
 

 

  أمهية بعثة الرسول وعظمتها
  )هر( ـ حسينية اإلمام اخلميين هران ط:املكان
  م١٤/٤/٢٠١٨  . هـ٢٧/٧/١٤٣٩.   ش٢٥/١/١٣٩٧ :الزمان

   اجلمهورية اإلسالمية وسفراء البلدان اإلسالميةومسؤول :احلضور
 املبعث النبوي الشريف: احلضور

  
 

 اإلمام اخلامنئي صباح يوم السبت الواقع يف یمبناسبة عيد املبعث النبوي الشريف التق
. راء البلدان اإلسالمية يف طهرانم جبمٍع من مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية وسف١٤/٤/٢٠١٨

وخالل هذا اللقاء أشار اإلمام اخلامنئي للعدوان األمريكي الربيطاين الفرنسي على سوريا واصفاً إياه 
باجلرمية كما أكد مساحته على أنّ هذه الدول ال تتدخل إال من أجل فرض هيمنتها وحتقيق أهدافها 

 الكيميائية، بل يتدخلون لتحقيق أهدافهم االستعمارية هؤالء ال يعارضون األسلحة: حيث قال مساحته
   .الدوليونواالستبدادية الدولية ويتهمون هذا وذاك باالستبداد، واحلال أم هم املستبدون 

  
 )١( اهللا الرمحن الرحيم بسم

على آله الطيبني  هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا أيب القاسم املصطفى حممد، وواحلمد
 .الطاهرين، وصحبه املنتجبني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

الكبري ومنقطع النظري لكل احلضور احملترمني، والضيوف ) ص( عيد مبعث الرسول األكرم أبارك
األعزاء املوجودين يف اجلمهورية اإلسالمية، ولسفراء البلدان اإلسالمية احملترمني، ولكل الشعب 

 .، ولكل املسلمني واألحرار يف العاملاإليراين
 حدثٌ فريد ال نظري له، واحلقيقة أنه ال يوجد أي حدث آخر يف تاريخ البشر يرقى إىل أمهية البعثة

ذروة الرمحة اإلهلية ببين البشر ) ص(حيث جتسدت يف مبعث الرسول . بعثة الرسول وعظمتها
هو أكرب رمحة من ] القمة[ية اإلنسان وإليصاله إىل الذروة إنَّ إرسال الرسل واألنبياء هلدا. وباإلنسانية

فُِتح أمام البشرية طريق . الرب اخلالق بالبشر، وقد متثلت ذروة هذه احلركة يف بعثة الرسول األكرم
الدنيا، وقد تقدمت اإلنسانية ] احلياة[له القدرة والطاقة على أن يتقدم بالبشرية إىل األمام حىت آخر 

اليوم وإىل يومنا الراهن، وتقدمت أفكار البشر وعقوهلم، وحتولت الكثري من احلقائق اليت منذ ذلك 



 

 

تكفلت األديان ببياا إىل جزء من عرف اتمع البشري، واحلمد هللا على أن قلوب كل أبناء البشر 
 .مالت وجنحت حنو املعنويات

دية اهللا تعاىل بشكل حصري؛ مبعىن أن ال  جوهر قضية البعثة بتمثل بالتوحيد، والتوحيد يعين عبوإنَّ
تسيطر األهواء والرتوات والشهوات والغضب على حياة اإلنسان، وأن ال يكون االستبداد 

 اإلهلي موالدكتاتورية واألنانية هي اليت تدير حياة اإلنسان، ويكون مصدر إدارة حياة اإلنسان العل
بالدرجة األوىل، . هذا هو معىن التوحيد. واهلداية اإلهليةوالقدرة اإلهلية والرمحة اإلهلية والفيض اإلهلي 

كل أولئك الذين يريدون بأنانيام وتكبرهم واستبدادهم وظلمهم أن يسيطروا على شؤون اتمعات 
وكَذَِٰلك جعلْنا ِلكُلِّ «.  هذا الشعارنبشعار التوحيد، ولذلك يعادو] يزالون[البشرية، سوف يزاحون 

ع ِبيانورِل غُرالْقَو فرخٍض زعِإلَٰى ب مهضعوِحي بي الِْجنالِْإنِس و اِطنييا شوواجه كل ). ٢(» د
من . األنبياء والرسل أصحاب املال والتعسف ومستبدي العامل وعتاته وفراعنته وجاوهم وكافحوهم

 تقدم البشرية يوماً بعد يوم منذ فجر .دون الكفاح الذي خيوضه احلق لن يضطر الباطل إىل التراجع
التاريخ اإلنساين وإىل اليوم واقتراا حنو املعارف اإلهلية أكثر فأكثر إمنا كان بفعل الكفاح، فاحلق جيب 

