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 )۱(میالله الّرحمن الّرح بسم
محّمد و آله  دنایّ س یو الّصالة و الّسالم عل نیالحمدلله رّب العالم و

 .نیالّطاهر 

ت اهم    دیهشو روحانیون مجاهد بزرگداشت ی 
جهاد وارد  یکه در خدمت جهاد و در عرصه یونیّ علما و روحان بزرگداشت

 اریکار بس دند،یشدند و جهاد کردند و سرانجام هم به سعادت شهادت رس
 شهیهم ونی  جهت مهم است که روحان نیاز ااست.  یاستهیشا

در  ریالخیال یاگر چنانچه خوِد داع ؛کنندیم ریدعوت به خ
کونوا ُدعاًة  است؛ شتریب رشیتأث اشد،ب قدمشیپ ریخ یعرصه

ِتُکم رِ یِللّناِس ِبغ   لِسن  هستند که دعوت  یما کسان دیشه یعلما نیا (۲.)ا 
کردند مردم را، هم با زبانشان، هم با عملشان. بنده در دفاع مقّدس، مکّرر 

تنشان بود، عمامه سرشان بود و  یرا که لباس نظام یجوان یهاطلبه دمید
 ییجوانها یآمده بودند تا برا یرزم یگانهایدر وسط  غیاز اّول به عنوان تبل

 فیو وظا [کنند انیب]را  حیرا، نصا نیکه مشغول جهاد هستند، احکام د
ــ  میشناخت م،یدیــ ما د کردندیاکتفا نم نیرا انجام بدهند لکن به ا یروحان

هم  یادیو تعداد ز  شدند؛یجنگ م دانیخودشان در صفوف مقّدم وارد مو 
 .دندیبه شهادت رس
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 های علمیهدار در حوزهفرهنگی ریشه ،جهاد و شهادت 
 کی تی  عالم روحان یشهادت برا ون،یّ در باب شهادت روحان خب،

دو کتاب،  مان،یطلبگ یدرس ی. ما در کتابهاستین یدیامر جد
ل) دی: شهمیدار  دیاز دو شه  یطلبه یعنی (۴.)یثان دیو شه( ۳او 

 گذرد،یکه م یبعد از دو سه سال شود،یم هیّ علم یوارد درس حوزه یما وقت
 کیاست، شرحش مال  دیشه کیخواند؛ لمعه مال یکتاب شرح لمعه را م

که از  یبرجسته و جزو کسان یبزرگوار از علما دیاست؛ دو شه گرید دیشه
 نیدر طول ا یعنی تند؛یّ عالم روحان یهاجزو ستاره ،یعلم یلحاظ رتبه

 ند؛یهاجزو برجسته نهایا عه،یش یفقه استدالل خیهزار سال تار 
ل، هم شه دیهم شه  دیکه البّته شه میثالث هم دار  دیشه .یثان دیاو 

نورالله  خیش دیهم شه ن،یقزو یبرغان دیثالث اسم چند نفر است: هم شه
 یگر ید یروحان یبعد شهدا گر؛یگوناگون د یدر هند، و شهدا یشوشتر 

 دیسّوم شناخته نشدند؛ شه دیشه ایدّوم  دیشه ایاّول  دیشه که به عنوان
 قدر؛یعال یروحان ،یالله نور فضل خیش دیشه قدر،یعال یمدّرس، روحان

 نی]باز هم[ هستند. بنابرا لیقب نیو از ا تند؛یّ عالم روحان یشهدا نهایا
و  ستین یاامر تازه ،ید یامر جد ون،یّ جمع روحان نیشهادت در ب یمسئله

 .میاداشته یبزرگ یما شهدا
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ت هم هم ونی  روحان نیب در  عهی[ مخصوص شنی]ا جور؛ نیاهل سن 
 یهم در بعد از جنگ در دورانها م،یرا داشت یهم در جنگ کسان ست؛ین

 ونیّ که جزو روحان( ۵)االسالمخیش دیشه نیاواخر، ا نیمختلف؛ در هم
متعّدد  یو شهدا د؛یدر کردستان بود و به شهادت رس دیمؤّثر و مف اریبس

