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43 عشق�و�ارادت�به�امام�حسین�)�ع�(�
44 اشک�بر�اهل�بیت�
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بسم اهلل الرمّحن الرّحیم
الُم َعلَیُْكْم يا اَْصِفیآَء اهللَّ َواَوَِدّآئَُه، الُم َعلَیُْكمْ  يا اَْوِلآَء اهللَّ َواَِحبَّائَُه، اَلَسّ اَلَسّ

سالم�بر�شما�ای�اولیای�خدا�و�دوستانش.�سالم�بر�شما�ای�برگزیدگان�
خدا�و�دوستدارانش.

الُم َعلَیُْكْم يا اَنْصاَر رَُسوِل اهللَّ، المُ  َعلَیُْكْم يا اَنْصاَر ديِن اهللَّ، اَلَسّ اَلَسّ
سالم�برشما�ای�یاوران�دین�خدا.�سالم�بر�شما�ای�یاران�رسول�خدا،

الُم َعلَیُْكْم يا اَنْصاَر فاِطَمَة َسِیَّدِة  ُمْؤِمننَي، اَلَسّ
ْ
الُم َعلَیُْكْم يا اَنْصاَر اَمرِي ال اَلَسّ

عالنََي،
ْ
نِسآِء ال

سالم�بر�شما�ای�یاران�امیرمؤمنان،�سالم�بر�شما�ای�یاران��فاطمه�بانوی�
زنان�جهانیان،

الُم َعلَیُْكْم  َوِلِّ انلَّاِصِح، اَلَسّ
ْ
، ال ّ ٍ ََسِن بِْن َعِ

ْ
ٍد ال الُم َعلَیُْكْم يا اَنْصاَر ايَب ُمََمّ اَلَسّ

يا اَنْصاَر اىَب  َعبِْداهللَّ،
سالم�بر�شما�ای�یاران�حضرت�ابا�محّمد�حسن�بن�علی؛�آن�دوست�

خیرخواه.�سالم�بر�شما�ای�یاران�حضرت�اباعبداهلل�،
رُْض ] اَْنتُم [ الىَّت  فیها ُدفِنْتُْم، َوفُْزُتمْ  فَْوزاً َعظیماً،

َ ْ
بِاىَب  اَْنتُْم َواُّم  ِطبْتُْم، َوطابَِت ال

پدر�و�مادرم�به�فدای�شما،�به�راستی�پاکیزه�شدید�و�پاکیزه�گشت�آن�
زمینی�که�شما�در�آن�مدفون�شدید�و�به�رستگاری��بزرگی�رسیدید؛

ْتىَن  ُكنُْت َمَعُكْم، فَاَفُوَز َمَعُكْمپ
َ

فَیا ل
�ای�کاش�من�هم�با�شما�بودم�که�با�شما�رستگار�گردم.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای: 
حزب�اهلل�و�جوانان�مومن�آن�همچون�خورشید�می�درخشند�و�مایه�ی�

افتخار�دنیای�اسالم�هستند.
��1395/2/1

جهاد مغنیه :
ما�فرزندان�مدرسه�ای�هستیم�که�در�آنجا�یاد�گرفتیم،آزاد�زندگی�کنیم.�
ما�امنیت�را�از�دشمن�التماس�و�گدایی�نمی�کنیم.�ما�یاد�گرفتیم�که�اگر�
بازار�برده� در�جنگ�خونین�،�سالحت�را�بیرون�نیاوری�،�برده�ای�در�

فروشان�خواهی�شد�که�در�آنجا�دیگر�رحم�و�مروتی�در�کار�نیست.
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دوم مه سال هزارونهصدو نودویک میالدی،
 یک روز خنک و بهاری بود. 

صدای گریه ی نوزادی خانه ی فرمانده ی مقاومت را پر کرد. جنگ 
داخلی پانزده ساله به تازگی تمام شده بود و حاج رضوان هم مانند 

جنوب لبنان بعد از مدت ها نفس راحتی می کشید. 
حاج عماد بود و حاج رضوان صدایش می زدند. فرمانده ای که 

سینه اش پر بود از خاطرات توپ و تانک و تفنگ...
 و حال دوباره طعم شیرین پدرشدن را می چشید.

 او و همسرش خشنود از اینکه تولد پسرشان، کمکی به تداوم و 
اعتالی نسل شیعه کرده فاطمه را می نگریستند که از شوق دیدار 
طیردبا  روستای  و  می کشید  جیغ  و  می چرخید  شادمانه  برادرش، 

مفتخر بود که فرزند حاج عماد در قلب او متولد شده.
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نام مانای برادر

فرمانده بیشترین تعداد عملیات را در جهان
 علیه صهیونیست به نام خود ثبت کرد. 

اویی�که�بارها�و�بارها�تاریخ�فلسطین�را�باال�و�پایین�کرده�بود...�
شمال�تا�جنوب�لبنان�را�عاشقانه�و�با�گام�هایی�استوار�طی�کرده�بود...�
و�بوی�سوریه�را�در�جبهه�های�جنگ�با�تمام�وجود�استشمام�کرده�بود.
در� که� قلبی� پردردش،� قلب� بر� بود� التیامی� پسرش،� تولد� روز� آن� �

جای�جای�آن�ترکش�های�خاطرات�جنگ�جا�خوش�کرده�بودند.
�چه�روزها�که�از�فرط�عشق�خدمت�به�مردم،�ریزش�عرق�پیشانی�اش�
را�در�آفتاب�داغ�ظهر�گاهی�احساس�نکرده�بود�و�چه�روزها�که�به�یاد�
دو�برادر�شهیدش�جهاد�و�فؤاد،�در�جبهه�های�مقاومت�ایستادگی�کرده�
بود.�شاید�برای�زنده�نگه�داشتن�یاد�آنها�بود�که�نام�فرزند�نورسیده�اش�

را�»جهاد«�گذاشت.
آری!�نام�فرزند�حاج�عماد،�»جهاد«�شد.�

او�یک�اسم�فاعل�نبود،�بلکه�از�همان�کودکی،�با�شنیدن�صدای�اسلحه�
و�انفجارهای�جنگ،�روح�گسترده�ای�از�جهاد�حقیقی�در�وجودش�موج�

می�زد.�


