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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

يف رقمها " حفظو اهلل"يكتمل شذرىا النوراين  اؼبنساب من كلمات القائد اؼبعظم "  مشكاة النور"ىا ىي أعداد 
. كالعشريناػبامس 

نأمل أف نبقى نستزيد كنغَبؼ من مبّب الوالية العذب عرب نور مشكاهتا , ككبن إذا كصلنا إىل ىذه الوقفة اؼبعرفية
. الذم وباكؿ أف يضع بْب يدم آّاىدين اؼبؤمنْب اؼبضحْب  الكلمات العظيمة لويل األمر أركاحنا فداه 

كوهنا صدارة , د  منها يف حياتنا العملية كاعبهادية دبا أمكنكما أصبل أف تصبح ىذه األحرؼ دركسا كعربا نستفي
كالنائب العاـ عن بقية اهلل , الذم يبثل لنا القائد اؼبلهم ؼبسّبتنا اعبهادية العظيمة, "حفظو اهلل"من مقاـ كيل األمر 
, إلسبلـ احملمدم األصيلكأف تصبح أيضا مساعدا لنا يف ترشيد الرؤية اإلسبلمية الواعية ػبط ا, األعظم أركاحنا فداه

. كالٍب ال تتم إال بقراءة متأنية لكلمات كيل األمر يف شٌب اؼبيادين

كالسبلـ 

 مركز نوف للتأليف والترجمة
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  (1)الخطاب  

 افتتاح ؾبلس الشورل اإلسبلمي الثامن :المناسبة 
 ـ2008-5-27 :الزمػػػاف 

 

المحتويات 

  الثامن عطية إلهيةوثيقة المجلس 
 تقديم الشكر للشعب والمسؤولين 
 تقييم عمل المجلس السابع 
 واجبات النواب األخبلقية والعملية 
 شكر نعمة النيابة -1
 خصاؿ النواب -2
 العقد الرابع من عمر الثورة عقد التقدـ والعدالة -3
 نائب الشعب من سنخ الشعب -4
 خصائص كتابة القوانين وسّنها -5
 اإلشراؼ ومساعدة الحكومةمسؤولية المجلس في  -6
 مراقبة الننس وتقييم األداء  اتياً  -7
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المستقل الشجاع  المجلس المؤمن
المدبر رمز صمود وثبات ونمو ج من 
الديمقراطية وضعتو الثورة اإلسبلمية 
نصب أعين العالم، وخّلده الشعب 
اإليراني الكبير باالتكاؿ على اهلل 

 .وعزيمتو الراسخة

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  وثيقة المجلس الثامن عطية إلهية

اآلف حيث تبدأ الدكرة الثامنة من ؾبلس الشورل اإلسبلمي كتتشكل بعوف اهلل القدير حلقة أخرل من السلسلة اؼبتينة ؽبذا الرمز 
الدينية, أعّفر جبهة الشكر على أعتاب الرب الواحد األحد, كأحّيي الشعب اإليراين بقلب طافح بالتقدير من رموز الديبقراطية 

. ىذه كثيقة فخر ينبغي أف يعتربىا صبيع اؼبؤمنْب باإلسبلـ كاحملبْب إليراف عطية إؽبية كوبرسوهنا شاكرين حامدين. كاألمل

 

  تقديم الشكر للشعب والمسؤولين

يف غمرة األمواج الصاخبة لعامل يستهدؼ فيو الطامعوف اؼبهيمنوف بسيطرهتم العدكانية 
الشعوب كىويتهم, كيضّيقوف اػبناؽ ما استطاعوا على عزيبتهم الوطنية, تغّلب استقبلؿ 

الشعب اإليراين بإرادتو الراسخة على أحابيل األعداء اؼبعقدة, كاجتاز ّٔدم اإلسبلـ كالقرآف 
آّلس اؼبؤمن اؼبستقل الشجاع . اؼبنعطفات الصعبة الواحد تلو اآلخر يف طريق العزة كالتحرر

مود كثبات كمبوذج من الديبقراطية كضعتو الثورة اإلسبلمية نصب أعْب العامل, اؼبدبر رمز ص
. كخّلده الشعب اإليراين الكبّب باالتكاؿ على اهلل كعزيبتو الراسخة

أجد من كاجيب أف أشكر من األعماؽ شعبنا العزيز الذم مؤل ساحة ىذا االختبار الوطِب جبده كحيويتو, كأثبت لؤلعداء كعيو 
كما أرل من البلـز تقدًن الشكر كالتقدير للمسؤكلْب كالعاملْب يف االنتخابات يف كزارة الداخلية كؾبلس صيانة . ارة أخرلكيقظتو ت

الدستور احملَبمْب الذين ربّملوا بنجاح أعباء االنتخابات الثقيلة بصرب كشعور عاٍؿ باؼبسؤكلية, ككذلك األجهزة اؼبساعدة خصوصان 
كمأمورم النظاـ كاألمن, كالفئات كالتيارات كالشخصيات الدينية كالسياسية الٍب ضاعفت دبشاركتها كجهودىا كسيلة اإلعبلـ الوطنية 

. من اغبماس كاالندفاع العاـ, ككل من ساعد بأقوالو كأفعالو كسلوكو على إقامة ىذه اؼبلحمة الكربل
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اب آّلس السابع ال سيما رئيسو الفاضل الدؤكب كمن الضركرم أيضان دبقتضى التقدير كاإلنصاؼ أف أقدـ الشكر لكافة نو
. الصبور حضرة الدكتور السيد حداد عادؿ كىيئة الرئاسة احملَبمة

 

  تقييم عمل المجلس السابع

لقد ترؾ آّلس السابع عن نفسو ملفان مثّبان لئلعجاب دبنحاه القيمي الشجاع يف القضايا العاؼبية كالوطنية كدفاعو عن حقوؽ 
. األجانب, كسعيو ؼبعاعبة مشاكل اعبماىّب كصيانتو غبرمة استقرار اؼبناخ السياسي كاجتناب التشتت كالضجيج الشعب حياؿ

 

  واجبات النواب األخبلقية والعملية

. كاآلف, تشكل آّلس الثامن بأصوات الشعب اغباظبة ذات اؼبغزل يف إطار انتخابات تنافسية قانونية شهدت مشاركة كاسعة
الذين كّفقوا لكسب ثقة الشعب كالصعود إىل موقع آّلس الرفيع أف يتذكركا دكمان أف تشكيل ؾبلس ينبثق من مشاركة على النواب 

اعبماىّب كيضمن خضوع العمليات اإلدارية للقانوف, كتقّبل اؼبدراء لئلشراؼ, كربقيق أىداؼ اإلسبلـ كضوابطو اؼبباركة على شكل 
. ئة عاـ األخّب يف مقدمة مطالب الشعب اإليراين كالقادة الدينيْب كالوطنيْب يف كفاحهم الباىظقوانْب نافذة كاضحة, كاف طواؿ اؼبا

كقد أزىقت أركاح طاىرة كثّبة كسالت على األرض دماء زكية من أجل ربقيق ؾبلس يُوّظف العقل اعبمعي كركح اؼبشورة على طريق 
. تقدـ الببلد كتنظيم مصاحل الشعب كالرفعة اإلسبلمية

اليـو مدينوف لكافة أكلئك العظاـ من الشيخ فضل اهلل, كالبهبهاين, كمدرسي, إىل شهداء الثورة خبلؿ األعواـ الثبلثْب  كبن
يقع على ذمة كل كاحد من النواب احملَبمْب كاجب قانوين كأخبلقي جسيم, كبوسع ىذه . اؼباضية كشهداء ؾبلس الشورل اإلسبلمي

عاتقكم أنتم معتمدم الشعب من اليـو كإىل أربعة أعواـ أخرل أف تكوف فرصة تارىبية عظيمة يف األمانة الشرعية الٍب كألقيت على 
. تاريخ اغبياة السياسية إليراف العزيزة

: انطبلقان من ىذا, نذكّْر ببعض النقاط

  



 

 

 

 25مشكاة النور 

8 

شكر نعمة النيابة يكمن في معرفة 
قدرىا وأف يخصص النائب طواؿ كل 

جميع قدراتو وإمكاناتو ىذه النترة 
واالنشغاؿ بأي شيء يخّل . لخدمتها

بهذا الواجب أمر غير مقبوؿ وعلى 
 .الضد من حالة الشكر

 

شكر نعمة النيابة  -1

كاالنشغاؿ . شكر نعمة النيابة يكمن يف معرفة قدرىا كأف ىبصص النائب طواؿ كل ىذه الفَبة صبيع قدراتو كإمكاناتو ػبدمتها
اغبضور . كعلى الضد من حالة الشكر بأم شيء ىبّل ّٔذا الواجب أمر غّب مقبوؿ

التاـ يف كافة اجتماعات آّلس العامة كاػباصة من الضركريات اغبتمية ألداء ىذا 
. الواجب

 

 الخصاؿ النواب -2

إنكم نواب شعب مؤمن شجاع صاحب إرادة استطاع ّٔذه اػبصاؿ اجتياز منعطفات صعبة كزبطي الكثّب من العقبات 
ُمِب األعداء اغبقودكف الطامعوف ّٔزائم يف . كينبغي ألفكاركم كفبارساتكم أف تصب يف ىذا االذباه. العدكالطبيعية كاؼبصطنعة من قبل 

كعليكم . كىم اليـو يعَبفوف ّٔذه اغبقيقة. عدة جبهات على يد الشعب اإليراين الذم ضاعف من استقراره كاقتداره كاستقبللو حياؽبم
ليسمع العامل منكم كبلمان كاحدان, كيرل يف أقوالكم . ة طبلئع ىذه اغبركة الشجاعة اؼبدبرةأف تكونوا جبوار اغبكومة الثورية اؼبؤمن

. كأفعالكم تبلور العزيبة الوطنية

 

العقد الرابع من عمر الثورة عقد التقدـ والعدالة  -3

العقد ىو التقدـ كالعدالة؛  اػبطاب الرئيس للثورة يف ىذا. تزامنت بداية عمل ىذا آّلس مع مطلع العقد الرابع من عمر الثورة
. يةالتقدـ على كافة الصعد العلمية, كاالقتصادية, كاألخبلقية, كالثقافية؛ كالعدالة الشاملة يف توزيع الفرص كاإلمكانات اؼبادية كاؼبعنو

اإلنتاج كاإلبداع كتألق  عنصر التقدـ هبب أف يرّكز نظرتنا على اؼبواىب الكثّبة اؼبتوّزعة على ىذا الشعب, كيكرس يف رؤيتنا إمكانات
على . كعنصر العدالة ينبغي أف يوفر الفرص كالقدرات لغّب اؼبتمتعْب ّٔذه اؼبواىب اإلؽبية العامة. القدرات اؼبختلفة يف كافة اؼبيادين

. آّلس كىو منتج الربؾبيات الرئيسية غبركة الببلد أف ال يغفل كال للحظة كاحدة عن ىذا الواجب

 

نخ الشعب نائب الشعب من س -4

مل تدخلوا آّلس من قصور منيفة أك عوائل ارستقراطية, بل من كياف الشعب, كمن اؼبدارس . نائب الشعب من سنخ الشعب
كاغبوزات كاعبامعات كساحات العمل,  



 

 

 

 25مشكاة النور 

9 

لم . نائب الشعب من سنخ الشعب
تدخلوا المجلس من قصور منينة أو 

عوائل ارستقراطية، بل من كياف الشعب، 
ومن المدارس والحوزات والجامعات 
وساحات العمل، فصونوا ىذه الصلة 
 . وىذا المنحى واحنظوه ألننسكم

 

 

 .فصونوا ىذه الصلة كىذا اؼبنحى كاحفظوه ألنفسكم

كاؼبيل لئلسراؼ, كالنظر ؽبذه اؼبسؤكلية بعْب الغنيمة ببلء كبّب الطباع األرستقراطية, 
علينا صبيعان أف نراقب . قد ال يستطيع حٌب الناس الطاىركف سابقان أف ينأكا بأنفسهم عنو

كيبكن لطلب . أنفسنا بشدة كقبعل من فَبة مسؤكليتنا حسنة باقية ال سيئة ربلُّ بنا
ع كمراقبة الذات أف يشّكبل أكرب عوف يف ىذه اؼبساعدة من اهلل الرحيم القدير بتضر

. العملية الصعبة

 

خصائص كتابة القوانين وسّنها  -5

هبب أف يكوف القانوف مفيدان, جزالن, كاضحان, عصريان, كمنِطلقان يف الوقت نفسو . فن كتابة القوانْب كسّنها من أرقى مهاـ النيابة
النظرة . ةن على البقاء, كـبصِّصان بتمامو للمصاحل العامة كرفع حاجات الناسمن نظرة طويلة األمد, كذا مساحة أكسع كأكرب قابلي

ينبغي ترجيح . يف العملية التشريعية نظرة عديبة الفائدة كردبا ضارّة -ال ظبح اهلل  -اعبزئية, كالقطّاعية, كالشخصية, أك اللجوجة 
أقصى حد من العقل اعبمعي كأصحاب االختصاص يف تشريع  األكلويات كاستئصاؿ التناقض كالتكرار يف القوانْب, كاإلفادة إىل

. القوانْب

 

مسؤولية المجلس في اإلشراؼ ومساعدة الحكومة  -6

مسؤكلية . عنصرا اإلشراؼ كالتعاكف الصميمي يف التعاطي مع السلطات األخرل ينبغي أف يكونا قسمْب ال سبيل للفصل بينهما
ىا يف الوقت ذاتو هبب أف ال تعد منافسة للحكومة كعدـ إصغاء غباجاهتا كضركراهتا آّلس يف اإلشراؼ ينبغي ال هتمل أبدان, لكن

. التنفيذية ؿبور العمل يف الببلد, كالرمز الداخلي كاػبارجي لنظاـ اعبمهورية اإلسبلمية ىو عمومان السلطة. كالصعوبات الٍب تواجهها
  .على اعبميع مساعدهتا

كيف اؼبقابل يتعْب على . ككلما كانت اغبكومة ذات فاعلية أكرب كنّبة أعلى كنزعة قيمية أكثق كلما كجب مضاعفة ىذه اؼبساعدة
عند مفَبؽ طرؽ االختبلؼ يف . اغبكومة أف تعترب آّلس التشريعي مرشدان ؽبا يف مهامها كتلتـز التزامان تامان بقوانينو كال تتخطاىا

ػبرباء من اعبانبْب أف يعاعبوا اؼبشكلة كيشّبكا ؽبما  كجهات النظر يبكن 
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يجب أف يكوف القانوف منيداً، جزالً، 
واضحاً، عصرياً، ومنِطلقاً في الوقت 
ننسو من نظرة طويلة األمد، و ا 
مساحة أوسع وأكبر قابليًة على 
البقاء، ومخصًّصاً بتمامو للمصالح 

 .العامة ورفع حاجات الناس

 

كاآلف حيث سبؤل العناصر اؼبؤمنة الثورية الوفية للقيم كاؼببادئ . حيحبالطريق الص
اإلسبلمية اغبكومة كآّلس كاغبمد هلل ينبغي مبلحظة ىذا التعامل األخوم أكثر من أم 

. كقت آخر كدبراعاة اغبقوؽ القانونية لكبل اعبانبْب

مراقبة الننس وتقييم األداء  اتياً  -7

كمسؤكلياتكم جسيمة, ككل فعل, أك ترؾ فعل, أك قوؿ, أك  أعزائي, فَبة النيابة قصّبة,
اذكركا دائمان القسم الذم هبب أف تؤّدكه بنية كجد كطابقوا أنفسكم معو, . صمت يصدر عنكم يسّجل ك يبقى يف الديواف اإلؽبي

. كبذلك تَبكوف ألنفسكم حسنة دائمة يف الصحيفة اإلؽبية

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كباقي األنبياء كاألئمة اؼبعصومْب عليهم السبلـ خصوصان أختم الكبلـ بالسبلـ على الرسوؿ األعظم 
. , ككذلك على أركاح الشهداء الطيبة كالركح الطاىرة إلماـ الشهداء, كأسبُب لكم التوفيق كالعوف اإلؽبي(أركاحنا فداه)سيدنا اؼبهدم 
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 (2)الخطاب   

 أسبوع السلطة القضائية :المناسبة 
 2008-06-25 :الزمػػػاف 
 اعبسم القضائي :الحضػور 
 حسينية اإلماـ اػبميِب, طهراف :المكػػػػػاف. 

 
 

المحتويات 

 الشهادة رصيد الحركة 
 دور الجهاز القضائي 

 ريع حتى النهايةاإنجاز المش -1
 السلطة القضائية تتكنل إفشاء العدالة وىي الملجأ والمبل  للشعب -2
 تطوير السلطة القضائية -3
 عمل السلطة القضائيةتقييم  -4
 النقض المتكرر لهالتجنب إتقاف األحكاـ  -5
 معالجة مشكبلت السجوف -6
 االستنادة من إمكانيات وزارة العدؿ -7
 مبلحظة المناسد االقتصادية -8
 الوقاية دوف وقوع الَمنسدة -9

 االنتباه من العناصر الُمنسدة -10
 العمل بإخبلص ونقاء ومحنزات كافية -11
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لذلك علينا ، ىادات رصيد الحركةىذه الش
في تحركنا ومسؤولياتنا أف نستذكر دائماً 
ىذه التضحيات الكبرى، وأف نعلم أننا إ ا 
تمتعنا اليـو بنرصة وإمكانية خدمة نظاـ 

الجمهورية اإلسبلمية وشعب إيراف في قطاع 
القضاء، أو السلطة التننيذية، أو قطاع 
 لك  التشريع، أو سائر أجهزة الببلد، فما

إال بنضل تلك الشهادات 
 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الشهادة رصيد الحركة 

إهنا لنقطة ذات مغزل أف يعّْب يـو السلطة القضائية أك أسبوعها يف ذكرل شهادة كربل؛ شهادة شخصيات بارزة يف النظاـ 
. اإلسبلمي منهم الشخصية اؼبميزة للشهيد العزيز اؼبرحـو آية اهلل ّٔشٍب كآخركف من مسؤكيل السلطة القضائية كالسلطات األخرل

ىذه الشهادات رصيد حركة الشعب, أضحت كاقعة السابع من تّب كاستشهاد 
الشهيد اؼبظلـو اؼبرحـو الدكتور ّٔشٍب كسائر أصحابو ؿبطة يف حركة الثورة العظيمة 

. كبو أىدافها بعد أف أرادكا حرؼ ىذه اغبركة باذباىات أخرل

علينا يف ربركنا كمسؤكلياتنا أف نستذكر  لذلك, ىذه الشهادات رصيد اغبركة
دائمان ىذه التضحيات الكربل, كأف نعلم أننا إذا سبتعنا اليـو بفرصة كإمكانية خدمة 
نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية كشعب إيراف يف قطاع القضاء, أك السلطة التنفيذية, أك 

إنو شيء , داتقطاع التشريع, أك سائر أجهزة الببلد, فما ذلك إال بفضل تلك الشها
. توفر يف ظل تلك التضحيات

هبب أف نعلم أف ما بأيدينا اليـو مل يتحقق بسهولة؛ أزىقت أركاح عزيزة, كضّحى أناس عظاـ, كأريقت دماء طاىرة استطاع 
 نعمللنعرؼ قدر ىذه اؼبسؤكليات كالقدرة على العمل كالفرص اؼبتاحة لنا كؿ. النظاـ بفضلها مضاعفة اقتداره يومان بعد يـو

 دور الجهاز القضائي 

ذكرنا أموران عديدة حوؿ السلطة القضائية سابقا, اؼبهم أف نرل ؼباذا نريد اعبهاز القضائي يف النظاـ اإلسبلمي كما ىو اؼبتوقع 
ة إىل األماـ مع منو؟ كنقارف ىذا دكمان باؼبوقع الذم نقف فيو, نقارف تقّدمنا, كإبداعاتنا, كخطواتنا اعبيدة اؼبؤثرة الٍب تتقدـ بنا خطو

. حاجتنا كتوّقعنا من ىذه السلطة, ينبغي أف نبلحظ ىذا دكمان, أم ال نقنع

غبسن اغبظ ازبذت يف السلطة القضائية خطوات جيدة خبلؿ ىذه األعواـ؛ أعماؿ كربل؛ مشاريع مهمة؛ بعض ىذه اػبطوات 
. تعد تأسيسية سبامان كمؤثرة كمبشرة بتقدـ مستقبلي جيد إف شاء اهلل
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من العيوب الموجودة بدرجات 
مختلنة في طبيعة غالبية الناس ىو 
أف يبدأوا عمبلً أو حركًة ما بعطش، 
وحينما يُروى عطشهم بعض الشيء 

ىذا . يقعدوف عن مواصلة العمل
 .يجب أف ال يحصل

 

إنجاز المشاريع حتى النهاية  -1

من العيوب اؼبوجودة بدرجات ـبتلفة يف طبيعة غالبية الناس  من النقاط اؼبهمة أننا هبب أف نواصل ىذه اؼبشاريع حٌب النهاية,
. ىذا هبب أف ال وبصل. ىو أف يبدأكا عمبلن أك حركةن ما بعطش, كحينما يُركل عطشهم بعض الشيء يقعدكف عن مواصلة العمل

مثبلن ذبمع اؼبلفات القديبة, كالتكثيف الكومبيوترم ؼبعلومات اعبهاز القضائي, أك األمور 
اؼبراجعات, الفصل يف اػببلفات؛ القوانْب اؼبرجعية لؤلحكاـ؛ األحكاـ نفسها؛ : حة اليـواؼبطرك

البدء ّٔذه الربامج أمر مبارؾ لكن تأثّبه لن . يدّكنوهنا, كهبعلوهنا كومبيوترية, كيف متناكؿ اليد
يبلغ هنايتو  إذا تقدـ بنسبة طبسْب باؼبائة أك ستْب باؼبائة كمل". تاء سبت"قبز إىل أيظهر إال إذا 

اػبطوات اؼبتخذة لشٌب : أك لنفَبض. ينبغي اؼبضي فيو إىل هنايتو. فسيكوف كعمل مل ينجز
قضية تقصّب أمد التحقيق كالتفتيش كمتابعة اؼبلفات كإتقاف األحكاـ, أك قضية : قضايا السلطة

ابّب السجوف كما إىل ذلك كىي من القضايا اؼبهمة يف السلطة القضائية كقد ازبذت ؽبا تد
ىذه نقطة على ـبتلف أجهزة السلطة . اؼبهم ىو استمرار العمل كتواصلو. جيدة, بدأ الكثّب منها كلكن هبب اؼبضي فيو إىل هنايتو

القضائية, األجهزة اؼبَبتبة طوليان أك األجهزة الناشطة على عرض بعضها, أف تلتفت إليها كال تَبؾ اؼبهاـ نصف منتهية, بل ينبغي 
. بلغ نتائجها األصليةمتابعتها حٌب ت

 

السلطة القضائية تتكنل إفشاء العدالة وىي الملجأ والمبل  للشعب  -2

نفعل كل ىذا من أجل أف تكتسب السلطة القضائية  -أم منظومة السلطة القضائية  -نقطة أخرل إىل جانب ىذا ىي أننا 
كقد أشرت إىل ىذا يف . اقع اغبياة, كيف أذىاف الشعبمكانتها البلئقة اؼبناسبة يف آّتمع اإلسبلمي, كيف أعماؿ الناس, كيف ك

هبب أف يشعر الناس  . السنوات اؼباضية أك ردبا ربدثت عنو بالتفصيل يف بعض السنْب
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ذكرت ذات مرة أف الغاية اؼبنشودة بالنسبة للسلطة القضائية على الصعيد العملي ىي أف . إىل جانب السلطة القضائية باألماف
شعر كل فرد يف البلد كآّتمع اإلسبلمي أنو لو أراد أحد ظلمو أك إذا ظلمو أحد فعبلن كاعتدل عليو فإنو سيبقى تصل إىل حيث م

هبب أف يشعر اعبميع أهنم . ىذا شيء هبب أف يشعر بو صبيع الناس. مطمئن الباؿ دبراجعتو للسلطة القضائية كمعاعبة مشكلتو ىناؾ
. ينبغي ؽبذه اغبالة أف تسود آّتمع اإلسبلمي. ضائيةسينالوف حقوقهم دبراجعتهم السلطة الق

 -كليس مائة باؼبائة ضركرةن  -لو سبت اؼبتابعة الدقيقة كاغباظبة كالعادلة لثمانْب باؼبائة من القضايا الٍب ترفع للسلطة القضائية 
ا اإلحساس لدل الشعب فيدرؾ أف ينبغي أف يتكوف ىذ. فسوؼ يتكوف لدل الناس إىل حد ما شعور بأف السلطة القضائية مبلذىم

لو فكرنا . كل تلك اؼبقدمات من أجل إهباد ىذه اغبالة يف آّتمع. السلطة القضائية تتكفل إفشاء العدالة؛ ىذا ما ينبغي أف وبصل
, فينبغي أف نعلم أف شبة مل يتكوف يف ذىنية آّتمع العامة" اؼبلجأ كاؼببلذ"يف تدابّب معينة, كبذلنا جهودان معينة, لكننا كجدنا أف تصور 

ىذا ما ينبغي أف يعد معياران كمبلكان للعمل يسعى اعبميع . خلبلن يف موضع ما من عملنا, كهبب البحث لتشخيص ىذا اػبلل كمعاعبتو
األفراد كىذا وبتاج طبعان لعناصر مؤمنة كفوءة كمتخصصة, كلدينا يف السلطة القضائية الكثّب من ىذه العناصر كاغبمد هلل؛ . لبلوغو

. اؼبخلصوف, اؼبؤمنوف, العلماء, احملبوف للعمل, كالعارفوف بالواجب ليسوا بقبلئل كاغبمد هلل يف ـبتلف مفاصل السلطة القضائية

غبسن اغبظ, تدار السلطة القضائية اليـو من قبل حضرة السيد شاىركدم العامل, آّتهد, الفاضل, اؼبتمكن من اؼبباين 
. كجود مثل ىؤالء األفراد كالشخصيات البارزة يف السلطة القضائية يعد فرصان جيدة. دة جدان كاؼبباحث؛ كىذه فرصة جي

 

تطوير السلطة القضائية  -3

إذا كانت ىناؾ أجهزة مل ُيستفد من إمكاناهتا, فينبغي االستفادة من . إذا كاف لدينا نقص يف القوانْب, فيجب تأمْب القوانْب
يف العاـ اؼباضي مت دبساعدتو كالتداكؿ معو تشكيل ىيئة لرفع مستول السلطة القضائية, كأصدر حكمان كتوّجو عدد . ىذه اإلمكانات

ك أعدكا تقريران جيدان جدان سّلموه لو . سة كاقع السلطة القضائية كي هبدكا سبل رقيها كعقبات ىذا الرقيمن اإلخوة األعزاء لدرا
كشّددُت على صبلة نقاط تعقيبان على تلك  . كأعطونا نسخةن منو, كقد تضمن التقرير اقَباحات جيدة جدان 
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. السرعة تختلف عن العجلة
السرعة في العمل غير التسرع 

 .والعجلة

 

لقد صادقنا على . ا ما ينبغي أف ينجز يف السلطة القضائيةىذ. االقَباحات منها أف نقّيم تقدمنا يف ربقيق السياسات العامة
سياسات عامة جيدة كمناسبة للسلطة القضائية كانت معظمها اقَباحات تقدمت ّٔا السلطة القضائية نفسها, كأرسلت ّٓمع 

رل كم ربققت ىذه هبب أف نَبصد دائمان لن. تشخيص اؼبصلحة لبلستشارة,   مت إعبلهنا كتنفيذىا؛ إهنا سياسات حسنة جدان 
. ىذا ىو معيار اغبركة كمؤشرىا. السياسات

 

تقييم عمل السلطة القضائية  -4

ينبغي أف ننظر ما ىو اؼبقدار الذم ربقق من ىذه السياسات العامة الٍب تعد أىدافان مقطعية للسلطة القضائية؟ كأين نقف اآلف؟ 
نساف أنو قطع ستْب كيلومَبان أك سبعْب كيلومَبان من طريقو البالغ مائة أحيانان ىباؿ اإل. ىذا التقييم الصحيح للحركة يساعدنا كثّبان 

إذا كاف عّداد الكيلومَبات يعمل بصورة سليمة سّبل . كيلومَب, كيوجد لديو الوقت الكايف, فيقوؿ لنفسو إذف ألقعد كأسَبيح
كحْب نعلم أننا مل نتقدـ أكثر من ىذا . كمَبان مثبلن اإلنساف أنو مل يتحرؾ دبقدار ستْب كيلومَبان بل دبقدار عشرين أك طبسة عشر كيل

. سوؼ نضاعف السرعة طبعان كقبتنب الوقوؼ كسط الطريق

طلبنا . لذلك من اؼبهم جدان معرفة أين كبن يف جادة الوصوؿ إىل أىداؼ تلك السياسات
القضائية كإحدل األكلويات؛ خصوصان ظاىرة إطالة اؼبتابعة القضائية, كعلى ىذا من السلطة 

. األخص يف اؼبلفات اؼبهمة كمنها ملفات الفساد االقتصادم

السرعة زبتلف عن . أنا ال أؤمن بالضجيج كالصخب فيما يتعلق دبلفات الفساد االقتصادم, لكنِب أؤمن بالسرعة كاغبسم فيها
خصوصان, كعمـو  -كسوؼ أشّب إىل أنبية ىذه القضية-اؼبلفات الٍب يهتم ّٔا الناس . ؿ غّب التسرع كالعجلةالسرعة يف العم. العجلة

