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»از پدرم، موسی بن جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد بن علی 
شنیدم که گفت: از پدرم علی بن الحسین شنیدم که گفت: از پدرم حسین بن علی شنیدم که گفت: از پدرم 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

اِبی
َ

ِمَن ِمْن َعذ
َ

َل ِحْصِنی أ
َ

 الَلُ ِحْصِنی َفَمْن َدخ
ّ

َل ِإَلَه ِإَل
 )ال اله اال اهّلل دِژ من است؛ پس هرکس به دِژ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«

چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

َنا ِمْن ُشُروِطَها
َ

ِبُشُروِطَها َو أ
)با وجود شرط های آن و من از شرط های آنم.(«

أمالی صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

صبحگاه مجعه، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸، یکی از تلخ ترین اخبار حافظه 
تارخیی امت اســامی خمابره شــد؛ خبر کوتاه بود و اثرگذار: حاج قاسم 

پر کشید!
داغ شــهادت ســردار پرافتخــار جهــان اســام، نــه تهنا ملــت ایران 
اســامی کــه متام مســتضعفنی و حق طلبان جهــان را حتت تأثیر خود 
قــرار داد؛ حــاج قاســم، مرد پرواز بــود و از مهنی رو بیــش از آن که اهل 
زمنی باشد، بر آمسان های مهیشه یکرنگ حکومت می کرد، و چننی بود 
که دلبســتگان آمسان، در غم او باراین شــدند و آمسان بیش از مهیشه 

طوفان خشم و انتقام آغاز کرد.
تشــییع جنازه حاج قاســم به یکی دیگر از محاســه های میل، بلکه 
امت اسامی بدل شد، خوزستان، هتران، قم، مشهد، کرمان به عشق 
ســردار دل ها قیام تارخیی منودند و بســیاری از شــهر های دیگر کشــور، 
 ســردار خود، غرق مامت و 

ً
 اربا

ً
حیت بدون در آغوش کشــیدن پیکر اربا

عزا داری شدند.
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شهید قاسم سلیماین نشان داد که دستش از سردار قاسم سلیماین 
باز تــر اســت و بیــش از او می توانــد مرز های انســانیت را از یــوغ جتاوز 

نا اهان و دمشنان توحید و والیت رهایی خبشد.
حاج قاســم بعد از شــهادت، بیشتر و پر توان تر از قبل، به فتوحات 
خود ادامه داد و فضایی در کشور پدید آورد که عطر توحید و وحدت 
آن تا ســالیان ســال در مشــام امت های مســلمان و بیدار بایق خواهد 

ماند.
درست چهل روز بعد از آغاز عملیات بزرگ سهپبد شهید سلیماین، 
حاج قاسم یکی از مهم ترین اهداف خود را نشانه می گیرد. چهلم حاج 
قاســم، موعــد قرائت وصیت مردی می شــود که اکنون، پــس از دفاع 
ینیب، توفیــق دفاع از  از کالبــد نــوراین حــرم مطهر علوی و حســیین و ز
حقیقت والیت امیر  املؤمننی؟ع؟ را پیدا کرده و طائف حرم عشق گشته 

است.
یش نشان داد که هنوز زنده است، نفس  حاج قاسم با وصیت خو
یش، بر ســر  می کشــد، و بیش از پیش با دســتان ســاده اما پر توان خو
ْيَت 

َ
یتیمان وادی عشق دست کشیده و نزد خداوند خود با ندای َيا ل

ُموَن آنان را شفاعت می کند!
َ
َقْوِمي َيْعل

وصیــت حــاج قاســم، حتفه ای بود بــرای متام آناین کــه توفیق پیدا 
منودند، یک اربعنی در ســوز عشــق وصال ذوب شــوند و در کنار غم 
قاســم ســلیماین، به سرفرازی »مکتب سلیماین« بیاندیشــند و در آن 
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وادی قدم گذارند.
در این اثر سعی شده است با نگاهی گذرا به وصیت نامه حاج قاسم 
یزی به  که در حقیقت منشور عشق و دلدادگی و انسانیت است، گر
اندیشه های واالی او بزنمی و از روزنه فهم هبتر غزل عاشقانه او، توشه ای 

جهت اعتای مکتب سلیماین اخذ منایمی.
چه خوب است، مطلع سیاهه خود را حسن ختام حاج قاسم یعین 
نامــه تأییــد فرمانده به ســرباز خود قرار دهمی کــه در حقیقت، وصیت 
حاج قاسم، شرحی است بر پیام تبریک و تسلیت مقام معظم رهبری 

برای او!
» بسم اهلل الرمحن الرحمی

یز ایران! ت عز
ّ
مل

سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آمساین شد. دیشب ارواح طّیبۀ 
گرفتنــد.  شــهیدان، روح مطّهــر قاســم ســلیماین را در آغــوش 
سال ها جماهدت خملصانه و شجاعانه در میدان های مبارزه 
با شــیاطنی و اشرار عامل و ســال ها آرزوی شهادت در راه خدا، 
ک  یز را به این مقام واال رسانید و خون پا سراجنام سلیماین عز
خیت. این شهادت  ین آحاد بشــر بر زمنی ر او به دســت شیق تر
بــزرگ را به پیشــگاه حضرت بقّیــة اهلل  ارواحنا فــداه و به روح 
ت ایران تسلیت عرض می کمن. 

ّ
یک و به مل مطّهر خود او تبر

بیت شــدگان اســالم و مکتــب امام  او منونــۀ برجســته ای از تر
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مخیــی بــود، او مهــۀ عمر خــود را به جهــاد در راه خــدا گذرانید. 
شــهادت پــاداش تــالش یب وقفــۀ او در مهــۀ این ســالیان بود، 
کار او و راه او متوّقف و بســته  بــا رفــن او بــه حول و قــّوۀ اهلــی 
یل انتقام سخیت در انتظار جنایتکاراین است که  خنواهد شد، و
دســت پلید خود را به خون او و دیگر شــهدای حادثۀ دیشــب 
آلودند. شــهید ســلیماین چهرۀ بنی امللیل مقاومت است و مهۀ 
دلبســتگان مقاومت خوخنواه اویند. مهۀ دوســتان - و نیز مهۀ 
دمشنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزۀ مضاعف ادامه 
خواهــد یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار جماهــدان این راه 
یل  یز ما تلخ اســت و کار و عز مبارک اســت. فقدان ســردار فدا
ادامــۀ مبــارزه و دســت یافــن به پیــروزی هنــایی کام قاتالن و 

جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
ــت ایــران یــاد و نام شــهید عایل مقام ســردار ســهبد قاســم 

ّ
مل

ســلیماین و شــهدای مهراه او بویــژه جماهد بزرگ اســالم جناب 
آقای ابومهدی املهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه 
روز عــزای عمومی در کشــور اعالم می کمن و به مهســر گرامی و 
یک و تسلیت می گومی. یز و دیگر بستگان ایشان تبر فرزندان عز

سّیدعیل خامنه ای
1۳دی ماه 1۳98«
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)1(
 اعتقاد صحیح، قدم اول برای حرکت

گر فهمیدیم تمام حقیقت انســان »تن« او نیســت، بلکه »من«  ا
کی تنها جزئی از حقیقت ما را تشکیل  فراتر از تن بوده و این بدن خا
می دهــد، باید خیلی زود بفهمیم که: »چاره ای جز این وجود ندارد 
کــه از حصار تن بیــرون آییم و حقیقت خود را بدون هیچ مزاحمی 
ادراک نماییــم«. بــه عبــارت دیگر، فهــم »فراتربودن انســان از بدن« 
آتــش شــوق و طلب خــروج از ماّدیت و جســمانیت را در ما روشــن 
مــی کنــد و درســت در این نقطۀ حســاس اســت که باید بــه دنبال 

راهکاری برای فرونشاندن این آتش باشیم.1
ک تا اوج قرب خداوند متعال،  مسیر انسان از حضیض عالم خا
راه پر پیچ و خمی است که تا نقشۀ آن را در دست نداشته باشیم، 
گر مسافر بدون  نباید امیدی به رســیدن به مقصد داشــته باشــیم. ا

1. برای اطالع بیشتر رک. جلد دوم مجموعۀ برترین آرزو.

1
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چراغ و نور مســیر خود را پیدا نمی کند، ســالک مسیر قرب الهی نیز 
بدون اعتقاد درست، سیر صحیحی نخواهد داشت.

اعتقادات هر انســان، مســیر و هدف او، و شــیوه طی کردن مسیر 
گر اهدافی که انســان ها  و رســیدن به هدف را مشــخص می کنــد. ا
در زندگی خود انتخاب می کنند و بر اساس آن تمام سبک زندگی 
خــود را تغییــر می دهنــد، تمامًا برخاســته از اعتقاداتشــان نباشــد، 
حداقــل بایــد بپذیریــم که این اهداف، تا حّد بســیار بســیار زیادی 
منبعث از اعتقادات و نگرش های بنیادین آن ها است و به همین 
کــه خداوند متعال بــه پیامبر برگزیدۀ خــود می فرماید:  دلیل اســت 
 اهَّلُل1)بدان که خدایی جز اهلل نیســت!(. اعتقاد 

َ
ُه ال ِإلَه ِإاّل

َ
ّن

َ
ْم أ

َ
َفاْعل

به توحید اولین قدم برای موّحد شدن است و اعتقاد به اولیاء الهی 
اولین گام در جهت اهل والیت گشتن.2

حاج قاســم که فرزند برومند و تربیت شدۀ مکتب اسالم است، 
خــوب می دانــد کــه شــروع هــر حرکتــی مبتنــی بــر بینــش صحیــح 
اســت و درســت به همین دلیل، نامۀ جهانی خود را با شــهادت به 
صحیح ترین عقاید آغاز می کند و چه خوش به ما یادآور می شود که 

1. سوره محمد: صدر آیۀ 1۹.

2. بــرای فهــم بهتــر نقش اعتقادات در حرکت و زندگی انســان رک. درس اول جلد اول 
مجموعۀ برترین آرزو.
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گر بر اعتقاداتمان باور داریم، نباید از ابراز آن إبایی داشته باشیم!1 ا

 رسول اهلل و اشهد أّن امیراملؤمننی 
ً
»اشهد أن ال اله ااّل اهلل و اشهد أّن حممدا

عــیل بــن ابیطالــب و اوالده املعصومــنی اثــی عشــر امئتنــا و معصومیننــا 
کــه قیامت حق اســت. قرآن حق اســت.  حجــج اهلل. شــهادت می دهــم 
هبشــت و جهــمّن حق اســت. ســوال و جــواب حق اســت. معــاد، عدل، 

امامت، نبّوت حق است«.

و  مقــدس  دغدغه هــای  علی رغــم  مــا،  از  بعضــی  متأســفانه 
کی که در تحقق اهداف اسالم عزیز داریم، از ضرورت  نیت های پا
کــرده و حتی کار بر روی اعتقادات و  کار بــر روی اعتقادات غفلت 
کافی  باورهای بنیادین را نفی می کنیم؛ ما باید در این زمینه دقت 
داشــته باشیم که هرچند ســخن گفتن از مزایا و محاسن دین داری 

گفتم: »حاجی قبول  1. خاطره ای از حاج قاســم ســلیمانی: زدیم بغل.وقت نماز بود. 
باشه.«  گفت: »خدا قبول کنه ان شاءاهّلل.« نگاهم کرد.  گفت: »ابراهیم!«نگاهش کردم.

که در طول عمرم توی جبهه هم نخوندم. ــ نمازی خوندم 
ــ حاج آقا شما همه نمازهاتون قبوله.

کرملین. قرار داشــت با پوتین. تــا رئیس جمهور  کاخ  قصــه اش فــرق  می کــرد. رفته بــود 
گفت. صدایش  روســیه برســد وقت اذان شد. حاجی هم بلند شد. اذان و اقامه اش را 
 پیچید توی سالن. بعد هم ایستاد به نماز. همه نگاهش  می کردند. می گفت در طول 

عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بوده.
گذاشت روی مهر. به خدای خودش  گفت:  پایان نماز پیشانی اش را 

کرملیــن برای نابودی اســالم نقشــه  کاخ  کرامــت تــو، یــه روزی تــوی  »خدایــا ایــن بــود 
 می کشیدند، حاال مِن قاسم سلیمانی اومدم اینجا نماز خوندم.«

کتاب سلیمانی عزیز، انتشارات حماسه یاران، صفحه 1۰۹( )ابراهیم شهریاری، 
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در عالقه مندشدن افراد به دین و دیانت اثرگذار است اما: 
کار های فرهنگی دیگر نبوده و  کار بر باور های بنیادین نافی  اواًل 

می تواند با آن ها و در موازات آن ها انجام شود.
ثانیًا تا یک بار برای همیشــه نگرش های بنیادین خود را اصالح 

نکنیم، نمی توانیم از خطر سقوط اعتقادی در امان بمانیم.
کنده از سوال، هرگز  ق و آ

ّ
ثالثًا مخاطبان نخبه، با ذهن های خال

جواب هــای خطابــی و فانتــزی را قانع کننــدۀ جــان پرتکاپوی خود 
نمی بینند و با تمام وجود به دنبال سخنی از جنس برهان1 هستند؛ 
ممکن است اشتباه اکتفاء به بیان کارکرد های دین به جای بحث 
اساســی و اســتداللی بــر ســر عقاید و معــارف دینی، ناشــی از عدم 

مواجه با این قشر از مخاطبان باشد.
رابعًا اثری که تغییر و اصالح در باورهای بنیادین و عقاید اساسی 
و اصــول دیــن در پــی دارد، در هیچ جای دیگری یافت نمی شــود؛ 
گر برای کسی تلقی صحیحی نسبت به توحید، والیت، حقیقت  ا
انسان، معاد و... ایجاد شود، چنین شخصی دیگر تا انتهای مسیر 
با قدرت و ســرعت به ســمت اهداف عالی اسالم حرکت می کند و 
در میانه های راه متوقف نخواهد شد، اما به هر میزان که در تقویت 
بنیان هــای فکــری کوتاهی نماییــم، باید به همان اندازه نســبت به 

ک باشیم. لغزیدن در مسیر کمال خائف و بیمنا

1. در اینجا مراد از برهان دلیل محکم، استوار و خدشه ناپذیر است.
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)2(
شکر نعمت، فهم نعمت

هریــک از مکاتــب تربیتــی به فراخــور مبانی خــود، تعریفی برای 
»انســان« ارائه داده اند؛ برای مثال آمده اســت که ارســطو انســانیت 
را در قالب »حیوان ناطق« تعریف کرد و یا در تعریفی دیگر، بعضی 
متفکــران معاصــر، انســان را »حّی متألــه« دانســته اند. در حقیقت 
آن چــه از نظــر معرفتــی ارزش باالیی دارد، شــناخت حّد انســانیت 
اســت. مقصود از حّد انســانیت، رســیدن به شــاخصی اســت که 
کرد و یا احیانًا از آن خارج  بتوان با آن افراد را در دایرۀ انسانیت وارد 
ســاخت. در نــگاه ائمه اطهــار؟مهع؟، شــاخص انســان بودن، حمــد 
الهی معرفی شده است؛ امام سجاد؟ع؟ در مناجات اول صحیفۀ 

شریفۀ سجادّیه می فرمایند: 
 َما 

َ
ِدِه َعل ْو َحَبَس َعْن ِعَباِدِه َمْعِرَفَة َحْ

َ
ــِذي ل

َّ
ِ ال

ْمــُد هَّلِلَّ َ »َو الْ
َتَظاِهَرِة،  ُ ْم ِمْن ِنَعِمِه الْ ْيِ

َ
ْسَبَغ َعل

َ
َتَتاِبَعِة، َو أ ُ ُهْم ِمْن ِمَنِنِه الْ

َ
ْبل

َ
أ

وُه.  ُر
ُ

ْم َيْشك
َ
ــُعوا ِف ِرْزِقِه َفل َمُدوُه، َو َتَوّسَ ْم َيْ

َ
ُفوا ِف ِمَنِنِه َفل َتَصّرَ

َ
ل

2
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ِة  يِمّيَ َبِ
ْ
ِة ِإَل َحّدِ ال ْنَساِنّيَ ِ

ْ
َرُجوا ِمْن ُحُدوِد ال َ َكَذِلَك لَ َكاُنوا  ْو 

َ
َو ل

 ُهْم 
ْ

ْنعاِم َبل
َ ْ
َكال  

َّ
ِكَتاِبــِه: ِإْن ُهْم ِإال ِم 

َ
ك َكَما َوَصَف ِف ُمْ اُنــوا 

َ
َفك

1.» ً
 َسِبيل

ُّ
َضل

َ
أ

از  یکــی  کــه  می فرماینــد  صریحــًا  فرمایــش  ایــن  در  حضــرت 
نعمت های اساسی خداوند، نعمت حمد است، زیرا اگر خداوند 
نعمــت حمدکــردن را بــه مــا نمــی داد، مــا از نعمت های سرشــار او 
گر  استفاده می کردیم اما از او حمد و تشکری به جای نمی آوردیم و ا
انسانی چنین باشد، از حد انسانیت ساقط شده و با خروج از این 

مرز وارد وادی چهار پایان خواهد شد!
اما چرا حمد نعمت های الهی، شــاخص انســانیت اســت؟ در 
پاســخ شــاید بتــوان گفت مــا می توانیــم بــا نعمت های الهــی به دو 
صورت مواجهه داشــته باشــیم؛ یا ســر های خود را پایین بیندازیم و 
کثــرت به وحدت را مشــاهده  کثــرت کنیم و ربط  خــود را غــرق در 
نکنیم و به عبارت دیگر، مواجهه ای منفعالنه نسبت به نعمت ها 
نشــان دهیــم، یا اینکه نعمــت را تنها نعمت نبینیــم، بلکه در یک 
کنــش فعاالنه،عــالوه بر اینکه وحدت را در کثرت مشــاهده کرده  وا
و مستند به خداوند متعال می کنیم  از نعمت با استفاده صحیح 
از آن  به عنــوان پلــی که مســیر ما به ســوی اهداف الهی و ســعادت 
ابــدی هموار می نماید اســتفاده کنیم. می شــود غــذا را خورد و تنها 

1. صحیفه سجادیه، مناجات اول، فراز ۸ و ۹.



   شرح دلبری    19   

بــه طعــم و مــزه آن فکــر کرد و در نهایت از کنار ســفره بلند شــد و به 
فعالیت های روزانۀ خود پرداخت، می شود غذا را خورد، اما از پس 
این غذا، خداوند را به عنوان مفیض نعمات دید و بعد از اتمام غذا 
نیز به پشتوانۀ نیروی حاصل از این خوراک، به سمت اهداف الهی 

حرکت کرد. 
که روی او به سمت  گر انسان است، به دلیل این است  انسان ا
آســمان قرار می گیرد و می توانــد از قید ها و حصار هایش عبور کرده 
کنــد؛ طبعــًا مواجهــۀ منفعالنه با  و بــه قله هــای باالتــر دســت پیدا 
نعمت هــای الهــی ســر را باالنیــاوردن اســت و بــرای همیــن چنین 

مواجهه ای به مثابۀ خارج شدن از حد انسانی تلقی شده است.
حاج قاســم به عنوان یکی از تربیت شدگان مکتب اسالم ناب، 
سال ها در عرصه های جهاد اکبر و اصغر مشق انسانیت نموده و برای 
همین است که در فراز دوم منشور انسانیت خود را چنین رقم می زند:

می خباطر نعمت هایت.خداوندا! تو را سپاس  »خدایا! تو را سپاس می گو
کردی و  که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلیب به صلیب منتقل 
ین  در زماین اجازۀ ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته تر
یب معصومنی است، عبد صاحلت مخیی کبیر را  ین و قر اولیائت را که قر
گر توفیق صحابۀ رسول اعظمت حممد  درک کمن و سرباز رکاب او شوم. ا
گر یب هبره بودم از دورۀ مظلومیت عیل بن ابیطالب  مصطیف را نداشمت و ا
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که آن ها  زنــدان معصــوم و مظلومش، مــرا در مهان راهی قــرار دادی  و فر
کردند. که جان جهان و خلقت بود، تقدمی  در مهان مســیر، جان خود را 

یــز، مرا در  کــه پــس از عبد صاحلــت مخیی عز خداونــدا! تــو را شــکرگزارم 
مســیر عبد صالــح دیگری که مظلومیتش اعظم اســت بر صاحلیتش، 
کــه حکــمی امروز اســالم و تشــّیع و ایران و جهان ســیایس اســالم  مــردی 

که جامن فداِی جان او باد قرار دادی.  یز  است، خامنه ای عز
ین بندگانت در هم آمیخیت و درک  که مرا با هبتر پروردگارا! تو را ســپاس 
بوســه بــر گونه های هبشــیت آنان و استشــمام بوی عطر اهلی آنــان را یعی 

جماهدین و شهدای این راه به من ارزاین داشیت«.

انقالب اسالمی یقینًا یکی از نعمت های بزرگ الهی است و حاج 
گر بخواهد در امتحان انسانیت، نمرۀ ممتاز  قاسم خوب می داند که ا
بگیرد، باید با این نعمت مواجهه ای فعاالنه داشته و به عبارت دیگر 
شکر این نعمت را به جای آورد. نمی شود در عصر کنونی به معنای 
کــه یقینًا  واقعــی مؤمــن بود امــا از ایــن نعمت چشم پوشــی کرد چرا
چشم پوشــی از این ظهورات الهی در عصر مدرنیســم و بلکه پست 
مدرنیســم، خــروج ما از قافلۀ انســانیت را به همراه خواهد داشــت.

کــه اواًل انســان در وراء این  شــکر نعمــت انقــالب به ایــن اســت 
نعمت بزرگ تمدنی، هرچه بیشــتر دستان خداوند را در ظلمتکدۀ 
جهان معاصر به تماشا بنشیند و در گام بعدی، ظرفیت های عظیم 
این نعمت را شناخته و از این ظرفیت ها در جهت محقق ساختن 
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گر زمانۀ کنونی را درک کنیم  آرمان های بزرگ الهی استفاده نماید. ا
امــا از ظرفیت های این انقالب در جهت تحقق بزرگ ترین اهداف 
الهی، یعنی انسان سازی و تربیت مؤمن موحد چشم پوشی نماییم، 
باید قبل از حضور در محکمۀ الهی، در برابر دادگاه انسانیت آماده 

کمه ای سخت باشیم.  محا
گــر ایــن حقیقت  مزیــت انقــالب اســالمی، ولــی فقیــه اســت. ا
را دریافتیــم کــه بایــد از ظرفیــت انقــالب اســالمی به عنــوان یکی از 
نعمت های برجستۀ الهی استفاده کرد، خیلی زود متوجه خواهیم 
شــد که باید پیش از هر چیز، این انقالب را شــناخت؛ چراکه بدون 
کامل برای آن، چندان  شــناخت صحیح از انقالب، شــکر عملی 

قابل تصور نخواهد بود.
بــه نظر می رســد یکــی از راه های دســتیابی به شــناخت جامع و 
کافــی نســبت بــه انقالب، بررســی مزیت هــای این انقالب اســت. 
مزیت انقالب اسالمی ما، نظریۀ »والیت فقیه« و مزیت نظریۀ والیت 
فقیه، »ولّی فقیه« است؛ به همین دلیل بزرگان ما در ساحت شکر 
عملی خود نســبت به انقالب، بیش از هر چیز دیگری بر رهبری آن 
دست گذاشته و سعی می کنند این مزیت اعالی انقالب را به رخ 
بکشند. از آن جا که عمیقًا معتقدیم خواستگاه فکری حاج قاسم، 
برخواســته از خوانــش اســالم ناب حوزوی اســت، خوب اســت در 
اینجا به عنوان نمونه به گوشــه ای از دیدگاه مروجین و بلکه مصادر 
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اسالم ناب، نسبت به مقام معظم رهبری؟ظفح؟ اشاره نماییم:1

شهید آیة اهلل دستغیب
شــهید محــراب، مرحوم آیةاهلل دســتغیب عالوه بــر مقام علمی 
و سیاســی بــاال، در ســلوک عملی نیز مدت  ها محضــر عارف بزرگ 
مرحوم آیة اهلل حاج شــیخ محمدجواد انصــاری همدانی؟ق؟ را درک 
نموده و تحت تربیت ایشان به مقامات معنوی باالیی دست یافته 
بودنــد، در ابتدای انقالب اســالمی و در وصف مقام معظم رهبری 

می فرمایند:
کــه بنده نســبت بــه این شــخص بــزرگ فهمیده ام  »چیــزی 
این اســت که فردی اســت خدایی، هوا پرســت نیســت، مقام 
منی خواهــد، قــدرت منی خواهــد بــه دســت بگیــرد، امتحــان 
خویــش را پیــش از پیروزی و بعــد از پیروزی داده اســت. در 
که بــوده، امتحــان خــودش را داده اســت. کیس که  هــر پســیت 
امام مجعه هتران باشــد، آن وقت در جهبه برود، در ســنگرها از 
کند، این مرد بــزرگ، مقامی برای خودش قائل  اســالم دفاع 
نیســت، بعینــه مثــل رهبر عظمی الشــأن. امام فرمــوده: به من 
خدمتگــزار بگویید هبتر اســت از اینکه رهبــر بگویید. آقای 

1. تعاریف و تماجید بزرگان نسبت امام امت حضرت روح اهّلل؟هر؟ آن چنان زیاد است 
که اشارۀ مختصر به آن نیز مجالی بار ها و بار ها موسع تر از سیاهۀ فعلی می طلبد.
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عــیل خامنه ای هم این جوری اســت، مقام منی خواهد، مقام 
روی او اثر منی گذارد«.1

مرحوم آیةاهلل العظمی بهجت
گردان و مراودین  آیة اهلل صدیقی امام جمعه موقت تهران که از شا

نزدیک مرحوم آیة اهلل بهجت به شمار می آیند نقل می فرمایند که:
»در یک جلسۀ دوسه نفری که خدمت آیة اهلل العظمی آقای 
گونــه ای را خواســتند به رهبری  کــیس انتقاد  هبجــت بودمی یه 
کنند. آقای هبجت به یک نگاه  خدمــت آقای هبجت بازگــو 
ید. من  تندی به ایشــان فرمودند: مشا هبتر از ایشــان ســراغ دار

که هبتر از ایشان سراغ ندارم!«2

عالمه حسن زاده آملی
حضــرت عالمــه حســن زاده، از اســتوانه های علمــی، حکمی و 
گردان علمــی و عملــی اســاتید  عرفانــی حوزه هــای علمیــه و از شــا
عالمــه  شــعرانی،  عالمــه  مرحــوم  ماننــد  عظیم الشــأنی  و  بزرگــوار 
طباطبائــی، آیــة اهلل الهــی طباطبائــی و... در وصــف مقــام معظــم 

رهبری می فرمایند:

1. پایگاه خبری مشرق نیوز.

2. به نقل از پایگاه خبری مشرق نیوز.
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کشــور بــزرگ مجهــوری اســالمی ایــران  »رهبرعظمی الشــان 
کبیــر- متع اهلل االســالم و  آیــة اهلل معظــم جنــاب خامنه ای 
یّف و رائد،  یل، و یف- قائــد، و املســلمنی بطــول بقائــه الشــر
ز: نرفــع درجــات مــن نشــاء  ســائس، حــیف، مصــداق بــار
وز افزون آن قائد اســوۀ زمان را  می باشــد. عزت و شــوکت ر
مهواره از حقیقة احلقائق مسئلت دارم و امیدوارم دادار عامل 

و آدم مهواره ساالر و سرورم را سامل و مسرور دارد«1.
رگــوار دوســتدار خدا هســت ما او را دوســت  »چــون ایــن بز
ید.رهبر عظمی الشأن تان را  می. این انقالب را دوست بدار دار
ید. عاملی، عــادیل،  رهبری، مؤمی،  موحدی،   دوســت بدار
دنیــا  کــه  ک،منــزه،  رباین،پا انســان  دلــداری،  ســّیایس، 
کمن.   کــه عرض  شــکارش نکــرده. من جایی ]ســراغ[ ندارم 
قــدر ایــن نعمت عظمی را که خدا به مشــا عطا فرمود، قدر 
این رهبِر ولیي، اهلی. اآلن این انســجام ما، تکلیف شــرعی 
ماســت. اول انقــالب یادتان هســت چند فرقه برخاســتند 
کنند؟حواســتان مجــع  یــه  را جتز کشــور  کــه می خواســتند 
باشــد، مبــادا ایــن وحدت مــا را! مبــادا این مجعیــت ما را! 
مبــادا ایــن کشــور علــوی را! مبادا ایــن نعمت والیــت را! از 
دست مشا بگیرند. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر سایه 

1. همان.



   شرح دلبری    25   

ایــن بزرگ مرد، این رهبر اصیل اســالمی، حضرت آیت اهلل 
یز را مستدام بدار«. معظم خامنه ای عز

مرحوم عالمه طهرانی
فقیه و عارف واصل، مرحوم عالمه آیةاهلل حسینی طهرانی؟وضر؟ 

می فرمودند:
م اسالم در دست حضرت آیت هللا خامنه اى است و 

َ
»امروز َعل

تعظمی ایشان، تعظمی اسالم و تضعیف ایشان، تضعیف اسالم 
است و هر سخن و عمیل که منجر به تضعیف ایشان شود، حرام 
م و معصیت کبیره است و گناهی است که خبشوده منی شود«.

ّ
مسل

آیة اهلل مصباح یزدی
گردان مطرح و شناخته شدۀ  حضرت آیة اهلل مصباح یزدی، از شا
مرحــوم عالمــه طباطبائی و مرحــوم آیة اهلل بهجــت؟امهر؟ در وصف 

مقام معظم رهبری و در تذکر این نعمت الهی می فرمایند:
که خدا برای مســلمانان بعد  یــن نعمت های اهلی  »از بزرگتر
کــرده وجود مقــدس رهبر  از غیبــت امــام زمان)عــج( مرمحت 
معظم انقالب است.... باید در پیشگاه عظمت اهلی سربه 
می و طول عمر بیشتر برای رهبر معظم انقالب را  ک بگذار خا

درخواست کنمی.
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می و فقط خدا  وز تسبیح به دست بگیر گر امثال بنده شبانه ر ا
که خدا چننی رهبری را به ما داده، واهلل معتقدم  کنمی  را شــکر 
یز ما تایل تلو  کــه از عهدۀ شــکر این نعمت برمنی آیــمی. رهبر عز
معصــوم اســت. مــن در زمــان حضــرت امــام هــر وقــت ذهمن 
که بعد از امام چه خواهد شــد،  متوجه این مســئله می شــد 
یت خودم را منصرف می کردم  مضطرب می شدم و به هر صور
کــه اصــاًل در بــارۀ این مســئله فکر نکــمن. چون هیــچ جواب و 
طرح قانع کننده ای برای جبران خالء وجود امام نداشــمت. این 
که سعی می کردم  مسئله به قدری برای من نگران کننده بود 
به آن فکر نکمن. اما وقیت که مقام معظم رهبری   دامت برکاته 
گویا آب خنکی روی شعله    عهده دار این مسئولیت شدند، 

یزند«1. آتش بر

آیةاهلل سعادت پرور
ایشــان عکس مقــام معظم رهبــری را باالی سرشــان زده بودند و 

می فرمودند:
کیســت، به درد ســیر و ســلوک  که هنوز منی داند حق با  کیس 

منی خورد.

1. به نقل از پایگاه خبری مشرق نیوز.
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گــر اهل حکمت و معنویت که دیدگانشــان بــه نور بصیرت نیز  ا
روشــن شــده اســت، چنین نعمتی را می شناســد و چنین مواجهۀ 
فعاالنــه ای بــا نعمــت دارنــد، چه عجب که شــخصی چــون حاج 
قاســم ســلیمانی، تربیت شــدۀ مکتب اســالم ناب، نعمت والیت 
فقیــه را بشناســد و در تمــام عمر خویش به دنبال حفظ و اســتفادۀ 

بیشتر از ظرفیت های توحیدی عظیم این نعمت باشد.

رهبری؛ حکیم و مظلوم!
که در ورای تمام  انســاِن بصیر و داخل در حد انســانیت اســت 
مشــکالت چند دهۀ گذشــته، حکمــت رهبری را می بینــد و از آن 
فراتــر رهبــری را می شناســد و به مظلومیــت او پی می بــرد. رهبری، 
حکیم اســت زیرا در تمام این ســال ها کشتی جمهوری اسالمی را 
ســکان داری نموده و این کشــور را از حضیض دورۀ ستم شــاهی به 
پیشرفت های فراوان علمی، فرهنگی، اجتماعی و... رسانده است.
آغــاز ریاســت جمهــوری حضــرت آیــة اهلل خامنــه ای در کشــور، 
مصادف است با اوج بحران های ناشی از جنگ، تبعات وادادگی 
بنی صــدر، پس لرزه هــای شــهادت شــهیدان رجایی و باهنــر و... و 
ایــن یعنی، ریاســت در اوج بحــران. آغاز رهبری حضــرت آقا نیز با 
خرابی های سنگین ناشی از جنگ، شکاف های جدی اجتماعی 
و... مصــادف می شــود. تمــام این ها یعنی، حضور 40 ســالۀ ســید 
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 علــی خامنــه ای در جمهوری اســالمی، همــواره قرین ســختی ها و 
پیچ و خم های فراوان بوده است.

گر می بینیم که کشور، جنگ و حوادث و تبعات آن را پشت سر  ا
می گذارد، در عین ریل گذاری غلط ســازندگی، مســیر خود را ادامه 
می دهــد، از بحران هــای اصالحــات عبــور می کنــد، بــا بی تدبیری 
خودی هــا و بی خودی هــا دســت وپنجه نرم می کنــد ولیکن با تمام 
این ها، جمهوری اســالمی نه تنها ذره ای از اقتدار خود را از دســت 
نداده، که به ام القری جبهۀ مقاومت بدل شده است، یعنی کسی 

که سکان دار این کشتی است، یقینًا الهی و  حکیم است.
اما با مرور بر این فراز از وصیت سردار شهید، مشاهده می کنیم 
که حاج قاســم، دســت بر روی خصلت دیگری می گذارد و رهبری 
را از دریچه ای فراتر از حکمت، یعنی مظلومیت می بیند. در تلقی 
عرفی ما، مظلومیت با ضعف و ناتوانی عجین است، اما حقیقت 
ایــن اســت کــه مظلومیت، نشــان دهندۀ ضعــف و ناتوانــی مظلوم 
نیســت؛ امیر المؤمنیــن؟ع؟ قهرمــان میــدان شــجاعت و پهلوانــی 
اســت، امــا مظلــوم اســت. حضرت ســّید الشــهداء؟ع؟ بــا والیت 
تکوینــی خــود بر تمام عالم اشــراف و تســلط دارد، اما مصــداق اتّم 
مظلومیت است. پس اگر کسی چون حاج قاسم، رهبری را مظلوم 
می داند، در حقیقت رهبری را در موضع ضعف و سستی نمی بیند 
بلکــه بــا مشــاهدۀ این خصلــت در رهبر فرزانــۀ خود ، بر شــانه های 
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خود احســاس مســئولیت جدیدی می کند، و آن رفع مظلومیت از 
رهبر امت اســالمی اســت. ما می توانیم در برابر مظلومیت رهبرمان 
منفعل باشــیم و تنها اندوهگین شــویم، یا می توانیم هم چون حاج 
قاسم این واقعیت را درک کنیم و مردانه در میدان رفع مظلومیت از 

این مرد الهی پای بگذاریم.
در این جــا نیــز بســیاری از جوانــان دغدغه منــد انقالبــی دچــار 
اشــتباه فاحشــی می شــوند؛ ما چون درک صحیحــی از مظلومیت 
یــم، تالشــمان نیــز در جهــت مظلومیت زدایی از ایشــان در  آقــا ندار
بســیاری از مــوارد، تالشــی مثمرثمــر نخواهــد بــود. خیلی هــا از ســر 
جهالت یا عناد با رهبری زاویه دارند، منافع شــخصی بســیاری در 
تضاد با منویات رهبر اســت، بعضی از جوان های این مملکت به 
هــر دلیلی صراحتًا یا در لفافه به آقا توهین می کنند، اما مظلومیت 

آقا در این ابعاد خالصه نمی شود!
مظلومیت آقا تنها به این نیست که فالن جوان در فالن دانشگاه 
به ایشــان توهین می کند؛ مظلومیت آقا به این اســت که مســئولین 
کــه آن جــوان از همه جا بی خبــر،  شــرایط را به گونــه ای رقــم زده انــد 
زیبایی هــای اســالم، پویایــی تشــّیع و حکیمانه بــودن والیت فقیه 
کــه در تمام این  را درک نکــرده اســت. مظلومیــت آقا به این اســت 
ســی ســال زعامت ایشــان، مســئولین درجه یک کشــور، در جهت 
خالف ریل گذاری ایشان حرکت نمودند، و برخی فعاالن فرهنگی 
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و دغدغه منــدان، به جای کار مهم و زیربنایی تربیت نیروی جوان 
مؤمن حزب اللهی و کادرسازی برای دولت اسالمی، فعالیت های 
کف خیابان و با شــعار علیه این و آن خالصه  خود را تنهاوتنها در 

کردند.
گــر رهبــر ایــن انقالب از مــا عدالــت می خواهد و مــا در جهت  ا
یــم، یعنــی رهبــر مظلــوم  تحقــق عدالــت قدمــی از قــدم برنمی دار
کاری نکرده ایم. اســت و ما در جهت مظلومیت زدایــی از او هیچ 

گــر رهبــر ایــن انقالب الهــی از ما تحــول  و ارتقاء  علوم  انســانی می  ا
گر  خواهــد و مــا هیچ قدم موثــری در حوزه و دانشــگاه برنداشــتیم ا
حضرت آقا امروز دغدغه ی  اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی 
و ســبک زندگی و فرهنگ این مرز و بوم را دارند و ما نتوانســتیم در 
یــم یعنی رهبر  راســتای دغدغه هــای حضرتشــان قدم موثــری بردار
گر از برترین آرزو های رهبر امت  امروز جامعه اسالمی مظلوم است ا
اســالمی، این اســت که فضایی معنوی مهیا شود تا جوانانی نظیر 
ســید علــی قاضی ها و عالمــه طباطبائی  هــا تربیت شــوند؛ و ما نه 
قاضــی را شــناختیم و نه طباطبائی را و نه در مســیر رســیدن به آن 
کردیم، این رهبر یقینًا مظلوم اســت و ما هم یقینًا در  نقطه تالشــی 

این زمینه مقصریم!
حــاج قاســم را همیــن فهم درســت حاج قاســم کــرد؛ او بــا درک 
کرد و با  صحیح، رهبری خود را شناخت، دغدغه های او را لمس 



   شرح دلبری    ۳1   

تمام وجود سعی نمود حداقل در آن زمینه  هایی که توان دارد، باری 
از دوش ولی امر خود برداشته و منویات او را عملی کند. این است 
کــه وصیت نامــۀ )بخوانید منشــور و بیانیۀ انســانی-جهانی( حاج 
قاســم سرتاســر و خط به خط در راســتای زدودن غبار مظلومیت از 

سیمای رهبری این امت شکل می گیرد و به نگارش در می آید.
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)3(
 ولایت، بالاترین نعمت

خداوند برترین موجود عالم هستی است؛ به بیان دقیق تر، اصاًل 
در مقابل او، موجودی نیست که بتوان خداوند را با او مقایسه کرد، 
خداوند یکپارچه نور است و در این عالم، هرجا خبری از نور باشد، 

ی نور الهی است. به قول بعضی از بزرگان:
ّ
جلوه و تجل

»خداونــد أصل الوجود اســت و موجودات بــه اجياد او موجود 
می گردنــد، و بنابرایــن هوّیتش نور اســت که: الّظاِهُر ِبَنْفِســِه 

ْظِهُر ِلَغْيِرِه.  ُ الْ
ْرِض  یعــی اهلل اصــل وجــود آمسان هــا و 

َ ْ
ــماواِت َو ال اهَّلُل ُنــوُر الّسَ

زمنی است، و اصل حقیقت و پیدایش آن ها و به وجودآورندۀ 
آن هاســت. خداســت اّول، و پــس از آن موجــودات. او حمتاج 
یف وى.  بــه معّرف نیســت؛ و مهۀ موجــودات نیازمند بــه معّر
اوســت اصــل وجــود، و بقّیــه موجــودات بــه اجياد او. اوســت 
ظاهــر بــه هوّیت خــود، و بقّیه ظاهــر به ظهور او. اوســت نور، 

3
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ر بــه نور او. اوســت اصل حقیقــت، و بقّیه جماز و  و بقّیــه ُمنــّوَ
یت«1. عار

گــر چنیــن اســت، خداونــد می شــود برتریــن آرزوی هــر انســان؛  ا
و وصــال او می شــود درد و درمــان آدمــی. حضــرت ســجاد؟ع؟ در 
مناجات هــای عاشــقانۀ خــود بــا خداونــد، حضــرت او را چنیــن 

خطاب می کند که: 
ــن!«2)ای  ِحّبِ ُ ْشــَتاِقَن َو َيا َغاَيــُة آَماِل  الْ ُ ــوِب الْ

ُ
»َيــا ُمــَى ُقل

زوی عاشقان!( خواستۀ دل مشتاقان و ای هنایت آر

حــال که چنین اســت، راه رســیدن بــه ایــن عزیزترین حقیقت 
عالــم چه خواهد بود و ما بیابان گــردان وادی حیرت، با کدام چراغ 
بایــد به حریــم یار ره ببریم؟! مگر نه اینکه راه نرفته باید دســت خود 
کــور بایــد دل به بینا  را در دســتان راه رفتــه بگــذارد و مگــر نــه اینکه 
که انسان مؤمن به غیب و خداوند، به سرعت  دهد؟! این جاست 
درمی یابد که ســلوک و ســیر به ســمت خداوند متعال، بدون وجود 
انســانی راه رفتــه و لذت وصال چشــیده، محــال اســت. از همیــن 
رهگــذر اســت که وجــود امام در عالــم ضرورت می یابــد و اهمیت 
والیــت بــرای انســان روشــن می شــود و از همیــن رهگــذر اســت که 

1 .اهّلل شناسی، ج1، ص۵۰.

2. مناجات محبین، مفاتیح الجنان.
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والیت، مهمترین رکن اسالم عزیز می شود که: 
ّجِ  َ ْوِم َو الْ َكاِة َو الّصَ ِة َو الــّزَ

َ
ل  الّصَ

َ
ــٍس َعل  َخْ

َ
ُم َعل

َ
ْســل ِ

ْ
»ُبــِيَ ال

َية«۱)اســالم بر پنج پایه 
َ

َوال
ْ
ْ ُيَناَد ِبَشْ ٍء َما ُنوِدَي  ِبال َيِة َو لَ

َ
َوال

ْ
َو ال

اســتوار شده است: مناز، زکات، روزه، حج و والیت و انسان ها 
به هیچ چیزی مانند والیت خوانده نشدند(.

اســالم برای رســیدن انسان ها به خداوند است، و این ولی الهی 
کــه دســت انســان ها را گرفتــه و آن هــا را بــه ســمت خداوند  اســت 
کــه قــرب و وصــال الهی  رهنمــون می شــود، پــس بــه همــان انــدازه 
ارزشــمند اســت، بــه همــان مقــدار اولیــاء الهی نیــز عزیــز و محترم 
هســتند. 2حــاج قاســم بــه پشــتوانۀ همیــن اعتقــاد ناب اســت که 

خطاب به خداوند عرضه می کند:

یز و ای رمحان رّزاق، پیشاین شکر شرم بر آستانت  »خداوندا!  ای قادر عز
کــه مرا در مســیر فاطمــۀ اطهــر و فرزندانش در مذهب تشــّیع  می ســامی 
عطر حقییق اسالم قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان عیل بن ابیطالب 
یــن و  تر کــه باال و فاطمــۀ اطهــر هبره منــد منــودی؛ چــه نعمــت عظمــایی 
که در آن نور اســت، معنویت،  ین نعمت هایت اســت؛ نعمیت  ارزمشندتر

1. وسائل الشیعه، ج1، ص1۸.

2. برای اطالع بیشتر رک. جلد چهارم از مجموعه برترین آرزو.
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کــه آرامش و  یــن قرار هــا را دارد، غمی  تر کــه در درون خــود باال یب قــراری 
معنویت دارد.

کــه مرا از پــدر و مادر فقیر، اما متدّین و عاشــق  خداونــدا! تــو را ســپاس 
کــی هبره منــد منــودی. از تــو عاجزانــه  اهل بیــت و پیوســته در مســیر پا
ین کی و مرا در عامل آخرت  می خواهم آن ها را در هبشتت و با اولیائت قر

از درک حمضرشان هبره مند فرما«.

ولی الهی با از میان برداشتن حجاب های میان خود و محبوب، 
کردن تمام قیود  به باالترین قله های هستی دست می یابد و با پاره 
از هر حصار و بندی مبرا می شود. ولی الهی است که با فتح آخرین 
ک  مقامــات خلقــت، آیینه وجــود خود را از هر منیــت و خودیتی پا

می سازد و آیینه تمام نمای خالق می گردد.
چنین است که علم ولی اهلل، آیینه علم اهلل است، قدرتش آیینه 
قدرت او، حیاتش حیات الهی  و برای همین است که هرچه به این 
عالم وابسته می شود عظیم و گرامی می شود. همین است که اشک 
بر مظهر عالم والیت، ابا عبداهلل الحسین؟ع؟ کلید نجات می شود: 
ُموِع 

ُ
؟ع؟ ِعْنــَدُه َفَخَرَج ِمــْن َعْيِنِه ِمــَن الّد َســْنُ ُ ِكــَر الْ

ُ
»َو َمــْن ذ

ُه 
َ
ْ َيْرَض ل  َو لَ

َّ
 اهَّلِل َعّزَ َو َجــل

َ
َكاَن َثَواُبُه َعــل ِمْقــَداُر َجَنــاِح ُذَبــاٍب 

ِة«.۱) هرکس که حســنی؟ع؟ نزد او ذکر شــود و از  ّنَ َ ِبُدوِن الْ

کامل الزیارات، ص1۰۰.  .1
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چشمش به اندازۀ بال مگیس اشکی خارج شود، ثواب او 
بر خدا خواهد بود و خدا به کمتر از هبشت برای او رایض 

منی شود(.

کــه تربیت شــدۀ مکتــب روایــات نــاب  بــه همیــن دلیــل اســت 
ائمــه؟مهع؟ بــه ایــن اشــک ریختن مباهــات می کنــد و خداونــد را بــر 
این نعمت بزرگ شــکر می نماید. حاج قاســم در این فراز از منشــور 
انســانیت خود، به تمام مبلغان اســالم عزیز، با زبان عملی آموزش 
می دهد که نباید از بیان عقائد و باور های اسالمی خجالت کشید؛ 
خیلی از مبلغین چون تبیین عقالنی و جهان شمولی برای بسیاری 
از آموزه های شــریعت ندارند، یا از اعتقاد به این دســتورات دســت 

می کشند و یا الاقل در بیان این معارف و مطالب، تقّیه می کنند.
ما باید بدانیم که اسالم عزیز آموزه ای خالف عقالنیت )آموزه ای 
عقل گریز( ندارد و این ماییم که در فهم حکمت ها و در تبیین باور ها 
بــا زبان عقالنیت کوتاهی  کرده ایم و برای همین از بیان شــماری از 
که  باور هــای خود خجالت می کشــیم. حاج قاســم به مــا می آموزد 
می توان یک ژنرال درجۀ یک نظامی بود و از باالترین و حساس ترین 
مناصب حکومتی و امنیتی برخوردار بود، اما در پیام خود خطاب 
به تمام مردم، سر را باال گرفت و از گریه بر سّید الشهدا؟ع؟ با افتخار 

سخن گفت. 
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می خواهــد شــهید  زهــرا  بــوددرک  شــهید پرور  مــا  مــادر 
او نخســتین مدافع حرم استلب دیوار و در پر از قسم است
صحبت از مادر شهیدان استنجف آن جا که اهل میدان است
بتــول کــرده  یــاد  ز را  مــا  کــرده بتــولکــم  مــادری بــر عمــاد1 
یکی از نسل او ابومهدی استکوثر آموزگار خوش عهدی است
مــادر قاســم ســلیمانی اســتجبهه در جبهه نور پیشانی است
در رگم شور خون فرمانده استجگرم بی قرار و درمانده اســت
شــب جمعه، شب زیارت بودشعله آن شب که فکر غارت بود
شــدآن شب جمعه، روضه احیاء شد إربــا  إربــًا  فرمانــده  تــن 
خــون َمــرد، آبــروی مــردم شــدشیشۀ عطر شد، سرش گم شد
راتــو بگو: شــعله پر کند جــان را! خیابــان  کنــد  تــر  مــا  خــون 
ماســتاین زمستان، بهار قاسم ماست قاســم  کاِر  آغــاِز  تــازه 
دست او پرچم سپاه علی استمالک ما، دلیل راه علی اســت
مــاریخت اردیبهشــت در دی ما زنــدۀ  شــهید  شــد  زنده تــر 
خصــم را احمــق آفریــده خــدانــاف مــا بــا جنــون بریــده خدا
کوتــاه آیــد از مــا نیســتزلف این داغ دست حاشا نیست هرکــه 
می گوییــمبین خون خفته ایم و می گوییم و  گفته ایــم  بار هــا 
داد آل احمــد  بــه  را  دل  امان نامــه رو نخواهــد داد2آن کــه  بــه 

1. شهید عماد مغنیه؟وضر؟.

2. شاعر: احمد بابایی.
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)4(
امید به عفو تو!

گون نصب شــده  گونا در یــک بیابــان، آینه هایی بــا اندازه هــای 
است که هرکدام به  میزانی نور خورشید را در روز منعکس می کنند. 
گر میان آینه ها مقایسه انجام دهیم می بینیم نور برخی بیشتر و نور  ا
برخــی کمتر اســت. در نتیجــه می گوییم همــۀ آینه هــا در اینکه نور 
کمتر اســت.  دارند باهم شــریک اند، ولی نور برخی بیشــتر و برخی 
گر آینه ها می فهمیدنــد، برخی نور خــود را به  رخ  حتــی ممکن بــود ا
یــاد خویش افتخار می کردند. به نظر شــما آیا  می کشــیدند و بــه نور ز
واقعــًا نور مال آینه هاســت؟ آیا می توان گفت آینه ها با خورشــید در 
نورداشــتن شــریک هســتند؟ یا اینکه همــۀ نورها به خود خورشــید 
گــر دقــت کنیــم آینه هــا باهــم شــریک اند، ولــی با  متعلــق اســت؟ ا
خورشید شریک نیستند و در برابر آن هیچ نوری ندارند. درحقیقت، 
همۀ نورها نور خورشــید اســت و هیچ آینه ای از خودش نوری ندارد 
و فقط کار آن  انعکاس نور اســت. تا هنگامی که خورشــید می تابد، 

4
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آن هــا نورانی انــد و تا خورشــید مــی رود، همه تاریک می شــوند؛ پس 
می توانیم بگوییم: »همۀ نورها نور خورشــید است و او در نورداشتن 

یکتا و بی شریک است«.
مثــال مــا در برابــر خداونــد مانند شــمعی نیســت که از خــود نور 
دارد، ولی در برابر نور خورشید نورش گم می شود و هیچ به  حساب 
نمی آید؛ مثال ما، مثال همان آینه هاست. تمام صفات کمالی ای 
کــه در مــا می تابــد و  کــه در ماســت، پرتــو صفــات خداونــد اســت 
لحظه به لحظــه بــه مــا منعکس می شــود و ما نیــز هرکــدام به قدری 
کــه خداونــد بــه ما ظرفیــت داده اســت، آن نــور را نشــان می دهیم. 
گاه به غفلت دچار می شویم و فکر می کنیم  متأسفانه، ما انسان ها 
نوری که در ماست، متعلق به خودمان است؛ فکر می کنیم این نور 
را خداوند به ما داده است و دیگر مال خود او نیست؛ فکر می کنیم 
در نورداشــتن بــا خداونــد شــریکیم و تنهــا تفاوت این اســت که نور 
خداونــد نامتناهی اســت اما نور مــا محدود و کوچک اســت، ولی 
که خورشید محسوس  این ها همه توهمی بیش نیست. آن هنگام 
دنیــا، در پِس پردۀ تاریکی شــب، پنهان می شــود، نــور آینه ها نیز به 
که نور آن ها از خودشان  خاموشی می گراید و ما این گونه می فهمیم 
نبوده اســت؛ ولی خورشــید عالم هستی که خداوند متعال است، 
چــون هیــچ گاه پنهــان نمی شــود و آینــۀ وجود ما همــواره از نــور او پر 
گمان می کنیم نور از خود ما  گاهی توهم زده می شــویم و  اســت، ما 
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اســت و ما با خداوند در نور شریکیم. علم، قدرت، جمال، عزت، 
ِملــک، ُملک و... همه وهمه تنها به خداوند تعلق دارد و هیچ کس 

با او شریک نیست و هرکه هرچه دارد امانت است.1
مؤمنــی کــه چنین اعتقادی پیــدا می کنــد، عبادت های خوب 
خود را نیز به خود نسبت نمی دهد؛ هر نوری را که به واسطۀ عبادت 
یا عمل صالح در خود مشاهده می کند، متعلق به خداوند دانسته 
و آن را بــه خــود نســبت نمی دهــد، بــرای همیــن چشــم امیــدی بــه 
کار های خود ندارد و چشــم امیــد او تمامًا به خداوند و کرم و فضل 
کار هــای خــوب مــا، فعــل مــا  اوســت. جــدای از ایــن، عبــادات و 
هستند و منسوب به ما؛ مایی که سراسر نقص و نداری و بیچارگی 
هستیم. در مقابل، فضل و کرم الهی، منسوب به اوست؛ اویی که 
سراســر، بــودن اســت و دارایی، و نور اســت و هســتی. بــرای همین 
اهل بیــت؟مهع؟ بــه ما آموزش داده اند که به پیشــگاه خداوند عرضه 

کنیم: 
 ِبَفْضِلَك 

ْ
ْعَماِلَنا َبل

َ
  أ

َ
َجاِة ِمــْن ِعَقاِبَك َعل  ِف الّنَ

ُ
ِكل

َ
ّت

َ
ْســُت أ

َ
»ل

ْيَنا«2)خدایــا! مــا بــرای جنات خودمان بــه اعمال خود 
َ
َعل

تکیه ای ندارمی، بلکه تکیه گاه ما فضل تو بر ماست(.

1. دریچه ای به عالم پنهان، فصل سوم.

2. مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی.
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کافریست تکیه بر تقوی و دانش در طریقت 
بایــدش1 تــوکل  دارد  هنــر  صــد  گــر  راهــرو 

مضافــًا بــر این، کســی که نگاهــی بــه خــدا دارد و نیم نگاهی به 
اعمال، از توحید به اندازۀ همان نیم نگاه دور اســت؛ انســان موحد 

تنها خدا را می بیند و بس!
انــدر شــکی کــی  تــا  ز وحــدت دال 

یکی گو، یکی دان، یکی بین، یکی2
کــه در کنار رحمــت بی انتهــای خداوند، بــه اعمال خود  کســی 
نیز نظر دارد و این اعمال را قابل تکیه کردن می بیند، اعمال خود را 
کنار خداوند دیده اســت و به همان اندازه  ولو در ســاحت نظر، در 
از اندیشــۀ توحیــدی دور شــده اســت. حــاج قاســم با همیــن نگاه 

توحیدی است که خطاب به خداوند عرضه می دارد:

یز و  ای خالق حکمی یب مهتا!  »خدایا! به عفو تو امید دارم ، ای خدای عز
کوله پشیت سفرم خایل، من بدون برگ و توشه ای به  دسمت خایل است و 
کرم تو می آمی. من توشــه ای برنگرفته ام؛ چون فقیر  امید ضیافِت عفو و 

می چه حاجیت است به توشه و برگ؟!  کر ]را[در نزد 

1. حافظ.

2. دیوان اشعار حاج مالهادی سبزواری.
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ق، چاُرقم پر است از امید به تو و فضل و کَرم تو؛ مهراه خود دو چشم  ساُر
کی هــا، یک ذخیرۀ ارزمشند  کــه ثــروت آن در کنار مهۀ ناپا بســته آورده ام 
دارد و آن گوهر اشــک بر حســنی فاطمه اســت؛ گوهر اشــک بر اهل بیت 
گوهــر اشــک دفــاع از مظلوم، یتــمی، دفــاع از حمصوِر مظلــوم در  اســت؛ 

چنگ ظامل. 
خداوندا! در دســتان من چیزی نیســت؛ نه برای عرضه ]چیزی دارند[و 
که به این  کــرده ام  نــه قــدرت دفاع دارند، اما در دســتامن چیزی را ذخیره 

ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به مست تو است.
کــردم، وقیت آن هــا را برایــت بر زمــنی و زانو  وقــیت آن هــا را بــه مستــت بلنــد 
گرفمت؛ این ها ثروِت  گذاردم، وقیت سالح را برای دفاع از دینت به دست 
کرده بایش. خداوندا! پاهامی سست  که امید دارم قبول  دست من است 
که از جهمّن عبور می کند، ندارد.  اســت. رمق ندارد. جرأت عبور از پیل 
زد، وای بر من و صــراط تو که از مو  مــن در پــل عــادی هم پاهامی می لــر
نازک تر اســت و از مششــیر ُبرنده تر؛ اما یک امیدی به من نوید می دهد 
کــمن. من با ایــن پا ها  کــه ممکــن اســت نلرزم، ممکن اســت جنــات پیدا 
گــذارده ام و دوِر خانــه ات چرخیــده ام و در حــرم اولیائــت  در َحَرمــت پــا 
در بنی احلرمــنی حســنی و عباســت آن هــا را برهنــه دوانــدم و ایــن پا ها را 
کــردم و در دفــاع از دینــت دویدم،  در ســنگر های طــوالین، مخیــده مجــع 
یاندم؛  گر یســمت و  گر یســمت، خندیدم و خنداندم و  گر یدم،  جهیدم، خز
یدن ها و به ُحرمت آن  افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خز

می ها، آن ها را ببخیش«. حر
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)5(
لقاء دلدار

حقیقــت  در  و  انســان ها  تمــام  نهایــی  هــدف  خداونــد  لقــاء 
کــه بــرای هــر موجــودی متصور اســت.  نهایی تریــن کمالــی اســت 
یــة بــن وهــب، به عنوان گزارشــگر یکــی از نفیس تریــن روایات  معاو

ائمه؟مهع؟، خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه می دارد:
؟ص؟   اهَّلَلِ

َ
ّنَ َرُسول

َ
ِوَى أ ِذى ُر

َّ
َبِر ال َ  ِف الْ

ُ
! َما َتُقول »َيا ْبَن َرُسوِل اهَّلَلِ

ّنَ 
َ
َوْوُه أ ــِذى َر

ّ
ِديــِث ال َ ّىِ ُصــوَرٍة َرَءاُه؟ َو َعــِن الْ

َ
 أ

َ
ــُه َعــل ّبَ ى َر

َ
َرأ

ْوَنــُه!« )اى  ّىِ ُصــوَرٍة َيَر
َ
 أ

َ
ــِة َعل ّنَ َ ــْم ِف الْ ُ ّبَ ْوَن َر ْؤِمِنــَن َيــَر ُ الْ

که از رســول  ى  پســر رســول خدا! نظرت چیســت دربــارۀ خبر
که: رســول خدا پروردگارش را بر  کرم؟ص؟ روایت شــده اســت  ا
که  ى  کرده است؟ و دربارۀ خبر که دیده مشــاهده  یت  هر صور
که: مؤمننی در هبشــت پروردگارشــان را به هر  کرده اند  روایت 

یت که می بینند مشاهده می کنند!( صور
ْيِه 

َ
ِت َعل

ْ
ُجِل َيــأ ْقَبــَح ِبالّرَ

َ
َيُة! َما أ : َيــا ُمَعاِو

َ
َّ َقــال ُ

ــَم؟ع؟ ث َفَتَبّسَ

5
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 ِمْن 
ُ

ُكل
ْ
ِك اهَّلَلِ َو َيــأ

ْ
اُنوَن َســَنًة َيِعيــُش ِف ُمل َ َ

ْو ث
َ
َســْبُعوَن َســَنًة أ

َيُة!  َّ َقال؟ع؟: َيــا ُمَعاِو ُ
 َيْعــِرُف اهَّلَلَ َحــّقَ َمْعِرَفِتــِه! ث

َ
َّ ال ُ

ِنَعِمــِه، ث
ِعَياِن. َو 

ْ
َشــاَهَدِة ال ّبَ َتَبــاَرَك َو َتَعــاَل ِبُ ْ َيــَر الــّرَ ــًدا؟ص؟ لَ ّمَ إّنَ ُمَ

ْن َعَى  َ َ
َبَصِر؛ ف

ْ
َيــُة ال ْؤ ِب َو ُر

ْ
َقل

ْ
َيُة ال ْؤ : ُر  َوْجَهــْنِ

َ
َيــَة َعــل ْؤ إّنَ الّرُ

َكَفَر ِباهَّلَلِ  َبَصِر َفَقْد 
ْ
َيِة ال ْؤ ِب َفُهَو ُمِصيٌب، َو َمْن َعَى ِبُر

ْ
َقل

ْ
َيِة ال ْؤ ِبُر

َكَفَر.  ِقــِه َفَقْد 
ْ
ل َه اهَّلَلَ ِبَ َو َبآَياِتــِه؛ ِلَقــْوِل َرُســوِل اهَّلَل؟ص؟: َمْن َشــّبَ

 
َ

: ُســِئل
َ

، َقال َســْنِ ْبــِن َعِلٍّ ُ ِبيِه َعِن الْ
َ
ِب َعــْن أ

َ
َثــِى أ

َ
َقــْد َحّد

َ
َو ل

َك؟! ّبَ ْيَت َر
َ
 َرأ

ْ
! َهل َخا َرُسوِل اهَّلَلِ

َ
: َيا أ

َ
ْؤِمِنَن؟ع؟ َفِقيل ُ ِميُرالْ

َ
أ

ِعَياِن؛ 
ْ
َشاَهَدِة ال ُعُيوُن ِبُ

ْ
ْ َتَرُه ال َرُه؟! لَ

َ
ْ أ ْعُبُد َمْن لَ

َ
َكْيَف أ : َو 

َ
َفَقال

ى  ْؤِمُن َيَر ُ َكاَن الْ َقآِئــِق المَيــاِن. َفــإَذا  ــوُب ِبَ
ُ
ُقل

ْ
ْتــُه ال

َ
ِكــْن َرأ

َ
َو ل

َيُة  ْؤ َبَصــُر َو الّرُ
ْ
ْيــِه ال

َ
 َمــْن َجاَز َعل

َّ
ُكل َبَصــِر َفإّنَ 

ْ
َشــاَهَدِة ال ــُه ِبُ ّبَ َر

َدًثا  ا ُمْ
ً

َتُه إذ
ْ
اِلِق؛ َفَقْد َجَعل َ وِق ِمَن الْ

ُ
َمْخل

ْ
 ِلل

َ
ُبّد

َ
وٌق، َو ال

ُ
ل َفُهَو َمْ

 َو 
َ
ُهْم! أ

َ
ْيل ا. َو

ً
يك َذ َمَع اهَّلَلِ َشِر َ َّ

ِقِه َفَقِد ات
ْ
ل ُه ِبَ َ وًقا! َو َمْن َشّبَ

ُ
ل َمْ

 ُتْدِرُكُه الْبصُر َو ُهــَو ُيْدِرُك الْبصَر 
َ

 اهَّلَلُ َتَعاَل: ال
ُ

ْ َيْســَمُعوا َيُقــول لَ
َبِل  َ ِكِن انُظــْر ِإَل الْ

َ
يِى َو ل ن َتَر

َ
ُه:ل

َ
ِبيــُر.1 َو َقْول َ ِطيــُف الْ

َ
َو ُهــَو الل

ُه 
َ
َجَبِل َجَعل

ْ
ُه و ِلل ّبُ   َر

َّ
ل َ َ

ا ت ّمَ
َ
يِى َفل اَنُه و َفَسْوَف َتَر

َ
َفِإِن اْسَتَقّرَ َمك

ُرُج ِمْن َســّمِ  َكَضــْوٍء َيْ َبِل  َ  الْ
َ

ــَع ِمــْن ُنــوِرِه َعــل
َ
ــا َطل َ

َ
ا.2َو إّن

ً
و َدّك

 َفَخّرَ ُموَس َصِعًقا 
ُ

َبال ِ
ْ

َيــاِط؛ َفُدْكِدَكِت االْرُض َو َصَعَقــِت ال ِ
ْ

ال

1. سوره انعام: آیه1۰3.

2. سوره اعراف: آیه 143.
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ْيَك 
َ
: ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إل

َ
وُحُه َقال ْيِه ُر

َ
 َعل

َ
َفاَق َو ُرّد

َ
ا أ ّمَ

َ
ًتا. َفل ْى َمّيِ

َ
أ

ّنَ الْبَصاَر 
َ
ى، َو َرَجْعُت إَل َمْعِرَفِت ِبَك أ َك ُتَر

َ
ّن

َ
ِمْن َقْوِل َمْن َزَعَم أ

 
َ

ى َو ال ــَك َتَر
َ

ّن
َ
يَن ِبأ ِقّرِ ُ   الْ

ُ
ل ّوَ

َ
ْؤِمِنــَن َو أ ُ  الْ

ُ
ل ّوَ

َ
َنــا أ

َ
 ُتــْدِرُكَك، َو أ

َ
ال

!
َ

ْنَظِر االْعل َ ْنَت ِبالْ
َ
ى، َو أ ُتَر

)حضــرت لبخندى زد، پــس از آن فرمــود: اى معاویه! چقدر 
زشــت اســت بــراى مــردى که هفتاد ســال یا هشــتاد ســال در 
کند و از نعمت هاى وى خبورد،  ُملك و حکومت خدا زندگی 
کــه باید و شــاید معرفت نداشــته  آنــگاه بــه خداونــد آن طــور 
باشــد! امام صادق؟ع؟: هر کس بگوید خداوند با چشم سر 

کافر است.  دیده می شود 
 حمّمد؟ص؟ 

ً
ســپس حضــرت؟ع؟ فرمــود: اى معاویه! حتقیقــا

پروردگار تبارك و تعایل را ندیده است با مشاهدۀ چشم هاى 
ؤیــت دل و  . و دیــدن بر دو قســم می باشــد: ر

ً
ى عیانــا ظاهــر

کــه مــراد از رؤیت را دیــدار دل  ؤیــت چشــم؛ بنابرایــن کیس  ر
که مراد  کیس  گفته و مصیب بوده اســت، و  بداند او درســت 
ؤیــت را دیــدار دیــدگان بدانــد او بــه خداوند و بــه آیات او  از ر
که خدا  کرم؟ص؟: کیس  کفر آورده است؛ به جهت قول رسول ا
کافر شــده اســت. و هر آینه   

ً
را به خملوقاتش تشــبیه مناید حّقا

 براى من حدیث کرد پدرم از پدرش از حسنی بن عیّل، 
ً
حتقیقا

گفت: از أمیراملؤمننی؟ع؟ پرســیدند: اى برادر رســول  که وى 
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خدا! آیا پروردگارت را دیده اى؟!
که ندیده  کیس را  گفت: و چگونه من پرستش منامی  در پاسخ 
باشم؟! وى را چشمان ظاهر به مشاهدۀ عیاین ندیده است؛ 

ولیکن دل ها با حقائق امياین دیده اند.
گر فرض شود مؤمی پروردگارش را با مشاهدۀ  به جهت آنکه ا
ق بصر و رؤیت جائز 

ّ
بصر ببیند، از آجنا که هر یش ء که بر آن تعل

 باید خملوق داراى 
ً
 باید خملوق بوده باشد، و حتما

ً
باشد حتما

خالق باشــد؛ بنابراین در این صورت تو وى را حادِث خملوق 
کــه خــدا را به خملوقاتش تشــبیه مناید،  کــیس  قــرار داده اى! و 
کــرده اســت. اى واى بر ایشــان! آیا  ــاذ 

ّ
یکی را ات بــا خــدا شــر

که خداوند تعایل می گوید: »چشم ها وى را ادراك  نشنیده اید 
منی مناینــد، و او چشــمها را ادراك می کنــد؛ و اوســت خداونــد 

لطیف خبیر.«
 تو مرا خنواهی دید! ولیکن 

ً
گفتــار وى را به مویس: »ابدا و نیــز 

گر آن کوه در جاى خودش استقرار داشت  نظر به کوه کن پس ا
در آن صــورت مــرا می بیی! در این حال چــون پروردگار او به 
کــرد.« در آن حال  کوه را از هم شــکافت و خرد  کرد   

ّ
کــوه جتــیل

که  ى  کــوه به قدر مقــدار نور فقــط خداونــد از نــور خودش بر 
کرد؛ که زمنی شکافته شد  از ســوراخ ســوزن بیرون رود طلوع 
کــوه صیحــۀ مــرگ زد، و مــویس به حال موت بــر روى زمنی  و 
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افتــاد. چــون بــه حــال خــود باز آمــد و افاقــه یافــت و روحش 
بکالبدش برگشــت گفت: پاك و مقّدس و منّزه هســیت تو اى 
که می پنداشــت تو دیده  پــروردگار من! من از ســخن آنکس 
می شوى بازگشت منودم، و به سوى تو توبه آوردم، و به عرفان 
که: دیدگان و چشم هاى  کردم  خویشن نسبت به تو رجعت 
ظاهــر منی تواننــد به تو برســند؛ و من اّولــنی اميان آورنده و اّولنی 
اقرار کننده می باشم به اینکه تو می بیی و تو دیده منی شوى؛ و 
ى(! ین دیدگاه دل و جان قرار دار ین منظر و راىق تر تر تو در باال

لقــاء اهلل، شــیرین ترین لــذت عالــم و برتریــن آرزوی تمــام نســل 
و  و نفســانّیت ها  از منّیت هــا  یعنــی خــروج  لقــاء اهلل  آدم اســت. 
نورانی شــدن بــه نور الهی. ســفر انســان به ســوی خداوند متعــال، با 
خروج از ظلمت های عالم ماده شروع شده و همین طور ادامه پیدا 
می کنــد تــا جایی که دیگر انســان، بــه حفظ حدود خــود نمی تواند 
گــر بخواهد به عوالم باالتر دســت پیدا کند باید قلب  باالتــر برود و ا
خــود را از کار انداختــه و آن عوالــم را به جای قلب خــود قرار دهد و 
به آن عوالم بیپوندند تا جایی که خود را به مخزن والیت و عظمت 
الهی متصل نموده و به دریای توحید وارد شــود و خداوند در وجود 
کم گردد. این جاست که انسان به نهایت درجۀ کمال رسیده  او حا

و به پایان سفر خود راه پیدا می کند. 



   50     شرح دلبری  

گفتۀ بزرگان اهل معرفت: »انسان باید در همۀ دعاهای خود  به 
نهایــت تقاضــای خود را رســیدن به ایــن مقام قرار دهد«. 1رســیدن 
بــه ایــن مقام عالی اســت کــه جان مشــتاقان الهــی را در آتش فراق 
ســوزانده و خواب و خوراک را از ایشــان گرفته است؛ همان گونه که 

دانشمند ذوالفنون و عاشق، مرحوم شیخ بهائی؟وضر؟ می فرمایند:

آتش به جانم افکند شوق لقاى دلدار
از دست رفت صبرم اى ناقه پاى بردار

اى ساربان خدا را پیوسته متصل ساز
ایوار را به شــب گیر شبگیر را به ایوار2

در کیش عشقبازان راحت روا نباشد
اى دیده اشك می ریز اى سینه باش افکار

هر سنگ و خار این راه سنجاب دان و قاقم
راه زیارتســت این، نه راه گشت  بازار

با زائران محرم شرطســت آنکه باشد
غسل زیارت ما از اشك چشم خونبار

ما عاشــقان مستیم ســر را ز پا ندانیم
این نکته ها بگیرید بر مردمان هشیار

1. برای اطالعات بیشتر رک. جلد راهنما شناسی از مجموعه برترین آرزو.

گویند. کاروان در سحرگاه را شبگیر  کاروان در عصر را ایوار و حرکت  2. حرکت 
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در راه عشق اگر سر بر جاى پا نهادیم
بر ما ما مگیر نکته ما را ز دست مگذار

در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی
در کار ما بهائی کرد استخاره صد بار

حاج قاسم، به عنوان تربیت شدۀ مکتب اسالم ناب، به خوبی 
فهمیــده اســت کــه در ایــن عالــم، هیچ چیزی جــز خداونــد ارزش 
هدف بودن ندارد و همان طور که باید تنها او را پرستید، باید تنها او 
را دوست داشت و تنها هوای وصال او را در سر پروراند. برای همین 

در این فراز از وصیت نامۀ خود می نویسد:

»خداوندا! سر من، عقل من، لب من، شاّمۀ من، گوش من، قلب من، 
مهه اعضا و جوارحم در مهنی امید به ســر می برند؛ یا ارحم الرامحنی! مرا 
کیزه بپذیر؛ آچننان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو  بپذیر؛ پا

را منی خواهم، هبشت من جوار توست، یا اهلل«

حاج قاســم چه خوب فهمیده اســت که تنهــا ارزش این عالم، 
وصــال خداونــد و فنــاء در ذات بی منتهــای اوســت؛ چــه خوب از 
کــه به خالق  امامــش، حضــرت زیــن العابدین؟ع؟ آموخته اســت 

مهربانش عرضه کند:
ِت...«)ای نعمت و ای  ِت  َو َيا ُدْنَيــاَي َو آِخَر »َيــا َنِعيِمي  َو َجّنَ
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هبشــت مــن و ای دنیــا و ای آخرت من! خدایــا، مهه چیز من 
تویی؛ هبشــت بدون تو چه ارزیش دارد و با وجود تو هبشــت چه 

رنگ و بویی خواهد داشت؟(

کــه جــز خــدا نمی بینــد، جز خــدا هم  انســان موحــد همان طــور 
نمی خواهد، خدا تمام هستی انسان موحد است!

الهی زاهد از تو حور می خواهد قصورش بین
به جنت می گریزد از درت یا رب شعورش بین
که وصال خداوند جز با  و حاج قاسم، چه خوب دریافته است 

ک شدن از غیر او ممکن نیست!  پا
آئینــه شــو جمــال پری طلعتــان طلــب

کــن خانه و پس میهمان طلب جاروب 

ک نمود، تا  بایــد صحیفــۀ دل را از هرچه غیر معشــوق اســت پــا
توفیق زیارت یار را به دست آورد.

ى ابیایت راجع به عشــق و حمّبت دختر  ح عامر »َقیس بن ُملّوَ
که حقیقــًة حاوى یك  ه  ســروده اســت  ّیَ  عاِمر

َ
ییل

َ
عمویش: ل

کتاب حمكت در ظرائف و دقائق عقالین و یك کتاب عرفان 
گرچه  در اســرار و رمــوز شــهودى راه وصول به حمبوب اســت. 
ى می باشد، و لیکن در واقع  بصورت ظاهر درباره عشق جماز
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که درباره هر عاشــق  ّیه عاّمه ایســت 
ّ
کل حاوى نکات عالیه 

 راجع به عشق به خداوند 
ً
صادىق صدق می کند. و خمصوصا

ى از اسرار سلوك إیل اهلل و وصول  متعال، بطور شگفت انگیز
إیل اهلل و فناى در ذات اقدس وى پرده بر می دارد، و سّر اعظم 
ق  ین طر حجاب هاى معنوى را روشــن می ســازد، و دقیق تر
ُموصله به مقام اقدس و حضرت مقّدسش را ارائه می دهد. 
ى شــده است  که نزد عاّمه به  جمنون  نام گذار قیس بن ُملّوح 

می گوید:
َنْظــَرًة ُبْعــِد 

ْ
ال  

َ
َعــیل  

َ
ْیــیل

َ
ل ِمــْن  ْیــُت  ّنَ َتَ

َو االضاِلــِع  شــا  َ احلْ َبــنْیَ  َجــًوى  ِلُیْطــیَف 
کــردم فقــط یــك بــار، آهنــم فقــط از مــکان دور و  و  ز مــن آر
و  ز بعیــدى به لییل نظر انــدازم و وى را ببیمن. چرا این متّنا و آر
کــه در اثر فراق  را منــودم؟ بــراى آنکــه آتش هــا و حرارت هاىئ 
گرفته  ون شــکم مرا و اجزاء ســینه مرا فرا لییل متام اعضاء در
بــود، و پیوســته در الهتــاب آن می ســوخمت و می گداخــمت و 
ى تســکنی یابــد و  ذوب می گردیــدم؛ خامــوش شــود و قــدر

کمن. آرامیش پیدا 
ى  َتــَر أْن  َتْطَمــُع  ــّیِ  َ

ْ
ــْت ِنســاُء احل

َ
َفقال

طاِمــِع  اْلَ ِبــداِء  ُمــْت   
َ

ْیــیل
َ
ل ِبَعْیَنْیــَك 

رفــمت در قبیلــۀ لیــیل بــراى حتصیــل مطلــومب و یافــن مــرادم و 
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بدســت آوردن مقصودم. چون از زن هاى قبیلۀ لییل، مکان و 
خیتند  گهان چنان آب سردى بر سرم ر  او را جویا شدم، نا

ّ
حمل

کــه مرا خشــك زده، متحّیر و مهبــوت در روى زمنی میخ کوب 
کردند.

 تــو چه می گویی؟! چــرا منرده بودى 
ً

گفتند: اصال آن هــا بــه من 
زودتر از این، تا این متّنا را منوده بایش؟! سزاوار بود- و حّق بود 
که تو قبل از این جبهت درد این مطامعت  بودن-  این سزاوار
و و پنــدار، بدیــن مقــام  ز مــرده بــودى و بــه چنــنی خیــال و آر
مقّدِس عشق لییل گام منی هنادى! تو می خواهی بوسیله این 
دو چشــم بزهــکارت و با این دو دیده هوس بــاز و هوس بارت 

لییل را نظر کی. 
هِبــا ى  َتــَر ِبَعــنْیٍ   

َ
ْیــیل

َ
ل ى  َتــَر َکْیــَف  َو 

داِمــِع  ِباْلَ ْرهَتــا  َطّهَ مــا  َو  ِســواها 
ى که لییل را ببیی با چشماین که با  تو چگونه قدرت آن را دار
آن، به غیر او نظر افکنده اى؛ و آن چشمان را با اشك و سوز و 
ى! این دیدگان ناظر  آِه نظر به غیر لییل، تطهیر ننموده اى؟! آر
به ما سواى لییل قابلّیت نظر به وى را ندارد، و توان و قدرت 
و کشــش دیــدار او را نــدارد، و ااّل به یك نظــره، مجال لییل او را 
کسترش را  کور می مناید و بنیاد هستیش را درهم می کوبد و خا
به باد فنا خپش  می سازد. چون نظر به ُجز او انداخته اى، باید 
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ى دیدگانت با  یه کی تا جمــار گر آن قــدر از آن اشــتباه و خطــا 
یه پاك کننده،  اشك روانت پاك گردد و شستشو شود؛ و این گر
و این ســوز و نیاز و آه و ناله، در حکم صیقل براى دیدگانت 

قرار گیرد.
ى  َجــَر َقــْد  َو  دیــِث  َ ِباحلْ ِمْنــا   

ُ
َتــّذ

ْ
َتل َو 

ســاِمِع  اْلَ ُخــروِق  یف  ِســواها  َحدیــُث 
و  مســامرت  و  منادمــت  و  شب نشــیی  از  می خواهــی  تــو 
ى، و بــا مکاملــت و حماضرت با  گفتگــوى بــا لیــیل لّذت ببــر
ین و عبارات دلنشــنی و لطائف منکنی  وى و بــا الفــاظ شــیر
گــردى؛ در حالــیت که ســخن غیر  ق در ابهتــاج و ســرور  او غــر
لییل به گوش تو خورده اســت، و کالم ُجز او چّکش صماخ را 
ق  کوبیده است، و در راه ها و طر بر روى ســندان استخوان آن 
گفتار ما ســواى او طنــنی افکنده و  گفتگــو، در گوشــت  ورود 

یان دارد. ى جر امواج آن هنوز در آن جمار
گر  هــر کس خبواهد لییل را ببیند منی تواند غیر لییل را ببیند، و ا
خبواهد سخن لییل را بشنود منی تواند سخن غیر لییل را بشنود. 
گردد  کــس خبواهــد به شــرف لقــاء و دیــدار خــدا مشــّرف  هــر 
منی توانــد آن را بــا صحبت اغیــار و دمشنان خدا و مقاصد غیر 
اهلّیه و منوّیات غیر سبحانّیه و آمال دنّیه دنیوّیه مجع مناید. 
که مرجعــش به اجتماع  و بــه حکم امتنــاع اجتماع ضّدین 
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نقیضنی می باشد، تا آن از میان نرود این پا در میدان خنواهد 
گذارد.

منظــر دل نیســت جاى صحبــت اغیار
آیــد«1 در  فرشــته  رود  بیــرون  چــو  دیــو 

کــه بــرای ورود به حرم یــار باید  آری حــاج قاســم خــوب می داند 
ک شود از هرچه جز اوست، برای همین،  تحصیل طهارت کند؛ پا
کیزه پذیرفته شــدن اســت که وضــو می ســازد، اما نه  بــرای همیــن پا
کیزه پذیرفته شدن، با خون خود وضو  هم چون ما؛ حاج قاسم برای پا

می سازد. طوبی له!

1. اهّلل شناسی، ج1، صص12۰ -122.
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)6(
هرچیز که در جستن آنی، آنی!

مســیر ما انســان ها به واســطۀ اهدافمــان تغییر می کنــد و تثبیت 
می شــود. ما انســان ها ابتدا هدفی را در ذهنمان ترســیم می کنیم و 
پس از آنکه آتش طلبمان نسبت به آن چیز روشن شد، به سمت آن 
هدف حرکــت می کنیم، پس می توان گفت: طلــب، موتور حرکت 
انسان هاســت. انســان تا طلــب دارد حرکت می کنــد، و به محض 
اینکــه آتــش طلــب در جانــش بــه خاموشــی گرایــد، از حرکــت بــاز 
می ایســتد. عاشــق ثروت، تا مال و ثروت مورد نظر خود را به دســت 
نیاورده اســت، برای به دســت آوردن اموال بیشــتر تــالش می کند و 
که به مطلوب خود رســید، در نفســش احســاس ســکون  هنگامی 
و بی انگیزگــی می کنــد. تا طلب ثروت و قدرت در وجود شــخصی 
باشــد، آن شــخص روی آرامــش را نخواهــد دیــد و به ایــن دلیل که 
ثروت و قدرت اهدافی اصیل و حقیقی نیستند، طالبان آن ها پس 

از رسیدن به آن ها نیز، طعم آسایش و آرامش را نخواهند چشید! 

6
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گــر طلــب انســان به امــری حقیقــی تعلق بگیــرد، انســان تا  امــا ا
رســیدن بــه آن هــدف در رنــج و لذتــی توأمان به ســر می بــرد و درد و 
درمان را با هم خواهد داشت و هنگامی که به مقصود حقیقی خود 
نائــل آیــد، چون جان با امری اصیل و حقیقی مواجه شــده اســت، 
راحتی می یابد و لذت وصل را با تمام وجود خواهد چشــید. حال 
طالــب حقیقــی قبــل از درآغوش کشــیدن مطلوب خود بســان این 

بیت خواجه؟وضر؟ است که می فرماید:
دســت از طلــب نــدارم تــا کام مــن بر آید

یا جان رسد به جانان، یا جان ز تن در آید

و پس از وصال و بدل گشتن آتش طلب به گلستان قرب و سرور، 
خواهد گفت:

شب وصل است و طی شد نامه هجر
ــع الـــفـــجـــر ــلـ ــطـ ــی مـ ــ ــت ــه حــ ــ ــی ــ ســـــــالم ف

بـــاش ــدم  ــ قـ ثـــابـــت  عـــاشـــقـــی  در  دال 
اجــر ــی  بـ ــار  ــ ک ــبــاشــد  ن ره  ــن  ــ ای ــه در  کـ

که  کنار تمام این سخنان باید این نکته را نیز در نظر داشت  در 
طلــب، تــا قبل از وصال، دائمًا در جان انســان وجــود دارد و از آن رو 
که طلب، به نوعی مطلوب را نشــان می دهد، نفس طالب تا پیش 
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از رســیدن به مطلوب، همواره در حال تشــّبه و نزدیکی به مطلوب 
اســت. بــه عبــارت دیگر، انســان هرچیــزی را که در عالــم به عنوان 
مطلوب خود قرار دهد، رفته رفته از آن رنگ می پذیرد و به آن شبیه 
می شود تا آن دم که مطلوب برای انسان حاصل شود و آب خنک و 
گوارای اتحاد، تلخی بیابان فراق را به طورکلی به فراموشــی بسپارد. 
که  گفته اند: »هر چیز  که بزرگان اهل معنا  بر پایۀ همین اصل است 

در جستن آنی، آنی!«
حــاج قاســم در میــان تمام محبوب هــای عالم، خــدا را برگزیده 
بود و از بین تمام مســیر های رســیدن به محبوب حقیقی، ســخت 
دل بســتۀ شهادت بود؛ پس همان مقدار که خداوند در یاد و خاطر 
حاج قاسم حضور داشت، به همان اندازه اندیشۀ شهادت نیز فکر 
و اندیشــۀ او را رهــا نمی کرد، برای همین اســت که خــود او اعتراف 
می کند همواره شــهادت و شــهیدان راه دوســت را در نظر داشــته و 

خانۀ جان خود را از عطر گلزار شهدا خالی نمی کرده است.

یز! من سال ها  کاروان دوســتامن جامانده ام. خداوند،  ای عز »خدایا! از 
وانه  کارواین بــه جــا مانده ام و پیوســته کســاین را به ســوی آن ر اســت از 
می کــمن، امــا خود جا مانــده ام، اما تو خــود میداین هرگز نتوانســمت آن ها را 
از یــاد ببــرم. پیوســته یاد آن ها، نام آن هــا، نه در ذهمن بلکــه در قلمب و در 

چشمم، با اشک و آه یاد شدند«.
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بر اساس همین اصل است که می بینیم، حاج قاسم در فرودگاه 
بغداد به شــهادت نرسید، بلکه او در تمام لحظات عمرش شهید 
زنده بود و با شــهادت زندگی می کرد. حاج قاســم ســنگر به سنگر، 
در تمــام عمــر بــه دنبال شــهادت گشــت و همین گشــتن از او یک 
شــهید تمام عیار ساخت؛ اتفاق فرودگاه بغداد تنها پردۀ آخر مسیر 
شــهادت طلبی او بود و حاج قاســم، در این پــرده، با به بازی گرفتن 
تنهــا  صهیونیســتی،  هفت تیر کش هــای  و  آمریکایــی  قمار بــازان 
کارگردانی الهی، بــه رخ تمام جهانیان  شــهادت خــود را با بهتریــن 
ی 

ّ
کشــید. حاج قاســم که روزی این ابیات عاشــق دلســوخته، مال

رومی را با اشک و آه قرائت می کرد:
تشــنۀ زارم بــه خــون خویشــتنتو مکن تهدیدم از مردن که من
پای کوبــان جــان برافشــانم بر اوگر بریزد خون من آن دوســت رو

او در نهایت با بهترین شهادت، شاهد وصل را در آغوش گرفت 
و به سمت محبوب پای کوبان، پرواز کرد!
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)7(
عشق بازی1

ما می توانیم نســبت به خداوند دو گونه مواجهه داشــته باشــیم؛ 
یــا او را بریده ازخــود فرض کنیم و او را چنان رئیســی بپنداریم که در 
اوج آســمان نشســته و به زیردســتان خود امر و نهی می کند، یا او را 
که مخلوقات، بریده از او نیستند بلکه  حقیقت بی نهایتی بدانیم 
کرمش تمام  تمامًا مظهر و آیینه و آیۀ اویند و خداوند از سر لطف و 
گــر خــدا را بریــده و  مخلوقــات را بــه عرصــۀ ظهــور در آورده اســت. ا
جــدای از مخلوقــات تصور نکنیم، آن گاه می توانیــم به جای روابط 
خشک رئیس و کارمندی، با او رابطه ای عاشقانه برقرار کنیم و او را 

محبوب و معشوق خود قرار دهیم. 
محبت، کشش درونی به سوی چیزی است؛ وقتی آتش محبت 
شــعله می کشــد و شــدت می یابد، آن را عشــق می نامیم. عشــق به 

کتاب »دریچــه ای به عالم پنهان« اخذ شــده  1. مطالــب ابتدایــی ایــن فصل عمدتــًا از 
کتاب مراجعه نمایند. است و مخاطبان می توانند برای تکمیل این مباحث به آن 

7
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کارهــا همچون ورزش و درس و... انســان را چنــدان تحت تأثیر قرار 
نمی دهد، ولی وقتی انســان عاشــق موجودی دارای عقل و شعور و 
عاطفه می شود، عشقش او را متحول کرده و گاه از خواب و خوراک 
گاه سال ها عاشق را در آتش فراق می سوزاند و در  می اندازد. عشق 
فشــاری شــدید قرار می دهد تا درنهایت، عاشق دل سوخته در این 

راه جان می بازد.
محبت همواره از لذت می جوشــد و به همین دلیل، به حســب 
گــون لــذت، انواعــی از محبــت وجــود دارد. لذت هــای  گونا انــواع 
انسان گاهی برخاسته از قوای حسی )بینایی، شنوایی، چشایی، 
بویایی و المسه( است و گاه بدون وساطت آن ها به دست می آید. 
لذت های حسی؛ یا مانند لذت بردن انسان از دیدن چهره یا منظرۀ 
زیبــا، شــنیدن صــدای خوش، خــوردن غذای لذیــذ، بوییدن عطر 
دل انگیــز، لمــس پارچــه ای لطیف یا خاراندن قســمتی از پوســت 
اســت کــه بــا حــواس پنج گانۀ ظاهــری حاصل می شــود و یــا مانند 

لذت احساس سیری و لذت سبکی و نشاط جسمانی است.
کــه در اثر تناســب روحی دو نفر  لذت هــای روحی، لذتی اســت 
باهــم به وجــود می آیــد. روح کــودکان لطافتــی دارد که انســان هایی 
کــه نفسشــان لطیف اســت، از انس گرفتــن با آن ها لــذت می برند و 
دوست دارند آنان را در آغوش بکشند؛ به این سبب، مادر به فرزند 
خردســالش عشــق می ورزد، گرچه چهره ای دلکش یا بویی خوش 
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و پوســتی زیبا نداشته باشــد. همین طور گاهی مردی در نخستین 
دیدار و نخســتین نگاه، از مرد دیگری خوشــش می آید و احســاس 
می کند با او تناســبی خاص دارد و  از مجالســت با او لذت می برد. 
این خصوصیت در میان مؤمنان بســیار دیده می شــود و در برخورد 
گهان به هم جذب  با یکدیگر به دلیل نور ایمانی که در قلب دارند نا
می شوند و دل می دهند؛ گرچه هیچ اطالع پیشینی از هم نداشته 

باشند.
محبت به جنس مخالف نیز در اصل از همین لذت های روحی 
نشــئت می گیــرد؛ چــون مــردان لطافــت روح زنانــه را دوســت دارند 
و زنــان صالبــت روح مردانــه را؛ ولــی گاهی در کنار ایــن لذت های 
روحی، لذت های حسی نیز با آن آمیخته می شود. محبت همواره 
توجه آفرین اســت و وقتی محبت شــخصی به حد عشق می رسد، 
خواه ناخــواه بــر او متمرکز می شــود. عاشــق دائم به فکرکــردن دربارۀ 
معشوق مشغول شده و از چیزهای دیگر غافل می شود. این غفلت 
گاهی ســبب می شــود عاشق از خواب و خوراک نیز بیفتد و زندگی 
عادی او مختل شده و از برخی مزایای زندگی معمولی محروم شود.
از دیگر ســو، عشــق فوایدی هم دارد؛ عشــق همراه با فراق سبب 
می شــود انســان در خــود فــرو رود و از لذت های حســی کناره گیری 
کنــد؛ رشــتۀ تعلقــات خــود بــه لذت هــای مــادی را قطع کــرده و در 
عــوض بــه ســوز و آه مشــغول شــود و بیشــتر بــه یاد معشــوق باشــد. 
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کناره گرفتن از لذت های حســی و درخودفرورفتن، هم زمینۀ بریدن 
از دنیا را در انســان فراهم می کند و بخل و حســادت و خودخواهی 
و... را ازبیــن می بــرد و هم، نفس را لطیف تر کرده و چشــم انســان را 
تاحدودی به عالم ماورای حس باز می کند؛ بنابراین، عاشــق از راه 
قلبش، دورادور از حال معشــوق باخبر شــده و با او مرتبط می شــود 
و گاه فراتــر رفتــه و گوشــه ای از پــردۀ غیب از مقابــل دیدگانش کنار 

می رود.
عاشق شدن، محصول تناسب روحی است؛ گاه انسان با کسی 
پیشاپیش تناسب روحی دارد و تنها محتاج آن است که محبوب 
خــود را پیــدا کنــد. در ایــن  حــال، در نخســتین دیــدار جرقــه ای در 
قلب انســان ایجاد می شــود و شــعله ای بر خرمن وجودش می افتد 
و او را عاشــق می کند. در این موقعیت، عاشق شــدن فقط محتاج 
یافتن معشــوق اســت و توجه کردن به کمال و زیبایی او. اما گاهی 
شخصی را می شناسیم و می خواهیم عاشق او شویم. در اینجا باید 
تالش کنیم با او سنخیت و یکرنگی پیدا کنیم. برای یکرنگ شدن 
بــا او، بایــد آن چنان که او دوســت دارد باشــیم؛ اگر همنوع ماســت، 
مانند او بشویم، مانند او بیندیشیم و مانند او رفتار کنیم؛ همچون 
یــم و بپوشــیم و چــون او بخندیــم و  او بنشــینیم و همچــون او بخور
کنیم  کار شدنی نیست مگر آنکه بر آن شخص تمرکز  بگرییم؛ این 
و دائم به یاد او باشیم تا لحظه به لحظه به او شبیه تر شویم و قلب و 
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روحمان به او نزدیک و نزدیک تر شود، تا جایی  که از این یکرنگی و 
تناسب، عشق زاییده شود. وقتی که عشق آمد، خود عشق انسان را 
به سوی محبوب می کشاند و ناخالصی ها را سوزانده و سراسر وجود 

انسان را با محبوب یکرنگ می کند.
هرچه انســان را به ســوی کمال برتر و لــذت عالی تر هدایت کند 
مثبت و هرچه انسان را از این واقعیت دور کند منفی است. کمال 
برتر، رسیدن به عالم توحید و بیرون رفتن از هر قید و تعلقی است. 
رهایی مطلق و گشــایش مطلق، عالی ترین حالی اســت که انسان 
می تواند به آن دســت یابد و البته در آن، انســان خوِد خود را نیز گم 

می کند؛ زیرا »خود« انسان نیز قیدی است که باید گشوده شود.
عشــق مثبت، عشــقی است که عاشــق را به سوی کمال مطلق 
کنــد و کمال مطلق تنها در دســت خداوند اســت؛ پس،  رهنمــون 
عشــق مثبت عشــقی اســت که انســان را به ســوی خداوند حرکت 
دهد. ازاین رو، بهترین عشق، عشق به خود خداوند است و سپس، 
عشق به عاشقان او یعنی اولیای الهی. این عشق ها وجود عاشق را 
از نور و طهارت پر می کند و کدورت ها را می شوید و روح انسان را از 
عالم دنیا کنده و به عالم ملکوت پرواز می دهد. عشق به خدا یعنی 
عشق به بی رنگی و بی قیدی و بیرون آمدن از هر تعلقی؛ باالترین و 
شیرین ترین لذت برای انسان نیز بیرون آمدن از همۀ محدودیت ها 
و تعلق ها و غرق شــدن در دریای تجرد و بی قیدی است. از همین 
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رو، عشــق به خدا عشــق به برترین و عالی ترین ســعادتی اســت که 
می توان تصور کرد.

