
 

 

  اهللا ياِم أوذَكرهم ِب
  مجوع غفرية من املصلني: احلضور
  )ره(طهران مصلى اإلمام اخلميين : املكان

  إقامة صالة اجلمعة بإمامة قائد الثورة اإلسالمية: املناسبة
  .م٢٠٢٠/٠١/١٧.   هـ٢١/٥/١٤٤١.  ش٢٧/١٠/١٣٩٨: الزمان

  
 

معة بإمامة قائد الثورة اإلسالمية  إقامة صالة اجل١٧/١/٢٠٢٠شهدت العاصمة طهران يوم اجلمعة 
وقبل إقامة الصالة ألقى اإلمام اخلامنئي خطبتني أشار فيهما إىل أنّ الرد املدوي للحرس الثوري على 

ة وأة أمريكا، واعترب مساحته أنّ صرخات بأمريكا وجه إضافة للضربة العسكرية ضربةً إىل شأنية وهي
ب شكّلت الوقود احلقيقي للصواريخ اليت دكّت القاعدة االنتقام اليت علت من حناجر الشع

كما أشار قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ فيلق القدس قوة بال حدود هدفها الدفاع عن . األمريكية
كرامة املستضعفني يف أرجاء املنطقة وأنّ الدماء اليت امتزجت يف العراق بشهادة الشهيد سليماين 

س ورفاقهما أزالت كلّ خمطّطات ومساعي التفرقة بني الشعبني اإليراين مهدي املهند والشهيد أبو
   .والعراقي

 
 

 اخلطبة األوىل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 رب العاملني، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلّي ونسلّم على حبيبه وجنيبه  للّه احلمد 

 القاسم املصطفى  نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أيبوخريته يف خلقه حافظ سره ومبلّغ رساالته بشري 
 يف األرضني وصلّى اهللا على  اهللا حممد وعلى آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهديني سيما بقية 

 .أئمة املؤمنني وهداة املستضعفني ومحاة املؤمنني
ا نروم النصرة من اهللا فهي يف التقوى، إذا كن. أدعو كل اإلخوة األعزاء وأوصيهم ونفسي بتقوى اهللا

وإذا كنا نريد التوفيقات اإلهلية واهلداية اإلهلية فهي يف التقوى، وإذا كنا نطمح إىل الفرج واالنفراج 
. يف الشؤون الشخصية واالجتماعية فهي يف التقوى، علينا مجيعاً السعي جلعل تقوى اهللا معيار أعمالنا



 

 

هو التوصية بالتقوى، وأنا نفسي أحوج منكم هلذه التوصية ونتمىن أن الشيء املهم يف صالة اجلمعة 
  .يوفقنا اهللا تعاىل لنستطيع مراعاة تقوى اهللا كل منا بقدر استطاعته

وحديثي اليوم حول هذه . مثة يف سورة إبراهيم آية عميقة املعاين واملضامني مثل سائر اآليات القرآنية
ـِّْتنـاِّ اَن اَخِرج قَومك ِمن ولَقَد اَرسلنا موسىّ ِب«]: لوج اهللا عز[يقول . اآلية واآليات اليت تليها ئاي

ومثة . »اهللا ذَكرهم ِباَياِم «يوصي ويأمر النيب موسى أن ) ١(» اهللا الظُّلُمِّت إىل النوِر وذَكرهم ِباَياِم 
بة للقصد الذي نتوخاه من هذه وال خيتلف األمران بالنس» اهللا ذَكرهم ِباَياِم «احتماالن حول معىن 

أحد االحتمالني هو أن يكون القصد ذكرهم بأيام اهللا، واالحتمال الثاين هو أن يكون القصد . اآلية
هنا تتبني أمهية أيام اهللا اليت يؤمر رسول اهللا العظيم . ذكرهم باهللا والدين والقيامة بواسطة أيام اهللا

أيام اهللا آيات ). ٢(» شكور صباٍر  يف ذِّْلك لَأيٍت ِلكلِّ ِانَّ«: مث يقول. موسى بتذكري الناس ا
الصبار هو . الصبارون والشكورون: ملن؟ ملن يتصفون اتني الصفتني. وعالمات وإشارات يف الدرب

والشكور هو الذي يعرف النعمة . املمتلئ باالستقامة والصرب، والذي يكون كله صرب واستقامة
مث يقول يف اآلية التالية أن . ثنايا كالمي لبعض النقاط يف خصوص الشكرويشكرها وسوف أشري يف 

ِمن ءاِل أَنجاكُم وِاذ قالَ موسى ِلقَوِمِه اذكروا ِنعمةَ اِهللا علَيكم ِاذ «: النيب موسى عمل ذا األمر
 اجلائرة وكيف ذكّرهم بنجام من يد فرعون وأعوانه ومن قبضة القوة املسيطرة املتغلبة) ٣(» ِفرعونَ

إذن هذا . »ِمن ءاِل ِفرعونَأَنجاكُم ِاذ « هذا من أيام اهللا ومن األمثلة على أيام اهللا . أنقذكم اهللا منها
مث . اليوم من أيام اهللا، اليوم الذي تتخلص فيه اتمعات والبشر والشعوب من قبضة القوى اجلائرة

مبعىن صوت اهللا تعاىل » تأذّن«. »وِاذ تـاَذَّنَ ربكم «:يأيت النداء العام من اهللا وصوت اهللا املدوي
، إذا شكرمت فسوف نضاعف ونزيد لكم »لَِئن شكـرتم لَاَزيدنكم«العايل املدوي الذي يعلن للجميع 

