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 وأسبوع الوحدة اإلسالمية حلَّ مجع )ع(وحفيده اإلمام الصادق ) ص(مبناسبة ميالد نيب الرمحة حممد 
م ٢٥/١١/٢٠١٨من مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية وضيوف مؤمتر الوحدة اإلسالمية يوم األحد 

وخالل هذا اللقاء أكد مساحته على أمهية تيار املقاومة يف مواجهة . ضيوفاً على قائد الثورة اإلسالمية
ه إىل ما يتعرض له الشعبان الفلسطيين واليمين من خمططات أعداء اإلسالم اخلبيثة، كما أشار مساحت

مظلومية حيث أبدى مساحته ثقته أنّ النصر سيكون حليف هذين الشعبني املظلومني وسوف تكون 
   .اهلزمية من نصيب أمريكا والكيان الصهيوين وحلفائهما

 
 

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

 .الطيبني الطاهرين، وصحبه املنتجبني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
أبارك لكم مجيعاً أيها احلضور احملترمون، ولضيوف مؤمتر الوحدة اإلسالمية األعزاء، والسفراء 

صلى (ة سيدنا خامت األنبياء حممد بن عبد اهللا احلاضرين يف هذه اجللسة ذكرى امليالد املبارك لنيب الرمح
كما أبارك لكل . وذكرى والدة اإلمام العظيم سيدنا جعفر بن حممد الصادق السعيدة) اهللا عليه وآله

الشعب اإليراين ولكل مسلمي العامل بل لكل األحرار يف العامل ـ من مسلمني وغري مسلمني ـ والدة 
تعبري بداع اجلاهلي وأنارت العامل، و أشرقت يف زمن اجلهل واخلالرسول األكرم الشمس الوضاءة اليت

وهذه هي ). ٢(» والدنيا كاِسفَةُ النوِر ظاِهرةُ الغرور«): عليه الصالة والسالم(اإلمام أمري املؤمنني 
حقيقة القضية، فقد كان العامل غارقاً يف ظلمة اجلهل واخلداع يف ذلك الزمن الذي أهدى وأعطى فيه 

أرسلَه ِباهلُدٰى وديِن «جسد الرسول املبارك ليس بيننا اليوم ولكن . ب العاملني هذا النور للبشريةر



 

 ٢ 

ذا التعبري . دينه وهدايته مرافقةٌ لنا وموجودةٌ بيننا) ٣(» احلَق إذا اتبعنا هذا النور وإذا كنا مشمولني
اتباع هذه ) ٤(» أولئك هم املُفِلحون«ستكون النتيجة ف» واتبعوا النور الَّذي أُنِزلَ معه«القرآين 

والقرآن كتاب هداية ونور ] الكرمي[اهلداية اإلهلية وهذا النور الذي جاء به ـ وهذا النور هو القرآن 
ـ واتباع هذه اهلدية اإلهلية اليت منحت للبشرية عن طريق الرسول األكرم، سيؤدي إىل منح البشرية 

 .الفالح واخلالص
مشكلة البشرية منذ انطالقتها وإىل اليوم تتمثل يف انعدام العدالة وانعدام . لبشرية تصبو إىل الفالحا

وهي . الضالالت املتنوعة اليت تعاين منها البشرية جعلت احلياة عسرية عليها. الرمحة وانعدام اهلداية
وة النيب األكرم وهي دعوة اليوم حباجة لينبوع النور ذاك، وحمتاجة كذلك لالستجابة لدع] البشرية[

إذا بلغت البشرية هذه املرحلة من النضج الفكري بأنْ تستجيب لدعوة نيب . احلق والصدق والرمحة
واليوم أيضاً إنَّ وجود القوى والظلم الناجم عن ورها يف . اإلسالم املُكَّرم فسوف تزول مشكالا

