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قاســم ســلیمانی، نــام پــدر حســن، متولــد۲۰ اســفند 
ســال ۱۳۳۵ در شهرســتان راُبــر از توابــع اســتان کرمــان 

در ایــل عشــایر ســلیمانی و فرمانــده پیشــین ســپاه 
قــدس اســت. او در دوران جنــگ ایــران و عــراق 

فرماندهــان  از  و  ثــارال�ل   ۴۱ لشــکر  فرمانــده 
کربــای  عملیات هــای والفجــر هشــت ، 

چهار و کربای پنج بود.
ســردار قاســم ســلیمانی؟هر؟ در ســال 

آیــت ال�ل  ســوی  از  ۱۳۷۹ش 
جمهــوری  رهبــر  خامنــه ای؟دم؟ 
اســامی ایــران، بــه فرماندهــی ســپاه 
از  پــس  شــد.  منصــوب  قــدس 
یه،  ظهــور داعــش در عــراق و ســور
ســپاه  فرمانــده  عنــوان  بــه  ایشــان 
قــدس بــا حضــور در ایــن مناطــق و 
ســازماندهی نیرو هــای مردمــی، بــه 

گــروه پرداخــت. وی در  زه بــا ایــن  مبــار
ســال ۱۳۸۹ش، موفــق بــه أخــذ درجــه 

سرلشــکری شــد. سردار ســلیمانی؟هر؟ 
بــه    ۱۳۹۸ دی   ۱۳ جمعــه  بامــداد 

شهادت رسید.

سوابق شغلی
بــه  ســالگی   ۱۸ در  ســلیمانی؟هر؟  قاســم  ســردار 
حــوادث  در  او  درآمــد.  کرمــان  آب  اداره  اســتخدام 
انقــاب اســامی ایــران بــا روحانــی مشــهدی بــه نــام 
یانات انقاب  رضــا کامیــاب آشــنا شــد و او را وارد جر
ایشــان،  بــرادر  از ســهراب ســلیمانی  نقــل  بــه  کــرد. 
و  راهپیمایی هــا  اصلــی  گرداننــدگان  از  یکــی 

اعتصابات کرمان در زمان انقاب بود.
 

دوران جنگ ایران و عراق
اســامی  انقــاب  از  پــس  ســلیمانی؟هر؟  ســردار 
پاســدارن  ســپاه  عضــو  ۱۳۵۹ش  ســال  در  ایــران، 
انقــاب اســامی شــد و هم زمــان بــا شــروع جنــگ 
ایــران و عــراق، چنــد گــردان را در کرمــان آمــوزش داده 
فرماندهــی  دوره ای  در  وی  فرســتاد.  جبهه هــا  بــه  و 
ــر عهــده داشــت. ســردار  ســپاه آذربایجــان غربــی را ب
در ســال ۱۳۶۰ش بــا حکــم محســن رضایــی فرمانــده 
وقــت ســپاه پاســدارن، بــه عنــوان فرمانــده لشــکر ۴۱ 
علیــه  عــراق  جنــگ  در  وی  شــد.  منصــوب  ثــارال�ل 
 ، والفجــر۸  عملیات هــای  فرماندهــان  از  ایــران، 
از  کربــای۵  بــود. عملیــات  کربــای۵  و  کربــای۴ 
جنــگ  دوران  در  ایــران  عملیات هــای  یــن  مهم تر
و  سیاســی  موقعیــت  تضعیــف  کــه  شــده  دانســته 
نظامــی ارتــش بعــث عــراق و تثبیــت اوضــاع بــه ســود 

نظامی قوای 
یابی شده است. ایران از نتایج آن ارز

 
فعالیت های پس از دفاع مقدس

حــاج قاســم پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق در 
ســال ۱۳۶۷ش، بــه کرمــان بازگشــت و درگیــر جنگ 
ی شــد کــه از مرز هــای شــرقی ایــران هدایت  بــا اشــرار
می شــدند. ایشــان تــا قبــل از انتصــاب بــه فرماندهی 
ــدر در  ــواد مخ ــاق م ــای قاچ ــا باند ه ــدس، ب ــپاه ق س
در  او  می جنگیــد.  افغانســتان  و  ایــران  مرز هــای 
بهمــن ســال ۱۳۸۹ش از ســوی فرمانــده کل قــوا آیــت 
یافــت  در را  سرلشــکری  درجــه    ، خامنــه ای؟دم؟  ال�ل 

کردند.
 

حضور در عراق و سوریه و مبارزه با داعش
فرماندهــان مبــارزه  از  سردارقاســم ســلیمانی؟هر؟ 
داعــش  بــود.  یه  ســور و  عــراق  در  داعــش  علیــه 
کــه پــس از ســقوط صــدام در  گروهــی ســلفی بــود 
ــد.  ــد آم ــه، پدی ــن منطق ــدرت در ای ــاء ق ــراق و خ ع
ایــران بــرای حفــظ امنیــت و کنتــرل منطقــه، مبــارزه 
ــا ایــن گــروه را آغــاز کــرد. در ســال ۲۰۱۱م نیرو هــای  ب

جملــه  از  ســلیمانی؟هر؟  شــهید  فرمــان  تحــت 
ینبیــون جهــت مبــارزه بــا  لشــکر فاطمیــون و تیــپ ز
یه  ســور راهــی  شورشــی  نیرو هــای  و  داعــش 
شــدند. همچنین در ســال ۲۰۱۴ شــهر موصل 
بغــداد،  و  درآمــد  داعــش  تصــرف  بــه 
پایتخــت عــراق نیــز تــا مــرز ســقوط پیــش 
ســازماندهی  بــا  قاســم  حــاج  رفــت؛ 
بخشــی از نیرو هــای حشــد الشــعبی 
نقــش مؤثــری در اخــراج داعــش از 
العبــادی  حیــدر  داشــت.  عــراق 
از  عــراق،  وقــت  نخســت وزیر 
بــه  ســلیمانی؟هر؟  قاســم  حــاج 
اصلی تریــن  از  یکــی  عنــوان 
بــا  مبــارزه  در  عــراق  متحــدان 
داعــش نــام بــرد. حــاج قاســم در 
نامــه ای خطــاب بــه رهبــر معظــم 
۱۳۹۶ش  آبــان   ۳۰ کــه  انقــاب؟دم؟ 
منتشــر شــد، پایــان داعــش را اعــام 
پرچــم  شــدن  برافراشــته  از  و  کردنــد 
شــهر های  از  البوکمــال  در  یه  ســور
یه در نزدیکــی مــرز عــراق خبــر داد.  ســور
کنــار  در  ایــران  قــدس  فعالیت هــای ســپاه 
در  یســتی  ترور گروه هــای  ضــد  مبــارزان  دیگــر 
نهایــت ســبب شــد تــا داعــش در کشــورهای عــراق 

یه نابونشد شود. و سور

دریافت نشان ذوالفقار
رهبــری  معظــم  مقــام  ۱۳۹۷ش  اســفند   ۱۹ در 
ــار –  ــان ذوالفق ــه ای؟دم؟، نش ــت ال�ل خامن ــرت آی حض
شــهید  بــه  را   – ایــران  نظامــی  نشــان  عالی تریــن 
آئین نامــه  طبــق  کردنــد.  اهــدا  ســلیمانی؟هر؟ 
اســامی  ی  جمهــور نظامــی  نشــان های  اهــدای 
و  عالی رتبــه  فرماندهــان  بــه  نشــان  ایــن  ایــران، 
رؤســای ســتاد های عالی رتبــه در نیرو هــای مســلح 
و  طرح ریــزی  در  آن هــا  تدابیــر  کــه  می شــود  اهــدا 
حصــول  موجــب  رزمــی  عملیات هــای  هدایــت 

نتایج مطلوب شده باشد.

