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در  ه.ش،   ۱۳۳۵ ســال  اســفندماه   20 در  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید 

ــه جهــان  روســتای قنــات ملــک از شهرســتان های نزدیــک کرمــان چشــم ب

یــک  بــود و صاحــب  پــدرش حســن  نــام  لــر داشــت.  او اصالتــی  گشــود. 

ره ابتدائــی( روســتای  خواهــر دو بــرادر بــود. او از ۱۲ ســالگی )بعــد از پایــان دو

خــود را بــرای کار در شــهرِ کرمــان، تــرک کــرد. در نوجوانــی بــه کار بنایــی 

مشــغول بــود و در ســال های ابتــدای جوانــی، از پیمانــکاران ســازمان 

کرمــان بــه شــمار می آمــد. حــاج قاســم یکــی دو ســال پیــش  آب 

ســید  شــهید  المســلمین  و  حجةاالســام  یــق  طر از  انقــاب،  از 

بــه  بــرای تبلیــغ از مشــهد  کامیــاب -کــه در مــاه رمضــان  رضــا 

کرمــان آمــده بــود و یکــی از گرداننــدگان اصلــی راهپیمایی هــا و 

اعتصابــات کرمــان بــود-، جــذب نهضــت روح اهلل خمینــی؟هر؟ 

شــد. شــهید ســید رضــا کامیــاب بعدهــا حــاج قاســم را بــا آیــت اهلل 

خامنــه ای؟دم؟ آشــنا کــرد و خــودش در ۷ مــرداد ۱۳۶۰ توســط ســازمان 

ر شــد و بــه درجــۀ اعلــی شــهادت رســید. شــهید  مجاهدیــن خلــق تــرو

ســلیمانی پــس از انقــاب، در ســال ۱۳۵۷ ه.ش ابتــدا در حیــن ادامــۀ 

یــِت در مجموعــه ای بــه نــام ســپاه  فعالیــت در ســازمان آب کرمــان، بــه عضو

افتخــاری درآمــد و ســپس بــا تشــکیل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، بــه 

بــی  ایــن نهــاد عظیم الشــأن پیوســت. بــه گفتــٔه اصغــر محمدحســینی )مر

ز بــوده اســت؛ اما  رۀ آمــوزش آن هــا ۴۵ رو ره شــهید ســلیمانی( حداکثــر دو دو

، علی رغــم آن کــه تــا پیــش از آن، هیــچ تجربــٔه نظامــی نداشــت، بــه علــت  او

بــی انتخــاب شــد. ســپس، مــدت کوتاهــی  عملکــرد خوبــش به عنــوان مر

بعــد بــه همــراه جمعــی از ســپاهیان بــرای کمــک بــه اداره و حفاظــت شــهر 

ُکــرد، بــه ایــن شــهر فرســتاده شــد. پــس از  مهابــاد در برابــر جدایی طلبــان 

ــادگاِن  ــده پ ــراق فرمان ــران و ع ــگ ای ــروع جن ــا ش ــاد، ت ــهر مهاب ــت از ش بازگش

قــدِس ســپاِه کرمــان شــد.  شــهید ســلیمانی در ابتدای جنگ ایــران و عراق، 

گردانــی متشــکل از نیروهــای رزمــی کرمــان را تشــکیل داد؛ کــه کمــی بعــد بــه 

ــم  ــاج قاس ــردار ح ــد. س ــل ش ــاراهلل تبدی ــکر ۴۱ ث ــه لش ــًا ب ــی و نهایت ــپ زره تی

آیــت اهلل خامنــه ای  بــا حکمــی از ســوی  ســلیمانی در ســال ۱۳۷۹ ه.ش 

رهبــر معظــم انقــاب؟دم؟ پــس از ســردار احمــد وحیــدی به عنــوان فرمانــدۀ 

ســپاه قــدس درآمــد. او در ایــن پســت، فعالیت هــای گســترده ای درزمینــۀ 

ــلیمانی  ــردار س ــای س ــن فعالیت ه ــع ای ــه درواق ــت؛ ک ــت داش ــور مقاوم مح

خالهص زندگی انهم شهید سلیمانی 

در کنــار شــهید عمــاد مغنیــه بــود کــه ســبب قدرتمندتــر شــدِن ســپاه قــدس 

یــم صهیونیســتی دررســیدن بــه اهــداف خــود در  ژ کامــی ر شــد و باعــث نا

کــه  خصــوِص فلســطین و همچنیــن لبنــان شــد. ســال ۱۳۸۹ ه.ش بــود 

ســردار ســرتیپ حــاج قاســم ســلیمانی بــه جهــت خدمــات فــراوان خــود، 

از ســوی آیــت اهلل خامنــه ای فرمانــدۀ معظــم کل قــوا و رهبــر معظــم انقــاب 

اســامی؟دم؟، یــک درجــه ارتقــاء و بــه درجــه سرلشــکری رســید. بــا توطئــۀ 

کشــورهایی ماننــد عربســتان ســعودی،  جدیــِد غــرب و پشـــتیبانِی مالــِی 

یســتی تکفیــری -اعــم از داعــش و  ر گروهک هــای ترو کــه بــه شــکل گیری 

یتــی  جبهــة النصــره-، در منطقــه انجامیــد، حــاج قاســم ســلیمانی مأمور

یه  تــازه یافــت و آن هــم مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات در دو کشــور عــراق و ســور

بــود. داعــش در ســال 1390 ه.ش پیشــروی های خــود را در مناطــق عــراق 

، فقــط ســردار ســلیمانی  یه آغــاز کــرد؛ و در ایــن اوضــاع فاجعه بــار و ســور

بــود کــه بــا حضــور خــود در ایــن مناطــق و بــا تشــکیل جبهــۀ مقاومــت، 

کمــک  باعــث جلوگیــری از پیشــروی داعــش شــد. شــهید ســلیمانی بــا 

یه »بســیج  شــهیدان همدانــی و تقــوی در عــراق »حشــد الشــعبی« و در ســور

ــا کمــک آن هــا و هدایــت و  ــاع وطنــی( را شــکل داد و ب ــوات دف مردمــی« )ق

یســت ها  ر ره ایشــان در نیــروی قــدس ســپاه، طــی ۶ ســال، بســاط ترو مشــاو

یبــًا جمــع شــد. درواقــع بایــد این طــور گفــت کــه  در ایــن دو کشــور تقر

و  یه  ســور دولت هــای  رســمی  درخواســت  بــا  کــه  نیروهایــش  و  او 

عــراق، بــرای کمــک بــه ایــن دو کشــور رفتنــد، مانــع ســقوط دمشــق 

 ، و بغــداد شــدند و همیــن حــاج قاســم بــود کــه بــا ســفر بــه مســکو

ــه  رود ب ــرای و ــه ســزایی در همــراه کــردن روســیه و پوتیــن ب نقــش ب

یــن لحظــات هجــوم  یک تر یه را داشــت. در تار میــدان نبــرد ســور

داعــش بــه عــراق و زمانــی کــه مســئوالن ایــن کشــور ملتمســانه بـــه 

نفــر  یــک  ایــران بودنــد، تنهــا  و  یــکا  آمر از  کمــک  یافــت  دنبــال در

بــود کــه توانســت مســیری امیدوارکننــده بــرای مقابلــه بــا داعــش در 

کــه خــود را »ســرباز  کنــد. شــهید ســلیمانی  دروازه هــای بغــداد فراهــم 

بــود  گفتــار و هــم در عمــل نشــان داده  صفــر والیــت« می نامیــد، هــم در 

ــاج  ــذا ح ــد؛ ل ــروی می کن ــه ای؟دم؟ پی ــی خامن ــید عل ــت اهلل س ــاً از آی ــه کام ک

قاســم، فرمانــدۀ نیــروی قــدس ایــران بــا هماهنگــی مســتقیم بــا فرمانــدۀ کل 

ــرای  ــراق، ب ــه ع ــی ب ــتردۀ نظام ــک گس ــازه کم ــه ای؟دم؟، اج ــت اهلل خامن ــوا آی قـ

مقابلــه بــا داعــش را گرفــت و همان طــور کــه ذکــر شــد، بــه کمــک ایــن دو 

یه( شــتابید. حضــور مؤثــر حــاج قاســم درصحنــۀ  کشــور )عــراق و ســور

مبــارزه بــا داعــش و شکســت ایــن گروهــک ضالــه، باعــث شــد تــا حضــرت 

، یعنــی  آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب؟دم؟، نشــان نظامــی ذوالفقــار

یــن نشــان نظامــی ایــران را بــه او اعطــا کنــد. ســردار ســپهبد پاســدار  تر باال

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، پــس از ســال ها مجاهــدت ســرانجام توســط 

ز جمعــۀ ۱۳ دی مــاه،  یکایــی در بامــداد رو موشــک های لیــزری زهپــاد آمر

ــعبی(،  ــد الش ــس حش ــب رئی ــدس )نائ ــدی المهن ــو مه ــهید اب ــراه ش ــه هم ب

وحیــد  شــهید  ســلیمانی(،  شــهید  دفتــر  )رئیــس  جعفــری  پــور  ســردار 

زمانــی نیــا و شــهید هــادی طارمــی و شــهید محمدرضــا الجابــری )رئیــس 

ایــن موشــک ها در  پــی حملــۀ پهپــادی  الشــعبی(، در  یفات حشــد  تشــر

ــه شــهادت رســید. فــرودگاه بغــداد، ب

گزیده وصیت انهم 
شهادت می دهم به اصول دین : 

ّنَ 
َ
أ ْشــَهُد 

َ
أ َو  اهلِل   

ُ
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َ
أ ْشــَهُد 

َ
أ َو  اهلَل   

َّ
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ٰ
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َ
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َ
أ ْشــَهُد 

َ
أ

َتنــا  ِئّمَ
َ
مْعُصوِمیــَن ِإْثٰنــی َعَشــَر أ

ْ
َدُه ال

َ
ْوال

َ
ُمؤِمِنیــَن َعِلــَی بــَن أبــی َطاِلــٍب َو أ

ْ
میَرال

َ
أ

َو َمْعُصوِمیَننــا ُحَجــُج اهلِل. شــهادت می دهــم کــه قیامــت حــق اســت. قــرآن 

حــق اســت. بهشــت و جهنــم حــق اســت. ســؤال و جــواب حــق اســت. 

معــاد، عــدل، امامــت، نبــوت حــق اســت.