ة ، أما إذا كفرمت النعم)٤(» ولَِئن كفَرتم ِانَّ عذايب لَشـديد«. يوماً بعد يوم النعمة اليت أعطيناها لكم
مث يذكر يف اآلية . ومل تؤدوا واجبات الشكر فسيحل بكم العذاب اإلهلي وترتل بكم مشكالت مجة

وقـالَ موسى ِان تكفُروِّا اَنتم ومن ِفي االَرِض «: الالحقة النتيجة العامة من هذه التعاليم فيقول
هلية وحافظوا عليها وال تنسوها فهذا ، حني نقول اشكروا النعم اإل)٥(» جميعا فَِانَّ اَهللا لَغـِني حميد

  .من أجلكم أنتم وإال فاهللا تعاىل غين غري حمتاج
الصبارون . حسناً، أيام اهللا مهمة، وأنا أروم التحدث عن أيام اهللا، ملن؟ للناس الصبارين الشكورين

الشكورون و. أي املغمورين باالستقامة والصرب وال يتركون الساحة ألتفه سبب بل يثبتون ويصمدون
تعين أوالً أم يعرفون النعمة ويرون األبعاد اخلفية والظاهرة للنعمة، وثانياً يقدرون النعمة ويثمنوا 



 

 

وثالثاً يشعرون باملسؤولية حيال هذه النعمة، . أي إم يعلمون قيمة هذه النعمة ووزا وأمهيتها
ليهم، الشعب أو اجلماعة أو القوم من يشعرون باملسؤولية على أساس هذه النعمة اليت من اهللا ا ع
هذه اآليات من سورة إبراهيم وهي . غري عدميي الصرب والذين هم ليسوا عدميي املعرفة مبسؤوليام

مكية، أي إا نزلت عندما كان املسلمون يف ذروة الكفاح والصمود واملقاومة حيال تيار الكفر، 
 تعاىل أياماً هي أيام اهللا وسوف جيعلها اهللا من وهي تبشر املسلمني وتقول للناس اعلموا أن هللا

إذا أبديتم ردود أفعال صحيحة وشاكرة ملا منحكم اهللا تعاىل . نصيبكم، وينبغي أن تشكروا أيام اهللا
هذه النقاط املوجودة يف هذه اآلية . فإن اهللا تعاىل سيمن عليكم يف املستقبل مبزيد من االنتصارات

  .ليوم يف اخلطبة األوىلالشريفة هي موضوع كالمنا ا
هذان األسبوعان الذان مرا علينا كانا أسبوعني استثنائيني مليئني باألحداث، أحداث مرة وأحداث 

ما معىن أيام اهللا؟ . حلوة، أحداث فيها دروس وعرب وقعت لشعب إيران خالل هذين األسبوعني
يوم نزل عشرات املاليني يف إيران . اثمعناها اليوم الذي يرى اإلنسان يد القدرة اإلهلية يف األحد

ومئات األلوف يف العراق وبعض البلدان األخرى إىل الشوارع تكرمياً لدماء قائد فيلق القدس 
ما حدث مل يكن بوسعه أن يكون من فعل أي . وشكّلوا أضخم تشييع يف العامل، هذا أحد أيام اهللا

 الثورة اإلسالمية قاعدة األمريكيني؛ ذلك ويوم دكّت صواريخ حرس. عامل سوى يد القدرة اإلهلية
لقد شاهدنا هذين اليومني الذين مها من أيام اهللا طوال األيام القليلة ). ٦(اليوم أيضاً أحد أيام اهللا 

هذه األيام نقاط . املاضية وعلى مدى األسبوعني املاضيني، شاهدنامها أمام أنظارنا حنن الشعب اإليراين
أن يكون لقوة أو شعب هذه القدرة . يام صانعة للتاريخ، وليست أياماً عاديةعطف يف التاريخ، إا أ

والطاقة الروحية أن توجه مثل هذه الصفعة لقوة عاملية متكربة متعجرفة فهذا مؤشر على يد القدرة 
واأليام تنتهي لكن تأثريات هذه األيام تبقى يف حياة . اإلهلية، وإذاً فذلك اليوم هو من أيام اهللا

عوب ويف معنويام ويف طباعهم ويف مسريم، واآلثار اليت تتركها هذه األيام آثار باقية ويف بعض الش
  .األحيان خالدة

على . حسناً، اتمع اإليراين اآلن هو برأينا جمتمع صبار شكور، شعبنا شعب طافح باالستقامة وشاكر
.  لأللطاف اإلهلية طوال هذه السننيمر هذه األعوام الطويلة كان شعب إيران دوماً شعباً شاكراً

قلنا إن القضية األوىل هي . وعلينا حنن الشعب الصبار الشكور أن نستلهم الدروس من هذه اآليات
أية يد قدرة تلك اليت جاءت ذه احلشود املنقطعة . أن ندرك األبعاد املادية واملعنوية هلذه الظاهرة

صار الثورة اإلسالمية؟ من الذي تسبب يف كل هذه الدموع  عاماً على انت٤١النظري إىل الساحة بعد 



 

 

والعشق واحلماس؟ أي عامل كان بوسعه أن يستعرض مثل هذه املعجزة سوى يد القدرة اإلهلية؟ 
الذين ال يستطيعون مشاهدة يد القدرة اإلهلية يف هذه األحداث ويقدمون حتليالت مادية هلذه األمور 

البعد املعنوي وبالغ األمهية هلذا احلدث هو أن .  يد القدرة اإلهليةجيب مشاهدة. سوف يبقون متأخرين
عندما يوجد اهللا تعاىل مثل هذا احلراك لدى الشعب جيب أن . اهللا تعاىل هو الذي يفعل هذا الشيء