انســان در دنیــا خــود را ســرگرم لذت هــا و خوشــی های محــدود 
کرده و این ســرگرمی، او را از جســتجوی لذت برتر غافل می کند. در 
کــه لذت وصال الهی را چشــیده اند تالش  ایــن میانــه، انبیا و اولیا 
می کنند انسان ها را به سوی این لذت برتر دعوت کرده و آتش عشق 
خدا را در قلب ها روشن کنند. انسان با کمک عقل و با استفاده از 
روشنگری اولیای الهی می تواند بفهمد برترین کمال، رفتن به سوی 
خداوند اســت و راه رســیدن به این کمال نیز، عاشق شدن است و 
وقتی این حقیقت را فهمید تالش می کند عشــق خدا را به  دســت 

آورد.
از نگاه دیگر، انسان در درون خود همواره با تمام وجود با خداوند 
اســت و خداونــد از رگ گردن بــه او نزدیک تر اســت؛ ازاین رو، وقتی 
انســان کمــی پرده هــا را کنــار می زند و خــود و فقر درونــی اش را بهتر 
کــه از آغاز عمر، همیشــه در آغوش خداوند  می شناســد، می فهمد 
بــوده و خداونــد را در آغــوش داشــته و آنــی از او جدا نشــده اســت و 
درمی یابد همۀ هســتی او کشــش و تمایــل به خداوند بــوده و اصاًل 
گر آن  به دلیــل این اتصال و ربط به خداوند اســت که وجــود دارد و ا
اتصــال نباشــد، عدم و نیســتی محض خواهــد بــود. به تعبیر دیگر 
انسان می فهمد از آغاز، وجودش عشق خالص به پروردگار بوده اما 
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خودش از این عشــق ذاتی غافل شــده است، حال با تقوا و مراقبه، 
پرده ها کنار رفته و آن را یافته اســت. هرچه فهم شــخص از توحید 
کنــد، حضور  بیشــتر شــود و فقــر درونــی خویش را بیشــتر احســاس 
خداوند را نیز در درون خود و در تمام هستی، بیشتر حس می کند و 
به او بیشــتر عشق می ورزد. همۀ موجودات این عشق ذاتی را دارند 
و همه در درون خود سراســر ربط و اتصال با خداوند هســتند و این 
عشق است که آن ها را سر پا نگه داشته است و بدون آن، لحظه ای 

دوام نخواهند یافت. 
کــه خداوند نیز عاشــق  گــر درســت بیندیشــیم خواهیم فهمید  ا
مخلوقات خود است؛ البته نه به این معنا که خداوند از مخلوقات 
خودش که ناقص اند لذتی ببرد؛ بدین معنا که با همۀ وجود، آن ها 
را در آغوش خود گرفته و تربیت کرده و سیر می دهد و به آن ها لطف 

و نعمت را سرازیر می کند و یک لحظه نیز رهایشان نمی کند.
گــر کســی بفهمد همــه، هرچــه دارنــد از خداوند دارنــد و همه،  ا
آینــه داران جمــال او هســتند، درمی یابــد کــه در عالم هســتی جز او 
چیزی شایستۀ محبت و دلدادگی نیست و نباید به جز او به چیزی 
گر تا بــه امروز غیر خدا را دوســت  دل بســت. هم چنیــن می فهمــد ا
داشــته است، این احساس به مانند دوست داشتن عکسی است 
کــه در آینــه وجــود دارد و درحقیقــت، او دوســتدار صاحب عکس 

بوده است.
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بنابراین، انسان باید تنها عاشق خود خداوند باشد و اگر هم چیز 
دیگری را جز او دوست دارد، تنها و تنها به خاطر نزدیکی آن چیز به 
خداونــد، به او عشــق بورزد و در قلبش محبوبی جــدای از خداوند 

متعال نسازد.
در حکمت الهی این مطلب به اثبات رسیده است که معلول، 
همــواره وجــودی ضعیف تــر از علــت خــود دارد و محال اســت که 
معلولی از علت خود قوی تر باشد. نفس انسان برای حرکت به سوی 
که تمام  خداوند متعال، نیاز به چیزی قوی تر از خود دارد در حالی 
اعمال ما معلول نفس ما هستند و همان طور که گفته شد، از نفس 
مــا، یعنــی از علــت خــود، ضعیف ترند. پــس هیچ کــدام از اعمال 
یــا کار هــای خوب مــا نمی تواند نفس مــا را قدمی به ســوی خداوند 

متعال حرکت دهد.
ایــن محبت و کشــش از جانب خداوند متعال اســت که جان 
ک می کند و آن را به ســمت عالم قدس  انســان را از تمــام بدی هــا پا
پرواز می دهد. تمام فلسفه، تمام اعمال عبادی و صالح انسان این 
اســت که به واســطۀ این اعمال در نفس انســان نســبت به خداوند 
متعال، محبت ایجاد شود؛ برای همین بزرگان اهل معنا گفته اند: 
گــر سال هاســت مشــغول انجام دســتورات پــروردگار هســتید اما  »ا
محبت و عشقتان به خداوند متعال زیاد تر نشده است، بدانید که 
اعمال خود را آن گونه که باید انجام نداده اید!«. باید توجه شــود که 
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سخن ما در این جا تضعیف جایگاه مهم عبادات و اعمال صالح 
در ســعادت و کمال انســان نیســت؛ ســخن تنها در این اســت که 
مقصود اصلی از عبادت، رســیدن به محبت پروردگار است. پس 
انســان مؤمــن و محــّب پــروردگار بیــش از تمام انســان ها بــه اعمال 
عبــادی پایبنــد اســت و دســتورات دینــی را بهترین راه رســیدن به 
عشق و محبت الهی و بلکه تنها راه رسیدن به حّد اعالی محبت 

می بیند.
حــاج قاســم بیــن مواجهــۀ خشــک و اداری بــا خــدا و مواجهــۀ 
کــه  عاشــقانه بــا حضــرت او، راه دوم را برگزیــد و به خوبــی دانســت 
بهترین راه و بلکه تنها راه رسیدن به سعادت کمال، عشق ورزیدن 
به اوست، جل جالله. عبارت های این سالک دل سوخته بهترین 
گــواه بــر این اســت که حاج قاســم، دل به وادی محبت ســپرده بود 
و از رهگــذر عشــق بــه خداوند متعــال، فناء و وصول بــه او را طلب 

می نمود:

یز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن ]است[ »عز
کیس که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، حمبوب 
که پیوسته از تو خواسمت سراسر وجودم را مملو از عشق به  من، عشق من 

کی؛ مرا در فراق خود بسوزان و مبیران.  خودت 
یزم! من از یب قراری و رســوایِی جاماندگی، ســر به بیابان ها گذارد ه ام؛  عز
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مــن بــه امیــدی از این شــهر بــه آن شــهر و از این صحــرا بــه آن صحرا در 
می، حبیب، به َکَرمت دل بسته ام، تو خود  زمستان و تابستان می روم. کر
میــداین دوســتت دارم. خوب میداین جــز تو را منی خواهم. مــرا به خودت 

متصل کن!
گرفته اســت. من قادر بــه مهار نفس  خدایــا وحشــت مهۀ وجــودم را فرا 
خود نیسمت، رسوامی نکن. مرا به ُحرمت کساین که حرمتشان را بر خودت 
کــه حرم آن هــا را خدشــه دار  ميــی  کــرده ای، قبــل از شکســن حر واجــب 

که به سویت آمدند، متصل کن.  می کند، مرا به قافله ای 
معبــود من، عشــق من و معشــوق من، دوســتت دارم. بار ها تــو را دیدم 
کــردم، منی توامن از تو جدا مبامن. بس اســت، بس. مــرا بپذیر، اما  و حــس 

آچننان که شایستۀ تو باشم«.

مقام معظم رهبری، دربارۀ علل اثرگذاری واقعۀ عاشورا در جمع 
پاسداران انقالب اسالمی می فرمایند:

 گفت که مهنی معنوّیت و عرفان و توّسل 
ً
»شاید بشود قاطعا

و فنــاء یف اهلل و حمــو در معشــوق  و ندیدن خــود در مقابل ارادۀ 
که ماجراى عاشــورا را هم این طور  بویب اســت  ذات مقّدس ر
کرده است. به عبارت دیگر،  باعظمت و ُپرشــکوه و ماندگار 
یده و خملوق  این جانِب اّول یعی جانب جهاد و شهادت آفر

آن جانِب دوم است؛ یعی مهان روح عرفاین و معنوى.
خییل هــا مؤمننــد و می روند جماهدت می کنند، به شــهادت 
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کم ندارد اما یك  ى  هم می رســند، شــهادت اســت، هیچ چیز
شــهادت هم هســت که بیش از روح اميان، از یك دل سوزان، 
از یــك روح مشــتعل و یب تــاب در راه خدا و در حمّبت پروردگار 
و غرقۀ در ذات و صفات اهلی، سرچشــمه می گیرد. این گونه 
ى  ى پیــدا می کنــد. این، حــال دیگر جماهــدیت، طعــم دیگــر

ى در تکوین می گذارد«.1 می خبشد. این، اثر دیگر

آن چه در کالم حضرت آقا به عنوان مسئلۀ محوری در اثرگذاری 
شهادت مطرح می شود بعد معنوی شهید است؛ فعاالن فرهنگی 
و به طور کلی تمامی مکاتب تربیتی در اســالم، به مســئلۀ معنویت 
به صــورت ویــژه و محوری نگاه می کنند اما نکتۀ اصلی و اساســی 
این است که تعریف دقیق معنویت چیست و در کار های فرهنگی 
بــه چــه انــدازه باید بــر روی معنویت تمرکــز کرد! به عبــارت دیگر در 
فعالیت هــای فرهنگــی باید تا کدام نقطه پیش رفت که احســاس 

کرد هدف اصلی معنویت در اسالم بدست آمده است؟!
مقــام معظــم رهبــری در این فرمایش کلیــدی، بــا ادبیاتی کاماًل 
عرفانی، مرز های معنویت را تا ســر حد »فناء  فی اهلل« و »محوشــدن 
گر کســی مانند حاج قاســم سلیمانی با  در معشــوق« باال می برند. ا
شــهادت خود نه تنها بدنۀ اصلی جامعۀ کشــور را، که حتی بخش 

کثیری از پاسداران انقالب اسالمی، 13۷۶/۰۹/13. 1. بیانات در دیدار با جمع 
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عمــده ای از جامعــۀ جهانــی را تحت تأثیــر قــرار می دهــد، به علت 
اثر پذیری او از این آموزه و حرکت به سمت این هدف عالی و راقی 

است.
همان گونه که در بخش های متعددی از وصیت نامۀ این سردار 
عاشق و دل سوخته به وضوح مشاهده می شد، حاج قاسم ابتدا در 
لشــگر عّشــاق خداوند قرار گرفت و سپس ســردار دل ها شد؛ شرط 
اثرگذاری عمیق به فرمودۀ رهبری معظم همین اســت که در مســیر 
تهذیبــی خود و جامعه، بــه حال خوش معنوی، نمازخوان شــدن، 
باحجاب شــدن و... اکتفــاء نکنیم بلکه هــدف اصلی خود را تنها 
کــه در این  و تنهــا فنــاء فی اهلل و محوشــدن در معشــوق قــرار دهیم 
که نماز و روزه و حج و جهاد ما نیز طعم و اثر دیگری  صورت است 
پیدا خواهد نمود. یکی از نزدیک ترین افراد به حاج قاسم می گوید:
»حاج قاسم حضرت زهرایی بود. خیلی جاها در جنگ و بعد از 
جنگ با توسل به حضرت زهراء؟اهس؟ مشکالت را حل می کرد. یک 
فاطمیــه هم در روســتای خود در کرمان ســاختند که در آن مراســم 
یــم، باید بــه نماز شــب های حاجی  می گیرنــد. از همــه اینهــا بگذر
اشــاره کنــم. هر شــب نماز شــب می خوانــد، آن هم با نالــه و گریه و 
نجــوا. من خودم شــاهدم؛ چون در همــۀ مأموریت ها من با حاجی 
بــودم. اگر خیلی خســته هم بــود باز یک ســاعت می خوابید، بیدار 
می شــد و بعد شــروع می کرد به نمــاز. واقعًا این صحنۀ عشــق بازی 
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و نجواهــای حاجــی در نمــاز شــب هایش تماشــایی بــود. مــا هــم 
کــه می خواســتیم نمــاز بخوانیــم در مواجهه بــا این حــال حاجی از 
خود بی خود می شــدیم و دیگر نمی توانســتیم نمــاز بخوانیم و فقط 
مبهــوت حاجــی بودیم. باید در آن صحنه باشــید تــا متوجه حرف 

من بشوید!«1

1. هفته نامۀ صبح صادق، نصراهّلل جهانشــاهی، پاســدار بازنشسته، راننده و همسایۀ 
حاج قاسم سلیمانی.
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)8(
جمهوری اسلامی، قرار گاه حسین بن علی؟ع؟ 

یــداد تاریخی  مــا می توانیــم انقــالب اســالمی را به عنوان یــک رو
کنــار تمــام تحلیل هــای تاریخــی،  کنیــم و می توانیــم در  مالحظــه 
ارزش  باشــیم؛  نظاره گــر  آن  تمدنــی  بعــد  در  را  اســالمی  انقــالب 
تمدن سازی اسالمی زمانی بهتر و بیشتر روشن می شود که با نگاهی 
از باال، مصائب بشــر امروز را از دریچۀ مدرنیســم و پســت مدرنیسم 
مالحظــه کنیم. مقــام معظم رهبری دربارۀ نقش تمدن اســالمی در 

کنارزدن تمدن های اومانیستی)انسان محورانه( غربی می فرمایند:
ى  برجســته تر علمــی  نظــرات  تنــا  نــه  عربســتان  »ملــت 
 علم و سواد 

ً
 نظر علمی نداشــت. اصال

ً
نداشــت، بلکه اصال

نداشت. آن گاه، چننی مجعییت، در طول ده سال حیات مبارك 
پیغمبر، بعد از هجرت و در دوران حکومت، پایه هاى مدنّییت 
کــه آن مدنّیــت چند صد ســال دنیــا را اداره کرد و متام  را چیــد 
مدنّیت هــاى دنیــا را حتت تأثیر قــرار داد. در آن قــرون- قرون 

8
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یب متّدن برتر  ســوم و چهارم و پنجم و ششم میالدى- متّدن غر
ىق منقرض شــده بــود و متّدن ایراین هــم در واقع  بــود؛ متّدن شــر
یب  یل می بینمی که متّدن  اسالمی ، آن متّدن برتِر غر ى نبود. و چیز
یب در مقابــل این متّدن  را از بــنی بــرد. بدیــن معنا که متــّدن غر
منقرض شد؛ مثل ستاره که با آمدن خورشید دیگر نور ندارد، 
وز دیگر هیچ است  که با آمدن خورشــید و طلوع ر یا مثل ماه 
یب که با آمدن یك متخّصص  و یا مثل یك طبیب ابتدایِی جتر
 ُپررویی 

ً
درجۀ اّول با چند عنوان دکتراى فوق تّصص، اصال

کنــد. وقیت کــه متّدن   کــه بگویــد: کیس به مــن مراجعه  اســت 
اسالمی  آمد، چننی شد.

وپــا در مقابــل متّدن  که مهــه چیــز ار ایــن یــك واقعیــت اســت 
اســالمی رنــگ باخــت و ایــن تــا قرن هــاى چهــارم و پنجــم 
ى هــم ادامــه داشــت. البته بعــد از ایــن، متّدن  و ششــم هجــر
کرد تا به دوران رنســانس رســید. بعد  اســالمی ســال ها تنّزل 
کــرد. منهتا  یب دوبــاره شــروع بــه اوج گرفن  از ایــن، متــّدن غــر
متّدن غرب، در متام آن ســال هاى بعد از غلبۀ متّدن اســالمی، 
کتاب ها و منابع  مشــغول تغذیه از این متّدن بوده اســت. به 
ین دانشمندان، دانشمنداین  کنید! برجســته تر آن زمان نگاه 
که می توانســتند با آثار اســالمی سروکار داشته باشند  بودند 
ى بفهمنــد و آن هــا را ترمجه کنند. حال ســؤال  و از آن هــا چیــز
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که این متّدن اسالمی چگونه به وجود آمد؟  اصیل این است 
که از  گرفتنــد و برخی معتقدند  برخــی می گوینــد از آثار ایران 

گرفتند. آثار روم 
اما این حرف ها، حرف هاى جاهالنه و چبگانه اســت. حال 
فرض کنمی که ده عنوان کتاب از جایی ترمجه کردند، آیا با این 
ده عنوان کتاب، متّدن درســت می شــود؟ آیا متّدن اســالمی با 
ترمجۀ آثار یوناین و رومی و هندى درست شد؟ نه. جوهر متّدن 
اســالمی، از درون خــودش بــود. البتــه متــّدن زنــده، از دیگران 
کــه این دنیــاى آباد؛  هم اســتفاده می کند. ســؤال این اســت 
ایــن بــه کار گرفــن علم؛ این کشــف حقایق درجــۀ یك عامِل 
که به وسیلۀ مسلمنی به وجود آمد؛  وجود- مهنی عامل ماّده- 
ایــن اســتخدام اندیشــه ها و فکرها و ذهن هــا و فّعالیت هاى 
وز در  عظــمی علمی و به وجود آوردن دانشــگاه هاى عظمی آن ر
مقیــاس جهــاین؛ پدید آوردن ده ها کشــور ثرومتنــد و مقتدر در 
کجا  یخ، از  آن روزگار و یك قدرت سیایس یب نظیر در طول تار
یت را جز قدرت ســیایس  یخ، قدر به وجود آمد؟ مشا در طول تار
وپا تا قلب شــبه قاّره، یك  که از قلب ار ید  اســالم ســراغ ندار
ى بــر آن حکومت  کشــور واحد شــده باشــد و قدرت ماندگار
وپــا، دوران جهالــت و بدخبــیت  کنــد! دوران قــرون وســطاى ار
براى اروپاســت. اروپایی ها قرون وســطی را »دوران ســیاهی و 
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یکی  وپا تار یکی« می نامند. مهان قرون وسطایی که در ار تار
و ســیاهی بود، دوران تشعشــع علم در کشورهاى اسالمی، از 
که دوران  ى-   دربارۀ قرن چهارم هجر

ً
مجله ایران است. اصال

تشعشــع علم اســت- کتاب ها نوشــته و حتقیق هــا کرده اند. 
چنان قدرت ســیایس، چنان قدرت علمی، چنــان دنیاآرایی، 
ى و چنــان اســتخدام متــام نیروهــاى زنــده و  کشــوردار چنــان 
ى، بر اثر چه چیز به وجود آمد؟ بر اثر تعالمی  سازنده و فّعال بشر

اسالم. مسئله، فقط این است. 
کــرد و آن درس هر روز  اســالم یــك درس را بــه مســلمنی تعلــمی 
لؤ و علّو  که در بنی مسلمنی باشد، نتیجه اش درخشش و تأل
معنــوى و مــاّدى اســت. آن درس درِس جماهــدِت خالصانه 
که جماهــدت خالصانه و خملصانه  و خملصانه اســت. هرجا 
منهتــا  بــود.  خواهــد  لــؤ  تأل و  درخشــش  نتیجــه اش  باشــد، 
جماهدت خالصانه و خملصانه، ممکن اســت براى خدا اجنام 
گر براى خدا  گیرد، ممکن هم هست براى غیِر خدا اجنام گیرد. ا
گرفت، مهیشــگی، ماندگار و زایل ناشــدین اســت؛ اما  اجنام 
گرفت، ماندگار نیســت. ممکن است  گر براى غیِر خدا اجنام  ا
کیس باشــد؛ خالص و خملــص بــراى او حرکیت  یکــی عاشــق 
را اجنــام دهــد. یا عاشــق مهيِن خود باشــد؛ خالص و خملص 
بــراى مهينــش حرکیت را اجنــام دهد. این ها ماندگار نیســت و 
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تا وقیت اســت که این هیجان و احســاس در او باشد. به جمّرد 
اینکه احساس او یك ذّره سرد شد، چشمش باز می شود و به 
گردنش  که آیا من بروم مبیرم تا فالن کس خبورد  خود می گوید 
گر براى خدا باشــد، این طور نیســت. هر  کلفــت شــود؟! امــا ا
قدر دّقت عقالین انسان بیشتر شد، جماهدتش بیشتر خواهد 
شد. براى اینکه می داند: ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَد اهَّلِل باٍق؛ 

که براى خدا دادمی می ماند«.1 آچنه 

آن چــه در ایــن فرمایشــات مقام معظــم رهبری به عنــوان نگینی 
در  اســالم  ظرفیــت  بــه  اشــاره  می کنــد،  چشــم نوازی  درخشــان 
تمدن ســازی و برون رفــت از ظلمــت توهمات خودســاختۀ بشــری 
یــم چنان کــه مقــام معظــم رهبــری به آن اشــاره  گــر بــاور دار اســت؛ ا
فرمودنــد، خاصیت تمدن ســازی اســالم، برخاســته از متن اســالم 
است، باید باور کنیم که امروز هم می توان به برکت اسالم و تعالیم 
نــاب آن، از ظلمــت مدرنیســم به در آمــد و با اتکاء به اســالم ناب، 
کــه در عصــر  تمــام ظرفیت هــای توحیــدی اســالم را، بــه آن مقــدار 
غیبت ممکن اســت به صحنه آورد. امام امت اســالمی؟ق؟ همنوا 
با فقه شــیعه، راه تحقق تمّدن ســازی اســالمی را، در عصر غیبت، 
تحقــق والیــت فقیه به عنوان ســّکان  دار تشــکیل و مدیریت تمّدن 

1. بیانات در دیدار فرماندهان رده های مختلف سپاه، 13۷3/۰۶/2۹.
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اســالمی می دانســتند و مقام معظم رهبــری به عنوان خلف صالح 
کمیت والیت فقیه را در همین راستا  ایشان، انقالب اسالمی و حا

تحلیل و دنبال می کنند. حضرت آقا در سخنانی می فرمایند:
ت، قضیۀ بناى یك نظام 

ّ
یزان من! جوانان! براى این مل »عز

یخ جدید، قضّیه اى جّدى است. آن  و متّدن  اسالمی  و یك تار
ید. را جّدى بگیر

کودتــا می کند و نظامی بر ســِر  ى، یکــی   یك وقــت در کشــور
کار می آید. آن نظام، چند صباحی هست؛ بعد هم می رود- 
یــا یکــی دیگــر از او حتویل می گیــرد- و مهه چیز به حــال اّول 

برمی گردد.
 یك وقت قضیه این گونه اســت و این مهه نقل ندارد. آچنه در 
ایران اّتفاق افتاد، مسألۀ یك حرکت عظمی در مقیاس جهاین 
تمی؛ مرزهاميان هــم، مرزهاى حمدودى 

ّ
اســت. مــا البّته یك مل

می. بــه این نکته  ى ندار اســت. بیــرون از ایــن مرزها هــم کار
توّجه داشته باشید.

 تالش و فعالیت ما در داخل مرزهاى خودمان است. اما این 
انقالب، حمدود به این مرزها نیست. این پیام یك پیام جهاین 
ت ایران 

ّ
که وقیت مل بود. دلیلش چیســت؟ دلیل، این اســت 

و رهبــر عظمی الّشــأن ما- امام بزرگوار- ایــن کار را اجنام دادند، 
کردند نوروز  کــه بودند، احســاس  مســلمانان در هرجــاى دنیا 
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آن هاست. روز نِو آن ها آغاز شد؛ بااینکه به آن ها ربطی نداشت.
در  جدیــدى  مقطــع  کردنــد  احســاس  دنیــا  جــاى  مهــه  در   
خیشــان بــه وجود آمد. ایــن را ما از نزدیك دیــدمی. خوِد من  تار
گذشته در کشورهاى دیگر  این واقعّیت را در طول سال هاى 
از نزدیك ملس کرده ام و از ده ها زبان دیگر هم شنیده ام. این ها 
وایــت و حــدس و حتلیل نیســت؛ واقعّیات اســت. هرکیس،  ر
هر مســلماین، هرجاى دنیا بود، وقیت این انقالب پیروز شــد، 
وقیت امام در صحنه ظاهر شــدند، وقیت پرچم اســالم و ال إله 
کرد که پیروز شــده اســت. از این  إاّل اهلل باال رفت، احســاس 
خیل عظمی یك میلیاردى در سراسر دنیا، بعىض این احساس 
کردند؛ شــد مهنی  زه  را تداوم دادند، دنبالش راه افتادند و مبار
گــون به وســیلۀ هنضت هاى  گونا کشــورهاى  کــه در  حــوادىث 
گرچه ما در مرزهاى  کردند. ا اسالمی راه افتاد. بعىض هم رها 
می، امــا این  ى نــدار کار خودمــان هســتمی و بــه بیــرون مرزهــا 

پیام، پیام بنی امللیل و جهاین است«1.

حضرت آقا، در ســخنان دیگری، انقالب اســالمی و نتیجۀ آن، 
یعنی تشکیل نظام اسالمی را گام اول تحقق تمدن اسالمی معرفی 
کرده و بدین وسیله »تمدن اسالمی« را به عنوان هدف غایی مطرح 

1. بیانات در آستانۀ سالروز تسخیر النۀ جاسوسی، 13۷3/۰۸/11.
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می فرمایند:
گر فرض   پانــزده هزار طلبه دارد؛ ا

ً
»امــروز می گویند هتران مثال

بفرمایید ده سال دیگر این پانزده هزار طلبه تبدیل بشوند به 
گاه، مؤّثر، ســخنور، نویسنده، این  پانزده هزار انســان حمّقق، آ
چقدر چیز مهّمی است؛ این چیز کمی است؟ این چقدر تأثیر 
خواهد گذاشت در دیی کردن جامعه و حتّقق جامعۀ اسالمی 
زویش هســتمی. جامعۀ اسالمی خییل مهم است؛  که ما در آر

می تا جامعۀ اسالمی. ما خییل فاصله دار
که ما نظام اسالمی را تشکیل داده امی، دولت   کرده امی  عرض 
که البّته هنوز دولِت  می، یك چیزکی  اسالمی را نصفه کاره دار
کرد، آن وقت  گر دولت اسالمی حتّقق پیدا  اسالمی نیســت؛ ا
که بتوانــمی جامعه مان را  نوبت می رســد بــه جامعۀ اســالمی 
یل و اجيــاد متّدن   کنمی؛ بعــد آن وقت نوبــت جهان مشو اســالمی 

اسالمی  است«1.

ظلمــت  از  برون رفــت  راه  کــه  می دانــد  به خوبــی  قاســم  حــاج 
مدرنیســم و توهم زندگی انسان ُپست مدرن، تحقق تمدن اسالمی 
است، و تا تمدن اسالمی محقق نشود، اهداف عالی و راقی اسالم 
در ســطح بیــن المللــی قابل تحقق نخواهــد بود. دروازۀ رســیدن به 

1. بیانات در دیدار با مدیران و طالب حوزه علمیه تهران، 13۹۵/۰2/2۵.
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کبیر انقالب  تمّدن اســالمی هم، همان طور که در نــگاه بنیان گذار 
و خلف صالح ایشان مطرح است، چیزی جز والیت فقیه نخواهد 
بود، به همین دلیل حاج قاسم تمام مجاهدان جهان اسالم را مورد 
خطــاب قــرار داده و آن ها را به این نکتۀ اساســی ملتفت می نماید 
گــر به والیت فقیه و عرصۀ تحقق آن، یعنی جمهوری اســالمی  کــه ا
خدشه ای وارد شود، نه تنها اهداف اسالم ناب محقق نخواهد شد 
که مدرنیسم و تحجر به عنوان دو دشمن و رقیب اصلی اسالم ناب، 
تمــام موجودیــت فعلی اســالم را هم از میان خواهند بــرد و به کمتر 
از هدم تمام مظاهر وجودی و پویایی اســالم راضی نخواهند شــد.

