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آذار عام /٢٣في يوم ^ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد

والدته في يوم والدة رسول هـ وقد كانت ١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣
 حيث أن المعمول به عند ، في السابع عشر من ربيع األولاهللا

في العراق ولبنان وغيرها من بالد المسلمين، #شيعة أهل البيت
 ،كانت في اليوم المذكور@يرجحون أن والدة رسول اهللا نهمإ

 والمشهورة عند الطائفة، )١(بذلك#بيتاعتماداً على روايات أهل ال
ويصادف هذا اليوم مولد اإلمام السادس من أئمة أهل 

اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف #البيت
 . بالصادق عليهم جميعاً آالف التحية والسالم

                                           
 باب ٦/٢: ـ التهذيب  باب مولد النبي١/٤٣٩:راجع الكافي )١(

ب اسـتحباب   بـا ١/٤٥٤:ومولده ـ وسـائل الشـيعة   نسب الرسول
 .صوم مولد النبي
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دارياً إلى مدينة البصرة إ التابعة )رالهوّي(ت والدته في قرية وكان
 .الواقعة في جنوب العراق

وكان يحفظ القرآن الكريم  إلٍب يعرف بالتدين والحكمة، ولد 
 ويحفظ قسما كبيراً من نهج البالغة عن ظهر قلب، ويجيد قراءته

  .على الرغم من أنه ال يجيد القراءة والكتابةألمير المؤمنين

الولد البكر لوالده، وقد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد كان 
رؤيا قبل والدته في المنام بسب رؤيته < عبد الزهراء>سماه والده
نساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه عبد الزهراء، فاعتقد أن إبأيام، إن 

 ...وهكذا كان... المقصود بذلك وليده، وليس هو

א
الخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم القرآن          دخل بين الرابعة و   
 ومـا حولهـا مـن القـرى القريبـة           )الهـوير (حيث لم يكن في منطقـة       

مدرسة ابتدائية، وال غيرهـا، وكانـت األميـة متفشـية جـداً فـي هـذه                 
المناطق، وغيرها من مناطق العراق وفي المنطقة الجنوبية علـى نحـو            

 . القراءة والكتابةالخصوص ولوال الكتاتيب القليلة، النعدمت 
 <مدرسـة الهـوير االبتدائيـة     >م أسسـت الحكومـة      ١٩٥٢وفي عام   

ة يـ ودخل فيها في الصف األول االبتدائي، وبعد إكمال دراسته االبتدائ         
 . كم٣٠ حوالي )رالهوّي(نتقل إلى مدينة القرنة التي تبعد عن ا
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... أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسـطة،         
ذاك جامعة، وإنما على الطالب البصـري إذا         يكن في البصرة يوم   ولم  

طر إلـى   ضـ بغـداد، فا   أراد ان يكمل دراسته الجامعية أن يـذهب إلـى         
 .الدخول في دار المعلمين

 ومـارس مهنـة التـدريس فـي         ١٩٦٤أنها دراسته األكاديمية عـام      
م، حيـث دّرس    ١٩٨٠م إلـى عـام      ١٩٦٥العراق والكويـت فـي عـام        

 .تاريخ واالجتماعيات في المدارس وعلى مراحل مختلفةالعربية وال

م، ١٩٦٧اهتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية منذ عام         
م، بعـد مشـاركته فـي مسـابقة         ١٩٦٩حتى صدر له أول كتـاب عـام         

، حيث فاز   التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول       
 .بالجائزة الثانية<  محمدالزهراء فاطمة بنت>كتابه

 .أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتورا
ثم واصل الكتابة الفكرية والعلميـة حيـث صـدرت لـه عشـرات              

 :الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة منها
 .عرض ميسر لسيرته الطاهرةمحمد رسول اهللا .١
 .ض ميسر لسيرته الطاهرة عرأمير المؤمنين .٢
 .فاطمة بنت محمد .٣
 .الصديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة .٤
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 .سيرة اإلمام الحسن .٥
 .سيرة اإلمام الحسين .٦
 .خلفيات ثورة الحسين .٧
 . ـ قراءة جديدةثورة الحسين .٨
 .اإلمام علي بن الحسين .٩
 . سيرة اإلمام الباقر .١٠
 . الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق .١١
 . تحدث الرضا هكذا .١٢

