهادة،  فزنا  واإذا   �

.
(2(

اللّجي من العاَلم، اأو الن�شر الظاهرّي«

 ف�ّلذي يبذل نف�سه وروحه في �سبيل اهلل �سبح�نه وتع�لى قد تج�وز 

اإلى  الموت  الخوف من  الأمرا�س بمراتب، تج�وز من مرحلة  كّل هذه 

مرحلة اقتح�مه، كم� ك�ن يقول اأمير الموؤمنين Q: »واهلل ل ُيبالي 

.
(((

ابن اأبي طالب اأوقع على الموت اأم وقع الموت عليه«

يقول الإم�م الخميني }: »ل ُيمكن لل�شعب اّلذي يتمّنى ال�شهادة 

اأن ي�شعر بالخوف«.

»مَم يخاف اأهل بلد اإذا كانوا كّلهم يقظين وعلى ا�شتعداد لل�شهادة؟ 

مَم يخافون؟!«.

)))  �سحيفة نور، جزء ))، �س ))2.

)2)  م.ن، جزء 4)، �س 226.

))) بح�ر الأنوار، ج 2)، �س 599.
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»هذا ال�شعب اّلذي يطلب ال�شهادة ويدعو اهلل اأن يرزقه ال�شهادة ل 

.
(((

ل الع�شكرّي ول المقاطعة القت�شادّية« يخ�شى التدخُّ

ل  بها،  ويهتفون  ال�شهادة  ون�شاوؤه  رجاله  يع�شق  اّل��ذي  »ال�شعب 

ُيمكن اأن يتاأّوه من نق�ص في بع�ص الموارد القت�شادّية، هذا الأنين 

ل يرفعه اإّل المتعلِّقون بالماّدة، واأّما اأولئك اّلذين يع�شقون رّبهم، ل 

ُتثنيهم الزيادة اأو النق�ص ول يوؤلمهم ارتفاع الأ�شعار اأو انخفا�شها. 

هذا اّلذي ي�شير قدماً نحو ال�شهادة، ل يهتّم اإذا اأعلمته باأّن الل�شو�ص 

قد �شرقوا اأمواله اأو ارتفعت اأ�شعار المواّد ال�شرورّية، اإّنه لم يذهب 

.
(2(

لجمع الغنائم، ذلك لأّن غنيمته اأبدّية ول تراجع فيها«

ورجله،  ام��راأت��ه  قلب  م��ن  ال�شهادة  ع�شق  يتفّجر  اّل���ذي  »ال�شعب 

ال�شهوات  من  وي��ف��ّرون  ال�شهادة  نحو  ويت�شابقون  وكبيره،  �شغيره 

ل  الأعلى،  والرفيق  الغيب  بعاَلم  ويعتقدون  والدنيوّية،  الحيوانّية 

.
(((

يخرج من الميدان ول ينعزل مهما كبرت خ�شارته«

الشهادة ال تغيّر األعمار

{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  
.

(4(

ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  گ  گ  گگ}

)))  �سحيفة نور، جزء 2)، �س 8)).

)2)  م.ن، جزء 9)، �س 26).

)))  م.ن، جزء 6)، �س 48.

)4)  �سورة اآل عمران، الآية: 54).
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اإّن القراآن الكريم ُيعطين� ت�سّورًا ُيخ�لف كّل الت�سّورات الموجودة 

ر من  اأّن ال�سه�دة ُتق�سِّ اّلذين يت�سّورن  الن��س،  اأذه�ن الكثير من  في 

ر في عمر الإن�س�ن حّتى  د اأّن ال�سه�دة ل ُتق�سِّ عمر الإن�س�ن، حيث يوؤكِّ

ول  موتهم  ر  �سيوؤخِّ الجبه�ت  عن  البعد  فال  الدنيوّي،  الم�ستوى  على 

له. اإذًا فحّتى على الم�ستوى الدنيوّي لن  تواجدهم في خطِّ الن�ر �سيعجِّ

يخ�سر ال�سهيد �سيئً�. 

وهذا م� اأّكدته الرواي�ت اأي�سً�:

الفاّر لغير مزيد في عمره، ول  Q: »اإّن  الموؤمنين  اأمير  فعن 

محجوز بينه وبين يومه«.