خدایا! تو را سپاس می گویم به خاطر نعمت هایت :

خداونــدا تــو را ســپاس کــه مــرا صلــب بــه صلــب، قــرن بــه قــرن، از صلبــی 

بــه صلبــی منتقــل کــردی و درزمانــی اجــازٔه ظهــور و وجــود دادی کــه امــکان 

معصومیــن  یــب  قر و  یــن  قر کــه  را  اولیائــت  برجســته ترین  از  یکــی  درک 

؟هر؟ را درک کنــم و ســرباز رکاب  اســت، عبــد صالحــت خمینــی کبیــر

گــر توفیــق صحابــٔه رســوِل اعظمــت محمــد مصطفــی؟لص؟ را  او شــوم. ا

ــن ابی طالــب؟ع؟  رٔه مظلومیــت علــی ب ــودم از دو گــر بی بهــره ب نداشــتم و ا

کــه  و فرزنــداِن معصــوم و مظلومــش؟مهع؟، مــرا در همــان راهــی قــراردادی 

، جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود، تقدیــم  آن هــا در همــان مســیر

از عبــد صالحــت خمینــی  پــس  کــه  را شــکرگزارم  تــو  کردنــد. خداونــدا! 

کــه مظلومیتــش اعظــم  مــرا در مســیر عبــد صالــح دیگــری  ؟هر؟،  یــز عز

ــران و  ز اســام و تشــیع و ای ــر صالحَیتــش، مــردی کــه حکیــم امــرو اســت ب

؟دم؟ -کــه جانــم فــدای جــان  یــز جهــان سیاســی اســام اســت، خامنــه ای عز

او بــاد- قــراردادی.

خدایا! به عفو تو امید دارم :

و  یــز و ای خالــق حکیــم بی همتــا! دســتم خالــی اســت  ای خــدای عز

کوله پشــتی ســفرم خالــی. مــن بــدون بــرگ و توشــه ای، بــه امیــِد ضیافــِت 

یــم  عفــو و کــرم تــو می آیــم. مــن توشــه ای برنگرفتــه ام؛ چــون فقیــر را در نــزد کر

ــد  ــت از امی ــر اس ــم پ ــاُرق، چاُرق ــرگ؟! س ــه و ب ــه توش ــت ب ــی اس ــه حاجت چ

رده ام کــه ثــروت آن  . همــراه خــود دو چشم بســته آو بــه تــو و فضــل و کــرم تــو

گوهــرِ اشــِک  کی هــا، یــک ذخیــرٔه ارزشــمند دارد و آن  کنــار همــه ناپا در 

بــر حســیِن فاطمــه؟ع؟ اســت؛ گوهــرِ اشــِک بــر اهل بیــت؟مهع؟ اســت؛ کــه 

امیــد دارم قبــول کــرده باشــی.

بهشت من در جوار توست، یا اهلل :

خداونــدا! پاهایــم سســت اســت و رمــق نــدارد. پاهایــم جرئــت عبــور از پلــی 

کــه از جهنــم عبــور می کنــد را نــدارد. مــن در پــل عــادی هــم پاهایــم می لــرزد، 

؛ امــا  وای بــر مــن و صــراط تــو کــه از مــو نازک تــر اســت و از شمشــیر برنده تــر

یــد می دهــد کــه ممکــن اســت نلــرزم، ممکــن اســت  یــک امیــدی بــه مــن نو

ر خانــه ات  نجــات پیــدا کنــم. مــن بــا ایــن پا هــا در حرمــت پــا گــذارده ام و دو

را  آن هــا  حســین؟ع؟  بین الحرمیــن  در  اولیائــت  حــرم  در  و  چرخیــده ام 

یدن هــا و بــه ُحرمــت آن  برهنــه دوانــده ام. امیــد دارم آن جهیدن هــا و خز

؛  ــر کیــزه بپذی ؛ پا ــر ــا ارحم الراحمیــن! مــرا بپذی یم هــا، آن هــا را ببخشــی. ی حر

جــز دیــدار تورانمــی خواهــم، بهشــت مــن، جــوار توســت، یــا اهلل!

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام :

! مــن ســال ها اســت از کاروانــی جامانــده ام و پیوســته  یــز خداونــدا، ای عز

کســانی را به ســوی آن روانــه می کنــم، امــا خــود جامانــده ام، امــا تــو خــود 

میدانــی هرگــز نتوانســتم آن هــا را از یــاد ببــرم. پیوســته یــاد آن هــا، نــام آن هــا، 

یــز  نــه در ذهنــم، بلکــه در قلبــم و در چشــمم، بــا اشــک و آه یــاد شــدند. عز

مــن! جســم مــن در حــال علیــل شــدن اســت. چگونــه ممکــن اســت کســی 

کــه چهــل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟

ــو خواســتم سراســر  خالــق مــن، محبــوب مــن، عشــق مــن کــه پیوســته از ت

وجــودم را مملــو از عشــق بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق خــود بســوزان و 

ــه بیابان هــا  ــراری و رســوایِی جاماندگــی، ســر ب ــزم! مــن از بی ق ی بمیــران. عز

گــذارده ام. مــن بــه امیــدی از ایــن شــهر بــه آن شــهر و از ایــن صحــرا بــه 

َکَرمــت  بــه  حبیــب،  یــم،  کر مــی روم.  تابســتان  و  زمســتان  در  صحــرا،  آن 

دل بســته ام. تــو خــود می دانــی دوســتت دارم. خــوب می دانــی جــز تورانمــی 

کــن. خدایــا! وحشــت همــٔه وجــودم را  بــه خــودت متصــل  خواهــم. مــرا 

فراگرفتــه اســت. مــن قــادر بــه مهــار نفــس خــود نیســتم، رســوایم نکــن؛ بــس 

، امــا آن چنان کــه شایســته تــو باشــم. اســت، بــس. مــرا بپذیــر
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،،

،،

آن مــردی کــه مــی رود جلــوی دشــمن و واهمــه نمی کنــد و در همــٔه 

گرمــا  میدان هــا نــه خســتگی می فهمــد، نــه ســرما می فهمــد، نــه 

گــر چنانچــه در درون خــودش در آن جهــاد اکبــر  می فهمــد، ایــن ا

ز نشــده بــود، این جــور نمی توانســت جلــوی دشــمن بــرود.  پیــرو

کبر : پیروز جهاد ا

1398/10/13

حاج اقسم از دیدگاه رهبر معظم انقالب؟دم؟

،،

،،

یــزِ مــا هــم دل و جگــر داشــت و بــه دهــان خطــر  ایــن شــهید عز

می رفــت و ابــا نداشــت؛ هــم باتدبیــر بــود؛ منطــق داشــت بــرای 

کارهایــش. ایــن شــجاعت و تدبیــرِ توأمــان، فقــط در میــدان نظامــی 

ــود.  ــور ب ــم همین ج ــت ه ــدان سیاس ــود، در می ــم نب ه

میدان سیاست :

1398 / 10 / 8

،،

،،

کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد این هــا  در مســائل داخــل 

نبــود، لکــن بــه شــّدت انقابــی بــود و انقــاب و انقابــی گــری خــّط 

قرمــزِ قطعــِی او بــود؛ ذوب در انقــاب بــود. پایبنــد بــه خــّط مبــارک 

و نورانــِی امــام راحــل؟هر؟ بــود. 

خط قرمز حاج قاسم : 

1398 / 10 / 18

،،

،،

شــخصیت های ایمانــی، وقتی کــه ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه 

می شــود  محصولــش  بکننــد،  جهــادی  حرکــت  وقتــی  کننــد، 

را  او  کــه حّتــی دشــمنانش  شــخصیتی مثــل شــهید ســلیمانی 

می کننــد! تحســین 

ن دشمن :   ُمحّسَ

1398 / 11 / 16

،،

،،

ز در مقابــل  اّمــا امــرو بانــًا او را تحســین می کــردم؛  بنــده قلبــًا و ز

آنچــه او سرمنشــأ آن شــد و بــرای کشــور بلکــه بــرای منطقــه بــه 

می کنــم.  تعظیــم  مــن   ، او مقابــل  در  رد،  آو وجــود 

تعظیم می کنم : 

1398 / 10 / 18

،،

،،

ایرانی هــا بــه خودشــان افتخــار کننــد کــه مــردی از میــان آن هــا، از 

رافتــاده برمی خیــزد، تــاش و خودســازی می کنــد  یــک روســتای دو

و بــه چهــرٔه درخشــان و قهرمــان اّمــت اســامی تبدیــل می شــود. 

قهرمان امت اسالمی :

1399 / 9 / 26

انا هلل و انا الیه راجعون

جنـاب مسـتطاب آیـة اهلل آقـای خامنـه ای؟دم؟ سـام 

برکاتـه، خبـر شـهادت سـردار  علیکـم و رحمـة اهلل و

عالیقـدر آقـای حـاج قاسـم سـلیمانی؟هر؟ موجـب 

تأسـف و تأثـر فـراوان شـد. 

در  داعـش  عناصـر  بـا  پیـکار  سـالیان  طـی  در  مرحـوم  آن  نظیـر  کـم  نقـش 

فرامـوش  شـدند  متحمـل  راسـتا  ایـن  در  کـه  را  فراوانـی  زحمـات  و  عـراق، 

اسـت. ناشـدنی 

آیت اهلل العظمی سیستانی ؟ظفح؟

مـن در اینجـا می خواهـم یک جملـه از اخاص 

بـه  قبـل،  سـال  سـه  دو  سردارسـلیمانی  یـم.   بگو او 

دیـدار مـا آمـده بـود؛ بعـد از اتمام صحبت، بـه آقایان 

یـد؛ وقتـی همراهان بیـرون رفتند،  گفـت کـه بیـرون برو

رد و گفـت: ایـن کفـن را امضـا  کفـن خـود را بیـرون آو

: شـهید سـلیمانی از همـان زمـان بـه فکـر 
ً
کنیـد. ایـن نشـان مـی دهـد کـه اوال

رده اسـت.  رفتـن بـود ،وثانیـًا :نمی خواسـت مـردم بفهمنـد که او این کفن را آو

ک  این اخاص واقعًا قابل ماحظه و سـتودنی اسـت. شـهادت بسـیار دردنا

سـردارِ بـزرِگ اسـام و فرمانـدٔه بـی نظیر و شـجاع، همه را تـکان داد. او مردی 

یـخ اسـام و جهـان، بـه  گاه بـود کـه نـام او در تار بـزرگ و کـم نظیـر و بسـیار آ

جنایتـکاران   . پررهـرو راهـش  و  مانـد  خواهـد  باقـی  بـزرگ،  سـرداری  عنـوان 

یکایـی بـا ایـن عمـل وحشـیانه، گـور خـود را کندنـد و انتقـام شـدیدی در  آمر

انتظـار آن هاسـت.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  ؟ظفح؟

خـود  زندگـی  ران  دو سـلیمانی  قاسـم  شـهید 

از  پاسـداری  و  مـردم  بـه  خدمـت  و  اسـام  وقـف  را 

نمـود.  اسـامی  ارزش هـای 

دلباختـگان  و  عاشـقان  از  سـعید  شـهیِد  آن 

یـژه سـاالر شـهیدان  و بـه  حضـرات معصومیـن؟مهع؟ 

حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ بـود کـه با پیروی از مکتـب نورانی اهل بیت؟مهع؟ 