شهادت
بامــداد جمعــه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حملــه موشــکی 
در  خــودرو  دو  بــه  آمریکایــی  کوپتر هــای  هلــی 
ســلیمانی  قاســم  ســردار  بغــداد،  فــرودگاه  اطــراف 
فرمانــده ســپاه قــدس و ابومهدی المهنــدس معاون 
اعضــای  از  چنــد  تنــی  و  حشدالشــعبی 
حشدالشــعبی در ایــن حملــه هــدف قــرار گرفتنــد و 

به شهادت رسیدند.
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ق ٯݧ مݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣݣ�ن

ن
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ن
ماݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣ� اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسمݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسل�ی ݥݥݥݥ ݣݣݣݣ�ق حاݣݣݣݣݣݣݣݣحݓ

شــهید ســلیمانی؟هر؟ یــک مکتــب شــد یــا یــک 
مکتــب بــود و در مــورد ایــن مکتــب، مــن حــاال دیــدم 
کــه  دی چــاپ شــده  کتاب هــای متعــد� بحمــدال�ل 
آن  بخواهیــم  گــر  ا را.  کتاب هــا  ایــن  بــودم  ندیــده 
»مکتــب  یــم  می گذار را  اســمش  کــه  را  چیــزی 
تبییــن  کوتــاه  جملــه ی  دو  یکــی  در  ســلیمانی«، 
کنیــم، بایــد بگوییــم ایــن مکتــب عبــارت اســت از 
واقــع  در  کلمــه  دو  ایــن  »اخــاص«.  و  »صــدق« 
عنــوان و نمــاد و نمایــه ی مکتــب ســلیمانی اســت. 
»صــدق« یعنــی همــان چیــزی که در آیه ی شــریفه ی 
یــه« 

َ
َ َعل  َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا ال�ل

ٌ
»ِمــَن الُمؤِمنیــَن ِرجــال

اســت کــه حــاال مختصــری توضیــح عــرض می کنــم. 
د  »اخــاص« هــم همیــن اســت کــه در آیــات متعــد�
ــی ُاِمــرُت َان  قــرآن از جملــه ایــن آیــه ی شــریفه »ُقــل ِان�
دو  ایــن  ]آمــده[؛  یــن«  الد� ــُه 

َ
ل ُمخِلًصــا   َ ال�ل َاعُبــَد 

شــهید  حرکــت  تشــکیل دهنده ی  قرآنــی،  عنــواِن 
ســلیمانی؟هر؟ بــود. ایــن حرکــت بــا برکــت، کــه هــم 
زندگــِی ایــن مــرد ســرتاپا برکــت شــد، هــم شــهادت او 
َو  می کنیــم:  عــرض  ــه؟مهع؟  ائم� یــارت  ز در  -مــا 
ــة؛  َالــَزَم َاعــداَءَک الُحج�َ َو  یــِه ِباختیــاِره 

َ
ِال َقَبَضــَک 

گرفــت، قبــض روح دســت خــدا  جــان تــو را خــدا 
ــت  ــا ایــن قبــض روح موجــب شــد کــه حج� اســت ام�
علیــه دشــمنان تــو و دشــمنان خــدا اقامــه بشــود؛ 
جان هــا  خــب،  اســت؛  جــور  همیــن  هــم  اینجــا 
ــد و هــر  ــا برون ــد از دنی دســت خــدا اســت؛ همــه بای
کســی یــک جــور از دنیــا مــی رود؛ شــهید هــم از دنیــا 
ــت را تمــام کــرد  ــت شــهادت او حج� رفــت- و کیفی�

بر دشمن و بر همه ی بینندگان.

ــی  ــه« یعن ی
َ
َ َعل ــُدوا ال�ل ــا عاَه ــوا م ــاال »َصَدق ــب، ح خ

ــا  ــا آرمان ه ــی، ب ــد اله ــا عه ــدف، ب ــا ه ــی ب ــه؟ یعن چ
برخــورد صادقانــه داشــته باشــند. مشــکل مــا ایــن 
یــادی مشــکل مــا اینجــا  ؛ در مــوارد ز اســت دیگــر
اســت کــه پــای صــدق در حرکــت مــا و در تعامــل مــا 
بــا آرمان هــای اســام و انقــاب می لنگــد. ایــن مــرد 
و  کــرد  عمــل  صادقانــه  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه 
کــه مــا  عمــل می کــرد. در زندگــی اش، تــا آنجایــی 
ایــن زندگــی را از نزدیــک دیدیــم و شــناختیم؛ چــه 
تــا  س  مقــد� دفــاع  از  بعــد  چــه  س،  مقــد� دفــاع  در 
ی قــدس.  ی قــدس، و چــه در نیــرو ت نیــرو مســئولی�
رنــج مجاهــدت را در راه آرمان هــا بــر خــود همــوار 
وفــادار  اســت.  »صادقانــه«  معنــای  ایــن  کــردن؛ 
مانــدن بــه اســام و بــه انقــاب؛ بــا همــه ی وجــود بــه 
کــه بــا  اســام و انقــاب وفــادار مانــد؛ بــه عهــدی 
بــه  مانــد؛  وفــادار  بــود  بســته  امــام؟هر؟  بــا  و  خــدا 
ــت ایــران داشــت و در 

�
کــه در قبــال مل وظیفــه ای 

ــت در  کمــال دق� بــا  ــت اســامی داشــت،  قبــال ام�
ــا همــه ی وجــود وفــادار مانــد؛ هــم وظیفــه  عمــل و ب
ــت  ــت ایــران، هــم وظیفــه در قبــال ام�

�
در قبــال مل

اســامی. بعضی هــا ســعی می کننــد یــک دوگانــه ی 
یشــه ی ایــن کار در  ــت درســت کننــد؛ ر ــت و ام�

�
مل

را  کار  ایــن  دارنــد  آن هــا  و  اســت  اختیــار دشــمن 
ــه بعضی هــا هــم اشــتباه می کننــد و  می کننــد. البت�
هــم  داخــل  در  می رونــد.  را  خــط  همیــن  غافانــه 
ــت  گاهــی اوقــات می بینیــم کــه آن کســی کــه بــرای ام�
بــه  لزومــًا  نگاهــش  دیگــر  می کنــد،  کار  اســامی 
شــهید  بعکــس.  یــا  نیســت؛  ایــران  ــت 

�
مل ســمت 

کــه  کــرد  عزیــز مــا، شــهید ســلیمانی؟هر؟ ، ثابــت 

هــم  بــود،  کشــور  چهــره ی  ی تریــن 
�
مل می تــوان  هــم 

آِن  در  بــود؛  کشــور  چهــره ی  تی تریــن  ام� می تــوان 
تی ترین بود. ی ترین و ام�

�
واحد مل

ی تریــن بــود؛ از کجــا معلــوم؟ از تشــییع جنــازه ی 
�
مل

! کــدام اجتمــاع را مــا در ایــن ســال های متمــادی  او
در دوران انقــاب -کــه دوران اجتماعــات عظیــم 
یــم مثــل تشــییع ده هامیلیونــِی شــهید  اســت- دار
ــت، 

�
ســلیمانی؟هر؟ ؟ اینهــا چــه کســی بودنــد؟ مل

مات که نمی شــود  ــت را در توه�
�
. مل ایــن اســت دیگــر

ــت موجــود اســت.  ــت ایــن واقعی�
�
کــرد؛ مل تصویــر 

[ ایــن مــرد را بعــد از شــهادتش  ده هــا میلیــون ]نفــر
تی تریــن  ی تریــن اســت. ام�

�
کردنــد؛ پــس مل تشــییع 

هــم هســت بــه خاطــر اینکــه در ایــن دو ســال، نــام و 
نفــوذ بیشــتری  او در دنیــای اســام  روزافــزون  یــاِد 
بــًا نــام شــهید ســلیمانی؟هر؟  دارد پیــدا می کنــد. مرت�
یــاد شــهید ســلیمانی؟هر؟ در دنیــای اســام دارد 
تکــرار می شــود و دائــم دارد افزایــش پیــدا می کنــد؛ 
و می بینــد.  انســان دارد مشــاهده می کنــد  را  ایــن 
 َ حقیقتــًا مظهــر صــدق بــود: َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا ال�ل

یه.
َ
َعل

بیانــات در دیــدار خانــواده و ســتاد ســالگرد شــهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی۱۴۰۰/۱۰/۱۱
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خصوصیات اخالقی
اخالص

یــا و خودنمایــی پرهیــز می کــرد. بــود و نمــود او  او بــه شــدت از ر
الیــش و مؤمنانــه  یکــی بــود، آنگونــه می نمــود کــه بــود. ظاهــر بی آ
آیــه  پالــوده اش میــداد، مصــداق  و  باطــن صــاف  از  او خبــر 
ــُجوِد« بــود و در  َثــرِ الُس�

َ
شــریفه »ِســیَماُهْم ِفــی ُوُجوِهِهــْم ِمــْن أ

گاه بــه دنبــال مطــرح  طریــق اخــاص ثابت قــدم بــود. هیــچ 
نمــودن خــود نبــود و آن چنــان بــه غنــای درون رســیده بــود کــه 
مســتغنی از ذره ای جلوه گــری بیرونــی شــده بــود. زالل چــون 

