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  ضرورة اإليمان بالوعد اإللهي 

  طهران: المكان

  .م١٥/٠٨/٢٠١٢.  هـ٢٦/٩/١٤٣٣.  ش٢٥/٥/١٣٩١: الزمان

   األحرارىاألسر  جمع غفير من:الحضور

  لقاءات رمضانية: المناسبة

  اهللا الرحمن الرحيمسم ب

 ةي الجمهوري فمانينوز اإلك اإلخوة األعزاء، الجواهر المستعادة من هايم أك بأرحب
انت كقد  و ماسة،ى إلمةي القلي العنصر الجامد الضئّتبدلي ةيتوالطوال قرون م. ةياإلسالم

فترة األسر زمن مضغوط  و.ني الثمءي هذا الشىّ التحول إلى علةي منذ البداةي القابلهيلد
ّ قرونا تبدل األفراد ذويحتوي أنا .  األحرارى هم األسرمتأللئة ماسات متألقة ى إلةي القابليً

 مثل هذه ي األحرار األعزاء فهايم أكقاء بّ للقي التوفلي قليّنآسف أل ووم،ي للقاء الديسع
 السالم ي أهدةي األخوةيميمح الةي هذه الجلسة المعنويم فكمن خالل اجتماع. الجلسات

صار  وّ حر خبر المحنري ألف أسنيقرابة أربع..  أنحاء البالدعي جمي فر األحراىل األسركل
  .  عهد الصعابي فىّترب وةيانة عالكذا م

رات كأحد هذه األبعاد هو هذه المذ.  مختلفةايزوا ونة البحث من أبعادك األسر ممةيقض

تب الخاصة كًقد طالعت بالطبع عددا من ال و.ّتحدثوا عنها ورها األعزاءك ذي التمةيالق

 األحرار المرحوم ى األسردي سلي الجلزي العزدناي بستعلقيما  و األحرار،ىرات األسركبمذ
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تابات الخاصة بفترة األسر ما هو إال كال ولماتك الي فلي بأن ما قني التخمنكمي. يأبوتراب

  . لةي سماع هذه القصة الطوىال نزال بحاجة إل ولة،ي من قصة طوريصغ وطيجزء بس

 ى مضت علي التنيالعشر ونيأقولها هنا لإلنصاف إن ما أنجز طوال هذه األعوام اإلثنو

 يتب التك لنا أضعاف الونكي أن جبي. لي هو قلنيمخأحرارنا الشا وعودة أسرانا األعزاء

 عن وضع أسرانا زةيون لنا أفالمنا الممك أن تينبغي و. هذا الخصوصيتبت لحد اآلن فك

 ينمائيات اإلنتاج السكشر وونيم أنتج الغربكالحظوا . السجون وراتكس المعياألحرار ف

 ةي أو الحرب العالمةي الثانةيلم الحرب العايأحداث األسر ف و من األفالم عن قصصرةيبكال

 ةي الروح المادى إلريشي األفالم ك تلي فعرضيالحال أن ما  و.بارزة ودةيأفالم ج.. ىاألول

قد  و. وتعاملهمالمهم وكاتهمي حي فك ذللوحي و األسر،ي فوقعوا ني الذى األسركألولئ

 زوري نماي أسرهم إنه ح ألسرانا األحرار أثناء فترةقوليان ك األحمر بيسمعت أن مأمور الصل

ما  واالنتحار وةيالمازوخ وآبةكال وأسي الجدي األخرى البلدان ي الحرب فىرات أسركمعس

  .  هذا السؤالطرحي أن هي علجبيان  وك هذه الحاالت؟مكي لدد، فلماذا ال نشاهك ذلىإل

 ون هذهك اهللا فستى علتعرفي وةي القلب بالمعنومتزجي نمايح: واضح والجواب معلومو
 االعتماد والثقة به و باالرتباط بهشعري و اهللاى قلب اإلنسان علتعرفي نمايح. جةي النتيه
 بيّ المعدة للتعذقةي داخل الزنزانة الضي فشاهدي نمايح ود،ي أنه وحشعريال  وهيل علكالتوو

 فلن -تبوها ك يراتهم التك مذيف ولمات هؤالء األعزاءك ي فكما جاء ذلك - ةي معنوةجن
 ةيهذا جانب من القض. ىال لالنتحار من معن وان،ك من مأسيال لل وّآبة من محلك للعودي
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 هو ي الذ- الواسع قيل ذرة من ذرات هذا البحر العمك ىثر علك أن نطلع أينبغيهو أننا 
  .ني مطلعرينحن غ و-  حرار األى األسراتيح