. »ظاِهرةُ الغرور«و» كاِسفَةُ النور«ثل ذلك اليوم ممارسة األعمال اإلجرامية أدى إىل أن يكون العامل م
وهذه املعاناة ال ختتص بالعامل اإلسالمي الذي ابتعد عن اإلسالم، إمنا . اليوم أيضاً تعاين البشرية لألسف

البشرية كلها تعاين، وتلك البلدان اليت تتمتع يف الظاهر بالتقدم احلضاري والبهارج الدنيوية تعاين هي 
ى بشدة، وهذه املعاناة ناجتةٌ عن اجلهل واخلداع وعن انعدام العدالة، واإلسالم يجيب عن كل األخر

 .ذلك ويضمن الفالح والسعادة للشعوب، وعلينا حنن املسلمني أن نتعلم هذا الدرس ونتقنه
 والعسف، طبعاً جيب أن ال ننسى أنه بتوفيق اهللا وفضله يوجد يف العامل اليوم تيار مقاومٍة مقابل الظلم

يف منطقتنا اليوم تسود روح الصحوة . ومنطقتنا منوذج لذلك. وهو تيار يعتمد على اسم اهللا واإلسالم
حني تالحظون أنَّ األقوياء املستكربين يف العامل وعلى . اإلسالمية على الكثري من الشعوب والبلدان

قة فالسبب هو أنَّ هذه املنطقة رأسهم أمريكا ارمة ـ الشيطان األكرب ـ حساسون جتاه هذه املنط
إم يعارضون . تشهد بوضوح روح الرتوع حنو اإلسالم واإلقبال على اإلسالم والصحوة اإلسالمية

لقد تلقى االستكبار صفعةً يف كلِّ . صحوة الشعوب اإلسالمية وهم خيافون صحوة الشعوب املسلمة
هم، وحنن نؤمن ِجبد أنَّ االستكبار سوف مكان استطاع اإلسالم النفوذ فيه إىل قلوب الناس وأرواح

 .يتلقى صفعة من الصحوة اإلسالمية يف هذه املنطقة مرة أخرى
وهذا هو ما نقوله إلخوتنا املسلمني وللشعوب املسلمة وللمثقفني يف العامل اإلسالمي ولعلماء الدين 

، فسبيل إنقاذ هذه املنطقة هو احملترمني يف البلدان اإلسالمية، قووا هذه احلركة اإلسالمية ما استطعتم
هذا واجب يقع على عاتق كلِّ أبناء . تقوية الصحوة اإلسالمية وتعزيز حركة املقاومة اإلسالمية



 

 ٣ 

الشعوب املسلمة، وخصوصاً علماء الدين، وخصوصاً املثقفني، والكُتاب والشعراء والعلماء والفنانني 
هم املخاطبون خبطاب دعوة الرسول األكرم واهلداية و] مجيعاً[والنخب السياسية، إنه واجب هؤالء 

هذه األرضية متوفرة وظاهرة يف العامل اإلسالمي اليوم، وخصوصاً يف منطقة غرب آسيا . اإلسالمية
والكلّ جيب أن ميدوا يد العون لتثمر هذه الصحوة . تتوفر أرضية الصحوة اإلسالمية] حيث[هذه 

 .اإلسالمية
ن اإلسالمية هي أن يعودوا إىل والية اإلسالم وينضووا حتت والية اهللا، فوالية ونصيحتنا حلكّام البلدا

ض البلدان اإلسالمية يف منطقتنا راحوا ولألسف فإنَّ بع. أمريكا ووالية الطاغوت لن تنفعهم شيئاً
ينشطون حتت راية والية الطاغوت بدل والية اهللا، وأخذوا يتبعون أمريكا بدل اتباع اإلسالم ونور 

وأمريكا من منطلق طبعها االستكباري تهينهم، وقد مسعتم ومسع اجلميع أنَّ رئيس أمريكا . القرآن
احللوب، وهذا حتقري، وهذه إهانة؛ إنه إهانةٌ لشعب تلك املنطقة الثرثار شبه احلُكام السعوديني بالبقرة 

