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 الصدق واإلخالص رمزان ملدرسة سليماين
  ن طهرا:املكان
  .م١٤/١/٢٠٢٢  . هـ٢٧/٥/١٤٤٣  . ش١١/١٠/١٤٠٠ :الزمان

 هيد احلاج قاسم سليماين واألعضاء يف جلنة إحياء ذكراهعائلة الش :احلضور
  س الذكرى السنوية الثانية الستشهاد قادة النصر الشهيد سليماين واملهند:املناسبة

  
  

 يف لقاء مع عائلة الشهيد احلاج قاسم سليماين ١/١/٢٠٢٢كلمة اإلمام اخلامنئي يوم السبت 
الرفيع من الصدق واإلخالص واألعضاء يف جلنة إحياء ذكراه، ويف كلمته حتدث مساحته عن املستوى 

ليماين، ولفت إىل أنه بعد شهادته أصبح أمنوذجاً للشباب الذي كان يتمتع به الشهيد احلاج قاسم س
املتعطّش يف العامل اإلسالمي لوجود أبطال مثله، وأشار قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ أمريكا اليت ظنت 

ي على تيار املقاومة يف املنطقة، باتت يف حالة انسحاب بأنها مع قتل قادة النصر ورفاقهما ستقض
 الدماء تخمتلف البلدان، وعقّب مساحته على ذلك بالقول أنّ ذلك إنما هو بربكا عسكري من

 .املظلومة اليت سفكت قبل عامني
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
طاهرين، وال سيما بقية اهللا يف احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله ال

 .األرضني
 

 املقياس الدويل حلادثة شهادة الشهيد سليماين
لقد صارت حادثة الشهادة هلذا العزيز العظيم حدثاً وطنياً، بل . رمحة اهللا ورضوانه على شهيدنا العزيز

، وسأعود إىل ]لتكرميه[شياء الناس يفعلون هذه األ. حسناً، هذه الذكرى الثانية. حدثاً إسالمياً دولياً
ديثنا وأمثاهلما هي يف الواقع تبعاً حنن يف احلقيقة نتحرك تبعاً للناس، وإن لقاءنا وح. قضية الناس هذه

 .لتلك احلركة املبتكرة للناس اليت جتري يف أحناء البالد كافة
 

 الصدق واإلخالص رمزان ملدرسة سليماين



 

 ٢ 

يف ما خيص . صار الشهيد سليماين مدرسة أو كان مدرسةً). ٢(»يماينمدرسة سل«قد قلنا عبارةً، قلنا 
إذا أردنا . مت نشر عدد من الكتب اليت مل أرها من قبل -حبمد اللّه  -هذه املدرسة، رأيت اآلن أنه 

سة هي الصدق جبملتني قصريتني، جيب أن نقول إن هذه املدر» مدرسة سليماين«تبيني ما نسميه 
يعين » الصدق«. كلمتان مها يف الواقع عنوانٌ ورمز ودليل ملدرسة سليماينهاتان ال. واإلخالص

} ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه{: الشيء نفسه الذي جاء يف اآلية الشريفة
من آيات أيضاً، نفسه الذي ورد يف كثري » اإلخالص«. ، اليت سأشرحها اآلن بإجياز)٢٣األحزاب، (

). ١١الزمر، (} قُلْ ِإنِّي أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخِلصا لَه الدِّين{: القرآن ومن مجلتها هذه اآلية الشريفة
 .هذان العنوانان القرآنيان شكّال حركة الشهيد سليماين

 
 شهادة الفريق سليماين حجة على األعداء

حنن نقول يف  - هذه احلركة مباركة، فحياة هذا الرجل مباركة من بدايتها إىل ايتها، وشهادته أيضاً 
أي قبض الروح بيد اهللا،  -) ٣(»وقَبضك ِإلَيِه ِباخِتياِرِه وأَلْزم أعداَءك الْحجةَ«): ع(زيارة األئمة 

