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إشارة
لي����س من ال�صهل الكتابة عن �صخ�صّية احل���اج قا�صم اأو التعريف 

باإجنازات���ه؛ فهذا يحت���اج اإىل اجلراأة والإحاط���ة؛ �صخ�صيٌة تعّددت 

خ�صائ�صه���ا ومعامله���ا فظه���رت يف اأعماله���ا؛ اإذ قّدم���ت خدم���ات 

للم�صلمني وامل�صت�صعفني يف اأ�صعب الظروف؛ �صخ�صّية عّدها الإمام 

اخلامنئ���ي مدر�صًة؛ اإْذ مزج���ت العلم بالعمل؛ واأظه���رْت يف �صلوكها 

خمتلَف جوانب القيم والأخالق الإ�صالمية؛ ومّثلت �صماحَة الإ�صالم 

و�صّدَة باأ�صه يف اآن؛ وكانت النموذج املتاألق للّتتلمذ يف مدر�صة الإ�صالم 

الأ�صي���ل التي بنّي معاملها الإم���ام اخلميني؛ �صخ�صية واجهت العامل 

امل�صتك���ر، واأف�صل���ت خططه واأرعب���ْت عمالءه، و�صاهم���ت يف ر�صم 

بداية خريطة جديدة مل�صتقبل �صرق اآ�صيا. فقد بّث ال�صهيد �صليماين 

روح العزة يف قلوب امل�صت�صعفني، فعقدت عليه اآمالها عندما وّفر لها 

عّدة الدفاع عن وجودها وفتح لها اآفاق الثقة بالنف�س. 

احل���اج قا�ص���م ث���وريٌّ مهاج���ر، ط���ّواف امليادي���ن وقائ���د حماور 

املجاهدي���ن وحبيبهم؛ ف�صّكل ح�صوره معهم جبهًة مثقلة باملعنويات؛ 

اأينما حّل ُفتحت اأبواب الن�صر؛ ولَكْم اأدخل الب�صمة اإىل وجوه كثريين 

من مظلومي العامل..

اإن عمق قوة هذه ال�صخ�صية القيادية نابع من عمق فكره واأ�صالته، 

وم���ن ق���وة عقيدت���ه واإميان���ه بالغي���ب، ومن طاعت���ه لقادت���ه، وثقته 

بفري���ق عمله املنت�صر يف البلدان. وم���ن مظاهر ذلك واآثاره البارزة: 

معرفته العدو، وتخطيطه البعيد وا�صتقطابه لعنا�صر القوة، والعمل 

عل���ى الوحدة بني جماع���ات امل�صلمني من ال�صن���ة وال�صيعة، والتاأليف 
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ب���ني الآراء. فقد ح�ص���رت يف اأعمال���ه العقيدة وال�صيا�ص���ة واملعنوية 

والعقالنية ومعرفة املجتم���ع وحرا�صة القيم والروؤية العاملية وروحية 

»طل���ب ال�صهادة«، اإذ ب���رزت بقوة يف �صخ�صيت���ه، ول نختم احلديث 

مبحبته للقراءة والكت���اب فذلك ُبعد اآخر له دللت هامة، وقد كتب 

املوؤل���ف �صهادات لفتة ح���ول ذلك ل تدع جماًل لل�صك باأن اأحد اأبعاد 

ال�صخ�صية القيادية: العالقة بالكتاب واملطالعة.. 

حقي���ٌق اأن ُيك�ص���ف النق���اب ع���ن كثري م���ن اأ�صرار ه���ذه املدر�صة 

الإ�صالمي���ة الأ�صيلة الت���ي خّرجت اأمثال هوؤلء الق���ادة، واأن يتعرف 

�صباب العامل احلائر اإىل فكٍر ونهج يقّدم لهم و�صفة التحرر والتقّدم 

وال�صتقالل والعزة.. 

كان���ت مب���ادرة �صماحة ال�صيخ عل���ي �صريازي الطيب���ة من خالل 

تدوي���ن ه���ذه املجموعة م���ن املعامل خط���وًة هاّمة للتع���رف اإىل هذه 

ال�صخ�صي���ة، فهو م���ن الذين عمل���وا معه واقرتبوا من���ه يف كثري من 

ال�صاحات اجلهادية والثقافية.

نا اأن نقّدم للق���راء وخا�صة ال�صباب واملهتمني   ويف اخلت���ام؛ ي�صرُّ

ه���ذا الإ�صدار »معامل مدر�صة ال�صهيد �صليم���اين«؛ الرتجمة العربية 

لكت���اب »�صاخ�س هاى مكتب �صهيد �صليمانى« ول ي�صعنا اإّل اأن ن�صكر 

كل من �صاهم يف اإعداده وترجمته ليب�صر النور بهذه احلّلة: الكاتب: 

�صماح���ة ال�صي���خ علي �ص���ريازي. فري���ق الرتجم���ة: د. رىل ال�صعيدي 

واحلاجة فاطمة �صوربا. املدقق اللغوي: احلاج عدنان حّمود. املخرج 

الفني: الأ�صتاذ علي عليق. وال�صكر مو�صول لدار املعارف الإ�صالمية 

الثقافية يف بريوت؛ نا�صر الن�صخة العربية.

مركز املعارف للرتجمة

ربيع الآخر 1442 ه�./ ت�صرين الثاين2020 م



توطئة

احل���اج قا�صم �صليم���اين، هو مدر�صة. لق���د دارت هذه الكلمة 

عل���ى الأل�صن، عندما قال الإم���ام اخلامنئي يف 27 دى 1398 

]7 كان���ون الثاين 2020[، يف اإحدى خطبتي �صالة جمعة طهران: 

»علينا األ ننظ���ر اإىل �صهيدنا العزيز احلاج قا�صم �صليماين على 

اأن���ه فرد، بل علين���ا اأن ننظر اإليه كمدر�صة. علين���ا اأن ننظر اإىل 

�صهيدن���ا القائد العزيز على اأنه مذهٌب، عل���ى اأنه نهٌج وعلى اأنه 

مدر�صة للتعلم، فلننظر اإليه بهذه النظرة«.

املدر�صة ]الفكري���ة[، هي بناٌء ]فكري[ �صامل ومتجان�س، وهي 

مبا تقّدمه من روؤية كونّية ومن برامج، تقود الب�صرية نحو كمالها 

وغايتها.

يق���ول العالم���ة مرت�ص���ى مطه���ري يف تو�صيح���ه مل�صطل���ح 

»املدر�ص���ة«: »املدر�ص���ة تعن���ي احلاج���ة لنظرية �صامل���ة ومل�صروع 

]فك���ري[ جامع ومتنا�صق ومن�صجم، هدف���ه الأ�صا�صي هو الكمال 

الإن�ص���اين وحتقي���ق ال�صع���ادة اجلامع���ة، ويج���ب اأن ُيح���ّدد فيه 

اخلط���وط الأ�صا�صية واملناهج، ما ينبغي وما ل ينبغي، احل�صنات 

وال�صيئات، الأهداف والو�صائل، الحتياجات وامل�صاكل واحللول، 
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التكالي���ف  اإله���ام  منب���َع  تك���ون  واأن  والتكالي���ف،  وامل�صوؤولي���ات 

.
1
وامل�صوؤوليات جلميع الأفراد«

الإ�صالم ه���و مدر�صة. ومدر�صة الإ�صالم ه���ي نظرية انت�صار 

الإن�صاني���ة عل���ى احليوانية، والعل���م على اجله���ل، والعدالة على 

الظل���م، وامل�صاواة على التمييز، والف�صيلة على الرذيلة، والتقوى 

عل���ى النح���الل، والتوحي���د عل���ى ال�ص���رك. وبروؤية كه���ذه، فاإن 

الإ�صالم العزيز هو مدر�صة �صاملة ذات نظرة واقعية.

ت هذه املدر�صة بجميع جوانب احلاجات الإن�صانية،  وقد اهتمَّ

مبا فيه���ا الدنيوية والأخروية، اجل�صدي���ة اأو الروحية، العقلية اأو 

الفكري���ة، ومبا فيه���ا الأحا�صي�س وامل�صاع���ر، واحلاجات الفردية 

اأو الجتماعي���ة. مدر�ص���ة الإمام احل�ص���ني Q، مدر�صة الإمام 

ال�صادق Q ومدر�ص���ة الإمام اخلميني؛ ا�صتلهمت جميعها من 

مدر�صة الإ�صالم. نحن نعّد مدر�صة الإمام اخلميني فرًعا ملدر�صة 

ا، هي فرع  الإمام احل�صني Q. ومدر�صة ال�صهيد �صليماين اأي�صً

ملدر�صة الإمام اخلميني. 

م���ن اأجل تبيني مدر�صة ال�صهيد احلاج قا�صم �صليماين، علينا 

بداي���ة التعّرف اإىل مدر�صة الإ�صالم. وعلينا بعد ذلك، اأن نعكف 

عل���ى تبيني مدر�صة الر�صول P واأولياء اهلل تعاىل، ونتعرف بدقة 

وعم���ق اإىل مدر�صة �صيد ال�صهداء Q. عندها �صتتجلى مدر�صة 

الإمام اخلمين���ي. وبالتعرف اإىل مدر�ص���ة اخلميني الكبري، فاإن 

1 - مجموعه آثار شهيد مطهرى ]مجموعة مؤلّفات الشهيد مطّهري[، ج 2، ص 53.
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معامل مدر�صة ال�صهيد �صليماين تتو�صح هي الأخرى.

اإّن تو�صي���ح كل ما ذكرن���اه ي�صيق بهذه املقّدم���ة. فحاولنا يف 

ه���ذا الكت���اب، بعد اإ�ص���ارة اإجمالي���ة ملدر�صة الإ�ص���الم املحّمدي 

الأ�صي���ل وملدر�ص���ة الإمام احل�صني Q، اأن نب���نّي معامل مدر�صة 

الإم���ام اخلمين���ي، وبتبيني كل َمْعل���م من معامل مدر�ص���ة اإمامنا 

العظي���م، حاولن���ا تطبيق مع���امل مدر�صة ال�صهي���د �صليماين على 

مدر�صة الإمام اخلميني.

كم���ا حاولنا ال�صتعانة بكالم الإمام اخلامنئي من اأجل تبيني 

مع���امل مدر�ص���ة الإم���ام اخلميني، ليك���ون يف ذل���ك، اإ�صافة اإىل 

دّقة ال�صت���دلل، تبينٌي ملدر�صة الإمام اخلامنئ���ي، وليّت�صح اأكرث 

لقرائن���ا الأع���زاء اأن تلمي���َذ مدر�ص���ة اإماَمي الث���ورة الإ�صالمية، 

اأ�ّص�س مدر�ص���ًة امتداًدا لنهج قادة ثورت���ه، تتطابق جميع معاملها 

مع الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل.

واجلدير بالذكر، اأن املعامل الت���ي �صنذكرها و�صتقراأونها، ما 

هي اإل بع�س معامل مدر�ص���ة �صليماين واأهّمها، ذلك اأنه ل ميكن 

تبيني جميع املعامل، التي ي�صيق �صر القارئ بها.

ولتبي���ني املع���امل، ا�صتعّنا ب���كالم القائ���د ال�صهي���د �صليماين، 

واأ�صفن���ا حتًما وجهات نظ���ر الآخرين اإىل وجهة نظ���ر ال�صهيد، 

ليكون بني يدي القراء كتاٌب اأمتَع قراءة.

ل جرم اأن هذا الكتاب هو بداية ملجموعة من الكتب، يف �صياق 

تبيني عظمة �صهيد جبهة املقاومة ال�صامخ ومقامه الكبري. 

توطئة
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اأعزائ���ي الق���راء! ناأمل م���ن خالل نقدكم اجلمي���ل، اأن ي�صل 

كت���اب »معامل مدر�صة ال�صهيد �صليم���اين« اإىل مرحلة كماله، واأن 

يتمكن من تقدمي هذه املدر�صة ب�صورة اأبهى، حتى يغدو �صهيدنا 

القدير اأ�صوة لأجيال �صباب العامل احلايل والآتي، باأكرث مما هو 

عليه اليوم، اإن �صاء اهلل. 

علي �سريازي 



المقّدمة

تعتن���ي املدر�صة الإ�صالمية بالبديهّي���ات الأخالقية، لكنها مع 

ذل���ك ل تقت�صر عليها. ينبغي يف نظر الإ�ص���الم اأن يكون الوحي 

ا  الإله���ي هو من يحّدد امل�صاديق الدقيقة لالأفعال الأخالقية، وملمِ

ا هو �صيِّئ، وحلدودهما. وهذه من ميزات املنظومة  ه���و َح�صن وملمِ

الأخالقي���ة املتعالي���ة للمدر�ص���ة الإ�صالمية، الت���ي تعتمد يف هذا 

املجال على الوحي. 

تعتم���د املنظوم���ة الأخالقية الإ�صالمية عل���ى منٍط خا�س من 

ئ وخالٍق  الروؤي���ة الكوني���ة، الت���ي تق���دم وج���ود اهلل تعاىل كمب���دمِ

م الإن�صان كموجود مرتبط به ومفتقر اإليه. للموجودات، وتقدِّ

وم���ن وجهة نظر املدر�ص���ة الإ�صالمية، الإمي���ان والتقوى هما 

اأ�صا�س القيم، وهما يرتبطان ببع�صهما البع�س على نحو ارتباط 

 Q العّل���ة واملعل���ول. فعندما نق���ول اإن مدر�صة الإم���ام احل�صني

ا�صتلهم���ت م���ن املدر�صة الإ�صالمي���ة، فمعن���اه اأّن مدر�صة الإمام 

العا�صورائية تقدم تل���ك الروؤية الكونية نف�صها، وت�صدر تعاليمها 

ا على  بن���اًء عليها، كما جاء فيم���ا كتبه الإمام احل�ص���ني Q ردًّ

ر�صائ���ل اأه���ل الكوفة: »فَلعم���ري ما الإم���ام اإل العام���ل بالكتاب 
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.
1
والقائم بالق�صط والدائن بدين احلق، وال�صالم«

وعندم���ا نقول اإن مدر�ص���ة الإمام اخلميني ه���ي فرع ملدر�صة 

الإم���ام احل�ص���ني Q، فمعن���ى هذا اأن ث���ورة الإم���ام اخلميني 

الباعث���ة على الأم���ل، والتي جاءت بالب�ص���رى، ن�صاأت من مدر�صة 

�صي���د ال�صه���داء Q، وب�صع���ار »هيه���ات مّن���ا الذّل���ة«، وت�صّكلت 

بن���اًء على قي���ام الإمام احل�صني Q. وعندم���ا نقول اإن مدر�صة 

�صليم���اين هي ف���رع ملدر�ص���ة الإمام اخلمين���ي، فمعن���اه اأن روؤية 

القائد ال�صهيد �صليماين مقتب�صة من روؤية موله واإمامه اخلميني 

الكبري. وم���ن هذا املنطلق، يقول الإم���ام اخلامنئي يف اخلطاب 

ى 1398  التاأبين���ي مبنا�صبة �صهادة ال�صهيد �صليماين، بتاريخ 13 دمِ

]3 كان���ون الث���اين 2020[: »لقد كان مثاًل ب���ارًزا ملن ترعرعوا يف 

الإ�صالم ويف مدر�صة الإمام اخلميني }«.

كت���ب القائ���د �صليماين يف م�صتهل و�صيت���ه: »اللهم لك احلمد 

لب،  لب اإىل �صُ اأن قّلبتن���ي بني الأ�صالب، قرًنا اإثر ق���رن، ومن �صُ

واأذن���َت يل بالظه���ور ووهبتني الوجود يف ع�ص���ر اأُدرُك فيه اأحَد 

اأب���رز اأوليائ���ك املقربني م���ن املع�صومني واملقرتن���ني بهم، اأعني 

عبدك ال�صالح اخلميني الكبري، واأكون جنديًّا يف ركابه«.

م���ن هذا املنطلق، فاإن التبيني الدقي���ق واملتني ملدر�صة الإمام 

اخلمين���ي، ميّه���د الطريق للتع���رف اإىل مدر�صة القائ���د ال�صهيد 

احل���اج قا�ص���م �صليماين. مدر�ص���ة الإمام اخلمين���ي هي مدر�صة 

الإ�ص���الم املحّم���دي الأ�صيل نف�صها: مدر�ص���ة �صّقت طريقها نحو 

1- الكامل البن األثير، ج 3، ص 267.
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القل���وب والعقول �صم���ن النطاق الذي حّددت���ه لنف�صها، وجذبت 

القلوب اإليها مبا لها من دعامة فكرية ومعنوية قوية وغنّية.

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1390 ]2011/06/04[، 

يف مرا�ص���م الذك���رى ال�صنوية لرحتال الإم���ام اخلميني: »حمبة 

النا����س واإخال�صهم لالإمام العظيم، تعني قب���ول مدر�صة الإمام 

عل���ى اأنها النه���ج اجَللّي واخلّط الوا�صح للحرك���ة العامة لل�صعب 

الإيراين قاطبة«. املدر�صة التي:

الإمام اخلميني حّي بها،. 1

ا�صتمرارية ولية الفقيه ]رهن[  بها،. 2

اجلمهورية الإ�صالمية قائمة عليها،. 3

اآمال العامل الإ�صالمي معّلقة عليها،. 4

هي عامل �صمود ال�صعب الإيراين وعدم خ�صوعه،. 5

هي احلاجة الراهنة للمجتمع الإن�صاين،. 6

هي عامل هزمية ال�صتبداد وال�صتكبار،. 7

هي عامل قطع اأيادي الناهبني عن اإيران،. 8

هي عامل ت�صّكل النظام الديني والإلهي،. 9

حتمل ر�صالة ونهًجا جديًدا لالإن�صانية املعا�صرة،. 10

َدم،. 11 هي يف العامل الراهن ظاهرٌة حديثة ل يعرتيها القمِ

ترتق���ي باإيران وبال�صعب الإي���راين والعامل الإ�صالمي اإىل . 12

العدل والعزة والتقّدم.

قال الإمام اخلامنئي يف 30 ارديبه�صت 1383 ]2004/05/19[، 

يف لقائه اأع�صاء اللجنة املركزية لإحياء الذكرى ال�صنوية لرحتال 

المقدمة
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الإم���ام اخلميني: »مل يق���ّدم الإمام مدر�صًة عل���ى امل�صتوى العام 

ومن اأجل اإدارة البالد وح�صب، بل قّدم تفا�صيل وثمار هذا الفكر 

���ا، وبرهن على اأنه ملتزم بها ثابت عليها يف العمل باأحكامه  اأي�صً

وتو�صياته هو نف�صه، ويف �صوؤون حياته اخلا�صة والعامة«.  

ومدر�ص���ة التلمي���ذ الذي ترعرع يف مدر�ص���ة الإمام اخلميني، 

ا روؤية �صاملة، قّدمه���ا اإمامنا الكبري و�صّماها »الإ�صالم  ه���ي اأي�صً

الأ�صيل«. 

يق���ول القائد احلاج قا�ص���م �صليماين يف بهم���ن 1397 ]�صباط 

 ،O 2019[، يف الليلة الثالثة من جمال�س عزاء ال�صيدة الزهراء

يف بي���ت الزه���راء يف مدينة كرم���ان: »نال الإم���ام اخلميني } 

�صرف اإحياء الإ�صالم«.

واأ�ص���اف: »باإمكانن���ا يف ظ���ل احلكوم���ة الإ�صالمي���ة ونظ���ام 

اجلمهورية الإ�صالمية، نف�س غبار الغربة ل عن الت�صّيع وح�صب، 

بل عن الإ�صالم الأ�صيل«.

يقول ه���ذا القائد احلر الكبري، يف اأ�صب���وع التعبئة عام 1397 

]ب���ني 11/21 و11/27 ع���ام 2018[، و�صم���ن ح�ص���د م���ن احلر�س 

الث���وري يف قوات القد�س: »املهمة امللقاة على عاتق قوات القد�س 

فيما يتعل���ق مب�صاألة الدين، هي ا�صتم���رار ر�صالة ر�صول الإ�صالم 

العظيم، ا�صتمرار ر�صالة الأولياء العظام بعد الر�صول«.

ه���ذه هي الروؤية التي تعطي مدر�صة ال�صهيد �صليماين �صكلها، 

وتق���ّدم مع���امَل كمع���امل مدر�صة الإم���ام اخلميني، الت���ي تعر�س 

تفا�صيل هذه املدر�صة.
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وم���ن اأجل هذا، فاإّنا نعتقد اأن مدر�ص���ة ال�صهيد �صليماين هي 

الأخرى مدر�صٌة:

ال�صهيد �صليماين ونهج ال�صهادة القاين حيٌّ بها،. 1

ا�صتمرارية ولية الفقيه بها،. 2

اجلمهورية الإ�صالمية وجبهة املقاومة قائمة عليها،. 3

اآمال العامل الإ�صالمي معّلقة عليها،. 4

هزمية اجلبه���ة العاملية لال�صتكب���ار ولل�صهيونية ممكنة . 5

بها،

املجتمع العاملي وجبهة املقاومة يحتاجان اإليها،. 6

ت�صكي���ل الأمة الواح���دة واحل�ص���ارة الإ�صالمية احلديثة، . 7

ممكن ويتحقق يف ظلها،

عدم ا�صت�صالم جبهة املقاومة و�صمودها، ممكن بها،. 8

َدم،. 9 ظاهرة حديثة يف العامل ول يعرتيها القمِ

ترتقي بجبهة املقاومة وجبهة مظلومي العامل وم�صت�صعفيه . 10

اإىل العدالة والعزة والتقدم.

ا�صتط���اع احلاج قا�ص���م �صليم���اين مبدر�صت���ه اأن ي�صقط راية 

، واأن يعلن 
1
تنظيم داع�س ال�صهيواأمريكي يف منطقة غرب اآ�صيا

نهاية �صيطرة هذه ال�صجرة امللعونة اخلبيثة.

1- »منطقة غرب آسيا« مصطلح اقترحه سماحة القائد بديلاً عن مصطلح 
لهذه  بريطانية  استعمارية  نظرة  يتضمن  الذي  األوسط«  الشرق  »منطقة 

المنطقة.

المقدمة
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يف 30 اآبان 1396 ]2017/11/21[، كتب الإمام اخلامنئي للقائد 

�صليم���اين: »مل يكن ه���ذا �صرب���ة لتنظيم داع�س الظ���امل والآثم 

وح�ص���ب، بل �صربة اأق�ص���ى ل�صيا�صة خبيثة كان���ت ت�صتهدف، من 

خ���الل الزعماء الأ�صقياء لهذا التنظي���م ال�صال، اإ�صرام حروب 

اأهلية يف املنطق���ة، والق�صاء على املقاوم���ة املعادية لل�صهيونية، 

واإ�صع���اف ال���دول امل�صتقلة، وقد كانت �صرب���ة ا�صتهدفت الإدارة 

الأمريكي���ة ال�صابق���ة والراهن���ة، والأنظمة املرتهن���ة لها يف هذه 

بُتم به، اأنت ورفاقك يف القتال،  املنطق���ة... اإنه ن�صر اإله���ي... اأُثمِ

نتيجة جهادكم املتوا�صل ليل نهار«.

ا كمدر�صة الإمام اخلميني،  مدر�صة ال�صهيد �صليماين هي اأي�صً

حتمل ر�صالة جديدة للعامل، وتقرتح نهًجا جديًدا. يوجد يف هذه 

املدر�صة اجلميلة التي ت�صتحق الثناء اأموٌر، الب�صرية عط�صى لها. 

تت�صم���ن مدر�ص���ة القائد ال�صليماين مع���امل، موجودة كلها يف 

مدر�صة الإمام اخلميني:



التوحيد

التوحي���د هو الأ�ص���ل العتق���ادي الأ�صا����س يف الإ�صالم، وهو 

مبعنى العتقاد باأن اهلل واحٌد ل كفوؤ له، واأنه ل �صريك له يف خلق 

عامل الوجود. والتوحيد يف مقام العمل، يعني اأن ل ننحني تعظيًما 

ا بالطاغوت. لأحد اأو ل�صيء �صوى اهلل الواحد، واأن نكفر اأي�صً

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1394 ]2015/06/04[: 

»تت�صم���ن املنظومة الفكري���ة لالإمام ]اخلمين���ي[ جميع مكّونات 

مدر�صة فكرية واجتماعية و�صيا�صية. فهي اأوًل تعتمد وترتكز على 

روؤي���ة كونية، هي التوحيد. وكان���ت كل اأعماله وكل منطقه يعتمد 

على التوحيد، الذي هو الركن الأ�صا�س لكل الفكر الإ�صالمي«.

يقول �صماحت���ه يف 16 فروردي���ن 1374 ]1995/04/15[: »كان 

ذاك الإم���ام الكب���ري موحًدا، وكان التوحيد ي�ص���ري يف كل اأركان 

وجوده. كان كل وجوده قد اآمن باهلل وبعظمته وبعزته تعاىل«.

يف 5 اآذر 1357 ]1978/11/26[، ويف ح���وار ل���ه م���ع �صح���ايف 

جلريدة دامناركية، قال الإمام اخلميني: »برناجمنا يف احلكومة 

الإ�صالمية مبنّي على التوحيد«.

وكتب يف ر�صالة النريوز بتاريخ 3 ا�صفند 1366 ]1988/02/22[: 

1
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»كل ما عدا �صراط التوحيد امل�صتقيم، فهو منكر«.

ق���ال الإم���ام اخلامنئ���ي يف 23 اآب���ان 1391 ]2012/11/13[: 

»التوحي���د هو العتقاد ب���اهلل تعاىل والكف���ر بالطاغوت، عبودية 

اهلل تعاىل ونفي عبودية �صواه«.

يقول اهلل تعاىل يف الآية 36 من �صورة النحل يف تبيني التوحيد: 

اُغوَت«. ُبوا الطَّ »... اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتنمِ

 1379 اآذر   12 وبه���ذه الروؤي���ة، يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي يف 

]2000/12/02[: »التوحي���د كم���ا ه���و العتقاد بوج���ود اهلل، فهو 

ا نف���ي الألوهية والعظمة عن الأ�صن���ام والأوثان والأخ�صاب  اأي�صً

التي ينحتها الإن�صان ]بهدف العبادة[، وعن النا�س الذين يّدعون 

ا عّمن ل يّدعون الألوهية اإل اأنهم يريدون القيام  الألوهية، واأي�صً

بعمل اإلهي«.

وبه���ذا التعري���ف، ج���اء يف ن���داء احلج ال���ذي وّجه���ه الإمام 

اخلمين���ي يف 6 م���رداد 1366 ]1987/07/28[ حلج���اج بي���ت اهلل 

احل���رام: »اإعالن ال���راءة يف احلج، هو جتدي���ٌد مليثاق الن�صال، 

ومتري���ٌن لت�ص���ّكل املجاهدين بغي���ة موا�صلة ال�ص���راع �صد الكفر 

وال�ص���رك وعبَدة الأوثان، وه���ذا ل يخت�صر بال�صعار؛ فهو مقدمة 

معلن���ة ل�صياغة �صرعية املجابهة وتنظيم جنود اهلل تعاىل مقابل 

جنود اإبلي�س والأبال�صة، والذي ُيعّد من املبادئ الأولّية للتوحيد«.

وقب���ل ذل���ك، يف 23 اآب���ان 1344 ]1965/11/13[، قال موؤ�ص�س 

اجلمهوري���ة الإ�صالمي���ة يف اإي���ران: »ر�صول الإ�ص���الم P... كتَب 

اأرب���َع ر�صائل لأربعة اأباط���رة: يف اإيران، يف روم���ا، يف م�صر ويف 
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 P احلب�ص���ة... وق���د ت�صمن���ت هذه الر�صائ���ل الأربع الت���ي كتبها

لالأباطرة معًنى واحًدا: وهو دعوتهم اإىل الإ�صالم واإىل التوحيد«.

���ا يف 5 �صهريور 1364 ]1985/08/27[: »يجب علينا  وقال اأي�صً

اأن نع���ّرف النا����س اإىل التوحي���د. يجب على العلم���اء الأعالم اأن 

يعّرفوا النا�س اإىل التوحيد«.

ويف 20 خ���رداد 1357 ]1978/06/10[، ق���ال الإمام اخلميني: 

»لقد بذل ر�صول الإ�صالم العظيم كل ما ميلك يف �صبيل الإ�صالم، 

لكي ترف���رف راية التوحيد عالًيا، ونح���ن، وبحكم اّتباعنا لذلك 

الإن�ص���ان العظي���م، يج���ب اأن نب���ذل كل م���ا لدين���ا لت�صتق���ّر راية 

التوحيد«. 

وق���ال ذاك احلكي���م املتاأّله يف 4 اآب���ان 1357 ]1978/10/26[: 

»لقد قطعن���ا ب�صعار التوحيد والإ�صالم يد اأ�صرة پهلوي ومنظومة 

نهب النفط عن البالد«.

»م���ن خ���الل   :]1979/4/25[  1358 ارديبه�ص���ت   5 وق���ال يف 

التحولت الروحية اأقبل ه���ذا ال�صعب، قلًبا واحًدا وجبهة واحدة 

وباجتاه التوحيد، على الإ�صالم، واأثمر هذه النه�صة املقد�صة«.

بهذه الروؤية، يقول القائد �صليماين عام 1389 ]2010[ يف ذكرى 

�صهداء مدين���ة خانوك يف حمافظة كرمان: »لق���د و�صَل ال�صهيد 

اإىل ه���ذا املقام العظيم بالتكاء على الإخال�س النابع من اأ�صول 

الدي���ن اخلم�صة. ميكن الق���ول: اإن �صهداءنا كاف���ة هم ال�صهداء 

احلقيقيون لأ�صول الدي���ن، اأي عندما نتحدث عن التوحيد، فاإّن 

التوحي���د يختلف يف روؤية ال�صهيد عنه يف ت�صّورنا. لذا، فاإن ذاك 
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الت�صور عن التوحيد، قد وهب ال�صهيد املعرفة، التي اأو�صلته اإىل 

.
1
هذا املقام العظيم واجلليل«

لق���د اأخذ ال�صه���داء هذا التوحيد من الق���راآن والأدعية، ومن 

اإماَمي الثورة الإ�صالمية.

يقول القائد احلاج قا�صم �صليماين يف اأ�صبوع التعبئة عام 1390 

]2012[ يف ح�ص���د من احلر�س الثوري: »اإن الأدعية التي تقراأونها 

هي عموًما اأدعية توحيدية: من قبيل دعاء كميل، دعاء ال�صمات، 

مناجيات ال�صحيفة ]ال�صجادية[، دعاء اأبي حمزة و...«.

كان يعتق���د باأن قراءة الأدعية وت���الوة القراآن تو�صل الإن�صان 

اإىل التوحي���د، خا�صة التوحيد ال�صان���ع لل�صهداء، التوحيد الذي 

يوؤ�ص�س لالعتقاد ب���اهلل تعاىل وللكفر بالطاغوت، ويحّدد عبودية 

اهلل تعاىل.

لقد وق���ف احلاج قا�صم �صليماين بهذا التوحيد يف وجه ال�صاه 

و�صدام وداع����س واأمريكا واإ�صرائيل، وحقق انت�صارات متعاقبة، 

وبذل روحه فداًء لعزة امل�صلمني وفداًء للتوحيد.

ا للتوحيد،  لطامل���ا كان القائد �صليم���اين يدعو الآخري���ن اأي�صً

ولالرتب���اط باهلل تعاىل، وكان يعتر اخلل���وة مع اهلل تعاىل توؤدي 

اإىل طماأنين���ة قلب الإن�صان. يف 26 ا�صفند 1395 ]2017/03/16[، 

كتب يف ر�صالة لفاطمة ابنة ال�صهيد حاج مهدي مغفورى: »ابنتي! 

اإن اخلل���وة م���ع اهلل تع���اىل هي اأه���ّم م�صّكن لآلم���ك، متاًما كما 

1 - برادر قاسم ]األخ قاسم[، ص105.



23 1 ....... التوحيد

ق���ّرب اأبوك الكرمي نف�صه من اهلل تع���اىل بهذه اخل�صال القيمة، 

وكال�صمع���ة اأ�ص���اء الي���وم مق���رة ال�صه���داء، ]فاأ�صح���ى[ النا�س 

يحومون ح���ول قره كالفرا�صات، فيق�ص���ي اهلل تعاىل حوائجهم 

الت���ي �صاألوها عن���ده. ابنتي! هذه ه���ي العّزة الباقي���ة. ابتني! اإّن 

�ص���رية اأبيك هي اأك���رث ال�صري جناًحا، والتي كان���ت نتيجتها عزة 

الدنيا والآخرة«.

���ا يف مذّكرة بتاري���خ 28 دى 1378 ]2000/01/18[  وكت���ب اأي�صً

لفاطمة مغف���وري: »فاطمة العزيزة! لقد كان اأبوك الكرمي اأ�صوة 

لنا جميًعا ولكل كرمان«.

ويف 10 فروردي���ن 1394 ]2015/03/30[، يكت���ب ه���ذا القائد 

ال�صام���خ يف ر�صال���ة لبنة اأحد قادة قّوة القد����س: »ابنتي! كل من 

ع���رف اهلل تعاىل، يح�صل له �صوق خا����س اإليه تعاىل، خا�صة يف 

العب���ادات، ويبتعد عن املعا�صي والذنوب. من راأى وعرف عظمة 

اهلل ع���ز وجل، فاإن���ه يطهر ويزهد. معرف���ة اهلل �صبحانه وتعاىل 

تف�صي اإىل ت�صليم الإن�صان ور�صاه. معرفة اهلل تعاىل، تف�صي اإىل 

ال�صتغناء عن الآخرين«.

هو نف�ص���ه ومن خالل نيله لهذه اخل�ص���ال جميًعا، عرف اهلل 

تع���اىل جي���ًدا، وا�صتغ���رق يف معرف���ة اهلل، واأدرك التوحي���د بكل 

وجوده، واأ�صحى موّحًدا وذاب يف اهلل تعاىل.





عشق اإلسالم المحّمدي األصيل

الع�ص���ق هو احلب ال�صديد. ع�ص���ق الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل، 

يعني احلب ال�صديد لالإ�صالم الأ�صيل وللعمل بالأحكام الإلهية.

يق���ول الإم���ام اخلامنئي يف اإحدى خطبت���ي �صالة اجلمعة يف 

14 خرداد 1378 ]1999/06/04[: »مل يكن الإمام يرى قيمًة اأرفَع 

م���ن قيمة الإ�صالم. كانت الثورة ونه�صة الإمام من اأجل حاكمية 

الإ�ص���الم... وال�صّر يف جناح الإمام ه���و اأنه و�صع ب�صراحة ومن 

دون موارب���ة الإ�صالم عل���ى كّفه واأعلن اأنه يري���د العمل من اأجل 

الإ�صالم، واأن كل �صيء هو حتت ظل الإ�صالم«.

ا يف 14 خ���رداد 1389 ]2010/06/04[، يف  وقال �صماحته اأي�صً

اإح���دى خطبتي �صالة جمعة طهران: »اإن النقطة الأولية والأكرث 

اأ�صال���ًة يف مباين الإمام ويف اآرائه، هي م�صاألة الإ�صالم املحّمدي 

الأ�صي���ل، اأي الإ�ص���الم الذي يقارُع الظل���م، الإ�صالم الذي ين�صُد 

العدل، الإ�صالم املجاهد، الإ�صالم املنا�صر للمحرومني، الإ�صالم 

املدافع ع���ن حقوق احلفاة واملعذبني وامل�صت�صعفني... كان الفكر 

الإ�صالمي الأ�صيل، هو الفكر الدائم لالإمام الكبري«.

وكاإمامه ومقتداه؛ كان فكر القائد الإ�صالمي الر�صيد، احلاج 

2
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ا فكر الإ�ص���الم املحّمدي الأ�صيل. كان  قا�ص���م �صليماين، هو اأي�صً

ه���ذا القائ���د الكبري مقارًع���ا للظلم ب���كل ما للكلمة م���ن معنى، 

ونا�ص���ًدا للعدال���ة ومدافًعا عن حمروم���ي الع���امل وم�صت�صعفيه، 

واأخذ اإ�صالمه عن الإمام اخلميني.

يف 8 ا�صفن���د 1397 ]2019/02/27[، و�صم���ن فعالي���ات موؤمتر 

»ر�صال���ة احلوزة واخلطوة الثانية للث���ورة الإ�صالمية«، قال: »لقد 

ب���نّي الإمام اخلمين���ي الإ�ص���الم الأ�صي���ل، واأحيا بن���اء الإ�صالم 

النبوي، وقد كان هذا الإ�صالم يف غربة لقرون«.

كان احل���اج قا�ص���م �صليم���اين تابًع���ا لهذا الإ�ص���الم املحّمدي 

الأ�صي���ل. كان اإ�صالم���ه ا�ص���الم اأه���ل البي���تQ، اإ�صالم عدم 

اخل�صي���ة من م�صتب���دي العامل، اإ�ص���الم التعّبد، اإ�ص���الم التعّقل، 

اإ�صالم احلي���اة و�صناعة احلياة، اإ�صالم العل���م واملعرفة، اإ�صالم 

اإنقاذ املحرومني، اإ�صالم العدل والق�صط، اإ�صالم العزة وال�صموخ 

واإ�صالم املظلومني واحلفاة.

