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ا نهض برؤية صحيحة، وعرف ي عندمـم اخلميناـاإلم
بأن هذه األمة أصبحت يف صراعها مع اليهود يف صراع 

مل يعد صــراعاع عســًرياع  ،حضــار ، صــراع حضــارا 
صــراع حضــارة،  ا ب   بد  ذه  ،أصــبص صــراع أمة

األمـة أن تتهـحن  و ا فتءـال الذاتي، لتعتمد عل     
ة تهت  نءســـهــا يف ذــا  فــذا هــا اتهت  بــالزراعــ

 عـالتصنيـ  بـا  ، تهتـل اجملـي فـع، اـيالتصنـــب
العســًر ، تهت  بالتصــنيع يف  تلش األ يال ال  
حيتـاهها النا  لتًون سســـتوو اهواههة، تهت  أن  
تنشـــي هييع يعرف فيش ينإر ال ال،ري، يصـــيص 

 بالعدال ألمريًا، بالعدال إلسرا يل يهتءون. 
  ألمريًا ]اهو وهًذا فان اإليرانيون يهتءون بــــــ

وباهو  إلســـرا يلع، عرف فيش أن أن ترب  األمة 
عل  نهج هذا الًتاي حت  تًون سســـتوو اهواههة، 
اتحمــل العــدال، وتبس نءســـهــا لتًون سســـتوو 

 اهواههة. 
وه  واحــد من الشـــعوي  -اآلن اليمنيون أنءســـه  

دوا ـن أن يصمـهل ميً -  مستوية ـة وحالتهـالعربي
 . أنا أ طع أنحن  مع اسرا يل؟ أسبوعاع واحداع يف حري

و  أســبوعاع واحداع ميًن أن يصمد اليمنيونأل ألن فل 
موادنا ال،ذا ية، فل أفلنا، فل لباســـنا، فل معداتنا، 
فل  يل من الضرور  والًمالي لنا فلحن خيضع  يمنة 
أمريًا، وبقرار من أمريًا تستطيع أن تقطع فل  يل 

 ايستسل  اليمنيون.
لئك الزعمال أحياناع ويإهرون أنءسه  الماذا يصيص أو

فءرسان، وأنه  أعدال ألدال إلسرا يل، وه  يعراون 
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وا هذه األمة ال درهة أنها   ن أوصلـ  الذيـ  هـأنه
ري ـع العـ  يستطي ود؟ـام اليهـش أمتستطيع أن تق

اآلن اطي ـاع أن يقءوا أمـام اليهود ا  بأن يســـتأنءوا   
من هديد، ولن  حياته  من هديد، يستأنءوا حياته 

تســـتـأنش حيـاته  من هـديد عت الزعاما  ال     
ـ  ذين أهملوا فل األراضـــي عًمه  اآلنأل ألنه  ه  ال

 الزراعية.
ط ـي أحـي هـد عربـي أ  بلـة اـزراعـد وزارة الـجت

يف اليمن نءسحن ف   الوزارا ، وأ ل الوزارا  نشــاطاع.
و ن نستورد  ،من األراضـي يف اليمن تصلص للزراعة 

وحت  الءـاصـــوليـا والقمص والذرة من    حت  العـد  
 -لو ُزرع  -اسـااليا ومن الصني وفهها؟ واليمن يًءي  

ــيل  لليمن ول،ه اليمن. هاذا يســتورد اليمنيون فل  
 و خاضع  يمنة أمريًا واسرا يل؟مما ه

هـل ميًن للعري أن يقاتلوا و د   ،هـل ميًن للعري 
ت ـانف ة؟ـ  ال هذه احلالـ ، وأوصلوهـماؤه  زعأذ 

ــن  ــني س ــًرية  بل نيس ، أما اآلن اقد ةاهواههة عس
 أصبحت اهواههة حضارية، أصبحت اهواهحن حضارية.

  بــد أن ت ز  يــادة تســـتطيع أن تبس األمــة من 
ي، ولقد فان اإلمام ـام اخلمينـهديد فما استطاع اإلم

وحهة عل   ،اخلميس )رمحة اهلل عليحن( رمحة من اهلل
اـت  دره،  ا د عإي ،  هـذه األمـة العربيـة لو عر   

 ،يف أعداده ،ورؤية صــحيحة، و عن  و  يف ثرواتحن
ويف  وتـحن، اإليرانيون معرواون بقوته  يف القتا ،  
و ـــعـن ميتلك ثروا  ها لة، و يادة حًيمة  وية،  
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ا، وصرخ يف ل وأمريًـدال إلسرا يـو العـحن  ـوتوهَّ
 العري أنحن مستعد.

