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  .م٢٠١٨/٠٤/٢٦.  هـ٩/٨/١٤٣٩.  ش٦/٢/١٣٩٧: الزمان

  
  ع منه فسوف توجه هلا الضربات والصفعاتإذا أعرضت األمة اإلسالمية عن القرآن الكرمي ومل تنتف

  
 

م لقاء اإلمام اخلامنئي ٢٦/٤/٢٠١٨صباح يوم اخلميس ) رمحه اهللا(استضافت حسينية اإلمام اخلميين 
وخالل هذا اللقاء أكد قائد . باملشاركني يف الدورة اخلامسة والثالثني ملسابقات القرآن الكرمي الدولية

اللتزام باألوامر اإلهلية الواردة يف القرآن الكرمي حيث تناول مساحته الثورة اإلسالمية على وجوب ا
أمهية الوالية بني املؤمنني وعدم اخلضوع والتذلل للمشركني، كما لفت مساحته إىل كون القرآن 

 .الكرمي شفاء نافع للناس من ما يعتريهم من أمراض
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم  
الصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله واحلمد هللا رب العاملني، و

 .الطيبني الطاهرين املعصومني، وعلى صحبه املنتجبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
إلقامة هذه اجللسة الرائعة املفيدة ] علينا[ جداً ونشكر اهللا تعاىل ألنه من بالتوفيق نمسروروحنن 

األوقاف وباقي األشخاص الذين ] مؤسسة[نشكر أخوتنا يف . ين سنة أخرى ومرة أخرىاحلافلة باملعا
تعاونوا مع مؤسسة األوقاف إلقامة هذه اجللسة، ونرحب بالضيوف الذين شاركوا وتعاونوا يف هذا 

مأجورون كلكم إن شاء ]. األمر[احلدث القرآين ويف هذا التجمع ويف هذا االحتفال القرآين يف واقع 
 .اهللا

جيب أن . قضية القرآن قضيتنا بالغة األمهية، وهي قضية العامل اإلسالمي واألمة اإلسالمية الدائمة
إذا مل تنتفع األمة اإلسالمية من القرآن وإذا أعرضت عن القرآن ـ وهذا ما حصل . نتمسك بالقرآن



 

 

ب بأضرار، وقد لألسف يف فترات كثرية من تارخينا ـ فسوف توجه هلا الضربات والصفعات وتصا
 .[ذه األضرار[أصيبت 

حنن اليوم حباجة إىل القرآن، والعمل بالقرآن هو الطريق الصحيح حلياة اتمعات اإلسالمية واألمة 
القرآين ] النص[و» إنَّ ٰهذَا القُرآنَ حبلُ اهللا«: يف إحدى الروايات)] ص(النيب [يقول . اإلسالمية

وهو النور «، حبل اهللا هذا هو نفسه القرآن )٢(»  جميعا وال تفَرقواواعتِصموا ِبحبِل اِهللا«: يقول
؛ ما هي خصوصية النور؟ النور ينري األجواء، ويرشد اإلنسان إىل الطريق، فيكتسب اإلنسان به »املُبني

دة إذا مل يكن النور فلن تعمل العيون ولن يكون هناك فائ. القدرة على اإلبصار ويكتسب البصرية
إنَّ لنا عقالً ولدينا قدرات متنوعة ولدينا قدرة فكرية، ولكن إذا مل يكن . منها، ألا لن ترى شيئاً

. وهذا النور هو القرآن. لن يكون بإمكاا مساعدتنا، فالنور ضروري] القدرات[النور فإنَّ هذه 
لدان اإلسالمية، والحظوا الحظوا ختلف الب. ؛ حنن مرضى ونعاين من أمراض)٣(» والشفاُء الناِفع«

أنْ يقف الرئيس األمريكي هناك ويقول بكل وقاحة . تسلط الكفار على كثري من البلدان اإلسالمية
إذا مل نكن حنن فإنَّ بعض هذه البلدان العربية لن تستطيع أن حتافظ على نفسها حىت ألسبوع واحد، 

 .ا أسوء من كل األمراضفهذا إذالل للمسلمني، وهذا بسبب أنه مرض، فمرض الذلة هذ
ِعصمةٌ ِلمن «. هذه ذلة وهي بسبب عدم التمسك بالقرآن، وألننا فقدنا هذا الشفاء وهذا العالج

إننا اليوم حباجة إىل القرآن، حنتاج . هذا واقع، هذا هو القرآن) ٤(»  ونجاةٌ ِلمن تِبعه  ِبِه تمسك
.  االجتماعية أو يف سياستنا أو يف سلوكنا احلكوميالقرآن سواء يف حياتنا الشخصية أو يف حياتنا

محمد رسولُ اللَِّه والَّذين معه أَِشداُء «: القرآن يعطينا الدروس، كهذه اآليات اليت تليت اليوم هنا
ماهم يف وجوِهِهم ِمن علَى الكفّاِر رحماُء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانا سي

أَِشداُء «أوهلا . هذه هي خصوصيات املؤمن، والقرآن يقول جيب أن تكونوا هكذا) ٥(» أَثَِر السجوِد
اليت ميكن التغلغل ] اهلشة[الوقوف بصالبة أمام الكفار، فال تكونوا كالسواتر الناعمة » علَى الكفّار

 املسلمني أن يقفوا بوجه االستكبار، على املسلمني أن على. فيها، بل قفوا مقابل الكفار كسد مكني
يقفوا بوجه تعسف أمريكا وباقي عتاة العامل، وإذا مل يراعوا هذا الشيء وإذا مل يأوا هلذه احلدود 

 .فسوف تصيبهم الذلة ويعتريهم الفساد ويعانوا من التخلف، وهذا ما حدث اآلن لألسف
أُوٰلِئك «: يف اآليات األخرية من سورة األنفال حني يتحدث عن الوالية بني املؤمنني] اهللا تعاىل[ويقول 

بعضهم اَوِلياُء «ويقول عن الكفار يف اآلية التالية إم . ، هذا عن املؤمنني)٦(» بعضهم أَوِلياُء بعٍض
يضاً توجد فيما بينهم ، فاملؤمنون أولياء بعضهم البعض وجتمعهم عالقات والئية، والكافرون أ»بعٍض



 

 

، ومعناه أنَّ ]تكليف وتوجيه[إذن فهذا تكليف بصيغة اإلخبار لكنه يف الواقع إنشاء . عالقات والية
هذه هي . املؤمن جيب أن تكون له عالقة والية مع املؤمن، وليكن من أي مكان من العامل اإلسالمي

بلة، عندما ينظر إىل الكفار جيب أن ال تكون له ويف املقابل، ويف اجلبهة املقا. الوحدة اليت نتحدث عنها
. والية الكفار تسبب البؤس والتعاسة للمسلمني. والية م] عالقة[عالقة وآصرة م وال تكون له 

مثل هذه الوالية اليت تشاهدوا اليوم، حيث راحت بعض البلدان تتبادل مع الكيان الصهيوين 
ِإلَّا تفْعلُوه تكن ِفتنةٌ ِفي «: مث يقول. سية واالقتصادية وغري ذلككلمات الود والعالقات املتنوعة السيا

كبري ِض وفَسادإذا مل تكن هذه الوالية بني املؤمنني وإذا مل تراع حالة انعدام الوالية بني )٧(» الْأَر ،
مثة . حلايلوقد حصل هذا يف الوقت ا. املؤمنني والكفار فسيكون يف ذلك فتنة وفساد كبري يف األرض

يف منطقتنا اإلسالمية اليوم حرب، مثة حرب داخلية، وهناك سفك دماء، وضغوط كثرية، تشن 
الحظوا . حكومات عدمية العقل ومتخلفة يف بعض البلدان حرباً ضد بلداٍن أخرى، وترتكب اجلرائم

ة التابعة هلذه اآللة احلربي[يتبدل عرسهم إىل عزاء، ! أية مصيبة يعاين منها الشعب اليمين اليوم
والواقع يف أفغانستان . تقصفهم وتقتل الناس يف األزقة واألسواق واملساجد وما شاكل] احلكومات

بشكل، ويف باكستان بشكل، ويف سوريا بشكل، هذا يعود ألننا حنن املسلمني نسينا الوالية بني 
و عملنا بالقرآن الكتسبنا ل. عدم العمل بالقرآن] نتيجة[أي إننا ال نعمل بالقرآن، هذا ! املؤمنني

 .هذا هو السبيل الذي حيقق للمسلمني السعادة. العزة
حنن يف اجلمهورية اإلسالمية استطعنا الوقوف بوجه تعسف االستكبار لقرابة أربعني عاماً ومتكّنا من أن 

تأصلت . نتقدم إىل اإلمام على الرغم من أنوف الذين أرادوا القضاء على اجلمهورية اإلسالمية
! جذورنا أكثر وازدادت قدراتنا وإمكانياتنا وحققنا مزيداً من التقدم، على الرغم من أنف العدو

وجتويده وما شابه، هذه كلها مقدمات، وحفظ القرآن ] أطواره[قراءة القرآن هذه وتالوته وأحلانه 
. للعملمقدمة للفهم، والفهم مقدمة ] مجيعها[مقدمة، وقراءة القرآن يف هذه اجللسات مقدمة؛ 

انظروا أيها الشباب األعزاء ـ وغالبيتكم من الشباب ـ للقرآن ذه العني ولتكن مشاعركم اجتاهه 
ذا الشكل بأن تتعلموا معارف القرآن حلياتكم ـ حياتكم الشخصية وحياتكم االجتماعية وحياتكم 

 .تقيدوا ذا. احلكومية ـ وتطبقوها هلذا اهلدف
 النظرة وذا الشعور سيكون غد العامل اإلسالمي أفضل من يومه بكثري، إذا تعاملتم مع القرآن ذه

إذا . ولن تتجرأ أمريكا أن تتسلط على البلدان اإلسالمية وعلى األمة اإلسالمية وددها ذا الشكل
اعتمدنا على القرآن وتعلمنا منه ومتسكنا به لكان هذا متسكاً حببل اهللا، والتمسك حببل اهللا من شأنه 



 

 

عندما مترون مبسار معني وهناك عروة متسكون ا بقوة فلن يعود .  جيعل اإلنسان يقف بقوة وثباتأن
نتمىن أن يقترب العامل . هذا هو حبل اهللا الذي إنْ متسكتم به زال خطر السقوط. هناك خطر السقوط

 .اإلسالمي من هذه احلال يوماً بعد يوم
 .مللتقى وحلضوره وضيوفهأتقدم مرة أخرى بالشكر للقائمني على هذا ا

 . اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة
 ــــــــــــــــ

ـ يف بداية هذا اللقاء الذي أقيم يف اية الدورة اخلامسة والثالثني من مسابقات القرآن الكرمي  ١
الدولية، ألقى حجة اإلسالم واملسلمني علي حممدي رئيس مؤسسة األوقاف والشؤون اخلريية كلمة 

 .املناسبةب
 .١٠٣ـ سورة آل عمران، شطر من اآلية  ٢
 .١٩١، ص ٦ـ وسائل الشيعة، ج  ٣
 .١٣، ص )ع(ـ تفسري ينسب لإلمام احلسن العسكري  ٤
 .٢٩ـ سورة الفتح، شطر من اآلية  ٥
 .٧٢ـ سورة األنفال، شطر من اآلية  ٦
 .٧٣ـ سورة األنفال، شطر من اآلية  ٧


