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 متن حاضر ادای دِینی به محضر شهید بزرگوار علی خلیلی تهیه شده است. ان شاء اهلل در آخرت ما را مورد شفاعت خود قرار دهد.

 معرفی شهید

 زاز. ازاهِ لنزض تْطاى هتَلس ضس ٍ تحػیالت ذَز ضا تا هقطغ زیپ ۱۷۳۱ػلی ذلیلی زض سال  

اٍ کِ فؼالیت ذَز آغاظ کطز.  فطٌّگی زیٌی اتهَسسّای تسیح ٍ زض هساخس،پایگاُ اظ سٌیي ًَخَاًی ذلیلیػلی 

تثسیل ضس ٍ پس اظ  تِ یکی اظ هطتیاى هَفقاًگیعُ ٍ استؼساز ذَتی زض اًدام فؼالیت ّای فطٌّگی زاضت ذیلی ظٍز 

 س.حَظُ ػلویِ اهام هحوس تاقط)ع( ض ص هسضک زیپلن ٍاضزاذ

  آمر به معروف و ناهی از منکر 
 سیاسی ذثطًگاض تا گٍَ  گفت زض ضْازت ضفیغ زضخِ تِ ضسى ًائل اظ قثل  ّی اظ هٌکطاً ٍ هؼطٍف هط تِآ ضْیس ػلی ذلیلی 

ذاًن ضا زاضتٌس، گفت: ًیوِ ضؼثاى زٍ سال  زٍتِ قػس تداٍظ  ۰۹ سال کِ اضطاضی تا ذَز زضگیطی هَضز زض فاضس، ذثطگعاضی

ضاى زض ذاک سفیس تطساًن کِ زیسین پٌح، ضص   ن زٍ ًفط اظ زٍستاًن ضا تِ ذاًِذَاست ساػت زٍاظزُ ضة تَز کِ هی پیص تِ ًظطم

 ذَاستٌس ٍی ضا سَاض هاضیي کٌٌس. ًفط زض حال اشیت زٍ ذاًن ّستٌس ٍ تِ ظٍض هی
لیل پائیي تَزى سٌطاى خلَ ًطفتٌس اها هي تِ آى افطاز تصکط زازم ٍ گالٍیع ضسین ٍ یکثاضُ چاقَیی کِ ٍی افعٍز: زٍستاى هي تِ ز

 زاًن اظ کسام سَ، ًثاض ها ضس.  ًوی

ضْیس ذلیلی تا تیاى ایٌکِ چاقَ تِ ًاحیِ گطزًن ٍ ضاّطگ ذَضزُ تَز، اظْاض کطز: هي ّواى خا افتازم ٍ آى افطاز ًیع فطاض کطزًس اها 

 ّا ضا زًثال کطز ٍ ضواضُ پالکطاى ضا تطزاضت. ظ ّوطاّاى هي کِ هَتَض سَاضی تلس تَز آىیکی ا

 تِ ٍ کطزًس سَاض ضٍ هي تَز ضوال ػاظم ٍ زاضت سطًطیي زٍ کِ هاضیٌی  گَیس کِ هي ًین ساػت زض ذیاتاى افتازُ تَزم ٍ ٍی هی

 یک تِ ضا هطیضتاى زیگط ساػت ًین تا اگط کِ گفتٌس عضکاىپ کِ تَز ًین ٍ زٍاظزُ ساػت تطزًس؛ تْطاًپاضس سَم فلکِ اٍضغاًس

 کٌس. تِ خاى آفطیي تسلین هی خاى ٍی ًطساًیس هدْع تیواضستاى

زٍستاى هي ضا تِ تیست ٍ ضص تیواضستاى زیگط ّن تطزًس اها ّیچ تیواضستاًی هي ضا تِ زلیل ایٌکِ حالن ٍذین تَز پصیطش »

 «.تیواضستاى ػطفاى ػولن کطزًس کطز تا ایٌکِ تاالذطُ ساػت پٌح زض ًوی

ٍی تا تیاى ایٌکِ ضاضب ًیع تِ زلیل زض اذتیاض زاضتي ضواضُ پالک اتَهثیلص تِ ظًساى افتاز گفت کِ هست ظیازی گصضت ٍ ها 

ّا اًس ٍ ذَز ایطاى پیگیط کاض چْاض الی پٌح هاُ تؼس تِ زازگاُ ضفتین کِ سطزاض ًقسی ًیع حضَض زاضتٌس ٍ هي زیسم ٍکیلی گطفتِ

 تَزًس.

