
 

 

 سالة الشهداءر
   طهران:املكان

  تكرمي أربعة آالف شهيد من حمافظة يزد :املناسبة
  .م٢٠٢١/٠٣/١٥ . هـ١/٨/١٤٤٢.   ش٢٥/١٢/١٣٩٩ :الزمان

 املؤمتر الوطين لتكرمي أربعة آالف شهيد من حمافظة يزد"اهليئة املشرفة على إقامة  :احلضور
  

املؤمتر الوطين لتكرمي أربعة "كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء مع األعضاء يف اهليئة املشرفة على إقامة 
احته على أمهية صون قيم الشهداء يف الدفاع عن واليت شدد فيها مس" آالف شهيد من حمافظة يزد

داء وحفظ ذكريات والدي الشهداء وتسجيلها ألمهيتها وتصويرها الثورة اإلسالمية ودفع شر األع
  .اجلو الداخلي للعائلة اليت قدمت الشهيد

  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف واحلمد هللا

 .األرضني
حيثما حتضر ذكرى الشهداء وتطرح أمساؤهم، يكون ذلك حلواً وحمبوباً ملن هم ! أهالً وسهالً بكم

 .أسأل اهللا أن يوفقكم، إن شاء اهللا. حمرومون مثلنا الفيوضاِت اجلليلةَ املُرتلةَ عليهم
 

 تقدير املبادرات املادية واملعنوية املشوقة لتكرمي شهداء احملافظة
 عمالً جيداً للغاية يف تنظيم هذا االحتفال التكرميي ذه الطريقة وذه الفلسفة واألساس لقد أديتم

لذلك، أتقدم خبالص الشكر إىل كل من شارك يف إقامة هذا االحتفال . الذي عبر عنه السادة
قة ادرات مشوالتكرميي، وكل من ساهم يف هذا العمل، خاصة أن ما بدأمتوه وفعلتموه ترافق مع مب

نيابة عن األرواح الطيبة ألربعة آالف » اخلدمات األربعون«لقد طرحتم موضوع . ومجيلة للغاية
هذا العمل مجيلٌ جداً وذو مضمون ومفيد، وقد شرح السيد . شهيد، ونشرمت ذلك على نطاق احملافظة

عام لى اجلو الولكي تصل هذه الرسالة وتنعكس ع. »اخلدمات األربعون«تفاصيل هذه ) ٢(ناصري
 .يف البالد، سأشري إليها أيضاً



 

 

 شتلة، إىل إعداد ٤٠٠٠من غرس : تشمل أنواع اخلدمات وأشكاهلا مجيعاً» اخلدمات األربعون«تلك 
هذه من أهم  - جهاز العروس، جهاز كامل، إىل ترتيب األمور للزواج السهل، إىل تسمية املواليد 

ة املواليد، وهناك أهم القضايا الثقافية يف البالد تسميالقضايا اليت ال يلتفت إليها كثريون حالياً، فمن 
إىل العالج ااين، إىل حزم  - حترك خطأ يف هذا الصدد، يف حني أنكم وقفتم بالفعل ضد هذا التحرك 

أي كل شيء، من األمور املادية امللموسة . اإلعاشة، إىل احلزم الثقافية، إىل أربعة آالف ختمة للقرآن
العروج املعنوي، مثل زيارة عاشوراء وختم القرآن قة بصلب احلياة إىل األمور الروحية وواملادية املتعل
اليزديون هم أهل اإلبداع، وهذه من أهم اإلبداعات اليت قمتم ! إا مبادرة بارزة جداً. وما إىل ذلك

 .عليها يف هذا اال ومن أمجلها
 

 سوابق إلبداعات اليزديني يف زمن احلرب
. رأيت بعضها ومسعت عن بعضها أيضاً. يف اجلبهة، يف اجلبهة، رأى اجلميع إبداعات اليزدينيكذلك 

فعلى سبيل املثال، استخدموا فن حفر القناة اليزدي وأنشؤوا قنوات حتت األرض لتلبية احتياجات 
 إنشاء مشاغل متّ. ااهدين، أو مثالً استفادوا من ربات البيوت النشيطات داخل يزد ملشغل اخلياطة