 .مكانته الدينية، ظروفه السياسية اإلمام الجواد .١٣

 . المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين .١٤

 . اإلمامة في الرسالة اإلسالمية .١٥

 . التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم .١٦

 . التعددية والحوار .١٧

 . الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في العراق .١٨

 . هكذا نقرأ التاريخ .١٩

 . مكانة اإلنسان في اإلسالم .٢٠

 . دور المساجد في حياة المسلمين .٢١

 . أبحاث في شؤون النهضة .٢٢

 . الحجاب اإلسالمي .٢٣

 . المرأة ودورها المغيب .٢٤
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 . المجتمع اإلسالمي ظل المرأة في .٢٥

 .سالم اهللا عليهابنت خوّيلد  أم المؤمنين خديجة  .٢٦

 . أبو طالب الصحابي المفترى عليه .٢٧

 . معالم على الطريق .٢٨

 .حصاد التجربة من  .٢٩

الكتاب >رواته ـ ظروفه ـ معطياته الحضارية : ر حديث الغدي .٣٠
الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابقة التأليف العالمية للكتابة عن 

 .<الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه

 .سيرته ومسنده:  الشاه عبد العظيم الحسني .٣١

 .عرض للمبادئ العامة:  التربية اإلسالمية .٣٢

الكتاب الذي كان يطبع باسم > اإلسالم ورسالته الخالدة  .٣٣
 .<محمد أبو المجد

 .دراسة في المداليل واألهداف:  آية التطهير .٣٤

 .ـ محاولة لتقويم المنهج سيرة األئمة .٣٥

 . العقدة القرشية في حركة أحداث التاريخ .٣٦

 . قضايا وأبحاث سياسية .٣٧

 . الفقر دراسة وعالج .٣٨

 .خ الصدوقللشي< التوحيد> تلخيص كتاب  .٣٩

 . تحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطفوف .٤٠

 . الشباب مشاكل وحلول .٤١
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 . القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية .٤٢

 . تفسير سورة القدر .٤٣

 . تفسير سورة التوحيد .٤٤

 . تفسير سورة التكاثر .٤٥

 . تفسير سورة الكوثر .٤٦

 . مكانة الصحابة عند المسلمين .٤٧

 . هل يحتاج القرآن إلى قيم .٤٨

 .ي بين السنة والشيعة االختالف المركز .٤٩

 .في البناء والتغيير من بنود منهاج األئمة .٥٠

 المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل حديث اإلمام  .٥١
 .الصادق

 . المرأة التي زوجها اهللا .٥٢

 . حول تشكيل العقل السليم .٥٣

 . الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري .٥٤

 . ضوء على خط السير .٥٥

 .لماذا الصوم؟  .٥٦

 .لولده محمد بن الحنفية اإلمام عليوصية  .٥٧

 . بين المساواة والمرونة .٥٨

 . الهدف واألسلوب .٥٩

 .<الكتاب الذي أوصى بطبعه بعد وفاته> صفحات من أيامي  .٦٠
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الكتاب الذي أوصى بطبعه > حوارات في الحركة اإلسالمية  .٦١
 .<بعد وفاته

 . التحرك اإلسالم في مدينة البصرة .٦٢

 . نهج البالغة ـ النصوص الكاملة .٦٣

 . وتطبيقات اإلسالم مباديء .٦٤

 .تاريخ الشيعة المعاصر .٦٥

وهناك مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات والكراسات التـي         
في مؤسسة الشهيد عـز     ) هذا بالغ للناس  (سوف تنشر ضمن سلسلة     
 :الدين سليم الثقافية، منها

