
 

 

  تآزر املسلمني أمر ضروري
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  ضيوف مؤمتر الوحدة اإلسالمية ومسؤويل الدولة :احلضور
  )ع(واإلمام الصادق ) ص(اإلسالم  رسول ملولدالذكرى العظيمة : املناسبة

 
  

يوم ، التقى صباح )ع(واإلمام الصادق ) ص(تزامناً مع الذكرى العظيمة لوالدة رسول اإلسالم 
الضيوف املشاركني يف  رؤساء السلطات الثالثة، عدد من مسؤويل النظام و٢٤/١٠/٢٠٢١األحد 

   .مؤمتر الوحدة اإلسالمية الدويل اخلامس والثّالثني بقائد الثورة اإلسالمية اإلمام اخلامنئي
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني، وصحبه املنتجبني، ومن 

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
هال وسهالً بكم، أيها احلضور احملترمون، أرحب بكم مجيعاً، وخباصة ضيوف مؤمتر الوحدة اإلسالمية أ

أبارك مبناسبة الوالدة السعيدة للنيب املكرم . األعزاء واإلخوة الذين قدموا إىل هنا من دول أخرى
 عليه -  الصادق  وكذلك الوالدة السعيدة لإلمام- صلى اهللا عليه وآله وسلم - والرسول األعظم 
 ).ص( هجرية املوافقة ليوم والدة النيب املكرم ٨٣ سنة -الصالة والسالم 

هي يف الواقع بداية مرحلة جديدة يف حياة البشر وحدث عظيم ) ص(إنّ والدة الرسول األكرم 
ذه لذلك إن ه. إا بشارة ببداية مرحلة جديدة من اإلرادة والتفضالت اإلهلية على البشرية. وكبري

باللغة املتعارفة ) ص(حقاً ال ميكن وصف العظمة لوالدة الرسول . الوالدة حادثة عظيمة وكبرية جداً
وهذا بالطبع . قال بعضهم أشياء بلغة الفن والشعر وال يزالون. والعادية؛ هذه احلادثة كبرية جداً

 :تصوير وترسيم هلذه املسألة
 

 )٢(اِن تبسم وثناُءولد اهلدى فالكاِئنات ضياُء   وفم الزم



 

 

شفتا الزمان فتحتا على . شع النور يف كل الوجود. ولدت اهلداية: لغة الفن تتحدث على هذا النحو
إا حادثة . مع مثل هذه التعابري ميكن تقريب العظمة هلذه احلادثة إىل الذهن إىل حد ما. التبسم والثناء

 .مهمة
ى علو مرتلة النيب، تلك املرتلة العظيمة، إذ مل خيلق اهللا كانت مبستو) ص(إنّ عظمة والدة الرسول 

وبسبب . املتعايل منذ بداية اخللق حتى ايته كائناً ذه العظمة، وبعظمة األمانة اليت وضعها على عاتقه
} يِهم رسولًا ِمن أَنفُِسِهملَقَد من اللَّه علَى الْمؤِمِنني ِإذْ بعثَ ِف{: هذه األمانة العظيمة، يقول اهللا املتعايل

لقد أنزل اهللا املتعايل الكتاب املكنون على . هكذا هي العظمة. مين على البشرية). ١٦٤آل عمران، (
، وأجراه على اللسان الطاهر والنقي لذلك العظيم، كما أوكل إليه )ص(القلب املقدس للرسول 

وجعله مأموراً بأن يعمل ذا املشروع وأن يبلّغه مشروع سعادة البشر بالكامل، ووضعه على عاتقه 
 .وأن يطالب أتباعه به أيضاً

وننسب أنفسنا إليه، فما واجبنا؟ يف كل مرحلة من مراحل ) ص(حسناً، حنن اآلن أتباع هذا النيب 
الزمان واجب املؤمنني أن يروا يف أي ظرف هم، وما يتطلبه الدين منهم، وما املهمة اليت يوكلها 

. جيب أن يعرفوا ذلك كله يف العصور كافة. يهم، وما الذي جيب عليهم التفكري فيه وما عليهم فعلهإل
يف هذه اجللسة، أود أن . طبعاً يف هذه ااالت تناقَش علماء الدين واملفكرون كثرياً وحتدثوا وحتاوروا

مل إيران واجلمهورية نظرة على األمة اإلسالمية، ونظرة على جم: أحتدث بإجياز يف هذه ااالت
 .اإلسالمية يف إيران