 .دندیبه شهادت رس گریمنطقه، چه در مناطق د نیکه چه در ا یگر ید

 بودن نیعاِلم دبا جهاد  در عرصهiد ورو منافات نداشتن
 نیکه حاال ا میُبعد نگاه نکن نیاست؛ ما از ا تیّ افتخارات روحان نهایا خب،

دّوم و  ی[ درجهی]مسئله نیجور است؛ ا اقشار چه یهیّ با بق یسهیدر مقا
 دِ یشه ر،یالخیدر عالم دعوت الکه  میُبعد نگاه کن نیست؛ از اسّوم ا

دعوت  دانیاست که با جان خودش وارد م یآن کس یروحان
 نیطاّلب جوان، در ب نیو ما امروز در ب .مهم است یلیخ نیا ده؛ش

بودن  نیعاِلم دکه بدانند که  میدار  هیروح نیبه ا اجیجوان احت یفضال
 

 
 یبودن، به معنا مقامیبزرگ بودن و مجتهد عال یو مل
مرجع  ن،یبلکه عاِلم د ستیجهاد ن دانیاز م یو انزوا یر یگکناره

مثل امام بزرگوار ما،  ه،یّ علم یحوزه کی یدرجه ی ِاستاد برجسته د،یتقل
 خیانجام داد که در طول تار  شانیرا ا میجهاد شد و آن جهاد عظ دانیوارد م

وجود ندارد؛ هم عاِلم  جینتا نیعظمت و با ا نیبا ا یهادج نیچن کی عهیش
 بود و عارف بود؛ میبود، هم حک یبود و اصول هیبود، هم محّقق بود، هم فق
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مجاهد دوران در حّد امام بزرگوار، اّول   یعلم یانسان برجسته کی یعنی 
 نیقرار گرفت. بنابرا رتبه نیاز دورانها بود و در باالتر  یار یخودش، بلکه بس

محّقق  م،یمرجع باش م،یعاِلم باش میخواهیکه اگر م دیایتصّور به وجود ن نیا
گرفتن از کار جهاد  ارهاش کنالزمه م،یدر حوزه باش مقامیمدّرس عال م،یباش

جهاد  یورود در عرصه ر،یاست؛ نخ نهایجهاد و مانند ا یو عرصه
 .مید بکنجها دیما است؛ ما با یفهیوظ

ل طالب جوان،   صه های مختلفجهاد در عر  مخاطب او 
 یوقت ممکن است که جهاد علم کیدارد:  یجهاد انواع مختلف حاال

 یکه جهاد علم لیقب نیاز ا میدار  یکند ــ بله، موارد دایپ( ۶رجحان)
 کی کند،یم دایرجحان پ یوقت هم جهاد نظام کیــ  کندیم دایرجحان پ

و ورود در  یوقت جهاد اجتماع کی کند،یم دایرجحان پ یاسیوقت جهاد س
موارد، طاّلب جوان  نیا ی. در همهکندیم دایرجحان پ یاجتماع یتهایّ فّعال

بکنند و بدانند که خطاب اّول،  تیّ احساس مسئول دیجوان ما با یما، فضال
ل یفهیوظ نکهیا یمتعّلق به آنها است؛ برا  یما جامعه یو اصل یاو 

 ایه انبک یکار  ر؛یالخیعبارت است از دعوت ال تی  روحان
دعوت  یلهیوس نیو بهتر ما است.  یهیّ اّول یفهیوظ نیا کردند؛یم
و در  ریخ دانیهم عبارت است از عمل؛ عمل در م ریالخیال
 . دعوت دانیم
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و  ینیعاِلم د یمجاهدت، برا دانیوارد شدن در م نیبنابرا
ل یفهیوظ کی یروحان  چیه نیدر ا است؛ یو قطع یهیو بد یاو 

 یستیدر واقع با رد،یگیکناره م ادجه دانیکه از م ی. آن کسستین ید یترد
 .است هیّ جهاد، اساس قض دانیتوّجه بکند که م

[. حاال مینیبیرا م هیروح نیبزرگوارمان ]ا ونیّ روحان نیما در ب خوشبختانه
( صاحب هیعلالله )رضوان  ینیمرحوم ام( ۷اند.)احصاء کرده انیشهدا را آقا

در طول  دیشه یعلما نیکه هم لةیالفضدارند به نام شهداء یکتاب ریالغد
اند توانسته شانیرا ا یتعداد کیاند؛ ]البّته[ نه همه را، را احصاء کرده خیتار 

اند، قبل از آن را احصاء کرده شانیکنند؛ از قرن چهارم پنجم به بعد را ا دایپ
ند که به هست یادیطول زمان هم کسان ز  اند. دراحصاء نکرده شانیا

اند و شهادت مجاهدت و مبارزه بوده دانیدر م ای انددهیشهادت رس
قهرًا در آن  نهایبودند؛ ]نام[ ا اللهلیسبینشده لکن مجاهد ف بشانینص

و  تیّ روحان یاست برا یزیفرهنگ افتخارآم کی نیخب ا امده؛یکتابها ن
 .کند دایحالت ادامه پ نیو ا هیروح نیالله اشاءکه ان میدوار یام
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 ادامه رد هنری و فرهنگی کارهای انجاموم لز
  بزرگداشتها

 نیکه ا یز یمن به دوستان و برادران عز  یهیتوص
است که به عنوان هدف به  نیا کنند،یها را برگزار مبزرگداشت

 نیا یدنباله ابزارند؛ نهایا اند،لهیوس نهای؛ انگاه نشود نهایا
کردن  دای. پردیانجام بگ یفراوان یکارها دیها بابزرگداشت

 یفکر  یهاگروهبه  اجیکار احت یهاوهیعمل و ش یهاوهیش
که اهل فکرند، اهل فرهنگند، اهل  یاهل فکر، کسان یهامجموعه دارد؛

عرض  انیطور که به آقا نیکنند؛ هم دایمختلف را پ یهاراه نندیهنرند، بنش
 یهاحالشرح انیب نها،یا یعکسها جیترو نها،یا ینامها جیترو( ۸)م،یکرد

در آن  نهایکه ا ییتهایّ موقع انیب و نهایا یهانامهتیّ وص ریو تکث جیترو نها،یا
 یمهّم  یلیخ یجهاد زدند، کارها نیدست به ا تهایّ قرار داشتند و در آن موقع

 تیّ از معنو یالله همه در مقام استفادهشاءکرد و ان ریتکث دیرا با نهایا است؛
 .بزرگواران باشند نیا

و خداوند شماها را موّفق بدارد و کمکتان  دیباش دیّ الله مؤشاءان میدوار یام
 .دیهست، انجام بده نهیزم نیرا که در ا یآن کار الزم دیکند تا بتوان

 و رحمةالله و برکاته کمیعل والّسالم
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برگزار  یجمعدسته یدارهایــ که در چهارچوب د دارید نیا یدر ابتدا (۱
 ّی ول یندهی)نما یقصادیعبدالله حاج نیاالسالم والمسلمشد ــ حّجت

االسالم کنگره( و حّجت یگذار استیس یعال یشورا سیدر سپاه و رئ هیفق
 یشاصفهان( ــ گزار  ی)امام جمعه نژادیطباطبائ وسفیدیّ س نیوالمسلم

 .ارائه کردند
 ۷۸، ص ۲ج  ،یکاف (۲
 ینبط یبن احمد عامل یمکّ محّمد بن  نیالّد شمس خیش (۳
 یجبع یبن احمد عامل یبن عل نیالّد نیز  خیش (۴
که در  یمجلس خبرگان رهبر  یاالسالم از اعضا خیماموستا محّمد ش (۵
به دست عناصر مزدور به شهادت  ۸۸ماه مبارک رمضان سال  وهفتمستیب

 .دیرس
 تیّ اولو ،یبرتر  (۶
 شمردن( ۷
استان  دیشه ۲۰۰۰بزرگداشت  یستاد کنگره یاعضا داریدر د اناتیب( ۸

 (۲۳/۱۰/۱۳9۸بوشهر )
  

 

 