كان اإ�ص���الم القائ���د الفري���ق �صليماين ه���و الإ�ص���الم الأ�صيل 

واخلال�س، اإ�صالم التوحيد والوحدة بني الأمة الإ�صالمية وال�صعب 

الإي���راين، اإ�ص���الم »َل��ْن َيْجَع��َل اهلُل ِلْلكاِفِريَن َعَل��ى امُل�ؤِْمِننَي 

، اإ�صالم 
2
، اإ�ص���الم »االإ�س��ام يعُل��� وال ُيعلى علي��ه«

1
» �َس��ِبيااً

، اإ�صالم بذَل الر�صول الأكرم 
3
اِر ُرَحماُء َبيَنُهم« »اأ�ِسّداُء َعَلى الُكفَّ

1- النساء، 141.

2- وسائل الشيعة، ج 26، ص 14.

3- الفتح، 29.
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 Q والأولياء الإلهيون اأرواحهم يف �صبيله، وبذل الإمام احل�صني

مهجته ومهج اأحبائه يف �صبيله، الإ�صالم الذي ق�صى اإمامنا العزيز 

والكب���ري حياته يف الدعوة اإليه، الإ�ص���الم الذي يهب حفاة العامل 

ومعّذبي���ه الق���وة والعزة وال�صي���ادة، وي�صقط الطغ���اة وامل�صتبدين 

وامل�صتكرين الظَلمة واخلونة عن عرو�س هيمنتهم.

اأخذ القائد العزيز �صليماين هذه الروؤية عن الإمام اخلميني. 

يف 19 بهم���ن 1397 ]2019/02/08[، يف بي���ت الزه���راء مدين���ة 

كرم���ان، وبعد اإ�صارت���ه اإىل اأن الإمام اخلميني ح���از فخر اإحياء 

الإ�ص���الم الأ�صيل، ق���ال: »هذه هي الأجواء الت���ي ميكننا فيها اأن 

ا«. ننف�س غبار الغربة ل عن الت�صيع فح�صب، بل عن الإ�صالم اأي�صً

ويف مرحل���ة م���ن التاريخ، �صار ه���و نف�صه رائد ه���ذا امل�صري، 

ونف����س بب�صال���ة وحنكة وحكمة غب���ار الغربة عن وج���ه الإ�صالم 

املحّمدي الأ�صيل، وب�صهادته قّوى وعّزز حركته يف طريق الإ�صالم 

احلقيقي.

ذك���ر حج���ة الإ�ص���الم �صعي���د ر�ص���ا عامل���ي، الأم���ني الع���ام 

للمجل����س الأعلى للث���ورة الثقافي���ة، يف خطابه مبنا�صب���ة �صهادة 

القائ���د �صليماين: »كان القائد �صليم���اين اأكرث �صخ�صيات الثورة 

الإ�صالمي���ة حمبوبّي���ة، ومل يكن يفّك���ر ب�صيء اأبًدا �ص���وى بالعمل 

م���ن اأجل عزة الإ�ص���الم وامل�صلم���ني ومظلومي الع���امل، وقد كان 

مظه���ر مقارعة نظام الهيمنة والظلم العامل���ي، وكّر�س حياته يف 

�صبيل مقارعة الظَلم���ة والدفاع عن املظلومني، واحلق، فقد كان 

امل�صداق الكامل لّتباع الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل«.
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يق���ول ال�صيخ خالد امل���ال، اأحد علماء �صنة الع���راق البارزين: 

»لق���د ترك احلاج قا�ص���م �صليماين وطنه، وانك���ّب يف ال�صحاري 

والب���وادي عل���ى تق���دمي ال�صت�ص���ارة للعراقي���ني يف حربهم �صد 

الإره���اب، وكان ينام على رمال ال�صحراء. اإنه رجل عظيم ياأتي 

ا من اأج���ل حماية الإ�صالم  اإىل الع���راق ويذه���ب اإىل �صوريا اأي�صً

وامل�صلمني«.

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 19 �صهريور 1392 ]2013/09/10[: 

»ل �ص���ّك ول ري���ب اأن امل�صاع���ي واخلدم���ات القّيمة الت���ي قّدمها 

القائد �صليماين لالإ�صالم وللم�صلمني، هي ذخرية قيمة يف �صجل 

العدل الإلهي«.

���ا يف خط���اب �صماحت���ه مبنا�صب���ة �صه���ادة القائد  وج���اء اأي�صً

�صليماين: »كان القائد ال�صهيد قا�صم �صليماين منوذًجا بارًزا ملن 

تربوا يف الإ�صالم ويف مدر�صة الإمام اخلميني«.

يف 10 خرداد 1369 ]1990/05/31[، كتب �صماحته يف خطاب 

مبنا�صب���ة الذك���رى ال�صنوي���ة الأوىل لرحت���ال �صماح���ة الإم���ام 

اخلمين���ي: »لق���د ُطويت يف مدر�صة الث���ورة التي اأ�ص�صه���ا اإمامنا 

�صفحَة الإ�ص���الم ال�صفياين واملرواين، اإ�صالم املنا�صك وال�صعائر 

اخلاوية، الإ�ص���الم الذي كان يف خدمة املال وال�صلطة، وخال�صة 

الق���ول، الإ�صالم الذي كان و�صيل���ة يف اأيدي قوى الهيمنة، والذي 

كان اآف���َة اأرواح ال�صع���وب، وع���ال الإ�ص���الم الق���راآين والإ�ص���الم 

املحّم���دي العر����س، الإ�ص���الم ال���ذي ه���و خ�ص���ٌم للظ���امل وعون 

للمظلوم، الإ�صالم املع���ادي للفراعنة، وخال�صة القول، الإ�صالم 
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الذي هو قا�صم اجلبارين، ومقيم حكومة امل�صت�صعفني«.

  الإ�صالم الأ�صيل هو �صبيل �صهداء كربالء

�صبيل احل�صني، �صبيل علي و�صبيل الأنبياء

  ]ا�صالم ناب، راه �صهيدان كربال�صت

راه ح�صني، راه علي، راه انبيا�صت[1

مدر�ص���ة �صليماين هي مدر�صة ت�صّكلت يف مدر�صة الثورة هذه، 

وال�صهي���د احل���اج قا�ص���م �صليماين ترب���ى يف ه���ذه املدر�صة التي 

اأ�ص�صها اإمامنا العزيز.

امليزات والعنا�ص���ر املهمة املوؤلفة ملدر�ص���ة ال�صهيد �صليماين، 

هي نف�س امليزات والعنا�ص���ر املوؤلفة لالإ�صالم املحّمدي الأ�صيل. 

مدر�ص���ة �صليماين ه���ي امتداد ملدر�ص���ة الإ�ص���الم الأ�صيل، وهي 

تالئم اإن�صاًنا كاماًل.

تعتمد ه���ذه املدر�صة عل���ى اأ�ص�س ثالثة: املعرف���ة الإ�صالمية، 

ال�ص���ري وال�صل���وك والأح���كام الدينية. لقد تكام���ل عرفان القائد 

�صليم���اين واأحوال���ه املعنوّي���ة يف املدر�ص���ة التوحيدي���ة. وكان���ت 

�صجاعت���ه ثمرَة تهذي���ب النف����س، والتغّلب على الع���دو الباطني، 

وثم���رَة اإخال�صه. كان���ت روحيته الن�صالي���ة واجلهادية نابعًة من 

تكليفه الإلهي.

لقد و�صل اإىل ال�صبيل الإلهي واإىل �صراط الهداية امل�صتقيم.

يق���ول اهلل تعاىل يف الآي���ة 69 من �صورة العنكب���وت: »َوالَّذيَن 

1- ]غلمرضا سازگار[.
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ُهْم �ُسُبَلَنا«. لقد دّل اهلل تعاىل احلاج قا�صم  َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

�صليماين على �صبيل القرب، واأخذ بيده حتى الو�صول اإىل الغاية.

جاء يف الآية 17 من �صورة حممد P: »َوالَّذيَن اْهَتَدوا َزاَدُهْم 

ُهدىاً َواآَتاُهْم َتْقَ�اُه��م«. لقد و�ّصع تقّبل الهداية الوعاَء الروحي 

لهذا القائد العزيز، ونال بعون اهلل تعاىل التقوى. واأمت اهلل تعاىل 

ا  اطاً علي���ه النعمَة وهداه اإىل ال�صراط امل�صتقي���م: »َوَيْهِدَيَك �صِ

.
1
ا« ُم�ْسَتقيماً

اَط امُل�ْسَتِقيَم  َ نقراأ يف الآيتني 6 و7 من الفاحتة: »اْهِدَنا ال�صرِّ

ْنَعْمَت َعَلْيِهم«. الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل هو  اَط اّلِذيَن اأَ َ 2 ���صِ

 P صراط اهلل امل�صتقيم. ال�صراط امل�صتقيم هو �صراط الر�صول�

والأئمة وال�صهداء. جاء يف الآية 69 من �صورة الن�صاء: »َوَمْن ُيِطِع 

ِبيني  ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَّ ِذيَن اأَْنَعَم اهللَّ �ُس���َل َفاأُوَلِئَك َم��َع الَّ َ َوالرَّ اهللَّ

ني«. اِلِ درِّيِقنَي َوال�ُسَهَداِء َوال�سَّ وال�سرِّ

تكامل���ت مدر�ص���ة ال�صهي���د �صليماين يف م�ص���ري التكامل هذا، 

وارتبط���ت بالإ�صالم املحّم���دي الأ�صيل، الإ�ص���الم الأ�صيل الذي 

حت���دث ع���ن معامل���ه يف 7 اآذر 1397 ]2018/11/28[ يف جامع���ة 

ال�صهيد باهرن يف مدينة كرمان: »املعامل املهّمة لالإ�صالم الأ�صيل 

يف نظر القائد، هي مقارعة الظلم، املطالبة بالعدل، الدفاع عن 

املظلومني، بّث الأمل، الق�صاء على اخلوف واجلهل يف املجتمع«.

 

1- ]الفتح، 2[.
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 انظر! عنُي العامل على احلقيقة ُفتمِحت

اأم���������واُج اإ�����ص����الم حم���م���د َع���َل���ت

  ]بِنگر، چشم جهان، رو به حقیقت واشد

موج اسلم محمد به فراز آمده است[1

هذا هو الإ�صالم الذي اأحياه الإمام اخلميني، كما قال احلاج 

قا�ص���م �صليماين عام 1397 ]2018[ يف الليل���ة الثالثة من جمال�س 

ع���زاء �صهادة ال�صيدة الزهراء O يف بي���ت الزهراء يف مدينة 

كرم���ان: »ن���ال الإم���ام اخلمين���ي } �ص���رَف اإحي���اء الإ�صالم، 

الإ�ص���الم ال���ذي وهب امل�صلم���ني الع���زة، الإ�صالم ال���ذي اأ�صقط 

م�صتب���ّدي العامل، الإ�صالم الذي هّز اأ�ص����س حكومة امل�صتكرين، 

الإ�ص���الم ال���ذي اأوج���َد اجلمهوري���ة الإ�صالمي���ة، وجعله���ا اأ�صوة 

للعاملني، الإ�صالم الذي غدا عامَل بقاء النظام الديني، الإ�صالم 

الذي اأحبط موؤامرات ال�صرق والغرب«. 

يق���ول القائ���د احل���اج قا�ص���م �صليم���اين يف 22 بهم���ن 1396 

]2018/02/11[، يف جم���ع حا�صد من اأه���ايل كرمان: »بالعتماد 

عل���ى الإ�ص���الم املحّمدي الأ�صي���ل؛ ا�صتطاع���ت اإي���ران اليوم اأن 

جُته����س كل املوؤامرات، ذلك لأن الع���ارف باأمور زمانه ل ينخدع 

بالعدو... اإنَّ العدوَّ يخ�صانا«.

تنا لالإ�صالم  ا وف�ص���ُل اأحابيله، هو ثم���رُة تبعيَّ خ���وُف العدو منَّ

املحّمدي الأ�صيل، الإ�صالم الذي اأ�صّر عليه الإمام، والذي َدَعتنا 

1- ]القائد محمدرضا نقدى[.
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ا. ته مدر�صة �صليماين اأي�صً لتبعيَّ

اّتب���اُع الإ�ص���الم املحّمدي الأ�صيل، هو اأعظ���م ر�صائل مدر�صة 

ا اّتباع الإمام اخلميني  �صليماين. اّتباع الإ�صالم احلقيقي هو اأي�صً

والإمام اخلامنئي.

ي���رى احل���اج قا�ص���م �صليم���اين مدر�ص���َة الإم���ام اخلمين���ي 

ا ي���رى يف مدر�صة الإمام  امت���داًدا ملدر�ص���ة الإ�ص���الم، وكان اأي�صً

اخلامنئي امتداًدا ملدر�صة اخلميني الكبري. يقول يف 7 اآذر 1397 

]2018/11/28[ يف جامعة ال�صهيد باهرن يف مدينة كرمان: »يرى 

قائد الث���ورة، اأن العزة والقوة والرثوة يف نظ���ر الإ�صالم الأ�صيل 

ترتاف���ُق م���ع الروحانية ال�صحيح���ة. واأّن الروحاني���ة هي العامُل 

الفاع���ل يف كل هذه الأمور. ال�صالبة، الإمكانات املادية، احلرية 

احلقيقي���ة التي تعتق الإن�صانية من جمي���ع القيود، بالإ�صافة اإىل 

الروحانية، هي من العنا�صر املوؤلفة لالإ�صالم الأ�صيل«.

ق���ال الإمام اخلامنئ���ي يف 14 خ���رداد 1382 ]2003/06/04[: 

»اإن الإ�صالم ي�صعى نحو �صعادة الإن�صان. الإ�صالم يعار�س الظلم 

والتمييز والف�صاد. لقد ورد الإ�صالم امليدان من اأجل رخاء النا�س 

اإىل جان���ب املعنوي���ة. وقد كرر الإمام الت�صري���َح بهذا الأمر منذ 

بداية الن�صال وحتى تاأ�صي�س النظام الإ�صالمي واإىل اآخر عمره. 

وبرهَن اإمامنا العظيم على املعجزة العظيمة التي يحققها الفقه 

الإ�صالم���ي؛ اأي قوان���ني اإدارة حياة النا����س، اإىل جانب الفل�صفة 

الإ�صالمي���ة؛ اأي الفك���ر املن���ري والعميق وال�صت���دليل، والعرفان 

الإ�صالم���ي؛ اأي الزه���د والنقط���اع اإىل اهلل والإعرا�س عن هوى 
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ا اأن الإ�صالم  النف�س، يف العامل الإ�صالمي. لقد اأثبت الإمام عمليًّ

ال�صيا�صي هو اإ�صالم املعنوّيات... اإنكم ترون يف كل دولة اإ�صالمية 

ت�صاف���رون اإليه���ا، اأن الإ�ص���الم احل���ي، م���ن وجهة نظ���ر النخبة 

وال�صباب واجلامعيني واملفكرين والعلماء والأحرار يف ذاك البلد، 

ه���و الإ�صالم الذي باإمكانه املحافظة على �صعبه وحمايته يف وجه 

م�صتب���دي العامل وبلطجييه وطغاته ومعتديه، وباإمكانه املحافظة 

عليه���م، والذي ل ي�صم���ح بتدخل العدّو وهيمنت���ه و�صيطرته على 

النا����س. هوؤلء يريدون ه���ذا الإ�صالم، وهذا ه���و معنى الإ�صالم 

املحّمدي الأ�صيل«.

ه���ذا هو معنى الإ�صالم الأ�صي���ل يف مدر�صة الإمام اخلميني، 

ويف مدر�ص���ة الإمام اخلامنئ���ي، ويف مدر�ص���ة ال�صهيد �صليماين. 

اإن جمي���ع املع���اين تن�صجم م���ع بع�صها البع�س يف ه���ذه املدار�س 

الث���الث، لأن اأ�صا����س كل ه���ذه املدار�س ه���و املدر�ص���ة املحمدية 

والعلوية واحل�صينية.





 Qالوالء ألهل البيت

الولء يعني املحبة باإخال�س. الولء لأهل بيت ر�صول الإ�صالم 

الأكرم، يغر�س يف وجود الإن�صان احلب والتبعية اخلال�صة لالأئمة 

الأطهار Q، والإقبال عليهم والتو�صل بهم.

يق���ول الإمام اخلامنئ���ي يف 28 دى 1368 ]1990/01/8[، لدى 

: »اإمامن���ا العزيز 
1
لقائ���ه ذاك���ري اأهل البي���ت Q ومّداحيه���م

-ه���ذا الإن�صان العظي���م يف ع�صرنا- كان ُيظه���ر اهتماًما فائًقا 

مب���دح الأئمة Q... عندما يهت���م اإن�صان يف مثل مكانته العالية 

بهذا الأمر اإىل هذه الدرجة، فهذا يدّل على عظمة هذا الأمر«.

بنظ���ر ه���ذا الإن�صان الإلهي، ف���اإّن احلركة ح���ول حمور ولية 

املع�صوم���ني واأولي���اء احل���ق تع���اىل؛ �صتك���ون اأ�صا�ًص���ا لل�صري يف 

امللكوت، وللرتبية املعنوية ولتزكي���ة النف�س ونيل املق�صد الأ�صنى 

.
2
واملر�صد الأعلى

 Qكان الإمام اخلميني يعتقد اأّن: »لأهل بيت الع�صمة والطهارة

مقامات معنوّية �صاخمة يف ال�صري املعنوي اإىل اهلل تعاىل، واإدراكها 

1- الشعراء والرواديد الذين ينشدون األشعار والمدائح أو الرثاء وقراءة العزاء.

2- شرح حديث جنود عقل وجهل ]شرح حديث جنود العقل والجهل[، ص 402.

3
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ا فوق طاقة الب�صر، وفوق عقول اأويل العقول و�صهود اأ�صحاب  اأي�صً

العرفان، وكما هو ظاهر من الأحاديث ال�صريفة فاإنهم ي�صرتكون 

مع الر�صول الأكرم P يف املقام املعنوي، وُخلقت اأنوارهم املطهرة 

قب���ل خل���ق الع���وامل، وكانت منكب���ة عل���ى ت�صبيح ال���ذات الإلهية 

املقد�صة وحتميدها«.

م���ع ه���ذه الروؤية التي ميتلكه���ا هذا الرجل الرب���اين واملعنوي 

والإله���ي اإزاء اأه���ل البيت Q؛ فم���ن الطبيع���ي اأن يهيم ع�صًقا 

باأولئ���ك الأئمة املع�صوم���ني Q وبفاطمة الزه���راء O، واأن 

يبذل روح���ه يف �صبيل مدر�صته���م، واأن يدعو الع���امل اإليهم، واأن 

يتو�ص���ل بهم كل �صب���اح وم�صاء، واأن يجه�س بالب���كاء مل�صائبهم، 

واأن يفرح لفرحهم. 

�صمن تبيني مقام ومنزل���ة الزهراء O، يقول هذا العارف 

احلكي���م يف 26 ارديبه�ص���ت 1358 ]1979/05/16[: »لق���د جتّلت، 

وكان���ت متجّلية، جميع الأبع���اد ]الكمالية[ الت���ي ميكن ت�صورها 

 .Oللمراأة، والتي ميكن ت�صّورها لالإن�صان يف فاطمة الزهراء

مل تك���ن ام���راأة عادية؛ كان���ت ام���راأة روحانّية، ام���راأة ملكوتية، 

اإن�صاًن���ا بكل م���ا للكلمة م���ن معنى، النم���وذج الت���ام لالإن�صانية، 

احلقيق���ة التامة للمراأة، احلقيقة التامة لالإن�صان. مل تكن امراأة 

عادية، كانت موج���وًدا ملكوتيًّا جتّلى يف العامل ب�صورة اإن�صان... 

كل درجات الكمال التي تت�صور لالإن�صان وتت�صور للمراأة موجودة 

بتمامها يف هذه املراأة... اإنها امراأة اجتمعت فيها كل خ�صائ�س 

الأنبياء... الروحاني���ات، املظاهر امللكوتي���ة، املظاهر الألوهية، 
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املظاه���ر اجلروتية، املظاهر املُلكي���ة والنا�صوتية، كلها اجتمعت 

يف هذا املوجود«. 

ا يرى  ومن منطلق هذه الروؤية، ف���اإن تلميذ هذه املدر�صة اأي�صً

اأن فاطم���ة الزه���راء O حت���ل امل�ص���اكل وتفك العق���د، ويهتم 

مبّداحيه���ا وباأبنائه���ا، وتفي����س عين���اه دمًعا عند ذك���ر ا�صمها، 

ويتو�صل بها.

يق���ول حجة الإ�ص���الم �صيد ر�صا اكرمي: »كلم���ا كانت تعر�س 

للح���اج قا�ص���م م�صكلة يف اجلبه���ة، كان يقول: ابحث���وا عن قارئ 

.»O
1
ملجال�س العزاء، لريفع م�صكلتنا با�صم فاطمة 

يق���ول ال�صي���د اأحم���د يو�ص���ف زاده، اأ�صري احل���رب املفرو�صة 

املح���رر، وموؤلف كتاب »اأولئك الثالثة والع�صرون فتى«: »يف الليلة 

التي كان من املقرر فيها تنفيذ عملية »والفجر 8«، ظهر يف الأفق 

غيم غري مرتقب، وانت�صر يف ال�صماء، فكّنا نواجه الريح من جهة 

ونواجه املطر من جهة اأخرى!... كان يجب على احلاج قا�صم اأن 

يعر بغّوا�صيه النهر بهدوء ومن دون �صجيج عند حلول الظالم، 

ليحتل خط���وط العدو... لكن، ماذا كان بو�صع احلاج قا�صم فعله 

مع هذا الغيم املفاج���ئ واملزعج، �صوى اأن يجمع غّوا�صي الفرقة 

حوله، ويكظم غيظه، ويقول ب�صوت هادئ وعني دامعة: اإخواين! 

لق���د وقع ما مل يكن ينبغي له الوقوع. بناًء على التوقعات، فيجب 

اأن تكون ال�صماء الآن �صافية ويكون ]نهر[ اأروند هادًئا، لكنه لي�س 

كذلك. وق���د بقي اأمامنا �صبيل واحد فق���ط خلو�س اأمواج اأروند 

1- سايت جماران ]موقع جماران[، 27 ارديبهشت 1399.
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.
1
العاتية؛ اأن نق�صم على املاء ب�صلع الزهراء O املك�صور«

  اأنتمِ ال�صاقي ونبع اخلري الكثري والكوثر

  اأنت النور والزهراء واملر�صية و�صيدة املاء، يا فاطمة

  ناديُت يا غياث امل�صتغيثني واأدركُت

  �صرط ال�صتجابة يف �صاحته، اأنتمِ يا فاطمة 

  ]ساقى ورسچشمۀ خیر کثیری، کوثری

   نور، زهرا، بانوی آب ای، فاطمه
یا غیاث املستغیثین گفتم ودریافتم

پیش درگاهش تو رشط استجاب ای، فاطمه[2

ويف لق���اء ل���ه بجمع م���ن املجاهدي���ن وعوائل ال�صه���داء؛ قال 

 :Q ذل���ك القائد القدير اأثن���اء مرحلة قيادته لفرق���ة ثار اهلل

»يف عملي���ات »والفج���ر 8«، ح���ني وقع���ت اأعيننا على مي���اه اأروند 

املخيفة والهائجة والعاتية، مل يكن لدينا اآنذاك ا�صم نعرفه اأكرث 

م���ن ا�صم الزهراء O. لذا، ناديناه���ا يف تاأّلق دموع التعبويني 

الغريب���ة واملظلومة، و�صيطرنا با�صم الزه���راء O على اأروند، 

وعرن���اه. يف عملي���ات »كرب���الء 4«، عندم���ا فتح الع���دو معربًدا 

ن���ار الر�صا�صات والقاذفات واملداف���ع على ال�صاحل، وجرت اأنهار 

الدم���اء نح���و اأرون���د، مل يع���د اأي عمل ينج���ع اآن���ذاك، ومل يكن 

1 - خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلمی ]وكالة جامعة آزاد إسلمي اإلخباريّة[، 
9 بهمن، 1398.

2 - ]الشاعرة مونا كرمي[.
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يج���ري على الأل�ص���ن اإل ا�صم ال�صيدة الزه���راء O... وعندما 

كان العراقي���ون م�صتقري���ن عن���د �صف���اف اأروند يطلق���ون النار 

ا، كان �صالحن���ا الناجع ال�صيدة  على املجاهدي���ن، حينذاك اأي�صً

الزه���راء O. عندما بلغنا حّد ال�صطرار يف عمليات »كربالء 

���ا اأ�صندنا  5«، األقين���ا نظ���رة عل���ى مي���اه بوبيان، وحين���ذاك اأي�صً

روؤو�صنا اإىل احل�صن، ونادين���ا ال�صيدة الزهراء O عاجزين. 

لق���د �صاهدُت ح���ب الأم وقدرة ال�صيدة الزه���راء O يف الهور، 

غ���رب قناة »ماهى« ]ال�صمك[، و�ص���ط حقل الألغام. حني مل تكّن 

حا�صرات، اأيتها الأمه���ات، وكان اأبناوؤكن يتخّبطون يف دمائهم؛ 

�صاه���دت ال�صيدة الزهراء O... لقد اأظهرت ال�صيدة الزهراء 

O اأمومته���ا ملقاتلين���ا يف »الهور«، كم���ا يف »كربالء 5«، كما يف 

.
1
اأروند وجبال كرد�صتان الباردة والوعرة«

يف ا�صفن���د 1365 ]م���ن 20 �صب���اط اإىل 19 اآذار 1987[، وبع���د 

عملي���ات »كربالء 5«، قال يف هيئة »مهديه« التابعة ملقر فرقة ثار 

اهلل Q: »يف اللحظة التي خا�س فيها �صباب التعبئة املاء، كان 

ج�صم���ي يرتع�س... كنت اأحتكم بالعمليات حتت نور القمر، لأرى 

امل���دى الذي ُيرى فيه عنا�صرن���ا، �صاهدت اأنهم ُيرون اإىل ما بعد 

ال�صريط ال�صائك، واأن اأعمدة الغو�س ُترى جميعها. ملّا راأيت هذا 

اأخذتن���ي الرجفة. كنت فاقًدا لالأمل. كن���ت اأقول عاجًزا: اقراأوا 

دع���اء التو�ص���ل، اطلبوا من ال�صي���دة الزهراء O امل���دد. وكاأّن 

�صت���اًرا اأُلقي واأظلم نور القمر. لعل اأحًدا مل يكن ي�صّدق اأن فرقة 

1 - خبرگزاری دفاع مقدس ]شبكة الدفاع المقّدس اإلخباريّة[، 9 بهمن 1398
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ثار اهلل عرت بحرية ماهى ]ال�صمك[«. 

يق���ول حجة الإ�ص���الم اأ�صغ���ر ع�صك���ري، اإمام جمع���ة مدينة 

 O ا لل�صيدة الزهراء رف�صنجان: »كان القائد �صليماين خمل�صً

ومعتق���ًدا به���ا بنح���و خا�س، ومل يك���ن يغيب عن ل�صان���ه ذكر »يا 

.
1
زهراء«

يق���ول القائد يف احلر�س الث���وري العميد رحي���م نوعي اأقدم: 

»عندما كان احلاج قا�صم �صليماين ي�صل اإىل بوابة حرم ال�صيدة 

زينب O، كان يركع بركبتيه على الأر�س ويقّبل اأعتاب احلرم، 

.
2
ثم يدخله«

كان يح���ب اأولياء اهلل بنحو غريب. حتى اآخر عمره مل تتوقف 

جمال����س عزائه يف بيت الزهراء يف مدينة كرمان يف املحرم ويف 

الأي���ام الفاطمية. كان يقيم يف بيته ع�صر اجلمعة من كل اأ�صبوع 

جمل�ًص���ا لقراءة الع���زاء والتو�صل. وكان يخفق قلب���ه لهًفا لزيارة 

.P واأبناء الر�صول Q الأئمة املع�صومني

يق���ول حج���ة الإ�ص���الم يا�صني ح�ص���ني اآبادي، مع���اون م�صجد 

جمك���ران املقد�س لل�ص���وؤون الثقافية: »كان القائ���د احلاج قا�صم 

�صليم���اين يذه���ب، خفي���ة وعالني���ة، لزي���ارة م�صج���د جمكران 

.
3
املقد�س، من اأجل العبادة والأن�س باإمام الزمان |«

يق���ول ال�صيد مهدي �صفدي اأحد قادة فيلق ثار اهلل Q اأثناء 

1- سايت خانه ى خشتى ]موقع بيت الطين[، دى 1398.

2- تابناك آذربايجان شرقى ]المع آذربايجان الشرقيّة[، 11 مهر 1398.

3 - سايت ابنا ]موقع إيتا[، 16 دى 1398
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احلرب: »يف ع�صر اأحد اأيام عام 1364 ]1985[، كان احلاج قا�صم 

�صليماين على �صفاف نهر »بهمن �صري« يف منطقة اآبادان، من اأجل 

عملي���ات معينة. ات�صل بي لأغادر موقع فرق���ة ثار اهلل اإىل بهمن 

�صري. انطلقت بعد �صالتي املغرب والع�صاء، وو�صلت بعد �صاعتني 

اإىل مقره. كان القائد يف اخلندق مع اأربعة عنا�صر. �صاألني: اأتعلم 

 .O اأي ليل���ة هي هذه؟ قلت: اإنها ليلة �صه���ادة ال�صيدة الزهراء

.»O قال: اأريدك اأن تقراأ لنا عزاًء لل�صيدة الزهراء

يقول اهلل تعاىل يف الآية 22 من �صورة ال�صورى: »ُقْل اَل اأَ�ْساأُلُكْم 

َة ِف الُقْرَبى«. يقول فخر الدين الرازي يف  ا اإِالَّ امَلَ�دَّ َعَلي��ِه اأْجراً

تف�صريه: »ملّا نزلت اآية املودة قالوا: يا ر�صول اهلل P، من قرابتك 

الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما«.

ونقراأ يف تف�صري الزخم�صري اأن ر�صول اهلل P قال: »َمْن ماَت 

على ُحبِّ اآل حممد مات موؤمًنا م�صتكمل الإميان«.

ح���ب القائد احل���اج قا�صم �صليماين وولوؤه ه���ذا، مقتب�س من 

حب القراآن الكرمي ومنبعث من اإميانه الكامل. وباقتدائه وتو�صله 

مبقام���ات املع�صومني Q، اأقام معه���م عالقة معرفية ومعنوية 

عجيب���ة، بحيث كان ُيعّد والًها حقيقيًّا يف بحر مودة املع�صومني. 

كت���ب القائد العزيز يف و�صيته: »اإلهي! اأيها القادر العزيز، واأيها 

الرحمن الرّزاق! اأمّرغ على عتبتك جبني ال�صكر وال�صتحياء، اأن 

جعلتن���ي اأ�صري يف مذه���ب الت�صيع -العط���ر احلقيقي لالإ�صالم- 

على نهج فاطم���ة الزكية واأبنائها، واأن اأنعم���ت علّي بنعمة ذرف 

الدم���وع على اأبن���اء علي بن اأبي طال���ب وفاطمة الزكي���ة، يا لها 
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من نعم���ة عظيمة، هي اأرفع نعمك واأثمنه���ا، وهي نعمة فيها نور 

ومعنوي���ة وا�صطراب يحم���ل يف طياته اأرفع درج���ات الطماأنينة، 

وحزن يختزن الهداأة والروحانّية«.

لقد ا�صتقى هذا ال�صهيد العزيز هذا احلب والولء من مدر�صة 

الإم���ام اخلمين���ي. كان ذاك الإمام الكبري يعتق���د: »قلب املوؤمن 

عر�س �صلطنة احلق تعاىل وكر�صيه، ومنزل ذاته تعاىل املقد�صة، 

و�صاحب القلب هو الذات املقد�صة. الإقبال على غري احلق تعاىل 

ه���و خيانة للحق تع���اىل، وحمبة �صوى ذاته تع���اىل و�صوى خا�صة 

اأوليائ���ه، التي ه���ي حمبته تعاىل، هي خيان���ة يف مذهب العرفان 

ومذه���ب ولية اأهل بي���ت الع�صمة والطه���ارة ومذهب مودة اأهل 

.
1
بيت الر�صالة Q، وعرفانهم املقد�س هو اأمانة احلق«

ا حقيقيًّا لأهل البيت Q، وعندما  كان الإمام اخلميني حمًبّ

كان يت�ص���رف بزيارة الأئمة املع�صوم���ني، كان ي�صتغرق يف الأئمة 

وي�صتاأن����س بهم اإىل درج���ة وكاأنه كان يرى ه���وؤلء الأئمة العظام 

ناظري���ن وحا�صري���ن اأمام���ه، وكان ي���زور بوق���اٍر و�صكين���ة تامة 

.
2
وباحرتام خا�س

ل���ذا، فعندما كّنا ن���رى القائد �صليماين يف ح���رم اأحد الأئمة 

املع�صوم���ني Q، اأو الإم���ام الر�ص���ا Q، اأو يف ح���رم اأم���ري 

املوؤمن���ني Q والإم���ام احل�ص���ني Q تفي�س عين���اه دمًعا، كّنا 

نوقن اأن مدر�صة �صليماين ن�صاأت من مدر�صة اخلميني الكبري.

1- چهل حدیث ]األربعون حديثاًا[، ص 480.

2 - حديث پايدارى، ]حديث الثبات أو حديث االنطلق[ ص 74.



المعنوية

 هي العن�صر الأ�صا�س يف الدين، وتعد العن�صر املحّدد 
1
املعنوية

للعالق���ة اخلا�ص���ة ب���ني الإن�صان واهلل تع���اىل. َتعت���ر الروحانية 

الإ�صالمية الإن�صاَن لئًقا لنيل مقام القرب الإلهي.

]2011/06/04[، ويف الذك���رى الثاني���ة   1390 14 خ���رداد  يف 

والع�صرين لرحتال الإم���ام اخلميني، قال الإمام اخلامنئي: »مل 

يكن اإمامنا الكب���ري يطوي طريقه بالعتماد على العوامل املادية 

والظواهر املادية وح�صب، كان من اأهل الرتباط باهلل تعاىل، من 

اأهل ال�صلوك املعنوي، من اأهل الإقبال والتذكر واخل�صوع والذكر، 

وكان يعتقد باملدد الإلهي. كان اأمله باهلل تعاىل اأماًل ل نهاية له«.

يق���ول �صماحته يف تلك اخلطبة نف�صه���ا: »كان مظهر املعنوية 

يف الإم���ام، اإخال�صه يف الدرج���ة الأوىل. كان الإمام يوؤدي عمله 

من اأج���ل اهلل تعاىل. منذ البداية كان يقوم ب���كل ما يراه تكليفه 

الإله���ي... مل يتكلم، ومل يعم���ل، ومل ُيقدم على �صيء من اأجل اأن 

ميدح���ه اأو ميّجده هذا وذاك... كان الإمام ياأمرنا باأن نكون من 

1ـ  بالفارسية: معنويت، وقد ترد في ترجمات أخرى بمعنى الروحانية.
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اأه���ل التوكل، ومن اأهل الثقة ب���اهلل تعاىل، ومن اأهل ح�صن الظن 

ب���ه تعاىل، واأن نعمل من اأج���ل اهلل تعاىل. هو نف�صه كان من اأهل 

التوكل، من اأهل الت�صرع، م���ن اأهل التو�صل، من اأهل ال�صتمداد 

ب���اهلل تعاىل ومن اأه���ل العب���ادة... �صطر عظيم م���ن الروحانية 

يف الإ�ص���الم ه���و الأخالق، واجتن���اب الذنوب، اجتن���اب التهمة، 

اجتن���اب �صوء الظ���ن، اجتناب الغيب���ة، اجتناب �ص���وء ال�صريرة 

واجتن���اب التفريق بني القلوب. كان الإم���ام الكبري نف�صه يراعي 

هذه الأمور، وكان يو�صي النا�س بها، كما يو�صي امل�صوؤولني بها«. 

يف 14 خ���رداد 1383 ]2004/06/03[، ق���ال قائد الثورة العامل 

واحلكي���م يف مرا�صم اإحي���اء الذكرى اخلام�ص���ة ع�صرة لرحتال 

الإم���ام اخلمين���ي: »كانت حرك���ة الإمام من اأج���ل �صعادة البالد 

وال�صع���ب، قائمة عل���ى اأ�صا�س هداي���ة ال�صريع���ة الإ�صالمية، لذا 

فبالن�صبة لالإمام، كان التكليف الإلهي ُيعد مفتاح ال�صعادة، وكان 

يو�صله اإىل اأهدافه املبدئّية الكرى«.

ل���كّل هذه املع���امل املعنوي���ة يف مدر�صة ال�صهيد احل���اج قا�صم 

�صليماين جتّل عملي.

وعندم���ا نق���ول: اإن الروحانية واملعنوية موج���ودة ومتجلية يف 

مدر�ص���ة الإم���ام اخلميني، فاإّن احلاج قا�ص���م �صليماين الذي هو 

تلمي���ذ مدر�صة الإمام، والذي كان يع�ص���ق الإمام اخلميني، ويعد 

نف�ص���ه تابًعا لنه���ج الإم���ام وفكره وخّط���ه ومبادئه وقي���م الثورة 

الإ�صالمية، كان التعبد واللت���زام والتقوى والتوا�صع والإعرا�س 
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عن الدني���ا والإقبال على الآخرة والإخال����س والتو�صل والت�صرع 

وحمورية الولية والتكليف ]لديه[، ينرث عطَر الروحانية م�صحوًبا 

ب�صبغة حمورية اهلل تع���اىل، يف اأرجاء مدر�صته، لتمطره براعم 

عبودّيته، هو وداعميه واأتباع مدر�صته، بالأزهار.