تِ سِ سال ظًساى ٍ تقیِ ًیع کِ ّوسست تَزًس تِ  افطاز آى اظ یکی  ایي ًاّی اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط افعٍز: زض زازگاُ

 ّا تِ قیس ٍثیقِ آظاز ّستٌس. ضػت الی ّفتاز ضطتِ هحکَم ضسًس اها ّوِ آى

ُ کطز ٍ اظْاض زاضت: الثتِ ًاگفتِ ًواًس زکتط زستدطزی ٍظیط تْساضت ٍقت ًیع اضاض «ٍحیس زستدطزی ذاًن»ضْیس ذلیلی تِ ًقص 

 ًیع تططیف آٍضزى ٍ ّعیٌِ تیواضستاى ضا حساب کطزًس.

زفاع اظ »زاًس ٍ تِ گفتِ ٍی  هی «از ًاهوسدفاع »ا گصاضز تلکِ آى اقسام ض یٍی هؼتقس است کِ اسن کاضش ضا اهط تِ هؼطٍف ًو

 «ًاهَس تط ّط هسلواًی ٍاخة است.

زض پایاى تا تاکیس تط ایٌکِ خع ذسا ّیچ کسی پطت آزم ًیست، ذاططًطاى کطز: هي آى هَقغ ّن کِ ضفتن تا آى افطاز  ضْیس ذلیلی

 ضفتن ٍ زفاع کطزم. «لبخٌذ آقا»زضگیط ضسم تِ کسی اهیس ًسٍذتِ تَزم تِ ذاطط 
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 شهادت
ػلی ذلیلی پس اظ هطذع ضسى اظ تیواضستاى زض هٌعل تستطی ضس اها ّط اظ گاّی تِ زلیل هطکالت ًاضی اظ حازثِ ضخ زازُ تِ 

 .تیواضستاى هٌتقل ضسُ ٍ تستطی هی ضس

م ضٍظ زٍضٌثِ سَ ػػط مذاًِ هٌتقل ضس اها سطاًدا ًیع هدسزاً زض تیواضستاى تستطی ضس ٍ پس اظ یک هاُ تِ ۰9ٍی تْوي هاُ   

ٍ  )ع(ٍ زض تیواضستاى تؼثت زػَت حق ضا لثیک گفتِ ٍ خاى تِ خاى آفطیي تسلین کطز ٍ تِ زیساض اتاػثساهلل الحسیي ۰۷فطٍضزیي 

 .یاضاًص ضتافت

 نامه به رهبر معظم انقالب

 ای تِ ضّثط هؼظن اًقالب ًَضت: ضٍظ قثل اظ ضْازتص زض ًاهِ ۱1ػلی ذلیلی 

 !آقاخاى سالم

ذَاب تط چطواًطاى حطام تاضس. اگط اظ  ،ترسَب تاضس. آًقسضذَب کِ زضوٌاًتاى اظ حسَزی تویطًس ٍ اظ اهیسٍاضم حالتاى ذ

کٌٌس. یؼٌی زض تطاتط خاًثاظی ّایی کِ هسافؼاى ایي  احَاالت ایي سطتاظ کَچکتاى ذَاستاض تاضیس،ذَتن؛زٍستاًن ذیلی ضلَغص هی

ّط چٌس کِ زکتطّا تگَیٌس  …ػسزی ًیست کِ ترَاّس ًاظ کٌس ضاّطگ ٍ حٌدطُ ٍ ضٍزُ ٍ هؼسُ هي آب ٍ ذاک کطزُ اًس،

ترسن از  هي هی …تط ّستن هي ًگطاى هسائل ذططًاک…خطاحی الظم زاضز ٍ ذططًاک است ٍ هوکي است چیعی اظ هي ًواًس

