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   اإلسالم أعداءفلسطين هي مفتاح غلبة المسلمين على 
  )ره( اإلمام الخميني ةطهران ـ حسيني: المكان

  "وقضية التكفيريين) ع(محبو أهل البيت "مؤتمر انعقاد : المناسبة
  .م٢٣/١١/٢٠١٧.   هـ٤/٣/١٤٣٩.  ش٢/٩/١٣٩٦: الزمان

  "كفيريينوقضية الت) ع(محبو أهل البيت "ن في مؤتمر والمشارك: الحضور
  

صــباح يــوم " وقــضية التكفيــريين) ع(محبــو أهــل البيــت "خــالل لقائــه المــشاركين فــي مــؤتمر 
، رأى قائـــد الثــورة اإلســـالمية اإلمــام الـــسيد علــي الخـــامنئي فـــي ٢٣/١١/٢٠١٧الخمــيس 

وحـــدة األمــــة اإلســــالمية أوجــــب الواجبــــات خاصــــة فـــي ظــــل الظــــروف التــــي تعيــــشها األمــــة 
ـــة ـــة اإلســـالمية فـــي وجـــه كمـــ. اإلســـالمية هـــذه اآلون ـــوف الجمهوري ـــى وق ا أكـــد ســـماحته عل

ـــاء األمـــة اإلســـالمية، ووصـــف  ـــين أبن ـــة ب ـــى زرع الخـــالف والفتن ـــة إل مـــؤامرات األعـــداء الرامي
  .  سماحته القضية الفلسطينية بقضية العالم اإلسالمي األولى ومفتاح انتصارات األمة

  
  : خالل هذا اللقاءوفي ما يلي النص الكامل للكلمة التي ألقاها سماحته

  
  )١(بسم اهللا الرحمن الرحيم 

والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المـصطفى محمـد، 
  .وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ًبكــم كثيــرا، أرحــب بكــم جميعــا مــن ًأيهــا اإلخــوة األعــزاء، أيتهــا األخــوات العزيــزات، مرحبــا  ً
ــا المــسلمين فــي أي . إنكــم هنــا فــي داركــم وبــين إخــوانكم. صــميم القلــب ــا ننظــر إلخوتن إنن

مكــان مــن العــالم بهــذه النظــرة، إننــا إخــوة فيمــا بيننــا، نعتبــركم إخواننــا، وقــد أثبتنــا بتوفيــق اهللا 
  .ًوعونه مشاعرنا األخوية على الصعيد العملي أيضا

ٍبيت ال يختص بجماعة معينة في اإلسالمحب أهل ال ٍ.  
ٍموضـوع علـى جانـب كبيـر مـن ) علـيهم الـسالم(موضوع هذا المؤتمر وهو محبـة أهـل البيـت  ٍ ٌ

ٍحــب أهــل البيــت ال يخــتص بجماعــة معينــة فــي اإلســالم، فكــل المــسلمين يحبــون . األهميــة ٍ ّ
ٌهنــاك عــدد كــان ). ص(، كــل المــسلمين يــودون أهــل بيــت الرســول )ص(أهــل بيــت الرســول 

ًمحدود وقليل جدا في التاريخ اسمهم النواصب، وحتى هؤالء أيـضا مـن المحتمـل أن تكـون  ً ٌ
ـــة  ـــة بـــالمعنى الحقيقـــي للكلمـــة، ولكـــن قاطب دوافعهـــم دوافـــع سياســـية، وليـــست دوافـــع ديني
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ٌحــسن، نفــس هــذه . ُالمــسلمين منــذ الــصدر األول وإلــى اليــوم يعتبــرون محبــين ألهــل البيــت
إذن يمكن إيجاد إجمـاع بـين المـسلمين بواسـطة محبـة : ًدرسا لنا، والدرس هوُالجملة تعتبر 

كمــا أن . ًيمكــن جعــل هــذه المحبــة محــورا لالتحــاد واالتفــاق بــين المــسلمين. أهــل البيــت
الوجــود المبـــارك لرســـول اإلســالم وســـيلة ومحـــور للوحـــدة بــين المـــسلمين، وكمـــا أن القـــرآن 

ًمــسلمين، يمكــن لمحبــة أهــل البيــت أيــضا أن تكــون والكعبــة الــشريفة محــور لالتحــاد بــين ال
  .ًمحورا التحاد المسلمين وتقريب قلوبهم من بعضهم