آب بود و شفاف چون آئینه.
ارادت و تمسک به اهل بیت؟مهع؟

 او از عمــق جــان شــیفته اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟ 
بــود. اعتقــاد و ارادت و عشــق بــه خانــدان رســالت در اعمــاق 
وجــودش رســوخ نمــوده بــود. پیوســته متوســل بــه آن اختــران 
یــارت  ز بــه  هــرگاه  بــود.  والیــت  و  امامــت  آســمان  ک  تابنــا
مضجــع شــریف یکــی از معصومیــن؟مهع؟ تشــرف می یافــت، 
ســکر و نشــئه حــاوت حضــور در جــوار مرقــد مطهرشــان، روح 
و  مــی ¬آورد  در  پــرواز  بــه  و  می بخشــید  جــا  را  او  آســمانی 
ی تــام و تمــام جــان شــیفته او را فــرا می گرفــت.  بهجــت و ســرور
در  خدمــت  و  میکــرد  پــا  بر را  حســینی؟ع؟  عــزای  مجلــس 
بــزرگ  بــس  ی  بــرای خــود افتخــار را  روضــه سیدالشــهدا؟ع؟ 

می دانست.
والیت مداری

ــش  ــدای خوی ــر و مقت ــه رهب ــود و ب ــدار ب ــت م ــت والی ــه غای او ب
ــکر  ــید لش ــر رش ــک افس ــوان ی ــه عن ــگاه او ب ــد. ن ی ــق می ورز عش
اســام بــه ولی امــر مســلمین و فرماندهــی معظــم کل قــوا تنهــا از 
حیــث رعایــت سلســله مراتــب نظامــی نبــود؛ بلکــه نگاهــی 
امــر  بدیــن  اعتقــادی  جنبــه  از  و  داشــت  فراتــر  بــس 
تصمیمــات،   ، او نــگاه   ، او نوشــته   ، او ســخن  می نگریســت. 
فعالیــت هــا و اعمــال او همــه و همــه تعقیــب کننــده خــط 

والیــت بــود. بــی جهــت نیســت کــه عبــارت مالــک اشــتر والیت 
در وصف او به کار برده می شود.

تعبد و معنویت
او عــاوه بــر انجــام واجبــات عبــادی بــه مســتحبات نیــز توجــه 
ویــژه ای داشــت. از هــر فرصتــی بــرای تــاوت آیــات قــرآن و دعــا 
و مناجــات بهــره می جســت. مقیــد بــه تهجــد و نمــاز شــب 
روشــنی  بــه  شــب  دل  در  او  نیازهــای  و  راز  و  گریه هــا  بــود. 
ــه دســت می دهــد. عرفــان و  تصویــری از یــک عــارف واصــل ب
وقتــی  امــا  می باشــند  متفــاوت  رفتــار  دو  هرچنــد  حماســه 
عرفــان، وصــول بــه حقیقــت از طریــق شــریعت و حماســه از 
جنــس جهــاد فــی ســبیل ال�ل باشــد جــان مایــه آن هــا یکــی 
یــم دوران دفــاع مقــدس را کــه رزمنــدگان  میشــود. بــه یــاد بیاور
ی و  عزیــز مــا در اوج داشــتن روحیــه جنگندگــی و سلحشــور
نیایــش  بــه  را  بــا دشــمنان، ســنگرهای خویــش  رزم و ســتیز 
گاه هایــی بــس نورانــی و معنــوی تبدیــل نمــوده بودنــد کــه در آن 
ــرت  ــا حض ــاز ب ــات و راز و نی ــا و مناج ــر و دع ــه ذک ــقانه ب عاش
حــق جــل و علــی می پرداختنــد گویــی آنــان عرفایــی بودنــد کــه 
در طریــق ســیر و ســلوک معنــوی، منــزل بــه منــزل ره پیمــوده 

اند. حاج قاسم؟هر؟ از جنس همان افراد بود.
سخت کوشی

بــود. از هیــچ مشــکلی  او مــردی نســتوه و خســتگی ناپذیــر 
نهراســید و هیــچ گاه دچــار رخــوت و سســتی و رکــود نشــد. بــه 
خویــش  آســایش  بــه  و  بــود  گــر  تــاش  و  ســاعی  غایــت 
نمی اندیشــید. علی رغــم اینکــه در چنــد عملیــات مجــروح 
ــر بازگشــت بــه جبهــه پــای می فشــرد و در  شــد امــا همچنــان ب
بــاز  عملیاتــی  مقــدم  خطــوط  بــه  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن 
می گشــت. بــرای کســی کــه عمــر پــر برکــت خویــش را در جنــگ 
و جهــاد گذرانــده باشــد شــاید توجیــه در پیــش گرفتــن یــک 
کامــًا پذیرفتنــی باشــد؛ امــا روح  زندگــی آرام و بــی دغدغــه 
بی قــرار او از راحتــی و آســایش گریــزان بــود و او می خواســت تــا 
پایــان عمــر و تــا آخریــن نفــس سخت کوشــانه و مجاهدانــه بــه 

پیش رود.

پیش رود.
ارتباط عمیق با خانواده

و  یــم  تکر یــد.  می ورز عشــق  خویــش  خانــواده  بــه  عمیقــًا  او 
رابطــه  و  بــود  عــام  و  خــاص  زبــان زد  والدیــن  بــه  او  احتــرام 
کانــون خانوادگــی شــان را  عاطفــی اش بــا همســر و فرزنــدان، 
ــود. انبــوه مســئولیت ها و دغدغه هــا  گــرم و پرحــرارت نمــوده ب
از  کــه او  ی، هیــچ گاه باعــث نگردیــد  کار و حساســیت های 
کــه  آنــان در حــدی  بــرای  ی  بــه خانــواده و وقت گــذار توجــه 
ــا بســتگان را  ــه رحــم ب ــد. صل ــود فروگــذار نمای برایــش مقــدور ب
داشــتن  اوج  در  انســان  اینکــه  ننمــود.  فرامــوش  هیــچ گاه 
مســئولیتی ایــن چنیــن خطیــر کــه ذهــن و وقــت و تــوان انســان 
کــه بــه  را مصــروف خــود می نمایــد مراقــب ایــن نکتــه باشــد 
و  خواســته های عاطفــی خانــواده، بســتگان و خویشــاوندان 

دوستان و آشنایان توجه نماید، حقیقتًا ستودنی است.
سادگی و صفا

زندگــی ســاده ای داشــت بــا حداقــل امکانــات. می توانســت از 
راه مشــروع بســی بیش تــر داشــته باشــد، امــا نمی خواســت. از 
در  راحتــی  بــه   . بیــزار تشــریفات  از  و  بــود  دور  بــه  تجمــات 
ی پیشــه  کســار مجالــس مختلــف حضــور می یافــت. رســم خا
کــرده بــود. در وجــود بــا صفــا و نورانــی اش هیــچ نشــانه ای از 

تکبر و تبختر و خود بزرگ بینی یافت نمیشد.
مردمی بودن

او عاشــق مردمــش بــود، بــه همیــن لحــاظ مــردم عاشــق او بودنــد. او پــدر 
مهربــان یتیمــان بــود و ملجــأ دردمنــدان و پناهــگاه محرومــان. او عمیقــًا 
بــر ایــن بــاور بــود کــه مــردم ولی نعمــت مــا هســتند و ایــن انقــاب و نظــام 
کیــد  حاصــل تــاش آنــان و متعلــق بــه آنــان اســت. پیوســته بــر ایــن امــر تأ
می کــرد کــه مــا مدیــون و وامــدار ایــن مــردم عزیــز هســتیم و خدمــت بــه 
گــون در میــان  آنــان را بایســتی یــک افتخــار بــزرگ بدانیــم. در حــوادث گونا
ی آن هــا می شــتافت. خاطــره شــیرین  مــردم حضــور می یافــت و بــه یــار
ی هیــچ گاه فرامــوش  حضــور او در میــان ســیل زدگان در اوایــل ســال جــار

نمی شود.