النفوس بيد : هنا الشيء نفسه. عداء اهللالكن قبض الروح هذا أوجب قيام احلجة على أعدائك وأ
 .اهللا

الشهيد رحل عن . جيب أن يرحل اجلميع عن هذه الدنيا، كل شخص يرحل بطريقة ما عن هذه الدنيا
 .الدنيا أيضاً، لكن طبيعة شهادته أمتت احلجة على األعداء وعلى من شهدها كافة

 
 عالمات الصدق ومعانيه

 
 حتمل أمل اجلهاد) ١

؟ أي التعامل بصدق مع اهلدف، مع العهد }صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه{اً، اآلن ماذا يعين حسن
مشكلتنا يف أحيان كثرية هي أن قدم الصدق تزلّ يف حركتنا . هذه هي مشكلتنا. اإلهلي، مع املُثل

ته، بصدق باملعىن احلقيقي حيا لقد عمل هذا الرجل، وكان يعمل يف. وتعاملنا مع مثُل اإلسالم والثورة
، أو بعده، وحىت »الدفاع املقدس«للكلمة كما رأينا هذه احلياة وعرفناها من قرب، سواء يف 

هذا معىن . حتمل عناء اجلهاد يف سبيل األهداف. »قوة القدس«، أو يف »قوة القدس«مسؤولية 
 .»بصدق«
 



 

 ٣ 

 الوفاء لإلسالم والثّورة) ٢
بقي وفياً للعهد الذي قطعه مع ! الوفاء. قي وفياً لإلسالم وللثورة بكل كيانهب. الوفاء لإلسالم والثورة

كان وفياً بكل كيانه ومبنتهى الدقة لواجباته جتاه الشعب اإليراين واألمة ]. اخلميين[اهللا واإلمام 
 .األمة اإلسالمية اإلسالمية، سواء واجباته جتاه الشعب اإليراين، أو واجباته جتاه

. جذور هذا العمل عند العدو، وهم يفعلون ذلك.  حياول خلق ازدواجية بني الشعب واألمةهناك من
يف الداخل أيضاً، نرى أحياناً أن . بالطبع، خيطئ بعض األشخاص ويتبعون اخلط نفسه عن غري قصد

ين، أو ذلك الشخص الذي يعمل من أجل األمة اإلسالمية ال يعود يلتفت بالضرورة حنو الشعب اإليرا
أثبت شهيدنا العزيز، الشهيد سليماين، أنه ميكن للمرء أن يكون األكثر الوطنية يف البالد، . بالعكس

 .ويف الوقت نفسه األكثر األممية فيها؛ األكثر وطنيةً واألكثر أمميةً يف الوقت نفسه
 

 عالمات الوطنية واألممية عند الشهيد سليماين
أي اجتماع لدينا يف هذه السنوات !  من تشييع جنازتهمن أين يعرف ذلك؟. كان األكثر وطنية

مثل تشييع عشرات املاليني الشهيد سليماين؟  -مرحلة التجمعات العظيمة  -املديدة خالل الثورة 
الشعب هو هذا . ال ميكن تصوير الشعب يف األوهام! من كان أولئك؟ إم الشعب، أليس كذلك

وهو . عوا هذا الرجل بعد استشهاده، ولذلك هو األكثر وطنيةعشرات املاليني قد شي. لواقع القائما
يتكرر . أيضاً األكثر أمميةً، ألن امسه وذكره انتشر أكثر فأكثر يف العامل اإلسالمي خالل هذين العامني

يرى اإلنسان هذا . رمراراً اسم الشهيد سليماين وذكره يف العامل اإلسالمي، وهو يف تزايد مستم
 .{صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه{:  حبق مظهراً للصدقلقد كان. ويشاهده

 
 اجلهد الدؤوب) ٣

يف بعض . وفق ما شاهدنا عمله من قرب، كان حقاً مظهراً من مظاهر اجلهد والعمل الدؤوب بال كلل
ت أقرأ عندما كن. عندما يعود] تقريراً[األحيان، عندما كان يذهب مثالً إىل بلد ما، كان يرسل إلينا 

لقد أخذت نسخة . هذا التقرير، يذهلين الكم اهلائل من العمل الذي حدث مثالً يف بضع أيام آنذاك
كتبت عليها أيضاً أنين احتفظت ا حىت يعرف ويدرك كم . من بعض هذه التقارير ألحتفظ ا لنفسي

... من هذا القبيل -ثة تقريران أو ثال -لدي اآلن نسخ عدة . كان ينِجز هذا الرجل من األعمال
 !العمل الدؤوب

 



 

 ٤ 

 الشجاعة والتدبري )٤
إنه . املصحوب بالشجاعة، أي ليس العمل عمالً عادياً، وإمنا حيتاج إىل الشجاعة] العمل الدؤوب[

إنه . الشجاعة والعقالنية أيضاً، كالمها مثري لإلعجاب. حيتاج إىل الشهامة، ويعتمد على العقالنية
مل يكن غافالً عن  فالشهيد سليماين. كان يعرف العدو بصورة صحيحة، وأدواته أيضاً. مدبر] أيضاً[

كان يعرف إمكانات العدو متاماً، لكنه . ماهية إمكانات العدو اليت ميكنه أن يستفيد منها ويوجه ضربةً
مل يكن خياف من العدو، وكان خيتار أسلوب . يف الوقت نفسه دخل امليدان مبنتهى الشهامة والقوة

 .العمل حبكمة
سواء يف  - ني يف البالد، والشهيد كان ال يزال حياً قلت مرات عدة يف حضور مجع من كبار املسؤول

إىل درجة أننا نرى اآلن كيف تتناقل ... وشجاعته. إنه كان يؤدي عمله بتدبري -حضوره أو غيابه 
، وهذا »قالصد«هذا هو . األعمال اليت كان يؤديها حبكمة كانت دقيقة. األلسن أعماله الشجاعة

 .{هصدقوا ما عاهدوا اللَّ{معىن 
 
 لثّمرة الدنيوية إلخالص الشهيد سليماينا

حني ترون أن . إذا مل يكن هناك إخالص، يصري العمل بال بركة. الصدق واإلخالص... أما إخالصه
من أين ميكن فهم إخالصه؟ ِمن أنه مل يكن يسعى . العمل يصري مباركاً يكون هذا بسبب اإلخالص

احلال  كان يهرب من أن يرى، واآلن صارت. رى ذرة واحدة أيضاًكان يهرب من أن ي. أبداً أن يرى
. لقد كان يعمل العمل من أجل اهللا، ومن دون تظاهر وال تباٍه. أن يراه العامل كله، الدنيا كلها تراه

كان . أول مكافأة دنيوية أعطاها اهللا املتعايل عن هذا اإلخالص كانت ذلك التشييع بعشرات املاليني
كان هذا . فوظ مكانهع أول أجر يف الدنيا على إخالصه، وبالطبع جزاء اآلخرة حمذلك التشيي

يف هذين . االنتشار السم الشهيد سليماين ورواج شخصيته وذكره وامسه يف الدنيا أجره الدنيوي
هذا العام . العامني، ورد اسم الشهيد سليماين آالف املرات على ألسن الناس وعرب أقالم األفراد

 .سبب إخالص هذا العزيزوهذا ب -قلت إنين سأعود إىل ذلك  - لناس حيتفلون بعفوية أيضاً، ا
 

هيد سليماين أمنوذج لشباب العامل اإلسالميالش 
اليوم . واحدة من أبرز احلقائق هي أن الشهيد سليماين صار أمنوذجاً. صار الشهيد سليماين أمنوذجاً

 -خاصة يف هذه املنطقة، أي ما أعرفه يتعلّق ذه املنطقة  - كثريون من الشباب يف العامل اإلسالمي 



 