من ). ٣(»  كفَروا يقاِتلونَ يف سبيِل الطّاغوِتينالَّذين آمنوا يقاِتلونَ يف سبيِل اللَِّه والَّذ«. أن يكاِفح
لكفاح ضد املستبدين والعتاة واملسيئني للبشرية والظاملني واجلائرين ال ميكن التقدم باحلق، ال بد دون ا

من كفاح وهذا ما قام به األنبياء، والتوحيد يتضمن املعامل العامة واألصول واخلطوط األصلية هلذا 
 .الكفاح

هلا تأثريها وهي مصدر تأثٍري » هللاال إله إال ا«. ليست جمرد قضية عقائدية وذهنية»  إله إال اهللاال»
احلكومة اإلسالمية هذه اليت أشار هلا السيد رئيس اجلمهورية واليت تأسست يف . ومنشأ عمٍل وممارسة

 معىن هلا إلّا على يد اهللا تعاىل ال؛ أي إن احلكومة يف األديان اإلهلية »ال إله إال اهللا«املدينة نامجة عن 
، اصطف ضده )٤(» اُهللا تفِلحوا  إلَّا  قولوا ال إٰله«: د أن قال الرسولوهلذا مبجر. ويد مبعوثي اهللا

وبعد ذلك يف املدينة عندما تأسس . أصحاب املال واجلور يف تلك البيئة احملدودة الصغرية، أي مكة
 والقوى العاملية لالصطفاف بوجه اإلسالم، وقد واإلمرباطورياتاحلكم اإلسالمي عادت احلكومات 

ا االصطفاف موجوداً منذ اليوم األول وحلد اليوم، ومنذ اليوم األول وحلد اآلن كان مصري كان هذ
تلك اجلماعة . الباطل يف هذه املواجهة هو التراجع إىل الوراء، وكان مصري احلق التقدم إىل األمام

انياً  مكة حتت كل تلك الضغوط اليت متارس ضدها صارت اليوم جمتمعاً إنسالقليلة اليت عاشت يف



 

 

. عظيماً له الكثري من املفاخر واألجماد والكثري من اإلمكانيات والكثري من األمل واملستقبل املشرق
 .على األمة اإلسالمية أن تعود إىل التوحيد من النخاع: جيب فهم هذا الشيء

م  كنا نؤمن بالتوحيد فلن ميكننا اخلضوع للجور ولن نستطيع اخلنوع للظلم وليس مبقدورنا عدإذا
وهلذا تعلن اجلمهورية اإلسالمية أننا حاضرون أينما . الوقوف بوجه الظامل، هذه هي طبيعة التوحيد

ألن . وهلذا نصر كل هذا اإلصرار على قضية فلسطني. كان هناك جمتمع مظلوم وال بد من نصرته
هذه هي . وممقتضى التوحيد أن يقف اإلنسان مقابل جور الظامل وتعسفه الذي ميارسه ضد املظل

طبعاً كانت الضغوط على . وال شك يف أنَّ هلذا تقدمه وتطوره. حقيقة التوحيد والبعثة تذكرنا ذا
 ـ كثرية، ولكن لسبعنيالشعب الفلسطيين يف هذه األيام واأليام املاضية ـ طوال هذه األعوام ا

عليهم بسهولة وأن   يتغلبواالحظوا أنَّ هذه اجلماعة احملدودة املظلومة اليت استطاع الصهاينة أن
يشردوا شعباً من بلده ويسلبوه بالده ويسيطروا هم على تلك البالد، هذا الشعب الضعيف نفسه 

 الصهيونية بالضعف والعجز يف لدولةحتول اليوم إىل فلسطني مقتدرة تهدد الدولة الصهيونية، وتشعر ا
 سوف ينتصرون على الصهاينة، وسوف ، وال شك يف أن الفلسطينيني]الشعب الفلسطيين[مواجهته 

 .تعود فلسطني للفلسطينيني
وهذا هو سبب تواجدنا يف .  سبب وقوفنا إىل جانب مجاعات املقاومة يف منطقة غرب آسياهو هذا

إنَّ «أن يقال . سوريا ملواجهة وجماة اإلرهابيني الذين أوجدم أمريكا وعمالء أمريكا يف املنطقة
 فارغٌ ال معىن كالمفهذا » توسعية وتريد احتالل املكان الفالين] دولة[ة يف إيران اجلمهورية اإلسالمي

له وهو كذب وخبالف الواقع، ال، إننا ال ننوي التوسع وليست لدينا نظرة توسعية حنو أي مكان يف 
طاقات العامل، وال حنتاج لذلك، فاحلمد هللا ميتلك الشعب اإليراين بلداً كبرياً عامراً زاخراً بال