وصیت نامه
شهادت می دهم به اصول دین

 ال�ل و اشــهد أن� محمدًا رســول ال�ل و اشــهد أن� 
�

اشــهد أن ال اله اال
المعصومیــن  اوالده  و  علی بن ابیطالــب  امیرالمؤمنیــن 

. اثنی عشر ائمتنا و معصومیننا حجج ال�ل
شــهادت می دهــم کــه قیامــت حــق اســت. قــرآن حــق اســت. 
ــم حــق اســت. ســؤال و جــواب حــق اســت.  بهشــت و جهن�

ت حق است. معاد، عدل، امامت، نبو�
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 در زمانــی اجــازه ظهــور و 
وجــود دادی کــه امــکان درک یکــی از برجســته ترین اولیائــت را 
کــه قریــن و قریــب معصومیــن اســت، عبــد صالحــت خمینــی 
توفیــق  گــر  ا او شــوم.  و ســرباز رکاب  کنــم  را درک  ؟هر؟  کبیــر
صحابــه رســول اعظمــت محمــد مصطفــی؟لص؟ را نداشــتم و 
گــر بی بهــره بــودم از دوره مظلومیــت علی بن ابیطالــب؟ع؟ و  ا
فرزنــدان معصــوم و مظلومــش، مــرا در همــان راهــی قــرار دادی 
کــه جــان جهــان و  ، جــان خــود را  کــه آن هــا در همــان مســیر

خلقت بود، تقدیم کردند.
خداونــدا ! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی 
؟هر؟ ، مــرا در مســیر عبــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش  عزیــز
اعظــم اســت بــر صالحیتــش، مــردی کــه حکیــم امــروز اســام و 
خامنــه ای  اســت،  اســام  سیاســی  جهــان  و  ایــران  و  ع  تشــی�

؟دم؟ ــ که جانم فداِی جان او باد ــ قرار دادی. عزیز
ــن بندگانــت در هــم  ــرا بــا بهتری پــروردگارا ! تــو را ســپاس کــه م
آمیختــی و درک بوســه بــر گونه هــای بهشــتی آنــان و استشــمام 
بــوی عطــر الهــی آنــان را ــــ یعنــی مجاهدیــن و شــهدای ایــن راه ــ 
بــه مــن ارزانــی داشــتی. خداونــدا ! ای قــادر عزیــز و ای رحمــان 
کــه مــرا در  بــر آســتانت می ســایم  اق، پیشــانی شــکر شــرم  رز�

ع ـ عطــر  ؟اهس؟ و فرزندانــش در مذهــب تشــی� مســیر فاطمــه اطهــر
فرزنــدان  بــر  اشــک  از  مــرا  و  دادی  قــرار  ـ  اســام  حقیقــی 
؟اهس؟ بهره منــد نمــودی؛  علی بن ابیطالــب؟ع؟ و فاطمــه اطهــر
ارزشــمندترین  و  باالتریــن  کــه  عظمایــی  نعمــت  چــه 
نعمت هایــت اســت؛ نعمتــی کــه در آن نــور اســت، معنویــت، 
ی کــه در درون خــود باالتریــن قرارهــا را دارد، غمــی کــه  بی قــرار
آرامــش و معنویــت دارد. خداونــدا ! تــو را ســپاس کــه مــرا از پــدر 
ــن و عاشــق اهل بیــت؟مهع؟ و پیوســته  ، امــا متدی� و مــادر فقیــر
کــی بهره منــد نمــودی. از تــو عاجزانــه می خواهــم  در مســیر پا
آن هــا را در بهشــتت و بــا اولیائــت قریــن کنــی و مــرا در عالــم 

آخرت از درک محضرشان بهره مند فرما.
خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خــدای عزیــز و ای خالــق حکیــم بی همتــا ! دســتم خالــی 
اســت و کوله پشــتی ســفرم خالــی، مــن بــدون بــرگ و توشــه ای 
توشــه ای  مــن  می آیــم.  تــو  کــرم  و  عفــو  ضیافــِت  امیــد  بــه 
یــم چــه حاجتــی اســت بــه  برنگرفتــه ام؛ چــون فقیــر ]را[ در نــزد کر

توشه و برگ؟!
؛  کــَرم تــو ســاُرق، چاُرقــم پــر اســت از امیــد بــه تــو و فضــل و 
همــراه خــود دو چشــم بســته آورده ام کــه ثــروت آن در کنــار همــه 
گوهــر اشــک بــر  کی هــا، یــک ذخیــره ارزشــمند دارد و آن  ناپا
اهل بیــت؟مهع؟  بــر  اشــک  گوهــر  اســت؛  فاطمــه؟ع؟  حســین 
ــاع از محصــوِر  ــوم، یتیــم، دف ــاع از مظل اســت؛ گوهــر اشــک دف
مظلــوم در چنــگ ظالــم. خداونــدا ! در دســتان مــن چیــزی 
نیســت؛ نــه بــرای عرضــه ]چیــزی دارم[ و نــه قــدرت دفــاع دارم، 
کــه بــه ایــن ذخیــره  کــرده ام  امــا در دســتانم چیــزی را ذخیــره 
امیــد دارم و آن روان بــودن پیوســته بــه ســمت تــو اســت. وقتــی 
آن هــا را بــه ســمتت بلنــد کــردم، وقتــی آن هــا را برایــت بــر زمیــن 
و زانــو گــذاردم، وقتــی ســاح را بــرای دفــاع از دینــت بــه دســت 
گرفتــم؛ این هــا ثــروِت دســت مــن اســت کــه امیــد دارم قبــول 
کــرده باشــی. خداونــدا ! پاهایــم سســت اســت. رمــق نــدارد. 
ــم عبــور می کنــد، نــدارد. مــن در  جــرأت عبــور از پلــی کــه از جهن�
پــل عــادی هــم پاهایــم می لــرزد، وای بــر مــن و صــراط تــو کــه از 

ــه  ــدی ب ــک امی ــا ی ؛ ام ــر ــیر ُبرنده ت ــت و از شمش ــر اس ــو نازک ت م
نلــرزم، ممکــن اســت  کــه ممکــن اســت  نویــد می دهــد  مــن 
نجــات پیــدا کنــم. مــن بــا ایــن پاهــا در َحَرمــت پــا گــذارده ام و 
دوِر خانــه ات چرخیــده ام و در حــرم اولیائــت در بین الحرمیــن 
ــا را  ــن پاه ــدم و ای ــه دوان ــا را برهن ــت؟امهع؟ آن ه ــین و عباس حس
از  دفــاع  در  و  کــردم  جمــع  خمیــده  طوالنــی،  ســنگرهای  در 
و  خندیــدم  گریســتم،  یــدم،  خز جهیــدم،  یــدم،  دو دینــت 
یانــدم؛ افتــادم و بلنــد شــدم. امیــد  خندانــدم و گریســتم و گر
آن حریم هــا،  ُحرمــت  بــه  و  و خزیدن هــا  آن جهیدن هــا  دارم 

آن ها را ببخشی.
ه مــن، گــوش مــن،  خداونــدا ! ســر مــن، عقــل مــن، لــب مــن، شــام�
بــه ســر  امیــد  قلــب مــن، همــه اعضــا و جوارحــم در همیــن 
؛  بپذیــر کیــزه  پا ؛  بپذیــر مــرا  الراحمیــن!  ارحــم  یــا  می برنــد؛ 
ــو را  ــدار ت ــدارت شــوم. جــز دی ــر کــه شایســته دی آن چنــان بپذی

! نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا ال�ل



مرام شیعه 
مــا یکــی از اشــرار بــزرگ سیســتان و بلوچســتان را کــه 
ســال ها بــه دنبــال او بودیــم و هــم در مســئله قاچــاق 
مــواد مخــدر خیلــی فعالیــت می کــرد و هــم از تعــداد 
بــا  بــود،  کــرده  شــهید  را  مــا  بچه هــای  از  یــادی  ز
کــره دعوت  روش هــای پیچیــده اطاعاتــی بــرای مذا
کردیــم بــه منطقــه خاصــی و پــس از ورود آن هــا بــه 
آن جــا او را دســتگیر کردیــم و بــه زنــدان انداختیــم. 
خیلــی خوشــحال بودیــم. او کســی بــود کــه حکمــش 
کــه  جلســه ای  در  بــود.  اعــدام  بــار  پنجــاه  مثــًا 
خدمــت مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ رســیده بودیــم، مــن 
کــردم و خبــر دســتگیری و  را مطــرح  ایــن مســئله 
گفتــم و منتظــر عکــس  شــرح ماوقــع را بــه ایشــان 
ــری  ــودم. رهب ــان ب ــحالی ایش ــت و خوش ــل مثب العم
بافاصلــه فرمودنــد: همیــن االن زنــگ بــزن آزادش 

کنند!
مــن بــدون چــون و چــرا زنــگ زدم، امــا بافاصلــه بــا 
کــه: آقــا چــرا؟ مــن اصــًا  تعجــب بســیار پرســیدم 
متوجــه نمی شــوم کــه چــرا بایــد ایــن کار را می کــردم؟ 

چرا دستور دادید آزادش کنیم؟
دعوتــش  نمی گویــی  »مگــر  فرمودنــد:  رهبــری 
کردیــم؟« بعــد از ایــن جملــه مــن خشــکم زد. البتــه 
ــا  ــد.« و م ــتگیرش کنی ــًا دس ــد: »حتم ــان فرمودن ایش
هــم در یــک عملیــات ســخت دیگــر دســتگیرش 
کــه  را  کســی  کــه  اســت  ایــن  شــیعه  مــرام  کردیــم. 
گــر  ا حتــی  اســت  تــو  مهمــان  و  می کنــی  دعــوت 

ی او را آزار بدهی.« قاتل پدرت هم باشد حق ندار
قاســم  حــاج  شــهید  ســردار  از  خاطــره ای 

