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  لشهيدمنحها اهللا تعالى ليالعزة التي 
  طهران: المكان
  .م٣/١٠/٢٠١٧.  هـ١٢/١/١٤٣٩.  ش١١/٧/١٣٩٦: الزمان

َعائلة الشهيد محسن حججي لالخامنئيتفقد اإلمام : المناسبة ُ  
َعائلة الشهيد المدافع عن المقدسات محسن حججي: الحضور ُ  

  
 بعائلــــة الــــشهيد المــــدافع عــــن م لقــــاء اإلمــــام الخــــامنئي٣/١٠/٢٠١٧شــــهد يــــوم الثالثــــاء 

َالمقدسات محسن حججي حيث اعتبر سـماحته شـهادة هـذا الـشهيد وأمثالـه مـن الـشهداء . ُ
إن : "العظماء مبعث فخر وعزة لعائلته وللجمهورية اإلسالمية وشعب إيران وأضـاف سـماحته

ُاهللا تعــالى عظــم قــدر هــذا الــشاب وأعــزه وجعلــه رمــزا ليــدّل علــى أن جيــل الــشباب  ً ّ  اليــوم هــو
  "  على هذا النحو

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ًلقد أضحى اسم حججـي اليـوم اسـما بـارزا ممتـازا متألقـا فـي كـل أنحـاء الـبالد، وهـذا بفـضل  ً ً ً
ــة ــنكم الــشاب واستــشهاده بمظلومي . ًطبعــا شــهداؤنا كلهــم أعــزاء وكلهــم مظلومــون. جهــاد اب

 استـشهدوا علـى هـذا النحـو نفـسه، ًفضال عن محسنكم ـ وهو محسننا ـ ثمة شـهداء آخـرون
لـدينا شـهداء . أي إن العدو فصل رؤوسهم عن أجسادهم وطعـنهم طعنـات قاتلـة وهـم أحيـاء

ولكن كمـا أن الجماعـة . ًودرجاتهم جميعا عالية، وكلهم أعزاء عند اهللا تعالى. من هذا القبيل
 كـذلك صـار همباسمعندما يكونون في مكان ما يتكلم أحدهم كممثل عنهم ويصبح الناطق 

ًهـذا الـشهيد محـسن ممـثال لكـل هــؤالء الـشهداء المظلـومين، وأصـبح فـي الواقـع المتحــدث 
ًطبعـا العـزة التـي يمنحهـا اهللا . لقد عظم اهللا تعالى قـدر هـذا الـشهيد العزيـز ومكانتـه. باسمهم

كانــت . لـشخص مــا لهـا ســببها وحكمتهـا، أي إنهــا ليــست اعتباطيـة وليــست مـن دون ســبب
 هـذا الـشاب خــصوصيات قـد نكـون مطلعـين علــى بعـضها وال نكـون مطلعـين علــى هنـاك فـي
ًلقد أعـز اهللا تعـالى هـذا الـشاب بـسبب هـذه الخـصوصيات، وحينمـا يـصير عزيـزا . كثير منها 

ًيصبح ممثال ومتحدثا  أي إن هؤالء الشهداء الذين استشهدوا مـن .  كل هؤالء الشهداءباسمً
طق أخرى في جبهات القتال ضد األشـرار التكفيـريين وعمـالء إيران وأفغانستان والعراق ومنا

صون فــي هــذا الــشاب ويتجلــون فيــه، فهــذا  ّــأمريكــا وبريطانيــا، هــؤالء كلهــم فــي الواقــع يتلخ
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ًلقد جعل اهللا ابـنكم الـشاب رمـزا . الشاب هو ممثلهم، وهو رمز الشهادة بمظلومية، إنه رمز
  .للشهادة بمظلومية وشجاعة

ّن الشعب اإليراني قدر مكانتـه بحـقوالحمد هللا على أ  . هـذه الحـشود التـي تجمعـت لتـشييع
هذا الشاب ـ سواء في طهران أو في مشهد أو في أصـفهان أو فـي نجـف آبـاد ـ لهـا معانيهـا 

فـي طهـران كمـا نقلـوا لنـا مـن أخبـار شـارك فـي . ًهذه التجمعات لها معنى كبير جـدا. الكبيرة
رجــال بأزيــاء غيــر متناســبة مـع هــذه الــشهادة والجهــاد ومــا تـشييعه أفــراد متنوعــون مــن نـساء و