1 ـ ال�شهادة �شالح

يقول الإم�م الخميني }: »ل ُيمكن لأّية قدرة مواجهة ال�شعب 

اّلذي يقف ن�شاوؤه ورجاله على اأهبة ال�شتعداد للت�شحّية بالنفو�ص، 

م�شّرين على ال�شت�شهاد«.

ف�ختي�ر ال�سه�دة ُيعتبر اأهّم �سالح يملكه المج�هد وُيغّير فيه المع�دلت، 

اإّن هذه الدم�ء هي اّلتي ط�لم� تغّلبت على كّل اأ�سلحة واأدوات الطواغيت. 

يقول الإم�م الخميني }: »اإّن دماء �شبابنا تغّلبت على البنادق«.

ويقول اأي�سً� }: »بقتل �شخ�ص � مهما كان هذا ال�شخ�ص كبيراً � لن 

تتراجع الأّمة، �شتبقى اليد الإلهّية ممدودة لت�شنع من �شهادة ال�شهيد 

.
(((

موجاً عارماً، ُيحيينا من جديد، وُيعطي لالإ�شالم حياة جديدة«

ك�ن  ومهم�  ب�ل�سالح  مجّهزًا  ك�ن  مهم�   - العدّو  �سعف  نقطة  اإّن 

ع�تيً� وظ�لمً� - هي ال�سه�دة وطلب ال�سه�دة، فطريق ال�سه�دة ك�ن على 

)))  من كلمة له األق�ه� بت�ريخ )5)/ 2/ 58 هجري �سم�سي(.
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الدوام هو اّلذي يك�سر �سوكة المتكّبرين ويف�سح �سعفهم وزيفهم، يقول 

الإم�م الخميني }: »مثل هذه ال�شهادات ت�شمن الن�شر، وتف�شح 

.
(((

اأعداءكم حّتى ولو كان العالم يوؤّيدهم«

ويقول اأي�سً�: »هنيئاً ال�شهادة ل�شهداء الثورة الإ�شالمّية، وبالأحرى 

اأق���ذر الأع���داء  اأي���دي  اإل���ى رح��م��ة اهلل على  اّل��ذي��ن ���ش��ارع��وا  �شهدائنا 

لأعداء  الأب��دي  والخزي  والعار  لالإ�شالم  العّزة  جلبوا  وقد  واألدهم 

.
(2(

ال�شعب ال�شريف«

2 ـ ال�شهادة والن�شر

ل �سّك اأّن الأ�سلحة الم�ّدّية تملك دورًا في ا لحرب على �سعيد 

اأّن  القدرة و�سعة اليد، وعلى �سعيد زي�دة ر�سيد القّوة. ول �سّك 

كف�ءة المق�تل اأي�سً� له� دوره� في حجم الت�سحي�ت اّلتي ي�سّطر 

اأن  ُيمكن  اّلتي  والخ�س�رة  المعركة،  �س�حة  لتقديمه� في  الإن�س�ن 

} الج�نب  بهذا  ب�لهتم�م  الكريم  القراآن  اأمر  ولذلك  يتكّبده� 

 
(((

ۅ} ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
وزمن ح�سم  وكيفّية  المجري�ت،  على طبيعة  يوؤّثر  مهّم  ذلك  كّل 

المعركة.

اأو  ال�سالح  هذا  تحمل  اّلتي  اليد  روحّية  كّله  ذلك  الأه��ّم من  ولكن 

تمّر�ست على تلك الكف�ءة.

)))  �سحيفة نور، جزء 7)، �س 62.

)2)  م.ن، جزء 5)، �س 2)).

)))  �سورة الأنف�ل، الآية: 60.
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هذه الروحّية هي اّلتي تملك عن�سر الح�سم في المعركة مهم� ك�نت 

المع�دلت الم�ّدّية وهذا م� اأّكده الإم�م الخميني }: »ل ُيمكن لأّية 

قدرة مواجهة ال�شعب اّلذي يقف ن�شاوؤه ورجاله على اأهبة ال�شتعداد 

للت�شحّية بالنفو�ص، م�شّرين على ال�شت�شهاد«.