. يف ما يتعلّق باألمة اإلسالمية وباملسلمني كافة، تنبغي اإلشارة إىل نقطتني سنتحدث عنهما بإجياز
هذه . اإلسالم دين شامل وجيب أداء احلق هلذه الشمولية. إحدامها مسألة أداء احلق لشمولية اإلسالم

بالطبع لدينا . هاتان القضيتان من أهم القضايا يف يومنا. ملسلمنيوالقضية األخرى هي احتاد ا. قضية
 .كثري من القضايا اليوم وهذه من أمهها

 يف غالبه إصرار من جانب -بشأن أداء احلق للشمولية لدى اإلسالم كان هناك وال يزال إصرار 
هذا السعي موجود . ية على حصر اإلسالم يف العمل الفردي والعقيدة القلب- القوى السياسية املادية 

لكن منذ حنو مئة عام، مئة . اآلن، ال أستطيع حتديد تاريخ حمدد، أي أنه بدأ من هذا الزمان. منذ الِقدم
وقد تضاعف هذا السعي خالل . عام ونيف، شوهد هذا السعي بصورة بارزة يف العامل اإلسالمي

وإمنا صيغة فكرية، ] العمل[اسية هلذا هم حياولون أال يعطوا صيغة سي. تشكيل اجلمهورية اإلسالمية
 .التنظري له]Théoriser  [:وبالتعبري األجنيب



 

 

يكلَّف املفكرون والكتاب والناشطون الفكريون وأمثاهلم الكتابة عن ذلك وإثبات أن اإلسالم ال 
دة قلبية، اإلسالم عقي] وأن[عالقة له بالقضايا االجتماعية وقضايا احلياة والقضايا األساسية للبشرية، 

إم يصرون ! هذا هو اإلسالم. واألفعال الفردية املترتبة على هذه العالقة... وعالقة شخصية مع اهللا
من وجهة النظر لدى هذا التوجه السياسي باطنياً والفكري . على إثبات ذلك يف أذهان خماطبيهم

ففي إدارة . ية عن تدخل اإلسالمظاهرياً، جيب استبعاد ااالت املهمة يف احلياة والعالقات االجتماع
اتمع واحلضارة ليس لإلسالم دور يف إنتاج احلضارة وبناء احلضارة اإلنسانية، وليس له وظيفة وال 

اقتصاد اتمع ] أي[ليس لإلسالم دور يف إدارة اتمع وال توزيع السلطة والثروة فيه، ! إمكانية
قضايا احلرب والصلح والسياسة الداخلية واخلارجية كذلك ! وخمتلف قضاياه ليست متعلقة باإلسالم

، ال تشبكوها باأليديولوجيا، أي ال »ال تؤدجلوا الدبلوماسية«: تسمعون أحياناً يقال. والقضايا الدولية
ينبغي لإلسالم أن يبدي رأياً يف السياسة اخلارجية والقضايا الدولية، ويف مسألة إشاعة اخلري وإقامة 

! شرور ومواجهة الظلم وصد أشرار العامل، وأن اإلسالم ال شأن له يف هذه ااالتالعدل ومواجهة ال
ألّا يكون اإلسالم مرجعية فكرية ال مرشداً عملياً يف هذه ااالت املهمة من احلياة ] يريدون[

حسناً ما السبب يف هذا اإلصرار وما منشؤه ومن أين بدأ؟ هذه مواضيع . هذا هو إصرارهم. البشرية
 .غري مرتبطة خبطايب اليوم

ما أريد أن أقوله، أوالً، إن هذه احلركة املعادية لإلسالم هي يف الغالب من القوى السياسية العظمى يف 
العامل، فهؤالء ينشطون ويسعون يف هذا اال، ويكون السعي أيضاً بأن يعبر عن ذلك عرب ألسن 

 .أصحاب الفكر
.  أن نعري اهتماماً ذه املسألة- املسلمني -ذلك صراحة، وعلينا طبعاً النصوص اإلسالمية ترد على 

هو بالدرجة األوىل أن نسعى إىل تبيني وجهة نظر اإلسالم عن نفسه، وبأي » أداء احلق«ما أقوله عن 
هذه هي . جماالت احلياة يهتم ولديه وجهة نظر فيها أو عمل ا، فنبينها ونروجها ونتحدث عنها

 .، مث نسعى إىل حتقيق ذلكاخلطوة األوىل
من أعماق قلوم : ما يطرحه اإلسالم هو أن جمال النشاط هلذا الدين هو النطاق الكامل حلياة البشر

إىل القضايا االجتماعية، إىل القضايا السياسية، إىل القضايا الدولية، إىل القضايا املرتبطة بالبشرية 
 أنكر أحد هذه املسألة، فهو بالتأكيد مل يلتفت إىل بينات أي، إذا. هذا املعىن واضح يف القرآن. مجعاء