وأقولهــا لكــم أيهــا اإلخــوة األعــزاء إن العــالم اإلســالمي اليــوم بحاجــة شــديدة لهــذا االتحــاد 
إن جــسد العـالم اإلســالمي اليـوم جــريح، وقـد اســتطاع أعـداء اإلســالم مـن خــالل . والتعـاطف

حــروب والخالفــات إفــشال المــسلمين فيمــا بيــنهم وإشــغالهم بعــضهم بــبعض ودفــع خلــق ال
الكيــان الــصهيوني الغاصــب يعــيش األمــان فــي منطقــة غــرب آســيا . أعــدائهم إلــى زوايــا آمنــة

هذه حقيقة وواقع قائم في الوقت الحاضـر، وهـو ! بينما يخوض المسلمون في دماء بعضهم
يكا، ومن فعل الصهيونية الدولية، ومن فعـل أتبـاعهم من فعل أعداء اإلسالم، إنه من فعل أمر

يجـب أن نعتـرف بكـل أسـف بـأن هنـاك داخـل األمـة اإلسـالمية . ومعاونيهم في هذه المنطقـة
ــده أمريكــا والــصهيونية، ويتكفلــون  ــا تري ــنفس م والحكومــات اإلســالمية نفــسها مــن يقومــون ب

ذا؟ مـن أجـل جـرح جـسم األمـة بنفقاته، ويوفرون مقدماته، فيغدون أدوات لهـم، مـن أجـل مـا
فــي مثــل هــذه الظــروف فــإن اتحــاد األمــة اإلســالمية أوجــب الواجبــات، يجــب أن . اإلســالمية

  .نجتمع حول بعضنا
  .إن اتحاد األمة اإلسالمية أوجب الواجبات، يجب أن نجتمع حول بعضنا

ألمر لمحبـة أهـل البيــت جـذورها القرآنيــة، وجـذورها فـي األحاديــث الـشريفة، وهــي ليـست بــا
ُ فـيكم  ِ تـارك ِّانـي«الحديث المتفق عليـه بـين الفـرق اإلسـالمية وهـو حـديث الثقلـين . الجديد

ى يـردا علـي الحوض َـالثـقلين كتاب اهللا وعترتي اهل بيتي فانـهما لن يفترقـا حت ّ ِ ـِ َ ََ َ ُ ِ َِ َ َ َ ِ َ ِ َ َ  «)مـع أنـه ) ٢
ًله، وإذن فالمحبـة أيـضا تفهـم يعلمنا اتباع أهل البيت، لكن االتباع من دون المحبة ال معنى 

ّحــين يقــول عــز وجــل فــي القــرآن الكــريم. مــن هــذا الحــديث ُإنمــا يريــد اهللا ليــذهب عنكم «: ّ َــ َ ِ ِ ُ ُ 
ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا َ َ َ ِ َ َ َ  «)فإن هذا الطهر والنقاء الـذي أراده اهللا تعـالى فـي )٣ ،

ّأهل البيت يستدعي هذا العشق والمحبة التي يكن إذن، سـتكون . ها المـسلمون ألهـل البيـتُ
  .هذه وسيلة التحاد المسلمين
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ّتكمــن مــصلحة أعــداء اإلســالم فــي جــر الحــروب إلــى داخــل العــالم اإلســالمي، وقــد جروهــا  ّ
وأقولها لكـم إننـا نعتقـد ). في المستقبل(إننا وقفنا بوجه مؤامرة العدو هذه وسنقف . لألسف

  . يئته وبإذنه سوف ننتصر على أعدائنا في هذه المواجهةأننا بتوفيق اهللا تعالى وإرادته ومش
كـل مـن يفهـم ويـدرك قـضية فلـسطين بـصورة . فلسطين اليـوم قـضية العـالم اإلسـالمي األولـى

قـضية فلـسطين مفتـاح االنتـصار علـى . صحيحة يعتـرف بأنهـا قـضية العـالم اإلسـالمي األولـى
ـــومأعـــداء اإلســـالم، وهـــي أهـــم قـــضية فـــي العـــالم اإلســـالمي ال لمـــاذا؟ ألن فلـــسطين بلـــد . ي

لـيس الكـالم عـن اغتـصاب قريـة أو مدينـة، إنمـا اغتـصب العـدو . إسالمي اغتـصبوه مـن أهلـه
ًبلـــدا وجعلــــه مقــــرا لإلخــــالل فــــي أمــــن بلــــدان هــــذه المنطقــــة يجــــب مكافحــــة هــــذه الغــــدة . ً