هذا دليل على أن اإلرادة اإلهلية منعقدة . يشعر اإلنسان أن إرادة اهللا منعقدة على انتصار هذا الشعب
وهو أيضاً دليل على معنويات هذا . يسري هذا الشعب يف هذا الدرب ويف هذا اخلط وينتصرعلى أن 

هذا العشق واحلب والوفاء والصمود وهذه البيعة الكربى خلط اإلمام اخلميين، لقد . الشعب وباطنه
بايع الشعب خط اإلمام اخلميين بتواجده ومشاركته هذه يف الساحة، بيعة ذه العظمة وبعد مضي 
أكثر من ثالثني عاماً على رحيل اإلمام اخلميين اجلليل، يبايع الشعب اإلمام اخلميين ذا الشكل فهذا 

  .دليل على أن اإلمام اخلميين حي إىل هذه الدرجة
 قبل أيام من هذا احلادث وبعده بأيام –ما الذي حدث بعد مساعي اإلمرباطورية اخلربية الصهيونية 

ربية الصهيونية يف العامل بأسره اام قيادينا الكبري العزيز بأنه إرهايب، وقد قاهلا حاولت اإلمرباطورية اخل
رئيس الواليات املتحدة األمريكية نفسه وقاهلا وزير خارجيته، وكررت األجهزة اخلربية الصهيونية يف 

اً إىل عكس ما  ولكن ما الذي حدث حىت قلب اهللا تعاىل الصفحة متام–العامل كله أنه إرهايب إرهايب 
كانوا يريدون؟ ال فقط هنا يف إيران بل يف خمتلف البلدان بعثت الشعوب التحايا والسالم لروح هذا 

أال ميكن مشاهدة يد اهللا بوضوح؟ أال يكشف هذا . الشهيد الكبري وأحرقت أعالم أمريكا والصهاينة
ه يف منتهى الشدة يف غار ثور وهو وحيد اليت قاهلا الرسول لصاحب) ٧(» ال تحزن ِانَّ اَهللا معنا« عن 

اهللا معنا؟ وقول النيب موسى لقوم بين إسرائيل الذين كانوا ) ٨(» ال تحزن ِانَّ اَهللا معنا«بال معني 
يقولون سوف يلحق بنا جيش فرعون وحياصروننا ويسحقوننا عن بكرة ) ٩(» ِانا لَمدركون«خائفني 

ـَ«أبينا، فقال هلم النيب موسى  ِانَّ «أال ميكن لإلنسان أن يشاهد ) ١٠(» لّاِّ ِانَّ مِعي ربي سيهدينك
؟ لقد بسط اهللا أيادي قدرته )١١(» ِانَّ اَهللا معنا«هنا؟ أال ميكن للشعب اإليراين أن يشعر » مِعي ربي

ك ما  وقد كان ذل–هذه الشهادة الكربى نفسها . يف هذا البلد ويف هذا اتمع وبني هذا الشعب
 هذه الشهادة نفسها من آيات القدرة اإلهلية، وفضيحة للحكومة األمريكية، –يتعلق بالتشييع 

لقد اغتالوا أشهر . احلكومة األمريكية سيئة الصيت، سجلت هذه الشهادة فضيحة هلذه احلكومة
قيادي يف وأقوى قيادي يف حماربة اإلرهاب، وقد كان الشهيد سليماين باملعىن احلقيقي للكلمة أقوى 

أي قيادي آخر كان مبقدوره . احلرب ضد اإلرهاب يف هذه املنطقة، وقد عرف ذا العنوان والصفة



 

 

ووسعه القيام باألعمال اليت قام ا؟ يصل الشهيد سليماين باملروحية ملنطقة حياصرها األعداء بـ 
ن يف تلك املنطقة ، وهناك داخل حصار العدو الكامل شباب صاحلو)من األطراف كلّها( درجة ٣٦٠

باقون لوحدهم وليس هلم قائد فما أن تقع أعينهم على احلاج قاسم سليماين حىت تنبعث الروح فيهم 
من الذي يستطيع . وترتفع معنويام وتزداد حمفزام فيكسرون احلصار ويفر العدو خيتفي ويهرب

  فعل هذه األشياء؟
ومل يواجهوه يف ساحة املعركة وجهاً لوجه، إمنا . طقةاغتالوا أقوى وأشهر قائد حمارب لإلرهاب يف املن

اغتالته احلكومة األمريكية غيلة وبشكل جبان، وقد اعترفوا هم أنفسهم، فكان هذا الفعل مبعث 
يف هذه املنطقة وإىل ما قبل هذا احلدث كانت مثل هذه األفعال خمتصة بالكيان . خزي ألمريكا

ات، فاغتالوا قائد محاس وقالوا حنن اغتلناه، واغتالوا قائد الصهيوين الذي يغتال األفراد والشخصي
لقد قتل األمريكيون الكثري من الناس . اجلهاد وقالوا حنن اغتلناه، كانوا يغتالون ويقولون حنن اغتلناهم

يف العراق وأفغانستان ويف أماكن أخرى، قتلوا ما استطاعوا من البشر واغتالوهم لكنهم مل يكونوا 
الغتيال، أما هنا فاعترفوا أم اغتالوه، هنا اعترف رئيس الواليات املتحدة األمريكية نفسه يعترفون با

بلسانه، واهللا تعاىل يقصم ظهر ورقبة الذين يعترفون بأنفسهم، اعترفوا بأم إرهابيون وقالوا حنن 
يوم اهللا . بالتدبرفهل فضيحة أكرب من هذه؟ والرد املدوي للحرس أيضاً كان جديراً . الذين اغتلناه

