
 

 

 الشهداء خمتارون من اهللا وفازوا بأفضل جتارة يف العامل
   طهران:املكان

 رؤمتامل أعضاء :احلضور
  »إحياء الذكرى لشهداء حمافظة زجنان« :املناسبة
  .م٢٠٢١/١٠/١٦   . هـ٩/٣/١٤٤٣  . ش٢٤/٧/١٤٠٠ :الزمان

  
  

 نشر النص الكامل لكلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء مع القيمني ٢٨/١٠/٢٠٢١متّ صباح يوم اخلميس 
، ويف كلمته اعترب قائد ١٦/١٠/٢٠٢١بتاريخ » إحياء الذكرى لشهداء حمافظة زجنان«على مؤمتر 

ة قمة حيتاج الثورة اإلسالمية إقامة مثل هذه املؤمترات حسنة عظيمة، وأشار مساحته إىل كون الشهاد
الوصول إليها إىل عبور سفٍح يضم العديد من األمور كاإلخالص والصدق واملعنوية وااهدة والتوجه 
إىل اهللا، ودعا اإلمام اخلامنئي إىل حتليل البعدين النفسي واالجتماعي ملذكّرات الشهداء وعائالم بناًء 

 .على العنصر القوي للدين
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
الشهادة هي القمة، والقمة من دون السفح ال معىن هلا، : هناك نقطة هنا جيب أن نلتفت إليها مجيعاً

كلّنا، أي الكثري منا، لدينا أمنية الوصول إىل تلك القمة، فعلينا عبور السفح، وأن . فكل قمة هلا سفح
يكون الوصول إىل القمة  لّاوإ. جند املسار يف سفح تلك القمة، وأن نسلك ذلك املسار لنصل إليها

 ما هذا السفح واملسار؟. غري ممكن بال عبور السفح
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
 الشهداء بدايةً أود أن أرحب بكم مجيعاً، أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، خاصة أفراد عائالت

أشكركم، أنا . املوجودين هنا، ووالدة الشهداء الثالثة اجلليلة، وكل من شارك يف هذه الذكرى املهمة
 .زوه، إن شاء اهللاستمروا به وأجن. حقاً أشكركم مجيعاً ألنكم بدأمت هذا العمل القيم، وقمتم عليه

وا سالمهم إيلّ، سواء الشباب أو أهل أوصلوا سالمي احلار أيضاً إىل األصدقاء، كما قال السادة وبعث
 .اهليئات



 

 

إن افتخارات زجنان ليست واحدة أو اثنتني؛ كانت زجنان تارخيياً مركزاً مليئاً باالفتخارات من الناحية 
يف العلم، سواء يف العلوم الدينية، أو الفقه، أو الفلسفة، أو العرفان لدى : العلمية والعملية أيضاً

تلفة، ولكن ذلك كله من كذلك يف ااالت االجتماعية ذات التوجهات املخالشخصيات البارزة، و
يف العلوم اجلديدة، . زجنان حقاً مركز بارز وممتاز. أجل اهللا ويف سبيله، من أمثال املال قربانعلي وحنوه

لذلك إن افتخارات زجنان . إنّ شهيدنا النووي الشهري، الشهيد شهرياري، هو ابن زجنان املفتخر
 .رية جداً، والشهداء على رأس افتخارااكث

بشأن . أود أن أقول مجلة عن الشهداء ومجلة عن عملكم وهذه احلركة يف إحياء ذكرى الشهداء
الشهداء اختاروا الطريق الصحيح واختارهم . الشهداء، إم املختارون، أي املختارون من اهللا، تعاىل

الشهداء بأفضل  لقد فاز.  قابلة للحساب حبساباتنا املاديةقيمة الشهداء غري. اهللا للوصول إىل املقصد
تؤِمنونَ ) ١٠(يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم {: جتارة يف العامل

.  آخر اآليةإىل) ١١ و١٠الصف، (} ...م وأَنفُِسكُمِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُ
ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم {شهداؤنا هم الرابح األكرب يف هذه التجارة؛ 

:  نلتفت إليها مجيعاً، وماذا يكون أعلى من هذا؟ هناك نقطة هنا جيب أن)١١١التوبة، (} ...الْجنةَ
كلّنا، أي الكثري منا، . القمة من دون السفح ال معىن هلا، فكل قمة هلا سفحالشهادة هي القمة، و

لدينا أمنية الوصول إىل تلك القمة، فعلينا عبور السفح، وأن جند املسار يف سفح تلك القمة، وأن 
ما هذا . مة غري ممكن بال عبور السفحوإلّا يكون الوصول إىل الق. نسلك ذلك املسار لنصل إليها