] فدعو ذلك[إذا كان آل سعود ال يسوؤهم التعرض لإلهانة فليذهبوا للجحيم، . ولشعب ذلك البلد
ملاذا جيب . ال يسؤوهم، وليتعرضوا لإلهانة، لكن هذه إهانةٌ لشعوب املنطقة وإهانةٌ للشعوب املسلمة

م احلُكام اإلسالميون أمريكا يف حركتني إجراميتني جرحتا الشعور العام يف منطقتنا أن يواكب اليو
لألسف؛ إحداها احلركة اإلجرامية اليت تستهدف الفلسطينيني وتستهدف قضية فلسطني املهمة، 
 والثانية احلركة اإلجرامية اليت تستهدف اليمن؟ وليكونوا على ثقة أنَّ النصر يف كال القضيتني سيكون
بالتأكيد حليف الشعب الفلسطيين والشعب اليمين، وسوف تكون اهلزمية من نصيب أمريكا وأتباع 

 .أمريكا
. من الواضح أنَّ أمريكا اليوم أضعف يف هذه املنطقة مما كانت عليه قبل عشرة أعوام وعشرين عاماً

من اآلن ازم الكيان قبل سنوات . ومن الواضح أنَّ الكيان الصهيوين اخلبيث أضعف اليوم من املاضي
وبعد . استطاع هذا الكيانُ املقاومة لثالثة وثالثني يوماً مث ازم. الصهيوين مقابل حزب اهللا يف لبنان

وبعد سنوات استطاع املقاومةَ .  يوماً مث انكسر٢٢عامني استطاع املقاومةَ مقابل الفلسطينيني مدة 
. ويف األسبوع املاضي استطاع املقاومةَ ليومني وازم. ممقابل أهايل غزة املظلومني مثانية أيام مث از

 .هذا يدلُّ على ضعف الكيان الصهيوين، إنه ضعف متفاقم ومطرد يعاين منه الكيان الصهيوين
ولَو «. الشعوب صاحبة التفكري واهلوية والتحفز واملعتمدة واملتوكلة على اهللا تصمد واهللا تعاىل يعينها

سنةَ اِهللا الَّيت قَد خلَت ِمن قَبلُ ولَن * ين كفَروا لَولَّوا األدبار ثُم ال ِجيدونَ وِليا وال نصريا قاتلَكم الَّذ
هذه سنة اهللا، إذا صمد املسلمون وقاوموا فسوف ينتصرون على كل ). ٥(» تِجـد ِلسنِة اِهللا تبديالً



 

 ٤ 

ب اليمين اليوم يعاين أشد العذاب الذي تفرضه عليه الشع. معدات القوى الطاغوتية واملستكربة
يصربون ويتحملون ] الشعب اليمين[، إم ]اليت تساندها[احلكومة السعودية وأتباعها وأمريكا 

ولكن اعلموا أنَّ الشعب اليمين وأنصار اهللا سوف ينتصرون بالتأكيد، فهم ال يهزمون، والشعب 
 هو املقاومة، وصمود الشعوب املسلمة هو الذي فرض التخبط الفلسطيين ال يهزم، والسبيل الوحيد

اليوم على أمريكا وحلفائها فراحوا يلجأون للكالم الفارغ واألعمال املغلوطة، وهذا الصمود سوف 
  .يؤيت مثاره

لقد كنا يف . أيها اإلخوة األعزاء، أيتها األخوات العزيزات، الشعب اإليراين يقاوم منذ أربعني سنة
األول كالغرسة الضعيفة الرقيقة معرضون للضربات واألضرار، واستطعنا بربكة االسم املبارك اليوم 

وبربكة هداية اإلمام اخلميين اجلليل أن نصمد، وبالطبع قدمنا الشهداء وحتملنا ) ص(للرسول 
أن دد والشعب اإليراين وإيران اليوم شجرةٌ عمالقة، ومن احلماقة . الصعاب لكننا صمدنا وقاومنا

