
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 خداوند در قرآن می فرماید:

  اللَّهِ سَبیلِ  فی قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّال  وَ» 

« یُرْزَقُون رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْیاءٌ بَلْ أَمْواتاً

(۱۶۹ده می شوند. )سوره آل عمران، آیه ، و نزد پروردگارشان روزی دااند! بلکه آنان زنده مردگانندهرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند ، 

ما که به این آیه قرآن ایمان داریم، آیا تا حاال شهیدی را درک کرده ایم؟             

       اگر شهدا زنده اند پس ما باید در زندگیمان آنها را درک کرده باشیم، اگر درک نکردیم شاید ایراد کار در این است    

را به ما نشان دهند. که مقام شهدا را درک نکرده ایم. و با شهدا ارتباط نگرفته و نخواسته ایم که شهدا حضور خود

 برای او   شهادت پدرم گذشته بود. در زادگاه پدرم، شهر خوانسار، یک هفته از»دختر شهید حجت االسالم سید مجتبی صالحی خوانساری می گوید:                                      

راه رسید و کارنامه  مراسم ختم گرفته بودند. بنابراین مادر و برادرم هم در خانه نبودند و من باید به مدرسه می رفتم، وقتی وارد مدرسه شدم، خانم ناظم از                            

که حتما اولیایم آن را امتحانی ثلث دوم را به من داد، در غیاب من همه بچه ها کارنامه امتحانی شان را گرفته بودند و فقط من مانده بودم، ناظم از من خواست                       

فتن پدر و نبود مادر در خانه مرا حساس تر کرده بود. امضا کنند و فردا ببرم، به فکر فرورفتم چه کسی آن را برایم امضا کند، نسبت به درس و مدسه ام بسیار حساس بودم و ر

کولش باال می رفتیم. پدر گفت: زهرا  وقتی به خانه رسیدم چیزی خوردم و خوابم برد، در خواب پدر را دیدم که از بیرون آمده و مثل همیشه با ما بازی می کرد و ما هم از سر و

کارنامه؟ گفت: همان کارنامه ای که امروز در مدرسه دادند. رفتم و کارنامه امتحانی ام را آوردم اما هرچه دنبال خودکار آبی گشتم  کارنامه ات را بیاور امضا کنم. گفتم آقاجون کدام

یدم.پیدا نشد، می دانستم که پدر هیچگاه با خودکار قرمز امضا نمی کند، باالخره خودکار آبی ام را پیدا کردم. اما وقتی برگشتم پدرم را ند  

                                           د.شد، موقع رفتن به مدرسه با عجله وسایلم را آماده می کردم، ناگهان چشمم به کارنامه امتحانی ام افتاد که با خودکار قرمز امضا شده بوصبح 

 از پس نیز تهران آگاهی اداره است؟ شهید امضای واقعا امضا، این ببینند کنند کارشناسی که خواهد می آنها از امام. رسد می نیز( ره) امام حضرت رؤیت به کارنامه این

.باشد نمی خودنویسی یا خودکار هیچ شبیه زده را امضا که خودکاری جوهر اما است «صالحی مجتبی» شهید خود به مربوط امضا کند می اعالم بررسی  

 .ببینند ندارند قبول را شهدا جایگاه که کسانی. است موجود شهید این امضای اآلن   

است شده نوشته کتاب آن در کردند، خلق ای حماسه و برگشتند شهادت از بعد که شهیدی ۴۰ خاطره. کنید تهیه حتما را هادی ابراهیم شهید موسسه چاپ «اند زنده شهیدان» کتابمنبع : 

http://www.manbarak.ir/wp-content/uploads/2016/12/شهیدان-زنده-اند.png

