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أشــهد أن ل إلــه إّل الّلــه، وأشــهد أّن محّمــًدا رســوَل الّلــه، 
ــا بــَن أبــي طالــب وأولَده  وأشــهد أّن أميــر المؤمنيــن عليًّ

الثنــي عشــر أئّمَتنــا المعصوميــن حجــُج الّلــه.
أشــهد بــأّن القيامــة حــّق، والقــرآن حــّق، والجّنــة 
والنــار حــّق، والحســاب حــّق، والمعــاد حــّق، والعــدل 

ــّوة حــّق. حــّق، واإلمامــة حــّق، والنب

أشهد بأصول الدين
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    إلهــي، أحمــدك أْن نقلتنــي مــن صلٍب إىل صلب، 
ومــن قــرٍن إىل قــرن، وخلقتنــي، ومنحتنــي الوجــود 

يف زمــن تمّكنــُت فيــه مــن إدراك ]معرفــة[ أحــد أبــرز 
أوليائك المقّربيــــن والمقترنيــن بأوليــائك المعصوميــن، عبدك 

ــا يف ركابــه. الّصالــح الخمينــّي الكبيــر العظيــم، ألصبــح جنديًّ

ــى ــد المصطف ــة رســولك األعظــم محّم ــق لصحب ــم أوّف     إْن ل
J، ولــم يكــن لــي نصيــٌب مــن إدراك زمــن مظلومّيــة علــّي بــن 
أبــي طالــب وأبنائــه المعصوميــن والمظلوميــن D والدفــاع 
عنهــم، فقــد جعلتنــي يف المســار نفســه، الــذي ألجلــه بذلــوا 

ــق(. ــة )الخل ــم والخلق ــي هــي روح العال ــم، الت أرواحه

ــح  ــدك الصال ــد عب ــي بع ــى أن جعلتن ــكرك ع ــي أش ــّم، إّن     الّله
الخمينــّي الحبيــب، ســائًرا عــى درب عبــد صالــح آخــر مــن عبــادك 
حكيــم  هــو  رجــٌل  صالَحــه،  تفــوق  مظلومّيُتــه  الصالحيــن، 
ــوم،  ــّي الي ــالم السياس ــم اإلس ــران وعال ــّيع وإي ــالم والتش اإلس

ــداء! ــه الف ــي لروح ــز، روح ــّي العزي الخامنئ

    إلهي، لك الشكر عى أن جمعتنـــي بأفضـــل عبادك، وتكّرمت 
الســماوّية(،  )وجوههـــم  الجنائنّيــة  بتقبيـــل وجوههــم  علــّي 

إلهي
أشكرك عىل 

نعمك



ــدون  ــم المجاهــــــــ ــم اإللهــّي، أل وإّنهــــــ واستنشــاق عطرهـــــــ
والمستشــهدون يف هــذا الســـبيل.

    إلهــي، أّيهــا القــادر العزيــز، والّرحمــن الــرّزاق، 
أمــّرغ جبهتــي شــكًرا واســتحياًء عــى أعتابــك، 
أن جعلتنــي أســير عــى درب فاطمــة الزكّيــة 
وأبنائهــا يف مذهــب التشــّيع، عطــِر اإلســالم 
الحقيقــّي، ووّفقتنــي لــذرف الّدمــوع عــى أبنــاء 
علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة الزكّيــة C. أّي 
نعمــة عظيمــة هــذه التــي هــي أرفــع نعمــك 

ــٌق يحمــل  ــة، وقل ــور والمعنوّي ــا، وهــي نعمــة تحمــل الن وأثمنه
يف طّياتــه أرفــع درجــات الّســكينة والّطمأنينــة، وُحــزٌن يختــزن 

ــة. ــدوء والّروحانّي اله

ــا  ــن، إّل أّنهم ــن فقيَري ــي والَدي ــى أن رزقتن ــكرك ع ــي، أش     إله
ــا  ــت D، وســائَرين دائًم ــن، وعاشــَقين ألهــل البي ــا متدّيَني كان
ــك  ــك أن تســكنهما جّنت ــاء. أتضــّرع إلي ــر والّنق عــى درب الّطه

ــائك، وترزقنـــي لقاءهمــا يف اآلخــرة! مــع أوليـــ

أشـكرك  
علـــى أن 
رزقتنـــي 
والَديـــن 
فقيَريــن
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    يــا الّلــه، الحبيــب، والخالــق، الحكيــم، الواحــد، األحــد، أنــا خالــي 