سلیمانی؟هر؟ در شب قدر سال 98
 ۱۴۴۰ رمضــان  مبــارک  مــاه  هجدهــم  جمعــه،  روز 
مصــادف بــا ســوم خــرداد ۱۳۹۸ بــرای اقامتــی ده 
شــدیم،  اشــرف  نجــف  وارد  خانــواده  بــا  روزه، 
پیش بینــی ســاعت ورود بــه نجــف، فرصــت روزه 
آن روز را از مــا گرفتــه بــود. بــرای یافتــن نشــانی محــل 
و  خیابان هــا  نجــف،  بــاغ  آفتــاب  زیــر  اســکان 

یــادی را بــاال و پاییــن کردیــم. همــه بــی  کوچه هــای ز
کافــه  را  آدم  هــوا  العــاده  فــوق  گرمــای  بــود،  ثمــر 
اهالــی  از  فاضــل  روحانــی  یــک  باالخــره  می کــرد، 
نجــف، متوجــه خســتگی و تشــنگی مــا شــد و بــه 

کمکمان آمد.
البــی  در  نیســتیم.  روزه  و  مســافریم  کــه  یافــت  در
ــک از  ــا آب خن ــی  اش؛ ب ــه فرهنگ ــاختمان موسس س
مــا پذیرایــی کــرد، بعد ســپردمان بــه یکــی از کارکنان 
بــه  را  بــا وســیله نقلیــه شــخصی اش مــا  تــا  آن جــا 
محــل اســکان برســاند. ســفر از قــم تــا نجــف، تقریبــًا 
۲۴ ســاعت طــول کشــیده و خســته  مــان کــرده بــود. 
شــخصًا ترجیــح دادم بعــد از اســتراحت و انجــام 
مطهــر  حــرم  در  را  نمــاز  جمعــه،  و  یــارت  ز غســل 
بــه  ســاعتی  ســه  دو  بخوانــم.  ؟ع؟  امیــر حضــرت 
نمــاز  مشــغول  حــرم  از  گوشــه ای  مانــده،  مغــرب 
در  کــه  بــود  شــده  تمــام  ظهــر  نمــاز  تقریبــًا  شــدم. 
حــاج  دیــدم  گهــان  نا ی  نابــاور و  تعجــب  کمــال 
کنــارم گذشــت. یــادم افتــاد حــدود یــک  قاســم از 
هفتــه قبــل از آن، تهــران، در منــزل شــهید تهامــی، 
وقتــی بــه حاج قاســم گفتم خدا بخواهد بمناســبت 
دهــه آخــر مــاه مبــارک نجــف مشــرف باشــم؛ جــواب 
داد: مــن هــم دوســت دارم شــب نوزدهــم را در حــرم 
امیرالمومنیــن؟ع؟ احیــا بگیــرم. کمــی جلوتــر بــرای 
خوانــدن اذن دخــول ایســتاد. رفتــم جلــو بــرای ســام 
نفــر  و دو ســه  و احوالپرســی، حســین پورجعفــری 
دیگــر کــه آن هــا را نمی شــناختم، همراهــش بودنــد. 
یــارت می کنــم؛ بــر می گــردم بــا  حــاج قاســم گفــت: ز

هم حرف می زنیم.
کنــارم  یــارت و دعــا شــدم، حســین هــم  مشــغول ز
یــارت حــاج قاســم  . ز یارت نامــه و نمــاز ایســتاد بــه ز
نزدیــک یــک ســاعت طــول کشــید، وقتــی برگشــت 
گفــت: بعــد از مغــرب تمــاس می گیــرم و بــا هــم قــرار 
بغــل  را  همدیگــر  صمیمــی،  و  گــرم  یــم.  می گذار
را  او  عراقــی،  و  ایرانــی  زائــران  از  بعضــی  کردیــم، 
، صحنه روبوســی  شــناخته و بــا نگاهــی حســرت بار
مــا را تماشــا می کردنــد، بعضــی هــم بــا ایمــاء و اشــاره 
ــد از طرفشــان، حاجــی را ببوســم.  ســفارش می دادن
توفیــق دیــدار حــاج  و  یــارت حضــرت  ز ســعادت 
ی  قاســم، حــال خوشــی برایــم ایجــاد کــرد. انــگار رو
امــام  پذیرایــی  را  دیــدار  ایــن  نبــودم.  زمیــن 
ایشــان  کــردم، قطعــًا عنایــت  تلقــی  العارفیــن؟ع؟ 
ــیر  ــم و در مس ــرم باش ــاص ح ــاعت خ ــه آن س ــود ک ب

ورود حاج قاسم مشغول نماز شوم.
گذاشــتیم  قــرار  و  گرفــت  تمــاس  مغــرب،  از  بعــد 
کمــی  ســاعت ۱۰ باب القبلــه همدیگــر را ببینیــم. 
زودتــر از وقــت، بــا هفــت، هشــت نفــر دیگــر آمــد. در 
کــه  صحــن مطهــر حضــرت، وارد غرفــه ای شــدیم 
گویــا از قبــل بــرای همیــن منظــور پیــش بینــی شــده 
ــام  ــاالی پشــت ب ــود، حاجــی دلــش می خواســت ب ب
یــم. امــا گفتنــد کارگران مشــغول بنایی اند  احیــا بگیر
یختــه اســت. او هــم اصــرار  و اوضــاع آن جــا بهــم ر
نکــرد و پذیرفــت. از جمــع حاضــر در اتــاق، حســین 
کــرد: ابومهــدی  یــک نفــر دیگــر را بــه مــن معرفــی 
المهنــدس، بــا اســم ابومهــدی آشــنا بــودم ولــی تــا آن 

شــب، او را ندیــده بــودم. چهــره ای نورانــی و دوســت 
داشــتنی داشــت، بــا یــک نــگاه و در همــان لحظــه، 
دلــم  کــه  ی  طــور شــدم.  عاقه منــد  او  بــه  شــدیدًا 
می خواســت بــاز هــم در مــدت اقامــت در نجــف او 

را ببینم.
قــرآن شــدند. هیــچ  تــاوت  و  همــه مشــغول ذکــر 
هــم  حاجــی  نمــی زد،  حــرف  دیگــری  بــا  کــس 
عینکــش را زد و نشســت بــه تــاوت قــرآن. عبــادت 

فردی مان یک ساعتی طول کشید.
روز  شــبانه  ســه  می خواهیــم  گفــت:  حاجــی  بعــد 
نمــاز قضــا بخوانیــم، شــما امــام جماعــت بــاش، بــا 
اینکــه امامــت بــرای آن مأمومیــن عزیــز و آبرومنــد در 
درگاه خداونــد برایــم ســنگین بــود؛ امــا پذیرفتــم و 
گفتــم چشــم. کار دیگــری هــم نمی شــد انجــام داد. 
تنهــا مــن در آن جمــع، طلبــه بــودم. گرچــه مــن هــم 
ملبــس بــه لبــاس روحانیــت نیســتم. بــه هــر ترتیــب 
ایســتادیم و چهــار رکعــت نمــاز ظهــر را بــا آرامــش و 
طمأنینــه خواندیــم. بعــد از ســام، حاجــی ســرش را 
یــادی  آورد جلــو و آهســته و بــا حجــب و حیــای ز
یــادی بایــد بخوانیــم و  گفــت: فانــی!! هــم نمــاز ز
گــر امــکان  هــم اعمــال دیگــری بایــد انجــام دهیــم!! ا
ی ســریع تر بخوانیــم. یــادم افتــاد  دارد نمازهــا را قــدر
جمــع  در  تهامــی،  شــهید  منــزل  قبــل،  هفتــه  کــه 
را  تقاضــا  نیــز همیــن  مــان  و خانوادگــی  دوســتانه 
داشــت؛ ولــی خیلــی خودمانــی، آنجــا گفــت: حــاج 
تنــد  را  افطــار نکرده انــد، نمــاز  محمــود مهمان هــا 