یسـت های خائـن و کـج اندیشـان مذهبـی  ر در نبـرد بـا دشـمنان اسـام و ترو

بـود.  مبـارزه  اول  در صـف 

هنرمـردان خـدا اینسـت کـه از ایـن زندگـی زودگـذر و فانـی اسـتفاده ابـدی و 

بوبـی نماینـد. جاودانـی نمـوده و جـان خـود را تقدیـم ذات ر

ُهْم َوُحْسُن َمٓاٍب«
َ
َبٰی ل »ُطو

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  ؟ظفح؟

از رجـال مجاهـد  حـاج قاسـم سـلیمانی یکـی 

فرهنـگ  بـا  ایشـان  بـود.  باشـجاعت  بسـیار  بسـیار 

بسـیار بـاالی اسـامی، طـی چندیـن سـال خدمـات 

بزرگـی بـه اسـام در برابـر اسـتکبار و صهیونیسـت ها 

یه، در عراق و در هرکجا  انجام داد. در لبنان در سور

داشـت،  وجـود  جهـادی  برخـوردی  صهیونیسـت ها  بـا  و  اسـتکبار  بـا  کـه 

ایشـان در صـف اول بـود. رفـت و آمـد حاج قاسـم به اینجا، مکـرر بود؛ به من 

، دوسـه مـاه قبل از شهادتشـان،  لطـف داشـت و رفاقـت داشـتیم. دفعـه آخـر

قـات رسـمی انجـام شـد، گفتند  بـا چنـد نفـر اینجـا آمدنـد. بعـد از اینکـه ما

کـه همـه برونـد بیـرون؛ مـن بـا شـما کار خصوصـی دارم و همـه رفتنـد و مـن و 

کش یک کیفی  ایشـان در اتاق ماندیم. ایشـان اول دسـت برد و از داخل سـا

رد کـه در آن کیـف کفـن خـودش بـود. گفـت: مـن می خواهـم شـما ایـن  درآو

یسـید. مـن هـم  کفـن مـرا امضـا کنیـد و اسـم خودتـان را بـر روی کفـن مـن بنو

کفـن را گرفتـم و امضـا کـردم. بعـد ایشـان گفـت: مـن می خواهـم چنـد رکعت 

نمـاز هـم پشـت سـر شـما بخوانـم بـه عنـوان خداحافظـی.

آیت اهلل العظمی نوری همدانی  ؟ظفح؟

»قاسـم سـلیمانی کـه بـود؟ یـک روسـتایی کارگـر 

کـه جوانـی اش را بـا کارگـری گذرانـد.

تشـکیل  بسـیج  و  سـپاه  وقتـی  کـه  زاده  روسـتا  یـک 

شـد، بسـیجی شـد و بعـدش هـم، شـد عضـو سـپاه، 

ک بـود و در  . منتهـی چـون نیتـش پـا مثـل یـک سـرباز

راهـی کـه انتخـاب کـرده بـود، تـاش مـی کـرد و خـدا کمکـش کـرد. یـک قـدم 

کـه برمـی داشـت، خـدا یـک فرسـخ جلـو می بـرد او را و در فاصلـه ای کوتـاه 

هـم، شـد فرمانـده.

 قاسـم سـلیمانی فقـط خدمتـش ایـن نبـود کـه جنگـی را اداره کـرد و منطقـه 

یکایی هـا نجـات داد؛ زندگـی نامـه اش هـم تـا هزارسـال می توانـد  را از شـر آمر

بـرای جامعـه مـا، جهـاد باشـد. بـرای کسـانی کـه بنوشـند، بخواننـد، رفتـارش 

سـاختن  در  ایشـان  رفتارهـای  از  می تواننـد  ببیننـد،  را  فیلمـش  ببیننـد،  را 

ایشـان  بـرکات  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  آینده شـان  نسـل  و  خودشـان  زندگـی 

اسـت. همچنیـن ایشـان فرمودنـد: 

»وقتـی اینهـا از ایـن چیزهـا اسـتفاده کننـد، در نامـه عمـل ایشـان هـم نوشـته 

خداونـد  یبایـی  ز راه  چـه  می شـود؛  افـزوده  ثوابـش  بـر  ز  رو بـه  ز  رو می شـود. 

کـرده اسـت!« درسـت 

آیت اهلل مصباح یزدی ؟هر؟

حاج اقسم از دیدگاه زبرگان 

و مجاهـد  فـداکار  یـک  قاسـم سـلیمانی  آقـای 

ی  اعتـا راه  در  پیوسـته  کـه  بـود  شـجاعی  بسـیار 

عظیمـی  خدمـات   ، اشـرار از  ایـران  حفـظ  و  اسـام 

در  و  بـوده  صحنـه  در  همیشـه  ایشـان  داشـت. 

اوقـات  گاهـی  حتـی  کـرد؛  مـی  فـداکاری  زارهـا  کار

خـود را در وسـط میـدان جنـگ قـرار مـی داد وخطرهمیشـه در کنـار او بـود؛ 

امـا چـون فـداکاری برایـش هـدف بزرگـی بـود، بـه ایـن مسـائل اعتنا نمـی کرد. 

یـش  مسـلمًا او آرزوی شـهادت در دل داشـت و خداونـد متعـال او را بـه آرزو

رسـاند و حتمـًا او بـا شـهدای احـد و شـهدای کربـا و کلیـه شـهدایی کـه در 

دادنـد محشـور خواهدشـد. از دسـت  را  اسـام جـان خـود  راه 

آیت اهلل العظمی سبحانی  ؟ظفح؟
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ج 

ْمَواٌت
َ
وا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسـِبیِل اهلَلِّ أ

ُ
 َتُقول

َ
یَن؛ َوال اِبِر ِإَنّ اهلَلَّ َمـَع الَصّ

ج 

ِة  ـَا ْبـرِ َوالَصّ
ِذیـَن آَمُنـوا اْسـَتِعیُنوا ِبالَصّ

َّ
َهـا ال ُیّ

َ
َیـا أ

 َتْشـُعُروَن
َ

ِکْن ال
َٰ
ْحَیاٌء َول

َ
َبْل أ

)آیات 153 و 154 سورۀ بقره(

تی کـه  داخـل ایـن دو آیـه ابتـدا خداونـد بـه مؤمنیـن سـفارش می کنـد کـه داخـل سـختی ها، داخـل مبـارزات و جنگ هـا و داخـل مشـکا

ة اسـت. پیـش می آیـد، دو چیـز بـه شـما مـدد می رسـاند کـه یکـی صبـر و دیگـری صـا

زه و در برخی روایات  ة اشـاره بـه صبـر ظاهـری و نمـاز اسـت؛ اما داخل بعضی روایات ما تفسـیر کامل تری می دهند که صبر را بـه رو ظاهـر ایـن واژه صبـر و صـا

. جمـع این روایات می شـود اینکه انسـانی به جایی می رسـد کـه از طریق  ینـد کـه در وجـود انسـان یـک مقاومتـی شـکل می گیـرد کـه آن می شـود صبـر دیگـر می گو

زه که مجاهدت درونی اسـت به یک مقاومتی برسـد و اهل مقاومت بشـود و در آن هنگام صبر را پیشـه کار خودش بکند. رو

تر که والیت باشـد  ة بـه معنـای عبودیـت و نمـاز اسـت که درسـت هم اسـت. در بعضی روایات هم بـه یک درجه باال داخـل بعضـی روایـات مـا هـم ایـن واژه صـا

یـت مقاومـت و والیـت و عبودیـت رادارنـد. کسـانی کـه در  یفه، اشـاره بـه ایـن می کنـد کـه خداونـد همـراه کسـانی هسـت کـه محور اشاره شـده اسـت. ایـن آیـۀ شـر

ز هسـتند. ایـن مسـیر قـدم برمی دارنـد، قطعًا پیرو

خداونـد متعـال در ادامـۀ آیـه می فرماینـد: کسـانی کـه درراه خـدا کشـته می شـوند، این هـا رو فکـر نکنیـد مرده انـد و تمام شـده اند، نـه؛ بلکـه تـازه شـروع بـرکات 

 َتْشـُعُروَن«. گاهـی اوقـات بعضـی انسـان ها فهـم و کمالشـان بـه اینجـا نمی رسـد کـه بفهمند شـهدا بعد از شـهادت چقـدر اثرات 
َ

ِکـْن ال
َٰ
ْحَیـاٌء َول

َ
 أ

ْ
آن هاسـت؛ »َبـل

کـه زنـده هسـتند و برکاتشـان بعـد از شـهادت چه بسـا بیشـتر از  کسـانی هسـتند  و بـرکات دارنـد. خداونـد متعـال می فرمایـد: این هـا امـوات نیسـتند؛ این هـا 

. یانـی زنـده اسـت و اثرگـذار یـان آن هـا جر ماقبلشـان باشـد. نـام آن هـا، ذکـر آن هـا، یـاد آن هـا، مکتـب آن هـا و جر

یان بزرگی را نگه داشـتند.  یزانی اسـت که جر ، صحبت از عز صحبت از سـرداران مقاومت، صحبت از شـهدای عزیزی اسـت مانند: شـهید حاج قاسـم عزیز

یـان بی بـی دوعالم سـیدۀ نسـاء عالمین حضرت زهـرای مرضیـه؟اهس؟ و فاطمیون اسـت. این مکتب  یـان اهل بیـت؟مهع؟ اسـت. همـان جر یـان همـان جر ایـن جر

گـر بخواهید خصوصیات این مکتب را پیـدا بکنید، باید  رش یافته اسـت در مکتب اهل بیت؟مهع؟ نیسـت. شـما ا یانـی کـه پرو یـان چیـزی جـدا از جر و ایـن جر

یـان تربیـت فاطمـی؟اهس؟ اسـت. آن کسـانی کـه عاشـق وجـود مبـارک حضـرت صدیقـه  یـان، جر داخـل زندگـی حضـرت زهـرای مرضیـه؟اهس؟ آن را پیـدا بکنیـد. جر

یـان خط کوثر اسـت که خیر کثیر اسـت؛ لذا وجود  یـان همـان جر یـان را، ایـن راه را و ایـن مکتـب بـزرگ را درک می کننـد. جر طاهـره؟اهس؟ هسـتند، خـوب ایـن جر

این شـهدا برکات دارد و بعد شهادتشـان هم برکاتشـان به اوج می رسـد.