ة ًولكم أن تالحظوا اآلن أن شخصا في لبوس المفتي الديني يفتي بحرمـة مكافحـ. السرطانية
ــا ! الــصهيونية وعــدم جــواز مــساعدة الجماعــة الفالنيــة التــي تناضــل ضــد الــصهيونية ًهــذا حق

ْفاجعة أن يعمل البعض في العالم اإلسالمي ضد مصالح اإلسالم بهـذه الـصورة، وتكـون لهـم 
ــأن المــؤمنين  ــي الــصريح ب ــنص القرآن ــة مــع األعــداء، وذلــك تمامــا بخــالف ال ًعالقــاتهم الودي ّ

ُاشدآء على الكفار رحمآء بيـنـهم« َ ََ َُ ُُ ِ ّ َ ّ ِ رحمـاء مـع «و » أشـداء علـى المـسلمين«، فهـؤالء )٤(» َ
ٍعالقاتهم حسنة معهم لكن انظروا ما الذي يفعلونه بالمسلمين من بـث للخالفـات . »الكفار

  .ٍوزرع لشجرة داعش الخبيثة وأمثال داعش في العراق وسوريا وباقي المناطق
 االنتـصار علـى أعـداء اإلسـالم، وهـي أهـم قـضية فـي العـالم اإلسـالمي قضية فلـسطين مفتـاح

  .اليوم
بــالطبع اجتثــت هــذه الــشجرة فــي العــراق وســوريا، ولكــن ال يمكــن االطمئنــان، وقــد يطلقــون 

َمثــل هــذا الــشيء فــي أمــاكن أخــرى، فأمريكــا لــن تقلــع عــن معــاداة اإلســالم ِ يجــب أن نكــون . ُ
يقـول اإلمـام أميـر . هزيتنـا فـال يأتوننـا علـى حـين غـرةيقظين واعين صاحين، ونحافظ على جا

دم«: فــي نهــج البالغــة) عليــه الــسالم(المــؤمنين  َــواهللا ال أكــون كالــضبع تنــام علــى طــول الل ِِ ٰ َ ُ َ ُ  ُ َ ِ َ «
. يجــب أن نكــون هكــذا، فــال يمكننــا أن نخلــد إلــى النــوم ونغفــل ونتجاهــل كيــد العــدو). ٥(

  .يجب أن نكون يقظين
. ياتها، ومن مقتـضياتها هـذه اإلخـوة والمحبـة التـي يجـب أن تكـون بيننـالهذه الصحوة مقتض

تقتــضي هــذه المحبــة مكافحــة ومواجهــة العوامــل التــي تعــادي العــالم اإلســالمي بــصراحة، أو 
يجــب أن تحملــوا رســالة هــذه الروحيــة فــي البلــدان المختلفــة، . التــي تــساعد أولئــك األعــداء

ولـــيس المـــراد فـــي كـــل المـــواطن . هـــة والمجابهـــةوتحـــافظوا علـــى جاهزيـــة المـــسلمين للمواج
ّالحرب العسكرية، إنما ينبغي أن تعرفوا أذهان مخاطبيكم ومتلقـيكم ـ النـاس الـذين يـسمعون 
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ــوم فــي العــالم اإلســالمي إننــا بالتأكيــد لــن نــضع هــذا . كالمكــم ـ علــى الحقــائق القائمــة الي
ّن أن اهللا تعـالى سـوف يمـد لنـا ًالواجب أرضا، إننا لن نتـرك هـذا الواجـب، ونحـن علـى ثقـة مـ

َيا أيـها الذين آمنـوا ال «الذين خالفوا اآلية القرآنية القائلة . يد العون للنجاح في هذه المهمة ُ َ ََ ِ  َ َ
ِتـتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تـلقون إليهم باْلمودة  ََ َ َِ ِ َِْ َ ُ ُْ ُ ََ َِ ْ ْ  ُ َُ َ ُ ِ  «)واتخذوا أعـداء المـسلمين وأعـداء ) ٦

 وأعــداء اهللا أصــدقاء يبــادلونهم المــودة، هــؤالء هــم أعــداء اإلســالم الحقيقيــون فــي اإلســالم
  .داخل المجتمع اإلسالمي

نحــن المــسلمون فــي مختلــف البلــدان . الحمــد هللا علــى أن العــالم اإلســالمي قــد تــيقظ اليــوم
ٌواقـــع عظـــيم، إننـــا واقـــع مفـــروض علـــى االســـتكبار والكفـــر يمكـــن للعـــالم اإلســـالمي اليـــوم . ٌ

