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چکِید ِهِ
ِ
حق و اهل آن جریان دارند و باطل فقط جوالن دارد مثل کف روی آب.
جسم خاک می شود ولی جریان خاک نمی شود و ادامه دارد.
سیدالشهدا فرمود مثلی ل یبایع مثله
منظور جریان است نه اشخاص .سردار سلیمانی شخص نیست یک
جریان ماندگار است
دشمنان احمق نمی فهمند که شهید شیشه عطر است .شیشه عطر را بشکنی
عطرش همه جا پخش می شود.

خون جریان ساز 6 /
ِ

نِ ِسِا ِزِ
ج ِرِیِا ِ
نِ ِ
خ ِو ِ
ِ
بسم الله قاصم الجبار ین
تو بحبوحه خبرهای بد ،وسط سیل خبرهای منفی .وسط تورم کمرشکن و
گرونی گوشت و مرغ و تخم مرغ و ماشین و خونه و ...وسط دعوای

و

 .میون بنزین 3تومنی و بی خبری رئیس جمهور .میون فحش و
ناسزا و نارضایتی مردم و تفرقه و چند دستگی و تردید و اغتشاش و بانک
آتش زدن گریه های پدری که جهیزیه دخترش سوخته یا بچه ای که یتیم شده.
تو روز هایی که حتی هوا واسه نفس کشیدن کم شده بود .در خونه رو باز
میکردی دود دست تکون میداد .یا زوج و فرد بودیم یا تعطیل .در یک کالم در
اوج یاس و ناامیدی که شاید خیلی ها فکر می کردند به بن بست رسیدیم.
یهو دمدمای صبح یه خبری آمد که بدجوری حالمون رو گرفت .خبر
شهادت سردار دلها ،مالک اشتر والیت ،ذوالفقار علی حاج قاسم سلیمانی.
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آنقدر سوختیم اشک ریختیم تو سرو صورتمون زدیم ...ای اهل حرم میر و
علمدار نیامد...
علی القاعده باید با این مصیبت بزرگ حالمان بدتر میشد اما در کمال
ناباوری دیدیم که اصال انگار آب را ریختند روی آتش مصیبت های گذشته.
داغ حاج قاسم حال دلمان را خوب کرد .عقربه ی دلمون برگشت به سمت
خدا ..اوضاع عوض شد .امیدوار شدیم .خدا به سبک حسین(ع) حالمون رو
خوب کرد .دیدید ماه محرم که می شه با وجود این که مصیبت امام حسین
علیه السالم خیلی جانسوزه .آدم جگرش آتش می گیره اما گریه بر حسین
حالمون رو خوب می کنه .بی قراری برای حسین فاطمه بهمون قرار می ده.
امید می ده .مارو از مسیرهای انحرافی و ناامید کننده می اندازه در مسیر
اصلی .داغ حاج قاسم از جنس داغ اربابش حسینه .از جنس نسیم رحمت
الهی .مثل اون باد بهاری که وقتی به زمین مرده می وزه زنده اش می کنه.
زمین اصطالحا نفس می کشه.
َ
َ
َ
ُ ُ َ
وسف َوأ ِخ ِیه َول
یعقوب به فرزندانش گفت َیا َب ِن َّي اذ َه ُبوا ف َت َح َّس ُسوا ِمن ی
َ َ
َّ َّ َ َ
َّ َّ َ
َ ُ َ 1
ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْوح الل ِه ِإن ُه ال َییأ ُس ِمن َروح الل ِه ِإال القو ُم الک ِافرون
ِ
ِ
ای پسران من برو ید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا
نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود.

﴾87﴿ 1یوسف
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روح در لغت یعنی نسیم خنک ،تنفس ،عطر خوش .به معنای رحمت و
فرج و گشایش هم آمده.

