
 

 

 ثورتنا اإلسالمية استمرار ملضمون البعثة النبوية
  طهران: املكان
  .م١١/٣/٢٠٢١  . هـ٢٧/٧/١٤٤٢  . ش٢١/١٢/١٣٩٩ :الزمان
  عيد املبعث النبوي الشريف :املناسبة

  
  

 املتلفزة مبناسبة عيد املبعث النبوي الشريف واليت أشار فيها )دام ظله(  اإلمام اخلامنئيمساحة كلمة
للحقائق يف كافة القضايا العاملية ومنها اليمن، حيث يتم جتاهل القصف مساحته إىل قلب أمريكا 

 أعوام للشعب اليمين ويدان هذا الشعب املوهوب مبجرد متكّنه من صناعة معدات ٦السعودي منذ 
للدفاع عن نفسه، ولفت قائد الثورة اإلسالمية أيضاً إىل ضرورة أن خيلي األمريكيون العراق وسوريا 

 .ع وقت ممكنيف أسر
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 

 .األرضني
أبارك عيد املبعث السعيد والعظيم للشعب اإليراين كافّة، ولألمة االسالمية كلّها، وألحرار العامل 

سأحتدث اليوم . يد جلميع طاليب العدالة يف العامل، وهو عيد حتذير لألمة اإلسالميةعيد املبعث ع. مجيعاً
 .عن موضوع املبعث، وسأحتدث أيضاً جبملة قصرية عن قضايا الثّورة اإلسالمية

 
  وإاض الناس وحتريكهم حنو السعادة)ص(املبعث هو ضة الرسول 

مستودعاً ألمثن أمانة إهلية، أال وهي )ص(سول األعظم يف املبعث، يف مثل هذا اليوم، صار قلب الر 
الوحي اإلهلي، وقد وضعت أعظم مسؤولية يف عامل الوجود على األكتاف اجلبارة لذلك العظيم، وهي 

 .بالطّبع، كانت هذه البعثة أيضاً هدية عظيمة للبشرية مجعاء. مسؤولية هدي البشرية إىل اية العامل
البعثة تعين الن سول اإلهليضة رجل اهللا املختار، الذي هو الر هضة )ص(هضة، أيوهذه الن ،

يف . هذه هي الظّاهرة العظيمة للرسالة والنبوة. مصحوبة بعالقته باملصدر األزيلّ للعلم والقدرة اإلهلية
يب األكرم  إىل ضة اموعات البشرية، أي الن)ص(املرحلة التالية، ستؤدي النهضة بشخص الرسول 



 

 

 بعد أن يبعث وينهض، وينِهض -  كلٌّ من أنبياء اهللا العظماء - والرسول اإلهلي يف كل عصر )ص(
. اموعات البشرية ويحركهم حنو طريق جديد، حنو سعادة البشر، ويضع املسار أمام أقدام اإلنسان

 .هذا معىن البعثة
 

 التوحيد أعظم هدٍف للبعثة
 وبالطّبع، سيكون هدف النيب نفسه، تبعاً – أهداف إهلية - مجيعاً، كانت هناك أهداف يف بعثة األنبياء

. فالبعثة هلا أهداف عظيمة، وعلى رأس هذه األهداف كلها التوحيد. التباع اهللا، هو اهلدف عينه
} عبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُ{: التوحيد هو اهلدف العظيم للبعثة

يف . يف هذه اآلية الشريفة من سورة النحل] كما[التوحيد اخلالص، التوحيد احملض، . )٣٦النحل، (
هود، هكذا يقول على لسان عدد من األنبياء العظماء مثل نوح ] سورة[سورة األعراف، وكذلك يف 

هذا التوحيد . )٦٥األعراف، (} اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيرهيا قَوِم {: )ع(وهود وصاحل وغريهم 
بالطّبع، أنتم تعلمون أن التوحيد ال يعين حصراً أن يعتقد اإلنسان يف . هو اهلدف األول لبعثة األنبياء

 هو احلاكمية بالطّبع، نعم، هذا صحيح، لكن التوحيد له معىن مهم. ذهنه بأن اهللا واحد وليس اثنني
 .اإلهلية

 وجيب أن نراه - ] معاً[ االثنني –التوحيد يعين احلاكمية املطلقة هللا على عامل التشريع وعامل التكوين 
 أو يف –» ال حول وال قوة إال باهللا« يف كل أحداث الوجود، - أمراً إهلياً نافذاً سواء يف عامل التكوين 

حسناً، هذا هو . احلاالت مجيعها تنشأ من قوة اهللا الواحدةهذه األحداث كلّها و... عامل التشريع
 .اهلدف الرئيسي