فانوا  لقـد فـان اإلمـام اخلميس نعمة عل  العري لو   
يريـدون عرراع من اســـرا يــل، ولًنه  بــد ع من أن  

وحو  ايران ليضـــربوا  ،يــلــتــءــوا حــو  اخلميس
وحيرروا أنءســـه  من أمريًا ماذا عملوا؟  ،اســـرا يل

ــد اخلميس   ــد ايران وضـ اجتهوا ه  ألن يقءوا ضـ
ليشــ،لوه عن أن يضــري اســرا يل، مل يافوه و أنحن 

يصرخون  ه  اآلن حت  ليتهحن ضـد اسـرا يل، ث  ها  
من اسرا يل، وه  الذين محوا اسرا يل من اخلميس، 

ن   الذيـي، هـن اخلمينـا مـوا أمريًـن محـه  الذي
محوا اســرا يل من ايران، ه  الذين يصــرخون اآلن، 
ــد    ــرا يل يوم حربها ض ــاإ اس ه  الذين و ءوا لص
ايران، حري   م ر  ا وعرفوا بإ ـــارة من أمريًا 

ًا واســـرا يل إليقاف ليقش اجلميع يف خـدمـة أمري  
  ـ  تبقـي حتـاف اخلمينـة، وإليقـورة اإلسيميـالث

هي اسرا يل ترد عليه  باجلميل،  اسرا يل آمنة. وها
َها َأْنُتْ  } رد  عليه  باجلميل تضربه  وتسخر منه 

 ًُْ  (229 )آ  عمرانب من اآليــة {ُأو ِل ُتِحبُّوَنُهْ  َو  ُيِحبُّوَن
يِة َـّ  الصـْ  ِاَلـَناَدْيُتَوِاَذا }  ـ  و  حيبونًـعبونه

يقو  عن اليهود  (82 )اها دةب من اآلية {اتَّخـَُذوهـَا ُهُزواع  
أنــحن مهمــا عملته     لن حيبوف ، لن يعزوف ، لن 

ت  أيهــا ألوف ، لن يقــدوروا لً  أ   ـــيل، حت  أن
 العميل الذين تتولونه .

 ن عرانا ما حصــل لعميل اسرا يل يف هنوي لبنان 
أمل يشك من اسرا يل؟  ،دع أمل َيْشِك هو]أنطوان حل
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أنهـا للـت عنـحن، أنهـا أهـانتـحن، اهلل  ا  للعري يف       
القرآن من  بل أن يتولوا اليهود والنصــارو، لن يروا 
مجييع لتوليً    ، انه  يســـخرون منً . واعيع ان 
اليهود يف اعيمه  وتثقيءه  يف ال،ري يزرعون يف 

ه  أمة بهيمية، أمة نءس ال،ربيني السخرية للعري أن
ــيئاع، يســخرون  متخلءة، أمة حيوانية، أمة   تءه   

 منا، يسخرون منا و  حيبونا.
َوَلْن َتْرضــَ  َعْنَك اَلَيُهوُد َو  النَّصــَاَرو َحتَّ  َتتَِّبَع  }

أنـت يــا  مــد الـذ  ه     (281)البقرةب من اآليــة {ِملََّتُهْ 
يرضون يعراون أنك نيب فما يعراون أبناله ، اًيش 

َتْرضــَ  َعْنَك  لن}عن أمتك، وه  مل يرضــوا عنك 
حت  تدين  {اَلَيُهوُد َو  النَّصـــَاَرو َحتَّ  َتتَِّبَع ِملََّتُهْ 

بدينه ، وتصبص يهودياع مثله . وه   الواب بأنه  فه 
مســـتعـدين أن يـدعوا أحـداع أن يًون يهودياع. ليس    
 هناك من يصلص من العري أن حيإ  سًانة أن يصبص

 ياع، لًن يريدون أن يضلوا النا .يهود
هاذا خسـر العري تلك الءرصة العإيمة؟ هاذا   ،الماذا
فانت ايران  ع العري حت  الءلسطينيون أنءسه ؟ضي

دولـة مواليـة إلســـرا يـل  بل  يام اإلمام اخلميس    
ــرا يل يف   ــءارة إلس ــيمية، فان هناك س والثورة اإلس

ن ـارة لءلسطيـسءي ال ـام اخلمينـا اإلمطهران حو 
 بل أن تنشـأ دولة السـطينية، و بل أن ينشأ يف أ    
بلد عربي آخر ســـءارة لءلســـطني، فانت هناك اقط 