 .فاق في الشريعة اإلسالميةناإل .٦٦
 .التبشير .٦٧

 .األصالة والتجديد .٦٨

 . خالل المنطق العلميقضية النبوة من .٦٩

 اإلمامة لماذا وإلى أين؟ .٧٠

 .دراسة في الوسائل: دعوة محمد .٧١

 .الحج .٧٢

 .على طريق النهضة .٧٣

 .اتحول مفهوم االنغالق على الذّ .٧٤

 .صلح اإلمام الحسن .٧٥

 .نظرة قرآنية للعمل االجتماعي .٧٦
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 .موقفنا من المصطلحات الحديثة .٧٧

 .هوامش على دفتر التاريخ .٧٨

 .التاريخ يعيد نفسه .٧٩

 .المعيار اإلسالمي لتقييم العمل: النية .٨٠

 .حول عبد اهللا بن سبأ .٨١

 .تعدد الرساالت .٨٢

 .األبعاد والمضامين: العبادة في اإلسالم .٨٣

א א א
 الشـهيد عـز الـدين سـليم فـي الصـحف             يات عـرف  منذ السـتين  

 : في العراق والكويت ولبنان، نذكر منهاةوالمجالت الثقافي
  النجف األشرفمجلة التضامن اإلسالمي ـ •

 مجلة رسالة اإلسالم ـ بغداد •

 مجلة المنطلق ـ بيروت •

 مجلة الجهاد ـ طهران •

 مجلة رسالة التقريب ـ طهران •

 مجلة رسالة الثقلين ـ طهران •

أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية  •
 .م١٩٨٣عتباراً من عام اي عشر عاماً تفي العراق الصادرة في طهران اثن
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ن عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذاهب كا •
 .اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران

كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي  •
من عشرات التغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله 

 . في ذلك المركز الثقافيالمؤلفات

لصحف والمجالت السياسية، ساهم في كتابة كثير من ا •
 .والثقافية، والدينية وله مئات األبحاث المنشورة في تلك المنابر

كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات السياسية  •
م، بواسطة عدد من المثقفين ١٩٨١الذي أسس في طهران منذ عام 

ير التقر>العراقيين المهاجرين، وكانت له عشرات األبحاث السياسية 
 .الذي كان يصدره المركز لعدة سنوات< السياسي

أسس المركز الوطني للدراسات االجتماعية والتاريخية في  •
 .م٢٠٠٣مدينة البصرة بعد سقوط النظام البعثي عام 

له المئات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر  •
 .ياسيةاإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والس

א א
 إذ ،إلى الحركة اإلسالميةاألكاديمية  في أثناء دراسته ىنتما •

 وسجن مرات ،منذ بدايات شبابهالتنظيمي مارس العمل السياسي 
عديدة أيام العهد البعثي البائد، حتى صدر عليه حكم اإلعدام مما 
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اضطره إلى مغادرة الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج 
 كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وعبد اهللا ،سماء مستعارةاعراق بال

 .سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم
م، عمل الشهيد عـز الـدين سـليم ضـمن تنظـيم             ١٩٦١ عام   وفي

في العراق الذي عرف إعالمياً بحزب الدعوة فيما        < الدعوة اإلسالمية >
 .د قيادييه وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحبعد

نقل إلى مديرية البصرة ومحافظة م أعتقل في ١٩٧٥وفي عام  •
الديوانية بتهمة انتمائه للتنظيم المذكور ثم أطلق سراحه، وطُورد أمن 

 .في نهاية نفس العام مرة ثانية، مما اضطره إلى الهجرة خارج العراق

غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات  •
 النظام المقبور مع عدد من الناشطين العراقيين، وباشر العمل ضد

 .م١٩٨٠وبعد انكشاف عملهم غادر إلى إيران في بداية عام 

م انشق حزب الدعوة فشكّل الشهيد عبد ١٩٨٠وفي عام  •
حركة الدعوة >الزهراء عثمان محمد ومجموعة من األخوة العاملين 

ر عمره م، وإلى آخ١٩٨٠في العراق اعتباراً من عام < اإلسالمية
 .الشريف كان يعمل في صفوفها

عمل الشهيد عضواً في المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في  •
 .م١٩٨٣العراق منذ تأسيسه عام 

