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ائمني على مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة  القم٥/١١/٢٠١٨التقى اإلمام اخلامنئي يوم االثنني 
وخالل هذا اللقاء أشار مساحته إىل أمهية الدور الذي قام به الشهداء أثناء حيام وبعد .قزوين

كما أكد مساحته على أمهية إحياء ذكرى .استشهادهم يف سبيل خدمة اإلسالم واتمع اإلسالمي
 . تعمل على إبقاء ذكراهم خالدةً يف اتمعالشهداء وتدوين ِسريهم وإنتاج األعمال الفنية اليت

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
نتقدم بالشكر اجلزيل إلمام مجعة قزوين احملترم والعميد املُكرم من قزوين على الكلمات اليت  

طافحةً بآيات القرآن الكرمية، من احلسن جداً أن ] قزوين[وقد كانت كلمة السيد إمام مجعة .ألقوها
هذه من األمور احلسنة .كالم من أوله إىل آخره، وحىت التعزية اليت تقرأوا أنتم تعزيةً قرآنيةيكون ال

اَلَّذين استجابوا ِلله والرسوِل ِمن بعِد ما «طبعاً تلك اآلية الشريفة .جداً، فال تتركوا هذا األسلوب
؛ أي الذين جرحوا بعد غزوة ليست عن الشهداء بل هي عن اجلرحى واملصابني) ١(» أصابهم القَرح

اَلَّذين  قالَ لَهم الناس إنَّ الناس قَد جمعوا لكم فَاخشوهم فَزادهم إمياناً «: أحد، مث جاء مجاعة وقالوا
] يةهذه اآل[، )٢(» فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اِهللا وفَضٍل لَم ميسسهم سوء* وقالوا حسبنا اُهللا وِنعم الوكيلُ

ليشارك ): ص(تتحدث عنهم حيث وعلى الرغم من أم كانوا جرحى، ولكن عندما قال الرسول 
على كلِّ حال شكراً .الذين جرحوا يف هذه احلركة، قاموا وشاركوا فيها وردوا على العدو وعادوا

 .جزيالً لكلمتكم وكذلك لكلمة السيد احملافظ
قعها اجلغرايف وموقعها التارخيي وموقعها الثقايف وكذلك  هي حمافظة تفتخر مبو-وكما أشرمت- قزوين 

، ال شك يف هذا ]الذي قدمته[والدفاع املقدس ] اإلسالمية[باالمتحان الكبري املتعلق بفترة الثورة 
أبداً، والشخصيات الكبرية يف قزوين سواء العلماء السابقون كاإلخوة قرقاين، والشهيد الثالث، 



 

 

 جد السيد صاحلي ـ وغريهم من الذين كانوا يف ذلك الزمان، وكذلك واملرحوم املال صاحل ـ
الشهداء البارزون كالشهيد بابايي والشهيد لشكري والشهيد رجائي والشهيد السيد أبو ترايب 

ـ األب واالبن ـ وسواهم كلُّهم مبعث فخر واعتزاز؛ والواقع هو كما ذكرمت ) رضوان اهللا عليه(
 .حقاً

احلياة املعنوية تعين الروحية والشعور  .اب وعوامل ازدهار احلياة املعنوية يف البالدأسب] أحد[الشهداء 
هذا هو ما قام به  .باهلوية ووجود اهلدف، وتعين كذلك السري حنو املبادئ واألهداف وعدم التوقف

جسامهم، طاملا كان الشهداء على قيد احلياة كانوا يدافعون بأ .الشهداء، وهو ما يعلمنا إياه القرآن
ويستبِشرونَ ِبالَّذين لَم يلحقوا ِبِهم ِمن خلِفِهم أَلّا خوف «: وحني يستشهدون يدافعون بأرواحهم

الحظوا أنَّ هذا االستبشار حالة ختتص مبا بعد استشهادهم ومفارقتهم  .)٣(»  هم حيزنون علَيِهم وال
هم وحركتهم املادية يف خدمة اإلسالم عندما يكونون موجودين تكون أرواحهم وأجسام.احلياة

واتمع اإلسالمي، وحينما يرحلون تكون معنويام يف خدمة اإلسالم وترتفع أصوام بعد 
ِبالَّذين لَم يلحقوا «نطق الشهداء ينفتح بعد استشهادهم، فيبدأون يتكلمون مع الناس ـ .رحيلهم

هذا .أمساعنا ثقيلة لنستطيع مساع هذا الصوتـ إم يقولون ذلك لنا، وجيب أن ال تكون » ِبِهم
العمل الذي تقومون به وتقوم به عوائل الشهداء املُعظمة، أو يقوم به القائمون على تكرمي ذكرى 