ير الءلســـطينيـة يف  تلش  مًـاتـن هنإمـة التحر   
 العواص .
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أما اخلميس اإنحن حو  ســءارة اســرا يل ال ســءارة   
وأفد لعراا  أنحن  ،لءلســـطني، وأعلن ووعـد عراـا   

نيني، ومع ذلك فان يتهحن عراا  ســيقش مع الءلسطي
ومل يهت  سـا  ـالـحن اإلمام     ،ال مبـارك وال آخرين 

اخلـمـيـس، وهو يعرف أن ايران أ وو من مصـــر،    
اإليرانيون أ در من اهصــريني وأثبت من اهصــريني  

لقيـادته ، ويف ميـادين القتـا  أ در من     وأفثر و ًل
اهصـــريني، وايران أفن  من مصـــر، و يــادة ايران 

من  يادة مصــر، ومع ذلك فان خيرم من عند  أصــد 
 هحن ال زعي  مصر ال حسس مبارك.اخلميس ويت

ذه احلالة، ال العري ه  الذين أوصلوا أنءسه  ال ه
ال ـوا أ يـ  ضيعـز أل ألنهـة، ال هذا اخلـذه الذله

 فثهة، ضيعوا ارصاع عإيمة.
ًَِتاِي ِلَ  َتُصدُّوَن َعْن }  اللَّحِن َمْن آَمَن َسِبيِلُ ْل َيا َأْهَل اَل

وعنـدما يعوم   (99 )آ  عمرانب من اآليـة  {َتْبُ،وَنهـَا ِعَوهـاع  
ســـبيـل اهلل يف حيـاة النا  أليســـت تعوم احلياة؟   
أليست حياتنا اآلن عوهال؟ حياتنا اآلن أصبحت عت 
رمحة اليهود والنصارو؟ هل هناك عوم أسوأ من هذا؟ 

 اعوهام متعدد. ليس عوهاع واحداع
آ  عمرانب من ) {ا اللَّحُن ِبَ،اِاٍل َعمَّا َتْعَمُلوَنـَوَم} و بث  يق
ماذا عملت يا اهلل عندما  لت بأنك لست ب،اال  (99اآلية

َوَما }ب اذا عملت لنا؟ هل ميًن أن نقرأ  ولحنـعنه ؟ م
 لا ث    جنده  د هدو {وَنـا َتْعَمُلـٍل َعمَّـاللَّحُن ِبَ،اِا
دو اقا  يف هد ـلق ارو؟ـود والنصـحن اليهـفيش نواه

 َيا َأيَُّها اّلِذيَن آَمُنوا}ث   ا ب  نءس هذه اآليا  بعدها
ًَِتاَي َيُردُّوُفْ  َبْع َد ِاْن ُتِطيُعوا َاِريقاع ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اَل
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ًُْ  فــَاِاِريَن ًَُءُروَن َوَأْنُتْ  ُتْتَل  َع ِاميــَاِن ًُْ  َوَفْيَش َت َلْي
ــُوُل ًُْ  َرس َاَقْد ُهِدَ   حُن َوَمْن َيْعَتِصْ  ِباللَّحِنآَياُ  اللَّحِن َوِاي

   (212 - 211 )آ  عمرانب {ِاَل  ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍ 
ممـا ضـــري القرآن اهءســـرون الذين أعلون فلمةب  

ــُد} تنصـــرف ال ذــا  العبــادا   {هــََدو}و {َوه
ال صية. ان القرآن فتاي  ،البحتة، يعس ال صــيام

ــاملة، يهد  الن ا  يف فل ذا   حياة، فتاي حياة  
احلياة، يهد  النا  يف فل  ئون احلياة، وليس اقط 
ال اجلانن اإلمياني العباد  الروحي، اهال اهءسرون 
ليقولوا عن )يهد ( يعس يهديك ال طريق اجلنة، 

 اجلنة، فيش تسبص ل الـحن لتصـل بـا تعمـأ  ال م
 وفيش تصل  وانته  اهوضوع.

ل الًتاي األعدال ث عن أهـا  احلديـهنا يقو  يف ذ
يف هذه الدنيا، أم أن أهل الًتاي سيًونون أعدال لنا 

ــت ميدان عدال  . من هنا وهنايف اآلخرة، اآلخرة ليس
 نـد  اهلل ليحاسـن يـون بيـ  يقءـا  فلهسيًون الن

َوَمْن } اجلميع، ليس هناك طوا ش متعادية يقو  هناب
ــَِراٍط   ــِْ  ِباللَّحِن َاَقْد ُهِدَ  ِاَل  ص ـَْتَيْعَتص )آ   {ِقيٍ ُمسـ