 ٥ 

انتشار ِذكر  وكلما يزداد. إم متعطشون اليوم. متعطشون لوجود أبطال مثل الشهيد سليماين
 .سليماين أكثر، يزداد اهتمامهم وتعطشهم لوجود مثل هؤالء األبطال يف بلدام

. الثقة بالنفس، رمز للشجاعة، رمز للصمود واالنتصاراليوم الشهيد سليماين يف منطقتنا رمز لألمل و
. حنن ال نعرف أن نفعل مثل هذه األشياء بأي تدبري. اهللا يفعل هذه األعمال، إا ليست يف أيدي أحد

 .هذه األعمال من فعل اهللا
 

 سليماين الشهيد أخطر من سليماين الفريق
لقد أدرك األمر بصورة . من الفريق سليماينقال أحدهم إنّ الشهيد سليماين أخطر على أعدائه 

أولئك الذين اغتالوا قبل عامني الشهيد سليماين والشهيد العزيز أبا . صحيحة، وهو كذلك فعالً
. مر وانتهىكانوا يظنون أنهم قتلوهم وقُضي األ. مهدي وسائر رفاقهما كانوا يظنون أنّ األمر انتهى

يفرون بتلك ! أي حال ووضع هم، انظروا إىل وضع أمريكاانظروا اليوم إىل حاهلم، انظروا يف 
طبعاً على اإلخوة العراقيني  - الطريقة من أفغانستان، وهي مضطرة إىل التظاهر باخلروج من العراق 

ستشارياً بعد اآلن، أي تقر سأؤدي دوراً ا: ، أمريكا مجربة على القول-أن يتابعوا القضية بيقظة 
انظروا إىل قضية اليمن، وانظروا إىل قضية .  عسكرياً هناك، وال ميكن هلا ذلكبرغبتها عن الوجود

 .لبنان
 

 ازدهار تيار املقاومة يف املنطقة بربكة دم الشهيد سليماين
التيار املناهض لالستكبار يف املنطقة، تيار املقاومة يف املنطقة، يتحرك ويعمل اليوم بصورة أكثر رونقاً 

يف سوريا أيضاً هؤالء علقوا، ويف ليس لديهم أي أمل . وأكثر حيوية وأكثر أمالً مما كانت منذ عامني
 .من بركات هذه الدماء إا. هذه بركات ذلك الدم العزيز ودم املظلومية. يف مستقبلهم هناك

 
 تعامل الشهيد سليماين مع عائالت الشهداء 

لقد عاش على ذلك النحو، . من يعيش شهيداً يصري شهيداً: نقل عن الشهيد أنه قال يف خطاب له
 .]حمط اهتمام[وكذلك بعض الصفات األخالقية للشهيد . عاش كما الشهداء. حقاً عاش شهيداً

كتب أحد ... األخالقية وحياته] سليماين[ام كتاباً يتناول شرحاً حلالة الشهيد أنا أقرأ هذه األي
: وردت فيه أمور الفتة؛ يقول). ٤(»سليماين الذي أعرف«: أصدقائه القدامى يف عنواٍن كما أعتقد

وانتظر حىت  حلفيد أحد أصدقائه الشهداء، فذهب إىل املستشفى) ٥(أرادوا إجراء عملية جراحية



 

 ٦ 

قالت والدة ذاك الطّفل حسناً إنّ العملية انتهت، يا حاج، فلتذهبوا وتتفرغوا إلجناز . ء العمليةانتها
والدِك، أي جد هذا الطّفل، ذهب بدالً عني واستشهد، وأنا أقف اآلن هنا بدالً ! ال: قال. أعمالكم

 كان تعامله مع عائالت هكذا. ليه مثّ ذهباطمأنّ إ. بقي واقفاً حتى عاد الطّفل إىل وعيه. عنه
يف ... أيضاً تعامله مع األشرار واملفسدين خارج البالد بطريقة، وداخل البالد بطريقة أخرى. الشهداء

