
 

 

  القرآن يف مواجهة دائمة مع الطواغيت واملستكربين والظاملني
  طهران: املكان
  .م٢٠٢١/٠٤/١٤.   هـ١/٩/١٤٤٢.   ش٢٥/١/١٤٠٠: الزمان
  ـ بداية شهر رمضان الكرميبالقرآنحمفل األنس : املناسبة

  
  

ضان املبارك خالل  اإلمام اخلامنئي، نئته ومباركاته حبلول شهر رم مساحةقدم قائد الثورة اإلسالمية،
قائالً إن اهلداية القرآنية تشمل اجلوانب الفردية واالجتماعية لإلنسان، » حمفل اُألنس بالقرآن الكرمي«

وإن القرآن ال ينأى بنفسه عن التحديات االجتماعية والسياسية، كما أنه ال يتجنب مواجهة 
ياسة الثابتة للجمهورية اإلسالمية الس«الطواغيت واملستكربين والظاملني، مؤكداً يف الوقت نفسه 

 .»بشأن االتفاق النووي
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم 

 .أمجعني
ة، وأمتىن أن يكون هذا أبارك حلول شهر رمضان املبارك لشعبنا العزيز كافة واألمة اإلسالمية العظيم

أشكر . الشهر املبارك مباركاً باملعىن احلقيقي للكلمة على شعبنا واألمة اإلسالمية العظيمة، إن شاء اهللا
اإلخوة األعزاء الذين نظموا هذا االجتماع الرائع واملتنوع واملبتكر، وأشكر املقدم املوقر، السيد 

أشكر اإلخوة األعزاء مجيعاً الذين تلَوا . ة جيدة للغايةبطريق] االجتماع[يراق بافان، الذي قدم 
إنين مسرور بتذكّر ذكريات املاضي، ونرجو من اهللا املتعايل الذي جعل عمرنا مع . وأفاضوا علينا حقاً

القرآن طوال هذه السنوات أن جيعله يف خدمة القرآن ومعه حىت آخر نفس، وأن حييينا مع القرآن 
 .شرنا معه، إن شاء اهللاويتوفّانا معه وأن حي

 
 توضيح بشأن الترتيب االقتصادي إليران يف العامل

طبعاً اهلداية القرآنية ليست . سأحتدث اليوم بإجياز عن اهلداية القرآنية، عن موضوع اهلداية القرآنية
د أن وإن كان لدي الوقت، أو. اليومسأقدم موجزاً . موضوعاً ينتهي مبحادثة كهذه يف جلسة واحدة



 

 

لكن . أقول كلمة أو اثنتني حول قضايا أخرى للمستمعني واملشاهدين الكرام وشعب إيران العزيز
قبل أن أبدأ، كنت سأحتدث يف موضوع معين إىل شعبنا األعزاء منذ حنو أسبوعني أو ثالثة، لكن مل 

 أنه يف وهو. مل يكن هناك جمال لكي أحتدث، واآلن سوف أحتدث عنه: أعين. تسنح يل الفرصة
، قدمت إىل شعبنا إحصائية حول الترتيب )٢١/٣/٢٠٢١( يف األول من فروردين ٢خطايب

االقتصادي للبلد وقلت شيئاً، وبعد ذلك نبهين بعض األشخاص أنّ هذه اإلحصائية غري صحيحة، 
 لقد حتققوا وتبين أن كالم أولئك صحيح، وأم على حق، وأن. فطلبت من مكتبنا النظر يف األمر

 كان قبل - الثامن عشر من حيث االقتصاد األكرب يف العامل -إحصائيتنا مل تكن صحيحة، وأن ما قلته 
لذلك، أشكر بصدق كل من نبهين، وأدى إىل . أربع أو مخس سنوات، أو مخس أو ست سنوات

 .تصحيح هذا االشتباه
 

 الشأن العايل للهداية القرآنية بني مواضيع القرآن
 امتياز نزول القرآن من بني امتيازات شهر رمضان -  تعاىل –يذكر اهللا : القرآنية، فانظرواأما اهلداية 

؛ من الواضح أن هذه رمبا تكون أعلى )١٨٥البقرة، (} شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ{: املبارك
متيازات يف القرآن، وأكثر وبشأن القرآن، إذْ يوجد آالف اال. قضية من بني امتيازات شهر رمضان