2

یک روح اللهی از تبارامام روح الله آمد همه ی جریان های گذشته را کنار
زد و شد جریان ساز .خون حاج قاسم یه خون معمولی نبود بلکه یه خون
جریان ساز بود .از جنس خون گلوی حسین فاطمه از جنس خون فرق شکافته
امیرالمومنین(ع) .دشمن آمد حاج قاسم رو بشکنه غافل از اینکه اگر شیشه
عطر رو بشکنی عطرش همه جارو پر می کنه .آمدند حسین را بکشند همه جا
حسینیه شد.
سیل حاج قاسم تمام بساط دشمن رو با خودش برد .جریان حاج قاسم همه
ی جریان هارو در خودش هضم کرد.چپ و راست و داخلی و خارجی همه
زیر پرچم والیت متحد شدند .یک دل شدند .یهو 4تا ترند اول تو ییتر شد
حاج قاسم سلیمانی
دیدید و می بینید در داخل کشور چه اتفاقات قشنگی رخ داد و همچنان در
حال رخ دادنه.

َ « 2روح» (بر وزن لوح) به معنای نسیم خنکک و همچنکین مهربکانی و رحمکت آمکده ،و «رائحکه» بکه
معنکککککای بکککککو و مروحکککککه» بکککککه معنکککککای بکککککادزن همکککککه از ایکککککن ریشکککککه اسکککککت.
راغب در مفردات می گو ید :روح (بر وزن لوح) و روح (بر وزن نوح) هر دو در اصل به یک معنی اسکت،
و به معنی جان» و تنفس» است ،سپس روح (بر وزن لوح) به رحمت و فرج آمده است؛ (بخاطر اینککه
همیشه به هنگام گشایش مشکالت ،روح و جان تازه ای به انسان دست می دهکد و نفکس آزاد مکی کشکد.
تفسیر نمونه ،ناصر ،مکارم شیرازی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران 137۴ ،ش ،چاپ اول ،ج  ،1۰ص .۵8
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تسلیت ورزشکارا از یکطرف تسلیت می گن .جوانها یه گروه تحصن می
کنند که آقا ما می خوایم بریم انتقام خونش رو بگیریم .یه گروه جلو سفارت
عراق شمع روشن می کنند .تو فضای مجازی یهو 4تا ترند اول تو ییتر می شه
حاج قاسم سلیمانی .یه عده راه می افتند به سمت بیت که به آقا تسلیت بگن.
مجلس می گیرند روضه می خوانند شعر می گن .همه منتظر انتقام سختند.
همه آماده نبردند.
خدا جریان محبت حاج قاسم رو انداخت تو دلهای مردم .همه این کارهارو
کردند به عشق حاج قاسم .اصال وعده ی الهی همینه.
ََّ ََّ َ َ ُ َ َ ُ
ََّ َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ ََّ َ ُ ُ َّ 3
ات سیجعل لهم الرحمن ودا
ِإن ال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان آنها را (در
نظر خلق و حق) محبوب میگرداند.
این عشق و محبت رو خدا انداخت تو دلها .ایمان و عمل رو با هم آمیخته
بود با چاشنی اخالص .دید حضرت آقا در منزل حاج قاسم وقتی خواستند
دختر ایشان را تسلی بدهند به اخالص ایشان اشاره کردند و فرمودند :اگر
اخالص نباشد ،این جور دل های مردم َّ
متوجه نمی شود؛ دلها دست خدا