بخوان؛ طولش نده!
امــا شــبا احیــا، ایــن را بــا ادبیاتــی متفــاوت و خیلــی 
مــرا  مأمومیــن  بیشــتر  چــون  گفــت؛  رســمی 
بــه  احترامــم  خواســت  حاجــی  و  نمی شــناختم 
عنــوان امــام جماعــت حفــظ شــود. مراعــات ایــن 
نکتــه اخاقــی بــه ظاهــر کوچــک امــا در واقــع بــزرگ 
هــر  بــه  بــود.  فــراوان  شــهیدمان  ســردار  زندگــی  در 
حــال، بــه نمــاز ســرعت دادم و ســه شــبانه روز نمــاز 
قضــا را خواندیــم. بعــد از آن، حــاج قاســم شــروع کــرد 
ــی  ــال خوش ، باح ــر ــن کبی ــای جوش ــدن دع ــه خوان ب
یــه مــی کــرد، مدت هــا بــود صــدای  می خوانــد و گر
ــودم.  ــه بلنــد حاجــی را در حــال دعــا نشــنیده ب ی گر
گلــزار شــهدای  البتــه ســال های خیلــی دورتــر در 
یوســف الهی،  مــزار شــهید  کنــار  ویــژه  بــه  کرمــان، 
بعضــی شــب هایی کــه در منزلــش می مانــدم و نیــز 
هفتگــی  روضه هــای  در  جمعــه  عصرهــای 
او  بلنــد  گریه هــای  شــاهد  دفعــات  بــه  خانــه اش، 
بــودم. بــا همــان حــال، تقریبــًا نصــف دعــا را خوانــد 
گذاشــت بــه ابومهــدی کــه صــدا و لحنی  و بقیــه را وا
حزیــن و دلنشــین داشــت. بعــد از اتمــام دعــا، دو 
ســه نکتــه کوتــاه اخاقــی را متذکــر شــدم. از جملــه، 
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کــه  کســانی را  مشــمول غفــران الهــی شــویم، همــه 
حقــی بــه گردنمــان دارنــد، ببخشــیم. بعــد مشــغول 
و  بــه حاشــیه  رفتــن  بــدون  قــرآن ســرگرفتن شــدم؛ 
صرفــًا بــا قرائــت ادعیــه و عبــارات وارد شــده در آن 

شب و شفیع قرار دادن ائمه معصومین؟مهع؟

خاطرات
 حق شناس ؟هر؟ 
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یادداشت مرتبط با موضوع
طلبه ارجمند: آقای احمدی

شــب تولــدم بــود و وجــود سرشــار از خوشــحال بــود. بــی صبرانــه 
کادوهــای دوســتان بــودم و  کــردن  منتظــر فرصتــی بــرای بــاز 
باخــره فرصــت فراهــم شــد. یکــی یکــی بــا حوصلــه کادوهــا را 
درمیــان  دارم.  ســلیقه ای  بــا  دوســتان  الحمــدل�ل  کــردم  بــاز 
طــور  کــرده  تهیــه  برایــم  علــی  پســرعمویم  کــه  کتابــی  کادوهــا 
دیگــری توجهــم را جلــب کــرد و همیــن باعــث شــد کــه همــان 
شــب خوانــدن کتــاب را شــروع کــردم. موضوعــش زندگینامــه 

اصحاب امیرمومنان بود.
یــادم آمــد کــه چنــدی پیــش اســتادم گفتــه بــود همیشــه ســعی 
یــخ را بــا زمــان حــال تطبیــق بدهــی، پــس از همــان اول  کــن تار

دأبم بر همین شد.
آرام آرام پیــش می رفتــم. صفحــه بــه صفحــه حــس عجیبــی را 
در ســینه ام ایجــاد می کــرد؛ حــس غربــت. انــگار اصــًا نیــاز 
نبــود فکــر تطبیــق باشــم خــودش پیــدا می شــد. انــگار شــخصی 
را پیــدا کــرده بــودم کــه تمــام اصحــاب اســت یــا بــه تعبیــر دیگــر 
از  هرکــدام  دارد.  تنهایــی  بــه  او  دارنــد  همــه  خوبــان  آنچــه 
اصحــاب در زندگــی خــود یــک صحنه بســیار جذاب داشــتند 

و او تمام آن صحنه ها را به مرحله تکرار رسانده بود.
کــرم؟لص؟  در کتــاب، نحــوه آشــنایی ســلمان فارســی بــا رســول ا
را خوانــدم و یــاد آشــنایی او بــا امــام راحــل افتــادم. جلوتــر رفتــم 
ســخن از جنــگ بــه میــان آمــد و بحــث از جرئــت و شــجاعت 

شد.
کــرم؟لص؟ نوشــته بــود و  ی اصحــاب بــا غیــرت رســول ا از دلــوار

من هم به یاد این سخن رهبر انقاب افتادم:
و  شــجاعت  بــود؛  مقاومــت  روحیــه ی  و  شــجاعت  دارای 

مقاومت جزو خصلت های ایرانی است.
جلوتــر رفتــم بــه زمانی که حضرت رســول؟لص؟ توصیه هایشــان 
را کردنــد و چشــم از جهــان گشــودند. نوشــته بــود کــه جــز اندکــی 
را  پشــت علــی؟ع؟  و  ندادنــد  گــوش  ایشــان  توصیه هــای  بــه 
خالــی کردنــد. ولــی عــده ای هنــوز باقــی ماندنــد تــا پــای جــان ؛ 
حتــی بــه قیمــت اینکــه بــه آن هــا توهیــن شــود، شــکنجه شــوند، 
تهدیــد شــوند و تاجایــی کــه تبعیــد شــوند. بــا خــود گفتــم آن 
اصحــاب امیرمومنــان؟ع؟ کــه ســام خــدا بــر آن هــا بــاد جهــاد 
ی؛ ولــی مــن بــه خاطــرم آمــد  ی؛ تبعیــد شــدند، آر کردنــد، آر
کــه بــرای امــام؟هر؟ ، بــرای اســام و حتــی بــرای  شــخصی را 
همنوعانــش، خــودش، خــودش را تبعیــد کــرد و بــه کیلومترهــا 
دورتــر از وطــن خــود بــرای جنــگ بــا وحشــی هایی کــه حتــی بــه 
را  او  کســی  موقــع  همیــن  در  و  نمی کننــد.  رحــم  هــم  کــودک 
قــرار  رســانه ها  شــدید  هجمــه  مــورد  بلکــه  نمی کــرد؛  تشــویق 
کــه عــده ای بــی صفــت بــه او  گرفــت. تهمت هــا و بهتان هــا 
زدنــد و خاصــه شــرایط بســیار ســختی را تحمــل کــرد. نوشــته 
ی ســلمان فارســی بــا امیرمؤمنــان؟ع؟ از جایــی  بودنــد کــه روز
عبــور می کردنــد ولــی تنهــا جــای یــک رد پــا بــود. پرســیدند چــه 
جــای  قــدم  فارســی  ســلمان  کــه  گرفتنــد  جــواب  شــده؟ 
قدم هــای مــوال گذاشــتند و بــه همیــن خاطــر جــای یــک رد پــا 
مشــاهده می شــود. بــا خــود گفتــم چــه جالــب او هــم همین طــور 
اســت. همیشــه ســیاهی لشــگر ســید علــی بــوده و هیــچ گاه 
ــوده و توصیــه او  ــا والیــت ب ســرخود جلــودار نبــود. زندگــی اش ب
بــه جوان هــا نیــز والیــت بــوده. والیــت، تلخیــص عملکــرد او 
بــوده تــا جایــی کــه وصیت نامــه اش والیــت بــه اقشــار متفــاوت 

جامعه بود.
ــام  ــه ن ــه شــخصی رســیدم ب ــود. ب ــه اتمــام ب کتــاب کــم کــم رو ب
مــوال  بــه  مأنــوس  کــه خیلــی  بــود  نوشــته  بــن حنیــف.  ســهل 
کتــاب  گــوش بــه فرمــان حضــرت.  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده و 
از  پــس  نوشــته اند  شــد.  تمــام  زیبــا  خیلــی  ولــی  شــد  تمــام 
شــهادت ســهل امیرمؤمنــان؟ع؟ بــر ایشــان نمــاز خوانــد، امــا 
یــه وا  ی کــه جمعیــت را بــه گر ی کــه پــر از اشــک بــود. طــور نمــاز

می داشت.
بــا خــود گفتــم بایــد هــم همین طــور تمــام می شــد. آخــر یــاد آن 
ی افتــادم کــه رهبــر انقــاب؟دم؟ بــر پیکــر شــهید ســپهبد  نمــاز

سردار حاج قاسم سلیمانی؟هر؟ خواندند.
و همین طور است عاقبت مردان خدا.