بني كل ذلك، يطرح اهلداية . من هذه بكثري إىل حد أن عقلنا وفهمنا غري قادرين على إدراكها
واضح أن . }شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى ِللناِس وبيناٍت ِمن الْهدى والْفُرقَاِن{: القرآنية

 .ية لديها شأن عاٍل بني املواضيع املتعلقة بالقرآناهلداية القرآن
اهِدنا {): الفاحتة(» احلمد«هذا موجود أيضاً يف سورة . القرآن الكرمي نفسه يبدأ مبسألة اهلداية

 ِقيمتساطَ الْمرتعلّمنا آداب التكلم مع اهللا )رض(، اليت، بتعبري املرحوم العالمة الطباطبائي })٦(الص ،
... ِبسِم اللَِّه{من بداية :  نفسه يعلّمنا كيف نتحدث معه- تعاىل - ية إىل النهاية، أي أن اهللا من البدا

، أي }ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَيِهم) ٦(اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم {: إىل آخر طلب اهلداية} )١(
يهم، هؤالء املُنعم عليهم الذين مل يضلوا  عل-  تعاىل - الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم اهللا 

ِبسِم اللَِّه الرحمِن {: »البقرة«كذلك يف أول السورة، من سورة . وليسوا من املغضوب عليهم
لذلك، إن بداية القرآن تبدأ أيضاً . })٢(ذَِلك الِْكتاب لَا ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني ) ١(الرِحيِم، امل 
ية القرآنية، وبعد ذلك يف مواضع عدة يف القرآن هناك عشرات احلاالت اليت تتحدث عن بذكر اهلدا

 .هداية القرآن وإرشاده وأخذه بيدنا



 

 

 
 »القرآن«البشرية مجعاء خماطب لـ

خماطب القرآن هو البشرية مجعاء، والقرآن يعلن أنه يسعى إىل هداية . هذا ليس خمتصاً مبجموعة معينة
 إىل الصراط املستقيم، إىل الطريق الصحيح حلياة اإلنسان، ما يؤدي إىل املقصد البشرية مجعاء

 ).١٠٤يوسف، (} ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْر ِللْعالَِمني{: الصحيح
 

 «القرآن«كلّ مساحة حلياة اإلنسان هي نطاق هلداية 
ة من حياة اإلنسان؛ حسناً، هناك نقطة أساسية هنا هي أن هداية القرآن ال تقتصر على منطقة حمدود

أي ليس األمر أن القرآن يهدي اإلنسان يف . اهلداية القرآنية مرتبطة بكل املساحة العظيمة حلياة البشر
القرآن ! كلّا. جزء ويهمله يف جزء آخر، من موارد حاجة اإلنسان وحياته، أو يعرب عنها بال مباالة

بدءاً من العروج الروحي .  وزوايامها كافةيشرف على األركان ال احلياة ومليدان حضور اإلنسان
لإلنسان والكمال الروحي له، إذْ إن أعلى رغبة بشرية هي العروج الروحي والقرب من اهللا واملعرفة 

هب يل كمال االنقطاع إليك، وأَِنر أبصار «: اإلهلية واحملبة اإلهلية وجماورة اهللا، وهي أعلى حاجة
ضية اتمعات اإلنسانية وإدارة اتمعات البشرية واإلنسانية ، إىل ق٣»قلوبنا بضياء نظرها إليك

 األعداء -وإقامة العدالة والسلوكات اإلدارية إلدارة اتمعات اإلنسانية، وصد خمتلف األعداء 
فَِإذَا  {- بالنضال واجلهاد، أو حلّ العداوات - الباطنيني والظاهريني، أعداء اإلنس وأعداء اجلن 

نيالَِّذي بِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو االت هي مورد اهلداية -) ٣٤فصلت، (} ككل هذه ا 
الفرقان، (} ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن{:] مثل[إىل األخالق، إىل األسرة، . القرآنية

 ِمنكُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم ِإنْ يكُونوا فُقَراَء يغِنِهم اللَّه ِمن وأَنِكحوا الْأَيامى{: أو) ٧٤
، أو تربية األبناء وأمثال ذلك، إىل مسألة الطمأنينة والسكينة الروحية؛ السكينة )٣٢النور (} فَضِلِه