. اؼبلفات, ينبغي أف تبلحظ فيها قضية إطالة اؼبتابعة القضائية

مقارنة ىذا دبا طبعان, كرد يف التقارير الٍب كصلتنا غبسن اغبظ أف زماف العمل يف اؼبلفات قد تقلص بعض الشيء؛ كلكن ينبغي 
. أف يكوف, ال دبا كاف يف السابق, حٌب نرل أين كبن ككم علينا أف نعمل أيضان لنستطيع بلوغ النقطة اؼبنشودة" هبب"
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إتقاف األحكاـ لتجنب النقض المتكرر لها  -5

ىي قضية بقضية إتقاف األحكاـ كالنقض اؼبتكرر, ك -أم سّجلت كأبلغت-نقطة أخرل ضمن األكلويات ىي أنِب أكصيت 
. طرحتها السنة اؼباضية يف ىذا االجتماع ربديدان 

أم هبب أف . إىل أدىن مستول فبكن -سواء يف ؿباكم االستئناؼ أك الديواف العايل-ينبغي اؽببوط بنقض أحكاـ احملاكم األكلية 
فينبغي أف نعلم أف ىناؾ مشكلة يف ىذا إذا كجدنا أف نسبة كبّبة منها ينقض . تكوف األحكاـ متقنة كدقيقة حبيث قلما يبكن نقضها

. ىذا أيضان من صبلة األكلويات. اعبانب

 

معالجة مشكبلت السجوف  -6

كىي من  -سياسة إلغاء السجوف . النقطة األخرل قضية معاعبة مشكبلت السجوف كالٍب ينبغي النظر إليها دبنتهى اعبد
مشركع جيد جدان بالطبع؛ لكن كجود السجوف حقيقة  -لقرار كمت العمل سياسات رئيس السلطة احملَـب كمن اؼبشاريع الٍب ازبذ فيها ا

ينبغي . هبب أف تكوف إدارتنا للسجوف حبيث تكوف السجوف مراكز لتعليم الفضائل باؼبعُب اغبقيقي للكلمة. كاقعة على كل حاؿ
كعلى اؼبدراء اؼبعنيْب . لسلطة القضائية نفسهاىذه أمور ترتبط با. النظر ؽبذه األمور باعتبارىا من األعماؿ الكربل كالقضايا اؼبهمة

 -كؽبذا األمر نقاشاتو اؼبطّولة-طبعان, خبصوص تقليل عدد اؼبسجونْب عن طريق العفو كاإلجازات . بذؿ أقصى اعبهود يف ىذا السبيل
ىذه من . قيقي ؽبذه القضاياعلى كل حاؿ ينبغي صياغة حل ح. تداكلنا كنتداكؿ مع اؼبسؤكلْب احملَبمْب يف السلطة كرئيسها احملَـب

. األكلويات ذات الصلة برفع مستول السلطة القضائية عّنت للباؿ كذكرناىا

 

 االستنادة من إمكانيات وزارة العدؿ -7

فّعلة, كمنها كزارة العدؿ ذاهتا
ُ
غبسن اغبظ رظبت لوزارة العدؿ يف القانوف . كمن القضايا األخرل قضية اإلمكانيات غّب اؼب

. ينبغي االستفادة منها إمكانيات جيدة

ككما أشاركا فإف منظومة اعبهاز القضائي عندنا سواء من حيث . اؼبهم ىو أف نستفيد من كل اإلمكانية اؽبائلة ؽبذه السلطة
كالرئة السليمة الٍب  . القوانْب أك البنية العامة, ىي غبسن اغبظ منظومة سليمة كمنطقية كمتطورة كعصرية كمتينة
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المناسد االقتصادية تستصحب 
. معها المناسد الثقافية واألخبلقية
المناسد االقتصادية تعرقل 

االستثمارات الصحيحة السليمة في 
المجتمع 

المناسد االقتصادية تحوؿ دوف 
النشاط االقتصادي السليم، وتبث 
القنوط في ننوس العناصر المؤمنة 
التي ترـو أف يكوف لها نشاطها 

 .االقتصادي الجيد

 

. ىذه أيضان من األكلويات. علينا االستفادة من كل ىذه اإلمكانية. ف باؽبواء النقي فيؤّمن سبلمة جسمويبلؤىا اإلنسا

 

مبلحظة المناسد االقتصادية  -8

. الشيء الذم أرل على كجو اػبصوص التأكيد عليو اليـو إىل جانب ما ذكرتو من نقاط ىو مسألة مبلحظة اؼبفاسد االقتصادية
إذا مل ذبر مبلحقة ىذه الظاىرة كربرم جذكرىا كمل تتعاضد . النظر للمفاسد االقتصادية يف الببلد كمجرد ـبالفة قانونيةينبغي عدـ 

اؼبفاسد االقتصادية تستصحب . سلطات الببلد اؼبختلفة لتجفيف منابعها, فإف خطرىا كإضرارىا بالبلد سيكوف عظيمان كشامبلن جدان 
كجود اؼبفاسد االقتصادية كشياعها من أكرب أخطارىا أهنا . قيةمعها اؼبفاسد الثقافية كاألخبل

الكثّب من . تضعضع العناصر اعبيدة يف األجهزة اؼبختلفة كتزلزؿ األرض ربت أقدامهم
حاالت اؼبفاسد االقتصادية كمباذجها الٍب نقلت إلينا تقاريرىا كانت عبارة عن أف اؼبفسد 

شاريعو أف ينفذ داخل اؼبؤسسة الفبلنية كيكسب االقتصادم كجد من الضركرم ألجل سبرير ـ
العناصر العاملة ىناؾ أشخاص مؤمنوف, لكنو يقذفهم . إليو عددان من العناصر العاملة ىناؾ

بشيطاف األىواء كالطمع كحب اؼباؿ, كال يستطيع اعبميع الصمود, فينهار بعضهم كتزؿ 
. أقدامهم؛ ىذا من أعظم أخطار اؼبفاسد االقتصادية

شرحت ىذه . د االقتصادية تعرقل االستثمارات الصحيحة السليمة يف آّتمعاؼبفاس
يف أرديبهشت اؼباضي يكوف قد مرَّ عليها سبع   -1380األمور يف الرسالة الٍب كتبتها سنة 

اؼبفاسد االقتصادية ربوؿ دكف النشاط . لرؤساء السلطات الثبلث احملَبمْب -سنوات
. إنو ببلء كمرض كبيل. يف نفوس العناصر اؼبؤمنة الٍب ترـك أف يكوف ؽبا نشاطها االقتصادم اعبيداالقتصادم السليم, كتبث القنوط 

السلطات التنفيذية, كالتشريعية,  -كالوباء الذم يتفشى يف آّتمع, ككاألمراض اؼبعدية الٍب ما إف ربل حٌب هتّب صبيع األجهزة 
. ؼبكافحتها كتطويقها -كالقضائية 
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لقد ذكرنا توصياتنا للسلطة التنفيذية كراران دبا يتناسب كتلك السلطة, . للسلطة القضائية دكر بارز يف ىذا الصعيدطبعان, 
طالبناىم ببعض األمور, كىذا ؿبفوظ يف ؿبلو, أما أنتم أيها اإلخوة كاألخوات اغباضركف ىنا فتنتموف للسلطة القضائية؛ اعلموا أف 

. ة اؼبفاسد االقتصادية كبّب كمهم جدان نصيب السلطة القضائية يف مواجو

 

الوقاية دوف وقوع الَمنسدة  -9

راجعوا الدستور كالحظوا أف من كاجبات السلطة القضائية يف . الوقاية دكف كقوع اؼبفسدة ىي أيضان من كاجب السلطة القضائية
ة قد ربصل أحيانان بواسطة اؼبفتشْب القضائيْب, كمن الوقام. كالوقاية ؽبا أدكاهتا اػباصة كمؤسساهتا اؼبناسبة. الدستور ىو ىذه الوقاية

قد يظهر يف البلد اإلسبلمي شخص مستغل, . ينبغي االستفادة من كل ىؤالء يف عملية الوقاية. ذلك األجهزة األمنية كاالستخباراتية
ىؤالء الفقراء كالبؤساء يف رغم كجود كل -مفسد, طماع, شاطر, كؿبتاؿ يستغل مصادر الببلد العامة الٍب ىي ملك لكل الشرائح 

كاضح أف ىذه اػبطوة ستبعث ردكد أفعاؿ يف السلطات . ينبغي مواجهة ىذه اغباالت. كينهب منها ببل حساب أك كتاب -الببلد
ة البعض ىبلط اؼبوضوعات كيعمل بطريقة زبرييب. القضائية كالتنفيذية كالتشريعية؛ كل منها ضمن حدكدىا؛ كلن يقر للعاملْب فيها قرار

ىذه طريقة, . سلبية, كهذه األقواؿ الٍب جرت على األفواه يف الفَبة األخّبة؛ ىذا تشويو ألصل القضية كربريف عن الغاية اؼبنشودة
ينبغي . كطريقة أخرل ىي الضغط كإقامة العبلقات كاالتصاالت اؽباتفية كالتوّسط كاستخداـ النفوذ كإحراج اآلخرين كما إىل ذلك

. ذا من األعماؿ الكربلق... مواجهة كل ىذا

 

االنتباه من العناصر الُمنسدة  -10

اليـو أيضان لو أردنا معرفة كاقع آّتمع . تارىبها يعود لذلك الزمن, لكن ؽبا تاريخ اليـو دكمان . 1380رسالتنا كمطالبتنا تعود لعاـ 
ينبغي عدـ االستهانة . ث, كعليهم النهوض بوفإف نفس تلك اؼبطالبة كالكبلـ ال يزاؿ مطركحان من قبلنا على مسؤكيل السلطات الثبل

كاألسوأ من كل شيء ىو أف تستطيع العناصر اؼبفسدة ىذه ال ظبح اهلل التغلغل داخل اؼبؤسسات اؼبسؤكلة كتلوين األشخاص . ّٔذا
. ابلوهنا أك كسب تعاكهنم, كىذا من تلك الفجائع اؼبهولة الٍب ينبغي مواجهتها بكل حسم كاقتدار مهما كاف نوعو
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واألسوأ من كل شيء ىو أف 
تستطيع العناصر المنسدة ىذه 
ال سمح اهلل التغلغل داخل 
المؤسسات المسؤولة وتلوين 
األشخاص بلونها أو كسب 

تعاونهم، وىذا من تلك النجائع 
المهولة التي ينبغي مواجهتها 

مهما كاف  بكل حسم واقتدار
 .نوعها

 

كقد مت إقباز أعماؿ جيدة خبلؿ ىذه األعواـ -اؼبشاريع الكربل إف شاء اهلل, كينبغي إقبازىا على كل حاؿ إذا مت اقباز ىذه 
حْب يبلحظ اإلنساف البوف بيننا كبْب الوضع اؼبنشود, هبد أف علينا . غبسن اغبظ, كتقدمنا إىل األماـ, لكننا غّب قانعْب دبا مت إقبازه

راد الذم ذكرناه, أم يتحوؿ اعبهاز القضائي يف الببلد إىل مبلذ كمأمن للمظلومْب عندئذ يتحقق ذلك امل-التحرؾ أكثر كبسرعة أكرب 
ما إف يظلم شخص شخصان أك يريد ظلمو, يطمئن خاطر . الذين قد يكونوا من كل الشرائح

. ينبغي إهباد ىذه اغبالة. الشخص اؼبعتدل عليو بأنو سيقصد السلطة القضائية لُّبفع عنو الظلم
ىذه اغبالة يف ؾبتمعنا اليـو أـ ال؟ إف مل تكن موجودة فاعلموا أف عليكم أف انظركا ىل توجد 

. تسّبكا باذباىها كربققوىا

 

العمل بإخبلص ونقاء ومحنزات كافية  -11

من كاجبنا أف نبذؿ كل مساعينا . البد أف يعيننا اهلل تعاىل للتقدـ يف ىذه اؼبشاريع
إذا بدأنا العمل بإخبلص كنقاء . اغبركة بالربكة, ككونوا كاثقْب أف ىذا سيحصل كجهودنا كنطلب الربكة من اهلل كي يبنَّ على ىذه

كؿبفزات كافية فإف اهلل تعاىل سيسّهل األمور كسنستطيع التقدـ باألعماؿ إف شاء اهلل؛ كما حققنا غبد اآلف تقدمان كبّبان سوؼ 
. يتضاعف ىذا التقدـ يف اؼبستقبل إف شاء اهلل

ىل عليكم صبيعان كعلى خدماتكم كجهودكم كمساعيكم اؼبخلصة كخدماتكم اؼبشكورة بالعوف, كأف ربظى نتمُب أف يبن اهلل تعا
ال سيما -, كأف يشملكم دعاؤه كأف تكوف الركح الطاىرة إلمامنا الكبّب كأركاح الشهداء الطيبة (أركاحنا فداه)بقبوؿ سيدنا بقية اهلل 
. راضية عنا صبيعان  -شهداء السابع من تّب

الـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو والس
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 (3)الخطاب   

 ( سبلـ اهلل عليها)ذكرل كالدة السيدة الزىراء  :المناسبة
 2008-06-24 :الزمػػػاف 
 حسينية اإلماـ اػبميِب, طهراف :المكػػػػػاف. 
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الحق أف محبة أىل البيت مساحة مناسبة 
سبلـ )ومحبة فاطمة الزىراء . إلبداء النن
بين كوكبة النور ىذه، ىي والحق ( اهلل عليها

يقاؿ موضع إلبداء الننوف واأل واؽ ودقائق 
سبلـ )فاطمة الزىراء . الطباع والمواىب

كلمة اهلل الزاخرة بالمضامين ( اهلل عليها
.  يقوىي كالبحر اللّجي العم

توصيتنا الدائمة ىي أف يكوف التعمق في 
مكامن النور والمعنويات بمساعدة أحاديث 

(. سبلـ اهلل عليهم)أىل البيت 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

أكالن أقدـ التربيكات الصميمية العميقة لكل اإلخوة كاألخوات اغباضرين يف ىذا 
ة السيدة احملفل اغبميم الصميمي اؼبفعم بالعشق كاحملبة دبناسبة ميبلد الصديقة الطاىر

رضواف اهلل )ككالدة ابنها الشامخ اؼباجد إمامنا العزيز ( سبلـ اهلل عليها)فاطمة الزىراء 
(. تعاىل عليو

سبلـ )كؿببة فاطمة الزىراء . اغبق أف ؿببة أىل البيت مساحة مناسبة إلبداء الفن
 بْب كوكبة النور ىذه, ىي كاغبق يقاؿ موضع إلبداء الفنوف كاألذكاؽ( اهلل عليها

كلمة اهلل الزاخرة باؼبضامْب ( سبلـ اهلل عليها)فاطمة الزىراء . كدقائق الطباع كاؼبواىب
. كىي كالبحر اللّجي العميق

توصيتنا الدائمة ىي أف يكوف التعمق يف مكامن النور كاؼبعنويات دبساعدة 
(. سبلـ اهلل عليهم)أحاديث أىل البيت 

 

  دور وسيلة النن

البيت كالثناء على ىذه األنوار القدسية الطيبة , كلكن أقوؿ فقط إننا كلما تقدمنا إىل األماـ ذبّلى ربدثت كثّبان حوؿ مدح أىل 
خّب كسيلة يستخدمها اليـو , دكر التواصل بالفن أكثر؛ التواصل مع أذىاف اؼبتلقْب كالناس كقلؤّم دبعونة أدكات الفن الكفوءة بامتياز

لذلك تركف أهنم يف . ىي كسيلة الفن -ال فرؽ يف ذلك  -لة رضبانية أك رسالة شيطانية من لديهم رسالة للناس , سواء كانت رسا
العامل اليـو يبدلوف دبعونة الفن أشد األفكار باطبلن إىل حق يبثّونو يف أذىاف صباعة عظيمة من الناس, كىذا ما ال يبكن بدكف الفن, 

السينما ىذه فن, كالتلفاز ىذا فن؛ يستخدموف شٌب صنوؼ الفن  .لكنهم يفعلوف ذلك بواسطة الفن كدبساعدة األدكات الفنية
. إذف, اكتسب الفن كل ىذه األنبية. كأساليبو من أجل نقل رسالة باطلة إىل األذىاف ككأهنا حق
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  استخداـ النن للمناىيم الراقية

الدرجة, كىي التجمعات الدينية الٍب لكن لنا كبن اؼبسلمْب كخصوصان كبن الشيعة ميزة ليست لسائر الشعوب كاألدياف بنفس 
توجد ىذه . تقاـ كجهان لوجو كحبضور الناس إىل بعضهم, كىذا ما نبلحظو دبقدار أقل يف مناطق العامل األخرل كاألدياف األخرل

ألناس ال هبيدكف  مثبلن, تتلى آيات القرآف الكريبة كجهان لوجو بصوت حسن. الظاىرة كلكن ليس ّٔذه السعة كالتأثّب كاؼبضامْب الراقية
. ؽبذا تأثّب كبّب جدان . لغة القرآف

.. كمن ىنا تبدأ قصة اؼبديح كالثناء لدل مداحينا؛ استخداـ الفن لنقل اؼبفاىيم السامية القيمة الٍب تنفذ إىل أعماؽ ركح اؼبتلقي
ان إىل درجة اؼبضموف نفسو؛ ألهنا إف لكن ىذه األداة تكتسب من األنبية حبيث ترتقي أحياف.. أداة.. كسيلة جد قيمة... ىذه كسيلة

كلما كاف أكثر فنان كأقرب إىل أدكات الفن كالصوت اغبسن . مدوبكم من ىذا القبيل. مل تكن ؼبا أمكن نقل اؼبضموف إىل القلوب
لدركس, كأكثر جدة كاغبنجرة اعبيدة كلما كاف أفضل, ككلما كاف اؼبضموف أكثر تعليمان كفائدة كمفهومان أكثر من قبل اؼبتلقي كأزخر با

. كطراكة إلدارة أفكار اؼبتلقْب, كلما كانت قيمتو أكرب

 

  خطورة التبلعب بالنن

لذلك ليس من اؼبناسب . كمعارفهم( عليهم السبلـ)يف ضوء الفكرة الٍب ذكرناىا يف البداية, أم داخل إطار تعاليم أىل البيت
عملية سطحية, شكلية, ظاىرية, كبعبارة أخرل جعلها تقليدان لعمل غريب ليس من اعبائز أبدان جعل اؼبديح , التبلعب بقضية اؼبديح

ال إشكاؿ أبدان يف استخداـ أبيات شعرية بلغة . مبتذؿ, ينبغي التنبو ؽبذا, خصوصان من قبل الشباب الذين يدخلوف ىذا الصراط
يف الطاىر اؼبقدس فبن ىم غرقى يف حبار إذا استلهم مّداح أىل البيت عليهم السبلـ عملو الشر. الناس, كلكن دبضامْب صحيحة

كيف كدياف الضياع كاغبّبة الشيطانية كليس  -ميداف الفن الغريب, خصوصان فنوهنم اؼبوسيقية الٍب اكبدرت كبو االبتذاؿ-اغبّبة كالبؤس 
. اغبّبة الرضبانية, فهذا ليس باألمر البلئق اؼبناسب
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مما أف تجعلوا المضامين 
ينتنع منو مستمعوكم؛ أف 

تكوف منقبة ممكنة النهم، أو 
فضيلة محنزة من فضائل أىل 

تقّوي ( عليهم السبلـ)البيت 
 عقيدة اإلنساف وإيمانو

 
  أىمية النن الملتـز

كالنقطة األخرل الٍب ذّكرنا ّٔا دائمان كأقوؽبا أيضان ىي أف ذبعلوا اؼبضامْب فبا ينتفع منو مستمعوكم؛ أف تكوف منقبة فبكنة الفهم, 
. تقّوم عقيدة اإلنساف كإيبانو( عليهم السبلـ)فضيلة ؿبفزة من فضائل أىل البيت أك 

يف زمن حياة اؼبعصومْب ( عليهم السبلـ)الحظوا األمور الٍب كاف مّداحو أىل البيت 
الشعراء الذين كاف  -شعر دعبل, شعر الكميت, شعر الفرزدؽ . يشّددكف عليها( عليهم السبلـ)

على ماذا كانوا يشددكف؟ الحظوا أف مضامْب تلك  -يشجعوهنم ( عليهم السبلـ)األئمة 
األدلة الٍب تعرّب عن نفسها بلبوس الشعر اعبميل  -األشعار إما إثبات أحقية أىل البيت باألدلة 

, كالنموذج (عليهم السبلـ)أك إفصاح عن فضائل أىل البيت  -اللطيف؛ انظركا شعر دعبل 
يف ؿبـر   -57ك 56عهد ذركة النهضة سنة  -زماننا ىو األشعار الٍب ظهرت خبلؿ فَبة الثورة الطيب الكامل لذلك كالقريب إىل 

اؼبوكب اغبسيِب كاف يسّب يف السوؽ كالشارع كىو يلطم الصدكر . كاؼبواكب اغبسينية دببادرة من اؼبداحْب كشعراء اؼبراثي أنفسهم
, كيف أم اذباه هبب أف يتحرؾ كينشد اؼبراثي, كلكن كل من يسمع مراثيو كاف يفهم ما الذم . هبب عليو فعلو اليـو

ػبدمة ىذه اؼبعاين, فتثبتوف  -فن الصوت كاللحن كالنغم كالشعر, كعملكم ؾبموعة من عدة فنوف-حينما توظفوف ىذا الفن 
أىل البيت كتضيئوف  , أك تذكركف فضائلهم كمناقبهم الٍب تنّب قلوب اؼبستمعْب, أك تفهموف معارؼ(عليهم السبلـ)أحقية أىل البيت

. طريق اغبياة ؼبخاطبكم, عندئذ سيكتسب عملكم أعلى قيمة كسيعادؿ مدوبكم عدة ساعات من احملاضرات كالدركس االستداللية

ليست القضية قضية إثارة عواطف فقط, إمبا ىي ىداية األذىاف, طبعان أنا أرل اليـو كغبسن اغبظ, سواء يف ىذه اعبلسة أك 
جلسات العزاء كاؼبناسبات حيث يأيت اؼبداحوف كيقرأكف, أف ىناؾ توجهان جيدان ظهر خبلؿ ىذه السنوات كاغبمد هلل, بيد أف 

.  اإلمكانية ىائلة جدان 

الحظوا كم وبتاج شعبنا . ب من أىل القراءة كاإلنشاد كالتعبّب كإقامة الربامج انظركا إىل حاجة آّتمع اإلسبلمي الراىنةأنتم الشبا
كشبابنا كؾبتمعنا يف غمرة  
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ـ تكن الثورة مجرد حدث في ؿ
تاريخ إيراف فقط؛ بل كانت حدثاً 

أؤكد . في تاريخ العالم والبشرية
وىذا ليس -على ىذه النقطة 

بشعار، بل ىو دقة في حقيقة 
وىي أنها كانت حدثاً في  -معينة

 .تاريخ اإلنسانية

 

أعاصّب اؽبجمات السياسية كالثقافية كشٌب صنوؼ اإلوباءات كالدعايات, إىل نظرة جديدة, كركح مفعمة باألمل, كقلوب زاخرة 
كبوسعكم أف يكوف لكم نصيب كافر . ىذا ما ينبغي للجميع القياـ بو؛ كلّّ بنحو من األكباء. التفاؤؿ للمستقبل, كفهم للطريق النّّب ب

. على كل حاؿ دبقدكر أساتذة اؼبديح كرّكاده أف ينهضوا بأعماؿ جيدة, كأسبُب أف ينجزكىا إف شاء اهلل. يف ىذا آّاؿ

 

  إدراج الثورة في النن

هبب أف نذّكر اآلخرين . نقطة أساسية أخرل ىي أننا هبب أف ال ننسى الواقع اغبايل للثورة أبدان, كندرجها ضمن مديات أقوالنا
أعزائي, مل تكن الثورة ؾبرد حدث يف تاريخ إيراف فقط؛ بل كانت حدثان يف تاريخ . بتأثّباتنا

كىي  -بل ىو دقة يف حقيقة معينةكىذا ليس بشعار, -أؤكد على ىذه النقطة . العامل كالبشرية
.  أهنا كانت حدثان يف تاريخ اإلنسانية

مل تكن القضية أف بلدان من البلداف . كلما تقدـ الزمن أكثر كلما ذبّلت ىذه اغبقيقة أكثر
ىذا حصل طبعان, كلكنو مل يكن . شهد أنظمة طاغوتية فاسدة   ربولت إىل نظاـ إسبلمي

الصعيد العقيدم كاؼبعنوم, كّجهوا العامل عمدان كمنذ قركف على . الشيء الوحيد الذم حصل
ككقفت ىذه الثورة مقابل ىذا . كبو النظرة كالفهم اؼباديْب للحياة كالكوف, كال زالوا يبارسوف ىذا

كّجهت الثورة بطرحها . التيار اؽبائل الذم عززكه دكمان بكل القدرات اؼبادية, ككّجهت لو ضربة
.  لذلك التيار الذم قادكه بقوة, كخّفضت من سرعتوضربة " عامل اؼبعنوية"

أم إف طلب اؼبعنوية كعشقها كاؼبيل . تبلحظوف اليـو بركز اؼبيوؿ اؼبعنوية بأشكاؿ عدة يف البلداف الٍب كانت مهد النػزعات اؼبادية
ستظهر نزعات منحرفة, كأنواع كطبعان حْب ال يستطيعوف إدارة ىذه اؼبعنوية بشكل صحيح  -كالشوؽ إليها ظهر بْب شبأّا ىناؾ 

( عليهم السبلـ)كإذا استطاع اإلسبلـ كمدرسة أىل البيت  -العرفاف الزائفة, كاؼبعنوية الكاذبة, كشبة دجالوف يبثلوف بعض األدكار 
.  الوصوؿ يف مثل ىذه الظركؼ إىل قلب اإلمرباطورية اؼبادية الغربية, فسيكوف ؽبا طبّلّٔا كـباطبوىا كعشاقها
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حْب تبلحظوف كل ىذه اؽبجمات الٍب يشنوهنا ضد اإلسبلـ كضد االسم اؼببارؾ . ا أمر ؿبسوس ككاضح يف العامل اليـوكىذ
إمبا يعرّبكف عن كاقعهم كطباعهم, كقد أدل ىذا إىل مضاعفة نفوذ ىذا االسم يف العامل ( صّلى اهلل عليو كآلو كسّلم)للرسوؿ األعظم 

كىذا ما جعل مدراء االستكبار يتخبطوف كوبضوف عمبلءىم كمرتزقتهم على إبداء . قلوب الشباب كتعزيز كجوده كزيادة جاذبيتو يف
, كىذا ما يدؿ على ىزيبتهم . ىذا عن اعبانب اؼبعنوم. ردكد فعل معينة كل يـو

نذ كبو حيث انطلقت ـ -أم منذ القرف التاسع عشر  -كعلى اؼبستول السياسي, منذ أف بدأت ظاىرة االستعمار يف العامل 
مائٍب عاـ كبشكل تدرهبي حالة االستعمار كتطاكؿ القول الكربل على البلداف األخرل, ساد نظاـ اؽبيمنة كانقسم العامل إىل شطرين؛ 

  .شطر متعجرؼ مهيمن متفرعن, كشطر ضعيف ذليل خاضع للهيمنة

اؼبوت "حْب تشاىدكف أف ىتاؼ . السياسةثورتكم اإلسبلمية كقفت بوجو ىذا التيار الذم ربوؿ إىل تيار طبيعي يف عامل  إف
كحْب تبلحظوف السياسة . يرتفع يف العديد من البلداف, فهذا شيء جديد أفرزتو حركة الشعب اإليراين, كمل يكن يف السابق" ألمريكا

حٌب البلداف األكربية, األمريكية ىي اؼببغوضة أكثر كالساسة األمريكاف ىم اؼبكركىوف كثر يف كل العامل سواء البلداف اإلسبلمية أك 
ؼباذا؟ . ىنا انكسر قرف غطرسة القول العظمى ألكؿ مرة ككاجو نظاـ اؽبيمنة التحدم. فهذا ناجم عن اغبركة العظيمة للشعب اإليراين

كن ؼباذا هبب أف تتحدث القول الكربل كأمريكا كغّبىا من موقع القوة مع البلداف اػباضعة للهيمنة دكمان؟ يف بلداف إيراف مل م
الساسة األذالء سود الوجوه يف النظاـ الطاغويت يتخذكف قراراهتم اؼبهمة بأنفسهم إال إذا استشاركا سفّب أمريكا كسفّب بريطانيا قبل 

ؼباذا؟ ؼباذا هبب أف ىبضع شعب لو قدراتو ككنوزه الثقافية كاؼبادية كاؼبعنوية لقوة أجنبية كيستسلم ؽبا؟ ؼباذا؟  . ذلك

ىذاف مبوذجاف للتأثّب الذم تركتو ثورتكم أيها الشعب اإليراين على  .ألكؿ مرة" ذاؼبا"ىي الٍب أطلقت ىذه الػ الثورة اإلسبلمية 
ىذاف مبوذجاف كشبة مباذج أخرل ال كقت للتفصيل . اؼبستويْب اؼبعنوم كالسياسي يف التحرؾ العاؼبي العاـ كليس يف تاريخ إيراف فقط

. فيها اآلف
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االتحاد والوفاؽ وىو 
 سر كل تقدـ وانتصار

 

كاستطاعت القيادة اؼبذىلة لئلماـ . كقعت ىذه اػبطوة الكربل كبدأت معها مظاىر العداء, كبدأت اؼبقاكمة مقابل مظاىر العداء
الشعب اإليراين كشباب ىذا البلد أصغوا . اعبليل كيف أصعب الفَبات اغبفاظ على ىذه اغبركة بكل اقتدار كالتقدـ ّٔا إىل األماـ