هذا التواجد سببه وجود مقاومة ضد الظلم يف سوريا ويف منطقة غرب آسيا، وحنن . واإلمكانيات
وهلذا تالحظون أنَّ جبهة املقاومة وبتوفيق من اهللا وبفضل املساعدات . متواجدون هناك هلذا السبب

اليت قُدمت وبربكة الشجاعة اليت أبدا القوات السورية استطاعت االنتصار على اإلرهابيني 
املدعومني بل املصنوعني من ِقبل أمريكا والغربيني ومرتزقتهم يف املنطقة ـ مثل السعوديني وأشباههم 

 .مية واالنكسار عليهمـ وفرض اهلز
 نفسها اليت كانت باألمس تدعم داعش سراً وعالنية يزعمون اليوم أم كانوا متواجدين األطراف

يف هذه الكلمة اليت . ال صحة هلذا، فلم يكن هلم أي دور! كذب] جمرد[اتهم وأم هزموهم، 
 ،»سورياستطعنا هزمية داعش يف إننا ا«قبل ساعات من اآلن، يقول ) ٥(ألقاها الرئيس األمريكي 



 

 

لقد تدخلوا يف املواطن اليت اعتربوها ضرورية وقدموا املساعدة؛ يف املواقع اليت ! كذبةٌ واضحةٌ فاضحة
وكان هلم دورهم قبل هذا يف إجياد . كان عناصر داعش األصليون حماصرين تدخلوا وأنقذوهم

 اخلبيثة دات أن يصنعوا هذه املوجوداعش، وقد استطاعوا بأموال السعودية وأمثال السعودية
ويطلقوها على الشعبني العراقي والسوري، بيد أنَّ املقاومة مقابل أمريكا ومقابل عمالء أمريكا 

 .استطاعت إنقاذ هذين البلدين، وكذا سيكون احلال بعد اآلن أيضاً
أعلن بصراحة أنَّ إنين ) ٦! (وقت السحر من ليلة أمس على سوريا جرمية] الذي شن[ اهلجوم إنَّ

! جمرمون وقد ارتكبوا جرمية) ٨(ورئيسة وزراء بريطانيا ) ٧(الرئيس األمريكي والرئيس الفرنسي 
وبالطبع لن يستفيدوا شيئاً، ولن جينوا شيئاً، كما أم تواجدوا يف السنني املاضية يف العراق وسوريا 

: ال الرئيس األمريكي قبل أيام من اآلنق. وأفعانستان وارتكبوا مثل هذه اجلرائم ومل جينوا أي شيء
يف منطقة غرب آسيا ـ وعلى حد تعبريه الشرق األوسط ـ ومل ] دوالر[إننا أنفقنا سبعة ترليون "

 أمريكا بعد اآلن أيضاً أنَّ أي ماٍل لمولتع. ، وهذا صحيح، مل يرحبوا ومل يستفيدوا شيئاً"نربح أي شيء
 .ملنطقة فإا لن تكسب منه أي شيءتنفقه وأي مسعى تسعاه  يف هذه ا

سالمية على الشعوب اإل.  مواجهة هذه األحداث علينا أن نصحو وأن نكون يقظني حذرينيف
أعداء األمة [والبلدان اإلسالمية واحلكومات املسلمة أن تخزن التجارب وتدرك ما الذي يفعلونه 

 انستانإم يريدون توجيه ضربة لألمة اإلسالمية، وليس اهلدف سوريا أو العراق أو أفغ]. اإلسالمية
على البلدان اإلسالمية . لشيءيريدون اإلضرار ذا ا. فقط، اهلدف هو وجود اإلسالم يف هذه املنطقة

أن تعي هذا الشيء، جيب أن ال جتعل احلكومات اإلسالمية نفسها يف خدمة أهداف أمريكا وبعض 
إننا ننظر إىل « علناً مريكيليس من الفخر لبلٍد مسلٍم أن يقول عنه الرئيس األ. البلدان الغربية املعتدية

لوب، هل هذه مفخرة؟ يف الدعاية االنتخابية األخرية ينظرون إليهم على أم بقرة ح! »البقرة احللوب
يف العام املاضي قال الرئيس األمريكي احلايل هذا الكالم، قال إننا ننظر للسعوديني باعتبارهم بقرةً 

 ذلٌ أسوء من هذا بالنسبة لدولٍة ولشعٍب ما؟ يأخذون كفهل هناك ذُلٌ أكثر من هذا؟ هل هنا! حلوباً
 بأا بقرة حلوب، ويهينوننها، ليس هناك ذلةٌ لبلد وحلكومة أسوء من هذا، أمواهلا مث خياطبوا