خياطة واسعة يف يزد، أوالً يف مركز واحد، مث جرى توسيعها، وقد شجع على ذلك املرحوم الشهيد 
وقام على تقديره، فصار من الرائج عندهم أن يعدوا املالبس للمجاهدين ) ٣)(رض(صدوقي 

 محاماً داخل بنوا لقد. حيث زرته» الغدير«أو يف الثكنات أو معسكر لواء . ويرسلوها إىل اجلبهة
كان مثل محامات املدينة اجليدة جداً بأكثر من دش للماء ومدخل . املعسكر وذهبت إىل ذلك احلمام

. كانت أعماالً إبداعية، أي أشياء ال يراها املرء يف أمكنة أخرى... للحمام ومكان لتبديل املالبس
. هؤالء هم اليزديون]. يف مكاا[وظة حمف... وبالطبع، العمل العسكري وكسر اخلطوط وهذه األمور

أيضاً قبل الثورة اإلسالمية، قبل الثورة بوقت قصري، تلك املرثية الشهرية اليت أُنشدت يف يزد حصلنا 
لقد أدخلوا املفاهيم . عليها يف مشهد ومسعناها، واحدة أنشدها اجلهرميون، وواحدة أنشدها اليزديون

 .كان عمالً عظيماً. خلقوا انتشاراً عظيماًطم ووالقضايا الثورية يف مرثيات اللّ
 
 احلق الكبري لليزديني يف رقبة الثّورة اإلسالمية 

اليت أشار ) ٤(»العاشر من فروردين«اليزديون أيضاً هلم حق كبري يف رقبة الثورة اإلسالمية هو قضية 
زرة يف تربيز وقُمعت يف ظروف حساسة، فقد وقعت جم» العاشر من فروردين«جاءت . إليها السادة



 

 

ف، عقد اليزديون بالطبع، كانت انتفاضة تربيز انتفاضة غري عادية، ويف مثل هذه الظرو. حركة الناس
) ٥(طبعاً كان املرحوم السيد فلسفي. اجتماع األربعني وشارك فيه املرحوم الشهيد صدوقي نفسه

اعتلى املنرب وآخرون، ووقعت تلك ) ٦(راشدالذي مل يعتِل املنرب، أيضاً لكنه مل يعتِل املنرب، السيد 
. ت تدلّ على العظمة حلركة أهايل يزداألحداث املؤملة، لكن الباعثة على البهجة جبانب ما، وقد كان

 .هذه أشياء مهمة
 

 الدور البارز للشهيد صدوقي يف قيادة أهايل يزد
ن الشهيد صدوقي جمرد عامل دين مل يك. طبعاً ال ينبغي نسيان دور الشهيد صدوقي يف هذا الصدد

مهر وآبان، عندما ] شهري[رأيت هذا من كثب يف يزد، يف األشهر نفسها تقريباً يف . ناشط بل قائداً
م يف كنت عائداً من املنفى، وقد أتيت من جريفت ووصلت إىل يزد، حيث مكثت هناك بضعة أيا

ركة الشعبية باملعىن احلقيقي للكلمة، لقد كان يقود احل. رأيت ما كان يفعله. مرتل السيد صدوقي
بالطبع، . من كثب يف مرتله] على ذلك[لقد كنت شاهداً . يترأسها ويتخذ القرارات حلظة بلحظة

فت، حيث يأيت اليزديون ويذهبون لقد مسعت من قبل، عندما كنا يف املنفى، إيرانشهر أو يف جري
لكن ما رأيته .  وضع السيد الشهيد صدوقيبسبب السيد راشد الذي كان معنا هناك، وخيربون عن

بالطبع، استمرت هذه . هذا دوره الرائع. يف يزد باملعىن احلقيقي للكلمة] احلركة[كان حيث يقود 
ومن بعده أيضاً . لكويشجع على ذ... يأيت إىل اجلبهة، حيضر. احلال أثناء احلرب إىل اية حياته