 
 احلياة الطيبة هدف آخر لألنبياء

تزكية البشر، أي التصفية الروحية للبشر من امللوثات والصفات اخلبيثة : هناك أهداف أخرى أيضاً
وإقامة العدل، كي يدار اتمع . ..واملنحطّة، ورفع مستوى التعليم لإلنسان واملكانة العلمية له

} فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً{: ، وخلق احلياة الطيبة)٥٢احلديد، (} ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط{: البشري بالعدل
ماذا تعين هذه احلياة الطيبة؟ احلياة الطيبة تعين النمو واالزدهار لعقل البشر وعلم ... )٩٧النحل، (

السكينة الروحية للبشر والراحة املادية وأمن البيئة املعيشية هلم ] من جهة أخرى[ر من جهة، والبش
احلياة الطيبة تعين هذا . ورفاهيتهم وسعادم واألهم من هذا كله التكامل والعروج الروحي لإلنسان



 

 

ول أنبياء اهللا العظماء، بالطّبع، أكثر املوارد للبحث هنا هي ح. هذه هي أهداف بعثة األنبياء. كلّه
 .كان هناك أنبياء آخرون أيضاً يرسلون إىل نقاط خمتلفة من العامل مبعىن املبلّغ ذه احلقائق] لكن[
 

 التخطيط لبناء عالقات اجتماعية وامتالك قدرة سياسية: األدوات لتحقيق أهداف البعثة
م حتقيقها؟ هذا بالطّبع يتطلّب أوالً كيف يت. حسناً، كما تالحظون هذه األهداف كبرية جداً وصعبة

، نيب احلق، الرسول )ص(ختطيطاً واسعاً من أجل العالقات االجتماعية، أي إذا كان نيب اإلسالم 
اإلهلي يف أي عصر، يريد حتقيق هذه األهداف، عليه حتماً أن يقيم عالقات اجتماعية تتناسب مع هذه 

 .األهداف
ية، أي ال ميكن إنشاُء هذه العالقات االجتماعية بواسطة إنسان مرتٍو املطلب الثاين هو القدرة السياس

يف . القدرة مطلوبة، القدرة السياسية مطلوبة. أو شخص ناصح يقدم حصراً النصيحة إىل الناس
 .النتيجة، تكون البعثات مصحوبة بقدرة سياسية كبرية وبتخطيط واسع من أجل حتقيق هذه األهداف

 
 ِلحكم األنبياء على أساس كتاب اهللالتعليمات واخلطط 

 اآلن أي نيب وفّق يف - إذن، مع جميء الرسول، ينشأ نظام سياسي، أي اهلدف هو إنشاء نظام سياسي 
 وميكنه حتقيق هذه - ذلك وأيهم مل يوفق هذا موضوع آخر، لكن اهلدف هو إنشاء نظام سياسي 

 .ة والعالقات اإلنسانية املختلفةاألهداف بتشكيل املخطّطات والعالقات االجتماعي
 على الرسول، إذ - تعاىل –تشريع احلكم يف هذا النظام السياسي يؤخذ من كتاب اهللا ومما يرتله اهللا 

اِس ِفيما فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الن{: يقول
حيكم هذا الكتاب بني الناس يف ما . »ليحكم الكتاب«تعين } ِليحكُم{، )٢١٣البقرة، (} اختلَفُوا ِفيِه

: »املائدة«هذا يف سورة البقرة، ويف . جيب عليهم فعله، وهو احلاكم يف التنظيمات االجتماعية مجيعاً
، اإلجنيل هو احلاكم، أي األمر باحلكم يؤخذ )٤٧املائدة، (} اللَّه ِفيِهولْيحكُم أَهلُ الِْإنِجيِل ِبما أَنزلَ {

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ {: وكذلك يف حالة األنبياء اآلخرين هناك آيات. من اإلجنيل ألهل اإلجنيل
فَأُولَِئك هم { و)٤٥املائدة، (} مونَفَأُولَِئك هم الظَّاِل{ و)٤٤املائدة، (} اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ

ما مصدر احلكم ومنشؤه، وما يؤخذ منه قرار ] اآليات[ويف كل هذه . )٤٧املائدة، (} الْفَاِسقُونَ
هذه األصول واُألسس موجودة فيه . احلكم وخططه؟ إنما هو الكتاب اإلهلي الذي نزل على النيب

 . يف إطار هذه املبادئوجيب وضع اخلطط البشرية مجيعاً. )الكتاب(
 



 

 

 قيادة احلكومة وإدارا وتنفيذ األوامر اإلهلية يف عهدة األنبياء
حسناً، هذا أمر باحلكم، لكن من سينفذ هذا احلكم؟ فمن دون إدارة وقيادة، لن يتم هذا األمر 

الرسول لذا إن اإلدارة ضرورية، وهذه اإلدارة وهذه القيادة األساسية مرتبطة بشخص . عمالنياً
 ومن قبله أنبياء )ص( نيب اإلسالم األكرم -  )ع( ومجيع األنبياء )ص(نفسه، أي الرسول األكرم 

 هم املديرون والقادة امللزمون تنفيذَ احلكومة الدينية واإلهلية وحتقيقها يف اتمع، اليت - )ع(آخرون 
هي نتاج بعثتهم وجيري تقدميها بالكتاب اإلهلي. 