الوفــاض، وحقيبــة ســفري فارغــة، لقــد جئتــك مــن دون زاد، 

وكّلــي أمــل أن ترزَقنــي عفــَوك وكرَمــك. لــم أتــزّود، فمــا حاجــة 

ــّزاد يف حضــرة الكريــم؟! الفقيــر إىل ال

جئُتــَك  وقــد  وكرمــك،  بفضلــك  باألمــل  ُمتــَرٌع  فمتاعــي      

بعينيــن مغمضتيــن، ثروتهمــا إىل جانــب كّل مــا حملتــاه مــن 

الــوزر هــي ذلــك الّذخــر العظيــم المتمّثــل بجوهــرة الّدمــوع 

بــن  الحســين  عــى  المســكوبة 

ذرف  جوهــرة   ،C فاطمــة 

أهــل  مصائــب  عــى  الّدمــوع 

البيــت D؛ جوهــرة ذرف الّدموع 

عنــد الدفــاع عــن المســـــتضعفين 

عــن  والّدفــاع  واأليتــــــام، 

فـــــي  المحاصريـــن  المظلوميــن 

الّظالميــن. قبضـــة 

إلهي
كّلي أمل 

بعفوك

فما حــاجة
الفقيـــــــــر
إلـــى الـــّزاد
فـي حضرة
الكريـــــم؟!
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    لكّننــي اّدخــرت يف يــدّي شــيًئا، وأملــي معقــوٌد عــى هــذا الّشــيء 
أرفعهمــا  كنــت  حيــن  إليــك،  ممدودتيــن  دائًمــا  كانتــا  لقــد  )عليــه(؛ 
]تضّرًعــا[ إليــك، وعندمــا كنــت أضعهمــا ألجلــك عــى األرض، وعــى 
ــدي  ــالح بي ــت الّس ــا حمل ــبيلك(، وعندم ــوض يف س ــا للنه ــّي )تأّهًب ركبت
دفاًعــا عــن دينــك، هــذه هــي ثــروة يــدّي، وأملــي بــأن تكــون قــد تقّبلتهــا.

    إلهــي، يــداي خاويتــان، فــال شــيء فيهمــا 
تقّدمانــه، ول طاقــة لهمــا عــى الّدفــاع.

يداي
خاويتان
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    إلهــي، قدمــاي مترّنحتــان، ل رمــق فيهمــا، ل جــرأة لهمــا عــى 

عبــور الّصــراط الــذي يمــّر فــوق جهّنــم؛ فقدمــاي ترتعشــان حّتــى 

عــى الجســر العــادّي، فالويــل لــي! وصراطــك أرفــع مــن الّشــعرة 

ــي  ــرني أّن بإمكان ــٍل ُيبّش ــص أم ــّن بصي ــيف، لك ــن الّس ــّد م وأح

يف  القدميــن  بهاتيــن  جلــُت  لقــد  أنجــو.  وقــد  أتزعــزع،  ل  أن 

حرمــَك، وطفــُت حــول بيتــَك، وركضــت حافًيــا يف حــرم أوليائــك، 

وبيــن الحرميــن، بيــن حرَمــي حســيِنَك وعّباِســك، كمــا أّننــي 

ثنيــُت هاتيــن الرجليــن يف المتاريــس لمــّدة طويلــة، وركضــت، 

ــُت، وبكيــُت  ــُت وأضحكـــ وقفــزت، وزحفــُت، وبكيــُت، وضحكـــــ

وأبكيــُت، ووقعــُت ونهضــُت ألجــل الّدفــاع عــن دينــك. أرجــو أن 

تصفــح عّنــي ألجــل تلــك القفــزات، وذلــك الّزحــف، وبحرمــة تلــك 

األحــرام.

    إلهــي، رأســي، وعقلــي، وشــفتاي، وحاّســة شــّمي، وأذنــاي، 

ــا  ــا، يحدوهــا هــذا الّرجــاء. ي ــي، وجوارحــي كّله ــي، وأعضائ وقلب

ــي بحيــث أكــون  ــي طاهــًرا، اقبلن ــي، اقبلن ــن، اقبلن أرحــم الّراحمي

ــك. أهــاًل للقائ

    ل أرغب إّل يف لقياك؛ فجوارك جّنتي، يا الّله!

قدماي
ترتعشان
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    إلهــي، أّيهــــــا الحبيـــــب، لقــد 
ــة،  ــن القافل ــنوات ع ــت لس تخّلف
ــا أدفــع اآلخريــن  وقــد كنــُت دوًم
إليهــا، لكّنــي بقيــُت متخّلًفــا عنها، 
وأنــت تعلــم أّنــي لــم أســتطع أبًدا 
نســياَنهم، فذكراهم وأســماؤهم 
تتجــّى دائًمــا، ليــس يف ذهنــي 
يف  ودموًعــا  لوعــًة  بــل  وحــده، 

ــّي. ــي وفــي عين قلب



    يــا حبيبــي، جســمي يوشــك أن يعتــّل ويمــرض، كيــف ُيمكــن 

أن ل تقبــل مــن وقــف عــى بابــك أربعيــن ســنة؟! يــا خالقــي، 

يــا محبوبــي، يــا معشــوقي الــذي لطالمــا طلبــُت منــه أن يغمــَر 

ــي بفراقــك. ــي وأمتن وجــودي بعشــقه، أحِرقن

ــي،  ــي وفضيحت ــوات لضطراب ــُت يف الفل ــد ته ــي، لق ــا حبيب     ي

لتخّلفــي عــن هــذه القافلــة، وأنــا أتنّقــل مــن هــذه المدينــة 

ــك الّصحــراء، يف  ــة، ومــن هــذه الّصحــراء إىل تل ــك المدين إىل تل

الّصيــف والّشــتاء، بدافــع أمــٍل يحدونــي. أّيهــا الحبيــب والكريــم، 

لقــد عقــدُت األمــَل عــى كرمــك، وأنــَت تعلــم أّنــي أحّبــك، وتعلــم 

ــك. ــي وصال ــد ســواَك؛ فنّولن ــي ل أري ــًدا أن جّي

    إلهــي، الرعــب يغمــر كّل وجــودي. أنــا عاجــٌز عــن لجــم نفســي؛ 

فــال تفضحنــي. أقســم عليــك بحرمــة أولئــك الذيــن أوجبــت 

حرمتهــم عــى ذاتــك، ألحقنــي بالقافلــة التــي ســارت إليــك قبــل 

تخّطــي حــدٍّ ُيعــّرض حرمتهــم لالنتهــاك.

