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 چکیده

دو رکن اساسی در مفهوم شهادت آن است که اوال فی سبیل . مقدس بودن لفظ شهید و شهادت در اسالم، خبر از معنای بلند آن میدهد

پس شهید کسی است که تمام هستی خود را از روی . خداست یعنی هدف، مقدس است و ثانیا آگاهانه صورت می گیرداهلل و در راه 

بدن شهید یک جسد متروح و . آگاهی و علم در راه خدا بذل میکند از این رو هاله ای از قداست شهید و شهادت را در برگرفته است

شهادت، .می شود و حکم جاری شده بر بدن او، بر لباس و جامه او جاری میگردد لباس متجسد است؛ یعنی حکم روح بر بدن اوجاری

شهدا زمینه را . مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، چیزی عایدشان نگردد

ا همانند شمعی هستند که میسوزند تا دیگران از نور آن ه .لذا همه، مدیون شهدا هستند. برای سایر خدمتگزاران مساعد میکنند

در اهمیت شهادت همین بس که اولین قطرهای که از خون شهید بر زمین میریزد، تمام گناهانش مگر حقوق . وجودشان بهرهمند گردند

مین و اولیای الهی دیده الناس بخشیده میشود و شهید، اولین کسی است که وارد بهشت میشود از اینرو آرزوی شهادت در سیره معصو

طورقطع، این وصیتنامه  به. وصیتنامه شهدا دل نوشته های کسانی است که از روی صدق و دلسوزی برای زندگان باقی گذاشته اند.میشود

ین است که هدف از مطالعه وصیتنامه شهدا ا .ها الگوی بسیار مناسبی برای ما خواهد بود تا در سبک زندگی اسالمی از آنها استفاده کنیم

از جمله  سر دار شهید حاج قاسم وشهدای هشت سال دفاع مقدسدریابیم چرا آنها جان خود را فدا کردند به دنبال چه چیزی بودند 

این  آنان.ددنکه در هشت سال دفاع مقدس همپای سایر رزمندگان اسالم، برای رضای خدا به تکلیف عمل میکر هستندشهدای نامداری 

سردار دلها حاج وصیتنامه .و صاحب آن را امام زمان علیهالسالم و امام خمینی میدانستند ندی الهی و بی نظیر میدانستانقالب را انقالب

ایشان در وصیتنامه کوتاه خود به نکات مهمی اشاره کرده . همانند سایر شهدا، منشور معنوی انقالب اسالمی ایران است قاسم سلیمانی

وجه مشترک بر اساس نتایج این پژوهش ،  .ه شهدا و بلکه برای همه مردم بسیار سودمند و راهگشا استدهندگان را است که برای ادامه

 یایشن ،دعاتقریبا در هفت مقوله کلی  شهرستان چادگان وصیتنامه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با شهدای هشت سال دفاع مقدس

طلب  ،ایمان به خدا ،بیزاری از ظالم دفاع از مظلومان ،ومتحد بودنفراجناحی بودن  والیتمداری،،والیت فقیه ونسخه رهبری ، ومناجات

  .وجود دارد حاللیت

 .شهید ، سردار سلیمانی ، وصیت نامه، شهدای شهرستان چادگان :کلیدواژه
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:مقدمه   

پس از پیروزی انقالب و در روزهای آغازین دفاع مقدس، جوانی از خطه کرمان پای در میدان نبرد گذاشت که طی چهل سال با 

ای در مسیر کمال پیش رفت که سرانجام سکه تأسیس یک مکتب  از ایمان، شجاعت، هوشمندی و تیزبینی خود، به گونهگیری  بهره

دهد که این  اش، گواهی می هر انسان آگاه و منصفی، فارغ از اندیشه سیاسی یا اجتماعی. به نام او توسط رهبر معظم انقالب زده شد

مکتب سلیمانی امروز، مکتب . ار بزرگ اسالم، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی استعبارت پر مغز و دقیق به حق شایسته سرد

اما به راستی یک انسان باید چه . تواند هر یک از جوانان این سرزمین را به سلیمانی دیگری تبدیل کند بزرگی است که می

اش به  دار فردیت خارج شود و سعه وجودیساز شود؟ واقعیت آن است که هر گاه انسان از م هایی داشته باشد تا مکتب ویژگی

 .ها تأثیری قابل توجه در مسیر کمال بگذارد، در واقع به یک مکتب تبدیل شده است ای گسترش یابد که بر نفوس انسان اندازه

ه این شهید با وجود اینک. ها، حاج قاسم سلیمانی، سرباز مخلصی در راه خدا بود که توانست جهانی را دگرگون کند سردار عزیز دل

این سردار  وجه اشتراکاتبرخی از به در این مقاله بزگوار در تمام زمینه با شهدای هشت سال دفاع مقدس  اشتراکات داشته لذا

 به طورکلی وصیت نامه این شهید بزرگوار به .با شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان چادگان می پردازیم ساز رشید حماسه

بهشت . قرآن حق است. دهم که قیامت حق است شهادت می شهادت به اصول دین در یک بخش به. بخش قابل انقسام است سیزده

تو را سپاس میگویم بخاطر ! خدایادر بخش دوم معاد، عدل، امامت، نبوّت حق است. سوال و جواب حق است. و جهنّم حق است

دوران : این نعمت ها عبارتند از. شکر نعمت هایی که خدای متعال در زمان حیاتش به ایشان ارزانی داشته می پردازد.هایت نعمت

احیای اسالم عزیز و عزتمندی ملت های مسلمان، مقاومت مجاهدین سپاه اسالم، تحول و شکوه و عظمت در جهان اسالم، بیداری 

استکباری، برگشتن به خویشتن، نعمت زندگی در هشت سال دفاع مقدس، زندگی با ملت ها، زوال طاغوت ها، فروپاشی قدرت های 

مجاهدینی که محبوب خدا بودند و میهمان خدا شدند، زندگی در کنار ملتی که خوش درخشیدند و در مقابل همه توطئه ها و 

مت جانشینی خلف صالح آن امام، نعمت برخورداری از والیت، نعمت والیت فقیه، نع. فشارهای سنگین دشمنان تسلیم نشدند

از ! خدایا بخش چهارم تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی! پروردگارا ،سومدر بخش . حضرت آیت اهلل خامنه ای

بخش  خطاب به برادران و خواهران ایرانی بخش ششم خطاب به برادران و خواهران مجاهدم بخش پنجم ام کاروان دوستانم جامانده

 خطاب به خانواده شهدا بخش نهم خطاب به مردم عزیز کرمان بخش هشتم برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من هفتم

خطاب به علما و مراجع  بخش دوازدهم خطاب به برادران سپاهی و ارتشی بخش یازدهمخطاب به سیاسیون کشور بخش دهم

 از همه طلب عفو دارم بخش سیزدهم معظم

 ومناجات  یایشن، دعا

تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که ! خداوندا

ترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب  امکان درک یکی از برجسته

اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن ابیطالب و فرزندان . او شوم

 .ها در همان مسیر، جان خود را که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آن

سایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب  زّاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت میای رحمان ر ای قادر عزیز و !خداوندا

مند نمودی؛ چه نعمت عظمایی  تشیّع عطر حقیقی اسالم قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی بن ابیطالب و فاطمه اطهر بهره



ها را  ور است، معنویت، بی قراری که در درون خود باالترین قرارهایت است؛ نعمتی که در آن ن که باالترین و ارزشمندترین نعمت

 .دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد

ام  و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده[چیزی دارند]در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ! خداوندا

ها را برائت بر  ها را به سمتت بلند کردم، وقتی آن وقتی آن. به سمت تو است که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته

. ها ثروتِ دست من است که امید دارم قبول کرده باشی زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ این

لرزد،  من در پل عادی هم پاهایم می. کند، ندارد بور میجرأت عبور از پلی که از جهنّم ع. رمق ندارد. پاهایم سست است! خداوندا

دهد که ممکن است نلرزم، ممکن  تر است و از شمشیر بُرنده تر؛ اما یک امیدی به من نوید می وای بر من و صراط تو که از مو نازک

الحرمین حسین و  ر حرم اولیائت در بینها در حَرَمت پا گذارده ام و دورِ خانه ات چرخیده ام و د من با این پا. است نجات پیدا کنم

های طوالنی، خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم،  ها را در سنگر ها را برهنه دواندم و این پا عباست آن

رمت آن حریمها، ها و به حُ ها و خزیدن امید دارم آن جهیدن. گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم

 .(قاسم سلیمانی حاج واالمقام شهید).ها را ببخشی آن

برند؛ یا ارحم  سر من، عقل من، لب من، شامّه من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به سر می! خداوندا

خواهم، بهشت من جوار توست، یا  تو را نمیجز دیدار . مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم! الراحمین

 .(واالمقام قاسم سلیمانی شهید) !اهلل

اگر سیری در وصیتنامه های شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان چادگان پس چه زیبا این شهید واال مقام با خدای خود نجواکرده 

دادند باز هم در برابر خدای خود احساس گناه وعجز می کنند به یقین داشته باشیم انان هم علی رغم کار بسیار مهم وخداپسندانه ای که انجام 

کار سر دار دلها حاج قاسم عزیز بر کسی پوشیده نیست امام می بینم با این همه کار بزرگ چگونه با خدای خودش به خلوت می نشیند ونجوا 

 .سر می دهد

به حال انجام داده ام توخود می دانی که چقدرسرپیچی ازفرمان توخود می دانی چه گناهانی تا .خدایا توشاهدی برتما م اعمالم 

 (.واالمقام رضا نادیشهید)های توکردم وچقدرمعصیت کردم اگر تونگذری درآتش جهنمت می سوزم

خدایا توشاهدی برهمه ی اعمال من درخفا وآشکار چه کنم که اراده ام ضعیف است ویارای مقابله با آن را ندارد وچاره ای ندارم 

می دانم که الیق آتش جهنم هستم ولی هیهات ازرحمتت که این بدن ضعیف وحقیر واین گدای ! خدایا.جزاینکه تورحم کنی 

 (یارب ارحم ضعف بدنی)درگاهت را درآتش بسوزانی 

عمالم سیاه زیرا که توهرعمل ریز ذره ای را حساب میکنی ومیدانی که صفحه ی ا!بامن بارحمانیتت رفتارکن نه با عدالتت ! خدایا

توخودمی دانی که برای انجام وظیفه به سوی تو آمده ام تا فرامین بنده ی ! خدایا.امیدم ازرحمتت قطع نخواهدشد! ولی خدایا.است

 .به خاطراینکه اسالم عزیزدرخطراست.راگوش دهم -(ره)امام خمینی -حق جویت

تقوای خدایی را پیشه ی خودسازید ! ای عزیزان! ابازفرماوبه حرمت حسینیان زمان،راه کربال ر( ع)به حرمت خون حسین! خدایا

..) به فرامین رهبربزرگوار گوش دهید ودل این سوخته دل را به درد نیاورید.وتمام مظاهر شیطان راازوجودتان دور سازید 

 (.واالمقام ابوالقاسم نادیشهید



خدا میخواهم که این هدیه ی ناچیز را که ازطرف پدر من چیزی جزجان ناقابل خودندارم که تقدیم کنم ودرپیشگاه خدا وملت از

 (.معین الدینی)واالمقام سیداکبرهاشمی شهید.) انشاء اهلل.ومادرم هدیه می شود بپذیرد 

.) ای مهربانترین مهربانان،ای سریع الرضا وکاشف البالء،ای گذرنده ،مرگ مرا زندگی برای دیگران ساز ،برای ملتم ،امتم ودینم!خدایا

 (.واالمقام محسن شاهمرادی شهید

من ضعیف وناتوان که تحمل درد ازدست دادن پاهایم را ندارم چگونه تحمل عذاب ! خدایا ،بارالها،پروردگارا،معبودا،معشوقا،موالیم

ماازمردن نمی هراسیم اما می .خدایا می دانی که چه میکشم.توکریم ورحیم هستی.ازگناهانم درگذر .خدایا مراببخش.تورا دارم 

رببرند واگربسوزیم هم که روشنایی می رود وجای خودرا به شب می سپارد ،چه بایدکرد؟ازیک ترسیم بعد ازما ایمان را س

هم بایدامروز شهیدشویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا .سوبایدبمانیم تا شهیدآینده شویم وازدیگرسو بایدشهیدشویم تا آینده بماند

واالمقام شهید.) یم وفردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویمچه می شد امروز شهید می شد! عجب دردی.فردا شهید نشود

 (.محمدرضا رجبی فرزند نجفعلی

خمینی را نگه ( عج)به جان مهدی تاظهورمهدی!خدایا!خدایا.ما را نیروده تا انسان باشیم .صراط مستقیم را نصیب ما بفرما! بارالها

اگردین خدارایاری کردید خدا شما را یاری می .ن شهیدان را ادامه دهیدای مردم باضدانقالب باقاطعیت برخوردکنید ورسالت خو.دار

 (.واالمقام روح اله امیرحاجیلوشهید.) انشاء اهلل. .ان تنصروا هلل ینصرکم ویثبت اقدامکم.کند وقدم هایتان را استوار می سازد

که بسیارگناهکارم وامیدوارم که مرا ببخشی خداوندا توخودت خوب می دانی .ان صالتی ونسکی ومحیای ومماتی هلل رب العالمین 

ازدریچه ی عدلت نگاه نکن وازدریچه ی لطفت به من بنگر که این ! پروردگارا.من خودم اعتراف میکنم که خیلی خیلی گناه کردم 

یروز نگه امیدوارم که جوانان ایران حسین وار به جبهه ها بروند واسالم عزیز را پ.جسم ناتوان تحمل آتش دوزخ را ندارد 

باشند که دنیا (ع)وامیدوارم که همه ی دوستان وعزیزان که هم قطار من هستند حافظ خون شهدای ایران وکربالی حسین .دارند

 (.واالمقام امراهلل قاسمیشهید.) خاطره ای بیش نیست

 والیت فقیه ونسخه رهبری

انتهای آن توجه خاصی به والیت فقیه ولزوم آن در جهان زمانیکه  وصیتنامه سر دار عزیز را مطاعه می کنیم از سرخط شروع تا 

ونجواهای روزانه  کند حتی ایشان در دعا ها ونیایشهاییاسالم وهمچنین نسخه رهبری برای موفقیت جامعه اسالمی دارد اشاره م

رات شهید سلیمانی کمی در عبا« مظلوم»واژه جامعی دارند تا جائی که خود به مقوله والیت فقیه ورهبری عزیز اشاره  وشبانه 

ولی فقیه »و « والیت فقیه»از نظر او دکترین . نامه این واژه را تا حد زیادی توضیح داده است البته عبارات وصیت. رازگونه است

 حاج قاسمشهید دلها نامه مبسوط سردار ترین فراز وصیت برجسته «والیت فقیه».شود آن است درک نمی« حق»طور که  آن« زمان

نامه شروع شده و تا خطوط نهایی آن استمرار پیدا کرده است و این بیانگر  آغازین وصیت سطرهایاین مهم از  .ی استسلیمان

سال زندگی سیاسی سردار سلیمانی  ۳۴در واقع با نگاه به بیش از . آید عظمت والیت فقیه در فکر او و سلوک او به حساب می

یافته ب به این توفیقاتی که او را از بسیاری برجستگان سیاسی متمایز کرده، دست توان گفت او با این رمز و در این چارچو می

 .است



خداوندا تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا »: نویسد می بصورت دعا ونیایش نامه خود شهید در مقدمه وصیت

ه حکیم امروز اسالم و تشیع و ایران و جهان سیاسی در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی ک

مراجع  نامه خطاب به علما و  سردار سلیمانی در بخش پایانی وصیت« ای قرارداده -که جانم فدای او باد -ای عزیز اسالم است، خامنه

دیدم که برخی خناسان سعی  میمن »: نویسد می« بانی سربازی از برج دیده»معظم تقلید ضمن تکریم بسیار از آنان، از موضع 

در حالی  -داشتند و دارند که مراجع و علمای موثر در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و مالحظه بکشانند 

بایست مورد حمایت جدی قرار  ها و والیت فقیه، میراث امام خمینی هستند و می که حق واضح است، جمهوری اسالمی و ارزش

 .دبگیرن

او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات با بیانتان . بینم ای را خیلی مظلوم و تنها می اهلل العظمی خامنه من حضرت آیت

زمان شاه  -بازگشت به  -اگر این انقالب آسیب دید، حتی . بایست جامعه را جهت دهید هایتان با ایشان می و دیدارهایتان و حمایت

فراز نخست که به آن « بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیرقابل بازگشت خواهد بود ملعون هم نخواهد بود

شهید تا واپسین « دغدغه محوری»کند و فراز پایانی  اشاره شد استمرار والیت فقیه در مبارزات ممتد سردار سلیمانی را بیان می

ه تشیع بلکه آینده اسالم و مواریث اسالمی در گرو بقاء و محوریت والیت فقیه است از نظر او نه فقط آیند. کند روزهای او را بیان می

نامه به آن تصریح کرده است که اگر نظام مبتنی بر والیت فقیه آسیب ببیند حرمین در  از این رو او معتقد است و در این وصیت

چیز در اندیشه و سیره سردار شهید  توان گفت هیچ یبر این اساس م. روند مکه و مدینه و حرمین در قدس و الخلیل از بین می

 .فقیه نبوده است سلیمانی عزیز به اهمیت و برجستگی والیت فقیه و تبعیت مسلمانان از ولی

از . نامه این واژه را تا حد زیادی توضیح داده است البته عبارات وصیت. در عبارات شهید سلیمانی کمی رازگونه است« مظلوم»واژه 

، عمل «آنطور که حق آن است»آن است درک و به آن « حق»طور که  آن« ولی فقیه زمان»و « والیت فقیه»نظر او دکترین 

او در . حور اسالم، تشیع، ایران و جهان است و همه خیرها وابسته به توجه و عمل به آن استاز منظر او والیت فقیه م. شود نمی

کلید گشایش  -برکاته دامت -ای و امام خامنه -اهلل علیه سالم -تجربه علمی و عملی خود دیده است که والیت فقیه و امام خمینی

های مهمی از جامعه و جهان اسالم از علما گرفته تا  ر بخشبیند که د همه مشکالت و مرهم همه آالم است و در عین حال می

اماوالیت فقیه درکالم شهدای  .توجهی قرار گرفته است مسئولین کشور و تا نخبگان ایران و نخبگان جهان اسالم، مورد غفلت و کم

شده است که نشان ازتجربه هشت سال دفاع مقدس شهرستان چادگان باتعابیری هم سو باالفاظ وکلمات مترادف سرداردلها بیان 

باتوجه به مطالعات وصیت نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان .گذشته سرداردرهشت سال دفاع مقدس می باشد

 .چادگان مشخص گردیدکه بیشتر تعبیرآنان درباره والیت فقیه وولی امرمسلمین جهان بسیارجالب ودرس آموز است 

والیت امام «»بت الهیوهم«»نعمت رهبری«»مظلومیت امام«»امام راتنهانگذارید«»خط امامپیرو » مثل آنهادرتعابیرخودازالفاظ

والیت «»حفظ والیت«»حزب اهلل«»اطاعت ازرهبری«»قدردانی ازامام«»لبیک به رهبری«»خط سرخ امام«»والیت خدا«»(عج)زمان

امام «»بنده حق طلب«»بنده حق جو«»ابخشودنی استکوتاهی ازامام گناه ن«»پاسداری ازوالیت فقیه«»امامان وانبیاء علیهم السالم

هرکدام ازاین کلمات وعبارات بخشی ازتفکرات شهدای هشت سال دفاع مقدس «(ع)والیت امام حسین«»جانم فدای رهبر«»عزیز

دای نسبت به والیت فقیه زمان بوده که این شهدای عزیزتک تک این عبارات رادرطول زندگی دنیوی خود به اثبات رساندندوشه

می خواستند که نسل بعدازآنها توجه ویژه ای به والیت داشته  هشت سال دفاع مقدس نخواسته اند که کارناتمام بماندآنان

سرداردلهاحاج قاسم سلیمانی شهید باشندبراین اساس می توان گفت هیچ چیزدراندیشه وسیره شهدای هشت سال دفاع مقدس و



در آخر اشارهی به چند نمونه از وصیتنامه .   عیت مسلمانان ازولی فقیه نبوده استعزیز به اهمیت وبرجستگی والیت فقیه وتب

  .شهدای هشت سال دفاع مقدس من باب تعابیر فوق اشاره می نمائیم 

خوشا به حال آن ها که آرمیدند ودربهشتی جاودانه جای گرفتند واینک ماهستیم که راهشان راباید ادامه دهیم واگر من به فیض 

اگرضدانقالب خواست دست وپا بگشاید .رسیدم،آنان که پیرو خط سرخ امام نیستند وبه والیت اواعتقاد ندارند برمن نگریند شهادت

قدم هایتان را استوار بردارید تا منافقان به خیال خام .....نگذارید به خواستش برسد درخط والیت باشید که این خط رستگاری است

 (.واالمقام غالمعلی لطفیشهید)دن،دست ازاین انقالب برداشتیم خودشان فکرنکنند ما باشهید دا

ازخواهران وبرادران عزیز می خواهم همیشه پیرو والیت فقیه باشید ورهنمودهای رهبر عزیزمان را سرلوحه همه کارهایتان 

قیامت زیر پرچم والیت فقیه وامام قراردهید که همه ی این نعمت است که ماباید قدراین موهیت های الهی را بدانیم تااینکه روز 

 (.واالمقام جهانبخش لطفیشهید)است( ع)محشور شویم چرا که آن والیت امام زمان( عج)زمان 

گویا فرارسیده زمانی که محبوبم مرا می خواند گویا زما ن بریدن ازدنیا  وپرکشیدن به لقاء اهلل نزدیک .گویا زمان،زمان وصال است

من ازبرادران وخواهران امت اسالمی می خواهم که راه .است( ع)زمان پیوستن به امام حسین.رادریافتند  گویا همرزمان حرکت.شده 

 (.واالمقام شمس اهلل گشولشهید)والیت فقیه را که همان راه خداست ادامه دهند وامام را تنها نگذارند

را خالی نکنید و والیت را حفظ (ره)امام خمینی  پیروخط والیت فقیه باشید که این راه رستگاری است وپشت! ای ملت حزب اهلل

 (.واالمقام جواداسکندریشهید.) کنید وپاسدارخون شهیدان باشید

 ومتحد بودنفراجناحی بودن 

سر دار عزیز در وصیتنامه خود به فراجناحی واتحاد گروههای سیاسی اشاره میکند وتنها راه برون رفت از تفرقه وجناحی عمل کرده 

 .صوصا اصل والیت فقیه میباشد  که چنین اشتره می فرماید حول اصول مخ

آنچه . هایی که اصولگرا نامند و چه آن اصالح طلب خود را می[که]هایی  چه آن: ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم نکته

عزیزان، هر رقابتی . کنیم ه فدا میکنیم، بلک ها را فراموش می پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش

هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقالب بود،  کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کالم شما یا مناظره با هم می

شرط با هم خواهید با هم باشید،  اگر می. ها را تفکیک کنید بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرز

 .بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است

بعضی فراجناحی را نفی . دهد بودن ارائه می« فراجناحی»نامه سردار شهید سلیمانی، تفسیر بسیار متقنی از  وصیتمتن ذکر شده 

. کنند دانند و در واقع به فراانقالب و فرا نظام دعوت می های کشور و انقالب می ها و بعضی آن را خط دیگری در مقابل جناح جناح

فراجناح بودن از منظر شهید سلیمانی و . کند که بسیار هم دلنشین است، بیان مینامه شهید سلیمانی تفسیر دیگری  وصیت

 .ای است خامنهاالمام اهلل العظمی  نامه بسیار پرمحتوای او، حرکت حول محور والیت فقیه و حضرت آیت وصیت

مقدس با نظر سر دار دلها اما با مطالعه در وصیت نامه شهدای شهرستان چادگان مشخص گردید که نظر شهدای هشت سال دفاع 

اتحاد واتفاق ووحدت خودرا حفظ کنید تا انشاء اهلل بتوانیم  بارهبری  همسوئی مطلق دارند تا جائی که شهید عزیز اشاره میدارد، که



مام امام عزیزپرچم اسالم را درکربال وبعد ازآن درقدس به اهتراز درآوریم واین مملکت را صحیح وسالم به دست صاحب اصلی آن ا

بسپاریم سخن من باهمسنگران سپاهی خودم این است که اتحاد خودرا حفظ کنید ودرهیچ زمان ازفتنه ی منافقین (عج)زمان 

 (.واالمقام رحمان رحمانیشهید.) غافل نباشید

 (.واالمقام نوراهلل عباسیشهید.) وحدت مردم ونیروهای مسلح با اتکاء به اسالم ورهبری بوجود آمده

وال تازعوا وتفشلوا .حیثیت ،شرف،وعزت شما درگروهمین جنگ است.را ازخوددور کنید که دشمن خطرناکی استتفرقه ونفاق 

قدرت خود که همان قدرت اسالم است به .وتذهب ریحکم ،دست اتحاد وبرادری را به هم داده تا دین ودنیای خود را بازخرید کنید

 (. واالمقام حبیب اله آقایی شهید.) رسر نپرورانندنمایش بگذاریدتا دشمنانتان دیگرفکرنابودی شما را د

ملتی که برای پیروزی انقالب خودچندین هزار خون داده اند ودراین جنگ هم شهدای گران قدری داده است باید ازتفرقه افتادن 

 (.واالمقام رضا نادیشهید.) بین خود جلوگیری کنند ورهنمودهای امام را گوش کنند که امام فقط خوبی شما را می خواهد

شهدای هشت سال دفاع مقدس همفکر با سردارعزیز به اصول حول محور والیت اشاره دارند تا جایی که می فرمایند پیرو خط 

عملی به والیت فقیه است؛ یعنی این که نصیحت او است که این نشان از اعتقاد( ع)سرخ والیت باشید که همان والیت امام حسین 

سر دار شهید حاج قاسم . جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنیدرا بشنوید، با 

اعتقاد حقیقی [این است که]خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن  کسی که در جمهوری اسالمی میسلیمانی می فرماید

تنوری و نه میگویم والیت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت را من نه میگویم والیت . و عمل به والیت فقیه داشته باشد

مسئولین است که  و غیر مسلمان است، اما والیت عملی مخصوص انکند؛ والیت قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم حل نمی

 .خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسالمی با این همه شهید می

 نظیرآن توصیه به مردم چادگانتوصیه به مردم والیتمدار کرمان 

ها را  سال دفاع مقدس باالترین فداکاری ۸ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی که دوست داشتنی اند و در طول  نکته

هشت سال به خاطر . ها هستم شرمنده آنمن همیشه . انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم اسالم نمودند

، طریق القدس، فتح المبین، ۸، والفجر ۵های شدیدی، چون کربالی  ها و جنگ اسالم به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه

نام ثاراهلل، بنیانگذاری  به علی بن حسین مظلوم امام عشق به و نام به را ارزشمند و بزرگ لشکری و کردند روانه …بیت المقدس و

من بنا ! عزیزان .ها زدود ها را شاد نمود و غم را از چهره آن ها قلب ملتمان و مسلمان این لشکر همچون شمشیری برنده، بار. کردند

دارم، چون با  من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست. به تقدیر الهی امروز از میان شما رفته ام

دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت  .ها پاره وجود من ها بودم و آن ها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آن شما بیشتر از آن

میدانید در . با همه شما هستم. دور آن بگردید. این والیت، والیت علی بن ابیطالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است. بماند

خطاب من به همه شما است که مرا از خود . های سیاسی توجه کردم ها بیشتر از رنگ ها و فطرت به انسانیت و عاطفهزندگی 

 .میدانید، برادر خود و فرزند خود میدانید

 دفاع از اسالم. کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، تنها نگذارید وصیت می

در مسائل سیاسی آنجا که بحث اسالم، جمهوری اسالمی، مقدّسات و والیت فقیه مطرح . نیازمند هوشمندی و توجه خاص است

 .ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید شود، این می



شتند که در ذیل به چند نظیر چنین توصیه ای شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان چادگان به اهالی مرم شهر چادگان دا

 .نمونه ان اشاره میکنیم 

به برادرم بگویید که همیشه پیرو خط امام امت باشد خواهش من ازبرادران وخواهران واهالی شهر چادگان این است که همیشه 

 (.واالمقام سیدرحمان موسویشهید.) پیرو خط امام باشید

سن وسال پروراندید وبه سوی جبهه ی حق علیه باطل فرستادید تااینکه  سالم برشما ای پدر ومادرگرامی که فرزندی را به این

پس .اگر مادراین جنگ پیروز شدیم که پیروزیم واگرکشته شدیم نیزپیروزیم ! اینک پدر ومادرمهربانم.وظیفه ی خودرا انجام دهم

افران باشد وازطرف من نیز ازاهالی اگر من شهید شدم ناراحت نباشید وهمیشه دعای شما سالمتی رهبروپیروزی مسلمانا ن برک

 (.واالمقام سیدرحمان موسویشهید.) شهرچادگان حاللیت بطلبید

به برادران بسیج وسپاه چادگان سفارش می کنم وسیله ی جذب بیشتر برادران مؤمن وانقالبی را فراهم نمایندوخط سرخ والیت 

 (.معین الدینی)واالمقام سیداکبرهاشمی شهید.) فقیه را به مردم بشناسانند

 بیزاری از ظالم دفاع از مظلومان

بر اساس . های حیات ایمانی زندگی مؤمنان است مبارزه با استکبار و دفاع از مظلوم به عنوان دو روی یک سکه از مهم ترین مؤلفه 

تفاوت باشد؛ بلکه  اند، بی ورد ظلم واقع شدهمسلمان نباید نسبت مسلمانان دیگر که م  ،«رعیَّته  عن  مسؤول  و کلُّکُم  راعٍ  کُلُّکُمْ»حدیث 

 .باید به هر نوع که برایش ممکن است، از ظالم بیزاری نموده و به مسلمانان مظلوم کمک کند؛ زیرا امت اسالمی، امت واحده است

ها و ایادی  ا تکفیریای برای دفاع از مظلومان و نبرد ب ای بود که حتی لحظه سردار بزرگ اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی رزمنده

ریزی در بر هم کوبیدن دشمنان در   نظیر برای برنامه ای کم شخصیت کاریزماتیک وی در جنگ، از او نابغه. تحجر از پا ننشست

گاه دچار غرور و تکبر نشد؛ بلکه با کمال تواضع  های دنیا داشت، هیچ ای که در کشور و در رسانه میادین نبرد ساخته بود که با آوازه

 .یافت های اجتماعی، بدون اندک احساس غروری حضور می کرد و در تمام صحنه و فروتنی در میان همرزمانش حضور پیدا می

  :گوید حسین امیرعبداللهیان، معاون وقت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه، درباره سیره حاج قاسم در دفاع از مظلوم می

همه مردم : اصره کامل خود در آورد، سرکنسول ایران در اربیل با من تماس گرفت و گفترفت تا اربیل را به مح زمانی که داعش می

در آن شرایط بحرانی، مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق بیش از پنج مرتبه از . اند و حتی خاندان بارزانی اربیل را ترک کرده

در . پاسخی ندادند های بارزانی هیچ  ها به این درخواست مریکایینیروهای آمریکایی و ائتالف ضد داعش درخواست کمک کرد، اما آ

این شرایط از جمهوری اسالمی ایران درخواست کمک کرد و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای اهداف سیاسی 

شهید سلیمانی . فرماندهی کند شد تا مستقیماً عملیات شکست محاصره اربیل را جمهوری اسالمی، با یک پرواز وارد فرودگاه اربیل 

اما نمونه های ظلم ستیزی در وصیت نامه شهدای هشت سال دفاع  .داد اربیل را از سقوط حتمی نجات   نفر از نیروهایش، ۰۷با 

وقتی به یاد تو می افتم که چگونه دربرابر ظلم وفساد بنی !،ای خون خدا وای حماسه همیشه جاوید( ع)ای حسین مقدس چادگان ،

من افسوس .امیه ویزیدیان ایستادی وسرت را ازبدنت جدا کردند وبا آن وضع فجیع وبالهای طاقت فرسا تورا به دیار معبود رساندند

ولی وقتی کمی فکر میکنم .ری حسینم به پاخیزم وبنیاد فساد را ازروی زمین  بردارممی خورم که چرا درآن زمان نبودم که به یا

واالمقام شهید.) دیگر هیچ غمی برایم باقی نمی ماند:ومی بینم که حسین زمان ما خمینی عزیز است وکربالیمان خوزستان 

 (.حسینعلی صفری



را لبیک می ( ره)کنیم هم اکنون به ندای حسین زمان،خمینی کبیر ،اگر ما آن روز نبودیم که تورایاری(ع)یا ابا عبداهلل الحسین

امروزکه جبهه ها به ما احتیاج دارد باید درراه اسالم جهاد کنیم وبه سوی .گوئیم وبه سوی جبهه های نورعلیه ظلمت می شتابیم

زنده تر کنیم اگر من شهید شدم  -زنده استکه الحمداهلل  -جبهه ها برویم تا اسالم را یاری نمائیم وبا خون خودمان نهال انقالب را

واالمقام شهید.) مبادا برای شهادت من ناراحتی کنید ازشما خواهش میکنم که حسین وار زندگی کنید وازمرگ باسعادت نهراسید

 (.ابراهیم میرزایی

 ایمان به خدا

و فکر بشر راه یافته است که دل را روشن، امیدوار  ای است که در مغز ترین اندیشه ایمان و اعتقاد به خدای یگانه، بلندترین و لطیف

ها، آرامش روانی  انسان مؤمن در مصائب و سختی. کند بخشد و قدرت مقاومت وی را مضاعف می بین کرده، به آدمی نیرو می و خوش

الَّذینَ امَنُوا وَ »: گیرد شاط میداند و از این احساس، نیرو و ن گاهی محکم و پناهگاهی امن می دارد؛ زیرا از سویی خود را دارای تکیه

کند و پاداش الهى  و از سوی دیگر در برابر پیشامدهاى ناگوار، شکیبایى مى « تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّهِ اال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

داند و در انتظار   ها را زودگذر مى چنین انسانی این سختى . «غَیْرِ حِسابٍانَّما یُوَفَّى الصّابِرُونَ اجْرَهُمْ بِ»: بیند را در مقابل خویش می

  .برد سر می  سعادت حتمى و جاودانى به

داشتن زندگی . توان در او یافت های مؤمن را می سردار سپهبد شهید سلیمانی، نمونه عینی انسان مؤمن به خدا بود که تمام ویژگی

ر، وفادار به پیمان، توکل به خدا، پناه دادن به دیگران و یاری کردن مردان خدا، پاکدستی و اطاعت هدفمند، خشوع در نماز، امانتدا

از خدا و رسول و نپذیرفتن والیت کافران، جهاد با مال و جان، در برابر کافران سخت و در برابر یکدیگر مهربان و حکم کردن به 

ایمان به خدا بود که او را شجاعانه تا خط مقدم نبرد با . زیز مشاهده کردتوان در جزء به جزء زندگی این شهید ع عدالت را می

سردار سلیمانی، در حقیقت بسیار شبیه صعصعة بن صوحان، صحابی . ای ترس یا تردید به خود راه دهد آنکه ذره برد، بی داعش می

. کار و پُر ارزش بود هزینه، اما بسیار کمک ؛ مردی سبکبار و کم  بود؛ خَفیِفَ ألمَؤنَة و کَثیِرَ ألمَعوُنَة( علیه السّالم)خاص امیرالمؤمنین

به واقع سردار . «شهادت، هنر مردان خداست»: فرمود کنیم که می را درک می امروز بهتر و بیشتر مفهوم این فرمایش امام خمینی

. و حضور در محضر پروردگار گذشتاش با هنر خداشناسی  لحظه لحظه زندگی. نظیر بود ها، هم مرد خدا و هم هنرمندی بی دل

ای نداد که به آن عمل  گاه وعده الوعد بود و هیچ او صادق. بدیل او بود رفتارهایش، سخنانش و عملکردش، گویای این هنرمندی بی

لب عمل به کرد و حرفش را در قا توانست عمل می کرد، تا می داد، به آن عمل می ای می نکند؛ چنانکه مردم نیز دیدند که وقتی وعده

ای به رهبر خود اعتماد و اطمینان داشت که  دانست و به اندازه رضایت خدا و ولی خدا را در عمل به تکلیف می. نمود نیکی بیان می

 اما نظیر چنین ایمانی در شهدای هشت سال دفاع مقدس چادگان .کرد؛ زیرا او یک مؤمن واقعی بود چون و چرا از او اطاعت می بی

وقتی که اسالم توسط حکام مزدور ،وارونه نشان داده می شود مامسوولیت بسیارخطیری داریم ونباید بگذاریم بارتمام این مشکالت 

ما جوانان ونوجوانان باید برایمان شرم باشد که اماممان تمام شب !مگراین امام چقدرباید اذیت شود؟.فقط بردوش امام عزیزمان باشد

بکند وما بی تفاوت باشیم لذا من چیزی جزجان ناقابل خودندارم که تقدیم کنم ودرپیشگاه خدا وملت ازخدا  وروز خودراوقف انقالب

قدرامام را بدانید وکامال مطیع . انشاء اهلل.میخواهم که این هدیه ی ناچیز را که ازطرف پدر ومادرم هدیه می شود بپذیرد 

دگان سفارش می کنم وسیله ی جذب بیشتر برادران مؤمن وانقالبی را فراهم به برادران بسیج وسپاه چا..وفرمانبردار اوباشید 

 ((.معین الدینی)واالمقام سیداکبرهاشمی شهید)نمایندوخط سرخ والیت فقیه را به مردم بشناسانند



ازتمام .م برسانیدسالم مرا به امام ورهبرمان ،خمینی بت شکن وسپس ملت غیور ایران وبعد به تمام اقوام وفرزندانم ومادر وبرادر

واالمقام شهید.) افراد با ایمان خواهانم که راه اسالم وهدف اهلل وخط خمینی  را دنبال کنند تا به هدفمان یعنی اسالم واقعی برسیم

 .(مسیب راه خدایی

من ضعیف وناتوان که تحمل درد ازدست دادن پاهایم را ندارم چگونه تحمل عذاب ! خدایا ،بارالها،پروردگارا،معبودا،معشوقا،موالیم

ماازمردن نمی هراسیم اما می .خدایا می دانی که چه میکشم.توکریم ورحیم هستی.ازگناهانم درگذر .خدایا مراببخش.تورا دارم 

رببرند واگربسوزیم هم که روشنایی می رود وجای خودرا به شب می سپارد ،چه بایدکرد؟ازیک ترسیم بعد ازما ایمان را س

هم بایدامروز شهیدشویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا .سوبایدبمانیم تا شهیدآینده شویم وازدیگرسو بایدشهیدشویم تا آینده بماند

واالمقام شهید.) یم وفردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویمچه می شد امروز شهید می شد! عجب دردی.فردا شهید نشود

 (.محمدرضا رجبی فرزند نجفعلی

خدایا حال که درانجام ماموریتی الهی هستم تورا به یاری می طلبم وبه تو سوگند یاد می کنم که همیشه وتا آخرین نفس درراه 

الهی یاریم ده که بتوانم این سهم را آنچنان که .می کنم  مقدس تو وبرای یاری دین تو مستحکم وجان برکف درراهت فداکاری

صالح مقام باری تعالی است بجای آورم خدایا توشاهد باش که من دراین راه کورکورانه قدم برنداشته ام وازروزی که تو را به یگانگی 

به امید .ومددکار همه شما باشدشناختم درقلبم جرقه ای ازایمان محمدی فوران شد ازهمه چیز گذشتم وبه تودل بستم خدایار

 (.واالمقام فضل اله صالحیشهید.) پیروزی حق بر علیه باطل خدایا خدایا ،تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

هرگزمسجد را خالی نکنید که دشمن ازاین کارلذت می بردسعی کنید مردم را به سوی نماز جمعه وجماعت !برادران وخواهران

واالمقام  شهید.......) روز قیامت فراخواهدرسید وکسانی که ایمان به خدا نداشته اند رسوا خواهندشد تشویق کنید وبدانید که

 (.اکبرنوروزعلی

 طلب حاللیت

از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیروی باعظمت قدس که خار چشم . از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم

 .بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی که برادرانه به من کمک کردند دشمن و سدّ راه او است، طلب

از . کرد و مثل برادرانم دوستش داشتم توانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک می نمی

البته همه برادران نیروی قدس به . کنم ی میشان عذرخواه خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختم

 .من محبّت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند

خدمت پدرومادرم سالم عرض میکنم وبه شما می گویم حاالکه خدا توفیق شهادت را به بنده داده شما ناراحت نباشید وغم 

مه برادران وخواهرانم یک به یک حاللیت دارم وامیدوارم که بنده را عفو نمایید مادرمهربانم ازاینکه بنده به این لیاقت ازه....مخورید