ففي بعض احلاالت، يكون النيب نفسه، النيب ]. دائماً[القيادة ليست بالشكل نفسه بالطّبع، هذه 
، ونيب اإلسالم )ع(، والنيب سليمان )ع(مثل النيب داوود . بشخصه، هو املتكفّل واملتعهد هذه القيادة

، الذين كانوا أنفسهم على رأس احلكومة ويكفلون تنفيذَ الشؤون بأنفسهم، ويف بعض )ص(األعظم 
ِإذْ {: احلاالت، يعين النيب حاكماً بأمر إهلي، مثل ذلك النيب الذي ورد يف القرآن أيضاً يف سورة البقرة

وقد جلأ الناس الذين كانوا حتت . )٢٤٧البقرة، (} قَالُوا ِلنِبي لَهم ابعثْ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه
وقَالَ لَهم نِبيهم ِإنَّ اللَّه قَد { ليختار هلم حاكماً، فاختار هلم، النيب] ذلك[الضغط واملشكالت إىل 
لذلك، كان النيب هو القائد واحلاكم . ، وصار طالوت قائداً)٢٤٧البقرة، (} بعثَ لَكُم طَالُوت مِلكًا

ومن . ل طالوتاًواملدير الرئيسي، لكن تنفيذ العمل بيد شخص آخر غري ذلك النيب، وكان يف هذا املثا
ويف حاالت أخرى، ال يعيِّن الرسول أحداً، . )ع(املؤكد أن أمثاله ليسوا قلّة بل كُثر يف تاريخ الرسل 

 الذي كان أمره )ع(لكن هو نفسه لديه موقع يف نظام احلكومة فيكون أمره نافذاً، مثل النيب يوسف 
 وكان يقوم - )ع(إىل دين النيب يوسف  صار هلا ميل تدرجيي أيضاً - نافذاً يف نظام تلك احلكومة 

 .على األعمال، لكنه مل يكن احلاكم املطلق
 

 الدين هو الربنامج الشامل واملدير حلياة اإلنسان
إذن، البعثة هي مبعىن ضة الرسول، وهذه النهضة . لذلك، إنّ وضع البعثة كان هكذا باختصار

ي الذي نزل على النيب، ومفاد هذا احلكم ينفذه مصحوبة بإرسال الكتاب اإلهلي وأمر احلكم اإلهل
قد تكون هناك طرق أخرى، بالطّبع، مل نر أثراً . الرسول ويطبقه ويديره بالطرق املختلفة اليت ذكرا

 .هلا يف القرآن، ولكنها قد تكون موجودة، فلسنا على علم بأحداث التاريخ كلّها
املة؟ الدين ذه النظرة، عندما ننظر ا، هو مدير احلياة حسناً، ما هو الدين ضمن هذه النظرة الش

البشرية، أي خطّة شاملة، ال اخلطّة الشخصية والتعبدية والفردية البحت لإلنسان، إذ يتصور بعض 



 

 

الناس أنّ الدين هو املتكفل يف اخلطط الفردية، وأن خمتلف القضايا االجتماعية والسياسية 
تلك النظرة تدلّ على أن الدين شامل وذو ! ال. ، خارج نطاق الدينواالقتصادية، وما إىل ذلك

 .مشولية
 عداء األشرار للدين بسبب طريقة نظرم إليه وجراء نطاقه 

لقد عارض أشرار العامل يف األوقات مجيعاً مثل . بالطّبع، إنّ هذا الدين ذا املنظور يتعرض للعداء أيضاً
ة، أي حماولة إغراق هذه املنطقة الكبرية والنطاق الشاسع بالقضايا إما ذه الطريق. هذا الدين

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا ِمن {: -  تعاىل –الشخصية، وإما مبعارضة الدين عالنية؛ قال 
ِرِمنيجرمني واملذنبني وأشر. ، وهذا يف سورة الفرقان})٣٧... (الْمار العاملكلّ نيب له أعداء من ا .