زػاّا ضا ًوی . آذط ضٌیسُ ام کِ پیاهثط)ظ( فطهَزًس: اگط اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط تطک ضَز، ذساًٍس ایواى چیسی ًواًذ

ّا تطای ایٌکِ  ام. تؼضی گَیٌس کاض تسی کطزُ ّا هی .اها ایٌدا تؼضیهي خواستن جلوی بال را بگیرمکٌس.  ضٌَز ٍ تال ًاظل هی

ٍلی آى  هولکت قاًَى ٍ ًیطٍی اًتظاهی زاضز! گفتٌس تِ تَ چِ ضتطی زاضت؟!! آهس تطای ذطج تیواضستاى کوک کٌٌس هی ظٍضضاى هی

یک …ضسیس ضسیس. ضایس ّن اغال ًوی ضفت ًٍیطٍی اًتظاهی ذیلی زیط هی ضفتن، ًاهَس ضیؼِ تِ تاضاج هی ًویضة اگط هي خلَ 

ام گفت : پسطم تَ چطا زذالت کطزی؟ قطؼا ضّثط هولکت ّن ضاضی ًثَز  زست ٍقتی فْویس هي چکاض کطزُِ آقای ضیطَی تسثیح ت

اظ اٍ تطای ذطج تیواضستاى کوک ًگیطًس، ٍلی ایي سَال زض شٌّن  هي اظ زٍستاًن ذَاّص کطزم کِ ذَزت ضا تِ ذطط تیٌساظی!

ٍخَز آهس کِ آقاخاى ٍاقؼا ضوا ضاضی ًیستیس؟؟ آذط ذَزتاى فطهَزیس اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط هثل ًواظ ٍاخة ِ ت

ام داده باشن هرا ی ایي درد که ًکٌذ کاری بر خالف رضایت شوا اًج کشن به اًذازه خذا دردهایی که هی هب آقاجاى!است.

. هگط ذَزتاى تاضّا ػلت قیام اهام حسیي)ع( ضا اهط تِ هؼطٍف ٍ اظ هٌکط تططیح ًفطهَزیس؟هگط ذَزتاى تاضّا کٌذ اریت ًوی

گطی زاضًس حطف  ٍ ازػای اًقالتیًفطهَزیس کِ تْتطیي ضاُ اغالح خاهؼِ تصکط لساًی است؟یؼٌی توام کساًی کِ هطا تَتید کطزًس 

ذسا کِ زضزّای ِ ضّثطم!خاى هي ٍ ّعاضاى چَى هي فسای غطتتت. ت ٌس؟؟یؼٌی ضوا ایٌقسض تیي ها غطیة ّستیس؟؟فْو ضواضا ًوی

هي ٍ  ًطیٌیس.آقا خاى! ضا تِ سَگ هی «جواًوردی»ٍ  «غیرت»ضَز کِ چگًَِ هطگ  ّای ضوا فطاهَضن هیذَزم زض تطاتط زضز

ذطج هساٍایواى ضا ًسّس تاظّن ط تاضّا ضاّطگواى ضا تعًٌس ٍ ّیچ اضگاًی ًطیٌین ٍ اگ ط زضز ّای ضوا ساکت ًویّعاضاى هي زض تطات

 .ّای ضْطهاى ترطکس گصاضین ضگ غیطت ٍ ایواى زض کَچِ ًوی

  سط ذنَ هی سالهت ضکٌس اگط سثَیی                                            تطکست اگط زل هي تفسای چطن هستت         
 

 
 :مقال على علیٍ السال

 عِىدَ المرِ بِالمَعرُيفِ ي َالىَُّىِ عَهِ المُىكَرِ إِالّ كَىَفثَةٍ فى بَحرٍ لُجِّىٍّ؛   ي َما أعمالُ البِرِّ كُلُُّا يَالجُِادُ فى سَبیلِ اللٍّ

اى است در درياى عمیق.  َمٍ كارَاى خًب ي جُاد در راٌ خدا در برابر امر بٍ معريف ي وُى از مىكر چًن قطرٌ
 (473الغٍ، حكمت )وُج الب