»خطاب به برادران و خواهران جماهدم...
خواهــران و بــرادران جماهــدم در این عامل،  ای کســاین که ســر های خود را 
گرفتــه و در بازار  یــه داده اید و جان ها را بر کف دســت  بــرای خداونــد عار
کنید: مجهوری اسالمی،  عشــق بازی به ســوق فروش آمده اید، عنایت 
مرکز اســالم و تشــّیع اســت. امروز قرارگاه حســنی بن عیل، ایران اســت. 
گر مانــد، دیگر حرم ها  بدانیــد مجهــوری اســالمی حرم اســت و این حرم ا
گر دمشن، این حرم را از بنی برد، حرمی باىق منی ماند، نه حرم  می مانند. ا

ابراهیمی و نه حرم حمّمدی )ص(.
ین عامِل دین که جهان را تکان داد و اسالم را احیا  خوب می دانید منّزه تر
ک ما، والیت فقیه را تنا نسخه جنات خبش  رگ و پا کرد، یعی مخیی بز
کــه به عنوان شــیعه بــه آن اعتقاد دیی  ایــن امــت قــرار داد؛ لــذا چه مشا 
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ید، بدانید ]باید[به  که به عنوان ســّی اعتقاد عقیل دار یــد و چه مشا  دار
دور از هرگونــه اختالف، برای جنات اســالم خیمــۀ والیت را رها نکنید. 
خیمه، خیمۀ رسول اهلل است. اساس دمشی جهان با مجهوری اسالمی، 
آتش زدن و ویران کردن این خیمه اســت. دور آن چبرخید. واهلل واهلل واهلل 
گر آسیب دید، بیت اهلل احلرام و مدینه حرم رسول اهلل و جنف،  این خیمه ا

کاظمنی، سامرا و مشهد باىق منی ماند؛ قرآن آسیب می بیند«. کربال، 

خود نمایــی  قاســم  حــاج  وصّیــت  فراز هــای  ایــن  در  آن چــه 
می کنــد، اشــاره به توفیق عظیمی اســت که امروز بــه برکت اتصال 
بــا والیــت و از رهگــذر انقــالب اســالمی نصیــب ملت ایران شــده 
اســت. مــردم ایــران بــه برکــت ارتبــاط و انس بــا خانــدان عصمت 
تــالش و مجاهــدت جهــت اجــراء  بــه  واســطۀ  و  و طهــارت؟مهع؟ 
دســتورات ائمــه اطهــار؟مهع؟ )خصوصــًا پافشــاری بــرای تحقــق و 
که عین دســتورات  ایجاد حکومت اســالمی مبتنی بر والیت فقیه 
احــکام آن ذوات مقــّدس  تمامــی  اجــرای  راه  و  اطهــار؟مهع؟  ائمــه 
اســت( تبدیل بــه پرچم داران حرکت عظیم تمدنی اســالم شــده و 
به واســطۀ توســل به حضــرات معصومیــن؟مهع؟ توانســته اند بیش از 
کــرده و در  هــر قــوم و ملتــی خــود را از انوار معصومیــن؟مهع؟ بهره مند 
گردان مرحوم  حصن حصین والیت آن ها باقی بمانند. یکی از شــا
آیــة اهلل نائینــی از مراجع بــزرگ تقلید نجف از ایشــان نقــل می کند:
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کــه خباطــر هتاجــم بیگانگان  »در زمــان جنــگ جهــاین اول 
اوضاع ایران خییل آشــفته بود،مرحوم ناییی از این پیشــامد 
ناهنجــار بــه ســاحت مقدس امئــۀ معصومنی؟مهس؟ شــکایت 
 به ساحت مقدس امام زمان؟س؟ 

ً
یادی می کرده، خمصوصا ز

که: یابن احلسن! ایران اینطور شده، مردم،  شکایت می کرده 
یب سروســامان شــدند، یب پنــاه شــدند، نظــم نیســت، امنیت 

نیست....
گرد خود می فرمایند: خییل به حمضر  مرحوم نائیی به این شــا
وز در حنی توســل، بر من  امــام زمــان نالیدم! تا اینکــه یک ر
کــردم، دیدم حضرت  یارت  مکاشــفه ای شــد، امام زمــان را ز
ایستاده اند، یک دیوار مرتفعی سر به آمسان کشیده، حضرت 
کردم، دیدم  کن،من نگاه  که به این دیوار نگاه  اشــاره فرمود 
یب  یک دیواری هست مرتفع اما این دیوار کج شده و عن قر

یزد، به یک مویی بند است! که فرو بر است 
دیدم انگشت حضرت به طرف دیوار است...

کــج می شــود، امــا مــا با  فرمودنــد: ایــن دیــوار، ایــران اســت، 
می خراب شود! اینجا  انگشــتمان نگهش داشته امی و منی گذار
می خراب شود!«1 شیعه خانۀ ماست! کج می شود اما منی گذار

گر حوزه خراسان، ص1۷۵. 1. احیا
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گر ایران، امروز پایتخت مقاومت جهان و مرکز طرح ریزی تمدن  ا
که ایران خیمه گاه حضرت  نوین اســالمی اســت، برای این اســت 
ابا عبــداهلل؟ع؟ شــده اســت؛ ایــن توفیــق عظیم بــه برکــت ارتباط و 
توســل بــا اهل بیت؟مهع؟ برای ما پدیــد آمده اســت و مبلغین دین و 
فعاالن فرهنگی باید این نکتۀ کلیدی را از سردار مقاومت بیاموزند 

که کلید توفیقات ما همین ارتباط با والیت و اولیاء الهی است.
گــر به دنبــال کار عمیق در گســترش و بلکه جهان شــمول کردن  ا
این انقالب هستیم، چاره ای جز کار بر روی عقاید و باور ها نداریم.

ک و باور صحیــح، به واســطۀ کــم کاری ما یا  گــر ایــن اعتقــاد پــا ا
شــبهه افکنی دشــمنان کم رنگ و یا محو شــود، اول از همه انقالب 
اســالمی عزیــز ضربــه خواهــد خــورد، لــذا عمیق تریــن و پر ثمر تریــن 
کار بــر روی اصــول و مبانــی عقاید  کنونــی،  کار انقالبــی در شــرایط 
گــر فعالیت های  اســالمی اســت؛ دغدغه منــدان عرصۀ انقــالب، ا
انقالبی را تنها و تنها در راهپیمایی ها و فعالیت های جهادی و... 
خالصه کنند و از کار بر روی اعتقادات و باور های صحیح دست 
کاری مغایر با  بکشــند و یا خدایی نکرده فعالیت های اعتقادی را 
کنند، در حقیقت ناخواســته بزرگترین خیانت  انقالبی گری تصور 
را بــه انقــالب و اســالم عزیز و خون شــهداء و مجاهدین این عرصه 

مرتکب شده اند.
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)9(
خامنه ای عزیز را، عزیز جان خود بدانید

که امروز والیت فقیه، یعنی ســّید  حاج قاســم به خوبی می داند 
علی خامنه ای؛ به همان اندازه که حفظ اسالم ضرورت دارد، باید 
برای راهکار حفظ و نشــر آن یعنی تمدن سازی اسالمی ارزش قائل 
شــویم و بــه همان انــدازه که تمدن اســالمی ارزشــمند اســت، باید 
برای ساز و کار تحقق آن، یعنی والیت فقیه اهمیت قائل شویم و به 
که والیت فقیه اهمیت دارد، ولّی فقیه محترم اســت  همان اندازه 
و امــروز ولــّی فقیــه یعنی حضرت آیــة اهلل العظمی خامنــه ای؟دم؟. به 
همین مناســبت است که ســردار رو به مردم خود کرده و با صدای 

رسا می گوید:

»خطاب به برادران و خواهران ایراین...
یــز ایــراین من، مــردم پر افتخار و ســربلند که جان  بــرادران و خواهــران عز
کما اینکه مشــا صد ها هزار  مــن و امثــال من، هــزاران بار فــدای مشا بــاد، 

9
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کنید. اصول یعی  کردید؛ از اصول مراقبت  جان را فدای اســالم و ایران 
 این حکمی، مظلوم، وارســته در دین، فقه، عرفان، 

ً
یّل فقیه، خصوصا و

یِز جان خود بدانید. حرمــت او را حرمِت  یــز را عز معرفــت؛ خامنه ای عز
مقدسات بدانید.«

اما آن چه که سردار، سربسته برای ما باقی می گذارد اشاره به نکتۀ 
عمیق تری اســت؛ از آن جا که والیت فقیه بر اســاس مبنای فقهی و 
گر هر کس دیگری جز حضرت  دینی ما به دست آمده است، امروز ا
آیة اهلل خامنه ای بر مسند زعامت امت اسالمی می نشست، احترام 
او و اطاعت از فرامین وی بر تمام ما واجب بود، اما سخن حاج قاسم 
با ما این است که: این رهبر ویژگی های دارد که او را ممتاز می کند!

رهبــر انقــالب برخاســته از متن اصیل حوزه های علمیه اســت؛ 
یعنی اســاس ســلوک فردی خود را در دو ســاحت علــم و عمل قرار 
داده و در هــر دو ایــن عرصه  هــا نیــز، ســوای اینکــه در فّنی تریــن و 
دقیق ترین جریانات قرار گرفته اند، خود از پیشــتازان این عرصه به 

شمار می آیند.
در بعد علمی بسیاری از بزرگان به برجستگی، بلکه شایستگی 
مقام معظم رهبری اعتراف و اذعان داشته اند؛ تنها از باب آشنایی 
با مقام علمی حضرت آیة اهلل خامنه ای به ذکر نظر دو تن از اساتید 
بزرگ و مطرح حوزۀ علمیه قم بســنده می کنیم. مرحوم آیة اهلل مؤمن 
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گردان مطرح و برجســتۀ مرحــوم آیة اهلل بروجــردی و بنیانگذار  از شــا
کبیر انقالب اسالمی؟امهر؟  می فرمایند:

پرســیت نظام  کــه آیــةاهلل خامنه ای سر »در خنســتنی روزهــایی 
اســالمی را عهــده دار شــده بودند، بــرای اینکــه دیگر علمای 
که از دانش فقهی و علمی ایشان مطلع شوند،  غیرمســئول 
بــا برخی برادران فاضل خدمت آیةاهلل خامنه ای رســیدمی؛ به 
کردمی: برای اینکــه دیگران هــم از معلومات و  ایشــان عــرض 
دانش فقهی مشا مطلع شــوند خوب اســت جلســه ای علمی 

داشته باشمی.
که  کمی است  که مدت  گفتند: فعاًل  که ایشان  یادم هست 
کار  قات  ها بــرای این  مــن به عنوان رهبری تعینی شــده ام مال
گفتمی: منظورمان مهنی امروز و فردا نیســت،  مانع اســت. ما 
چند وقت دیگر )مثاًل یک ماه( اجازه بدهید، که ایشان قبول 

کردند.
این جلسات با حضور فقهای شورای نگهبان و برخی بزرگان 
کــه به حلــاظ علمی شایســته بودند و حــوزه آن هــا را به عنوان 
اعلم قبول داشــت، برگزار شــد؛ یادم هســت از میان علمای 
ميی که از علمای بزرگ قم بودند، جناب  قم، جناب آقای کر
کــه آن زمان مســئولیت نداشــتند،  آقــای هامشــی شــاهرودی 
آقــای حــامت یــزدی و برخــی بــزرگان دیگــر مثــل جنــاب آقای 
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کی به این جلســات دعوت شــدند، این جلســات  مهدوی 
برگــزار شــد و مباحثه های علمــی و فقهی بنی فقهــا و آیةاهلل 
که در آن جلســات  کســاین  گرفت و بر مهه  خامنه ای شــکل 
شرکت کرده بودند، روشن و قطعی شد ایشان در حوزه اجهتاد 
توامنند هستند و از نظر علمی، شخصییت بسیار ارزمشند دارند 
و در متــام ابــواب فقــه از ملکــه اجهتــاد برخــوردار هســتند«1.

آیــة اهلل ســید جعفر کریمــی نیز به عنــوان عضو جامعه مدرســین 
قــم و یکــی از افــرادی که در جلســات علمی با مقــام معظم رهبری 
حاضر بودند، جایگاه علمی مقام معظم رهبری را چنین توصیف 

می نمایند:
ز تفکر آقای خامنه ای بیش از  »قدرت علمی، استعداد و طر
مهه به امام نزدیک بود و نه تنا در ردیف دیگران بلکه اقدم 
از مهه است... در صالحیت مرجعیت نه تنا از آقایان دیگر 

یادتر هم دارند. کم ندارد بلکه ز هیچ چیز 
کــه  وقــیت در جلســۀ جامعــه مدرســنی مطــرح شــد افــرادی 
کــردم یکــی از  کنــمی، مــن عــرض  صالحیــت دارنــد را بــرریس 
افرادی که در رأس صاحلنی است آقای خامنه ای است. خدا 
که  کند مرحوم آیةاهلل مشــکیی را؛ فرمود: آقایان دیگر  رمحــت 

1. خبرگزاری تسنیم.
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برای مرجعیت مطرح هســتند، ما درس و حبثشــان را دیدمی و 
کردند اما نســبت بــه آقای خامنه ای  شــنیدمی و برای ما نقل 

چیزی نشنیده امی. 
که در مشــهد مقدس هســتند را  کردم: مشا آقایاین  من عرض 
که در جنف هســتند  گفمت: آقایاین  گفت: نــه.  می شناســید؟ 
می شناسید؟ گفت: نه! گفمت: مهه آقایان قم را می شناسید؟ 

گفت: نه.
گفــمت: مــن مهــه را   ایشــان فرمــود: مشــا مهــه را می شناســید؟ 
یت می توامن اندازه بگیرم و این که  کبر می شناســم و با چوب 
کردم با حفظ این که شــب اول قبر  آقــای خامنــه ای را مطرح 

من مسئول اعمال خودم هسمت، نام بردم«1.

حضرت آیةاهلل محمد یزدی رئیس شورایعالی جامعه مدرسین 
حــوزه علمیــه قــم و از فقهــای شــورای نگهبــان دربــاره حضــرت آقا 

چنین می گوید:
که حضــرت آیــةاهلل خامنــه ای را دیدم در  »بنــده اولــنی باری 
مشهد پای منبر ایشان در مسجد کرامت بود که شیفتۀ ایشان 
یان بازنگری قانون اسایس بود که درجه  شدم و بعد از آن در جر
علمی و سیایس و درجات عایل ایشان را مشاهده کردم. بنده 

1. خبرگزاری تسنیم.
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معتقدم حضرت آیةاهلل خامنه ای از فقهای عایل مقامی است 
کم نظیر است در اسالم و بنده هیچ مرجعی را منی شناسم  که 
کــه بــه انــدازه ایشــان حــوادث امــت اســالمی را بشناســد«1.

در بعــد عملــی هــم قضیــه بــه همیــن شــکل اســت؛ هرچنــد 
که درجات ســلوکی و عملی مقام  مالحظاتی ســبب شــده اســت 
معظــم رهبــری در پــرده ای از کتمــان باشــد، اما اواًل حضــرت آقا در 
مســائل ســلوک عملــی ســخت دلبســته و معتقــد جریــان عرفانی 
و  دقیق تریــن  فــن،  اذعــان متخصصیــن  بــه  کــه  نجــف هســتند 
منطبق ترین مســیر به مســیر اهل بیت؟مهع؟ و برجســته ترین راه برای 
تهذیب نفس و سیر و سلوک الی اهلل به شمار می آید و از طرف دیگر 
توصیه های مکرر ایشــان به اســتفاده از اهل معنویــت2، دعا، ذکر و 
مســائل معنوی ای از این قبیل، حکایت از حال درونی خود ایشان 

1. سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

گردان  که از شا 2. شــهید ســردار حاج قاسم سلیمانی با مرحوم آقا سیدکمال موسوی 
مرحوم انصاری همدانی بود و در نجف به منزل امام هم رفت و آمد می کرد و با حاج  آقا 
ســیدمصطفی خمینــی، فرزنــد امام هم حشــر و نشــر داشــت، مرتبط بــود. بنده چند 
کردم. ایشان از مخلصان علمای وارسته و اهل معنا  سالی مرحوم سیدکمال را زیارت 
کرمان بود و حاج قاســم ســلیمانی  و مجاهــده بــود. مرحوم ســیدکمال موســوی اهل 
هــم باایشــان ارتبــاط داشــت و این نشــان می دهد جوهره ســردار شــهید حاج قاســم 
سلیمانی، جوهره دیگری بود.) بخشی از یادداشت شفاهی آیةاهّلل محمد باقر تحریری، 
استاد اخالق و عرفان و تولیت حوزه علمیه مروی، درخصوص ابعاد معنوی شخصیت 

حاج قاسم سلیمانی به نقل از سایت »فرهیختگان«.(
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دارد. مقام معظم رهبری در باب مکتب عرفانی نجف و بزرگان آن 
می فرمایند:

که  کــیس بوده اســت  »مرحــوم آخونــد مــال حســینقیل  مهداین 
یــان ســلوکِی عرفان متشــرعِی خالــِص نــاب از آن بزرگوار  جر
که استاِد  ِى معروف  جوشــیده. مرحوم آقا ســید عیل شوشــتر
ى بود،  زا و استاد خییل از بزرگان بود و خودش فقیه بزرگوار میر
بیت کند و او آخوند مال حسینقیل  مهداین  توانست یك نفر را تر
که این سلسله را به راه انداخته است. مرحوم آقا شیخ  است 
زا  کربالیی، مرحوم آقا میر ى، مرحوم آقا ســید امحــد  حممد هبار
زا عیل آقاى قاىض- و  ى- پدر مرحوم آقا میر یز جواد آقاى تبر

کردند«1. بزرگان دیگر، هرکدام در این عرصه، تالش فراواین 

همچنیــن ایشــان در دیــدار بــا اعضــاء مجمــع عالــی حکمــت 
اسالمی می فرمایند:

گفته  ى نــدارم.  »بنــده هیــچ دمشــی و خمالفیت بــا عرفان نظــر
نسان عدّو ملا جهله. بنده هیچ ورودى در عرفان  می شود: اال
یت هم ندارم؛ منهتا اعتقادم این  ى ندارم، اما هیچ عــداو نظــر
کــه ما نبایــد عرفــان را به معنــاى الفــاظ و تعبیرات و  اســت 

فرمول هاى ذهی مثل بقیۀ علوم ببینمی. 

1. بیانات در دیدار با علما و روحانیون همدان، 13۸3/۰4/13.
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عرفــان، مهــان مرحــوم قــاىض اســت، مرحــوم مالحســینقیل  
کربالىئ است؛ عرفان واقعی  مهداین است، مرحوم سید امحد 

این هاست. 
مرحــوم آقــاى طباطباىئ خودش فیلســوف بود، اهل فلســفه 
که در عرفان از  بود، بالشك در عرفان هم وارد بود؛ منهتا آچنه 
ایشان معهود است، عرفان عمیل است؛ یعی سلوك، دستور، 
ى باید  گرد به معناى ســالك. عرفان نظر گرد؛ شا بیت شــا تر

به سلوك بینجامد. 
خب، موضوع عرفان، ذات مقدس پروردگار است؛ موضوع 
عرفــان، خداســت. از ایــن جهــت، برتــر از مهــۀ علوم اســت. 
خــب، ایــن خــدا باید در زندگــی کیس که اهل عرفان اســت، 
گفته میشد در عرفان  که  کســاین را دیدمی  کند. ما  جتیل پیدا 
ى از مهــه هبترند، اما در عرفان عمیل یك قدم برنداشــته  نظــر
 مسائل 

ً
ى را دیدمی و درك کردمی که اصال بودند. ما افراد اینجور

سلوکی و این ها را حس نکرده بودند. آچنه که من به آن تکیه 
که این   یك حرکت عمیل دیده شود؛ 

ً
که واقعا دارم، این است 

در مورد اهل معقول، به طور عام مطلوب اســت. آن کســاین 
هم که به عنوان اهل حمكت و اهل معقول شــناخته شــدند، 
که این جنبۀ معنوى در آن ها وجود داشته.1 کساین اند   

ً
غالبا

1. بیانات در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، 13۹1/11/23.
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عــالوه بر معرفی جریان عرفانی نجف به عنوان عرفان حقیقی و 
جریان عرفان متشــرعی خالص شیعی، حضرت آقا در فرمایشات 
فراوانــی بــر عمــده اصول عرفان اســالمی یعنــی توجه به خــدا، ذکر، 
کیــد فرموده انــد؛ هرچند  توســل، تــوکل و... اشــاره داشــته و بــر آن تأ
ذکــر حّتــی قســمت کوچکــی از ایــن فرمایشــات، مجالــی چندین 
برابــر فضــای فعلــی می طلبد اما از بــاب تیمن و تبــرک و همچنین 
آشناشــدن هرچــه بیشــتر با فضــای فکری مقــام معظم رهبــری، به 
گوشــۀ کوچکی از این ســخنان اشــاره می کنیم. ایشــان در دیدار با 

اقشار مختلف قم می فرمایند:
»إن شــاء اهلل آینــدۀ روشــن و خــویب از حلاظ مــادى و معنوى 
در انتظار ملت عظمی الّشــأن ماست. نور امید را باید مهیشه 
می. با نور امید و با تالش اســت که إن  در دل هــا زنــده نگه دار
شــاء اهلل بــه ســر منزل خواهید رســید. البته در ایــن راه، توجه 
 از طــرف جوانان 

ً
و توســل و دعــا و ارتبــاط بــا خدا خمصوصــا

کرم صلوات اهلل و سالمه علیه  نباید فراموش شــود. پیغمبر ا
یت، دامئ با خــداى متعال در حال راز و نیاز  بــا آن قدرت ملکو
یل اهلل اعظم أرواحنــا فداه و  و توجــه و توســل بود. توســل بــه و

ارتباط قلیب با آن حضرت، جزو وظایف ماست«.1

1. بیانات 13۷1/1۰/1۹.
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ایشان در موضع دیگری می فرمایند:
»ارزش معنویت  با هیچ یك از ارزش هاى ماّدى قابل مقایسه 
ل الزم  کــه وارد این مقوله شــود برایش اســتدال نیســت. کیس 
یل  کــه وارد این مقوله منیشــود با هیچ اســتدال کــس  نــدارد؛ آن 
کــرد. ارزش ذکر؛ یعــی یاد خدا،  منیشــود او را بــا حقیقت آشــنا 
کار بــراى خــدا و  یــدن بــه خــدا،  ز توّجــه بــه خــدا، عشــق ور
و  جــّذاب  و  ین  شــیر و  گیــرا  چنــان  خــدا،  بــراى  ى  کار فــدا
یبایی  هــاى ماّدى و جســماین  کــه بــا هیچ یــك از ز دلرباســت 

قابل مقایسه نیست.«1
یزان باید ایــن فرصیت را  یز ما و مشــا عز »به هرحــال، ملــت عز
گذاشــته اســت قــدر بدانید.  کــه خداى متعال در اختیارتان 
ایــن اقبــایل که دل هاى مشا به ســوى خــدا و معنویت  و ذکر و 
خشوع و توّجه و تضّرع دارد، خییل باارزش است. این، مهان 
یب  وز اســالم را از یك مجع حمــدود غر کــه یــك ر عامــل اســت 
کــرد و این متــّدن، قرن ها-  بــه یــك متّدن عظــمی جهاین تبدیل 
کرد و امروز هم  اقل در چند قرن از قرون اولّیه- دنیا را اداره  ال
دنیــا، مدیون متّدن اســالمی اســت. توّجه به خــدا و توّجه به 
معنویت، باعث تکویِن چننی متّدین شــد، و ااّل با انگیزه ها و 

گران، 13۷3/11/۰3. 1. بیانات در دیدار هنرمندان و سینما
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ى به وجود منی آمد.«1 تالش هاى ماّدى، چننی متّدن ماندگار

حضــرت آقــا در دیــدار رئیس جمهــور وقت و هیــأت دولت هم 
می فرمایند:

کنیــد. از خــداى متعــال توفیــق خبواهیــد.  »بــه خــدا تــوکل 
وز بــا معنویــت  و خداى متعــال تقویت  وز بــه ر رابطه تــان را ر
ى، مشا را از ذکر و توجه و پرداخن  کار کنید. مبادا اشتغاالت 
که در  بــه معنویات بازبدارد! یعی یکی از خطرها این اســت 
می و از آن ارتباط قلــیب خودمان غافل  ق بشــو عمل زدگــی غــر
ى که پشــتوانۀ نشــاط و شــور و شوق و حترك و  مبانمی. آن چیز
توفیق ماست، کمك اهلی است. کمك اهلی را باید به معناى 

کرد«2. کلمه از خدا خواست و از خدا طلب  واقعی 

تمــام این ســخنان حکایــت از حال درونی و مایــۀ وجودی خود 
که در اوست! کوزه همان برون تراود  که از  ایشان دارد 

در بعــد حکمــت و تدبیر فوق العادۀ ایشــان نیز عــالوه بر تحلیل 
تصمیمــات و شــیوۀ مدیریتی ایشــان می توان ســری بــه تحقیقات 
پژوهشــکده های غربــی و نظــرات محققــان آنــان زد و بــه راحتــی 

کارگزاران نظام، به مناسبت عید سعید فطر، 13۷۵/11/21. 1. بیانات در دیدار 

2. بیانات13۸۶/۰۶/۰4.
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مشاهده کرد که چگونه تحلیل گران بیگانه به این نکته معترفند که 
مقام معظم رهبری، تنها با یک سخنرانی خود می توانند طرح های 
پیچیدۀ دشمنان را خنثی کرده و از تهدید های موجود، برای امت 

اسالمی فرصت بسازند.1
تمــام ایــن ویژگی هــای حضــرت آیــة اهلل خامنــه ای؟دم؟ اســت که 
ســردار ســلیمانی را، به عنوان دیده بان انسانیت در زمانۀ ما، به این 
سو می کشاند که خصوصیات ممتاز این رهبر فرزانه را به ما گوشزد 
کند و این جملۀ دلچسب و انقالبی را برای ما به یادگار بگذارد که: 

خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید.

