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النص الكامل لخطبة صالة الجمعة التي ألقاھا سماحة آیة هللا خامنئي باللغة العربیة عن احداث مصر:

بسم هللا الرحمن الرحیم

السالم على ابناء امتنا االسالمیة في كل مكان ، على ساحة العالم االسالمي الیوم ارھاصات حادثة عظیمة مصیریة كبرى ، حادثة تستطیع ان
تغیر معادالت االستكبار في ھذه المنطقة لصالح االسالم ولصالح الشعوب ، حادثة تستطیع ان تعید العزة والكرامة للشعوب العربیة واالسالمیة

وتنفض عن وجھھا غبار عشرات السنین مما انزلھ الغرب وامیركا بحق ھذه الشعوب العریقة االصیلة من ظلم واستھانة واذالل .
ان ھذه الحادثة االعجازیة بدات على ید الشعب التونسي وبلغت ذروتھا بسواعد الشعب المصري الرشید العظیم .

لقد انحبست االنفاس في صدور العالم الغربي والعالم االسالمي ولكل واحد اسبابھ وھم یترقبون ما سیحدث في مصر الكبرى ، مصر نوابغ القرن
ا ، مصر عام 1967 و 1973 ّ االخیر ، مصر محمد عبدو وسید جمال ، مصر سعد زغلول واحمد شوقي ، مصر عبد الناصر والشیخ حسن البن

.
یترقبون مدى ارتفاع رایة ھمة المصریین ، فلو ان ھذه الرایة انتكست السمح هللا فسیعقب ذلك عصر حالك الظالم ، وان رفرفت على القمم فانھا

ستطاول عنان السماء .
الشعب التونسي استطاع ان یطرد الحاكم الخائن المنقاد المیركا والمجاھر بعدائھ للدین ولكن من الخطا الظن بان ھذه ھي النتیجة المطلوبة .

النظام العمیل الیسقط بخروج المكشوفین من رموزه ، لو حل محل ھذه الرموز بطائنھا لم یتغیر شيء ، بل انھ الشراك الذي ینصب امام الشعب .
فالثورة االسالمیة الكبرى في ایران، حاولوا مرارا ایقاع شعبنا في مثل ھذا الفخ لكن وعي الشعب وقائده االلھي العظیم ادرك دسیسة االعداء

واحبطھا وواصل الطریق حتى نھایتھ .

واما مصر فانھا نمودح فرید الن مصر في العالم العربي بلد فرید ، مصر اول بلد في العالم االسالمي تعرفت على الثقافة االوروبیة ، واول بلد
ادرك اخطار ھجوم ھذه الثقافة وتصدى لھا .

ان مصر اول بلد عربي اقام دولة مستقلة بعد الحرب العالمیة الثانیة ودافع عن مصالحھ الوطنیة في تامیم قناة السویس ، واول بلد وقف بكل
طاقاتھ الى جانب فلسطین وعرف في العالم االسالمي بانھ ملجأ للفلسطینیین .

السید جمال لم یكن مصریا لكنھ لم یر في غیر شعب مصر المسلم من یفھم ھمھ الكبیر .

ان الشعب المصري اثبت جدارتھ في ساحات النضال السیاسي والدیني وسجل مواقفھ المشرفة على جبھة التاریخ .

لم یكن محمد عبدو وتالمیذه وسعد زغلول واتباعھ اشخاصا عادیین ، كانوا من النوابغ والشجعان والواعین الذین یحق لمصر ان تفخر بھم
وبامثالھم.

ان مصر بھذا العمق الثقافي والدیني والسیاسي قد احتلت بحق مكان الریادة في العالم العربي .

ان اكبر جریمة ارتكبھا النظام الحاكم في مصر ھي انھ ھبط بھذا البلد من مكانتھ الرفیعة الى مرتبة الة طیعة بید امیركا في لعبتھا السیاسیة على
صعید المنطقة .

ان ھذا االنفجار الذي نشھده الیوم في الشعب المصري ھو الجواب المناسب لھذه الخیانة الكبرى التي ارتكبھا الدكتاتور العمیل بحق شعبھ .

ان الساحة تموج الیوم بالوان التحلیل بشان نھضة الشعب المصري ، فكل یدلي بدلوه في ھذا المجال غیر ان كل من یعرف شعب مصر یفھم
بوضوح ان مصر تدافع الیوم عن عزتھا وكرامتھا .

ان مصر ابتلیت بخیانات صادرت كرامتھا ، ان شعبا في ذروة العزة قد اذلوه ارضاء لغرور اعدائھ وتكبرھم .

ان موقف مصر من القضیة الفلسطینیة یشكل نموذجا بارزا لمكانة مصر ، فلسطین منذ عشرات سنین تشكل ابرز محور في مسائل المنطقة ،
وسائل ومسائل ھذه المنطقة متداخلة مترابطة بحیث الیستطیع اي بلد او اي شعب ان یتصور مصیره بمعزل عن القضیة الفلسطینیة .