 .(٩(» وِللَِّه الِعزةُ وِلرسوِلِه وِللمؤِمنني«. واإلسالم يعارض هذه الذلة
هذه الذِّلة عالمةٌ على أم ال إميان هلم، وليسوا مؤمنني، .  كانوا مؤمنني فيجب أن يكونوا أعزةإذا

إننا هجمنا على سوريا ملكافحة استخدام «يقول الرئيس األمريكي . ما يكذب سادمويكذبون ك
 السالح الهذا الكالم كذب، إم ال يعارضون استخدام السالح الكيميائي، ! »السالح الكيميائي



 

 

. اليمن يقصف اآلن يومياً وهم يدعمون هذا القصف. الكيميائي وال أية جرمية أخرى ضد اإلنسانية
إم ال . ناطق خمتلفة من العامل يتعرض املسلمون للضغوط فيدعمون ذلك الظامل ويساعدونهويف م

 صداماً ارم واهؤالء أنفسهم دعم. يرتعجون وال يتأملون ألن أناساً يتعرضون للمحن واآلالم
 وساندوه، وقد قُتل وأصيب آالف الناس من الشعب اإليراين والعراقي بواسطة األسلحة الكيميائية
اليت استخدمها صدام، وال يزال بني أبناء شعبنا الذين كانوا يومذاك شباباً أصيبوا وقتها، وهم 

 لتحقيق أهدافهم ونهؤالء ال يعارضون األسلحة الكيميائية، بل يتدخل. موجودون ويعانون
 االستعمارية واالستبدادية الدولية ويتهمون هذا وذاك باالستبداد، واحلال أم هم املستبدون

وبالطبع فإن الدكتاتوريني واملستبدين لن يفلحوا ولن يرحبوا يف أي مكان يف العامل، وهؤالء . الدوليون
 يف هذه املنطقة ويف أية منطقة متارس هاأيضاً لن يرحبوا ومن املؤكد أن أمريكا سوف تنهزم يف أهداف

 .املنطقة أيضاً إن شاء اهللالظلم فيها، وال شك يف أن الشعوب سوف تنتصر، وهذا ما سيكون يف هذه 
.  صامد واحلمد هللا، الشعب اإليراين بتجربته اليت ترقى ألربعني سنة، صامد على مقاومته وثباتهشعبنا

والصمود مقابل العدو يفرض عليه . التراجع مقابل العدو يشجع العدو أكثر: لقد اختربنا هذا الشيء
سنةَ اللَِّه الَِّتي قَد *  ثُم لَا يِجدونَ وِليا ولَا نِصريا روا لَولَّوا الْأَدبارولَو قَاتلَكُم الَِّذين كَفَ«. التراجع

إذا صمدمت بوجه الظلم واالستبداد : هذه سنة اهللا). ١٠(»  ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديلًاۖخلَت ِمن قَبلُ 
هذا ما يذكره .  يقيناًراجعرمي العامل فإم سيضطرون للتوالتعسف ومنطق القوة واخلبث وجرائم جم

ونتمىن أن يوفق اهللا . القرآن الكرمي كسنة تارخيية وإهلية أكيدة، وهذه السنة سوف تتحقق إن شاء اهللا
يف القريب العاجل الشعب اإليراين، والشعب السوري، والشعب العراقي، وشعب فلسطني املظلوم، 

 يتعرضون فيها للضغوط يف العامل؛ أن يت، واملسلمني يف كل املناطق الوشعب كشمري، وشعب بورما
اللهم مبحمد وآل حممد اغمر أرواح . يوفقهم إن شاء اهللا ليستطيعوا فرض التراجع على األعداء

الشهداء الطيبة ـ شهداء طريق احلق واحلقيقة ـ والروح الطاهرة لإلمام اخلميين اجلليل بلطفك 
 .وفيضك

 
 .اهللا وبركاته ليكم ورمحة  عوالسالم

 
  

 



 

 

  
 

 :اهلوامش
 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية يف (ـ يف بداية هذا اللقاء ألقى حجة اإلسالم واملسلمني حسن روحاين  ١

 .كلمة باملناسبة) إيران
 
 .١١٢ـ سورة األنعام، شطر من اآلية  ٢
 
 .٧٦ـ سورة النساء، شطر من اآلية  ٣
 
 .٢٠٢، ص ١٨ـ حبار األنوار، ج  ٤
 
 .ـ الرئيس األمريكي دونالد ترامب ٥
 
 .ـ إشارة إىل العدوان األمريكي الربيطاين الفرنسي على سوريا ٦
 
 .ـ الرئيس الفرنسي إميانوئيل مكرون ٧
 
 .ـ رئيسة الوزراء الربيطانية تريزا مي ٨
 
 .٨ـ سورة املنافقون، شطر من اآلية  ٩
 

 .٢٣ و ٢٢ـ سورة الفتح، اآليتان  ١٠