يوم تشييع اجلنازة والشهادة الكربى هلذا الشهيد العزيز يف طرف من القضية ورد الفعل القوي 
املدوي حلرس الثورة يف الطرف اآلخر من القضية، وهو بدوره جدير بالتدبر فقد كان ضربة وجهت 

 واألعلى من الضربة وقد كان طبعاً ضربة عسكرية، ضربة عسكرية مؤثرة لكن األهم. ألمريكا
أمريكا تتلقى ). ١٢(العسكرية هو الضربة اليت وجهت ملكانتهم وهليبة القوة األمريكية العظمى 

الضربات منذ سنني يف سورية والعراق ولبنان وأفغانستان، تتلقى الضربات من يد املقاومة القوية لكن 
 حليثية أمريكا ومكانتها وهيبتها هذه الضربة كانت أشد وأعلى منها كلها، لقد كانت هذه ضربة

ويعلنون اآلن أننا فرضنا حظراً ويزيدون احلظر . وال ميكن تعويض هذه الضربة بأي شيء. وأتها
كان هلذا الرد املقتدر مثل هذه . لكن هذه األعمال ال ميكنها إعادة ماء وجه أمريكا املراق

أعزائي، أيها . ل أجراً على اجلهاد اخلالصوهذا أيضاً من جتليات العون اإلهلي الذي يرت. اخلصوصية
أينما كان اإلخالص يبارك اهللا تعاىل يف إخالص . اإلخالص فيه بركة! اإلخوة واألخوات املصلون

. عباده املخلصني، وتكون يف العمل بركة ورشد ومنو وتصل آثاره إىل اجلميع وتبقى بركاته بني الناس
الص هو هذا العشق واحلب والوفاء من عند الشعب، ونتيجة ذلك اإلخ. هذا ناجم عن اإلخالص



 

 

أما أن نقيم هذه . وهذه الدموع واآلهات وهذه املشاركة الشعبية وجتدد الروح الثورية لدى الشعب
األحداث ونضع هلا قيمة ونعرف قدرها ونرى كم هو حجمها وقيمتها فهذا ما حيدث عندما ال ننظر 

. لشهيد العزيز أيب مهدي كفرد واحد، بل ننظر هلما كمدرسةللشهيد العزيز احلاج قاسم سليماين وا
. ننظر لقيادينا الشهيد العزيز كمدرسة وكدرب وكعقيدة زاخرة بالدروس، عندئد تتضح هذه القضية

ال ننظر لفيلق القدس كمؤسسة ومنظمة إدارية صرفة بل . عندئذ تتبني قيمة وقدر هذه القضية
إذا حتقّق هذا األمر فسوف يكتسب عندها . ة كربى ساطعةكمؤسسة إنسانية ذات حمفزات إنساني

طبعاً املباين الفكرية لكافّة . جتمع الناس هذا وهذا التكرمي والتعظيم الذي أبداه الشعب معىن آخر
هذه هي القضية يف بالدنا . قواتنا املسلحة من اجليش واحلرس والتعبئة هي األهداف اإلهلية، بال شك

فيلق القدس قوة تنظر . ية لكل قواتنا املسلحة هي هذه األهداف اإلهلية الساميةاملباين الفكر. اليوم
مقاتلون يتواجدون أينما دعتهم احلاجة، . إم مقاتلون بال حدود. لكل مكان وكل الناس بسعة صدر

لننظر لفيلق . وحيفظون كرامة املستضعفني ويدافعون عن املقدسات واحلرمات املقدسة إزاء الباليا
س ذه العني، هؤالء الذين يسارعون بأرواحهم وبكل قدرام ملساعدة الشعوب األخرى القد

والضعفاء يف أطراف املنطقة ممن يستطيعون الوصول إليهم، هؤالء يبعدون ويدفعون أشباح احلرب 
جزء مهم من أمن وطننا العزيز هو حصيلة جهود هؤالء الشباب . واإلرهاب والدمار عن بالدنا أيضاً

ؤمنني الذين عملوا وجاهدوا سنني طويلة حتت قيادة قيادينا الشهيد العزيز، هؤالء هم صانعو األمن امل
نعم، يهبون ملساعدة فلسطني وغزة وسائر املناطق اليت . وقد صنعوا األمن ووفروه لبالدنا أيضاً

وسورية بل ذلك العدو الذي سلحته أمريكا ال ضد العراق . حتتاجهم لكنهم يوفرون األمن لبالدنا
ضد إيران يف اية املطاف، إيران العزيزة، وصنعت داعش ال من أجل أن تتسلط يف العراق فقط، إمنا 

أرادوا من خالل هذا الطريق زعزعة األمن عندنا ويف حدودنا ويف . هدفهم األصلي والنهائي هو إيران
دة هؤالء الشباب املؤمنني مدننا ولدى عوائلنا وعملوا على إرهابنا، وقد توقفوا ومت صدهم مبساع

  .األعزاء الذين انطلقوا وقاموا ذا اجلهد العظيم
مل يضحوا بأرواحهم من أجل إيران بل » ال غزة وال لبنان«أولئك املخدوعني الذين هتفوا ذات يوم 

الذين ضحوا بأرواحهم يف . ومل يكونوا مستعدين حىت للتنازل عن راحتهم ومصاحلهم يف سبيل البالد
 إيران كانوا من أمثال الشهيد سليماين، هؤالء هم الذين يوم كانت هناك حاجة للدفاع عن سبيل

البالد وضعوا أرواحهم على األكف وساروا ا إىل ساحة احلرب للدفاع عن البالد فدافعوا عن 
تضحيام . إيران، هؤالء هم الذين يستطيعون االدعاء أم يدافعون عن أمن البالد وأمن الشعب