یژگی هـای بـارز حـاج قاسـم بـود. می گفتنـد کـه هـر جـا می خواسـتی حـاج  یـان، بحـث اخـاص اسـت کـه یکـی از و یژگی هـای ایـن مکتـب و ایـن جر یکـی از و

قاسـم را پیـدا کنـی، بایـد می دیـدی کجـا آتـش دشـمن در آنجـا بیشـتر وجـود دارد کـه حـاج قاسـم در همان جـا بـود؛ خـب ایـن اخـاص حاج قاسـم را می رسـاند. 

ایـن خصوصیـت، خصوصیـت اخـاص اسـت کـه بسـیار مهـم اسـت.

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟

خاطرات
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یز و محترم خانواده ی عز

سام علیکم

بنـده بـرادر فقیـر شـما قاسـم سـلیمانی هسـتم. شـما قطعـًا بنـده را می شناسـید. بنـده و مـا بسـیار بـه اهـل سـنت همـۀ جهـان کمک کردیم. بنده شـیعه هسـتم و 

شـما اهـل سـنت. البتـه بنـده نیـز بـه نحـوی سـنی هسـتم؛ چـون مـا بـه سـنت رسـول اهلل؟لص؟ معتقدیـم و إن شـاءاهلل در تـاش هسـتیم کـه گام در مسـیر ایشـان 

یـد. بنـده از کتـاب قـرآن و صحیـح بخـاری و کتاب هـای دیگـری کـه در خانـۀ  یـم. شـما نیـز بـه نحـوی شـیعه هسـتید؛ چـون اهل بیـت؟ع؟ را دوسـت دار بگذار

شـما بـود متوجـه شـدم شـما متدین هسـتید.

 عذر می خواهم و امیدوارم ما را ببخشید که بدون اجازه از خانه تان استفاده کردیم.
ً
اوال

یم اسـتخاره کردیم و جواب اسـتخاره آیـات مبارک  یـم خسـارتش را بدهیـم. از سـوی خودمـان و شـما بـا قـرآن کر گـر خانه تـان خسـارتی دیـده اسـت، حاضر ثانیـًا ا

بـارۀ آن هـا بـی اندیشـید؛ همان گونـه که ما اندیشـیدیم. سـورۀ فرقـان در صفحـات ۳۶۱ و ۳۶۲ آمـد. امیـدوارم ایـن آیـات را بخوانیـد و در

بنده در خانۀ شما نماز خواندم و دو رکعت نیز به نیت شما خواندم و برای عاقبت به خیری تان دعا کردم.

محتاج دعای شما

فرزند و برادرتان سلیمانی

گـر فکـر می کنیـد بنـده یـا مـا بـه خاطـر اسـتفادۀ بی اجـازه از خانه تـان مدیون شـما هسـتیم، این شـمارۀ تلفن بنـده در ایران اسـت. خواهش می کنم بـا ما تماس  ا

ید و بنده حاضرم هر درخواسـتی داشـته باشـید انجام دهم: »شـمارۀ منزل حاج قاسـم« بگیر

ترجمۀ نامۀ حاج قاسم به صاحب خانۀ عراقی

می خواهم با سید چند تا عکس بگیرم:

رنـد و عکـس  بیـن می آو ر  وقتـی بـرادران بـه دفتـر می آینـد، بچه هـا دو
ً
معمـوال

رنـد؛ امـا دفعـۀ آخـری کـه بـا حـاج قاسـم  می گیرنـد و خـب گاهـی هـم نمی آو

جلسـه داشـتیم، خـود حاجـی گفـت: 

کجاسـت؟ می خواهـم بـا سـید چنـد تـا عکـس بگیـرم. بـه همیـن  بیـن  ر دو

، در حـال ایسـتاده، در حـال نشسـته، در حـال وضـو  خاطـر در حـال نمـاز

یـم؛ کـه البتـه همه اش هم منتشرنشـده اسـت؛ اما بسـیار  ... باهـم عکس دار و

بیـن  ر جالـب بـود کـه حاجـی پافشـاری می کـرد و بـه بـرادران می گفـت کـه دو

رنـد و در همـۀ حـاالت از مـا عکـس بگیرنـد. بیاو

خاطره سید حسن نصراهلل؟ظفح؟در آخرین دیدار با حاج قاسم 

حجت االسام والمسـلمین علـی شـیرازی، نماینـدۀ ولی فقیـه در نیروی 

قـدس سـپاه پاسـداران و رفیـق قدیمـی حاج قاسـم می گفت: 

در بخشی از وصیت نامۀ سپهبد سلیمانی آمده است: 

از سـنگ  مـن متمایـز  کنیـد، سـنگ قبر  ثـاراهلل دفـن  کنـار شـهدای  در  مـرا 

سـلیمانی«. قاسـم  »سـرباز  یسـید  بنو قبـرم  روی  و  نباشـد  شـهدا  دیگـر 

روی قبرم بنویسید »سرباز قاسم سلیمانی«

در دیدار اول انگار ده سال بود که حاج قاسم را می شناختیم:

اولیـن دیـدار مـا و حـاج قاسـم، در لبنـان بـود. بعدازاینکـه ایشـان بـه فرماندهـی نیـروی قـدس منصـوب شـد، بـه لبنـان آمـد و اینجـا در جلسـه معارفـه هـم دیگـه 

رو دیدیـم.

کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان  مـن حـاج قاسـم رو نمی شـناختم؛ چـون تـا آن زمـان حـاج قاسـم یـا در ایـران و در جبهه هـای جنـگ بـود یـا در اسـتان های 

مسـئولیت داشـت؛ حتـی وقتـی مـا بـه تهـران می رفتیـم و بـا مسـئوالن دیـدار می کردیـم هـم او را ندیـده بـودم؛ یعنـی شـناخت قبلـی وجـود نداشـت. پـس اولیـن 

دیـدار مـا در بیـروت بـود.

آنجـا فهمیدیـم ایشـان پـس از منصـوب شـدن از طـرف امـام خامنـه ای؟دم؟ مسـئول جدیـد نیـروی قـدس شـده اسـت و از آن بـه بعـد مسـئولیت بـه عهـده ایشـان 

است.

جلسـه اول کـه بنـده و تعـدادی از برادرهـا بـا ایشـان داشـتیم، از همـان دیـدار اول حـس روحـی و روانـِی خاصـی بـه مـا دسـت داد؛ به طوری کـه انـگار مـا ده سـال 

کـه می دانیـد ذهنیـت هـر فـرد در رابطـه بـا حـاج قاسـم و برادرهـای مسـئول و  کـه حـاج قاسـم رو می شناسـیم و او هـم مـا رو می شناسـد. همان طـور  اسـت 

فرماندهـان جهـادی و سیاسـی حـزب اهلل، ذهنیـت خوبـی بـود و رابطـه مـا از همـان جلسـه بـا حـاج قسـم تـا شـهادت ایشـان ادامـه یافـت.

اولین دیدار حاج قاسم با سید حسن نصراهلل ؟ظفح؟
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این مال بیت الماله از پول بیت الماله:

ردند، ایشـان گفتند: دخترم چایی  ید. وقتی که چایـی را برای من آو ر ینـب بیاو ز گفتنـد کـه یک چایی برای ز مـن خاطـرم هسـت یـک بـار رفتـم دفتـر پـدرم. آن رو

با قند می خوری یا با خرما؟ گفتم: نه - روی میز ایشـان همیشـه توت خشـک و انجیر خشـک و ... بود و خیلی از این چیز ها دوسـت داشـتند - من دو سـه 

تـا از اون تـوت هـا رو خـوردم. ایشـان رفتنـد لبـاس بپوشـند کـه بـا هـم برگردیـم منـزل. بعـد از اینکـه لبـاس پوشـیدند و آمدنـد، گفتنـد: بابـا چنـد تا تـوت خوردی؟ 

یسـید؛ چـون دخترم  گفتـم: نمیدونـم بابـا. گفتـن بـه نظـرت چنـد تـا خـوردی؟ گفتـم: نمی دونم شـاید سـه تـا، چهار تا، پنـج تا... گفتند: این رو به حسـاب من بنو

خـورده و مـن نخـوردم ام. مـن متعجـب شـدم و گفتـم: بابـا مـن اینهـا را از اتـاق شـما برداشـته ام. ایشـان گفتنـد: ایـن را بـرای من گذاشـتند نه برای شـما؛ این مال 

بیـت المالـه از پول بیـت الماله.

ینب سلیمانی دختر حاج قاسم سلیمانی ز

من اینهارا از اتاق شما برداشته ام 

خاطره سردار شجاعی از همکاران و دوستان حاج قاسم :

یه می رفـت، همـواره بـا خانـواده  شـهید سـلیمانی هرزمانـی کـه فرصـت می کـرد بـا خانواده هـای شـهدا و جانبـازان و پاسـدارها دیـدار می کـرد. مثـاً وقتـی بـه سـور

یـاد کار شـاید نتوانند به امـور خانواده رسـیدگی کننـد، این وظیفه  یـت بودنـد دیـدار می کـرد و می گفـت: بچه هـا بـه دلیـل حجـم ز یه مأمور پاسـدارانی کـه در سـور

گـر مشـکلی داشـتند در حـد تـوان بـرای حـل مشکلشـان اقـدام کنـم. در رابطـه بـا خانـواده  مـن اسـت کـه بـه امـور خانواده هـای ایـن بچه هـا رسـیدگی کنـم و ا

مجروحیـن و شـهدا نیـز حـاج قاسـم همیـن برخـورد را داشـت.

ایـن پیگیـری امـور خانواده هـای شـهدا فقـط منـوط بـه شـهدای مدافـع حـرم نبـود. حـاج قاسـم هـر وقـت زمـان پیـدا می کردند بـه خانواده هـای شـهدا و جانبازان 

گـر بـه تهـران  می آمدنـد و شـرایط مهیـا بـود بـا حـاج قاسـم  یـا می شـدند. جانبـازان و خانواده هـای شـهدا ا لشـگر ثـاراهلل کرمـان سـر می زدنـد و احـوال آن هـا را جو

قـات بگیـرد و جانبـازان و خانواده هـای شـهدا را بـه دیـدار  دیـدار می کردنـد. شـهید سـلیمانی تمـام تـاش خـود را می کـرد تـا از رهبـر معظـم انقـاب؟دم؟ وقـت ما

ایشـان ببرد.