.  الكبّب كتقّبلوه من أعماؽ قلؤّم كأركاحهم, كفهموه, كساركا كفقو بشكل حقيقي لكبلـ إمامهم

ذلت جهود حثيثة غبرؼ الناس كصرفهم كحضهم على تغيّب طريقهم كسلبهم عقيدهتم فلم يكن ذلك فبكنان غبد اآلف, بُ كقد 
كبن نشبو . ىذه اغبركة ككانت مظاىر العداء ىذه موجودة بأشكاؿ ـبتلفة كل يـو تواصلت. كلن يكوف بعد اآلف أيضان إف شاء اهلل

عّداءن يعدك كبو ىدؼ معْب, لكن البعض ال يريدكف لو أف يصل كينصبوف اؼبوانع كالعقبات يف طريقو 
تقدـ, كيرمونو باغبجارة كيوّجهوف لو اللـو كيصرخوف عليو من كل ناحية أف ال ت. دكمان, فيقفز فوؽ اؼبوانع

لن تصل, ال طائل من ىذا, لكنو ال يصغي ؽبم, كيصرب على اعبراح كيتحمل اآلالـ كيواصل طريقو 
. تقدـ إىل األماـ.. الشعب اإليراين تصرؼ غبد اآلف فيما يشبو العّداء البطل. كيصل

 ؼببادئ اإلسبلـ كالثورة طيب, يف مثل ىذه الظركؼ, ما ىو كاجب اؼبخلصْب يف ىذا البلد كاؼبخلصْب ؽبذا الشعب, كاحملبْب
رجاؿ السياسة بشكل, . ؟ من كاجب اعبميع تسهيل ىذا الطريق للسائرين فيو أم لشعب إيراف(عليهم السبلـ)كمدرسة أىل البيت 

كمن أكثرىم . كمسؤكلو الدكلة بشكل, كعلماء الدين بشكل, كعلماء اعبامعات بشكل, كاؼبثقفوف بشكل, كالشرائح اؼبختلفة بشكل
ىم يف أفراح الذين يقّربوف القلوب إيل( عليهم السبلـ)فئة اػبطباء الدينيْب, كاؼبنشدين الدينيْب, كضبلة رايات حب أىل البيت  تأثّبان 

ما يلزمنا اليـو ىو أف يتعرؼ اعبميع على ىذا الواجب كيعلموا أين كبن؟ البعض يغفلوف كال يفهموف أننا ربركنا .أىل البيت كأحزاهنم
. اؼبسافة؛ كال يفهموف أنو ال يزاؿ أمامنا طريق طويل؛ ال يفهموف أف لنا أعداءن يستغلوف كسلنا, كغفلتنا, كاختبلفنا كتقدمنا كل ىذه

حيث ينبغي أف يدققوا فيما  -الشخصيات السياسية كالثقافية كغّبىا-اؼبعِب األكؿ ّٔذا الكبلـ ىم الشخصيات اؼبهمة يف آّتمع 
.  ق من مواقفيقولونو كيكتبونو كفيما يتخذكف
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شخص لديو مهمة ومسؤولية، على 
اآلخرين مساعدتو إلنجاز عملو بنحو 

يذّكرونو إ ا كاف لديو ضعف، . جيد
على . ولكن ال يسمحوا بتضعينو

الجميع مساعدة الشخص الذي رفع 
ىذه الراية؛ البعض يمسح لو عرؽ 
إ ا . جبينو، والبعض يرّوحوف لو الهواء

مل الراية الحظوا أنو يخطئ في ح
فليس العبلج أف يوّجهوا لو لكمة في 

. ظهره ويسقطوه أرضاً ىو والراية
العبلج أف يساعدوه كي يرتنع  لك 

 اإلشكاؿ

 

كمسؤكلو الببلد يبذلوف جهودان . االرباد كالوفاؽ كىو سر كل تقدـ كانتصار, ضركرم اليـو ؽبذا البلد أكثر من أم كقت
حٌب لو كاف لدل أحد إشكاؿ أك نقد . اغبكومة, كاؼبسؤكلوف, كمدراء القطاعات اؼبختلفة يبذلوف مساعيهم. كمشقات حقيقية

االختبلفات غالبان ما تنبع من األىواء . يبذؿ مساعيو لتحسْب األداء كالعملفيجب أف ال يطرحو بشكل يضعف اؼبدير الذم 
إذا قاؿ قائل إف عملي الذم أدل إىل التفرقة كاالختبلؼ ىو يف سبيل اهلل . النفسية

إنو عمل . التفرقة بْب اؼبؤمنْب ليس عمبلن إؽبيان كال يتم ؽبدؼ إؽبي. فبل تصدقوه
قد كالبغضاء بْب اؼبؤمنْب كإثارة أجواء اػببلؼ شيطاين كمن عمل الشيطاف إهباد احل

.  كليس عمبلن إؽبيان . من عمل الشيطاف

شخص لديو مهمة كمسؤكلية, على اآلخرين   .العمل اإلؽبي ىو التعاطف كالتواد
يذّكركنو إذا كاف لديو ضعف, كلكن ال يسمحوا . مساعدتو إلقباز عملو بنحو جيد

الذم رفع ىذه الراية؛ البعض يبسح لو عرؽ  على اعبميع مساعدة الشخص. بتضعيفو
إذا الحظوا أنو ىبطئ يف ضبل الراية فليس العبلج . جبينو, كالبعض يرّكحوف لو اؽبواء

العبلج أف يساعدكه كي . أف يوّجهوا لو لكمة يف ظهره كيسقطوه أرضان ىو كالراية
دكرىم  على اعبميع التنبو ؽبذه النقطة, خصوصان من ؽبم. يرتفع ذلك اإلشكاؿ

. كمسانبتهم يف آّاالت السياسية كالثقافية كاإلعبلمية كغّبىا

 

أحينا على ىذا اإليباف كاؼبعتقد كأمتنا . اللهم نقسم عليك دبحمد كآؿ ؿبمد, اجعلنا من الدعاة ألىل البيت كؿببيهم كأتباعهم
أرِض عنا القلب اؼبقدس . كّفقنا ألداء ما سوؼ تسألنا عنو .ربنا سهّْل علينا كاجباتنا. ال تبعدنا عنهم يف الدنيا كال يف اآلخرة. عليو

(. عليو السبلـ)لئلماـ اؼبهدم
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 (4)الخطاب   

 عيد اؼببعث النبوم اؼببارؾ :المناسبة 
 مسؤكيل الببلد كسفراء الدكؿ اإلسبلمية كأفراد من الشعب :الحضػور 
 حسينية اإلماـ اػبميِب, طهراف :المكػػػػػاف. 
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 الرسالة الكاملة 
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 تطور الدعوة 
 ثبات المسلمين 
 أشداء على الكنار 
 رحماء بينهم 
 البعثة درس الصمود واالستقامة 
 شروط التقدـ 
 استنادة اإلماـ من درس البعثة 
 أىمية االلتزاـ بالقانوف اإللهي 
 السبيل ىو الصمود 
 طبيعة االستكبار 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  التهنئة والتبريك

أبارؾ ىذا العيد الكبّب العاـ لكافة طبلب اغبق كاغبرية يف العامل كلؤلمة اإلسبلمية الكربل كللشعب اإليراين العزيز اؼبؤمن كلكم 
. أيها اغبضور احملَبموف كاإلخوة كاألخوات األعزاء

 

  استذكار البعثة أىمية

ىذا ما ينبغي أف نتذكره دائمان حياؿ ىذا اغبدث الكبّب كىذه اػباطرة  -ليس استذكار البعثة دبعُب استذكار حادثة تارىبية 
إمبا التشديد على ىذه الذكرل العظيمة ىو يف اغبقيقة تكرار كمراجعة لدرس ال ينسى بالنسبة لؤلمة اإلسبلمية  -البشرية كاإلنسانية 

كبالنسبة  -الساسة, كالعلماء, كاؼبستنّبكف  -جة األكىل, سواء كل كاحد من أبناء األمة اإلسبلمية أك شخصياهتا البارزة كلببها بالدر
. إهنا مراجعة درس كاستذكار حادثة زاخرة بالعرب, لكل البشرية بالدرجة الثانية

 

  أبعاد البعثة المباركة

عن جوانب مسألة البعثة, لوجب  -كإف على كبو اإلصباؿ -شخص التعبّب ببياف بليغ أبعاد ىذا اغبدث متنوعة جدان, كلو أراد 
كلكن دبجرد أف يلقي اإلنساف نظرة أكلية على ىذا اغبدث يتعلم منو دركسان . ربرير كتب بأكملها كالتحدث ساعات طواؿ عنها

. عديدة

  الرسالة الكاملة

يو أم من لكل حاجات البشرية للكماؿ, ظهر كبدأ دعوتو يف ؾبتمع مل يكن ؼالحظوا أف الرسوؿ األكـر ّٔذه الرسالة اؼبستوعبة 
الرسوؿ كاف رسوؿ العلم يف ذلك آّتمع اػبايل من العلم, ككاف رسوؿ العدؿ يف ذلك آّتمع الذم ال  .تلك الكماالت اؼبنشودة

. على أركاح الناس كأمواؽبمتشم فيو للعدالة رائحة, كيهيمن فيو األقوياء كاعببابرة كالزعماء اؼبتعجرفوف 

كاف ؾبتمعان عنيفان, متجربان, . كاف رسوؿ األخبلؽ كالتسامح كالصفح كاإلنصاؼ كاحملبة يف ؾبتمع عاىن من فقداف ىذه العناصر
خاضعان ؼبنطق القوة, بعيدان عن  
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يف مثل ىذا اؼبناخ اؼبتحجر . الفارغ غّب اؼبربر األخبلؽ كاؼبعنوية كالعلم, منشدان لؤلىواء النفسية كالعصبيات اعباىلية كأنواع التكرب
الصعب, كيف مثل ىذا الوضع الصخرم اػبايل من أية مياه أك زركع مبت ىذه الغرسة طواؿ ثبلث عشرة سنة يف تلك الظركؼ 

كاؼبعنوية  العصيبة كانتهت تلك األعواـ الثبلثة عشر إىل تأسيس حكومة كتشكيل ؾبتمع يقـو على أساس العلم كالعدؿ كالتوحيد
أبدؿ الذلة عزةن, كحّوؿ الوحشية إىل أخوة, كالعصيبة إىل تسامح كتعقل, كاعبهل إىل علم, كأكجد قاعدة متينة . كاألخبلؽ كالكرامة

غّب  كلبنة ؿبكمة استطاع اؼبسلموف على أساسها كلقركف طويلة الرقي إىل قمة التحّضر يف العامل كاالرتقاء إىل مراتب كمستويات
الحظوا كم ىو ثبلثة عشر عامان مضافان إىل عشر . كمل يستمر أمد ىذه اغبكومة ألكثر من عشرة أعواـ . تاريخ اإلنسانيةمسبوقة يف

يف مثل تلك الفَبة القصّبة ظهرت حركة ىائلة يبكن القوؿ إهنا شطرت . إهنا دبثابة ثانية كاحدة أك ساعة عابرة. سنوات يف عمر األمم
كأخذت بيد اإلنسانية إىل األماـ كرسخت دعائم األخبلؽ, . ا قبل اإلسبلـ كشطر ما بعد اإلسبلـشطر ـ: التاريخ إىل شطرين

. كتركت للبشرية دركسان ال تنسى؛ انظركا لعظمة البعثة من ىذه الزاكية

 

  شخص المرسل

الطافح باؼبعنوية  ما ضمن ىذه النجاحات ىو طبعان عناصر متظافرة كثّبة, لكن على رأسها ىو ذلك العنصر احملكم الراسخ
كاف قبل أف يبعث نبيان . كاف الرسوؿ األكـر أعلم أىل مكة كأعقلهم. كالنقاء كمعرفة اػبالق كاالتكاؿ عليو, أم كجود الرسوؿ نفسو

. أكـر الناس يف تلك اؼبنطقة كأشرفهم كأحسنهم أخبلقان 

عباء على عاتقو, فقد اختربه اهلل, ككاف اهلل يعرؼ كمشل اللطف اإلؽبي ىذا اإلنساف اؼبمّيز بْب أكلئك الناس كألقيت تلك األ
ىذا الوقوؼ كىذه االستقامة مع اؼبعرفة العميقة باؽبدؼ الذم . عبده كيعلم على عاتق من يضع ىذا العبء, ككقف الرسوؿ كصمد

نعم, . اغبركة العظيمةيتحرؾ كبوه كالطريق الذم يسلكو أضحى رصيدان لكل اػبطوات التقدمية الٍب قطعها الرسوؿ كالزدىار ىذه 
. شرط انتصار اغبق ىو الدفاع عن طريق اغبق. اغبق منتصر كلكن بشركط
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  تطور الدعوة

استطاع الرسوؿ أف يكسب  -حيث كانت الدعوة خفية سرية  -يف الطور األكؿ من البعثة, كبعد مضي ثبلث سنوات أك أكثر 
َناَؾ  *َفاْصدَْع ِبَما تُػْؤَمُر َوَأْعِرْ  َعِن اْلُمْشرِِكينَ  ﴿: اإلؽبي كبعد ذلك جاء األمر. لئلسبلـ ثبلثْب أك أربعْب شخصان  ِإنَّا َكَنيػْ

.  أعلن دعوتك كانزؿ إىل الساحة كارفع الراية كاجعل عملك علنان . ﴾اْلُمْستػَْهزِئِيَن 

الشيء األكؿ الذم . كأقوياؤهنزؿ الرسوؿ إىل الساحة كحدث ما تعرفونو حيث فزع أكابر قريش كصناديدىا كأثرياء ذلك آّتمع 
جاؤكا لسيدنا أيب طالب كقالوا لو إذا كاف ابن أخيك يريد الزعامة جعلناه زعيمان مطلقان, كإذا أراد . فعلوه ىو تطميع الرسوؿ األكـر

ككاف أبو طالب . ق ىذاالثركة أعطيناه منها ما هبعلو أثرانا, كإذا أراد أف يكوف ملكان اخَبناه ملكان علينا, كلكن قل لو يقلع عن كبلـ
ىباؼ على حياة الرسوؿ كمؤامراهتم ضده, فجاء إىل الرسوؿ كركل لو رسالة أكابر مكة, كردبا نصحو كأكصاه بأف يتنازؿ بعض 

كاهلل لو كضعوا الشمس يف يبيِب كالقمر " يا عم, : فقاؿ الرسوؿ. الشيء؛ ؼباذا الصمود كاإلصرار إىل ىذه الدرجة؛ ىذا غّب ضركرم
". ايل ألعرض عن ىذا األمر ال أفعلو حٌب أظهره اهلل أك يذىب دبا فيويف شم

كحْب شاىد . فاضت العيوف اؼبباركة للرسوؿ بالدمع كهنض من ؾبلسو"..   أغركرقت عيناه من الدمع: " كجاء يف الركاية أيضان 
كاهلل ال . " سر كراء ىدفك كغايتك".. حببتيا بن أخي اذىب كقل ما أ: " أبو طالب ىذا اإليباف كالثبات تغّّبت حالو بشدة كقاؿ

كىذا االلتزاـ . كىذه االستقامة من الرسوؿ كّرست جذكر االستقامة لدل أيب طالب. ىذا الصمود يصنع صمودان ". أسلمّنك بشيء
اء مقابل إيقاؼ باؽبدؼ كعدـ هتّيب العدك, كعدـ الطمع يف أيدم األعداء, كعلى االنشداد لبلمتيازات الٍب يريد أف يبنحها األعد

. ىذه اغبركة زبلق صمودان كسكينة كثقة بالطريق كاؽبدؼ كاإللو الذم ىبتص بو ىذا اؽبدؼ

 

  ثبات المسلمين

لذلك استطاع اؼبسلموف كىم يومئذ ليسوا أكثر من ثبلثْب أك أربعْب شخصان أف يثبتوا مقابل كل تلك اؼبشكبلت كالصعاب 
كانوا يشاىدكف يف مكة ما يصنع اؼبشركوف بعمار كببلؿ ككيف يعاملوف ظبية كياسر كيعذبوهنم . كيزداد عددىم يومان بعد يـو

اغبق ال يتقدـ  . ىكذا ىو تقدـ اغبق. يؤمنوف كانوا يركف كل ىذا كمع ذلك. كيقتلوهنم
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يتقدـ اغبق حينما يبدم صاحب اغبق كتابعو عن نفسو . دبجرد الدعة كاألمن كاألماف كرفع رايتو كاؼبناداة بو يف الظركؼ الطيبة
. صمودان كثباتان يف طريق تقدـ اغبق

 

  أشداء على الكنار

ٌد رَُّسوؿُ  ﴿: تقوؿ اآلية القرآنية نػَُهمْ  مُّمَحمَّ , ليس معُب أشداء على الكفار أف ﴾اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاء َعَلى اْلُكنَّاِر رَُحَماء بَػيػْ
الشدة معناىا القوة ,الشدة ىنا دبعُب اؼبتانة كالصمود كعدـ االهنيار, ىذا ىو معُب أشداء, يكونوا يف حالة حرب دائمة مع الكفار

. كقد تكوف يف ساحة اغبوار مع العدك فتربز بشكل آخر,يف ساحة اغبرب فتربز بشكل معْبالقوة قد تكوف تارة ,كاؼبتانة

موقف النيب عندىا كاف زاخران . الحظوا كيف كاف الرسوؿ يتحدث مع عدكه يف اغبركب حينما كاف هبب عليو أف يتحدث
. بالصبلبة كالثبات كعدـ التضعضع على اإلطبلؽ

اقرأكا التاريخ, إذا كانت شبة حرب فهي بشدة كإذا ! كار مع اعبانب اآلخر, كلكن أم حوار؟يف معركة األحزاب دخل النيب يف ح
. ىذا ىو معُب أشداء على الكفار. كاف شبة حوار فهو بشدة, كإذا كاف شبة تعامل كاف بشدة كصبلبة

 

  رحماء بينهم

ىنا ينبغي التعاطف كبذؿ القلوب , الشدة كالصبلبةأم إذا كانوا فيما بينهم كانوا مرنْب أكّداء بعيدان عن تلك " رضباء بينهم"
. ىنا ينبغي التعامل مع البعض بالتعاطف كالرضبة, ككسبها

 

  البعثة درس الصمود واالستقامة

ثبلث سنوات يف كاٍد جبوار مكة , الصمود يف بداية البعثة كاف من شأنو االستقامة العجيبة ثبلث سنوات يف شعب أيب طالب 
. كقد أغلق الطريق كي ال يصلهم طعاـ,كربت الشمس احملرقة ببل ماء كال نبات

لكن دبجرد أف يريدكا شراء شيء من  -كالٍب كانت أيامان حرة ال حرب فيها-كاف بوسعهم أف يدخلوا اؼبدينة يف أياـ اؼبوسم 
الذم يريد اؼبسلموف  حانوت كاف أبو جهل كأبو ؽبب كسائر زعماء مكة يوصوف خدمهم كأبناءىم بأف يدفعوا ضعف الثمن للشيء

. شراءه كي ال يسمحوا ؽبم بشرائو



 

 

 

 25مشكاة النور 

33 

 

إهنا االستقامة األكىل عرب القلب اؼبتوكل على اهلل الذم أكجد مثل تلك الصبلبة يف األجواء كأّىل اعبميع للصرب كالصمود؟ 

طالب كترؽ قلوب كاف األطفاؿ يبكوف من الليل إىل الصباح ككانت أصوات بكائهم تصل أظباع كفار قريش من شعب أيب 
. الضعفاء منهم لكنهم ال هبرأكف على مساعدهتم خوفان من األقوياء

. مل يتزلزلوا أبدان  -ككم ماتوا يف الشعب, ككم مرضوا, ككم عانوا اعبوع-لكن اؼبسلمْب الذين شاىدكا أبناءىم يتلّوكف أمامهم 
" اؿ كال تزؿتزكؿ اعبب: "البنو ؿبمد بن اغبنفية( عليو السبلـ)يقوؿ اإلماـ علي 

. ىذا ما تُعلمنا إياه البعثة, إنو درس الرسوؿ لنا, إهنا نصيحة الرسوؿ ككصيتو, كىذا ىو سبيل هنضة األمة اإلسبلمية كبعثتها

 

  شروط التقدـ

كاليـو أيضان تكمن أفضل األقواؿ كأفضل اغبلوؿ, كأفضل الدركس, -حْب تركف أف أمة ّٔذه العظمة قد ظهرت إىل الوجود 
. فقد ظهرت كمبت كذبذرت ّٔذا الشكل -ؼبعاعبات للبشرية يف منظومة األمة اإلسبلميةكأفضل ا

ال يحمل ىذا العلم إاّل ": يركل عن اإلماـ علي يف حرب صفْب,اغبق كجبانبو الصمود, لن نتقدـ إىل األماـ ّٓرد أف اغبق معنا
: ال يستطيع ضبل ىذه الراية إاّل من تكوف لديهم. "أىل البصر والصبر

البصّبة فيفهموف ما القضية؟ كما اؽبدؼ؟ :أكالن 

. من يتحّلوف بالصرب, كالصرب ىو االستقامة كالصمود كالثبات, الصرب: ثانيان 

 

  استنادة اإلماـ من درس البعثة

بو كاف إمامنا العزيز رشحة من ذلك الينبوع الفياض حيث استطاع إطبلؽ ىذا اؼبشركع العظيم يف العامل كىو أيضان كاف قل
آَمَن الرَُّسوُؿ ِبَما أُنِزَؿ ِإَلْيِو ِمن رَّبٍِّو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلٌّ آَمَن بِالّلِو َوَمآلِئَكِتِو  ﴿: ككما قاؿ القرآف الكرًن.مفعمان باإليباف ّٔذا السبيل

. الرسوؿ نفسو كاف أكؿ اؼبؤمنْب ﴾وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو 

كيف ثورتنا كاف اإلماـ اعبليل ىو اؼبؤمن قبل غّبه ّٔذا السبيل كاؼبفعم قلبو باإليباف ّٔذا الطريق كىذا اؽبدؼ؛ كاف يفهم عظمة 
ىذا العمل كمستلزماتو, كأكؿ  
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الشعب النلسطيني محق؛  أف
. الحق معو؛ إنو شعب مظلـو
العار لدعاة الحرية وحقوؽ 

اإلنساف إ  يغضوف أنظارىم عن 
كل ىذا الظلم الذي يتعر  لو 

 ا الشعبىذ

 

. كاكتسب شباب ىذا الشعب الصمود من صموده,فوقف بقوة,مستلزماتو ىو أف يقف بصبلبة يف ىذا الطريق بالتوكل على اهلل

ُىَو الَِّذي َأنَزَؿ  ﴿: كحينما فاضت ينابيع الصرب كالسكينة ىذه استغرقت صبيع أبناء الشعب, فصدؽ عليهم قوؿ اهلل تعاىل
ِكيَنَة ِفي قُػُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن ِليػَْزَداُدوا ِإيَمانًا مََّع ِإيَمانِِهْم  : يقوؿ  . حينما تنزؿ ىذه السكينة يف قلوب الناس يتضاعف إيباهنم. ﴾السَّ

َماَواِت َواأْلَْرِ   ﴿ ِللَِّو ُجُنوُد السَّ كن مع اهلل تكوف لك كطوعك جنود األرض . من ماذا زبافوف؟ جنود األرض كالسماء هلل .﴾ََ
. كالسماء, ىذه ىي السنن اإلؽبية

 

  أىمية االلتزاـ بالقانوف اإللهي

كاآلخر قواعد الشريعة كدين الناس . بكل قوانينو كسننوأحدنبا ىذا العامل : الحظوا أف اهلل تعاىل خلق شيئْب يف آف كاحد
تطابق  -أم طبق إرادتو التشريعية  -إذا عملتم طبقان للقوانْب اإلؽبية . خلق ىذين الشيئْب معان كنبا متطابقاف على بعضهما. كدليلهم

الرياح, أك ذبرم مع تيار اؼباء فيساعدىا  عملكم كحياتكم كسلوككم مع قوانْب اػبلقة, كالسفينة الٍب تسّب باذباه الرياح فتساعدىا
. ىذا التيار

. سنن اػبلقة تعْب اإلنساف السائر يف ىذا الطريق, كلكن شريطة أف يتحركوا

 

  السبيل ىو الصمود

كقد اختارنا تبعان إلمامنا , أقوؿ لشعب إيراف كأتباع البعثة احملمدية أف السبيل ىو الصمود
اجتمعت كل أبواؽ االستكبار لتثِب الشعب , اعبليل ىذا الصمود كانتفعنا منو كمل لبسر شيئان 
الشعب  .فلم نوافقت عن دعم الفلسطينيْب كاغبكومة دبختلف صنوؼ الرباىْب كالتحليبل
العار لدعاة اغبرية كحقوؽ اإلنساف إذ يغضوف . الفلسطيِب ؿبق؛ اغبق معو؛ إنو شعب مظلـو

أنظارىم عن كل ىذا الظلم الذم يتعرض لو ىذا الشعب, كيواصلوف مناصرهتم غبقوؽ اإلنساف 
.  دكف أم خجل

ال نقوؿ إهنم -اف الفلسطينيوف أقلية أجنبية يف بلدىم أنا استغرب؛ يف أم مكاف من العامل يستطيع اإلنساف اؼبنصف حٌب لو ؾ
أصحاب البلد, بل نفَبض أف الفلسطينيْب أقلية على أرضهم,  
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طبيعة االستكبار ىي أنكم 
إ ا تراجعتم خطوة تقدـ ىو 
خطوة، ال يظن أحد أف 
التراجع أماـ االستكبار 
والعدوؿ عن المواقف 

الصحيحة والحق والدعوات 
ؿ االستكبار الصحيحة ستجع

 يخجل ويتعامل بنجابة

أف على األمة اإلسبلمية اليـو 
أف تشعر بالبعثة وتعتبر ننسها 
مبعوثة وتتحرؾ بوعي وبصيرة، 

علومها وقدراتها وتضيف إلى 
وانسجامها الوطني واإلسبلمي 
الدولي، فتوحيد كلمة األمة 

 اإلسبلمية مهم جداً 

أف يصرب على كل ىذا اعبور الذم يتعرضوف لو؟ يهدموف  -أك مهاجرين جاءكا إىل فلسطْب
بيوهتم, يقتلوف شبأّم, يسجنوف رجاؽبم, يهددكهنم دكمان, يقصفوف بيوهتم, يبنعوف رزقهم, 

يقف السيد بوش كال  كمع ذلك. وباصركىم اقتصاديان, ىبربوف مزارعهم, يفسدكف حياهتم كلها
ىل ىذه ! العار لكم! ىل ىذه حرية؟! ىل ىذه حرية! ىبجل أبدان كيقوؿ إننا ملتزموف باغبرية

! مناصرة للحرية؟

 

  طبيعة االستكبار

طبيعة االستكبار ىي أنكم إذا تراجعتم خطوة تقدـ ىو خطوة, ال يظن أحد أف الَباجع أماـ االستكبار كالعدكؿ عن اؼبواقف 
طيب, طاؼبا تراجعوا ىم خطوة إىل الوراء : اغبق كالدعوات الصحيحة ستجعل االستكبار ىبجل كيتعامل بنجابة كيقوؿالصحيحة ك

. سنَباجع كبن أيضان خطوة إىل الوراء, ىذا شيء غّب موجود

. إذا تراجعتم خطوة كاحدة إىل الوراء تقدـ ىو خطوة إىل األماـ, كإذا أخليتم خندقان سيتقدـ كيستويل على ذلك اػبندؽ

يدان هلل فقط كليس نريد أف نكوف عب: نقوؿ, كبلمنا ىو كلمة التوحيد كتوحيد الكلمة
ال نريد أف نكوف عبيدان أليب ؽبب . ألمريكا أك القول اؼبتغطرسة اؼبستكربة الشقية أك فراعنة العصر

من ىو أبو جهل العصر؟ لقد مات أبو جهل ككىّل؛ كاليـو أيضان يوجد . الزماف كأيب جهل العصر
أبوجهل عصرىم ... ـ يف العاملىؤالء موجودكف اليو.. مأّججوا النّباف كالشقاة اغبمقى, أبو جهل

ىم من يصنعوف القنابل الذرية كيهددكف العامل كلو,   يشددكف اػبناؽ دكف سبب على أحد 
ؼباذا تريدكف اغبصوؿ على الطاقة النوكية, ككبن نعلم أهنا إلنتاج الكهرباء : الشعوب كيقولوف

مقابل ىؤالء اؼبتعجرفْب  ,كاالستخداـ السلمي لكننا ال نسمح لكم ألهنا سبنحكم ىذه القدرة
. الشقاة اعبهلة الذين ال يفهموف منطقان كال كبلمان, إذا تراجعتم أمامهم خسرمت
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هبب أف نتعرؼ على تاريخ الرسوؿ كنعلم أف ذلك اليـو كاف يـو ,على كل كاحد منا أف يعلم ىذا كيفهمو, ىذا ىو درس البعثة
. األمة اإلسبلميةبعثة الرسوؿ الكرًن, كاليـو ىو يـو بعثة 

على األمة اإلسبلمية اليـو أف تشعر بالبعثة كتعترب نفسها مبعوثة كتتحرؾ بوعي كبصّبة, كتضيف إىل علومها كقدراهتا كانسجامها 
. كلمة األمة اإلسبلمية مهم جدان  الوطِب كاإلسبلمي الدكيل, فتوحيد