 

 

حسناً، ذه النظرة نستطيع اكتشاف شعب . خالصهم كان ذا الشكل يف كل املراحل واألزمنةوإ
هؤالء الذين نزلوا إىل الشوارع، ماليني البشر الذين . إيران ومعنويات الشعب وباطن الشعب

شاركوا يف طهران وقم وكرمان وخوزستان وسائر املدن ومحلوا على أكتافهم جثامني هؤالء الشهداء 
ألعزاء، والذين شاهدوا هذه املشاهد عن بعد وذرفوا الدموع والذين استطاعوا إقامة العزاء هلم عن ا

 – واحلق أن عشرات املاليني من أبناء شعبنا شاركوا يف هذا االمتحان الكبري -بعد يف خمتلف املدن  
والقوميات الشعب من كل التيارات واألحزاب ومن كل الفئات . ميكن تشخيص باطنهم وحقيقتهم

واخلصوصيات اجلغرافية، كلهم مثل بعضهم من هذه الناحية، فهم أنصار للثورة وللحكم اإلسالمي 
  .لكل مطامع احلكومات االستكبارية واالستعمارية» ال«وأنصار للصمود بوجه الظلم وأنصار لقول 

شعب اإليراين أنه يدافع بشجاعة عن خط اجلهاد، لقد أثبت شعب إيران أنه يعشق رموز لقد أثبت ال
الذين حياولون أن يقدموا . املقاومة، لقد أثبت الشعب اإليراين أنه يناصر املقاومة وال يناصر االستسالم

 يعاملون شيئاً آخر حول شعبنا العظيم للشعوب والرأي العام األجنيب أو الرأي العام الداخلي، ال
هذا هو الشعب، الشعب يناصر الصمود واملقاومة والثبات مقابل تعسف . الناس بصدق وإخالص

هؤالء املهرجون األمريكيون الذين يقولون بكل كذب ورذالة إننا نقف إىل جانب شعب . األعداء
ادينا هل أولئك املئات من األفراد الذين ينالون من صور قي. إيران لينظروا من هم شعب إيران

هم شعب إيران أم تلك احلشود املليونية اهلائلة اليت نزلت إىل ] الشهيد سليماين[الشهيد العظيم 
املتحدثون باسم احلكومة األمريكية الشريرة يكررون دوماً إننا إىل جانب الشعب ) ١٣(الشوارع؟ 

رزوا وتطعنوا حىت لو كنتم إىل جانب الشعب اإليراين فمن أجل أن تغ! إم يكذبون. اإليراين
طبعاً مل تستطيعوا حلد اآلن ولن تستطيعوا بالتأكيد بعد اآلن . خبنجركم املسموم صدر الشعب اإليراين

لقد أفصح الشعب اإليراين عن نفسه يف هذه القضية وأفصح عن ). ١٤(أيضاً ارتكاب أية محاقة 
هتافات االنتقام اليت . صادقةباطنه وأساسه وبنيته الفكرية، لقد أعرب الشعب اإليراين عن مشاعره ال

سمعت من شعب إيران يف كل أحناء البالد هي يف الواقع الوقود احلقيقي للصواريخ اليت قلبت 
نقطة أخرى ينبغي التنبه هلا يف خصوص أمهية يوم اهللا هذا ). ١٥(القاعدة األمريكية رأساً على عقب 

مبعىن أن أيام اهللا جيب أن تبقى يف ) ١٦(» اهللا  وذَكرهم ِباَياِم«هي أن اهللا تعاىل يقول للنيب موسى 
البعض حياولون إنساء أيام اهللا احلساسة هذه، فيطرحون قضايا أخرى عسى أن . ذاكرة الناس

. ومنها هذه الواقعة املؤملة وحدث سقوط الطائرة. يستطيعوا ميش ذكرى أيام اهللا الكبرية هذه
فقدان الشباب .  وقد حترقت له قلوبنا باملعىن احلقيقي للكلمةسقوط الطائرة كان حدثاً مريراً بالتايل،



 

 

هذا مما ال شك . األعزاء وأبناء وطننا الطّاهرين والذين كانوا هنا من بلدان أخرى حدث مرير جداً
لكن البعض بتوجيه واتباع التلفزيونات األمريكية واإلذاعات الربيطانية حياولون طرح هذه . فيه أبداً

حاولوا .  تنسي حادثة يوم اهللا الناتج عن الشهادة الكربى هلذين الشهيدين العزيزينالقضية بطريقة
أفراد ال يشعر املرء أن فيهم أي ميل للمصاحل الوطنية . حسب أوهامهم أن ينسوا تلك احلادثة
والبعض شباب وعاطفيون وينخدعون لكن البعض ليسوا . وملصاحل البالد، إن املرء ليتعجب حقاً

تصدر . يرى املرء أم غري مستعدين أبداً الستيعاب املصاحل الوطنية وفهمها وااللتزام ابشباب، و
أريد أن أقول مبقدار ما تأملت قلوبنا وحزنت حلادثة سقوط . عن ألسنتهم وأفعاهلم ما يرغب فيه العدو

 وثيقة ودليل الطائرة فرح عدونا هلذه احلادثة بنفس املقدار، لقد فرح عدونا متومهاً أنه حصل على
أرادوا فعل هذا عسى أن . للنيل من احلرس الثوري وقواتنا املسلحة ونظام اجلمهورية اإلسالمية

