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 قائد الثورة يؤكد أن انتصار حزب اهللا وحماس ضربة للعدو

 الصهيوني وأميركا

 طهران : المكان
 جموع المصلين : الحضور
 خطبتي صالة الجمعة : المناسبة

 م ٢٠٠٦ / ١٠ / ١٣ ش ـ ، . هـ ١٣٨٥ / ٧ / ٢١ ـ ق ، . هـ ١٤٢٦ / ٩ / ١٩ : الزمان
 ئي فـي قال قائد الثورة االسالمية سماحة آية اهللا العظمى السيد علي الخامن

 كلمة ألقاها باللغة العربية في صالة الجمعة بطهران أن انتصار حزب اهللا في
 لبنان وحركة حماس في فلسطين كان ضـربة موجعـة للعـدو الـصهيوني

 . وللسياسة االميركية وانتصاراً كبيراً للشعوب المسلمة في المنطقة
 الخـامنئي وألقى قائد الثورة االسالمية سماحة آية اهللا العظمى السيد علـي

 كلمة في خطبة صالة الجمعة التي أمها اليوم في طهران وفيما يلـي نـص
 : الكلمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السالم على أبناء امتنا االسالمية رجاالً ونساًء فـي جميـع أرجـاء العـالم
 والسالم على المجاهدين المقاومين الصامدين في لبنان وفلسطين أيام شهر

 نقضي واحداً بعد آخر وبمرور هذه األيام ترتوي القلوب رمضان المبارك ت
. واألرواح مما أودعه رب العالمين في هذه الليالي واأليام من بركة ورحمة



۲ 

 األمة االسالمية في هذا الشهر تستشعر تجديداً في الـروح وتـصعيداً فـي
المعنويات وارتفاعاً في القدرة على مواجهة التحديات أسـال اهللا سـبحانه

 الى أن يغدق في هذا الشهر الكريم بخيراته وبركاته عليكم جميعـاً يـا وتع
 . أهلنا من أبناء األمة االسالمية في كل مكان

 أيها اإلخوة واألخوات
 إن األمة االسالمية تعيش اآلن في برهة حساسة ومتميزة، برهة تتوافر فيهـا
إمكانات تحقيق تطـورات وانتـصارات كبـرى وكـذلك إمكـان أخطـار

 وادث جسيمة بعد االنتصار الهائل العظيم لحزب اهللا في لبنان وما جره وح
 على استراتيجيه السياسة األمريكية في الشرق األوسط من زلزال مدمر هرع

 . شياطين االستكبار لمعالجة هزيمتهم وترميم اندحارهم
 وقبل ذلك كان انتصار حكومة حماس في فلسطين ضربة موجعـة للعـدو

 سة األمريكية وكان انتصاراً كبيراً للشعوب المـسلمة فـي الصهيوني وللسيا
 . المنطقة

 وقبل هذا وذاك شهدت الساحة العراقيه أيـضا تـدوين الدسـتور وانعقـاد
 المجلس وغيرها من الظواهر المتوالية التي أدت الى قيام حكومة مـستقلة
موحدة في العراق وكانت كل منها دليالً على فشل المخطط األمريكي في

 . ية العراق وتبدد ما بذلته من نفقات مالية وإنسانية باهظة قض
 إن الهيمنة على منطقة الشرق األوسط وتـسليط الكيـان الـصهيوني عليهـا
 والقضاء على كل حركة ويقظة اسالمية مستقلة تحررية هي األهداف التي
 حملها الشيطان األكبر بغزوه العراق وبما مارسه بعد الغزو وهذه األهـداف

تواجه فشالً وإحباطاً فحسب بل إن حوادث فلسطين والمعـاجز التـي لم



۳ 

 سجلها الفتية المؤمنون اللبنانيون قد زلزلت الكيان الصهيوني وهـي أيـضا
 . ضاعفت المعنويات العامة لألمة االسالمية وثقتها بنفسها وبرسالتها

 ن المهزومون في هذه الحوادث يسعون ليل نهار الحتواء أبعاد هزيمتهم؛ م
 هنا يتوجب على المسلمين أن يكونوا على غاية من اليقظـة خاصـة علـى

 . الساحة العراقية والفلسطينية واللبنانية وعامة على ساحة العالم االسالمي
 على الساحة العراقيه ثمة جهود لزلزلة األمن ودفع البلد تدريجيا الى : أوالً

 عب بمظهـر عـدم فتنة طائفية وإظهار الحكومة المنتخبة من جمـاهير الـش
 ، القدرة على إدارة األمور وهذا هو محور السياسة األمريكيـة فـي العـراق
وفروا األرضـية  إنهم يريدون بذلك أن يبرروا تواجدهم العـسكري وأن ـي

 تجزئة العراق أيضاً من األخطـار التـي يمكـن أن ، لسيطرة حكومة عميلة
 . تفرضها السياسة األمريكية على شعبه

 لة والملتزمة في العراق ينبغي أن تكون واثقة من أن عودة كل العناصر الفاع
 األمن ومكافحة التخريب والفقر والبطالة في هـذا البلـد الثـري الكبيـر ال
 يمكن أن تتحقق إال في ظل حكومة قوية منبثقة من إرادة الـشعب وهـذا
 بدوره ال يتحقق في ظل االحتالل األمريكي وتدخله غيـر المحـدود فـي

 . بلد وفي مهام الحكومة والمجلس جميع شؤون ال
 ال بد للجميع أن يكونوا يداً واحدةً في الدفاع عن الحكومة الشعبية المؤمنة
 المنبثقة من إرادة الشعب وفي المطالبة الجادة بخروج األمـريكيين وقطـع