ــك! لقــد شــعرُت      يــا معبــودي، ويــا عشــقي ومعشــوقي، أحّب

بوجــودك مــّرات عديــدة، ول أقــدر عــى النفصــال عنــك. يكفــي 

ــا  ــه لئًق ــون في ــٍو أك ــى نح ــن ع ــي، لك ــي. اقبلن ــدر، يكف ــذا الق ه

بالّتصــال بــك.

إلهي، لقد تخّلفت عن قافلة رفاقي
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    إخوتــي وأخواتــي المجاهديــن يف هــذا العالــم، يــا مــن أعرتــم 
الّلــَه جماجَمكــم، وحملتــم األرواَح عــى األكــّف، ووفدتــم إىل 
ســوق العشــق بائعيــن، انتبهــوا! إّن الجمهورّيــة اإلســالمّية هــي 
ــي، اليــوم، هــو  ــن عل قطــب اإلســالم والتشــّيع. مقــّر الحســين ب
ــة اإلســالمّية هــي الحــرم، وبقــاء  ــران. فلتعلمــوا أّن الجمهورّي إي
ــدّو عــى  ــاء هــذا الحــرم. إذا قضــى الع ســائر األحــرام رهــن ببق
هــذا الحــرم، فلــن يبقــى هنالــك مــن حــرم، ل الحــرم اإلبراهيمــّي، 

ول الحــرم المحّمــدّي.

    إخوتــي وأخواتــي، العالــم اإلســالمّي بحاجــة دائًمــا إىل قائــد، 
ــة.  ــب بصــورة شــرعّية وفقهّي ــد مّتصــل بالمعصــوم، ومنصَّ قائ
تعلمــون جّيــًدا أّن أنــزه عالــم ديــن، هــّز أركان العالــم وأحيــا 
اإلســالم؛ أعنــي إمامنــا الخمينــّي العظيــم الجليــل، جعــل وليــة 
الفقيــه الوصفــة الوحيــدة المنقــذة لهــذه األّمــة؛ لذلــك عليكــم-
ــا، وأنتــم  أنتــم الّشــيعة الذيــن تعتقــدون بهــا اعتقــاًدا دينيًّ
ــا- أن ل تتخّلــوا عــن  الســّنة الذيــن تعتقــدون بهــا اعتقــاًدا عقليًّ
خيمــة الوليــة، وأن تتمّســكوا بهــا مــن أجــل إنقــاذ اإلســالم، 

بعيــًدا مــن أّي نــوع مــن أنــواع الخــالف.

    الخيمــة هــذه هــي خيمــة رســول الّلــه J. أســاس 
هــذه  إحــراق  هدفــه  اإلســالمّية  للجمهورّيــة  العــداء 

حولهــا. فلتطوفــوا  وتدميرهــا؛  الخيمــة 

إىل إخوتي وأخواتي المجاهدين



    والّلــه، والّلــه، والّلــه، لــو أصــاب هــذه الخيمــة 
الّلــه الحــرام، ول  أّي مكــروه، فلــن يبقــى ل بيــت 
المدينــة المنــّورة، ول حــرم رســول الّلــه، ول الّنجــف، 
ــهد،  ــامراء، ول مش ــان، ول س ــالء، ول الكاظم ول كرب

وســوف يلحــق الّضــرر بالقــرآن!
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    إخوانــي وأخواتــي اإليرانّييــن األعــّزاء، أّيهــا الّشــعب الّشــامخ 

]الشــريف[ والُمشــّرف، الــذي ترخــص روحــي وأرواح أمثالــي 

األرواح  آلف  مئــات  قّدمتــم  أّنكــم  كمــا  لكــم،  المــّرات  آلف 

المبــادئ  المبــادئ.  عــى  فحافظــوا  ولإلســالم،  إليــران  فــداًء 

تعنــي الولــيَّ الفقيــه، ول ســّيما هــذا الحكيــم، 

المظلــوم، الــورِع يف الّتدّيــن، والفقــه، والعرفــان 

والمعرفــة؛ َفْلتجعلــوا الخامنئــيَّ العزيــز عزيــَز 

كحرمــة  حرمتــه  إىل  َوْلتنظــروا  أرواحكــم، 

المقّدســات. 

اآلبــاء  أّيهــا  واألخــوات،  اإلخــوة  أّيهــا      

ــالمّية  ــة اإلس ــي، الجمهورّي ــا أعّزائ ــات، ي واألّمه

ــا فخــاًرا. َفْلتعلمــوا  ــر مراحله ــوَم أكث تطــوي الي

أّن نظــرة العــدّو إليكــم ليســت مهّمــة. أّي نظرة 

عومــل  وكيــف  نبّيكــم؟  تجــاه  للعــدّو  كانــت 

رســوُل الّلــه وأبنــاؤه؟ وأّي ُتهــٍم ُوّجهــت إليهــم؟ وكيــف ُعومــل 

أبنــاؤه األزكيــاء؟ ل يؤّدَيــّن ذمُّ العــدّو وشــماتُته وضغوُطــه إىل 

تفّرقكــم.