الذم نفعلو كنعلم إىل أين سنصل كنعلم أف التحرؾ كليس اؼبراكحة نعلم بتوفيق من اهلل ما , ىذه ىي رسالتنا كاألفق مشرؽ أمامنا
. الَباجع ىو الوسيلة لبلوغ اؽبدؼأك 

؛ كيرضي عّنا  نتمُب أف يبن اهلل تعاىل على ىذا الشعب العزيز بربكات بعثة الرسوؿ, كيزيد من عزة األمة اإلسبلمية يومان بعد يـو
. كأركاح الشهداء الطاىرة كالركح اؼبطهرة إلمامنا العزيز (أركاحنا فداه)القلب اؼبقدس لئلماـ اؼبهدم 
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 (5)الخطاب   
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عظمة ىذه الثورة بدورىا 
تشير إلى عظمة إمامنا 

كانت ىذه الثورة الجليل، 
. معجزة إلهية

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

معظم شعبنا . منذ تسع عشرة سنة كالشعب اإليراين وبّوؿ الزماف كاؼبكاف يف مثل ىذه اؼبناسبة مظهران غبب إمامنا اعبليل كمودتو
الكبّب؛ إما كلدكا بعد كفاة ذلك العظيم, أك كانوا خبلؿ العشرة أعواـ األخّبة من حياتو شباب مل يدركوا عهد اغبياة الثرة لئلماـ 

اؼبباركة أكالدان ك بناٍت صغاران؛ لكن ىؤالء الشباب اؼبؤمنْب الوّضائْب أنفسهم كمن كافة أكباء الببلد يعشقوف اإلماـ كذكراه كاظبو 
إيباف خالص طاىر من دكف أف يدركوا حياة ". آمنا بو كمل نره صدقان كعدالن : "كما نقرأ يف دعاء السمات. ككأهنم صحبوه كعايشوه
كىذا شيء ال ينفرد بو شعبنا, فثمة مثل ىذه اؼبشاعر ذباه اإلماـ اعبليل يف كثّب من مناطق العامل كالبلداف . ذلك العظيم كصحبتو

. اإلسبلمية

  عوامل حب اإلماـ

: كىذا كليد عاملْب مهمْب

 عظمة اإلماـ كاألبعاد اؼبختلفة لشخصيتو كىي شخصية استثنائية يف عصرنا : أحدنبا
. بل يف كل العصور القريبة منا

 عظمة ىذه الثورة الٍب حّققها اإلماـ الكبّب بإيبانو, كتدبّبه, كإرادتو, كعزمو: ثانيهما 
تفجّب الثورة اإلسبلمية كتأسيس نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية, كعظمة ىذه الثورة بدكرىا , الراسخ يف ىذه الربىة من الزمن

. تشّب إىل عظمة إمامنا اعبليل, كانت ىذه الثورة معجزة إؽبية

الدين ؼبائة عاـ تقريبان, كيف حْب يف حْب ظل أعداء اإلسبلـ كاألمة اإلسبلمية يعملوف كيبثّوف دعاياهتم ضد اإلسبلـ كضد رجاؿ 
ظاـ قّدـ نظاـ تابع َحَكم ىذا البلد ؼبدة طبسْب سنة مصاحل الشعب اإليراين قربانان لؤلعداء كاألجانب ك جعل البلد تابعان ؽبم سبامان الن

. عمل الكبّب طور النجاحثار اإلماـ الكبّب رافعان راية اإلسبلـ كراية مناىضة اؽبيمنة يف ىذه الببلد كبلغ ّٔذا اؿ -البهلوم

  ميزة الثورة اإلسبلمية

إهنا ليست ثورة معنوية كثقافية صرفة, كال ثورة اقتصادية صرفة, كال ثورة سياسية . الثورة اإلسبلمية زبتلف عن الثورات األخرل
ؾبردة؛ بل ثورة شاملة كاإلسبلـ  
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يف الوقت ذاتو حبياة الناس كلو أبعاده االقتصادية, كالسياسية, كما أف لئلسبلـ أبعادان معنوية كأخبلقية كإؽبية كيعُب . نفسو
كاالجتماعية, كذلك للثورة أبعادىا اؼبختلفة الٍب سبثل سر بقائها كذبددىا اؼبستمر على مستول اؼبنطقة كالعامل كسباشيها كتكّيفها مع 

. احتياجات البشر

يد اإلماـ كأصابع تأشّبه ترشدنا يف كافة منعطفات اغبياة؛ . الناس ترؾ اإلماـ بكبلمو كسلوكو ىداية مستمرة ألمتو, أم لنا كبن
كمن أقول كأفضل مواريث اإلماـ ىي كصيتو الٍب من اؼبناسب للجماىّب كاؼبسؤكلْب كالشباب إعادة قراءهتا كالتدبر فيها من حْب 

. من كصية اإلماـ اغبافلة بالدقائق كسأطرح اليـو دبناسبة ىذا اغبشد اؽبائل من القلوب الواعية اليقظة عدة نقاط. آلخر

 

  الثورة اإللهية

. أم إف الثورة ملك اعبماىّب. النقطة األكىل ىي أف اإلماـ يؤكد يف كصيتو أف ىذه الثورة ثورة إؽبية كاعبماىّب ركنها األساسي
ال يدعي مثل ىذا االدعاء كيعترب ادعاء ملكية الثورة, كهبب أف  -شروبة, أك فردان, أك طبقة-معُب ىذا الكبلـ أنو ليس بوسع أحد 

لو قّدر ألحد أف يعترب نفسو مالكان كصاحبان للثورة لكاف اإلماـ نفسو أنسب اعبميع . نفسو مالكان ؽبا كبقية الناس مستأجرين فيها
.  شيءلكنو كاف يرل نفسو ال شيئان كيرل اهلل مصدر كل . كأجدرىم حيث تكّونت الثورة حوؿ ؿبور عزيبتو كإرادتو كشخصيتو

إذف, اعبماىّب ىم أصحاب ىذه الثورة, كشبة كاجب على . ىذه قضية تطفح ّٔا كلمات اإلماـ كقد أكدىا كصرّح ّٔا يف كصيتو
ىوية الثورة كمعناىا مودع يف . على اعبماىّب أف يعتربكا أنفسهم حرّاس ىذه الثورة. عاتق اعبميع ىو صيانة ىذه األمانة اإلؽبية الكربل

.  ىاهتا كقيمها كمبانيهاشعاراهتا كاذبا

كاف ىناؾ دائمان يف اؼباضي كاغباضر كسيكوف ىناؾ يف اؼبستقبل أشخاص يركموف تغيّب شعارات الثورة بذريعة تغّّب أكضاع 
العامل, أك استبعاد الشعارات الدينية كالبعد الديِب للثورة, أك إقصاء بعد العدالة االجتماعية عنها, أك بعد مناىضتها للهيمنة 

. قد يدخلوف الساحة دبحفزات كذرائع ـبتلفة من أجل أف يغّّبكا شعارات الثورة كأىدافها. ألجانب, أك بعد تناقضها مع االستبدادكا
.  الثورة حية بشعاراهتا. كعلى اعبماىّب أف يتيّقظوا كيعلموا ىذا
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الشعار األىم اؼبكتوب على راية ىذه الثورة ىو شعار اإلسبلمية كااللتزاـ دبباين الدين كأصولو كقواعده؛ كمعارضة اؽبيمنة 
.  كاالستكبار, كالدفاع عن كل مظلومي العامل بصراحة كصدؽ

شباب .  االنتساب للثورةكمن صبلة أفضل شعاراهتا ىو أهنا ملك لعامة الناس, كما من شروبة أك طبقة ترُجح على اآلخرين يف
ال يتاح القوؿ إف الذين أكجدكا الثورة أك سانبوا يف إهبادىا ينتسبوف . اليـو ىم أصحاب الثورة بنفس درجة شباب فَبة الدفاع اؼبقدس

على  إليها بدرجة أكرب؛ ال, كاف ىناؾ أشخاص مل يشاركوا يف أصل الثورة كبدايتها لكنهم خاضوا غمار الساحة ككضعوا أركاحهم
.  األكف يف ملحمة الدفاع اؼبقدس

طواؿ فَبة العشرين عامان الٍب أعقبت هناية الدفاع اؼبقدس نزؿ إىل الساحة شباب ضمنوا . ىؤالء ينتسبوف إىل الثورة بنفس الدرجة
ىؤالء . سباعية, كالسياسيةبقاء الثورة كحيويتها بوعيهم, كضباسهم االستثنائي, كاندفاعهم, كؿبفزاهتم اإلؽبية, كجهودىم العلمية, كاالج

الشرائح الشابة . ككذا سيكوف اغباؿ يف اؼبستقبل أيضان . أيضان أبناء الثورة كأصحأّا كنسبتهم إليها كنسبة اؼبشاركْب يف صدرىا األكؿ
. كلهم مشاركوف يف الثورة كيف كاجب حفظها كأمانة. كاألجياؿ اؼبتعاقبة ؽبا كلها درجة كاحدة من االنتساب للثورة

يعلم شبابنا اليـو كجيلنا اؼبعاصر كالشباب الذين سيأتوف يف اؼبستقبل أف طريق الثورة طريق وبتاج إىل العـز كاإليباف كرسوخ ؿ
﴿َفَمن نََّكَث َفِإنََّما كىؤالء يضّركف أنفسهم طبعان . البعض ال يتحّلوف برسوخ األقداـ فيعودكف أدراجهم يف كسط الطريق. األقداـ

الذين يعودكف أدراجهم يف طريق الثورة كالذين يصوموف يف الصيف كوبفظوف صيامهم إىل أكاخر النهار لكن . ْفِسِو﴾يَنُكُث َعَلى فَ 
إبطاؿ الصياـ يف . صربىم ينفد قبل ساعة أك ساعتْب من الغركب فيفطركف, فيكوف حكمهم كحكم الذم مل يصم منذ بداية النهار

.  أم ساعة من ساعات النهار ىو إبطاؿ للصياـ

كاف ىناؾ دائمان أشخاص مل . كىذا عدـ كفاء للثورة. لوال رسوخ األقداـ يف الثورة كتداـك اغبركة النقطعت صلة اإلنساف بالثورة
األصل ىو . كصية إمامنا ىي أف ينظر شبابنا, كصباىّبنا, كأجيالنا نظرة كاقعية. يفوا للثورة كقّللوا انشدادىم إليها كأداركا ؽبا ظهر آّن

. ىذه ىي النقطة األكىل. كاغبالة الثورية ىي يف حفظ الصلة بالثورة كالعمل ؽبا. رة كليس األشخاصالثو
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  اتساع وانتشار الثورة

النقطة التالية ىي إعبلف اإلماـ يف كصيتو أف ىذه الثورة سوؼ تتسع كتنتشر, كسوؼ تقّصر أيدم اؼبستعمرين عن العامل 
ليس انتشار الثورة من كجهة . كحْب ننظر اليـو للساحة نرل أف ىذا األمر قد حصل فعبلن . يلىذه ىي نبوءة اإلماـ اعبل,اإلسبلمي

إمبا يتم نشرىا بْب  -خبلفان لثورات أخرل  -نظر اإلماـ عن طريق اختبلؽ الفًب يف البلداف, كزحف اعبيوش, كنشر اإلرىاب 
فع الشعب اإليراين بنظاـ اعبمهورية اإلسبلمية إىل مرتبة حْب تنظر الشعوب عن طريق صناعة مبوذج اعبمهورية اإلسبلمية, دبعُب أف يرت

ؽبا الشعوب األخرل تتشوؽ إليها كتسّب يف ىذا الطريق؛ عن طريق إشاعة اؼبعارؼ اإلسبلمية كالصراحة يف الدفاع عن الطبقات 
. ر النظاـ اإلسبلمي الذم حصلاؼبظلومة يف العامل اإلسبلمي كالٍب ُسحقت ربت أقداـ اعبور االستكبارم, ىذا ىو انتشا

لقد انتشرت اليـو شعارات الشعب اإليراين اؼبعادية , شعوب العامل اليـو تنظر لشعب إيراف كتستمد منو القوة كاغبوافز كالطاقة
, مهما كاف نظامو اغباكم, تركف شعبو . لبلستكبار يف كل العامل اإلسبلمي ينظر بعْب أم بلد من البلداف اإلسبلمية تذىبوف لو اليـو

االعتزاز كاالحَباـ لشعاراتكم, كحوافزكم كمبادئكم الٍب رظبتموىا ؛ شعارات مناىضة الظلم كاؽبيمنة, كالدفاع عن اؼبظلومْب كعن 
بل . ىذه ىي قلوب الشعوب اؼبسلمة, كىذا ىو انتشار الثورة اإلسبلمية. شعب فلسطْب, كمعاداة الشبكة الصهيونية األخطبوطية

انعكس يف  -صمود شعب إيراف حياؿ ضغوط األعداء كمطالبتو حبقو  -لطاقة الذرية الذم رفعو الشعب اإليراين تركف أف شعار ا
. العامل اإلسبلمي إىل درجة أف ساسة البلداف اؼبسلمة كالعربية راحوا يعلنوف أف الطاقة النوكية أصبحت مطلبان عامان للشعوب العربية

. كمن ذلك قضية فلسطْب. ق أف االنتشار الذم تنّبأ بو اإلماـ للثورة قد ربقق اليـويعَبؼ أعداء الشعب اإليراين كأصدقاؤ
الشعوب قلؤّا زبفق لشعب فلسطْب كما ىو قلب الشعب اإليراين, كتعترب الكياف الصهيوين على غرار ما يعتربه الشعب اإليراين 

. نظامان مصطنعان مفركضاَ يف اؼبنطقة

ليس للكياف الصهيوين قوة كطاقة ذاتية, كليس لو . الشعوب, كىذا ىو ما يقّوم إسرائيل لؤلسفطبعان, اغبكومات ال تواكب 
. القدرة على الوقوؼ على أقدامو
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  عوامل بقاء الكياف الغاصب

: ىناؾ عامبلف أبقيا على الكياف الصهيوين غبد اآلف

. كبطالدعم غّب اؼبشركط كالوقح الذم تقدمو أمريكا ؽبذا الكياف امل: األكؿ

. عدـ دعم اغبكومات العربية كاإلسبلمية للشعب الفلسطيِب: الثاين

لو ضّمت . لؤلسف, ال تعمل الكثّب من اغبكومات اؼبسلمة راىنان بواجباهتا حياؿ فلسطْب كما ينبغي, كال تتناغم مع شعؤّا
ىذه ىي اإلرادة . يف اؼبنطقة تغّّبان جذريان اغبكومات صوهتا إىل صوت شعؤّا كدافعت عن الشعب الفلسطيِب اؼبظلـو لتغّّب الواقع 

. العامة للشعوب كىذا ىو االنتشار الذم أخرب بو إمامنا اعبليل

 

  الثورة روح التقدـ

ة النقطة الثالثة البارزة يف كصية اإلماـ كاؼبوّزعة يف كلماتو الٍب ألقاىا طواؿ ىذه السنوات العشر من حياتو اؼبباركة كاؼبهمة بالنسب
كىذا على الضد سبامان فبا أشاعو أعداء , بابنا ىي أف الثورة اإلسبلمية عامل يساعد على تقدـ الشعب كإبداعو كذبديدهلشعبنا كش

إذا أراد شعب التقدـ فعليو التخلي ,أظهر أعداء اإلسبلـ أف التدين يناقض التقدـ كال ينسجم معو, اإلسبلـ على مدل سنوات طويلة
. رب كالتلوف بألوانو من قمة رأسو إىل أطبص قدميو كي يستطيع التقدـعن الدين كالسقوط يف أحضاف الغ

, كيف , أكحوا ّٔذا الشيء للشعب اإليراين كعقيدة كقناعة طواؿ عشرات األعواـ يؤكد إمامنا الكبّب منذ بداية الثورة, إىل آخر يـو
. ديد كىذا ما ربقق يف كاقع الشعب اإليراينكصيتو, أف الركح الثورية ىي ركح التقدـ إىل األماـ كالتطور كاالبتكار كالتج

, كىبوض يف ميادين العلم, كالسياسة, كيقف يف مقدمة الشعوب يف أم ميداف ىبوض فيو . الشعب اإليراين يؤمن بنفسو اليـو
لقد . ق قبل الثورةكاقع شعبنا الراىن على صعيد اإلبداعات العلمية كالقدرات السياسية كالعزة الدكلية ال يقبل اؼبقارنة دبا كاف علي

كلما تصاعدت كتفاعلت ىذه الركح الثورية لدل شعبنا كلما تصاعدت ركح . استيقظ ىذا الشعب كىو شعب حي بفضل الثورة
.  كقد كانت الثورة نفسها إبداعان كبّبان . اإلبداع كاالبتكار كاػببلقية

تصورت الشعوب أف . ؽ الوسط بْب التخلف كالتغريبلقد رسم اإلماـ بالثورة اإلسبلمية كتأسيس اعبمهورية اإلسبلمية الطرم
عليها إما أف تبقى متخّلفة أك تغدك  
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كأثبت اإلماـ أف كبّل؛ شبة طريق كصراط مستقيم ال يكوف اإلنساف فيو أسّبان للغرب لكنو يقطع أشواط الرقي كالتقدـ . متّغربة
. كالسمو

كستستطيعوف باالعتماد على اهلل ,ما استطعتم من أجل تقدـ ببلدكم كرفعتهاأيها الشباب األعزاء, سبسكوا ّٔذا الصراط اؼبستقيم 
. تعاىل كاإليباف بطاقاتكم الذاتية أف ترفعوا عن طريقكم كل العقبات

. ىذه إحدل أسباب عداء االستكبار لشعب إيراف كاؼبؤامرات العاؼبية الٍب رباؾ ضده يف قضية الطاقة النوكية كالقضايا اؼبماثلة
ق يف الوقت الذم يقود األمريكاف معارضة حصوؿ الشعب اإليراين على الطاقة النوكية كيتبعهم بعض األكربيْب كيبذلوف تركف أف

مساعيهم كيهددكف كيطلقوف كلمات حادة, يعقدكف يف الوقت نفسو معاىدات طاقة نوكية مع بلداف أخرل متخّلفة كثّبان عن 
فما معُب ىذا؟ معناه أف الطاقة النوكية إذا أدت ؼبزيد من تبعية أحد الشعوب ؽبم ! يةالشعب اإليراين من الناحية العلمية كالصناع

.  اعتربكىا أمران جائزان مباحان لذلك الشعب

كقد . إهنم يعارضوف الطاقة النوكية الٍب وبصل عليها شعب بإبداعو كابتكاره كجهده اػباص كباستقبلؿ تاـ من دكف اغباجة إليهم
مل هبَبحوا أية . كالصناعية اؼبتقدمة باالعتماد علی طاقتو الذاتية  ء كشعبنا الكبّب ميزة الوصوؿ إلی ىذه اؼبرتبة العلميةأحرز شبابنا األعزا

ذاهتا تؤدم للتبعية بالنسبة للشعوب الٍب ربصل عليها من الدكؿ   ىذه الطاقة النوكية.  الضد من التبعية  تبعية, إمبا كاف ىذا علی
االستكبار العاؼبي كأعداء . نسبة لشعب إيراف الذم يغلي من الداخل كيبدع كهبدد كينتج فتؤدم إلی قطع التبعيةأما باؿ. اؼبستكربة

. الشعب اإليراين يعارضوف ىذا الشيء

 

  الحذر من الحرب الننسية

كىي مهمة جدان التنبو إلی اغبرب الباردة كاؽبجمات النفسية الٍب يشنها ( رضواف اهلل عليو)النقطة األخری يف كصية اإلماـ 
حينما يعجز العدك عن فعل شيء يف ساحة العمل يبادر لشن حرب نفسية ىدفها بث اليأس كالقنوط يف قلوب الشعوب , األعداء

معنی . يق اغبرب النفسية كالتهديدات أف يفرضوا الَباجع كاؽبزيبة علی الشعوب الٍب تواجههموباكلوف عن طر. كتفتيت رباطة جأشها
.  ىذا أهنم افتقركا للقدرة على ؾبأّة ىذا الشعب يف ميادين العمل 
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لثورة لن تستمر أحيانان كانوا يقولوف إف ىذه ا. استمرت اغبرب النفسية منذ أياـ الثورة األكىل كإىل اليـو حيث مضت ثبلثوف سنة
كقد تقدمت الثورة إلی األماـ طواؿ ثبلثْب عامان إىل اليـو بكل . يقولوف إهنا لن تستمر ألكثر من سنتْب  ألكثر من شهرين, كأحيانان 

. قوة كاقتدار كجعلت الشعب اإليراين أكثر انسجامان كأمبلن كطاقة يومان بعد يـو

يريدكف إقناع الشعب اإليراين كشباب إيراف أنكم ال . قت الراىن بأشكاؿ شتیيبارسوف اغبرب الباردة كاغبرب النفسية يف الو
زبّطت . ينكركف التقدـ اؽبائل للشعب. ىذا خطر كبّب حذر منو اإلماـ. تستطيعوف ربقيق شيء من دكف االرتباط بالقول اؼبهيمنة

اريخ الثورات نادران ما هبد كل ىذه العقبات يف طريق شعب حْب ينظر اؼبرء يف ت-الثورة كثّبان من العقبات طواؿ ىذه األعواـ الثبلثْب 
كاستطاعت رغم كل ىذه التهديدات كاغبظر كصنوؼ  -أك ثورة, كغالبان ما تتوقف الثورات خلف ىذه العقبات كتستسلم للعدك

يريدكف سلب الشعب . ماـ بقوةاألماـ كتفتتح القمم كال تزاؿ تتطلع إلی قمم أعلی كتتقدـ لؤل العداء كاغبيل كالعرقلة أف تتقدـ إلی
أنتم يف : أقوؿ لشبابنا األعزاء من اعبامعيْب كاغبوزكيْب كالناشطْب يف مضمار الصناعة أك الزراعة أك العلم أك الفن. اإليراين ىذه اغبوافز

اؼبتبقي من منتصف الطريق كما قطعتموه من الطريق رافقتو مشكبلت جد صعبة, لكنكم استطعتم, كبوسعكم قطع النصف الثاين 
انتم قادركف, كقد أثبّتم . الطريق, بينما العدك يرـك اغبؤكؿ دكف أف تقطعوا ىذا النصف الرئيسي األخّب من الدرب كتصلوا إلی القمة

. أنكم قادركف

. رّٔايقف الشعب اإليراين اليـو بعزة كصبلبة بوجو اؼبستكربين الذين مل يستطيعوا فعل شيء رغم كل ما سعوه يف شرؽ ببلدنا كغ
جهود أعداء -بيقظة الشعب اإليراين كإيبانو كانسجامو أفضت جهود االستكبار كاغبمد هلل . ردبا استطاعوا فرض حصار علی بلدنا
. إلی مزيد من اقتدار اعبمهورية اإلسبلمية كىذا ما يعَبفوف بو ىم أنفسهم حاليان  -شعب إيراف يف شرؽ حدكدنا كغرّٔا

الشباب يف بلد ما إذا أرادكا التقدـ . ـ الكبّب ربذير الشباب من اؼبؤامرات الٍب ال تستهدؼ سواىمالنقطة األخری يف كصية اإلما
كألجل إماتة ىذه الركح . بو كما يفعل احملرؾ فهم حباجة ألف يكونوا حيوّيْب متوثّبْب ساؼبْب أقوياء منشّدين إلی العمل كالتقدـ

كعلی . امراهتم من تركيج الفساد كالفحشاء كاؼبخدرات عرب عصابات موّجهةالشباب اإليراين يسعوف إلشغاؽبم دبختلف مؤ لدی
إذا كاف  . الشاب اإليراين أف يتنّبو
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ال . مسؤكلو اعبمهورية اإلسبلمية يكافحوف اؼبخدرات بشراسة فهذا جهاد كبّب كربرؾ عميق جدان يف سبيل تقدـ الشعب اإليراين
. كنشاط يف الورشة كاؼبخترب كاعبامعة كاؼبناخ العلمي كيف مراكز العمل كالسعي الصناعي كالزراعييريدكف للشاب اإليراين أف يعمل جبد 

الشاب الذم يقع أسّبان للشهوات اعبنسية أك اؼبخدرات ال تبقی فيو طاقة للعمل, كال للتفكّب, كال لئلبداع, كال يتحلی بالعزيبة 
. كاإلرادة الراسخة الضركرية

ّر الشاب اإليراين كبو الشهوات كاؼبخدرات كالتسلية اعبنسية مؤامرات خطّبة جدان يف الوقت الراىن, كتقع اؼبؤامرات اؼبنّظمة جل
لقد علم العدك أف . على الشباب أف يتحّلوا بالوعي. عاتق كل أبناء الشعب ال سيما الشباب  علی  مهمة مكافحتها بالدرجة األكىل

وبذر اإلماـ الشباب . على التقدـ يف اؼبيادين اؼبختلفة كيريدكف زعزعة ىذا اعبانب تقوی الشاب اإليراين ككرعو كتدينو يساعده
الشعب   خداع الشباب كتضعيفهم يعِب اإلبقاء علی. كاعبامعات كاغبوزات العلمية ككل شباب البلد كيدعوىم إىل اليقظة كاغبذر

. ىذا السبيل جبد كنشاط فهو جهاد كبّب علی الشعب كلو الشعور باؼبسؤكلية كعلی اؼبسؤكلْب العمل يف. متخلفان 

 

  مواجهة المتغطرسين في العالم

امتداد التاريخ   طبعان كانت ىناؾ على. نقطة أساسية أخرل يف كصية اإلماـ كخطبو ىي قضية مواجهة اؼبتغطرسْب يف العامل
لذلك تركف . ؿ ؽبم ىذا التسلط كاؽبيمنةتسلطية متجربة , لكن تقدـ العلـو كالصناعة ككسائل االتصاؿ اغبديثة سوّ   البشرية قوی

األمريكاف يبدكف أطماعهم بكل العامل كيتدخلوف بذريعة أف مصاغبنا مهددة يف اؼبنطقة الفبلنية, ككأف مصاغبهم مرجحة على مصاحل 
حسنان, كيف هبب التعامل مع ىذه الغطرسة كالتجرّب كالبلمنطق كغصب اغبقوؽ؟ . كل العامل كالشعوب

: للتعامل شبة طريقتاف

 االستسبلـ: أحدانبا .
 اؼبقاكمة: ثانيهما .