، لقد )١٧(» ومكروا ومكر اُهللا واُهللا خري املاكرين«. يهمشوا تلك احلادثة العظيمة، لكنهم أخطأوا
م يد القدرة اإلهلية وال يستطيعون القيام مكروا لكنهم مل يعلموا أن مكرهم ال تأثري له إطالقاً أما

حادثة يوم اهللا الذي شهد تشييع جنازة الشهيد وحادثة يوم اهللا الذي شهد دك قاعدة . بذلك
    .األمريكيني لن تبارح ذهن هذا الشعب بل سوف تزداد حياة وحضوراً يوماً بعد يوم إن شاء اهللا

لقلب مرة أخرى مع أصحاب هذا املصاب فنحن وهنا أجد لزاماً أن أبدي التعاطف من أعماق ا
شركاء أحزام ومصام، وأتقدم بالشكر ألولئك اآلباء واألمهات وأصحاب العزاء الذين رغم أن 
قلوم كانت طافحة باألمل واحلزن لكنهم وقفوا بوجه مؤامرة العدو ووسوسته وتكلموا واختذوا 

 أحد هؤالء األعزاء الذين كانوا يف هذه الطائرة كتبت والدة. مواقف مبا يتعارض مع رغبة األعداء
. »إننا صامدون يف دعم ومحاية اجلمهورية اإلسالمية ويف دعم أهدافكم ودوافعكم«رسالة يل وقالت 

هذا شيء حيتاج إىل شجاعة وفهم وبصرية، وإن املرء ليشعر حقاً بالتكرمي والتعظيم أمام مثل هذه 
  .الشخصيات

عمال األخرى اليت قاموا ا لتهميش هذه األحداث الكربى هذا الفعل الذي ونقول أيضاً إنه من األ
قامت به هذه احلكومات األوروبية الثالث، احلكومة الربيطانية اخلبيثة واحلكومة الفرنسية واحلكومة 
 األملانية، ديد إيران بأننا سننقل القضية النووية مرة أخرى إىل جملس األمن، وقد رد عليهم مسؤولو
البالد حلسن احلظ بقوة، ومت الرد عليهم بقوة، هذه البلدان الثالثة هي نفسها البلدان اليت ساعدت 
صدام حسني خالل فترة احلرب املفروضة ضدنا بكل ما استطاعت، فقدمت احلكومة األمريكية 

لك األدوات والوسائل الكيمياوية واألسلحة الكيماوية لصدام حسني ليستهدف املدن واجلبهات بت



 

 

وزودت احلكومة الفرنسية صدام حسني . األسلحة وال تزال آثارها باقية بني مقاتلينا القدامى
بطائرات سوبراتندارد لقصف سفننا وناقالت نفطنا، هذه هي سوابقهم، وقد كانت احلكومة 

هكذا هم هؤالء وهذه سوابقهم، واليوم . الربيطانية يف خدمة أعدائنا ويف خدمة صدام بكل كياا
وقد قلت منذ البداية، بعد خروج . يضاً يعملون ذه الطريقة، وجيب النظر هلم من هذه الزاويةأ

أمريكا من االتفاق النووي حيث راحت هذه احلكومات الثالث تتكلم باستمرار وذر باستمرار، 
د اتضح قلت منذ البداية إنين ال أثق ؤالء وأم لن يفعلوا شيئاً وسيكونون يف خدمة أمريكا، وق

األمر متاماً يف الوقت احلاضر، بعد مضي حنو سنة واحدة تبني أم خدم ألمريكا باملعىن احلقيقي للكلمة 
وإذا ذه احلكومات احلقرية تتوقع أن تفرض على . والهثون هلا، إم خدم أمريكا ويلهثون هلا

مل تقدر على فرض الركوع أمريكا اليت هي أكرب منكم ورائدتكم وسيدتكم . الشعب اإليراين الركوع
هؤالء حىت عندما ). ١٨(على الشعب اإليراين، وأنتم أصغر من أن تريدوا تركيع شعب إيران 

هؤالء األشخاص الذين يظهرون خلف طاوالت . يتفاوضون فمفاوضام ممتزجة باحليل واخلداع
 إرهابيو مطار التفاوض، أولئك الشخصيات الوقورة اليت جتلس خلف طاولة املفاوضات هم نفسهم

بغداد، هؤالء هم أنفسهم أولئك، وال فرق بينهم، إمنا يغريون أزيائهم فقط، إا اليد املعدنية اليت 
ترتدي قفّازاً خمملياً وتظهر للعيان القفاز املخملي، وإال فالباطن هو نفس الباطن، وال فرق يف األمر 

  .هؤالء ال ميكنهم أن يكونوا موضع ثقة اإلنسان. أبداً
حسناً، اآلن وقد عرف شعب إيران هذه احلادثة وعرف قدرها وقيمتها، ما الذي ينبغي أن نفعله 

). ١٩( العزيز على أن يكون قوياً اإليراينجيب أن تنصب مهم الشعب : اآلن؟ أقول بكلمة واحدة
ا جيب أن نسعى ألن نكون أقوياء، ولسن. السبيل الوحيد أمام الشعب اإليراين هو أن يكون قوياً

نرفض التفاوض، طبعاً ال مع أمريكا، بل مع اآلخرين، ولكن ال من موقف الضعف بل من موقف 
طبعاً القوة ليست القوة العسكرية . حنن واحلمد هللا أقوياء وسرتداد قوة بتوفيق من اهللا. القوة واالقتدار

 للنفط وأن نتخلص فقط، القوة ليست القوة العسكرية، جيب تقوية اقتصاد البلد وجيب إاء التبعية
من تبعية اقتصادنا للنفط، وينبغي مواصلة القفزات العلمية والتقنية، وسند ورصيد كل ذلك تواجد 