1. بــرای تحقیق بیشــتر در ابعاد حکیمانۀ مدیریت مقام معظم رهبــری رک. از انقالب 
اسالمی تا تمدن اسالمی. 
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)10(
جمهوری اسلامی درسربلند ترین دوره

نــگاه مؤمــن بــه اتفاقــات، مبتنی بــر وقایع اســت نــه اعتباریات 
و خیال بافی هــا1؛ حــاج قاســم از دل تمــام مشــکالت و فشــار ها، 
رویش های فردی، اجتماعی و بین المللی انقالب را نظاره می کند 
و می داند در منطق اسالم، پیشرفت یعنی یک قدم نزدیک ترشدن 
گــر در اثر این انقــالب ذره ای نفــوس را به  بــه خداونــد متعــال؛ پس ا
کرده، در مســیر پیشــرفت  که یقینًا  کرده اســت،  خداونــد نزدیک تر 
گــر امروز، انقــالب در اوج مبارزه با کفر و الحاد قرار داشــته  اســت و ا
و خیمــۀ اصلی مبارزه با تحجر و مدرنیســم واقع شــده، یعنی امروز 

جمهوری اسالمی سر بلند ترین دورۀ خود را طی می کند.

کتــاب  از  اول  درس  رک.  اعتباریــات،  و  حقایــق  میــان  تفــاوت  بهتــر  درک  بــرای   .1
معادشناسی. 

10



   100     شرح دلبری  

یزان من! »برادران و خواهران، پدران و مادران، عز
ین دورۀ خود را طی می کند. بدانید  مجهوری اســالمی، امروز ســربلندتر
که دمشن چه نگاهی بــه مشا دارد. دمشن بــه پیامبر مشا چه  مهــم نیســت 
کردند؟  نگاهی داشت و ]دمشنان[چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل 

کردند؟  چه اهتامایت به او زدند؟ چگونه با فرزندان مطهر او عمل 
مذمت دمشنان و مشاتت آن ها و فشار آن ها، مشا را دچار تفرقه نکند.«
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)11(
هنر خمینی عزیز

همان طــور کــه پیش تر نیز اشــاره شــد، انقالب اســالمی در میان 
بســیاری از انقالب هــای مهــم و معــروف جهــان، برجســته و ممتاز 
است. این انقالب بدون کودتا، بدون کمک از کشور های بیگانه، 
بــدون اتــکاء به ثروت مالــی و منابع قدرت و تنها با خیــزش و ارادۀ 
عمومی مردمی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد؛ هر یک از این ویژگی ها 
برای برجسته شدن یک انقالب کافی  است اما برجستگی انقالب 
عظیــم اســالمی ایــران در هیچ یــک از ایــن خصوصیــات خالصــه 
نمی شود. این انقالب برجسته  است چون به پشتوانۀ دین مقدس 
اسالم شکل گرفت و از ابتدا، آرمان های خود را مطابق دغدغه های 

متعالی و توحیدی این دین مبین قرار داد. 
این انقالب برجسته است چون از متن دین برخواست و با یک 
پیوند دینی، یعنی پیوند میان مسلمین با مرجعیت شکل گرفت و 
ادامه یافت. بزرگترین هنر معمار کبیر انقالب در این بود که در عصر 

11
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فراموشــی دین و به کنارگذاشته شــدن باور های قدســی، شــخصی 
برخاسته از نهاد دین و با درد دین مداری، تمام ظرفیت های دینی 

کار گرفت تا اهداف دین را محقق کند. را به 
انقــالب ایــن حقیقــت را بــه رخ کشــید که بــا پشــتوانۀ باور های 
قدســی، می تــوان معــادالت عالم را عــوض کرد، می تــوان به غیب 
اعتماد کرد و عالم شــهادت را بدین صورت از منجالب اومانیسم 
و نیهیلیســم نجات داد. همین اســت که حاج قاسم )که خود مرد 
تغییــر معادالت بشــری با اتــکاء به غیب و قدس اســت( در بیانیۀ 

بین المللی خود می نگارد:

کــه اّول اســالم را به  یز ایــن بود  یــن هنــر مخیــی عز کــه مهمتر »بدانیــد 
گر اسالم  پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد. ا
گرگ  کم نبود، صــدام، چون  وح اســالمی بر این ملــت حا گــر ر نبــود و ا
یکا، چون سگ هاری مهنی عمل  ید؛ آمر کشور را می در درنده ای این 
که اســالم را به پشــتوانه آورد؛ عاشــورا  را می کــرد، امــا هنــر امام این بود 
و حمــّرم، صفــر و فاطمیه را به پشــتوانه این ملــت آورد. انقالب هایی در 
کار جان خود  کــرد. به این دلیــل در هر دوره هــزاران فــدا انقــالب اجيــاد 
ین  رگتر ک ایــران و اســالم منوده انــد و بز را ســپر مشــا و ملــت ایــران و خا
یــزامن، در اصول اختالف  قدرت هــای مــادی را ذلیل خود منوده اند. عز

نکنید«.
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)12(
شهدا، محور عّزت و کرامت

این انقالب از همان ابتدا با تکیه بر عالم غیب و با نگاه به عالم 
قدس شکل گرفت و از همان ابتدا فریاد زد که:

ک مرغ بــاغ ملکوتــم نیــم از عالم خا
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
گــر نطفــۀ این انقالب بــا ارتباط قدســی و غیبی شــکل گرفته و  ا
حیــات خــود را با اتکاء بــه حقایق ملکوتی عالم آغاز کرده اســت، 
ناچــار بــرای ادامــۀ پر قدرت مســیر خود نیــز باید دل بــه عالم غیب 
داده و دائمــًا بــه دنبــال مســیری بــرای ارتباط بــا ملکوت باشــد. به 
عبارت دیگر همان طور که انقالب حدوثًا متّکی و مبتنی بر غیب و 
باور های غیبی عالم بوده است، باید بقاًء نیز با غیب ارتباط بگیرد 
و اال همان گونه که شکوهمند آغاز شده است، با جاللت و شوکت 

به مسیر خود ادامه نخواهد داد.
امام امت؟هر؟ با علم به همین ضرورت، ارتباط با شهداء را راه 

12
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انس امت خود با ملکوت قرار داد. در مانفیســت فکری بنیان گذار 
کبیــر انقــالب، امــت برای تــداوم حرکــت توحیدی و پرشــکوه خود 
نیازمند ارتباط مســتمر و انس با عالم ملکوت اســت و شهدا نقش 
دروازه های این ارتباط نورانی را ایفاء می نمایند. مقام معظم رهبری 
نیــز، با نظــر به همین تأثیر شــگفت انگیز انس با شــهدا در ارتباط با 
غیب و در نتیجه تقویت روحیۀ انقالبی و جاری شدن پرتوان خون 
حق طلبی و عدالت خواهی و حرکت توحیدی در رگ های جامعه 

است که بار ها و با زبان های متفاوتی فرموده اند:
»یــاد شــهدا، افتخــارات شــهدا، عــزت شــهدا را مهــه بایــد 
ید فراموش بشــود.  نصب العنی خودشــان قــرار بدهند؛ نگذار
کننــد، نیروهاى  کنید، نیروهــاى انقالب غفلت  مشا غفلــت 
از آن طــرف وارد  کننــد، نفوذى هــاى دمشــن  مؤمــن غفلــت 
ْوُف  َ َهــَب الْ

َ
ى هم طلبکار می شــوند. َفِإذا ذ می شــوند و چیز

ْحَبَط 
َ
ْ ُيْؤِمُنوا َفأ ولِئَك لَ

ُ
ْيِر أ َ  الْ

َ
ًة َعل ِشّحَ

َ
ِسَنٍة ِحداٍد أ

ْ
ل

َ
ُقوُكْم ِبأ

َ
َسل

یدند و  نه هــا خز ــْم؛ وقیت کــه روز خطــر اســت، در ال ُ ْعمالَ
َ
اهَّلُل أ

پذیر  نفسشــان در نیامد. وقیت خطر برطرف شــد؛ مردان خطر
در مقابل خطر سینه سپر کردند و خطر را برطرف کردند، این ها 
نه هاشــان بیــرون می آیند؛ زبان هــاى دراز، زبان هاى تیز،  از ال
ید دمشنان انقالب، دمشنان امام،  طلبکار هم می شوند! مگذار
دمشنان خط جهاد، دمشنان خط اميان باهلل، طلبکار بشــوند.
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من تشکر می کمن از کساین که یادواره هاى شهدا، کنگره هاى 
بزرگداشت شهدا را با حمتواها و مضمون هاى قوى و عایل در 
کــه یاد و  سراســر کشــور برگــزار کردنــد و مهچننی از آن کســاین 
خاطــرۀ شــهیدان را در کتاب هــا تدوین و خپــش کردند. بنده 
خودم از این کتاب ها هرچه دســمت برســد می خوامن و هبره مند 
 هبره مند می شــوم. انســان لــذت می برد؛ از 

ً
می شــوم؛ حقیقتا

حلــاظ روحــی ابهتاج پیــدا می کند وقــیت این شــرح حال ها را 
ید این خط متوقف بشود.«1 می خواند. نگذار

حضرت آقا در مجال دیگری می فرمایند:
یــز در زمان حیاتشــان با جان خــود وارد میدان  »شــهیدان عز
دفاع شدند و امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسالم 
دفــاع می کننــد، بنابرایــن دفاع مقدس متام شــدین نیســت و 

یک حقیقت در حال پیشرفت است.«2

حاج قاسم نیز که نه تنها تمام عمر خود را با عشق به شهادت و 
گرد دو رهبر  شهداء گذرانده است، بلکه در ساحت معارف نیز شا

و  ایثارگــران  شــهدا،  خانواده هــاى  بــا  دیــدار  در  انقــالب  معظــم  رهبــر  بیانــات   .1
جانبازان،13۸۶/۰2/2۷.

کنگره شهدای استان خراسان جنوبی، 13۹۷/۰۸/14. 2. دیدار با دست اندر کاران 
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و در واقع دو معلم بزرگ این انقالب بوده اســت، در بیانیۀ انســانی 
خود، مشق شهادت کرده و به یاد برادران رفته اش می نویسد:

»شهدا، حمور عّزت و کرامت مهه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه مهیشه 
یای واســعه خداوند ســبحان اتصــال یافته اند. آن هــا را در  این هــا بــه در
چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، مهان گونه که هستند. فرزندانتان را 
که یتیمان مهه  کنید. به فرزندان شهدا  با نام آن ها و تصاویر آن ها آشنا 
ید. به مهسران و پدران و مادران  مشا هستند، به چشم ادب و احترام بنگر
ید،  کــه از فرزندان خود با اغماض می گذر کنید، مهان گونه  آنــان احترام 
آن ها را در نبود پدران، مادران، مهسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.
یّل فقیــه فرمانده آنان اســت، برای  که امــروز و ح خــود را 

ّ
نیرو هــای مســل

کنیــد و نیرو های  دفــاع از خودتــان، مذهبتــان، اســالم و کشــور احتــرام 
مسلح می بایست مهانند دفاع از خانۀ خود، از ملت و نوامیس و عرِض 
کنند و نســبت به ملت مهانگونه  آن حفاظت و محایت و ادب و احترام 
که امیراملؤمننی موالی متقیان فرمود، نیرو های مسلح می بایست منشأ 
ینت  عزت ملت باشــد و قلعه و پناهگاه مســتضعفنی و مردم باشد و ز

کشورش باشد.«

در این منظومۀ فکری است که زنده نگاه داشتن یاد شهدا کمتر 
از شــهادت نیســت و با همین نگاه است که نامۀ امام امت پس از 

قطع نامۀ 598 نامه ای سرشار از سوز و گداز است:
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»بسم اهلل الرمحن الرحمی 
خداونــدا، مهــه چیــز تــویی؛ و غیر از تو مهــه هیــچ. خداوندا، تو 
ى؛ و غیــر از تو مهه ذلیل. خداوندا، تــو غی اى؛ و غیر از  یــز عز
ى دارد.  تو مهه فقیر. هفته جنگ امســال حال و هواى دیگر
ى  ى دین خدا صورت دیگر پس از سال ها دفاع مقدس، یار
ى  گرفتــه اســت. آمادگــی جنگــی ضــرورت بیشــتر بــه خــود 
یافتــه اســت. و دمشنان خــدا و خلق خدا آین غافل نیســتند، 
کنند.  و در کمــنی نشســته اند تــا آچنــه را خــدایی اســت نابــود 
یخ این مشعل داران راه اولیا،  خانواده  هاى شهدا، تا مهیشه تار

گرفته  اند. ق ایل اهلل را به عهده  افتخار روشنایی طر
گوشــه  که در  جمروحنی و معلولنْی خود چراغ هداییت شــده  اند 
ز و بوم بــه دین باوران راه رســیدن به ســعادت  گوشــه ایــن مــر
آخرت را نشــان می  دهند: راه رســیدن به خداى کعبه را. اســرا 
در چنگال دژخیماْن خود سرود آزادى  اند، و احرار جهان آنان 

را زمزمه می کنند.
یاى بیکــران خداوندى  انــد؛ و فقراى  یــز حمور در مفقودیــن عز
ذایت دنیــاى دون در حســرت مقــام واالیشــان در حیرتنــد. از 
ى گفت. شهدا مشع حمفل دوستانند. که منی  شود چیز شهدا 

شــهدا در قهقهه مستانه شــان و در شــادى وصولشــان ِعنَد 
ــم ُیرَزقــون انــد؛ و از نفــوس مطمئنــه اى هســتند که مورد  ِ هّبِ َر
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ــیِت پروردگارنــد.  خطــاب َفادُخــیِل یِف ِعبــاِدی و ادُخــیل َجّنَ
اینجا صحبت عشــق اســت و عشــق؛ و قلم در ترســیمش بر 

خود می شکافد. و السالم. روح اهلل املوسوی اخلمیی.«1

و یــا مقــام معظــم رهبــری بــا حضــور در شــلمچه خطــاب بــه 
کاروان های راهیان نور می فرمایند:

»ملــت ایران در دورۀ معاصر، هرچــه عظمت و عّزت در دنیا 
که در این سرزمنی هاى  دارد، به برکت خون رزمندگاین است 
خونــنی حضــور یافتنــد و جــان و ســالمت و جــواین خــود را 
بــراى اســالم، براى ملــت و براى مهينشــان در طبق اخالص 
کردند. ایــران، امروز هرچــه دارد و در آینده  گذاشــتند و تقــدمی 
گر  هرچه به دســت آورد، به برکت خون این شــهیدان است. ا
کــه شــلمچه، یــادگار آن هــا و ایــن بیابان هاى  ایــن شــهدایی 
خوننی، حامل نشــانه هاى آن هاســت، نبودند، امروز در این 
ل مــیل، از شــرف ملــت، از اســالم و از هیچ  کشــور، از اســتقال
چیــز ایراین، نشــان برجســته اى نبــود. این هــا در مقابل دمشِن 
ین مالحظه اى به مرزهاى جغرافیایی  مهامجی که بدون کمتر
کرده بود، ایستادند. و مرزهاى میل و مرزهاى اعتقادى محله 

که هســتید و این  کجا  یــز! مــردان و زنــان! در هــر  جوانــان عز

1. صحیفه امام، ج21، ص14۷.
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 خواهید شنید، بدانید یك کشور 
ً
ســخن را می شنوید، یا بعدا

ین سرمایه اش مّهت و عزم و اميان جوانان  تر و یك ملت، باال
کشور و ملت است. امياِن مهراه با ارادۀ قوى، امياِن مهراه با  آن 
ى اســت که این  تصممی، امياِن مهراه با روشــن بیی، مهان چیز
یــن عامیل که  کشــور را یــك روز جنــات داد. امــروز هم مهمتر
کرده است، مهنی اميان است.  کشور و این ملت را حفظ  این 
ى، روحیۀ مقاومت و ایســتادگی در مقابل  روحیۀ سلحشــور
که نه فقط بــا جان و مال این  دمشــن، روحیــۀ نفرت از دمشی 
ملت، بلکه با فرهنگ، اميان و اسالم این ملت دمشن است، 
روحیــۀ یب اعتمــادى به دمشن و آمادگی بــراى دفاع، روحیات 
ل آن را حفظ  یز و اســتقال کشــور را عز که یك  عایل اى اســت 
می کند و استعدادهاى یك کشور را به بروز و ظهور می رساند 

و به آقایی و عّزت، نایل می مناید.
کنید؛  یــز! ایــن روحیــات را در خودتــان حفظ  اى جوانــان عز
اســالمتان را قــدر بدانیــد، یــاد شــهیدان را قدر بدانیــد، اميان 
عمیقتــان بــه قــرآن و اســالم و پیوندتــان بــا روحانیــت را قدر 
که از خود مشا هســتند، دولت، جملس و  بدانیــد، مســؤوالن را 
قــّوۀ قضایّیــه را قدر بدانید، روحیۀ پیونــد میان آحاد ملت را 
قــدر بدانید، خصوصّیات اســالمی و امياین؛ یعی پایبندى و 
کــه حبمداهلل در ملت ایران هســت، قــدر بدانید و به  تعّبــد را 
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لهی بودن، افتخار کنید.
ّ
حزب ال

کــه در راه خــدا قدم بــردارد، ســرافراز و پیروز اســت.  آن ملــیت 
گیرنــد، منی توانند  گــر در مقابل آن ملــت قــرار  مهــۀ دنیــا هــم ا
او را بــه زانــو درآورنــد. ایــن چیزهــا در ملت ما هســت؛ اینا را 
ى، ســیایس و اميــاین که مهان  قــدر بدانیــد. البته دمشنان فکر
ســردمداران اســتکبار جهاین هســتند، با این چیزها دمشنند. 
آن ها از روحیۀ اميان این مردم و عزم و ارادۀ این جوانان ضربه 
خوردند؛ باید هم دمشن باشــند. اما مشا ملت بزرگ ایران، مشا 
ید.  ید، از این روحیات اســالمی دار جوانــان مؤمن، آچنــه دار
کشور را به اوج آبادى و توانایی  که این  ى  در آینده هم آن چیز
و اقتدار می رســاند، مهنی خصوصّیات اســالمی است. باید 
یزتان را  این هــا را قــدر بدانید و از مهه بیشــتر یاد شــهیدان عز

ید.«1 زنده بدار

.13۷۸/1/1۸. 1
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حــاج قاســم بــا همیــن رویکــرد بــه فرهنــگ شــهادت، و البته با 
اعتقاد عمیق به شهداء، خطاب به فرزندان و خانواده های شهداء 

می نویسد:

»خطاب به خانوادۀ شهدا...
زنــدامن، دختــران و پســرامن، فرزندان شــهدا، پدران و مــادران باقیمانده  فر
کشــور ما، خواهران و برادران و مهســران  از شــهدا،  ای چراغ های فروزان 
وزانه من می شــنیدم و  که ر یت  وفادار و متدینه شــهدا! در این عامل، صو
ین  مأنوس با آن بودم و مهچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگتر
 
ً
که بعضا پشــتوانۀ معنوی خود می دانســمت، صدای فرزندان شــهدا بود 

که وجود مادر و  وزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر شــهدا بود  ر
پدرم را در وجودشان احساس می کردم.

یزامن! تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را  عز
در خودتان جلوه گر کنید، به طوری که هر کس مشا را می بیند، پدر شهید 
کند، با مهان معنویت،  یا فرزند شــهید را، بعینه خوِد شــهید را احساس 
کنید و عفو منائید.  ل  صالبــت و خصوصیت. خواهش می کمن مــرا حال
من نتوانسمت حق الزم را پیرامون خییل از مشا ها و حیت فرزندان شهیدتان 

کمن، هم استغفار می کمن و هم طلب عفو دارم. ادا
گیرند، شــاید به برکت  زنــدان شــهدا بــر دوش  دوســت دارم جنــازه ام را فر
ک آن هــا بر جســدم، خداونــد مرا مــورد عنایــت قرار  اصابــت دســتان پــا

دهد«.
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کربالیــیکجایید ای شــهیدان خدایی دشــت  بالجویــان 
هوایــیکجایید ای سبک روحان عاشق مرغــان  ز  پرنده تــر 
آســمانی شــهان  ای  درگشــاییکجاییــد  را  فلــک  بدانســته 
کجاییکجایید ای ز جان و جا رهیده گوید  کســی مر عقل را 
رهایــیکجایید ای در زندان شکسته را  وام داران  بــداده 
بی نوایــیکجاییــد ای در مخزن گشــاده نــوای  ای  کجاییــد 
آشــناییدر آن بحرید کاین عالم کف او است یــد  دار بیــش  زمانــی 
گر اهل صفایی1کف دریاست صورت های عالم ز کف بگــذر ا

1. مالی رومی، دیوان غزلیات شمس.
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)13(
مردم عزیز کرمان

مــردان خــدا، حصار های زمــان و مــکان را در می نوردنــد و برای 
همین است که متعلق به همۀ زمان ها و مکان ها می شوند؛ هنگامی 
که برای حاج قاسم در نزدیک به چهل کشور دنیا، مجلس عزا به پا 
شد، معنی این حقیقت را بهتر و بیشتر فهمیدیم. حاج قاسم چون 
در تمام زندگی به سمت عالم تجّرد حرکت نمود، لحظه به لحظه 
که با شهادتش یک باره تمام  فرا زمانی تر و فرا مکانی تر شد، تا آن جا 
دنیا را فتح کرد و حقیقتًا فرماندۀ برون مرزی ســپاه عشــق شــد. اما 
با تمام این ســخنان خاســتگاه حاج قاسم شــهر شهید پرور کرمان 
اســت، و حاج قاســم هم عمیقًا دوســت می داشــت همان گونه که 
در کرمــان بــر مرکــب تــن خود ســوار شــده و عــزم حرم عشــق نموده 
بــود، در کرمــان با مرکب تن خود وداع کنــد و همان گونه که خود به 
ک و مطهر  یاران شــهیدش می پیوســت، تنش هم در میان ابدان پا

شهدای قافله عشق و فناء به یادگار بماند.

13
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همین انس و علقه به زادگاه و همین یاد و خاطرۀ دوســتان سفر 
کنار مجاهدان راه  کرده است که حاج قاسم را مجاب می کند، در 
خدا در سر تا سر دنیا و تمامی ملت ایران از مرد و زن، مردم کرمان را 
به صورت ویژه مخاطب قرار دهد و از آنان عهدی جدا گانه بگیرد. 

حاج قاسم به همشهری های خود می نویسد:

کرمان... یز  »خطاب به مردم عز
کــه  مردمــی  دارم؛  کرمــان  یــز  عز مــردم  بــه  خطــاب  هــم  نکتــه ای 
کاری ها را  ین فدا تر دوست داشتی اند و در طول 8 سال دفاع مقدس باال
اجنام دادند و سرداران و جماهدین بسیار واالمقامی را تقدمی اسالم منودند. 
من مهیشه شرمندۀ آن ها هسمت. هشت سال به خاطر اسالم به من اعتماد 
کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی، چون کربالی 
کردند و  وانه  یق القدس، فتح املبنی، بیت املقدس و… ر 5، والفجر 8، طر
لشکری بزرگ و ارزمشند را به نام و به عشق امام مظلوم حسنی بن عیل 
کردند. این لشــکر مهچون مششــیری برنده،  بــه نام ثــاراهلل، بنیان گذاری 
بار ها قلب ملتمان و مســلمان ها را شــاد منود و غم را از چهره آن ها زدود.