استسبلـ الشعوب كساسة العامل كمثقفي آّتمعات اؼبختلفة حياؿ . االستسبلـ حياؿ متغطرسي العامل يشجعهم علی الغطرسة
كلن يبقى أماـ الشعوب سول طريق كاحد حقيقي  . عجرفة االستكبار العاؼبي يشجعهم علی مزيد من العجرفة
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 وصية اإلماـ ىي الصمود

 

أماـ   فعليو الوقوؼ بقوة كصبلبة -كشركر أمريكا حاليان  -إذا أراد شعب اػببلص من شركر غطرسة اؼبتغطرسْب . ىو اؼبقاكمة
. األمريكية  الغطرسة

كبلمهم ككبلـ األشخاص . ككيف يتحدثوف -رئيس اعبمهورية كالفريق احمليط بو-انظركا لتصرفات الساسة األمريكاف 
نان, كيصدركف أكامر االغتياؿ أحيانان, كيوّجهوف التهم أحيانان, كيطلبوف اؼبساعدة بسبب يأسهم أحيانان, العصبيْب؛ يهددكف أحيا

. كيهاصبوف استقرار شعب ما كأمنو يف بعض األحياف؛ يتخّبطوف ىنا كىناؾ كآّانْب

يعد انعكاسان إلخفاقات أمريكا يف اؼبناطق اؼبختلفة؛ يف  طبعان جزء كبّب من ىذا. تصرفاهتم ليست منطقية كعاقلة كمدبرة
كاليـو بعد مضي عدة سنوات تعيش ىذاف . دخلوا أفغانستاف كالعراؽ بوعود الديبقراطية كاغبرية كحقوؽ اإلنساف. أفغانستاف كالعراؽ

  للقوی البلداف كضعهان ال يتمناه أم شعب؛ انعداـ األمن, كالتخّلف, كالفقر, كاؽبيمنة اؼبتزايدة
االستكبارية, كالقبض على اؼبصاحل الوطنية لتلك البلداف كذباىل حقوؽ شعؤّا, كخلف كل ىذا 

ىذه اإلخفاقات تنعكس على سلوؾ . طبعان إخفاؽ تاـ يف ربقيق األىداؼ الٍب أعلنوىا أك الٍب أضمركىا يف قلؤّم كمل يعلنوىا
. ىذا ىو كضع اؼبتجربين يف العامل. فيما بينهم كعلی قراراهتم الساسة األمريكيْب؛ تنعكس يف اختبلفاهتم كمهاتراهتم

غبسن اغبظ تنادم األطراؼ السياسية اؼبتنوعة يف الببلد . حسنان, ما الذم ينبغي فعلو إزاء ىذا التجرّب؟ كصية اإلماـ ىي الصمود
بعض التيارات السياسية كانت تتحدث . لسابقةمل يكن اغباؿ كذلك يف بعض الفَبات ا. ىذه ظاىرة مباركة. اليـو بالوفاء ػبط اإلماـ

كإحدل أبرز النقاط يف . كالفئات السياسية يف ببلدنا حاليان تنادم كلها بأفكار اإلماـ كخطو! بصراحة عن اإلعراض عن خط اإلماـ
. خط اإلماـ كالٍب انعكست يف كصيتو كيف صبيع خطبو ضركرة الوقوؼ اغباسم مقابل الطامعْب كاؼبستكربين

ىكذا . ىذا اؼبوقف بكل قوة  الشعب اإليراين كصبيع الفئات كالنخب اؼبلتزمة كالوفية لئلماـ كآرائو كأفكاره أف ربافظ علی علی
باعتبارىا قضية   ذكر قضية فلسطْب دائمان . مل يتخّل أبدان عن الدفاع عن مظلومي العامل مصانعةن ؼبتجربم العامل.. كاف اإلماـ نفسو

الذم تطلقو الشعوب اؼبضطهدة؛ الدفاع الصريح عن حقوؽ اؼبظلومْب « يا للمسلمْب»يف كصيتو ككلماتو بنداء مركزية كاىتم صراحة 
. ىذا ىو منهج اإلماـ كخطو كأسلوبو ككصيتو. كعن حقوؽ الشعب الفلسطيِب كأم شعب مظلـو آخر
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حيثما كاجهتم أيها الشعب اإليراين االستكبار  غبسن اغبظ تابع الشعب اإليراين كمسؤكلو البلد ىذا اؼبنهج كمنذ ثبلثْب عامان 
. األمريكي يف أم ميداف من اؼبيادين كنتم اؼبنتصرين ككاف عدككم اؼبغلوب اؼبهزـك

. العدك ال يهدأ طبعان إمبا يواصل مساعيو يف اغبرب النفسية كالسياسية كيوّجو التهم

كرية اإلسبلمية اليـو من يأبو ؽبا يف العامل؛ هتمة انتهاؾ حقوؽ مل يعد لبلهتامات األمريكية كالصهيونية ضد شعب إيراف كاعبمو
الشعوب, كصاحب اؼبلف األسوأ يف ىذا   اإلنساف كمن قبل طرؼ ىو األشد انتهاكان غبقوؽ اإلنساف كاغتياالن للمظلومْب كاعتداءن علی

أك حوؿ الشأف . أنبية لو ىذا شيء ال! حقوؽ اإلنسافىؤالء يتهموف شعب إيراف كنظاـ اعبمهورية اإلسبلمية اإليرانية بانتهاؾ . آّاؿ
 . النوكم

حْب يريد األمريكاف أف . أعلن الشعب اإليراين مراران أنو ال يريد حيازة سبلح نوكم, كىذا شيء يعلمو اعبميع كيؤيده اؼبنطق
صراحة كإعبلف معارضتهم غبق أحد يتحدثوا كيتخذكا مواقفهم خبصوص قضية إيراف النوكية, ألهنم ال يستطيعوف ذباىل حق الشعب ب
ىم أيضان يعلموف أهنم يكذبوف؛ . الشعوب, كلكي يربركا كبلمهم لدی الرأم العاـ العاؼبي يتهموف إيراف بالسعي غبيازة أسلحة ذرية

كف من كشعب إيراف يعارض ىذا الل. ما من شعب عاقل كال مسؤكؿ عاقل يريد السبلح النوكم اليـو. يعلموف أف ىذا الكبلـ كاذب
.  التسلح حسب مبانيو اإلسبلمية كالفكرية كيف ضوء تدبّبه كعقبلنيتو

. إهنا ال ربقق االقتدار لشعب ما ألهنا غّب فبكنة االستخداـ. ليس لؤلسلحة النوكية أية فائدة سوی تكاليف إنتاجها كحفظها
كما دعموا  -السبلح النوكم فسوؼ تلحقهم تبعاتو الذين يبلكوف قنابل ذرية يعلموف جيدان أهنم إذا أخطأكا كاستخدموا ىذا 

السبلح النوكم كيهّددكا أمن صبيع  حبيث لن سبضي فَبة طويلة حٌب وبصل إرىابيو العامل علی -اإلرىابيْب يومان فلحقتهم تبعات ذلك 
. لك يتهموف شعب إيرافكمع ذ. يعلموف أف السبلح الذرم ال استخداـ لو؛ يفهموف ىذا جيدان . مستكربم العامل كصبيع الشعوب

كسيتابع ىذا الطريق . لبلستخداـ السلمي للطاقة الذرية يف ؾباالت اغبياة  كراء السبلح النوكم, إمبا يسعی  كبّل؛ شعب إيراف ال يسعی
. كسيصل للهدؼ بكل اقتدار كعلی رغم أنف األعداء

ذكرل اإلماـ . لكل األمة اإلسبلمية كالشعوب اؼبستضعفة ذكری اإلماـ تذّكر بعزة الشعب اإليراين كيقظتو كربولو إلی أسوة كقدكة
. تبعث علی الشعور بالقوة كاألمل
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ينبغي إحياء ذكراه كمعرفة قدر طريق اإلماـ كخطو كأصابع تأشّبه كالعبلمات الٍب كضعها للسّب يف الطريق؛ كيتحّتم علی 
. كدساتّب كبرامج عملالشباب كاؼبسؤكلْب قبل غّبىم أف ينظركا لتوصيات اإلماـ ككصيتو 

أف هبعلوا كصية  -العسكريْب كغّب العسكريْب كالسياسيْب كاالجتماعيْب كاػبدميْب-السلطات الثبلث كمسؤكيل الببلد   علی
ؿ ّٔذه اإلماـ كإرشاداتو برنامج عملهم, فعزة الشعب اإليراين كأمنو الدائم, كتطوره كتنميتو اؼبادية, كرفعتو اؼبعنوية كاألخبلقية رىن بالعم

. التوصيات

زد من عزتو يوماً بعد . اللهم نقسم عليك بأرواح الشهداء واألئمة العظاـ الطيبة، وّفق شعب إيراف في السير على ىذا الدرب
اللهم خذ من ىذا االجتماع ومن قلوب الشعب اإليراني ومن قلوبنا وألسنتنا ىدايا معنوية لروح إمامنا الكبير الطاىرة؛ . يـو

ربنا اشمل كل . اللهم احشر الشهداء طبلئع ىذا الدرب مع أوليائك. رحمتك ومغنرتك وفضلك علی روحو المباركةوأسبغ 
ربنا أرِ  عنا القلب المقدس لئلماـ . خدمة طريق الحق والحقيقة ومضّحيو والعاملين فيو بلطنك ورحمتك وىديك ورأفتك

. الحقيقي للكلمة  المهدي واجعلنا من جنوده بالمعنی
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 (6)الخطاب   

 (عليو السبلـ)كالدة أمّب اؼبؤمنْب  :المناسبة 
 17/7/2008:الزمػػػاف 
 قده"حسينية اإلماـ اػبميِب  :المكػػػػػاف" 
 ؾبموعات من الشعب اإليراين :الحضػور 

 

 المحتويات

 التهنئة والتبريك 
 محورية شخصية أمير المؤمنين عليو السبلـ 
 قيمة محبة أمير المؤمنين 
 العدالة في الدرجة األولى من األىمية 
 الدعاء، والعبادة، والتضرع، والمناجاة، والتوسل إلى اهلل 
 تحّديات شعب إيراف 
 مواقف الجمهورية اإلسبلمية 
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عليو )إف علي بن أبي طالب 
يمكن أف ( الصبلة والسبلـ

يكوف محور االشتراؾ 
واالنسجاـ والتضامن بين 

 .النرؽ اإلسبلمية

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  التهنئة والتبريك

يف أحد أىم أياـ شهر رجب اؼببارؾ, أباركو ( كالسبلـعليو الصبلة )أبارؾ اؼبيبلد السعيد لسيدنا أمّب اؼبؤمنْب علي بن أيب طالب 
شأنان رفيعان, ككذلك لكل ( عليو السبلـ)لكم أيها اإلخوة األعزاء كاألخوات العزيزات كعبميع مسلمي العامل فبن يركف لئلماـ علي 

نا شيعة أمّب اؼبؤمنْب كأتباعو باؼبعُب اؼبظلومْب كاألحرار كطبلب العدالة يف العامل فبن ظبعوا بعدؿ علي, كنسأؿ اهلل تعاىل أف هبعل
. اغبقيقي للكلمة

 

  محورية شخصية أمير المؤمنين

كسبّيزه كتألق إيبانو ( عليو الصبلة كالسبلـ)اؼبؤمنْب  أذكر نقطة خبصوص االحتفاء ّٔذه الوالدة العظيمة كىي أف خصائص أمّب
األصيل كاعبهاد العصيب الشاؽ الذم ربملو ذلك اإلنساف الكبّب منذ صدر اإلسبلـ كإىل آخر عمره, كالعدالة الفذة الٍب سحرت ال 

لذلك الرجل العظيم, كباقي صفاتو  اؼبسلمْب فقط بل حٌب الواعْب من غّب اؼبسلمْب, كالعبادة اػبالصة اؼبتضرعة اؼبنقطعة النظّب
. اؼبمتازة, ليست شيئان ىبتلف بشأنو اؼبسلموف من أية فرقة كمذىب كانوا

شخصية تتفق كافة الفرؽ اإلسبلمية على عظمتو, ( عليو الصبلة كالسبلـ)اإلماـ علي 
 طالب لذلك يتسُب القوؿ بكل جرأة إف علي بن أيب. كظباتو, كشأنو, كمنزلتو السامية يف اإلسبلـ

. يبكن أف يكوف ؿبور االشَباؾ كاالنسجاـ كالتضامن بْب الفرؽ اإلسبلمية( عليو الصبلة كالسبلـ)
باستثناء صباعة قليلة من النواصب  -يف صبيع األزمنة كالعهود, اعتربت كافة الفرؽ اإلسبلمية 

نفس تلك اؼبنزلة الرفيعة كاؼبميزة الٍب تبلحظوهنا يف ( ـعليو الصبلة كالسبل)منزلة أمّب اؼبؤمنْب  -اػبارجْب عن حّيز الفرؽ اإلسبلمية 
ملتقى الفرؽ اإلسبلمية كنقطة اشَباكها, كيبكن أف يكوف ( عليو الصبلة كالسبلـ)إذف أمّب اؼبؤمنْب . كتب الفريقْب شيعة كسنة

. مصدران للوحدة بْب اؼبسلمْب

كىم ليسوا أنصاران ؽبذه الفرقة كال لتلك, كيدعموف أحيانان  -اإلسبلـ اليـو إذ يعمل أعداء . ىذا ما وبتاجو العامل اإلسبلمي اليـو
فرقة لضرب أخرل, كيبارسوف العاكس يف  
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يمكن أف نجعل أمير 
عليو الصبلة )المؤمنين 
مبلكاً ومحوراً ( والسبلـ
 .لوحدتنا

المحبة شيء مهم جداً لكنها 
تكني لوحدىا، فاالتباع ال 

نحن ، واالقتداء أمر ضروري
المعروفين في العالم بأننا شيعة 

الشيعة : "فّسرنا التشيع بأنو
يجب أف ". من شايع علياً 

نسير خلنو ونتحرؾ باتجاه 
  .تلك القّمة

 

 

على بث اػببلؼ كالنزاع بْب اؼبسلمْب, كيف مثل ىذه الفَبة حيث اؼبسلموف بأمّس اغباجة إىل الوحدة  -أحياف أخرل 
. أف يبّثل مظهر ىذه الوحدة, كيكوف ؿبوران يذعن لو كيعَبؼ بو صبيع اؼبسلمْب( سبلـعليو الصبلة كاؿ)كالتعاطف, يبكن ألمّب اؼبؤمنْب 

معركفْب : " معةنقوؿ كبن الشيعة يف الزيارة اعبا, ملك لو( عليو الصبلة كالسبلـ)ما من طرؼ بوسعو االدعاء أف أمّب اؼبؤمنْب 
كبن مشهوركف دبودتنا كحبنا كعشقنا ألمّب اؼبؤمنْب كآؿ الرسوؿ, لكننا ال نستطيع االدعاء أف أمّب اؼبؤمنْب لنا كبن " بتصديقنا إياكم

فقط, ال, صبيع مسلمي العامل من شٌب الفرؽ يعتقدكف أف أمّب اؼبؤمنْب ىذه الشخصية العظيمة 
إلسبلـ مل يتخلف دبقدار ذرة أك غبظة كاحدة عن اتباع الرسوؿ األكـر كاإلنساف الفريد كاؼبظهر التاـ ؿ

منذ فَبة طفولتو كحٌب صباه كإىل ريعاف شبابو كحٌب آخر عمره مل يتواف غبظة . كمل يقّصر يف ذلك
. كاحدة عن اعبهاد يف سبيل اهلل كاإلسبلـ كالقرآف

يبكن أف قبعل أمّب  -فرؽ كاؼبذاىب اؼبتنوعة بْب ىاتْب الفرقتْبسواء كنا شيعة أك سنة أك من اؿ-إذف, ىذه نقطة فحواىا أننا 
اإلماـ علي للجميع, كقد أتبع ىو يف حياتو اؼبباركة شعارات كأساليب ىي لكل . مبلكان كؿبوران لوحدتنا( عليو الصبلة كالسبلـ)اؼبؤمنْب 

. ىذه نقطة... الناس كسوؼ أربدث عنها

 

  قيمة محبة أمير المؤمنين

يف الركاية أف من , النقطة األخرل ىي أف ؿببة أمّب اؼبؤمنْب ؽبا قيمة كمكانة سامقة جدان 
ضبل ؿببة أحد يف قلبو حشر يـو القيامة معو, احملبة شيء مهم جدان لكنها ال تكفي لوحدىا, 

الشيعة من : "كبن اؼبعركفْب يف العامل بأننا شيعة فّسرنا التشيع بأنو, فاالتباع كاالقتداء أمر ضركرم
. هبب أف نسّب خلفو كنتحرؾ باذباه تلك القّمة". شايع عليان 
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  العدالة في الدرجة األولى من األىمية

من . لنتنّبو اآلف إىل الشيء الذم جعلو اإلماـ علي يف الدرجة األكىل من األنبية يف حياتو اغبافلة باؼبعاين كاؼبضامْب كالدركس 
, عدـ مصانعة الظ. ىذه األشياء قضية العدالة الٍب يبكن القوؿ ردبا أهنا كانت العبلمة األبرز يف سّبتو امل, كالتعاطف مع اؼبظلـو

كاؼبساعدة ألخذ حق اؼبظلـو من الظامل أحواؿ فبكن مبلحظتها يف حياة أمّب اؼبؤمنْب ككلماتو كخطب هنج الببلغة بكل كضوح كيف 
.  مئات اؼبواضع

غبلؿ مصّنداً أحب واهلل ألف أبيت على حسك السعداف مسّهداً أو أجّر في األ": دّققوا يف ىذه العبارات الثرة ألمّب اؼبؤمنْب
أم . الحظوا, ىذا ىو مؤشر حكومة اإلماـ علي كعبلمتها. "إلي من أف ألقى اهلل ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيء من الحطاـ

حٌب لو تعرضت ألعٌب الظركؼ فمن اؼبستحيل أف أمارس أدىن ظلم ضد أحد من اػبلق أك أصبع لنفسي شيئان من حطاـ الدنيا 
.  باهتاكأطلب ذخائرىا كطي

غّري : "ىباطب الدنيا قائبلن . مرفوضة كمعافة سبامان  -دبعُب ما يريده اإلنساف لنفسو من خّبات اغبياة-الدنيا يف عْب أمّب اؼبؤمنْب 
. ىذا ىو شعار أمّب اؼبؤمنْب. ال تستطيعْب خداع علي. أيتها اللذائذ كيا صباليات اغبياة اؼبادية اذىيب كاخدعي غّبم. "غيري

كالذم  -النظاـ اإلسبلمي الذم تأّسس باسم اإلسبلـ يف ىذا البلد  -شيء األكثر أنبية اليـو يف النظاـ اإلسبلمي ما ىو اؿ
يف زماننا كؾبتمعنا ( عليو الصبلة كالسبلـ)أم لو كاف أمّب اؼبؤمنْب . ينبغي أف يكوف أشد حساسية من أم شيء آخر؟ إنو العدالة

.  ف حّبو لو ّٔذه الطريقة, فما ىو الشيء الذم كاف سيهتم بو أكثر من غّبه؟ العدالة يقينان ىذا كبْب أبناء شعبنا الذم يعرّب ع

العدالة ىي اؼبطلب الطبيعي كالتارىبي لكل . العدالة ليست مطلب صباعة خاصة من الناس أك أبناء بلد معْب أك شعب بذاتو
سانية, كالذم مل يتحقق باؼبعِب اغبقيقي للكلمة إاّل يف حكومة إنو الشيء الذم تتعطش لو اإلف. أبناء البشر على امتداد تارىبهم

.  األنبياء اإلؽبيْب العظاـ فبن استلموا زماـ اغبكم أك األكلياء الكبار كأمّب اؼبؤمنْب

إرادة قوية حان ثرة كتطبيق العدالة يستدعي رك. أرباب الدنيا كاؼبليئة قلؤّم بأىوائها كشؤكهنا اؼبادية ال يستطيعوف تطبيق العدالة
.  ثابتة كأقدامان 
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نعَبؼ أننا لن نتمكن من تطبيق . يتعْب أف ينّصب كل نبنا كجهدنا على أف نستطيع السّب خلف أمّب اؼبؤمنْب يف ىذا الطريق
مقابل  -الفوالذ أك الصخرة-كبن أصغر كأضعف من أف نستطيع الوقوؼ بصبلبة . ىذا ما نذعن لو. العدالة كعلي بن أيب طالب

.  طالب أمّب اؼبؤمنْب العدالة من عّمالو ككالتو رغم أهنم مل يكونوا يف مستواه. كاج, كلكن علينا السعي دبقدار طاقتنااألـ

ىذا ما هبب أف يطالب بو الناس كيتحوؿ إىل ثقافة . إذف كاجب تطبيق العدالة يقع على عواتقنا كبن أيضان كينبغي علينا متابعتو
. يطالب بو شعبنا ىو العدالة كاإلنصاؼ, سواء يف القضايا الداخلية للبلد أك القضايا العاؼبية أكثر ما هبب أف. عامة لشعبنا

, كالظلم الفاحش الذم يبارسو اعببابرة كاؼبتغطرسوف يف العامل ضد البشرية كالشعوب, العمل  انعداـ العدالة اؼبتفشي يف العامل اليـو
هبب أف  -الذم يعيش من أجل سيادة اإلسبلـ كيف ظل اعبمهورية اإلسبلمية من كجهة نظر اؼبسلم-ضد مثل ىذا اؼبنكر الفظيع 

. ىذا ينبغي أف يكوف شعارنا يف حياتنا سواء يف القضايا الداخلية أك العاؼبية. يعد فريضة كاجبة

. إذا أردنا تطبيق ىذه العدالة فاػبطوة األكىل ىي أف نثق بالعوف اإلؽبي كنقّوم الصلة بْب قلوبنا كاهلل

 

  الدعاء، والعبادة، والتضرع، والمناجاة، والتوسل إلى اهلل

ينبغي . شهر رجب ربيع العبادة كالتضرّع كالتوسل باهلل. ىنا نصل إىل قضية الدعاء, كالعبادة, كالتضرع, كاؼبناجاة, كالتوسل باهلل
.  عدـ االستهانة بأياـ العبادة ىذه يف شهر رجب كشهر شعباف, كفوؽ ذلك شهر رمضاف

أردنا السّب باقتدار يف ميادين اغبياة على الطريق اؼبستقيم كالصراط القوًن الذم دّلنا عليو اإلسبلـ فيلزمنا أف مبًّب عبلقتنا إذا 
ذلك الرجل  -لذلك الحظوا أمّب اؼبؤمنْب . إهنا عبلقة تتأتى بالدعاء كالصبلة كاجتناب الذنوب. باؼببدأ األعلى كحضرة البارم تعاىل

حينما يقف يف ؿبراب العبادة  -الذم تعد شجاعتو يف ساحة اغبرب من مشهورات العامل الٍب ال ىبتلف حوؽبا اثناف الشجاع القوم 
انظركا يف دعاء . يذرؼ الدموع كيبكي كيعّفر ناصيتو بالَباب... يتلّوم حوؿ نفسو كمن لذعتو أفعى ".... يتململ سبلمل السليم" 

ىذا درس ! المّب اؼبؤمنْب كالحظوا أم يضرّع كاف يبديو ىذا اإلنساف العظيم السامي مقابل اػبالقكميل كاؼبناجاة الشعبانية اؼبنسوبْب 
. لنا
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شهر رجب شهر العبادة 
والتوسل إلى اهلل والتضرع، 
وىو شهر التشّبو بأمير 

لنقّو ارتباطنا باهلل . المؤمنين
كي نستطيع الخو  في كل 
ميادين الحياة بإرادة قوية 
 . وخطوات ثابتة و ىنية نّيرة

 

. إنِب أشكر اهلل لرؤيٍب شعبنا كخصوصان شبابنا يبيلوف كبو اؼبعنويات كاهلل كالدعاء كالتضرع

نا قصدكا اؼبساجد يف ـبتلف أكباء الببلد الحظوا أف اآلآلؼ من شباب. اليـو ىو الثالث عشر من رجب يـو بداية االعتكاؼ
. ىذا شي قيم جدان . بأفواه صائمة كبطوف خالية كشفاه عطشى يتضرعوف إىل اهلل تعاىل كيناجونو يف ىذا اعبو اغبار. كاعتكفوا فيها

. ليعرؼ شعبنا قدر ىذا االعتكاؼ جيدان 

األشخاص يف أماكن معينة يعد فرصة جيدة كظبعنا أف  مع أف اجتماع آآلؼ: كأكصي ىنا اؼبسؤكلْب اؼبعنيْب بشؤكف االعتكاؼ
بعض مسؤكيل اؼبساجد ينّظموف الستثمار ىذه الفرصة برامج صباعية لينتفع الناس أكثر, لكِب أكد التوصية بأف ال تكوف ىذه الربامج 

شباب ىو يف اغبقيقة اختبلء االعتكاؼ الذم يبارسو اؿ. اعبانبية يف أماكن االعتكاؼ فبا يتناقض خلوة كل كاحد من اؼبعتكفْب
.... باهلل

ال تكوف الربامج اعبماعة يف مراكز االعتكاؼ حبيث تؤثر سلبان على لذة . صلة باهلل إهباد. إنو عمل فردم أكثر منو عمبلن صباعيان 
ليفسحوا آّاؿ كيعطوا الوقت كيدعوا ىؤالء الشباب يتلوف القرآف, كهنج الببلغة, . االختبلء باهلل كاالرتباط الفردم كالقليب بو

. كالصحيفة السجادية

الصحيفة السجادية ىذا . ياـ االعتكاؼ ىذهإنِب أكصي بالصحيفة السجادية خصوصان يف أ
كغبسن اغبظ ترصبت كتوفرت ترصباهتا كجاءكين العاـ اؼباضي بَبصبة جيدة . كتاب معجز حقان 

لينتفعوا من ىذه اؼبعارؼ اؼببثوثة يف أدعية . للصحيفة السجادية كرأيتها؛ كانت ترصبة جيدةن جدان 
إهنا ليست . حيفة السجادية كيقرأكىا كيتأملوىايف الص( سبلـ اهلل عليو)اإلماـ علي بن اغبسْب 

عليهم )أدعية كحسب, بل ىي دركس, ككلمات اإلماـ السجاد ككل األدعية اؼبأثورة عن األئمة 
. كالٍب كصلتنا زاخرة باؼبعاين كاؼبعارؼ( السبلـ

لنقّو ارتباطنا باهلل كي نستطيع اػبوض . إذف, شهر رجب شهر العبادة كالتوسل إىل اهلل كالتضرع, كىو شهر التشّبو بأمّب اؼبؤمنْب
من أجل أف وبّقق الشعب سيادتو كعزتو عليو أف يتحلى بإرادة صلبة, . يف كل ميادين اغبياة بإرادة قوية كخطوات ثابتة كذىنية نّّبة

. كيعلم ماذا يريد, كيطمئن قلبو لذكر اهلل
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عّلمنا اإلسبلـ أنكم إ ا 
السير في الصراط أردتم 

المستقيم وبلوغ السعادة 
الدنيوية واألخروية فعليكم 
أف تكونوا مستقلين وال 
تخضعوا للقوى الظالمة 
 المستكبرة الجائرة

 

  تحّديات شعب إيراف

عّلمنا اإلسبلـ أنكم إذا أردمت السّب يف . يواجو شعبنا اليـو ربّديات عاؼبية ألجل اإلسبلـ
ركية فعليكم أف تكونوا مستقلْب كال زبضعوا للقول الصراط اؼبستقيم كبلوغ السعادة الدنيوية كاألخ

.  الظاؼبة اؼبستكربة اعبائرة

يريد شعب إيراف . ىنا مكمن اػببلؼ. ىذه ىي نقطة اػببلؼ بْب الشعب اإليراين كأعدائو
ما يركمو . عدـ اػبضوع لقول االستكبار كأف ال يضحي دبصاغبو من أجل مصاحل االستكبار

ىدفهم مصادرة مصاحل . ىو النقيض من ذلك سبامان  -رأسو اليـو أمريكا كعلى-االستكبار العاؼبي 
كل ادعاءاهتم كشعاراهتم اإلنسانية يف . الشعوب كفرص حياهتم كإمكاناهتم كخّباهتم لصاغبهم

لذا لو أراد شعب اغبياة مستقبلن حقان, كليس . ظاىرىا كذب ؿبض كىذا ىو ىدفهم اغبقيقي
ف اؼبستقلة يف ظاىرىا لكن استقبلؽبا ؾبرد خدعة ككاقعها أهنا يف قبضة القول الكربل, فبل يبكن أف كبعض البلدا" خدعة االستقبلؿ"

. يسّب كالقول الكربل يف طريق كاحد

إذا أراد الشعب اإليراين النجاح يف ىذا التحّدم كاغبفاظ على عزتو كاستقبللو . مثل ىذا التحّدم حياؿ الشعب اإليراينؼ كىنا,
كاغبمد هلل أثبت شعب إيراف طواؿ ىذين العقدين أك الثبلثة من عمر الثورة كاعبمهورية . دة متينة كخطوات راسخةفهو حباجة إلرا

.  اإلسبلمية أنو كاقف بقوة أماـ القول اؼبعتدية اؼبتجربة الطامعة

 تعاىل كاالستمداد من ىذا الصمود الذم يبثل عزة الشعب اإليراين كعزة اإلسبلـ يبكن أف يتواصل كيستمر بالتوكل على اهلل
فهي تعلم أف مصارعة . طبيعة القول الكربل أهنا رباكؿ إقصاء الشعوب عن الساحة بالَبكيع كالتهديد ك اإلرىاب. القدرة اإلؽبية

بوسع القول االستكبارية استبداؿ اغبكومات غّب اؼبعتمدة على شعؤّا بسهولة, كنرل أهنم يفعلوف ذلك يف . الشعوب عملية متعذرة
لكن االستكبار عاجز عن مواجهة اغبكومة كالنظاـ اؼبعتمد على . كثّب من البلداف, كيهددكف يف كثّب من اؼبناطق فيؤّثر هتديدىم

. شعبو كإرادة شعبو كعواطفو كإيبانو, ألف ذلك مواجهة للشعوب كاعبماىّب

مراران إقصاء نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية  -عن إيراف  الٍب قّصرت الثورة يدىا -منذ بداية انتصار الثورة كإىل اليـو حاكلت أمريكا 
كمسؤكيل البلد عن الساحة ّٔذه  
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التهديدات كالَبكيع, لكّنها مل تفلح كلن تفلح بعد اآلف أيضان, فنظاـ اعبمهورية اإلسبلمية يتوكأ على أصوات اعبماىّب 
. كعواطفهم

اغبماقات الٍب ترتكبها القول الكربل كالساسة الناىبوف اؼبعركفوف يف العامل تبعث يف بعض األحياف على حّبة اإلنساف حقان, 
ينفقوف األمواؿ كيصادقوف على زبصيص مبليْب ! يقولوف اآلف, هبب علينا تعبئة الشعب ليقف بوجو نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية

.  ىذه ؿبض ضباقة. ب بوجو اعبمهورية اإلسبلميةالدكالرات ألجل أف يوقفوا الشع

ىل . ىل ىذا فبكن؟ نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية ما ىو إاّل ىذا الشعب اإليراين! معُب ذلك أف يوقفوا الشعب مقابل الشعب
أما نظاـ النظاـ الذم ينقطع عن شعبو, نعم يبكن أف يكوف عرضة للتهديد, ! يبكن ربريض شعب إيراف كتعبئتو ضد شعب إيراف؟

اعبمهورية اإلسبلمية اؼبتوكئ على أصوات الشعب كعواطفهم كإيباهنم كعلى الدعم اغباسم عبماىّب الشعب, فبل يبكن مواجهتو ّٔذه 
. قد يهددكف كيتذرعوف؛ يتذرعوف أحيانان بالقضية النوكية, كبقضايا أخرل أحيانان . األساليب

اؼبكسب الذم ربقق للشعب اإليراين يف  -إليراين مراران كأقوؽبا مرّة أخرل ذكرت للشعب ا -أقوؿ فيما يتصل بالقضية النوكية 
إنو علم سبت تبيئتو كشيء حققتو مواىب . القضية التقنية النوكية مكسب تارىبي عظيم, كالشعب اإليراين غّب مدين فيو ألم أحد
كة دبستطاعها سلب الشعب اإليراين ىذا االمتياز شبابكم كاندفاعهم كذكقهم كحنكة مسؤكليكم؛ إنو ملك للشعب اإليراين كما من ؽ

. كىذه التقنية كىذا اغبق الكبّب

كبن نفّرؽ بْب شخصيات كحكومات تريد سلب الشعب اإليراين ىذا االمتياز . اؼبسؤكلوف غبسن اغبظ يتابعوف القضية جبد
كبْب الذين يقولوف  -سبتع شعب إيراف ّٔذا االمتياز كأمريكا الٍب تقوؿ بصراحة إنّنا نعارض  -بسبب عنادىا مع اعبمهورية اإلسبلمية 