، )٦(جنوب كرمان ومنطقة جريفت وتلك األعمال اليت أجنزها خالل تلك األعوام بطريقة أخرى
ان يفعلها، كانت على حنو أنه عندما ة والشديدة اليت كوتلك القوة اليت أبرزها والتحركات احلامس

قدومه حبد ذاته يبيد معنويات الطرف املقابل والعدو ويزيلها . يدخل مكاناً معيناً يعرفون أنه قد جاء
 .بتلك الطريقة

 
ازيهيد سليماين حىت يف الفضاء اخوف املستكربين من اسم الش 

رمبا لديكم اطالع  -انظروا يف الفضاء اازي .  ِذكرهاليوم أيضاً املستكربون يرتعبون من امسه، ومن
هذا تنبيه آخر لنا وملسؤويل الفضاء اازي يف البالد كي . كيف يتعاملون مع امسه -أكثر مين 

طبعاً . ن يرغب فيهيدركوا ما عليهم فعله، حىت ال يتصرف العدو بأي طريقة يرغب فيها، يف أي مكا
. خيافون من امسه ويرتعبون من انتشاره أيضاً. هو سالح فرعي للمستكربينالفضاء اازي يف العامل 

 .هذا ما يعنيه األمنوذج؛ خيشون من أن ينتشر
 

األبدي هيد سليماين احليالش 
 -ترامب وأمثاله  -أولئك الذين اغتالوه . على أي حال، الشهيد سليماين خالد، فهو حي إىل األبد

هكذا يكون .  وسيكونون بني منسيي التاريخ يف املزبلة، لكنه حي إىل األبدمكام يف مزبلة التاريخ
أن ينالوا قصاصهم  يضيعون ويدفنون بعد -إن شاء اهللا  - طبعاً . الشهيد، وأعداؤه يضيعون ويدفنون

 .الدنيوي
الذي ) ٧(قاآين] إمساعيل[أنتم أيضاً، عائلته احملترمة وأيضاً أصدقاءه ورفاقه يف النضال، وأيضاً العميد 

 .تابعوا مجيعكم هذا النهج إن شاء اهللا، واجعلوه يتقدم. يعمل ويتحرك بصورة جيدة للغاية، احلمد هللا
حسناً، حنن . وعد بالدفاع). ٣٨احلج، (} ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا{وعدنا اهللا املتعايل بالنصر؛ 

هذا الدفاع مث . ألهداف اإلهلية، والشعب يعمل من أجل اإلسالمنتحرك يف سبيل اإلرادة اإلهلية وا



 

 ٧ 

حممد، (} ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{، )٤٠احلج، (} ولَينصرنَّ اهللا من ينصره{: النصر
٧(. 

كرا هذه السيدة هي أيضاً األعمال اليت ذ. نتمىن أن تكونوا مجيعاً موفقني ومؤيدين، إن شاء اهللا
 .كل هذا سيستمر على أحسن وجه إن شاء اهللا. جيدة

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــــــ
، واللواء حسني )ابنة الشهيد سليماين(يف بداية هذا اللقاء، حتدث كل من السيدة زينب سليماين  .١

 .)»حرس الثورة اإلسالمية«القائد العام لـ(سالمي 
 .١٧/١٠/٢٠٢٠خطبتا صالة اجلمعة، . ٢
 .٧٣٨. ، ص٢. صباح املتهجد وسالح املتعبد، ج. ٣
 .ت وخواطر حجة اإلسالم الشيخ علي شريازي، كتاب ذكريا»سليماين الذي أعرف« .٤
 .بكاء مساحته. ٥
اليت تتألف من قوات من  (٤١بعد الدفاع املقدس، توىل الشهيد سليماين بصفته قائد فرقة ثار اهللا  .٦

، توفري األمن يف جنوب شرق البالد وحماربة )حمافظات كرمان وسيستان وبلوشستان وهرمزجان
 .ت حيث متكن من إحالل األمن يف تلك املناطقارمني ومهريب املخدرا

 .)قائد قوة القدس يف حرس الثورة اإلسالمية(العميد إمساعيل قاآين . ٧