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني الِْإنِس والِْجن يوِحي {:  أيضاً-  تعاىل –، قال »األنعام«ويف 
لذلك، عندما حتدث بعثة النيب ويبعث النيب . })١١٢... (بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا

تنفيذ احلكم اإلهلي، من الطبيعي أن يعارضه املفسدون واملستكربون واملستعمرون وتطرح هذه اآللية ل
ألنه ضد الظلم، وضد ب ثروات البشر، . واملخلّون حبياة البشر، ويعارضه اللّصوص والظّاملون

. املوضد التسلّط بغري حق على البشر، فمن الطبيعي أن يقف ضد النيب أولئك الذين يعدون أشرار الع
اإلسالم السياسي هو هذا . »اإلسالم السياسي«ما زلتم ترون اليوم يف دعاية األعداء هناك ما يسمى 

اخلميين [ سأشري الحقاً إىل احلركة العظيمة إلمامنا العظيم - الذي حتقق يف النظام اإلسالمي يف إيران 
 .، فهدف هجمام هو اإلسالم السياسي-] )قده(

اإلسالم نفسه الذي متكن من إقامة حكومة وأجهزة خمتلفة وأنظمة اقتصادية اإلسالم السياسي يعين 
. هذا بشأن الدين. واجتماعية وسياسية وعسكرية وما إىل ذلك، وخلق هوية دينية وإسالمية للشعب

ال ميكن اختزال هذا يف األعمال الصغرية، . لذا، إنّ تعريف القرآن للدين هو واحد من هذه األشياء
إذن، البعثة حركة عظيمة تزود البشر خبطّة شاملة وخالصية هلم ويئهم . عبدية صرفة وحمضةأعمال ت

 .حلركة عظيمة
 

 النهوض وحركة البشر نتاج حلركة األنبياء
القضية ليست . بالطّبع، ليس األمر أنّ وض الرسول وقيادته مينعان الناس من التحرك يف هذا اال

لذلك، أمري . وض الرسول يؤدي إىل وض البشر فينهض اتمع ويتحرك البشركما قلنا، . هكذا
وواتر فيهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته «]: يقول[ يف تلك اخلطبة املعروفة )ع] (علي[املؤمنني 



 

 

حييون دفائن املعرفة واحلكمة يف وجود . ١»ويثريوا هلم دفائن العقول... ويذكّروهم منسي نعمته
مرة أخرى يف خطبة أخرى من ج البالغة، .  فيحركونه، ويوقظون فطرم النائمة وحيركوماإلنسان
فلديه . ٢»طَِبيب دوار ِبِطبِه قَد أَحكَم مراِهمه وأَحمى مواِسمه«: )ص( حول الرسول )ع(يقول 

اً حديدياً حامياً على اجلرح كانوا يف السابق يضعون قضيب... على حد سواء] موسم[مرهم ولديه 
يف العربية، يسمى هذا القضيب احلديدي الذي حيميه . عندما ال يندمل، فيلتئم اجلرح ذه الطريقة

، أي جهز وأعد نيب »قد أحكم مرامهه«: يقول. »امليسم«أو » املوسم«الطبيب ويضعه على اجلرح 
حيث «أو » يضع حيث حيتاج«واسم الالزمة لـ، كما جهز تلك امل»وأمحى موامسه«اإلسالم املراهم، 

هذه ]. املوسم[وحيثما كان ذلك ضرورياً، ذلك . ، حيثما كان ذلك ضرورياً ومفيداً، املرهم»شاء
 هي القضبان احلامية نفسها اليت -  احلدود والعقوبات وما شابه - احلدود اليت تروا يف اإلسالم 

 .ملتعلقة بالبعثةهذا عن املسائل ا. توضع على اجلرح ليلتئم
 

 ثورتنا اإلسالمية استمرار ملضمون البعثة النبوية
لقد جددت الثّورة اإلسالمية العظيمة يف إيران مضمون البعثة يف ... أما عن قضايا الثّورة اإلسالمية

بوية التوفيق يف إبراز ج البعثة الن] اخلميين[ إلمامنا العظيم -  تعاىل –أي أعطى اهللا . العصر احلديث
ج البعثة نفسه هذا . املستمر وإظهاره يف هذا العصر عرب مبادرته وشجاعته وفكره السامي وتضحياته

العظيم إبرازه وإظهار مشولية اإلسالم ] اخلميين[فقد استطاع اإلمام . الذي كان خافتاً على مر الزمن
العظيم ] اخلميين[د برز اإلمام وق. عملياً، وإظهار أنّ اإلسالم دين شامل يشمل حياة اإلنسان كلّها

أحيا األبعاد االجتماعية والسياسية للدين اليت كانت طي النسيان، وأعاد ذكرها وجعلها . هذا األمر
 .«ويذكّرهم منسي نعمته«: مصداقاً هلذه اجلملة

 االستبداد، وضد الظلم، وضد حسناً، بعد الرسالة النبوية، كانت هذه الثّورة اإلسالمية ضد
 - املظلوم باملعىن احلقيقي للكلمة - االستكبار، وكانت مع املظلومني من أي مذهب، ومن أي دين 

يف األحوال كلها دعت هذه . ومع احملرومني، ومع املستضعفني من أي ملّة ومن أي دين ومذهب
 .إلسالميةالثّورة عموم البشرية إىل صراط اإلسالم املستقيم، وهذه هي احلركة األساسية للثّورة ا