 األعلى ألكثر ثم تسلم مسؤولية اإلشراف على إعالم المجلس •
 .من خمسة عشر عاماً
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ان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى أكثر من ك •
 .والً للجنة الثقافية المركزية في المجلسعشر سنوات، ومسؤ

 .م٢٠٠١ترك العمل في المجلس األعلى عام  •

كان الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى اإلسالمية  •
 .العراقية الذي تأسس في طهران، ثم صار أميناً عام لالتحاد

اليات المعارضة الوطنية في المهجر، حيث كان شارك في فّع •
م، وكان عضواً في مجلسه ١٩٩٢مر صالح الدين عام عضواً في مؤت

 .التنفيذي، وشارك في اجتماعات السليمانية التداولية

ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر لندن الذي عقد قبل  •
 .سقوط الطاغية

ّم اختيار الشهيد أبو ياسين عضواً في لجنة المتابعة والتنسيق تو •
تماعها األول في أربيل قبل التي انبثقت من مؤتمر لندن وحضر اج

 .سقوط النظام البائد بأسابيع

م وقد استقبل استقباالً حاشداً ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في  •
 .من قبل الجماهير

كان الشهيد عز الدين سليم عضواً في مجلس الحكم العراقي  •
 .منذ تأسيسه حتى استشهاده

 .سعى جاداً لتشكيل البيت الشيعي في مجلس الحكم •

لشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت اإلسالمي الذي كان ا •
 .تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية
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م، أثر ١/٥/٢٠٠٤تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في  •
 .تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته

غتيل الشهيد عز الدين سليم في صباح يوم االثنين المصادف ا •
ميم الشهيد الحاج طالب م، ومعه رفيق دربه وصديقه الح١٧/٥/٢٠٠٤

، وابن أخيه الشهيد ابن الشهيد <أبو محمد العامري>قاسم الحجامي 
الشهيد : أسعد عبد اإلمام عثمان، وأربعة من الحماية الشخصية هم

نزار حسين، الشهيد حسين نعمه خلف، الشهيد صادق جعفر، الشهيد 
 .أثر حادث أليم على يد حفنة غاشمة من اإلرهابيينعلي صبار، 

א א
 .المثابرة والجدية وعدم الميل إلى الراحة •

 .التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل •

 .عدم حبه للمناصب والظهور اإلعالمي •

 .اإليثار والتضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسه •

من أجل اللقاء اهتمامه بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة  •
 . مجموعة من الشبابوبشاب أ

 األخالق وذو فكاهة جميلة، ثكان الشهيد أبي ياسين دم •
 .بحيث يسر ويريح سامعه ومحدثه وجليسه

كان الشهيد عز الدين سليم يكثر من مجالسة الفقراء  •
 .والمستضعفين وعامة الناس
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كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من عالقته بذوي  •
 .اصب والقياداتالمن

كان الشهيد عز الدين سليم يفد اآلخرين على نفسه بل على  •
 .أوالده وعائلته

 .كانت كل جهوده للعراقيين عموماً وللطائفة الشيعية خصوصاً •

كان يقدم الدين على العمل السياسي وهو صاحب النظرية  •
 .المعروفة تدين السياسية، ال تسييس الدين

جداً حيث كان الشهيد رائد تفانيه من أجل المذهب واضح  •
 .فكرة مكافحة الطائفية، والبيت الشيعي، ونظرية حكومة اإلنسان

كان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب عليها آثاراً  •
 .على اإلطالق

من أخالقه رحمه اهللا ينصح من استنصحه حتى لو كان  •
 .خصمه
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א א
ثت مؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية مع ياسر أبن الشهيد تحّد

 .الذي كان مرافقاً له حتى الساعات األخيرة من عمره
 صف لنا آخر يوم قضيته مع الشهيد؟:  م

 إلى ما قبل ذلك بثالثة أيام أو أربع حيث كمأنقلأريد أن : ياسر
وأحد يدسافرنا صباح يوم الجمعة إلى كردستان أنا مع الحاج الشه

 اإلبراهيمي وبعض المسؤولين، وفي األخضرالمرافقين هناك التقى 
: ليفـقال ، الليلة الثانية أي مساء السبت جلست معه على انفراد