فَأَنزلَ اللَّه سِكينته علَى رسوِلِه وعلَى {: والطمأنينة النفسية لإلنسان هي من أهم حاجات اإلنسان
ِمِننيؤوإمخاد االضطرابات الداخلية اليت تواجه اإلنسان يف أحداث احلياة، إىل )٢٦الفتح، (} الْم ،

، أي جيب أن يتحرك اإلنسان حنو )٦١هود، (} واستعمركُم ِفيها{التوصية بعلم ومعرفة الطبيعة؛ 
و املعرفة، حنو اكتشاف حقائق الطبيعة وحقائق عامل الوجود، إىل السلوك الفردي لإلنسان؛ العلم، حن

واقِْصد ِفي مشِيك واغْضض {، أو )١٨لقمان، (} ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا{
ِتكوص إنّ . حلياة مجيعاً هلا درس وهداية يف القرآنوما إىل ذلك، فمجاالت ا)... ١٩لقمان، (} ِمن



 

 

القرآن يشرف على جوانب احلياة لإلنسان كافة، ولديه إرشاد وهداية هلا مجيعاً، وفيه دروس لكل 
جزء من حياة اإلنسان، وهذه العناوين املهمة اليت ذكرت للتو بعضها، وهناك مواضيع أخرى مهمة 

 من يظن أن القرآن ينأى عن احلياة والسياسة واالقتصاد أيضاً، كلها مذكورة يف القرآن، وكم غافل
 .ال؛ اجلزء األساسي من القرآن يدور حول هذه القضايا االجتماعية للحياة! واحلكومة

 
 »القرآن«لزوم التدبر لفهم معارف 

عاىل  ت- اهللا ! ال. التعبري يف القرآن ليس مثل التعبري يف الكتب البشرية اليت تقسم الفصول واملواضيع
 يف القرآن يسكُب أحياناً بكلمة واحدة، بتلميح، حبراً من املعرفة حنو اإلنسان، فإذا تدبرنا، إذا -

فكّرنا، إذا ِقسنا األبعاد، إذا استخدمنا احلكمة البشرية لفهمها، أحياناً حيصل اإلنسان على معرفة 
 .مذهلة من كلمة واحدة

 يوجد - القرآن، قصرية أو طويلة، عن األنبياء أو غريهم أو افترضوا أنه أثناء سرد حكاية يرويها 
 يعلّمنا ا شيئاً ما ونستفيد منه، افترضوا على سبيل املثال، عرب - عدد من قصص األسبقني يف القرآن 

حوار بني شخصني، أو أن حدثاً معيناً قد وقع، وهناك كالم على هذا احلدث يف القرآن، لكن هذا 
أُعِطي مثالً، فثمة ] لو[دث ما، ال يقتصر عليه، وهو كالم عمومي، واآلن الكالم، رغم ارتباطه حب

الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم {: »آل عمران«هذه اآلية الشريفة من سورة 
حسناً، هذا يتعلق بقصٍة ما بعد . })١٧٣(يلُ فَاخشوهم فَزادهم ِإميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه وِنعم الْوِك

بعدما عاد املسلمون من غزوة أُحد غري موفّقني، جرحى، متعبني، منهكني، مقدمني . معركة أُحد
الشهداء، وعادوا منكوبني، ذاع من املنافقني بني الناس أنكم جالسون هنا، لكن األعداء هناك 

. وسوف يهجمون قريباً ويذيقونكم الويل) املنورة(دينة جاهزون، جتمعوا يف مكان ما بالقرب من امل
ذهبوا ليالً وهزموا تلك اموعة . فليأِت اليوم من جرحوا يف واقعة أُحد فقط): ص(قال النيب 

نعم، لقد قُضي عليكم، : ؛ كان املنافقون ينشرون إشاعات تقول}ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم{. وعادوا
فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل {ن ضدكم كذا وكذا، مث ذهب هؤالء وأوا األمر وعادوا؛ وإم يفعلو

حسناً، فهذه قضية، وهي تنتمي إىل حدث معين لكنها ). ١٧٤آل عمران، (} لَم يمسسهم سوٌء
 .نة أيضاًليست خاصة بذلك الزمان؛ إا اليوم موجودة أيضاً، وكانت يف مجيع األزم