 
 اصطفاف أشرار العامل يف وجه الثّورة اإلسالمية



 

 

حسناً، عندما حدثت هذه الثّورة اإلسالمية وأوجدت نظاماً قائماً على هذا األساس، أي نظام 
 احلادثة نفسها اليت وقعت لألنبياء، فقد اصطف أشرار العامل يف وجه اجلمهورية اإلسالمية، تكررت

} وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا ِمن الْمجِرِمني{. هذه الثّورة كما كانوا يصطفون يف وجه األنبياء
ثّورة اإلسالمية ؛ جمرمو العامل وأشرار العامل، ومستكربو العامل، اصطفّوا يف وجه ال)٣١الفرقان، (

 .وعملوا على مواجهتها
. طبعاً هذا مل يكن خبالف توقعاتنا؛ مل نتوقع منذ البداية أم سيظهرون توافقاً مع الثّورة اإلسالمية

} هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه{: وكان واضحاً منذ البداية أن مثل هذا سيحدث
كان من الواضح أنه مع ثورة ذه اخلصائص ستقف يف وجهها أمثال أمريكا . )٢٢ األحزاب،(

 .والقوى االستكبارية واالحتاد السوفيييت يف ذلك الوقت، وهكذا حدث
 

 جماة النظام اإلسالمي ومواجهته مع أعداء اهللا
 

 وأعداء اتمع اإلسالمي ال مع اجلميع
يد، لكنهم يف هذه القضية من املواجهة واملعارضة مع اجلمهورية حسناً، هذه املواجهة موجودة بالتأك

 .اإلسالمية يعمدون إىل نشر األكاذيب يف كلّ مكان، كما احلال يف أي مكان آخر
هذا غري صحيح، هذا خالف . قالوا إن اجلمهورية اإلسالمية على خالف مع اجلميع يف العامل

وقد جاء يف . امل غري املُعادين للنظام اإلسالمي بسلوك حسنلقد تعلّمنا من القرآن أن نع]. الواقع[
لَا ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ {: سورة املمتحنة

ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربسوا يف حالة مواجهة معكم، ليسوا يف حالة هؤالء الكفار الذين لي. })٨... (ت
ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني ... {. حرب، ال يعادونكم، فأحسنوا إليهم، وتعاملوا معهم بالقسط والعدل

هروا علَى ِإخراِجكُم  ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتلُوكُم ِفي الديِن وأَخرجوكُم ِمن ِدياِركُم وظَا)٨(
مهلَّووآية القرآن تقول هذا. )املمتحنة(} )٩... (أَنْ ت. 

ليس لدينا ! ال. كما تقولون، وهو أنّ اجلمهورية اإلسالمية يف حالة حرب مع اجلميع] األمر[ليس 
صب ين.  بل نحسن إليهم– من أي دين أو أي مذهب –مشكلة مع أولئك الذين ليسوا أعداءنا 

تركيز اإلسالم على مواجهة األعداء، أولئك الذين ميارسون العداء، ال الذين خيتلف دينهم عن 
 .دينكم



 

 

 منذ سنوات بالطّبع، وهو ما تكرر أحياناً -هناك جمموعة داخل البالد من هؤالء املتظاهرين بالثّقافة 
 إنّ املعارضة ٣ت يف أحد اخلطاباتقل.  هلم لقب املُنشق أمام اجلمهورية اإلسالمية-يف املدة األخرية 

] لكن[أفكارك خمتلفة، فلذا كن مختلفاً، ما املشكلة؟ ال عالقة لنا بأفكارك . ليست مشكلة عندنا
يا {: - تعاىل -يف سورة املمتحنة، يقول . القرآن يركّز على العدو والعداوة. جيب ألّا تكون عدائياً

؛ ال تصادق أولئك })١... (ذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياَء تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِةأَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخ
 وال تصاحبوهم، وال تتحالفوا – هم أعداء اهللا وأعداء اتمع اإلسالمي - الذين هم عدوي وعدوك 

... ا استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِلوأَِعدوا لَهم م{: »األنفال«أو تلك اآلية املشهورة يف . معهم
بناء االقتدار، وإنتاج : ابنوا هذه القوة. })٦٠... (ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم{: ، وبعدها})٦٠(

. ث بغري العدو، وال خيتص البح»ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه«] وصوالً إىل[السالح، وتعزيز قدارتكم 
حسناً، لقد اختربنا هؤالء األعداء وجربناهم منذ . لذلك، يعتمد اإلسالم على مواجهة العدو الناشط

منذ اليوم األول للثّورة، ومع أن اجلمهورية اإلسالمية قد أبرزت مساحمة كثرية جتاه . بداية الثّورة
 واعرأمريكا أكثر من اجلميع، مث . ا منذ البدايةاألجانب وغريهم، فإنّ املؤامرات ضد اجلمهورية ش