ولیس ثمة اكثر من جھتین ، اما دعم لفلسطین ونضالھا العادل او الوقوف في الجبھة المقابلة .

موسسات اسالمیموضوع کلی:

خبر

تاریخ:
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اما شعوب المنطقة فقد بینت موقفھا منذ البدایة تجاه ھذا االصطفاف ، فحین یتجھ اي نظام حاكم الى دعم القضیة الفلسطینیة فانھ ینال التفاف شعبھ
والشعوب العربیة والمسلمة .

ولقد جربت مصر ذلك في الستینات واوائل السبعینات لكنھ حین یقف في الصف االخر فان الشعب یعرض عنھ .
وفي مصر ظھرت الھوة العمیقة بین الدولة والشعب بعد اتفاقیة العار في كامب دیفید .

ان الشعب المصري استرخص الغالي والنفیس لمساعدة فلسطین في عام 1967 و 1973 لكنھ راى بعد ذلك بام عینیھ ان حكامھ ھرولوا على
طریق العمالة والطاعة المیركا الى درجة جعلت مصر حلیفة وفیة للعدو الصھیوني الغاصب .

ان سیطرة امیركا على حكام مصر قد بددت كل جھود ھذا الشعب السابقة في دعم فلسطین وبدلت النظام المصري الى عدو لدود لفلسطین واكبر
ٍ للصھاینة المعتدین بینما حافظت سوریا شریكة مصر في حرب 1967 و 1973 على مواقفھا المستقلة رغم ما واجھت من ضغوط امیركیة حام

ھائلة .
وبلغ بالنظام المصري العمیل ان الشعب المصري شاھد الول مرة في التاریخ ان حكومتھ تقف في حرب اسرائیل على غزة الى صف الجبھة

االسرائیلیة ولم تمتنع عن المساعدة فحسب بل كانت نشطة في دعم جبھة العدو .
سوف الینسى التاریخ ابدا ان حسني مبارك ھو نفسھ الذي وقف بنفسھ بقوة الى جانب اسرائیل وامیركا في حرب اسرائیل على غزة حیث قتل

النساء والرجال واالطفال خالل 22 یوما من القصف المتواصل وفي ما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من حصار ظالم .
ایة معاناة ومحنة عاشھا الشعب المصري تلك االیام ، شاشات تلفزیونیة نقلت لنا جانبا من مشاعر المصریین وھم یبكون بسبب عدم فسح المجال

امامھم لمساعدة اخوتھم الفلسطینیین .
لقد بلغ السیل الربا بھذا الشعب ولم یعد یحتمل اكثر من ھذا الوضع ، وما نشاھده في القاھرة وبقیة المدن المصریة ھو انفجار ھذا الغضب
المقدس وھذه العقد المتراكمة في قلوب الرجال والنساء االحرار المصریین خالل السنوات الطویلة جراء مواقف ھذا النظام الخائن العمیل

المعادي لالسالم .
نھضة الشعب المصري المسلم حركة اسالمیة تحرریة ، وانا باسم الشعب االیراني وباسم الحكومة الثوریة االیرانیة احیي الشعب المصري

والشعب التونسي سائال هللا سبحانھ ان یمن علیكم بالنصر المؤزر الكامل.
انني اشعر بالفخر واالعتزاز بنھضتكم .

ایھا االخوة واالخوات المصریین والتونسیین ، الشك ان نھضات الشعوب ترتبط بظروفھا الجغرافیة والتاریخیة والسیاسیة والثقافیة الخاصة
ببلدانھا، وال یمكن ان نتوقع ان یحدث في مصر او تونس او اي بلد اخر ما حدث في الثورة االسالمیة الكبرى في ایران قبل اكثر من 30 عاما،

ولكن ھناك مشتركات ایضا، وتجارب كل شعب یمكن ان تكون نافعة للشعوب االخرى.
وما نراه مفیدا ان نقدمھ من تجارب في الظروف الراھنة ھي :

اوال:  ان نھضة الشعوب ھي في الواقع حرب بین االرادتین ، ارادة الشعب وارادة اعداءه، وكل جانب كان اكثر واقوى عزما وتحمال للصعاب
فھو منتصر حتما.

ویقول سبحانھ ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة اال تخافوا وال تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

ویخاطب رب العالمین رسولھ بالقول:  فلذلك فادع واستقم كما امرت وال تتبع اھواءھم.

العدو یسعى بممارسة القوة والخداع ان یوھن من ارادتكم ، فحذروا من ضعف ارادتكم.