أمريكا والكيان الصهيوين الشعب اإليراينَ اليوم، لقد كانت اهلزمية حلد اآلن حليفة ديدام 
وحتركام وخبثهم، وسوف يهزمون بعد اآلن أيضاً، وسوف تكتب اهلزمية للحظر أيضاً، وسوف زم 

 .سياسام أيضاً بربكة املقاومة
إلميان باهللا والتوكّؤ على اهللا واالعتماد على الوعد اإلهلي، فلقد واملقاومة بدورها غري ممكنة إلّا يف ظل ا

لقد وعد اهللا بالنصر وعداً مؤكداً، ). ٦(»  اُهللا من ينصره ولَينصرنَّ«: وعد اهللا تعاىل وعداً مؤكداً
إذا أصلحنا أنفسنا ونظرنا للوعد اإلهلي حبسن ظن وليس بسوء ظن . وهذا الوعد سوف يتحقق

 وغَِضب  الظّانني ِباِهللا ظَن السوِء علَيِهم داِئرةُ السوِء«: سوء الظن باهللا من فعل الكفار. صرفسوف ننت
] هذا[من الواضح أنَّ الذين يسيئون الظن بالوعد اإلهلي لن يرحبوا شيئاً من ). ٧(» اُهللا علَيِهم ولَعنهم

وقد تعرضنا هلجوم . نه بالوعد اإلهلي، فهو يقاوموقد أثبت الشعب اإليراين حسن ظ. الوعد اإلهلي
عسكري، وتعرضنا للحظر، وتعرضنا لتغلغل اجلواسيس، وقدمنا الشهداء، لكن الشعب اإليراين قاوم 

وهذه الشجرة الطيبة اليوم؛ شجرة اجلمهورية اإلسالمية . كاجلبل واستطاع أن يقوي ويثبت نفسه
لقد تقدمنا يوماً بعد ). ٨(» أصلُها ثاِبت وفَرعها ِفي السماء«والشعب اإليراين الطيبة، شجرة طيبة 

يوم بفضل من اهللا، وازدادت قوتنا يوماً بعد يوم، وهذا ما سيكون بعد اآلن أيضاً، وهذه هي وصفة 
رمحة اهللا على إمامنا اخلميين اجلليل الذي فتح هذا . حركة املسلمني وتقدم املسلمني يف العامل اإلسالمي

طريق أمامنا، ورمحة اهللا على شهدائنا األبرار فهم الذين قدموا أرواحهم يف هذا السبيل وحققوا ال
إذا عمل اإلخوة . النجاحات للشعب اإليراين، وهذا ما سيكون يف املستقبل أيضاً إن شاء اهللا



 

 ٥ 

بفضل املسلمون بالوحدة ووحدة الكلمة ووحدة القلوب يف كل املنطقة اإلسالمية فسوف ينتصرون 
 .من اهللا على كل هذه املؤامرات إن شاء اهللا

 
 اهللا وبركاته  رمحة  والسالم عليكم و

 
 ـــــــــــــــــــ 

يف بداية هذا اللقاء حتدث رئيس اجلمهورية اإلسالمية يف إيران حجة اإلسالم واملسلمني حسن . ١
قيم يف طهران من الرابع والعشرين إىل  اإلسالمية الثاين والثالثني قد أ-وكان مؤمتر الوحدة . روحاين

 .«القدس حمور وحدة األمة« حتت شعار ٢٠١٨السادس والعشرين من تشرين الثاين 
 .٨٩ج البالغة، اخلطبة رقم . ٢
 .٤٢٣، ص ٣الكايف، ج . ٣
 .١٥٧سورة األعراف، شطر من اآلية . ٤
 .٢٣ و ٢٢سورة الفتح، اآليتان . ٥
 .٤٠سورة احلج، شطر من اآلية . ٦
 .٦سورة الفتح، اآلية . ٧
 .٢٤سورة إبراهيم، شطر من اآلية . ٨