، ومع ]صدوقي[أيضاً سالمة النفس نفسها اليت لدى الذي لديه ) ٧)(رض(املرحوم السيد خامتي 
هو أيضاً كان استمراراً . كنت أعرفه. تلك احلقيقة اليت فيه، إذ كنت أراه من قرب وآنس به جداً

 .أسأل اهللا أن يرفع درجام، إن شاء اهللا. لذلك الطريق
 

 مساع رسالة الشهداء: الفلسفة يف إقامة التكرمي لذكرى الشهداء
للشهداء رسالة لنا، هذه الرسالة . إنّ ذكرى الشهداء، يا أعزائي، هي من أجل مساع رسالة الشهيد

حنتاج إىل مساع رسالة الشهداء يف األحداث اليومية للحياة، وخمتلف وسائل . موجودة يف القرآن
ليت جترنا إىل هنا الترفيه الضرورية وغري الضرورية اليت حتيط بنا، وكذلك األشياء اجلذابة املختلفة ا

حنن حباجة إىل االستماع لرسائل الشهداء، وميكن هلذه املؤمترات واالحتفاالت التكرميية أن . وهناك
 .حتمل لنا رسالة الشهيد

 



 

 

 سالة الشهداءر 
 

 تبيان املقام العظيم للشهداء -١
: - جلّ جالله  -حلق وما ينقله لنا القرآن من القول الصادق حلضرة ا. إن للشهيد رسائل متعددة

نقطة مهمة، فهؤالء ) ١٦٩آل عمران، (} ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء{
حياة الشهداء من قبيل حياة اآلخرين، مل يكن من  وإذا كانت. عامل الربزخ فيه كثري من األحياء. أحياء

هي نوع من احلياة املختصة . ، وذا، يتضح أن هذه احلياة خاصة}ياٌءأَح{الضروري أن يقول 
؛ هم يف حمضر حضرة احلق املتعايل، ويصل )١٦٩آل عمران، (} أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ{. بالشهداء

. ملنافقنياملقام العظيم للشهداء رد على ا. حسناً، هذه النقطة األوىل. باستمرار إليهم الرزق اإلهلي
قَالُوا ِلِإخواِنِهم {، كانوا يقولون إم »آل عمران«املنافقون يف اآليات نفسها، قبل هذه اآلية يف سورة 

ىل ساحة املعركة، لكان هؤالء ، ولو مل يذهبوا إ)١٦٨آل عمران، (} وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا
نه يف بعض األحيان إذا مل يفعل ذلك الشيء، لكان اآلن نسمع أيضاً أ. الشباب على قيد احلياة

} قُلْ فَادرُءوا عن أَنفُِسكُم الْموت{ليس كما تظنون؛ : القرآن يقول. الشخص الفالين على قيد احلياة
أنتم جالسون ! وث وسيلة للبقاء قيد احلياة، حسناً، ال متوتواإذا كنتم ترون املك). ١٦٨آل عمران، (

مث يقول إن هؤالء أحياء، هؤالء ليسوا أمواتاً، إم مل ميوتوا . ا شيئاً كي ال يأتيكم املوتهنا فافعلو
م هؤالء جثامينه! أنتم تتخيلون. تغير مفهوم احلي وامليت يف هذه اآلية؛ إم ليسوا أمواتاً أصالً. أصالً

 .ياء، وهذه حياة برزخية هلممدفونة حتت األرض، وختالون أم أموات، لكنهم ليسوا أمواتاً؛ إم أح
 

 مشول النعمة والفضل اإلهليني على الشهداء -٢
 -تعاىل  -ما أنعم اهللا ). ١٧٠آل عمران، (} فَِرِحني ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه{: وهذه نقطة أخرى

. - تعاىل  -هللا الفضل يعين تلك الزيادة اليت مينحها ا. عليهم من فضله ورمحته أكثر من االستحقاق
الفضل هو، إضافة إىل ذلك . ك العملهذا الثواب مقابل ذل. أنتم تؤدون عمالً وقد حدد اهللا له ثواباً
 .الثواب، أنه يكافئكم بشيء آخر أيضاً