الإ�شالم  لأّن  الأع��ل��ون  اأن��ت��م  معكم،  اهلل  لأّن  المنت�شرون  »اأنتم 

احت�شنتم  ولأّنكم  مالكم  راأ���ص  الإيمان  لأّن  الغالبون  اأنتم  حاميكم، 

ال�شهادة، واأّما اأولئك اّلذين يخ�شون الموت وال�شهادة، فهم المهزومون 

.
(((

حّتى ولو كان لهم جي�شاً عظيماً«

اأبنائهّن  بموت  البا�شالت  واأخ��وات��ه  اأمهاته  تعتّز  اّل��ذي  »ال�شعب 

 .
(2(

الأبطال، اّلذين هم في �شّف ال�شهداء، منت�شر ل محالة«

وهذا  المعركة،  في  الأخيرة  الكلمة  له�  لي�س  الم�دّية  ف�لمع�دلت 

{ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   الكريم  القراآن  يوؤّكد عليه  م� 

ذلك  م��ن  ُي�ستثنى  ول   ،
(((

ک} ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ  
ہ   ہ   ہہ   ۀ   {ۀ   حنين  في  ح�سل  كم�  الم�سلمون، 

ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
.

(4(

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ}
المع�دلت  كّل  المعركة رغم  نت�ئج  تغّيرت  الروحّية  تغّيرت  فعندم� 

الم�ّدّية. 

)))  �سحيفة نور، جزء 6)، �س 58.

)2)  م. ن، جزء 2، �س 2).

)))  �سورة البقرة، الآية، 249.

)4)  �سورة التوبة، الآية: 25.
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اإّن الروحّية اّلتي اإذا امتلكه� المجتمع ح�سم المعركة ل�س�لحه هي 

روحّية ال�سه�دة، ف�إّن هذه الروحّية ل ُيمكن اأن تجتمع مع الهزيمة، حّتى 

على الم�ستوى الدنيوّي.

ال�شهادة  يتمّنى  اّل��ذي  ال�شعب  »اإّن   :{ الخميني  الإم���م  يقول 

منت�شر ل محالة«.

اأولئك  اأّما  اأي�سً�: »اإّنكم منت�شرون لأّنكم عانقتم ال�شهادة،  ويقول 

اّلذين يخافون ال�شهادة والموت فهم مهزومون«. 

لأّنن� من خالل حّب ال�سه�دة والإقب�ل على الموت، نحّول اأهّم نقطة 

المع�دلت  يقلب  ب�سكل  قّوة،  اأعظم  اإلى  الم�ّدّية  المع�دلت  في  �سعف 

كّله�.

 { الخميني  الإم���م  يقول  اأي�سً�،  التجربة  اأّك��دت��ه  م�  وه��ذا 

طلب  ف��ي  ال�شعي  ح�����ّص  »اإّن  عنه�:  مخبرًا  التجربة  ع�ي�س  اّل��ذي 

على  الأعزل  ال�شعب  انت�شار  اإلى  اأّدى  اّلذي  هو  والفداء  ال�شهادة 

الطاغوت«.

»اأّيها ال�شهداء العظام ويا �شهداءنا الأكارم الأحياء: لول جهادكم 

وخلف  الجبهات  في  الأج��اّلء  واأخواتكم  اإخوانكم  وجهاد  المتوا�شل 

كان  لما  ��ة،  ال��خ��ا���شّ عناياته  اهلل  رزق��ك��م  حيث  ب��اإخ��ال���ص،  الجبهات 

الإ�شالمّية،  الجمهورّية  اإنقاذ  ع�شكرّي  عتاد  واأّي  ق��درة  اأّي  باإمكان 

بلدكم العزيز اّلذي ت�شافح الغرب وال�شرق واأذنابهم وتعا�شدوا من 
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اّلذين  اأولئك  الهائج. لم يعرف  اللّجي  البحر  اإغراقه في هذا  اأجل 

نوح  �شفينة  ه��ذه  ب��اأّن  المعنوّيات  من  و�شلبهم  ب�شيرتهم  اهلل  اأعمى 

.
(((

ورّبانها اهلل«

)))  �سحيفة نور، جزء 9)، �س 97.
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حفظ دماء الشهداء
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إحياء ذكرى الشهداء