ينبغي أن تنصب جهود شعب إيران ومسؤويل البالد على تقوية . ومشاركة شعبنا العزيز يف الساحة
بالعمل الدؤوب واجتناب البالد والشعب، باالحتاد والتواجد واملشاركة وبالصرب وباالستقامة و

إذا حتقق هذا فإن الشعب اإليراين بتوفيق وفضل من اهللا سيكون يف املستقبل غري البعيد حبيث . الكسل
 ).٢٠(ال جيرؤ األعداء حىت على ديده 



 

 

   عِملُوا الصاِلحِّت خسٍر ِالَّا الَّذين ءامنوا و  لَفي اِالنسانَ  ِانَّ * والعـصِر *ِبسِم اِهللا الرمحِّن الرحيِم 
 وا ِباحلَقواصتِرب ووا ِبالصواصت٢١.[و[ 

 
  

 
 اخلطبة الثانية

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

القاسم املصطفٰي حممد وآله الطّاهرين   رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب  واحلمد للّه 
امرياملؤمنني وحبيبته الز أهلهراء املرضية واحلسن واحلسني سيدي شباب سيما على ة وعليبن   اجلن

جعفر الكاظم وعلي  بن   حممد الصادق وموسٰى   على الباقر وجعفر بن احلسني زين العابدين وحممد بن 
علي الزكي العسكري  بن  حممد اهلادي واحلسن  بن  علي اجلواد وعلي   موسٰى الرضا وحممد بن  بن 

 .  بتقوى اهللا أوصيكم عباد اهللا.  اهللا عليهم أمجعني جة بن احلسن القائم املهدي صلواتواحل
أوصي كل اإلخوة واألخوات مرة أخرى بتقوى اهللا يف القول والعمل والسلوك واملعاشرة واألخالق، 

قطتني مث أشري سريعاً إىل ن. فلنأخذ تقوى اهللا باحلسبان يف كل هذه األمور، وليكن هدفنا رضا اهللا
نقطتان عاجلتان أوالمها عن حادثة الطائرة حيث نتقدم بالعزاء . أوجه كالمي قدراً ما لإلخوة العرب

نشكر قادة احلرس على . مثة يف هذه احلادثة بعض النقاط الغامضة. والسلوان والتعاطف مرة أخرى
بغي العمل جبد على إيضاحام حيث قدموا بعض اإليضاحات للشعب لكن احلادثة جيب أن تتابع وين

املتابعة مهمة لكن األهم منها احليلولة دون تكرر مثل هذه . احلؤول دون وقوع أحداث مماثلة
  .األحداث

: النقطة الثانية حول االنتخابات، وسوف أحتدث عن االنتخابات إن شاء اهللا، لكن ما أقوله اآلن هو
مشاركة الشعب اإليراين أهم ! يران العزيزأيها اإلخوة األعزاء أيتها اإلخوات العزيزات، يا شعب إ

مشاركة . عوامل االقتدار، وهذه املشاركة والتواجد له العديد من املواطن، ومن أمهها االنتخابات
. الشعب اإليراين يف االنتخابات حتافظ على البالد وتصوا وتضمنها وتبعث اليأس يف نفوس األعداء

وما أقوله هو أن . أن ال يشارك الشعب حبماس يف االنتخاباتما حياوله األعداء مبختلف صنوف احليل 
وهناك قضايا خمتلفة بشأن االنتخابات وهناك . الشعب جيب أن يشارك بشوق ومحاس يف االنتخابات



 

 

ما أردت قوله اليوم هو أساس . مالحظات سوف نذكرها يف املستقبل إن شاء إذا بقينا على قيد احلياة
 .طيع العدو حتقيق إرادته وهي تقليل أمهية االنتخابات ورونقهاالقضية، احذروا من أن يست

 
  

 
 اخلطبة العربية اليت وجهها قائد الثورة اإلسالمية للشعوب العربية 

 
 الرحيم  الرمحن  اهللا  بسم

 .احلمد للّه رب العاملني وصلّى اهللا على حممد وآله الطّاهرين وصحبه املنتجبني 
ساسة من تاريخ هذه املنطقة أن يكون يل معكم أيها اإلخوة العرب خمتصر من أود يف هذه الربهة احل

 .احلديث
يف هذه األيام استشهد قائد إيراين كبري وشجاع وجماهد عراقي طافح بروح التضحية واإلخالص 

ملواجهة، هذه اجلرمية مل ترتكب يف ميدان ا. بأذرٍع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس اإلرهايب األمريكي
 .بل جرت بصورة جبانة لئيمة

القائد سليماين كان ذلك الرجل الذّي يقتحم اخلطوط األمامية ويقاتل بشجاعة نادرة يف أخطِر 
 .املواقع، وكان العاملَ الفاعل يف دحر عناصر داعش اإلرهابية ونظائرها يف سورية والعراق

ل فعمدوا إىل اهلجوم عليه بنذالة من اجلو حني األمريكيون مل جيرأوا على أن يواجهوه يف ساحات القتا
كان بدعوة من حكومة العراق يف مطار بغداد وأراقوا دمه الطاهر هو ورفاقه، و بذلك امتزج دم أبناء 

 .إيران والعراق مرةَ أخرى يف سبيل اهللا سبحانه وتعاىل
وسحق أُبهة وغطرسة تلك الدولة احلرس اإليراين دك بضربة مقابلة أولية صاروخية القاعدة األمريكية 

 .الظاملة املتكربة ويبقى جزاؤها األساسي وهو خروجها من املنطقة
الشعب اإليراين يف مسريات بعشرات املاليني شيعوا الشهداء يف خمتلف املدن بتوديع منقطع النظري، 