وسبحوه ) ٤١(يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثريا {: يف القرآن، يقول يف موضع. القرآن
كن يف موضع املسألة هنا قلبية ومرتبطة بقلب اإلنسان، ول). ٤٢ و٤١األحزاب، (} بكْرةً وأَِصيلًا



 

 

الَِّذين آمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا {: آخر يقول
اَء فَقَاِتلُوا أَوِلي{تلك إىل } اذْكُروا اللَّه{أي من . هذه موجودة أيضاً). ٧٦النساء، (} أَوِلياَء الشيطَاِن

يقول يف موضٍع خماطباً النيب ] أيضاً. [هذا كله جمال عظيم وهو ضمن نطاق تصرف الدين} الشيطَاِن
} أَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُرآنَ ترِتيلًا) ٣(ِنصفَه أَِو انقُص ِمنه قَِليلًا ) ٢(قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا {): ص(
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه لَا تكَلَّف ِإلَّا {): ص( أيضاً، يقول خماطباً النيب ويف موضع). ٤- ٢املزمل، (

ِمِننيؤِض الْمرحو كفْساالت العظيمة من احلياة). ٨٤النساء، (} نمن االستيقاظ يف : أي كل هذه ا
ضور يف ميدان احلرب، منتصف الليل والتضرع التوسل والدعاء والبكاء والصالة، إىل القتال واحل

 .تظهر هذا نفسه أيضاً) ص(وحياة الرسول 
، )٩احلشر، (} ويؤِثرونَ علَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ{: يف األحكام املالية، يقول يف موضٍع

] أي[، )٧احلشر، (} مكَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُ{: ويف موضع آخر. وهي مسألة شخصية
احلديد، (} ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط{: أو يقول. التوزيع الصحيح للثروة، وهي مسألة اجتماعية مئة باملئة

ولَا تؤتوا {: يقول يف موضٍع. يف األساس، جاء األنبياء واألولياء واجلميع إلقامة القسط والعدل). ٢٥
خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً {: ، ويف موضع)٥النساء، (} ِتي جعلَ اللَّه لَكُم ِقياماالسفَهاَء أَموالَكُم الَّ

، أي يعبر عن مجيع أركان القضايا املالية وزواياها بصورة ذلك )١٠٣التوبة، (} تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها
 جيب التخطيط هلا يف املمارسة، لكن الفكر العام والنظرة العامة والتوجيه العام، وهي بالطبع

 .العموميات والتوجيهات هي اليت يعبر عنها، فاإلسالم لديه وجهة نظر يف هذه القضايا كلها
لَِئن لَم ينتِه الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض {: يف األمور األمنية وقضية األمن الداخلي للمجتمع

وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن {: أو. قضية األمن). ٦٠األحزاب، (} ِفي الْمِدينِة لَنغِرينك ِبِهموالْمرِجفُونَ 
فاإلسالم لديه . إىل آخر اآلية) ٨٣النساء، (} ...الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل

تماعية للبشر كافة، وما ذكرناها مناذج قليلة ملا هو موجود يف كالم يف اجلوانب املهمة للحياة االج
 .ترون مئات النماذج من هذا القبيل يف القرآن. القرآن الكرمي

إن اإلسالم . من هو ِمن أهل القرآن وعلى دراية به وبأحكامه يفهم أن هذا هو اإلسالم الذي يقدمه
.  احلياة مجيعها، ولديه رأي ووجهة نظر ومطالبةالذي حيدده القرآن ويقدمه إسالم يتدخل يف شؤون

بالطبع، تنبغي معرفة ذلك والرد على أولئك األشخاص الذين يسعون يف هذا اال من أجل إنكار 
 .هذه احلقيقة الواضحة



 

 

ونظراً إىل وجود قضايا اجتماعية ومهمات مهمة لتنشئة اتمع وصناعة احلضارة يف اإلسالم، يهتم 
ال ميكن افتراض أن اإلسالم يطالب بنظام اجتماعي على حنو ما لكنه . اً بقضية احلاكميةاإلسالم أيض

عندما أصبح الدين نظاماً، نظاماً يتعلق . ال حيدد مسألة احلاكمية ورئاسة الدين والدنيا وما إىل هنالك
افة، من الضروري بالفرد واتمع، وأصبح منظومة هلا رأي ومطالبة يف القضايا الفردية واالجتماعية ك