 
 اهلداية القرآنية الدائمة، والعمل واحلضور يف امليدان



 

 

.  من القرآن حول حادثة من قبيل تلك احلادثة، ينبغي أن نطلب اهلداية من القرآن٤كلما استنطقنا
هو نفسه اليوم، حىت اليوم قد يأيت بعض الناس . والقرآن الكرمي سيضع هذا املوضوع بني أيدينا

ائعات مفادها مثالً احلكومة الفالنية، اموعة الفالنية، القوى العظمى الفالنية، وينشرون بيننا ش
 .وما شابه! يا ويلَكم: يتآمرون ضدكم، وباختصار... اجلماعة الفالنية
بنا اللَّه حس{طبعاً، . }فَزادهم ِإميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ{: نفسه] الرد[هنا أيضاً ذلك 

ينبغي القدوم وسط امليدان، كما ذهبوا هم وسط . ال يكون باجللوس يف زاوية البيت} وِنعم الْوِكيلُ
 .{حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ{اذهبوا وسط امليدان، وما جيب أن تفعلوه وتقولوه هو : والدرس. امليدان

): ع(والصادق ) ع(ارزين واملتميزين وثقة اإلمامني الباقريقول فُضيل بن يسار، وهو من الصحابة الب
ما يف القرآن آية إلّا وهلا ظهر : ما معىن هذه الرواية؟ كان لديهم رواية تقول) ع(سألت اإلمام الباقر 

سألته ماذا يعين هذا : يقول. كل آيات القرآن هلا وجه وقفا، هلا ظاهر وباطن. وهلا تتمة طبعاً. وبطن
التأويل يعين . الباطن هو التأويل. ، وظاهره هو الظاهر»بطنه تأويله«اطن؟ قال اإلمام إن الظاهر والب

منهم من مضى ومنهم ما مل يكن بعد جيري كما جتري «. ما يتوافق مع خلفية هذه اآلية ومفادها
مثل القمر والشمس اللذين يعلوان رأس اإلنسان باستمرار وغري خاصني بيوم . ٥»الشمس والقمر

ليس األمر كما .  آخر، هذه اآليات القرآنية الشريفة هي مثل الشمس فوق رؤوسنا، وهي دائمةدون
 .لذلك إن اهلداية القرآنية هي هكذا. أن تكون يوماً ما وال تكون يوماً آخر

 
 يف الساحات االجتماعية والسياسية للبشر» القرآن«حضور 

الناس ] يدعون[شخصية واملسائل العبادية وحنوها، وإن الذين حيصرون القرآن واإلسالم يف األمور ال
إنصافاً هم ال يعرفون . إىل العزلة وأن يتخلوا عن القرآن عندما يدخلون إىل اتمع، ال يعرفون القرآن

هلذا، يتكلمون وحيكمون ذه الطريقة . ينبغي أن يقال أم مل يقرؤوا القرآن. القرآن ومل يعرفوه
القرآن ال ينأى عن التحديات السياسية واالجتماعية بأي . ا على دراية بالقرآنحقاً إم ليسو. اخلطأ

. لقد وقف دائماً ضد هؤالء. حال، وال يتجنب مواجهة الطواغيت واملستكربين واملسرفني والظاملني
حسناً، القرآن هو . وإذا كنتم من أهل القرآن، فإن ميدان حياتكم هو قسراً ميدان احلضور للقرآن

 .فلُ هدايةَ البشر واألخذ ِبيدهم يف ااالت مجيعاً، وليس هناك شك يف ذلكاملتك
 

 التقوى الزمة االستفادة من هداية القرآن



 

 

لكن هناك نقطة أخرى هنا هي أن القرآن يف معرض استفادتنا، ولكن هل نستفيد أم ال؟ هل ميكننا أن 
انا القرآن درساً وعرض علينا هداية، نعم، لقد أعط. نستفيد أم ال؟ هذا موضوع مهم يف حد ذاته

. ، عندما يكون هناك تقوى}هدى ِللْمتِقني{ولكن مىت ميكننا االستفادة من هذه اهلداية القرآنية؟ 
عندما تكون التقوى حاضرة، تكون هذه اهلداية متاحة بني أيدينا باملعىن احلقيقي للكلمة وباملعىن التام 