إىل إخوتي وأخواتي اإليرانّيين

أّي 
نظــــرة 
كــــانت 
للعـــدّو 
تجـــــاه 
نبّيكم؟
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اعلمــوا -وأنتــم تعلمــون- أّن أهــّم إنجــاٍز ممّيــز لإلمــام الخمينــّي 

ــالَم  ــر- اإلس ــادئ األم ــل -يف ب ــه جع ــز، أّن العزي

ثــّم جعــل  القاعــدة األســاس إليــران، ومــن 

يكــن  لــم  لــو  اإلســالم.  خدمــة  يف  إيــران 

اإلســالم، ولــو لــم تكــن تلــك الــروح اإلســالمّية 

ســائدًة لــدى هــذا الّشــعب، لنهــش صــّدام هــذا 

البلــد كذئــب مفتــرس، ولقامــت أمريــكا باألمــر 

نفســه ككلــٍب مســعور، لكــّن ميــزة اإلمــام 

الخمينــّي أّنــه جعــل اإلســالم ركيــزة ورصيــًدا، 

واألّيــام  وجعــل عاشــوراء، ومحــّرم، وصفــر، 

لهــذا  ســنًدا  الفاطمّيــة 

الّشــعب. لقــد أشــعل الثــورات داخــل هــذه 

الّثــورة؛ ولهــذا جعــل اآللف مــن الفدائّييــن 

دروًعــا  أرواحهــم  مــن  مرحلــة  كّل  يف 

اإليرانــّي،  الشــعب  وتحمــي  تحميكــم، 

ــة )وتــراب إيــران(،  وتــراب األراضــي اإليرانّي

ــة  ــى القــوى الماّدّي ــوا أعت واإلســالم، وجعل

ترضــخ ذليلــة أمامهــم. أعّزائــي، إّياكــم أن 

تختلفــوا يف المبــادئ!

    الشــهداء محــور عّزتنــا وكرامتنــا جميًعــا؛ وهــذا األمــر ل 

ــذ األزل  ــوا من ــل إّن هــؤلء اّتصل ــط، ب ــا هــذا فق ينحصــر بيومن

لقــــــــــد 
أشــــعل 
الثـورات 
داخــــــل 
هــــــــذه 
الّثــــورة

هــــــــؤلء 
اّتصلــــــوا 
منذ األزل 
ببحـار الّله



ــه -جــّل وعــال- الشاســعة. َفْلتنظــروا إليهــم بأعينكــم  ببحــار الّل

ــوا  ــا. عّرف ــم حقًّ ــا ه ــالل، كم ــار وإج ــنتكم، بإكب ــم وألس وقلوبك

أبناءكــم أســماَءهم وصوَرهــم، وانظــروا 

إىل أبنــاء الشــهداء الذيــن هــم أيتامكــم 

جميًعــا بعيــن األدب والحتــرام. َفْلتنظــروا 

الشــهداء  زوجــات  إىل  الحتــرام  بعيــن 

تعاملــون  وكمــا  وأّمهاتهــم،  وآبائهــم 

عاملــوا  والتغاضــي،  بالّصفــح  أبناءكــم 

يف  يــن  خاصَّ واهتمــام  بعنايــة  هــؤلء 

وأبنائهــم. وأزواجهــم  وأّمهاتهــم  آبائهــم  غيــاب 

    عليكــم باحتــرام قّواتكــم المســّلحة التــي 

مــن  وذلــك  اليــوم؛  الفقيــه  الولــّي  يقودهــا 

أجــل الدفــاع عــن أنفســكم، ومذهبكــم، وعــن 

المســّلحة  القــوات  وعــى  والبــالد.  اإلســالم 

واألرض،  واألعــراض  الّشــعب  عــن  تدافــع  أن 

كدفاعهــا عــن منازلهــا، وأن تعامــل الشــعب 

إىل  بالنســبة  تكــون  وأن  واحتــرام،  بــأدب 

الشــعب -كمــا قــال أميــر المؤمنيــن ومــوىل 

وملجــًأ  وقلعــًة،  عــّزة،  مصــدَر  المّتقيــن- 

للبــالد. وزينــًة  والنــاس،  للمســتضعفين 

عّرفـــــــــوا 
أبنـــــاءكم 
أسماَءهم 
وصوَرهم

كونـــــوا 
للشعب 
مصـــدَر 
عـــــــــّزة
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إلــــى أهـــــالي 
كرمان األعّزاء
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األحّبــة،  األهالــي  األعــّزاء،  أهــل كرمــان  إىل  أوّجــه كلمــة      

ــّدس  ــاع المق ــن الدف ــة م ــوام الثماني ــالل األع ــوا خ ــن قّدم الذي

أســمى التضحيــات، وقّدمــوا لإلســالم قــادة ومجاهديــن رفيعــي 

المنزلــة. أنــا خِجــٌل منهــم دائًمــا. لقــد وثقــوا بــي لثمانيــة أعــوام 

الوغــى  ســاحات  إىل  أبناءهــم  وأرســلوا  اإلســالم،  أجــل  مــن 

والمعــارك الضاريــة مثــل عملّيــات: "كربــالء 5"، و"الفجــر 8"، 

المقــدس"،  و"بيــت  المبيــن"،  و"الفتــح  القــدس"،  و"طريــق 

ــه«،  ــار الّل ــرة قّيمــة، أســموها »ث وغيرهــا، وأّسســوا فرقــة كبي

محّبــًة باإلمــام المظلــوم الحســين بــن علــّي )عليهمــا الســام(، ولطالمــا 

كانــت هــذه الفرقــة كالّســيف الّصــارم، أدخلــت الفــرح والّســرور 

عــى قلــوب أهلنــا والمســلمين جميًعــا مــّرات عديــدة، ومســحت 

عــن وجوههــم الحــزن واآللم.

