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 ده کی چ 
ید شهید زنده است؟  بیل الله سال تحسبن الذین قتلوا فی چرا قرآن می گو

زنده بودن یعنی اثرگذار بودن. کسی که   اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون
فرمود شهدا تازه بعد از شهادت   حضرت آقا. اثرگذار نیست مرده است

 بیشتر برای انقالب کار  .شودباز می شود. دستشان باز تر می  نطقشان
می کنند. شهدا چون عاشق هدایت مردم هستند با شهادتشان هدایتگری شان  

ما حاج قاسم را از دست ندادیم. به دست آوردیم آن  . تا ابد ادامه می یابد
ماموریتش را تکمیل خواهد و امروز تمام مستضعفین جهان    هم با دست بازتر. 

 لیمانی احساس می کنند.خود را تحت فرماندهی سردار س
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 ر ت ز ا ب   ت  س د   ا ب 
 ن ی رابجلا م صا ق هالل بسم 

 
 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 

به صفتان زشت خو را نکشند   رو

 ز مردن مهراس  یگر عاشق صادق

 بود هر آنکه او را نکشند  مردار

 

باره ما  ی که دشمن برا  یخام االتیگرد و غبار فتنه ها و خ ن یروزا تو ا ن یا دو
دند اگر  کر  یورق برگشت. اونها فکر م   مین یب  یدفعه م   ک ی کرده بود.    ی زی برنامه ر

  ن یبا ا یبکشند. ول  ینفس راحت ک ی توانند  یفرمانده سپاه قدس را بکشند م
که حاج قاسم با   م ینیب یم ی مانیترور سردار دلها حاج قاسم سل یعنیاتفاق 

  ن یشهدا ا  یعنیحاج قاسم وحاج قاسم ها    تی شهادتش زنده تر شد. اصال خاص 
شود.  یم ی آنها ابد یزندگ  گریکشند. د یاست که با کشته شدنشان مرگ را م

 شوند  یبا شهادت انگار تازه زنده م یعنی
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 رد ی م یهر که پر شود م ی  مانه یپ

 م ی ما که پر شود زنده شو ی  مانه یپ

ِهْم ُیْرَزُقوَن   َواَل  ِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِّ ِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَّ  َتْحَسَبنَّ الَّ
هستند    یشوند را مرده مپندار بلکه آنها زندگان  یکه در راه خدا کشته م  یکسان

 شوند.  یداده م  یکه نزد پروردگارشان روز

  گر یشهدا با د  ی برزخ  اتینند؟ح: شهدا زنده هستند که چه کنجاستیا  سوال
موجودات در عالم برزخ   یکه همه   نه یاز ا  ریدارد؟ مگر به غ  ی انسانها چه تفاوت

 کند؟  ی م ژه ی و  دی شهدا تاک  اتیح ی زنده اند؟ پس چرا خداوند متعال بر رو

و امثال   ی عاد یشهدا با انسان ها یبرزخ اتیح یتفاوت مهم و اساس کی
با   د یشه  یعن ی. استیدن ن یعمل آنها نسبت به ا ی و آزاد طره یس  زان یبنده م 

  د ی کنند، شه  یها فکر م یشود. بعض یم شتری اش ب یکار طره ی شهادتش تازه س
کند. چه  یرفت که رفت. تمام شد. اما شهادت تازه دست و بال شهدا را باز م 

  ی  شه یمثل ش دی حاج عبدالله ضابط، که شه ی تگر یقشنگ گفت علمدار روا 
 کند.   یکه با شهادتش عطر او همه جا را معطر م است  ی عطر

مثل حاج قاسم، تفکر حاج قاسم را   ی عطر ی  شه یما با شکستن ش دشمنان
. مثال یمانیحاج قاسم سل یراه افتاد به علمدار یانی جر ایکردند. در دن یجهان

