
 شهید حاج قاسم سلیمانیسردار سپهبد شهادت  یپیام ها

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

مجاهد بزرگ اسالم  ژهیهمراه او بو یو شهدا یمانیشهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم سل یدر پ

 صادر کردند. یامیالمهندس رهبر انقالب پ یابومهد یجناب آقا

 میالله الرحمن الرح بسم

 !رانیا زیعز ملت

 یمانیروح مطهر قاسم سل دان،یشه یبهیارواح ط شبیشد. د یبزرگ و پرافتخار اسالم آسمان سردار

و اشرار عالم،  نیاطیمبارزه با ش یدانهایآغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در مرا در 

و خون پاک او  دینمقام واال رسا نیرا به ا زیعز یمانیشهادت در راه خدا، سرانجام سل یو سالها آرزو

حضرت  شگاهیشهادت بزرگ را به پ نی. اختیر نیآحاد بشر بر زم نیتریبه دست شق

 ی. او نمونهکنمیعرض م تیتسل رانیو به ملت ا کیو به روح مطهر خود او تبر ارواحنافداهاللهةیبق

جهاد در راه خدا  هعمر خود را ب یبود، او همه ینیاسالم و مکتب امام خم شدگانتیاز ترب یابرجسته

 یاله یبه حول و قوه بود، با رفتن او انیسال نیا یاو در همه یوقفهی. شهادت پاداش تالش بدیگذران

است که دست  یتکارانیدر انتظار جنا یانتقام سخت یکار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ول

 یالمللنیب یچهره یمانیسل دیآلودند. شه شبید یحادثه یشهدا گریخود را به خون او و د دیپل

 -دشمنان  یهمه زیو ن -دوستان  ی. همهندیدلبستگان مقاومت خونخواه او یمقاومت است و همه

در انتظار مجاهدان  یقطع یروزیو پ افتیمضاعف ادامه خواهد  یزهیبدانند خط جهاد مقاومت با انگ

به  افتنیادامه مبارزه و دست  یما تلخ است ول زیراه مبارک است، فقدان سردار فداکار و عز نیا

 خواهد کرد.تر را تلخ تکارانیکام قاتالن و جنا یینها یروزیپ

مجاهد  ژهیهمراه او بو یو شهدا یمانیسردار سپهبد قاسم سل مقامیعال دیو نام شه ادی رانیا ملت

 یعموم یسه روز عزا نجانبیالمهندس را بزرگ خواهد داشت و ا یابومهد یبزرگ اسالم جناب آقا

 تیو تسل کیتبر شانیبستگان ا گریو د زیو فرزندان عز یو به همسر گرام کنمیدر کشور اعالم م

 .میگویم

 یاخامنه یدعلیس

 ۱۳۹۸ ماهید۱۳



--------------------------------------------------------------- 

 یمانیخط مقاومت، سردار حاج قاسم سل یدالشهدایحسن نصرالله به مناسبت شهادت س دیس امیپ

 

 میالله الرحمن الرح بسم

َبدُِّلوا اْلُمْؤم ن یَن ر َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَِّه َعَلْیه  َفم ْنُهم مِّن َقَضٰی َنْحَبُه َوم ْنُهم مِّن َینَتظ ُر َوَما  م ِّن

 (٢۳َتْبد یالا )األحزاب/

و  دیرس شیآرزو نیترآمال و گرانسنگ تیبه غا یمانیو فرمانده بزرگ، حاج قاسم سل زیبرادر عز نکیا

خط مقاومت بدل شد. من به مناسبت  یدالشهدایو به حق، به س افتیشهادت دست  عیال رفبه مد

 قاومانم یو الگو و اسوه و پدر مهربان همه گامشیفرمانده شجاع و پ نیشهادت و سپس فقدان ا نیا

سرور و  شگاهیرا به پ هاتیتسل نیترمانهیو سپس صم هاکیتبر نیترمان گرمو مجاهدان منطقه

الشأن  می)دام ظله( و مراجع عظیاخامنه یالله العظم تیممان، صاحب الزمان)عج( و حضرت امام آاما

و  میفرد ملت عظ دسپاه پاسداران و فر یفرمانده ژهیوبه یاسالم یمسئول در جمهور زیو برادران عز

 .کنمیمحترم و مجاهد حاج قاسم عرض م یخانواده ژهیوو به رانیمقاوم ا

)ع( به نبیو ز نیدر مکتب حس ریعاقبت خ نیو ا میشهادت عظ نیوجودش. من در ا یگوارا شهادت

 .برمیاو رشک م

 یروز براداد و شبانه میراه او را ادامه خواه م،یاما مانده نکی. امینیبیم گونهنیرا ا تیصحنه و وضع ما

ها بر دوش هها و جبهو عرصه هادانیم یو پرچمش را در همه دیکوش میتحقق اهدافش خواه

که  سانانهم افت،یخواهد  شیافزا یخط مقاومت به برکت خون پاک و یهایروزیداشت. پ میخواه

قصاص عادالنه از  نیبود. همچن افتهیاو گسترش  ریناپذیو جهاد خستگ یبا حضور دائم نیاز ا شیپ

 یبر عهده یافهیو امانت و وظ تیاشرار جهان هستند مسئول نیدتریکه پل یو یشهیپتیقاتالن جنا

 مقاومان و مجاهدان جهان است. یهمه

دست  میعظ تیجنا نیکدام از اهدافشان از ا چیشاءالله نخواهند توانست به هان ییکایقاتالن امر نیا

عظمت روح و خونش به دست برادران و  یاهداف حاج قاسم به واسطه ی. و بالعکس، همهابندی

 ریکه ز ییهاامت محقق خواهد شد؛ ملت یهاملت یجاهدان همهفرزندان و شاگردان و مقاومان و م

 .زنندیزانو نم شانیو در مقابل ا روندینم انیبار ذلت مستکبران و زورگو



که با او به  یزیمجاهدان عز ی( و همههیعل ی)رضوان الله تعالیمانیحاج قاسم سل دیفرمانده شه یبرا

 همیعل یمهندس)رضوان الله تعال یابومهد دیبرادر و فرمانده بزرگ، شه ژهیوبه دندیشهادت رس

 .مینمایو عزت و رفعت و علو درجات مسئلت م ی( بزرگعایجم

 حسن نصرالله دیس

 م.٢۰٢۰ یهیژانو ۳ جمعه

 هـ.۱۴۴۱ یاالول یجماد ۷

--------------------------------------------------------------------------- 

  یمانیلبه مناسبت شهادت سردار بزرگ اسالم حاج قاسم س یرازیالله مکارم ش تیحضرت آ امیپ

 

 میالله الرحمن الرح بسم

 

 و شجاع همه را #تکان داد. رینظ یدردناک سردار بزرگ اسالم و فرمانده ب اریبس شهادت

 

بزرگ،  یاسالم و جهان به عنوان سردار خیآگاه بود که نام او در تار اریو بس ریبزرگ و کم نظ یمرد او

 خواهد ماند و راهش پر رهرو. یباق

 

 در انتظار آنهاست. یدی#قبر خود را کندند و #انتقام شد انهیعمل وحش نیبا ا ییکایآمر تکارانیجنا

 

المهندس را به  یسردار ابومهد ژهیو شهادت دوستان او به و زیاسف انگ اریبس ۀعیضا نیا نجانبیا

 زیو ن ایمندان او در سراسر دنخواهان جهان و عالقه یرهروان حق و تمام رزمندگان اسالم و آزاد ۀهم

دارم که عالقه مندان به او، راه او را با  نیقیکنم و  یعرض م تیو تسل کیآنها تبر فیشر تیبه ب

 ادامه خواهند داد. یشتریقدرت و قوت ب

 



 .یرازیمکارم ش ناصر

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یمانیدار_سلشهادت #سر یدر پ یزنجان یریشب اللهتیآ تیتسل امیپ

 

 میالله الرحمن الرح بسم

 

اُهُم اللُِّه م ْن َتْحَسَبنِّ الِّذ یَن ُقت ُلوا ف ي َسب یل  اللِّه  َأْمَواتاا َبْل َأْحَیاٌء ع ْنَد َربِّه ْم ُیْرَزُقوَن. َفر ح یَن ب َما آَت َواَل

ُهْم َیْحَزُنوَن)سوره آل  اَلالِّ َخْوٌف َعَلْیه ْم َوَفْضل ه  َوَیْسَتْبش ُروَن ب الِّذ یَن َلْم َیْلَحُقوا ب ه ْم م ْن َخْلف ه ْم أَ 

 (۱۷۰و  ۱۶۹ اتیعمران،آ

 

)رحمت  شانیهمراهان ا ریالمهندس و سا یابومهد ،یمانیحاج قاسم سل د؛یترور سردار رش تیجنا ●

 اسفناک است. اری( بسهمیالله عل

 

السالم( و  همی)عل نیومائمه معص اتیاز عتبات عال انتیبزرگ در ص تیشخص نیا ارزشمند نقش ●

 رانیدو ملت قدرشناس ا ژهیبه و نیصدام و فرقه منحوسه داعش در اذهان مؤمن میها مقابله با رژسال

 و عراق محفوظ و ماندگار است.

 

حادثه دردناک،  نی( افیفرجه الشر یعصر )عجل الله تعال یحضرت ول تیاست که در ظل عنا دیام ●

 را به دنبال آورد. یو عزت اسالم عیاسالم و تش نیمعاند یهاو شکست توطئه ییرسوا

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  یمانی#حاج_قاسم_سل دیبه مناسبت شهادت سردار شه ی_همدانی#نور اللهتیآ امیپ

 

 الله الرحمن الرحیم بسم



 

 

م ْنُهْم َمْن َیْنَتظ ُر  َو َما َبدَّلوا اْلُمْؤم ن یَن ر َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللِّه َعَلْیه  َفم ْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبُه َو  م َن

 َتْبد یالا 

 

 بندگان بهترین از ايعده و نمود نمایان را خود شقي چهره آن ایادي و جهاني استکبار دیگر بار ️▪

 استکبار نابودي زمینه و شد دشمنان چشم خوار مقاومت جبهه امروز رساند؛ شهادت به را خدا صالح

 .کرد فراهم منطقه در را

 

 مهندس و سلیماني قاسم حاج سرافراز شهید خصوصاا  و جبهه این فرماندهان شهادت شكبي ️▪

 .کرد خواهد فراهم را دشمن قطعي سقوط زمینه و روشن را آینده حشدالشعبي فرمانده ابومهدي

 

 عظیم امام که همانطور کردند، دریافت را خود مجاهدات اجر و بودند شهادت شایسته عزیزان این ️▪

 الشأن فرمودند "شهادت هنر مردان خداست".

 

 ادامه را واالمقام شهداي این راه که دارد شهادت عاشق هامیلیون ملت این بدانند دشمان امروز ️▪

 .داد خواهند

 

 روح به را ابومهدي شهید و سلیماني قاسم حاج خصوصاا واالمقام شهداي این شهادت اینجانب ️▪

 .نمایممي عرض تسلیت جهان آزادیخواه هايملت همه به و گفته تبریك بلندشان

 نوري همداني حسین

---------------------------------------------------------------------------------- 

 



 یمانیاسالم حاج قاسم سل دیشهادت سردار رش یدر پ یگرگان یعلو اللهتیآ تیتسل امیپ

 

 یتعال هبسم

 «القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة » السالم  هیالسجاد عل قال

 

از خوبان و  یکی یمنطقه و استکبار جهان تیچنگال ددمنشانه دشمنان استقالل و امن گرید بار��

 برد. یو به ملکوت اعل دیما برچ انیانقالب را از م نیا ارانی

 

منطقه و دور کردن دستان  یعزت ملتها یکه در راه اعتال یمانیسل قاسم حاج مرحوم شهادت��

کشورها زحمات  نیبر ا نیمستکبر یادیکشورها و تسلط اجانب و ا یخونخوار استکبار از منابع مل

 .دیگرد نجانبیموجب تأثر فراوان ا دیرا کش یفراوان

 

 یبرده و ضربه هولناک نیتوانستند شر داعش را از ب هیعراق و سور یمردم جیکه با کمک بس شانیا��

مورد نفرت دشمنان بوده و آخر االمر  شهیآنها وارد کنند، هم یادیدشمنان مستکبر و ا یبه نقشه ها

الله  عبدخود ابا دیشه یبا موال ینیخود که همان شهادت و همنش نهیرید یبه دست آنها به آرزو

خود  تیجنا نیاز تبعات ا تکارانیکه جنا ستین یالسالم بودند نائل گردند. شک هیعل نیالحس

 دست انتقام دامن آنها را خواهد گرفت. یفرار کنند و روز توانندینم

 

به  نیالسالم، همچن هیاسف بار را در درجه اول به ساحت مقدس امام زمان عل عهیضا نیا نجانبیا��

گان و خانواده و آزادگان جهان و به بازماند رانیا فیو مردم شر دیمراجع عظام تقل ،یمقام معظم رهبر

 آن مرحوم خواستارم. یگفته و علو درجات را برا تیواال مقام تسل دیآن شه

 

 ورحمة الله و برکانه کمیعل والسالم



 ۹۸.۱۰.۱۳ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  یمانیشهادت سردار بزرگ قاسم سل یدر پ یآمل یجواد یالله العظم تیپیام تسلیت آ

 

ن و عترت و جهان اسالم، سردار بزرگ قاسم شهادت ابرمجاهد قرآ یاطالع رساني اسراء:  در پ پایگاه

قدس سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ایران، حضرت آیت الله العظمي  یرویفرمانده ن ، یمانیسل

 جوادي آملي پیام تسلیتي صادر کردند. 

 پیام معظم له بدین شرح است: متن

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 لله وانا الیه راجعون انا

 یَن ر َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللِّه َعَلْیه  م َن اْلُمْؤم ن  
 
  َیْنَتظ ُر َمْن َوم ْنُهْم َنْحَبُه َقَضٰی َمْن َفم ْنُهْم ۖ

 
 َبدَّلوا َوَما ۖ

 سوره احزاب( ٢۳ هیآ) َتْبد یالا

ابر مجاهد قرآن و عترت و جهان اسالم سردار بزرگ جناب قاسم سلیمانی )قدس سره( قلوب  شهادت

 ان مبارز را جریحه دار و عواطف راد مردان مجاهد را متأّلم کرد. آزاد مرد

سانحه سنگین و رخداد تلخ را به حضرت بقیة الله األعظم ) ارواح من سواه فداه( و امت بزرگوار  این

اسالم تسلیت و حشر آن شهید رحیل را با شهداى صدر اسالم و همرزمان وى از خداى سبحان 

 مسئلت کرده، انتقام الهی یقیناا به حیات قاتالن بشریت خاتمه خواهد داد. 

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ 

 آملی جوادى

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یستانیس یالله العظم تیآ

 عراق است تینقض آشکار حاکم شبید حادثه ️⭕



 

از حمله  برد،یخطرناک به سر م اریبس طیاست و کشور در شرا شیافزا به رو بحرانها و حوادث

ها تن از ده تیدت و مجروحدر شهر القائم که منجر به شها یعراق یروهاین یگاههایبه پا انهیوحش

 نیفرودگاه ب یکیو حمله ظالمانه به نزد دگذشته بغدا یرزمندگان شد تا حوادث تأسف بار روزها

 یالملل نیب یهانامهمانیعراق و مخالفت با پ تیدر شب گذشته که نشانگر نقض آشکار حاکم یالملل

 شد. یداعش یهاستیترور هیاز #قهرمانان جنگ عل یحمله منجر به شهادت تعداد نیاست و ا

 

قرار داد و ما  یسخت اریو اوضاع بس طیکه کشور در آستانه شرا دهدیآن هشدار م ریحوادث و غ نیا ️▪

 میخواهیو از خداوند متعال م میکنیدعوت م مانهیو تصرف حک یدار شتنیرا به خو ربطیذ یطرفها

 دشمنان را از عراق دور سازد. رنگیشّر اشرار و ن

األَْْبَداُن، اللُِّهمِّ َقْد  ت یَ َأْفَضت  اْلُقُلوُب َو ُمدِّت  األَْْعَناُق َو َشَخَصت  األَْْبَصاُر َو ُنق َلت  األَْْقَداُم َو ُأْنض  َکْیإ َل اللُِّهمِّ

َتَشتََّت َأْهَوائ َنا، َوَکْثَرَه َعُدوَِّنا َوق لَِّه  َکْیَصرَِّح َمْکُنوُن الشَِّنآن  َو َجاَشْت َمَراج ُل األَْْضَغان ، اللُِّهمِّ إ نِّا َنْشُکو إ َل

َربِّ  َنیآم  َن،یَأْرَحَم الرِّاح م  اَیَربِّ ب َفْتٍح م ْنَک ُتَعجُِّلُه، َو َنْصٍر م ْنَک ُتع زَُّه، ب َرْحَمت َک  اَیَعَدد َنا، َفَفرِّْج عنا 

 .”َنیاْلَعاَلم 

----------------------------------------------------------------------------- 

 حضرت آیت الله مصباح یزدی

 میبسم الله الرحمن الرح

 

را از  رینظیب ای رینظکم یهاتیاز شخص یکیکه امروز اتفاق افتاده و  یبزرگ اریبس بتیمص��

مندان به اسالم و انقالب عالقه یعصر ارواحنا فداه و همه یمقدس ول شگاهیما گرفته به پ یجامعه

 کنم یعرض م تیتسل

 

به دنبالش  هابتیمص نیکه ا میآموخته ا ینیو هم از تجارب ع ینیما هم از منابع د یهمه البته��

ها شهادت نی. و تا به حال ما از اشودیامت م یوجود دارد که برکاتش شامل همه یاله یهاپاداش



بود  عالمدر یفاجعه انسان نی)ع( که بزرگتر دالشهداءیاز شهادت س نکهیکما ا م،ینکرده ا یضرر

)ع( به برکت  تیاهل ب یهاو آموزه عیو امروز اسالم و انقالب و مکتب تش میرا برده ا دهیفا نیشتریب

از  یبود معلوم نبود من و شما هم چه اطالع فتادهیشهادت اتفاق ن نیمانده و اگر ا یشهادت باق نیا

 .می)ع( داشته باش تیو از مکتب اهل ب عیاسالم و تش قیحقا

 

که برکات گسترش  شودیم نیحادثه باعث ا نیدارد که ا کیتبر یجهت هم، جا کیاز  نیبنابرا��

در  یهبرمناسبت هم مقام معظم ر نیعالم اسالم بشود. به هم یشامل همه وضاتشیکند و ف دایپ

 فرمودند.  تیو هم تسل کیهم تبر امشانیپ

 

خأل را با الطاف خودش و با  نیمحشور کند و ا دالشهداءیرا با س شانیا روح شاءاللهان خداوند��

 عصریظهور حضرت ول یبرا یانهیباشند، پر کند و زم شانیا یبرا نیجانش نیکه بتوانند بهتر یکسان

 ( فراهم بشود.فیفرجه الشر ی)عجل الله تعال

۹۸/۱۰/۱۳ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

اسالم حاج قاسم  دیبه مناسبت شهادت سردار شه یگانیگلپا یصاف یالعظماللهتیآ تیتسل امیپ

 یمانیسل

 یتعال باسمه  ️◼

را  یمانیبا تأسف و تأثر فراوان شهادت سردار بزرگ اسالم،مجاهد سرافراز،سپهبد حاج قاسم سل 

 نمودم. افتیدر

 

 یاسالم یهااز ارزش یخود را وقف اسالم و خدمت به مردم و پاسدار یکه دوران زندگ یدیشه ️◼

 دیحضرت س دانیساالر شه ژهیبه و نیاز عاشقان و دلباختگان حضرات معصوم دیسع دینمود؛ آن شه

در نبرد با دشمنان اسالم و  تیاهل ب یاز مکتب نوران یرویبود،که با پ السالمهمیالشهدا عل

 در صف اول مبارزه بود. یمذهب شانیاندخائن و کج یهاستیرورت



 

نموده و جان  یو جاودان یاستفاده ابد یزودگذر و فان یزندگ نیکه از ا نستیا خدا مردان هنر ️◼

 .ندینما یذات ربوب میخود را تقد

 《لهم و حسن ماب یطوب》

 

المهندس را به  یابومهد دیشه ژهیاز هم رزمانش به و یمجاهد بزرگ و تعداد نیا شهادت ️◼

 . میگویم تیو خانواده محترم آنان تسل رانیا فیو شر وریآزادمردان جهان و ملت غ

 

الله األعظم عجل الله  ةیحضرت بق اتیرا در ظل عنا زیملت عز یسرافراز و عزت و اسالم نصرت ️◼

 از خداوند متعال مسئلت دارم. فیفرجه الشر یتعال

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یمانیت سردار سلشهاد یدر پ یالله اعراف تیآ تیتسل امیپ

 

 میالرح الرحمن الله بسم ��

 َتْحَسَبنِّ الِّذ یَن ُقت ُلوا ف ي َسب یل  اللِّه  َأْمَواتاا َبْل َأْحَیاٌء ع نَد َربِّه ْم ُیْرَزُقوَن َواَل

المهندس را به محضر  یو ابومهد یمانیاسالم حاج قاسم سل یایدن دیسردار بزرگ و رش شهادت

در نجف اشرف  دی، مراجع عظام تقل یظله العالدام یعصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبر یحضرت ول

 رضع تیجهان اسالم و آزادگان جهان تسل یو عراق و تمام رانیا فیشر یو قم دامت برکاتهم، ملتها

 .میینما یم

 

 یسرنوشت یاو عراق دار رانینشان داد که دو ملت بزرگ ا گریواالمقام بار د دانیشه نیا خون️◾

 نخواهند کرد. غیفرماندهان خود در نیزتریراه از نثار خون عز نیمشترک بوده و در ا



ثابت  گریبار د زیعز دانیشه نیدر به شهادت رساندن ا ییکایآمر ستیترور یروهایبزدالنه ن تیجنا️◾

منطقه  یتهااز استقالل و سعادت مل یریجلوگ یبرا یاعمل ناجوانمردانه گونهچیکرد که دشمن از ه

 .کندینم غیدر

اسالم و  شتریب یدشمنان و عزت و سربلند یبخش شکست و زبون دیسرداران سرافراز نو نیا شهادت

 در منطقه خواهد بود. نیمسلم

 

بود که به آرمان عزت  رانیو ملت ا یو انقالب اسالم زیسرباز و سردار اسالم عز یمانیسل قاسم حاج️◾

دفاع  رانیو از ملت بزرگ عراق و ا ستادیا سمیاذعان داشت و دربرابر ترور یو تمدن اسالم تیو هو

و عراق و امت  رانیشهادت و لقاء الله نائل آمد و دشمنان اسالم و ا میبه فوز عظ انیکرد و در پا

گرچه سخت و جانکاه است اما راه  زیعز یچون حاج قاسم و ابو مهد یبدانند رفتن سرداران یاسالم

 .افتیا اقتدار و افتخار ادامه خواهد سرخ آنان ب

 

 یبر ادامه راه آنان تا نابود ز،یعز یشهدا نیشهادت ا تیو تسل کیضمن تبر هیعلم یها حوزه ️◾

خواهند  تیجنا نیرا به ا یحق تأکید کرده و باور دارد رزمندگان اسالم، پاسخ سخت یروزیباطل و پ

 داد.

 

  یاعراف رضایعل

 ۱۳۹۸ ید ۱۳

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پیام حضرت آیت الله مظاهری

 ب ْسم  اللِّه  الرِّْحمن  الرِّحیم  

 «إ نِّا ل لِّه  َو إ نِّا إ َلْیه  راج ُعوَن»

علیه و شمار دیگری از اللهفاجعۀ بزرگ شهادت سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی رحمة

 مجاهدان راه حق و فضیلت، مایۀ تأّسف و تأّثر است.



که جهان  -های تکفیری خصوصا داعشنقش با اهمّیت و برجستۀ این سردار مجاهد در مبارزه با گروه

هرگز فراموش نخواهد شد. اینک این سردار  -اری روبرو ساختاسالم را با مصائب و حوادث ناگو

ها مجاهدت و مبارزۀ با مستکبران و طواغیت، به آرزوی دیرینۀ خود که شهادت در مجاهد پس از سال

راه خداوند تعالی بود دست یافته است و خون پاک خود را برای رهایی مسلمانان نثار کرده 

 «.الله علیه رحمةا واسعةرحمة»است.

الشأن ایران و مقام معظم رهبری و خاندان گرامی این شهید سرافراز این حادثۀ تلخ را به ملت عظیم

کنم که دست ناپاک امریکا و تروریسم کنم و از خداوند قادر متعال مسألت میتسلیت عرض می

و مکر دشمنان  المللی را از شرارت علیه اّمت اسالمی قطع فرماید و اسالم و مسلمین را از توطئهبین

 بدخواه محافظت و صیانت فرماید.

 و ال حول و ال قوِّة اال بالله العلّی العظیم. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ��المنتقم هو��

 

 نتظرینحبه و منهم من  یفمنهم من قض هیرجال صدقوا ما عاهدوا الله عل نیالمومن من��

 

در سحرگاه  ،یمانیآکنده از اندوه، خبر شهادت سردار بزرگ اسالم سرلشگر حاج قاسم سل یقلب با️▪

 میدیاز همرزمانش  را شن یو جمع همایصلوات الله عل نیکاظم نیر قرب مضجع منور امامجمعه د

 

اسالم  انیدفاع از ک یجهاد عاشقانه در مقام اخالص و عمل برا یکه در همه صحنه ها یعارف انسان️▪

 .شناختینم یسر از پا عیو تش

 

شاهد  کیبارها از نزد ،یکفر جهان هیحق عل یهادفاع مقدس در جبهه یکه از ابتدا ریفق نیا یبرا️▪

 است. ریناپذجبران یجانکاه و غم یاندوه بت،یمص نیسفر کرده بودم، ا اریآن  یمجاهدتها و رشادتها



 شتنیخو یرا برا یکره خاک نیبود که ا یمردان آسمان قیاز مصاد یمانیسل قاسم حاج سرلشگر️▪

 حضرت حق نموده بود. یمکان بندگ نیتریبه عال لیتبد

فداه آن را  یاسدالله الغالب روح نیالموحد یکه مول دیرا آنچنان د ایبود که دن یاشخاص جمله از او️▪

 است. یعاشقان محبوب محل بندگ یبرا ایمسجد احباء الله " دن ای: "الدنکندیوصف م

 یو تمام ران،یپرور ا دیبزرگ را به محضر رهبر معظم انقالب مدظله، ملت شه بتیمص نیا نجانبیا️▪

 .مینمایعرض م تیتسل زیعز دیجهان و خانواده آن شه یو خداجو خواهیمسلمانان آزاد

وخاندان محترم و بازماندگان و همرزمان آن  رانیهمه ملت ا یبرا دوست، حضرت مبارک محضر از️▪

 .مینمایر و اجر مسئلت مصب مقامیعال دیشه

 له و حسن مأب یطوب

 

 ��انیانصار نیحس ریفق��

۱۳/۱۰/۱۳۹۸ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 بسم الله الرحمن الرحیم

َو ُأولئ َک ُهُم  الَِّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ف ی َسب یل  اللِّه ب َأْموال ه ْم َو َأْنُفس ه ْم َأْعَظُم َدَرَجةا ع ْنَد اللِّه »

 « اْلفائ ُزوَن

شهادت سردار بزرگ اسالم و ایران، فرمانده شجاع سپاه قدس، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و 

ویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس، به دست امریکای متجاوز و تعدادی از همراهان ایشان به

دار کرد و عزم ملت بزرگ ایران و های منطقه را جریحهپیشه، قلوب همه ملت ایران و ملتجنایت

های های امریکا و دفاع از ارزشخواهیهای آزاده را برای ایستادگی و مقابله در برابر زیادهر ملتسای

 .اسالمی، دوچندان کرد

بار و بزدالنه، نشانه دیگری از سرخوردگی و عجز و ناتوانی امریکا در منطقه تردید این اقدام خباثتبی

ن رژیم متجاوز است که با زیر پا گذاشتن تمام های منطقه نسبت به ایو احساس انزجار از سوی ملت



ترین سُبعّیت، لکه ننگ دیگری را بر صفحات الملل با غیرانسانیاصول و قواعد انسانی و حقوق بین

 .بار این کشور، ثبت کردنکبت

یقین دارم پرچم عزت و پایداری این شهید واالمقام به دست خیل عظیم سربازان اسالم بر افراشته 

تردید انتقام این اند و مسیر پر افتخار ایثار و مقاومت با قوت بیشتر تداوم خواهد یافت. بیخواهد م

های آزاده منطقه، از امریکای جنایتکار خواهند جنایت هولناک را ملت بزرگ ایران و دیگر ملت

 .گرفت

ندگار این نظیر و مااینجانب با محکوم کردن این اقدام ددمنشانه و پاسداشت خدمات درخشان، کم

گرایی در دالور سرافراز تاریخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با تروریسم و افراط

منطقه، این فاجعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا، احاد ملت ایران، سپاه 

ی ایشان تبریک و تسلیت ویژه خانواده گرامرزمان و دوستداران، و بهپاسداران انقالب اسالمی، هم

 .گویم و علو درجات این شهید گرانقدر و همراهانش را از درگاه خداوند منان مسألت دارممی

 حسن روحانی 

 رییس جمهوری اسالمی ایران

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 مم الله الرحمن الرحیبس

 

 نانالله و انا الیه راجعو

 

 ْیه  م ِّن اْلُمْؤم ن یَن ر َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللِّه َعَل
 
  ینَتظ ُر مَِّن َوم ْنُهم َنْحَبُه قَضٰی مَِّن َفم ْنُهمۖ

 
 َبدَّلوا َوَما ۖ

 َتْبد یالا 

 

خبر شهادت سرباز والیت و امت اسالمی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سرافراز نیروی 

قهرمان قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همراهان وی و فرماندهان و رزمندگان حشدالشعبی 

 .عراق موجب تاثر و تالم گشت

 

سردار سلیمانی در طول چهل سال حیات طیبه جمهوری اسالمی همواره در میدان جهاد و مقاومت 

ها و ای دست از مبارزه نکشید؛ از جنگ تحمیلی گرفته تا مبارزه با تکفیریحضور داشت و لحظه



ثارالله کرمان در  ۴۱ده لشکر پر افتخار های این سرباز فدایی اسالم به عنوان فرمانداعش؛ رشادت

های دست پرورده دوره دفاع مقدس و فرماندهی محور مقاومت در مبارزه با داعش و سایر تروریست

 .آمریکا، هرگز از یاد نخواهد رفت

 

اینجانب شهادت سردار سرافراز اسالم و ایران حاج قاسم سلیمانی فرمانده شجاع و فداکار نیروی 

ترین آحاد بشریت، آمریکای جنایتکار و تروریست داران انقالب اسالمی به دست شقیقدس سپاه پاس

ای، ملت شریف ایران، خانواده را به محضر حضرت، ولی عصر )عج(، رهبر معظم انقالب امام خامنه

 .کنمایشان و رزمندگان محور مقاومت تبریک و تسلیت عرض می

 

سخ نخواهد ماند و دشمنان بشریت بدانند راه پر افتخار این بی شک این اقدام آمریکای جنایتکار بی پا

 .شهید واالمقام ادامه دارد

 

 یاحمد جنت

 یدبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبر

 ۱۳۹۸دی  ۱۳

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 رب الشهداء و الصدیقین بسم

َبُه َوم نُهم َمن َینَتظ ر َوما َبدِّلوا م َن الُمؤم نیَن ر جاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَِّه َعَلیه َفم نُهم َمن َقضٰی َنح

 َتبدیالا 

الملل به سرکردگی آمریکا، برگ ننگین دیگری بر کارنامه سیاه خود افزود و مالک اشتر تروریسم بین

ولی زمان، سرباز والیت و امت، سردار سرافراز اسالم، حاج قاسم سلیمانی را به فیض عالی شهادت 

 .رساند

چه داغدار شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزم مجاهدش ابومهدی مهندس امروز جبهه مقاومت گر

های استوار این سرداران سرافراز در گوش تاریخ باقی خواهد ماند و از هر قطره است اما طنین گام

خون پاک آنان، صدها قاسم سلیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید تا خواب را از چشم دولت 

 .الملل در سراسر جهان بربایدیسم بینتروریست آمریکا و ترور



تردید ای بر پایان حیات شرارت بار خود در منطقه گذاشت و بیآمریکا با این اقدام سبعانه، نقطه

سربازان جبهه مقاومت، انتقام خون حاج قاسم را که امتداد خون سرخ حضرت ثارالله )ع( است به 

 .اشد وجه خواهند ستاند

اج قاسم سلیمانی را به محضر حضرت ولی عصر )عج(، مقام معظم رهبری شهادت مظلومانه سردار ح

ای، جبهه پیروز مقاومت و همه امت اسالمی بویژه ملت قدرشناس الله العظمی امام خامنهحضرت آیت

الله و گویم و از درگاه حضرت حق، علو درجات را برای آن مجاهد فی سبیلایران اسالمی تسلیت می

 .با خدایش را صادقانه ایفا کرد، مسالت دارممردی که عهد خود 

 یسید ابراهیم رئیس

 رئیس قوه قضاییه

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 الرحیمالرحمناللهبسم

 م َن الُمؤم نیَن ر جاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَِّه َعَلیه  
 
  َینَتظ ُر َمن َوم نُهم َنحَبُه َقضٰی َمن َفم نُهم ۖ

 
 َبدِّلوا َوما ۖ

 َتبدیالا 

 

ار سرافراز اسالم و سرباز والیت و یاور امت، حاج قاسم سلیمانی موجب تأسف و شهادت مظلومانه سرد

 .حسرت عمیق شد

حاج قاسم سلیمانی که از یادگاران دوران دفاع مقدس بود، با اخالصی کم نظیر و مجاهدت شجاعانه 

و پس  های حق علیه باطل به دفاع از کیان این سرزمین الهی و امنیت مردم ایران پرداختدر جبهه

های منطقه، در پی حمله ها مبارزه و حضور در خط مقدم مبارزه با داعش و تروریستاز سال

ای جنایتکارانه تروریسم دولتی آمریکایی به یاران شهیدش پیوست. ذرات مطهر خون پاک او جان تازه

 .به انسجام ملی و مقاومت اسالمی خواهد داد

جاعت و انسانیت را به محضر حضرت ولی عصر روحی و اینجانب شهادت این الگوی مجسم اخالص، ش

ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی(، یاران و همرزمانش در سپاه پاسداران انقالب 

 .گویماسالمی و عموم هموطنان تبریک و تسلیت می



و ساالر  از خداوند متعال برای سردار محبوبمان شهید سلیمانی علو درجات و همنشینی با سرور

 .شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( و برای خانواده معزز و بازماندگان او صبر و اجر مسالت دارم

 سیدعباس صالحی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 رب الشهدا و الصدیقین بسم

شهادت سردار سرافراز، فرمانده شجاع، قهرمان، حماسه آفرین و کم نظیر سپاه اسالم، شهید قاسم 

سلیمانی و شماری از همرزمان دالورشان را پس از عمری رشادت و مجاهدت در راه پاسداری از قرآن 

انقالب  و مکتب اهل بیت)ع( و اعتالی ایران اسالمی به حضرت ولی عصر) ارواحنا فداه(، رهبر معظم

اسالمی، ملت شریف ایران، مردم سلحشور استان کرمان، خانواده عزیز و ارجمند ایشان و دیگر 

پر افتخار سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ویژه رزمندگان غیور  شهدای همرزمشان، به مجموعه

 .نیروی قدس تبریک و تسلیت می گویم

 

این فرمانده مقتدر، محبوب و عزت آفرین، افتخار همه ایرانیانی بود که دل در گرو استقالل و اعتالی 

یه گذاشت و به دست شقی ترین افراد کشور داشتند و سرانجام نیز در این راه از خون پاک خویش ما

 .این روزگار، رژیم جنایتکار و سفاک آمریکا به شهادت رسید و به اعلی علیین پیوست

رژیم خبیث آمریکا بداند که ملت بزرگ ایران برای حفظ عزت و سربلندی خود، تاکنون فرزندان عزیز 

ید حاج قاسم سلیمانی یکی از آن بسیاری را در راه خداوند تقدیم کرده است که برادر عزیزم، شه

بزرگمردان است؛ اما این ملت، هرگز از خون فرزندان قهرمان خویش نخواهد گذشت؛ همان گونه که 

 .از جنایات شاه معدوم و صدام متجاوز که مزدوران ذلیل آمریکا بودند، نگذشت

که با این گونه جنایت ها امروز رژیم آمریکا منفورترین رژیم در جهان است و نظام استکبار می داند 

هرگز نخواهد توانست در اراده های مصمم مجاهدان بزرگی که در دامان ملت های مسلمان تربیت 

 .شده اند، خللی به وجود آورد

شهید قاسم سلیمانی، الگویی درخشان از این اراده های پوالدین و تربیت یافتگان مکتب اسالم است. 

های شرف و کرامت، در دفاع از میهن و نظام ود را در جبههاو که همه جوانی پاک و متعّبد خ



جمهوری اسالمی گذرانیده بود، تا واپسین لحظات عمر پربرکت خویش را در راه مقابله با اشقیای 

شریف به آرزوی دیرین خود یعنی  های جنایتکار سپری کرد، و در همین جبههتکفیری و تروریست

. فضل و رحمت بی کران خداوند متعال هاد فی سبیل الله نائل آمدجان دادن در راه خدا و در حال ج

 .بر آن شهید بزرگ گوارا باد

بی شک صف استوار آرزومندان این موهبت و پویندگان راه جهاد و شهادت در ایران اسالمی ، در 

ید نیروهای مسّلح جمهوری اسالمی، بنیانی مرصوص است که تداوم مسیر نورانی شه سپاه و در همه

 .قاسم سلیمانی و دیگر شهدای اسالم و انقالب را رقم خواهد زد و منهم من ینتظر و ما بّدلوا تبدیال

 یعلی الریجان

 رییس مجلس شورای اسالمی

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الله الرحمن الرحیمبسم

  

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمهنم من قضي نحبه و منهم من ینتظر و ما 
 (23مبارکه األحزاب آیه بدلو تبدیال )سوره 

خبر شهادت مظلومانه ی سردار پرهیزگار و مجاهد خستگي ناپذیر سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان 

   .رزمان عزیزش موجب تألم و تأسف شدالله تعالی و هم

 

برد اسالم و یاری وفادار برای جبهه مظلومان و مستضعفان جهان بود که او سربازی فداکار برای پیش

سایه ی توجهات حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و رهبر معظم انقالب)مد ظله  در

 .کردالعالی( جبهه ی مقاومت را در مبارزه ی با متجاوزان مستکبر راهبری می

 

ها با سردار سرافزار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سلحشور سپاه اسالم بود که سال

های دفاع مقدس سپس در جبهه العاده در جبههبینی فوقناپذیر و روشنشجاعتی وصفایمانی صادق، 

آفرینی کرد و سرانجام خون پاک خود را در راه دفاع از اسالم ی مقاومت علیه متجاوزان مستکبر نقش

ترین جریان استکباری جهان به شهادت رسید. او با پیشهنثار کرد و به دست پلیدترین و جنایت

ت به سعادت ابدی رسید و به سوی همه ی شهیدان راه حق و ساالر شهیدان)علیه السالم( شهاد



 .شتافت

 

های این شهید واالمقام، الگویی شایسته برای همه ی رزمندگان جبهه مقاومت است. سیره و مجاهدت

ا پیشگان مستکبر راش چون سیلی خروشان ب نای ظلم و ستم جنایتناحق ریختهیقین خون بهبه

 .ویران خواهد کرد

 

اش دولت جنایتکار آمریکا که دستش به خون این فرمانده ی عزیز جبهه ی اسالم و یاران گرامی

های اسالمی را از مؤمنان و شود و پاسخ تجاوز و جنایت در سرزمینآلوده شد، به حال خود رها نمی

 .مجاهدان اسالم دریافت خواهد کرد

 

قدر هادت این فرمانده ی رشید و بنده صالح خدا و شهید گرانجامعه مدرسین حوزه علمیه قم ش

تعالی فرجه  اللهالله االعظم )عجلرزمان شهید آنان را به محضر حضرت بقیةابومهدی المهندس و هم

العالی(، ملت عزیز ایران و عراق و رزمندگان و یاران ایشان در الشریف(، مقام معظم رهبری )مدظله

ی گرامی و فداکار این الله لبنان و خانوادهویژه حشدالشعبی و حزبرزه با ظلم، بههای مباتمام جبهه

گوید و از خداوند متعال برای دو ملت داغدار شهیدان و بازماندگان ارجمند ایشان تبریك و تسلیت می

 .کندایران و عراق و همه ی بازماندگان صبر و اجر مسئلت می

 

وح پاک این شهید عزیز و جناب آقای ابومهدی المهندس و همراهان غفران و رحمت بیکران الهی بر ر

 .رزمانشان و لعنت و نفرین خدا بر جانیان منفور و مستکبرو هم

 والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته

 محمد یزدی

 رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