    أعّزائــي، لقــد رحلــت عنكــم اليــوم 

المقاديــر  اقتضتــه  مــا  حســب 

ــي  ــر مــن أب ــا أحّبكــم أكث ــة. أن اإللهّي

ــي؛  ــي وأخوات ــي وإخوت ــي وأبنائ وأّم

ألّنــي قضيــت معكــم أوقاًتــا أكثــر 

منهــم. وعــى الرغــم مــن أّنــي كنــت 

ــوا هــم قطعــة  ــذة كبدهــم، وكان فل

مــن وجــودي، إّل أّنهــم ارتَضــوا أن أنــذر وجــودي ألجــل وجودكم، 

وألجــل الشــعب اإليرانــّي.

أنـــــــا
خِجٌل 
منهم
دائًمـا



ــى أن تبقــى كرمــان دائًمــا، وحّتــى النهايــة، مــع الوليــة.      أتمّن

هــذه الوليــة هــي وليــة علــّي بــن أبــي طالــب، وخيمتهــا خيمــة 

الحســين بــن فاطمــة؛ فطوفــوا حولهــا. 

إّننــي أخاطبكــم جميًعــا. تعلمــون أّننــي 

باإلنســانّية  حــّي،  وأنــا  أهتــّم،  كنــت 

والعواطــف والفطــرة، أكثــر مــن األطيــاف 

السياســّية. وهــذا خطابــي لكــم جميًعــا، 

حيــث إّنكــم ُتِعّدوَننــي فــرًدا منكــم، وأًخــا 

ــن أبنائكــم. لكــم، وواحــًدا م

    أوصيكــم بــأن ل تتركــوا اإلســالم وحيــًدا يف هــذه البرهــة 

مــن الزمــن، وهــو متجــلٍّ يف الثــورة اإلســالمّية والجمهورّيــة 

اإلســالم  عــن  الدفــاع  اإلســالمّية. 

يــن.  خاصَّ واهتماًمــا  ذكاًء  يحتــاج 

القضايــا  يف  ُطِرَحــت  وأينمــا 

حــــــول  نقاشـــــــــات  السيـــــاسّية 

اإلســالمّية،  والجمهورّيــة  اإلســالم، 

الفقيــه،  ووليــة  والمقّدســات 

صبغــة  هــي  هــذه  أّن  ]فلتعلمــوا[ 

الّلــه؛ َفْلتقّدمــوا صبغــَة الّلــه عــى أّي 

أخــرى. صبغـــة 

هـــذه 
هـــــي 
صبغة 

الّله

لقــــد
رحلت 
عنكـم 
اليـوم
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ــاء وأّمهــات      أولدي، أبنائــي وبناتــي، يــا أبنــاء الشــهداء، يــا آب

الشــهداء، أّيتهــا األنــوار المشــّعة يف بالدنــا، يــا إخــوان الشــهداء 

الــذي  الصــوت  المتدّينــات،  الوفّيــات  وزوجاتهــم  وأخواتهــم 

ــا يف هــذا العالــم وأســتأنس بــه، فيغمرنــي  كنــت أســمعه يوميًّ

ــوّي  ــُت أعــّده أعظــم ســند معن بالّســكينة كصــوت القــرآن، وكن

لنفســي، هــو صــوت أبنــاء الّشــهداء، الــذي كنــُت آنــس ببعضهــم 

ــا، وصــوت آبــاء الّشــهداء وأّمهاتهــم الذيــن كنــت أشــعُر يف  يوميًّ

وجودهــم بوجــود والــدي ووالدتــي!

ــا  ــة أنفســكم م ــوا قيم ــي، َفْلتدرك     أعّزائ

دمتــم رّواد هــذه األّمــة. اجعلــوا شــهيدكم 

يتجــّى يف ذواتكــم، بحيــث يشــعر كّل مــن 

الشــهيد وأولَده- بوجــود  -أهــَل  يراكــم 

الشــهيد يف أنفســكم، ويشــعر بالروحانّية 

نفســها والصالبــة والخصائــص كاّفــة.

ــة. لقــد عجــزُت عــن أداء  ــراءة الذّم     ألتمــس منكــم العفــو وب

ــهداء؛  ــم الش ــقَّ أبنائك ــا ح ــم أفِّ أيًض ــم، ول ــن منك ــّق الكثيري ح

ــب العفــو منكــم! ــه، وأطل فأســتغفر الّل

    أحــبُّ أن يحمــل أبنــاء الشــهداء جثمانــي، عــّل الّلــه -عــّز وجــّل- 

يشــملني بلطفــه ببركــة مالمســة أيديهم الطاهرة لجســدي.

لقـد عجـزُت 
عن أداء حّق 
الكثيريــــــن 
منكــــــــــــم

إىل عوائل الشهداء

25





بمالحظــة  البــالد  يف  السياســّيين  مخاطبــة  يف  أرغــب     

مقتضبــة، ســواء كانــوا مــن الذيــن يطلقــون عــى أنفســهم اســم 

اإلصالحّييــن، أو مــن الذيــن يســّمون أنفســهم باألصولّييــن. 