لذلك تالحظون يف القرآن أنه . حتديد من يكون على رأس هذا اتمع، وما يكون، وأن يعين اإلمام
وجعلْناهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا {: موضع. ذُكر اسم األنبياء بعنوان اإلمام، على األقل يف موضعني

يلَ الْخِفع ِهما ِإلَينيحأَولَاِةوالص ِإقَاماِت وا {: ، وأيضاً)٧٣األنبياء، (} رِرنونَ ِبأَمدهةً يأَِئم مها ِمنلْنعجو
لذلك وقف اإلمام . فالنيب إمام، إمام اتمع، قائد اتمع، آمر اتمع). ٢٤السجدة، (} لَما صبروا
فلكي يفِْهم ). ٣(» إن رسول اهللا كان هو اإلمام!أيها الناس«: بني اجلمع يف مىن ونادى) ع(الصادق 

إن رسول : يف مىن بني اجلمع) ع(، نادى اإلمام الصادق )ص(ما هي احلركة الدينية الصحيحة للنيب 
 .[أيضاً[حسناً هذه مسألة . كان هو اإلمام) ص(اهللا 

والكتاب والباحثني على مستوى العامل اإلسالمي، مثة واجب على نيري الفكر الدينيني والعلماء 
وأساتذة اجلامعات، وهو أن يبينوا ويقولوا، ألن العدو يستثمر يف هذا اال لكي يروج خلالف 

 .ونقيضها] احلقيقة[
والسبب أنه توجد إمكانات أكثر هنا، كما ميكن . طبعاً مسؤوليتنا يف إيران أثقل يف هذا الصدد

فيني، والذين لديهم منابر اجتماعية مهمة يف بعض فعلى املسؤولني يف الدولة خاصة الثقا. السعي
 .املناطق، تبيني ذلك

داخل البلد أيضاً ليس األمر أنه اآلن بعدما مت إنشاء نظام إسالمي يف اجلمهورية اإلسالمية ما عدنا 
اآلن يف بلدنا أيضاً يثار تشكيك حول هذا املوضوع، وهناك كالم ! ال. حباجة إىل تبيني هذه املسألة

 .حسناً، كان هذا عنواناً مرتبطاً بالعامل اإلسالمي. ال، ولدينا نشاط يف هذا االيق
هذه املسألة . عنوان آخر له عالقة أيضاً بالعامل اإلسالمي هو موضوع الوحدة، قضية احتاد املسلمني

العظيم ] يناخلمي[رمحة اهللا ورضوانه على إمامنا . بالطبع، حتدثنا كثرياً يف جمال الوحدة. مهمة جداً
وحنن . الذي أعلن أسبوع الوحدة هذا، وتابعها وحتدث باستمرار عن وحدة املسلمني وأكد وأوصى

 .أيضاً قلنا الكثري يف هذا الصدد، ومع ذلك، جيب القول بعد
قبل أن أقول بضع كلمات بشأن وحدة املسلمني، أرى من الالزم أن أستذكر بعض الشخصيات 

الذي ) رض) (٤(من مجلتهم املرحوم الشيخ التسخريي.  االحتاد اإلسالميالبارزة واملثابرة يف جمال



 

 

لقد سعى لسنوات مديدة، وحىت عندما كان مريضاً، كان . كان من أكثر العناصر مثابرة يف هذا اال
العامل اجلليل، وهو فاضل ومتقن ) رض) (٥(وقبله املرحوم الشيخ حممد واعظ زاده. سعيه متواصالً
ومن سوريا الشهيد . هؤالء من إيران. مية، وقد سعى أيضاً يف هذا اال سنوات عدةللعلوم اإلسال

لقد كان املرحوم . العظيم الشيخ حممد رمضان البوطي، وهو شهيد عظيم الشأن، وقد سعى كثرياً
الشهيد السيد . أحد العلماء الكبار التقريبيني يف العامل اإلسالمي) رض(الشيخ حممد رمضان البوطي 

فقد كان هذا الشهيد العظيم املرحوم . مد باقر احلكيم كان أيضاً من العناصر التقريبيني املهمنيحم
 نیالسيد حممد باقر احلكيم أحد األشخاص الذين شجعوين وحرضوين على إجياد جممع التقريب ب

الدنيا أخرياً، ويف لبنان أيضاً، كان املرحوم الشيخ أمحد الزين، الذي رحل عن . اإلسالمية] املذاهب[
وقبله املرحوم الشيخ سعيد شعبان من . كان من املقربني لنا ومن أصدقائنا. من العلماء التقريبيني