است؛ این که دل ها این جور همه َّ
متوجه می شوند ،نشان دهنده ی این است
که یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت .
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خارج از کشور هم دگرگون شد .وضعیت برای خیلی ها ناامید کننده و
نگران کننده بود.
شلوغی های لبنان و عراق و استعفای نخست وزیرها و اغتشاشات و موج
سواری آمریکا و اسرائیل و آل سعود از یک طرف .موضع گیری های جریانات
مقاومت از طرف دیگر .شلوغی های ایام اربعین و بعد هم بسته شدن راه
کربال هم از یکسو .تبلیغات ضد ایرانی...آینده مبهم و پر اضطراب...
َ َ َ
َّ َّ ُ َ َ َُ
اما گو یی آنجا هم آیه نازل شد َول ت ْیأ ُسوا ِم ْن َر ْوح الل ِه ِإنه ال ییأس ِمن
ِ
َّ َّ َ
َ
َ
َروح الل ِه ِإال القو ُم الک ِاف ُرون
ِ
خون حاج قاسم کار خودش رو کرد .جریان سازشد .کجای دنیا بدن فرماده
نظامی کشور دیگر روی دست مردمی غیر از مردم کشور خودش تشییع می
شه؟! دیدید فریاد های مرگ بر آمریکای مردم عراق را در حرم سیدالشهدا...
به برکت این خون مقدس به یکباره همه گروه ها متحد شدند .ادبیاتشون
مشترک شد .انتقام سخت .انتقام سخت ...شبانه حمله کردند به پایگاه
آمریکایی...اصال جریان از این رو به آن رو شد.
حاال مطلبی رامی خواهم براتون بگم خوب دقت کنید شاید دغدغه ذهنی
خیلی از شما عزیزان باشه .همه ی این تحوالتی که ایجاد شد به برکت خون
این سردارسرافراز جبهه ی مقاومت سرجای خودش محفوظ اما به هرحال
نمی توانیم انکار کنیم که دشمن با شهادت چنین مالک اشتری ضربه ی
سنگینی به جبهه ی مقاومت زده .به هرحال بعضی ها نگرانند که این خال آیا
پر شدنی هست؟
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بگذارید من پاسخ این سوال رو از قرآن کریم به شما بدهم.
خداوند در آیه  24سوره مبارکه ابراهیم می فرماید:
َ
ََ َ َ َ َ
ََّ َ َ َ َ َ َ
ألم ت َر کیف ض َر َب الل ُه َمثال ک ِل َمة ط َِّی َبة کشج َر ٍة ط َِّی َب ٍة
َأص ُل َها َثاب ٌت َو َفر ُع َها في ََّ
الس َم ِاء
ِ
ِ
آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه» را به درخت پاکیزهای تشبیه کرده که

ریشه آن (در زمین) ثابت ،و شاخه آن در آسمان است؟!
خداوند جریان حق را به یک درخت طیب و پاکیزه ای تشبیه می کند که
َ ُ َ ٌ
ریشه ی ثابت دارد .أصل َها ث ِابت یعنی متزلزل نیست .قرار دارد .با باد و توفان
از جا کنده نمی شه .درست بالعکس شجره خبیثه که خدافرموده:
ْ َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ َ
ََّ ْ
َُ َ
ْ َ 4
َو َمثل ک ِل َم ٍة خ ِبیث ٍة کشج َر ٍة خ ِبیث ٍة ْاج ُتثت ِم ْن ف ْو ِق اْل ْر ِض َما ل َها ِمن قرار
َ
یعنی َمثل کلمه ناپاک [که عقاید باطل و بی پایه است] مانند درخت ناپاک
است که از زمین ریشه کن شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد .فقط هیکل گنده
کرده .مثل آن ملوان های آمریکایی که وقتی توسط نیروهای سپاه پاسداران
دستگیر شدند با وجود اون همه تجهیزات و بدن های ورزیده از ترس
خودشون را خیس کرده بودند .حاال این شجره طیبه یک و یژگی ای اش این
است که شاخه و برگش تا آسمانها را فراگرفته َو َفر ُع َها في ََّ
الس َم ِاء .به همه ی
ِ
عالم سرک کشیده واین درخت مثمر هم هست .ثمر داره .میوه داره بی ثمر
نیست.
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در آیه  25ادامه می دهد:
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُتؤتي ُأ ُک َل َها ُک ََّل حین بإذن َر َّب َها َو َیضر ُب الل ُه اْلمثال ل ََّ
اس ل َعل ُهم َی َتذک ُرون
لن
ِ
ِ ٍ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش میدهد .به اراده ی الهی این
درخت پیوسته درحال ثمر دادنه .میوه اش قطع نمی شه .اگر یک میوه ای ازش
بچینی بالفاصله میوه ی دیگری جایگزین خواهد شد.
َ
َ َ ُ ََّ ُ َ َ َ ََّ َ ََّ
ََّ َ
اس ل َعل ُهم َی َتذک ُرون
و یض ِرب الله اْلمثال ِللن ِ
َّ
5
و خداوند برای مردم مثلها میزند ،شاید متذکر شوند (و پند گیرند)!
خدا این مثل را برای ما می زند یعنی ای مردم اگر میوه ی درخت من خدا را
چیدند غمتان نباشه .من خدا باغبانشم .من میدونم این درخت چه ریشه ی
عمیقی داره .بالفاصله به میوه ی دیگری جایگزین می کنه.
خیلی آیه عجیبی است! .انگار وصف حال امروز ماست.
عزیزان من .حاج قاسم و حاج قاسم ها ثمره و میوه ی شجره طیبه انقالب
اسالمی ما هستند .ریشه ی این شجره والیت است .اصل ثابت ما والیت فقیه
است که متصل است به والیت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت

 5برای تطبیق مفصل تر این آیه به بحث می توانید به تفسیر نور ،محسن
قرائتی ،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن 1383 ،ش ،چاپ یازدهم
مراجعه فرمایید.
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طاهرینش .این ها محصول شجره ی امام روح الله و امام خامنه ای هستند .آیا
می شه تصور کرد که این چشمه خشک بشه؟ می شوه تصور کرد این شجره
بی ثمر بمونه؟
درخت توحیدی و والیی ریشهای ثابت دارد .تهدیدها و توطئهها و نیشها و
نوشها و طاغوتها آن را از پای درنمیآورند و اگر در روایات این درخت به
پیامبر و اهل بیت او علیهم السالم تفسیر شده ،به خاطر همین است که دین
مح َّمد صلی الله علیه و آله و راه اهل بیتش در برابر آن همه دشمن ،رو به
گسترش است و روزی جهانگیر خواهد شد
شجره طیبه یعنی یک تشکیالت قوی و مستحکم ریشه دار که اگر شاخه
اش راهم بشکنی نه تنها این تشکیالت ضربه نمی خورد بلکه از همان نقطه
دو باره چند شاخه جوانه می زند.
صیاد بره کاظمی هست کاظمی بره تهرانی مقدم هست تهرانی مقدم بره
خون محسن حججی جریان سازی می کنه همین طور این میوه ها هستند و
امروز هم که حاج قاسم سلیمانی را از ما گرفتند دیدید که فورا حضرت آقا
سردار قاآنی را جایگزین کردند و فرمودند دستور عینا همان است که درزمان
شهید سلیمانی بود.
حاال سوال اینجاست که سهم ما در این جریان خروشان شهدا چیست؟ آیا
ماهم می توانیم جریان ساز باشیم؟ ماکه فرمانده نیستیم .درجه
نداریم.کاسبیم طلبه ایم .راننده ایم  .دانشجو ییم معلمیم .ما چطور می تونیم
جریان سازی کنیم؟
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پاسخ این است که شهدا اگر جریان ساز شدند قبل از شهادت درجریان
بودند .جاری بودند .در سیل پا به پای مردم .در اردوهای جهادی با
محرومین .در اقتصاد با تقو یت اقتصاد مقاومتی .تقو یت تولید .تقو یت کالی
ایرانی .در انتخابات با انتخاب صحیح .در راهپیمایی ها با حضور در صحنه
و...
این مسیرها را که بر ما نبسته اند .خودمان را در جریان قرار بدهیم .در
جریان رود خروشان شهدا .بروم در مسیر شهدا خدمت کنیم .مثل ماهی
خودمون را در جریان حرکت و جریان سازی شهدا قرار بدیم .تو این جریان که
بیفتیم خود به خود آب میرسونمون به دریای والیت ان شاالله.
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