هلل، الثقة باهلل، والثقة ا عتصام با (212 عمرانب من اآلية
. من الثقـة بًتـابحن أن تعرف أن فتابحن فتاي   بًتـابـحن  

هـدايـة، أن تعرف أن فتابحن فتاي للحياة فلها، وليس   
الذ   اقط للهوانـن اإلميـانيـة التعبدية الروحية،   

يقو  يهـديـك ال ما عصـــل بحن عل  ثواي لتدخل   
 نة.اجل
 {َوَمْن َيْعَتصــِْ  ِباللَّحِن َاَقْد ُهِدَ  ِاَل  صــَِراٍط ُمْسَتِقيٍ }

يف حيــاتـحن يف مواههتــحن ألعــدا ــحن، هــذه األمــة اذا  
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اعتصمت باهلل، اذا اعتصمت  يادتها باهلل سُتْهَدو ال 
 الصراط اهستقي  يف مواههتها مع عدوها.

ــد ال أن هذه األمة خلطورة من تواهحن . ومن ث  ير 
عهين، ومن العهين أنحن  ا  عن اليهود والنصـــارو ال

ــال، أ  أن اهلل   ــري بينه  العداوة والب،ض أنحن  د ض
د خءش فثهاع فثهاع فثهاع االيهود    ـحن وتعالـسبحان

 ،والنصارو الذين نصارعه  اآلن ه  من بعد التخءيش
 ، ومع هذا ي،لبوننا!ضبعد التخءي

ي عليه  ذلة فيش لو فان اليهود   يزالون فه مضرو
الون فه  ًوم و  مســـًنــة؟ فيش لو فــانوا   يز

ــن اهلل؟ فيش لو فانوا   يزالون مل يزرع  عليه  ب،ض
 بينه  العداوة والب،ضال.

د ـود بعـام اليهـمون أـاآلن من العهين أن يهزم اهسلم
تواهــحن  أ  أنــت اآلن   ،، بعــد التخءيشضالتخءي

. ش، لءيشبعــد التخءي اليهود  احلقيقي اهرّفز.
ث   . ضــَرَي بذلة ث  مســًنة وبالوا ب،ضــن،لءيش

ــال، ث . ومع هــذا  ث . ضـــري بينه  عــداوة وب،ضـ
يقهروننـا، مع هـذا يت،لبون علينا، هذا  ـــيل يثه   
العهـن، يثه ا ســـت،راي، وه  عل  الرف  ممـا ه    

وعداوة وب،ضال يقو  لألمة   بد أن  ،عليحن من تءر 
 تِحد فلمتها با عتصام باهلل.تعتص  باهلل،   بد أن ت

َن ا الَِّذيـا َأيَُّهـَي}ودب ـايقو  بعد هذه اآليا  عن اليه
 (218 )آ  عمرانب من اآليــة {آَمُنوا اتَُّقوا اللَــّحَن َحقَّ ُتقــَاتــِحِن

َن ـا الَِّذيـا َأيَُّهـَي} أليس يف سيا  احلديث عن اليهود
لَــّا َوَأْنُتْ  وُتنَّ ِاآَمُنوا اتَُّقوا اللَــّحَن َحقَّ ُتقــَاتــِحِن َو  َتُم

هذا من معاني ا عتصام حببلحن  (218)آ  عمرانب {ُمْسِلُموَن
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(8) 

قَّ ـاتَُّقوا اللَّحَن َح} والرهوع اليحن وعقيق العبودية لحن
َواْعَتِصُموا  وَنـْ  ُمْسِلُمـــنَّ ِالَّا َوَأْنُتـــحِن َو  َتُموُتـــُتَقاِت

بل اهلل اعتصـــموا حب {لَّحِن َهِميعاع َو  َتَءرَُّ واِبَحْبِل ال
و  تءر وا لتًونوا سســـتوو مواههـة هــذه   مجيعـاع 

وتب،ي العوم  ،الطا ءة ال  تصـــد عن ســـبيل اهلل
ن اهلل، هذه الطا ءة ال  تريد أن تًونوا فءاراع ـلدي

 الطا ءة ال    تود لً  أ  خه.ضالني، هذه 
ته  فثهاع ضد خءي  ـن هانبـا مـا وأنـا  لنـحن  ـوفأن

 وحًمت اع، اضـربت عليه  الذلة واهسًنة، فثهاع فثه
. اعنــدمــا جتبنوا عليه  ب،ضـــيب، وار ــت  لــه 

 ،وعندما تصـبحوا أذ ل هذا يشهد أن العري  ،أمامه 
أن اهســلمني يف وا عه  مع دين اهلل أصبحوا أسوأ مما 

وصل اليحن بنو اسرا يل.
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