ــديهم، أي إن اهللا تعــالى أخــذ القلــوب ووجههــا بهــذا  ّشــاكل، وحملــوا صــورة هــذا الــشاب بأي
هـذه العـزة التـي منحهـا اهللا تعـالى . لقـد جـذب اهللا تعـالى القلـوب نحـو هـذا الـشهيد. االتجاه

لقـد حقـق الـشعب اإليرانـي عـزة بهـذا . نلهذا الشهيد هي في الواقع عـزة منحهـا لـشعب إيـرا
  .الذي حصل

  
  هذه العزة التي منحها اهللا تعالى لهذا الشهيد هي في الواقع عزة منحها لشعب إيران

يحــاول األعــداء منــذ ســنين مــن خــالل البوابــات الثقافيــة أن يحرفــوا شــعبنا عــن طريــق الثــورة 
ٌإن أهالي نجف آبـاد أنـاس أذكيـاء . والجهاد والكفاح الذي سار فيه، وهذا ما ترونه وتعلمونه

 واالتجاهـــاتكلكـــم تعرفـــون الخطـــوط . وخبـــراء ودقيقـــون وذوو معرفـــة بـــاألمور واألشـــخاص
ل األعــداء مــن أجــل أن يجعلــوا الثــورة تتــرك  ُوتعلمــون مــا الــذي يحــدث فــي هــذا البلــد مــن قب َِــ

ّوتنسى، ومن أجل أن ينسى اإلمام الخمينـي، ومـن أجـل أن يـضيعوا خـط الثـو ُ ُ رة الـساطع بـين ُ
ـــذل فـــي هـــذا االتجـــاه ـــددة، هنـــاك مـــساع تب ومـــن هـــم المـــستهدفون بهـــذه . الخطـــوط المتع

أي إنهــم يحــاولون فــصل هــؤالء الــشباب وهــذا . الهجمــات؟ إنهــم الــشباب بالدرجــة األولــى
الجيل الذي لم ير الثـورة، ولـم يـر اإلمـام الخمينـي، ولـم يـر الـدفاع المقـدس، وهـو اليـوم فـي 

. حــاولون فــصله عــن الثــورة، وتثقيفــه بالمفــاهيم غيــر الثوريــة والمعاديــة للثــورةعهــد الــشباب، ي
  .هناك مساع تبذل من أجل هذه األهداف، وهم يبذلون هذه المساعي منذ سنين

هــؤالء الــشباب . ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك هنــاك حــراك شــعبي عظــيم بــين هــؤالء الــشباب
أنفسهم الـذين لـم يـروا الحـرب، وال فتـرة الـدفاع المقـدس، وال تلـك األحـداث الـصاخبة فـي 
تلك األيام، ولم يـشاهدوا اإلمـام الخمينـي، وال الثـورة، هـؤالء أنفـسهم تنجـذب قلـوبهم نحـو 

ًالثــورة إلــى درجــة تتــرك اإلنــسان حــائرا حقــا ًقلــت مــرارا إن شــبابنا اليــوم مــن حيــث الميــو. ً ل ُ
ْللمفــاهيم الثوريــة، ســواء مــن حيــث الكــم أو الكيفيــة، إن لــم يكونــوا أكثــر وأفــضل مــن فتــرة  ّ

فهـم ليـسوا بأقـل ] الثمانينيات من القرن العشرين للمـيالد[الدفاع المقدس وعقد الستينيات 
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وال تتــصوروا أن كــل الــشباب فــي ذلــك الحــين كــانوا يــذهبون إلــى الجبهــات، ال، . مــن ذلــك
ّب أيضا كان هناك الـبعض يـذهبون للجبهـات ويجاهـدون ويعرضـون أنفـسهم خالل فترة الحر ً

لمختلــف صـــنوف المــشاكل، وكـــان هنــاك الـــبعض هنــا يقـــضون أوقــاتهم بممارســـات الـــشقاء 
ًأي إن كثيـرا مـن الـشباب كـانوا أيـضا علـى هـذا النحـو. وانعدام الغيـرة والعـار المختلفـة ً  . كـل

لحـرب المفروضـة فـي حـدود ثالثمائـة ألـف أو ثالثمائـة شهدائنا خالل فترة ثمانية أعوام مـن ا
ًألف ونيف مثال مـن بـين . وقد كان عدد سـكان إيـران فـي ذلـك الحـين أربعـين مليـون نـسمة. ّ

ــين ذهبــوا إلــى الجبهــات،  ــة ماليــين أو أربعــة مالي ــونين أو ثالث ــا، لنفتــرض أن ملي ًأربعــين مليون
ًلشيء الكثير مقابل أربعـين مليونـا هـم فلم يكن هذا با. واستشهد منهم ثالثمائة ألف شخص