  على �صهادته ت�صهد ال�صجادة

  اأّن عمله كان الدعاء والبكاء، اأّمن ُيجيب والعبادة

  ]سجاده شاهد است براى شهادتش

ن ُيجيب بود[1   كارش دعا و گریه و أَمَّ
يق���ول القائ���د حممد ر�صا ف���الح زاده: »كان احل���اج من اأهل 

�ص���الة الليل. يف ثكنة ن�صر يف مدين���ة حلب ويف ثكنة ثار اهلل يف 

مدين���ة البوكمال، كان يعكف دائًما عل���ى �صالة الليل قبل �صالة 

ال�صب���ح ب�صاع���ة. �صمعت ذات ليل���ة ن�صيج بكائ���ه يف ثكنة ن�صر. 

فتح���ت الباب. راأيت���ه قانًتا يف �ص���الة الوتر. كان���ت عينا احلاج 

تفي�ص���ان بالدموع كاأمطار الربيع ما اإن ي�صمع ذكر م�صائب اأهل 

البي���ت Q، و�صي���د ال�صه���داء Q، وخا�صة اأم اأبيه���ا ال�صيدة 

الزه���راء املر�صية O. كان من اأهل الدعاء وزيارة املع�صومني 

.
2
وتالوة القراآن«

يقول ال�صيد �صهرياري، قائد كتيبة يف فيلق ثار اهلل Q اأثناء 

1- ]امير حسن بزرگی متین[.

2 - مكتب حاج قاسم ]مدرسة الحاج قاسم[، ص 77.
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ح���رب الثماين �صن���وات املفرو�صة: »ذه���ب اإىل ق�صر الكرملني، 

وكان لدي���ه موعد مع بوتني. م���ا اإن و�صل رئي�س رو�صيا حتى حان 

وقت الأذان. نه�س احلاج. اأّذن واأقام. جال �صوته يف ال�صالة. ثم 

وق���ف لل�صالة. كان اجلميع ينظ���ر اإليه. كان يقول: طوال عمري 

مل اأ�صتمتع ب�صالتي كه���ذه املتعة. و�صع جبهته بعد ال�صالة على 

الرتب���ة، وقال خماطًبا ربه: اإلهي! كانت هذه كرامتك. لقد كانوا 

يوًم���ا يحيكون يف ق�صر الكرملني ]ه���ذا[ املوؤامرات للق�صاء على 

.
1
الإ�صالم، والآن، ها اأنا قا�صم �صليماين اأتيت اإىل هنا و�صليت«

  من كان ا�صتغراقه يف الروحانيات

  �صارت م�صاكله نحو ال�صعادات

  ]هر كه با معنويتها، رسو كارش باشد

  كار آشفتۀ خود، رو به سعادت بكند[2
يقول القائد كرمي ن�صر، قائد لواء قمر بني ها�صم Q: »يف 

الي���وم الثالث م���ن عمليات »والفجر 4«، التي كن���ا فيها م�صتبكني 

]م���ع العدو[ ب�صدة، واجتمعنا يف اخلندق التكتيكي لثكنة كربالء، 

لكي نرى كيف ميكننا اإحداث الثغرة ال�صرورية يف خطوط العدو، 

بلغن���ا وقت �صالة الظهر. فجاأة وبع���د ال�صالة، دخل علي فدوي 

اخلن���دق على عجل، وكان حينها م�ص���وؤول معلومات العملّيات يف 

1- المصدر السابق، ص 199.

2- ]حسن مصطفايى دهنوى[.
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ثكنة حمزة �صيد ال�صهداء، ترًبا، مدًمى، م�صطرًبا ب�صدة، وباكًيا، 

واأخر باأنه دا�س وقائد الثكنة علي ر�صاييان، على لغم وا�صت�صهد 

احلاج علي... قلب خ���ر �صهادته املفاجئ اأحوال اجلميع. اأحمد 

كاظم���ي، احل���اج هم���ت، ح�صني خ���رازي، ال�صيد رحي���م وقا�صم 

�صليم���اين والآخ���رون الذي���ن كانوا يف اخلن���دق؛ طفق���وا جميًعا 

يبك���ون. كان ذل���ك بعد �ص���الة الع�ص���ر، واأثناء الب���كاء الطاهر 

لالأ�صح���اب، �ص���رع احلاج قا�صم فج���اأة، ب�ص���وت موؤّثر وحزين، 

ي َل اإمَِلَه  ُر اهلَل الَّذمِ بق���راءة دعاء تعقيبات �صالة الع�ص���ر: »اأَ�ْصَتْغفمِ

اإمِّل ُه���َو احَل���يُّ الَقيُّوم... كان يقراأ ويبك���ي بحرقة �صديدة، بحيث 

اإّن اخلندق اأخذ يهتز من وقع بكاء القادة وعويلهم، الذين كانوا 

.
1
ينتظرون اأجواًء كهذه«

ل ج���رم اأن ال�صهيد �صليماين اأخذ هذا احلب وهذه الروحانية 

والإخال����س عن اإم���اٍم كت���ب يف و�صيت���ه: »اأو�صي اأبن���اء ال�صعب 

الإي���راين العزيز اأن يثبتوا على ه���ذا ال�صراط الإلهي امل�صتقيم، 

ال���ذي ل يتبع ال�صرق امللح���د ول الغرب الظ���امل الكافر، بل يتبع 

ال�ص���راط الذي حباهم اهلل تعاىل اإياه، واأن ي�صتم�صكوا به ب�صدة 

ويلتزم���وا ب���ه وي�صمدوا علي���ه، واأل يغفلوا حلظة ع���ن �صكر هذه 

النعم���ة، واأل ي�صمح���وا لالأي���ادي النج�ص���ة للقوى العاتي���ة، �صواء 

عمالء اخلارج اأم عم���الء الداخل الذين هم اأ�صواأ من الأجانب، 

اأن توهن عزميتهم الطاهرة واإرادتهم احلديدية، وليعلموا اأن كل 

ال�صجيج الذي تثريه وكالت الأنباء العاملية وقوى الغرب وال�صرق 

1- اين مرد پايان ندارد ]هذا الرجل ال تنقضي عجائبه[، ص 67 و68.
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ال�صيطاني���ة، فاإمن���ا هو دليل على قّوتهم الإلهي���ة، واإن اهلل تعاىل 

�صيوؤتيهم اأجرهم يف هذا العامل ويف العوامل الأخرى«.

يوؤي���د الإمام اخلامنئي ه���ذه احلقيقة، ويقول يف 18 دى 1398 

]2020/01/08[: »كم���ا كان ال�صهي���د �صليم���اين �صجاًعا فقد كان 

���ا... كان لكالم���ه اأث���ر، وكان مقنًعا ويح���دث اأثًرا.  مدّب���ًرا اأي�صً

ا. كان  والأ�صم���ى من كل ه���ذا كّل���ه، كان اإخال�ص���ه. كان خمل�صً

ي�صتخدم اأداة ال�صجاع���ة واأداة التدبري هذه من اأجل اهلل تعاىل، 

ومل يكن من اأهل التظاهر والرياء وما �صابه«.

ا يف 27 دى 1398 ]2020/01/17[: »حيثما  يق���ول �صماحته اأي�صً

كان الإخال����س فاإّن اهلل تعاىل يبارك اإخال�س عباده املخل�صني، 

فيغ���دو العمل مب���ارًكا، وينمو ويكر. وي�صب���ح العمل بنحو ت�صل 

معه اآثاره اإىل اجلميع، وتبقى بركاته بني النا�س. ومن�صاأ هذا هو 

الإخال�س. ثمرة هذا الإخال�س حمبة النا�س ووفاء النا�س هذا، 

ع�ص���ق النا����س واآهاتهم هذه، ح�صور النا�س ه���ذا، وهذا الإحياء 

لروحي���ة النا����س الثورية. لك���ن، اأن ناأت���ي ونقّوم ه���ذه احلوادث 

ونوؤتيها حقه���ا ونقّدرها ونرى ما هو حجم هذه الوقائع وقيمتها؛ 

ف���اإّن ه���ذا الأمر ممكن يف ح���ال ل ننظر فيه���ا اإىل احلاج قا�صم 

�صليم���اين -ال�صهي���د العزيز- ... عل���ى اأنه فرد...، ب���ل على اأنه 

مدر�ص���ة. علينا اأن ننظر اإىل �صهيدنا القائد العزيز باأنه مذهب، 

نهج، مدر�صة نتعلم منها، بهذه العني علينا اأن ننظر اإليه. اآنذاك 

�صتتجلى اأهمية هذا الأمر«.

عظم���ة القائ���د �صليم���اين وج���الل مدر�ص���ة �صليم���اين كان���ا 
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باإخال�ص���ه. مظهر معنوي���ة هذا ال�صهيد الكب���ري كان يف الدرجة 

الأوىل اإخال�ص���ه. مل يكن ياأبه ملدح النا����س. كان ي�صعى ملا يريده 

اهلل تعاىل منه. اأن يرى الآخرون اأو ل يروا، اأن يعلموا اأو ل يعلموا، 

اأن ميدحوا، اأن ُي�صّروا، مل يكن يهمه كثرًيا.

  لي�س من اأهل الأر�س، من كان متوا�صًعا مثلك

مل تاأتمِ اأبًدا على ذكر نف�صك على ل�صانك

  ]كىس كه اهل زمني نيست، خاىك است چنان تو

    نربده ای به زبان هیچگاه نام خودت را[1
يق���ول ال�صيد ج���واد رزم ح�صينى: »كان يعي����س يف جنف اآباد 

جري���ح تزيد ن�صبة جراحه عن 70 يف املئة، وكان مقطوع النخاع. 

كان القائ���د �صليماين قد نذر باأن يق�ص���ي يوًما كاماًل كل عام يف 

خدمة هذا ال�صخ�س )ال�صيد توبه اى ها(، واأن يوؤدي له اأعماله. 

كان يغ�ص���ل يف ذاك الي���وم مالب����س هذا اجلري���ح، ويغ�صل بدنه، 

.
2
ويقوم كاملمر�س بكل اأعماله ال�صخ�صية«

يق���ول الإمام اخلامنئ���ي يف 18 دى 1398 ]2020/01/08[ لدى 

لقائ���ه اأهايل قم: »يف الجتماعات التي ع���ادة ما كانت تعقد مع 

جمي���ع امل�صوؤولني املعني���ني مبهمته -اجتماع���ات ر�صمية عادية- 

كان احلاج قا�صم يجل�س يف زاوية بحيث مل يكن ُيرى اأبًدا. اأحياًنا 

كنا نحتاج اإىل معرفة اأمر اأو ال�صت�صهاد على اأمر، فكان يجب اأن 

1ـ ]بشرى صاحبى[.

2ـ ویژه نامه اطلعات ]العدد الخاص بصحيفة اطلعات[، 24 بهمن 1398، ص 19<
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نبح���ث عنه حتى جنده. مل يكن ي�صتعر�س نف�صه اأمام الأعني، مل 

يكن يتظاهر«.

روحاني���ة ال�صهيد �صليماين واإخال�ص���ه م�صتقيان من اإخال�س 

معلم���ه واأ�صتاذه وقائ���ده ومقتداه الإمام اخلمين���ي. يقول الإمام 

اخلامنئي يف 4 ا�صفن���د 1371 ]1993/03/08[: »درجة الإخال�س 

الرفيع���ة ه���ي اأن... ل يكرتث اأب���ًدا للنا�س، علم���وا اأم مل يعلموا، 

ر�ص���وا اأم مل ير�صوا. اأن ينظر ]الإن�صان[ اإىل ما اأراده اهلل تعاىل 

من���ه وينف���ذه بدقة. لقد �صاه���دت هذه اخل�صلة وه���ذه الروحية 

م���رات كثرية يف الإمام }. �صاه���دت، اأنا العبد، هذه اخل�صلة 

فيه. مل يكن يهتم؛ ر�صي الآخرون اأم �صخطوا. كان يوؤدي تكليفه«.



اإلعراض عن الدنيا

الإعرا����س عن الدنيا يعن���ي اأن ل يتعّلق القل���ب بها، بحيث ل 

يوؤدي ال�صتمت���اع مبلذات الدنيا والنهم���اك باأمورها املادية اإىل 

ترك الواجب اأو اإىل ارتكاب احلرام. يجب اأن تكون الدنيا و�صيلة 

لنيل الكمال الأخروي.

يقول الإمام اخلامنئ���ي يف 1 فروردين 1376 ]1997/03/21[: 

»كان اإمامنا الكبري مظهر العّفة والتقوى والإعرا�س عن الدنيا«.

يق���ول �صماحت���ه يف 15 ا�صفن���د 1377 ]1999/03/06[: »كان 

]اإمامن���ا[ اإن�صاًنا، ل يرى للمنا�صب والألقاب الدنيوّية اأّي اأهّمية. 

وكان امل���رء يرى هذا يف ذل���ك الرجل الروحاين العظيم، وهو اأن 

املنا�ص���ب والألقاب الدنيوي���ة وتعّلقاتها و�صكلّياته���ا، مل يكن لها 

اأبًدا قيمة عنده«. 

يقول هذا القائد احلكيم يف 23 ارديبه�صت 1371]1992/05/13[: 

»الإم���ام، ذاك احلكيم الكبري والعامل، كان، اإن�صاًفا، ي�صعر بكل 

وج���وده اأن هذه املنا�ص���ب ال�صورّية وال�صكلّية لي�ص���ت �صيًئا. كان 

ينظ���ر اإىل من�صبه العظيم، الذي هو من�صب القيادة، الذي كان 

العامل خا�صًعا له، بعني التحقري، وكان يقول عنه: ما هو ب�صيء«.
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يق���ول الإم���ام اخلمين���ي يف 19 بهم���ن 1357 ]1979/02/08[: 

ا من العامل. الدنيا تعن���ي ذاك ال�صيء  »الدني���ا �صيء �صئيل ج���ًدّ

ا«. الو�صيع جًدّ

 1358 ت���ري   13 واحلكي���م يف  العزي���ز  الإن�ص���ان  ه���ذا  يق���ول 

]1979/07/04[: »الدني���ا عل���ى ل�صان الأنبي���اء تعني ما هو �صافل 

ا. وعبارة »اأ�صفل  ا. اإًذا، فمعنى كلم���ة »دنيا« ما هو �صافل جًدّ جًدّ

 التي جاءت يف القراآن، هي ]عامل[ الطبيعة نف�صه«.
1
�صافلني«

م���ن منطلق هذه الروؤية، يق���ول الإمام اخلميني يف 21 خرداد 

1359 ]1980/06/11[: »مل يخ���ُط الأنبي���اء اأب���ًدا خطوة يف �صبيل 

ال���رثوة وال�صلطة والدنيا ونيل الدني���ا والو�صول اإىل احلكم... اإّن 

املنا�صب يف نظر الأنبياء خاوية، وجميع اأ�صكال ال�صلطة والهيمنة 

والنفوذ كلها خاوية«.

يق���ول �صماحته يف 16 دى 1360 ]1982/01/06[: »كل اخلطايا 

الت���ي نرتكبه���ا، ه���ي ب�صب���ب ه���ذا احلب للنف����س واجل���اه واملال 

والرثوة«.  

ا يف 16 فروردين 1358 ]1979/04/05[:  ويقول �صماحت���ه اأي�صً

»كلم���ا كان الإقب���ال على الدني���ا اأكرث والتعلق به���ذه الدنيا اأكرث؛ 

كانت اأمور احلياة مت�صي ب�صعوبة اأكرث«.

انطالًق���ا من ه���ذه الروؤية، مل يك���ن الإمام اخلمين���ي متعلًقا 

بالدني���ا، ومل يك���ن يك���رتث له���ا. مدر�صت���ه ن�ص���اأت م���ن مدر�صة 

1 -]التين، 5[
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الأنبي���اء. وهو تلميذ الأنبياء ونب���ي الإ�صالم الأكرم P. وتالمذة 

ا ُمعر�صون عن الدنيا مثله.  الإمام اخلميني اأي�صً

تق���ول ال�صيدة زينب �صليماين: »يف اليوم ال���ذي تلّقى فيه اأبي 

و�صام »ذي الفق���ار« من �صماحة القائد، باركت له. قال: كل هذه 

اأم���ور دنيوية! ادع���ي يل اأن اأنال يوًما و�صام���ي الأُخروي من اهلل 

تعاىل«.

الدني���ا يف نظ���ر رج���ال اهلل ل �ص���يء وحقرية. وتبًع���ا ملدر�صة 

نيا اإِلاَّ  الإ�صالم والقراآن الكرمي، فهم يعتقدون: »َوَما احَلياُة الدُّ

َمتاُع الُغُرور«. 

يقول تعاىل يف الآية 74 من �صورة الن�صاء: »َفْلُيَقاِتْل ِف �َسِبيِل 

ْنَيا ِباْلآِخَرِة  َوَم��ن ُيَقاِتْل ِف  َي��اَة الدُّ ِ الاَِّذي��َن َي�ْس��ُروَن احْلَ اللاَّ

ِ َفُيْقَتْل اأَْو َيْغِلْب َف�َسْ�َف ُن�ؤِْتيِه اأَْجًرا َعِظيًما«. �َسِبيِل اللاَّ

كان ال�صهيد �صليم���اين ي�صعى من اأجل ذاك الثواب الذي قال 

عن���ه لبنته زينب: »ادعي يل اأن اأن���ال يوًما و�صامي الأُخروي من 

اهلل تعاىل«.

اأه���ل الآخرة معر�ص���ون عن الدني���ا. وهذه �صف���ة اأنبياء اهلل 

واأوليائه تعاىل، �صفة �صيد ال�صهداء Q، �صفة الإمام اخلميني، 

�صفة تلميذ اخلميني الكبري، القائد الفريق ال�صهيد احلاج قا�صم 

�صليماين.

م���ن منطلق ه���ذه الروؤية الكوني���ة، قال الإم���ام اخلامنئي يف 

حف���ل تقلي���د و�ص���ام »ذي الفق���ار« للقائ���د �صليم���اين: »ل ميك���ن 
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مكافاأة اجلهاد يف �صبيل اهلل وتعوي�صه بهذه الأ�صياء... ما يقابل 

اجله���اد يف �صبي���ل اهلل، ويعطي���ه اهلل تع���اىل مقابل ب���ذل الروح 

وامل���ال وتقدميهما عل���ى الأكف يف �صبيل اهلل، ه���و اجلنة، ور�صا 

اهلل تع���اىل... ]تقليد الأو�صم���ة[ له اأهمّي���ة يف احل�صابات املادية 

الدنيوّية، لكن لي�س له اأهّمّية يف احل�صابات املعنوية والإلهية«.

تختل���ف نظرة رجال اهلل عن نظ���رة املاديني، وعن نظرة اأهل 

الدنيا وَعَبدتها. ففي نظرهم ل قيمة للدنيا. وهم ل ي�صعون اأبًدا 

من اأجل الدنيا، ول ي�صعون من اأجل املن�صب واملقام، ول يجهدون 

من اأجل الو�صام والرتبة واملوقع.

ا   ل حتزن اأيها القلب للدنيا، �صيم�صي هذا اأي�صً

ا ولأّن اأ�صا�س الدنيا على املُ�صي، ف�صيم�صي هذا اأي�صً

  اإذا اأ�صاء لك الزمان، فكن اأنت ح�صن اخل�صال

ا مّر على راأ�صك كثري من هذا، و�صيم�صي هذا اأي�صً

  ]اى دل، غم جهان مخور؛ اين نيز بگذرد

   دنیا چو هست بر گذر؛ این نیز بگذرد[
  ]گر بد کند زمانه، تو نیکو خصال باش

  بگذشت از این بسد به رس؛ این نیز بگذرد[1
يق���ول القائ���د يف احلر�س الث���وري حممد اإ�صماعي���ل كوثري: 

1ـ ]ابن يمين فريومدى[.
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»ملا طل���ب �صماحة القائد ع���ام 1369 ]1990[، �صجالتنا من اأجل 

منحنا رتبة ]ع�صكرية[، كتبت له اأنا واحلاج قا�صم واحلاج اأحمد 

كاظمي والقائد �صو�صرتي ر�صالة بدمائنا، قلنا فيها اإننا مل نلتحق 

باحلر����س م���ن اأجل الرتبة، لك���ن �صماحة القائد ق���ال اإن الإمام 

اأك���د على هذا الأمر، وهذه الرتبة �صروري���ة من اأجل الن�صباط 

وانتظ���ام اأمور احلر�س الثوري. ثم اأر�صل بعدها ر�صالة قال فيها: 

اإذا مل يك���ن بو�صعكم حتّمل ه���ذه الرتبة، فاذهبوا وفكروا يف حل 

مل�صكلتك���م، اأو حاول���وا اأن تتحّكم���وا اأنت���م برتبك���م، ل اأن تتحّكم 

رتبك���م بكم وتوؤّثر عليكم! من���ذ ذاك اليوم، مل يكن احلاج قا�صم 

.
1
يكرتث لرتبه ]الع�صكرية[«

ا للرئا�صة، كما  مل يك���رتث لو�صام »ذو الفقار«، مل يكرتث اأي�صً

ج���اء يف 6 ارديبه�صت 1396 ]2017/04/26[ يف جوابه على ر�صالة 

�صاب دعاه للرت�ص���ح لرئا�صة اجلمهورية: »احلمد هلل، ففي بلدنا 

ع���دد كبري من ال�صخ�صيات املهمة والقّيم���ة املجهولة واملعروفة، 

بحي���ث اإن الأم���ر ل ي�صتدع���ي اأن يغادر جندي مق���ر جنديته. يل 

الفخ���ر ب���اأن اأكون جمّن���ًدا يف مهم���ة الدفاع عن �صع���ب قال عنه 

الإم���ام »روح���ي ف���داه«: اأرى التخلي عن هذا املوق���ع، يف ظروف 

يرتب�س فيها الذئاب، خيانة«.

كان ال�صهي���د �صليم���اين ق���د اأخذ نهج���ه وطريقه ع���ن الإمام 

اخلمين���ي، كان ي�صع���ى من اأج���ل العمل يف �صبي���ل اهلل وبناًء على 

1ـ  ماهنامه فكه ]دوريّة فّكه الشهريّة[، العدد 202، ص 67.
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تكليف���ه، كانت الدنيا زهيدة ول قيمة له���ا يف عينه. منذ البداية 

وحتى النهاية كانت هذه روؤيته، وا�صت�صهد على هذه الروؤية. 

مل يك���ن للقائد ال�صهيد احلاج قا�صم �صليم���اين تعلق بالدنيا، 

ا لالإعرا�س عن الدنيا. يقول يف بهمن  ولطاملا دعا الآخرين اأي�صً

1388 ]�صب���اط 2010[ يف ح�صد م���ن احلر�س الثوري: »ل حتر�صوا 

على ما قد ت�صلون اإليه من ناحية املال والرتبة واملن�صب واملوقع 

املادي، لي�س لهذه الأمور قيمة«.

ويقول يف العام 1392 ]2013[ يف مرا�صم ذكرى ا�صت�صهاد حجة 

الإ�صالم وامل�صلمني احل���اج ال�صيخ عبا�س �صريازي يف رف�صنجان: 

»كان���ت عملي���ات »والفجر 8« ق���د انتهت. اجتمعن���ا مبنا�صبة يوم 

احلر����س الثوري يف م�صّلى فرقة ثار اهلل، لنقدم عن�صر احلر�س 

النموذج���ي. كانت كل العيون تنظ���ر اإيّل م�صتفهمة عن ال�صخ�س 

الذي �صاأقدمه كحر�س منوذجي. ذكرت ا�صم »مهدي زندي«. كان 

ال�صهي���د احلاج مهدي زندي م�صوؤول معدات الفرقة. بكى كثرًيا. 

حمل���وه من حتت اإبطي���ه ورفعوه. اأقبل نح���وي. �صاهدت حقارتي 

مقابل عظمته. ملّا اأراد اأن ي�صتلم الهدية مني، قال باكًيا خمتنًقا: 

لقد ظلمتني!«.

لق���د حّق���ر احلاج مه���دي زندي الدني���ا. يريد احل���اج قا�صم 

�صليم���اين اإعط���اء در�س يف حتقري الدنيا، يري���د اإعطاء در�س يف 

الإعرا�س ع���ن الدنيا، ليعلم اجلميع اأن امَلْعل���م الأ�صا�س ملدر�صة 

ال�صهي���د �صليماين هو هجر الدنيا، وهو معلٌم ي�صع كال�صم�س على 

جب���ني مدر�صة الإمام اخلميني، ويرب���ط كل تابع حقيقي لالإمام 
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بالإقبال على الآخرة بدل الإقبال على الدنيا.

مل يك���ن اأحد يف اجلبهة يهتم باأن يك���ون منوذجًيا وباأن يتلقى 

جائ���زة، اأو باأن ي�صع���ى وراء املال واملقام، ومب���ا اأن احلاج قا�صم 

�صليماين بقي يف اجلبهة اأربعني عاًما، فقد كان على تلك الروحية 

وظ���ل عليها وم�صى. مل تغّره الدنيا، ومل يفعل �صيًئا اأبًدا طمًعا يف 

الدني���ا، بال�صبط كاإمامه الذي كان يعط���ر كل خطواته واأعماله 

بعطر الإقبال على الآخرة وعلى اهلل تعاىل.





التلفيق بين السياسة والمعنوية

اإذ يج���ري احلديث عن احتاد ال�صيا�ص���ة واملعنوية، فاملق�صود 

ه���و مزج ال�صلط���ة بالأخالق والعرف���ان الإ�صالمي. وبن���اًء عليه، 

يوجد بني نطاقي الدنيا والآخرة عروة ل انف�صام لها.

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1383 ]2004/06/03[: 

ق  »الإم���ام، ال���ذي كان جت�صي���ًدا ملدر�صت���ه ال�صيا�صي���ة، كان ُيرفمِ

�صيا�صت���ه بروحانيت���ه مًع���ا، وكان يوا�ص���ل هذا الأم���ر. وحتى يف 

الن�ص���الت ال�صيا�صي���ة، فق���د كان���ت النقطة املركزي���ة يف �صلوك 

الإمام، روحانيته«.

كانت جميع ت�صرفات الإمام وجميع مواقفه، تتمحور حول اهلل 

تعاىل والروحانية. كان الإمام يعتقد بالإرادة الت�صريعية والإرادة 

التكويني���ة هلل تع���اىل، وكان يعل���م اأن من ي�صع���ى يف �صبيل تطبيق 

ال�صرع الإلهي، فاإن �صنن عامل اخللق وقوانينه �صتكون يف عونه.

ولبي���ان العالقة بني الروحاني���ة وال�صيا�صة، فق���د كان الإمام 

اخلميني ي�صع راأي الإ�صالم مبًنى لعمله وروًحا واأ�صا�ًصا له، وكان 

يعتق���د اأنه يجب، يف جميع جوانب التخطيط ل�صلطة �صيا�صية ما، 

اأن يتالحم الدي���ن والدنيا مًعا. كان الإمام يعتقد باأن الدنيا هي 

6
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ال�صاح���ة الأ�صا�صية لأداء التكلي���ف وامل�صوؤولية والر�صالة الدينية، 

واأن الدني���ا بال دي���ن، خاوية م���ن الروحانية واحلقيق���ة واملحبة 

وال���روح. ول���ذا، فاإنه ل ميك���ن يف منطق الإم���ام اخلميني ف�صل 

الدين عن الدنيا، والروحانية عن ال�صيا�صة.

واإذ نق���ول: يف مدر�صة الإمام اخلميني الدين والدنيا يكّمالن 

بع�صهم���ا البع�س ويت�صابكان مًعا، ول ميكن ف�صل الروحانية عن 

ا يف مدر�صة تلميذ الإمام. ال�صيا�صة؛ فاإّننا ن�صهد هذا امَلْعلم اأي�صً

يق���ول القائد احلاج قا�ص���م �صليماين يف بهم���ن 1388 ]2010[ 

لدى لقائه ح�صًدا من عنا�صر قّوة القد�س التابعة للحر�س: »كانت 

العبودي���ة جتري م���ن جميع �صكن���ات الإمام، عب���د اهلل ال�صالح 

هذا. لقد ا�صتمر ه���ذا الن�صال خم�صة ع�صر عاًما حتت لواء ويل 

اهلل هذا، اإىل اأن بلغ الن�صر يف 22 بهمن ]1979/2/11[... ال�صيء 

ال���ذي كان الإمام ي�صر عليه، وعلى اأ�صا�ص���ه تقّدَم منذ البداية، 

بالث���ورة اإىل الأم���ام... كان الإ�ص���الم... الإجن���از العظيم الذي 

حقق���ه الإمام هو اأنه جعَل الإ�ص���الم ومذهب الت�صيع ظهرًيا لهذه 

الث���ورة ولإيران... وهل كان باإمكاننا النت�صار من دون التم�صك 

بالإم���ام احل�صني Q؟... كان هذا اإجن���از الإمام، وكان العمل 

العظيم لالإمام هو هذا«.

يق���ول يف و�صيته: »كان اأهّم اإجناٍز للخميني العزيز هو اأّنه يف 

ب���ادئ الأمر جعل الإ�صالم ظهرًيا لإيران، ومن ثّم جعل اإيران يف 

خدمة الإ�صالم. لو مل يكن الإ�صالم، ولو مل تكن الروح الإ�صالمية 

�صائ���دة ب���ني هذا ال�ّصع���ب، لكان �ص���ّدام نه�س ه���ذا البلد كذئب 
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مفرت����س، ولقام���ت اأمريكا بالأم���ر نف�صه كالكل���ب امل�صعور. لكّن 

الإجن���از البارز لالإم���ام اخلميني هو يف جعل���ه الإ�صالم ركيزة، 

ويف جع���ل عا�صوراء وحمّرم، و�صفر والأيام الفاطمّية �صنًدا لهذا 

ال�ّصع���ب. لق���د اأحدث ث���ورات يف الثورة. وله���ذا، ويف كل مرحلة، 

جع���ل الآلف من الفدائيني من اأنف�صه���م دروًعا حتميكم وحتمي 

ال�صع���ب الإيرايّن، وتراب اإي���ران، وحتمي الإ�صالم، وجعلوا اأعتى 

القوى املادّية تذّل لهم«.

روؤي���ة ال�صهيد �صليماين ه���ذه، نابعة عن فك���ر اأ�صتاذه وقائده 

الإم���ام اخلمين���ي، ال���ذي اأم���اط اللث���ام يف 21 فروردي���ن 1343 

]1964/04/10[، وق���ال: »واهللمِ اإّن الإ�ص���الم كل���ه �صيا�ص���ة. لق���د 

 تنبع من الإ�صالم«.
1
قّدموا الإ�صالم بنحو �صّيئ. اإن �صيا�صة املُُدن

���ا يف 1 اآذر 1343 ]1964/11/22[: »لقد  وق���ال �صماحت���ه اأي�صً

و�ص���ع الإ�صالم لالإن�صان، اأ�صا�س احلياة الفردية من قبل ولدته؛ 

وو�صع اأ�صا�س املجتمع الأ�صري له ما دام هو يعي�س �صمن الأ�صرة، 

د املجتمع، وحني يقيم  وح���ّدد له تكليفه حني يب���داأ بالتعّلم، وَي���رمِ

العالقات م���ع �صائر البلدان والدول وال�صع���وب. لكّل هذا ُنُظمه. 

ل���كّل هذه الأمور اأحكامه���ا يف ال�صرع املطّهر. لي����س الأمر عبارة 

ع���ن دعاء وزيارة وح�صب. ولي�صت اأحكام الإ�صالم مقت�صرة على 

ال�ص���الة والدع���اء والزيارة، بل هذه جزء م���ن اأحكام الإ�صالم. 

وباب م���ن اأبوابه؛ يوجد يف الإ�صالم �صيا�ص���ة، يوجد يف الإ�صالم 

اإدارة البالد، الإ�صالم يدير البالد الكبرية«. 

1- ]سياسة المدن: مصطلح قديم للتعبير عن السياسة[.
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ت�صكيل جبهة املقاومة، ودعم القائد �صليماين حلكومة العراق 

اجلماهريي���ة، وتاأيي���د دور ال�صعوب يف حكم �صائ���ر الدول، اأمور 

نابعة من روؤية الإمام اخلميني هذه.

لقد ت�صكلت مدر�صة ال�صهيد �صليماين بناًء على روؤيته، الروؤية 

التي تت�صل خيوط ن�صيجها بجذور ]فكر[ الإمام اخلميني، وكان 

هو كمقتداه يعتقد باأن الروحانية وال�صيا�صة مت�صابكتان مًعا. 



االلتزام بالتكليف الشرعي

التكلي���ف م�صطلح فقه���ي وكالمي يعن���ي الوظيف���ة الدينية، 

اأو الوظيف���ة الت���ي األقاها الدي���ن على عاتق العب���د، والتي توجب 

عليه عم���اًل اأو ترك عم���ل. التكليف ال�صرعي ه���و تكليف منبعث 

من الأح���كام والأوامر ال�صرعية التي اأقره���ا ال�صارع للنا�س بغية 

تنظيم �صوؤون حياتهم.

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي يف 15 اآب���ان 1378 ]1999/11/04[: 

»اخل�صل���ة الأهّم يف وجود اإمامنا الكب���ري، كانت اأنه تغا�صى عن 

نف�صه وجتاهلها، وجعل التكليف حمور عمله وحركته«.

يقول �صماحته يف 19 دى 1384 ]2006/01/09[: »قال الإمام منذ 

الي���وم الأول: نحن ماأم���ورون بالتكليف... لقد عمل الإمام بتكليفه 

ا نتيجة ذلك«. الذي كان ماأموًرا به. واأعطاه اهلل تعاىل اأي�صً

يق���ول �صماحته يف 14 خ���رداد 1383 ]2004/06/03[: »ال�صيء 

ال���ذي كان يق���ود الإمام نح���و اأهداف���ه؛ التكليف الإله���ي والعمل 

ب���ه، واحلركة من اأجل اهلل تع���اىل. ولأن هذا كان دافعه، مل يكن 

يخ���اف، مل يك���ن ي�ص���ك، مل يكن يقن���ط، مل يكن يغ���رت، مل يكن 

يتزل���زل اأو حتى يتعب. هذه ميزات العم���ل بالتكليف والعمل من 

7
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همِ ال�صك ول  اأج���ل اهلل تع���اىل. من يعمْل من اأجل التكلي���ف ل َيْعرَتمِ

دمِ التفكرُي يف  يتزل���زْل، ول يتعْب، ول يرجْع ع���ن الطريق، ول ُيحدِّ

َهه«. ه ال�صخ�صية �صبيَله وتوُجّ منافعمِ

���ا، ميكننا اأن نعرث بجالٍء  ويف مدر�ص���ة ال�صهيد �صليماين اأي�صً

وجمال على جميع هذه احلقائق.

وكالإمام اخلمين���ي، جعل القائُد الفري���ق يف احلر�س الثوري 

احل���اج قا�صم �صليماين التكليف حمور حركت���ه و�صعيه. لقد اأخذ 

هذه الروؤية عن مقتداه. لذا، قال يف جمع من املجاهدين املدافعني 

ع���ن املقامات ال�صريف���ة: »مل يحالفنا التوفي���ق يف عمليات »بدر« 

ا  اأثن���اء احلرب ]املفرو�ص���ة[. كّنا �صاخطني ب�ص���دة، وقّدمنا اأي�صً

كث���رًيا من ال�صهداء. اجتمعن���ا جميًعا يف اليوم الت���ايل للعمليات 

يف جزي���رة جمن���ون. كان اجلمي���ع حزيًنا. وّجه الإم���ام يومذاك 

خطاًب���ا، وقد كان هذا اخلطاب غريًبا للغاية. قال الإمام: ينبغي 

علين���ا اأن ل ننظر اإىل النت�ص���ارات والهزائم، بل علينا اأن ننظر 

اإىل تكليفنا«.

يق���ول الإم���ام اخلمين���ي يف 5 ا�صفن���د 1357 ]1979/03/06[: 

»بع���د ال�صغوط الت���ي مار�صتها احلكوم���ة الإيرانية وحممد ر�صا 

�ص���اه، ال�ص���اه ال�صابق، عل���ى احلكوم���ة العراقي���ة، وحما�صرتهم 

ملنزلن���ا، وبعد اللق���اءات املتبادل���ة والأحاديث التي ج���رت بيننا 

وب���ني احلكومة العراقية، حّذرناهم ب���اأن امل�صاألة بالن�صبة لنا هي 

م�صاأل���ة �صرعي���ة، وتكلي���ف اإلهي، ولي����س باإمكاين، كم���ا تقولون، 

ترك الأم���ر الإلهي والتكليف ال�صرعي. ]وقل���ت لهم[ اإن الأعمال 
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ا افعل���وا ما �صئتم.  الت���ي اأقوم بها هن���ا، �صاأقوم به���ا، واأنتم اأي�صً

كان���وا يطالبوننا ]ب���رتك العمل بتكليفنا، قائلني[: مب���ا اأنه لدينا 

التزامات جتاه احلكومة الإيرانية، ومبا اأن الأن�صطة التي تقومون 

بها اأنتم واأ�صحابكم تتعار�س مع تلك اللتزامات؛ فاإننا ل نحتمل 

ه���ذا. فاأجبتهم: اأنا لي�س عن���دي التزامات ]جتاه اأحد[، اأنتم من 

عن���ده التزامات. اأنا عل���ّي تكليف �صرعي، واأعم���ل به ول اأكرتث 

بالتزاماتكم، و�صاأخطب من على املنابر، كما �صاأ�صدر البيانات، 

و�صاأ�صجل الأ�صرط���ة واأر�صلها ]اإىل اإيران[. هذا تكليفي، واعملوا 

ا مبا عليكم من تكليف«. اأنتم اأي�صً

���ا، والعمل  ���ا لتلميذ مدر�ص���ة الإمام اأي�صً وكان التكلي���ف ُمهًمّ

ا ل���ه. كان تكليف���ه حيًنا قت���ال �صدام،  بالتكلي���ف ال�صرع���ي مهًمّ

واملحافظ���ة عل���ى الأم���ن يف �صي�صت���ان وبلوت�ص�صتان حيًن���ا اآخر، 

وحمارب���ة داع����س يف حني ثالث. كان التكلي���ف يف �صاحة احلرب 

ه���ذه ه���و مراع���اة الأح���كام ال�صرعي���ة. اإّن حربنا ه���ي من اأجل 

مراعاة احلالل واحلرام، ومن اأجل تطبيق احلدود الإلهية.

