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 هجري قمري أم قائد ١٤٤٠ شهر شوال لعام يف أجواء عيد الفطر السعيد املصادف لألول من
) قدس سره( مجوع املصلّني يف مصلّى اإلمام اخلميين٥/٦/٢٠١٩الثورة اإلسالمية صباح يوم األربعاء 

ويف كلمته أشار اإلمام اخلامنئي إىل املؤمتر املُزمع عقده يف البحرين دف مترير صفقة القرن مؤكّداً 
 تنفيذ هذا املخطط اخلبيث واخلائن وتوجه مساحته بالشكر إىل مجيع على فشل املساعي الرامية إىل

  .الذين عارضوا املؤمتر من البلدان اإلسالمية والعربية واجلماعات الفلسطينية
 
 

 اخلطبة األوىل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
لنور، مثّ الّذين احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الّذي خلق السماوات واألرض وجعل الظّلمات وا 

 القاسم املصطفى حممد، وعلى آله  كفروا بربهم يعدلون، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب
األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني، والسالم على أئمة املسلمني وهداة 

 .اهللا أوصيكم عباد اهللا بتقوى . املستضعفني وهداة املؤمنني
أقدم شكري القليب العميق للشعب اإليراين على ما أبداه من مهّة يف يوم اجلمعة األخرية من شهر 

لقد كان هذا حراكاً . رمضان املبارك، وخرج يف هذه املظاهرات العظيمة الشاملة يف كافة أحناء البالد
ضور القوي املتني للشعب يف كبرياً، وربما ال يلتفت كثريون إىل التأثري الكبري الذي يتركه هذا احل

السياسات العاملية، ويف آراء أعداء الشعب اإليراين ويف قرارام، وال إىل اخللل الذي يضفيه على 
  .حسابام
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لقد كان شهر رمضان املبارك شهر الربكات اإلهلية والرمحة اإلهلية، وإزالة الغبار عن القلوب، ومناسبة 
 شبابنا وناشئتنا الذين هم يف سن احلداثة حتملوا على امتداد أيام هذا فكم من. لتجلّي اإلميان وظهوره

وقد تزامن شهر رمضان هذا العام مع . الشهر، صيام األيام احلارة طاعة وامتثاالً لألمر اإلهلي
االمتحانات املدرسية، ومع ذلك مل يترك ناشئتنا الصيام، فجمعوا صعوبة الصيام يف اجلو احلار إىل 

ة الدراسة واالمتحانات، وهذا شيء على قدر كبري من األمهّية، وهو دليل على تنامي اإلميان صعوب
  .الديين بني شبابنا وأجيالنا الصاعدة

لقد خرج الناس من االمتحان املعنوي يف هذا الشهر مرفوعي الرأس، وقد كان حضور الناس يف 
ق الدينية يف البالد حضوراً حاراً معنوياً خملصاً املساجد واحلسينيات ومراقد األولياء يف خمتلف املناط

فبحسب ما زودنا به من تقارير واطّلعنا عليه، فقد كانت جتّمعات الناس يف طهران سواء . نقياً
اليت تزيد املعارف وتبين التعاليم وتضاعف البصرية، أو لقراءة ] الدينية[الستماع احملاضرات واخلطب 

 يف األسحار، وهذه الدموع اجلارية يف الليايل، كانت حبق نعماً كبرية وذخائر األدعية، أو للمناجاة
معنوية نابعة من قلوب الشباب واألحداث الطاهرة يف هذا البلد، وهو ما سيضفي الربكة على 

  .مستقبلنا إن شاء اهللا
افل قراءة ألجزاء لقد كانت هناك حم. من مجلة بركات هذا الشهر احملافل القرآنية اآلخذة باالزدياد

وإرادة عموم أبناء . من القرآن يف كافّة أحناء البالد تقريباً، وهي ظاهرة مغتنمة كثرياً وعمل نافع جداً
الشعب وعزميتهم يف هذا الشهر تقوى وتشتد يف سبيل اهللا وحنو التقوى اإلهلية؛ وخصوصاً يف ليايل 

قّاً مدعاة للِعبر، حيث جيتمع أفراد خمتلفون، من القدر، فهذه التجمعات اهلائلة يف ليايل القدر هي ح
خمتلف الشرائح االجتماعية، مبالبس وأساليب وسلوكيات متنوعة، جيتمعون كلّهم حتت سقف واحد، 

شهر رمضان شهر تدفّق . ينبغي معرفة قدر هذه األمور. ويف مكان واحد، ويتوسلون وجتري الدموع
شعبنا، أسأل اهللا تعاىل أن يعينكم ويوفّقكم لتحفظوا هذا الذخر إن الرمحة اإلهلية؛ وهذا ذخر لبالدنا ول

  .شاء اهللا إىل شهر رمضان القادم لتستطيعوا فتح باب الرمحة اإلهلية هذا على أنفسكم مرة أخرى
ـُن لَه كفُوا  * لَم يِلد و لَم يولَد * اَُّهللا الصمد * قُل هو اُهللا اَحد * ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم  و لَم يك