طلبه ارجمند: آقای عسگری
رقص و جوالن بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند

چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند

کــه  نمی دانــد  هیچکــس  اســت؛  پیچیــده  دنیــا  چقــدر 
سرنوشــت چــه تقدیــری را بــرای کــودکاِن تــازه متولــد شــده رقــم 
بــرای جســم نحیــف آن هــا  یت هــای بزرگــی  زده و چــه مأمور
مقــدر کــرده. چــه کســی می دانســت کــه پســر عمــران، کــه بــزرگ 
و  فرعــون  وجــود  از  را  زمیــن  ی  روز بــود  فرعــون  قصــر  شــده ی 
فرعونیــان مبــرا کنــد؟ حــال نوبــت کودکــی از ســرزمین قنــات 
ــام »قاســم« کــه نامــش هــم بی جهــت  ــه ن ــود؛ کودکــی ب ملــک ب
نبــود؛ او بــرای تقســیم آمــده بــود: ســختی، رنج، درد خشــاب ها، 
مقابــل  کــردن  ســپر  ســینه  و  جنــگ  میدان هــای  اســترس 
و  رفــاه  و  کــرد  خــود  قســمت  را  داعشــی  هــار  ســگ های 
گذاشــت تــا مانعــی در  حقوق هــای نجومــی را بــرای دیگــران 
ی او ســال های  راهــش بــرای رســیدن بــه معشــوقش نباشــد. آر
کــرد؛ چنــد  بــه دنبــال معشــوق خــود ســپری  را دربــه در  دراز 
ســالی در والفجــر۸ و کربــای۴ و۵ پــی معشــوق خــود بــود. او 
کــه  ی از رفیقــان عاشــقش را نگریســت  در ایــن ســفر بســیار
در  را  او  و  می کشــند  پــر  خــود  معشــوق  لقــای  بــه  تک تــک 
سرنوشــت  انــگار  امــا  می گذاشــتند.  وصــال  ایــن  حســرت 
باقــی  بــرای علــی دوران  او  کــه  بــود  رقــم زده  را  ی تقدیــر  طــور
میــدان  بــه  پــا  ارگونــه  عم� گاهــی  کنــد؛  دفــاع  او  از  و  بمانــد 
می گذاشــت و می فرمــود: » وال�ل وال�ل وال�ل از مهم تریــن شــئون 
ــا ایــن  ــه خیــری، رابطــه قلبــی و دلــی و حقیقــی مــا ب عاقبــت ب
حکیمــی اســت کــه امــروز ســکان انقــاب را بــه دســت دارد« و 
یــا می فرمــود: »مــن حضــرت آیــت ال�ل العظمــی خامنــه ای؟دم؟ را 
خیلــی مظلــوم و تنهــا می بینــم. او نیازمنــد همراهــی و کمــک 
ــم بــا بیانتــان و دیدارهایتــان و  شماســت و شــما حضــرات معظ�
حمایت هایتــان بــا ایشــان می بایســت جامعــه را جهــت دهیــد. 
گــر ایــن انقــاب آســیب دیــد، حتــی زمــان شــاه ملعــون هــم  ا
نخواهــد بــود، بلکــه ســعی اســتکبار بــر الحادگــری محــض و 
گاه  و  بــود .»  خواهــد  برگشــت  قابــل  غیــر  عمیــق  انحــراف 
یشــه کن  ر پــی  در  دمشــق  و  حلــب  در  مالک اشــتر  همچــون 

یه صفت های تکفیری بود. کردن معاو
خیابان هــای  در  اینــک  جهــاد  و  یاضــت  ر ســال ها  از  پــس 
ــود کــه بــه ســراغ او می آمــد و او هــم پــس از  بغــداد معشــوقش ب
ــود  ــه ب ــرا گرفت ــی ف ــه خوب ــق ب ــه عش ــل در مدرس ــال ها تحصی س
ــًا اربــا در  ــع االعضــاء و ارب کــه چگونــه همچــون معشــوقش مقط�
عاشــق،  ســرآنجام  و  کنــد.  پــرواز  عــراق  ســرزمین  همــان 
سرنوشــتی همچــون معشــوق بــرای خــودش رقــم زد و بــه جمــع 
ع جاودانه  یــخ تشــی� رفقــای عاشــقش ملحــق شــد و نامــش در تار

شد:
سپهبد حاج قاسم سلیمانی؟هر؟ 

طلبه ارجمند: آقای شریفی
ســاعت یک و بیســت دقیقه شــب اســت. شــب چه زیباســت 
بــرای مــردان خــدا! مــرد میــدان باشــی و شــب را درک نکــرده 
باشــی؟! نمی شــود. چــه شــب هایی کــه بــا نمــاز شــب هایش 
قلــب دیگــران را آرام می کــرد. هــر شــب بــا خــدای خــود تجدیــد 

پیمان می کرد که درست انجام وظیفه کند. 
می شــوی.  مانــدگار  باشــی  داشــته  اخــاص  گــر  ا می گوینــد 
درســت گفتنــد و درســت گفــت کــه بایــد بــه جایــی برســی کــه 

فقط برای خدا کار کنی و دیگران را نادیده بگیری.
ی  حــاج قاســم مــا مثــل موالیــش علــی؟ع؟ همــه جانبــه بــود. پدر
، فرمانــده ای  خــوب بــرای فرزنــدان، شــوهری خــوب بــرای همســر
فرمانــده اش.  بــرای  خــوب  ی  ســرباز و  ســربازان  بــرای  خــوب 
ی کــه از ابتــدا بــه ســخنان فرمانــده اش گــوش مــی داد و  ســرباز

با تمام تاش دفاع از باورها و ارزش هایش می کرد.
ــد  ــود و اس ــل ب ــان لی ــهادت. رهب ــتاق ش ــود و مش ــدان ب ــرد می م
پــر  ســحر  در  کــه  بــود  یایــی  در عمــق  بــه  چشــمانش   . نهــار
می کــرد. چشــمانش آرامــش دل مؤمنیــن بــود و تیــر بــر قلــب 

دشمنان. چه زیبا روش و قاعده شهید شدن را یاد داد: 
یــد شــهید شــوید  گــر دوســت دار یــد، ا ی شــهادت دار گــر آرزو ا

اول بایــد شــهیدانه زندگــی کنیــد، تــا بــه آن مقام واالی شــهادت 
نائل شوید.

مثالــش ماننــد کســی اســت کــه اول بایــد علــم بیامــوزد، بعــد 
تــاش کنــد بعــد عالــم شــود. پــس شــهادت تنهــا آرزو نیســت 
کــه هــر وقــت خواســتی بــه آن دســت پیــدا کنیــد، بایــد تــاش کنیــد، 
ــوید و  ــک ش ــدا نزدی ــه خ ــت، ب ــیطان نفس ــا ش ــم ب ــد آن ه ــرای آن بجنگی ب
ــا بــه ســر منــزل مقصــود برســید. بلــه درســته: پــس  درســت عمــل کنیــد ت
اول بــرای شــهید شــدن بایــد اعمــال و زندگی مــان را درســت کنیــم تــا بــه 
کــه عاقبــت بخیــری در دنیــا و آخــرت اســت  آن مقــام واالی شــهادت 

برسیم.
بــه خوبــی زندگــی اش را درســت کــرده بــود کــه حتــی دشــمنان نتوانســتند 
کســتری در زندگــی اش پیــدا کننــد. فرمانــده بــود ولــی مثــل  یــک نقطــه خا
مثــل  ولــی  بــود  فرمانــده  نداشــت.  فرماندهــی  میــز  فرمانده هــان  بقیــه 
فرمانده هــا بــا مــردم برخــورد نمی کــرد. در میــدان مبــارزه و کار جهــادی 
بســیار قاطــع و جــدی بــود، کســی نمی توانســت جلویــش را بگیــرد حتــی 
بــه خانــواده دشــمنان خــود پنــاه و پناهــگاه داده بــود و چــه زیبــا مصــداق 

کام موالیش علی؟ع؟ بود: 
ــوا  ْیُکــْم َو ِإْن ِعْشــُتْم َحن�ُ

َ
ــْم َمَعَهــا َبَکــْوا َعل َطــًة ِإْن ِمت�ُ

َ
ــاَس ُمَخال َخاِلُطــوا َالن�َ

ْیُکْم
َ
ِإل

بــر شــما  رفتیــد  دنیــا  از  کــه چــون  کنیــد  آن چنــان معاشــرت  مــردم  بــا 
گر زنده ماندید به شما میل نمایند. بگریند، و ا

ی نداشــت.  زمانــی کــه زنــده بــود دل هایــی کــه عشــق او درونــش بــود مــرز
هم رزمــان ایرانــی اش، عراقی هــا و افغانی هــا عشــق او را در قلــب داشــتند 
و دعــای یــک ملــت پشــتش بــود و زمانــی کــه از میان مــان پــر کشــید نیــز 
ــان شــدند. بعضی هــا می گوینــد داغــی کــه حــاج  ی چــه چشــمانی کــه گر
گذاشــت داغ نزدیکان مــان آنقــدر بــر مــا تأثیــر  قاســم بــا رفتنــش بــر مــا 

نگذاشت، برای اینکه او پدر یک ملت بود.
یافــت ارزش هــا و نیکی هــا بســیار تــاش می کــرد. چــه آن زمانــی  او در در
ی و خدمــت بــه مــادر می کــرد و چــه  کــه خدمــت بــه پــدر در امــور کشــاورز
آن زمانــی کــه بنابــر فرمایشــات امــام؟هر؟ در اوایــل انقــاب بــه جبهه هــای 
کــه هیــچ  نبــرد رفــت؛ امــا ایــن را بــه خوبــی می دانســت و آموختــه بــود 
ــرم  ــول مک ــا رس ــه زیب ــت. چ ــهادت نیس ــر از ش ــا ارزش ت ــر و ب ــی باالت ارزش