  ی . تا پارسال علم و پرچم عزا دیامسال را رصد کن  ه یفاطم  انی جر نیشما هم
  ی م ستیدر منزل خودش برپا بود. اما امسال که ظاهرا در جمع ما ن ه یفاطم

در   ه یفاطم یکنند. امسال بان یاو بلند م تیرا به ن ه یهمه دارند علم فاطم  مینیب
 . یمان یکل کشور شده حاج قاسم سل
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. دستشان  شود یآقا فرمود شهدا تازه بعد از شهادت نطقشان باز م حضرت
 کنند.  یانقالب کار م یبرا   شتریشود. ب  یباز تر م

شده و وقت   ادی ز  یلیخ  شیکارها دید یآخر وقت یکه روزها یاسدالله د یشه
ام که   دهیرس  جه ینت  نیاست. به ا ادی ز یلیگفت: کارها خ قشیآورد به رف  یکم م

 شوم. دی شه د یاگر بخواهم همه را انجام دهم با

 میروز بود که به ما سر نزده بود. گفت  20  دی گو   یاز شهادتش، همسرش م  بعد
 شلوغ کرده!   یلی گفت آقا سر ما را خ ؟ یامدیچرا ن

  ی تگر یمردم هستند نه تنها با شهادتشان هدا  تی شهدا چون عاشق هدا  نیا
 شود. ی م شتریب  تشانیهدا  ی  شود بلکه گستره   یشان منقطع نم

را در   یمانی روح مطهر قاسم سل  دان،ی شه  یبه یگفت: »ارواح ط   امشیدر پ  آقا
شهدا جمعشان جمع بود   یعنی چه؟  یعنیجمله  ن یا ی دانیآغوش گرفتند« م 

 فرمانده شان کم بود!  

آن هم با دست بازتر.   م،ی. به دست آوردمیحاج قاسم را از دست نداد ما
جهان خود را تحت   نیخواهد کرد و امروز تمام مستضعف ل یرا تکم  تشی مامور

شنوند که   ی شهدا را م ی کنند و ندا  یاحساس م یمانیسردار سل  یفرمانده
َیْسَتْبِشُر  ُه ِمْن َفْضِلِه َو ِذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن  وَن َفِرِحیَن ِبَما آَتاُهُم الَلَّ َخْلِفِهْم ِباَلَّ

 َأاَلَّ َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن  

. بشارت به ییو نها ی قطع یروزیدهند. بشارت به پ  یبه  ما بشارت م شهدا 
و ال هم  همینخواهد بود. اال خوف عل یاز پس آن ترس  گریکه د ییآن روزها

 . حزنونی
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  ی فکر م  که  یآن کسان ی با عظمت، حت دی شه نیروزها به برکت خون ا نیا
شده   دیو کم کم ناام ستین میجز تسل یکردند در مقابل فشار دشمن چاره ا

کردند امروز   یعوض نم ز یچ چ یخود را با ه شی که آسا یکسان ایبودند و 
حاج قاسم   یحاضرند به خونخواه یترس  چی خونشان به جوش آمده و بدون ه

حس و حال را در   ن یا د یباشند. با ک ی کنند و در انتقام سخت شر یفشان جان
بره. حال    نی حال به مرور زمان از ب  نیا  می بگذار  دی. نبامی وجودمان زنده نگهدار

خوب نگهداشت. چطور؟ با حفظ ارتباط با شهدا. چه خوب  دیخوب رو با
.  میبخون   دیشه کتاب خاطرات    ک ی  یدوماه  یماه  می است با خودمان قرار بگذار 

.  می محلمان بر  یحداقل به گلزار شهدا   کباریگم هر هفته اما هر دوهفته    ینم   ای
که چه خوب  می شهدا قرار بد ی ر یو دستگ  ی تگریخودمان را در معرض هدا 

 هستند... یرانیدستگ

 رهبر قبل از ظهور قرار بده  نی رهبر ما را آخر ایخدا 

 ما بفرما... به برکت صلوات بر محمد و آل محمد   بی بدون آل سقوط نص  حج
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