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والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين نبينــا 
وقائــد مســيرتنا المســمى يف الســماء بأحمــد، ويف األرض 

بــأيب القاســم محمــد )ص(.

 

صدق هللا العلي العظيم

َن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللاََّ َعَلْيِه َفِمْنُهم  مِّ
ُلوا تَْبِديًا ن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ ن َقَضٰى نَْحَبُه َوِمْنُهم مَّ مَّ

ليــوث  بالليــل،  رهبــان  أراد،  أرادوا  إذا  رجــال  ـه  للَـّ إن 
ألزالوهــا. الجبــال  علــى  ُحملــوا  لــو  بالنهــار، 

إىل جميــع مــن عرفتهــم يف محبســي، ألتمــس منكــم 
العــذر والســماح علــى أي خطــأ بــدر منــي أو أي تقصيــر 
عــن  قصــص  قــرأت  والســماح.  العــذر  أرجــو  معكــم 
الشــهداء أن يف وقــت استشــهاده إنــه ال يتألــم، باألحــرى 
ال تكــون الــروح يف الجســد، ويــرى كيفيــة استشــهاده. 

وإن جــروح الشــهيد تكــون لــه نــور يف اآلخــرة.

الغســرة  أخــي وصديقــي رضــا  القائــد  الشــهيد  كان 
يقــول: »كونــوا علــى العهــد وقــووا أنفســكم بالتقــرب 
إىل هللا وأهــل البيــت وليــس هنــاك نجــاح إال بالتقــرب 
يتــوكل  بطــوالت ووو… كان  مــن  مــا فعلــه  لهــم وكل 

علــى هللا وعلــى أهــل البيــت.
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صادفنــي موقــف ال أســتطيع ذكــره، لكــن كنــت يف حيــرة، فتكلمــت مــع 
الشــهيد، أخبــرين يف مشــيك تــوكل علــى هللا، عنــد وصولــك المــكان الصعــب، 
قــل الســام علــى فاطمــة الزهــراء )ع(، والعــن ظالميهــا، واقبــض علــى يــدك 
وافتحهــا وانفــخ يف وجهــه، وفعلــت مــا قالــه مــا إن وصلــت إىل النقطة والمكان 
يــده، فعلــت مــا قــال، انفتــح يل الطريــق وعبــرت بــدون ســؤال وال كام،  الــذي أر

وغيرهــا مــن مواقــف بــركات أهــل البيــت )ع(.

ويف قصــة أخــرى كان مــن بــركات أهــل البيــت )ع( مفتــاح العــزل )مبنــى 
1(. توصــل الشــهيد إىل طريقــة لنســخ المفتــاح، لكــن حــدث خطــأ يف النســخ 
ولــم يفتــح القفــل، بعــد محــاوالت عديــدة، لــم ينجــح. وصــل إىل يــوم وفــاة ســيد 
المرســلين )ص(، وضــع المفتــاح يف جيبــه، وقبــل دخــول المجلــس، وضــع 
يــده علــى جيبــه وقــال )بأمانتــك يــا رســول هللا وببركاتــك ســاعدين(. انتهــى 
مجلــس القــراءة، وخــرج وأخــذ المفتــاح، وقــال بســم هللا الرحمــن الرحيــم، 
وصلــى علــى النبــي وآلــه ثــاث مــرات، وفتــح القفــل، وانفتــح ببــركات النبــي 
وآلــه. وغيــره مــن المواقــف التــي حصلــت معــي وكنــت أســتعين بأهــل البيــت 

يــده. )ع( وأصــل للمطلــب الــذي أر

أســأل نفســي مــا هــو التكليــف، أو مــا هــو تكليفــي، أو هــل أديــت تكليفــي؟ 
هل هذا التكليف؟ وصلت إىل نقطة عرفتها يف نفسي، والقراءة ومحاضرات 
ســمعتها مــن علمــاء وغيــره. فــوق كل هــذا كان عملــي، ومتأكــد لــم يتجــاوز 

قطــرة يف البحــر يف ســبيل هللا ، ونحــن مقصــرون يف كل شــيء.

أودعكــم إخــويت وأحبــايئ، وليــس هنــاك ألــم أشــد مــن فــراق األحبــة، عســى 
أن نلتقــي مــرة أخــرى.



َر يل  »خطَّ الموت على ولد آدم مخط القالدة على جيد الفتاة، وُخيِّ
مصرع أنا القيه« 

»من لحق يب منكم اسُتْشِهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح«

كلمــات نرددهــا خلــف ســيد الشــهداء اإلمــام الحســين )ع(، ونحــن اخترنــا 
ماقــاة مصارعنــا وااللتحــاق بالركــب وبلــوغ الفتــح. تعلمنــا أنــك إن لــم تشــهر 
ســاحك من جرحك الدامي، صرت رقيًقا يف ســوق نخاســة ال تعرف الرحمة.

أنــا أواجــه حكــم اإلعــدام يف أي وقــت، وأســأل هللا عــز أن يرزقنــي الشــهادة يف 
ســبيله، وما أحلى الشــهادة يف ســبيله. أوصي إخوة الدرب والشــعب األيب أن 

يســير على نهج ســيد الشــهداء أيب عبد هللا الحســين )ع( والشــهداء.

وصية الوداع كما قالها اإلمام الخميني قدس سره، وأنا أرددها كما قال:

بفــؤاد هــادئ وقلــب مطمئــن وروح مســرورة وضميــر آمــل بفضــل هللا 
أســتأذن الشــعب وأســافر نحــو المقــر األبــدي.