والحمد هللا على أن هنـاك فـي الجغرافيـا . قوف بوجه الكفر واالستكبار وفرض كلمته عليهالو
ًنحـن طبعـا لـم نـصل . اإليرانية حكومة تحمل اسم اإلسالم وهي تفخر بأنهـا حكومـة إسـالمية

بعد إلى كل مطامحنا في تحقيق سيادة اإلسالم في البالد، فنحن في منتصف الطريـق، لكـن 
هــذا هــو . األهــداف اإلســالمية وتحكــيم الــشريعة اإلســالمية بالكامــلهــدفنا هــو تحقيــق كــل 

هدفنا وسوف نتابع هذا الهدف بتوفيق اهللا تعالى وإذنه، وسيكون هذا وسـيلة لالنتـصار علـى 
  .هذا واقع قائم وموجود هنا في الوقت الحاضر. أعداء اإلسالم

ــة اإلســالمية أيهــا اإلخــوة األعــزاء، أيتهــا األخــوات العزيــزات، مــضى علــى تأســيس  الجمهوري
قرابــة أربعــين ســنة، وقــد ناصــبتنا أمريكــا العــداء منــذ اليــوم األول وإلــى اليــوم، وناصــبتنا جبهــة 
الكفر واالستكبار والصهيونية العداء، وتآمرت علينا، واسـتخدمت كـل مـا اسـتطاعت ضـدنا، 

رغم مــن مارســوا الحظــر االقتــصادي، والهجــوم العــسكري، وقــاموا بأعمــال مختلفــة، وعلــى الــ
ًكــل هــذا فقــد تقــدمنا إلــى األمــام دائمــا طــوال مــا يقــارب األربعــين عامــا إن تقــدم الجمهوريــة . ً

ــه األمــور قبــل  اإلســالمية فــي الوقــت الــراهن بتوفيــق مــن اهللا ال يقبــل المقارنــة بمــا كانــت علي
  .خمس وثالثين سنة ثالثين سنة أو

بار، ســوف نقـــدم مـــساعدتنا أيــن مـــا اســتدعت الحاجـــة مـــساعدتنا لمواجهــة الكفـــر واالســـتك
  .ّهناك؛ هذا ما نقوله بصراحة وال نتحرج من قوله

ّلقد أرادوا القضاء علينا فزاد اهللا تعالى من قوتنا علـى الـرغم مـنهم، ومنحنـا القـوة، بـل جعلنـا 
الجمهوريـــة اإلســـالمية اليـــوم فـــي منتهـــى القـــوة والقـــدرة . أقـــوى حتـــى ممـــا كنـــا نرجـــوه ونأملـــه

ونحن نقول كالمنا بصراحة ونقف عند كلمتنا، وأيـن مـا اسـتدعت . مدةوالحمد هللا، وهي صا
الحاجــة تواجــدنا، أيــن مــا اســتدعت الحاجــة مــساعدتنا لمواجهــة الكفــر واالســتكبار، ســوف 

ّهذا ما نقوله بصراحة وال نتحرج من قولـه فـي مواجهـة ومجابهـة عـالم . نقدم مساعدتنا هناك



 

 ٥

مثـل . ًهـا ألي أحـد ونقـول كالمنـا ومكنـون قلبنـا بـصراحةُإننـا ال نعيـر انتبا. الكفر واالستكبار
هذا الواقع قائم اليوم في العالم اإلسالمي، ونتمنـى أن يـأتي بتوفيـق مـن اهللا اليـوم الـذي تعـود 
ــــبالده، ويعــــود الالجئــــون  ًفيــــه فلــــسطين ألهــــل فلــــسطين ويكــــون شــــعب فلــــسطين مالكــــا ل

فــال وعيــد فــي العــالم اإلســالمي، الفلــسطينيون إلــى فلــسطين، وســيكون ذلــك اليــوم يــوم احت
ّوســوف توجــه لالســتكبار فــي ذلــك اليــوم الــضربة الواقعيــة التــي تقــصم ظهــره، ونحــن نــسعى 

أرحـــب بكـــم مـــرة أخـــرى أيهـــا اإلخـــوة . ســـوف يـــأتي ذلـــك اليـــوم إن شـــاء اهللا. ونعمـــل لـــذلك
ًواألخوات األعزاء، وأستودعكم اهللا جميعـا وأتمنـى أن يكـون مـؤتمركم هـذا مـؤتمرا مب ًاركـا إن ً

  .شاء اهللا
  ّوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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