.  لنجلس مع إيراف كنتفاكض حوؿ ـبتلف القضايا دبا يف ذلك القضية النوكية حٌب قبد طريقة لتبديد القلق إذا كاف شبة قلق

لكننا . لنسبة لناكقبل ذلك مل يكن التفاكض حٌب معهم إهبابيان جدان با. ال بأس, كافقنا على التفاكض مع الدكؿ األكربية
كجدناىم وبَبموف الشعب اإليراين كيكّرمونو كيصرحوف بأننا نعَبؼ حبق الشعب اإليراين كال يقَببوف من اػبطوط اغبمراء الٍب هتم 

لكن على األكربيْب كىم طرؼ . الشعب اإليراين كمسؤكيل الببلد كال يشّبكف إليها, فقلنا ال بأس؛ كافق اؼبسؤكلوف كبدأكا التفاكض
التنّبو إىل أف   -لتفاكض أماـ الشعب اإليراين ا
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الشعب فليعلموا عندىا أف 
اإليراني سيقطع اليد التي 
تعتدي على الجمهورية 
 اإلسبلمية وإيراف العزيزة

لقد نّور اهلل تعالى قلوبنا 
. باالتكاؿ عليو ومؤلىا باألمل
لم نيأس من العوف اإللهي 

أتمنى أف ال لحظة واحدة، و
نيأس من ىذا العوف لحظة 

 واحدة حتى النهاية

 

إذا فعلتم كذا : الشعب اإليراين شعب غيور كال يرتاح لتهديداهتم كأقواؽبم. اؼبفاكضات تتقدـ حينما ال يسودىا مناخ التهديد
. د كلن ىبضع شعب إيراف ألم هتديدكبن يزعجنا التهدم! فسنفعل كذا

مسؤكؿ إدارة ىذا البلد كسبشيتو ىو اجتماعات آّلس األعلى لؤلمن . حبنكة يف القضية النوكيةمسؤكلو الببلد يتخذكف قراراهتم 
ما يقاؿ من قبل رئيس اعبمهورية كاؼبسؤكلْب حوؿ القضية . ىؤالء ىم أصحاب القرار. القومي كعلى رأسو رئيس اعبمهورية احملَـب

األعداء توظيف كلمة ىنا ك ىناؾ كاإلوباء بوجود اختبلؼ كتصدع فهذه أف وباكؿ . النوكية ؾبمع عليو من قبل كافة مسؤكيل البلد
رؤساء السلطات الثبلث متفقوف, كفبثلو القيادة موجودكف كيتابعوف ىذه القضية بدقة كتدّبر كدبسؤكلية . ؿباكالت بلهاء منهم

. األشخاص اؼبصممْب اؼبتحمسْب

 

  مواقف الجمهورية اإلسبلمية

إذا دخل أطراؼ التفاكض . لدينا خطوط ضبراء معينة. مواقف اعبمهورية اإلسبلمية كاضحة
كىم وبَبموف شعب إيراف كمنزلة نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية كيراعوف اػبطوط اغبمراء, فسوؼ 

. الشعب حساس حياؿ التهديد. نا شريطة أف ال يهّدد أحد شعب إيرافيفاكضهم مسؤكلو بلد

إذا ارتكب أحد ضباقة ضد اعبمهورية اإلسبلمية اإليرانية فإف ردىا العملي : كقد قلنا صراحة
. سيكوف عنيفان 

سواء األمريكاف أك الصهاينة الذين ربتوشهم داخل بلداهنم مشكبلت عديدة, سواء -أحيانان كألجل معاعبة مشاكلهم الداخلية 
يطلقوف  -لسطْب احملتلةاغبكومة األمريكية, حكومة بوش خصوصان على أعتاب انتخاباهتم, أك ىؤالء الصهاينة سود الوجوه يف ؼ

كأحيانان ينوكف ارتكاب ضباقة باؼبعِب الواقعي للكلمة, فليعلموا عندىا أف الشعب . كبلمان معّينان؛ فليطلقوا؛ ليقولوا كل ما حبل ؽبم
كال ىبتلف األمر لو . اإليراين سيقطع اليد الٍب تعتدم على اعبمهورية اإلسبلمية كإيراف العزيزة

ليست القضية أف رئيس صبهورية أمريكا . مة تتوىّل مسؤكلية حكومية أك الكانت ىذه اليد آّر
اغبايل قد يرتكب ضباقة يف األشهر األخّبة من رئاستو  
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الشباب األعزاء، إ ا أردتم بقاء ىذه 
اإلرادة القوية وىذا الروح المتوثبة فيكم 

متانة عبلقتكم باهلل فعليكم أف تزيدوا من 
؛ تحدثوا مع اهلل تعالى وناجوه؛  يوماً بعد يـو
اطلبوا منو، ولو وا بو من الشرور واآلفات، 

 واطلبوا منو العوف

 

إذا ارتكب أحد ضباقة يف ىذا آّاؿ فسوؼ يتابعو الشعب . كتبقى تبعاهتا على اغبكومة األمريكية القادمة؛ ال؛ لن يكوف ىذا
. كليعلم أنو سيعاقبو يقينان  -ال يعود مسؤكالن حٌب حينما  -اإليراين 

مل نيأس من العوف اإلؽبي غبظة كاحدة, كأسبُب أف ال نيأس من ىذا العوف . لقد نّور اهلل تعاىل قلوبنا باالتكاؿ عليو كمؤلىا باألمل
. ذا إرادة كعزيبة كأملجعل اهلل ىذا الشعب شعبان " . ال تيأسوا من ركح اهلل " ككما قاؿ ىو . غبظة كاحدة حٌب النهاية

أعزائي, أيها اإلخوة كاألخوات, ال سيما الشباب األعزاء, إذا أردمت بقاء ىذه اإلرادة القوية كىذا الركح اؼبتوثبة فيكم فعليكم أف 
؛ ربدثوا مع اهلل تعاىل كناجوه؛ اطلبوا منو, كلوذكا بو من الشركر كاآلؼ ات, كاطلبوا منو تزيدكا من متانة عبلقتكم باهلل يومان بعد يـو

اآلفاؽ اؼبستقبلية للجمهورية اإلسبلمية . سّبل شباب ىذا البلد إف شاء اهلل أيامان أحلى كأطيب بكثّب من األياـ الٍب مّركا ّٔا. العوف
. مشرقة كنّّبة

 

 

 

 

 

(  أركاحنا فداه)نتمُب أف يوفقنا اهلل تعاىل ألف نرضي عنا القلب اؼبقدس إلمامنا اؼبهدم 

الراحل  كأركاح الشهداء الطيبة كالركح الطاىرة إلمامنا
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  (5)شهر  

 

 لقاء اآلالؼ من المعلمين والعاملين في السلك التعليمي: النشاط 
 01/05/2008: الزمػػػاف 
 (أسير 2500ألف معاؽ، و 35ألف شهيد و  14500قدمت لئلسبلـ )محافظة فارس  :المكػػػػػاف 

 
 ف كبلـ سماحتو ـ

  يف آّتمع على أساس اؼبنطق كالنظرة اإلسبلمية, كهبب أف يتمتع اؼبعلم يف نظرة الشعب ينبغي إحياء مكانة اؼبعلمْب
. حبرمة ككرامة كعظمة حقيقية

  قضية التعليم كالَببية تعِب يف اؼبنطق اإلسبلمي بث الركح يف الفرد كآّتمع, لكن معيار تقييم اؼبعلم يف نظرة اغبضارة
ماؿ, كلؤلسف فإف ىذه النظرة شاعت يف إيراف أيضان خبلؿ القرنْب األخّبين اؼبادية ىو قابلية تبديل أنشطتو إىل 

. بسبب تغلغل الثقافة الغربية, كأدت إىل تقليل القيمة اغبقيقية للمعلم
  النظرة للمعلم هبب أف تكوف ذات النظرة اإلسبلمية الٍب يكوف فيها اؼبتعلم مقابل اؼبعلم يف منتهى األدب كاالمتناف

. تـر صبيع أبناء آّتمع اؼبعلم باؼبعِب اغبقيقي للكلمةكاػبضوع, كيح
  أيضان كحكيم قرآين كاف يعترب التعليم مهمة األنبياء اإلؽبيْب( رضبو اهلل)اإلماـ اػبميِب .
  ميزة اؼبعلم ىي أف يريب كيشكّْل ذىن الطفل كاغبدث كالشاب بشكل صحيح عن طريق اؼبركنة كالتكرًن اؼبتبادؿ مع

. اؼبتعلم
  مصّركف على التعلم من اآلخرين, لكننا لبتار يف ىذه العملية ما ينفعنا, كال نسمح لؤلجانب حبقننا بكل ما كبن

. يريدكف, مضافان إىل أننا هبب أف نرتقي بسرعة إىل مستول األستاذية
  على الَببية اعبامعة مهمة طبعان, بيد أف الببلد حباجة ؼبهن عديدة ليس ؽبا صلة بالدراسة اعبامعية, لذلك يتوجب

. كالتعليم تزكيد صبيع الشباب باؼبعرفة كالوعي باؼبقدار الكايف
 دبوازاة ىذه اؼبسؤكلية العامة من الضركرم تأسيس معاكنية خاصة باألنشطة الَببوية .
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 قبل عشرين عامان لو ربدث شخص عن إنتاج أجهزة الطرد اؼبركزية كعملية زبصيب اليورانيـو يف إيراف ؼبا صدقو أحد ,

إاّل أف شباب البلد اؼبوىوبْب استطاعوا بإبداعاهتم كابتكاراهتم انتزاع إعجاب كافة الشعوب بشعب إيراف لشوقهم للعلم 
. كىذا ىو اؼبعُب اغبقيقي لئلبداع كإثبات قدرات الشعب اإليراين. اؼبتطور كالتمسك حبقوقهم ككربيائهم الوطِب

 

 القوات المسلحةحضور المراسم المشتركة لوحدات : النشاط 
 01/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

 هبب تقوية كتعزيز ىذا اؼبعقل اؼبتْب باستمرار عن طريق اإلبداع كاالبتكار .
  حينما تعرض النظاـ اإلسبلمي لبلعتداء العسكرم من قبل صداـ كضباتو, مل يفكر أبدان يف االعتداء على البلداف

األخرل كاحتبلؽبا, كبالتايل فإف التقوية اؼبستمرة للقوات اؼبسلحة ليست إلثارة اغبركب كاؽبجـو على اآلخرين, إمبا 
. السياسات العدكانية للمهيمنْب العاؼبيْب تنذر صبيع الشعوب كي تعزز بنيتها الداخلية كتتمتع باعبهوزية البلزمة

 لكوف اعبرأة على مهاصبة ىذا الشعب الكبّب العريق ألهنم سيلجوف ساحة الكل يعلموف أف أعداء الشعب اإليراين ال يبت
. ال يبكن اػبركج منها, كلكن مع ىذا ينبغي تقوية القوات اؼبسلحة باستمرار كزيادة جاىزيتها

 دخل احملتلوف العراؽ برسالة األمن كاغبرية, لكن الشعب العراقي جّرب طواؿ األعواـ اػبمسة األخّبة انعداـ األمن 
كأسوأ ما يبكن طواؿ حياتو, ذلك أف القول الكربل ؾببولة على البلتقول كاالحتبلؿ كانعداـ األمن, كاؼبواقف الصلبة 

. للنظاـ اإلسبلمي كالشعب اإليراين إزاء أمريكا ناصبة عن معرفة ىذه الطباع لدل اؼبهيمنْب
 خص التايل, إاّل أف كصمة البطبلف السوداء سيغادر بوش بعد أشهر كسينقل اؼبشكبلت الناذبة عن مبادراتو إىل الش

سجلت باظبو يف التاريخ, كسيبقى ملفو الداكن مفتوحان دكمان بسبب تبديد األمن يف العامل كإشاعة اإلرىاب كفبارسة 
. االحتبلؿ كاإلجراـ
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  كسائر الشرائح ىم الشعب اإليراين الكبّب كمبليْب الشباب األبطاؿ اؼبصممْب اؼبؤمنْب يف اؼبدف كالقرل كالعشائر

الدعامة الصلبة للقوات اؼبسلحة الٍب هبب عليها مضاعفة يقظتها كاستعدادىا يومان بعد يـو اعتمادان على تلك الطاقات 
. البلمتناىية

  إعبلف الشباب البسبلء من ؿبافظة فارس استعدادىم ؼبواصلة ىذا الدرب اغبافل باؼبفاخر ذكرل طيبة كأمر باعث على
. األمل

 

 لقاء بعوائل الشهداء والمضحين : النشاط
 02/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو
  الشعب اإليراين الكبّب يواصل الطريق النّب لشهدائو الكراـ عرب التزامو بالقيم اإلسبلمية كمساعيو الدؤكبة لتحقيق أىدافو

. اؼبفاخر الدنيوية كاألخركية تثمينو اغبقيقي عبهاد شهدائو الشاـبْب كعوائلهم العزيزةكمبادئو الوطنية, كسيثبت بوصولو لذركة 
 قضية الشهيد كالشهادة تعد استثناءن بْب ىذه األحداث, إذ أف كل أبعادىا طافحة بالدىشة كالنور .
  إىل الدىشة كاغبّبةصرب عوائل الشهداء الباعثة على الفخر كصمودىم من األمور األخرل الٍب تدعو اإلنساف حقان .
 الشهداء, كاؼبعاقوف, كاألسرل األحرار, كاؼبضحوف, . للشهداء الشاـبْب كعوائلهم الصابرة حقان يف عنق الشعب اإليراين

كعوائلهم العزيزة بريادهتم كسبقهم فتحوا طريق السعادة كالفخر يف تاريخ ىذه األرض, كحولوا شعب إيراف إىل شعب متوثب 
. إىل االستقبلؿ, كلن ينسى التاريخ اإليراين ىذا اغبق إىل األبد صاحب عزيبة كمتطلع

  كالنزعة اؼبعنوية لدل الشهيد اعبليل آية اهلل دستغيب, دفعت شباب ؿبافظة فارس إىل ( رض)األنفاس الدافئة لئلماـ اػبميِب
كاحتبلؿ خرمشهر, اؼببلحم الٍب  ساحة الدفاع اؼبقدس حبيث شهدُت بنفسي يف األياـ األكىل للحرب كفَبة األخطار الدانبة

سطرىا شباب شّباز كقد استمرت كاتسعت شجاعة كتضحيات شباب ؿبافظة فارس طواؿ أعواـ اغبرب اؼبفركضة كىذه 
. أيضان من العجائب اؼبميزة للثورة

  



 

 

 

 25مشكاة النور 

63 

 
  فأكثر مع مركر الوقتالثورة اإلسبلمية كظاىرة الشهيد كالشهادة أيضان تعد من الوقائع الٍب يتضح عمقها كجوىرىا أكثر .
  األجانب الطامعوف كانوا يعدكف إيراف دبصادرىا كخّباهتا البلمتناىية كموقعها اؼبهم لقمة لذيذة ؽبم, لكن يقظة الشعب كتألق

. مواىب الشباب اإليراين يف شٌب ؾباالت العلم كالثقافة دبا يف ذلك الطاقة النوكية أعادهتم يائسْب غاضبْب
 قْب كأمهاهتم, كزكجاهتم, كأبناؤىم, كإخواهنم, كأخواهتم, ككل ذكيهم هبب أف يفخركا برايات العزة آباء الشهداء كاؼبعا

. كالشموخ ىذه
  زكجات الشهداء بَببيتهن أبناءن يواصلوف طريق آبائهم الزاخر باؼبفاخر, إمبا وبفظن ظبعة كشخصية أزكاجهن السامية, كاهلل

. الكرًن يقدر جهاد ىؤالء النسوة الباسبلت
  اؼبستقبل لشعب إيراف الكبّب, كاعبماىّب كاؼبسؤكلوف سيبلغوف أرقى مطاؿبهم باالعتماد على عزيبة كمواىب شباب البلد كيف

. ضوء اؼبشاعل الوضاءة الٍب أكقدهتا دماء الشهداء

 

 لقاء أكثر من عشرين ألناً من أساتذة وطبلب الجامعات: النشاط 
 03/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

  الصمود, كاؼبساعي اغبثيثة, كاالرباد, كمواصلة الكفاح ضد العقبات, كعدـ تضييع اؽبدؼ آليات سوؼ تيسر ببل شك
. ربقيق كافة أىداؼ الثورة

  االستعانة عند اغبكم بشأف حدث عظيم كالثورة اإلسبلمية قد تؤدم النظرة اعبزئية إىل التضليل كالغفلة, لذلك ينبغي
. بالنظرة العامة اؼبستوعبة

  اصطفاؼ األشرار كاؼبعادين للثورة ككل الذين تضرركا منها بشكل من األشكاؿ, كشبانية أعواـ من اغبرب اؼبفركضة
كانت من صبلة العقبات كالصعوبات اػبارجية الٍب استطاع الشعب اإليراين كباؼبعُب اغبقيقي للكلمة تبديلها إىل فرص 

. كر كالنمو, لكن فرض اغبرب الطويلة على الشعب اإليراين أدل بالتايل إىل خسائر كأضرار كبّبةعظيمة للتط
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  بالنظر للعقبات الداخلية كاػبارجية اؼبتعددة الكربل فقد كاف أداء الثورة كمسّبة الشعب كبو ربقيق األىداؼ جيدان

. جدان 
  كاعبهود الشابة كمتابعة كافة أبناء الشعب كاؼبسؤكلْباالسَباتيجية العامة ؿبددة طبعان, كتعتمد على اؼبساعي .
  االستثمار كإهباد اؼبشاغل كاؼبهن عمل كبّب كنوع من العبادة, إاّل أف مدراء السلطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية

. هبب أف يدققوا لئبل تنسى العدالة كتتقوض
 ل الشباب اؼبؤمن اؼبتوثب اؼببدئي, ككبن كاثقوف أف صبيع النظاـ اإلسبلمي كأنا شخصيان نعتمد بعد اػبالق تعاىل عل

. شعارات كأىداؼ الثورة سوؼ تتحقق يقينان ّٔممكم أيها الشباب

 

 لقاء اآلالؼ من قوات التعبئة وحرس الثورة: النشاط 
 03/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

  للتعبئة كالشباب اؼبؤمن اؼبتحفز النزيو يف ـبتلف اؼبيادين الدفاعية, كالثقافية, كاالجتماعية الثورة اإلسبلمية حباجة دائمة
. كغّبىا

  يف ملحمة الدفاع اؼبقدس أيضان تكرر ىذا التحرؾ العظيم, كحيثما كاف ىنالك حوافز كتوثب كإيباف فقد ذبلى يف إطار
ظومة اؽبائلة جبذكرىا يف األرض اإليرانية الواسعة كشجرة طيبة التعبئة كالتعبويْب كىب إىل ساحة القتاؿ فضربت ىذه اؼبن

. كبقيت خالدة
  اؼبيزة اؼبثّبة لئلعجاب كاإلبداع الكبّب لئلماـ ىو أنو صب الدكافع اؼبقدسة كمشاعر االلتزاـ لدل الشعب يف إطار

. مؤسسة
 رب بالضعف ككاف التواجد اؼبلحمي للشباب بفضل التعبئة كالتعبويْب مل تشعر الثورة حٌب يف السنوات العصيبة بداية احل

. التعبويْب يبؤل القلوب دائمان باألمل كالشموخ 
  تدؿ ىذه السعة احملمودة على أف مسانبة التعبئة ال تنحصر دبيداف الدفاع عن البلد كالرد على التهديدات السياسية

كاالقتصادية كالعسكرية للعدك إمبا ساحة  
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. د وبتاج فيو اإلسبلـ كالثورة للمشاركة اعبماىّبية اؼبتحفزة كالفاعلةمشاركة التعبئة ىي أم صعي

  يواصل األجانب دعاياهتم ضد اإلسبلـ كإيراف كيوسعوهنا بذرائع اؼبختلفة, لكن الشعب اإليراين اليقظ كشباب الببلد
. الواعْب يقفوف مقابل األعداء صلبْب حاظبْب كقطع الفوالذ

 د ك من بْب الشباب يثّب األكثر ربفزان كإيبانان آماالن أكرب لدل الشعب, كال شك أف كل الشباب ىم أمل مستقبل الببل
. منظومة التعبئة تنطوم على مثل ىؤالء الشباب

 

 

 لقاء حشد كبير من أىالي وعشائر مدينة نور آباد ممسني: النشاط 
 04/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

  يتعاضد كافة الناس كاؼبسؤكلْب كيأخذكا ّٔممهم كمثابرهتم اعبادة يف إطار جدكؿ زمِب ؿبدد ككواجب كطِب هبب أف
. البلد يف آّاؿ االقتصادم إىل مرحلة ال تؤثر معها التهديدات باغبظر االقتصادم على اإلطبلؽ

 ة اقتصادية كالتهديد باغبظر زعزعة عزيبة يتصور أعداء نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية اآلف أهنم يستطيعوف بالتخطيط ؼبؤامر
الشعب اإليراين كإرادتو, لكن الشعب اإليراين الكبّب ككما تغلب طواؿ األعواـ الثبلثْب اؼباضية على ـبتلف أنواع اغبظر 

. كاغبصار االقتصادم, كقطع خطوات كاسعة على طريق التقدـ, فإنو سيقف ىذه اؼبرة أيضان بوجو ىذه اؼبؤامرة
 الدكلة اإلسبلمية كبطريقة كبرؾبة صحيحة توظيف مواىب الشعب اإليراين كإمكاناتو ؼبعاعبة اؼبشكبلت من كاجب .
 إننا سنواصل طريقنا باقتدار, كلن نسمح للمستكربين بغمط حقوؽ ىذا الشعب! أمل زبتربكا شعب إيراف؟ .
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  ,كالتطبيق الكامل ألركاف الدين يف الببلد, كما من لقد اختار ىذا الشعب طريقو كبو الكماؿ, كالعزة, كاالستقبلؿ التاـ

. هتديد بوسعو صرؼ شعب إيراف عن ىذا الطريق
  ىذه اؼبيزة القيمة الٍب يؤيدىا اإلسبلـ هبب أف ال تتحوؿ ألداة يراد منها العصبية العشائرية كإلغاء من ىم خارج نطاؽ

. العشّبة
 ت ميزة إهبابية, ألف عشائر البلد كانت دكمان حارسة للوطن كالدين يف ببلدنا كخبلفان لبعض البلداف, يعد تنوع القوميا

. كرجالو, كؿببة للمبادئ اإلسبلمية كالتقاليد احمللية

 

 لقاء اآلالؼ من أىالي مدينة كازروف: النشاط 
 05/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

  على أكاصرىم اؼبتينة كالصميمية اغبالية السعي إلعمار الببلد كبنائها كربويلها على اغبكومة كالشعب كعن طريق اغبفاظ
إىل مبوذج إسبلمي يف كل أبعاده كىذا ما يستدعي الشعور باؼبسؤكلية من كل أبناء الشعب كاؼبسؤكلْب ككحدة الكلمة 

. كحسن الظن ببعضهم
 ادت سرعة ربرؾ الشعب اإليراين كخصوصان الشباب كبو بعد مضي حوايل ثبلثْب عامان على انتصار الثورة اإلسبلمية ازد

. األىداؼ كالرقي, كىذا ما أدل إىل يأس األعداء
 إنِب ال أكافق أبدان ؽبجة اليأس الٍب يكررىا البعض باستمرار .
  رغم أف ىذا العدك أخفق يف تنفيذ مؤامراتو اؼبختلفة مقابل الشعب اإليراين, كلكن هبب اغبفاظ على اليقظة دائمان 

. دبعرفة األجواء كـبططات األعداء
  من فبيزات الشعب اإليراين يقظتو ككعيو ككجود اؼبستنّبين بْب علماء الدين كاعبامعة كتواجد الشباب التعبوم كالرائد يف

. ميادين العلم كالتقنية
 االستكبار دبشكبلت  يف ىذه الفَبة أيضان كاف من مصاديق العوف اإلؽبي أف تبتلى اغبكومة األمريكية باعتبارىا مظهر

. كإخفاقات كثّبة, كمن النماذج البارزة لذلك إخفاقها يف قضية فلسطْب, كالعراؽ, كأفغانستاف, كلبناف
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  كصلت ىذه االعَباضات إىل درجة دفعت حٌب اؼبرشح اعبمهورم النتخابات رئاسة اعبمهورية يف أمريكا كمن أجل

الٍب ذكرناىا منذ اليـو األكؿ فراح يقوؿ إف اؽبدؼ الرئيسي كسب أصوات الشعب إىل االعَباؼ بذات اغبقيقة 
. ألمريكا من احتبلؿ العراؽ ىو السيطرة على نفط ىذا البلد كاؼبنطقة كىذا دليل آخر على إخفاؽ اغبكومة األمريكية

  اؼبستقبل لقد اكتشف الشعب اإليراين ىذا السر, كمل ىبف حياؿ هتديدات أمريكا كسائر القول الكربل, كلن ىبف يف
. أيضان, كسيبقى زكاؿ نظاـ اعبمهورية اإلسبلمية حسرة يف قلوب صبيع األعداء

  إىل جانب كل ىذا ينبغي مضاعفة مساعي الشعب كاؼبسؤكلْب كشعورىم باؼبسؤكلية لبناء إيراف بالشكل البلئق ّٔا
. كباإلسبلـ كأف تبقى األكاصر بْب الشعب كاؼبسؤكلْب متينة كصميمية كما ىي اآلف

 

 لقاء نخبة محافظة فارس ومثقنيها وعلمائها ومميزيها: النشاط 
 06/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

  يف ضوء ىذه العوامل, تلوح آفاؽ حركة الشعب اإليراين مشرقة جدان, كسوؼ وبيي ىذا الشعب بفضل اهلل حضارة
. الربىة من التاريخاإلسبلـ لؤلمة اإلسبلمية يف ىذه 

  اإلبداع معناه التمهيد النبثاؽ اؼبواىب كازدىار األفكار كاالنتهاؿ من اؼباضي ألجل التقدـ السريع كتشييد مستقبل
. مشرؽ, كىذه ىي اؼبسؤكلية الكربل الٍب يتحملها الشعب كلببو كمسؤكلوه راىنان 

 يِب كّٔدم من اإلسبلـ كبو التقدـ كربقيق أىداؼ الشعب, تتحرؾ ىذه اإلرادة الوطنية حاليان كبعوف من اهلل يف اذباه د
. كىذا فصل جديد من تاريخ إيراف ينبغي تثمينو

  كاف ىذا الشعب رائدان على الدكاـ, كيستطيع اليـو أيضان ّٔمتو كسعيو اؼبتظافر كإبداعو يف كافة آّاالت كالصعد أف
سنة اؼباضية بسبب اغبكومات التابعة, كيستعيد مكانتو  200    يعوض الداء الكبّب الذم أصابو نتيجة زبلفو طواؿ اؿ

. البلئقة
  تتحمل اعبامعات, كاغبوزات العلمية, كمراكز األحباث, كمسؤكلو القطاعات اؼبختلفة مسؤكليات جسيمة لتسريع حركة

. تقدـ الببلد كتفجّب اؼبواىب كتثمّبىا
  الٍب تنشرىا دعايات األعداء « كداكية كبث اليأس يف النفوسالسمـو القاتلة للنظرة الس»ليقف النخبة كاؼبثقفوف بوجو

. طريق اؼبستقبل النّب  يف ؾبتمعنا, كإرشاد الشعب إلی
  كالتحضر كتشعر صبيع الشعوب كالعلماء كاؼبفكركف   يف ذركة الرفعة« إيرانان »نتمُب كخبلؿ أقل من جيل أف يشهد شبابنا

. ثقافتها, كربقيق مثل ىذا الطموح أمر فبكنعلمها, كمعارفها, ك  يف العامل باغباجة إىل
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  اؽبدؼ من االجتماعات الصميمية مع النخبة كاؼبثقفْب ىو إجبلء جانب من الكنوز القيمة جدان للطاقات اإلنسانية
يف الببلد كإلفات األنظار إلی حقيقة أف النخب كاؼبواىب الثمينة للشعب اإليراين تعد صفحات كتاب المتناه من 

. كطنيةاؼبفاخر اؿ
  لببة ؿبافظة فارس كمثقفيها كعلمائها كفبيزيها

 

 زيارة األجنحة المختلنة في معر  اإلبداعات واالختراعات العلمية لمدة ثبلث ساعات: النشاط 
 06/05/2008: الزمػػػاف 
 محافظة فارس :المكػػػػػاف 

 
   لمحة عن المعر

  كاالخَباعات الٍب قدمها العلماء كاؼبتخصصوف يف جامعة شّباز, تضمن اؼبعرض آخر اإلقبازات العلمية كاإلبداعات
كجامعة العلـو الطبية يف شّباز, ك أقساـ الصناعات كاؼبعادف, كالزراعة, كالكهرباء, كالطرؽ كاؼبواصبلت, كصناعات 

. الدفاع, كمركز العلـو كالتقنية يف ؿبافظة فارس
 معة شّباز الذم عرضت فيو نتائج البحوث كاإلقبازات العلمية يف ككاف من صبلة أقساـ ىذا اؼبعرض قسم النانو يف جا

ؾباالت النانوالكَبكنيك, كالنانوبايولوجيا, كالنانوكيمياء, كالنانوفيزياء , كنانو اؼبواد, كنانو اغبسابات, مضافان إىل النتائج 
. البحثية ؼبركز تابش يف جامعة شّباز كبالتعاكف مع منظمة الطاقة الذرية

