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چکیده
چرا قرآن می گو ید شهید زنده است؟ ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله
اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون زنده بودن یعنی اثرگذار بودن .کسی که
اثرگذار نیست مرده است .حضرت آقا فرمود شهدا تازه بعد از شهادت
نطقشان باز می شود .دستشان باز تر می شود .بیشتر برای انقالب کار
می کنند .شهدا چون عاشق هدایت مردم هستند با شهادتشان هدایتگری شان
تا ابد ادامه می یابد .ما حاج قاسم را از دست ندادیم .به دست آوردیم آن
هم با دست بازتر .ماموریتش را تکمیل خواهد و امروز تمام مستضعفین جهان
خود را تحت فرماندهی سردار سلیمانی احساس می کنند.
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با دست بازتر
بسم الله قاصم الجبار ین
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
رو به صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز مردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند
دو باره این روزا تو این گرد و غبار فتنه ها و خیاالت خامی که دشمن برای ما
برنامه ریزی کرده بود .یک دفعه می بینیم ورق برگشت .اونها فکر می کردند اگر
فرمانده سپاه قدس را بکشند می توانند یک نفس راحتی بکشند .ولی با این
اتفاق یعنی ترور سردار دلها حاج قاسم سلیمانی میبینیم که حاج قاسم با
شهادتش زنده تر شد .اصال خاصیت حاج قاسم وحاج قاسم ها یعنی شهدا این
است که با کشته شدنشان مرگ را می کشند .دیگر زندگی آنها ابدی می شود.
یعنی با شهادت انگار تازه زنده می شوند
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پیمانه ی هر که پر شود می میرد
پیمانه ی ما که پر شود زنده شو یم
َّ
ُ ُ
َ َ
َ
ُ َ
َّ َ ً ْ َ ْ
َوال ت ْح َس َب َّن ال ِذ َین ق ِتلوا ِفي َس ِبیل الل ِه أ ْم َواتا َبل أح َی ٌاء ِع ْند َر ِّب ِه ْم ُی ْر َزقون
ِ
کسانی که در راه خدا کشته می شوند را مرده مپندار بلکه آنها زندگانی هستند
که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
سوال اینجاست :شهدا زنده هستند که چه کنند؟حیات برزخی شهدا با دیگر
انسانها چه تفاوتی دارد؟ مگر به غیر از اینه که همه ی موجودات در عالم برزخ
زنده اند؟ پس چرا خداوند متعال بر روی حیات شهدا تاکید و یژه می کند؟
یک تفاوت مهم و اساسی حیات برزخی شهدا با انسان های عادی و امثال
بنده میزان سیطره و آزادی عمل آنها نسبت به این دنیاست .یعنی شهید با
شهادتش تازه سیطره کاری اش بیشتر می شود .بعضی ها فکر می کنند ،شهید
رفت که رفت .تمام شد .اما شهادت تازه دست و بال شهدا را باز می کند .چه
قشنگ گفت علمدار روایتگری حاج عبدالله ضابط ،که شهید مثل شیشه ی
عطری است که با شهادتش عطر او همه جا را معطر می کند.
دشمنان ما با شکستن شیشه ی عطری مثل حاج قاسم ،تفکر حاج قاسم را
جهانی کردند .در دنیا جریانی راه افتاد به علمداری حاج قاسم سلیمانی .مثال
شما همین جریان فاطمیه امسال را رصد کنید .تا پارسال علم و پرچم عزای
فاطمیه در منزل خودش برپا بود .اما امسال که ظاهرا در جمع ما نیست می
بینیم همه دارند علم فاطمیه را به نیت او بلند می کنند .امسال بانی فاطمیه در
کل کشور شده حاج قاسم سلیمانی.
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حضرت آقا فرمود شهدا تازه بعد از شهادت نطقشان باز می شود .دستشان
باز تر می شود .بیشتر برای انقالب کار می کنند.
شهید اسداللهی که روزهای آخر وقتی دید کارهایش خیلی زیاد شده و وقت
کم می آورد به رفیقش گفت :کارها خیلی زیاد است .به این نتیجه رسیده ام که
اگر بخواهم همه را انجام دهم باید شهید شوم.
بعد از شهادتش ،همسرش می گو ید  20روز بود که به ما سر نزده بود .گفتیم
چرا نیامدی؟ گفت آقا سر ما را خیلی شلوغ کرده!
این شهدا چون عاشق هدایت مردم هستند نه تنها با شهادتشان هدایتگری
شان منقطع نمی شود بلکه گستره ی هدایتشان بیشتر می شود.
آقا در پیامش گفت« :ارواح طیبهی شهیدان ،روح مطهر قاسم سلیمانی را در
آغوش گرفتند» میدانی این جمله یعنی چه؟ یعنی شهدا جمعشان جمع بود
فرمانده شان کم بود!
ما حاج قاسم را از دست ندادیم .به دست آوردیم ،آن هم با دست بازتر.
ماموریتش را تکمیل خواهد کرد و امروز تمام مستضعفین جهان خود را تحت
فرماندهی سردار سلیمانی احساس می کنند و ندای شهدا را می شنوند که
َ ََّ
َْ
َ ْ ُ
ََّ
َ ْ
َ
َ
ف ِر ِح َین ِب َما آت ُاه ُم الل ُه ِم ْن فض ِل ِه َو َی ْس َت ْب ِش ُرون ِبال ِذ َین ل ْم َیل َحقوا ِب ِه ْم ِم ْن خل ِف ِه ْم
َ
َ ََّ َ ٌ َ َ
ُ َ
أال خ ْوف عل ْی ِه ْم َوال ُه ْم َی ْح َزنون
شهدا به ما بشارت می دهند .بشارت به پیروزی قطعی و نهایی .بشارت به
آن روزهایی که دیگر از پس آن ترسی نخواهد بود .اال خوف علیهم و ال هم
یحزنون.
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این روزها به برکت خون این شهید با عظمت ،حتی آن کسانی که فکر می
کردند در مقابل فشار دشمن چاره ای جز تسلیم نیست و کم کم ناامید شده
بودند و یا کسانی که آسایش خود را با هیچ چیز عوض نمی کردند امروز
خونشان به جوش آمده و بدون هیچ ترسی حاضرند به خونخواهی حاج قاسم
جان فشانی کنند و در انتقام سخت شریک باشند .باید این حس و حال را در
وجودمان زنده نگهداریم .نباید بگذاریم این حال به مرور زمان از بین بره .حال
خوب رو باید خوب نگهداشت .چطور؟ با حفظ ارتباط با شهدا .چه خوب
است با خودمان قرار بگذاریم ماهی دوماهی یک کتاب خاطرات شهید بخونیم.
یا نمی گم هر هفته اما هر دوهفته یکبار حداقل به گلزار شهدای محلمان بریم.
خودمان را در معرض هدایتگری و دستگیری شهدا قرار بدیم که چه خوب
دستگیرانی هستند...
خدایا رهبر ما را آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده
حج بدون آل سقوط نصیب ما بفرما ...به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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