دة، إنه الصفح، إنه الساهفح واملسار؟ إنه اإلخالص، إنه اإليثار، إنه الصدق، إنه املعنوية، إنه ا
التوجه إىل اهللا، إنه العمل من أجل الناس، إنه السعي من أجل العدالة، إنه السعي من أجل إرساء 

جيب . ون إىل القمةاملسار، وإن مشيتم يف هذا املسار، فقد تصلهذه، هذه اليت حتدد . حاكمية الدين
قرأت . ال ينبغي نسيان املعنوية. على من يصل إىل القمة أن يذهب من هنا ويتحرك من هذه املسارات

يف مكان ما أن الشهيد شهرياري كان يعمل يف وقت متأخر من الليل على مسألة علمية معقدة مل 
مقداراً كثرياً، مث مل  أن الشهيد عمل - كتب هذا يف ذلك الكتاب  - ينقل تلميذه. يستطع حلها

... أعتقد جامعة الشهيد شيت. فلنذهب إىل املسجد، مسجد اجلامعة: يستطع حل هذه املسألة، فقال
أراين  -تعاىل  -اهللا ! فهمتها: ذهبنا إىل املسجد وصلّى ركعتني خبشوع وتوجه، وبعد الصالة قال

عندما يؤدي . وطريق اهللا على هذا النحو املعنوية! إذاً، هذه هي. هب وحلّ املسألةمث ض وذ. احلل



 

 

اإلنسان هذه احلركة ويسري يف هذا الطريق ويتقدم، حينئذ يكون الوصول إىل القمة ممكناً وسهالً، وال 
 .ممكنفالوصول إىل القمة دون التحرك يف هذا املسري غري . نقول إنه يصري حمتماً بل يصري ممكناً

هذا . أما بشأنكم، يا منظمي هذا املؤمتر وهذه الذكرى، فأوالً اعلموا أن هذا العمل حسنة عظيمة
ال ينبغي أن يكون إحياء ذكرى الشهداء هذا واألعمال األخرى حول هذه . العمل الذي يتم مهم

 .إنه واجب. القضية كأنه عمل عادي، فهو حقاً حسنة عظيمة تفعلوا
مرت سنوات اآلن وأحيت بعض املدن ] أي[األمر ليس هكذا . ر كما جاء يف حديث أخينامل ينتِه األم

الدفاع «بعد مرور سنوات على . لقد بدأت للتو! ال. واألقضية واحملافظات الذكرى وانتهت القضية
لكن  عليكم أن تأخذوا مبادرات. ، بدأ إحياء ذكرى الشهداء وسيستمر وجيب أن يستمر»املقدس

تأليف الكتب وصناعة األفالم : ليت ذكروها واليت أجنزت كلها من بني أفضل األعمالاألعمال ا
كما أنين رأيت هذه . كلها أعمال جيدة. واخلدمات حول ذكرى هؤالء الشهداء وأمساء الشهداء

كتب طبعاً مل أقرأ ال. كانت جيدة. الكتب هنا وشاهدت على الطريق هذه العالمات اليت أعددمتوها
باإلضافة إىل هذه األمور ال بد من أمور أخرى من مجلتها التحليالت . وين جيدة وصحيحةلكن العنا

واالستنتاجات االجتماعية والنفسية حول هذه املذكّرات بناًء على العنصر القوي للدين، وهذا أمر 
ء أن عدداً هؤال ملاذا يريد بعض الناس جتاهل هذا األمر؟ قرأت يف تقرير األصدقاء. مهم للغاية

هذه األم وهذا األب مستعد إلرسال هذا االبن الوحيد . الشهداء هم الفتيان الوحيدون هلذه العائالت
؟ وهل ينشأ من شيء غري النظرة إىل الدين ]الدافع[إىل ميداٍن قد ال يعود منه، فمن أين ينشأ هذا 

هذا النحو، ويذهب ذي يتحرك على ورضا اهللا والثواب اإلهلي والواجب الديين؟ هذا الشاب نفسه ال
إن حضور هذا العنصر القوي . أمام هذه األخطار الكبرية ويتصدى هلا بروحه وبصدره فيه دافع ديين

. جيب حتليله ودراسته من حيث علم اجتماع البلد وسيكولوجية شعب البلد، وأن يعملوا عليه
ل شرح حال والتضحيات، مث وكذلك بعض األشياء اليت كانت موجودة على هامش هذا الفداء