هذه . تايركالذ و سرد الخواطرينبغي ودةيتب جكتابة  وكدةي إنتاج أفالم ججبي
 ّ أن تبثيي رأيف. نشرُما أجمل أن ت. المك من الريبك عالم هاي فوميرت الك ذي التاتيركالذ

 هذه أرصدتنا.  الناسسمعهاي لونيالتلفز و من اإلذاعةوميرت الك ذيرات التكنفس هذه المذ
العزة  وحققت االقتدار وعيالتش و حفظت اإلسالمي التيهذه األرصدة ه. زنانو وكلنايرسامو

هذا أحد .  العالميً شامخا مرفوع الرأس فيرانيجعلت الشعب اإل وة،ي اإلسالمةيللجمهور
  . ةيأبعاد القض

 ةيوي الدناتناي فترة حيإننا ف. ةيالسنة اإلله و هو مسألة العبرةةي اآلخر للقضالبعد

 اتنايدً دوما تحنايلد. ً دومااتينواجه التحد.. اي الدني فشهاي نعيهذه العقود الت.. رةيالقص

 اتي تحدك هناةي وضع الثورة اإلسالمين فكل و متنوعة،اتيثمة تحد. اكيأمر وباركمع االست

 نيياركاالحت ونيمنيمع المه ومع النفس األمارة بالسوء، وطان،ي مع الشاتيتحد وة،يلداخ

 ومي. ةي السنة اإللهيالتعمق ف والتأمالت و هذه العبرىنحن بحاجة إل. باركاالست ونيالجشعو

 كرات بتلك المعسك تلي فشيعي ني الشاب المتد،يراني الحرب المفروضة اإلريان أسك

 له بحسب الظاهر نكي ربما لم ب،ي التعذك بذلني الزنازك تلي أو فاألوضاع، واألحوال

 ينتهيلن  و لسنوات أطولستمري أن هذا الوضع ستصوريان كربما  و منها،تطلعيّوة أمل ك

 أنتم؟ هذه نيأك و أولئنيالحظوا ماذا حدث، أ و الواقعى إلوميا الانظرو و.القتل وإال بالموت

  . صدقه وي صحة الوعد اإللهىهذا مؤشر عل.. عبرة
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: إذا قال. ةي بصدق الوعود اإللهًقايًلنعتقد اعتقادا عم ولنؤمن.. ي بالوعد اإللهلنؤمن

ولينصرن{ َ ُ ََ ُالله َ  ُينصره َمن ُ ُ إن َ َالله ِ  لقوي َِ ِعزي َ نتم ك ومهاي. المك هذا الى فلنفهم معن)١(}ٌزَ

 وميال و الضغوط،كل تلك بي السجن أو المأمور البعثسي أو رئبيتواجهون جالوزة التعذ

ولينصرن{. ةي نفس القضةيالقض و.اتي بهذه التحداكي أمريراني اإلب الشعواجهي َ ُ ََ ُالله َ  َمن 

ُينصره ُ ُ إن َ َالله ِ  لقوي َِ ٌعزيز َ ِ   اهللاطردهمي بوعد اهللا ؤمنوني ال نيالذو. ّوعد اهللا حقّن إ. }َ

 يراني الشعب اإلواجهي ًضاي أوميال و.وعد اهللا حقّإن .  عن ساحة رحمتهبعدهمي ولعنهميو

ما عملتم أنتم خالل فترة األسر ك - ى اهللا تعالرهاكذي ي التلشروطلو عملنا با. نفس الحالة

  . هذه عبرة.. ديك بالتأيراني الشعب اإلبينص من ونكي فإن النصر س- بهذه الشروط 

م كم إنك لقولوني األبد، أو ى السجن إليم ستبقون فكم إنك لقولونيانوا ك نيالذ

 وميأنتم ال وسحقوا هم أنفسهم، وأعدموا وخ،ي مزبلة التاريستعدمون، ألقوا هم أنفسهم ف

. هذا درس.  الرؤوسي أعزاء مرفوعني شامخةي اإلسالمةي الجمهوري فشونيالحمد هللا تعو

 ان القمعك فلقد ّصدق،ي نكيبعضنا لم . ي الماضي الدرس مرة فهذاّجربنا  ولقد مررنا

 افحونكم تك لنا إنقولونيان البعض  وك. عهد الطاغوتي فدةيالضغوط شد واإلرهابو

ُصدقوا{.. ال: قولونيان البعض كن كل وًتقاومون عبثا،و َ ُعاهدوا َما َ َ َالله َ  ِعليه َْ ُفمنـهم َ ْ ِ  من َ

َقضى ُنحبه َ َ ْ ُومنـهم َ ْ ِ ُينتظر من َ ِ َ َوما َ ُبدلوا َ  ًتـبديال َ ِ ْ  نكي أن تقع حادثة لم ى اهللا تعالادلقد أر. )٢(}َ

                                                 

  .٤٠ ��ا�:  ��رة ا	��)١(

  .٢٣ ��ا�:  ��رة ا���اب )٢(
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 ّصدقهاي لنكي بل لم ّصدقها،ي لنكي لم راني إيًال أن أحدا ف.  العالمي إنسان في أّصدقهايل

 ّتعرضي االستقرار سرةي جزانكي األمرعتبرهي أن ما ّصدقي أحد لنكيلم . ل العالمك يأحد ف

عمالؤهم  وايطانيعزلة بر وباركعزلة االست واكي عزلة أمرى إلي بالتاليؤدي يلهذا الطوفان الذ

  . ًضاي أوميذا الحال ال وك.المرتزقة

 بفترة ّمريًقلنا مرارا إن العالم . ةي بادكسترون عالمات ذل وًضاي أومي العالم الالحظوا

 هذا نيوك تيحاسمة ف وأعمالنا مؤثرة واناينوا وناكسلو. دةيحالة جد ودي وضع جدىانتقال إل

 فإن قي الطرعيال نض و القلوباءيأقو و الجأشيون رابطكمن أجل أن ن و.ديالوضع الجد

  . األحرار مثل نجوم االهتداء بالنسبة لناهايم أكتجارب ومكاتيح

 ةيتنتج منها أعمال فن وّتصور وبتكت و أن تسرد أحداث األسرىد علكأؤ و أعتقديإنن

  إمضاءىبل هو بمعن. ني أو الدفاع عن حدث معنةي معحةي هذا دعم شرى معنسيل و.فاخرة

أطلب من . حصلي وّتمي أن جبيهو ما  و،يراني انتصار الشعب اإلقةي وثزيتعز وسيركتو

 يأن تساعدوا ف أنتم مكيعل و بهذه المهمة،قومواي وسائل اإلعالم أن يسؤولم و بالدنايفنان

 االطالع، مي لست عديأنا بدور ولمات األعزاء هنا،ك من لوحيما كلحسن الحظ  و.كذل

اسردوا ما  ومكراتك بذانواي فاستعة،يم وثائق حكم بأنفسك أنىً مضافا إلرة،يثكثمة وثائق 

 األحداث مصحوبة كون تلك تنمايح و.طيدون إفراط أو تفر و أو نقصانادةيحدث دون ز

 بعد آخر من أبعاد ًضايهذا أ. األرواح و القلوبي فسوف تحدث عاصفة في الفنريبالتعب

  .مكّتحرر ومكأسر
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 ى األحرار األعزاء إلهي دخل في األول الذومي اليف. يالبعد اآلخر هو بعد الثواب اإللهو

 زي العزدي السىألق وة،يني هذه الحسي ف- ربما عدة آالف منهم - بعدد منهم نايالتق والبلد،

 هؤالء الشباب و لمشاهدة هذا المنظريلمته، تالطم قلبك ي المرحوم أبو ترابليجلال

ل لحظة من لحظات كقلت اعلموا أن  ونا،ي عادت إلي التىبرك المي هذه القةاستعادو

ل واحدة من ك. دةي نفس العقى ال أزال علًضاياآلن أ و.يّ السجل اإللهيم محفوظة فكعمر

 ري التعبنكميال  و ال تقبل الوصف،ياللحظات الت.. ى تعالهذه اللحظات محفوظة عند اهللا

ال تسقط من . نياللحظات لسن و مثل هذه الساعاتتميأمضقد  وان،ي بيعن عمقها بأ

 ي لحظة واحدة من لحظات الشدة التوحتى م،ك قطرة واحدة من جهادحتى ي اإللهوانيالد

 ك فتلنسون،ي ال نيي اإللهنياتبكلرام اكن الكم تنسون، لكأنتم أنفس وىنحن ننس. مررتم بها

 هايم أكل و ألنفسناحةيهذه نص وحفظوها،ن حاولوا أن تكل و. محفوظةةياألحوال الجهاد

  . األعزاء

 أمهاتهم وآبائهم وأبنائهم و زوجاتهم-أجر عوائلهم  و جانب،ي األحرار فى األسرأجر

 كّأمه أو أقاربه، هنا وهيبأء باللقا ودي شهتي بارةيّنا نتوفق لزك نمايح.  جانبي ف-أقاربهم و

ّأشد  ومشاعرهم أصعب..  مشاعرهميما ه و هذاري أحوال عائلة األسي اإلنسان ما هكدري
 ما هو حال عائلة تيهل رأ:  مفقودري أسقي شقيقال ل. دي من مشاعر عائلة الشهرةمرا

 اتيلعمل الةيّ تحل لنمايح..  حقىهو عل وات؟ي العمللةي جبهات القتال لي شاب فهايلد

 ي شباب فهاي لدي تتالطم قلوب العوائل التاتي عمللةي اللهمي أن لدعي الجمعلميو

قلوبنا . اتي عمللةي لي بالنسبة لنا هلةيل لكر المفقود هذا إن ي األسقي شقيقال ل. الجبهات
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 هذه ؟ى تراي ومي له الحصليماذا س ووضعه و أبننا فما هو حالهىً قلقا عللةيل لكمتالطمة 

  .ةيعال ورةيبكّ تحملتها العوائل، لذا فإن أجورهم جد يلصعاب الت ايه

 عزة الشعب. انتفع وربح منه وّ مر بهيراني الشعب اإلاةيًان هذا فصال من حك.. بيط
 ًانا،ي الجبهة أحي هذا الجهاد فونكيقد .  رهن بجهاد أبنائهخي التاريصدارته ف واقتدارهو
ل هذا ك..  ساحات األسري سطرتموها فيوالت الت بهذه البطًانا،ي ساحات األسر أحيفو

 اني تندگوديالشه..  فترة األسريقد استشهد البعض ف و..الصمود وتقامةاالس والصبر
 اهللا حفظينرجو أن .  الرأسيمعظمهم عادوا مرفوع و. من األسرعودواي ممن لم رهي غريثكالو

  الخدمات،قدموني والفترة، هذه ي فنيانوا مؤثرك ني درجات الذرفعيأن  وم،ك أجرىتعال
  . يتراب  المرحوم أبوزي العزلي الجلدناي رأسهم سىعل ون،ي اآلخررشدونيو

.  القدسةي قضيه و أالي العالم اإلسالمي فةي أساسةي الزمن الراهن قضي فنايلد.. بيط
 للشرق بةيالهندسة المع و الخاطئمي ألن مسألة التقسة؟ي أساسةيفلماذا نقول إنها قض

ان ك أساس مؤامرة إسى قامت عل-بها بلداننا  وهاي فشي نعي المنطقة الت- األوسط
هذه . ل آخرك بشوميان وضع هذه المنطقة الك هذه المؤامرة لربما نكلو لم ت.  هنانةيالصها

 ي تمارسها القويّالتدخالت الت و المنطقة،ي وقعت فيهذه الحروب الت والفواصل،
 لةي طوةياكلهذا األمر ح و.ةيلها ناجمة عن هذه القضك  هذه المنطقةي المتعسفة فةيالسلطو

 أن ال ي العالم اإلسالمىعل و.ةي هذه القضشي تهمىلّ منصبة عوميمحاوالتهم ال و.مفصلةو
قد نجحوا  و من األذهان،ني أحداث فلسطمحو ةيحاولوا طوال سنوات متماد. ك بذلسمحي
 المعاصر خناي تاريالنقاط السوداء ف من يه و-ما تبعها  وديفيامب دكأحداث . ّ حد ماىإل
 ين الذك لن،ي ثمة بلد اسمه فلسطانك المنطقة أنه ي الناس فىنسيانت من أجل أن ك -

. لي الجلينياإلمام الخم وةي أفواههم هو الثورة اإلسالمىصفعهم عل و لهمةيّوجه ضربة قو
 النهضة اتي منذ بدايقبل انتصارها، أ و هذه الثورة، بلهي انتصرت في األول الذوميمنذ ال
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 من أسباب اهتمام كذلك انت وك. هذه الثورةي فةي األساساي من القضاني فلسطةيانت قضك
 إحباط هذا ومي الحاولوني و.ى بهذه الثورة، هذا رغم وجود أسباب أخريالعالم اإلسالم

  . ك بذلسمحي أن ال ي العالم اإلسالمىعل ور،يالتأث

 عة،يالش و السنةةي قضريثي شخص ظهري. ةيمش بشؤون هاي العالم اإلسالمشغلوا
 من نيي عدة مالضطهدوني نةيم راح الصهاكبالقرب من. يعي عن هالل شتحدثيو

 ي الت- ةي اإلسالمةيومة الجمهوركتطرحون ح و،كال ترون ذل وً عاماني لستنيينيالفلسط
 أسوء انةي خ؟ هل! أنها خطرى عل- العالم ي فملحمةأعادت بناء هذه ال وةيرفعت هذه الرا

 قي بتوفيراني الشعب اإلّهبي سًضاي هذا العام أيف. سمحيلن  و لميرانيمن هذه؟ الشعب اإل
  . نيفلسط و صفعة ألعداء اإلسالمك بذلّوجهي ثي القدس بحومي ييحيإرادته ل واهللا

 ةي قضي بل هة،ي اإلسالمةي بالنسبة للجمهورةيكيتك تةي عملستي لني فلسطةي قضإثارة
 من يُمن واجبنا أن نخرج هذا البلد اإلسالم. ةي اإلسالمدةيناتجة عن العق وةيذرج وةيأساس
 ينيهذا واجب د. ني لشعب فلسطهينعط ونييحماتها الدول و الغاصبةىمخالب القو وسلطة

هذا .  أن تقوم بهذاةيومات اإلسالمكالح ول الشعوبكمن واجب . نيل المسلمك ىعل
 نظرواي أن جبي ًضاياآلخرون أ وة،ي من هذه الزاونيسط فلةيإننا ننظر لقض. يواجب إسالم

التبادالت  واسةي السبي أالعي فةي هذه القضدخلواي أن ال جبي. ةيلها من هذه الزاو
 جبي وةيديعق وةيني دةيإنها قض. ًاناي أحةيانيون خك قد تي التةياسيالصفقات الس وةياسيالس

  . كال تتر وأن تتابع

ذات مرة  وة،ي الثورة اإلسالمي نجمة صباح األمل، ذات مرة فما تألألتك.. مكأقولها لو
 األحرار، فإن شفق األمل سوف ى أنتم األسرمكاتي حيذات مرة ف و الحرب المفروضة،يف
 وستمحى ًنا،يقي يني للشعب الفلسطنيستعود فلسط وًضا،ي أةي هذه القضي فديك بالتأتألقي

  . هي فبيال رك وهذا ما ال ش.. ةيغرافالجالخارطة  الزائفة من اذبةكالهذه الزائدة 
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د كأؤ وّ من الالزم أن أنبهى أرثي مسألة الزلزال، حي هذه هامناي أيالمسألة المحزنة فو
 وقعت لجماعة ي هذه الحادثة التيملتاع ف و مفجوعيرانيل الشعب اإلك أن كال ش. هايعل

 اهللا ّمني إن نتمنى. مضان شهر رامي أي وقعت فرةي حادثة مريه و.أبناء وطننا ومن أعزائنا
 ني المتضرري من آالم األهاللي التقلعوايستطي األعزاء لناي مسؤولىلطفه عل وبعونه ىتعال

 ّمني أن ىنسأل اهللا تعال.  عملهمري تطوي إن شاء اهللا فنهميعي وجان،ي آذربيبالزلزال ف
 ىاته علك برىتعال اهللا نزلي أن نتمنى. نةيك السهاي فبعثي و قلوبهمطمئني و بالصبرهميعل

 ىعل و شعبناىلمة علك لليقي الحقىًا بالمعنك شهر رمضان هذا مبارجعلي وز،يشعبنا العز
  . ةي اإلسالمةيالجمهور

ّاللهم من األجر. كاتكبرك و برحمتكلي سبي فنيّ اشمل هؤالء المعذباللهم الثواب  وُ
 ينيإمامنا الخماللهم احشر . لمة الحقك إعالء لي سبي قطعوا خطوة فنيل الذك ىعل

  شهداء فترات األسر،كئايربنا احشر مع أول. كائي مع أولقي فتح لنا هذا الطري الذليالجل
 الصالح كعبد وّالمرحوم المغفور له العالم المجاهد الصبور المدبر و خاللها،نّيالمتوفو

 قونستحي نيربنا، وفقنا لخدمة الذ. كائي مع أولليأحشر والده الجل و.يتراب  أبوديالس
  .خدماتنا الصادقة

  

  . بركاته وّرحمة الله وّالسالم عليكمو