 البد أن يتعاضد كل العراقيين في هذه المطالبة شيعة وسنة وعرباً ، تدخلهم
. وأكراداً وتركماناً وغيرهم



٤ 

 على الساحة الفلسطينية بعد أن فشلت محاوالت الحصار االقتصادي : ثانياً
 وأنواع الضغوط في أن تسقط حكومة حماس الشعبية فإن العدو عمد اآلن

 . فه الى إثارة الخالفات الداخلية لتحقيق هد
اتهم الداخليـة  الفلسطينيون خالل األعوام الماضية استطاعوا رغـم اختالـف
 استطاعوا أن يجدوا الساحات المشتركة بينهم وأن يجتازوا بذلك مراحـل
 في غاية الصعوبة غير أن أجهزة االستخبارات األمريكية والصهيونية تسعى

 ة عصية علـى اليوم أن تحول اختالفات وجهات النظر الفلسطينية الى مسأل
 . الحل

 اليس من العجيب أن يتحول االعتراف بالكيان الصهيوني الى شرط لتعاون
 إنه شرط ال ينسجم دون شك مع اإلرادة القلبية لكل الفصائل ، الفلسطينيين
 . الفلسطينية

 إن على اإلخوة الفلسطينيين أن يكونوا على حـذر مـن العـدو فـالظروف
 . حساسة جداً

ى حـل عقـدهم وأنـتم اليـوم المهزومون في لبن  ان يسعون بحقد عميق اـل
 بحاجة الى وحدة حول محور الدولة المنتخبـة مـن الجمـاهير ال تـدعوا

 . اختالفاتكم تشكل عامالً على تشجيع العدو
 على الصعيد اللبناني حرب الثالثة والثالثين يوماً كان المنتـصر فيهـا : ثالثاً

 كل األمة االسالمية والمنهـزم فيهـا حزب اهللا والمقاومة والشعب اللبناني و
. الكيان الصهيوني وأميركا والمغلوبون على أمرهم في المنطقة



٥ 

 إن المهزومين كما يبذلون اليوم الجهود للحفاظ على بقاء الجسد المتداعي
 للنظام الصهيوني يبذلون جهوداً مضاعفة إلنزال ضربة بحزب اهللا والمقاومة

 . لبنان االسالمية في
 الجميع أن المقاومة اللبنانية ببركة جهادها وشجاعتها ودمـاء أبنائهـا ليعلم

 المسفوكة ظلماً وعدواناً تعيش في قلوب األمة االسالمية والشعب اللبناني
 وأكثر الساسة اللبنانيين يفخرون بحزب اهللا ومن المؤكد أن كـل محاولـة

 المأجورين لمواجهة هذه الفئة المؤمنة المضحية سواء من الصهاينة أو من
ي  األذالء للشيطان األكبر سوف تواجه برد فعل العـالم االسـالمي والعرـب

 . خاصة الشباب الغيارى للمقاومة
 على صعيد العالم االسالمي التفرقة الطائفية إحدى المؤامرات التـي : رابعاً

 على اإلخوة المـسلمين أن يحـذروا كـل ، ينفذها المهزومون في المنطقة
 . فعل يساعد على تنفيذ هذه المؤامرة الحذر من أي قول أو

 إن أميركا في منطقة الشرق األوسط ال تبقي وفية حتى تجـاه الحكومـات
 التي كانت حليفة لها لسنوات مديدة ألنها ال تفكر إال بمصالحها ومـصالح
 ربيبها الكيان الصهيوني لذلك ال يعقدن أحد أمالً على أميركا ال السني وال

 . المنطقة مية في الشيعي وال أية قو
 إن إخافة السني بالهالل الـشيعي وإرعـاب الـشيعي بـالتطرف التكفيـري
 وتخويف حكومات مـن الطاقـة النوويـة للجمهوريـة االسـالمية وإبعـاد
 الجمهورية االسالمية عن جيرانها كل ذلـك مـن اسـتراتيجيات الـسياسة

 ة مـن الـوعي علينا جميعا أن نكون على درجة عالي ، األمريكية والبريطانية
. وأال ننزلق في شراكهم



٦ 

دس  إن يوم القدس يوم تضامن األمـة االسـالمية تحـت رايـة إنقـاذ الـق
 الشريف فلنحيي هذا اليـوم ولنوصـل صـوتنا فـي الـدفاع عـن الـشعب
 الفلسطيني المظلوم الى أسماع العالم ولنستلهم من عطاء شهر رمـضان مـا

 ِإن الَّـِذين كَفَـرواْ { وعد االلهـي يثبت القلوب واألرواح ويزيدنا إيماناً بال
ةً ثُمرسح ِهملَيع تَكُون ا ثُمنِفقُونَهيِبيِل اللِّه فَسن سواْ عصُدِلي مالَهوأَم نِفقُوني 

ونشَرحي نَّمهواْ ِإلَى جكَفَر الَِّذينو ونغْلَبـ * يالطَّي الْخَِبيثَ ِمن ِميزَ اللّهِب ِلي 
لَِئـكأُو نَّمهِفي ج لَهعجِميعاً فَيج هكُمرٍض فَيعب لَىع ضَهعلَ الْخَِبيثَ بعجيو 

ونالْخَاِسر م٣٧ و ٣٦ / األنفال } ه . 
. وأوصيكم ونفسي بتقوى اهللا وأقول قولي هذا واستغفر اهللا لي ولكم