اسام؟لص؟ فرمودند:
ِ ، فــإذا ُقِتــَل فــي  ــی ُیقَتــَل الرُجــُل فــي ســبیِل ال�ل ٍ ِبــر�ٌ حت� ِ ِذي ِبــر�

ُکل� َفــوَق 
ِ  فلیَس َفوَقُه ِبر�ٌ . ]الکافي : 4/348/2 .[ سبیِل ال�ل

ی، نیکــوکار ]دیگــری[ اســت تــا آن گاه کــه مــرد در راه  بــاالی هــر نیکــوکار
خــدا کشــته شــود. پــس چــون در راه خــدا کشــته شــد، باالتــر از آن نیکــی 

)ارزشی( وجود ندارد.
ینــه خــود رســید و ســاعت یــک و بیســت  ی دیر او شــهید شــد و بــه آرزو
ــا معشــوق. حــاج قاســم رفــت امــا مکتــب و  دقیقــه شــد زمــان ماقــات ب
کــه حــاج قاســم هایی متولــد  ی  مشــی او مانــدگار اســت. بــه امیــد روز
شــوند و کار ناتمامــش را بــه اتمــام برســانند و آن هــم نابــودی هــر گونــه 

. ظلم در عالم به ظهور حضرت مهدی؟جع؟ است ان شاءال�ل
َتُه ْک ِبی َمَحج�َ

ُ
ْوِسْع َمْنَهَجُه َو اْسل

َ
ْل َمْخَرَجُه َو أ ْل َفَرَجُه َو َسه�ِ َعج�ِ
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کالم مختصر
حاج آقای عبادی:

ت های ایمانــی وقتــی کــه  بــه فرمــوده حضــرت آقــا؟دم؟ ، شــخصی�
ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه کننــد، وقتــی حرکــت جهــادی 
شــهید  مثــل  تی  شــخصی� می شــود  محصولــش  بکننــد، 
ــی دشــمنانش او را تحســین می کننــد! ســلیمانی؟هر؟ کــه حت�
ســردار شــهید عزیــز را بــا چشــم یــک مکتــب، یــک راه، یــک 

کنیــم. مدرســه ی درس آمــوز نــگاه 
_سلیمانی #سردار

#مکتب_حاج_قاسم
#مقام_معظم_رهبری

آقای علیرضا قیصری:
حــاج قاســم بــا خدمــت بــه ولــی خــود، راه شــهادت را پیــدا 

ــرد. ک
#حاج_قاسم
#خدمتگذار

ی: آقای علی گودرز
هــم پیــروز شــد و هــم بــه شــهادت رســید؛ یعنــی خــدای متعــال 

ِکلَتــا الُحســَنَیین را بــه ایــن شــهید عزیــز داد.
طوبی له!

#حاج_قاسم
#شهید_عزیز

آقای امیررضا جوزایی:
ی افــراد خاصــی می شــود، امــا شــهادتی کــه بیــدار  شــهادت روز
ــا  ــد ی ــی نمی شــود، بای ــر کس ــب ه ــد نصی ــذار باش ــر گ کنــد و اث
فاطمــه؟اهس؟ باشــی، یــا علــی؟ع؟ باشــی، یــا حســین؟ع؟، یــا 

قاســم...
#حاج_قاسم

_کننده #بیدار

: آقای محمدهادی رفیعی پور
بــه  قاســم  حــاج  شــهادت  لحظــه  از  قســمت  هــر  اینکــه 
کــه شــنیدیم شــبیه اســت، قطعــًا امــری اتفاقــی  روضه هایــی 
نبــوده اســت. ســوختن...اربًا اربــا... دســت حاجــی... بــی هــوا 

زدن...
باید نظر کرده باشی تا این توفیق نصیبت شود.

#حاج_قاسم
م #روضه_مجس�

#شهادت

ی: آقای مهدی خراز
حــاج قاســم نشــانه یــک مجاهــد واقعــی اســت کــه در قبــال 
ســتیز و اســتکبار دشــمنان ایســتادند و دائــم در خــط مقدم هــا 
فرماندهــی می کردنــد تــا مبــادا بــه ایــران قــوی ضربــه ای وارد 

شــود و در ایــن راه جــان خــود را فــدا کردنــد.
#جان_فدا

#حاج_قاسم_سلیمانی

آقای محمد طاهر فتحی:
حــاج قاســم، نمــود اطاعــت از ولــی، بــا چاشــنی اخــاص و 
شــجاعت در مســیر امــام و شــهدا، چنــان قــدم برداشــت کــه 

از خــود الگویــی حســنه بــرای جهانیــان ســاخت.
_انقاب ار #عم�

_ولی #اطاعت_از
_شجاعت #اخاص_و

آقای مهدی خزلی:
شــاید یکــی از مهم تریــن جمــات حــاج قاســم؟هر؟ کــه بــه درد 

االن جامعــه می خــوره همینــه:
وال�ل وال�ل وال�ل از مهم تریــن شــئون عاقبــت بــه خیــری، رابطــه 
ــا ایــن حکیمــی اســت کــه امــروز  قلبــی و دلــی و حقیقــی مــا ب

ســکان انقــاب را بــه دســت دارد.
#حاج_قاسم

_بصیر #سردار
#مقام_معظم_رهبری

آقای سید مهدی هاشمی:
تــا  کــه  اســت،  کامــل مســلماِن مجاهــد  نمونــه  حــاج قاســم 
ــوس اصلــی دشــمن و  ــه رکاب ولــی خــدا و کاب ــا ب ــای جــان پ پ
اســتکبار جهانــی بــود. بایــد ایــن تــاش و مجاهــدت ایشــان در 

همــه عرصه هــا الگــوی مــا باشــد.
#حاج_قاسم
#مجاهد_فی_سبیل_ال�ل#پا_به_رکاب

آقای داداشی:
ا  خیرًا  وانت أعلم بهم من�

�
ا ال نعلُم منهم اال اللهم ان�

ــو از مــا بــه  یــم و ت )پــروردگارا، مــا جــز نیکــی از آنــان ســراغ ندار
ــری( ــان دانات آن

#نیکی
#شهیدباشیم_تا_شهیدبشویم

آقای افضلی:
ِة َاولیاِئِه ُ ِلخاص�َ ِة َفَتَحُه ال�ل إن� الِجهاَد باٌب ِمَن َابواِب الَجن�

کــه  ی اســت از درهــای بهشــت  جهــاد در راه خــدا یــک در
خداونــد آن را تنهــا بــرای اولیــای خــاص خــودش بــاز گذاشــته 

)2٧ خطبــة  #مجاهد_في_سبیل_ال�لاســت.)نهج الباغه، 

آقای محمد صادق تحریری:
حــاج قاســم زندگــی ســاده  ای داشــت بــا حداقــل امکانــات. 
امــا  راه مشــروع بســی بیش تــر داشــته باشــد.  از  می توانســت 
 . ــزار ــود و از تشــریفات بی ــه دور ب نمی خواســت، از تجمــات ب
رســم  می یافــت  حضــور  مختلــف  مجالــس  در  راحتــی  بــه 
ی پیشــه کــرده بــود. در وجــود بــا صفــا و نورانــی اش  کســار خا
هیــچ نشــانه ای از تکبــر و تبختــر و خــود بزرگ بینــی یافــت 

. نمی شــد
یستی #ساده_ز

#شهید_قاسم_سلیمانی

آقای سید علی تاج زاد:
دنبــال  کــه  بــود  شــخصیت هایی  آن  از  قاســم؟هر؟  حــاج 
شــهرت نبــود ولــی خــدا مشــهورش کــرد. یــک عمــر دل فرزنــدان 
یــم  ی کــرد کــه تــا عمــر دار شــهدا را شــاد کــرد و خداونــد هــم کار
اخــاص چــه  ببینیــد  باشــد.  مــا  قاســم در دل  حــب� حــاج 

.... می کنــد 
_سلیمانی #سردار

_مخلص #سردار
#حاج_قاسم_عزیز

آقای محمدمهدی بیک محمدی:
جهــاد  و  وظیفــه  انجــام  و  خــدا  راه  در  قاســم؟هر؟  حــاج 
فی ســبیل ال�ل از هیــچ چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از دشــمن پــروا 

ــل زحمــت  از تحم� نــه  و  آن  و  ایــن  از حــرف  نــه  داشــت، 
یک جمعۀ تلخ را ورق می زد باد

ای داد از این  جنون و این استبداد
سردار وطن به دست گرگی وحشی
غلتیده به خون در آتش و بی فریاد

#حاج_قاسم_سلیمانی
_جهادی #سردار
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آلبوم تصاویر