هؤالء اآلباء كيف كانت مشاعرهم ودوافعهم؟ الزوجات، أي . إنه مهم جداً. اآلباء واألمهات
الزوجة اليت تعيش حياةً مرحية مع هذا الشاب احملبوب عندها، كيف تغض الطرف عنه وتوافق على 

... التحليلم كلها تستحق ومشاعرهم وحاال] األمور[رحيله وتصرب على غيابه مث استشهاده؟ هذه 
طبعاً  - واحد من األشياء اليت أعتقد أنه ميكن القول . أو اخلدمات اليت أجنزت على هامش هذا العمل

إا جزء من خصائص بلدنا وحربنا هي اخلدمات اليت أُجنزت يف  -ال ميكنين أن أجزم، لكن يبدو يل 
 أم أعدوا الطعام يف املنازل، ى سبيل املثالعل. املنازل واملراكز النسائية والشعبية وما إىل ذلك



 

 

هذه أشياء . ، كما جهزوا إمكانات التموين احلريب، وخبزوا اخلبز وأرسلوه)١(»الكومبوت«وصنعوا 
بأي مهّة فعل هؤالء الرجال والنساء ذلك العمل؟ لقد قرأت يف املدة األخرية ! بأي دوافع. مذهلة

از بنفسي حيث كانوا يغسلون الثياب امللطخة رأيت يف األهو ، وبالطبع»حوض الدم«كتاباً بعنوان 
يفصل هذا الكتاب تلك . بالدماء للمجاهدين، واألغطية امللطخة بالدماء للمستشفيات وللمجاهدين

األشياء، فيحار املرء حقاً وخيجل املرء أمام اخلدمات كافة اليت أدا تلك النساء على مر السنوات 
أيضاً تشييع اجلثامني واحد من األمور . شياء اليت ميكن ذكرهاهذه هي األ. هاواملصاعب اليت حتملن

التشييع جلثامني شهداء احلرب، واآلن األمر على هذا . اليت أُغفلت ومل يتم التركيز عليها حىت اآلن
خالل ! يقام] رائع[طبعاً يف بعض األحيان يأتون بعظام شهيد ما إىل مدينة ما وأي تشييع . النحو أيضاً
انت كل بضعة أيام يف هذه املدن، وكذلك يف مدينتكم زجنان وأماكن أخرى، تقام جنازات احلرب، ك

عظيمة، فكان الناس يأتون، والشعراء يقرؤون القصائد ويقيمون العزاء ويلطمون باسم الشهداء 
ب تسجيلها إا عجيبة وغريبة وال تنسى، وجي. إا أحداث ليست يف أي مكان يف العامل. وبذكراهم

 .فظهاوح
. جيب أن تتزين املدينة باسم الشهداء وبذكراهم. مسألة أخرى أيضاً هي تسمية شوارع املدن وأزقتها

ال بد أن تدرك جمالس املدن يف املدن املختلفة بأمساء أي األشخاص تصري هذه املدينة مفتخرة، وأي 
هذه . م إنسان مضحظيم واسافتخار ملدينة وشارع وزقاق وممر أكرب من أن يوضع عليها اسم شهيد ع

لقد اختذمت اخلطوة األوىل وهي تشكيل هذه . تابعوا هذه القضايا. هي األشياء اليت ال بد من متابعتها
 .األعمال وهذا املؤمتر وإحياء الذكرى وأعماله اجلانبية، فاستمروا يف هذه املسائل

أن حيشر أرواح ] نسأله[و. ال شعبنابركات الشهداء تشمل أحو - تعاىل  –إن شاء اهللا، سيجعل اهللا 
، وأن يروا آثار هذه ااهدات اليت هي انتصار الشعب اإليراين )ص(الشهداء املطهرة مع الرسول 

عب اإليراين يف هذه السنوات كيف سار الش -حلسن احلظ  - قريباً، إن شاء اهللا، كما ال نزال نرى 
ما هو موجود اليوم من مشكالت معيشية .  أيضاًإن شاء اهللا، ستحل املشكالت. دائماً حنو النصر

أثابكم اهللا، إن شاء . واقتصادية وحنوها، إن شاء اهللا، ستحل بتوفيق اهللا ومة املسؤولني ومهة أمثالكم
. ، إن شاء اهللا)ص(لرسول اهللا، وحشركم واإلمام العظيم الذي وضع هذا الطريق أمامنا مع ا

 .اء الطيبةأن ترضى عنا أرواح الشهد] نسأله[و
 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 

 

 
 ـــــــــــــ 

 .معلبات الفواكه املسلوقة واحمللّاة  -١