اأثن���اء احل���رب مع داع����س يف �صوري���ا، كتب القائ���د �صليماين 

ر�صالة اإىل اأحد ال�صوريني، اأورد فيها: »اأنا اأخوك ال�صغري، قا�صم 

�صليم���اين. ل بد اأنك تعرفني. قّدمنا لل�ّصّنة خدمات كثرية يف كل 

مكان. اأنا �صيعي واأنت �صّني... فهمت من القراآن الكرمي و�صحيح 

البخاري والكتب الأخرى املوجودة يف بيتكم اأنكم اأنا�س موؤمنون. 

بداي���ة اأعتذر منك���م، واأرجو اأن تتقبل���وا اعت���ذاري ل�صتخدامنا 

بيتك���م من دون اإذنكم. ثانًي���ا، اإذا كّنا اأحلقنا اأ�ص���راًرا ببيتكم، 
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فنحن على ا�صتعداد لدفع تعوي�صات عنها... نحن نعتقد اأننا واأنا 

[ ندين لك���م، لبقائنا يف بيتكم م���ن دون اإذنكم. هذا  ]بالأخ����سّ

رق���م هاتف���ي يف اإيران. اأمتن���ى اأن تت�صلوا. اأن���ا م�صتعد لفعل اأي 

�صيء تريدونه«.

يقول الإمام اخلامنئي يف 18 دى 1398 ]2020/01/08[: »كان 

ال�صهي���د �صليم���اين مراعًيا ب�ص���دة للحدود ال�صرعي���ة. قد ين�صى 

بع����س النا�س احلدود الإلهي���ة يف �صاحة احل���رب، يقولون: لي�س 

ا  الوقت الآن ملثل هذه الأمور. ل، هو كان يراعيها... كان حري�صً

عل���ى األ ُيعتدى على اأحد، واأل يظلم اأحد. كان يحتاط يف اأمور ل 

يرى عادة كثريون يف املجال الع�صكري �صرورًة لالحتياط فيها.

يقول الأ�صري املحّرر ورفيق جهاد ال�صهيد، القائد حممد ر�صا 

ح�صني �صعدي: »كان احلاج قا�ص���م يراعي الق�صايا ال�صرعية يف 

.
1
خ�صم املعارك ويف �صاحات القتال«

كان القائ���د �صليم���اين ي�صعى من اأج���ل العمل بتكليف���ه واأداء 

واجب���ه ومراع���اة احل���دود ال�صرعي���ة، كان يحر�س عل���ى العمل 

باأحكام الدين والقراآن، والعمل بتعليمات اإماَمي الثورة. لقد كان 

ا. عاماًل اإلهًيّ

يق���ول اآي���ة اهلل عب���د اهلل ج���وادي اآملي بع���د �صه���ادة القائد 

�صليم���اين، وبعد انتهاء در�س اخلارج يف الفقه: »جميعنا مدينون 

ل�صهادة وجماهدات اأخين���ا العزيز هذا، املرحوم ال�صهيد القائد 

الفريق احلاج قا�صم �صليماين ... الإن�صان الذي ق�صى عمره 

1 -ماهنامۀ ياران ]مجلّة ياران الشهريّة[، ش 171، ص 52.
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يف خدم���ة الق���راآن، و�ص���ان عزتن���ا، وحافظ على اأمنن���ا، و�صان 

عر�صنا، وحافظ على ديننا، و�صان �صرفنا، وحافظ على نظامنا، 

وحاف���ظ على تعاليم الإمام، وحافظ على تعاليم القائد... اإلهي! 

اإنك اأنت ال�صاهد على اأن عزيزنا هذا جنديك!«.

يتاأل���ق العم���ل بالتكلي���ف ال�صرع���ي يف مدر�صة ه���ذا ال�صهيد؛ 

وهي املدر�صة التابع���ة ملدر�صة الإمام اخلميني. وامَلعَلم البارز يف 

ا، هو اللتزام بالتكليف ال�صرعي.  مدر�صة املُراد اأي�صً





العقالنية

حتول���ت العقالني���ة يف التعالي���م الإ�صالمي���ة اإىل كلمة ت�صاوق 

الدي���ن، اإىل احل���د الذي اأ�ص���ارت فيه الأحادي���ث والروايات اإىل 

ت�صاوق العقل وال�صرع.

بن���ى الإمام مدر�صته عل���ى اأ�صا�س الإ�ص���الم الأ�صيل. واإذا ما 

ورد يف مدر�ص���ة الإمام اخلمين���ي حديث عن العقالنية، فاإن هذا 

امَلْعلم اأن�صاأه الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل.

يقول الإمام اخلميني يف 22 مهر 1357 ]1978/10/14[: »ميلك 

الإ�ص���الم نظرية لهذا الإن�صان اجلامع ل���كل �صيء، اأي له مراتب 

من ع���امل الطبيعة اإىل م���ا وراء الطبيعة وحتى ع���امل الالهوت، 

ولدي���ه برنامج له. يريد الإ�صالم اأن يبن���ي اإن�صاًنا جامًعا، اأي اأن 

مينحه الر�صد بالنحو الذي ينبغي. فاإذا كان على �صبيل الطبيعة، 

���ا، واإذا كان على �صبيل الرزخ، ف�صيمنحه  ا طبيعيًّ ف�صيعطيه منوًّ

ر�ص���ًدا برزخيًّا، واإذا كان على �صبيل الروحانية، ف�صيمنحه تعالًيا 

روحانيًّا، واإذا كان على �صبيل العقالنية، ف�صيهبه ت�صامًيا عقليًّا«.

  ما اأكرث العوامل يف ذهن العقل

ما اأو�صع هذا البحر الذي للعقل

8
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  هذا العامل فكرة من العقل الكّلي

العقل كامللك وال�صور هي الُر�صل

  ]تا چه عاملهاست در سودای عقل

  تا چه باپهناست این دریای عقل[
  ]این جهان، یک فکرت است از عقل کل

  عقل چون شاه است وصورتها ُرسل[1
يف 26 ت���ري 1361 ]1982/07/17[، كتب هذا احلكيم العامل يف 

ر�صال���ة عرفانية حلجة الإ�صالم احل���اج اأحمد اخلميني: »تتحول 

ه���ذه اخلط���وة الرهانية والعقلي���ة اإىل خطوة روحي���ة واإميانية، 

عندما ت�صل م���ن اأفق العقل اإىل مقام القلب، وي�صّدق القلب ما 

اأثبته ال�صتدلل العقلي«.

���ا يف ر�صالته لغوربات�ص���وف، زعيم الحتاد  واأورد الإم���ام اأي�صً

ال�صوفييت���ي: »اإن معي���ار املعرفة يف احلكمة الإلهي���ة هو اأعّم من 

احل�س والعقل، فيدخل املعقول ]املدرك بالعقل[ يف دائرة العلم«.

الُبع���دان املهّم���ان والأ�صا�صيان يف مدر�صة الإم���ام اخلميني، 

هما الُبعد املعنوي والبعد العقالين. 

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1390 ]2011/06/04[: 

1- ]موالنا جلل الدين الرومي، األرجوزة المعنوية[.
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»فيما يتعلق بالبع���د العقالين، فقد كان اإعمال احلكمة والتدبري 

والفكر والتخطيط، حمط اهتمام يف مدر�صة الإمام«.

النتخاب���ات مبحوري���ة ال�صعب، الت�ص���ّدد وع���دم الليونة جتاه 

العدو املعتدي، عدم الرك���ون اإىل الأعداء وامل�صتكرين، بث روح 

الثق���ة بالنف�س، وتفهيم ال�صعب اأن البلد ملك له؛ هي من مظاهر 

عقالني���ة الإم���ام يف مدر�صت���ه الواهب���ة للحياة. جمي���ع مظاهر 

العقالني���ة هذه، مع اإعمال احلكمة والتدبري والفكر والتخطيط، 

تتجلى للعيان بدقة يف مدر�صة ال�صهيد �صليماين.  

يف بهم���ن 1388 ]�صب���اط 2010[، يقول هذا القائ���د العزيز يف 

جمع م���ن قّوة القد����س التابعة للحر����س: »يختلف الع���راق ب�صكل 

اأ�صا�ص���ي ع���ن الياب���ان واأملاني���ا وكوري���ا اجلنوبية. ل ميك���ن اأبًدا 

لالأمريكي���ني اأن يبق���وا يف الع���راق وين�صئوا قواعد. ل���ن ياأتي يوم 

يك���ون فيه العراق ككوريا واليابان واأملاني���ا. يوجد هذا الختالف 

يف الثقافة ويف احلدود املحيطة، ويف وجود اجلمهورية الإ�صالمية 

وه���ذا ال�صعب... كّنا ن�صمع يف املا�صي اأن���ه كان على كل من يريد 

زي���ارة الإمام احل�ص���ني Q اأن يقّدم يده ]ليقطعوه���ا[. واليوم، 

فاإّن���ا نرى ب���اأّم اأعيننا، ويعلم اجلمي���ع اأن التفجريات تقع يف هذه 

الط���رق ]املوؤدية اإىل مقامات الأئم���ة يف العراق[، والأمر ي�صتد يف 

ه���ذه ال�صنوات كل عام اأكرث من �صابقه، وينطلق النا�س حفاة نحو 

كرب���الء. لو كان لدى الأمركيني عق���ل ولو مبقدار ذرة، اإًذا لعلموا 

بروؤيتهم لهذه امل�صاهد، اأن العراق لي�س مكاًنا ميكنهم البقاء فيه«.
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العق���ل والتدب���ري والفك���ر والتخطي���ط ت�صّج به���ا ت�صريحات 

القائ���د �صليماين. والت�صدد وعدم الليونة جتاه الأعداء م�صهودان 

ويتجلي���ان يف روؤيت���ه ويف كالمه. وبث روح الأم���ل والثقة بالنف�س 

يتجليان للعيان يف خطبه. 

عام 1391 ]2012 - 2013[، يقول القائد �صليماين يف ح�صد من 

ق���ّوة القد�س التابعة للحر�س: »اعتقادي هو اأّن اهلل تعاىل قّدر يف 

هذه الوقائع ]هجوم امل�صلحني[ يف �صوريا، خرًيا عظيًما لثورتنا... 

م���ن املتيقن اأن ل اأمل يف �صيطرة امل�صلحني. كانت دعايتهم قوية 

ا يف ق�صي���ة ]ال�صيطرة على[ دم�ص���ق، ومل يتمكنوا، ثم ركزوا  جًدّ

ا مل ينجحوا بف�صل  دعايتهم الوا�صعة على حلب... ويف حلب اأي�صً

اهلل تع���اىل. وميكنن���ي الآن القول: اإّن ما يزيد ع���ن 80 باملئة من 

اأرا�ص���ي �صوريا ت�صيطر علي���ه بنحو بنيوي الدول���ة ال�صورية. لقد 

�صقط���ت هيمنة هذا امل�ص���روع، واجلميع يقر بذل���ك... وحتى لو 

جاوؤوا ب�صعف هذه القوات، فاإّن هذا امل�صروع �صقط«.

ه���ذه الت�صريح���ات هي ثم���رة عقالنية القائد احل���اج قا�صم 

�صليماين وتدب���ريه وتخطيطه. وقد كان ظ���ّل العقالنية والتدبري 

الذي األقى بنف�صه على عمله، متجلًيا وبارًزا.

يقول الإمام اخلامنئي يف 18 دى 1398 ]2020/01/08[: »كان 

ال�صهي���د �صليماين �صجاًع���ا، كما كان خمطًط���ا. مل يكن �صجاًعا 

وح�ص���ب. بع�صهم لديه���م ال�صجاع���ة، اإل اأنهم ل ميلك���ون العقل 

والتدبري ال�صروري لإعمال هذه ال�صجاعة. وبع�صهم خمططون، 
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اإل اأنه���م لي�صوا من اأه���ل العمل والإقدام، ولي����س لديهم اجلراأة 

عل���ى العمل. كان لهذا ال�صهيد العزي���ز اجلراأة والتخطيط -كان 

يقتحم املخاطر ول يهاب �صيًئا، لي�س فقط يف اأحداث هذه الأيام، 

ا يف موق���ع قيادة فرقة  ب���ل يف اأثناء مرحلة الدف���اع املقد�س اأي�صً

»ثار اهلل« كان كذل���ك، هو وفرقته- . فكان يفكر ويخطط، وكان 

ميلك منطًقا لأعماله. ومل تكن هذه ال�صجاعة وهذا التخطيط يف 

املجال الع�صكري فقط، بل كان كذلك يف ميدان ال�صيا�صة. لطاملا 

حتدثت، اأنا العبد، لالأ�صدقاء العاملني يف ال�صاحة ال�صيا�صية عن 

ه���ذا: عن �صلوكه، وعن اأعمال���ه. كان يف جمال ال�صيا�صة �صجاًعا 

ًعا، وكان يوؤّثر«. كما كان مدّبًرا. كان لكالمه اأثر، وكان ُمقنمِ

يقول ال�صيد حميد ر�صا فراهاين: »كان احلاج قا�صم اأعطى 

تعليمات لوحدة الدعم واملوؤن يف الفرقة، لري�صلوا ب�صع كيلوات 

من �صحم الإلية اإىل اجلبهة ]خالل احلرب املفرو�صة[. ملا و�صل 

وو�صع  ن��ار،  با�صرام  قا�صم  احل��اج  اأم��ر  اجلبهة،  اإىل  ال�صحم 

ال�صحم فيها. �صرع ال�صحم بالحرتاق وطغت رائحة ال�صواء على 

كل اجلبهة. يف اليوم الأول والثاين، وبغية تعزيز روحية املقاتلني 

يف اخلط الأمامي، اأمر احلاج قا�صم وحدة املوؤن باإعداد طعام 

»تشلوکباب«  يومذاك  الأمامي  كان طعام اخلط  ولذيذ.  �صاخن 

ا  ]اأرز مع كفتة[، وم�صروًبا غازيًّا يف علب معدنية باردة... وعو�صً

اأمر احلاج قا�صم �صباب الفيلق  عن فتح النار على خط العدو؛ 

وراء  ما  اإىل  اليدوية  كالقنابل  الفارغة  املعدنية  علبهم  لريموا 

�صواتر البعثيني الرتابية.
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خطنا  من  كاملطر  تت�صاقط  الفارغة  املعدنية  العلب  اأخ��ذت   

ا فعلت العلب فعل القنابل  اإىل ما وراء �صواتر العراقيني. واأي�صً

دات اجلنود البعثيني اجلوعى والعطا�صى  اليدوية، بحيث اإن َمعمِ

اأحدثت رائحة ال�صحم امل�صوي  تفّجرت فيها احلوام�س املعوية. 

وع��ل��ب امل�����ص��روب ال��غ��ازي ال��ف��ارغ��ة زل���زاًل يف خ��ط��وط ال��دف��اع 

اأول جندي عراقي  دقائق، حتى ظهر  ب�صع  العراقية. مل مت�س 

بني  ا�صت�صالًما،  املرفوعتني  ويديه  الأبي�س،  الداخلي  بقمي�صه 

ال�صاترين الرتابيني ]العراقي والإيراين[. اأخذ اجلندي العراقي 

اإىل  ال�صباب  اأخذه  واألقى بنف�صه عند �صاترنا الرتابي.  يرك�س، 

مع  تشلوکباب  وجبة  باإعطائه  قا�صم  احلاج  اأمر  قا�صم.  احلاج 

اأمر  طعامه،  العراقي  اجلندي  اأنهى  ملّا  ب��ارد.  غ��ازي  م�صروب 

احلاج قا�صم باطالق �صراحه. بداية مل يكن اجلندي ي�صّدق...

لذا، كلما كان مي�صي ب�صع خطوات، كان ي�صتدير وينظر خلفه، 

اأن و�صل اإىل �صواترهم الرتابية، واختفى خلفها. بعد ب�صع  اإىل 

دقائق، ظهر من خلف ال�صاتر �صف من اجلنود العراقيني، بدا 

كاحلية التي تزحف على الأر�س من دون رمق... بلغ احلاجَّ قا�صم 

خُر ا�صت�صالم ع�صرين جنديًّا عراقيًّا، اأمر وحدة املوؤن لري�صلوا 

ب�صعة مئات من وجبات ال�صواء ال�صاخن اإىل اخلط... فتح احلاج 

ر�صا�صة  حتى  اإط��الق  دون  من  العراقي  الرتابي  ال�صاتر  قا�صم 

.
1
واحدة ومن دون اإراقة الدماء«

1- حاج قاسم، سلم، ص 251 تا 253.
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يدل ه���ذا التخطيط على حكمة احل���اج قا�صم �صليماين. لقد 

اأعّزه عقله وتدبريه.

اأخ���ذ القائ���د �صليماين ه���ذه العقالني���ة من مدر�ص���ة الإمام 

اخلمين���ي، وقد كان الإمام يرى للعقل موقًعا ومقاًما بارًزا، وكان 

يعتقد اأن قيمة الإن�صان وموقعه املمتاز رهن امتالكه للعقل، ذلك 

اأن احلق تعاىل باإعطائه العقل لالإن�صان فقد اأعطاه كل �صيء.

وبالن�صب���ة للعق���ل، فق���د كان الإمام اخلميني يعتق���د اأن قيمة 

الإن�صان وقيمة اإن�صانيته ه���ي بهذه الرثوة القّيمة والرفيعة، التي 

.
1
هي اأ�صا�س متايزه عن �صائر خملوقات اهلل تعاىل

1- كتاب طلب واراده ]الطلب واإلرادة[، ص 141 و142.
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كان الإمام اخلميني، موؤ�ص�س اجلمهورية الإ�صالمية يف اإيران، 

يوؤك���د دائًما على دور ال�صعب يف احلكومة، وكان يعدُّ ال�صعب اأحَد 

دعائ���م احلكومة الإ�صالمي���ة، ويوؤكد دائًم���ا يف ت�صريحاته على 

�صرورة اعتماد الدولة على ال�صعب.

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1383 ]2004/06/03[، 

و�صم���ن مرا�ص���م الذك���رى ال�صنوي���ة اخلام�صة ع�ص���رة لرحتال 

الإمام اخلمين���ي: »اإن راأي ال�صعب يف املدر�صة ال�صيا�صية لالإمام 

م�صريي وموؤّثر باملعنى احلقيقي للكلمة. هذه هي عظمة واأهّمّية 

راأي ال�صع���ب. من ناحية اأخرى، كان الإمام، وبالعتماد على قّوة 

راأي ال�صع���ب، يرى اأنه ميكن باإرادة ال�صعب احلديدية الوقوف يف 

وجه جميع قوى العامل املعتدية، وقد وقف«.

كان الإم���ام اخلمين���ي يعتق���د اأن���ه ميك���ن مب�صارك���ة ال�صعب 

ومراقبته الت�صدي جلميع النحرافات، وحفظ نظام اجلمهورية 

الإ�صالمية. 

وباإمي���ان الإمام اخلمين���ي، مب�صوؤولية عموم اأف���راد املجتمع، 

و�ص���رورة الرقاب���ة العام���ة لل�صعب يف جمي���ع ال�ص���وؤون، مبا فيها 

9
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اأداء رجال الدول���ة والنظام ال�صيا�صي، فقد كان يوؤكد على ]دور[  

الإعالم، وعل���ى متابعة نتائج الرقابة الدقيق���ة لل�صعب، حتى يف 

نطاق املنظمات واملوؤ�ص�صات، وكان يرى اأّن انعدام الرقابة العامة، 

يف�صي اإىل الف�صاد وزوال نظام »ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية«.

يق���ول �صماحت���ه يف 10 ت���ري 1360 ]1981/07/01[ ل���دى لقائه 

علم���اء الدي���ن يف طه���ران: »اإذا مل ميار����س ال�صع���ب الرقابة يف 

ق�صايا احلكوم���ة واملجل�س ويف كل �صيء، اإذا تنّحى جانًبا، و�صّلم 

الأم���ور لهوؤلء ]رج���ال الدولة واملجل����س[ وان�صغ���ل ب�صوؤونه، فقد 

ياأت���ي يوم تف�صد في���ه الأمور... اإذا مل يتدخ���ل ]ال�صعب[ وتعّر�س 

الإ�ص���الم ل�صربة، ف���اإن كل واحد مّنا م�ص���وؤول يف حمكمة العدل 

الإله���ي... وهل ميكن الق���ول: نحن ل �صاأن لن���ا بالإ�صالم؟! اأنت 

مكّلف باملحافظة على ]الإ�صالم[«.

لقد كانت هذه نظرة الإمام اخلميني اإىل دور ال�صعب. وقد تاأّلق 

ا، يف جمال ت�صكيل حكومة »ال�صيادة ال�صعبّية الدينّية«  ال�صعب، حقًّ

و�صيانتها، اإىل احلد الذي كتب الإمام اخلميني يف و�صيته: »بجراأة 

اأّدعي، اأّن ال�صعب الإيراين وجماهريه املليونية يف الع�صر الراهن، 

اأف�صل من �صعب احلجاز يف عهد ر�صول اهلل P، ومن �صعب الكوفة 

والعراق يف عهد اأمري املوؤمنني واحل�صني بن عليL... نحن نرى 

اليوم اأّي مالحم ي�صّطرها ال�صعب الإيراين، واأّي ت�صحيات يبذلها، 

بحما�صة و�صوق كاملني، بدًءا بالقوات امل�صلحة وقوى الأمن واحلر�س 

والتعبئ���ة، وانتهاًء بالقوات ال�صعبية من الع�صائر واملتطوعني، ومن 

الق���وات يف اجلبهات ومن هم وراء اجلبه���ات... كل هذا نابع من 
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حبهم وولئه���م واإميانهم القوّي باهلل تع���اىل وبالإ�صالم وباحلياة 

الأبدي���ة... نح���ن جميًعا نفتخر باأننا نعي����س يف ع�صر كهذا، وبني 

يدي �صعب كهذا«.

���ا، يتاألق ه���ذا العتقاد  يف مدر�ص���ة ال�صهي���د �صليم���اين اأي�صً

ال�صادق بدور ال�صعب والولء لل�صعب الإيراين ولالأمة الإ�صالمية. 

لقد كان ال�صهيد تلميَذ الإمام وتابًعا له، يحذو حذو قائده ومراده 

متاًما، ويحب ال�صعب الإيراين.

كت���ب القائد احل���اج قا�ص���م �صليم���اين يف و�صيت���ه: »اإخواين 

واأخوات���ي الإيرانّي���ني الأع���ّزاء! اأّيه���ا ال�ّصعب ال�ّصام���خ ال�صريف! 

فداك���م روحي واأرواح اأمثايل اآلف املّرات، كما بذلتم اأنتم مئات 

اآلف الأرواح فداًء لالإ�صالم وفداًء لإيران«.

وكذلك فقد اأورد هذا العزيز احلّر، والعارف الذي قّل نظريه 

يف و�صيت���ه: »وامل�صاأل���ة الت���ي اأوّجهها لأه���ايل كرم���ان الأعزاء، 

الأه���ايل املحبوب���ني الذين قّدموا خ���الل اأعوام الدف���اع املقد�س 

الثمانية اأرفع الت�صحيات، وبذلوا لالإ�صالم قادًة وجماهدين ذوي 

ا. اأنا خجٌل دائًما منهم... اأعزائي... اأحبكم  مقامات �صامية جًدّ

اأكرث من اأبي واأمي واأبنائي واأخواتي واإخواين، لأين ق�صيُت معكم 

اأوقاتًا اأكرث منهم. مع اأين ب�صعة منهم وهم ب�صعة مني، اإل اأنهم 

قبلوا اأن اأنذر وجودي لأجل وجودكم ووجود ال�صعب الإيراين«.

ا�صتق���ى القائ���د الفري���ق احلاج قا�ص���م �صليم���اين هذا احلب 

للنا����س م���ن مدر�ص���ة الإمام اخلمين���ي. يقول يف اإح���دى خطبه: 
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»اأخواتنا، اإخوانن���ا، اأعزاءنا! لقد حتدث الإمام عن هذا ال�صعب 

باأجم���ل العب���ارات وباأكرثها عاطفي���ة واأ�صّده���ا روحانية، فكتب 

يف و�صيت���ه: »ال�صع���ب الإيراين الذي روحي ف���داه«. ال�صعب الذي 

ي�صتح���ّق ]اأن تفدي���ه[ روًح���ا ك���روح الإمام؛ روح���ي، وروح ح�صني 

بادپ���ا، وروح جم���ايل، وروح اهلل دادي واأرواح جمي���ع �صهدائن���ا، 

ت�صتح���ق اأن ُتبذل وُتفدى من اأجل���ه. اإن جتربة هذا ال�صعب الذي 

ه���و �صريف وعزيز وفدائي وويّف وحكي���م و�صامخ، هي اليوم على 

 .
1
راأ�س التجارب الناجحة جلميع ال�صعوب«

 1395 ارديبه�ص���ت   6 يف  �صليم���اين  القائ���د  كت���ب  ���ا،  واأي�صً

]2016/04/25[، يف جواب ل���ه على ر�صالة �صاب: »يل الفخر باأن 

اأك���ون جمّنًدا يف مهمة الدفاع عن �صع���ب قال عنه الإمام: روحي 

فداه«.

يقول حج���ة الإ�صالم ال�صيد اإبراهيم رئي�ص���ي، رئي�س ال�صلطة 

الق�صائية، يف بهمن 1398 ]�صباط 2020[، يف مرا�صم اأربعني هذا 

ال�صهيد احلكيم والكب���ري: »كان ال�صهيد �صليماين يوؤمن بالنا�س، 

ا، وكان  ومل يك���ن يع���ّد وجهات نظر النا����س واآراءهم اأم���ًرا �صكلًيّ

يوؤمن حقيقة بالنا�س. كان حقيقة، يع�صق ال�صعب وجميع مظلومي 

الع���امل، ومل يك���ن هذا احل���ب حكًرا عل���ى الكرم���اين والإيراين 

وال�صوري والعراقي والأفغاين«.

يقول الدكت���ور حممد تركمن: »جاء القائد ]�صليماين[ لزيارة 

1 - ماهنامۀ فکه ]دورّية فّكة الشهرّية[، العدد 202، ص 34.
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حفيديه التواأم يف امل�صفى... حتية احلاج قا�صم و�صوؤاله الب�صيط 

والداف���ئ عن اأحوالنا، ك�صرا الأج���واء اجلليدية التي خيمت على 

املمر�ص���ني، ويف طرفة عني، التفَّ حول���ه ممر�صو الق�صم. قررنا 

ا ح���دة مالحظته.  التق���اط �صورة تذكاري���ة. اأث���ار اهتمامي جًدّ

التّف حول���ه جميع ممر�صي الق�صم، وتاأهب���وا للتقاط ال�صورة. 

مل تك���ن ال�صورة التذكارية قد التقطت بع���د ملّا اأ�صار القائد اإىل 

اآخ���ر ال�صال���ة. كان اأحد عم���ال النظافة مي�صح اأر����س ال�صالة. 

���ا يف �صورتنا  ن���اداه القائد، وق���ال له: علي���ك اأن تظهر اأنت اأي�صً

.
1
التذكارية«

يق���ول القائد حممد ر�ص���ا فالح زاده: »يف حل���ب كان ي�صاعد 

���ا لإخالء املدين���ة من ال�صكان، اأي اإن���ه كان ينقل النا�س  �صخ�صيًّ

بنف�ص���ه بال�صيارة، ليبذل الآخرون جهًدا اأكر. وكان يواظب على 

التو�صي���ة بتاأم���ني حاجّيات النا����س، يف ف�صل ال�صت���اء هذا، من 

املالب����س ال�صتوية والبطاني���ات وو�صائل الن���وم املريحة، ويو�صي 

ويوؤك���د ويتاب���ع بجدية ق�صاي���ا املاء والغ���ذاء وال�صح���ة والعالج 

اخلا�ص���ة بهم. يف حلب والبوكمال ويف �صوريا عموًما؛ كان يكّر�س 

�صطًرا من جهده حلماية النا����س واإيوائهم واإطعامهم وطبابتهم 

وعالجه���م، بحيث اإنه كان يت�ص���رف وكاأّن هوؤلء النا�س هم اأبوه 

واأمه واإخوت���ه واأخواته واأبناوؤه... كان يق�صي حوائج النا�س مهما 

ا�صتطاع ذلك«.

1 - ويژه نامه جمهوری اسالمی ]العدد الخاّص بصحيفة »جمهوری اسالمی«[، 
20 بهمن، 1399، ص 4.
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وي�صي���ف: »كان ق���د ع���اد ذات يوم م���ن كرم���ان. وكان متعًبا 

للغاي���ة. ق���ال: وكاأين خرج���ُت م���ن حتت حمدل���ة. �ُصئ���ل: ملاذا؟ 

ق���ال: من كرثة ما كان عندي مراجع���ون. عني هوؤلء النا�س على 

���ا اأ�صاعد اإىل  م�صاع���دة اأمثالن���ا وينتظرون مّنا ذل���ك. واأنا اأي�صً

.
1
احلد الذي مب�صتطاعي«

ح���ب القائد �صليماين للنا�س هو الذي جعل قلوبهم حترتق يف 

جميع امل���دن واملحافظات الإيرانّية، ويف الع���راق ولبنان و�صوريا 

واليم���ن وباك�صت���ان واأفغان�صت���ان واآذربايج���ان ونيجرييا ورو�صيا 

وتركي���ا والهن���د، يف مرا�ص���م ت�صييع���ه ومرا�صم تاأبين���ه، وراحوا 

جميًعا يقيمون املاآمت والعزاء له.

يقول ال�صيد �صادق خ���رازي: »كّنا قبل وفاته باأربعة اأيام عند 

ع���امل كبري حكيم. قال القائد �صليماين لذاك العامل: دعوت اهلل 

تع���اىل يف ال�صح���ر: اإلهي! خذ من عمري خم����س �صنوات واأعطها 

له���ذا العامل! فتب�ّصم ذاك العامل وقال: منذ خم�صة و�صبعني عاًما 

واأن���ا اأوؤل���ف كتًب���ا ملدر�صة اأهل البي���ت، وبحثت، وجمع���ت ر�صائل 

خمتلف���ة يف امل�صتدركات الفقهية والأ�صولية، وكتبت ما يربو على 

140 اإىل 150 كتاًب���ا ور�صال���ة علمية وفقهي���ة ويف التف�صري، رّبيت 

مئ���ات الطالب، كل هذا ف���داًء خلم�س دقائق ]م���ن عمر[ قا�صم 

�صليم���اين ومناجاته وح�صوره يف ال�صاحة الربوبية وخدماته التي 

قّدمه���ا هلل وللخل���ق. اأنا م�صتعد لوهب���ك كل حياتي مقابل خم�س 

1ـ ويژه نامه حاج قاسم ]العدد الخاّص بالحاج قاسِم[، ص 177.
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.
1
دقائق ]من حياتك[!«

يق���ول الإمام اخلامنئي يف 18 دى 1398 ]2020/01/08[: »كلما 

كان هذا ال�صهيد العزيز يقّدم لنا تقريًرا –كتابيًّا كان اأم �صفويًّا– 

عن املهمات التي اأداها، كنت، اأنا العبد، اأثني عليه من قلبي وعلى 

ل�ص���اين، اأّما اليوم، فاإّنني ]اأنحن���ي[ له تعظيًما، مقابل ما كان هو 

الأ�صا�س يف حدوثه، ومقابل ما حققه للبلد بل وللمنطقة. لقد حقق 

اأمًرا عظيًما واأقام قيامة. لقد اأبرزت روحانيته �صهادَته على هذا 

النح���و. مرا�صم الت�صييع الإيرانية هذه، مرا�صم الت�صييع العراقية 

ه���ذه؛ ماذا فعل هوؤلء النا�س يف الكاظَمنْي، يف بغداد، يف النجف 

ويف كربالء بهذا اجلثمان املقّطع اإرًبا اإرًبا!«.

���ا �صماحته يف 22 ت���ري 1399 ]2020/07/12[: »لقد  يقول اأي�صً

اأثب���ت النا����س يف اإجاللهم وتكرميه���م ملظهر اقت���دار الإيرانيني 

الوطن���ي واجله���ادي، اأعني ب���ه ال�صهيد �صليم���اين، اأنهم يوؤمنون 

بالن�ص���ال واملقاومة يف وجه ال�صتكبار، واأنه���م يعتقدون باأ�صمى 

القيم لبطلهم القومي«.

يقول القائد ح�صني جنات يف 26 بهمن 1398 ]2020/02/15[: 

»اأدى الدعم ال�صت�صاري الذي قّدمه احلاج قا�صم �صليماين للدول 

ولل�صع���وب التي كان���ت ت�صعى لال�صتق���الل وملحارب���ة ال�صتعمار، 

اإىل اأن يغ���دو احلاج قا�صم حمبوًبا ب���ني النا�س، لأن النا�س كانوا 

�صاه���دوا قتل الأطفال الأبري���اء يف �صوريا والعراق واليمن، وكان 

1 - ويژه نامه مکتب حاج قاسم ]العدد الخاّص بمدرسة الحاج قاسم[، ص 82.
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ا انتقم لهوؤلء الأطفال الأبرياء  هذا كافًيا لأن يحب النا�س �صخ�صً

من داع�س واأمريكا«.

غ���دا هذا احلب املتبادل بني ال�صهيد �صليماين والنا�س، امَلْعَلم 

الب���ارز ملدر�صة �صليماين. ولقد راأيتم جي���ًدا هذا احلب نف�صه يف 

ي���وم 12 بهمن 1357 ]1979/02/01[ حني ا�صتقبال النا�س لالإمام 

اخلمين���ي، ويف 16 خ���رداد 1368 ]1989/06/06[ عن���د ت�صيي���ع 

اجلثمان الطاهر لالإمام اخلميني.   

                         

  



حراسة القيم

كلم���ة قيم���ة، مفهوٌم له اأ�صا����س يف نف�صه. وه���و القيمّية وكون 

ال�ص���يء قّيًم���ا. تعّد القيم من اأهّم العوام���ل يف النظام العقائدي 

لالإن�ص���ان وردود اأفعال���ه. فعندما يقبل الفرد بقيم���ة ما، ت�صبح 

���ا يف  اجّتاهاته.  ه���ذه القيم���ة هدًف���ا ل���ه، وت���وؤّدي دوًرا م�صرييًّ

يف مدر�ص���ة الإمام اخلميني، متّثل حمارب���ة ال�صتكبار، الثورّية، 

طل���ب العدال���ة، البتع���اد ع���ن حي���اة ال���رتف، وب�صاط���ة عي����س 

امل�صوؤول���ني، رف����س العلمانّي���ة الأخالقّية والإباحّي���ة، الدفاع عن 

مظلومي العامل، الوقوف وال�صمود يف وجه العدو، ترويج الأخالق 

الفا�صل���ة، الوحدة، امل�صاواة والأخّوة، رف����س التبعّية ال�صيا�صّية، 

الب�صرية، معرفة العدّو والتقوى، القيم املقبولة التي يجب العمل 

به���ا وحرا�صتها. ولقد اأو�صح الإم���ام اخلميني مظهَر القيم عند 

ا يف  �صرح���ه ملو�صوع »ولي���ة الفقيه«. وهذه النظ���رة وا�صحة اأي�صً

مدر�صة ال�صهيد �صليماين.

 1383 الع���ام  14 خ���رداد م���ن  الإم���ام اخلامنئ���ي يف  يق���ول 

]2004/7/4[: »ولي���ة الفقي���ه هي مركز هند�ص���ة النظام وحفظ 

نه���ج النظام واجّتاه���ه واحليلولة دون النح���راف اإىل اليمني اأو 

10
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 الي�ص���ار؛ هذا هو املفهوم الأهّم واملعن���ى الأ�صا�س لولية الفقيه«.

ويقول �صماحته يف التاريخ نف�صه: »اإّن حرا�صة احلركة العاّمة للنظام 

 باجّت���اه اأهدافه ومبادئه ال�صامية، من اأه���ّم اأدوار ولية الفقيه«.

يعتقد القائد الفريق احلاج قا�صم �صليماين: »اإذا ما كان اأحدهم 

ملتزًم���ا باأ�ص�س الث���ورة، فاإّننا نقّب���ل يديه. كّلنا مًع���ا نقّبل يديه. 