ثانیا:  العدو یحاول بث الیأس من تحقیق اھدافكم بینما الوعد االلھي یقول: "ونرید ان نمن على الذین استضعفوا في االرض و نجعلھم االئمة
ونجعلھم الوارثین" فثقوا ثقة تامة ال یعتریھا تردد بوعد هللا المؤكد حیث یقول اعظم القائد "ولینصرن هللا من ینصروه ان هللا لقوي عزیز."  ثالثا :

العدو یسوق الیكم القواه االمنیة المجھزة لكي یبعث الرعب والفوضى بین الناس .
ال تھابوھم انتم اقوي من ھؤالء المأجورین ، انتم االن في مرحلة تشبھ مرحلة التي خاطب فیھا هللا سبحان رسولھ حیث قال :  ان یكن منكم

عشرون صابرون ، یغلبوا مئتین .
انتم تستطیعون باتكال على هللا و االعتماد على الشباب الغیور ان تتفوقوا على كل عبث وفوضى وارھاب .

رابعا:  ان سالح الشعوب مھم في مواجھة الطغیان والحكام العمالء ھو االتحاد واالنسجام العدو یسعى بانواع اسالیب المكر ان یفتت تالحمكم من
ذلك اثارة مواضع االفتراق ورفع الشعارات المنحرفة و طرح وجوه غیر موثوقة لتكون بدیلة للرئیس الخائن، حافظوا على اتحادكم حول محور

الدین وانقاذ البلد من شر عمالء العدو واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا .

خامسا:  ال تثقوا بما یلعبھ الغرب و امیركا من الدور و ما یقومون بھ من مناورات سیاسیة من نھضتكم ، ھؤالء كانوامن قبل ایام یدعمون نظام
الفاسد وھا ھم الیوم بعد ان یأسوا االحتفاظ بھ راحوا یعزفون على نقمة حق الشعوب ھؤالء یسعون بذلك لن یبدلوا عمیال بعمیل و ان یسلطوا

االضواء على بعض الوجوه لیفرضوا سیطرة عمالءھم علیكم ، ھذه اھانة بمشاعر الشعوب ، ارفضوا ذلك وال تقبلوا باقل من استقرار نظام كامل
مستقل و شعبي مومن باالسالم .

سادسا:  الظرف یتطلب من علماء الدین و االزھر الشریف بتاریخھم النضالي المعروف ان ینھضوا بدورھم بشكل بارز، فحین یبدأ الشعب ثورتھ
من المساجد و من صلوات الجمعة ویرفعوا شعار هللا اكبر ان متوقع من علماء الدین ان یتخذوا موقف ابرز و ھو توقع في محلھ سابعا :  الجیش

المصري الذي یحمل على صدره وسام المشاركة في حربین على العدو الصھیوني یتعرض الیوم الختبار تاریخي كبیر ، العدو یطمح ان یدفع بھ
لقمع الجماھیر لو حدث ھذا ال سمح هللا فانھ یشكل ثغرة لھذا الجیش الفخور ال یمكن سدھا ان الذي یرتعد امام الجیش المصري یجب ان یكون

العدو الصھیوني ال الشعب المصري ، ما ال شك فیھ ان عناصر من الجیش المصري الذي ھو من الشعب ومن ابناء الشعب سیلتحق بالجماھیر
انشاء هللا، عندئذ ستكرر ھذه التجربة الحلوة في مصر مرة اخرى.
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ثامنا واخیرا:  ان امیركا التي دعمت الحكام العمالء 30 عاما خالفا الرادة الشعب المصري لیست االن في موقف یؤھلھا ان تدخل في قضیة
مصر في وساطة او نصیحة.

انظروا بعین الشك التشاؤم في ھذا الشأن الى كل توصیة وخطوة امیركیة وال تثقوا بھا.

ایھا االخوة واالخوات :  نستطیع ان نفھم بوضوح ان نھضة الشعب المصري یوجھھا جمع من نخب السیاسة والحكماء بالتشاور والتنسیق بینھم،
ونتضرع الى هللا تعالى ان یأخذ بایدیم، غیر ان الذي ذكرناه انما ھو تجاربنا وانا باعتباري اخا لكم بالدین وانطالقا من التزامي الدیني قدمت لكم

تلك التجارب یا ابناء الكنانة ان االبواق العالمیة للعدو سوف ترفع عقیرتھا كما فعلت من قبل بالقول ان ایران ترید ان تتدخل، ترید ان تنشر
التشیع في مصر، ترید ان تصدر والیة الفقیھ الى مصر، وترید وترید، ھذه اكاذیب مألت اذاننا خالل 30 عاما، الھدف منھا ان یفرقوا بین

الشعوب بعضھا من مساعدة بعض، ویردھا ایضا المأجورون، یوحي بعضھم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرھم
وما یفترون.

ان ھذه االحابیل ال تثنینا اطالقا عن اداء ما حملنا االسالم من مسؤولیة وهللا من وراء القصد اقول قولي ھذا واستغفر هللا لي ولكم بسم هللا الرحمن
الرحیم والعصر ان االنسان لفي خسر اال الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
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