مراسـم بزرگداشـتی بـرای شـهید حـاج احمـد کاظمـی در نجف آبـاد برگـزار کـرده بودنـد کـه سـخنران آن مراسـم شـهید سـلیمانی بـود. بعـد از پایـان مراسـم حـاج 

یم  ید تـا برو قاسـم بـه مـا گفـت چنـد نفـر بچه هـای لشـگر نجـف اشـرف کـه جانبـاز هسـتند در همیـن نزدیکـی زندگی  می کننـد، آدرس منـازل این بچه هـا را بگیر

یـم. مسـئولین برگزارکننـده مراسـم شـهید  یـد تـا ناهـار در منـزل یکـی از ایـن جانبـازان بخور بـه آن هـا سـر بزنیـم، بـه شـهید پـور جعفـری هـم گفـت کـه کبـاب بگیر

کاظمـی بـه حـاج قاسـم گفتنـد کـه مـا تهیـه ناهـار دیدیـم ولـی حاجی از ایشـان عذرخواهـی کرد. خاصه غـذا را گرفتیم و به منـزل یکی از جانبازهـا رفتیم و باهم 

ناهـار خوردیـم. خانـواده جانبـاز بـه حـاج قاسـم شـکِوه کردنـد کـه مگـر در منـزل مـا غـذا پیـدا نمی شـد کـه شـما زحمـت کشـیدید غذا گرفتیـد؟ حاجـی گفت ما 

یـم. بعـد ازآنجـا به منزل چند جانباز دیگر رفتیم. خاطرم هسـت شـهید پور جعفری به سـردار  رهـم بخور یـم، گفتیـم بـا شـما دو می خواسـتیم ناهـار را بیـرون بخور

یـم.  یـم بعـد هـم بـه شـورای امنیـت می رو یـد، دیـر می شـود. حـاج قاسـم گفـت مهـم نیسـت، اول بـه منـازل جانبـازان برو تذکـر داد کـه جلسـه  شـورای امنیـت دار

یـزان تقدیـم می کرد.  هدایایـی را هـم بـه ایـن عز
ً
معمـوال

ارتباط حاج قاسم با خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان

ر  مقـدو گـر  ا می کـرد.  کوه نـوردی  بـار  سـه  هفتـه ای   
ً
معمـوال قاسـم  حـاج 

بـود بـه ارتفاعـات شـمال شـهر می رفتیـم و در غیـر ایـن صورت بـه ارتفاعات 

عـادی  مـردم  هماننـد  قاسـم  حـاج  همـواره  می رفتیـم.  نیـرو  پـادگان  بـاالی 

برایـش  را  خـاص  مسـیری  کـه  نبـود  ایـن  اهـل  اصـاً  و  می کـرد  کوه پیمایـی 

 سـروصورت خـود را می پوشـاند؛ امـا بااین حـال افـرادی 
ً
قـرق کننـد. معمـوال

بـا حاجـی احوالپرسـی  افـراد  ایـن  را بشناسـند. وقتـی  ایشـان  کـه  هـم بودنـد 

تعامـل می کـرد. آن هـا  بـا  گشـاده  بـاروی  ایشـان  می کردنـد، 

همان طـور کـه می دانیـد از تمامـی سـایق، بـه کوهنـوردی می آینـد. در طـول 

حتـی  کـه  می انداختنـد  عکـس  قاسـم  حـاج  بـا  می آمدنـد  افـرادی  مسـیر 

ارتفاعـات  ز در  رو نبـود. خاطـرم هسـت یـک  ظاهرشـان هـم خیلـی موجـه 

نظامـی  بچه هـای  از  یکـی  کـه  بودیـم  کوهنـوردی  مشـغول  تهـران  شـمال 

حاج آقـا را دیـد و بـه سـمت حاجـی آمـد و از حاج آقـا خواسـت بـا خانـواده 

بـا  حاج آقـا  وقتـی  کـرد.  قبـول  یی  گشـاده رو بـا  حاجـی  بینـدازد.  عکـس  او 

ایـن خانـواده عکـس انداخـت دو تـا خانـم جـوان هـم  کـه ازلحـاظ ظاهـری 

بینـدازد،  آن هـا عکـس  بـا  تـا  از حاج آقـا خواسـتند  نبـود  اسـامی  پوششـان 

بـا آن هـا رفتـار خشـکی نکـرد و آن هـا را بـه  کـرد و اصـاً  حاج آقـا هـم قبـول 

نکـرد. توبیـخ  حجابشـان  خاطـر 

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

رابطه صمیمی حاج قاسم با مردم 

یارت عاشورا چلۀ ز

کوه نـوردی رفتیـم، فرزنـدش  بـا حـاج قاسـم  کـه مـا  زهایـی  از رو یکـی 

یـارت عاشـورا  بـاره اهمیـت ز رده بـود و داشـت بـا او در آو هـم بـا خـودش 

اوایـل  در  گفـت:  قاسـم  حـاج  گفـت.  جالبـی  مطلـب  می کـرد.  صحبـت 

بـا  را  ایرانـی  زائـران  از  نفـر   48 معـارض،  نیروهـای  کـه  یه  سـور جنـگ 

خانواده هایشـان گرفتـه بودنـد و اوضـاع فاجعـه بـاری پیش آمده بـود، عاوه 

یارت عاشـورا  ز مـن چلۀ ز بـر تهدیـدات و رایزنی هایـی کـه کردیـم، چهـل رو

آزادی آن هـا را دادنـد. کـه خبـر  ز چهلـم بـود  گرفتـم، درسـت رو

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی.

بخش عمدۀ سیره حاج قاسم برگرفته از ارتباط با ولی فقیه بود :

سـردار سـلیمانی حـدودًا نزدیـک بـه 10 سـال از عمـر خدمتـی اش را در محضـر امـام خمینـی؟هر؟ بـود؛ امـا سـه دهه بعـد از رحلت امـام، مسـئولیت اجرایی در 

حـوزۀ پاسـداری از انقـاب اسـامی را داشـت و دائـم مشـغول بـود. بعـد از جنـگ و اسـتقرار در کرمـان، ناامنی هـای گسـترده در جنـوب شـرق شـروع شـد. در 

جنـوب خراسـان، سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان کـه رفـع آن نیـاز بـه ازجان گذشـتگی داشـت، حـاج قاسـم بارهـا در فضایـی قـرار گرفـت کـه تـا نزدیکی هـای 

شـهادت هـم پیـش رفـت. بـرای مثـال در سـال 72، شـبی قـرار بـود از زاهـدان بازگـردد و مـا دیـداری داشـته باشـیم، تلفنـی بـه مـن گفـت کـه از دسـت اشـرار 

، در جنـوب خراسـان و ... بـرای تأمین امنیت جنوب شـرق کشـور چندین سـال مشـغول جنگ با اشـرار بود  یخته ایـم. همچنیـن بـود عملیات هـای در مـرز گر

ز نداشـت تا چنین شـد و بعدازآن  کـه هنـوز هـم پایـدار اسـت. تمامـی ایـن کارهـا را هـم تحـت امـر ولی فقیـه؟دم؟ انجام می داد. حاج قاسـم چند سـال شـب و رو

زی که داعش را شکسـت داد خطاب بـه مقام معظم  هـم فرمانـدۀ نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران شـد و در همـه ایـن ایـام بـا ولی فقیه؟دم؟ محشـور بود و حتـی رو

رهبـری؟دم؟ نوشـت: سـرباز مکلـف از جانـب شـما ... .

 از حضرت 
ً
بخـش عمـده سـیره حـاج قاسـم برگرفتـه از ارتبـاط بـا ولی فقیـه بـود. ازایـن رو در سـخنانش هـم دائمـًا بـه توجـه بـه ولی فقیـه توصیـه می کـرد و معمـوال

کـه در قیامـت از ایـن ارتبـاط دلـی بـا ولی فقیـه سـؤال می شـود و حتـی از مراجـع، پشـتیبانی از  یـح داشـت  آقـا؟دم؟ تعبیـر بـه ایـن حکیـم بـزرگ می کـرد و تصر

ولی فقیـه را درخواسـت می کـرد.

کم شـود، راهش  گر قرار اسـت حکومت مهـدوی؟جع؟ حا کیـد داشـت کـه ا کمیـت الهـی حـرف مـی زد و عمـل می کـرد و تأ حـاج قاسـم بـرای پیـاده شـدن حا

تبعیـت از ولی فقیـه و اطاعـت از او و فاصلـه نداشـتن از ولی فقیـه اسـت؛ لـذا همـان راهـی را در پیـش گرفـت کـه امـام راحـل؟هر؟ در پایـان جنـگ بـه جوانـان 

در کشـورهای اسـامی توصیه کردند؛ یعنی ایجاد بسـیج جهان اسـام. حاج قاسـم همین راه را در پیش گرفت و بسـیج جهان اسـام را ایجاد کرد، چنان که 

... ثمـرات رشـادت های  یه و یه دقیقـًا از بسـیج جهـان اسـام بهـره بـرد؛ فاطمیـون افغـان، حـزب اهلل لبنـان، حشدالشـعبی عـراق، بسـیج سـور در مبـارزه در سـور

اوست.

قه منـد بـه حـاج قاسـم اسـت و می خواهـد بـه شـیوه ای مسـیر حـاج قاسـم را طـی کنـد، بایـد تـاش کنـد بـه ُبعـدی از ابعـاد ایشـان در  معتقـدم هرکسـی کـه عا

یژگی هـای فـردی، رفتـار اجتماعـی و نـگاه حکومتـی ایشـان نزدیـک شـود؛ چنان کـه وصیت نامـه حـاج قاسـم والیت نامه اسـت و همـه سیاسـیون و جناح ها  و

را بـه ولی فقیـه دعـوت می کنـد.

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

سیره حاج قاسم سلیمانی 

یــادی بــر اخــاق دینــی مــن داشــت؛ و یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه مانــع مهمــی درکشــیده نشــدنم  حــاج قاســم می گفــت: ورزش تأثیــر ز
 ورزش باســتانی کــه پایــه و اصــول اخاقــی و دینی هــم دارد.