اأ�ص�س الثورة، هي التوّجه نحو القيادة وامليل اإليها؛ القبول باأ�صل 

  .
1
ولية الفقيه«

ويكت���ب } يف و�صّيت���ه: »العامل الإ�صالمي يحت���اج دائًما اإىل 

القائ���د. القائد املّت�صل باملع�ص���وم واملن�صوب ال�صرعي والفقهي 

م���ن قبله. تعلم���ون جّيًدا اأّن عاملمِ الدين الأن���زه، الذي هّز العامل 

واأحي���ا الإ�صالم، اأعني ب���ه اإمامنا اخلميني العظي���م واملخل�س، 

قد جعل ولية الفقيه الو�صف���ة املنقذة الوحيدة لهذه الأّمة؛ لذا، 

فلتعلم���وا اأنتم ال�صيعة الذي���ن تعتقدون به اعتق���اًدا دينيًّا، واأنتم 

ال�صّنة الذين تعتقدون به اعتقاًدا عقليًّا، اأّنه عليكم وبعيًدا عن اأّي 

اخت���الف، ومن اأجل اإنقاذ الإ�ص���الم، اأن ل ترتكوا خيمة الولية. 

فاخليم���ة خيم���ة ر�صول اهلل. واأ�صا����س عداوة الع���امل للجمهورّية 

الإ�صالمي���ة يكم���ن يف اإ�صعال الن���ار يف هذه اخليم���ة وتخريبها. 

، اإن اأ�ص���اب هذه اخليمة  ، واهللمِ ، واهللمِ فلت���دوروا يف فلكه���ا. واهللمِ

�صرر، ل يبقى بيت اهلل احلرام، ول حرم ر�صول اهلل، ول النجف 

 ول كربالء ول الكاظَمنْيمِ ول �صامّراء وم�صهد؛ القراآن �صيت�صّرر«.

يتاب���ع القائد �صليم���اين يف و�صّيته: »اإخوتي واأخوات���ي الإيرانّيني 

1 ـ الدوريّة الشهريّة “فّكة”، العدد 202، ص 35.
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ة  الأعّزاء...، انتبهوا لالأ�صول. الأ�صول تعني الويّل الفقيه؛ خا�صّ

ه���ذا احلكي���م، املظل���وم، التق���ّي يف الدي���ن، والفق���ه، والعرفان 

واملعرف���ة. ولتعّدوا اخلامنئي العزيز عزي���ز اأرواحكم، ولتح�صبوا 

حرمته حرمة للمقّد�صات«. 

ويخاط���ب يف و�صّيته اأهايل كرم���ان قائاًل: »اأح���ّب لكرمان اأن 

تبقى دائًما واإىل الأبد مع الولية. هذه الولية هي ولية علّي بن اأبي 

طالب، وخيمتها هي خيمة احل�صني بن فاطمة، فلتدوروا يف فلكها«.

ويوّج���ه يف هذه الو�صّية خطاب���ه للم�صوؤولني قائاًل: »اإذا اأردمت 

اأن تكون���وا مّتحدين، فاإّن �صرط الحّتاد هو التوافق حول الأ�صول 

والتبي���ان ال�صريح لها... الأ�صول، عب���ارة عن جملة من الأ�ص�س 

املهّم���ة؛ اأّوله���ا العتقاد العمل���ي بولية الفقيه، مبعن���ى اأن ن�صمع 

لن�صح���ه؛ ونعمل باإخال����س بو�صاياه وتعاليم���ه ب�صفته الطبيب 

احلقيقي ال�صرعي والعلمي«.

ويخاطب هذا القائد الرفيع ال�صاأن يف و�صّيته العلماء واملراجع 

العظام: »اجلمهورّية الإ�صالمية والقيم وولية الفقيه هي مرياث 

الإمام اخلميني، رحمة اهلل عليه، وينبغي اأن تكون مو�صع حماية 

ودفاع جّدّيني. اإيّن اأرى �صماحة اآية اهلل العظمى الإمام اخلامنئي 

ا ووحيًدا. وه���و بحاجة اإىل مواكبتك���م وموؤازرتكم،  مظلوًم���ا جدًّ

وعليك���م اأّيها املراجع العظام اأن توّجه���وا املجتمع اإليه من خالل 

خطاباتكم ولقاءاتكم ودعمكم له«.

وق���د �صّرح القائد �صليم���اين يف الع���ام 1389 ]2010[ يف ذكرى 
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�صه���داء »خان���وك« التابع���ة ل�»كرم���ان«: »اأن���ا ل�صت ع�ص���ًوا يف اأّي 

ح���زب اأو تّيار، ول اأميل اإىل اأّي طرف �ص���وى للذي يخدم الإ�صالم 

والثورة... واهلل اإّنني اأعرف علماء ال�صيعة كّلهم وعن كثب... واهلل، 

 واأ�صه���د باهلل باأّن اأف�صلهم جميًعا هو اآية اهلل العظمى اخلامنئي«.

ويق���ول: »اإذا ما كان علماء الع���امل جميًعا يف طرف، وكان �صماحة 

.
1
القائد يف طرف، فاإّنني  يقيًنا �صاأكون اإىل جانب الإمام اخلامنئي«

لو حتّولت اأّيامنا وليالينا اإىل جهّنم 

وقّتلونا واحًدا تلو الآخر

فنحن التعبوّيني ل ن�صمح باأن 

تنق�س �صعرة من راأ�س اخلامنئي 

]روز و شب ما اگر جهنم گردد

شخصیت مان ترور دمادم گردد

ما بسیجیان منی گذاریم حتی 

یک موز رس خامنه ای کم گردد[

ويق���ول: »اإّن كّل ما لدين���ا اليوم هو من هذه الث���ورة والإمام. 

ونحن مدينون يف هذه العّزة العاّمة، خلّط الإمام وا�صتمرار نهج 

الم���ام على يدي �صماح���ة القائد املفّدى. ما من ث���روة اأهّم من 

ثروة وجود القائد، وهي ثروة ل ميكن مقارنتها باأّي ثروة اأخرى. 

ل ينبغ���ي اأن ُيطرح يف البالد كالم خمال���ف ل�صيا�صات واأهداف 

1 ـ األخ قاسم، ص 28.
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�صماحة القائد املفّدى، واإذا ما ُطرح مثل هذا الكالم ومل ُيعرت�س 

عليه، فاإّننا نكون م�صاركني يف اإثمه«.

ن�صكر اهلل تعاىل اأّنك لدينا

اأنت حيدر ونحن كذي الفقارك

يا �صّيد علي، يا قائدي العزيز

هيهات ندعك وحيًدا

]ما شاكر حق ایم که داریم تورا

تو حیدری وچو ذوالفقاریم تورا

ای سید علی، رهرب من، آقاجان

] هیهات که تنها بگذاریم تورامِ

ه���ذه النظرة، �صّكلت مدر�صة القائد �صليماين. ودفاع ال�صهيد 

�صليماين عن القيم؛ دفاعه ع���ن ولية الفقيه وحرا�صتها؛ دفاعه 

ع���ن م�صداق الولي���ة، الإم���ام اخلامنئي، م�صتقى م���ن مدر�صة 

الإمام اخلميني ونظرة موؤ�ّص�س جمهورّية اإيران الإ�صالمية.

يف ر�صالة لالإمام اخلميني بتاريخ 21 دي 1366 ]1988/1/11[، 

يخاط���ب فيه���ا عزي���زه  اخلامنئ���ي قائ���اًل: »من ب���ني الأ�صدقاء 

وامللتزمني بالإ�صالم واملب���اين الإ�صالمية، اأنت من جملة الأفراد 

النادرين، كال�صم�س تبعث ال�صياء«.

من خ���الل روؤية الإم���ام اخلمين���ي، يرتبط القائ���د �صليماين 
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بالإمام اخلامنئي وبولية الفقيه. وب�صبب عظمة القائد �صليماين 

و�صاأنه املعنوّي وب�صريته، يكتب قائد الثورة الإ�صالمية املفّدى يف 

ر�صال���ة له بتاري���خ 10 �صهري���ور 1393]2014/9/1[: »لن اأقول لك 

�صيًئ���ا ع���ن قلقي من اخلطر الذي يكتنف وج���ودك يف اجلبهات؛ 

لكن اعلم اأّنني قلق عليك!«.

ويجي���ب القائد �صليم���اين على تل���ك الر�صالة نف�صه���ا قائاًل: 

»روح���ي الرخي�صة ل ت�صتحّق قلقك، ونف�صي فداء، اآلف املّرات، 

لروحك العزيزة«.

اإّننا نفدي الويّل باأرواحنا

ونع�صقه بالع�صق الأزيل

هذه الأمانة التي وهبنا اهلل اإّياها

هي الروح التي نقّدمها لل�صّيد علي

]هستی خویش به ولی می بازیم

عشقی که به عشق ازلی می بازیم

این باِر امانت که خدا داد به ما

جانی ست که بر سید علی می بازیم[

بالنظ���رة الإلهّي���ة للولية ومكان���ة ولية الفقيه يكت���ب القائد 

العزي���زة«. لروح���ك  امل���ّرات،  اآلف  ف���داء  »نف�ص���ي   �صليم���اين: 

ويرى الإم���ام اخلميني اأ�صتاذ القائد �صليم���اين اأّنه: »اإذا ما قام 

�صخ�س لئ���ق توافرت فيه هاتان اخل�صلت���ان ]املعرفة بالأحكام 
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الإلهّية، والعدالة[، و�صّكل احلكوم���ة الإ�صالمية، تكون له الولية 

نف�صها التي كانت للر�صول الأكرم P يف اأمر اإدارة املجتمع، وعلى 

.
1
جميع النا�س اإطاعته«

ينبغ���ي النظر اإىل مدر�ص���ة القائد �صليماين م���ن هذا املوقع. 

املوقع ال���ذي -كما الإم���ام اخلميني- ي�صمد للدف���اع عن القيم 

واملب���ادئ؛ القي���م التي ب���نّي الإم���ام اخلميني العظي���م مظهرها 

عن���د �صرح مو�صوع ولية الفقي���ه؛ وكان القائد �صليماين حا�صًرا 

للت�صحية بنف�صه يف �صبيل الولية وويّل فقيه زمانه.

1 ـ شؤون وصلحيّات الولّي الفقيه، ص33.





العدالة االجتماعّية

العدالة الجتماعّية، واحدة من دللت مفهوم العدالة، والتي 

يراد بها التوزي���ع العادل للرثوات يف جمتمع ما. مبعنى اأّنه يجب 

على القانون اأن يتوافر على م�صتوى مقبول من العدالة احلقيقّية 

 والر�صمّي���ة، وي�صم���ن التوزيع الع���ادل للرثوات وتكاف���وؤ الفر�س.

وق���د قال الإمام اخلامنئي بتاريخ 14 خرداد 1383 ]2004/7/4[: 

»العدال���ة الجتماعّية م���ن اأهّم الأهداف يف املدر�ص���ة ال�صيا�صّية 

لإمامنا اخلميني العظيم«.

العدال���ة الجتماعّية م�صتن���دة اإىل العدالة التكوينّية التي يقوم 

 العامل عليها، وعل���ى اأ�صا�صها تكون احلياة العاّمة امل�صاملة ممكنة.

يف كلمة له يف 19 ت���ري 1374 ]1995/6/10[يقول الإمام اخلامنئي: 

»العدالة الجتماعّية هي اأمر اجتماعي حم�س، ومرتبط باحلكومة؛ 

مرتبط بال�صيا�صة، مرتبط باأ�صلوب احلكم يف املجتمع«.

 :]2002/7/4[  1381 الع���ام  م���ن  خ���رداد   14 بتاري���خ  وق���ال 

»اأ�صل العدال���ة الجتماعّية، اإجراء العدال���ة، الأخذ بعني النظر 

حّق اجلماه���ري ال�صعبّية الوا�صعة، و�صّد الفج���وات بني الطبقات 

الجتماعّية، هي من الأ�صول الأ�صا�صّية للنظام الإ�صالمي«.

11
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ت�صتقيم احلكومة بالعدل

وي�صتقّر اأمرك بعدلك 

]مملكت از عدل شود پایدار

کار تو از عدِل تو گیرد قرار[

ويف خط���اب ل���ه بتاري���خ 1 م���رداد 1367 ]1988/7/23[يق���ول 

�صماحته: »العدالة الجتماعّي���ة تعني اأن ت�صتفيد جميع ال�صرائح 

من �صائر خ���ريات املجتم���ع الإ�صالمي وثروات���ه... وينبغي لهذه 

امل�صاأل���ة اأن تك���ون يف �ص���دارة القوانني والتقومي���ات واخلطابات 

 واملوؤّلف���ات، وذل���ك حّت���ى ي���زول التميي���ز والظل���م واحلرم���ان«.

وق���ال ذل���ك احلكي���م املتاأّل���ه يف 14 خ���رداد 1378] 1989/7/4[: 

»العدال���ة الجتماعّي���ة هي من ال�صع���ارات الأ�صا�صّي���ة؛ ول ميكن 

و�صعها يف الدرجة الثانية ونقلها اإىل احلا�صية«.

ه���ذه النظ���رة الت���ي ت�صّكل���ت مدر�ص���ة الإم���ام اخلميني على 

اأ�صا�صها، وهي من معامل مدر�صة القائد �صليماين، قد ا�صتخرجت 

من الن�ّس القراآين والن�صو�س الدينّية.

وبال�صتفادة من اآي���ات القراآن الكرمي، يرى الإمام اخلامنئي 

اأّن العدالة الجتماعّي���ة جزء من الأديان ذاتها؛ بحيث اإّن هدف 

الأدي���ان هو اإيج���اد النظام الع���ادل، ويرى �صماحت���ه اأّن العدالة 

الجتماعّي���ة من اأهّم اأهداف النظ���ام الإ�صالمي، وهو { يتبنّي 

اأهّمّية هذا الهدف لكرثة وروده يف الن�صو�س واملتون الإ�صالمية. 

فق���د ورد يف الق���راآن الك���رمي بعد قول���ه تعاىل »لق��د اأر�سلنا 
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ر�سلن��ا بالبّين��ات...« قوله تعاىل »ليق�م النا���س بالق�سط«؛ اأي 

اإّن اله���دف من اإر�ص���ال اأنبياء اهلل والر�صل ه���و حتقيق الق�صط، 

والق�صط هو العي�س العادل. 

وق���ال الإم���ام اخلمين���ي يف 18 �صهري���ور 1360 ]1981/9/9[: 

»يق���ول اهلل تب���ارك وتع���اىل، لق���د اأر�صلن���ا الأنبي���اء، واآتيناه���م 

البّين���ات والآيات، واأنزلنا معهم الكتاب واملي���زان، ليقوم النا�س 

بالق�ص���ط. الغاي���ة ه���ي اأن يق���وم النا����س بالق�ص���ط؛ واأن تتحّقق 

العدال���ة الجتماعّية بني النا�س؛ ويزول الظلم؛ ويجري الهتمام 

بامل�صت�صعفني ويقام الق�صط«.

ويق���ول القائ���د �صليم���اين يف اأ�صب���وع التعبئة يف الع���ام 1397 

]2018[: »امل�صوؤولّي���ة امللق���اة على عات���ق قّوة القد����س فيما يتعّلق 

ب�ص���اأن الدين، هي ا�صتم���رار ر�صالة ر�صول الإ�ص���الم املعّظم P؛ 

ا�صتم���رار ر�صال���ة الأولياء الكرام بعد الر�ص���ول؛ مواجهة الظلم؛ 

مواجهة اأعداء الإ�صالم؛ الدفاع عن الإ�صالم؛ ن�صر الإ�صالم؛ ن�صر 

الثقافة الإ�صالمية؛ جتهيز امل�صلمني للدفاع عن اأنف�صهم؛ الدفاع 

عن امل�صت�صعفني يف وجه امل�صتكرين؛ هزمية امل�صتكرين«.  

ولقد �صار هو يف هذا امل�صار بدّقة. فجهود القائد �صليماين لإنقاذ 

ال�صعوب املظلومة يف العراق و�صوريا ولبنان واليمن واأفغان�صتان من 

نري املعتدين والإرهابّيني الأمريكّيني والإ�صرائيلّيني والداع�صّيني، 

وتثبي���ت ال�صل���م وال�صتق���رار يف �صوري���ا والع���راق، ورف�س الظلم 

واجلور، وم�صاعيه من اأجل حتقيق العدالة الجتماعّية، لن مُتحى 

اأبًدا من اأذهان �صعوب العامل الإ�صالمي.
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يق���ول القائ���د يف حر����س الث���ورة اأ�صغ���ر �صب���وري: »بالن�صبة 

لل�صهي���د �صليم���اين ل يوج���د ف���رق ب���ني ال�صيع���ة وال�صّن���ة. واإّن 

اأرواح امل�صلم���ني مهّم���ة بالن�صب���ة اإلي���ه. وق���د اأخذ ه���ذه الفكرة 

م���ن قائ���د الث���ورة الإ�صالمي���ة، وه���ي اأّن ل ف���رق ب���ني امل�صلمني 

.
1
وامل�صت�صعف���ني« واملظلوم���ني  املقاوم���ة  جبه���ة  دع���م   يف 

يف فك���ر القائ���د �صليماين كان���ت العدالة الجتماعّي���ة والهتمام 

ا. بالنا�س وحّل م�صكالتهم مهّمة؛ واأداء التكليف كان مهمًّ

يق���ول القائد اللواء الث���اين يف حر�س الثورة الإ�صالمية مهدي 

اإي���ران من����س: »كان يتابع بجّدّية الر�صائل الت���ي كانت ت�صله من 

النا����س ويقول: عندم���ا ي�صّلمني اأحدهم ر�صال���ة، فهو حتًما يريد 

جواًبا على ر�صالته. لدّي تكليف، وعلّي اأن اأرّد على ر�صالته«.

كان القائد �صليماين ي�صعى من اأجل اإر�صاء النا�س وامل�صلمني. 

كان ي�صعى وراء العدالة الجتماعّية، الق�صاء على الظلم واجلور 

يف العامل، والدفاع عن كّل مظلوم يف املنطقة والعامل.

وق���ال يف اأوائل مرداد من العام 1397 ]2018[يف ذكرى عملّيات 

رم�ص���ان يف همدان: »هذه احلكومة و�صائر احلكومات هي خادمة 

]لل�صع���ب[، وكّل حكومة قد �صارت بالبل���د ُقدًما بنحو من الأنحاء؛ 

لكن اإن ُو�صعت بع�س الأمور مو�صع اهتمام احلكومات، �صيكون لها 

تاأثري عجيب. قد ل ن�صتطيع اجرتاح معجزة يف الإدارة؛ لكن ميكننا 

.
2
اإيجاد الر�صا، حمورّية العدالة، التعاي�س، الأخّوة وامل�صاواة«

 1ـ دورية “فّكة” الشهرّية، العدد 202، ص 71.

2 ـ صحيفة الشرق، 6 مرداد 1397.
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لق���د ا�صتقى هذه النظرة من الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل، ومن 

 مدر�ص���ة الإمام اخلميني؛ وتعّلمها من مدر�صة الإمام اخلامنئي.

وق���ال يف 7 اآذر 1397 ]2018[يف جامعة ال�صهيد باهرن يف كرمان: 

»م���ن املعامل املهّم���ة لالإ�ص���الم الأ�صيل يف فك���ر القائد، حماربة 

الظلم، طلب العدالة، الدفاع عن املظلومني، بّث الأمل، والق�صاء 

على اخلوف واجلهل يف املجتمع«.

وه���و نف�صه كان ي�صري بدّقة يف ه���ذا الإطار وعلى هذه ال�صّكة. 

فحياته كان���ت حافلة بال�صعي للق�صاء عل���ى الظلم، والدفاع عن 

املظلوم، ورفع من�صوب العدالة الجتماعّية. كان بعمله يبّث الأمل 

يف نفو����س النا����س؛ ويزي���د من ن�صب���ة الر�صا يف املجتم���ع، ويعّلم 

اجلميع »امل�صاواة« عمليًّا.

وق���د اأظهرت مدر�صة القائ���د �صليماين للعامل من خالل معَلم 

العدال���ة الجتماعّي���ة، ب���اأّن نظرّي���ة الدميقراطّي���ة ال�صرتاكّي���ة 

واملذاه���ب املادّية يف حّل امل�ص���كالت و�صّد الفجوات بني الطبقات 

الجتماعّي���ة، وا�صتفادة �صعوب العامل من ث���روات احلياة املاّدّية 

واملعنوّية، لن ُتف�صي اإىل اأّي نتيجة. وهو مب�صريه يف طريق العدالة 

ق���د اأظهر للم�صلمني وغري امل�صلمني ب���اأّن الو�صفة الوحيدة لعالج 

املجتمع الب�صري اليوم، تتمّثل يف الإ�صالم املحّمدي P الأ�صيل. 

معلم العدالة الجتماعّية يف مدر�صة القائد �صليماين م�صتًقى 

م���ن الإ�صالم املحّم���دي الذي قال الإمام اخلمين���ي ب�صاأنه يف 14 

اآذر1367 ]1988/12/5[: »اأبنائ���ي املجاهدي���ن الأع���ّزاء، ال�صيء 

الوحي���د الذي ينبغي اأن تفّك���روا فيه هو اإر�ص���اء دعائم الإ�صالم 
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املحّم���دي الأ�صي���ل؛ الإ�صالم ال���ذي �صيذّل الغ���رب، وعلى راأ�صه 

اأمريكا ناهب���ة العامل، وال�صرق، وعلى راأ�ص���ه الحّتاد ال�صوفياتي 

املج���رم؛ الإ�ص���الم ال���ذي َحَمَل���ُة لوائه ه���م احلف���اة واملظلومون 

وفق���راء الع���امل، واأع���داوؤه هم امللح���دون والكاف���رون واأ�صحاب 

الرثوات وعّباد املال«.

وقد بنّي الإمام اخلمين���ي يف 14 فروردين 1368 ]1989/4/5[

اإط���ار الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل يف ر�صال���ة بعث بها اإىل اآية اهلل 

جّنت���ي فقال: »اإط���ار الإ�صالم املحّمدي الأ�صي���ل هو الذي ير�ّصم 

الغ�ص���ب واحلقد املقّد�س والثورة على راأ�صمالّية الغرب و�صيوعّية 

ال�صرق الطاغية...«.

العدالة الجتماعّية لن تتحّق���ق اإّل بال�صري يف طريق الإ�صالم 

املحّمدي الأ�صي���ل P ويف اإطاره. وب�صري القائد �صليماين يف هذا 

الطريق، كان ي�صعى لتحقيق العدالة احلقيقّية.

وبا�صتله���ام القائد احل���اج قا�صم �صليماين م���ن دين الإ�صالم 

ومدر�ص���ة النبّي الأك���رم حمّمد بن عب���د اهلل P ومدر�صة الإمام 

اخلمين���ي، كان ي�صعى وراء هذا اله���دف، األ وهو رفع الظلم عن 

العامل وحتقيق العدالة يف �صائر اأنحائه.

وم���ن خ���الل معَلم العدال���ة الجتماعّي���ة، كان ي�صع���ى لتهيئة 

مقّدمات احلكومة املهدوّية وذلك لكي يتعّط�س العامل للعدالة.

وق���ال الإم���ام اخلمين���ي يف 18 فروردي���ن  1366 ]1987[: »يف 

ع�ص���ر �صاح���ب الأم���ر، ت�صب���ح احلكوم���ة واح���دة...؛ وتتحّقق 

العدالة الجتماعّية يف كّل العامل«.
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وق���ال يف 20 م���رداد 1359 ]1980[: »اإّنن���ا ن���رى الإمام املهدّي 

واح���ًدا من اأتب���اع الإ�صالم؛ تابًع���ا لر�صول الإ�ص���الم؛ لكّنه التابع 

ال���ذي هو نور ب�ص���ر ر�صول الإ�ص���الم، و�صيحّقق الأه���داف التي 

.»P اأرادها الر�صول الأكرم

وقال �صماحته يف ذلك اخلطاب نف�صه: »الإمام املهدي...، هو 

قّوة تطبيق الإ�صالم... والعدل �صيعّم يف زمانه«. 





القّوتان الجاذبة والدافعة
اجلاذب���ة والدافع���ة مبعن���ى اأّن الن�ص���ان يف �صبي���ل عقيدته، 

يج���ذُب جماعات اإليه ويك���ون حمبوًبا لدى اأطي���اف من النا�س، 

ويدفُع جماعات عنه؛ فهو ي�صنع اأحّباءه واأعداءه.

يق���ول الإم���ام اخلامنئي يف ذك���رى ارحتال الإم���ام اخلميني 

بتاري���خ 14 خ���رداد 1389] 2010[: »هناك معَل���م اآخر يف برنامج 

الإمام وخ���ّط الإمام وطريق الإمام امل�صتقيم، هو م�صاألة اجلذب 

والدفع عند الإمام. وللق���ّوة اجلاذبة لدى الأنا�س العظام والقّوة 

الدافع���ة لديهم ميداٌن وا�صع وممتد. جميعهم لديهم قّوة جاذبة 

ا اإليك وجتعله يحّبك،  وقّوة دافعة. اأنت بت�صّرفك جتذب �صخ�صً

ا اآخر؛ وه���ذه هي اجلاذبة والدافع���ة. اأّما الأنا�س  وتنّف���ر �صخ�صً

العظماء فجاذبتهم توج���ُد طيًفا وا�صًعا وكذلك دافعتهم. والقّوة 

اجلاذب���ة والدافعة ل���دى الإمام جدي���رة بامل�صاه���دة. والأ�صا�س 

واملعيار يف جاذبة الإمام ودافعته كان الدين؛ الإ�صالم... مل يكن 

لالإم���ام عداوة �صخ�صّية مع اأحد. ولو ُوجدت مثل هذه الكدورات 

ال�صخ�صّي���ة، ل�صحقها الإم���ام حتت رجليه؛ لك���ّن العداوة ب�صبب 

الدي���ن كانت اأكرث جّدّية بالن�صبة لالإمام. فالإمام الذي فتح منذ 

بداي���ة النه�صة يف الع���ام 1341 ]1963[ �ص���دره جلماهري النا�س، 

12
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ول�صنوف الأفكار املختلفة ال�صائدة بينهم، وتقّبل النا�س برحابة 

�ص���در، اإىل اأّي قوم وجماع���ة ودين انتموا، هو نف�صه الإمام الذي 

ط���رد يف اأوائ���ل الثورة، جماع���ات عنه؛ فط���رد ال�صيوعّيني بنحو 

�صريح. وكان هذا الأمر يومها بالن�صبة للكثريين مّنا، نحن الذين 

�صاركن���ا يف الن�صال منذ بداية الثورة، مدعاة للعجب. فقد اّتخذ 

الإمام يف اأوائل الث���ورة، موقًفا �صريًحا من ال�صيوعّيني واأبعدهم 

عن���ه. وكان حا�صًم���ا كذل���ك يف مقاب���ل الليبريالّي���ني واملبهورين 

بالأنظمة والثقافة الغربّي���ة؛ واأبعدهم عنه وطردهم، ومل يحابمِ 

اأحًدا ومل يراعمِ �صيًئا يف هذا الأمر...، ومع اأّنه مل تكن بينه وبينهم 

ع���داوة �صخ�صّية... ومل يكن لالإمام خ�صومة �صخ�صّية مع اأحد؛ 

لكّن���ه يف اإطار الدين، كان ُيعمل، وبنح���و حا�صم، قّوتيه اجلاذبة 

والدافعة. هذا معلم اأ�صا�صي من حياة الإمام ومدر�صته«.

ومدر�صة ال�صهيد �صليماين يف هذا املعَلم تتطابق مع مدر�صة 

الإمام اخلميني. ولذلك القائد العظيم قّوتا جذب ودفع قّويتان 

انطالًقا من معايري دين الإ�صالم املبيرنوقيمه. اإن كان مظهًرا 

يتمّتع  ]�صليماين[  فالقائد  ا  اأي�صً للرجاء  مظهر  فهو  للخوف، 

بقّوتي اجلذب والدفع مًعا.

اأحد اأ�ص�س القّوتني اجلاذبة والدافعة لدى ال�صهيد �صليماين، 

كانت عقالنّيته امل�صحوبة بالتعّبد. فقد كان ذلك العزيز العظيم 

ال�صاأن، ملتزًما بالأ�صول الأ�صا�صّية لالإ�صالم، ومل يحد عنها قيد 

اأمنلة. فحّبه وبغ�صه كانا هلل، ومل يكن تابًعا اأبًدا لرغباته النف�صّية. 

ًقا من طلب الدنيا  اأب��ًدا منطلمِ ُيعمل قّوتيه اجلاذبة والدافعة  ومل 
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القائد  لدى  والدفع  اجل��ذب  لقّوتي  الأ�صا�س  واملبنى  وال�صلطة. 

الر�صيد احلاج قا�صم �صليماين، كان الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل. 

وهو بال�صتناد اإىل دين الإ�صالم ومدر�صة الإمام اخلميني، وب�صفاء 

نّيته وخلو�س عمله، قد جذب جماعة كبرية من ال�صعب الإيراين 

وم�صلمي العامل اإليه. وب�صبب التزامه بالأ�صول وثباته عليها، قد 

ا، فكان من اأجل حرا�صة الثورة الإ�صالمية  خلق لنف�صه اأعداًء اأي�صً

اأو الغافلني، ويقول  اأولئك الأع��داء  والولية والقيادة، يقف بوجه 

كلمته بقوة، ويدافع عن القيم الإ�صالمية والثورّية.

 كان كال�صخ���رة بوج���ه الأع���داء، وكال���وردة م���ع الأ�صدق���اء

ابت�صامته كانت بطراوة ب�صتان تّفاح.

ـــو گل ــــا دوســــتــــان چ ـــو صـــخـــره وب ــــا دشـــمـــنـــان چ  ]ب

لبخند او،  طراوت یک باغ سیب بود[

ق���ال الإم���ام اخلامنئ���ي بتاري���خ 18 دي 1398 ]2020/1/8[: 

»هن���اك م�صاأل���ة مهّمة وه���ي اأّن ]ال�صهيد �صليم���اين[ يف الق�صايا 

الت���ي حتدث داخل البلد...، مل يكن ميي���ل اإىل حزب اأو تّيار وما 

ا ب�صّدة. فالثورة والثورّية كانتا خّطه الأحمر  �صابه؛ لكّنه كان ثوريًّ

احلا�صم. فال يحاولّن البع�س تبهيت رونق هذا الأمر.

ه���ذه حقيقت���ه؛ كان ذائًب���ا يف الث���ورة؛ والثورّي���ة كانت خّطه 

الأحم���ر. مل يكن �صمن هذه العوامل املق�ّصمة اإىل اأحزاب متنّوعة 

واأ�صم���اء وتّيارات خمتلفة وما �صابه؛ اأّم���ا يف عامَل الثورّية، فكان 

مرتبًطا بالثورة ب�صّدة، وملتزًما باخلّط املبارك والنوراين لالإمام 

الراحل ر�صوان اهلل عليه«.
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وق���د ق���ال ذلك القائد العزي���ز يف �صهر مهر م���ن العام 1395 

]2016[يف ذك���رى �صهداء مالير: »ل ينبغ���ي اأن يرتفع �صوتان يف 

ا؛  اخلّط الأمامي للحرب مع العدّو، فيقول بع�صهم هذا لي�س عدوًّ

ه���ذا �صديق. ولق���د كان اخلوارج نتاج ترويج مث���ل هذه النظرة. 

اإذا م���ا وّجه امل�صوؤولون النا�س بنحو خاط���ئ واأوجدوا يف املجتمع 

�صوت���ني يف مقابل العدّو، فقد ارتكبوا خيانة. ففتح الطريق اأمام 

العدّو هو من اأ�صواأ اأنواع اخليانة. الرتويج للفهم اخلاطئ للعدّو؛ 

الق�صاء على ح�صا�صّية املجتمع ]اإزاءه[ وال�صعور بالرودة جتاهه؛ 

اإيجاد الفرقة فيه، هو خيانة«.

ا بتاريخ 9 اإ�صفن���د 1397 ]28�صباط2019[ يف ذكرى  وق���ال اأي�صً

�صه���داء كرمان: »بالن�صبة للعدّو، لّتفاق برجام ]التفاق النووي[ 

ه���ذا ثالثة جوانب؛ ل جانًبا واحًدا. وكان  اأوباما يظّن اأّنه مبرور 

الزم���ان �صي�صل اإىل اجلانبني الآخري���ن؛ لكّن ال�صخ�س العجول 

الذي توىّل �ص���ّدة الرئا�صة ]ترامب[، م�صّر على الو�صول �صريًعا، 

وكان يت�ص���ّور باأّنه �صي�صل. وال�صبب يف اإ�صرارهم على برجام 2 

يف املنطقة هو اأّنهم يريدون لهذه احلركة التي انبعثت من اإيران 

الإ�صالمية وبعثت الروح والن�صاط يف العامل الإ�صالمي اأن جتمد، 

ولهذه الدماء التي جرت يف العامل الإ�صالمي اأن جتّف. الهدف هو 

اأن يجّم���دوا قدرة الإ�صالم الأ�صيل هذه يف برجام 2. اإذا والعياذ 

باهلل ذهبنا و�صاركنا يف املرحلة الثانية من الّتفاق النووي، فهل 

الأم���ر �صينتهي عند هذا احلّد؟ ل؛ فالّتفاق النووي الأ�صا�صي هو 

يف داخل اإيران. ولن تنتهي م�صاعيهم بهذا، و�صيطالبون مبرحلة 
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ثالث���ة من���ه؛ لأّن الأعداء يوؤمن���ون بوجوب جتفي���ف املنبع، وهذا 

املنبع هو اإيران«.

كم���ا �صّرح القائد احلاج قا�ص���م �صليماين يف احتفال الذكرى 

ال�صنوّية لل�صهيد �صاطري قائاًل: »اإّن ما له جنبة وطنّية يف اإيران 

اأغلب���ه كاذب. وق���د طرحوا الوطنّي���ة يف مقاب���ل الإ�صالموّية؛ ل 

الوطنّي���ة مبعنى ح���ّب الوطن بحيث يكون ال�صخ����س متاأمّلًا وياأتي 

ويقوم بعمل من اأجل وطنه؛ واإّل، كان ينبغي اأن نرى الوطنّيني يف 

�صاحات احلرب متقّدمني على غريهم، ويف الطليعة. ولكان يجب 

اأن ن�صاه���د الوطنّيني، وجماعة »نه�صت اآزادي« ]نه�صة احلرّية[، 

و«جبهه مّلى« ]اجلبهة الوطنّية[، يف زمن حرب ال�صنوات الثماين 

والعت���داء اخلارجي لع���دّو اإيران التاريخي؛ لكّنن���ا مل نَر اأّي اأثر 

له���م؛ مل ن���َر تعبويًّا منه���م يف اأّي م���كان؛ ومل نره���م ي�صعون اإىل 

ت�صجي���ل اأ�صمائه���م يف اأّي م���كان لاللتحاق باجلبه���ة، ومل نرهم 

يجمعون القّوات؛ مل نرهم ي�صّكلون كتيبة اأو �صرّية وير�صلونها اإىل 

اجلبهة. مل يح�صل هذا يف اأّي وقت. هدفهم كان اإيجاد »وطنّية« 

.
1
كاذبة ملواجهة الدين ومواجهة الإ�صالم«

روحّيت���ه الثورّي���ة اأّدت اإىل اأن يق���ول كلمت���ه بنح���و �صريح؛ ولو 

ابتعد عنه البع�س اأو ا�صتاوؤوا منه. يف الوقت الذي تلزم فيه القّوة 

الدافعة، كان يقول كلمته ومل يكن يتحّرز عن �صيء.

يف دائرة الدين، كان ذلك القائد الرفيع ال�صاأن والعزيز، يعمل 

قّوتيه اجلاذبة والدافعة بنحو حا�صم. وكّلما لزمت القّوة الدافعة، 

1 ـ وكالة مهر اإلخباريّة، 19 بهمن 1393.
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كان حا�صًرا، وكّلما لزمت القّوة اجلاذبة كان حا�صًرا يف امليدان.

وكان يق���ول: »اأن���ا واأ�صدقائي؛ اأنا ورفاقي؛ اأن���ا ومريدّي؛ هذه 

ال�صافرة؛ هذه املحّجبة؛ هذا الي�صار؛ هذا اليمني؛ هذا الإ�صالحي؛ 

ه���ذا املحافظ؛ ح�صًنا، فمن هو ال�صخ�س الذي تريدون املحافظة 

علي���ه؟ تلك الفت���اة ال�صّيئة احلج���اب هي ابنتي؛ ابنت���ي وابنتكم؛ 

لي�ص���ت ابنت���ي وابنتك���م التي م���ن �صلب���ي و�صلبكم؛ لك���ن ]ابنة[ 

جمتمعنا. ارتباط احلزب اللهي باحلزب اللهي فقط ل معنى له. 