      مــا كنــت أتأّلــم ألجلــه دائًمــا هو أّننا يف كال الفريقين، بشــكٍل 

ــور  ــذه األم ــي به ــل نضّح ــم، ب ــرآن والِقَي ــه والق ــى الّل ــاّم، ننس ع

كّلهــا. أعّزائــي، مهمــا تنافســتم وتجادلتــم، َفْلتعلمــوا أّنــه عندمــا 

وتصريحاتكــم  تصّرفاتكــم  تــؤّدي 

الديــن  إضعــاف  إىل  مناظراتكــم  أو 

فســوف  مــا،  نحــٍو  عــى  والثــورة 

تكونــون مــن المغضــوب عليهــم مــن 

نبــّي اإلســالم العظيــم J وشــهداء 

]التــي  الحــدود  مّيــزوا  النهــج؛  هــذا 

كنتــم  إذا  عندهــا[  تقفــوا  أن  يجــب 

ــا، فشــرط  ــوا مًع ــون يف أن تكون ترغب

عــى  الّصريــح  الّتفــاق  هــو  ذلــك 

مطّولــة  ليســت  المبــادئ  المبــادئ. 

ول معّقــدة. األصــول هــي بضعــة عناصــر مهّمــة:

    1. أّول هــذه األصــول هــو العتقــاد العملــّي بوليــة الفقيــه؛ 

ــــــــزوا  ّـِ ميــــــ
الحـــــدود إذا 
كنتم ترغبون 
يف أن تكونوا 
معــــــــــــــــــــًا

إىل السياسّيين يف البالد
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أي أن تنصتــوا لنصائحــه ]الولــّي الفقيــه[، وتطّبقــوا مــن أعمــاق 

ــا مــن  القلــب توصياتــه ومالحظاتــه، بوصفــه طبيًبــا حقيقيًّ

الناحيتيــن الشــرعّية والعلمّيــة. إّن الّشــرط األساســّي لــكّل 

اإلســالمّية  الجمهورّيــة  يف  يســعى  مــن 

لســتالم مســؤولّية معّينــة أن يكــون لديــه 

الفقيــه.  اعتقــاد حقيقــّي وعملــّي بوليــة 

أنــا ل أقصــد بالوليــة الوليــة التّنورّيــة ]أي 

مــن دون أّي قيــد أو شــرط[ ، ول الوليــة 

هاتيــن  مــن  أيٌّ  تحــّل  فــال  القانونّيــة؛ 

الّنــاس  مشــكلة الوحــدة. الوليــة القانونّيــة خاّصــة بعاّمــة 

ــة خاّصــة  ــة العملّي ــر مســلمين، إّل أّن الولي مــن مســلمين وغي

بالمســؤولين الذيــن يريــدون حمــل أعبــاء البلــد الجســيمة عــى 

عواتقهــم ]فعليكــم اللتــزام بالوليــة العملّيــة، باإلضافــة إىل 

الوليــة القانونّيــة[، خصوًصــا وأّن هــذا البلــد بلــٌد إســالمّي، قــّدم 

كّل هــؤلء الشــهداء.

    2. اإليمــان الحقيقــّي بالجمهورّيــة اإلســالمّية وقاعدتهــا 

األساســّية، مــن األخــالق والقيــم وصــوًل إىل المســؤولّيات، 

تجــاه  المســؤولّية  أو  الشــعب  تجــاه  المســؤولّية  ســواء 

اإلســالم.

    3. توظيــف األشــخاص النزيهيــن المؤمنيــن، الذيــن يخدمــون 

الشــعب، ل أولئــك الذيــن إِن اســتلموا منصًبــا يف إحــدى القــرى 

هذا البلد 
قّدم كّل 
هـــــؤلء 
الشهداء



دون ذكريــات اإلقطاعّييــن الســابقين. ]النائيــة[ يجــدِّ

    4. ]توظيــف[ الذيــن يجعلــون التصــّدي للفســاد والبتعــاد 

ــا لهــم. ــه وعــن البهــارج مســلًكا ومنهًج عن

وخدمتهــم،  الّنــاس  احتــرام  َيــَرون  الذيــن  ]توظيــف[   .5     

خــالل مــّدة حكمهــم وتوّليهــم ألّي مســؤولّية، نوًعــا مــن أنــواع 

العبــادة، وأن يعــّدوا أنفســهم خدًمــا حقيقّييــن، يرتقــون بالقيــم، 

ل أن يطمســوها بحجــٍج واهيــة.

المســؤولوَن آبــاُء المجتمــع، وعليهــم أن يهتمــّوا بمســؤولّياتهم 

يف مــا يخــّص تربيــة المجتمــع والســهر عليــه، ل أن يقومــوا 

بعــض  وألجــل  اكتراثهــم،  عــدم  بســبب 

ــوات  ــض األص ــتقطاب بع ــف واس العواط

ــي  ــالق الت ــم األخ ــرة، بدع ــة العاب العاطفّي

المجتمــع،  يف  والفســاد  للطــالق  تــرّوج 

)تفــّكك  العوائــل  انهيــار  عنهــا  وينتــج 

األســر(. الحكومــات هــي العامــل الرئيس 

يف تماســك العائلــة، وتشــّكل مــن ناحيــة 

ــا مــن عوامــل تالشــيها  أخــرى عامــاًل مهمًّ

)تفّككهــا(. عندمــا يتــّم العمــل بالمبادئ، فســوف يكــون الجميع 

حينهــا عــى خطــى القائــد والثــورة والجمهورّيــة اإلســالمّية، 

ــذه  ــى ه ــز ع ــليمة، ترتك ــة س ــك منافس ــن ذل ــج ع ــوف تنت وس

ــح. ــار األصل ــادئ مــن أجــل اختي المب

أن يعّدوا 
أنفســهم 
خدمــــــــًا 
حقيقّيين
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    أخاطــب إخوانــي األعــّزاء يف 

والمنتســبين  الثــورّي  الحــرس 

إىل الجيــش مــن الحــرس.