 
 سعادة الشهداء على متبعيهم بسبب املصري الذي ينتظرهم -٣

ين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف علَيِهم ولَا هم ويستبِشرونَ ِبالَِّذ{: وبعد ذلك الرسالة التالية
تقال للشخص الذي يتلقى بشارة » املستبشر«. ؛ إم مستبشرون)١٧٠آل عمران، (} يحزنونَ



 

 

أنتم الذين مل تلحقوا بنا ولكنكم  - ولون إننا من أجلكم يق. هذا هو املستبشر. ويصري سعيداً وفرحاً
أَلَّا {ما ذلك املصري؟ . فرحون وسعيدون باملصري الذي ينتظركم -على طريقنا وحركتكم حنو هدفنا 

اعلموا أنْ ال خوف وال حزن عليكم يف املستقبل، أنتم الذين . }خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ
هذه هي رسالة الشهيد . هذه رسالة مهمة جداً! التفتوا]. القضية[قنا؛ هكذا هي تتحركون يف طري

وأَنَّ {. ؛ سوف يعطيكم اهللا نعمة وفضالً)١٧١آل عمران، (} يستبِشرونَ ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل{. لنا
ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعلَا ي ا هلا أجر عند اهللا ولن ؛ هذه احلركة ا)١٧١آل عمران، (} اللَّهليت تفعلو

إم خيربوننا، إم يقووننا وحيفزوننا ويشجعوننا يف هذه احلركة لنجعلها . ريضيع اهللا هذا األج
حسناً، لقد قمتم اآلن على حركات مؤمنة، وعلى . محكمة أكثر، وأقوى، وأكثر استدامة واستمرارية

إم . هذه هي األشياء اليت جتعل الشهداء سعيدين. أربعة آالف، أربعمئة، أربعني عمالً مهماً
 .رون حبركتكم، وبشارة أفعالكم، ستجعلهم سعيدين وفرحني ومستبشرينمستبش

حسناً، هذه هي رسالة الشهداء يل ولكم لكي نعرفها ونرعى احلركة وال نفرط ا، ونستمر يف 
هذه احلركة، ورسالة الشهداء، النقطةُ املقابلة للرسالة اليت يبعثها الدنيويون ويوسوس لنا ا . الطريق

النقطة املقابلة هلا هي ! طما الفائدة، يا سيدي؟ ملاذا؟ ماذا تفعلون؟ ملاذا تذهبون؟ بالضب: ناملوسوسو
 .رسالة هؤالء الشهداء األعزاء

 
 الثّناء على الذّوق اجليد يف صناعة الكتب حول الشهداء 

الع عليها يف هذه حسناً، لقد رأيت هذه الكتب اليت وضعتموها هنا، ويف احلقيقة، مل يتسع اال لالط
الفرصة، ولكن إنصافاً عناوين الكتب اليت نظرت إليها بعفوية، خاصة من شكل الكتاب، قد 

يلة وضعوا صورة الشهيد على الكتاب وكان هناك كتب كثرية وصور مج. أعجبتين، وهي جيدة جداً
ري تنفيذها اآلن، وقد هذه كلّها أعمال مبتكرة وجيدة، وهناك أعمال أخرى جي. جداً متّ تثبيتها هنا

 .ذكرها السادة
 

 :التبيان هلدف الشهداء من الذّهاب إىل ساحة املعركة
 

 الدفاع عن الثّورة اإلسالمية واإلمام اخلميين والدين
ملاذا ذهب الشهداء إىل . التفتوا حتماً إىل نقطة يف جملة أعمالكم وهي دوافع الشهداء وأهدافهم

حسناً، من وجهة نظري ومن وجهة . ساحة املعركة اليت أدت إىل استشهادهم هناك؟ هذا مهم



 

 

لعظيمة ، وإبقاء احلركة ا]اخلميين[نظركم، قد يكون من الواضح أن دافعهم الثورة، ونصرة اإلمام 
ولكن هناك وسوسة يف هذا اال، فهم . للجمهورية اإلسالمية اليت أراد العدو تدمريها وإسكاا حية