ارتباط احلزب اللهي ب�صعيف الإميان له معًنى واأهّمّية. جمتمعنا 

 .
1
هو عائلتنا. هوؤلء جميًعا هم �صعبنا. هوؤلء هم اأولدنا«

يقول م�صوؤول موؤ�ّص�صة امل�صت�صعفني املهند�س برويز فّتاح: »لقد 

ا، وذهنه وا�صًعا، فكان يعمل خارج  كانت روح احلاج قا�صم عالية جدًّ

البالد مع اأ�صخا�س وكانوا هم يعملون له، وهو ما لي�س موجوًدا يف 

ة مع هذه ال�صلوكيات والعادات واخللقّيات التي  اإيران حقيقًة، خا�صّ

يتخّلق بها عنا�صر حزب اهلل، فاإّنهم مل يكونوا يعملون اأبًدا مع مثل 

ا. وهو مل يكن  ه���وؤلء. فجي�س احلاج �صليماين له نطاق وا�ص���ع جدًّ

يعم���ل مع احلزب اللهّيني واملدافعني ع���ن احلرم فقط؛ حتًما كان 

اعتم���اده الأ�صا�صي عليهم؛ لكن ما اأريد قول���ه بح�صم وقاطعّية اإّن 

.
2
احلاج قا�صم ا�صتطاع جذب الكثريين يف هذا العامل اإىل جي�صه«

يقول ال�صّيد علي مهاجراين، اأحد رفاق ال�صهيد �صليماين منذ 

اأربعني عاًما، واأحد املديرين الن�صطني يف هيئة العتبات العاليات: 

1 ـ وكالة المشرق اإلخباريّة، 15 دي 1398.

2 ـ عدد خاّص من مجلّة حول مدرسة الشهيد سليماني.
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»كان اأحياًن���ا ينحن���ي ويقّبل اأيادي العّم���ال... يتقّدم ويحت�صنهم 

.
1
واحًدا واحًدا ويقّبلهم«

ويق���ول رئي�س هيئ���ة العتبات العالي���ات املهند�س حمّمد جالل 

اآباد: »يف �صيل خوز�صتان، كان يتفّقد بيوت النا�س بيًتا بيًتا... كان 

هن���اك رجل غري م�صتعّد لرتك بيت���ه، وكان على الإخوة اأن يقنعوه 

باخلروج من املنطقة حفاًظا على حياته من ال�صيل. فذهب القائد 

�صليم���اين وقّبل ي���د ذلك العجوز حم���اوًل اإقناعه ب���رتك املنطقة 

.
2
حفاًظا على �صالمته«

 اأّم���ا طريق���ة تعامل���ه م���ع عوائ���ل ال�صه���داء فكان���ت الأجمل. 

يقول القائ���د حمّمد ر�صا ح�صني يف مقابل���ة اأجرتها معه موؤ�ّص�صة 

مدر�صة احلاج قا�صم: »كان ال�صهيد �صليماين يحمل معه دوًما دفرت 

تلفون �صغرًيا، يحوي اأرقام هواتف قرابة 150 عائلة �صهيد، فكان يف 

بع�س الأّيام يجري عّدة مكاملات هاتفّية معهم. وكان للحاّج قا�صم 

ارتباط خا�ّس ببع�س اأّمهات ال�صهداء. وهذا ما كان ي�صعر به اإزاء 

والدة ال�صهيد علي �صفيعي، فكان اأحياًنا يّت�صل بها من �صوريا«.

يقول �صائ���ق احلاج �صليماين ال�صّيد ن�ص���راهلل جهان�صاهي يف 

مقابل���ة مع جمّلة »�صب���ح �صادق« ]ال�صبح ال�ص���ادق[ الأ�صبوعّية: 

»كان احل���اج رجل العمل. كان اإن ذه���ب اإىل كرمان ووجد مّت�صًعا 

قلياًل من الوقت، فاإّنه كان يزور عائلة �صهيد.

ا كان  واإن كان يف طه���ران ووج���د �صاعة من الوق���ت، فاإّنه اأي�صً

1 ـ علمة اإلرادة، ص70.

2 ـ المصدر نفسه، ص 106.
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يذه���ب لزي���ارة عائل���ة �صهي���د. واإن كان يف م�صه���د، و�صنح���ت له 

�صها لزيارة عوائل ال�صهداء«. الفر�صة، فكان يخ�صّ

ه���ذا التعاطي احلاّر وال�صادق م���ع عوائل ال�صهداء والهتمام 

بهم، جعلهم جمذوبني اإليه ويع�صقونه. 

تقول زوجة ال�صهيد املدافع عن احلرم بويا اأيزدي: »كان وجود 

احلاج قا�صم �صليماين بالن�صبة لعوائل ال�صهداء كاملرهم والبل�صم 

امل���داوي جلراحاته���م. ولقد كان املوا�ص���ي لنا. اأح���د الأمور التي 

جعل���ت عوائل ال�صهداء يثبتون بعد �صه���ادة اأعّزائهم، وي�صرون، 

كان ح�صور احلاج قا�صم �صليماين«.

ا من ال�صهي���د �صليماين  ويق���ول اأح���د الأ�صدقاء املقّربني ج���دًّ

احلاج حمّمد خالقي: »يف العام 1395 ]2016[، ذهب احلاج قا�صم 

اإىل منزل ابنة اأحد ال�صه���داء ليزورها. وبعد الزيارة، كتبت ابنة 

ال�صهيد ر�صالة وجدانّية حول هذا املو�صوع مفادها اأّنه مبجيئكم، 

خرج من قلبي حزن 35 �صنة على �صهادة اأبي. 

 اأّي اأي���اٍد اأخذَت به���ا، كم من حمٍل اأخذته ع���ن عواتق كثريين

اأّي �صحكات ر�صمتها على ال�صفاه اليائ�صة .

ــه تکاندی ــا ک ــه ه ــان ــه ش ــی؛ چ ــت ــه گــرف ــا ک  ]چـــه دســـت ه

چه خنده ها که به لب های ناامید نشاندی[

املدافع عن احلرم حمزة كاظمي: »يف  ال�صهيد  وتقول زوجة 

�صتاء العام 1397 ]2019[ زارنا احلاج قا�صم يف منزلنا، وكان ذلك 

ليلى  ]ابنتي[  Q. كادت  الإم��ام علي  متزامًنا مع ذكرى ولدة 

تطري من الفرح. جل�صت ليلى اإىل جانب احلاج وراحا يتحادثان 
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بهدوء؛ اأحاديث كتلك التي تدور بني الأب وابنته...

حينها كان احلاج قا�صم يلب�س خامًتا كتذكار من اأحد اأ�صدقائه 

مل  وق��ال:  لليلى  وقّدمه  يده  من  اخلامت  خلع  ال�صهداء.  املقّربني 

ا األيق منك لأخذ هذا اخلامت. واأنا اأعطيك اإّياه وقد  اأجد �صخ�صً

احلاج  �صهادة  خر  ابنتي  �صمعت  عندما  كتذكار...  اإيّل  و�صل 

قا�صم اأ�صيبت ب�صدمة. من حينها اإىل الآن واأنا األقى �صعوبة يف 

تهدئتها. ظّنت اأّن اأباها قد ا�صت�صهد من جديد. اأ�صابها متاًما ما 

اأ�صابها يف ذلك اليوم الذي ا�صت�صهد فيه اأبوها«.

ينبغي �صماع حقيقة القّوة اجلاذبة يف قائدنا ال�صهيد على ل�صان 

اأبناء ال�صهداء. تقول فاطمة، ابنة ال�صهيد احلاج مهدي مغفوري، 

بحاجة  وكانت  زينب،  ابنتي  »مر�صت  اهلل:  ثار  فرقة  ق��ادة  اأح��د 

لإجراء عملّية جراحّية. اأخذناها اإىل امل�صت�صفى. جاء احلاج قا�صم 

بقي  اأ�صغاله  كّل  ومع  امل�صت�صفى.  اإىل  جعفري  بور  ال�صّيد  برفقة 

منتظًرا حّتى انتهاء عملّية زينب. كما بقي حّتى ا�صتعادت وعيها. 

ا معنا. ولقد جاء لزيارتنا مّرات عّدة، وزرناه نحن  كان ودوًدا جدًّ

ا يف منزله. كان كاأب بالن�صبة يل. رحيله اأ�صعل النار يف قلبي.  اأي�صً

لقد م�صى اأ�صهر على ا�صت�صهاده واإىل الآن مل تهداأ دمعتي«.

»لقد  �صعاعي:  �صيخ  ال�صيخ حمّمد  ال�صهيد  ابنة  تقول فاطمة 

يهداأ  ل  ح�صني  واأخ��ي  �صليماين،  القائد  لرحيل  قلوبنا  تفّطرت 

روعه!«.

تقول »�صبا« ابنة ال�صهيد منكي اأحد �صهداء اجلي�س: »ب�صهادة 

احلاج قا�صم، عادت وارجتفت قلوب اأبناء ال�صهداء«.
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ميكن البحث عن �صّر هذه اجلاذبة والع�صق ال�صليمانّيني، يف 

يكن  »ثار اهلل مل  يكتب )رحمه اهلل(:   .
1
اهلل« »ثار  كتاباته حول 

جمّرد ثكنة ع�صكرّية؛ بل مع�صكر اأ�صمل من اجلامعة واأو�صع من 

احلوزات العلمّية؛ هو مدر�صة فكرّية تبعث على حتّول عظيم يف 

ال�صباب واأهايل املنطقة. ثار اهلل كان ميعاًدا لعا�صقني، اأّدوا طواف 

الع�صق العملي، ل بالرجوع اإىل البيت، بل بالت�صليم هلل تعاىل وباأداء 

بالإ�صماعيلّيني  حافاًل  ميعاًدا  وجه؛  اأف�صل  على  الإلهي  تكليفهم 

]باأ�صباه اإ�صماعيل[ الذين مل يرت�صوا بالذبح فقط، بل التم�صوا بذل 

النف�س يف �صبيل املعبود. ثار اهلل كبيت من بيوت اهلل، كان يتمّتع 

بجاذبّية كبرية بحيث يندر اأن ي�صتطيع الذي راآه اأن ين�صلخ عنه.

يف  ترّبوا  �صباًبا  كانوا  هذه،  والإيثار  الع�صق  مدر�صة  مديرو 

الأح�صان الطاهرة، واّدخروا من �صلب اإىل �صلب ملثل هذا اليوم؛ 

 عا�صقني مل يختروا الع�صق فح�صب، بل كانوا اأنف�صهم اأ�صا�ًصا لبنائه«.

واأبرز مديري مدر�صة الع�صق هذه، كان قائًدا مفعًما باجلاذبّية، 

الع�صق  ج�ّصد  وق��د  الع�صق،  لبناء  اأ�صا�ًصا  نف�صه  اأ�صبح  بحيث 

لفراقه  ويحرتق  الدمع  ميطر  مل  بحيث  ا  ج��دًّ جمياًل  جت�صيًدا 

اآباء ال�صهداء واأّمهاتهم وزوجاتهم واأولدهم فح�صب، ول اإيران 

فح�صب، بل الأّّمة الإ�صالمية وجبهة املقاومة باأكملها. وكاأّنه بهذه 

ا قد �صابه الإمام اخلميني الذي بكته كل �صعوب العامل  امليزة اأي�صً

املظلومة حزًنا على فراقه. 

1ـ بما قصد تشكيل أو فرقة ثار الله في كرمان.



معرفة العدّو 

اإح���دى املع���ارف الالزمة يف احلي���اة، والتي ترتب���ط ب�صعادة 

ا هي معرف���ة العدّو. العدّو يعار����س تطّور الإن�صان  الإن�ص���ان اأي�صً

وكماله و�صعادته، ويظهر عداوته بطرق متنّوعة. لذا، فاإّن ملعرفة 

ا.  اأ�صاليب عداوة العدّو اأهّمّية اأي�صً

ق���ال الإم���ام اخلامنئي يف اإحدى خطبت���ي اجلمعة يف طهران 

بتاريخ 14 خرداد 1378 ]1999[: »كان الإمام يعرف العدّو؛ ويدرك 

 اأ�صاليب���ه ال�صيا�صّي���ة والدعائّية، يعرفها ويق���ف يف وجهها بقّوة«.

واأ�ص���ار �صماحته يف 13 خرداد من العام 1371 ]متوز 1992[قائاًل: 

ال�ص���ّر الأ�صا�صي لعم���ل الإمام وتقّدم الإم���ام والتوفيقات الإلهّية 

لذل���ك الرجل العظيم والقائد ال�صتثنائ���ي، هو اأّنه عرف العدّو، 

ووق���ف يف وجهه ب���كّل قّوة وثبات، ومن دون اأدن���ى اطمئنان له اأو 

ا�صت�صالم«.

لق���د ع���رف الإم���ام اخلمين���ي ال�صاه؛ ع���رف �ص���ّدام؛ عرف 

اأمريكا؛ عرف اإ�صرائيل؛ عرف اجلماعات املنحرفة؛ عرف حيل 

الأع���داء وخمّططاتهم؛ ووق���ف بوعي وب�ص���رية يف مقابل العدّو 

وخمّططاته.

13
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كذل���ك القائ���د �صليماين يف مدر�ص���ة الإم���ام والولية، عرف 

الطاغوت؛ عرف الع���دّو البعثي الغّدار؛ عرف ال�صتكبار العاملي؛ 

ع���رف النظ���ام ال�صهي���وين الغا�صب؛ ع���رف املنافق���ني؛ عرف 

داع�س؛ ع���رف الإرهابّيني؛ ع���رف اآل �صع���ود واآل خليفة؛ واّتخذ 

موقًفا منهم وحاربهم حّتى ا�صت�صهد.

املعَل���م الب���ارز يف ال�صهي���د احل���اج قا�صم �صليم���اين ومدر�صة 

�صليم���اين ه���و معرفة الع���دّو. وقد ج���اء يف ر�صالة بعثه���ا القائد 

الإم���ام  ]2017/11/20[اإىل   1396 اآب���ان   29 بتاري���خ  �صليم���اين 

اخلامنئ���ي: »�صّت �صن���وات م�صت، وفتنة خط���رية �صبيهة بالفنت 

الت���ي حدث���ت يف عه���د اأم���ري املوؤمن���ني Q، و�صلب���ت امل�صلمني 

فر�ص���ة معرفة الإ�صالم املحّمدي الأ�صي���ل وتذّوق حالوته، تتلّوى 

هذه امل���ّرة، مغّم�صة ب�صّم ال�صهيونّية وال�صتكبار، وتخرتق العامل 

الإ�صالمي كطوفان خمّرب هّدام. هذه الفتنة اخلطرية وال�صاّمة، 

قد اأوجدت بهدف اإ�صعال نار كبرية يف العامل الإ�صالمي، واقتتال 

امل�صلمني فيما بينهم، على يد اأعداء الإ�صالم«.

ه���ذه الكلمات تدّل على اأعلى درجات معرفة العدو والب�صرية 

العالية لدى القائد �صليماين.

وم���ن خ���الل معرفته بالع���دّو، والوعي ال�صحي���ح ملخّططاته، 

ومعرفة املثريين الأ�صلّيني للفنت يف العراق و�صوريا، يكتب القائد 

الكب���ري احلاج قا�صم �صليماين يف تلك الر�صالة نف�صها اإىل مراده 

]الإم���ام اخلامنئي[ قائاًل: »كّل هذه اجلرائ���م، وباعرتاف اأعلى 

من�ص���ب ر�صم���ي يف اأمري���كا، وال���ذي ل ي���زال اإىل الآن يت�صّدى 
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لرئا�ص���ة جمهورّي���ة ه���ذا البل���د، قد خّط���ط لها ونّفذه���ا القادة 

والتنظيمات املرتبطة باأمريكا«.

وبفهم ه���ذا العزيز الرفيع ال�صاأن الدقي���ق لفتنة العام 88ه�. 

����س ]2009[ ومتييزه العدّو من ال�صديق، يقول يف �صهر بهمن من 

الع���ام 1388 ]�صباط 2010[ يف جمع عنا�صر ق���ّوة القد�س التابعة 

للحر����س: »ماذا عليكم اأن تفعلوا لتمييز العدّو من ال�صديق؟ ... 

الفتنة كالليل؛ مظلم���ة. علينا اأن نهّز بع�صنا البع�س؛ ل اأن ندفع 

بع�صنا البع����س... اأن نعلن عن موقفنا ح���ول اأمرين؛ حول ذلك 

ال�ص���يء الذي من املهّم اإعالن موقفنا ب�صاأنه؛ حول الولية ونظام 

اجلمهورّية الإ�صالمية... عندما تعلنون موقفكم، ميكننا يف تلك 

الظلم���ة اأن منّيز ال�صديق من الع���دّو. اإّن اأعداء الثورة قد دخلوا 

بيننا حتًما؛ وعلينا نحن اأن منّيز بني املعادين للثورة والثورّيني«.

ويق���ول القائ���د احلاج �صليم���اين يف اأ�صبوع التعبئ���ة من العام 

1397]2018[: »اإّنن���ي اأعّرفك���م اإىل كت���اب ال�صّي���د دواين »كوف���ه 

ونق�س اآن در قرون نخ�صتني اإ�صالمي« ]الكوفة ودورها يف القرون 

الإ�صالمي���ة الأوىل[. لقد ق���راأت هذا الكتاب بدّق���ة؛ وقراأت كتًبا 

اأخ���رى حول هذا املو�صوع. مل���اذا اأدعوكم اإىل قراءته؟ لأّن يف كّل 

ح���دث مهّم، توج���د اآفات مهّم���ة، واإذا مل ُتالحظ ه���ذه الآفات، 

ف���اإّن هذا احلدث املوؤّثر واملهّم، �صيت�صّرر ب�صبب كونه مورد توّجه 

وطم���ع. ترون اأّن معاوية يف حياته، مل يك���ن ليتعّر�س للخلفاء ما 

قب���ل اأمري املوؤمن���ني...؛ لأّنهم هم كانوا تاركي���ه و�صاأنه...؛ وهذا 

متاًم���ا ي�صبه الو�صع ال�صائ���د يف العامل اليوم. هن���اك الكثري من 
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الدول الت���ي ل تتحامل عليها اأمريكا والنظام ال�صهيوين؛ لكّنهم 

ي�صّن���ون حرًب���ا علينا. وه���ذا يعود متاًم���ا اإىل الت�ص���اّد يف املنهج 

وال�صيا�ص���ة بني اأمري املوؤمنني ومعاوي���ة. فالإمام العادل ل ميكنه 

حتّمل حاكمّية تّيار فا�صق على جزء من احلكومة الإ�صالمية«.

ال�صب���ب يف عداء اأمريكا وال�صتكبار للقائد �صليماين يعود اإىل 

معرف���ة ذلك ال�صهيد العظيم ال�صاأن بالعدّو وحماربته له؛ لوقوفه 

بوجه اأمريكا.

يق���ول ال�صّي���د ح�صن ن�ص���ر اهلل يف الحتف���ال التاأبيني للحاّج 

قا�صم �صليماين: 

اأينم���ا ذه���ب الأمريكّي���ون يف املنطقة يج���دوا اأمامهم احلاج 

قا�ص���م �صليماين، يذهب���ون اإىل �صوري���ا، يجدون احل���اج قا�صم. 

يف الع���راق، يف لبن���ان، يف اليم���ن ويف اأفغان�صت���ان، ويف كّل مكان 

مرتبط مبحور املقاومة، يجدون اأمامهم احلاج قا�صم �صليماين. 

اإ�صرائيل ترى يف قا�صم �صليماين الرجل الأخطر منذ تاأ�صي�صها«.

وق���ال الإمام اخلامنئ���ي بتاري���خ 18 دي 1398]8  ك 2020/2[: 

»لقد وقف هذا الإن�صان، �صهيدنا العزيز، احلاج قا�صم �صليماين 

يف وجه كّل املخّططات التي حتيكها اأمريكا باأموالها، مبوؤ�ّص�صاتها 

الإعالمّية الوا�صعة النت�صار، بقّوتها الديبلوما�صّية، ب�صغوطاتها 

���ة الدول  وقّوته���ا الت���ي متار�صه���ا بوج���ه زعم���اء الع���امل، وخا�صّ

ال�صعيفة، واأحبط هذه املخّططات يف غرب اآ�صيا«.

ه���ذه القّوة والق���درة ل�صهيدن���ا العزيز، م�صتق���اة من معرفته 

للعدّو ومن املدر�صة ال�صليمانّية.
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ومعرفة العدّو يف مدر�صة ال�صهيد �صليماين، ت�صّكلت من النظر 

الدقيق والعميق والب�صرية الوا�صعة والفهم العايل لل�صهيد احلاج 

قا�صم �صليماين. والعّزة الت���ي كان يتمّتع بها، واخلوف الواقع يف 

ا ناجمان عن معرفة العدّو.  قلوب الأعداء من وج���وده، هما اأي�صً

ق���ال القائ���د �صليم���اين يف اأواخ���ر اآذر م���ن الع���ام 1395]2016[: 

»مبعرف���ة ال�صعب الإي���راين لعدّوه، ومعرفته مب�ص���ريه وثقته بهذا 

امل�صري، �صيطوي طريق العّزة وال�صموخ«.

وه���و بهذا يقّر ب���اأّن معرفة العدّو ركن مهّم م���ن اأركان العّزة 

 والعت���الء، وكان ي�صع نف�صه يف مرتبة عالي���ة من معرفة العدّو. 

ويرى حّج���ة الإ�صالم ال�صّيد اإبراهيم رئي�ص���ي اأّن: »معرفة العدّو 

.
1
والإخال�س كانا من املمّيزات البارزة يف القائد �صليماين«

ويقول حّجة الإ�ص���الم الدكتور رفيعي يف هذا ال�صاأن: »معرفة 

.
2
العدّو من املمّيزات املهّمة يف �صخ�صّية القائد �صليماين«

ا:  ويق���ول اإمام جمع���ة »بانه« مامو�صت���ا رحمان خداي���ي اأي�صً

معرف���ة الع���دّو وال�صتف���ادة من الفر����س يف احل���رب، كانت من 

.
3
ال�صفات البارزة يف هذا القائد وبطل حر�س الإ�صالم«

وي���رى اللواء يف احلر����س حمّمد ر�ص���ا ف���الح زاده اأّن: »هذا 

اجلن���دّي الكب���ري يف طريق الولي���ة، قد وعى موؤام���رات الأعداء 

بنحو جّيد، ومل ي�صمح لهم بتحقيق اأهدافهم الدنيئة«.

1 ـ خبر بكر، 9 أرديبهشت 1399.

2 ـ الشبكة اإلخباريّة شبستان، 11 بهمن 1398.

3 ـ قناة جمهوري إسلمي الخبريّة، 17 دي 1398.
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ويقول قائ���د حر�س الثورة الإ�صالمي���ة الفريق ح�صني �صالمي 

يف مرا�ص���م تن�صيب القائد ق���ااآين لقيادة قّوة القد����س: »التاآكل 

ال���ذي ن���راه الي���وم يف اأرواح الأع���داء واأج�صامهم، نتيج���ة ل�صّنة 

جدي���دة اأر�صاها احلاج قا�صم. لقد قام هذا القائد الكبري بعمل، 

بحيث جعل العدّو ينفق الأموال، فت�صتفيد وتنتفع من ذلك جبهة 

الإ�صالم. لقد اأبعد القائد �صليماين العدّو وجعله يتخّبط«.

كان القائد �صليماين يعرف العدّو؛ ويعرف خمّططاته وحيله؛ 

ومن هذا املنطلق كان، وب���كّل �صجاعة و�صالبة، جم�ّصًدا حقيقيًّا 

لالآية: »اأ�صّداء على الكّفار«. 

به���ذا ال�صتدلل نوؤمن باأّن معرفة الع���دّو هي اأحد من املعامل 

املهّم���ة يف مدر�صة ال�صهيد �صليم���اين، املعَلم الذي ا�صتقاه القائد 

العزيز من مدر�صة الإمام اخلميني }.



النظرة العالمّية

النظ���رة العاملّية اأو�ص���ُع بكثري من النظ���رة الإقليمّية والنظرة 

التنظيمّية وتتعامل مع الب�صرّية جمعاء.

ق���ال الإم���ام اخلامنئي بتاري���خ 14 خ���رداد 1383]2004[: »اإّن 

خماط���ب الإم���ام يف خطاباته واأف���كاره ال�صيا�صّية ه���و الب�صرّية؛ 

لي����س ال�صعب الإيراين فقط... املدر�ص���ة ال�صيا�صّية لالإمام تريد 

ه���ذا اخل���ري وال�صتق���الل والع���ّزة والإمي���ان لالأّم���ة الإ�صالمية 

وللب�صرّي���ة جمعاء... حتًما اختالف الإمام عن الأ�صخا�س الذين 

ي���رون لأنف�صهم ر�صالة عاملّية، هو اأّن مدر�صة الإمام ال�صيا�صّية ل 

تري���د ل�صعب من ال�صعوب اأن يوؤمن بفكرها وبنهجها بقّوة املدافع 

والدّبابات وال�صالح«.

النظ���رة العاملّي���ة ملدر�ص���ة الإم���ام اخلميني ه���ي التي جعلت 

ذل���ك الإم���ام الهمام يق���ول يف ر�صال���ة بتاريخ 29 ت���ري من العام 

1367]1988/7/20[ ويف الذك���رى ال�صنوّية ملج���زرة مّكة الدامية 

والقب���ول بالق���رار 598: »منا�ص���ك احل���ّج، هي منا�ص���ك احلياة، 

فكم���ا اإّن عل���ى �صع���وب الأّم���ة الإ�صالمي���ة، اإىل اأّي ع���رق اأو قوم 

 ،P انتم���وا، اأن ت�صب���ح اإبراهيمّية، لتلتحق بجماع���ة اأّمة حمّمد

14
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وتتوّح���د وت�صبح يًدا واح���دة، احلّج هو تنظي���م وتدريب وت�صّكل 

له���ذه احلي���اة التوحيدّية«؛ احلي���اة التوحيدّية ه���ي التي تلخبط 

الأم���ور على م�صتكري العامل وت�صّكل النظ���ام الإلهي؛ كما يكتب 

ذل���ك الإمام الزاه���د يف تلك الر�صال���ة نف�صها: »لق���د اأعلّنا عن 

هذا الواق���ع واحلقيقة مراًرا يف �صيا�صتن���ا الإ�صالمية اخلارجّية 

والدولّي���ة، باأّنن���ا كّن���ا ول نزال نعم���ل على اّت�صاع نف���وذ الإ�صالم 

يف الع���امل وتقلي�س هيمن���ة امل�صتكرين... ونعم���ل على جتفيف 

الأ�ص�س الفا�صدة لل�صهيونّية، الراأ�صمالّية، وال�صيوعّية يف العامل. 

لق���د عزمنا بلط���ف اهلل تعاىل وعنايته، عل���ى الإطاحة بالأنظمة 

القائمة على هذه الأ�ص�س الثالثة، والرتويج لنظام اإ�صالم ر�صول 

اهلل P يف الع���امل امل�صتكر، و�صت�صهده ال�صع���وب الأ�صرية املكّبلة 

عاجاًل اأو اآجاًل«.

ويتاب���ع الإم���ام اخلمين���ي يف ر�صالت���ه قائ���اًل: »الع���امل اليوم 

متعّط�س لثقافة الإ�صالم املحّمدي الأ�صيل، وامل�صلمون يف ت�صكيل 

 اإ�صالمي كب���ري �صيطفئون بري���ق الق�صور البي�ص���اء واحلمراء«.

وي�صي���ف �صماحته قائ���اًل: »يجب علينا يف حربن���ا العقائدّية، اأن 

نطلق التعبئة الكرى جلنود الإ�صالم يف العامل«. 

تتجّل���ى هذه احلقيق���ة يف مدر�ص���ة �صليم���اين، وي�صّمم ذلك 

القائ���د العزيز من خ���الل النظرة العاملّية، عل���ى اإطالق التعبئة 

الكرى جلنود الإ�صالم يف العامل.

يف رّد القائ���د اخلامنئي بتاريخ 30 اآبان 1396 ]2017/11/21[

عل���ى ر�صالة القائ���د �صليماين حول انتهاء �صيط���رة داع�س، يوؤّيد 
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ه���ذه احلقيق���ة ويكت���ب: »اأ�صك���ر اهلل العظيم ب���كّل وج���ودي اأن 

ب���ارك بجهادك���م الت�صح���وي وجه���اد الكث���ري من رفاق���ك على 

امل�صتوي���ات املختلفة، واجتّث هذه ال�صج���رة اخلبيثة التي غر�صها 

طواغي���ت الع���امل يف �صوريا والعراق على اأيديك���م اأنتم عباد اهلل 

ال�صاحلني. ومل تكن هذه �صربة جلماعة داع�س الظاملة وال�صّيئة 

ال�صمع���ة فح�صب؛ ال�صربة الأ�صّد كان���ت لل�صيا�صات اخلبيثة التي 

كان���ت تهدف اإىل اإ�صع���ال ح���رب داخلّية يف املنطق���ة، والق�صاء 

عل���ى مقاومة العدّو ال�صهي���وين، واإ�صعاف ال���دول امل�صتقّلة على 

اأي���دي الزعماء الأ�صقياء له���ذه اجلماعة ال�صاّل���ة؛ كانت �صربة 

للحكومات الأمريكّي���ة ال�صابقة واحلالّية والأنظمة التابعة لها يف 

املنطقة الذين اأوجدوا هذه اجلماعة، واأمّدوها بكّل اأنواع الدعم 

ليب�صطوا هيمنتهم املنحو�صة عل���ى منطقة غرب اآ�صيا، وي�صّلطوا 

عليهم النظام ال�صهي���وين الغا�صب. اإّنكم بت�صتيتكم لهذه الكتلة 

ال�صرطانّي���ة املهلك���ة، مل تقّدم���وا خدم���ة كبرية لبل���دان املنطقة 

والعامل الإ�صالمي فح�صب، بل ل�صائر ال�صعوب والب�صرّية جمعاء«.

ه���ذا اجله���اد والنت�ص���ار الكب���ري كان مرهوًنا بفك���ر القائد؛ 

الفك���ر الذي قّوى حزب اهلل؛ واأوج���د احل�صد ال�صعبي؛ واأوجد لواء 

»فاطمّيون« و»زينبّيون« و»حيدرّيون« و»فرقة الإمام احل�صني Q«؛ 

واأ�صف���ى احليوّي���ة على »الدف���اع الوطن���ي« يف �صوري���ا؛ لتتوّلد من 

داخلهم مالحم كرى، وهذا ما ح�صل.

يق���ول امل�صت�صار ال�صابق يف وزارة اخلارجّي���ة الإيرانّية ح�صني 

�صي���خ الإ�صالم: »عم���ل احلاج قا�ص���م امله���ّم، كان اأن ق�صى على 
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داع����س بجي����س موؤّلف من �صع���وب العامل الإ�صالم���ي. لقد ق�صى 

قا�ص���م �صليماين على داع�س مب�صاعدة اللبنانّيني، الفل�صطينّيني، 

العراقّي���ني، الأفغانّي���ني و... . وه���ذا ُيعد من اأه���ّم اأعمال قا�صم 

.
1
�صليماين؛ اإذ ق�صى على بديل العدّو املتمّر�س

يقول وزير خارجّية اإيران الأ�صبق ال�صّيد مّتكي: »للمّرة الأوىل 

يف التاري���خ، ابت���دع احلاج قا�ص���م م�صروًعا األ وه���و جعل الدفاع 

���ا، وراأينا دفعة واحدًة الفاطميون، الزينبّيون،  عن املقامات دوليًّ

العلوّيون من الدول املختلفة، قد حمل كّل منهم لواًء لأهل البيت، 

وهّب���وا يقاتلون دفاًعا عن مقامات اأهل البيت يف العراق، وانت�صر 

عن�صر املقاومة كاإك�صري يف قلب املنطقة«. 

الذكرى الباقية من جبهة ]نهر[ اأروند

يف كالمه حما�صة ]نهر[ كارون

يف ركابه يفور الع�صق من كّل حدب و�صوب

فاطمّيون، زينبّيون، وحيدرّيون

]یادگار جبهه ی اروند

در کلمش شورش کارون

در رکابش عشق از هر سو

می خروشد فاطمیون، زینبیون، حیدریون[

يق���ول ال�صّي���د ح�ص���ن ن�ص���راهلل: ]يف ف���رتة وج���ود داع�س يف 

1 ـ العدد الخاّص بمدرسة الحاج قاسم سليماني، ص117؛ انتقل قائل هذا 
الكلم بتاريخ 15 إسفند 1398]4 آذار 2020[ إلى جوار ربّه. 
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الع���راق[، و�ص���ل اإيّل يف ال�صاع���ة 12 لياًل وق���ال يل اأريد منك مع 

طل���وع الفج���ر 120 قائد عمليات م���ن اللبنانيني، واأن���ا ا�صتغربت 

ذل���ك يف هذا الوقت املتاأخر، لكنه ق���ال اإّننا اإن اأردنا الدفاع عن 

ال�صعب العراقي وحماربة داع����س وحماية العتبات املقد�صة لي�س 

لدين���ا خيار، وق���ال اإّنه يريد ق���ادة ولي�س مقاتل���ني، وقد قلت يف 

خطاب بع���د ذلك اإّن احلاج قا�صم خالل 22 �صنة من عالقتنا مل 

يطلب منا �صيًئا حتى لإيران، اإل يف هذا املرة للعراق،  وبقي معي 

وات�صلن���ا بالإخوة واأمنا تقريبا 60 منه���م، بع�صهم ممن كان يف 

�صوريا، والبع����س اأيقظناهم وجئنا بهم م���ن بيوتهم، لأّن احلاج 

ق���ال اإنه يريد اأخذهم معه بعد �صالة الفجر، وهذا ما مّت بالفعل 

وق���د غادر دم�ص���ق ومعه حوايل 60 من الق���ادة امليدانيني حلزب 

اهلل وذهب بهم اإىل اجلبهات يف العراق«. 

اإّن مالح���م لبن���ان و�صوري���ا والع���راق واأفغان�صت���ان واليم���ن 

وفل�صطني كّلها وليدة تعبئة الإ�صالم العاملّية. واإّن نه�صة املدافعني 

عن املقامات كانت فرًعا من هذه التعبئة العظيمة جلنود الإ�صالم 

يف العامل. ومدر�صة ال�صهيد �صليماين هي مظهر لكّل هذه الوقائع 

واحلقائق.

وق���د ق���ال ذل���ك ال�صهي���د العظي���م ال�ص���اأن يف 22 اآذر 1397 

]2018/12/11[يف جم���ع عوائل ال�صهداء املدافعني عن املقامات: 

ي���ة اأجرت ثقافة  ية، وتلك اخلا�صّ »اإّنك���م جميًعا تتمّتع���ون بخا�صّ

جدي���دة يف روح الث���ورة و�صرايينه���ا، واأ�ّص�ص���ت لثقاف���ة با�ص���م 

»املدافعني عن املقامات«.
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فقي���ه  ويّل  قي���ادة  حت���ت  العزي���ز،  �صليم���اين  خّط���ط  لق���د 

زمان���ه، الإم���ام اخلامنئي، بحيث جع���ل قدرة اأمري���كا والنظام 

ال�صهي���وين الغا�ص���ب يف املنطق���ة والع���امل يف طري���ق الهزمية، 

 واأخ���ذ قّوات تعبئة الإ�ص���الم العاملّية اإىل مقربة م���ن قلب العدّو. 

يقول الإمام اخلامنئي يف جمع من عوائل ال�صهداء املدافعني عن 

املقام���ات: »اإّن اجلمهورّية الإ�صالمية الي���وم تفخر باأّن لها قّوات 

بالقرب م���ن احلدود م���ع الكي���ان ال�صهيوين الغا�ص���ب؛ ف�صواء 

قّواتن���ا، اأو قّوات ح���زب اهلل، اأو قّوات املقاوم���ة، اأو قّوات اأمل... 

.
1
ا لالإ�صالم وللجمهورّية الإ�صالمية« هذه مفخرة كبرية جدًّ

قّوات من الدول املختلفة، م���ن اإيران والعراق و�صوريا ولبنان 

واأفغان�صت���ان وباك�صت���ان الذين تعّباأوا للدفاع ع���ن املقامات ومن 

اأجل الإ�صالم، قد و�صلوا اإىل حدود كيان اإ�صرائيل. 

يقول قائد الثورة الإ�صالمية املفّدى يف جمع العوائل ال�صريفة 

لل�صه���داء املدافع���ني عن املقام���ات: »لو مل يكن ه���ذا الدفاع عن 

املقام���ات، حي���ث كان �صبابن���ا جزًءا من تل���ك الأع���داد الهائلة 

م���ن ال�صب���اب العراقي وغ���ري العراق���ي الذين كان���وا يجاهدون 

وي�صعون. هوؤلء الأع���داء اللدودون واخلبيثون يحتقرون مقامات 

اأه���ل البيت. ورمّبا ل���و ا�صتطاعوا ل�ص���ّووا تلك الأماك���ن املباركة 

بالأر����س؛ لكّن هوؤلء ال�صباب مل ي�صمحوا له���م بذلك. بالتاأكيد، 

�صبابن���ا كانوا قّلة هن���اك؛ واأعدادهم قليلة؛ �ص���واء يف العراق اأم 

يف �صوري���ا. يف الغالب كان اأبناء املنطقة موجودين؛ لكن م�صاركة 

1 ـ المدافع عن المقامات، ص 31.
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.
1
 �صبابن���ا يف هذا احلدث املهّم ميزة م���ن امتيازاتهم العظيمة«

كما قال ذلك احلكيم املتبّحر يف جمع عوائل �صهداء »فاطمّيون«: 

»لق���د اأر�صل الآب���اء والأّمهات الأفغانّيون الأع���ّزاء واأهايل القرى 

الواقعة �صرق م�صهد وخرا�صان، هوؤلء ال�صباب الذين هم كالورود 

للدف���اع عن حرمي اأهل البيت... من بني اجلماعات التي تقّدمت 

.
2
للدفاع؛ كان اإخوتنا من الهزاره«

تعبئ���ة كّل ه���وؤلء الأف���راد واجلماع���ات كان���ت فك���رة القائد 

�صليماين وبهّمته؛ الهّمة التي اأودت بكّل م�صاريع ال�صتكبار العاملي 

يف منطق���ة غرب اآ�صي���ا اإىل الهزمية. يق���ول الإمام اخلامنئي يف 

18 دي 1398]2020/1/8[ ح���ول هذا املو�صوع: »ا�صتطاع ]ال�صهيد 

�صليم���اين[ مب�صاعدة �صعوب املنطقة، اأو بامل�صاعدات التي قّدمها 

ل�صع���وب املنطقة، اأن يحبط كّل خطط اأمري���كا الال م�صروعة يف 

منطقة غرب اآ�صيا«.