    اجعلــوا الشــجاعة والقــدرة 

عــى إدارة األزمــات معيــار تحّمل 

المســؤولّية عنــد اختيــار القــادة. 

إىل  أشــير  ل  أن  الطبيعــّي  مــن 

ــا  الوليــة؛ ألّنهــا ليســت أمــًرا فرعيًّ

بالنســبة إىل القــّوات المســّلحة، 

بقائهــا، وهــي  بــل هــي أســاس 

شــرط ل يقبــل الخلــل.

    والّنقطــة األخــرى هــي معرفــة 
المناســب،  الوقــت  يف  العــدّو 

واإلحاطــة بأهدافــه وسياســاته، 

المالئمــة،  القــرارات  واّتخــاذ 

واحــد  كلُّ  المناســب.  والتصــّرف 

ــر  ــذ يف غي مــن هــذه األمــور، إن ُنفِّ

وقتــه، فســيؤّثر تأثيــًرا عميًقــا يف 

انتصاركــم.

إىل إخواني يف 
الحرس الثورّي 

والجيش
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    لــدّي كلمــة مقتضبــة مــن جنــدّي قضــى أربعيــن عاًمــا يف 

الميــدان، أتوّجــه بهــا إىل العلمــاء الكبــار والمراجــع األجــاّلء، 

الذيــن ينشــرون الّنــور يف المجتمــع ويمحقــون الّظلمــات، ول 

ســّيما مراجــع الّتقليــد العظــام. 

ــذا  ــّرر ه ــو تض ــه ل ــة، أّن ــرج المراقب ــن ب ــم، م ــد رأى جندّيك     لق

الّنظــام، فســوف يــزول الّديــن ومــا بذلتــم ألجــل قيمــه ومبادئــه 

ــف  ــة. هــذا العصــر يختل ــي والّنفيــس يف الحــوزات العلمّي الغال

عــن العصــور كّلهــا، فلــن يبقــى مــن اإلســالم شــيء إذا أحكمــوا 

دعــم  يف  يتمّثــل  الّصحيــح  الّنهــج  المــّرة.  هــذه  ســيطرتهم 

الّثــورة، والجمهورّيــة اإلســالمّية، ووليــة 

الفقيــه، مــن دون أّي تحّفــظ ]أو محابــاة 

يتمّكــن  ل  أن  يجــب  اآلخــر[.  ومراعــاة 

اآلخــرون، خــالل هــذه األحــداث، مــن أن 

يوقعوكــم يف الّشــك والتــرّدد، يــا مــن 

يتجــّى فيكــم أمــل اإلســالم.

 ،H الخمينــّي  لإلمــام  الحــّب  تكّنــون  كنتــم  جميعكــم      

مواجهــة  هــو  الخمينــّي  اإلمــام  نهــج  بمســاره.  وتعتقــدون 

أمريــكا والدفــاع عــن الجمهورّيــة اإلســالمّية والمســلمين الذيــن 

إىل العلماء والمراجع العظام

الّنهــــــــــــــج 
الّصحيـــــــح 
يتمّثـل فــي 
دعـم الّثورة
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يتعّرضــون لظلــم الســتكبار يف ظــّل رايــة الولــّي الفقيــه. لقــد 

كنــت أرى بعقلــي المتواضــع كيــف أّن بعــض الخّناســين حاولــوا 

ــوا  ــّق أن يدفع ــف الح ــم مواق ــم وتقّمصه ــوا- بكلماته ــا زال -وم

ريــن يف المجتمــع  المراجــع والعلمــاء المؤثِّ

إىل التــزام الّصمــت والوقــوع يف الشــّك 

الجمهورّيــة  واضــح،  الحــّق  والتــرّدد. 

الفقيــه  ووليــة  والمبــادئ  اإلســالمّية 

الخمينــّيH، وينبغــي أن  تــراث اإلمــام 

يحظــى بدعــم حقيقــّي.

    إّننــي أرى ســماحة آيــة الّلــه العظمــى 

منتهــى  وفــي  وحيــًدا،  الخامنئــّي 

دعمكــم  إىل  بحاجــة  هــو  المظلومّيــة! 

ومســــــــــاعدتكم، 

-أّيهــــا  وعليكــــــم 

توّجهــــــــوا  أن  والعظــــــام-  األجــاّلء 

ــم  ــر خطبكـــــ ــه عبــــــ ــع لدعمـــــ المجتمــ

ولقاءاتكـــــم وتأييدكــم. فــإذا نــال هــذه 

الثــورة أّي ســوء، فلــن تكــون النتيجــُة 

عــودَة زمــن الّشــاه الملعــون وحســب، 

ترويــج  عــى  الســتكبار  ســيعمل  بــل 

ل  الــذي  العميــق  والنحــراف  اإللحــاد 

عنــه. عــودة 

الحّق واضح، 
الجمهــــورّية 
اإلســـــالمّية 
والمبــــــــادئ 
ووليــــــــــــة 
الفقيــــــــــــه 
تراث اإلمام 
الخمينـــــــّي

إّننـــــــــي أرى 
سماحة آيــة 
الّله العظمى 
الخــــــامنئّي 
وحيــــــــــــًدا، 
وفـي منتهى 
المظلومّيـة!



