
 

 

 تبیین برخی ویژگی های شخصیت واالی شهید قاسم سلیمانی
 

 بندگی خالصانه خدا -1

 31سوره آل عمران آیه  /کسی که بندگی خداوند را کند خداوند او را محبوب قلب می کند.

 65سوره یونس آیه  کسی که بندگی خداوند را نماید عزتمند می گردد. 

 . 13نسا /پاداشش بهشت خواهد بودکسی که اطاعت خداوند و پیامبر را بنماید 

 145سوره آل عمران آیه  /مرگ انسان ها در زمان مشخص فرا می رسد و گریزی از آن نیست.

 بهترین مرگ شهادت در راه خداست 

أَحیاءٌ وَال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل * حیات بدهد شهادت ارزانی می کندخداوند به هرکسی 

 *عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

 

تبعیت از والیت، اخالص و فداکاری در راه دین، دلسوزی نسبت به ایتام، یاری مستضعفان در هر جای عالم، مبارزه  -2

 ، عبادت و رازونیاز های شبانه، عدم ورود در جناح بندی هایدبا ستمگران، بی اعتنا به تهمت ها، شجاعت در نبر

موهوم سیاسی، ثبات قدم در ادامه راه امام و شهدا، مدیریت باال، قدرت مذاکره و دیپلماسی، روحیه ایثار و 

، عاشق بی قرار شهادت، شکستن سد قَلْبِهِ فِي حُزْنُهُ وَ وَجْهِهِ فِي بِشْرُهُدر خانواده، ازخودگذشتگی، مهر و محبت 

 سالم، پشتیبان واقعی مردم آسیب دیده در سیل و زلزلهقومیتی و حتی مذهبی و عامل وحدت بخش در جهان ا

 احتیاج دارد. )مد ظله العالی( نظام به نیروهای دلسوز و انقالبی با همان تفکر ناب امام خمینی )ره( و امام خامنه ای -3

عمومی بطالن دوگانه رسیدگی به وضعیت معیشتی داخلی یا هزینه در سوریه، عراق، لبنان، غزه و یمن و نارضایتی  -4

درحالیکه سردار شهید و مدافعان حرم با هزینه ای اندک و مایه گذاشتن از جان خود موجب عزت و اقتدار نظام و 

جلوگیری از فشارهای اقتصادی شدند و قدرشناسی مردم از این شهدا نشان داد که راه شهید مورد تأیید آنان بوده 

 است.

نوان تروریست معرفی می نمودند و بعضاً برخی داخلی ها هم با مظلومیت شهید از این جهت که دشمنان او را بع -5

 شکست بزرگترین تروریست ها از جمله داعش را مدیون این شهید هستیم.دشمنان همنوا می شدند در حالی 

 اظهار وفاداری مردم به این شهید پایانی بر تفکر ذلیالنه و منفعالنه در برابر آمریکاست. -6

از دشمن و وحشت از جنگ که موجب افتادن در دام جنگ می شود، شرایط طوری تغییر باید کاری کرد بجای ترس  -7

وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ " داد که در دل دشمن وحشت ایجاد نمود..

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَُّهِ يُوَفَُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  مُونَهُمُ اللَُّهُ يَعْلَمُهُمْدُونِهِمْ لَا تَعْلَوَعَدُوَُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ 

 "..تُظْلَمُونَ



 

 

 

 

 :تبیین نکات کلیدی در پیام مقام معظم رهبری -8

دت، ریختن خون بدست شقی ترین آحاد بشر، انتقام سخت، تربیت یافته اسالم و مکتب امام خمینی )ره(، آرزوی شها

چهره بین المللی مقاومت، همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند، ادامه خط مقاومت، فقدان سردار تلخ اما ادامه مبارزه 

 مزد تالش و مجاهدت.و پیروزی نهایی کام قاتالن را تلخ تر می کند، شهادت 
 

 پویش هایی که موجب ادامه راه شهید شود: -9

کمک به فقرا، رسیدگی به کار مردم، تأمین جهیزیه به نیت سردار، برنامه ریزی برای تربیت فرزندان مجاهد، نام گذاری 

  فرزندان به نام قاسم
 

 پرهیز از آفات: -10

 ء استفاده از برنامه ها در جهت تبلیغات انتخاباتیالف( سو

 ب( جلوگیری از مسائل خالف وحدت

 

 :اخالق عملي سردار -11

 محبت سردار به زیردستانشانالف( 

 ب( محبت سردار به کودکان و فرزندان شهداء

 ج( محبت سردار به خانواده شهداء و والدین آنان
 

 كمک رساني سردار: -21

 الف( کمک به زلزله زدگان

 ب( کمک به سیل زدکان
 

 پيشتاز بودن در تمام عرصه ها: -31

 یورش می برد. الف( فرماندهی که پیشاپیش نیروهایش به سمت دشمن

 ب( فرماندهی که پیشاپیش در کمک رسانی به زلزله و سیل زدگان حضور داشت.