ً
بــه مفاســد اخاقــی بــود، به رغــم جــوان بــودن، ورزش بــود؛ خصوصــا

مهم ترین توسات حاج قاسم 

حاج قاسم اهل اشک و توسل به حضرت زهرا؟اهس؟ بود...

وداع  جلسـه  عملیـات،  شـب های  در  یـژه  به و جبهه هـا  در  رزمنـدگان  همـۀ 

داشـتند و جمـع می شـدند و وداع می کردنـد و محـور ایـن وداع، توسـل بـود. 

یـه می کـرد.  گر حـاج قاسـم هـم بعضـًا روضـه می خوانـد و 

یـه بـود و در فیلم هـای ضبط شـدۀ ایشـان هـم  گر حـاج قاسـم اهـل اشـک و 

هسـت. 

مهم تریـن توسـات حـاج قاسـم، توسـل بـه حضـرت زهـرا؟اهس؟ بـود و بارهـا بـا 

کـه می گفـت:  بـودم  ایشـان 

بـر  یـه  گر کـه  بـود  معتقـد  بسـیار  توسـل،  حـوزه  در  بخـوان.  برایـم  روضـه ای 

ایشـان  جنـگ  ران  دو سـخنرانی های  در  و  می کنـد  بـاز  راه  اهل بیـت؟مهع؟ 

دارد.  وجـود  زهـرا؟اهس؟  حضـرت  بـه  توسـل  هم بارهـا 

در شـب های عملیـات، توصیه هـای حـاج قاسـم بـرای رزمنـدگان و عمـدۀ 

توسـات ایشـان، بـه حضـرت زهرا؟اهس؟ بـود و در فاطمیه دوم هـم روضه خوانی 

خوبی داشـت.

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی
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تحت هر شرایطی ترک نمی شد!

یکی از خصوصیات بارز حاج قاسم:

گـر بخواهـم بـه یکـی از خصوصیـات بـارز حاجی اشـاره کنم، نماز شـبش  ا

را خواهـم گفت. 

تحت هر شرایطی نماز شب حاجی ترک نمی شد. 

بـود، یـک سـاعت می خوابیـد و بعـد بلنـد  کـه خیلـی خسـته  زمانـی هـم 

نمـازی!  آن هـم چـه  نمـاز می کـرد؛  بـه خوانـدن  و شـروع  می شـد 

صحنـه عشـق بازی و نجواهـای شـبانه حاجـی در نمـاز شـب هایش واقعـًا 

بـان از بیـان آن قاصر اسـت.  تماشـایی بـود کـه ز

مـا کـه می خواسـتیم نمـاز شـب بخوانیـم، بـا دیـدن ایـن حـاالت حاجـی، از 

خـود بی خـود می شـدیم و فقـط محـو و مبهـوت او می ماندیـم.

* راننده سپهبد شهید قاسم سلیمانی.

یـدی؟ نیسـت. مجلـس حضـرت زهـرا؟اهس؟ اسـت.  مجلـس حضـرت زهـرا؟اهس؟ جـای عمـه چطـوره؟ عمـو چطـوره؟ همسـایه چـه کار کـرده؟ چـی چـی خر

بایـد بـه آن دقـت کـرد، بایـد احتـرام کـرد، بایـد توجـه کـرد. همـه اصـرار مـن در برگـزاری ایـن مجلـس ایـن اسـت کـه مجلـس عبـادت و عبودیـت باشـد؛ بـه همیـن 

یصـم. مـن آنجـا می نشـینم و گـوش  دلیـل بایـد بـه نمـاز اول وقـت در ایـن جلسـات توجـه شـود، بـه همـه موضوعاتـی کـه در آن گفتـه می شـود توجـه شـود. مـن حر

ییـد، همان طـور کـه نشسـتید و آرام آرام گـوش می دهیـد ذکـری را نـذر کنیـد؛ بـرای یک چیـزی، بـرای گرفتـاری خودتـان؛ امـا  می دهـم. اینجـا نشسـتید ذکـری بگو

ید برای  بـوط به مجلس و جلسـه عبادت نیسـت، نباید در این جلسـه گفته شـود. بگذار بـوط بـه جلسـه عـزادار حضـرت زهـرا؟اهس؟ نیسـت، مر حرف هایـی کـه مر

یـد بـا همدیگـر و صحبـت کنید، حـرف بزنید، احوال پرسـی کنید. هم مسـتحب  وقـت دیگـری. از ایـن جلسـه کـه بیـرون رفتیـد وقـت فـراوان اسـت. تمـاس بگیر

ری؛ امـا نـه در ایـن جلسـه. ایـن جلسـه، جلسـه گـوش دادن اسـت. ایـن جلسـه، جلسـه توجـه کـردن، تفکـر کـردن و ذکـر گفتـن اسـت. اسـت هـم الزم و ضـرو

فرمایشات حاج قاسم درباره مجلس حضرت زهرا؟اهس؟

معنـی »إن تنصـراهلل ینصرکـم« چیسـت؟ معنـای »إن تنصـراهلل« یعنـی 

ید، الزم اسـت که در همان  گـر شـما 1 درصـد از 100 درصـد توانایی دار اینکـه ا

یـک درصـد، 100 درصـد باشـید و کارکنیـد؛ یعنـی دیگـر در ایـن مسـئله، از 1 

گـر شـما بـه ایـن مسـئله عمـل کنیـد و مابقـی  درصـد خـود کوتاهـی نکنیـد. ا

ید، می شـود معنـای  کـه همـان 99 درصـد اسـت را بـه دسـت خداونـد بسـپار

کار انجـام دهیـد و  یـد  آنچـه تـوان دار بـا هـر  »إن تنصـراهلل ینصرکـم«. یعنـی 

بـه  را  بقیـه  و  یـد  بگیر بهـره  خـود  تـاش  همـۀ  از  یـد،  اختیاردار در  آنچـه  در 

ید و مطمئـن باشـید خداونـد متعـال شـمارا  دسـت خداونـد متعـال بسـپار

گـر ما این گونـه عمل کنیم، مطمئن باشـید که  ز خواهنـد کـرد انشـا اهلل. ا پیـرو

خداونـد متعـال مـا را یـاری خواهـد کـرد و مطمئـن باشـید کـه به سـامت و با 

زی کامـل بازمی گردیـم. بـه شـما وصیـت و سـفارش توصیـه می کنـم کـه  پیـرو

شـعار حقیقـی همـۀ مجاهـدان و رزمنـدگان نمـاز شـب اسـت. نمـاز شـب، 

نمـاز شـب، نمـاز شـب و توسـل بـه خداونـد و توسـل بـه اهل بیـت؟مهع؟

برکاته والسام علیکم و رحمت اهلل و

معنای »إن تنصراهلل ینصرکم« و توصیه به نماز شب:

چشـم  بـه  به وضـوح  آخـرت  بـه  توجـه  قاسـم  حـاج  عملـی  سـیرۀ  در 

و  رسـید  تقلیـد  عظـام  مراجـع  محضـر  اینکـه  داشـت.  تبلـور  و  می خـورد 

ز قیامـت شـاهد داشـته  کفنـش را بـرای امضـاء محضـر آن هـا بـرد کـه در رو

باشـد، یـا وقتـی رزمنـدگان را فراخوانـد و از آن هـا پرسـید: آیـا در نـگاه شـما 

مـن آدم خوبـی هسـتم و از آن هـا شـهادت خواسـت و بعـد گفـت: ایـن بـرای 

قیامـت مـن خـوب اسـت، ایـن یعنـی اعتقـاد اخـروی و انتقـال ایـن اعتقـاد 

یکـی از مناطـق در منزل  . حتـی در جنـگ بـا داعـش وقتی در بـه دیگـر اقشـار

مـا  کـه  نوشـت  نامـه  بـرای صاحب خانـه  گـذارد،  نمـاز  یه ای  شـخصی سـور

لیـت می طلبـد.  بـدون اجـازه شـما نمـاز خواندیـم و شـماره می گـذارد و حا

این هـا همـه جلوه هـای اخـاص عملـی در سـیره حـاج قاسـم اسـت کـه در 

جنـگ و پشـت جبهه هـا بارهـا و بارهـا خـود را نشـان داده اسـت.

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

توجه ویژه حاج قاسم به آخرت

اگر کسـی به اصول انقاب پایبند بود، ما دسـت ایشـان را می بوسـیم؛ همه باهم دسـت او را می بوسـیم. از اصول انقاب توجه به رهبری اسـت، قبول اصل 

ییـم مـا معتقـد بـه والیـت رهبـری هسـتیم؛ بلکـه مـا باید بـه حکمت رهبـری، تشـخیص رهبری و  والیت فقیـه اسـت. قبـول اصـل والیت فقیـه ایـن نیسـت کـه مـا بگو

یم، نـه آن چیزی کـه دیگران  ییـم مـا والیت فقیـه را قبـول دار ییـم مـا تابـع والیت فقیـه هسـتیم، نه فقـط همین کـه بگو ترسـیم رهبـری، توجـه کنیـم؛ نـه اینکـه صرفـًا بگو

گر ما به تشـخیص  . ا ینـد. ذوب در والیـت خیلـی خـوب اسـت. ایـن اوج یـک اعتقـاد اسـت. توجـه بـه والیت فقیـه یعنـی توجه بـه حکمت او به تشـخیص او می گو

و حکمـت او اهمیتـی ندادیـم و او کامـی فرمـود و مـا خـاف آن را گفتیـم و تبلیـغ کردیـم، ایـن توجـه بـه والیت فقیـه نیسـت. این هـا اصـول اساسـی هسـت در کنار 

زی ختـم خواهـد شـد، بـر مشـکات غلبـه خواهیـم کـرد و  گـر مـا بـه ایـن اصل هـا توجـه کردیـم، وحدتمـان حفـظ خواهـد شـد، راهمـان بـا پیـرو اصـول دیگـری کـه ا

دشـمنانمان راهـی به جـا نمی برنـد؛ همان طـوری کـه تـا اآلن نتوانسـته اند راهـی به جایـی ببرنـد و تسـلیم ملـت ایـران و دولـت ایـران و کشـور ایـران شـده اند و تسـلیم 

انقـاب اسامی شـده اند. آینـده هـم إنشـااهلل همیـن خواهـد بود.