لقد كان من املؤمنني باحتاد املسلمني .  اهللا عليهةرمح. لبنان، الذي كان أيضاً من أصدقائنا اجليدين
 .لمنيباملعىن احلقيقي للكلمة، ومن املؤمنني بالتقريب بني املس

 إن شاء اهللا، أن جيعل اهللا املتعايل موضع رمحته ولطفه األرواح الطيبة لكل األشخاص الذين آمل،
كانوا قبل هؤالء كثريين أيضاً، من العراق وإيران ومصر وأماكن . ذكرناهم والذين مل نذكرهم

 .همذكر أمسائهم كل - وال ميكنين -هناك كثريون ممن سعوا يف هذا اال، ومل أنِو . أخرى
. النقطة األوىل هي أن اتحاد املسلمني فريضة قرآنية حتمية.  ببضع نقاط عن وحدة املسلمنيأحتدث

: القرآن الكرمي قد أمر. علينا أن ننظر إليه بصفته واجباً] بل[فهذا األمر ليس تابعاً للرغبة، 
 حببل اهللا علينا فعله مأي حىت االعتصا). ١٠٣آل عمران، (} واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا{

ملاذا جنعل منه قضية أخالقية؟ هذا أمر . حسناً هذا أمر. }واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا{باالجتماع، 
} وال تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم {:]مثل[وحكم وجيب العمل به مثل آيات أخرى يف القرآن 

 .فريضة] وحدة املسلمني[ وهي أن حظةهذه مال). ٤٦نفال، األ(
وحدة املسلمني واتحادهم ليسا أمراً تكتيكياً ليكون هناك من يتصور أن علينا أن نكون :  الثانيةالنقطة

إذا احتد . تآزر املسلمني أمر ضروري. إما أمر أصويلّ! ال. متحدين معاً بسبب ظروف معينة
 يف - ال مانع يف ذلك -  نتآزرون ويصريون مجيعاً أقوياء، وحىت أولئك الذين يرغبواملسلمون، فإم ي

لذلك هذه املالحظة التالية . بناء عالقة مع غري املسلمني يفعلون هذا ِبيد ممتلئة عندما يوجد هذا التآزر
 .أمر أصويل وليست تكتيكاً] وحدة املسلمني[وهي أن 



 

 

 على وحدة املسلمني هو أن -  اجلمهورية اإلسالمية -شديدنا  الثالثة هي أن السبب يف تالنقطة
اليوم هناك جهد مستمر إلجياد خالفات بني ِفرق املسلمني، بني الشيعة . كبرية] بينهم[املسافة 

 ياليوم دخلت كلمتا شيعي وسين إىل األدب السياس! التفتوا. والسنة، وهو جهد جاد وخمطط له
 بالشيعة والسنة؟ منذ سنوات ظهرت مسألة كون املرء سنياً وشيعياً يف ما عالقة األمريكيني! األمريكي

ضد مبدأ ] األمريكيني[نعم، بعض الدول شيعية وبعضها سنية، ورغم أن . األدب السياسي األمريكي
إم .  موجودةءإذن، هذه األشيا. اإلسالم ومعادون له، فإم ال يتركون مسألة الشيعة والسنة

يوماً بعد يوم، ويزيدون من سوء التفاهم، ولذلك نعمد إىل التأكيد، وهذا هو يؤججون اخلالفات 
وكما تالحظون، الذين تعلّموا على يد أمريكا يعمدون إىل إثارة الفتنة أينما . السبب يف تركيزنا

وأقرب مثال على ذلك األحداث املأسوية اليت وقعت يف أفغانستان . استطاعوا يف العامل اإلسالمي
من الذي ). ٦(مي اجلمعة املاضيني، حيث فجروا مسجداً للناس واملسلمني أثناء أداء الصالةخالل يو
 احلزب - تلك اجلماعة نفسها اليت قال األمريكيون » داعش«؟ »داعش«من هي ! »داعش«يفجر؟ 

ن ذلك طبعاً اآلن ال يقولو.  صنعوهام صراحةً إ- ] املوجود حالياً يف السلطة[الدميقراطي األمريكي 
لذلك من الضروري متابعة هذه . بل ينكرون، لكنها نشأت من عندهم، ولقد بينوا ذلك بصراحة

 .القضية
، أي جنلس كل عام يف أسبوع الوحدة ونلقي حماضرات ]العمل[ الرابعة هي أال نتخيل أننا ذا النقطة

ذاك ونتحدث، نكون ونتحدث، أو جنلس جلسة واحدة وجلستني أخريني يف هذا الطرف من العامل و
 كلّ شخص، ونال تنتهي املسؤولية مع القيام ذه األمور؛ من الضروري أن يك! ال. قد أدينا واجبنا

حاد املهممكاٍن حضر حموراً ملوضوع االت نقطة، ويف أي م . يف أين وحنثّ وخنطط ونقسفلنناقش ونبي
على سبيل املثال، يف حالة أفغانستان اليت اآلن، . إنه أمر ضروري لفعله. العمل يف هذه ااالت

 أن يشارك املسؤولون األفغان دثذكرا، عندما نقول التخطيط، تكون إحدى الطرق ملنع هذه احلوا
احلاليون احملترمون يف مراكز هذه املساجد بأنفسهم وحيضروا الصالة، أو أن يشجعوا اإلخوة من أهل 

ا نقول أنْ خيططوا، ميكن على سبيل املثال أداء مثل هذه عندم. السنة على احلضور يف هذه املراكز
 .األعمال يف العامل اإلسالمي

.  التالية هي أن أحد أهداف اجلمهورية اإلسالمية اليت حددناها بناء حضارة إسالمية جديدةالنقطة
ارة فأحد أهداف اجلمهورية اإلسالمية وأهداف الثورة اإلسالمية بناء حضارة إسالمية جديدة، احلض

 والسنة، فال لشيعةإن ذلك غري ممكن إال بوحدة ا. اإلسالمية بالنظر إىل قدرات اليوم وحقائقه ووقائعه



 

 

هذه هي . هلذا على اجلميع التعاون مع بعضهم بعضاً. ميكن لدولة واحدة أو طائفة واحدة فعل ذلك
 .وهي ضرورة أخرى. النقطة التالية

. املؤشر الرئيسي على وحدة املسلمني قضيةُ فلسطنيأن ] هي [- النقطة السادسة - أخرى نقطة
إذا حتقق احتاد املسلمني، فإن القضية الفلسطينية ستحلُّ حتماً على أفضل . قضية فلسطني هي املؤشر

 قتربناوكلّما بذلنا جدية أكثر يف قضية فلسطني من أجل إحياء حقوق الشعب الفلسطيين، ا. وجه
 لألسف، أخطأت بعض احلكومات وارتكبت -ة التطبيع األخرية إن قضي. أكثر من احتاد املسلمني

 هي حركة مناهضة للوحدة –خطأ كبرياً وأذنبت وطبعت مع الكيان الصهيوين الغاصب والظامل 
.  الكبريأعليهم أن يعودوا عن هذا املسار وأن يعوضوا عن هذا اخلط. اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي

ذلك، ما أردنا قوله يف ما خيص أبعاد اتمع اإلسالمي والعامل اإلسالمي ل. حسناً، هذه مسألة االحتاد
 .مها النقطتان اللتان عرضنامها

مع أن املخالفني وأعداء الدين وأتباع أمريكا قد حكموا البالد سنوات : ما هو مرتبط ببلدنا] اآلن[
 كان على هذا النحو منذ -  احلمد هللا-إن الشعب اإليراين . طويلة، فإن الناس كانوا مؤمنني دائماً

حسناً، ما شكل االتباع؟ . أكثر من أي وقت مضى) ص(القدم، واليوم نرى أنفسنا أتباعاً للنيب 
كيف نتحرك؟ القرآن أيضاً قد طلب . ؛ معناه أن نتبعه ونتحرك خلفه»اتباع«التفتوا بعناية إىل كلمة 

األحزاب، (}  أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخرلَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه{: منا هذا
حسناً، علينا أن نتبع هذا النموذج، وأن نوجد يف عملنا تلك . لنموذجاألسوة تعين ا). ٢١

اخلصوصيات اليت كانت حاضرة يف عمله، أي أن نتبعه يف تلك الصفات اليت كان يتمتع ا يف 
 بالطبع، يف ظل هذه السعة هذا ليس عمل أي كان، أي حنن أصغر بكثري من أن نتحرك ذا .األخالق

 .السعة، لكن علينا أن نبذل اجلهد يف هذا الصدد
سألوا الزوجة املُكرمة للنيب . ليست واحدةً أو اثنتني إىل عشرة) ص( اخلصال احلميدة للنيب حسناً،

قرآناً متجسداً، وهذا باب ) ص(كان النيب ). ٧(» القُرآنكانَ خلقُه«: عن أخالقه، فقالت) ص(
 الثالث قاطوخصاله، إذ إن اختيار هذه الن) ص(لقد اخترت ثالث نقاط عن الرسول األكرم . واسع

 أن نعتمد على - شعب إيران - فعلينا . كأن اإلنسان قد اختار ثالث جنوم من هذه ارة الضوئية
هذه . ية اإلسالمية، وأن نويل األمهية هلذه النقاط الثالث ونتابعهاهذه النقاط الثالث يف اجلمهور

 .الصرب والعدالة واألخالق: النقاط الثالث هي



 

 

بالطبع هناك عشرات اآليات عن الصرب ومفهومه وواجبه يف ). ص( شيء بارز يف سرية الرسول الصرب
 -هناك أكثر من عشرة موارد . اًكثري أيض) ص(أجزاء خمتلفة من القرآن، ولكن الصرب املرتبط بالنيب 

) ص( النيب مراملهم هو أن اهللا املتعايل قد أ. عن الصرب) ص( موجهة إىل النيب -رمبا حنو عشرين 
واصِبر {: ، ويف سورة املزمل})٧(وِلربك فَاصِبر {: يف سورة املدثر] جاء. [بالصرب منذ بدء البعثة

فمن اخلطوة األوىل، . ر واملزمل من أوائل السور اليت نزلت على النيباملدث. })١٠(علَى ما يقُولُونَ 
نعم، لقد دونت هنا أنه يف حنو عشرين موضعاً .  تصربأنإنه جيب عليك ) ص(يقول اهللا املتعايل للنيب 

الصرب ماذا يعين الصرب؟ ). ٤٨القلم، (} فَاصِبر ِلحكِْم ربك{: قد أُمر بالصرب) ص(موجهاً إىل النيب 
ومعلوم أن الصرب يف روايات كثرية ينقسم إىل الصرب عن املعصية، والصرب على الطاعة، . يعين الثبات

ثبات اإلنسان يف مواجهة امليل إىل : حسناً الصرب يعين الثبات). ٨(والصرب يف مواجهة احلوادث
 أن يصون نفسه يف الذنب، الثبات يف مواجهة اخلمول والبطالة والكسل، الثبات يف مواجهة العدو،

حنن حباجة . الصرب يعين الثبات. هذا معىن الصرب. مواجهة املصائب املختلفة، أن حيفظ نفسه ويثبت
 . إىل الثبات أكثر من أي شيء آخراليوم
 أيها املسؤولون املوجودون هنا، يا مسؤويل البلد على اختالف املستويات، الصرب هو أهم أمر أنتم،
إن الزمةَ . قاومة وحتمل الضغوط واملصاعب، واملضي قدماً، فيجب ألّا تتوقفواعليكم الثبات وامل. لكم

جيب ألّا تتوقف احلركة . نتوقف هو ألّا -  املسئولني يف هذا البلد –الصرب والثبات بالنسبة إيلّ وإليكم 
هذا ). ٢١األحزاب، (} نةٌلَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حس{. هذا صرب. بل ال بد أن تستمر

 .هو اتباع النيب
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا {إنّ من أهم األهداف من بعثة األنبياء ورمبا أمهها العدل؛ .  العدل واإلنصافثانياً

يف األساس، كان ). ٢٥احلديد، (} ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط
. إقامة اتمع على أساس العدل والقسط.  الكتب القيام بالقسطنزالاهلدف من إرسال الرسل وإ

هذا أمر اهللا ). ١٥الشورى، (} وأُِمرت ِلأَعِدلَ بينكُم{): ص(جاء يف القرآن الكرمي نقالً عن النيب 
فحىت أكثر قوى الظلم . امل أيضاً يقبلون هذاالعقالء كلهم يف الع. أيضاً يف ضرورة حتقّق العدالة

وعناصر الشر يف العامل ال ميكنهم إنكار حسن العدالة بل هناك ممن ميارسون الظلم يدعون العدالة 
جيب ألّا نظلم هذا الشخص الذي . القرآن الكرمي يرى العدالة ضرورية حىت مع األعداء! بوقاحة تامة
عليك ). ٨املائدة، (}  هو أَقْرب ِللتقْوىاعِدلُوا شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا ولَا يجِرمنكُم{: هو عدونا

 املسؤولني - مرة أخرى حنن ] واملُخاطب[إذن، هذه مهمة أخرى، . أن تتصرف حىت مع العدو بعدالة



 

 

 تتخذها، سواء يف مهما كان القرار الذي تتخذه، ومهما كانت املقررات اليت.  بالدرجة األوىل-
جملس الشورى اإلسالمي حيث تقر قانون، أو يف احلكومة أو القطاعات اإلدارية املختلفة يف أحناء 