 ).إليكورقة وقلم واكتب ما أقول ائتي بياسر (
 في هذه اللحظة أحسست أن ..أعهدها من قبل لم الصيغة هذه 

ه لم يبق  الشهر، وال أعلم انالحاج يعتقد أنه سوف يرحل في هذا
أوالًَ :  مسكت القلم وبدأ يملي علّي..على استشهاده سوى يومان

كيف ندعو إلى اهللا تعالى، هذه : ثانياً .كتاب مكانة اإلنسان في اإلسالم
 أكملوها من بعدي أنا متأكد أنها سوف تنفع إكمالهاالكتب لم استطع 

اهللا تعالى فهو كتاب المجتمع اإلسالمي وباألخص كيف ندعو إلى 
 إلى وصل إذا وخصوصاً لإلسالميعطي الصورة الحقيقية والواقعية 

 .لإلسالمالغرب فسوف يغير الكثير من وجهات النظر المغايرة 
فأيقنت حينها انه ، موراً خاصة كذلكأوأملى علي في هذه الليلة 

 .يوصي
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  بغداد فكان في استقبالنا الحاج الشهيدإلىرجعنا يوم األحد 
كان ،  مساعد الشهيد)أبو محمد العامري(طالب قاسم الحجامي 

حدهما لم ير أوكأن ،  حباً شديداًاآلخرحدهما أالشهيدان يحب 
 محمد كان ذا شخصية أبوالشهيد ،  منذ سنوات حين التقيااآلخر

 ياسين رحمه اهللا كان يحب الخير للجميع ووطني يأبشبيهة بالحاج 
 هذه العجالة أن اذكر بعداً واحداً من وال يسعني في، الخ.... شجاع
 . هذه الشخصية الفريدةأبعاد

 وأخي أنا ذهبت األثناء مكان االستراحة عصراً في هذه إلىرجعنا 
في الطريق أجهد رضا ،  في سيارة مع احد السواق)رضا(األصغر سناً 

 الحاج سوف أن أحسياسر : لماذا تبكي يا رضا؟ قال: قلت، بالبكاء
اهللا موجود : رت عليه وقلتفصّب،  أعلم من لنا من بعدهيرحل عنا وال

 . البيتأهلفالنتوكل على اهللا وهذا طريق 
 تونس؟ إلىهل تذهب ، سألت الحاج عند قدومنا من كردستان

ليمثل  تونس إلى يذهب رئيس مجلس الحكم أنحيث من المقرر 
رجية في مؤتمر القمة العربية وهذا ما صرح به وزير الخادولة العراق 

ولكنه ، ئة حتى جواز سفره ومرافقيه السفر مهّيمورأَوكل ، العراقي
 . ال أذهبإنيعلى األكثر : فاجأني

أن : كان الشهيد متفائالً بخصوص مستقبل العراق وكان يقول
رض غير طبيعية وذرات أ التي يدفن فيها ستة معصومين هي األرض

 آل ترابها اختلطت بدماء ودموع عقائل بني هاشم ودماء
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 خلق اهللا على الكون فال يمكن أن يتركها أفضلوأجساد البيت
ويعتقد بأن مؤامرة على العراق تحاك من قبل دول عظمى ، اهللا هكذا
 بكل وضوح فال بد من أراها البعض يجهلها ولكني إقليميةوكذلك 
 . اآلخرين لتفويت الفرصة علىإخواننامشاركة 

 ليلة استشهاده فكان خر ليلة مع الحاج وهيآعلى العموم بت 
 كثيراً وليس على عادته ألنه ظ المنام استيقأثناءمتعباً جداً ولكنه في 

 . قريب وقت األذانإال عادة ظ كان متعباً ال يستيقإذا
 بين الحينة ظكنت منهكاً جداً من السفر فأحس انه يستيق

 ولكن ال أعلم ماذا يفعل فكان لديه هدوء مريب وشيء من واألخرى
 .الحيرة

 حتى الساعة ظ الفجر تركته يصلي ونمت ولم استيقأذان عند 
 كان ،الثامنة والنصف عندها وجدته قد ارتدى لباسه وتهيأ للخروج