تـوی  قـدس،  نیـروی  داخـل  سـال  چنـد  ایـن  تـوی  مـا  شـیرازی:  آقـای 

رو  مباحثـی  مصبـاح؟هر؟(  )آقـای  شـما  کتاب هـای  از  شـورا  جلسـات 

گفتـم  ز در جلسـه شـورا مبحـث حضـرت موسـی؟ع؟ رو  می گفتیـم. یـک رو

کـه خـدا فرمودنـد بـه حضـرت موسـی؟ع؟ ایـن دفعـه وقتی خواسـتی پیش من 

... از خـودت بیایـی و بـا یکـی بدتـر  بیایـی بایـد 

کـردی  کـه نقـل  گفـت: ایـن ماجرایـی  کـه تمـام شـد سـردار سـلیمانی  جلسـه 

رو از کجـا نقـل کـردی؟ گفتـم کـه ایـن رو از کتـاب آیـت اهلل مصبـاح؟هر؟ نقـل 

ر  بیـاو را  ایشـان  ق  اخـا کتاب هـای  گفـت:  ایشـان.  ق  اخـا کتـاب  از  کـردم؛ 

کتاب هـای شـما روگرفتـم  مـن می خواهـم آن هـا را بخوانـم. مـن سـه جلـد از 

ودادم بـه ایشـان تـا بخوانـد. خـب سـردار سـلیمانی خیلـی اهـل مطالعـه بـود. 

کـه می رفـت خیلـی مطالعـه می کـرد. یـادم نیسـت شـاید بـه یـک  تـوی سـفر 

کتـاب را خوانـدم  گفـت: مـن هـر سـه  مـاه نکشـید، سـردار سـلیمانی بـه مـن 

ر تـا بخوانـم.  گـر هسـت بیـاو و نکتـه بـرداری کـردم؛ کتاب هـای دیگـری هـم ا

مـن کتاب هـای دیگـری هـم بـه ایشـان دادم. دو بـار یـا سـه بـار از مـن مطالبـه 

کتـاب کـرد و بنـده هـم بـه ایشـان دادم. وقتـی ایشـان شـهید شـد، بعدازاینکـه 

مصاحبه آقای شیرازی با آیت اهلل مصباح؟هر؟

از  یکـی  برنامه هـا.  پیگیـری  بـرای  نیـرو  آمدیـم  همـه  شـدم،  مطلـع  مـن 

بچه هـای دفتـر بـه مـن گفـت: ایشـان ظهـر سه شـنبه وقتـی داشـت می رفـت 

آقـای شـیرازی و بـه  گفـت: ایـن لیسـت رو بدیـد  یـک لیسـتی داد بـه مـن و 

ایشـان بگیـد این هـا را بـرای مـن تهیـه کننـد تـا برمی گـردم بـه من بدهیـد. گفتم 

رد، داخـل لیسـت نوشـته بـود:  ر بـرای مـن. وقتـی لیسـت را آو لیسـت را بیـاو

ق آیـت اهلل مشـکینی؟هر؟ و آیـت اهلل مصبـاح؟هر؟ و آیـت اهلل  نوارهـای اخـا

جـوادی؟ظفح؟ و آیـت اهلل مظاهـری؟ظفح؟ و آقـا مجتبـی تهرانـی؟هر؟ و نـوار صوتـی 

؛ من می خواهم در سـفرهایی  ر صحیفـۀ سـجادیه را بـرای مـن تهیـه کـن و بیـاو

گـوش کنـم.  کـه مـی روم، این هـا در دسترسـم باشـد و 

آیـت اهلل مصبـاح؟هر؟: ایـن چیزهایـی اسـت کـه گفتنـش آسـان اسـت. وقتـی 

قـدس،  سـپاه  فرمانـدۀ  نیسـت  ممکـن  اصـاً  یـد  می گو می کنـد،  فکـر  آدم 

کتـاب بکنـد و یادداشـت برداری هـم انجـام  بااین همـه مسـئولیت، مطالعـه 

بدهـد. گیـرم داخـل سـفر هـم باشـد؛ امـا آن سـفر هـم کارش هسـت و بایـد در 

ایـن فکـر باشـد کـه اینجـا را چـه کار کنـم و آنجـا را چـه کار کنـم. یـک طرحـی، 

. ... نقشـه ای، چـه کسـی را بـزارم بـرای چـه کاری، فـان کنـم و

فرمایشات حاج قاسم در بحث والیت فقیه
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ز شـهید سـلیمانی بدون اینکه ترسـی داشـته باشـد، جلسه ای را  یک رو

کن در نقاط مرزِی شـرق کشـور برگزار کرد.  با سـران اشـرار و قاچاقچیان سـا

ایشان در این جلسه به آن ها گفت: 

ید؟«  »شـما چـرا قاچـاق می کنیـد، چـرا دسـت از شـرارت و خـاف برنمی دار

آن هـا پاسـخ دادند:  

یم از این راه کسب درآمد کنیم.  یم و مجبور ما کار و شغل ندار

سـردار سـلیمانی پـس از شـنیدن توضیحـات ایـن افـراد عزم خـود را جزم کرد 

رزی در آن مناطـق را مهیا کند.  تـا امکانـات کشـاو

بـرای  هـم  زمین هایـی  و  گرفـت  را  منطقـه  آن  در  چـاه  حفـر  مجـوز  ایشـان 

قـرارداد. افـراد  ایـن  اختیـار  در  رزی  کشـاو

رزی بـرای این افـراد مهیا  جالـب اسـت کـه بدانیـد هنگامی که شـرایط کشـاو

رزی کردند.  شـد، دسـت از کار خاف کشـیدند و شـروع به کشـاو

افـرادی کـه قبـاً قاچـاق می کردنـد و راهنمـای قاچاقچیـان بودنـد، تبدیـل به 

رز شـده بودنـد و از همیـن راه امرارمعـاش می کردنـد. یـک کشـاو

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

کارآفرینی شهید سلیمانی برای اشرار 

کـه فرمانـدۀ تیـپ بـود و بعد هـا فرمانـدۀ لشـکر ثـاراهلل  سـردار سـلیمانی 

تـر بـود؛ به طوری کـه جاذبـه  یتـش از همـه جوانـان و فرماندهـان باال شـد، معنو

ایجـاد می کـرد و حرفـش اثـر داشـت.

از  و  کنیـم  نزدیـک  سـلیمانی  سـردار  بـه  را  خودمـان  می کردیـم  سـعی  مـا 

گرد تنبـل بودیـم، امـا ایـن عظمـت را  یـت او اسـتفاده کنیـم؛ گرچـه شـا معنو

داشـت. عمـر  پایـان  تـا  سـلیمانی  سـردار 

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

معنویت سردار سلیمانی از همه باالتر بود

یسـت بـود، دروغ نمی گفـت، پیرمـرد بـود، شـیمیایی بـود، جانبـاز بـود، معلـول بـود، چشـمش اشـتر بـود، سـال آخـر سـینه اش از  حـاج قاسـم سـلیمانی ساده ز

فـرط شـیمیایی بـودن درد می کـرد.

ید که من بچۀ حاج قاسم هستم. زی ندیدیم حاج قاسم پسرش یا دخترش بگو برادرا خواهرا رو

یـد و اتـاق کارش را ببینیـد؛ یک تخـت  یده انـد؛ بعضـی از خواهـرای مـا در آن خانـه زندگـی نمی کننـد. برو یـد و خانـه اش را ببینیـد. دیوارهـای خانـه اش رنگ پر برو

سـربازی بـا یک پتـو بود.

حـاج قاسـم یک وقتـی مـن و خانـواده ام را منزلشـان به صـرف شـام دعـوت کـرد. وقتـی سـفرٔه شـام را پهـن کردنـد، بشقاب هایشـان مامیـن بودنـد؛ کـه دیگـر حتـی 

داخـل دهات هـا هـم دیگـر گیـر نمی آیـد؛ ایهـا النـاس مامیـن بودنـد؛ ایـن قاسـم هسـت. 

زن هـا حسـاس اند؛ خانمـم بـه مـن گفـت: ایـن رفیـق تـو چـرا ایـن کارها را می کنـد؟! مگر پول ندارد؟! مـن به او گفتم: همیـن کارهایش ما را دیوانه کرده اسـت. اآلن 

ید زندگِی قاسـم را ببینید. یس آرکپالشـان با پرده و کابینت و لوسـتر و مبل و کیف و کفششـان سـت نباشـد، مهمان راه نمی دهند. برو خانم های ما تا سـرو

یـک قـاب عکـس بزرگـی داشـت داخـل منـزل کـه دم در بـود. داخـل آن قـاب عکـس، چهارصـد، پانصدتـا عکـس شـهید بـود؛ کـه وقتـی صبح هـا می خواسـت 

بـه سـرکار بـرود، بـا این هـا حـرف مـی زد و می خندیـد و می رفـت و بعضـی شـب ها هـم می آمـد و بـا آن هـا حـرف مـی زد و غمگیـن بـود. بـرای مـن دغدغـه شـد و 

یـی؟ او بـه مـن گفت: این ها دوسـت های شـهید مـن هسـتند. گفتم: چه  گفتـم: حاجـی یـک سـؤال، حاجـی بـه ایـن قـاب عکـس، صبح هـا و شـب ها چـه می گو

گـر خـدا یـاری داد، مـی روم دنبـال جهـاد  یـم: بچه هـا بـه اذنتـان و ا یـی بـه این هـا؟ ایشـان گفـت: صبـح کـه می خواهـم بـروم دنبـال جهـاد، بـه این هـا می گو می گو

یـم کـه بچه هـا ببخشـید نتوانسـتم کاری بکنم؛ شـرمنده ام قاسـم امشـب هم  ز قاسـم کاری کنـد؛ و شـب کـه می آیـم بـه آن هـا می گو درراه خـدا؛ یـاری بدهیـد امـرو

زنـده برگشـت، خجالـت می کشـم.

مـا جلسـه داشـتیم کـه ایشـان آمـد دفتـر مـا کـه مـا بایـد گـزارش کار می دادیـم. وقتـی آمـد مـا بـه اسـتقبالش بلنـد شـدیم و ایشـان گفـت کـه مـن خیلـی کمـرم درد 

می کنـد و نمی توانـم بنشـینم و می خواهـم دراز بکشـم. گفتـم: حاجـی جانـم بـه قربانـت، می دانـم خـواب نـداری؛ مـن مـی روم داخـل آن اتـاق، دو سـاعت دیگـر 

می آیـم. شـما اسـتراحت کـن. گفـت: نـه کار خـدا را تعطیـل نکـن؛ کمـرم درد می کنـد، گوش هایـم کـه می شـنود. ای خـدا؛ دراز کشـید مـا بـاالی سـرش جلسـه رو 

برگـزار کردیـم. جهـاد خـدا را تعطیـل نکـرد.