 .هلا
هنا يف أول القرآن. طبعاً التعبريات يف القرآن خمتلفة ولكن مرجعها مجيعاً واحد :}ِقنيتى ِللْمده{ ،

هدى ورحمةً ِلقَوٍم {: ، ويف مكان آخر)٩٧البقرة، (} وهدى وبشرى ِللْمؤِمِنني{: ويف موضع آخر
} وهدى وبشرى ِللْمسِلِمني{: ، وآخر)٦٤، النحل ١١١، يوسف ٢٠٣، ٥٢األعراف (} يؤِمنونَ

هذه هي املراتب املختلفة ). ٤، آل عمران ١٨٥البقرة (} هدى ِللناِس{: ، وآخر)١٠٢النحل، (
وهدى {أو } هدى ِللْمتِقني{أي اهلداية يف حوزم وميكنهم االستفادة منها، و} هدى ِللناِس{: للهداية

ى ِللْمرشبوِمِننيحسناً، هذا عن التقوى اليت . ، إذ حتددان للبشر مراتب االستفادة من هذه اهلداية}ؤ
 .تبين مراتب اهلداية

 
 اخلشية

ِإنما {: يف آيات أخرى وضعت اخلشية معياراً، واآلن سأوضح أن مرجع ذلك مرة أخرى هو التقوى
الر ِشيخو الذِّكْر عبِن اتم ِذرنٍر كَِرٍمي تأَجٍة وِفرغِبم هرشِب فَبيِبالْغ نميف السورة املباركة })١١(ح ،

الشخص الذي ميكنه االستفادة من اإلنذار القرآين ويترك ذلك أثراً يف روحه ويأخذ بيده . »يس«
 .ويتقدم به هو من لديه خشية

ِإلَّا تذِْكرةً ِلمن يخشى ) ٢(لَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى ما أَنزلْنا ع) ١(طه {: »طه«أو يف السورة املباركة 
كما أن اخلشية صفة من صفات أهل . وهناك آيات أخرى يف القرآن تتعلق ذه اخلشية} )٣(

: اآلن سأقرأ هذه اآلية الشريفة أيضاً. التقوى، أي حينما يكون لدينا تقوى تأيت اخلشية إلينا أيضاً
}يَآت لَقَدوِقنيتا ِللْمِذكْراًء وِضيقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا مع(؛ ما أعطيناه ملوسى )٤٨األنبياء، (} ن (

الَِّذين يخشونَ {: من هم املتقون؟ القرآن يبين معىن التقوى. كان هداية وذكراً للمتقني) ع(وهارون 
ون التقوى واخلشية معاً أو يف األساس مها ليسا منفصلني لذلك، تك). ٤٩األنبياء، (} ربهم ِبالْغيِب

 .بل خيضعان للمفهوم نفسه
 



 

 

 الفرق بني اخلوف واخلشية
اخلشية هي تلك احلالة اليت تنتاب اإلنسان وتنتج من فهم العظمة . بالطبع، اخلشية ختتلف عن اخلوف

 جلّ -  فهم العظمة حلضرة احلق اخلشية من رب العامل تنتج من. للطرف املقابل؛ هذه تسمى اخلشية
أولئك الذين معرفتهم وعلمهم أكثر فإنّ ). ٢٨فاطر، (} ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء {- وعال 

 .خشية اهللا هلم
. طبعاً ال ختطئوا يف الفهم ملعاين اخلوف واخلشية وهذه األشياء بأن تعين أن ذات اهللا املقدسة مخيفة

. ؛ اخلشية موجودة ولكن الرمحة حمفوظة}ِإنما تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشي الرحمن ِبالْغيِب{؛ كلّا
 .ذلك الرمحن الذي هو مظهر اللطف والعناية باإلنسان، فاخلشية منه لعظمته

ية القرآنية يف هذا شهر رمضان هو شهر القرآن، وميكن للمرء أن يستفيد حقاً من اهلدا: يف اخلالصة
فلنقرأ القرآن، فلنقرأ كثرياً، فلنقرأ بدقة، فلنقرأ بتدبر، فلنقرأ بالتوجه إىل اهللا املتعايل، . الشهر

ولنطلب من اهللا املتعايل أن يساعدنا يف تالوة القرآن، فإنّ القلب ينجلي بالقرآن، وهذا تعبري أمري 
ج « من ١٧٦هذه اخلطبة . »حداً مبثل هذا القرآن مل يعظ أ- سبحانه –وإن اهللا «): ع(املؤمنني 
حول القرآن، وقد قرأت بعض فقراا أحياناً يف ) ع(، اجلميلة جداً، اليت ألقاها أمري املؤمنني »البالغة

 .أحاديثي
 البشر ومل - تعاىل -مل يعظ اهللا . » مل يعظ أحداً مبثل هذا القرآن- سبحانه –وإن اهللا «: هنا يقول
فإنه حبل اهللا املتني وسببه «. روساً ومل يرشدهم يف أي من الكتب السماوية كما يف القرآنيعِطهم د

ربيع القلب؛ جيعل القلب ربيعاً، وينعشه وحيييه وجيعله أرضاً إلمناء املعارف . »األمني وفيه ربيع القلب
من » جالء«كلمة . »وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جالٌء غريه«والتوجهات احلقيقية؛ 

 ).ع(قول أمري املؤمنني 
 

 »القرآن«االلتفات إىل التالوة خبشوع، ومالحظة القراء للمعىن بصفتهم مبلّغي 
حسناً، أنتم قراء القرآن األعزاء، املخاطبني اُألول حلديثي، عدوا أنفسكم مبلّغي القرآن، مبلّغاً 

امى أنفسهم الذين ذُكرت أمساؤهم هنا ووضعت بعض بني القراء القد. للقرآن، وليس قارئاً فقط
أي يفهمون ما يقولونه . شرائطهم، كان بعضهم هكذا حني يقرؤون القرآن كأنه يرتّل على اإلنسان

 - بالطبع، بعضهم ليسوا هكذا - وما يقرؤونه، ويقرؤون القرآن بااللتفات إىل املعىن وحبضور القلب 
 .على القارئ أن يعد نفسه مبلّغاً للقرآن. بكثريفيكون أثره يف قلب املستمع أعظم 



 

 

عليكم أن تعلموا أنكم مبلّغو القرآن، وأن القراء يؤدون دوراً حقّاً، فجلسات التالوة هذه تلعب 
: دوراً مهماً للغاية، وتربية القراء اجلارية عمل عظيم ومهم، واحلمد هللا، صار هذا رائجاً يف بلدنا

اهتموا باملعىن، فمثالً، إذا كنتم ترغبون يف تالوة جزء .  وباهتمام عميق باملعىنالتالوة بتذكّر وخبشوع
إذا لزم الرجوع إىل التفسري، أو إىل الترمجة، . من القرآن يف حمفل ما، أعدوا ذلك يف ذهنكم مسبقاً

إىل حلسن احلظ أن كثرياً من قرائنا يفهمون القرآن ويدركون معانيه وال حيتاجون ]. فارجعوا[
الترمجة، ولكن إن كانت هناك حاجة إليها، وحاجة إىل التفسري، فلريجعوا إليها، وليكن ذلك باهتمام 

 .كامل، وبتذكّر كامل
 

 استخدام اللّحن والصوت احلسن مع مراعاة احلدود الصحيحة
يفعلوا أم ] اءالقر[ال تولّوا انتباهاً كثرياً إىل بعض األعمال الصوتية لبعض األشخاص، سواء أكان 

بالطبع أنا أتفق متاماً مع الصوت احلسن واللحن . إىل املعاين أكثر] التفتوا[يفعلها بعض شبابنا، أي 
اجليد، أن ختتاروا األحلان اجليدة وتتعلموها وتعبروا عنها هذا أمر جيد، ولكن احرصوا على البقاء يف 

 .وضوع القرآنهذه أحاديثي حول م. احلد الصحيح والطريق املستقيم
 

 »كورونا«اتخاذ قرارات حامسة، ومراعاة التحذيرات خلرباء الصحة بشأن مكافحة 
القضية األخرى اليت أرى أنه من الضروري أن أتطرق إليها، قضية متأثرون ا مجيعاً، هي هذا املرض 

، الذي أثّر يف الظروف املنتشر، هذا الفريوس املنتشر واملنحوس حقاً يف بلدنا وأحناء العامل مجيعاً
 .املعيشية يف البالد