 اإلداريات مجلس الحكم لبعض إلىمن المقرر أن أذهب معه 
وقلت له انتظرني حتى اكوي القميص فلم ،  رضاأخيوكذلك 
 .ينتظرني
دمي عن الذهاب وال أعلم ما  شيء يلزم ق: رضا كان يقولأخي

 مثلي وأعتقد بأنك كنت تتهرب من أضنكوكان يقول كنت ، هو
 . منذ البارحةأناالذهاب ألن قميصك قد كويته 
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 أسعد ابن عمي وسكرتيره الخاص فكان ال يذهب وال يركب أما
في سيارة واحدة مع الشهيد أما هذه المرة انتظروه حتى أصعدوه 

 .معهم
 محمد العامري له سيارة خاصة يذهب أبي  الحاجإنوالغريب 

 محمد وقال أريد أن أبو أتىولكن ما إن هموا بالخروج حتى ، بها
أال : لكنه قالالشخصيين؛ ه بعض الحماية ضاعتر، أركب معكم

 تريدونني أن أموت مع أبي ياسين؟
 . نعم ذهبوا والمنايا تنتظرهم وال عودة بعد ذلك

مترا ٢٥ مرمياً على بعد  عندما حصل الحادث وجدنا الحاج
وجسده سالم بأكمله سوى خدش بسيط في جبهته يسيل منه دم 

إنني حي إذهبوا إلى أسعد وكان يكرر أشهد : وصلنا إليه قال، قليل
بعد ذلك بربع ساعة . أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسول اهللا

 .انتقل إلى رحمة اهللا تعالى
ال أنساه طيلة أيام حياتي هو أني ثمة موقف لم أنسه و: يقول ياسر

 انتقل، عندما بدأت بتغسيل والدي وجدت أضالعه قد تكسرت
ذهني في هذه األثناء إلى ما قبل يومين حيث األخضر اإلبراهيمي 

 اإلرهابومسعود والشهيد كانوا يتكلمون في جلسة غير رسمية عن 
ل أما الحاج فكان يصغي لهم بك، كان الكالم يدور بين الشخصين

بدأ . دعوني أخبركم عن تأريخ اإلرهاب: ثم اعترضهم قائالً، جوارحه
 سنة عندما استشهد اإلمام الحسين عليه ١٤٠٠اإلرهاب قبل أكثر من 
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فلم يكتفوا بقتله وسبي عياله ، السالم على يد زمرة من اإلرهابيين
ثم بدأ ،  الخاتم منهالستئصال إصبعهوحرق خيمه بل ذهبوا إلى قطع 

ياسين يرتعش وحمرت عيناه وبدأ يتكلم  أبو ألثناء الحاجفي هذه ا
وعند ذلك أتوا بخيولهم ورضوا صدره : بحرقة ومرارة وألم وقال

 .فأي إرهاب هذا، الشريف بحوافر خيلهم حتى رضت أضلعه
هنيئاً لك عندما تكسرت أضلعك يا أبا ياسين كما تكسرت أضلع 

 . من أحببت من ِقبل أرذل خلق اهللا
 معهم وأنت تكتب جل مؤلفاتك حول جهادهم حشرك اهللا

 .وتراثهم وكراماتهم
هنيئاًَ لك وأنت ال تجلس في مجلس أو تتحدث بحديث حتى 

 .تذكر مظلوميتهم بين المحب والمبغض
هنيئاً لك وأنت لم تساوم ولن تجامل على حساب عقيدتك 

 . ومبادئك مهما كانت الظروف
رحمك اهللا يا أبا ياسين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ليبتلـع كـل ضـغائن      .. منذ زمن ليس بالبعيد، عندما تفجر البركـان       

الدكتاتورية والعمالة، وتبقى صحوة الـذات والفطـرة رسـالة مفتوحـة            
 .للجميع

بديهي أن ثورة إيران اإلسـالم أهـم حـدث تـاريخي فـي القـرن                
بعاتها محرجة  الماضي؛ إن لم نقل في تاريخنا المعاصر، وال شك أن ت          

لدول االستكبار العالمي، ممن حاول وبشتى الوسـائل تقـويض هـذا            
المد المتصاعد، وبقوة لم تكن مألوفـة آنـذك، ولـم يحسـب لهـا أي                

 .حساب، أال وهي قوة اإليمان
أن .. وذلك مما أبهر الكتّاب والبـاحثين مـن مختلـف دول العـالم            

حـول إلـى سـيل      تغضب العمامة السوداء وتقلب عاليهـا سـافلها، وتت        
ينا لَنَْهِدَينَُّهْم  الَِّذيَن جاَهُدوا فِ  َو ـجارف، يستأصل جذور االستكبار ب    

 .ُسُبلَنا
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فحري بمؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية أن تعيد طباعة كتـاب            
الذي يعطي صورة مميزة    ) خط اإلمام الخميني عرض للمبادئ العامة     (

مية في إيران مـن سـماة قـد ال          لبعض ما يمتاز به مفّجر الثورة اإلسال      
تكون لسواه، عرضاً متواضعاً إلحد رواد السياسة والفكر فـي العـراق،            
والذي عاش المرحلة بكل تداعياتها وتفاصيلها، وممن أرخ عشـرات          
المخطوطات لذات الهـدف، أال وهـو الشـهيد السـعيد عبـد الزهـراء            

 .)عز الدين سليم(عثمان محمد 
لمؤسسة قد حققت الكتاب الـذي كانـت        ومن الجدير بالذكر أن ا    

هـ من قبل المركز اإلسـالمي للدراسـات        ١٤٠٣طبعته األولى في عام     
السياسية، دون التصرف بأي من مضامينه، حرصاً على األمانة العلمية،          
وتقدمه للقراء هديـة لـروح اإلمـام الخمينـي وشـهيدنا السـعيد عبـد           

 .   الزهراء عثمان محمد
 

 دين سليم الثقافية مؤسسة الشهيد عز ال
 هـ١٤٢٧/ ربيع األول / ١                                  
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الحمـد هللا رّب العــالمين، والصــالة والسـالم علــى عبــاده الــذين   
 ...اصطفى لحمل األمانة وهداية الناس إلى الصراط المستقيم

حركـة اإلسـالمية    الكتابة عن المنهج الفكري الملتـزم مـن قبـل ال          
المظفرة في إيران، وخصائصها يعني الكتابة عـن خصـائص المبـادئ      
والتوجهات التي طرحها اإلمام المظفر آية اهللا العظمى السيد روح اهللا           

وإذا ...الخميني أعزَّ اهللا نصره في سـاحة الفكـر اإلسـالمي والسياسـي            
روري شاء كاتب منصف أن يباشر هذا اللون من الكتابة فإّن من الضـ            

أن يضع في حسابه قضيتين أساسـيتين تميـزت بهمـا شخصـية هـذا           
 .<اإلمام الخميني>العبد الصالح
 .وضوح هويته الفكرية: أوالهما
 .شدة التزامه بالمبادئ التي يؤمن بها: وثانيتهما

ووضوح الهوية الفكرية لدى قيـادة الحركـة اإلسـالمية مـن أكثـر        
 الكبـرى؛ ألن أي طمـس       المسائل أهمية، وضرورة لمسـيرة اإلسـالم      

لمعالم اإلسالم أو غبش في الرؤية، أو غموض في المفاهيم يقود إلى            
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إحداث شرخ فـي المسـيرة ربمـا يـؤدي إلـى انحـراف خطيـر فـي                  
 ...األهداف والمسار

والناظر لفصائل الحركة اإلسالمية المعاصرة من هذه الزاوية يـرى          
 ...نها اآلن التي نتحدث ع<الهوية الفكرية>بوضوح أهمية وضوح

 ن قد تسـاهلوا   ـون بعض اإلسالميي  ـف حقّاً أن يك   ـفإّن من المؤس  
 تأثرا بـالواقع المعـاش ـ بـإطالق مصـطلحات ومفـاهيم الحضـارة        ـ

الجاهلية المعاصرة على اإلسالم كالً أو جزءاً كإطالق االشتراكية على          
اإلسالم من زاويـة اقتصـادية، أو وصـفه بالديمقراطيـة فـي المنحـى               