 .غريها، وتستمر حىت يومنا
 

 العناصر املهمة يف مواجهة العداوات
، هناك - أوصيت ما دائماً واآلن أوصي ما أيضاً –هناك عنصران مهمان ملواجهة هذه العداوات 

ستقامة، فإذا كان هذان العنصران مستان ضروريتان يف كل فرد، إحدامها البصرية، والثانية الصرب واال
موجودين، ال يمكن للعدو أن يفعل شيئاً، وال يمكنه أن يوجه أي ضرر، وال حتقيق أي جناح يف 

وال يحِملُ هذَا العلَم ِإلّا «: )ع(وهذا ما قاله أمري املؤمنني ! البصرية والصرب. مواجهة النظام اإلسالمي
 . من ج البالغة١٧٣يف اخلطبة ... »ِعلم ِبمواِضِع احلَقأهلُ البصِر والصِرب وال

 
 البصرية وتعين احلذاقة ومعرفة الطّريق الصحيح (١

اآلن، . فاإلنسان يخطئ أحياناً. ماذا تعين البصرية؟ البصرية تعين احلذاقة ومعرفة الطّريق الصحيح
اخلربة والتجارب خيطئون أحياناً يف األشخاص املبتدئون أكثر عرضة الرتكاب األخطاء، وأيضاً ذوو 

معرفة . جيب احلرص على ألّا يخطئ اإلنسان يف معرفة الطّريق الصحيح. الطّريق الصحيح] اختيار[
 .هذا ما تعنيه البصرية. الطّريق الصحيح وفهمه يف غبار الفتنة

 



 

 

 الصرب ومعناه االستقامة على الطّريق الصحيح (٢
رب؟ الصراط املستقيم، ماذا يعين الصرب يعين االستقامة يف هذا الطّريق، وألّا ننحرف عن هذا الص

. يعرفون الصرب بطريقة غري صائبة. هذا معىن الصرب. واإلصرار على التحرك يف هذا الطّريق املستقيم
ديهم املعرفة بالطّبع، كثرياً ما يسيء األعداء أو أولئك الذين ليس ل. جيب ألّا يعرفوا الصرب مبعىن آخر

الصرب يعين أن على الشخص أن يستقيم، ويقاوم، ويكمل الطريق، وألّا . الصحيحة تعريف الصرب
 .هذا معىن الصرب يف مواجهة األعداء. يتوقّف

 
 التواصي من طرق احلماية للمجتمع أمام األعداء

يتان، لن ينتصر العدوجدت هاتان اخلاصا على هاتني إحدى الطّرق. حسناً، إذا و مكن احلفاظاليت ي 
وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ... {: ، املوجودة يف سورة العصر»التواصي«اخلاصيتني يف اتمع هي 

. سلسلة التواصي بني بعضهم بعضاً] فلتكن. [فليتواص الناس بعضهم مع بعض. })٣(ِبالصبِر 
وتأكيد طريق احلق ،وصية باحلقربالتوصية بالصإذا كان هناك تواٍص . هذا حيفظ اجلميع. ، وكذلك الت

كات العدوتمع بسهولة لتحرتمع، لن خيضع هذا اوالبصرية يف ا لكن إذا انقطع . بالصرب وباحلق
ٍر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خس{تيار التواصي، وهو سلسلة محاية املؤمنني، ستكون هناك خسارة، بالتأكيد؛ 

إذا مل . )العصر(} )٣( ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر )٢(
 .حسناً، العدو يستهدف هذا العامل املهم. حيدث هذا التواصي، فسيكون الضرر

 
 أهداف العدو يف احلرب الناعمة

 
  البالدقطع تيار التواصي يف (١

 يوجد اآلن حرب عسكرية - يسعى العدو يف احلرب الناعمة إىل حتقيق هدفني من وجهة نظرنا 
واضحة وقاسية وعنيفة هلا حكْمها اخلاص، لكن احلرب الناعمة أكثر صعوبة يف العالج وهي بأحد 

سر سلسة األول ك:  إذ يعمل يف هذه احلرب الناعمة بأمرين-املعاين أكثر خطورةً من الصلبة 
ولديهم كثري من ]. رأساً على عقب[التواصي باحلق والتواصي بالصرب، والثاين إظهار احلقائق مقلوبة 

لكن قطع سلسلة التواصي . الدعاية اليت تصور بسهولة حقائق العامل كذباً وبالعكس ورأساً على عقب
 يعملوا مبا جيعل املؤمنني ال يتواصون أن. باحلق والصرب بني املؤمنني، قطع تيار التواصي، شيء خطري

إنه أمر خطري للغاية، ... ببعضهم بعضاً، فال حيفظ أحدهم اآلخر، وال يزرعون األمل بني بعضهم



 

 