يف بلدان والشعب العراقي يف مدن عديدة شيعوهم بفائق التكرمي واالحترام، كما أعربت شعوب 
 .متعددة عن مواساا يف اجتماعات صاخبة

لقد أُنفقت أموال . إنّ مساٍع مغرضةً هائلة بذلت خللق نظرٍة سلبية بني الشعبني اإليراين والعراقي
ضخمة وجند  أفراد ال يشعرون باملسؤولية يف إيران ضد الشعب العراقي، والساحة العراقيةٌ شِهدت 



 

 

نياً ضد الشعب اإليراين، غري أنّ هذه الشهادة الكربى قد أحبطَت كلّ هذه ضخاً إعالميا شيطا
 .املساعي الشيطانية والوساوس اخلبيثة

قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلّب على ما حتيط .. ما أريد أن أقوله لكم هو أنّ القدرة اإلسالمية
ية باالعتماد على العلم والتقانة، القوى الغرب. القوى املادية نفسها به من هيبٍة ظاهرية خادعة

وبالسالح العسكري، واإلعالم الكاذب واألساليب السياسية املاكرة استطاعت أن يمن على بلدان 
املنطقة، ومىت ما اضطرت إىل اجلالء عن بلد على إثر ضة شعبية، فإنها ال تكف قدر ما تستطيع عن 

ية واالقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية يف التآمر واالختراق التجسسي والسيطرة السياس
 .قلب بلدان غرب آسيا وعمدت إىل وضع بلدان املنطقه يف ديٍد مستمر

بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران نزلت بالكيان الصهيوين ضربات شديدة سياسية وعسكرية، 
يكا من العراق وسوريا ومروراً بغزة وأعقب ذلك سلسلة من اهلزائم لالستكبار وعلى رأسه أمر

 .ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان
إعالم العدو يتهم إيران بإثارة حروٍب بالنيابة، وهذه فريةٌ كربى، فشعوب املنطقة قد استيقظت، 
وقدرةُ إيران يف مقاومتها الطّويلة أمام خبِث أمريكا قد تركت أثرها يف اجلو العام للمنطقة ويف 

مصري املنطقة يتوقّف على التحرِر من اهليمنة االستكبارية األمريكية وحترير .  الشعوبمعنويات
 .فلسطني من سيطرة الصهاينِة األجانب

على العامل اإلسالمي أن يزيل عوامل . كلّ الشعوب تتحمل مسؤولية الوصوِل إىل حتقيق هذا اهلدف  
وتعاون . سلوب احلياة اإلسالمية اجلديدةوحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أ. التفرقة

. جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقانة، وبذلك تستطيع أن تضع أساس احلضارة اجلديدة
والتالحم بني قُوانا العسكرية . والتنسيق بني وسائل إعالمنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة

واالرتباطُ بني أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة . دوانسيبعد املنطقة كلّها عن احلروب والع
وتبادل الِزيارات بني شعوبنا سيقرب القلوب واألفكار، وخيلق روح الوحدة . الشركات الناهبة

أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن حيققوا تقدمهم االقتصادي على حساب ثرواِت بلداِننا، . واملودة بينها
. يريدون إبادتنا على أيدينا. زتهم على حساب ذُلِّ شعوبنا، ويسجلوا تفوقَهم بثمِن تفرقناوأن يبنوا ِع

أمريكا تستهدف أن جتعلَ فلسطني دومنا قدرِة على الدفاع أمام الصهاينِة الظاملني ارمني، وأن جتعل 
راق وثرواتِه النفطيةَ بأمجعها ِملكاً سوريا ولبنان حتت سيطرة احلكومات التابعة هلا والعميلة، وتريد الع

االمتحانُ العسري الذين . ولتحقيق هذا اهلدِف املشؤوِم ال تتواىن عن ارتكاب الظلِم والعدوان. هلا



 

 

 املتواليةُ يف لبنان، واألعمالُ االستفزازيةُ والتخريبيةُ املستمرةَ يف العراق مناذج ت به سوريا والِفنتمر
 .لذلك

 مهدي القائِد الشجاع للحشِد الشعيب وقائد احلرس الكبري سليماين مناذج ېريح ألباالغتيالُ الص
هؤالء يريدون أن حيقّقوا أهدافهم اخلبيثة يف العراق عن طريق إثارة الفنت . نادرةٌ هلذه الفنت يف العراق

 .الوطنية وااهدة لةواحلروب الداخلية وبالتايل تقسيم العراق وحذف القوى املؤمنة واملناض
وكنموذج لوقاحتهم فإم إذ يلوحون بأم محاة الدميقراطية يصرحون بكل وقاحة وصالفة، بعد أن   

 .صادق برملان العراق على إخراجهم، أنهم جاءوا إىل العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه
ب أن تحيي الثقة الضمائر اليقظة والقلوب املؤمنة جي.  اإلسالمي ال بد أن يفتح صفحة جديدةالعامل

بالنفس يف الشعوب، وعلى اجلميع أن يعلموا أن طريق جناة الشعوب هو يف التدبري واالستقامة وعدم 
 .الرهبة من العدو

 . اهللا سبحانه وتعاىل أن يشملَ الشعوب املسلمة برمحته ونصرته إنه تعاىل مسيع جميبأسأل
 .يكم ورمحة اهللا قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم، و السالم علأقول

  
   اِهللا الرمحِّن الرحيِم ِبسِم

» ك الكوثَرّاِّ اَعطَينلِّ . ِانلفَصك وبِانَّ شاِنئَك. احنَر رراالَبت و٢٢[». ه[ 
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