  ك من اؼبؤسسات األخرل الٍب عرضت إقبازات العلمية يف اؼبعرض يبكن اإلشارة إىل مركز أحباث البيوتكنولوجيا, كمركز
أحباث قسم اؽبندسة الكيمياكية, كالنفط  
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  شّبازكالغاز, كمركز األحباث اعبوية, كمركز أحباث العلـو اعبوية كالبحرية, كمركز دعم الطركحات اؼبتفوقة يف جامعة .
  يف جناح جامعة العلـو الطبية يف شّباز عرضت آخر اإلقبازات العلمية للمتخصصْب كالباحثْب دبحافظة فارس يف

. ؾباالت زراعة األعضاء خصوصان زراعة الكبد, كالكلية, كالبنكرياس, كلباع العظم, كالقرنية
 اطلع على ابتكارات كاخَباعات اؼبهندسْب يف كزار ظباحة اإلماـ اػبامنئي يف ىذا اؼبعرض قسم الصناعات كاؼبعادف ك

. ؿبافظة فارس خصوصان فيما يتعلق بصناعة البيَبككيمياكات كاالتصاالت, كأنابيب نقل اؼبياه
  ,كعرضت يف ىذا القسم أيضان أنظمة احملركات الذكية, كأنظمة نقل االتصالت اعبوالة, كالعدادات االلكَبكمغناطيسية

. يب لنقل اؼبياه كتصريف اؼبياه اآلسنة. آر. اب كالعضبلت, كأنابيب جيكأنواع أقطاب أشرطة األعص
  كمن االبتكارات كاالخَباعات األخرل الٍب عرضت يف ىذا اؼبعرض نظاـ اؼبكافحة البيولوجية لآلفات الزراعية, كجهاز

كجهاز حصاد الفاكهة  فزيوترايب رقمي ؿبموؿ, كجهاز ترميم جراحات أمراض العظاـ, كإنتاج ـبتلف أنواع احملّوالت,
. األكتوماتيكي, كاستخداـ األككسجْب يف تربية األظباؾ, كتسطيح األراضي الزراعية بالليزر

  كما زار القائد العاـ للقوات اؼبسلحة اعبناح اػباص بآخر إقبازات التصنيع العسكرم يف كزارة الدفاع كإسناد القوات
. اؼبسلحة

 يارتو ىذه آية اهلل حائرم شّبازم إماـ صبعة شّباز كالسيد رضا زاده ؿبافظ فارس كقد رافق قائد الثورة اإلسبلمية يف ز
 كاعبنراؿ قبار كزير الدفاع كإسناد القوات اؼبسلحة

 

 اإلداريْب -لقاء اؼبسؤكلْب التنفيذيْب : النشاط 
 07/05/2008: الزمػػػاف 
 ؿبافظة فارس :اؼبكػػػػػاف 

 
 من كبلـ سماحتو 

 اغبقيقة اؼبتواصلة, كتكرًن اعبماىّب كاحَبامهم, إسداء الشكر على ىذه النعمة اإلؽبية الكربل ينبغي عرب تقدًن اػبدمة .
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النن من التجليات الرائعة في الخلقة، 
وإ ا صاحبتو الروح والجوىر الديني 
. فسيكوف من أرقى الظواىر في العالم

 

 
 كينبغي أخذ ىذه اؼبيزة كاحملورية بنظر االعتبار يف اإلعبلـ العاـ (ع)شّباز بعد مشهد كقم, اغبـر الثالث ألىل البيت ,

. الببلد كخارجها لقداسة كأنبية ىذا اؼبرقد أكثركعند زبصيص االعتمادات لتتوجو قلوب اؼبشتاقْب يف داخل 
  رغم سبتع أىايل شّباز كفارس ّٔذه اػبصائص إال أهنم خجولوف يتجنبوف الضجيج كالتفاخر بقدراهتم كدقتهم, لكن

ل اؼبسؤكلْب إدراؾ ىذه القدرات كاؼبواىب كالدقة كتوظيفها لصاحل تطور عل
. الببلد
  الفن من التجليات الرائعة يف اػبلقة, كإذا صاحبتو الركح كاعبوىر الديِب

. فسيكوف من أرقى الظواىر يف العامل
 غي عدـ نسياف أف ىذه اآلثار بالتايل من ناحية تعود ىذه اآلثار عببابرة التاريخ اإليراين كلكن من الناحية اإلهبابية ينب

كليدة األيدم الفنانة كاألذىاف اػببلقة كالركح السامية كالذكؽ كاإلبداع اإليراين؛ كىذه حقائق ذبعل من زبت صبشيد 
. كسائر اآلثار التارىبية يف كل أكباء الببلد مدعاة فخر لشعب إيراف كمن بواعث االعتزاز يف تاريخ ىذا البلد

  اؼبفاخر اغبقيقية يف تاريخ الشعب اإليراين أف تعزز الثقة الوطنية بالذات, كمن الضركرم إيبلؤىا مزيدان من من شأف
. االىتماـ

  إننا نعتز دبفاخر تارىبنا حٌب قبل اإلسبلـ باعتبارىم رموز الفن اإليراين , بيد أف الواقع كالبحث العلمي يثبت أف
أصأّا اإليرانيوف يف القرنْب الرابع كاػبامس للهجرة أم بعد اإلسبلـ, مل يكن ؽبا  التحضر, كالفن, كالثقافة, كالعلـو الٍب

. مثيبلن قبل اإلسبلـ إطبلقان, كقد كاف ىذا الرقي بفضل اإلسبلـ كبركاتو
  اػبدمة اغبقيقية الٍب يقدمها مسؤكلو كمدراء الببلد للشعب, كنبم اعبماىّب كجاىزيتهم, ستضمن بفضل من اهلل

. مشرقان ؽبذا البلدمستقببلن 
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إ ا صاحبت النن روح التدين 
فسيكوف أرقى وسيلة لتبليغ 
القيم اإلسبلمية والثورية 

واإلنسانية 

 

 

 
 استقباؿ أعضاء ىيئة الحكومة في شيراز: النشاط 
 07/05/2008: الزمػػػاف 
 شيراز :المكػػػػػاف 

 
 من كبلـ سماحتو 
  ينبغي تنفيذ قرارات كمشاريع اغبكومة اعبيدة اػباصة دبحافظة فارس بسرعة كجد, ليشعر األىايل اؼبؤمنوف اؼبثقفوف يف احملافظة

. اؼبسؤكلْب الفاعلة يف حّل مشكبلهتمدبشاركة 
  كينبغي أخذ اعبانب اؼبعنوم كالديِب ؼبدينة شّباز (ع)شّباز مركز كحرًن أىل البيت ,

ال  -كالتنفيذ, كعلى كسائل اإلعبلـكؿبافظة فارس بنظر االعتبار يف عمليات التخطيط 
. االىتماـ الكامل ّٔذه النقطة -سيما اإلذاعة كالتلفزيوف

  اعبفاؼ يف إيراف ليس ظاىرة فجائية غّب مسبوقة, كينبغي اجَباح حبوث كزبطيطات
شاملة لعبلجها, كيعد تشكيل مركز أحباث اعبفاؼ يف شّباز خطوة مؤثرة كضركرية يف 

. ىذا السياؽ
 افظة يف آّاالت اؼبختلفة لبب بارزة كمواىب متعلقة, كعلى صبيع الوزارات أف زبطط كتعمل لئلفادة أفضل كأكثر ؽبذه اؼبح

. من ىذه الطاقات اإلنسانية
 إذا صاحبت الفن ركح التدين فسيكوف أرقى كسيلة لتبليغ القيم اإلسبلمية كالثورية كاإلنسانية .

 

 منطقة الرستاف في محافظة فارساإلماـ الخامنئي بين أىالي : النشاط 
 08/05/2008: الزمػػػاف 
 شيراز :المكػػػػػاف 

 
 من كبلـ سماحتو 

 إّف تواجد القوات األمريكية عامل اضطراب كزعزعة لؤلمن يف العراؽ كاػبليج الفارسي. 
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يشتمل اإلسبلـ على الحرية، 
واالستقبلؿ، والعزة، والرفاه العاـ، 
والتقدـ الشامل، وكّل الخيرات 
لذلك والبركات الدنيوية واألخروية، 

كاف التمسك باإلسبلـ الطريق الوحيد 
 .لتحقيق مطامح الشعب

 

 

 
  كالشجاعة كالبصّبةبفضل الوعي -أثبت أىايل الرستاف يف ظل قيادة رجاؿ الدين الواعْب آّاىدين, أّف باؼبستطاع- 

االنتصار على أكرب األعداء كأكثرىم عباجة, كقد استخدـ الشعب اإليراين الكبّب ىذا الدرس الناجع يف الثورة 
. اإلسبلمية

  ,يف تلك الفَبة كاف جبابرة العامل يظنوف أهّنم استأصلوا جذكر الدين كالتدين يف كّل العامل دبا يف ذلك البلداف اإلسبلمية
اية اإلسبلـ كسار على هنج لكّن الشعب اإليراين كباستلهاـ الدركس من هنضاتو كحركاتو اإلسبلمية اؼباضية, رفع ر

القرآف كالقوانْب احملمدية, كأعاد التدين إىل اغبياة اإلنسانية كسط ذىوؿ 
. جبابرة العامل

  كاف ىذا الواقع من نتائج اؼبعجزة الكبّبة الٍب اجَبحها شعب إيراف بثورتو
. اإلسبلمية كتقديبو مبوذجان للحكومة كالنظاـ الديِب للعامل

 غبرية, كاالستقبلؿ, كالعزة, كالرفاه العاـ, كالتقدـ يشتمل اإلسبلـ على ا
الشامل, ككّل اػبّبات كالربكات الدنيوية كاألخركية, لذلك كاف التمسك 

. باإلسبلـ الطريق الوحيد لتحقيق مطامح الشعب
 ت يف السابق يد إيراف اإلسبلمية ككما أعلنت منذ البداية تؤمن من أعماقها باالرباد اإلسبلمي كسبد اليـو أيضان كما كاف

. الصداقة كاألخوة كبو جّباهنا
  مؤامرات أعداء اإلسبلـ الرامية إىل التفرقة تنجح يف بعض اغباالت لؤلسف, كلكن رغم كّل اؼبشاريع كاؼبساعي اؼبفرّْقة

ابية كأخوية ألجهزة التجسس األمريكية كالصهيونية, فإّف عبلقات إيراف بالبلداف العربية كغّب العربية يف اؼبنطقة تعد إيج
. كجيدة, كينبغي تعزيزىا يومان بعد يـو

  اآلراء كاالجتهادات كاألذكاؽ اؼبختلفة هبب أف ال تناؿ من الوحدة كاؼبساعي اؼبشَبكة بْب الشيعة كالسنة إلعبلء كلمة
. التوحيد كربقيق القيم اإلسبلمية كتطبيق القوانْب احملمدية

 ز كؿبور حركة الصحوة كالتقدـ اإلسبلمي العظيمة, اؼبتغطرسوف العاؼبيوف الشعب اإليراين قلب األمة اإلسبلمية, كمرؾ
. قلقوف كخائفوف من تنامي إقباؿ األمة اإلسبلمية على ىذا النموذج العملي

 اتضحت اليـو لسكاف اؼبنطقة بشكل كامل اؼباىية اغبقيقية لسياسات أعداء اإلسبلـ, كثبت كذب ادعاءاهتم لقد .
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  اػبليج الفارسي على يد حكومات اؼبنطقة, كأف يعلم اعبميع أّف زمن ىيمنة القول اؼبتجربة على هبب تأمْب أمن

. البلداف كالطرؽ البحرية كاؼبنافذ اغبساسة قد كىّل 
  كما اعَبؼ بعض األمريكيْب فإهّنم احتلوا العراؽ ألجل نفطو كربولوا إىل عامل زعزعة لؤلمن يف ىذا البلد غّب مبالْب

. ب العراقي كأموالو كأعراضو ككربيائوبأركاح الشع
  تواجد احملتلْب األمريكيْب يكفي حبد ذاتو الستفزاز الشعب العراقي, إذف األمريكاف ىم آّرموف األصليوف يف أكضاع

. العراؽ
  الشعب الفلسطيِب اليقظ, كاغبر, كاؼبثقف, اختار حكومتو اؼبنتخبة الناشطة حاليان, لكّن األمريكاف بتدخلهم غّب

. اؼبدركس كدعمهم للصهاينة ال يسمحوف لؤلكضاع باالستقرار
 ال شك أّف قضيٍب العراؽ كفلسطْب  سوؼ تعاعباف, كبعبلجهما مل يبق شيء من ىيبة كىوية االستكبار األمريكي .
  ىي أفضل حسنة كصدقة, كسياسة الدكلة بدكرىا تقـو  -كال سيما يف القطاعات اإلنتاجية-ىذه اؽبمم كاالستثمارات

. على أساس االستعانة برساميل الشعب كطاقاهتم كأفكارىم

 

 

 زيارة معر  طهراف الدولي للكتاب: النشاط 
 11/05/2008: الزمػػػاف 
 طهراف :المكػػػػػاف 

  ؼبدة ثبلث ساعات متحدثا فيها  إىل الناشرين كباعة الكتب عن كثب كاطلع على كاقع النشر
. كالكتب اعبديدة يف ـبتلف فركع اؼبعرفة

 

 استقباؿ رئيس جمهورية اريتريا آسياس آفورقي: النشاط 
 20/05/2008: الزمػػػاف 
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 لقاء لجنة إحياء  كرى رحيل اإلماـ الخميني التاسعة عشر: النشاط 
 21/05/2008: الزمػػػاف 

 
 من كبلـ سماحتو 

  بكتاباتو ككلماتو اػبطوط كاغبدكد العامة رسم اإلماـ الراحل إباف فَبة النهضة اإلسبلمية كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية
. لنظاـ اعبمهورية اإلسبلمية يف إيراف, كالقضية األىم ىي مراعاة ىذه اغبدكد كاغبفاظ علی حرمة ىوية الثورة اإلسبلمية

  لكنهم ( رض)النقطة اعبديرة باالىتماـ كالنظر يف ىذه اؼبراسم مشاركة غالبية الشباب الذين مل يدركوا عهد اإلماـ
. يعشقونو, كيف ىذا دليل علی اعباذبية البلمتناىية لئلماـ اػبميِب كالٍب ال تزاؿ تشد إليو القلوب

 

 استقباؿ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق لو : النشاط
 27/05/2008: الزمػػػاف 

 
 من كبلـ سماحتو 

  يقبل اؽبزيبة حسب الظاىر من أضعف مواقفو كأكضاعو يف بلطف كفضل من اهلل يعاين العدك الصهيوين الذم كاف ال
. الوقت الراىن, كىو عاجز عن مواجهة شعب فلسطْب اؼبشرد الوحيد, كلكن الصابر اؼبقاـك

 سبلـ اهلل على الشعب الفلسطيِب الذم يقف كاعببل رغم ىذه اعبرائم العجيبة كالفجائع النادرة .
 كن ثبات الشعب الفلسطيِب اؼبظلـو بوجو الكياف الصهيوين الغاصب كالذم مشاىد ىذه الفجائع مؤؼبة كؿبزنة جدان, ؿ

يتمتع بكل صنوؼ الدعم كاإلمكانات االقتصادية, كالعسكرية, كالسياسية, كاإلعبلمية, يدعو إىل األمل كيدؿ داللة 
. كاضحة على ربقق الوعود اإلؽبية

 الشعب الفلسطيِب, مضافان إىل التقدـ اؼبضطرد  قضية فلسطْب كعجز العدك الصهيوين كالقول االستكبارية حياؿ
كالفائق للتصور لشعب إيراف رغم الضغوط  
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  الفظيعة يف الثبلثْب عامان اؼباضية, يعد تفسّبان صروبان للوعد اإلؽبي بأنكم إذا نصرمت دين اهلل كصربمت يف ىذا الطريق

. فسوؼ يعينكم اهلل كينصركم
 كف على كافة الصعاب يقفوف شاـبْب فخورين عند اهلل, كالذين ىبتاركف طريقان غّب الذين يسّبكف يف ىذا الطريق كيصرب

. ىذا الصمود سيدفعوف التكاليف أيضان كيقفوف أماـ اهلل منّكسْب خجلْب
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  (6)شهر  

 

 إقامة مراسم عزاء  كرى استشهاد الصديقة الطاىرة فاطمة الزىراء : النشاط
 (عليها السبلـ)

 07/06/2008: الزمػػػاف 
 (ر )حسينية االماـ الخميني : المكػػػػػاف 

 

 استقباؿ نوري المالكي رئيس وزراء العراؽ والوفد المرافق لو: النشاط 
 09/06/2008: الزمػػػاف 

 
  من كبلـ سماحتو

 العراؽ إىل شعبو  احملتلوف الذين يتدخلوف يف شؤكف العراؽ بقدراهتم العسكرية كاألمنية كيطالبوف اعبميع من حكومة
كلببو دبا يطالبوف من دكف أف يكوف ؽبم أم حق, يعدكف اؼبشكلة األكرب الٍب تواجو العراؽ 

 

 استقباؿ نواب مجلس الشورى اإلسبلمي الثامن: النشاط 
 10/06/2008: الزمػػػاف 

 من كبلـ سماحتو 
  إف الديبقراطية الدينية ترتكز على كالية اػبالق
  باؼبسؤكلية حياؿ اػبالق أىم كل العوامل كاؼبسائلإف العبودية كالشعور .

 

 استقباؿ رئيس جمهورية جزر القمر أحمد عبد اهلل محمد : النشاط
 سامبي
 16/06/2008: الزمػػػاف 
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  من كبلـ سماحتو

  كبّب يستطيع العامل اإلسبلمي بتوفره على مصادر طبيعية غنية, كموقع جغرايف حساس, كسعة كبّبة يف األراضي, كعدد
من السكاف كالطاقات اإلنسانية الناشطة كاؼبتخصصة أف يتحوؿ إىل قوة كبّبة, لكن األقوياء التقليديْب يف العامل 

. يعارضوف ىذا
  رغم اإلمكانات اؽبائلة الٍب يتمتع ّٔا العامل اإلسبلمي لكنو ؿبرـك من االقتدار الكايف للدفاع عن نفسو, كعلى البلداف

. لتحقيق ىذه الغاية, كتناسي العقبات الونبية كاػببلفات اعبغرافية كالعرقية كاؼبذىبية اإلسبلمية ازباذ خطوات
 على اعبميع أف يعلموا أف سبيل اقتدار العامل اإلسبلمي ىو االرباد كالتعاطف كالتعاكف العلمي بْب البلداف اؼبسلمة ".

 

 والمنتسبين لجهاز القضاء  استقباؿ رئيس السلطة القضائية ومسؤوليها وعدد من القضاة: النشاط
 حزيراف 28اإليراني وعوائل شهداء 

 25/06/2008: الزمػػػاف 
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 فداًء لعينيك : قل لئلماـ

فداءن لعينيك, أنا لسُت : قالت يل كالدة أحد األسرل إف كلدم أسّب, ككصلنا اػبرب اليـو أنو قد استشهد, اذىب كقل لئلماـ
حْب حضرُت عند اإلماـ نسيُت أف أذكر لو ىذا بدايةن, كحْب خرجت من عنده تذكرت األمر كقلت ألحد السادة ... أبدان  حزينةن 

. فجاء اإلماـ إىل باب باحة اعبناح الداخلي من بيتو كذىبت أنا أيضان إىل ىناؾ. العاملْب ىناؾ قل لئلماـ إنِب نسيت شيئان مل أقلو لو
ىذا ! لك اؼبرأة تغّّبت مبلمح كجهو بشدة كاجتاحتو نوبة من الرقة كبكى حبرقة حٌب ندمت على إخباره بقوؽباحْب ذكرُت لو ما قالتو ت

اثناف كسبعوف من أبطاؿ الثورة استشهدكا, لكنو بقي كاقفان ... ىذا ليس باؽبزؿ... لقد قدمنا كل ىؤالء الشهداء. شيء عجيب جدان 
اإلنساف يعجز حقان عن . اؿ أسّب قتلوه تغّّب حالو كبكى, فما حقيقة ىذا؟ أنا ال أدرمأما حي. كاعببل ككأف شيئان مل وبدث أبدان 
. كصف ىذه الشخصية كىذه اؽبوية

( ـ22/05/1990 -من كلمتو أثناء لقائو أعضاء لجنة إقامة مراسيم  كرى رحيل اإلماـ )

 

  توجهوا باألخبلؽ نحو ىؤالء الشباب وقلوبهم وأرواحهم

كاف الناس وبتشدكف حٌب خارج . أؤُـّ فيو اعبماعة مل يكن فيو مكاف خاٍؿ بْب صبليت اؼبغرب كالعشاءاؼبسجد الذم كنت 
كانت اؼبوضة الدارجة آنذاؾ ىي الفركة اؼبقلوبة, . ذلك ألننا كنا نتواصل مع الشباب. ككاف شبانوف باؼبائة من اغبضور شبابان . اؼبسجد

ات يـو رأيت أحد الشباب يرتدم ىذا الزم كهبلس يف الصف األكؿ من صبلة اعبماعة ذ. فكاف الشباب اؼبهتموف باؼبوضة يرتدكهنا
ككاف هبلس جبواره رجل كبّب السن من ذبار السوؽ احملَبمْب, ككاف رجبلن فانبان أحبو كثّبان كغالبان ما يصلي كرائي يف . خلف سجاديت
ماذا قلت لو؟ فأجابِب : سألت ذلك اغباج احملَـب. شاب فجأةرأيتو يلتفت للشاب كيهمس شيئان يف أذنو فاضطرب اؿ. الصف األكؿ

ال, بل من : قلُت لو! ليس من اؼبناسب أف ذبلس يف الصف األكؿ ّٔذه الثياب: فعلمت أنو قاؿ لو. ال شيء: الشاب نفسو كقاؿ
يا حاج, مل  : قلُت لو! اؼبناسب جدان أف ذبلس ىنا كال تتحرؾ
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الصفوؼ اػبلفية؟ دع الناس تدرؾ أف شابان يرتدم الفركة اؼبقلوبة يبكنو ىو أيضان االقتداء بنا تطلب من ىذا الشاب العودة إىل 
يا إخواف, إْف مل تكن لنا أمواؿ كإمكانات فنية, إف مل تتوفر لدينا اآلف ترصبة للقرآف الكرًن بلغة سعدم, . كأداء صبلة اعبماعة

توجهوا باألخبلؽ كبو ىؤالء الشباب كقلؤّم " بشره يف كجهو كحزنو يف قلبويف صفة اؼبؤمن "فاألخبلؽ فبا يبكن أف نتوفر عليو 
. عندئذ سيحصل التبليغ. كأركاحهم بعيدان عن مظاىرىم

( ـ16/06/1997 -من كلمتو في لقائو مسؤولي منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي )

 

  شهر رمضاف المبارؾ

جلس اؼبؤمنوف ػمن ؽبم اعبدارة لذلكػ على مائدة الضيافة اإلؽبية؛ إّف شهر رمضاف على األبواب, كبعد أياـ قبلئل سي! أعزائي
كالتوّجو إىل اهلل تعاىل كاألذكار كاألدعية الٍب غالبان ما تستهوم األفئدة كذبتذّٔا يف ىذا الشهر جزء من الضيافة , كالصياـ حبد ذاتو

كشعباف شهرا تأّىب قلب اإلنساف لدخوؿ شهر رمضاف؛  اإلؽبية, فاغتنموا ىذه اؼبائدة بأقصى مداىا كأعّدكا أنفسكم؛ فشهرا رجب
اغتنموا ىذه األياـ القبلئل؛ سلوا اهلل تعاىل, ! أيها الشباب األعزاء! كيا أبنائي! كمل يبق من شهر شعباف إاّل أياـ معدكدات, فيا أعزائي

ير أّف أئمتنا اؼبعصومْب ػالذين ارتقوا مراتب كيبّموا قلوبكم النقية كبوه ككّلموه؛ كليس من لغة خاصة للحديث مع اهلل جل كعبل, غ
األدعية القرب إىل اهلل كاحدة تلو األخرل قد كّلموا اهلل بألسنة متمّيزة كعّلمونا سبيل التكّلم مع اهلل سبحانو؛ فهذه اؼبناجاة الشعبانية ك

التعابّب الرائعة اإلعجازية, ىذه كلها كسيلة لنا الواردة يف شهرم رجب كشعباف دبضامينها الراقية؛ كىذه اؼبعارؼ الرقيقة كالنورانية ك
. لغرض الدعاء

ىػ ػ كاشاف 1422شعباف  25

 

  مواجهة صدأ القلوب
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كال بّد من كضع , فقلوبنا ك أركاحنا يعَبيها الصدأ بشكل مستمر أثناء مواجهتنا لوقائع اغبياة اليومية, إننا نتعّرض للصدأ كالتلف
فلردبا يكوف اإلنساف قويان شديدان من الناحية اؼبادية , كتبلفيو بالطرؽ الصحيحة؛ كإاّل لتعّرض اإلنساف للفناءىذا الصدأ يف اغبسباف 

. كالظاىرية لكنو سيفُب معنويان إف مل يضع التبديل عن ىذا التلف يف اغبسباف

ـُ  ﴿: يقوؿ القراف الكرًن َقا نػَزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَمبَلِئَكُة ِإفَّ الَِّذيَن َقاُلوا رَبػُّمَنا اللَُّو ثُمَّ اْستػَ يعِب اإلقرار  ﴾رَبػُّمَنا اللَُّو  ﴿فقوؽبم ﴾، وا تَػتػَ
إمبا ذلك حسن جدان لذلك األكاف ( ربُّنا اهلل)فحينما نقوؿ , بالعبودية هلل كالتسليم لو؛ كىذا أمر يف غاية العظمة؛ لكنو ليس كافيان 

, أم موا﴾﴿ثم استقالذلك فهو يقوؿ , الذم أطلقنا اليـو لن ذبدينا نفعان يف الغد( ربّنا اهلل)لكننا إذا نسيناىا فإف , الذم نطلقها فيو
. يستقيموف كيثبتوف كيبضوف على ىذا الطريق

كال يدرؾ , كإاّل ال تتنزؿ عليهم مبلئكة اهلل إف غطُّو يف سباٍت غبظة أك آنان كاحدان " تتنزؿ عليهم اؼببلئكة"كىذا فبا يؤدم إىل أف 
صاغبْب؛ فبل بّد من مواصلة ىذا الدرب كاؼبضي يف كال يبلغ اإلنساف مقاـ العباد اؿ, اإلنساف نور اؽبداية كال سبتد كبوه يد العوف اإلؽبي

. كإذا ما أردمت أف تتحقق ىذه االستقامة فعليكم اغبذر دائمان من أف يهبط ميزاف اؼبعنوية ىذا عن مستواه اؼبطلوب﴿ثم استقاموا﴾ 

. الشعبانيةيدأبوف على اؼبناجاة ( ع)كلقد كاف أكلياء اهلل كأئمة اؽبدل, إّف ىذه األشهر فرصة إلعادة النظر

. أحدنبا اؼبناجاة الشعبانية كاآلخر دعاء كميل: أيَّان من األدعية ترّجح؟ فذكر منها اثنْب: كإنِب سألُت إمامنا العظيم ذات مرة
أم ليس أف يبؤل اإلنساف األجواء بصوتو , كىذه األدعية ليس من شأهنا القراءة فقط, فهذاف الدعاءاف وبتوياف على مضامْب راقية

. ّٔذه الكلمات فقط كيتفّوه

كإّف ىذه اؼبفاىيم . فهذه حالة قشرية ليس ؽبا شأف يذكر؛ بل البّد أف تتناغم ىذه اؼبفاىيم مع الفؤاد كيدخل القلب رحأّا
ار إلهي ىب لي كماؿ االنقطاع إليك وأنر أبص"الراقية كاؼبضامْب البهية بألفاظها الرائعة إمبا الغاية منها أف تستقر يف فؤاد اإلنساف 

أم اللهم اجعلِب دائم االتصاؿ كاالرتباط بك كأدخلِب يف حرًن عّزؾ كشأنك كأنر بصّبة فؤادم حبيث "قلوبنا بضياء نظرىا إليك 
تقول  
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فيقدر بصرم على اخَباؽ كافة اغبجب النوارنية كهبتازىا حٌب  "حتى تخرؽ أبصار القلوب حجب النور"على النظر إليك 
. يصل إليك لّباؾ كيدعوؾ

فاغبجب الٍب نتكّبل ّٔا كبن كنقع يف أسرىا كتتشّبث ّٔا ػ حجاب الشهرة, حجاب البطن, , إّف بعض اغبجب حجب ظلمانية
بَػْيَد أّف شبة حجب أخرل تعَبض الذين يتخّلصوف من ىذه , كحجاب التمّنيات ػ إمبا ىي حجب ظلمانية كحيوانية, حجاب اغبسد

فأيبا شعب أنس ىذه اؼبفاىيم , ىو ساـ كراؽ العبور من ىذه اغبجب بالنسبة لئلنساف فانظركا كم, اغبجب كىي اغبجب النورانية
كخبلؿ برىة تارىبية تبلورت لدل , كأكرد فؤاده ىذا الرحاب ك ساكؽ مسّبتو كفق ىذا اؼبيزاف سيمضي ُقُدمان كتتصاغر أماـ عينيو اعبباؿ

ككانت على , فهي مل تكن كذلك, كبل, ركا أّف ىذه الثورة كانت متوّقعةشبعنا مثل ىذه اغبالة فوّلدت الثورة اإلسبلمية, فبل تتصوّ 
فلم يكن متصّوران أف يستطيع شعب كبأيٍد عزالء القضاء على نظاـ متعّفن فاسد لكنو مدعـو بشكل كامل من ِقَبل , قدر من العظمة