هذا جيعل الناس . إذا ما حدث انقطاع يف هذا التيار، أي انقطاع تيار التواصي يف اتمع] خاصة[
حيدث . ة، وبتضاؤل األمل، وبفقدان اجلرأة على اإلقداميشعرون بالوحدة، وباليأس، وبضعف اإلراد

وبالطّبع، عندما حيدث ذلك، تتضاءل اآلمال وتقلّ الشجاعة وتضعف . هذا عندما ال يوجد تواٍص
اإلرادة، وطبعاً تصري األهداف السامية والعالية، قسرياً، بعيدة من متناول اليد بشكل تدرجيي، 

سيانوتتضاءل، وتبدو بعيدة املنال، وتالن اعمة . قع طياط احلرب النبسمح ضلذلك، جيب ألّا ي
جيب ألّا يسمح الشباب حبدوث .  إن شبابنا هم ضباط احلرب الناعمة٤قُلت ذات مرة. حبدوث ذلك

مثل هذا الشيء، بل جيب أن خيلقوا األمل، وينبغي أن يتواصوا باملثابرة، وأن يتواصوا بالنشاط، وأن 
هذه هي األشياء اليت تقع على عاتق شبابنا الذين قلنا إنهم ضباط . بعد عن الشعور بالتعبيتواصوا بال

 .احلرب الناعمة
اآلن يستخدم األعداء الفضاء االفتراضي بطريقة . بالطّبع، يعد الفضاء االفتراضي اليوم فُرصة لذلك

استخدموا الفضاء االفتراضي خللق : مختلفة، لكن، أيها الشباب األعزاء، استخدموه ذه الطريقة
األمل، للتواصي بالصرب، للتواصي باحلق، خللق البصرية، للتواصي بتجنب الشعور بالتعب، وبالنشاط، 

حسناً، هذا يف ما يتعلق باملهمة األوىل للعدو يف كسر سلسلة التواصي . ورفض البطالة، وأمثال ذلك
 .ومحاية بعضنا بعضاً

 
 حلقائققلب ا (٢

يقولون هذه الكذبة جبرأة وحزم لدرجة أن . عملهم الثاين الذي قلناه أيضاً هو قلب احلقيقة، والكذب
 درجة بكلّ برودة ١٨٠إم يقلبون احلقيقة . أي شخص يستمع هلم يتخيل أم يقولون الصدق

املظلوم يف منازهلم على سبيل املثال، احلليف العريب ألمريكا يقصف الشعب اليمين ! وحزم وتأكيد
وشوارعهم ومستشفيام ومدارسهم منذ ست سنوات حىت اآلن، وحياصرهم اقتصادياً ومينعهم من 

بضوء أخضر من أمريكا، وقد كانت ] وحيدث[هذا حدث . احلصول على الغذاء والدواء والنفط
ألسف هذه الدولة لقد أعطوا الضوء األخضر، ول. احلكومة الدميقراطية األمريكية يف السلطة آنذاك

 .حسناً، هذا واقع القضية. العربية القسية القلب والظّاملة تعامل الشعب اليمين ذه الطريقة
 استطاعوا - الشعب اليمين موهوب جداً -اآلن اليمنيون، وهم بالطّبع أشخاص موهوبون جداً 

 أن يصنعوها بأنفسهم ويردوا باالستفادة من بعض اإلبداعات إنشاء، أو توفري، معدات دفاعية، أو
، ]للدفاع[على هذا القصف املستمر منذ ست سنوات، لكن مبجرد أن يفعل الطرف اليمين شيئاً ما 



 

 

مجيعهم يقولون، واألمم املتحدة ! »حدث هجوم أو اغتيال«يعلو صراخ اإلعالم لدى هؤالء بأنه 
أمريكا دولة مستكربة ! كا يف هذا الصددقُبح األمم املتحدة حقاً أسوأ من فعل أمري... تقول أيضاً

 على ست سنوات من القصف، لكن )السعودية(لكن األمم املتحدة، ملاذا؟ هم ال يدينوا ... وظاملة
يلومون اليمنيني عند الدفاع عن أنفسهم؛ هذا الدفاع صار فعاالً، ولذلك يلوموم، واجلميع 

 .ذبهذا مثال على الك. يتهجمون عليهم ويهامجوم
 ال أدري -اآلن ربما لديهم اآلالف ! أكرب ترسانة نووية. أو أكرب ترسانة نووية يف العامل يف أمريكا ...
أي الدولة الوحيدة اليت ]... السالح[ من القنابل الذرية يف مستودعام، وقد استخدموا هذا -

 يف ساعة واحدة، يف يوم  ألف إنسان٢٢٠استخدمت القنبلة الذرية حىت اآلن هي أمريكا، وقتلت 
إننا ضد أسلحة «يعين هكذا، يدعون ! إننا ضد انتشار األسلحة النووية:  مث يصرخون قائلني٥.واحد