 د۱(اَح.( 
 

 اخلطبة الثانية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
القاسم املصطفى حممد وعلى آله  واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب 

  طالب عليه ي بن أيب  علاألطهار األئمةاألطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني، وأمسي 
املؤمنني واحلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة وعلي بن احلسني سيد العابدين وحممد  السالم أمري

بن علي باقر علم النبيني وجعفر بن حممد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم و علي بن موسى الرضا 
بن علي الزكي العسكري واخللف القائم احلجة وحممد بن علي اجلواد وعلي بن حممد اهلادي واحلسن 

 .صلوات اهللا عليهم أمجعني وأستغفر اهللا يل ولكم
حتدثنا يف اخلطبة األوىل عن قضايا تتعلّق بالعبودية هللا والتوجه إىل اهللا تعاىل، ونتطرق يف هذه اخلطبة 

  .ألمور تتعلّق بعباد اهللا
 كلّ عام هو مساعدة الناس، والرتعة الشعبية وامليل حنو الوجه اآلخر لشهر رمضان يف هذا العام ويف

لقد أقبل الناس حبمد اهللا على إقامة موائد . الناس اللذان يزدادان يف البالد يوماً بعد يوم حبمد اهللا
اإلفطار البسيطة اليت جرت التوصية ا، يف املساجد واحلسينيات والشوارع وحتى يف األزقة، وأحياناً 

 اإلفطار يف ساحات املدن الكربى وشارك الناس فيها، وقد استطاع أفراد على اختالفهم فُرشت موائد
مث دعي يف مكان ما، . وتنوعهم وحتى غري امليسورين املشاركة يف موائد اإلفطار العامة اجلماعية هذه

وأنفقت إلقامة إفطار فرحب الناس بذلك، وقدموا املساعدات، فجمعت مليارات التومانات لإلفطار 
هذه أعمال عظيمة آخذة بالنمو واإلزدياد بني أبناء شعبنا على شكل عادات إسالمية . يف هذا السبيل

  .مباركة واحلمد هللا
. كما كانت املساعدات الرمضانية اليت قدمها الشعب للمنكوبني بالسيول ملحوظة هي األخرى

اء البالد، وللمسؤولني احملترمني وأقول هنا لكلّ أبناء الشعب من اإلخوة واألخوات يف كلّ أحن
فقضية املنكوبني بالسيول قضية مهمة، . خصوصاً، أن حذار من نسيان قضية املنكوبني بالسيول

خاصة يف مناطق مثل خوزستان . وينبغي متابعتها باهتمام، وحلّ مشكالم مبنتهى اجلدية إن شاء اهللا
 اجلو يف هذا الفصل والفصول القادمة ال تطاق يف بعض حيث اجلو مييل حنو احلرارة تدرجيياً وحرارة

هذه القضية هي من األعمال الالزمة وامللحة . املناطق، فينبغي التفكري يف هؤالء اإلخوة واألخوات
  .اليت تقع على عاتقنا مجيعاً، سواًء أبناء الشعب أو املسؤولني

خيانة . يام املرتبة األوىل بني قضايا العامل اإلسالمييف القضايا الدولية، حتتلّ القضية الفلسطينية هذه األ
. بعض حكّام الدول اإلسالمية أدت إىل اتخاذ خطوات خيانية صرحية يف خصوص القضية الفلسطينية



 

 ٤ 

هذا املؤمتر املقرر عقده يف البحرين هو مؤمتر األمريكيني، لكن حكام البحرين بضعفهم، وعجزهم يف 
هم املعادية للشعب واملعادية لإلسالم بشدة، قد مهدوا األرضية هلذا العمل أمور خمتلفة، وبروحيت

واهلدف من هذا املؤمتر هو تنفيذ اخلطة األمريكية اخليانية اخلاطئة اخلبيثة . وتعهدوا بإقامة هذا املؤمتر
ة القرن بالتأكيد، هذا الشيء لن حيدث، ولن تقوم لصفق. »صفقة القرن «أمسوهابشأن فلسطني واليت 

وحنن نشكر تلك البلدان املسلمة أو البلدان العربية اليت . قائمة أبداً، إن شاء اهللا وبتوفيق من اهللا
هذه خيانة كربى للعامل .  عارضت هذه الصفقة وكذلك الفصائل الفلسطينية اليت عارضت هذه اخلطة

قع يضعون أقدامهم وأي نتمىن أن يفهم حكّام البحرين وحكّام السعودية يف أي مستن. اإلسالمي
  .أضرار ستلحق مبستقبلهم

أللّهم مبحمد وآل حممد عرف العامل اإلسالمي مبصاحله، وأهِد الشعوب املسلمة واألمة املسلمة 
  .واحلكّام املسلمني إىل طريق الرشاد والصالح

 ).۲(إنَّ شاِنئَك هو األبتر *  واحنَر فَصلِّ ِلربك* إنا أعطَيناك الكوثَر *  ِبسِم اِهللا الرمحِن الرحيِم 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــ
  .ـ سورة التوحيد ١
 .ـ سورة الكوثر ٢