كيبدلو دبا يعتقد كيؤمن , أحد أف ينبس ببنت شفة كيبارس اغبكم بأقصى األساليب االستبدادية كليس دبقدكر, القول الدكلية الظاؼبة
فلقد شحنت , بو ػ أم اإلسبلـ ػ فلم يكن ليخطر بباؿ أكثر الناس ػ تفاؤالن ػ إمكانية مثل ىذا األمر, بَػْيَد أّف شعبنا أقبز ىذه اؼبهمة

الء أك هتديد أك حادث مدّبر أف يثنيو اؼببادئ اؼبعنوية كاألخبلقية كالقيم الكربل ىذا الشعب بقوة مل يستطع معها أم ضغط أك إـ
. كسط طريقو كيوقفو؛ لذلك فقد سار حٌب النهاية

إّف لدينا ثركة كبّبة, من قبيل دعاء أيب ضبزة الذم استشهد بو ظباحة الشيخ مشكيِب, كدعاء اإلماـ اغبسْب عليو السبلـ يف يـو 
, فما أكثر األدعية اؼبوجودة عندنا (ىي ىب لي قلباً يدنيو منك شوقوإؿ)عرفة, كىذه األدعية يقرؤىا شبابنا دكف أف يدركوا معانيها 

عية كالٍب ربمل مثل ىذه اؼبعاين السامية كاؼبضامْب العالية كالعميقة كاؼبناجات الشعبانية كالصحيفة السجادية, فعلينا أف نبّْب ىذه األد
. لشبابنا؛ كي يقرؤكىا بإمعاٍف كتدّبر كاستيعاب

طهراف  .ىػ 1426/ شعباف/ 3

 

  لغة الدعاء والتضرع والتحدث والنجوى مع الباري عّز وجّل
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. يوجد يف األدعية اؼبوثقة الكثّب من اؼبعارؼ الٍب ال يبكن أف هبدىا اإلنساف يف مكاف آخر, إال يف ىذه األدعية

أف نعثر عليها أبدان إال يف أدعية الصحيفة السجادية؛ كإّف ىناؾ بعض اغبقائق العلمية ال يبكن , كمن صبلة ىذه األدعية
. الصحيفة السجادية أك يف األدعية اؼبأثورة عن األئمة اؼبعصومْب عليهم السبلـ

ككوف ىذه اغبقائق بانت من خبلؿ الدعاء ال يعِب أّف األئمة عليهم , كإفَّ ىذه اغبقائق العلمية قد بانت من خبلؿ الدعاء
. عة ىذه اغبقائق ىي طبيعة ال يبكن بياهنا إال ّٔذه اللغة, كال يبكن بياهنا بلغة أخرلالسبلـ أرادكا إخفاء ىذه اغبقائق, بل إّف طيب

إّف بعض اؼبفاىيم يتعّذر بياهنا إال من خبلؿ لغة الدعاء كالتضرع كالتحدث كالنجول مع البارم عّز كجّل؛ كؽبذا فإننا ال قبد مثل 
غة إال قليبلن؛ أما يف دعاء كميل كيف اؼبناجاة الشعبانية كيف دعاء عرفة لئلماـ ىذه اؼبعارؼ كاؼبفاىيم يف الركايات أك حٌب يف هنج الببل

. اغبسْب عليو السبلـ كدعاء اإلماـ السجاد كدعاء أبو ضبزة الثمايل, فإنو يوجد الكثّب من ىذه اؼبعارؼ

؛ كىذا ىو شأف اغبكومة اإلسبلمية يف ال تغفلوا عن الدعاء كتوّجهوا إليو, فإف مسؤكليتكم كبّبة؛ كلديكم أعداء كـبالفوف كثّبكف
. كل زماف

إّف حكوماتنا الٍب ُشّكلت يف بداية الثورة كباػبصوص الَفتية منها ػ مع أهنا كانت ربمل الشعارات الصروبة كالواضحة اؼبرتبطة 
كاء, كيرّكجوف اإلشاعات, كينّمقوف دببادئ الثورة أكثر فبا عليو اليـو ػ كاف لديها معارضوف كثّبكف يف اػبارج كيف الداخل, يثّبكف األج

كيف األعماؿ اؼبيدانية, كإّف مواجهة ىذه األفاعيل , السلبيات, كيلّفقوف األكاذيب, كأحيانان يقوموف بإخبلؿ األمن يف ساحة العمل
تاج اىل شيء من وبتاج اىل مقدار من العـز كالتصميم القاطع, كاعبدية يف العمل كعدـ التقاعس كالتمسك دبتابعة العمل, ككذلك يح

. ؿالتوسل كالتوّجو كالتضرّع كطلب اؼبعونة من البارم تعاىل, كإذا ما طلبنا اؼبعونة من اهلل كتوكلنا عليو, سيبعث يف أنفسنا ركح التحمّ 

. إّف من النعم الكبّبة الٍب يهبها اهلل تعاىل ىي أف ال يعَبم اإلنساف التعب كال تنتابو حاالت اؼبلل

كوف لئلنساف القابلية على ربمل التعب اعبسدم فبل تتعب أعضاءه؛ إال أنو يبكن أف يطرأ عليو التعب يف بعض األحياف م
. الركحي يف حركتو
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كللحيلولة دكف كقوع التعب الركحي ػ الذم يكوف أخطر من التعب . إّف ىذا التعب الركحي يبنع اإلنساف من الوصوؿ إىل أىدافو
. انة باهلل كالتوكل عليو كاالعتماد على اؼبعونة اإلؽبيةاعبسمي أحيانانػ البد من االستع

تكوف أعمالنا صاغبة كأكثر تقول منهم؛  اعلموا بأننا لن نكوف أعز على اهلل من الذين سبقونا كالذين يأتوف من بعدنا, ما مل 
, كاحَبمنا القانوف كبذلنا ما يف كسعنا من كلو أننا التزمنا بالتقول أكثر, كراقبنا أنفسنا أكثر, كقمنا بأعمالنا ككظائفنا بصورة أفضل

. أجل ربقيق أىدافنا, سوؼ نكوف أكثر عزّان عند اهلل تعاىل؛ أما مع عدـ القياـ ّٔذا فهيهات أف كبصل على ذلك

. البد أف يكوف سعينا منصّبان على ىذا األمر؛ احذركا من أف نقع يف الفخ الذم كقع فيو غّبنا

كسوؼ تكوف عاقبتو كما كانت عواقبهم؛ كؽبذا فسوؼ ال , كؼ يبتلى دبا ابتلى بو اآلخركفكأم شخص يقع يف ىذا الفخ, س
. يكوف ىناؾ فرقان بيننا كبينهم

ىػ ػ طهراف  1426/ رمضاف المبارؾ/ 5

 

  االستغنار وإصبلح الننس والمجتمع

ْعُكم مََّتاًعا ... ﴿: ؛ كجاء يف اآلية اؼبتقدمة قولو تعاىل(ادفعوا أبواب الببليا باالستغفار: )لقد جاء يف إحدل الركايات يَُمتػٍّ
. كشركط ربقق ذلك إمبا يكوف باالستغفار كالتوبة كطلب العفو من اهلل تعاىل ﴾.... َحَسًنا

إلهي ما أظنك ترّدني في حاجة قد أفنيت ): يف اؼبناجات الشعبانية كجاء (خير الدعاء االستغنار): كجاء يف ركاية أخرل
. , فما ىي ىذه اغباجة الٍب أفنيت عمرم يف طلبها منك؟ ىي طلب اؼبغفرة كالعفو اإلؽبي(عمري في طلبها منك

. إصبلح ما ارتكبناه من أخطاء, كجرباف اآلالـ الٍب سببناىا ألنفسنا كلآلخرين: العفو اإلؽبي معناه

. أّف اإلنساف صّمم على إصبلح األخطاء كاؼبفاسد فإّف طريق اهلل سيكوف فبّهدان أمامو, كعاقبتو ستكوف عاقبة حسنة فلو
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إّف اإلشكاؿ يف عمل اإلنساف ىو الغفلة عن الذنوب, كعن كجوب اإلصبلح ك القياـ بإصبلح النفس, إال أنو لو زالت ىذه 
. حل صبيع أمور اإلنسافالغفلة كربققت اإلرادة كالتصميم فسوؼ تص

علينا يف أكؿ األمر أف نصلح أنفسنا ػ كىي اؼبرحلة األكىل الٍب تعترب من أكرب الوظائف ػ كىذا ىو األساس؛ أم أّف صبيع األعماؿ 
؛ ِإَ ا اْىَتَديْػُتْم﴾﴿َعَلْيُكْم َأنُنَسُكْم اَل َيُضرُّمُكم مَّن َضلَّ  : البد أف تكوف مقدمة إلصبلح النفس, ككسب رضى اهلل عنا, قاؿ تعاىل

. البد أف تكوف أعمالنا كصبيع مساعينا من أجل نَػْيل رضى اهلل تعاىل كالوصوؿ إىل الكماؿ الذم ىو اؽبدؼ األساسي من كجودنا
. ىذا من جهة

اإلنساف, بل أما بالنسبة اىل مسألة االستغفار كاإلصبلح االجتماعي ػ الذم يعترب من أكثر مصاديق االستغفار تأثّبان على حياة 
ىو اؼبفهـو كاحملتول كاؼبضموف الواقعي لبلستغفار ػ فيجب علينا أف نقـو بإصبلح مسّبتنا كىدفنا االجتماعي على قدر ما نستطيع, 

. كعلينا أف ال نعترب ىذا األمر أمران صعبان, فمن خبلؿ اإلرادة يبكن أف تذّلل الصعوبات

إّف أىم األمور ىو اإلرادة كاإلقداـ . (وأّف الراحل إليك قريب المسافة: )ذه الليايللقد كنا نقرأ يف دعاء أيب ضبزة الثمايل يف ق
. (وإّنك ال تحتجب عن خلقك إال أف تحجبهم األعماؿ دونك). كشحذ اؽبمم

فركا من أعماؽ إذا استطعتم أف تستغ. فإّف توفيقنا ىو داللة على رضبة اهلل تعاىل إّف الطريق إىل اهلل قريب اؼبسافة, كإذا ما كفقنا 
. قلوبكم كتصلحوا أعمالكم, فسوؼ يشملكم البارم برعايتو, كيقرّبكم كوبببكم إليو

﴿ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم : إّف اهلل تعاىل ينسب التوبة يف القرآف الكرًن إىل ذاتو اؼبقدسة يف كثّب من اآليات اؼبباركة كما يف قولو تعاىل
. ِلَيُتوبُوْا﴾

. االلتفات كاإلنابة, كبسببها يرعاكم اهلل تعاىل بعطفو, من أجل أف سبيل قلوبكم إليو: لتوبة تعِبفما ىو معُب التوبة؟ ا

فمهما سعى العاشق فبل يصل إىل غايتو إذا مل وبصل التعّلق من قبل اؼبعشوؽ        

  



 

 

 

 25مشكاة النور 

86 

 

وأنا واثق من دليلي بداللتك  معرفتي يا موالي دليلي عليك وحّبي لك شنيعي إليك): كجاء يف دعاء أيب ضبزة الثمايل أيضان 
. (وساكن من شنيعي الى شناعتك

يدكم من اغباضرين, ( العفو)إذا رأيتم أيادم الشباب كىي تُرفع اىل السماء يف شهر رمضاف اؼببارؾ داخل اؼبساجد, كصوت 
, فاهلل (ي أسألك موجبات رحمتكاللهم إفّ )إعلموا أّف اهلل تعاىل يرعى ىذا الشعب, كيعطف عليو؛ ألنّو يريد أف يرسل رضبتو كلطفو 

. تعاىل يريد أف يشمل برضبتو كلطفو ىذا الشعب

ىػ ػ طهراف 1426/شهر رمضاف المبارؾ/26

 

  خواص الدعاء

كلو ُجعلت ىذه األنانية كالتكرّب يف مقابل اهلل تعاىل, أم هبعل اإلنساف نفسو مقابل البارم تعاىل, فسيؤدم ذلك إىل ظهور 
هبعلو أف يكوف طاغوتان, كىذا ال ىبتّص باؼبلوؾ كحسب, بل إفَّ أمَّ شخص مّنا ػ بِب اإلنساف ػ يبكن لو أف هبعل حالة الطغياف؛ فبا 

. من نفسو ػ ال ظبح اهلل ػ طاغوتان كصنمان, كيقـو بتنشئتو كتربيتو

ىذا التكرّب ػ على النَّاس, فسيؤّدم إىل  إفَّ التمّرد كالتكرّب على اهلل تعاىل, يؤدم إىل تنمية حالة الطغياف عند اإلنساف, فإف كاف ػ
االعتداء على حقوؽ اآلخرين, كالتجاكز كالتطاكؿ على حقوؽ ىذا كذاؾ, كإذا كاف على الطبيعة, فسوؼ يؤّدم إىل التفريط بالبيئة 

خ الطبيعي للبيئة الٍب يعيش فيها الطبيعية؛ أم أفَّ ما نراه اليـو من اىتماـ دبسألة البيئة يف العامل, هبعلنا نعترب عدـ االىتماـ باؼبنا
. اإلنساف, من مصاديق الطغياف كالتكرّب كاألنانية الٍب نقـو ّٔا إزاء الطبيعة, كالدعاء ـبالف لكل ذلك

إننا عندما ندعو ػ ففي اغبقيقة ػ إننا نقـو بإهباد حالة اػبشوع يف أنفسنا, كربطيم ركح التكرّب كاألنانية فيها, الذم سيؤدم بدكره 
حفظ عامل الوجود كبيئة اإلنساف اغبياتية؛ نتيجة لفقداف حالة الطغياف كالتجاكز من ِقَبل اؼبتكرّبين على حقوؽ اإلنساف كالطبيعة؛  إىل

. «الّدعاء مُخ العبادة»: كؽبذا جاء يف اغبديث الشريف

  



 

 

 

 25مشكاة النور 

87 

 

قابل عظمتو, كإفَّ ىذه الطاعة كاػبشوع تقوية صفة التسليم عند اإلنساف هلل تعاىل كخشوع القلب ـ: إفَّ اؽبدؼ من العبادة ىو
مقابل اهلل تعاىل ليست من قبيل تواضع كخضوع الناس بعضهم للبعض, بل دبعُب التواضع كاػبضوع مقابل اػبّب, كاعبماؿ, كاغبسن, 

الصبلة  عليو )ير اؼبؤمنْب كالفضل اؼبطلق؛ كؽبذا فإفَّ الدعاء, كالفرصة الٍب كبصل عليها للقياـ بالدعاء تعترب من الِنَعم, ففي كصية أـ
اعلم أفَّ الذي بيده خزائن ملكوت الّدنيا واآلخرة قد أ ف لدعائك »: كرد ىذا اؼبعُب( ع)إىل اإلماـ اغبسن آّتىب ( كالسبلـ

. «وتكّنل إلجابتك وأمرؾ أف تسألو ليعطيك

على عطاياه ػ ىي الباعث على تسامي ركح إفَّ العبلقة كاالرتباط مع اهلل ػ الٍب ربصل من نتاج الطلب منو تعاىل للحصوؿ 
. «و ىو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينو من يحجبك عنو»اإلنساف, كتقويتها, 

فإفَّ اهلل تعاىل يسمع صوتك كيقضي حاجتك, يف أم كقت تدعوه كتعرض حاجتك عليو, فإنَّك تستطيع أف زباطب اهلل تعاىل, 
. كىذه نعمة كبّبة بالنسبة لئلنساف كتتحدث إليو كتأنس بو كتطلب منو يف أم كقت,

إفَّ أىم خواص الدعاء ػ الٍب ربّدثنا عنها مقداران يف ما سبق ػ ىو االرتباط باهلل كاإلحساس بالعبودية يف حضرتو, كإفَّ ذلك يعترب 
. من أكرب النعم اإلؽبية؛ ككذلك تظهر خواص الدعاء حينما ندعو اهلل فيستجيب دعوتنا

اإلؽبية من ِقَبل البارم عزَّ كجلَّ, تتحقق بدكف قيد أك شرط, إال أننا مبنع اإلجابة؛ نتيجة ِلَما نرتكب من معاصي, إفَّ االستجابة 
فنكوف السبب الباعث غبجب ما ندعو بو, كىذا حبّد ذاتو يعترب من اؼبعارؼ الٍب نتعّلمها من الدعاء, كىو أحد اػبصوصيات الٍب 

. يبتاز ّٔا الدعاء أيضان 

أفَّ ىذه : ىو( عليهم السبلـ)حدل الربكات الٍب كبصل عليها من خبلؿ األدعية اؼبأثورة الٍب كصلتنا عن طريق األئمة إفَّ إ
ة األدعية مليئة باؼبعارؼ اإلؽبية, فإفَّ أدعية الصحيفة السّجادية, كدعاء كميل, كاؼبناجات الشعبانية, كدعاء أبو ضبزة الثمايل ػ كبقي

ل ػ كلَّها معارؼ إؽبية, حبيث لو قرأىا الشخص كفهمها, فإنَّو وبصل على ؾبموعة كبّبة من اؼبعارؼ, فضبلن عما األدعية الواردة األخر
. يصحبو من تعّلق قليب كارتباط مع الذات اإلؽبية اؼبقّدسة
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زة الثمايل, طافحة باؼبعارؼ, كد يف كصّيٍب للشباب, على االىتماـ بقراءة ػ ترصبةػ ىذه األدعية, فإفَّ دعاء عرفة كأيب حمؤإنَِّب أ
أك  «الّلهم اغنر لي الّذنوب التي تحبس الّدعاء؛ الّلهم اغنر لي الّذنوب التي تُنزؿ الببلء»: ككذلك دعاء كميل الذم نقرأ فيو

كذنوبان, تؤدَّم اىل  , فإفَّ كّل ذلك يعترب من اؼبعارؼ اإلؽبية؛ كمعُب ذلك ىو أننا ػ بِب اإلنساف ػ نرتكب أحيانان أخطاءن «تُنزؿ النقم»
. منع االستجابة ألدعيتنا, كأحينان تصدر منَّا بعض الذنوب ذبلب لنا الببلء

كيف بعض األحياف تقع ببليا عامة كشاملة؛ نتيجة لبعض الذنوب, كبالطبع, ال يُنبأ عن السبب الذم أّدل إىل كقوع ىذا الببلء, 
ر العارفوف كيتدّبركا يف ذلك . ؛ يدركوف السبب الذم أّدل إىل كقوع الببلء على ىذه األمَّةإال أنَّو عندما يفكَّ

. إفَّ بعض آثار األعماؿ سريعة, كبعضها ربتاج اىل بعض الوقت, كىذا ما ىبربنا بو الدعاء أيضان 

معرفتي يا موالي دليلي عليك وحّبي لك شنيعي إليك؛ وأنا واثق من دليل »: أك عندما نقرأ يف دعاء أيب ضبزة الثمايل
. «بداللتك و ساكن من شنيعي إاّل شناعتك 

الحظوا إفَّ ىذه الكلمات تفتح بصّبة اإلنساف, كتزيد يف معارفو, فهي من أنوار اهلل كفيوضاتو, كتوفيقاتو كعناياتو الربّانية؛ كىذا 
. ىو ما نستطيع اغبصوؿ عليو يف الدعاء, كبناءن على ذلك, ينبغي لكم إعطاء أنبية للدعاء

, ىو الطلب من اهلل تعاىل, كيبكنكم أف تدعو باللغة الفارسية, أك أم لغة أخرل, كتطلبوا كل ما ربتاجونو منو, كىذا إفَّ الدعاء
. ىو معُب الدعاء

يف بعض األحياف ال توجد لدل اإلنساف حاجة ػ رغم تعدد كاختبلؼ حوائجو ػ بل يريد االستئناس بالقرب من اهلل, كأحيانان 
. مغفرتو, كىذا يعترب نوع من أنواع اغبوائج أيضان, كأحيانان يطلب اإلنساف أمران ماديان, فبل ضّب يف ذلك كّلو وبتاج اىل رضى اهلل أك

إفَّ الطلب من اهلل ػ أم شيء كبأم لغة ػ أمر مرغوب, كوبتوم على اػبصائص الٍب تطّرقت إليها أيضان؛ أم االرتباط باهلل 
. كالشعور بالعبودية

, (عليهم السبلـ)ضامْب ذات األلفاظ اعبميلة, كاؼبليئة باؼبعارؼ اإلؽبية, ذبدكهنا يف األدعية اؼبأثورة عن األئمة طبعان, إفَّ أفضل امل
. كعليكم معرفة أنبيتها, كاالستعانة ّٔا

ىػ ػ طهراف 1427/شعباف/1
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  معارؼ األدعية المأثورة

اؼبعارؼ اإلسبلمية, فبل شيء وبوم من اؼبعارؼ أكثر فبا يف األدعية, بُعد اؼبعرفة, أم أّف األدعية اؼبأثورة عن األئمة ىي حبر من 
كىذه نتيجة استنتاجي اإلصبايل من األدعية, طبعان من رغب يف الوصوؿ إىل النتيجة القطعية فعليو أف يتتّبع كّل ركاية على حدة, 

. عارؼ الواردة يف األدعيةكلكِب أحتمل أنو لو صبعت كّل الركايات حوؿ اؼبعارؼ فإهّنا ال تكوف دبقدار امل

فاؼبعارؼ اإلسبلمية يف أدعية الصحيفة السجادية كدعاء أيب ضبزة الثمايل كاؼبناجاة اؼبتعددة اؼبأثورة عن األئمة, كاؼبناجاة 
كضوعات الشعبانية, كدعاء كميل كثّبة جّدان, كخصوصان يف الصحيفة السجادية, فإّف كّل دعاء فيها ىو كتاب للمعارؼ اإلؽبية يف امل

. اؼبختلفة

ففهم األدعية هبعل اإلنساف على معرفة باإلسبلـ كباؼبعارؼ اإلسبلمية كيبعده عن اػبرافات, فأىل اػبرافة غالبان ىم أناس 
. بعيدكف عن األدعية كاؼبعارؼ اغبقيقية, فالتأّمل كالتدّبر يف األدعية يرشدنا إىل ما هبب االعتقاد كاإليباف بو كما هبب رّده

ػ طهراف ى  1414 رمضاف 1

 

  االستعداد للعالم اآلخر

كىذه الصحيفة العلوية الٍب صبعها أكابر , مثل قصة نوؼ البكايل( عليو السبلـ)ىناؾ قصص متنوعة عن عبادة أمّب اؼبؤمنْب 
. اعبمعةكأحدىا ىو دعاء كميل الذم تقرأكنو ليايل , (عليو السبلـ)العلماء تعكس األدعية اؼبأثورة عن أمّب اؼبؤمنْب 

نبا , أحّبها إيلَّ دعاءاف: أم دعاء من األدعية اؼبوجودة أحّب إليك ؟ تأمل قليبلن كقاؿ: يف أحد األياـ سألت إمامنا الراحل
؛ ألّف ىناؾ ركاية تشّب إىل أّف صبيع (عليو السبلـ)كوبتمل أّف اؼبناجاة الشعبانية ألمّب اؼبؤمنْب , كاؼبناجات الشعبانية, دعاء كميل

. ة قرأكا ىذه اؼبناجاةاألئم

. ؛ ألّف كلماهتا كمضامينها تشبو كلمات كمضامْب دعاء كميل(عليو السبلـ)كىذا ما جعلِب أحتمل بقوة أهنا ألمّب اؼبؤمنْب 
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الّلهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل »: كيقسم على الّلو بعشرة أشياء منها, يبدأ باالستغفار, كدعاء كميل دعاء عظيم
الّلهم اغنر لي الذنوب التي تهتك العصم، الّلهم اغنر لي الذنوب التي تنزؿ النقم، »: , كيسألو غفراف طبسة ذنوب«شيء

أم أنو يستغفر من أكؿ الدعاء حٌب آخره, كىذه ىي السمة األساسية يف . «الخ....الّلهم اغنر لي الذنوب التي تحبس الدعاء و
. دعاء كميل

, الناس كأكثرىم تكامبلن ىو القادر على السّب يف سبيل الّلو كنيل رضاه, كأف ال تستعبده الشهوات إّف أشرؼ, اعلموا يا أعزائي
. كىكذا يكوف اإلنساف الكامل

حٌب كإف كاف يف الظاىر كبّبان كوبتل منصبان , أما اإلنساف اؼبادم اؼبنقاد لشهوتو كغضبو كأىوائو النفسية كنزكاتو فهو إنساف تافو
. كمن يبلك أكرب ثركات العامل إذا كاف عاجزان عن ؾبأّة نوازعو النفسية إمبا ىو شخص دينء, كرب دكلة يف العاملكحٌب رئيس أ. ما

. أما الفقّب القادر على كبح رغباتو كالسّب على الصراط السوم ػ كىو طريق الّلو كطريق التكامل ػ فهو إنساف كبّب حقان 

كالقلب ىنا , , كوبرره من القيود كاألغبلؿ, كيطهر القلب كيزيل عنو الكدكرةاالستغفار يستنقذ اإلنساف من حضيض اغبقارة
. دبعُب ركح اإلنساف كنفسو كذاتو اغبقيقية

لكل إنساف نور, كحٌب اإلنساف الذم ال يعرؼ الّلو كال صلة لو بو, لو يف ذاتو كجوىره نور, غاية ما يف األمر أّف الصدأ يَباكم 
. كاالستغفار هبلو عنو الصدأ, نوبعليو نتيجة للجهل ككثرة الذ

مّرت ليلتاف من الليايل احملتمل أف تكوف فيها ليلة القدر, كنبا ليلة التاسع عشر , شهر رمضاف موسم االستغفار كالدعاء كاإلنابة
كإهنا منذ , عها كذلككتعاملوا ـ, كال زالت ليلة الثالث كالعشرين على األعتاب, فاحسبوا أهنا ىي ليلة القدر, كليلة الواحد كالعشرين

يا ؽبا من ليلة شبينة, , كيف ىذه الساعات تتنزؿ الرضبة اإلؽبية على الكوف بأصبعو, ﴿َسبلـٌ ِىَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَنْجِر ﴾غركب الشمس 
. ككم يستطيع ألف شهر يف حياة اإلنساف أف يستنزؿ لو اػبّب كالرضبة

فكر يف آيات الّلو كيف مصّب اإلنساف, كيف ما أمر بو الّلو, كيف تفاىة ىذه اغبياة عّدكىا ليلة القدر كتوجهوا فيها بالدعاء كالت
. الذم تعترب غبظة االحتضار مدخبلن إليو, اؼبادية, كأّف كل ما نراه يف ىذا العامل إمبا ىو مقدمة لذلك العامل
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. سنا لذلك اليـويا أعزائي, إننا يف غبظة االحتضار َنرِد عاؼبان آخر, كينبغي لنا إعداد أنف

فهذه الدنيا كما فيها من ثركات كما َمنَّ الّلو بو علينا من طاقات, ككل ما أراده الّلو لبِب اإلنساف من حكومة عادلة كحياة زاخرة 
. بالرفاه, كما شابو ذلك, فهي ألجل أف يُعّد اإلنساف ذاتو للنشأة اآلخرة, فاستعدكا لذلك اليـو كاذكركا الّلو كاستغفركه

كيعقد العـز على فعل اػبّب ىو , كيعرض عن اؼبعاصي, كيطهر قلبو, ف الطبيعي أّف اإلنساف الذم يتوّجو إىل ربّو ّٔذه الصورةـك
. كقادر على ؾبأّة اؼبعضبلت يف ىذا العامل, إنساف عظيم

لصْب, كمن الشهداء كاؼبعوقْب, من الشباف اؼبخ, كاؼبثاؿ اآلخر ىم اؼبؤمنوف من أبناء ىذا الشعب, كمثاؿ ذلك ىو إمامنا الكبّب
من الذين , كمن الذين ربّملوا السجن يف فَبة اأُلسر, كمن الذين ربّملوا فراؽ أعّزهتم, كمن الذين ربّملوا مصاعب ساحات اغبرب

كل كاحد من ىؤالء مثاؿ رفيع, كخليق بكل شعب لديو شخص كاحد من ىؤالء الشهداء أف يكرمو , تشّيعوف اليـو ألفان منهم
. يبّجده كهبعلو مثاالن وُبتذل بوك

عليو )أشّب ىنا باقتضاب إىل ذكرل يـو الواحد كالعشرين من شهر رمضاف عاـ أربعْب للهجرة, كىو يـو استشهاد أمّب اؼبؤمنْب
. , فكيف كاف كضع الكوفة يف مثل ىذا اليـو(السبلـ

كرأيتم كيف كاف البكاء ككيف َخّيم اغبزف على , ـ اػبميِبأنتم تتذكركف تلك اللحظة الٍب َعِلَم فيها أىايل طهراف برحيل اإلما
. ككاف البعض ىبشى نزكؿ اؼبكركه, القلوب, مع فارؽ أّف اإلماـ كاف مريضان ؼبدة من الزمن

جامعة طهراف / ى  1417 رمضاف  21

 

 والحمد هلل رب العالمين
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 3  مقدمة العدد
   

 خطاب القائد

الشورى اإلسبلمي  افتتاح مجلس
 الثامن

5 
 12 أسبوع السلطة القضائية

 كرى والدة السيدة الزىراء عليها 
 السبلـ

21 
 29 عيد المبعث النبوي المبارؾ

 كرى رحيل اإلماـ الخميني قدس 
 سره

38 
 50 والدة أمير المؤمنين عليو السبلـ

   
 نشاط الولي

 60 5شهر 
 78 6شهر 

 80  طيب الذاكرة   