هل هذا يتوافق مع العدالة أو : البالد مجيعاً، فإن من أهم األمور اليت جيب أن تفكر فيها قضية العدالة
 يقملقرر كي يتضح أنه يتم إجراء املقرر وتطبال؟ هناك أماكن يلزم فيها إعداد ملحق للعدالة لذاك ا

 .هذا القانون طبقاً للعدالة
 الثانية هي أننا إذا أردنا التزام العدالة، ينبغي االلتفات إىل أن العدالة ليست جمرد العدالة يف النقطة

اليوم يشاهد ]. يف كل شيء[التصرف بعدالة . تقسيم األموال والثروة، بل العدالة يف كل شيء
 ويقذفون التهم حلقيقةاإلنسان غياباً ملراعاة العدالة أحياناً يف الفضاء اازي، فيقولون عكس ا

على ذاك الشخص الذي ينشط يف الفضاء . هذا ظلم ال ينبغي فعله. ويكذبون ويتحدثون دون علم
حىت ال اازي أن يراقب نفسه، وعلى الشخص املُشرف على الفضاء اازي أن يهتم بنحو أكرب 

عندما تتحدث، قد تكون . نتعلّم ونعتاد معاملة الناس بإنصاف وعدل] جيب أن. [حتدث هذه األمور
من املمكن أن يكون رأيك . ال مشكلة يف ذلك. سيئة مع شخص ما، وقد ال تتقبله] عالقتك[

لوث ا سيئ فالت. صحيحاً أيضاً لكن جيب ألّا يتلوث هذا باالفتراء والكذب والشتائم وهذه األشياء
 .هذه قضية العدالة أيضاً. للغاية
} وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم{: اتباع النيب يف األخالق، إذ قال اهللا املتعايل...  موضوع األخالقأخرياً

... الشيء الذي يقول اهللا، خالق العظمِة، إنه عظيم، هو خارق للعادة من ناحية العظمة). ٤القلم، (
] علينا التحلي بـ. [ دائماً مبرتلة الدليل لناقجيب النظر إىل هذه األخال. }على خلٍُق عِظيٍموِإنك لَ{

والتساهل يف األمور . هذه هي األخالق اإلسالمية. أن نتواضع، وأن نسامح: األخالق اإلسالمية
خرين فال، يف القضايا العامة وما يتعلق حبقوق الناس واحلقوق العامة وحقوق اآل] لكن. [الشخصية

اإلحسان ] أيضاً. [ جيب أن نتساهل وأن نتهاونالشخصيةأي ال جيوز التساهل، ولكن يف األمور 
إن املضمون . واجتناب الكذب واالبتعاد عن التهمة وجتنب سوء الظن باملؤمن والعفو عن املؤمنني

ظلمين ونسب إيلّ أن يا رب، أي شخص قد : هو هذا) ٩(الرئيسي ألحد أدعية الصحيفة السجادية
يف ) ع(هذا دعاء اإلمام السجاد .  يف عنقه، فقد عفوت عنهمظلمةغري صحيح وأخطأ، ولدي ] أمراً[

 .وما جيب علينا أداء واجبنا ا] األخالق[هذه هي . الصحيفة السجادية
، أي ندعي أننا ال تنتهي املسائل باالدعاء.  اإلخوة واألخوات األعزاء، ال بد من العمل واإلقدامأيها

هذه الوالدة ). ص(جيب أن نكون مسلمني حقّاً وأن نتبع النيب . مسلمون وأننا مجهورية إسالمية



 

 

 العزم الراسخ اتخاذالعظيمة، هذه الوالدة املباركة، هي فرصة للتفكري يف هذه القضية ودراستها، و
 .ألنفسنا يف هذا الطريق

ب اإليراين العزيز، وأبارك لكل مسلمي العامل ولألمة  جديدة أبارك لكم مجيعاً، أبارك للشعمرة
السالم على األرواح الطيبة لشهداء طريق اإلسالم وطريق املدرسة . ، وأبارك ألحرار العاملاإلسالمية

 الدرب وأرشدنا إىل االعظيم الذي فتح لنا هذ] اخلميين[النبوية، وسالم على الروح الطاهرة إلمامنا 
سأل اهللا العلي القدير الرمحة والرضوان هلم مجيعاً، والتوفيق للشعب اإليراين ن. هذا العمل العظيم

 . على وجه اخلصوص وكذلك الضيوف وحنن-  املسؤولني -عامة، وأنتم 
 

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
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 .٤٦٦. ، ص٤. الكايف، ج -٣
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 .األمني العام األول مع التقريب بني املذاهب اإلسالمية -٥
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