لقد استخدموها . أسوأ وأخطر أسلحة الدمار الشامل يف أيديهم. إم يكذبون» !الدمار الشامل
 . الشاملواستعملوها، لكنهم يف نفس الوقت يقولون إننا ضد أسلحة الدمار

 العامل كلّه عرف أن السعوديني أوقعوا - أمريكا تدعم ارم الذي يقطّع معارضه باملنشار إرباً إرباً 
 مث تقول إنين مع حقوق اإلنسان، أي قلب احلقيقة إىل -  ٦بطريقة ما بأحد املُعارضني وقطّعوه إرباً إرباً

 !هذا احلد وذه الطريقة
 هذا ما أقر به األمريكيون أنفسهم ولسنا من يقوله بل –» داعش«] تنظيم[أمريكا نفسها من صنع 

كلّهم قالوا . قاهلا له يف موضوع التهجم عليه]. يف االنتخابات[قاهلا كلّ من صنعه واملنافس له 
يف العراق وسوريا يبنون قواعد » داعش« مث بذريعة وجود -من صنع أمريكا » داعش«واعترفوا بأن 

» داعش«يضعون وسائل اإلعالم احلديثة بتصرف . »داعش«إننا نريد أن نواجه ] يقولونو[عسكرية 
: ويف الوقت عينه يقولون... ويعطونه املال ويسمحون له بأخذ نفط سوريا وبيعه واستخدام أرباحه

 .إظهار الواقع بالعكس: هذا ما يفعلونه! »داعش«إننا حنارب 
أي ملاذا توجد إيران . غض وحقد، وملاذا توجد إيران يف املنطقةيذكرون احلضور اإليراين يف املنطقة بب

وحيثما يوجد عسكريونا، كان . يف سوريا والعراق وبعض األماكن، مع أن حضورنا ليس عسكرياً
يف بعض األماكن، ال يوجد حضور للعسكر إطالقاً؛ جمرد حضور سياسي، . حضوراً استشارياً

ب االضطراب وما شابه، مع أننا حنن أهل هذه املنطقة وحيثما ويقولون حبقد إنه مشكلة كبرية تسب
كان هدفنا الدفاع . دخلنا، فقد دخلنا هناك دفاعاً عن احلكومة الشرعية، سواء يف العراق أو سوريا

 ذه )احلضور(إم يضخمونه . عن احلكومة الشرعية، ودخلنا مبوافقة وطلب من هاتني احلكومتني



 

 

م يدخلون جوراً إىل سوريا دون إذن، فيحتلون منطقة ما، ويؤسسون قاعدة الطريقة، يف حني أنه
وهذه هي احلال . إنّ قلب احلقيقة جزء من أعماهلم. عسكرية، أو ينشئون قواعد عسكرية يف العراق

. بالطّبع، على األمريكيني إخالء العراق حتماً، وهذه إرادة العراقيني وهذا قانوم. يف ااالت مجيعاً
 .لذلك هذا هو عملهم. ب إخالء سوريا عاجالً، يف أقرب وقتجي
 

 واجباتنا جتاه الثّورة اإلسالمية
جيب أن نعلم أنه مع هذه األمانة الثقيلة اليت ألقتها الثّورة اإلسالمية على كاهلنا، على أكتاف الشعب 

 الواجبات هذا التواصي من هذه. اإليراين، والطّريق الذي فتحته أمامهم إىل السعادة، علينا واجبات
هذا . باحلق والصرب، ومعرفة العدو ومواجهته، ورفض االستسالم له وجتنب الثقة ذا العدو الغدار

 .كالمنا هلذا اليوم
 

يتكرمي اجلميع جلهاد الطّاقم الطّب 
ام ومر عام انتهى الع. )كورونا(أخرياً، امسحوا يل أن أقول مجلة واحدة فقط حول قضايا هذا الوباء 

وأكثر من عام على جهود املَجمع الطّيب يف البالد ضد بالء كورونا، ومن الضروري أن أعبر، وكلّ 
 .ندعو هلم ونشكرهم، وأوصي اجلميع بدعمهم. فرد من أبناء الشعب، عن خالص امتناننا هلذا املَجمع

عيد املبعث، ] وأما. [إن شاء اهللا أن يشمل اهتمامه ورمحته وفضله حالَ شعبنا، -  تعاىل - نسأل اهللا 
فقد من اهللا ذا العيد املبارك على الشعب اإليراين واملؤمنني كلّهم يف العامل، ونسأله أنْ يوفقنا مجيعاً 

 ودعاؤه، وأن ترضى عنا الروح - أرواحنا فداه -ألداء واجباتنا، وأن يشملنا رضا ويل العصر 
 .شهدائنا األعزاء، إن شاء اهللالعظيم و] اخلميين[الطّاهرة لإلمام 

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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