يق���ول ع�ص���و املجل����س ال�صيا�صي حلرك���ة اجله���اد الإ�صالمي 

يف فل�صط���ني ال�صّيد خال���د البط�س: »لقد اأ�ص���اف ال�صهيد احلاج 

قا�صم �صليماين اأبعاًدا خمتلفة للمقاومة الفل�صطينّية، وبعون اهلل 

تع���اىل، و�ّصع عمل املقاوم���ة يف قطاع غّزة و�صار ب���ه ُقدًما، فكان 

يوؤّم���ن للمقاوم���ة ما حتتاج���ه حّتى ت�صت���ّد قّوة؛ لق���د كان احلاج 

قا�ص���م روح املقاوم���ة يف فل�صط���ني، بجميع اأبعاده���ا، ال�صيا�صّية، 

الع�صكرّية، وحّت���ى التدريبّية، فكان بدعمه، نب�س املقاومة. فيما 

1 ـ المصدر نفسه، ص32 إلى 34.

2 ـ المصدر نفسه، ص 36 و37.



معالم مدرسة الشهيد سليماني124

يتعّلق ب�صرايا القد�س وكتائب الق�ّصام وحركات املقاومة الأخرى، 

�صواء احل���ركات الإ�صالمية وغري الإ�صالمي���ة والوطنّية، مل يكن 

احل���اج قا�صم يفّرق ب���ني حركات املقاومة ]ه���ذه[ يف غّزة، وكان 

يدعم اجلميع؛ لأّن حربنا جميًعا كانت مع العدّو ال�صهيوين. لقد 

ا�صتطاع احلاج قا�صم ب�ص���ره ونف�صه الطويل املعروف بهما، اأن 

.
1
يقّوي املقاومة يف غّزة ويزيد من اإمكاناتها«

يقول م�صوؤول مكتب حما�س يف طهران ال�صّيد خالد القّدومي: 

»يف ح���رب 2008، لّب���ى احل���اج قا�ص���م ن���داء اجلهاد وج���اء اإىل 

دم�صق، و�صاهد عن كثب يف غرفة العملّيات امل�صرتكة بني الق�ّصام 

وحما�س، البعد ال�صرتاتيجي والأفق الواقعي ملجاهدي فل�صطني، 

وكان له تاأثري ل ُينكر يف تقّدم »حرب الفرقان« التي اأطلق عليها 

الإ�صرائيلّيون عملّية »الر�صا�س امل�صبوب«.

كان كّل ه���ّم القائد �صليم���اين تطبي���ق كالم الإمام اخلميني 

وخليفت���ه؛ القي���ام للدف���اع ع���ن مظلوم���ي العامل؛ ت�صكي���ل جبهة 

املقاوم���ة؛ اإطالق التعبئة الكرى جلنود الإ�صالم يف العامل؛ دعم 

ال�صعب الفل�صطيني.

يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي يف 18 دي 1398]2020/1/8[: »اإّن 

م�ص���روع الأمريكان وخّطته���م فيما يتعّلق بفل�صط���ني، كان اإيداع 

الق�صّي���ة الفل�صطينّي���ة ط���ي الن�صي���ان؛ والإبق���اء عل���ى ال�صع���ب 

الفل�صطين���ي �صعيًف���ا بحي���ث ل يج���روؤ عل���ى الكالم ع���ن الكفاح 

والن�ص���ال. هذا الرج���ل ]ال�صهيد �صليماين[ دع���م الفل�صطينّيني؛ 

1 ـ العدد الخاّص بالمدرسة السليمانية، ص165.
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وفع���ل فعاًل جعل منطقة �صغرية، مثل قط���اع غّزة، تقف يف وجه 

النظام ال�صهيوين مع كّل جروته واّدعاءاته؛ اأنزل فوق روؤو�صهم 

بالًء بحيث جعلهم يطالبون بوقف اإطالق النار بعد 48 �صاعة من 

ب���دء العملّية؛ هذا ما فعله احلاج قا�صم �صليماين... لقد اأُحبطت 

خّطة اأمريكا يف العراق، يف �صوريا، يف لبنان، بدعم هذا ال�صهيد 

العزيز وجهوده، حيث وقفت العنا�صر العراقّية املوؤمنة، واأ�صاو�س 

الع���راق و�صباب���ه واملرجعّي���ة يف العراق، يف وجه ه���ذه الأحداث، 

فاأو�ص���ل احل���اج قا�ص���م ، اإىل كّل جبهة التعبئة ه���ذه، املدد 

والدعم كم�صت�صار فّعال، وظهر هناك كداعم كبري. وهكذا الأمر 

بالن�صب���ة ل�صوري���ا؛ وبالن�صبة للبن���ان... فاأ�صبح حزب اهلل بحمد 

اهلل اأق���وى يوًما فيوًما. حزب اهلل اليوم هو يد لبنان وعينه؛ ودور 

�صهيدنا العزيز يف هذا الو�صع دور ممتاز وبارز«.

يقول الإمام اخلامنئ���ي بتاريخ 16 بهمن 1398]2020/2/5[ يف 

لق���اء جمع من �صرائح ال�صعب املختلف���ة، يف تبيني عظمة ال�صهيد 

�صليماين: »لقد عقدوا اجتماًعا بداية هذا العام يف غرف التفكري 

الأمريكّية، وبحثوا بحًثا مطّوًل حول احلاج قا�صم �صليماين؛ ون�صروا 

بع���د مّدة تقرير ه���ذه اجلل�صة بنحو حمدود، وو�ص���ل اإىل اأيدينا. 

لقد ذكروا موا�صفات ومّيزات حول �صخ�صّية احلاج قا�صم وقالوا: 

ه���ذا الرجل مانع كبري يف مقابل اأه���داف اأمريكا«. لهذا ال�صبب، 

اغتال���ه الأمريكّيون، وباأمر مبا�صر من الرئي�س الأمريكي ترامب، 

يف 13 دي 1398]2020/1/3[ يف مط���ار بغ���داد، بعد تعّر�س موكبه 

لق�صف �صاروخي. ال�صعفاء يق�صفون الأقوياء بال�صواريخ.
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يق���ول الإم���ام اخلامنئ���ي يف اإحدى خطبتي �ص���الة اجلمعة يف 

طه���ران بتاري���خ 27 دي 1398]2020/1/17[: »لق���د اغت���ال هوؤلء 

���ا كان القائد الأ�صهر والأقوى يف حمارب���ة الإرهاب. ]نعم[  �صخ�صً

فال�صهي���د �صليماين باملعنى الواقعي للكلم���ة كان القائد الأقوى يف 

ا. اأّي قائد  املنطقة يف حماربة الإرهاب؛ وقد ا�صتهر بهذا اللقب اأي�صً

اآخ���ر غريه ميتلك الق���درة كان باإمكانه القيام مبا قام به هو؟ لقد 

اغتالت���ه احلكومة الأمريكّية  غدًرا وبطريقة جبانة. ولقد اعرتفوا 

هم بذلك. وكانت هذه ]اجلرمية[ ف�صيحة ]كرى[ لأمريكا«. 

لقد كان عا�صًقا لل�صهادة، وقد حّقق اأمنيته؛ لكّن دماءه جعلت 

املدر�صة ال�صليمانّية تتاأّل���ق، وهي يقيًنا، �صتهّيئ مقّدمات �صقوط 

ال�صتكبار. 

اإّن اأتب���اع مدر�ص���ة �صليم���اين، م���ن خ���الل النظ���رة العاملّي���ة 

امل�صتلهم���ة من نظ���رة احلاج قا�ص���م �صليماين، �صيجعل���ون تعبئة 

الإ�ص���الم العاملّية اأكرث ازده���اًرا، ليلقي العامل، من جديد، نظرة 

اإىل ابت���كار الإمام اخلمين���ي، وي�صاهدوا عظم���ة مدر�صة الإمام 

اخلميني ومدر�صة ال�صهيد �صليماين. 

لق���د ابتكر املراد مدر�صة جديدة، واأ�صبح املريد والتلميذ، يف 

ظّل ا�صتمرار مدر�صة اخلمينّي العظيم، املوؤ�ّص�س ملدر�صة خالدة، 

ليعل���ن للعامل باأّن نهج الإمام اخلمين���ي، وفكره وخّطه، لن يبهت 

ولن ي�صعف اأبًدا. 



المقاومة والصمود

املقاوم���ة وال�صمود مبعنى الثب���ات، الر�صوخ، الدفاع وال�صر 

على امل�صكالت. 

يقول الإمام اخلامنئي يف 30 بهمن عام 1370 ]1992/2/19[: 

»حتّم���ل تلك امل�صكالت اأّدى اإىل اإيجاد �صخ�صّية يف هذه املدر�صة 

]الفي�صّي���ة[ ... مث���ل الإم���ام اخلمين���ي، واإىل اأن يغ���رّي الع���امل. 

فالتح���ّول ال���ذي اأوجده الإم���ام مل يكن حم�صوًرا باإي���ران؛ حتًما 

م���ا اأجنزه يف اإيران كان اأ�صبه باملعجزة. لق���د اأوجد اإع�صاًرا يف 

العامل. كّل هذه الأمور مرتبطة بالثبات وال�صمود«.

يق���ول �صماحت���ه يف 14 خ���رداد 1375]1996/6/3[: »حلرك���ة 

الإم���ام اخلمين���ي �َصَبٌه كبري بث���ورة الإمام احل�ص���ني Q، وهي 

تقريًب���ا اّتخذت من احلركة احل�صينّي���ة منوذًجا لها... من جملة 

اخل�صائ����س املوج���ودة بنح���و ب���ارز يف كال احلركت���ني، م�صاألة 

الثب���ات. قي���ل يوًم���ا لالإم���ام اخلمين���ي، اإن ا�صتم���ررت يف ه���ذه 

النه�صة، ف���اإّن احلوزة العلمّية يف قم �صُتقف���ل. ويف يوم اآخر قيل 

ل���ه: اإن ا�صتمررت يف هذا الطري���ق قد يوؤلبون عليك كبار العلماء 

واملراج���ع ويحّركونهم �ص���ّدك. وقيل مّرات لالإم���ام اإّنك ت�صّجع 

15
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النا����س عل���ى الوقوف يف وج���ه النظ���ام البهلوي، م���ن �صيتحّمل 

م�صوؤولّية الدماء التي �صت�صقط؟ لقد ارتعدت مفا�صل اجلميع يف 

هذا امليدان؛ لكّن الإمام مل يهتّز؛ مل يغرّي طريقه وتقّدم. كثريون 

ينثنون ع���ن متابعة الطريق بفع���ل ال�صغوط؛ لك���ّن الإمام �صمد 

حّتى انت�صر«.

يقول الإم���ام اخلامنئي يف 14 خ���رداد 1378]حزيران1999[: 

»مل تك���ن اأّي حادثة ]مهم���ا[ كانت عظيمة لتك�ص���ره وجتره على 

الر�صوخ اأمامها. ففي كّل احلوادث املريرة وال�صعبة التي حدثت 

يف زمن قيادة ذلك الرجل العظيم، ومل تكن بالقليلة، كان الإمام 

اأكر منها جميًعا«.

وهك���ذا كان احل���اج قا�ص���م �صليم���اين مث���ل م���راده، ل يهاب 

التهدي���دات ول ال�صغ���وط؛ ثب���ت يف كّل امليادي���ن؛ ق���اوم و�صمد 

وانت�صر على اأعداء متعّددين. 

يف العام 1361]1982[، يف عملّيات رم�صان، وب�صبب الإخفاق، 

اآل الأم���ر اإىل و�صع ا�صّطر القائد العام للحر�س الثوري الإيراين 

الأخ حم�صن ر�صايي اأن يعلن يف جمع قادة مقّر كربالء: فلنطفئ 

امل�صابي���ح، وليغ���ادر كّل من ل ي�صتطيع البقاء م���ن القادة! فكان 

احل���اج قا�صم �صليم���اين، القائد الأّول يف ذل���ك الجتماع، الذي 

حتّدث عن جتديد العهد.

يف زم���ن احلرب مع داع�س يف الع���راق و�صوريا، كان �صليماين 

كما يف حرب ال�صنوات الثماين، مثاًل لل�صمود والثبات.

يق���ول املتحّدث با�صم احل�صد ال�صعبي يف العراق ال�صّيد اأحمد 
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الأ�صدي: »لقد كان احلاج قا�صم �صليماين حا�صًرا دوًما يف معظم 

العملّي���ات، واأظ���ّن اأّن اأّي توجيه ا�صرتاتيج���ي ل يح�صل اإّل ذلك 

الذي ينتهي بتوجيهاته واإر�صاداته«.

يق���ول ال�صّيد م�صع���ود البارزاين: »كانت داع����س قد و�صلت اإىل 

م�ص���ارف اأربي���ل، وكان اخلوف م���ن اأن حتتّل املدين���ة قريًبا. بعد 

هجوم داع����س اّت�صل���ت بالأمري���كان، بالأت���راك، بالريطانّيني، 

بالفرن�صّي���ني، وحّتى بال�صعودّية؛ فكان ج���واب روؤ�صاء هذه الدول، 

اإّنهم الآن ل ي�صتطيعون تقدمي اأّي م�صاعدة... فاّت�صلت على الفور 

باحلاج قا�صم �صليماين و�صرحت له الأو�صاع بالدّقة. قال يل احلاج 

قا�صم: �صاأكون غًدا بعد �صالة ال�صبح يف اأربيل. قلت له: اإىل الغد 

تكون الفر�صة قد فاتت؛ تعال الآن. قال احلاج: كاك ]اأخ[ م�صعود، 

فلتحافظ���وا على املدين���ة الليلة فقط. يف �صباح الي���وم التايل كان 

احل���اج قا�ص���م يف مطار اأربي���ل. فذهبت ل�صتقبال���ه. كان قد جاء 

���ة. فذهبوا عل���ى الفور اإىل  برفق���ة 50 عن�صًرا م���ن قّواته اخلا�صّ

مناطق ال�صتباكات واأعادوا تنظيم قوات »البي�صمركة«، ويف ظرف 

ع���ّدة �صاعات انقلبت الأمور مل�صلحتنا. فيما بعد اأ�صرنا قائًدا من 

داع�س و�صاألناه، ماذا ح�صل حّتى ان�صحبتم وقد كنتم على م�صارف 

اأربي���ل؟ اأجاب: اأخرن���ا عنا�صرنا النفوذّي���ون يف اأربيل باأّن قا�صم 

�صليماين يف اأربيل؛ فانهارت معنوّيات عنا�صرنا وان�صحبنا«.

يق���ول قائ���د احلر����س يف حمافظ���ة خرا�ص���ان اجلنوبّية علي 

قا�صم���ي: »اإّن ح�صور الفريق �صليماين يف العملّيات كان يرفع من 

معنوّيات كّل العنا�صر، ويقّوي قلوبنا... كان دائًما يح�صر بنف�صه 



معالم مدرسة الشهيد سليماني130

.
1
يف مناطق العملّيات وامليدان«

يقول م�صت�ص���ار احلاج قا�صم �صليم���اين القائد ح�صن بالرك: 

»يف العام 1999، عندما و�صلنا خر هجوم طالبان، وقرب �صقوط 

.
2
اأفغان�صتان، توّجه عند ال�صاعة الثامنة �صباًحا اإىل اأفغان�صتان«

يقول الأمني العام حل���زب اهلل ال�صّيد ح�صن ن�صراهلل: »مثاًل 

هو قائد قّوة يف احلر�س، وي�صتطيع اأن يجل�س يف اإيران يف طهران، 

ويقول لالآخرين تعالوا اإيّل كل مدة، ويجل�س معهم وي�صتمع اليهم 

ويتابع م�صائلهم ب�صكل طبيعي وروتيني، اأو اذا يح�صر اإليهم، اأي 

اأن ياأت���ي اإىل لبن���ان اأو �صوري���ا اأو العراق اأو اأماك���ن اأخرى، مثاًل 

كّل �صت���ة اأ�صهر اأو �صنة يذهب مرة لتفقدهم، وعادة قد يت�صرف 

هكذا بع�س القادة«.

وق���ال ال�صيد ن�ص���راهلل: »مكتب ]مدر�صة[ احل���اج قا�صم يعني 

الذهاب اإىل �صاحة العمل، اإىل امليدان، الذهاب اإىل الآخرين، نحن 

منذ 1998 يعني منذ بداأنا العالقة واملعرفة بيننا وبني احلاج قا�صم 

يعن���ي تقريبا 20 اأو 22 �صنة اىل اآخره، عدد املرات التي ذهبنا اإليه 

مرات قليله، لكن دائما ه���و من كان ياأتي اإلينا، طبًعا هذا املجيء 

اإىل ال�صاحة، اإىل امليدان، فهو يلتقي بالإخوة، يراهم جميًعا، يذهب 

اإىل امليدان مبا�صرة، ي�صتمع اىل املقاتلني واملجاهدين«.

ويتاب���ع قائ���اًل: كان دائًم���ا يذه���ب اإىل فم امل���وت واخلطوط 

الأمامي���ة... يف ح���رب متوز حرب ال�33 يوًم���ا 2006، هو جاء من 

1 ـ العدد الخاّص بمدرسة الحاج قاسم، ص59.

2 ـ العدد الخاّص بصحيفة إطلعات، 24 بهمن 1398، ص49.
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طه���ران اإىل دم�ص���ق وات�صل بنا وقال اأنا اأري���د اأن اآتي اليكم اإىل 

ال�صاحي���ة اجلنوبي���ة، فقلنا له كي���ف؟ اأ�صاًل ل ميك���ن، اجل�صور 

مت �صربه���ا، الطرق���ات مقطعة، الط���ريان احلرب���ي الإ�صرائيلي 

يق�ص���ف كل الأهداف، والو�ص���ع و�صع حرب بالكام���ل، اأ�صاًل ل 

ا  ميكن الو�صول اإىل ال�صاحي���ة واإىل بريوت، ولكن هو كان م�صرًّ

ا وقال اإن مل تر�صلوا ال�صيارات لتاأتي بي اأنا �صاآتي هكذا، يعني  جدًّ

اأ�صّر وو�صل، وبقي معنا كامل الوقت«.

يقول القائد �صليماين: »مل اأعد اإىل اأن انتهت احلرب، وبقيت 

يف ه���ذه ال�33 يوًما يف لبنان. وبع���د اأن انتهت احلرب، عدت اإىل 

.
1
اإيران«

يق���ول الدكتور ن���وري املالكي: »بع���د اأن تنّحي���ت عن من�صب 

رئا�ص���ة الوزراء ]يف العراق[، ذهبت اإىل مناطق ال�صتباك الواقع 

اإىل ال�صم���ال من دياىل. و�صلنا اإىل منطقة تقع بني قّوات داع�س 

وقّواتن���ا؛ ي�صتقّر فيها اجلي�س واحل�ص���د ال�صعبي مًعا. كان الو�صع 

خط���رًيا. مل ي�صمحوا يل باأن اأمكث هناك طوي���اًل؛ لأّن القذائف 

كان���ت تت�صاقط با�صتمرار. فجاأة راأي���ت احلاج قا�صم يرتّجل من 

�صّي���ارة. كان اآتًي���ا من جهة جبهة الأعداء وخ���ّط التما�س... كان 

حا�ص���ًرا يف اخلّط الأمام���ي الذي مل ي�صم���ح يل الإخوة باملكوث 

.
2
]بالقرب منه[ طوياًل، وكانوا يقولون اإّن املنطقة خطرة!«

���ا ميتل���ك هذه الروحّي���ة يف مرحلة ح���رب ال�صنوات  كان اأي�صً

1 ـ المصدر نفسه، ص 147.

2 ـ المصدر نفسه، ص 213.
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الثم���اين ]بني اإي���ران والعراق[. يقول نائ���ب ]قائد[ فرقة ثار اهلل 

يف مرحل���ة الدف���اع املقّد�س املهند�س م�صطفى م���وؤذن زاده: »يف 

عملي���ات كربالء 1، تق���ّدم القائد �صليماين برفق���ة اأحد عنا�صر 

معلوم���ات العملّي���ات عل���ى دّراجة نارّي���ة اإىل قل���ب اجلبهة، ومل 

ينتظ���ر اإىل حني تطهري اخلّط، مع اأّن العراقّيني كانوا منت�صرين 

.
1
يف املنطقة«

يق���ول ال�صّيد موّح���د اأمريي: »يف عملّي���ات كربالء 5، كنت يف 

مق���ّر القّوات الرّية للحر�س. ذهبت يوًما من اأّيام هذه العملّيات 

برفق���ة بع�س ال�صب���اب اإىل �صرق الب�صرة �صالك���ني »قناة ماهي« 

]قن���اة ال�صم���ك[، لن�صتطل���ع املنطق���ة للعملّيات الالحق���ة. كانت 

املنطقة هن���اك مقّدمة اجلبهة ومنطق���ة العملّيات، ومل تف�صلنا 

ع���ن قّوات العدّو �صوى اأمت���ار... وهناك انتبهت اإىل وجود احلاج 

قا�ص���م. �صاألت: ماذا تفعل هن���ا؟ اأجاب احلاج قا�صم: »وما الذي 

ميّيزين ع���ن باقي �صباب الفرقة حّتى اأك���ون خلفهم؟ اأنا ك�صائر 

2
ال�صباب ول فرق بيني وبينهم.«

يق���ول �صفري اإيران الأ�صبق يف الأردن ال�صّيد م�صطفى م�صلح 

زاده: »املي���زة الأهّم يف قا�صم �صليماين اأّنه مل يكن يهاب الطرف 

املقابل، وكان يرد امليدان عل���ى الرغم من كّل التهديدات. فكان 

.
3
يف البداية يوقف تقّدم العدّو، ومن ثم يتغّلب وينت�صر عليه«

1 ـ العدد الخاّص بصحيفة إطّلعات، 24 بهمن 1398، ص11.

2 ـ المصدر نفسه، ص27.

3 ـ وكالة تسنيم، 21 بهمن 1398.
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يق���ول القائد �صليم���اين بتاري���خ 9 مه���ر 1398 ]2019/10/1[ 

يف جم���ع م���ن الق���ادة وامل�صوؤولني يف حر����س الث���ورة الإ�صالمية: 

»احلر����س يخاطر؛ لكن بحكم���ة؛ بوع���ي. اإن مل يخاطر احلر�س 

وخ���اف، فلي�س بحر����س... اإن خاف احلر����س، �صيخاف اجلميع. 

اإن حتليل احلر����س، و�صجاعته وثباته و�صموده، يوؤّثر يف كّل اأنواع 

َق احلر�س من قلب الأزمات ال�صعبة  ال�صمود والثبات... لقد ُخلمِ

واملظلم���ة، والت���ي ل ُيعلم مت���ى �صتنتهي، ومن قل���ب الوجل وهذا 

اخل���وف ال�صعب، اأهّم الفر�س ... لق���د اأنتج من الدفاع املقّد�س 

وتل���ك القّمة النورانّية، نورانّية اأخرى با�صم »الدفاع املقّد�س عن 

ا وكيًفا«.  املقامات« و�صمد... لقد طّور احلر�س املقاومة كمًّ

وق���ال يف مو�صع اآخ���ر: »ذات مّرة ناداين الإم���ام اخلامنئي، 

واأ�صار اإيّل اأن تقّدم. عندما اقرتبت منه، فتح كتاًبا كان بني يديه 

واأراين �صَور عدد من ال�صه���داء؛ ال�صهيد باكري، ال�صهيد باقري 

وال�صهيد زين الدين، وكانت �صورة يل من �صمن تلك ال�صور.

فقال يل القائد: ما وج���ه ال�صبه بني �صورتك و�صائر ال�صور؟ 

وحي���ث اإن ال�صورة كان���ت التقطت يف اأّيام �صباب���ي قلت: كّنا يف 

ال�صّن نف�صه.

قال القائد: لقد اأّدى ه���وؤلء تكليفهم ورحلوا، وكانت امل�صلحة 

الإلهّي���ة اأن تبقى اأنت وتق���وم بالعمل الذي رمّبا يك���ون اأ�صعب من 

اأعماله���م ه���م. اإن مل تكن اأنت موج���وًدا، من ال���ذي �صيقوم بهذا 

.»
1
العمل؟

1 ـ خبرآنلين ]الخبر العاجل[ 27 اردیبهشت 1399.
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يق���ول القائد العلّي ال�صاأن احلاج قا�صم �صليماين يف الجتماع 

الثال���ث والع�صرين لقادة احلر����س وم�صوؤوليه: »كان للحر�س �صبٌه 

كب���رٌي بالإمام احل�صني Q؛ احلر�س الذي ترّبى يف النور، ورّبى 

النور يف اأح�صانه. بالأم�س رّبى يف اأح�صانه ال�صهيد فهميده، ومن 

تربية ال�صهي���د فهميده تلك منا اليوم ال�صهي���د حججي، ال�صهيد 

اإ�صكندري وال�صهيد جواد اهلل كرم؛ فكانوا اأ�صبه النا�س، من بني 

املدافعني عن املقام���ات، ب�صّيد ال�صهداء الإمام احل�صني بن علي 

Q؛ احلر����س املقطوعي الأيدي، احلر����س الذين فقدوا اإحدى 

اأعينه���م، احلر����س الذي���ن تال�ص���ت روؤو�صهم... ج���واد اهلل كرم 

وال�صهيد حججي وح�ص���ني اإ�صكندري، ُقطعت روؤو�صهم يف الغربة 

بعيًدا عن اأّمهاتهم واأخواتهم. ولقد التهمت ال�صباع يف ال�صحراء 

ن�صف ج�ص���د ال�صهيد حجج���ي، ومللمناه م���ن دون راأ�س... يقول 

الإمام اخلامنئي: احلر�س يف كربالء 5، كّرروا واقعة عا�صوراء... 

اإىل الغ���رب من قناة ال�صم���ك، كان املكان مملوًءا باجلثث؛ جثث 

�صباب مكّد�صة فوق بع�صها البع�س«.

لق���د كت���ب ال�صهيد �صليم���اين يف ر�صالة اإىل رفاق���ه ال�صهداء: 

»اأعّزائي! لقد �صاهدت ت�صحياتكم مّرات ومّرات، وح�صرُت عند 

مقتلك���م مئات املّرات. �صمعُت باأذيّن خرير حناجركم املذبوحة. 

وراأي���ت ان�صح���اق اإخوانك���م حت���ت �صال�ص���ل الدّباب���ات و�صمعُت 

نداءاتك���م خميني خميني حت���ت �صياط اجلاّلدي���ن، راأيت كيف 

ا�صت�صهدمت ظلًما، ومعنوّياتك���م ]العالية[، حيث ل تزال ت�صقّقات 

اأعق���اب اأقدامكم يف خوز�صتان وكرد�صتان تفور دًما. لقد �صممُت 
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رائحة اأبدانكم املحرتقة يف مئات من حقول الألغام، والهجومات 

والهجوم���ات امل�صاّدة؛ الأبدان التي طمرتها ال�صواريخ املنفجرة 

يف احلف���ر اإىل الأب���د. اإّن كّل اأملي يف القيامة، ه���و نظرة الوداع 

الأخ���رية لعا�صق، وقبلة ال���وداع التي ل اأزال اأح����سّ بحرارتها يف 

خريف عمري هذا. لقد ن�صاأت يف اأر�صكم، و�ُصقيت من دمائكم، 

وكّل براع���م خدمتي تف���وح برائحة دمائكم. قا�ص���م، من دونكم 

لي����س قا�صًما. قا�صم، بكم اأ�صبح قا�صًما. حياتي من دونكم موت، 

واملوت معكم حياتي التي األتّذ بها«.

لقد جعلوا ب�صجاعتهم ومروءتهم وثباتهم و�صمودهم وروحّية 

طلب ال�صهادة لديهم، من قا�صم قا�صًما. وبروؤية القائد �صليماين 

ل���كّل ه���ذه امل�صاهد، عزم عل���ى الوقوف، وعلى جن���ي ثمرة دماء 

اأ�صحابه التي هي انت�صار الإ�صالم.

لقد كتب احلاج قا�صم �صليماين هذه الر�صالة اإىل علي وخانعلي 

وحممد وحممود ومه���دي وح�صني وال�صّيد جواد، ال�صهداء الذين 

يعبقون برائحة فرقة ثار اهلل.

ا يف ر�صالة اإىل الأ�صري املحّرر يف فرقته، اأحمد يو�صف  ويكتب اأي�صً

: »اإّنن���ي اأفخ���ر بك���وين كرمانيًّا؛ بامتالك جواه���ر من اأمثال 
1
زاده

»�صه�صواري« الذي نادى باملوت ل�صّدام، واملوت لأعداء الإ�صالم وهو 

يف قب�صة العدّو، واأظهَر اأّنه تعّلم در�صه من مدر�صة الإمام ال�صّجاد 

Q جّي���ًدا، واأمري �صاه ب�صندي الذي كووا ج�ص���ده باملكواة بعد اأن 

تناثر حلمه بفعل �صربات ال�صياط، واأحمد يو�صف زاده، زاد خو�س، 

1ـ مؤلف كتاب: أولئك الثلثة والعشرون فتى.
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م�صتقيمي، ح�صني و... الذين �صنعوا من الأ�صر مفخرة«.

كّل هوؤلء كانوا من تالميذ مدر�صة �صليماين الذي نف�صه وقف 

حتى النف����س الأخري؛ وتناث���ر ج�صده ومتّزق اإرًب���ا بفعل �صربات 

�صواري���خ العدّو؛ وق���د كتب يف و�صّيته: »ادفن���وين اإىل جانب قر 

ح�صني يو�صف اإلهي يف كرمان، واكتبوا على �صاهد قري: اجلندي 

قا�صم �صليماين«.

وه���ا هو الي���وم ال�صع���ب الإيراين و�صع���وب الع���امل، يح�صبون 

احلاج قا�صم �صليماين �صهيد املقاومة وال�صمود، ويعّدون الثبات 

وال�صمود من مع���امل مدر�صة ذلك القائ���د ال�صهيد، الذي نف�صه 

كان موؤمًن���ا باأّنه جندّي يف ركاب العبد ال�صالح الإلهي، اخلميني 

الكب���ري؛ ويقول في���ه اإمامه ومراده اخلامنئ���ي العزيز: »لقد كان 

مث���اًل ب���ارًزا للمرتّب���ني يف مدر�ص���ة الإ�ص���الم ومدر�ص���ة الإم���ام 

اخلميني«. 



عشق الكتاب والمطالعة
هذا الع�صق هو من مّيزات الإن�صان البارزة.

يقول الإم���ام اخلامنئ���ي يف 14 خ���رداد 1378]1999[: »معظم 

ال�صف���ات املوجودة يف زعماء العامل، واأ�صبحت اأ�صا�ًصا لتمّيزهم، 

لُت اإليه م���ن نتيجة، ف���اإيّن اأرى كّل هذه  مبق���دار ما بحث���ُت وتو�صّ

ال�صف���ات جمتمع���ة يف الإم���ام. لق���د كان عاق���اًل، بعي���د النظر، 

حمتاًطا، يعرف ع���دّوه، يثق بال�صديق، وحا�صًما يف ال�صربة التي 

يوّجهها للعدّو. كّل ال�صفات واخل�صائ�س الالزمة لإن�صان ما، لكي 

ي�صتطيع تاأدية تكليفه يف مثل ه���ذه املوقعّية احل�ّصا�صة واخلطرية 

واإر�صاء رّبه ووجدانه، كانت جمتمعة يف هذا الرجل«.

يعتقد القائد باأّن الإمام اخلميني كان مظهًرا للتجديد العلمي 

ته  والتبّح���ر يف الفقه والأ�صول. ففي قم، كان در�س الفل�صفة خا�صّ

الدر����س الأّول فيها. وكان هذا الرجل معّلًما يف الأخالق. لقد كتب 

الإمام فك���ر ولية الفقيه باللتفات اإىل الآفاق اجلديدة والعظيمة 

التي ميتلكها العامل املعا�صر واملذاهب واملدار�س املعا�صرة، وثّبتها 

واأحكمها واأقام الدليل عليها. لقد كان من اأهل التاأليف واملطالعة.

يقول الإم���ام اخلامنئي: »لقد قراأ موؤ�ّص����س الثورة الإ�صالمية 

16
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تاريخ الثورات املا�صية بدّقة، وجعلها مو�صع بحث ودرا�صة، فكان 

ي�صتفيد من هذه التجارب للحفاظ على الثورة«.

يق���ول ال�صّي���د جميد زم���ان بور يف كت���اب »جمري���ات الكتاب 

واملطالع���ة عند الإم���ام اخلميني«: »يقول اأح���د اأ�صحاب الإمام: 

لطامل���ا ح���دث وجل�صت يف غرفته من ال�صب���اح اإىل الظهر، وكان 

الإم���ام م�صغوًل يف ه���ذه املدة باملطالعة، ل ينب����س ببنت �صفة... 

كان يحّب املطالعة، ويطالع كثرًيا اإىل اأن تتعب عيناه. اأحياًنا كان 

يطالع ل�صّت �صاعات متوالية«.

الكتاب �صاهد اآثار ما يف اللوح والقلم

الكتاب مق�صد احلزانى 

اإذا ما �ُصّجل التاريخ يف قطار الأّيام

فاإن �صورة وجهه تليق مبا يقوله الكتاب

الرّب الأزيل والنور اجللي عّلم بالقلم

اكتب فهذا الدفرت اململوء بالفوائد هو الكتاب

القلم يف العر�س، ما اإن ي�صتقيم 

ا للكتاب حّتى ي�صجد حبًّ

]در لوح قلم، شاهد آثار، کتاب است

رس منزل مقصود گهربار، کتاب است

تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام

تصویر رخش، درخور گفتار کتاب است

رب ازلی، نور جلی، بر قلم آموخت

بنویس که این دفرت پربار، کتاب است
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در عرش، قلم، قامت خود تا که بیاراست

بر سجده رسآورد که دلدار،  کتاب است[

الع���ام  دعاي���ي يف  ال�صّي���د حمم���ود  الإ�ص���الم  حّج���ة  يق���ول 

1387]2008[: »لق���د كان الإمام من اأهل املطالعة، ويحّب مطالعة 

 .
1
الكتب كثرًيا«

 :]1988[1367 28 �صهري���ور  كت���ب الإم���ام اخلمين���ي بتاري���خ 

ا، والأن����س  »احلي���اة حت���ت مظّل���ة العل���م واملعرف���ة عذب���ة ج���دًّ

الذاك���رة  ين�ّص���ط  وامل�ص���ادر،  واملراج���ع  والقل���م  بالكت���اب 

الأخ���رى«. والإخفاق���ات  امل�صاع���ب  وين�ص���ي  ويبقيه���ا،   كث���رًيا 

ا وتاأ�ّصًي���ا بالإمام الكبري، ُتعّد  يف مدر�ص���ة ال�صهيد �صليماين اأي�صً

قراءة الكتب اأحد الهواج����س املهّمة. فقد كان القائد ]�صليماين[ 

نف�ص���ه من اأه���ل املطالعة والرتويج لها. ف���كان يقراأ بنحو منتظم 

الكت���ب التاريخّية، الأخالقّي���ة، الدينّية، كت���ب التفا�صري، الكتب 

الت���ي تنتجها موؤ�ص�صات »التاريخ ال�صفاهي للحرب«، وكان اأحياًنا 

من خالل مالحظاته وتقريظاته عليها، باعًثا على التعريف بهذه 

الكتب وارتفاع ن�صبة مبيعاتها، ومن ثّم مطالعتها.

مالحظاته على كتب: راديو، الكتيبة 409، اأنا على قيد احلياة، 

، وكت���ب موؤمت���رات �صه���داء حمافظات 
2
عندم���ا اختف���ى القم���ر

كرم���ان، �صي�صتان وبلوج�صتان، وهرم���زكان، هي مثال عن حمّبة 

1 ـ مدخل إلى اإلمام الخميني، 16 آبان 1365.

2 ـ ترجم هذان الكتابان وصدرا في بيروت عن دار المعارف االسلمية ضمن 
سلسلة سادة القافلة.



معالم مدرسة الشهيد سليماني140

القائد �صليماين للكتاب واملطالعة.

يف ر�صال���ة بع���ث بها ذل���ك القائ���د العظيم اإىل حمّم���د ر�صا 

 التي حتكي �صرية 
1
بايرام���ي موؤّلف كتاب »ثالثة من اأج���ل واحد«

حياة ال�صهيد احلاج عل���ي حمّمدي بور، يقول: »اإّنني اأعرف هذا 

ال�صهي���د ال���ذي كتبَت عنه من���ذ اأمٍد بعي���د. لقد ترعرعن���ا مًعا؛ 

التحقنا باحلرب مًعا؛ بقينا يف اجلبهة مًعا؛ �صاركنا يف العملّيات 

مًع���ا... لقد بقي���ُت م�صتيقًظا م���ن الليل حّتى ال�صب���اح واأنا اأقراأ 

كتابك واأبكي واأذرف الدموع. اأقّبل يديك؛ لكّن �صهداءنا عظماء 

مبا فيه الكفاية؛ ول حاجة اإىل املبالغة حني الكالم عنهم«.