كثيرًا م� تحّدث الإم�م عن حفظ دم�ء ال�سهداء وحّذر من هدر هذه 

وكيف  الدم�ء  هذه  تج�ه  وظيفتن�  هي  فم�  وت�سييعه�،  الغ�لّية  الدم�ء 

يكون حفظه�؟

يقول الإم�م الخميني }: »اغتنموا هذه الأّيام الكبرى، اغتنموا 

مثل اأّيام الأربعين وعا�شوراء واأحيوا اأي�شاً اأّيام ا�شت�شهاد اأعّزائنا مثل 

الإ�شالم  في خدمة  كانوا  اّلذين  ه��وؤلء  عليه،  اهلل  رحمة  يوم مفتح 

.
(((

وا�شت�شهدوا على يد اأعداء الإ�شالم«

»على ال�شعب الإيراني ال�شريف في جميع اأنحاء اإيران اأن ُيحيي 

الإ�شالمّية  الجمهورّية  حياة  اأّمنوا  اّلذين  البوا�شل  ال�شهداء  ذكرى 

.
(2(

وجلبوا لنا الن�شر بت�شحياتهم«

اإن ّالإم�م يوؤّكد على �سرورة اإحي�ء ذكر ال�سهداء بل ويحّذر من ن�سي�نهم 

وحذفهم من الذاكرة حيث يقول }: »اإن كنت حّياً بينكم اأو لم اأكن، فاإّني 

اأو�شيكم جميعاً:... ل ت�شمحوا اأبداً لّلذين �شبقوا نحو ال�شهادة المتقّدمين 

بلب�ص زّي الدم، اأن يحالوا اإلى الن�شيان في اأزّقة الحياة المعّقدة«.

)))  �سحيفة نور، جزء 5)، �س 266.

)2)  م.ن، جزء 7)، �س 4).
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زيارة قبورهم

اّلتي  الطاهرة  ال�شهداء  تربة  »هذه   :{ الخميني  الإم�م  يقول 

�شتبقى اإلى يوم القيامة مزاراً للعا�شقين والعارفين والمتّيمين ودار 

.
(((

ال�شفاء لالأحرار«

اإذن من المطلوب الإ�ستمرار على زي�رة قبور ال�سهداء مهم� تقّلبت 

الظروف والأحوال اإلى يوم القي�مة.

ولهذه الزي�رة اأثره� المعنوّي الكبير فيكفي اأّنه� دار ال�سف�ء لالأحرار، 

ف�ّلذي يمتلك في قلبه �سعلة الحّرّية ورف�س الذّل، �ستكون زي�رة قبور 

هوؤلء ال�سهداء والرتب�ط بهم له اأثره المعنوّي الملحوظ والأ�س��سّي في 

تفعيل نور الحّرّية هذا وتقوية الإرادة والثب�ت.

حفظ عوائلهم

هن�ك جوانب م�ّدّية ينبغي الإلتف�ت اإليه� واإيالئه� الإهتم�م الخ��ّس، 

ك�أيت�م ال�سهيد وع�ئلته اّلتي ك�ن يتكّفله�، وقد اأّكدت الرواي�ت عن اأهل 

من  عليهم  والتحنُّن  لهم  العطف  اإظه�ر  ا�ستحب�ب  على   R البيت 

الجهة المعنوّية، وكذلك من يتكّفلهم من الجهة الم�ّدّية وي�سّد الفراغ 

الم�ّدّي اّلذي قد يح�سل نتيجة غي�ب معيلهم ورحيله عن هذه الدار، وقد 

اأ�س�ر الإم�م الخميني } اإلى هذا المو�سوع واأّكد عليه، حيث يقول: 

اأن ي�شّلوا  اإي��ران...  اأنحاء  »على ال�شعب الإيرانّي ال�شريف في جميع 

عاجزة  والأق��الم  الأل�شنة  اأّن  ولو  اأمورهم،  ويتفّقدوا  ال�شهداء  ذوي 

عن و�شف ال�شباب والكهول الأعّزاء اّلذين بذلوا دماءهم واأرواحهم 

لإحياء الإ�شالم والوطن واإنقاذ البالد من �شّر الأعداء وال�شّفاكين، 
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اّلذين  الآب��اء والأمهات  اأح��وال  اأي�شاً عن ت�شّلي وتفّقد  واإّنها عاجزة 