چه کسی را می شناسید این طوری؟

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

یستِی ساده ز

شـهید سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی را نبایـد یـک فـرد دیـد؛ بلکـه ایـن 

او  بـود.  مـدار  والیـت  سـلیمانی  است.شـهید  مکتـب  یـک   ، بزرگـوار شـهید 

سـربازی بسـیار خـوب بـرای اسـام و بنـده ای نـاب بـرای خداونـد متعال بود 

راه دفـاع از اسـام و انقـاب  کـه بـه حقـش یعنـی شـهادت رسـید. ایشـان در

کـه  نـزد و عقـب هـم نیفتـاد  امـام جامعـه جلـو  از  و  به درسـتی پیـش رفـت 

ز والیتمـدارِی او بود.شـهید سـلیمانی بسـیار اخـاص  همیـن مصـداق بـار

داشـت و بارهـا گفتـم طـی سـال ها رفاقـت بـا حـاج قاسـم، هیچ وقـت ندیدم 

نمـاز شـب شـهید سـلیمانی قطـع شـود. آن هـم نـه نمـاز شـبی عـادی؛ بلکـه 

نمـاز شـب های او همیشـه بـا نالـه و اشـِک بـه درگاه خـدا بـود. مـن بـا شـهید 

اتـاق  خوابیـدم.  منزلشـان  در  بارهـا  حتـی  داشـتم؛  رفت وآمـد  سـلیمانی 

مهمانـان بـا اتـاق حـاج قاسـم فاصلـه داشـت؛ امـا مـن بـا اشـک ها و صـدای 

یـد یـک  کجـای دنیـا سـراغ دار بیـدار می شـدم. در  نمـاز  بـرای  او  ناله هـای 

سرلشـکر نظامـی، یـک عـارف حقیقـی باشـد؟او بـا ایـن همـه مقاماتـش، در 

مکاتبـات خـود بـه نیروهایـش بـا رفاقـت و صمیمیـت قلـم مـی زد.

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

عارف حقیقی

از  هیچ کـدام  بابـت  قاسـم  حـاج  کـه  می دانـد  کسـی  کمتـر  را  ایـن 

یافـت نکـرد. بااینکـه ازلحـاظ  یـت در کـه رفـت، حـق مأمور یت هایـی  مأمور

شـرعی و قانونـی حـق ایشـان بـود. مـن ایـن حـرف را به عنوان یکـی از نزدیکان 

ایشـان  بـرای  کـه  هـم  مواقعـی  در  حتـی  می زنـم.  قـدس  نیـروی  در  ایشـان 

یـز می کردنـد، ایشـان بـه مسـئولین ذی ربـط تشـر مـی زد و  یـت وار حـق مأمور

یـت سـفر کـردم کـه بـرای مـن  یافـت حـق مأمور می گفـت: مگـر مـن بـرای در

می کنیـد؟ یـز  وار یـت  مأمور حـق 

* بر گرفته از فرمایشات یکی از دوستان و همرزمان شهید قاسم سلیمانی

یت  حق مامور

: برش هایی از خاطرات حاج قاسم، از احترام به پدر و مادر

حـاج قاسـم عـادت داشـت هـر شـب بـه پـدر و مـادرش زنـگ بزنـد. فرمانـدۀ نیـروی قـدس بـود و بایـد مسـائل امنیتـی را رعایـت می کـرد؛ بـرای همیـن، هـر بـار کـه 

یه هـم که بود، تماس هر شـبش  زنـگ مـی زد بایـد سـیم کارتش را عـوض می کـرد، یـا از سـیم کارت مـن اسـتفاده می کـرد؛ امـا حتـی در دل پایگاه هـای عـراق و سـور

تـرک نمی شـد. بـا یـک تمـاس مـادر و پـدرش را دل خـوش می کـرد و چشـمۀ دعایشـان را جـاری می کـرد.

از راه کـه می رسـید، پـدرش حـاج حسـن را حمـام می بـرد. بعـدش خـودش لباس هـای پـدرش را می شسـت و می نشسـت کنـار بابـا و دسـت های چروکیـده اش 

رد و موقـع پوشـاندن جـوراب لب هایـش را می گذاشـت کـف پـای پـدرش و پـای ایشـان را می بوسـید. را نـوازش می کـرد و می بوسـید. می رفـت جورابـش را مـی آو

یه کـه آمـد بی معطلـی خـودش را بـه بیمارسـتان رسـاند. همین کـه آمـد داخـل اتـاق، از همـه خواسـت بیـرون برونـد؛  مـادرش در بیمارسـتان بسـتری بـود. از سـور

حتـی بـرادر و خواهرهایـش. وقتـی بـا مـادرش تنهـا شـد، پتـو را کنـار زد. دسـتش را روی پاهـای خسـته مادر می کشـید. در آن حال صورتش را گذاشـت کف پای 

مـادر و اشـک های چشـمش پـای مـادر را شستشـو مـی داد.

کسی از حاج قاسم توصیه ای خواسته بود. ایشان دفتر را گرفت و چند بند نوشت که یکی اش احترام به پدر و مادر بود:

»به خودت عادت بده بدون شرم دست پدر و مادرت را ببوسی، هم آن ها را شاد می کنی و هم اثر وضعی بر خودت دارد«.

رد. برایـش از پتوهـا و متـکا تکیه گاهـی  یـاد مـی آو پاافتـاده بـود، خـودش بـه زحمتـی ز در بیـت الزهـرا؟اهس؟ کـه مراسـم فاطمیـه برگـزار می شـد، پـدرش را کـه حـاال از

درسـت می کـرد. طـوری کـه بتوانـد به راحتـی از منبـر و روضـه اسـتفاده کنـد.

؛ گذری بر زندگی و رزم شهید حاج قاسم سلیمانی. یز * کتاب سلیمانی عز

احترام عاشقانه به پدر و مادر در سیرۀ حاج قاسم
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یــان ســاز باشــد!  کــه خــون او جر کــه انســان طــوری بمیــرد  چــه خــوب اســت 

یــش! در لحظــۀ جــان  به خصــوص بعــد از ســال ها خدمــت در رکاب مــوالی خو

یــد:  دادن چشــم خــود را بگشــاید و چهــرۀ نورانــی مــوالی خــود را ببینــد و بگو

ــا بــه وظیفــه ام عمــل کــردم؟ و موالیــش در پاســخ  ــَن َرُســوِل اهلل؟«؛ آی ــا اْب ــُت َی َوَفْی
َ
»أ

ــِة«؛ آری! تــو پیشــاپیش مــن بــه بهشــت  َجّنَ
ْ
ال ِفــي  ماِمــي 

َ
أ ْنــَت 

َ
أ یــد: »َنَعــْم،  بگو

خواهــی رفــت!

_راستای_عمل_به_وظیفه! _در _و یان_ساز #خونی_جر

@MOHAMADHO...محمد حسین باقری 

350 331 110 582

چشمانت را به من قرض می دهی ...

می خواهم ببینم چگونه دنیا را دیدی که از چشمت افتاد .

#حاج_قاسم

@Mahdi_m...مهدی مستقیم

456 852 225 552

بــه  کــه  می گردنــد  افــرادی  دنبــال  مــردم  جامعــه،  بــد  اوضاع واحــوال  ایــن  تــو 

حرف هایــش عمــل کنــد؛ امــا پیــدا کــردن ایــن آدم هــا کار خیلــی ســختی اســت؛ 

ر و اطرافمــان نــگاه کنیــم، می بینیــم از ایــن دســته افــراد کــم  ولــی وقتــی یکــم بــه دو

نیســت؛ نمونــه اش مــردی اســت کــه بــرای خوشــحالی مــردم و ســربلندی وطنــش، 

از خــودش و خانــواده اش می گــذرد.

حاج قاسم یعنی مرد عمل

زهای سخت حاج قاسم یعنی مرد رو

hero#

@MOHAMADMAH...ور محمد مهدی مسر

775 85 523 278

سردار مردمان عاشق، سردار جبهه های مقاوم، سردار آزادگی و سردار دل ها. 

#حاج_قاسم_سلیمانی

@MEYSAM_...میثم بهاری 

556 889 888 552

حاج قاسم، نماد توانایی یک ملت برای گذر از مشکات است.

#مکتب_امید_آفرین

@MOAHAMADM...سید محمد مهدی حسینی

526 85 887 548

حــاج قاســم مالــک اشــتر زمــان بــود کــه همیشــه چنــد صــد ســال می گــذرد تــا یــک 

هــم چنــان افــرادی پیــدا شــوند.

_سید_علی #مالک_اشتر

@MOHAMADH...محمد هادی پایدار حسینی 

315 118 569 68

قداَمُکم.
َ
ت أ ُیَثّبِ قاسم یعنی: ِإن َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم َو

_استقامت #سردار

@AMIRMOHAMA...یفی  امیر محمد شر

69 885 201 65

ر کن  گرچه این شهر شلوغ است ولی باو

آن چنان جای توخالی است صدا می پیچد.

_زندست #قاسم_هنوز

@AMINSADAT...امین سادات رسول

99 984 945 948

حــاج قاســم ســلیمانی قاصــم جبهــۀ بطــان و فرمانــدۀ جهــاد ۳۶۰ درجــه بــود؛ 

ــر نفــس داشــته باشــد. ــد تســلط ۳۶۰ درجــه ب چــون حــاج قاســم بای

#حاج_قاسمی_بودن_تنها_راه_حاج_قاسمی_شدن

@ALI_SHI...علی شیران

98 585 387 948

ــراه  ــه هم ــودن ب ــیاس ب ــت، س ــراه اطاع ــه هم ــت ب ــی: قاطعی ــلیمانی یعن ــم س قاس

مــدارا کــردن، ســالم و ســلیم بــودن بــه همــراه لیاقــت، یکرنــگ بــودن بــه همــراه 

ر والیــت  مردمــی بــودن، اســتقامت بــه همــراه ناجــی بــودن و در همــه حــال یــاو

بــودن.

#حاج_قاسم_یعنی

@MOHAMAD...محمد کانطوری 

598 988 258 184

: اشداُء علی الکفار در وقت میدان، او

با دوستان، تفسیری از آیات رحمانی است

_دل ها #سردار

@MOHAMAD...محمد مهدی حمیدی

33 24 76 564

قهرمانی هستی که دشمن توان مقابله با تو را نداشت.

ید و چه افتخار آفرین شدی. چه ننگی بر خود خر

#حاج_قاسم

@MOHAMAD...محمد مهدی اسکندری 

77 342 284 565

کریم و ویژه نامه خلق قاسم به مناسبت دومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی هفته نامه اخالقی خلق 

برنامه های حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟


