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چکیده
همیشه در تاریخ بهترین ها به دست بدترین ها به شهادت رسیدند.
پیامبر (ص) در خطبه شعبانیه به امیرالمومنین (ع) خبر می دهد که
تو به دست اشقی االولین و اآلخرین شهید می شوی.
احمد متوسلیان دعا می کرد که در نبرد با اسرائیل که أشقی الشقیای این
عالم هستند شهید شود .در پیام رهبری برای شهید حاج قاسم سلیمانی این
است که خون ایشان به دست شقی ترین آحاد بشر به زمین ریخت .رئیس
جمهور منحوس و منفور آمریکا خودش مستقیم برای سردار پرافتخار اسالم
اقدام کرد.
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أشقی الشقیاء
بسم الله قاصم الجبار ین
تو جنگ بین حق و باطل ماجرا از این قراره که طرف حساب ،بهترین
بهترین ها با بدترین بدترین هاست چون قدرت و شان موجود قوی اقتضا داره
با موجود قوی سرشاخ بشه نه با موجود ضعیف.
قوی با قوی در می افتد.
یه نمونه تاریخی برا این داستان حضرت امیرالمؤمنینعلیه السالم هستند که آقا
رسول اللهصلی الله علیه و آله خبر شهادتشون رو به دست أشقی الشقیاء می دن.
بهترین مخلوقات خدا به دست بدترین موجود ممکن کشته شد .
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أ شق ی ِ
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در خاطرات حاج احمد متوسلیان هست که می گفت :بیخود شلوغش
نکنید! ما را در کردستان نتوانستند از پای در آورند ،بعثیها هم نتوانستند از
دست ما خالص شوند ،این منافقین بدبخت هم نمیتوانند هیچ غلطی بکنند.
اگر بنا باشد برای من حادثهای اتفاق بیفتد ،مطمئن باشید در جبهه جنگ با
اسراییلیها خواهد بود .چون من با خدای خودم عهد بستهام به دست

شقیترین اشقیای عالم ،یعنی اسراییلیها شهید بشوم.
عجیب اینجاست که آن روزها ،هنوز حتی بحث اعزام نیروهای ایرانی به
2

لبنان هم مطرح نشده بود»

حاال چرا شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط داعش کشته نشد چون
اصال طرف حساب ایشون داعش نبود  .ایشون داشت برای نابودی آمریکا و
اسرائیل که أشقی الشقیاء هستند تالش می کرد و جنگش با داعش یه جنگ
نیابتی بود .طرف حساب اصلی تو این ماجرا آمریکاست و اسرائیل است.

فرمود :گریه میکنم برای آن چه در این ماه به تو میرسد .گو یا تو را میبینم در حالی که برای
پروردگارت نماز میگزاری ،شقیترین ُّاولین و آخرین که همانند کشندۀ ناقه ثمود است برخاسته و بر
ِ
فرقت ضربتی زده است که با آن محاسن تو خضاب به خون شده است) .خطبه شعبانیه)
 «2ما اعتقاد داریم که باید ریشه ظلم و جور و کفر ،حداقل از سطح ممالک اسالمی و در مرحله بعد ،از
سطح جهان برچیده بشود؛ یعنی تا کفر هست ،تا ظلم هست و تا جور هست ،ما هم در جنگیم .در هر
کجا که باشد ،علیه آن می جنگیم منبع :احمد متوسلیان هستم ،ص.»۲۴1
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دیدیم بعد از انتشار خبر شهادت حاج قاسم ،ترامپ گفت :دستور قتل
«قاسم سلیمانی» را من صادر کردم
داعش نگفت کار منه ،عربستان سعودی نگفت و هزار تا دشمن دیگه بلکه
خود ترامپ که سردمدار جنایتکار ترین و منفور ترین رژیم تاریخه گفت :کار
منه خودم دستورش رو صادر کردم ترامپی که رئیس جمهور کشوریه که این
همه جنایت رو در حق مردم بقیه کشور های دنیا انجام داده.
چرا جنایت کارترین کشور دنیاست چون تاریخ امریکا با جنایت و کشتار
مردم منطقه شروع شد
نتیجه جنایت بار مواضع ترامپ دربرابر ایران و عربستان در یمن
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل ،در  5و نیم سال اخیر بیش از 7500
کودک یمنی بر اثر بمباران ،گلولهباران ،جنگ ،حمالت انتحاری ،انفجار مین
3

و ...کشته یا زخمی شده اند

وزارت بهداشت یمن اعالم کرد
آمار هولناااک از وضااعیت کودکااان یمناای ۴00،هازار کااودک فقااط از وبااا

مردهاند! 4

https://fa.alalamtv.net/news/42958213
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آره دشمن حاج قاسم اینا بودن نه یه تعداد آدم شستشو مغزی و اجیر شده،
که دست به جنایت می زدند  .حاج قاسم می خواست ریشه فساد در عالم
رو خشک کنه کاری که یکی از اهداف قیام آقا امام زمان (عج) هم
هست.
آدم های بزرگ رو شیاطین بزرگ می کشند .همیشه تو تاریخ تقابل بهترین
صلوات الله علیه وآله

ها با بدترین ها بوده حضرت رسول
علیه السالم

امیرالمؤمنین

با معاو یه؛ امام حسن

علیه السالم

با ابوسفیان.

با معاویه؛ و امام

حسین(علیه السالم) با یزید .حاال هم تقابل جمهوری اسالمی که تنها
آغوش گرم مستضفین عالمه با امریکا که بزرگ مستکبر عالمه.
خود اقا هم تو پیامی که به مناسب شهادت سردار دادند ،فرمودند خون
پاک او به دست شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت5

http://www.kayhan.ir/fa/news/1755254
 5بسم الله الرحمن الرحیم
ُّ
ملت عزیز ایران!

طیبهی شهیدان ،روح ُّ
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد .دیشب ارواح ُّ
مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند .سالها

مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا ،سرانجام سلیمانی
عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک او به دست شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت .این شهادت بزرگ را به پیشگاه
ُّ
بقیةالله ارواحنا فداه و به روح ُّ
حضرت ُّ
مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض میکنم .او نمونهی برجستهای از
تربیتشدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود ،او همهی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید .شهادت پاداش تالش بیوقفهی او
ُّ
در همهی این سالیان بود ،با رفتن او به حول و ُّقوهی الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد ،ولی انتقام سختی در انتظار
جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثهی دیشب آلودند .شهید سلیمانی چهرهی بینالمللی
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حاج قاسم مزد مجاهدتش را به بهترین نحوگرفت و آنها ضعف خود را
نشان دادند چون رودر رو نجنگیدند و نامردی کردند
حاج قاسم دنبال زدن ریشه های فساد بود و انشاالله رهروان راهش با دقت
دنبال برداشتن این ریشه فساد هستند و آن هم نابودی اسرائیل به زودی خواهد
بود ان شاالله.
اما قبل از رسیدن به این هدف هر یک از ما باید ثابت کنیم که اهل این
راهیم .مرد طریق استکبار ستیزی هستیم .باید امتحان پس بدهیم .بدون شک
خداوند مارا در این مسیر امتحان می کند و محک می زند تا عیار ما سنجیده
بشه.
همین شهادت حاج قاسم امتحان ماست .به هر نحو که می توانیم یاد و
راهش را زنده نگهداریم .مطالب مربوط به ایشان را در فضای مجازی تکثیر
کنیم .به نام ایشان خیرات دهیم .در مراسماتش شرکت کنیم .کتاب هایی که

ُّ
مقاومت است و همهی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند .همهی دوستان -و نیز همهی دشمنان -بدانند خط جهاد مقاومت با
انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است .فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ
است ولی ادامهی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلختر خواهد کرد.
ُّ
ملت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بو یژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای
ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعالم میکنم و به همسر گرامی و فرزندان
عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگو یم.
ُّ
سیدعلی خامنهای
13دیماه 1398
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درباره حاج قاسم نوشته شده را به همدیگر هدیه دهیم و یا هر راهی که به
ذهنمان می رسد.
انشالله به بزودی نماز جماعت را با هم در قدس بخوانیم و آرزوی حسن
تهرانی مقدم و سردار حاج قاسم سلیمانی را محقق کنیم به ذکر صلوات بر
محمد و آل محمد.
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