أو أماكن أخرى ـ هو أن توصلوا هذا ) ٤(الشهداء يف املدن املختلفة ـ يف قزوين مثالً أو بريجند 
ذا الصوت صوتاً وقد جعل اهللا تعاىل ه .الصوت ألمساعنا الثقيلة، فاملهم هو أن نسمع هذا الصوت

مؤثراً؛ لقد جعله مؤثراً حقاً، فعندما ينقل شيء عن شهيد، عندما ينقل كالم دقيق ورصني عنه، فإنه 
وهؤالء الشهداء الشباب الذين يذهبون هذه األيام للدفاع عن املراقد أو .يؤثر يف القلوب ويغيرها

م هؤالء وأفعاهلم وحركتهم وذكراهم ذهبوا واستشهدوا ـ ومنهم شهيدكم العزيز من قزوين ـ كال
 .والكالم الذي يقال عنهم؛ كلُّ هذا مما يوقظ اإلنسان وينبهه ويوعيه

لو يسمعوننا هذه الرسائل فسوف تفارقنا هذه .إنَّ أمساعنا ثقيلة، وال نسمع هذه الرسائل كما جيب
حاالت الضعف هذه اليت سبب  .امليول حنو الشرق والغرب والعدو والكفر واإلحلاد وما إىل ذلك

تالحظوا بيننا أننا ال نسمع هذه الرسالة، ولو مسعنا هذه الرسالة فسوف تتعزز املعنويات والروحيات 
على كلِّ حال إنَّ العمل الذي تقومون به ـ تكرمي  .وتكون احلركة حركة جدية] يف داخلنا[

لى اية الدفاع املقدس ولكن حىت لو الشهداء ـ هو عملٌ قيم جداً، وقلنا إنه متضي ثالثون سنةً ع
شهدائنا األعزاء هؤالء، بل سيزدادون حياةً يوماً بعد يوم، إم ] ذكر[مضت ثالمثائة سنة فلن ينسى 



 

 

طبعاً مثَّة من حاول الدفع بذكرى الشهداء حنو  .يزدادون حياةً يف جمتمعنا يوماً بعد يوم واحلمد هللا
لذي قاموا به، وناقشوا واختلفوا يف ذلك، لكنهم مل يفلحوا، النسيان والتشكيك يف عظمة العمل ا

نسأله تعاىل أن  .والشهداء اليوم هم منوذجنا وقدوتنا وأسوتنا وهللا احلمد .وكانت النتيجة عكسية
، وأن مين عليكم بالتوفيق أنتم الذين تعتربون تكرمي هؤالء )ص(حيشر شهداءنا األبرار مع النيب 

ضون غمار هذه األعمال، وأن يجزل لكم األجر لتستطيعوا النهوض ذه املهمة األعزاء واجبكم وختو
 .على أفضل حنو إن شاء اهللا

وكما أشرنا سابقاً مبناسبة شهداء بريجند، انتفعوا ما استطعتم من ذكرى هؤالء الشهداء، واكتبوا 
 .ة أبداً للمبالغة حوهلموال ضرور .عنهم ما استطعتم، وامسعوا عنهم، وسجلوا وأنتجوا أعماالً فنية

نفسها من العظمة حبيث ال ] الشهداء[فأعمال  .أرى البعض يبالغون أحياناً، ال ضرورة لذلك أبداً
من الذي يتنازل عن حياته؟  .حتتاج إىل جتميل وتزيني ومبالغات وما إىل ذلك، فأعماهلم أعمال مهمة

خالفات من أجل منفعة صغرية، وإذا ؤالء حنن الناس العاديون يف الدنيا مستعدون الرتكاب حىت امل
يتنازلون عن أعز شيء بالنسبة لإلنسان ـ أي عمره وروحه ـ يتنازلون عنها يف سبيل اهللا، ويف سين 
الشباب، ويف الوقت الذي تكون فيه شهوات اإلنسان قوية، ويف الوقت الذي تكون فيه آمال 

عن راحتهم ودعتهم اجلسمية وحتركوا يف سبيل اإلنسان قوية، سحقوا آماهلم تلك وغضوا الطرف 
عظيمة وجليلة إىل درجة ال حتتاج معها إىل ] حركةٌ[هذه احلركة نفسها .اهللا تعاىل وقدموا أرواحهم

جزاكم اهللا خرياً  .تابعوا العمل إن شاء اهللا وأجنزوه بنفس هذه الدقة وبنفس هذا اإلتقان .أي مبالغات
 .ء اهللاومن عليكم بالعون إن شا

 وبركاته  اللّه  ورمحة عليكم  والسالم
  

 :اهلوامش
 .١٧٢سورة آل عمران، شطر من اآلية     -١
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