
الـــذي لــه الــواليــة المحمدية الخاصة، 
لذلك فان خيمة الوالية تتضمن نظرية 
ي زمن غيبة 

ي قيادة االمة �ف
والية الفقيه �ف

امام الزمان واالمر له بوالية الفقيه عنه 
ئ ذمــة المكلف وتحرر  واليــة عامة تــرب
، وهي الناظم لدستور  فعله السياسي
الجمهورية االسالمية وقانونها العام، 
واســـس الحكم والحكومة االسالمية 
ي مفهوم الوالية والحكومة والقيادة. 

�ف
ي حــفــظ 

ــيــــة �ف ــهــــا وصــ ــقـــــول أنــ ــ يـــمـــكـــن الـ
ي يــقــوم عليها كــامــل البناء  ــــيت االســــس الـ
، عــــامــــود خيمة  ي الـــنـــظـــام االســــــــــالمي

�ف
الوالية واسس بنائها، وُيلفت ان تجربة 
ي قيادة 

ي �ف
الشهيد القائد قاسم سليما�ف

ي ما 
ي الحرس الثوري، و�ف

فيلق القدس �ف
كلف بــه مــن مهام سياسية وعسكرية 
ــيــــه  عــلــيــمــة  ــيــــة وثـــقـــافـــيـــة ومــــعــــرفــ ــنــ وامــ
وتــنــمــويــة ومــعــنــويــة نــفــســيــة وتــدريــبــيــة 
ف  ي تــعــيــ�ي

اتـــيـــجـــيـــة �ف وعـــســـكـــريـــة واســـرت
االصــــدقــــاء واالعــــــــداء، ومــعــرفــة نــقــاط 
الــــقــــوة والـــضـــعـــف ودراســــــــــة الــمــوقــف 
ان  ف ــــري ي تــحــديــد مـ

والــمــعــرفــة الــدقــيــقــة �ف
الــقــوى، كلها مبنية عــى ادراك عميق 
ل 

ّ
وايمان صادق بأن خيمة الوالية تظل

كل هذه التجارب وتجعل منها مقبولة 
الـــفـــعـــل عـــنـــد هللا وفـــيـــهـــا صـــــالح االمــــة 
ومصلحتها وتحقيق اهــداف االسالم 
ي االرض، لـــذا فــإن 

واعـــــالء كلمة هللا �ف
خيمة الوالية هي  عباءة عرفان الحكم 
ي زمن الغيبة عى 

ي �ف
االســالمي الحقي�ت

قـــاعـــدة واليـــــة الــفــقــيــه واحــــكــــام الحكم 
ي االســــــالم عـــى مــذهــب 

والــحــكــومــة �ف
اهل بيت النبوية عليهم السالم.

خــطــاب وصــيــة الــحــاج قــاســم مقالة 
ي وآله  ي العشق اإللـــ�ي واتــبــاع الــنــيب

�ف
االطهار دليل هذا العشق

كيف تعكس "خيمة الــواليــة" األبعاد 
ي شــخــصــيــة 

اإليــــمــــانــــيــــة والــــــوالئــــــيــــــة �ف
ي حياته الجهادية؟ حول 

ي و�ف
سليما�ف

هذا السؤال اعترب الدكتور حمادة بان 

نص الوصّية يكشف عن ايمان صادق 
ي التوحيد والنبوة 

ف بأصول الدين �ف مت�ي
ي 

 �ف
ً
والــمــعــاد واالمـــامـــة والـــعـــدل، ايــمــانــا

ي الــقــول 
ف الــعــقــل وامـــــان الــقــلــب �ف يـــقـــ�ي

ي البيان 
والعمل والسري والسلوك، و�ف

هـــان والــعــرفــان، ويجعل الخيمة  والـــرب
ــــول هللا وآل بيته  ــ ي رسـ

الــمــحــمــديــة �ف
ف  ف اىل هللا، والمدافع�ي كساء السالك�ي
عــن حـــرم االســــالم وديـــــاره، والــنــظــر اىل 
ف الـــحـــق، ومــعــرفــة تكليف  الــخــلــق بـــعـــ�ي
الخالفة آلدم الذي تعلم االسماء وكان 
ــان مــحــمــد بـــن عبد  ــ ، وكــ

ً
ــا ــالـــحـ  صـ

ً
عـــبـــدا

ف الماء   بــ�ي
ً
 وآدمــا

ً
، نبيا ف هللا خاتم النبي�ي

. ف والط�ي
ي 

خطاب وصية الــحــاج قاسم مقالة �ف
ي وآله االطهار  العشق اإللهي واتباع النيب
دلــيــل هــــذا الــعــشــق، والــشــكــر هلل عى 
 
ً
 صالحا

ً
ي عــالــم الــوجــود، عــبــدا

خلقه �ف
ف كتاب هللا  ي التمسك بالثقل�ي

 �ف
ً
وساعيا

ي القرآن الصامت وإمام 
ة رسوله �ف وعرت

الـــزمـــان )عــــــج(  الـــقـــرآن الــنــاطــق وطــريــق 
ي زمـــن 

ونـــهـــج عـــقـــيـــدة واليــــــة الــفــقــيــة �ف
 
ً
ا  وســــري

ً
ــــة، وتــعــبــنــا الــغــيــبــة، عشقا وواليــ

ي سبيل هللا 
 للشهادة �ف

ً
 وطلبا

ً
وســلــوكــا

والنرص عى االعـــداء واعـــالء كلمة هللا 
ي  الجمهورية 

ي االرض والــتــحــضــري �ف
�ف

ي ايـــــــران لــــدولــــة الــقــســط 
االســــالمــــيــــة  �ف

ــعـــــدل، حــيــث الــخــيــمــة الــمــحــمــديــة   ــ والـ
ي ارض ايران، وتغطي العالم 

منصوبة �ف
االســـالمي من كل البلدان، وهي حصن 
ي خـــطـــاب 

ي اصـــــــولـــــــه،  و�ف
االســــــــــالم �ف

الوصية نفس مذهل لآلنية، والسؤال 
من موقع العبودية والعشق والتمسك 
ي  ي خط االمــام الخمييف

بنهج االســالم  �ف
ــيــــد الـــقـــائـــد  ــهــــج الــــســ ي نــ

قــــــــده رسه و�ف
ي دام ظله.  الخامنيئ

ف الشيعة  المرجعية عند المسلم�ي
هي قــيــادة واقــعــيــة، وتــشــكــل دعــامــة 

لقيادة والية الفقيه
ي اىل 

ي قــراءة وصية الشهيد سليما�ف
و�ف

ي 
وصية الشهيد القائد قاسم سليما�ف

صــــورة مــفــاضــة عــن تــواصــل حياته 
وميثاقه وعهده ورؤيته للمستقبل

ي البداية توقفنا عند أهمية الوصية 
�ف

ي تضمنتها،  كــوصــيــة والـــعـــنـــاويـــن الـــــــيت
ي هــــذا قــــال الـــدكـــتـــور طـــــراد حــمــادة 

و�ف
ي 

ي معناها اللفطف
بــأن الوصية ســـواء �ف

الــلــغــوي او االصـــطـــالحي تــاخــذ اهمية 
ي مــــــدار الـــحـــيـــاة االنــســانــيــة 

اســـاســـيـــة �ف
ف  وقديمة قدم قيام الشعور بالصلة ب�ي
ي الدنيا والحياة الثانية 

الحياة االوىل �ف
بـــعـــد الـــــمـــــوت. وذلـــــــك اخــــذنــــا حـــذرهـــا 
ي معيف 

اللغوي من الوصل او اوىص �ف
عـــهـــد اي مــــن الـــعـــهـــد. وقـــــد اكــتــســبــت 
قــوتــهــا المعنوية مــن اصــولــهــا القرانية 
ومن ابعادها الفقهية والمالية االرثية 
والـــســـيـــاســـيـــة. حــيــث يــمــكــن ان تمثل 
ي حــيــاة االنــســان 

ف  الـــحـــا�ف �ف رابــــط بــــ�ي
ورؤيته للمستقبل ما بعد  الموت وهو 
ا فيما يــجــد فيه  يــــوىصي مــن يــحــب خــــري
 
ً
، مستفيدا

ً
 واصالحا

ً
مصلحة وصالحا

ي الحياة ومــن مقامه وما 
من تجاربه �ف

حصله واكتسبه. 
ف  وقـــد تــكــون الــوصــيــة ألقــــرب المقرب�ي
الـــيـــه مـــثـــل  اوالده او لــكــل الـــنـــاس مثل 
ــتــــه وشـــعـــبـــه ولـــالنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء.  امــ
ي  ــيـــة  االيـــقـــونـــة الــــيت حــــيت تــصــبــح الـــوصـ
ات  تركها وجمع فيها كل معارفه وخــرب
تـــجـــاربـــه. وكـــــل حـــبـــه وخـــلـــقـــه وصـــدقـــه 
واخالصه. وما يجد فيه عى ما ذكرت 

ا. واصالحا وصالحا  خري

ي 
 وتربط الوصية بصاحبها وتجربته �ف

الــحــيــاة. كأنها هي نفسه الناطقة بعد 
ي تــبــ�ت ال  كذكرى  الــمــوت. النفس الـــيت
بـــــل كـــــوجـــــود ظـــــل وصــــــــــورة مـــعـــنـــويـــة. 
وذكــــــرى بــاقــيــة قــويــة الــحــضــور واالثــــر  
ي الحياة 

ي االخرين الذين اتصلوا به �ف
�ف

او تعرفوا عليه بعد الموت، والوصية 
ي وصــايــا 

ــقــــران الـــكـــريـــم  �ف ي الــ
وردت �ف

ي وصايا 
االنبياء وعرفها تاريــــخ االديان �ف

ي 
ي �ف

االولــيــاء وعرفها االجتماع االنــســا�ف
وصايا الحكماء والقادة العظماء. 

ز وصية الشهيد القائد  ومن هــؤالء تــرب
، صــــورة مــفــاضــة عن  ي

قــاســم ســلــيــمــا�ف
تـــواصـــل حــيــاتــه وعــــن مــيــثــاقــه وعــهــده 
ورؤيــــــتــــــه لــلــمــســتــقــبــل ووصــــيــــتــــه لــكــل 
ي  االصــــــالح  وصــالــح 

مـــن جــــاء بــعــده �ف
االعــمــال لــالنــســان واالمــــة واالنسانية 
ي هــذا المعيف االثــري الوصية 

جمعاء، �ف
ي كل ان وصلتها بشخص 

والمتجدد �ف
ــيــــة الــشــهــيــد  صـــاحـــبـــهـــا نـــنـــظـــر اىل وصــ
ي لنقطف 

القائد الحاج قاسم سليما�ف
منها الــثــمــار الطيبة مــن هـــذه الشجرة 

المباركة.
عـــــــــى مـــــــــا ذكـــــــــرنـــــــــا تــــــرتــــــبــــــط الـــــوصـــــيـــــة 
بشخصية صاحبها الموىصي ومكانته 
ــــن وجــهــت  ــــذيـ ــهـــم الـ ــيـ ــمـــــوىص الـ ــ ــــن الـ مـ
الـــوصـــيـــة الــيــهــم لــتــنــفــيــذ مــــا جــــــاءت به 
وتحقيقه، وهي امانة وعهد وميثاق، 
وهنا نستذكر الوصية وما اوىص سيد 
الــمــقــاومــة االســالمــيــة الــشــهــيــد عباس 
الموسوي بقوله: " الوصية االســاس 

حــفــظ الــمــقــاومــة"، واصــبــحــت شعار 
ي 

يحفظه ابــنــاء المقاومة االسالمية �ف
عقولهم وقلوبــهم.

ي  ــــذا كـــانـــت وصــيــتــه مـــن مـــوقـــع الــتــمــيف لـ
 
ً
ف عاما والطلب من جندي ق�ف اربع�ي

ي موضعه 
ي الميدان، كما يبدأ  كالمه �ف

�ف
ي المجتمع 

ون الــنــور �ف اىل الــذيــن يــنــرش
ويمحقون الظلمات، تشعر ان وصيته 
ة وثــــقــــة انــهــا  صـــــــــادرة عــــن حــــب وخـــــــــرب
ي العقول 

ستكون مسموعة ومؤثرة �ف
ي االفكار والمواقف.

والقلوب و�ف

"خيمة الــواليــة" هي عــبــاءة عرفان 
ي زمن 

ي �ف
الحكم االســــامي الــحــقــيــ�ق

الغيبة عىل قاعدة والية الفقيه
"خيمة الوالية"  هي خيمة رسول هللا 
)ص(، أساس معاداة العالم للجمهورّية 
اإلســالمــّيــة يــهــدف إىل إحــــراق وتــدمــري 
هــذه الخيمة. فلتطوفوا حولها، بهذه 
ّ الــشــهــيــد الـــحـــاج قــاســم  الــكــلــمــات عـــــرب
ي عن خيمة الوالية وأهميتها، 

سليما�ف
ــادة تــوقــفــنــا  ـــمــ ومـــــع الــــدكــــتــــور طـــــــراد حـ
للحديث عــنــد الــحــرص الــــذي اظــهــره 
ي لحفظ خيمة واليــة 

الشهيد سليما�ف
الفقيه وما يتبعها من حفظ الجمهورية 
ي هـــــذا قـــال 

اإلســـالمـــيـــة اإليــــرانــــيــــة، و�ف
الدكتور حمادة بأنه من خــالل ايمانه 
ف العقل والمصدق بأمان  المؤيد بيق�ي
الـــقـــلـــب، رأى الـــحـــاج قـــاســـم ان واليـــة 
الفقية من اسس بناء الفعل السياسي 
ي زمـــن الغيبة إلمــــام الــعــرص والــزمــان 

�ف

وصية الشهيد سليماني أيقونة حّبه 
وصدقه وفكره االسرتاتيجي

الدكتور طراد حمادة للوفاق:

وصية الشهيد 
سليماني خطة 
مواجهة طويلة 
األمد مع االعداء 

ومستمرة حتى 
النرص

الـــمـــراجـــع والــــدفــــاع عـــن الـــحـــق ومــعــيف 
الــــحــــق الـــــــذي تــــحــــّدث عـــنـــه الــشــهــيــد، 
ــيـــة تــلــعــب  قـــــــال حـــــمـــــادة بـــــــأن الـــمـــرجـــعـ
ي والتعليم  ي التبليغ الـــديـــيف

 �ف
ً
 بــــارزا

ً
دورا

وادارة الحوزات العلمية وادارة شؤون 
ف الذين يوجب عليهم نظام  المسلم�ي
ي علمه 

تــقــلــيــد الــمــكــلــف مـــرجـــع ثــقــة �ف
ي 

وعـــدلـــه وحــكــمــتــه وتـــقـــرأه ومــعــرفــتــه �ف
امور السياسة والحكم وظروف عرصه 
ي التاريــــخ، 

ي �ف
ي حركة  العقل االنــســا�ف

�ف
مـــعـــرفـــة امـــــــام زمــــانــــه واحـــــــــوال الــمــكــان 

والزمان. 
ف الشيعة  والــمــرجــعــيــة عــنــد الــمــســلــمــ�ي
ــيــــة، وتـــشـــكـــل دعـــامـــة  هي قــــيــــادة واقــــعــ
لــقــيــادة واليــــة الــفــقــيــه، ذلـــك ألن واليــة 
ي والية الفقهاء كمؤسسة  الفقيه ال تعيف
ي ان هــذه المؤسسة تنتج  بقدر ما تعيف
ي عملية اجــمــاع تشبه 

الـــــوىلي الفقيه �ف
ي الــعــلــم واالقــــامــــة والــعــدالــة 

الــشــيــوع �ف
ــكـــمـــة ومــــعــــرفــــة االدارة وشــــــؤون  والـــحـ
ي وصــيــتــه اىل 

الـــحـــكـــم، لـــذلـــك تـــوّجـــه �ف
 
ً
ــيـــد الـــــعـــــظـــــام، مـــوصـــيـــا ــلـ ــقـ ــتـ مــــــراجــــــع الـ

بــالــتــمــســك بـــواليـــة الــفــقــيــه ومــســاعــدة 
الفقيه المتصدر وهو االمــام الخامنيئ 
ي مساندته ودعمه والوقوف 

)دام ظله( �ف
ي هذا 

ي والية االمر، ويأ�ت
معه وطاعته �ف

ي امور ثالث 
ة �ف الموقف عن دراية وخرب

ــــا: الــتــمــســك بــعــقــيــدة واليــــة  ــهـ ــ : أولـ هي
ى، ثانيها:  ي زمــن الغيبة الــكــرب

الفقيه �ف
الــــدور الــفــاعــل للمرجعية ولــلــجــوازات 
العلمية، ثالثها: اهمية تعاون المرجعية 
والـــحـــوزات العلمية مــع الـــــوىلي الفقيه 
ومــســانــدتــه، وهـــذا يــزيــدهــا قـــوة ومنعة 
وال يصادر فعاليتها ومكانتها، ورابعها: 
الـــــدفـــــاع عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة االســـالمـــيـــة 

وحفظها من كيد االعداء.

وع شــهــيــد يــنــتــظــر  الـــمـــجـــاهـــد مــــــــرش
ي ميدان 

الشهادة ويراها من حوله �ف
الجهاد

ي 
ــا�ف ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عـــــــــــــرف الــــــــــحــــــــــاج قــــــــاســــــــم ســ

بـــعـــالقـــاتـــه الـــخـــاصـــة مــــع الــمــجــاهــديــن 
 لما يعنيه هذا المفهوم 

ً
والشهداء نظرا

ــلــــوكــــه، لـــذا  ي فـــكـــره وســ
ــــادة" �ف ــهـ ــ ــــشـ "الـ

تــوقــفــنــا مـــع الـــدكـــتـــور حـــمـــادة لنتعرف 
عـــى خــصــوصــيــة الــشــهــادة والــشــهــداء 
ي 

، و�ف ي
ي فكر وسلوك الشهيد سليما�ف

�ف
وع شهيد  ــــرش ــــال: "الــمــجــاهــد مــ هــــذا قـ
ي 

يــنــتــظــر الـــشـــهـــادة ويـــراهـــا مـــن حــولــه �ف
ي 

مــيــدان الجهاد ومواجهة االعــــداء و�ف
اســتــشــهــاد اخــــوانــــه مـــن الــمــجــاهــديــن، 
ي ارس وعـــائـــالت 

ــا مــــن حـــولـــه �ف ــ ــــراهـ ويـ
الشهداء، ركب عظيم،...

ف الحياة االخرى،  ف الحياة الدنيا وب�ي هي كلمات من جذر الوصال والتواصل ب�ي
ي 

بل هي جر الحا�ف اىل المستقبل، فمن يقرأ وصية الشهيد قاسم سليما�ف
ي عاشها وعايشها خــال مــراحــل حياته 

ي الجهاد والتضحية الـــيق
يـــدرك مــعــا�ف

ي دول المحور حيق الشهادة، من ايران والعراق 
ي ساحات وميادين الجهاد المختلفة �ف

المختلفة، وتنقاته وجوالته �ف
ف والــقــدس، حــيق أصبح رجــًا بأمة، وهــو الــذي اربــك االعـــداء عىل  اىل سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان وفلسط�ي

ي الجبهات، وهو من عاهد هللا وما بّدل تبديا...
الجبهات، واقتلع جذور داعش �ف

ي تضمنتها 
ي والدالالت اليق

ي ذكرى استشهاده الثالثة، وقفة عند وصيته الروحية والمعنوية ، والمعا�ف
ي لقاء خاص �ف

�ف
ي السابق والــســيــاسي والكاتب واألديـــب الدكتور طــراد 

أقــســام الوصية، كــان لجريدة الــوفــاق لقاء مــع الــوزيــر اللبنا�ف
حمادة.

الوفاق/ خاص
أمل محمد شبيب
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