يق���ول امل�ص���وؤول ال�صاب���ق للجن���ة الفنّي���ة يف منّظم���ة الإعالم 

الإ�صالم���ي ال�صّيد حم�صن موؤمن���ي �صريف: »لق���د اأدرك ال�صهيد 

�صليم���اين اأهّمّية رواي���ات ال�صه���داء، قب���ل 24 اأو 25 عاًما، وتابع 

العمل من اأجل اأن ُتوؤّل���ف الكتب حول رفاقه ال�صهداء... لقد قراأ 

احل���اج قا�صم كتاب ذكريات ال�صهيد عل���ي خو�س لفظ، وقال اإّنه 

ق���راأ ه���ذا الكت���اب يف الطريق من بغ���داد اإىل اإقلي���م كرد�صتان، 

وكان مزاج���ه جّي���ًدا؛ اأي اإّن قائدنا كان يق���راأ الكتب يف مثل هذه 

.
2
الظروف والأو�صاع«

وكان ال�صهيد �صليماين يقول: »اقراأوا كتاب الغارات هذا، الذي 

ه���و من اأقدم كتب ال�صيع���ة. اقراأوه حتًما؛ فهو مقت���ٌل بتمامه. اإن 

قراأمتوه، فاإّننا �صننظر اإىل هذه احلكومة اليوم، التي هي ا�صتمرار 

1 ـ سه كانه اى براى يگانه.

2 ـ موقع بابليان، 27 بهمن 1398.
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ب فردي  حلكومة علي بن اأب���ي طالب، بنحو اأوعى ومن دون تع�صّ

وحزبّي، نعطي راأينا و ]يف الوقت نف�صه[  ندافع عنها«.

وقال يف خطاب له يف اأ�صبوع التعبئة عام 1397]2018[: »اأرجو 

اأن تق���راأوا الكتب املوؤّلفة ح���ول عهد حكومة اأم���ري املوؤمنني التي 

ا اأن نقراأ ه���ذه الكتب  امت���ّدت لأرب���ع �صن���وات... من اجليّد ج���دًّ

لن�صمع كالمه، اأقواله وخطاباته ونراها. اإّنني اأعّرفكم اإىل كتاب 

»الكوف���ة ودورها يف الق���رون الإ�صالمي���ة الأوىل«، ملوؤّلف���ه ال�صّيد 

دواين، وه���و كت���اب �صخم، لكنه مه���ّم. ولقد قّدم له���ذا الكتاب 

وال���د املوؤّل���ف املرحوم ال�صّيد علي دواين، وهو م���ن كّتاب التاريخ 

املهّمني، مقّدمًة غاية يف الأهّمّية. لقد قراأت هذا الكتاب بدّقة.

وطالع���ُت كتًبا اأخ���رى حول هذا املو�صوع. مل���اذا اأقول اقراأوا؟ 

لأّن يف كّل ح���دث مهّم، توجد اآفاٌت مهّم���ة، واإذا مل ُتالحظ هذه 

الآف���ات، فاإّن هذا احل���دث املوؤّثر واملهّم، �صيت�ص���ّرر ب�صبب كونه 

حمّط توّجه وطمع«.

���ا يف خط���اب ل���ه يف اأ�صب���وع الدف���اع املقّد�س عام  وق���ال اأي�صً

1393]2014[: »اإّنن���ي اأو�ص���ي الذي���ن اأدركوا احل���رب، والذين مل 

يدركوه���ا، باأن يقراأوا الكتب واملوؤّلف���ات املرتبطة مبرحلة الدفاع 

املقّد�س. لرمّبا كانت اأكر التاأثريات الرتبوية احلقيقّية موجودًة 

يف ه���ذه الكت���ب. واإذا لحظت���م، من ب���ني �صائر الكت���ب املو�صى 

بقراءتها من جانب قائد الثورة الإ�صالمية املفّدى، ُيثني �صماحته 

وُيو�ص���ي اأكرث ما يو�صي بكتب الدفاع املقّد�س هذه. ولرمّبا ميكن 

الق���ول، اإّنه قّلما ُن�صر كتاب وو�صل اإليه، ومل يطالعه ويكتب حوله 
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تقريًظ���ا. وال�صب���ب الرئي�س يف ذلك ه���و اأّن يف داخل هذه الكتب 

ا«. حقيقًة، توجب التاأّثر والتاأثري الكبريين جدًّ

يق���ول الإمام اخلامنئ���ي يف 8 اآب���ان 1387]2008[: اإّنني اأو�صي 

بق���راءة هذه الكت���ب الت���ي ُكتبت ح���ول ال�صهداء، ح���ول جرحى 

الدف���اع املقّد�س وبّينت �صخ�صّياتهم. فهي من ناحية كتب جميلة 

وجذابة، ومن ناحية اأخرى تعّرفكم اإىل حوادث وق�صايا كثرية«.

ويقول ذلك القائد احلكيم يف 15 مهر 1392]2013[: »فلتقّدروا 

هذه الظواهر ونتاجات تاريخ الثورة هذه، وتاريخ الدفاع املقّد�س؛ 

عليكم اأن تقّدروها كثرًيا. ولُتن�صر بني النا�س... فالرواية احلقيقّية 

 هي هذه، هذه الكتب. حاولوا مهما اأمكن اأن ت�صل اإىل اأيدي ال�صباب«.

لق���د كان القائ���د الفريق احل���اج قا�ص���م �صليم���اين، وتاأ�ّصًيا منه 

بالإم���ام اخلميني والإمام اخلامنئي، مرّوًجا للكتاب، ويدعو اإىل 

قراءة كتب الدفاع املقّد�س بنحو �صريح.

وق���د كتب يف مالحظاته على كت���اب »راديو«: »هذه الذكريات 

القّيم���ة التي تهّز الأبدان، باعثٌة على احلما�صة اأكرَث من عملّيات 

ة، وينبغي اأن ل ُيتعامل معه���ا بهذه الب�صاطة. ميكن  كب���رية خا�صّ

ملو�صوع  ال�»راديو« اأن يكون من اأجمل الق�ص�س املقروءة بالن�صبة 

لالأجي���ال كاّف���ة. فف���ي الوقت ال���ذي يبحث في���ه ع���ادًة الأ�صرى 

وامل�صجون���ون، عن ال�صجائ���ر واملواد املن�صية املخ���ّدرة، كان اأبناء 

روح اهلل يفّك���رون يف فه���م فك���ره، ويحاولون جاهدي���ن اأن تبقى 

اأرواحه���م ثابت���ة على نهجه... هذا هو تاأث���ري القائد الثوري على 

ال�صباب والنا�صئة يف الأو�صاع ال�صعبة التي ترتعد لها املفا�صل«.
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 :
1
ا حول كت���اب »اأولئك الثالثة والع�ص���رون فتى« ويكت���ب اأي�صً

عزي���زي اأحم���د، عندما ق���راأت كتاب���ك، متّثل فج���اأة اأمام عيني 

 )O م�صه���د الأ�صر، فتذّك���رت تلك الأ�ص���رية )ال�صّي���دة زينب

وانهمرت من عينّي الدموع على كتاب هذا الأ�صري؛ تذّكرت بطلة 

الأ�صر التي قّيدت الأ�صر«.

وجاء يف ر�صالة لذلك القائد العزيز، كتبها لالأ�صرية املحّررة 

مع�صوم���ة اآباد، ح���ول كتاب »اأنا عل���ى قيد احلي���اة«: »�صاأترجم 

كتاب���ك، اإن �صاء اهلل، اإىل اللغات كاّفة، ليعلم اجلميع كيف كانت 

زين���ب بنت ر�صول اهلل؛ حينما كان���ت جاريتها مع�صومة، طاهرة 

ومع�صومة هكذا«.

نظرة �صليماين هذه م�صتقاة من نظرة الإمام اخلامنئي الذي 

قال يف 23 ارديبه�ص���ت  1392]ايار2013[: »اإذا ما ُترجمت كتبكم 

ه���ذه، �صتجد لها خماطب���ني كرًثا. عليكم اأن تول���وا اأهّمّية كرى 

للمخاطب���ني العاملّيني. هل تعلم���ون ماذا �صيح���دث يف العامل اإن 

ا�صتطعتم ترجمة ه���ذه الذكريات املحكّية؛ �ص���واء تلك املرتبطة 

بالدفاع املقّد�س، اأم تلك املرتبطة بالأ�صرى يف ال�صجون العراقّية، 

باللغ���ة الإنكليزّي���ة والإ�صبانّي���ة، اأو اإن اأتيت���م اإىل هذه اجلهة من 

العامل، وترجمتموها باللغة الأوردّية؟ هذه الثقافة التي ُتبذل كّل 

هذه اجلهود لنقلها، فنعّلم ع���دًدا من الأ�صخا�س، ونر�صلهم اإىل 

الدولة الفالنّية للتبلي���غ، فيذهبون، وقد ينجحون يف التبليغ وقد 

1 ـ ترجم الكتاب في بيروت وصدر عن دار المعارف االسلمية ضمن سلسلة 
سادة القافلة.
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يخفقون، ول يتاأّتى لهم فعل �صيء، ل اأهّمّية للتفا�صيل، ميكن اأن 

تن�صروا ه���ذه الثقافة عر الكتاب، فتعّم الع���امل؛ متاًما كما فعل 

الآخ���رون ذلك... فّكروا اأن تن�صروا هذه الكتب، اإن �صاء اهلل، يف 

ا«. اخلارج اأي�صً

متابع���ة القائ���د �صليماين لإماَم���ي الثورة، وان�صج���ام مدر�صة 

�صليماين مع مدر�ص���ة الإمام اخلميني يف املطالعة وقراءة الكتب 

والرتوي���ج لها يف اإيران والعامل، ح���اٍك عن عظمة بارزة يف حياة 

�صهيد جبهة املقاومة العاملي ذاك.

اأني�س زاوية الوحدة الكتاب

نور �صباح العلم الكتاب

]انیس کنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است[

قراءة الكتب عند القائد �صليماين واهتمامه بالكتاب واملطالعة 

ق���د �صمل كّل اجلوانب؛ ب���دًءا من الكتب التاريخّي���ة، الأخالقّية، 

الفقهّي���ة، وكت���ب التف�ص���ري اإىل الق�ص�س والرواي���ات؛ من كتابة 

املالحظ���ات وا�صتاللها من تفا�صري القراآن وترجماته و�صروحات 

نهج البالغة وال�صحيف���ة ال�صّجادّية اإىل مطالعة روايات الكاتب 

الكولومبي غابرييل غار�صيا ماركيز«.  

ذل���ك القائ���د الع���ايل ال�صاأن ب���نّي يف مالحظة ل���ه على كتاب 

»انق���الب چهل �صاله« ]الث���ورة ذات الأربعني عاًم���ا[، ُعمَق روؤيته 

العلمّي���ة والدينّية فكتب: »هذا الكتاب الذي هو جانب من مهارة 
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الإ�ص���الم يف احلكوم���ة، ولو �صمح���وا اأو ي�صمح���ون حلكومة ولية 

الفقيه القراآنّية، م���رياث املهدوّية العظيم هذه، اأن تتحّقق بنحو 

كامل، عندها يتجّلى اإعجاز القراآن والدين اأكرث واأكرث«.

كان لطلب العلم من املهد اإىل اللحد جت�صيًدا عمليًّا يف مدر�صة 

ال�صهيد �صليماين، وهو قبل �صهادته بثالثة اأو اأربعة اأّيام، طلب من 

اأح���د الإخوة يف مكتبه باأن يجمع له �صرائط الت�صجيل والأقرا�س 

املدجمة امل�صموعة واملرئّية لدرو�س اأخالق الآيات العظام: اآملي، 

امل�صباح اليزدي، مظاهري، م�صكيني وال�صيد جمتبى طهراين.

طلب هذا ال�صيء فيما كان هو غارًقا يف مطالعة كتب الأخالق 

والعرف���ان، وكان يو�صينا دائًما بقراءة كتاب���ي »الأربعون حديًثا« 

و»اأ�صرار ال�صالة« لالإمام اخلمين���ي؛ وكان الكتاب دوًما، هدّيته 

الأثمن لالأ�صدقاء واأبناء ال�صهداء.
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هن���اك اأ�صخا����س ميتلكون الفه���م الأجمل والأ�صم���ى لفل�صفة 

ح���وا باأنف�صه���م يف �صبيل مبادئهم  احلياة، وه���م حا�صرون لي�صّ

املعنوّي���ة، ويقبلون عل���ى ال�صه���ادة يف �صبيل الدي���ن. ت�صّمى هذه 

الروحّية املرتافقة مع ترك التعّلقات الدنيوّية، طلَب ال�صهادة. 

يق���ول الم���ام اخلامنئ���ي يف 9 مه���ر 1378]1989[ يف اإح���دى 

خطبتي �صالة اجلمعة يف طهران حول �صخ�صية الإمام اخلميني: 

»هناك ث���الث خ�صائ�س متمّيزة يف �صخ�صّيت���ه ومتداخلة بنحو 

كب���ري اأوج���دت جاذبّية وتاأث���رًيا عجيًبا يف هذا الرج���ل العظيم. 

ية  ي���ة الأوىل كان���ت عبارة عن العق���ل والعل���م... اخلا�صّ اخلا�صّ

ّية  الثاني���ة التدّي���ن والإميان املرتافق م���ع الب�ص���رية... واخلا�صّ

ا  الثالث���ة كانت �صجاعته وال�صخاء بالنف����س. كان ]الإمام[  م�صتعدًّ

ملواجه���ة الع���امل عندما يقول هو كلمة احل���ّق، ويقول العامل كلمة 

الباطل... حينما ورد امليدان، ورَده وحده؛ كان وحيًدا؛ كان ي�صعر 

���ا؛ لكّن هذه ال�صجاعة الت���ي كان ميتلكها هي التي  بالوح���دة اأي�صً

د. عندم���ا يرد الإن�ص���اُن ميداًنا ما، وتك���ون يف مقابله  جعلت���ه َيرمِ

ال�صلط���ات والقوى النظامّية والأمنّي���ة بو�صائل تعذيبها القا�صية، 

17
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ا  ويك���ون ال�صمري والدين واملراعاة معدوم���ني، ويكون هوؤلء اأي�صً

مدعوم���ني م���ن ال�صيا�صات العاملّي���ة وال�صتكبارّية؛ ف���اإّن ال�صرط 

الأّول لدخول ميدان كهذا، اأن ي�صخى الإن�صان بنف�صه، وقد �صخى 

ا ملواجهة كّل املخاطر؛ اأي مل تكن الروح  هو بنف�صه، وكان م�صتعدًّ

و�صوؤونه���ا الأخرى مهّمة بالن�صبة اإليه. يقول البع�س، لقد �صخينا 

باأنف�صن���ا؛ لكن اإن نظرمت اإليهم يف مقام العمل، فاإّنهم ل يتخّلون 

ول يتغا�صون حّتى ع���ن املجامالت ال�صورّية؛ فكيف هم ي�صخون 

باأنف�صهم؟! ل ت�صخى اأنف�صهم بقليل من املال، ول يتخّلون عن لّذة 

و�صه���وة؛ فكيف هم ي�صخون باأنف�صهم؟! لك���ن  ]الإمام اخلميني[ 

ا،  ا وا�صًعا روحه يف كّف���ه، وم�صتعدًّ ���ا يف قول���ه؛ كان حقًّ كان حمقًّ

وورد امليدان«.

كان الإمام اخلميني عا�صًقا لل�صهادة، وقد عّر عن ذلك الع�صق 

يف 16 بهم���ن 1365 ]87/2/5[يف ذكرى تكرمي ال�صهداء وجماهدي 

الإ�ص���الم فكتب: »كم هم غافل���ون حمّبو الدنيا الذين يبحثون عن 

قيم���ة ال�صهادة يف �صفح���ات الطبيعة، ويفّت�صون ع���ن اأو�صاف لها 

يف الأنا�صي���د واملالحم والأ�صعار، ويتو�ّصلون ك�صفها بالفّن التخّيلي 

وكتاب التعّقل؛ حا�صا لهذا اللغز اأن ُيحّل �صوى بالع�صق!«.

لق���د حتدث الإمام م���ّرات ومّرات عن ع�صق���ه لل�صهادة، ورّبى 

���ا. ففي ر�صال���ة له يف  تالمي���ذ مدر�صت���ه عل���ى ه���ذا الع�ص���ق اأي�صً

الذك���رى الثالث���ة لنت�ص���ار الث���ورة الإ�صالمي���ة بتاري���خ 22 بهمن 

1360]1982/2/11[، يّع���رف مريديه مبا يلي: »ال�صعب الذي يغلي 

ح���ّب ال�صهادة يف قل���وب ن�صائه ورجاله و�صغاره وكب���اره، وي�صابق 
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اأحدهم الآخر من اأجل نيل ال�صهادة...«.

 1358 فروردي���ن   16 يف  املف���ّدى  اخلامنئ���ي  الإم���ام  يق���ول 

]1979/4/5[: »لقد كان �صعبنا عا�صًقا لل�صهادة. وبع�صق ال�صهادة 

تقّدمت هذه الث���ورة. ولو مل يكن هذا الع�صق وهذا احلّب، ملا كّنا 

انت�صرنا اأبًدا يف مقابل كّل هذه القوى«.

وقال يف 23 خرداد 1361]1982/6/13[: »اإّن ال�صيء الذي اأّدى 

اإىل انت�ص���ار بلدن���ا و�صعبنا، كان الإميان ب���اهلل وع�صق ال�صهادة؛ 

ع�ص���ق ال�صه���ادة يف مقابل الكف���ر؛ يف مقابل النف���اق؛ ومن اأجل 

حفظ الإ�صالم«.

ولقد ترّب���ى القائد احلاج قا�صم �صليم���اين يف مدر�صة الإمام 

ا، على ع�صق ال�صهادة هذا. اخلميني اأي�صً

يق���ول القائد الل���واء يف احلر�س حممد ر�صا ف���الح زاده: »يف 

�صوريا، كان حا�صًرا يف كّل جبهات العملّيات الهجومية والدفاعّية. 

يف »با�صك���وي« يف حلب، كان عر�صة لر�صا�س داع�س املبا�صر. يف 

»�صابقّية«، جنوب حلب، اأمطروا �صّيارته بوابل من الر�صا�س. يف 

قلعة حلب، تعّر�س لر�صا�س قّنا�صة العدّو. يف �صمال حماه، فّجر 

انتحارّي نف�صه بالق���رب من احلاج قا�صم. انفجر �صاروخ اأطلقه 

امل�صّلحون بالقرب منه.

كان اأّول الداخل���ني اإىل حلب املحا�صرة عر طائرة مروحّية، 

تعّر�ص���ت هي بدورها لطلق���ات من امل�صاّدات اجلّوّي���ة. كان اأّول 

الهابطني يف مطار حلب لياًل عر طائرة مدنّية، هذا فيما كانت 
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»م�ص���ادات الدف���اع اجل���وّي 23« التابع���ة للن�صرة متط���ر املدرج 

بنريانها. ومن بعدها جاوؤوا ببقّية القّوات.

كان اأّول الهابط���ني نه���اًرا يف مط���ار حل���ب، ه���ذا فيما كانت 

طائرت���ه يف مرمى �صواريخ العدّو اجلوّي���ة، ومدرج املطار مُيطر 

ب�صواري���خ الكاتيو�صي���ا والقذائف املدفعّية التابع���ة لالإرهابّيني. 

بعد هذه احلادث���ة، اأ�صبح مطار حلب �صّغاًل لياًل نهاًرا. كان اأّول 

املفتتحني ملطار تدمر بهبوطه فيه، واأّول الذاهبني باملروحّية اإىل 

»جبل الغراب«، »�صنجري« و»بئر طّيارّيه«، على الرغم من وجود 

الأمريكّي���ني يف امليمنة، وداع�س يف املي�صرة، ما رفع من معنوّيات 

املجاهدي���ن والقادة هناك، ومن خالل درا�صت���ه وتفّقده للجبهة 

خّط���ط ل�صتمرار العملّي���ات. كان اأّول الذاهب���ني باملروحّية ومن 

فوق روؤو�س الداع�صيني اإىل �صّد الوعر، وتفّقد هناك قّوات الدفاع 

ال�صعب���ي ال�صوري م���ن �صّنة و�صيعة، ول���واء »فاطمّي���ون«. تعّر�س 

لر�صا����س قّنا�ص���ة داع����س يف البوكم���ال؛ فاأخط���اأت الر�صا�صة 

اله���دف واأ�صابت اأحجار حاّفة ال�صطح، الت���ي تناثرت فوق راأ�س 

.
1
احلاج، حمدثة جروًحا فيه ويف وجهه وعينه«

يق���ول القائ���د حمم���د ت�صهارباغ���ي، اأح���د م�ص���وؤويل مدفعّية 

احلر����س: »يف ال�صباح الباكر، ومع انب���الج الفجر، ُرفع الأّذان، 

واأّدينا ال�صالة. قال يل احلاج قا�صم: حاج حممود، هّيا بنا! قلت: 

اإىل اأين؟ قال: اإىل خنا�صر؟ كان العدّو ل يزال موجوًدا فيها. كّنا 

نحن ن�صيطر على ن�صفها، والعدّو على الن�صف الآخر! قال: تعاَل 

1 ـ مدرسة الحاج قاسم، ص179
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لنذهب، هل تخاف؟ قلت: ل! ومّم اأخاف؟ لنذهب.

ركبنا �صّي���ارة، وذهبنا نح���ن الثنان... دخلن���ا خنا�صر. كان 

�صب���اب احل�ص���د ال�صعبي قد �صيط���روا على املنطقة هن���اك؛ لكّن 

الر�صا����س كان ينهم���ر علينا من كّل حدب و�ص���وب. ومن دون اأن 

يكرتث احلاج قا�صم لهذا الر�صا�س، ذهب ليتفّقد �صباب احل�صد 

ال�صعبي. وهوؤلء ما اإن راأوا احلاج قا�صم حّتى ا�صتمّدوا منه القّوة؛ 

راحوا يخرون بع�صه���م البع�س ب�صوت عال: يا �صباب، لقد جاء 

احلاج قا�صم! لقد ذهب احلاج قا�صم اإليهم ليتفّقدهم، ويثني على 

جهودهم وتعبهم، ويقول لهم عافاكم اهلل و�صّلمكم. ح�صور احلاج 

.
1
قا�صم هذا ووجوده ]هناك[ كان يعّزز معنوّياتهم ويرفعها«

هو الذي عندما كان يرد امليدان

كانت اجلبهة تهداأ من عطره

تر بكاءاته الليلّية يف الومِ

كان لها نكهة �صالة املوىل

هو الذي كان جي�ًصا بنف�صه

اأ�صيب من كّل معركة بجرح 

كان يهجم على اخلّط من دون �صالح ودرع

فا�صُم اهلل درعه

1 ـ المصدر نفسه، ص 187
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]او که پا می گذاشت در میدان

جبهه آرام می شد از عطرش

رنگ و بوی مناز موال داشت 

گریه های شبانه ِوترش

او که خود یک تنه سپاهی بود

زخمی از هر نربد بر تن او

بی سلح وزره به خط می زد

آنام پروردگار، جوشن او[

كرمان،  يف  الثورة  حر�س  يف  الأ�صبق  املعلومات  معاون  يقول 

احلاج  يل  قال   ،8 والفجر  عملّيات  »بعد  اآنتيكي:  جميد  ال�صّيد 

الطريق،  التما�س«. طوال  وراء خطوط  ما  اإىل  »لنذهب  قا�صم: 

ال�صماء  من  علينا  تت�صاقط  القذائف  كانت  �صرينا،  اأثناء  ويف 

د... يف تلك الو�صعّية، كان احلاج قا�صم يتمّتع برودة  كما الَرَ

ولهذا  املوت،  اأدنى خوف من  فيه  اأَر  اأع�صاب كبرية، بحيث مل 

.
1
ال�صبب، كانت ت�صحياته لفتة«

1398]2020/1/3[ فيه:  13 دي  اإمامه اخلامنئي يف  وقد قال 

يكن  مل  ال�صهادة.  من  امل��ّرات  مئات  قا�صم  احلاج  اقرتب  »لقد 

التكليف، يف طريق  اأداء  اهلل، يف طريق  �صيًئا يف طريق  يخاف 

1 ـ العدد الخاص بصحيفة إطلعات، 24 بهمن 1398، ص 52.
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ا �صهداء  اجلهاد يف �صبيل اهلل... لدينا �صهداء كرث؛ ولدينا اأي�صً

من الأفراد العادّيني؛ لكّنني ل اأذكر �صهيًدا غري احلاج قا�صم، 

اأي الأمريكان، وهم  ا�صت�صهد على يدي اأخبث النا�س يف العامل 

يفتخرون اأّنهم ا�صتطاعوا قتله. جهاده هذا، كان جهاًدا عظيًما؛ 

ولقد جعل اهلل تعاىل �صهادته �صهادة عظيمة... كان على احلاج 

قا�صم اأن ي�صت�صهد بهذه الطريقة... لقد كانت تلك اأمنيته. كان 

يبكي لكي ُيرزق ال�صهادة... �صوقه لل�صهادة كان ُيجري مدامعه؛ 

وقد حّقق اأمنيته.

يقول الأمني العام حلزب اهلل ال�صّيد ح�صن ن�صراهلل: »احلاج 

قا�صم كان ي�صعى وراء ال�صهادة منذ اأن كان �صابًّا. ليايل كثرية 

من  كثري  يف  يبكي،  ال�صهداء  ُيذكر  عندما  باكًيا،  يق�صيها  كان 

�صدة  من  الدنيا  هذه  يف  �صدري  �صاق  يل:  يقول  كان  اللقاءات 

.
1
�صوقي للقاء اهلل ولل�صهداء الذين م�صوا«

يكتب القائد �صليماين يف مالحظة له يخاطب فيها راوي كتاب 

القمر[، علي خو�س لفظ:  ]عندما اختفى  گم شد«  مهتاب  »وقتى 

»اأخي العزيز، علي احلبيب! لقد راأيَت كّل ال�صهداء وحقائق تلك 

املرحلة ]مرحلة الدفاع املقّد�س[ يف وجهك. لقد األقيت دفعة واحدة 

كّل ذكرياتي يف وجهي. كم كان كالمك جمياًل عن اأ�صخا�س فقدُت 

اأن  واأ�صتحي  اأ�صّيُع كّل �صهر واح��ًدا منهم،  اأزال  املئات منهم، ول 

اأ�صارك يف ت�صييع جنائزهم. قبل ع�صرة اأّيام، فقدُت اأف�صلهم؛ مراد 

وحيدر. اأّما اأنا فال اأذهب ول اأموت؛ يف حني اأيّن اأحتّرق �صوًقا لو�صل 

1 ـ مجلّة الفكر الشهريّة، العدد 202، ص20.
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واحد من اأ�صود الأم�س الذين ُيعّدون باملئات، ول اأدري ما العمل؟ لقد 

عّم هذا الوجع اليوم كّل وجودي، ور�ص�صَت اأنت امللح فوق جراحي«.

هذه امليزة، معَلٌم بارٌز يف مدر�صة ال�صهيد �صليماين.

�صيتابعون  ا  اأي�صً مدر�صته  واأتباُع  لل�صهادة،  عا�صًقا  كان  لقد 

طريقه من خالل معَلم روحّية طلب ال�صهادة. 

جاء يف و�صّية ال�صهيد �صليماين:

»اإلهي! اأّيها العزيز! لقد تخّلفُت ل�صنوات عن القافلة، وقد كنُت 

اإليها، لكّني بقيُت متخّلًفا عنها، واأنت تعلم  دوًما اأدفع الآخرين 

اأيّن مل اأ�صتطع اأبًدا ن�صيانهم، فذكراهم واأ�صماوؤهم تتجّلى دائًما 

ل يف ذهني، بل يف قلبي ويف عينّي املغرورقتني بدموع احل�صرة.

ي���ا عزي���زي! ج�صم���ي يو�صك عل���ى اأن يعت���ّل ومير����س، كيف 

مُيك���ن اأن ل تقبل من وق���ف على بابك اأربعني �صن���ة؟ يا خالقي، 

ي���ا حمبوبي، يا مع�صوقي الذي لطاملا طلبُت منه اأن يغمر وجودي 

بع�صقه، اأحرقني واأمتني بفراقك.

كالطائر يف القف�س، كان عمًرا

ي�صعى وراء ال�صهادة باًبا باًبا

]او که چون مرغ در قفص، عمری

در به در پی شهادت بود[

وق���ال يف اآخر حلظات حياته: »اإلهي، اأنا عا�صق للقائك؛ ذلك 
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اللقاء ال���ذي اأعجَز مو�صى عن الوق���وف والتنّف�س. اإلهي، اقبلني 

طاهًرا!«.

ارزقني ال�صهادة اأي رب، فاأنا ل اأريد 

اأن اأكون خا�صًعا لعامل القبح

]مرا شهيد كن، ای دوست، من منی خواهم

که تن سپرده به دنیای مرده شو باشم[

يقول  اأخو ال�صهيد ال�صّيد �صهراب �صليماين حول ع�صق القائد 

لل�صه���ادة: »كان منتظ���ًرا لل�صه���ادة، ويبك���ي وينتح���ب م���ن اأجل 

الو�صول اإليها«.

ويقول الب���ن الأكر للقائ���د ]�صليماين[ ال�صّي���د ح�صني: »لقد 

و�صل والدي اإىل ما كان يتمّناه وي�صعى اإليه منذ �صنوات. كثرًيا ما 

كّن���ا نتحّدث اإىل بع�صنا البع�س يف املنزل، فكان يقول لنا: »اإّنني 

.
1
اأ�صعى وراء ال�صهادة«

كان القائ���د �صليماين يع�صق ال�صه���ادة ويهّيئ نف�صه لها. وكان 

يع���ّد ال�صهادة فوًزا عظيًما، ويوؤمن باأّن على املرء اأن يكون �صهيًدا 

لينال ال�صهادة.

يق���ول ذلك ال�صهيد الكبري بتاريخ 14 اأرديبه�صت 1395 ]2016[

يف املوؤمتر الوطني ل�صهداء حمافظة كيالن: »ما مل يكن ال�صخ�س 

�صهي���ًدا، فلن ي�صت�صهد. من �صرائط نيل ال�صه���ادة، اأن يكون املرء 

1 ـ مجلّة ياران الشهريّة، العدد 171، ص19.
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ا تفوح من كالمه، من ت�صّرفاته،  �صهي���ًدا. اإن راأيتم اليوم �صخ�صً

ومن اأخالقه، رائحة ال�صهادة، فاعلموا اأّنه �صي�صت�صهد. هذه امليزة 

كانت موجودة يف كّل �صهدائنا؛ كانوا �صهداء قبل اأن ي�صت�صهدوا«.

اأحدهم هم�س يف اأذنه بهذه الب�صارة

�صُت�صت�صهد قبل اأن متوت

]کسی به گوش وی آهسته این بشارت داد

تو پیش از آن که مبیری، شهید خواهی شد[

ن�صاهد هذه احلقيقة يف كالم الإمام اخلامنئي يف العام 1384 

]2005[يف كرمان، يف منزل عائلة ال�صهيد عظيم بور.

عندم���ا طلب �صهر عائلة ال�صهيد ال�صّي���د جواد روح اللهي من 

قائد الثورة الإ�صالمية املفّدى، باأن يعده بال�صفاعة، فقال القائد: 

»اأّول م���ن ي�صتطيع���ون ال�صفاعة يف جماعتن���ا، وبح�صب القاعدة، 

 هم ه���وؤلء ال�صه���داء، واأمثاله���م. ومن ث���ّم اآباوؤه���م واأّمهاتهم«.

بعدها نظر القائد اإىل احلاج قا�صم �صليماين الذي كان حا�صًرا يف 

ا من اأهل ال�صفاعة  ذلك اللقاء وقال: »احلاج قا�صم هذا، هو اأي�صً

.
1
اإن �صاء اهلل... خذ منه وعًدا؛ ب�صرط اأن ل يخلف بوعده«

يق���ول مولن���ا ]الإمام اخلامنئ���ي[ يف 23 ت���ري 1389 ]2010[يف 

جم���ع من قادة حر�س الث���ورة الإ�صالمية: »الع�ص���ق واملعرفة هما 

الل���ذان اأوج���دا احلر�س، ح���ّركاه ووّجهاه وط���ّورا النا�س يف هذه 

املنظوم���ة املت�صّعبة والوا�صحة، وربياهم. والأف���راد الذين ترّبوا 

1 ـ كريمانه، ص120.
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يف ه���ذه املوؤ�ّص�صة الك���رى، حينما نتاأّم���ل يف �صخ�صّية كّل واحد 

منه���م � يف اأّي درج���ة اأو رتب���ة كان � تاأّماًل دقيًق���ا، ت�صبح حياته 

بالن�صب���ة لالإن�ص���ان، وبالن�صب���ة لالأ�صخا�س املحروم���ني اأمثايل، 

م�صع���َل طريق، واأ�صوة. عندما يطال���ع الإن�صان ويقراأ �صرية حياة 

كّل واح���د من ه���وؤلء الأعّزاء، والقادة... ينفت���ح اأمامه بحٌر من 

املعرف���ة والع�صق؛ يه���دي الإن�ص���ان. هكذا هو احلر����س. واليوم، 

ح���ني اأنظر يف وجوهكم اأّيها الإخ���وة الأعّزاء، يا قدامى احلر�س 

والعنا�ص���ر املتمّر�صة في���ه، اأرى فيكم اأولئك ال�صه���داء الأعّزاء؛ 

ال�صهي���د باكري، ال�صهيد هّمت، ال�صهي���د بروجردي. اأنتم اأوؤلئك 

اكم �صاَبها البيا�ُس مبرور الزمن«. اأنف�صهم، اإّل اأّن حلمِ

يف ذلك اليوم، كان ال�صهيد �صليماين حا�صًرا. وها هو اليوم قد 

التحق بج�صده املقّطع اإرًبا اإرًبا بجمع ال�صهداء العظيم وحّقق اأمنيته 

التي لطاملا متّناها. لقد كان ال�صهيد الذي نال ال�صهادة. وهو بكونه 

 �صهيًدا، وبا�صت�صهاده، كان دائًما يفتح طرق النت�صارات ويتقّدم. 

وق���د ج���اء يف كالم له يف اأ�صب���وع الدفاع املقّد����س يف العام 1389 

]2010[: »لو مل تكن �صفة طلب ال�صهادة موجودة يف قادة احلرب 

وامل�صوؤول���ني فيها، مل���ا ا�صتطعنا اأبًدا تبديل ع���دم التكافوؤ هذا يف 

ميدان احلرب اإىل انت�صار«.

قال الإمام اخلميني يف 19 تري 1358]1379/7/10[: »�صاء اهلل 

اأن يتح���ّول هذا ال�صعب من حدود الكالم اإىل حدود العمل، وتلك 

الروحّي���ة التي كانت �صائدة بني امل�صلم���ني يف �صدر الإ�صالم، قد 

ُوجدت يف �صعبنا...؛ بحيث كان ول يزال �صباب �صجعان يف اأوائل 



معالم مدرسة الشهيد سليماني158

�صبابهم يطلبون مّني اأن اأدعو لهم بال�صهادة، وكانوا يطلبون ذلك 

بجّدّي���ة، والبع�س منهم كانوا يتح�ّص���رون لأّنهم مل ُي�صت�صهدوا... 

ليفّك���ر امل�صلمون يف طريقة ليح�صل فيهم ه���ذا التحّول: التحّول 

م���ن اخل���وف اإىل ال�صجاعة، التح���ّول من الن�صغ���ال بالدنيا اإىل 

الإميان باهلل. اإّن من�صاأ كّل هذه النت�صارات، هو هذه الكلمة«.

لق���د اأوج���د القائد �صليماين ه���ذا التحّول يف نف�ص���ه؛ لهذا مل 

يك���ن يخاف، ومل تكن املغريات الدنيوّية لتمنعه من الذهاب نحو 

ال�صهادة. وه���و بروحّية طلب ال�صه���ادة، كان يحّقق النت�صارات 

املتوالية، وي�صعى وراء »ال�صهادة« يف تلك امليادين. 

والقائ���د العزي���ز احلاج قا�ص���م �صليماين كان ق���د تعّلم در�س 

ال�صهادة وكيف ي�صبح املرء �صهيًدا من مدر�صة الإمام اخلميني؛ 

وك���م ب���رع يف تطبيق هذا الدر�س عمليًّا، فخط���ا يف ركاب الع�صق 

م�صتقباًل ال�صهادة بكّل ع�صق وهيام.

حبيب؛ م�صلم؛ اأبو ذر؛ برير؛ حنظلة؛ �صلمان

اأنت وارث عط�س القا�صم وجاللة �صليمان

ل الفاحت ول الفريق، ول ذو الفقار ول القائد

اإمّنا كان فقط ا�صم »ال�صهيد« لئًقا بك

]حبیب؛ مسلم؛ ابو ذر؛ بریر؛ حنظله؛ سلامن

تو وارث عطش قاسم وشکوه سلیامن

نه فاتح ونه سپهبد، نه ذوالفقار ونه رسدار

آبرای نام تو تنها »شهید« بود سزاوار[
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