أمجل األيام وأحالها ] املرض[ولألسف هذا العام جعل . أمجل أيام السنة هي يف احلقيقة أولُ الربيع
هذه أشياء ال ميكن للمرء أن مير عليها . مرة على شعبنا؛ ارتفع عدد الضحايا، وازداد عدد املصابني

يرة والصادمة جيب أن توعينا مجيعاً، سواء الناس أو املسؤولني، وأن هذه اإلحصاءات املر. بسهولة
على املسؤولني أن يفعلوا ما يتعين عليهم فعله حبزم، أي إىل . توقظنا، وأن ننتبه إىل ألّا منزح مع املرض

اهلم  األطباء واملسؤولني الصحيني وأمث-احلدود الالزمة اليت حيددها املتخصصون واخلرباء يف القضية 
 . وينبغي العمل وفقاً ملا يقولون-

 يه مرضعارٍض آخر، فهي أقل مرارة من انتشار هذا املرض، ألن تفش أي، إن افترضتم مرارة أي
هذا يعين أن برامج البالد مجيعاً تتأثر . وبطالة أيضاً، وهو مشكلة معيشية وموت ولوعة على األعزاء



 

 

علينا أن نفعل شيئاً لوقف هذا املرض والتغلّب . سه اآلنبصورة أساسية ذا املرض، وهو الشيء نف
عليه، وذلك غري ممكن إلّا بوضع السياسات والتخطيط والتنفيذ والتزام الضوابط الصحية منا، أي 

 .األفراد
 
 كرمي الطّاقم الطّيب والثّناء عليهت 

حقّاً ال بد . جية والصحيةنقطة أخرى علي أن أشري إليها هنا هي الثناء والشكر للمجموعات العال
هذه الكمامة اليت يضعها اإلنسان وحدها تسبب له . لإلنسان من الثناء عليهم والتوجه إليهم بالشكر

يف هذا الطقس احلار، ومع تلك املالبس املربكة، إذا كان يرتدي هذا اللباس هذا . مشكالت كثرية
ويريدون العمل لساعات ... ريق الطيبالشاب، هذا املمرض، هذا الطبيب، هذا املسعف، باقي الف

يف احلقيقة، إنّ هذا جماهدة يف سبيل اهللا، . متتالية يف املستشفى أو خارجه، انظروا مدى صعوبة ذلك
 .جهاد يف سبيل اهللا، وعليه كثري من األجر والثواب، يف رأيي

 
 دخول القوى اجلهادية وتعاوا ملساعدة الفرق الطّبية

أولئك الذين كانوا أهل املساعدة يف هذا العمل أوائل العام املاضي، يف . تعاونوا أيضاًعلى الناس أن ي
بداية املرض، جاء بعضهم ودخلوا إىل املستشفيات ملساعدة املمرضني واملمرضات وأمثاهلم، وكذلك 

 .وال يزال من هم مستعدون ليتطوعوا ويساعدوا يف هذا العمل. خارج املستشفى
 

 »ضة املواساة«ساعدات اإلميانية وتوسيعها ووصوهلا إىل الذّروة يف استمرار امل
. حسناً شهر رمضان هو شهر اإلحسان. النقطة التالية يف هذا الصدد هي مسألة املساعدات الشعبية

يف احلالة الطبيعية، كانت سفرة اإلحسان واحملسنني واملؤمنني واسعة للمحتاجني . لقد كان دائماً هكذا
من الضروري . ، تصري هذه القضية أكثر أمهية»كورونا«عندما نكون يف ظروف .  رمضانيف شهر

واملساعدات اإلميانية أضعافاً يف شهر رمضان هذا، وأن » ضة املواساة«حقّاً أن يتضاعف االهتمام بـ
العبد بالطبع أنا أعلم أن بعض الناس قد بدؤوا ذلك دون انتظاٍر لطلب هذا . يبلغ ذروته بني الناس

إما أم يستعدون، وإما قد بدؤوا . الفقري، ويساعدون يف أطراف البالد وأكناف مدن خمتلفة فيها
نعلم هذا، ولكن أريد أن أقول إنه جيب أن تستمروا يف هذا العمل وتنشروه، وليساعد . املساعدة