ــل أيادَيكــم المباركــة، وأعتــذر مــن      ُأقبِّ

ــت أوّد أن أذكــر  ــكالم، فقــد كن هــذا ال

بلقاءاتكــم  تشــّرفي  خــالل  ذلــك 

لــم  التوفيــق  لكــّن  المباشــرة، 

يحالفنــي.

ل أياديكم. جندّيكم وُمقبِّ
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جيرانــي  مــن  والمســامحة  العفــو  أطلــب      

وأصدقائــي وزمالئــي. أطلــب العفــو والصفــح مــن 

مجاهــدي فرقــة ثــار الّلــه، ومــن فيلــق القــدس 

العظيــم الــذي هــو شــوكة يف عيــن العــدّو، وعائــق 

يســّد الطريــق أمامــه، ول ســّيما أولئــك الذيــن 

بأخــّوة. ســاعدوني 

حســين  اســم  أذكــر  ل  أن  أســتطيع  ل      

بورجعفــري، الــذي كان يســاعدني بنوايــا طّيبــة 

وأخوّيــة، ويعيننــي كابــٍن لــه، وكنــت أحّبــه كمــا 

وجميــع  عائلتــه  مــن  أعتــذر  إخوتــي.  أحــّب 

الذيــن  والمجاهديــن  المقاتليــن  إخوانــي 

وأجهدُتهــم. أتعبُتهــم 

أطلب العفو 
من الجميـع



فــــإّن جميـــــع  وبالطبــــع، 

اإلخــوة يف فيلــق القــدس 

شملــــــــــــوني بمحّبتهــــــــم 

ــاعدوني،  ــة وســــــ األخوّيــــــ

وكذلــك صديقـــــي العزيـــــز 

ــذي تحّملنــي  ــي ال ــواء قاآن الل

بصبــر وأنــاة.
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الشهيد قاسم سليماني يف كالم السّيد حسن نصر الّله )حفظه الّله(

    الحــاج قاســم لــم يكــن ُيمّثــل شــخصه ول ُيمّثــل عائلتــه، 

ــذه  ــارك وه ــام المب ــذا النظ ــورة وه ــذه الث ــل ه ــا كان ُيمّث وإّنم

القيــادة المباركــة والحكيمــة، وكان خيــر رســوٍل وخيــر ممّثــٍل 

وخيــر حامــٍل لرايتهــا إىل شــعوبنا وإىل دولنــا وإىل حــركات 

المقاومــة يف منطقتنــا.

ــا يف المقاومــة      وصلــت العالقــة مــع إخوانن

يف لبنــان إىل درجــة ُيحّبهم وُيحّبونه، يأنســون 

ــتاق  ــه ويش ــتاقون إلي ــم، يش ــس به ــه ويأن ب

إليهــم، وهــو كان بحــّق يفــرح لفرحنــا ويحزن 

لحزننــا.

    عندمــا أتحــّدث عــن القائــد اإلســالمّي 

الكبيــر:  الجنــرال  العســكرّي،  الجهــادّي 

األخــّوة،  التراحــم،  الحــّب،  التواضــع، 

الخطــوط  يف  الميــدان  يف  الحضــور 

الترابّيــة،  الســــــواتر  عنـــــد  األمـــــامّية 

ــو  ــذا هــــ ــهادة، هـــ ــتعداد للشــــ الســــ

النمــوذج.



Kالشهيد قاسم سليماني يف كالم االمام الخامنئّي

    ... أّي قيــادّي آخــر كان بمقــدوره ووســعه القيــام باألعمــال 

التــي قــام بهــا؟ يصــل الشــهيد ســليمانّي بالمروحّيــة إىل منطقــة 

ــاك داخــل حصــار  ــا، وهن ــن األطــراف كّله ــداء م يحاصرهــا األع

تلــك  الكامــل شــباب صالحــون يف  العــدّو 

المنطقــة باقــون وحدهــم وليــس لهــم قائــد، 

قاســم  الحــاج  عــى  أعينهــم  تقــع  إن  فمــا 

ســليمانّي حّتــى تنبعــث الروح فيهــم، وترتفع 

معنوّياتهــم، وتــزداد محّفزاتهــم، فيكســرون 

الحصــار، ويفــّر العــدّو، ويختفــي ويهــرب. مــن 

الــذي يســتطيع فعــل هــذه األشــياء؟

    لقد أحبط الحاّج قاســم كاّفة المخّططات 

ــر بأمــواٍل وقــدراٍت وتأثيــٍر  التــي كانــت ُتدبَّ

واســٍع،  أمريكــيٍّ  وتنظيمــيٍّ  سياســيٍّ 

وأفشــلها... الشــهيد ســليماني ومعــه رفاقــه 

األعــّزاء، كالشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس، ذلــك الرجــل 

المؤمــن والشــجاع وصاحــب الهيئــة النورانّيــة واإللهّيــة، 

اســتطاعوا إنجــاز هــذه األعمــال العظيمــة.
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