.
(((

رّبوا في اأح�شانهم مثل هوؤلء الأولد وقّدموهم هدّية لالإ�شالم«

إيصال صوتهم وإبالغ رسالتهم

يقول الإم�م الخميني }: »اآخر حديثي معكم يا من وجود وبقاء 

الجمهورّية الإ�شالمّية نتيجة دماء اآبائكم، اأن تبقوا لها اأوفياء وتفدونها 

.
(2(

بحياتكم، وبا�شتعدادكم وت�شدير الثورة واإبالغ ر�شالة ال�شهداء«

حفظ المنجزات

اإّن حفظ دم�ء ال�سهداء يكون بحفظ الثم�ر والنت�ئج اّلتي قّدموا م� 

قّدموه للح�سول عليه� فحفظ هذه النت�ئج هو حفظ لتلك الدم�ء، يقول 

�شهداء كثيرين لتح�شلوا على  »لقد قّدمتم   :{ الخميني  الإم�م 

وال�شتقالل  الحّرّية  على  المحافظة  فعليكم  وال�شتقالل،  الحّرّية 

.
(((

بكّل ما اأوتيتم من قّوة«

لن  �شعبكم  ف��اإّن  تعالى  الحّق  ج��وار  في  اطمئّنوا  ال�شهداء  »اأّيها 

ها  واأيُّ ال�����ش��ه��داء  ذوي  وي���ا  ل���ه،  جلبتموه  اّل����ذي  الن�شر  ع��ن  ي��ت��وان��ى 

�شالمتكم،  ببذل  الأبدّية  الحياة  �شمنتم  اّلذين  الأع��ّزاء  المعلولون 

اطمئّنوا وثقوا فاإّن �شعبكم عازم على حرا�شة حكومة اهلل اإلى ظهور 

.
(4(

بقّية اهلل � روحي فداه � حّتى الن�شر «

)))  �سحيفة نور، جزء 7)، �س 4).

)2)  م. ن، جزء 9)، �س 296.

)))  م.ن، جزء 5)، �س 266.

)4)  م. ن، جزء 4)، �س 9).
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متابعة الطريق

اإّن ال�سهيد بف�سل جه�ده وتعبه ودم�ئه ك�ن يتقّدم ب�لأّمة نحو الأم�م، 

على  والحف�ظ  مك�نن�  ب�لوقوف  ا�ست�سه�ده  بعد  نكتفي  ل  اأن  فعلين� 

المنجزات، بل علين� اأن ن�ستمّر ب�لم�سيرة اإلى الأم�م اأي�سً�، ف�لحف�ظ 

على المنجزات مطلوب ولكّنه غير ك�في، علين� اأن نتقّدم ونت�بع الطريق 

 :{ الخميني  الإم���م  يقول  الأم���م،  اإلى  ال�سهيد  ي�سيره�  ك�ن  اّلتي 

ة القوى الم�شّلحة، اأن يحيوا ب�شجاعتهم  »على ال�شعب الإيراني وخا�شّ

وقّوتهم وجهادهم و�شعيهم المتوا�شل، ذكر ال�شهداء ويتبعوا الن�شر 

 .
(((

تلو الن�شر في الجبهات وخلف الجبهات ويتحّركوا اإلى الأمام«

الم�شائب  تحّمل  توفيق  جميعاً  ُيكرمنا  اأن  تعالى  اهلل  »اأدع����و 

اأكثر من قبل، ويّرد  النّير  ال�شهداء  القدرة لمتابعة م�شير  ويمنحنا 

كيد الظالمين اإلى نحورهم، ويثّبت اأقدام ال�شعب الإ�شالمّي المكّرم 

 .
(2(

في م�شير الجهاد وال�شهادة«

كلمة أخيرة

ل �سّك ب�أّن دم�ء ال�سهداء اأّمنت حي�ة الثورة والإ�سالم، لقد اأعطت 

اأهل الع�َلم، واهلل يعلم  دم�ء ال�سهداء درو�س ال�سمود ولالأبد، لجميع 

اأّن نهج ال�سه�دة لن يمحى ولن يزول، وهذه ال�سعوب والأجي�ل الق�دمة 

�سوف تقتدي ب�سبيل ال�سهداء ونهجهم.

)))  �سحيفة نور، جزء 5)، �س )7).

)2)  م.ن، جزء )2، �س 9.