هذا يف ما يتعلق . روااجلميع يف هذا الصدد، إن شاء اهللا، حىت تصل ضة املساعدات اإلميانية إىل ذ
 .بكورونا وهذا املرض، فهذه هي توصياتنا



 

 

 
 سياسة البالد واضحة يف االتفاق النووي، وجتنب املفاوضني الدخول يف مفاوضات استرتافية 

أحتدث جبملة حول القضايا اجلارية اليوم، القضايا املتعلقة باالتفاق النووي واحلظر وأمثاهلا، فهناك 
قلناها من قرب وبشكل مكتوب أيضاً، . لقد أعلنا سياسة البالد، وقلناها للمسؤولني. كثريةأحاديث 

حسناً تشخيص . سياسة البالد معلومة يف ما عليهم فعله: وكذلك يف االجتماعات واخلطابات العامة
 هذا املسؤولني لدينا هو الذهاب والتفاوض من أجل تنفيذ السياسة نفسها وليس لدينا أي نقاش يف

ال ينبغي أن يكون األمر على حنو . الصدد، ولكن جيب احلرص على ألّا تصري املفاوضات استرتافية
 .تطيل فيه األطراف املفاوضاِت هكذا، ألن يف ذلك ضرراً على البالد

 
 األمريكيون يتفاوضون لفرض مطالبهم الباطلة 

حنن مستعدون ملفاوضات مباشرة مع «وضات، والحظوا أيضاً أن األمريكيني يكررون دائماً كلمة املفا
إا تريد التفاوض لفرض . ، ومثل هذا؛ ليس األمر أن أمريكا تريد التفاوض لقبول كالٍم حق»إيران

. أن تسمع كلمة حق وتوافق عليها وتقبلها] األمر[هذا عملها يف األساس، وإلّا ليس . مطالبها الباطلة
أنفسهم، يف بعض االجتماعات اخلاصة اليت أطلَعنا عليها مسؤولونا كما أن هؤالء السادة األوروبيني 

وعناصرنا، يعترفون بأن إيران على حق. 
حنن قلنا إن احلظر جيب أن يرفع أوالً، ألننا لسنا مطمئنني إىل وعودهم، فقد وعدوا عشرات املرات 

ولذلك عليهم أن يفعلوا ما ومل يفوا، بل عملوا عكس الوعد، واآلن سيفعلون األمر نفسه أيضاً، 
يقر هؤالء املفاوضون األوروبيون . نقول يف البداية حىت نطمئن، وحينئذ، سنفعل ما يتعين علينا فعله

أحياناً يف اجتماعات خاصة أن هذه السياسة صحيحة، وأن احلق مع إيران، لكنهم يف مقام القرار 
، وأمريكا متجربة وتفرض أمرها وهذا مستسلمون لألمريكيني وليس لديهم أي استقالل بأنفسهم

. لذلك، إنّ غالبية املقترحات اليت يقدموا هي غالباً متكبرة ومهينة وال ميكن حىت النظر فيها. هدفها
نأمل، إن شاء اهللا، أن ميضي مسؤولو الدولة قُدماً يف هذا الصدد بعيون مفتوحة وبقلب قوي 

ونسأل اهللا أن يشملهم التوفيق اإلهلي، وأن . » وِنعم الوكيلحسبنا اُهللا«وبالتوكل على اهللا، وبذكر 
 .يسعدوا الشعب ويفرحوه

 أن يبارك هذا الشهر الشريف على شعبنا وسائر الشعوب اإلسالمية، وأن يرتل - تعاىل –نسأل اهللا 
 واملادية على سائر بركاته، ويرتل مطر رمحته على أراضينا اجلافة والعطشى، وأن ينعم بربكاته الروحية



 

 

العظيم مع ] اخلميين[نسأل اهللا أن حيشر الروح الطاهرة إلمامنا . الناس وااهدين على طريق احلق
أوليائه، وأن حيشر أرواح الشهداء الطاهرة مع الشهداء يف صدر اإلسالم، إن شاء اهللا، وأن يوصل 

، وأن يشمل - أرواحنا له الفداء -، بقية اهللا سالمنا ومودتنا وإخالصنا إىل تراب املقدم ملوىل العاملني
 .حالنا برضا ذلك العظيم ودعائه

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ــــــــــــــــــ 
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