. أي حتى في ذلك الزمن لم يكن األمر بحيث يكون كل الـشباب ثـوريين. عدد سكان إيران
وإذا نظـرتم اليــوم فـستجدون عــدد الـشباب ذوي الميــول الثوريـة والفهــم الثـوري بالقيــاس إلــى 

ا أكثــر ممــا كــانوا عليــه فــي ذلــك الحــي ن، أو علــى األقــل ّــمجمــوع كــل الــشباب، أظــن أنهــم إم
ٌحسن، كـان يجـب إثبـات هـذا . وهذا على الرغم من العدو. أنهم بنفس معدالت تلك الفترة

أي إن اهللا تعــالى . الـشيء بــشكل مــن األشـكال، وقــد أثبــت شــهيدكم هـذا الــشيء ودّل عليــه
ُعظــم قــدر هــذا الــشاب وأعــزه وجعلــه رمــزا ليــدّل علــى أن جيــل الــشباب اليــوم هــو علــى هــذا  ً ّ 

لـم يـر هـذا الـشاب اإلمـام الخمينـي ولـم يـشهد فتـرة الحـرب، ولـم يعـش فتـرة الثـورة، . والنح
لكنــه ســار بكــل هــذا اإلخــالص والــصدق للجهــاد فــي ســبيل اهللا، ويحــاول ويــسعى ويتوســل 
ّــويطلـب مــن اهللا ومــن اإلمــام الرضـا ومــن والديــه بــأن يــسمحوا لـه بالتوجه إلــى جبهــات القتــال 

هـــذه آيـــة اهللا، وهـــي دليـــل علـــى معجـــزة الثـــورة، . يـــة إلهيـــةهـــذه آ. وأن يـــساعدوه فـــي ذلـــك
  .والحمد هللا على أن هذه المعجزة مستمرة وجارية

اشـــكروا اهللا، واعتقـــد أنكـــم أنـــتم عائلـــة الـــشهيد بالدرجـــة األولـــى، ومـــسؤولو الـــبالد بالدرجـــة 
ــه ــشاب وأمثال ــران، مــدينون لجهــاد هــذا ال ــة، ومــن ثــم كــل شــعب إي ع الحــق أن الجميــ. ّالثاني

ّلقــد أعــز هـــذا الجهــاد الجميــع، وأعـــز الجمهوريــة اإلســالمية، وأعـــز . مــدينون لهــذا الجهـــاد ّ َّ ُ
َالبالد، وأعز إيران، وأعز الشعب ّ ّ ًوهذا مـا ال تـذكره اإلذاعـات األجنبيـة طبعـا، فهـي ال تريـد . َ

اإلشــارة إليــه، وال تــروم االعتــراف بــه وتــسليط الــضوء عليــه، لكــن محللــي هــذه القــضايا يــرون 
هذه الحشود التي تجمعت فـي طهـران لتـشييعه . األمور ويفهمون ما الذي يحدث في البالد

وسارت في الشوارع، مـع أيـة حـشود يمكـن مقارنتهـا؟ فـي أي مكـان مـن العـالم يحـدث مثـل 
ّهــذا؟ وفــي بالدنــا نفــسها كــم يحــدث مثــل هــذا الــشيء؟ أو تلــك الحــشود التــي تجمعــت فــي 

الحــشود الهائلــة فــي ســاحة اإلمــام الخمينــي بإصــفهان مــشهد فــي الــصحن الطــاهر، أو تلــك 
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ــاد حيــث ســمعت أن تلــك الــساحة الكبيــرة كانــت  ُوالتــي شــاهدت صــورها، أو فــي نجــف آب ُ
هـذه القلـوب . اهللا تعـالى يجتـذب القلـوب بهـذه الطريقـة ويـأتي بهـا إلـى هنـا. ّغاصة بالحشود

ٌبيد اهللا، وهذا من فعل اهللا، لقد أعزكم اهللا وهـذا سـلوان  ٌالمـصاب مـصاب كبيـر، لكـن . لكـمّ
هذه العزة التي من اهللا تعالى بها عليه وعليكم ومن بهـا علـى الـبالد ببركتـه، هـي مبعـث فخـر  َ َ

ن علــى الــبالد بمثــل هــذه العــزة . وســلوان لكــم، للوالــد وللوالــدة وللزوجــة ّاشــكروا اهللا أن م  ــ َ
  .بواسطة ابنكم الشاب أو زوج هذه السيدة

 ورحمة اهللا وبركاتهّوالسالم عليكم 


