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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نعمال ومديم بأمره األمور ومصرف بقهره الشرك ومذل بنصره اإلسالم معز لله الحمد

 قینللمت العاقبة وجعل بعدله دوال األيام قدر الذي بمكره الكافرين ومستدرج بشكره

 ألولیائه وإعزازه وإظهاره إظفاره على وأحمده کله الدين على دينه أظهر و بفضله،

 عبده محمدا أن وأشهد له شريك ال وحده الله إال إله ال أن وأشهد ألنصاره ونصره

 بعد: أما و بعده نبي وال ورسوله

 خفتن خاک از و خود تن هایپاره از که خواهدمی راسخ یقينی و شامخ ایمانی
 و کنی روشن برادرانت برای را راه آن یشعله با تا بسازی جانسوز شمعی خود،

 انلس که چنان کنی، پرواز پروردگارت سوی به مطمئن قلبی و آرام دلی با خودت
 بگوید: حالت

 خشوع في بها قبري بلل ت و  الدموع على   ذرفت إن أخي

 1تلید مجد نحو بها سیروا و  الشموع رفاتي من لهم فأوقد

 اداجس از مملو   دشتی از را خود چشم که! مجاهد ایمان   است ایمانی چه که شگفتا
 که انگار دوزد،می آسمان به را نگاهش و پوشدمی أشالء، و خون و کشتگان و

 را مجاهد آنان، لبخند گویا و اندهآمد استقبالش به 2دست به خوشه چشمانیسيه
 گوید:می دل ته از ما تسكين   برای و کرده مدهوش و مست

                                                           
 اتخاکی هایاشک با را قبرم و اشک ریختی من بر و آمدی قبرم باالی به روزی اگر برادرم -1

 دوباره شوکت   و مجد سوی به هاآن با و بساز هاییشمع برادرانم برای خاکم از پس! کردی خيس
 بروید. پيش

 بهشتی. حوریان -2
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ضاُت   أحبابنا نلق   نُمت   إن أخي  لنا أعدت ربي فرو 

 1الخلود ديار في لنا فطوبى  حولنا رفرفت أطیاُرها و

 عبور بهشت یدروازه از و کرده عبور شدنکشته و قتل در   از که کسی برای
 !هراسدمین ندارد، معنایی مرگ جاویدان؛ زندگی   و ابدی حيات   یک برای کندمی
 سیک همان او که زیرا چرا؟! گرددمین پریشان و آشفته! شودنمی غمگين! ترسدمین

 گوید:می او حق در تعالی باری خدای که است

 َ ِ قُتِلُواْ فِي َسبِيِل  ٱل َِذينَ َولَا تَۡحَسَبن  َ ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  ٱلل 
َ
َۢاۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
 ٩٦١أ

 [ 961]آل عمران: 
اند، نزد اند؛ مرده مپندار، بلكه زندهرا که در راه الله کشته شده یو هرگز کسان»

 «.شوندیداده م یپروردگارشان روز
 یکسان همان است، قاصر وصفشان از زبان که بود مجاهدانی یجمله از أبوالفتح

 و بسرا به را محّللين تحليل و درآورده لرزه به را مرتدین و طواغيت تخت و تاج که
 ادبني و گسستند هم از دیگری از پس یكی را شرک تارهای و ساخته لمبّد  خيال
 فرماید: می حّقشان در خداوند که شيرمردانی همان نمودند، متزلزل را بدعت

َِن  ََٰهُدواْ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ م  َ رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َع َ ن قََضيَٰ نَۡحَبهُ  ٱلل  َوِمۡنُهم  ۥَعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم م َ
لُواْ َتۡبِديٗلا َ ُۖ َوَما بَد  ن يَنَتِظُر   [32]األحزاب:  ٣٢م َ

که با الله بسته بودند )صادقانه( وفا  يمانیهستند که به عهد و پ یاز مؤمنان مردان»
 یشد( و از آنان کس يدخود را به آخر رساند )و شه يماناز آنان هست که پ یکردند، پس کس

 «.اندردهياوخود( ن يمان)در پ یلیو تبد ييربراه( است، و هرگز تغ هست که در انتظار )و چشم

                                                           
 يزن خدای بهشت و! بينيممی را خود احباب و دوستان بميریم ما اگر! نباش غمگين! برادرم -1

 و جاوید دیار در حال به خوشا پس!! کنندمی پرواز سرمان باالی پرندگانش و شده آماده ما برای
 رستگاری.



 مردی از تار صادقان      7

 و بسته عهد خود خدای با که کسانی بود، «صادقان تبار از مردی» أبوالفتح آری،
 هاآن ند،شو گمراه و کرده تبدیلی و تغيير اینكه بدون کردند، وفا خود عهد به سپس
 و دهش شهادت مدال کسب   به موفق خدا بندگان بين یمسابقه در که بودند کسانی
 خریدند: جان به را رسولش و الله ثنای

ََما  ِ  ٱل َِذينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِن   ب
ْ ِ َءاَمُنوا َ َٰلِِهۡم  ۦَورَُسولِهِ  ٱلل  ۡمَو

َ
ْ بِأ ْ َوَجََٰهُدوا َ لَۡم يَۡرتَابُوا ُثم 

نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل 
َ
ِۚ َوأ َ ئَِك ُهُم  ٱلل  ْوَلَٰٓ

ُ
َِٰدقُونَ أ َ  [ 91]الحجرات:  ٩١ٱلص 

 ینر ااند، سپس )دآورده یمانا يامبرشاند که به الله و پ ی( تنها کسانيقیمؤمنان )حق»
اند، خود در راه الله جهاد کرده یاند، و با اموال خود و جان ها( نكردهیدباره( شک )و ترد

 «.یانندکه راستگو ینانندا

ه  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  عنه اهلل رضي هريرة أبي عن و ه  آَمنَ  َمن  : »ص الّلَ ، بهالّلَ  َوبهَرُسولههه
قَامَ 

َ
لاَة، َوأ ا َكانَ  َرَمَضاَن، وََصامَ  الّصَ ه  َعلَى َحّقًّ ن   الّلَ

َ
لَهُ  أ خه ه  َسبهيله  فهي َجاَهدَ  ال َجنََّة، يُد   ،الّلَ

و  
َ
هه  فهي َجلََس  أ ر ضه

َ
، رَُسوَل  يَا: َفَقالُوا. «فهيَها ُولهدَ  الَّتهي أ ه فَلا الّلَ

َ
رُ  أ  فهي إهنَّ : »قَاَل  النَّاَس؟ نُبَّشه

ائَةَ  ال َجنَّةه  َها َدرََجة   مه َعّدَ
َ
ُ  أ ينَ  الّلَ ده هل ُمَجاهه ، َسبهيله  فهي ل ه رََجتَي نه  َبي نَ  َما الّلَ  َبي نَ  َكَما الّدَ

َماءه  ، الّسَ ر ضه
َ
ل تُمُ  فَإهَذا َوالأ

َ
َ  َسأ لُوهُ  الّلَ

َ
أ ر َدو َس، فَاس  و َسُط  فَإهنَّهُ  ال فه

َ
، أ ع لَى ال َجنَّةه

َ
،ال جَ  َوأ َراهُ  نَّةه

ُ
 أ

قَهُ  ، َعر ُش  فَو  َمنه ن هُ  الرَّح  رُ  َومه ن َهارُ  َتَفّجَ
َ
 1.«ال َجنَّةه  أ

 خدا به که کسی: »فرمود ص الله رسول که کندمی روایت  ابوهریره»: ترجمه
 نموده تعهد خدا بگيرد، روزه را رمضان ماه و بخواند نماز بياورد، ایمان رسولش، و

 متولد که سرزمينی در یا و کند جهاد خدا راه در چه سازد بهشت وارد را او که است
 ؟ندهيم مژده مردم، به آیا! الله رسول یا: کردند عرض صحابه. «بنشيند است، شده
 خود، راه مجاهدین برای را هاآن خداوند که دارد وجود درجه صد بهشت، در: »فرمود
 مينز بين یفاصله یاندازههب دیگر، یدرجه با درجه هر یفاصله و است ساخته مهيا

                                                           
 .2772:بخاری روایت -1
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. دکني طلب را فردوس بهشت خواستيد، خدا از چيزی هرگاه، پس. باشدمی آسمان و
 که کنممی فكر: گویدمی راویان از یكی. «است بهشت باالترین، و بهترین آن، که زیرا

 آن از بهشت، نهرهای و دارد قرار آن، روی بر خدا عرش: »فرمود ص خدا رسول
 .«گيرندمی سرچشمه

 أبوالفتح شهادت ایشان، هاینعمت به شاکر لسانی با و الله تقدیر به راضی قلبی با
 ته،گف تبریک برادرانش و ایشان یخانواده الخصوص علی و میاسال امت تمام به را
 تتسلي احبابش تمام و خود به نيز را او فراق گریان، چشمانی و محزون قلبی با و

 ! گویممی
 و ودب آن پی در بسيار که آرزویی! رسيد ویشزرآ به او که چرا گویيممی تبریک

 اشک برایش هاشب و کردمی تالش بخاطرش روزها و داشتمی بر قدم برایش
 ریخت.می

ُروق   َعن   ل نَا قَاَل  َمس 
َ
ه  َعب دَ  َسأ هه  َعن   الّلَ يِل قُتِلُواْ فِي َسبِ  ٱل َِذينَ َولَا تَۡحَسَبن َ  الآيَةه  َهذه

 ِ ۡحَيآءٌ ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  ٱلل َ
َ
َۢاۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
َما قَاَل  [.961: عمران آل] ٩٦١أ

َ
ل نَا قَد   إهنَّا أ

َ
هَك  َعن   َسأ  َذل

ر َواُحُهم  » َفَقاَل 
َ
ر   َطي ر   َجو فه  فهي أ

يُل  لََها ُخض  َرحُ  بهال َعر شه  ة  ُمَعلَّقَ  َقنَاده نَ  تَس  ُُ حَ  ال َجنَّةه  مه  ي 
وهى ُثمَّ  َشاَءت  

 
يله  تهل َك  إهلَى تَأ لَعَ  ال َقنَاده م   فَاّطَ لاََعةًّ  َرّبُُهمُ  إهلَي هه تَُهونَ  َهل   َفَقاَل  اّطه ًّاشَ  تَش   ْيً 

ىَّ  قَالُوا
َ
ء   أ ى َشى  تَهه نُ  نَش  َرحُ  َونَح  نَ  نَس  ُُ  ال َجنَّةه  مه ئ نَا َحي  هَك  َفَفَعَل  شه م   َذل ات  مَ  ثَلاََث  بههه  ّرَ

ا و ا فَلَّمَ
َ
ّنَُهم   َرأ

َ
ن   ُيت َرُكوا لَن   أ ن   مه

َ
لُوا أ

َ
أ يدُ  رَّبه  يَا قَالُوا يُس  ن   نُره

َ
ر َواَحنَا تَُردَّ  أ

َ
َسا فهي أ ج 

َ
نَاأ  ده

تََل  َحتَّى ةًّ  َسبهيلهَك  فهي ُنق  َرى َمّرَ خ 
ُ
ا. أ ى فَلَّمَ

َ
ن   َرأ

َ
ُكوا َحاَجة   لَُهم   لَْي َس  أ  1.«تُره

 آیه این مفهوم یدرباره  مسعود بن عبدالله از: گویدمی مسروق»: ترجمه
َ : فرمایدمی متعال الله که پرسيدیم ِ ٱقُتِلُواْ فِي َسبِيِل  ٱل َِذينَ َولَا تَۡحَسَبن  َ َۢاۚ بَۡل  لل  َٰتَ ۡمَو

َ
أ

ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِهِۡم يُۡرزَقُونَ 
َ
 [ 961]آل عمران:  ٩٦١أ

                                                           
 .7877مسلم:  -1
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اند، نزد اند؛ مرده مپندار، بلكه زندهرا که در راه الله کشته شده یو هرگز کسان»

 «.شوندیداده م یپروردگارشان روز
 پيامبر. پرسيدیم ص الله رسول از باره این در ما: گفت  مسعود بن عبدالله

 پرندگان، آن. شودمی وارد رنگی سبز پرندگان در شهدا روح: »فرمود ص اکرم
 دبخواهن که بهشت کجای هر و اندآویزان عرش به که دارند چراغ شكل به هاییالنه
 آنان هب نگاهی متعال الله. گردندبرمی هایشانالنه همين به سپس. پردازندمی چرا به
 حالی در داریم آرزویی چه: گویندمی آنان دارید؟ آرزویی آیا: فرمایدمی و اندازدمی
 ؤالشس بار سه متعال الله. پردازیممی چرا و تفریح به بخواهيم بهشت کجای هر که
 د،شوننمی رها و دارد ادامه سؤال که بينندمی شهدا که میهنگا. نمایدمی تكرار را
 در ردیگ بار یک و برگردند جسدهایمان به ارواحمان خواهيممی! پروردگارا: گویندمی
 لحا به را هاآن ندارند، نيازی که بيندمی متعال الله وقتی. شویم کشته تو راه

 .«گذاردمی خودشان
 الجم أبوالفتح» برادرم دوری   و فراق که چرا! گویممی تسليت دلم و نفسم به

 راقف و دیدار محل که دنيایی این در است، دشوار و سنگين برام بسی «سلیمانی
 که گویا و کرد پرواز هاآسمان به و گذاشت تنها را ما کوتاه، بس دیداری از بعد است،

 گفت:می و بود وداع حال در دور از
 مشمرينا للجنان فهبوا  تفنى البیت ورب الدنیا هي

 حزينا يبدو لم الوجه ونور   فیهم المسك شممنا أحبتنا

 للسكینة حبیي أيا هلم  وقالت نادت قد الحور کأن

 که سوگند بخدا مادرم گویم:می باشدمی خودم مادر همچو که جمال مادر   برای
 عليه سليمان آل همچو بود، سيما خوش و خوشرو و زیبا بود، اسمش همچو جمال
 ابواب و عقيده نشر و دین به خدمت درهای نيز خدا و بود أبوالفتح جمال، السالم.
 و فتح رویش به را استشهاد و جهاد هایدروازه سپس و هجرت و خدا راه در ابتالی
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 و اسالم لشگر سربازهای از بود سربازی جمال! خواهرم و مادرم گشود، و کرده باز
 مقابل در و کرده شكيبایی و صبر و خرید جان به را هامصيبت شيرمردی همچو
 والله کذلك نحسبه ؛کرد انتخاب شهادت مقام برای را او الله اینكه تا ایستاد هامحنت

 .حسیبه
 باش: اصحاب مادر همچو مادرم 

نَسه  َعن  
َ
نَّ   َمالهك   ب نه  أ

َ
مَّ  أ

ُ
َبيّهعه  أ مُّ  وَههيَ  ال بََراءه  بهن َت  الّرُ

ُ
ثَةَ  أ تَته  ُسَراقَةَ  ب نه  َحاره

َ
 يَّ النَّبه  أ

ه  نَبهيَّ  يَا: َفَقالَت   ص لا الّلَ
َ
ثُنهي أ ثََة؟ َعن   تَُحّده مَ  قُتهَل  َوََكنَ  َحاره ر   يَو  َصابَهُ  بَد 

َ
م   أ  َغر ب   َسه 

إهن  
هَك  َغي رَ  َكانَ  َوإهن   َصبَر ُت، ال َجنَّةه  فهي َكانَ  فَ ُت  َذل تََهد  ، فهي َعلَي هه  اج    يَا: »قَاَل  ال بَُكاءه

ُ
 مَّ أ

ثََة، نَان   إهّنََها َحاره َصاَب  اب نَكه  َوإهنَّ  ال َجنَّةه  فهي جه
َ
ر َدو َس  أ ع لَى ال فه

َ
 1.«الأ

 سراقه بن حارثه مادر که براء؛ دختر ربيع، ام: گویدمی  مالک بن انس»: ترجمه
 کن خبر با حارثه وضع از مرا! خدا رسول ای: گفت و آمد ص اکرم رسول نزد بود،
 اگر -بود شده کشته ناشناسی فرد تير یبوسيله بدر روز در حارثه که است گفتنی-
 ص آنحضرت. کنممی گریه بسيار برایش وگرنه، کنممی صبر است، بهشت در

 یقينا   و است بسياری هایباغ و دارد مختلف درجات بهشت،! حارثه ام ای: »فرمود
 .«دارد جای برین، فردوس در تو فرزند
 کرد: صبر برادرش شهادت بر چگونه که باش انس خواهر همچون خواهرم، ای و
نَس   َعن  »

َ
ي َغاَب : قَاَل   أ نَُس  َعّمه

َ
ره  ب نُ  أ

، قهتَاله  َعن    النَّض  ر   رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  بَد 
، ه ب ُت  الّلَ له  َعن   غه ّوَ

َ
كهيَن، قَاتَل َت  قهتَال   أ ره

ُ  لًَهنه  ال ُمش  َهَدنهي الّلَ ش 
َ
كهيَن، قهتَاَل  أ ره

 يََريَنَّ لَ  ال ُمش 
 ُ نَُع، َما الّلَ ص 

َ
ا أ مُ  َكانَ  فَلَّمَ ُحد   يَو 

ُ
لهُموَن، َوان َكَشَف  أ رُ  إهنّهي اللَُّهمَّ : قَاَل  ال ُمس  تَذه ع 

َ
 إهلَي َك  أ

ا ّمَ َحابَهُ  َيع نهي َهُؤلاءه  َصنَعَ  مه ص 
َ
  أ

ُ
ب َرأ

َ
ا إهلَي َك  َوأ ّمَ كهينَ  َيع نهي َهُؤلاءه  َصنَعَ  مه ره

مَ تَ  ُثمَّ  ال ُمش   َقّدَ
بَلَهُ  تَق  ره  َورَّبه  ال َجنَّةَ  ُمَعاذ   ب نَ  َسع دُ  يَا: َفَقاَل  ُمَعاذ   ب نُ  َسع دُ  فَاس 

دُ  إهنّهي النَّض  جه
َ
ن   َهارهيحَ  أ  مه
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، ُدونه  ُحد 
ُ
تََطع ُت  َفَما: َسع د   قَاَل  أ ه  رَُسوَل  يَا اس  نَس   قَاَل  َصنََع، َما الّلَ

َ
نَا: أ ابهض   بههه  فَوََجد   عًّ

بَةًّ  َوَثَمانهينَ  ي فه  َضر  و   بهالّسَ
َ
نَةًّ  أ ح   َطع  و   بهُرم 

َ
يَةًّ  أ م   َرم  هَسه  نَاهُ  ب  بههه  َمثََّل  َوقَد   قُتهَل، قَد   َووََجد 

ُكوَن، ره
َحد   َعَرفَهُ  َفَما ال ُمش 

َ
َّ  أ تُهُ  إهلا خ 

ُ
، أ نَس   قَاَل  بهبَنَانههه

َ
و   نَُرى ُكنَّا: أ

َ
نَّ  َنُظنُّ  أ

َ
هه  أ  الآيَةَ  َهذه

يهه  نََزلَت   هه  َوفه  فه بَاهه ش 
َ
َِن  أ ََٰهُدواْ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ م  َ رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َع َ ره  إهلَىَعلَۡيهِِۖ  ٱلل   آخه

 1«.الآيَةه 
 حضور بدر جنگ در که ؛ نضر بن انس عمویم؛: »گویدمی  انس»: ترجمه
 ينمشرک با که ایغزوه نخستين در! الله رسول یا: پرسيد ص خدا ل رسو از نداشت،
 دهد،ب را مشرکين با جنگيدن توفيق من به خدا اگر. نداشتم شرکت من ،جنگيدی
 . کرد خواهم چه که دید خواهد
: تگف نضر بن انس شدند، پراکنده مسلمانان، و داد روی احد، جنگ که هنگامی و

 کاری از و کنممی خواهیعذر کردند، مسلمانان، یعنی هااین که کاری از من! پرودگارا
 ود،خ روی پيش و رفت جلو سپس. جویممی بيزاری کردند، مشرکين یعنی هااین که

 به سوگند و. خواهممی را بهشت! معاذ بن سعد ای: گفت و دید را معاذ بن سعد
 . کنممی استشمام احد، سوی از را بهشت بوی من که نضر پرودگار
 انس. است خارج من توان از داد، انجام او آنچه! خدا ل رسو ای: گویدمی سعد

 دیان و هشتاد بود، شده مثله و کشته مشرکين، توسط که او: گویدمی  مالک بن
 ستنتوان را او کس، هيچ. داشت وجود بدنش، در تير اثر و نيزه یضربه شمشير، زخم

َِن  آیه این ما نظر به. شناخت را او انگشتانش از که خواهرش جز بشناسد  نِينَ ٱلُۡمۡؤمِ م 
ََٰهُدواْ  َ رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َع َ ن قََضيَٰ نَۡحَبهُ  ٱلل  لُواْ ۥ َعلَۡيهِِۖ فَِمۡنُهم م َ َ ُۖ َوَما بَد  ن يَنَتِظُر َومِۡنُهم م َ

که با الله بسته  يمانیهستند که به عهد و پ یاز مؤمنان مردان». [32]األحزاب:  ٣٢َتۡبِديٗلا
خود را به آخر رساند )و  يماناز آنان هست که پ یبودند )صادقانه( وفا کردند، پس کس
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 یلیو تبد ييرهست که در انتظار )و چشم براه( است، و هرگز تغ یشد( و از آنان کس يدشه
 .است شده نازل او امثال و او مورد در ،«اندياوردهخود( ن يمان)در پ

! كردن دور هدفش از را او هایشفتنه و دنيا زندگی که بود برادری سليمانی جمال
 رزیو و زر برای نخورد، میغ دنيا متاع برای بود، داده ثالثه طالق را دنيا او که احّق 
 رد قتال و جهاد زمانی که بود برادری او! نخورد غصه نيز هایشلذت و شهوات و دنيا
 از و بود مجاهدین خدمت در اشتوانایی و قدرت تمام با بود ناشناخته و غریب ایران

! درسي مجاهدین به خدمت مقام به که حالش به خوشا! بود هاآن برای انصار بهترین
زَ جَ  ن  مَ » فرماید:می موردش در ص الله رسول که خدمتی ياًّ  ّهَ ه  سبيله  في َغازه  َقد  فَ  الّلَ

لههه  في َغازياًّ  َخلََف  ن  مَ وَ  َغَزا، ه 
َ
 الله راه در را ایرزمنده کهکسی» ؛1«َزاغَ  َفَقد   بَخي ر   أ

 نيكو نحویهب را ایرزمنده یخانواده کهکسی و است کرده جهاد همانا کند، مجهز
 .«است کرده جهاد همانا نماید، سرپرستی
 شهيد مجاهد جماعت اعضای با بود ایران در که میهنگا أبوالفتح جمال
 وحفصأب شهيد شيخ و داشت نزدیكی همكاری تعالی الله تقبله ریگی عبدالمالک

 اشمیصمي دوستان از یكی «الفرقان انصار» جماعت امير تعالی الله تقبله بلوچی
 یعتشر نصرت راه در و ساختند خدا برای هاییقربان خود از که بودند میقو هاآن بود،

 رایب ما عزای! نيست آنان برای ما عزای شدند؛ شهيد مندانهتعزّ  و جنگيدند مردانه
 ! اندهنشست ذليالنه و کرده ترک را جهاد تعزّ  که است کسانی
 آنان همچون که ایران تسنّ  اهل برای هستند واالیی الگوهای شيرمرد سه این

 ادني طواغيت و ایران طاغوت با و گيرند دست به سالح و گرفته پيش را راه این
 را وا نيست، سليمانی ابوالفتح برای ما عزای سازند، حاکم را خدا دین و بجنگند
 است: گفته چنين او حق در شاعر گویا که باشد کفایت

 قتلوا إذا الدنیا من يخرجون ال   کأنهم مناياهم يستعذبون
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 تخلق المنی ة أن   يحسبوا لم   حسبتهم الحديد لبسوا إذا قوم

یوف ترى بحیث انظر  تتأل ق رءوسهم وفوق أبدا   لوامعا الس 

 و خدا دین برای تالش و زحمت از مفتخرانه مسيری از بعد سليمانی جمال
 عملياتی طی در( ایخامنه ساواک) اطالعات تاروز توسط خدا، سربازان برای خدمت
 را اسارت و زندان هایسختی دعوت، راه هایسختی و هااذیت از بعد و شد دستگير

 یقين هب و بود غریبان تبار از او نمود، شكيبایی نيز آن مقابل در و شد متحمل نيز
 ميدان جز ندارد جایی غریبان برای پهنایش و وسعت این با زمين که دانستمی

 و! ایمان اهل برای است تنگ ولی بزرگ زندانی دنيا که دانستمی یقين جهاد،
 خود قدم که گرددمی برطرف زمانی توحيد اهل هایغصه و غم تمام که دانستمی
 !بنهند برین بهشت در را

 مجاهدین با همكاری اتهام به را سليمانی جمال ایران طاغوتی   اطالعات   سازمان
 ثبات و ایمان ولی! کرد تبعيد شهر رجائی زندان به و ساخته محكوم زندان سال ده به
 استقامت و شهامت همان اطالعات، ظالم   هایقاضی مقابل در جمال شهامت و
 گفتند: فرعون مقابل در که بود منانیمؤ

ََما َتۡقِضي َهَِٰذهِ  ٱۡقِض فَ  ِۖ إِن  نَت قَاض 
َ
ةَ َمآ أ ٓ  ٱلَۡحَيوَٰ ۡنَيا ُ   [23]طه:  ٢٣ٱلد 

كم ح يادن یزندگ یندر ا توانییحكم کن، تو تنها م خواهییکه م یپس به هر حكم»
 «.یکن

 هک ایوثيقه با شهر رجائی زندان در حكمش از سال پنج کردن طی از بعد جمال
 العاتاط! فرستاد مرخصی به را او بود ایران ریال ميليارد َده به نزدیک آن مالی ارزش
 رگيزمين و خریده اندک مبلغ این با را او که کردمی گمان ایران یدرمانده و خاسر
 زنجيری و غل هيچ خدا دین نصرت برای مجاهد که هيهات هيهات ولی !است نموده

 !ردک خواهد پرواز آن از کبوتری همچون باشد نيز بستبن راهش اگر و شناسدمین را
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 از بعد که کند راضی را دلش نتوانست سليمانی جمال اسالم؛ عزیز مجاهد 
 خواری و تذلّ  به راضی همين برای !برود طواغيت بند به و برگشته زندان به مرخصی

 گفت:می خود با که انگار نشد،
 نفاق القبیح على القرار إن   مهابة   القبیح على أقر   ال أنا

 ذالق وصارمي الدني، تأبى   حرة ونفسي ثقة   على قلبي

 فراق؟ الحیاة عاقبة لیس أو   روحه فرقة المرء يخشى فعالم

 واإلمالق الذل جانبیه من   يحوطه الجبان عیش في خیر ال

 1اإلحراق يعیبها لیس والنار   ونكايتي حمیتي علي   عابوا

 پاهای زیر را ایران ساختگی   مرز روز چند از بعد الكردی أبوالفتح بنابراین،
 خالفت مجاهدین صفوف به روز چند از بعد و شد خارج کشور از و گذاشت استوارش

 دخداون که شد کسانی جزو و !داد ادامه آنجا در را مبارکش مسير و پيوسته میاسال
 فرماید:می آنان مورد در

نَثيَِٰۖ  ٱۡستََجاَب فَ 
ُ
ۡو أ

َ
ِن ذََكر  أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  ِضيُع َعَمَل َع

ُ
ٓ أ ن ِي لَا

َ
لَُهۡم َرب ُُهۡم أ

ِنَۢ َبۡعٖضِۖ فَ  ََٰتلُواْ  ٱل َِذينَ َبۡعُضُكم م  وُذواْ فِي َسبِيلِي َوَق
ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
َهاَجُرواْ َوأ

َِرن َ  َكف 
ُ
ْ لَأ ِ  َوقُتِلُوا َٰٖت تَۡجرِم ِمن تَۡحتَِها َعۡنُهۡم َسي  َ ۡدِخلَن َُهۡم َجَٰ 

ُ
نَۡهَٰرُ اتِِهۡم َولَأ

َ
ثََواٗبا  ٱۡلأ

ِۡن ِعنِد  ِۚ م  َ ُ وَ  ٱلل  َ  [ 911]آل عمران:  ٩١١ٱلث ََواِب ُحۡسُن  ۥِعنَدهُ  ٱلل 

                                                           
 چراکه کرد، نخواهم( دادگاهش و ایخامنه همچو) قبيحی بزرگی   به اعتراف هيچگاه من -1

 پذیردنمی ار ذلتی و پستی و هيچ است آزاد و روحم مطمئن قلبم است، نفاق قبيح، بزرگی   به اعتراف
 حشرو فراق خود و مرگ از جوانمرد باید یک علتی چه به پس !است بّران و تيز شمشيرم و همچنان
 از هک بزدلی آن در زندگی   خير و خوشی هيچ !نيست؟ روح فراق زندگی این مگر نهایت !بهراسد؟
کنند، می سرزنش و شجاعتم بخاطر غيرت مرا! ندارد وجود کرده اشاحاطه و هراس ذّلت هرطرف

 نيست. عار و ننگ خود آتش آتش،ب رای ها و لهيبشعله چراکه نيست مهم ولی
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 یاعمل کننده يچآنان را اجابت کرد )و فرمود:( من عمل ه یپس پروردگارشان دعا»

پس،  (يد)و همنوع یگریدد یاز برخ یبرخ کنم،ینم یعمرد؛ تباه و ضا یااز شما را، زن باشد 
 يدندخود رانده شدند، و در راه من آزار دیدند و جنگ یهاهجرت کردند و از خانه کهیکسان

 یر( که از زی)بهشت یهاو آنان را به باغ بخشمیشان را مگناهان عا  و کشته شدند، قط
 يكواست از جانب خدا، و پاداش ن ی( پاداشین)ا آورمیاست، در م یآن نهرها جار )درختان(

 «.تنها نزد الله است
 لتحم نيز را هجرت راه هایسختی و کرد هجرت اسالم دار ویس به عزیز ابوالفتح

 یول! اندهنشست او کمين در اطالعات و است خطر در دانستمی که همه این با کرد،
 جزو و شد شهيد و کرد جهاد و کرد هجرت خطرها این تهدید به التفاتی هيچ بدون
 کند:می توصيفشان چنين الله که گشت کسانی

ِ َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل  ٱل َِذينَ وَ  َ ۡو َماتُواْ لََيۡرزَُقن َُهُم  ٱلل 
َ
َ قُتِلُٓواْ أ ُ ُثم  َ ن َ رِۡزقًا َحَسٗناۚ ِإَو ٱلل 

 َ َ َٰزِقِينَ لَُهَو َخۡيُر  ٱلل  َ ۡدَخٗلا يَۡرَضۡونَهُ  ١٥ٱلر  َ  ۥۚ لَيُۡدِخلَن َُهم م ُ َ ِإَون  ]الحج:  ١١لََعلِيٌم َحلِيمٞ  ٱلل َ
15-11]  

ردند، ( ميعی)به مرگ طب یادر راه الله هجرت کردند، سپس کشته شدند  کهیو کسان»
 (18دهندگان است) یروز ینالله بهتر یقينا   دهد،یم يكویین یها روزمسلما  الله به آن

 یالله دانا گمانیکه از آن خشنود باشند، و ب کندیوارد م یگاهیها را به جابدون شک آن
 .(«17برد بار است)
 راه هب و نگفت لبيک شياطين و دنيا هایفریب از یک هيچ به سليمانی جمال
 رسيد: شهادت مقام به اینكه تا داد ادامه خودش
بهي ب نه  َسب َرةَ  َعن  

َ
، أ ع ُت : قَاَل  فَاكهه  ه  رَُسوَل  َسمه  إهنَّ  : "َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَي هه  اهللُ  َصلَّى الّلَ

ي َطانَ  ، آَدمَ  لهاب نه  َقَعدَ  الّشَ ُرقههه ط 
َ
يقه  لَهُ  َفَقَعدَ  بهأ ، بهَطره لَامه إهس 

لهمُ : َفَقاَل  ال  ينَ  ينََك ده  َوتََذرُ  تُس   وَده
بهيَك، َوآبَاءه  آبَائهَك 

َ
لََم، َفَعَصاهُ  أ س 

َ
يقه  لَهُ  َقَعدَ  ُثمَّ  فَأ َرةه، بهَطره ج  هه

رُ : َفَقاَل  ال  ر َضَك  َوتََدعُ  ُتَهاجه
َ
 أ

ره  َمثَُل  َوإهّنََما وََسَماَءَك، ، فهي ال َفَرسه  َكَمثَله  ال ُمَهاجه َوله يقه به  لَهُ  َقَعدَ  ُثمَّ  َفَهاَجَر، َفَعَصاهُ  الّطه  َطره
، َهاده جه

دُ : َفَقاَل  ال  ، النَّف سه  ه دُ جَ  َفُهوَ  تَُجاهه تَُل، َفتَُقاتهُل  َوال َماله ُة، َفتُن َكحُ  َفتُق 
َ
أ َسمُ وَ  ال َمر   ُيق 
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ه  رَُسوُل  َفَقاَل "  فََجاَهَد، َفَعَصاهُ  ال َماُل،  انَ كَ  َذلهَك  َفَعَل  َفَمن  : »وََسلَّمَ  َعلَي هه  اهللُ  َصلَّى الّلَ
ا ه  َعلَى َحّقًّ ن   وََجّلَ  َعزَّ  الّلَ

َ
لَهُ  أ خه ا َكانَ  قُتهَل  َوَمن   ال َجنََّة، يُد  ه  َعلَى َحّقًّ ن   وََجّلَ  َعزَّ  الّلَ

َ
 أ

لَهُ  خه َق  َوإهن   ال َجنََّة، يُد  ا َكانَ  َغره ه  َعلَى َحّقًّ ن   الّلَ
َ
لَهُ  أ خه و   ال َجنََّة، يُد 

َ
 َكانَ  َداّبَتُهُ  َوقََصت هُ  أ

ا ه  َعلَى َحّقًّ ن   الّلَ
َ
لَهُ  أ خه  1.«ال َجنَّةَ  يُد 
 راه در جمله از است، نشسته آدم بنی هایراه تمام در شيطان همانا»ترجمه: 
 اجدادت و پدرت دین و خود دین و آوریمی اسالم گویدمی او به و نشسته اسالمش

 هجرت راه در سپس آورد،می اسالم و کندمی مخالفت او با پس کنی؟می رها را
 همانا کنی؟می رها را آسمانت و زمين و کنیمی هجرت گویدمی او به و نشيندمی
 دهش کوبيده زمين به ميخی با افسارش طناب که است اسبی ماننده مهاجر راه مثال
 و نشيندمی او برای جهاد راه در سپس. کندمی هجرت و رهاندمی آن از را خود پس
 اگر و است الم و نفس جهاد   آن، که حالی در کنی جهاد خواهیمی گویدمی او به

 او زا باز .شودمی تقسيم اموالت و کندمی ازدواج همسرت و شویمی کشته بجنگی
 انجام ار کار این هرکس پس: فرمایدمی ص پيامبر. کندمی جهاد و کندمی نافرمانی

 شود کشته کس هر و. کند بهشت وارد را او که است عزوجل برالله حق این دهد،
 خداوند بر حق این شود غرق اگر و کند بهشت وارد را او که است خداوند بر حق این
 ندخداو بر حق این باز بيافتد، سواری روی از اگر یا و کند بهشت وارد را او که است
 «.کند بهشت وارد را او که است

 هاییتوانایی و استعداد با الله منت و فضل از بعد سليمانی جمال نگذشت مدتی
 منيتا مينتأ راه در و شد تبدیل میاسال خالفت دولت هایامنی از یكی به داشت که
 مرتد اطالعات   اگر نمود، بسيار هایتالش میاسال خالفت سرزمين در اسالم اهل
 جمال کند،می اسير را جمال همچون موحدانی و کرده ناامنی امنيت، نام به ایران
 ازمانس عضو ایران، طاغوتی   دولت   امنيتی   سازمان هایجنایت به پاسخ در باآلخره نيز

                                                           
 .7277: الترغيب صحيح ،7612 الجامع: صحيح ،1711: النسائی صحيح -1



 مردی از تار صادقان      77

 نانمسلما و میاسال دولت امنيت برادرانش با همراه و گشته میاسال دولت امنيتی
 و نيكی و خير در را خود طاعت و سمع و کرده عمل اشوظيفه به و نمود فراهم را

 د:فرمایمی که شد، ص الله رسول حدیث این مثالش و آورده جای به معروف
بهي َعن  »

َ
َس : »قَاَل  ص النَّبهّيه  َعنه   ُهَري َرةَ  أ ينَاره  َعب دُ  تَعه ر َهمه  َوَعب دُ  الّده  َوَعب دُ  الّده
يَصةه  يَ  إهن   ال َخمه ع طه

ُ
يَ  أ َط  ُيع َط  لَم   َوإهن   رَضه يَك  َوإهَذا َوان تََكَس  تَعهَس  َسخه . ان تََقَش  فَلا شه

ذ   لهَعب د   ُطوَب  نَانه  آخه هه  بهعه ه  َسبهيله  فهي فَرَسه َُ  الّلَ َع ش 
َ
ُسهُ  أ

 
ة   َرأ بَّرَ  يفه  َكانَ  إهن   قََدَماهُ  ُمغ 

َراَسةه  حه
َراَسةه  فهي َكانَ  ال  حه

اقَةه  فهي َكانَ  َوإهن   ال  اقَةه  فهي َكانَ  الّسَ َذنَ  إهنه  الّسَ
 
تَأ  هُ لَ  يُؤ َذن   لَم   اس 

ع لَم   َشَفعَ  َوإهن    1.«يَُشّفَ
 و دینار یبنده: »فرمود ص اکرم نبی که کندمی روایت  ابوهریره»: ترجمه

 طاع اگر و گرددمی خرسند شود، عطا او به اگر زیرا. باد نابود نفيس، یپارچه و درهم
 ییجا تا) باد سرنگون و هالک( شخصی چنين. )شودمی ناراحت و خشمگين نشود،
 ایبنده حال به خوشا. آورد در را آن که نشود پيدا کسی خلد، پایش به خاری اگر( که
 راگ. گيرد بدست خدا راه در را اسبش عنان آلود، غبار پاهایی و ژوليده سری با که
 جبهه پشت مأموریتش، اگر و دهد حراست شود، حراست مأمور جبهه، مقدم خط در

 اهیجایگ هيچگونه مردم، نزد شخص، این. )نماید عمل اشوظيفه به نيز آنجا باشد،
 کسی کند، شفاعتی اگر و دهندنمی اجازه او به بخواهد، اجازه اگر( کهطوري ندارد

 .«پذیردنمی را شفاعتش
 زیرو و مجاهد شيخ با دیدار افتخار برومند، مجاهد این سليمانی جمال ابوالفتح

 ماما نائب نيز و تعالی الله تقبله الفرقان محمد ابو میاسال دولت سيمای و صدا
 و وردهآ دست به را ابواحمد شيخ یعنی الله تقبلهم عدنانی ابومحمد شيخ مجاهدین

 .الیتع الله تقبلهم شد، مستفيض و مستفيد آنان محضر از و کرد مالقات هاآن با
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 و قرآن اساس بر میاسال دولت نصرت در را زبانفارسی اعالم مدتی از بعد جمال
 و اخالص با را اولش خشت و نهاد را آن یاوليه هایپایه و اختاند هرا به سنت

 ارسیف اعالم شكوهمند بنای این او از بعد برادرانش تا گذاشت خود یقين و صداقت
 !نگردند ملول و اندوهگين و خسته خود فعاليت در و کرده تكميل را

 تمام برای بود تحریضی و تشویق خود تهّم  و اراده و عزم با سليمانی جمال
 چنان را اشمیاعال برادران خود بزرگمردی و تهّم  با و مناصرین، و مهاجرین
 خواهندن وفاییبی امانت به و نكرده خيانت خونش به هاآن الله ذنبإ که کرد نصيحت

 برادران تا کاشت را نهالش و کرد آبياری را فارسی اعالم خود خون با جمال! کرد
 سغر و کرده رسيدگی نهال آن به میاسال خالفت مناصر ایرسانه فعاالن و میاعال
 هایتالش و زحمات نتایج از دید خواهيم و دیدیم که میاعال!! دهند رشدش و کرده
 و کرده قبول ایشان از که خواهيممی متعال الله از بود، او زیبای کارهای و مبارک
 .کند عالی جنات در را مقامش

 دولت ارتش تابع فارسی سلمان جهادی   یکتيبه سليمانی جمال ابوالفتح
 این و کرد شروع را بنایش و گذاشته را اولش هایخشت و داد تشكيل را میاسال
 شانن فارس بالد اصدار داخل که ایکتيبه همان نمود، ریزیپایه را مبارک یکتيبه
 و ندک فتح را فارسی سلمان بالد مبارک یکتيبه این روزی که باشد شود،می داده
 !کند آزاد را اسيران و درآورده رافضی ظالمان و خونخواران چنگال از را آن

ِ َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل  ٱل َِذينَ وَ  َ ئَِك  ٱل َِذينَ وَ  ٱلل  ْوَلَٰٓ
ُ
نََصُرٓواْ أ َ َءاَوواْ و 

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ُهُم  اۚ ل َُهم م َ  [ 27]األنفال:  ٢٧َحق ٗ
 کهیکردند، و کسان آوردند، و هجرت نمودند، و در راه الله جهاد یمانا کهیو کسان»

ها آمرزش و آن یهستند، برا يقیمؤمنان حق یناننمودند، ا یاریرا( پناه دادند و  یشان)ا
 «.خواهد بود اییستهشا یروز

 و میاسال خالفت خدمت در دل و جان با ایرانی ابوالفتح همان یا سليمانی جمال
 راه این در خود جوانی و عمر و نفس و مال و جان با و بود جهاد و توحيد مسير
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 تسن اهل واقعا بپذیرد، را شهادتش و کرده قبول او از الله کشيد، زحمت صادقانه
 و داندمی سربلندی و تعزّ  مظهر را هاآن و کندمی افتخار اشخاصی چنين به ایران

 !دهندمی قرار خود سرمشق را هاآن زندگی و سيره و کرده پيروی هاآن از
 دوست پاک ای تو به کردن اقتدا  آرزوست را ما گفت باید صادقانه

 مجاهد، امير مهاجر، شيخ برومند، جوان دعوتگر، استاد پيش؛ روز چند باآلخره و
 در( وردیرالز) خير والیت در البوکمال شهر در سليمانی جمال أبوالفتح دلسوز؛ برادر

 یرجهد به هاصليبی یظالمانه بمباران و قصف اثر   در میاسال خالفت عزیز سرزمين
 رسيد. شهادت واالی   و رفيع

ْْۗ قُۡل فَ  ٱل َِذينَ  َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
ْ لَۡو أ َٰنِِهۡم َوَقَعُدوا ْ لِإِۡخَو ْ قَالُوا نُفِسُكُم  ٱۡدرَُءوا

َ
َعۡن أ

َ  ٩٦٥إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ٱلَۡمۡوَت  ِ قُتِلُواْ فِي َسبِيِل  ٱل َِذينَ َولَا تَۡحَسَبن  َ   ٱلل 
َ
ۡحيَ أ

َ
َۢاۚ بَۡل أ َٰتَ آٌء ۡمَو

َُٰهُم  ٩٦١ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  ٓ َءاتَى ُ فَرِِحيَن بَِما َ ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  ٱلل  َ  ٱل َِذينَ َويَۡسَتۡبِشُروَن ب ۡم ل
ل َا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم يَۡحَزنُونَ 

َ
ِۡن َخۡلفِِهۡم أ َِن  ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ  ٩٢١يَۡلَحُقواْ بِِهم م  م 

 ِ َ ن َ  ٱلل 
َ
َ َوفَۡضٖل َوأ َ ۡجَر  ٱلل 

َ
 [ 929-965]آل عمران:  ٩٢٩ٱلُۡمۡؤِمنِينَ لَا يُِضيُع أ

 رویيها از ما پبرادران خود گفتند: اگر آن ۀ)خود در خانه( نشستند و دربار کهیکسان»
پس مرگ را از خودتان دور  گویيد؛یبگو: اگر راست م شدندیکشته نم کردند،یم

د، نزد اناند؛ مرده مپندار، بلكه زندهرا که در راه الله کشته شده یو هرگز کسان (768)یدساز
 یشانبه آنچه الله از فضل و کرم خود به ا (767)شوندیداده م یپروردگارشان روز

بر  میيخوش وقتند، که نه ب اند،يوستهها نپهنوز به آن کهیاست، شادمانند، و به کسانداده
( ندينب ی)م ینكهبه نعمت و فضل الله شادمانند، و ا (772)شوندیم ينه اندوهگهاست و نآن

 .(«777)کندینم یعالله پاداش مؤمنان را ضا
 دین لیو ،(العليين فی الله تقبله) رسيد پاکش آرزوی به و رفت سليمانی جمال

 پر راهش و میگرا جمال یاد   شد، خواهد چيره ادیان تمام بر و باقيست هنوز خدا
 ...باد رهرو

 رفتند و برچيدند خویش بساط   گيتی ز عزت با آنانكه خوشا
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 رفتند و پسندیدند را محبت   بازار آشفته این زکاالهای
 رفتند و سنجيدند خویش حساب   وجدان ميزان در آنانكه خوشا

 رفتند و پسندیدند را حقيقت  باطل گرد هرگز نگردیدند
 رفتند و درخشيدند خورشيدی چو خاک ی صحنه این بر آنانكه خوشا
 رفتند و بوسيدند توحيد حریم   ایمان و اخالص با آنانكه خوشا
 رفتند و نلغزیدند و نهادند  حق وادی در پا که آنانكه خوشا

 ردوسالف في بالشهداء ألحقنا و العلیین فی تقبله اللهم العالمین، رب والحمدلله

 .مبدلین ال و خزايا غیر العالمین، رب يا األعلى

 ۹۳۴۱ األول ربیع



 

 تقبله) سليمانی جمال أبوالفتح اسالم، برومند سرباز و بزرگوار مجاهد از تصویری
 (العليين في الله