كان هدفهم دعم . عززوا هذا] يف املقابل،. [يصنعون املغالطات ويتكلّمون من أجل إنكار ذلك
لك الوصايا، ذُكر االسم التفتوا يف هذه الوصايا، يف كثري من ت. الثورة ونصرة اإلمام ونصرة الدين

إن دوافعهم وأهدافهم أن تتحقق أهداف الثورة . املبارك لإلمام، قضية احلجاب، قضية الثورة
فالعدو جاء ليقضي على . كانوا يذهبون إلجناز هذا العمل. هذا هدفهم. اإلسالمية يف الوطن واتمع

الثورة، وهم يذهبون ويقفون بأنفسهم  ج الثورة ويسقط نظام اجلمهورية اإلسالمية القائم على هذه
 .هذه نقطة. قد فعلوا هذا األمر واستشهدوا. أمام هذا العدو ويصدونه

 
 تعريف الشهداء مجيعاً وإبرازهم يف أعني الشباب

حسناً، لقد . النقطة الثانية هي أن نقدم وجوه هؤالء الشهداء الذين يبعثون على الفخر إىل الشباب
كما أبلغوين أن هناك ألف . ال تكتفوا ذا] لكن. [ اآلن أمساء شهداء عظيمني وبارزينرأيت أن هناك

هذا مهم . الطالب طالب شهيد بني شهداء يزد، أي بني هؤالء الشهداء األربعة آالف هناك ألف من
كما أبلغوين أن املتوسط لعمر الشهداء يف يزد هو ثالث وعشرون سنة، أي حنو النصف مل . جداً
طفل يف الثانية عشرة، يف الثانية . هو من يزد» الدفاع املقدس«أصغر الشهداء يف . وزوا العشرينيتجا

جيب أن يدرك ! لف طالب شهيدأ. هذه أمور مهمة، أبِرزوها وأشريوا إليها. عشرة أو الثالثة عشرة
! أي عمل رفيع! طالب اليوم ما فعله اجليل السابق يف مثل هذه املرحلة وذلك الوقت، أي إجناز عظيم

 .هذه أمور مهمة جتب مراعاا
 

 احلفاظ على الشباب من وسوسة العدو
] تعبري[ملاذا يكرر فالن : كلّما أردد كلمة العدو يرتعج بعضهم! على سبيل املثال، الحظوا العدو

 إنه يعمل باستمرار على. ال ينسى الناس أن عدوهم يكمن هلم] حىت[العدو، نعم، جيب التأكيد 
د، وأولئك إحباط الشباب وحرفهم، وأن يثنيهم عن الطريق، أولئك غري امللتزمني بإغراقهم بالفسا

عن غالبية برامج ] تقارير[ترسل إلينا . العدو خيطط باستمرار. امللتزمني حبرفهم عن خط ثورم
يف . طالعالعدو، رمبا ليس كلها، ولكن يتم اإلبالغ عن غالبيتها، وحنن ندرك ذلك، ونكون على ا



 

 

العدو تؤثر يف  ال تدعوا وساوس. املقابل، جيب أن حتاولوا احلفاظ على شبابكم، وميكنكم ذلك
 .الشباب وتكون قادرة على تثبيطهم وجتنيدهم يف اية املطاف

 
 تدوين الذّكريات لوالِدي الشهداء وأزواجهم من أجل توضيح اجلو العائلي

طبعاً كثريون من آباء الشهداء يف . اء وألمهات الشهداءنقطة أخرى هي موضوع الذكريات آلب
لكن . وأمهام قد رحلوا، لألسف، قبل أن تدون ذكريام» الدفاع املقدس«احلرب املفروضة و

ألزواج بعضهم ال يزالون على قيد احلياة، حبمد هللا، األب أو األم، خاصة الوالدين، بالطبع، ذكريات ا
لكن ذكريات والِدي .  وحلسن احلظ، كثريات منهن على قيد احلياةمهمة جداً وجيب أن تؤخذ،