 (.محمدحسین ابراهیمی واالمقام شهید.)رسیده ام غصه مخوروخوشحال باش 

کافران باشد وازطرف من نیز ازاهالی پس اگر من شهید شدم ناراحت نباشید وهمیشه دعای شما سالمتی رهبروپیروزی مسلمانان بر

 (.واالمقام سیدرحمان موسویشهید.) شهرچادگان حاللیت بطلبید



قدرتی ده تا آنچه را در دل نهان است برصفحه ی کاغذ جاری سازم وتوانی ده تا آنچه را که می نویسم در دل ها موثر ! خدایا

ای که درشب های ( اال بذکراهلل تطمئن القلوب.)وتنها است ای که یادت آرامش بخش دل های مضطرب ! ای خدای بزرگ.افتد

ای خدائی که بی توبودن وازتودور بودن بدترین ومصیبت بارترین .ظلمانی ووحشت زای زندگی، انیس وهمدم قلوب پریشانی

 .دستمان گیر که مشتاق سرکوی توایم وپویش راه وصال ندانیم.دردهاست

انما االعمال )چون.م ،آن نیرویی را به من عطا کن تا بتوانم نیتم را فقط به خاطرتو خالص گردانمخدا اکنون دراین راه گام برداشته ا

بارالها تورا سپاس می گویم که بعد ازسالها انتظار رخصتم دادی تا قطره ی ناقابل وجودم را به اقیانوس عظیم ومواج کاروان (.بالنیات

من با دست خالی وبا کوله باری ازگناه ولی ! خدایا.ویت ای محبوب پرواز نمایمآمیخته وبه س( ص)یکصد هزار نفری سپاهیان محمد

زیرا تورحمان ورحیم :تومرا هرگز ازدرگاهت نخواهی راند! ؟نه!آیا مرا ازدرگاهت می رانی.با دلی پرامید به درخانه ی تو آمده ام 

 .هستی

امیدوارم هرقدمی که برمی دارم درراه تو وبه سوی تو .بوده باشدامیدوارم تمامی کارهایی را که انجام داده ام به خاطر رضای تو 

امیدوارم که خدایا توفیق  به ما بدهی که با پیروزی وموفقیت برگردیم .درغیراین صورت راضی به قدم برداشتن نیستم.وبرای توباشد 

واالمقام سهراب  شهید.) عطا فرماید را بعد ازآن همه مصیبت ها به شما( س)ازخداوند متعال می خواهم که صبری همچون زینب 

 (.صالحی

 نتیجه گیری

ها  ای گسترش یابد که بر نفوس انسان اش به اندازه واقعیت آن است که هر گاه انسان از مدار فردیت خارج شود و سعه وجودی

اج قاسم سلیمانی، اینگونه ها، ح سردار عزیز دل. تأثیری قابل توجه در مسیر کمال بگذارد، در واقع به یک مکتب تبدیل شده است

 .بود
إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا »: دهد های دیگران قرار می خداوند در قرآن وعده داده است که محبت افراد شایسته و با ایمان را در دل

رحمان براى آنان محبتى [ خداى]اند، به زودى   کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده : الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا

که تمام  بودندکسانی جمله از  وهمچنین شهدای هشت سال دفاع مقدسسردار سرافراز اسالم، . «دهد  قرار مى[ ها در دل]

 .کردندعمل بودنند وباتاسی به ایات قران  در میدان نبردآنان همانطوری که . ندرا وقف خدا و خدمت به مردم کرده بود انزندگیش

سر دار شهید حاج هدف از مطالعه وصیتنامه شهدا این است که دریابیم چرا آنها جان خود را فدا کردند به دنبال چه چیزی بودند 

که در هشت سال دفاع مقدس همپای سایر رزمندگان  هستنداز جمله شهدای نامداری  قاسم وشهدای هشت سال دفاع مقدس

و صاحب آن را امام زمان  نداین انقالب را انقالبی الهی و بی نظیر میدانست آنان.ددناسالم، برای رضای خدا به تکلیف عمل میکر

معنوی انقالب اسالمی  همانند سایر شهدا، منشور سردار دلها حاج قاسم سلیمانیوصیتنامه .علیهالسالم و امام خمینی میدانستند

دهندگان راه شهدا و بلکه برای همه مردم  ایشان در وصیتنامه کوتاه خود به نکات مهمی اشاره کرده است که برای ادامه. ایران است

شهادت  در یک بخش به. بخش قابل انقسام است سیزده به طورکلی وصیت نامه این شهید بزرگوار به.بسیار سودمند و راهگشا است

معاد، عدل، . سوال و جواب حق است. بهشت و جهنّم حق است. قرآن حق است. دهم که قیامت حق است شهادت می صول دینبه ا

شکر نعمت هایی که خدای متعال در زمان .هایت تو را سپاس میگویم بخاطر نعمت! خدایادر بخش دوم امامت، نبوّت حق است

دوران احیای اسالم عزیز و عزتمندی ملت های مسلمان، : نعمت ها عبارتند ازاین . حیاتش به ایشان ارزانی داشته می پردازد

مقاومت مجاهدین سپاه اسالم، تحول و شکوه و عظمت در جهان اسالم، بیداری ملت ها، زوال طاغوت ها، فروپاشی قدرت های 



که محبوب خدا بودند و میهمان استکباری، برگشتن به خویشتن، نعمت زندگی در هشت سال دفاع مقدس، زندگی با مجاهدینی 

ودر  .خدا شدند، زندگی در کنار ملتی که خوش درخشیدند و در مقابل همه توطئه ها و فشارهای سنگین دشمنان تسلیم نشدند

پایان باید اینطور بیان نمود که مردان راستین خدا همچون حاج قاسم با استعانت به در گاه ایزد منان وهمچنین قبول بدون قید 

ط اصل والیت وهمچنین تاسی از شهدای صدر اسالم وشهدای هشت سال دفاع مقدس شهدای مدافع حرم وشهدای مدافع وشر

روتمام شهدا ی عزیز امام شهدا حضرت امام خمینی . وطن  توانست به ان خواسته دیرینه که مالقات با حضرت حق است برسد 
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