یــزان! مــن بنا به تقدیر اهلی امروز از میان مشا رفته ام. من مشا را از پدر  عز
و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشــتر دوســت دارم، چون با 
مشــا بیشــتر از آن ها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تــن آن ها بودم و آن ها پاره 
وجــود مــن. امــا آن ها هم قبول کردند من وجــودم را نذر وجود مشا و ملت 

ایران کمن.
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کرمــان مهیشــه و تا آخر بــا والیت مباند. ایــن والیت، والیت  دوســت دارم 
عیل بن ابیطالب اســت و خیمۀ او خیمۀ حســنی فاطمه اســت. دور آن 
بگردید. با مهه مشا هسمت. می دانید در زندگی به انسانیت و عاطفه ها و 
فطرت ها بیشتر از رنگ های سیایس توجه کردم. خطاب من به مهۀ مشا 

که مرا از خود می دانید، برادر خود و فرزند خود می دانید. است 
وصیت می کمن اسالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی 
یــد. دفــاع از اســالم نیازمنــد  و مجهــوری اســالمی اســت، تنــا نگذار
هومشندی و توجه خاص است. در مسائل سیایس آجنا که حبث اسالم، 
مجهوری اسالمی، مقّدسات و والیت فقیه مطرح می شود، این ها رنگ 

خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید«.

هر چند مخاطبان اصلی این پیام مردم کرمان هستند، اما در آن 
چند نکتۀ مهم برای تمام ما به نگارش در آمده است:

نکتۀ اول 
والیــت فقیه، امتــداد والیت ائمه اطهار؟مهع؟ اســت؛ امروز حتی 
گــر در مبانــی فکــری خود به گزینــه والیت فقیه نرســیم و بر خالف  ا
ــۀ متقن روایــی و عقلی 

ّ
کثــر فقیهــان تــراز اول، ایــن امــر را از دل ادل ا

اثبات نکنیم، باز هم به دلیل عشق و حرمتی که نسبت به خاندان 
عصمــت و طهــارت داریم، باید از این نظام و این انقالب حمایت 
کنیــم، زیــرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، پرچم اســالم و تشــیع، به 
دســت این نظام مبارک اســت که بر افراشته گشــته و به قول عارف 
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واصل مرحوم حاج ســّید هاشــم حّداد: پرچم اســالم، عزیز است و 
احتــرام و حفــظ آن واجــب. تکلیف کســانی که اساســًا با اســالم و 
تشــیع مشــکل دارند، از ابتدا روشــن اســت، اما کســانی که به اسم 
دینــداری و از موضــع دیانــت و فقاهت به ســنگ اندازی و یا حتی 
دشــمنی بــا نظام اســالمی مشــغولند، یــا در پایین ترین ســطح فهم 
اجتماعی و سیاسی قرار دارند1 و یا به جای شبهۀ علمی به شهوت 
عملــی دچــار بــوده و در ناحیــۀ اغــراض شــخصی و عنــاد و حــّب 

ریاست قرار دارند، باید به دنبال حل مشکلشان بود.

نکتۀ دوم
می تــوان در قالــب هــر رنــگ، حــزب و جناحی به یــاری انقالب 
گر به دنبال تأثیرگذاری بر نفوس  اسالمی آمد، اما باید توجه داشت ا
در قامــت و انــدازۀ ســردار شــهید، حــاج قاســم هســتیم، چــاره ای 
نداریم جز این که به زبان فطرت روی بیاوریم و انسان ها را از دریچۀ 
 ِفْطَرَت اهَّلِل 

ً
يِن َحنيفــا ِقْم َوْجَهَك ِللّدِ

َ
انســانیت مخاطب قرار دهیــم؛ َفأ

ْكَثَر 
َ
ُ َو لِكــّنَ أ َقّيِ

ْ
يــُن ال ــِق اهَّلِل ذِلَك الّدِ

ْ
ل  ِلَ

َ
ْيــا ال َتْبديل

َ
ــاَس َعل ــت  َفَطــَر الّنَ

َّ
ال

2ُمون
َ
اِس ال َيْعل الّنَ

که حاج قاسم در این فراز از پیام خود می نویسد: دفاع  1. شــاید به همین دلیل اســت 
از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است.

2. سوره الروم: آیۀ 3۰.
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نکتۀ سوم
 تمام نزاعات سیاســی و جناحی، که عمدتًا منجر به تضعیف 
نظام اســالمی در کشــور می شــود و یا ال اقل مردم را نســبت به اصل 
نظــام و انقــالب )در بســیاری از مــوارد( بد بیــن می کنــد، بر ســر این 
کشــور، خداوند متعال را به عنوان  که جریانات مختلف در  اســت 
گر فهمیدیــم باید رنگ الهــی جایگزین تمام  اصــل قــرار نداده اند. ا
رنگ ها شود، آن وقت خواهیم دانست که مسیر روشن و هموار بوده 
و البته خداوند هم در این صورت نصرت و هدایت خود را بر سر ما 

فرو خواهد ریخت.
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)14(
سیاست مدار   تراز   حاج قاسم

وِکِهم؛ مردم 
ُ
حاج قاسم به خوبی می داند که الناُس َعلی دیِن ُمل

گــر زمامــداران جامعه در مســیر  کمــان خــود هســتند و ا بــر آییــن حا
صالح و فساد باشند، جامعه را نیز به سمت ویرانی خواهند کشاند 
و در مقابــل، مســئولین مؤمــن و متعهد، نفوس جامعه را به ســمت 

خداوند متعال سوق خواهند داد. 
گروهــی جوانــان بــه ســمت  کــه حرکــت  مگــر جــز ایــن اســت 
جبهه های حق علیه باطل در دهۀ اول انقالب و ازجان گذشــتگی 
جوانان در عرصۀ های علمی، فرهنگی و سیاسی در سالیان اخیر، 
مدیون و وامدار نفس شــائق و پرسوزوگداز رهبران عظیم الشأن این 

انقالب بوده است؟!
بر اســاس همین دغدغه اساســی اســت که حاج قاسم، در این 
وصیــت تاریخــی خــود، سیاســت مداران را نیــز از قلــم نینداخته و 

خطاب به آن ها می نویسد:

14
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»خطاب به سیاسیون کشور...
کوتــاه خطــاب بــه سیاســیون کشــور دارم: چــه آن هــایی ]کــه[ نکتــه ای 
که اصولگرا. آچنه پیوســته  اصالح طلب خود را می نامند و چه آن هایی 
 مــا در دو مقطــع، خــدا و قــرآن و ارزش ها را 

ً
در رنــج بــودم اینکــه عمومــا

یزان، هر رقابیت با هم می کنید  فرامــوش می کنمی، بلکه فدا می کنــمی. عز
گر عمل مشــا و کالم مشا یــا مناظره هایتان  یــد، اما ا و هــر جــدیل بــا هم دار
به حنــوی تضعیف کننــدۀ دیــن و انقــالب بــود، بدانید مشــا مغضوب نیب 
گر  کنید. ا ز هــا را تفکیــک  مکــرم اســالم و شــهدای این راه هســتید؛ مر
یح حول  می خواهیــد با هم باشــید، شــرط باهم بودن، توافق و بیــان صر
اصــول اســت. اصــول، مطّول و مفّصل نیســت. اصول عبــارت از چند 

اصل مهم است:
1- اول آن ها، اعتقاد عمیل به والیت فقیه است؛ یعی این که نصیحت 
او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقییق 
کنید. کیس که در مجهوری اســالمی می خواهد  شــرعی و علمی، عمل 
که[اعتقاد حقییق  کند، شــرط اســایس آن ]این است  مســئولییت را احراز 
می والیــت تنوری و  و عمــل بــه والیــت فقیه داشــته باشــد. من نــه می گو
ین؛ هیچ یک از این دو، مشــکل وحــدت را حل  می والیــت قانو نــه میگــو
ین، خاّص عامه مردم اعم از مســلم و غیرمســلمان  منی کند؛ والیت قانو
کــه می خواهند بار  اســت، امــا والیت عمیل خمصوص مســئولنی اســت 
مهم کشــور را بر دوش بگیرند، آن هم کشــور اسالمی با این مهه شهید. 
2- اعتقاد حقییق به مجهوری اسالمی و آچنه مبنای آن بوده است؛ از اخالق و 
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ارزش ها تا مسئولیت ها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسالم.
ــت، نه 

ّ
کدســت و معتقــد و خدمتگــزار بــه مل کارگیــری افــراد پا ۳- بــه 

گر به میز یک دهســتان هم برســند خاطــرۀ خان های  کــه حیت ا افــرادی 
سابق را تداعی می کنند.

4- مقابله با فساد و دوری از فساد و جتّمالت را شیوه خود قرار دهند.
کمیت خود در هر مســئولییت، احترام به مردم  5- در دورۀ حکومت و حا
و خدمــت به آنــان را عبادت بدانــد و خود خدمتگزار واقعی، توســعه گر 

کند. ارزش ها باشد، نه با توجهيات واهی، ارزش ها را بایکوت 
مســئولنی مهانند پدران جامعه می بایست به مســئولیت خود پیرامون 
یت و بــه خاطر  کننــد، نه بــا یب مباال بیــت و حراســت از جامعــه توجــه  تر
قیایت محایت  احساســات و جلب برخی از آرا احســایس زودگــذر، از اخال
کــه طالق و فســاد را در جامعه توســعه دهد و خانواده هــا را از هم  کننــد 
بپاشاند. حکومت ها عامل اصیل در استحکام خانواده و از طرف دیگر 
گر به اصول عمل شــد، آن  عامل مهم ازهم پاشــیدن خانواده هســتند. ا
وقــت مهــه در مســیر رهبــر و انقالب و مجهوری اســالمی هســتند و یک 
رقابت صحیح بر پایۀ مهنی اصول برای انتخاب اصلح صورت می گیرد«.

همان طور که مقام معظم رهبری نیز اشــاره فرمودند، حاج قاسم 
ق نداشــت، اما 

ّ
علی رغــم اینکه به هیچ جناح سیاســی کشــور تعل

عمیقًا انقالبی بود، و همان طور که در سر تا سر وصّیت او نیز مشهود 
اســت، والیت مداری، شــاه بیت غزل عاشــقانه او خطاب به تمام 
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مخاطبینش بود. حاج قاســم در این عبارت  نیز، اهل سیاست را، 
فارغ از جناح بندی های متداول خطاب قرار داده و عیاری دقیق و 

انقالبی برای سنجۀ اهل سیاست مشخص می نماید.
عــالوه بــر مخاطبــان اصلی ایــن فراز که سیاســت مداران کشــور 
هســتند، خوب اســت که عموم مــردم نیز در دمــادم انتخاب های 
سیاســی خود، بــه این فراز مراجعــه نموده و معیــار اصلی انتخاب 
کاندید خود را از حاج قاســم اخذ نمایند. حاج قاســم به عنوان مرد 
پختــۀ عرصــۀ جهاد و مبــارزه، پس از سیاســت مداران و مســئولین 
کشــوری، فرماندهــان نظامــی را هم مــورد خطــاب قــرار داده و عیار 

نیروی رزمندۀ تراز انقالب اسالمی را نیز روشن می نمایند:

»خطاب به برادران سپاهی و ارتیش...
کار و ارتیش های  یــز و فــدا کوتــاه خطاب بــه برادران ســپاهی عز کالمــی 
فرماندهــان،  انتخــاب  بــرای  را  مســئولیت ها  ک  مــال دارم:  ســپاهی 
شــجاعت و قدرِت اداره حبران قرار دهید. طبیعی اســت به والیت اشاره 
منی کمن، چون والیت در نیرو های مسلح جزء نیست، بلکه اساس بقای 
نیرو های مســلح اســت. این شــرط خلل ناپذیر می باشــد. نکته دیگر، 
شــناخت بــه موقع از دمشــن و اهــداف و سیاســت های او و اخذ تصممی 
گر در غیر وقت خود صورت  یک از این ها ا به موقع و عمل به موقع؛ هر

گیرد، بر پیروزی مشا اثر جّدی دارد«.
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)15(
از    برج دیده بانی

حــاج قاســم خــوب می دانــد که قلــب تپنــدۀ ایــران، حوزه های 
علمیه و در رأس آن، علماء و مراجع تقلید هســتند؛ این انقالب از 
حوزه های علمیه شروع شده است و همین حوزه ها هستند که باید 
کــرده و با انجام وظایف ذاتی خویش، اهداف  از ایــن انقالب دفاع 
مقدس و الهی قرآن و عترت را در زمین و در میان خلق خدا پیاده 

کنند. 
که به علماء و زعمای دین می رســد، بیش  حــاج قاســم زمانی 
از هــر موضــع دیگــری ادب و احترام به خرج می دهــد، زیرا خوب 
کــه دانشــمندان و بــزرگان دیــن، بــه احترام دیــن محترم  می دانــد 
می شــوند و بزرگداشــت ایشــان، همــان بزرگداشــت دیــن مبیــن 

است. 
جامعــه  در  دیانــت  ســکان داران  بــه  خطــاب  قاســم  حــاج 

می نویسد:

15
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»خطاب به علما و مراجع معظم 
کوتاه از یک ســرباز 40 ســاله در میدان به علمای عظمی الشأن  ســخی 
یکی ها  که موجب روشــنایی جامعه و سبب زدودن تار گرانقدر  و مراجع 

 مراجع عظام تقلید. 
ً
هستند، خصوصا

گر این نظام آسیب ببیند، دین  که ا سربازتان از یک برج دیده باین، دید 
کــرده اید و  و آچنــه از ارزش هــای آن ]کــه[ مشــا در حوزه هــا اســتخوان ُخرد 

زمحت کشیده اید، از بنی می رود. 
ط شــدند، از 

ّ
گر مســل این دوره ها با مهۀ دوره ها متفاوت اســت. این بار ا

اسالم چیزی باىق منی ماند. راه صحیح، محایت بدون هرگونه مالحظه از 
یّل فقیه است. نباید در حوادث، دیگران  انقالب، مجهوری اســالمی و و

که امید اسالم هستید به مالحظه بیندازند.  مشا را 
زه با  مهۀ مشا امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبار
یکا و محایت از مجهوری اســالمی و مســلمانان حتت ســمت استکبار،  آمر
یّل فقیه اســت. من بــا عقل ناقــص خود می دیــدم برخی  حتــت پرچــم و
که مراجــع و علما مؤثــر در جامعه را با  خّناســان ســعی داشــتند و دارند 
ســخنان خود و حالت حق به جانیب به ســکوت و مالحظه بکشــانند. 
حق واضح است؛ مجهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه میراث امام 

گیرند. مخیی؟هر؟ هستند و می بایست مورد محایت جدی قرار 
مــن حضــرت آیةاهلل العظمی خامنه ای را خییل مظلــوم و تنا می بیمن! 
او نیازمنــد مهراهــی و کمک مشاســت و مشــا حضرات معّظم بــا بیانتان 
و دیدارهایتــان و محایت هایتــان با ایشــان می بایســت جامعــه را جهت 
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گــر این انقالب آســیب دید، حیت زمان شــاه ملعــون هم خنواهد  دهیــد. ا
بود، بلکه ســعی اســتکبار بر احلادگری حمض و احنراف عمیق غیر قابل 

برگشت خواهد بود.
دســت مبارکتــان را می بوســم و عذرخواهــی می کــمن از ایــن بیــان، امــا 
دوســت داشــمت در شــرفیایب های حضــوری بــه حمضرتان عــرض کمن که 

توفیق حاصل نشد.سربازتان و دست بوستان!«

گــر ما، مانند حاج قاســم بر بلندای بــرج دیده بانی قرار نگرفته و  ا
مانند او نمی توانیم آینده را رصد  کنیم، می توانیم زوایای این جمله 
کــه اگر حاج قاســم می گویــد: »این دوره هــا با همه  را حــدس بزنیــم 
ط شــدند، از اسالم چیزی 

ّ
گر مســل دوره ها متفاوت اســت. این بار ا

گــر ایــن انقالب آســیب دیــد، حتی زمان شــاه  باقــی نمی مانــد... ا
ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و 

انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود« یعنی چه!
مشــخص اســت که انقالب اســالمی با این امید بــه میدان آمد 
کــه تمــام قوای فعال نشــدۀ امت اســالم را، در جهــت تحقق تمدن 
اســالمی و در جهت آماده ســازی شــرایط برای ظهور آخرین ودیعۀ 
گر اســالم قرار اســت با تمام قدرت به صحنه   الهی بالفعل نماید. ا
کفــر نیز بــا تمام قــدرت به  بیایــد، یعنــی بایــد حواســمان باشــد که 

صحنه خواهد آمد!
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الزمــۀ حفظ اســالم در این جنــگ حّد  اکثری، فعال شــدن تمام 
ظرفیت های اســالم جهت مقابله با الحــاد مدرن و قرارگرفتن تمام 

سربازان و دلباختگان حضرت ولّی عصر در خط مقّدم است.
حــاج قاســم در این فراز از نامۀ خویش، مجــّددًا رهبری معّظم را 
تنها و مظلوم، خطاب می کند. ســابقًا شرحی از مظلومیت رهبری 
و وظیفۀ ما نســبت به خروج ایشــان از این مظلومیت به میان آمد، 
اما در این موضع، با توجه به مقایســه میان رهبر فقید انقالب؟وضر؟ 
ــه العالــی، خوب اســت 

ّ
بــا رهبــر کنونــی جمهــوری اســالمی مّد ظل

بــه الیــۀ  دیگــری از مظلومیــت مقــام معظــم رهبــری اشــاره شــود.
شهید آوینی در جمله ای طالیی و کار بردی می گوید: 

گذشــته مهــواره از رهبر حاضر دوست داشــتی تر اســت،  »رهبر 
یــرا آن کــه رفتــه را به هر صــورت که خبواهمی می توانمی تفســیر  ز
کرده و تصویر موردنظر خود را ارائه دهمی، اما رهبر حاضر، اسیر 
تفســیرات و تأویــالت بــه  رأی افراد نشــده، و خــود زبان تبینی 
گفن دارد، فلذا ســوء اســتفاده گران منی توانند از وی  و ســخن 

کنند«. برای رسیدن به اهداف خویش استفاده 

کم نیستند کسانی که در جامعۀ کنونی ما »خط امامی« شناخته 
می شــوند امــا هیچ تناســبی با خــط و آرمان قائــد راحــل ندارند؛ به 
که به عنوان »یار امام« شــهره بودند اما با  خاطر داریم اشــخاصی را 
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کــرده و در جهت نه  تمــام وجود مســیر و خــط و هــدف او را پایمال 
متضاد، که متناقض با آرمان های متعالی او گام برداشتند!

گــر دوران حضــرت امــام؟ق؟، زمانــۀ جمــع تمامی نیرو هــا در زیر  ا
بیــرق انقالب بود، عصــر آیة اهلل العظمی خامنه ای؟دم؟، عصر تصفیۀ 
منافقین از مجاهدین واقعی است و این دقیقًا همان دورانی است 
که افرادی با اتکاء به »امام« ساخته و پرداخته هوای نفس خود، به 
تقابل با خلف صالح او می پردازند تا مبادا به واســطۀ آشکارشــدن 
فضیحت نفاقشــان، جایــگاه و موقعیت خود را از دســت داده و از 

انبار زر و زورشان، سکه ای کم شود.
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)16(
از همه طلب عفو دارم!

م ســراغ  ــاِر جز ُرَحاُء َبْيَنُ
َ

ّف
ُ

ك
ْ
 ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
شــاید، کســی از مرد أ

نداشته باشد؛ حاج قاسم همانی است که لبخندش، خاطرۀ تمام 
فرزندان شهید است؛ وقتی از رانندۀ حاج قاسم می پرسند:

»• حاج قاسم مشا را به چه امسی صدا می زد؟
یل بــا احترام  ىق نداشــت، و •• جهانشــاهی، نصــراهلل و... فــر
کــرده بود به  کید  و رفاقــت. بــه چبه هایــش هم از مهــان اول تأ
مــن بگوینــد عمو، چــون من از وقــیت چبه ها کوچــک بودند، 
یــت بود کارهای خانــوادۀ حاجی  وقت هــایی که ســردار مأمور
را اجنــام مــی دادم و خانــوادۀ مــن و خانــوادۀ حاجــی چــون 
مهســایه بودمی، مهیشه در رفت و آمد بودند. چبه های حاجی 
کودکی می شناســم و با من بزرگ شــده اند.  را از مهــان زمــان 
مــاه رمضان ها ســه چهار بــار ما می رفتمی منزل حاج قاســم و 
خانــوادۀ ایشــان هــم می آمدند منزل مــا. تا این حــد نزدیک 
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کــه حاجــی شــهید شــده اســت، اصــاًل تــوان  بــودمی.اآلن هــم 
مواجهــه بــا چبه های حاجــی را ندارم و با دیــدن چبه ها قلمب از 

کنده می شود. فشار این غم 
کار بگویید! •از روحیات حاجی در فضای 

که در قرارگاه قدس  •• حاج قاســم خییل شــجاع بود. دوراین 
گروگان  حضــور داشــت، اشــرار 90 نفــر از نیــروی انتظامــی را 
کســتان بردند.  ز افغانســتان و پا گرفتند و به 70کیلومتری مر
یــزی و  حــاج قاســم خیــیل ناراحــت شــد و بــا نقشــه و طرح ر
کستان نیرو برد  ز افغانستان و پا اطالعات دقیق، به داخل مر
ک  کرد و چندین پایگاه اشــرار را هم با خا و مهــه 90 نفــر را آزاد 
که  کرد. اما مهنی حاج قاســم مرد صلح بود و دیدمی  یکســان 
کرمــان و ســایر مناطق امان نامــه داد.  بــرای اشــرار در داخــل 
مهــنی اشــرار در اثــر رفتــار خوب حاج قاســم به دامــن انقالب 
کنیز داشــتند، آن ها را آزاد  که غالم و  آمدنــد و خیــیل از این ها 
یــیت قــرارگاه قدس  کردنــد. وضعیــت خــویب در منطقــۀ مأمور
کرمان  یل حاجــی وضعیت منطقه را به خصــوص در  نبــود، و
یل با  هببــود خبشــید. در نیروی قــدس هم خییل جدی بــود، و

نیروهای مقاومت بسیار صمیمی.
 در مهه خطوط مقــدم دفاع از 

ً
یبــا •حاج قاســم ســلیماین تقر

حــرم حضــور پیدا کرد و با خانوادۀ شــهدای مدافع حرم دیدار 
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داشــت، در ایــن زمینــه توضیح دهید که چقدر ایشــان فعال 
بود؟

گر کرمان می رفت و فرصت کوتاهی  •• حاجی مرد کار بود. ا
گر در هتران بود  می یافت، به دیدار خانوادۀ شــهید می رفت. ا
و یک ساعت وقت پیدا می کرد، به بازدید از خانواده شهید 
گــر می رفــت، هــر موقــع که فرصــت پیدا  می رفــت. مشــهد ا
می کــرد، به بازدید از خانواده شــهدا اختصاص می داد. حاج 
قاسم وقیت در هتران بود روزی چندین جا جلسه می رفت، از 
گرفته تا دفتر رهبری و...  وزارت امور خارجه و ستاد کل سپاه 
کرمان  مهه جا به موقع می رفت؛ به استان ها سفر داشت. در 
کارش بیشتر از مهه جا بود. بازدید خانوادۀ شهدای لشکر  که 
یــن برنامه های ســردار بود.  و شــهدای مدافــع حــرم از مهم تر
جلسه با فرمانده گردان ها و نیروهای لشکر در دفاع مقدس، 
کار دیگر هم داشت؛  کرمان و هزاران  کنگره شــهدای  جلســه 
خستگی برایش اصاًل معنا نداشت. این در حایل بود که متام 

بدن حاجی جای تیر و ترکش بود.«1

امــا با تمام این مجاهدت ها و نیکی بــه نیکان و یادگار نیکان، 
باز هم حاج قاسم، مانند مطلوب و غایت خود، رسول خدا ؟ص؟  از 

1. مصاحبه با هفتۀ نامه صبح صادق.
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همه طلب عفو دارد و می نویسد:

»از مهه طلب عفو دارم
از  از مهســایگامن و دوســتامن و مهــکارامن طلــب خبشــش و عفــو دارم. 
که خار چشــم دمشن  زمنــدگان لشــکر ثاراهلل و نیــروی باعظمت قدس  ر
 از کســاین که 

ً
و ســّد راه او اســت، طلــب خبشــش و عفــو دارم؛ خصوصا

که  کردند.  منی توامن از حسنی پورجعفری نام نبرم  کمک  برادرانه به من 
خیرخواهانــه و برادرانــه مــرا مثــل فرزندی کمــک می کرد و مثــل برادرامن 
که به  دوستش داشمت. از خانوادۀ ایشان و مهۀ برادران رزمنده و جماهدم 
زمحت انداخمت شــان عذرخواهی می کمن. البته مهــه برادران نیروی قدس 
یزم سردار قاآین1  به من حمّبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عز

کردند«. که با صبر و متانت مرا حتمل 

رضوان اهلل تعالی علیه، عاش سعیدا و مات سعیدا!

1. ســردار اســماعیل قاآنی، جانشــین ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی در نیروی 
کنار قرائت ایــن فقره از  قــدس ســپاه پاســداران، هنــگام قرائت وصیــت حاج قاســم، از 
وصیت نامه، تواضعا خود داری نمود. خداوند همه خدمت گذاران اســالم و مســلمین 

خصوصًا سردار قاآنی را در انجام وظایف الهی  خود موفق بدارد، آمین.
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