هذه العائلة اليت لديها . الشهداء مهمة ألا تصور اجلو الداخلي لتربية الشهيد يف العائلة، بالنسبة إلينا
العائلة اليت استشهد فيها  شهيدان وثالثة، هذه] عائالت لديها[ثالثة، اآلن هناك بضعة كتب عن 

 شبان، استشهد أحدهم أوالً، مث استشهد التوأمان يف يوم واحد، قد جاء هذان التوأمان يف اليوم ثالثة
ما الذي كانت تفعله هذه العائلة؟ كيف متّت إدارا؟ ما . نفسه إىل الدنيا، واستشهدا يف يوم واحد

 ينهضوا كة واحلماسة لدى هؤالء الشباب حىتالذي فعله الوالدان خللق مثل هذا احلافز واحلر
هذا مهم، وجيب االلتفات إليه، ذكريات الوالدين، بالطبع، ذكريات األزواج ! ويذهبوا إىل اجلبهة

ال بد من . إن خصائص األسرة واجلو األسري من بني األشياء اليت جيب حفظها. أيضاً مهمة جداً
 .[األمور[تسجيل هذه 

 
مضاعفة اجلهود يف طريق احلق 

لألسف، يوجد اليوم من يعيش بأمن وحرية يف ظل اجلمهورية اإلسالمية وبربكة اجلهاد هلؤالء 
يعملون ويتحركون مئة ومثانني ] لكن[الشهداء وأمثاهلم وااهدين واملضحني، يعيشون بأمن وحرية، 

ىل هذه جيب أن يوضحوا هلم أي جواب سيقدمون إ. وأهداف الثورة) الشهداء(درجة ضد رغبام 
أنتم، يف املقابل، ضاعفوا جهودكم يف طريق احلق، يف الطريق الصحيح، على ج ! الدماء الطاهرة

 .الثورة
نسأل اهللا أن يرضى عنكم، وأن يرضي عنكم قلب ويل العصر املقدس، إن شاء اهللا، ويشملكم دعاء 

الشهداء وتدعو لكم، بإذن وأن ترضى عنكم األرواح الطيبة هلؤالء  -أرواحنا فداه  -ويل العصر 



 

 

وفيقات اإلهلية يف ولألعمال العظيمة واملهمة أمامنا وجيب علينا أداؤها، نسأل اهللا أن تكون الت. اهللا
 .أبلغوا سالمي إىل أهايل يزد األعزاء. هذه األعمال من نصيبكم مجيعاً

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــــــــ
ممثل (حجة اإلسالم واملسلمني حممد رضا ناصري زاده :  قدم كل من السادةيف بداية اللقاء، (١)

، والعميد رضا بورمشسي )حمافظ يزد(، والسيد حممد علي طاليب )الويل والفقيه وإمام اجلمعة يف يزد
 .تقاريرهم) يف يزد، وأمني سر املؤمتر» الغدير«قائد فيلق (

 .(ممثّل الويل والفقيه وإمام اجلمعة يف يزد(اصري زاده حجة اإلسالم واملسلمني حممد رضا ن (٢)
، )ممثل الويلّ الفقيه وإمام مجعة يزد وثالث شهداء احملراب(الشهيد آية اهللا الشيخ حممد صدوقي  (٣)

 . بعد إقامة صالة اجلمعة٠٢/٠٧/١٩٨٢وقد استشهد على يد املنافقني يف 
ربعني لذكرى شهداء تربيز بدعوة من آية اهللا ، أقام أهايل يزد مراسم األ٣٠/٠٣/١٩٧٨يف  (٤)

صدوقي، وعقب املراسم نظّموا مظاهرات تواجهت مع قوات نظام الشاه، ما أسفر عن استشهاد 
 .وجرح عدد كبري

 .حجة اإلسالم حممد تقي فلسفي (٥)
 .حجة اإلسالم حممد كاظم راشد اليزدي (٦)
 .(ل الويلّ الفقيه يف احملافظة وإمام اجلمعة يف يزدممث(آية اهللا السيد روح اهللا خامتي  (٧)