 ...يالسياس
وإذا كان العدد الكبير من أنصار الحركات اإلسالمية المعروفة قـد           
شجبوا هذا التوجـه وعـّدوه انحرافـاً عـن المفـاهيم والمصـطلحات              
اإلسالمية بما فيهم قادة تلك الحركات ومفكروها؛ من أمثال المرحوم          
الشيخ أبو األعلـى المـودودي والمفكـر الشـهيد السـيد محمـد بـاقر               

ة السيد محمد حسين فضـل اهللا، والمفكـر اإلسـالمي           الصدر، والعالم 
المرحوم محمد حسين الطباطبائي، والمرحـوم الشـهيد سـيد قطـب             
والمرحــوم الشــيخ تقــي الــدين البهبهــاني، والشــيخ محمــد الغزالــي 
واألستاذ وحيد الدين خان والمفكر الشهيد مرتضى المطهري وسعيد         

 ... حوى وغيرهم
فـراغ  اسماء حضارية حديثـة أو      ام ب إذا كانت تسمية اإلسال   : أقول

عراضاً من كثير من مفكري اإلسالم      اهذه التسمية قد القت اشمئزازاً و     
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المعاصرين، فأن هذا الموقف لم يحل دون وقـوع أغلـب الحركـات             
 ..!!اإلسالمية المعاصرة في أخطاء جسيمة من نمط آخر

فــبعض الحركــات اإلســالمية قــد طغــى عليهــا االهتمــام بــالفكر 
مي السياسي، والمنهج العقلي في التعامل مع المفاهيم والحقائق         اإلسال

في حين ضمرت لدى هذا االتجاه الروح التدينية والعبـادة          ، اإلسالمية
 ...هللا عزّ وجلّ

وقبال هذا التيـار نجـد التيـار اإلسـالمي ذا الـروح التدينيـة، ومـا                 
هتمـام  يستتبعه عادة من اهتمام بالعبادة وتـالوة القـرآن الكـريم، واال           

في حـين يضـمر لـدى هـذا التيـار إلـى حـد بعيـد                 ، بكتب الحديث 
 ...االهتمام بالوعي السياسي، والمفاهيم العقلية اإلسالمية

إن هاتين المدرستين لم يقتصر تأثيرهما فـي أنصـارهما العـاملين            
ضمن تيارهما، وإنما كاد اإلسالميون في عالم اليوم أن يتوزعوا علـى            

ــ  ــذكورين ع ــارين الم ــاء اهللا رّب <قصــد>ن التي  أو دون قصــد أو ش
العالمين عزّ وجلّ أن ال ينتصر أحد هذين التيارين المـذكورين؛ لمـا             
يحمل كل منهما من نقص ذاتي ال يؤهله لحمل األمانـة الربانيـة فـي               
األرض على رغم أّن العـاملين ضـمن التيـارين مثـابون فـي عملهـم                

دوا التقصير فـي الوجهـة    اإلسالمي في ميزان اهللا عزّ وجلّ إذا لم يقص        
 ...والمسيرة



  خط االمام الخميني.......................................................................٣٠

وقد اختار اهللا تبارك وتعالى التيـار اإلسـالمي فـي إيـران ليحمـل               
األمانة، ويرفع الراية، ويستأنف المسيرة على بركة اهللا عزّ وجلّ طليعة           

 .)واهللا أعلم حيث يجعل رسالته(للنهضة اإلسالمية الكبرى المنتظرة، 
 اإلسالمية، واألمانـة المسـلمة فـي        إّن هذا االختيار الرباني للحركة    

هذا البلد الطاهر لحمل راية العودة إلى اهللا سبحانه وتعـالى قـد جـاء               
منسجماً مع ما يملك هذا التيـار اإلسـالمي المجاهـد وهـذا الشـعب               
المسلم المعطاء من أهلية حقيقية قوةً وفعالً لحمل هذه األمانة الربانية           

 ...العظيمة
، هالمي الحديث في إيران، و امتداد جذور      برغم ضخامة التيار اإلس   
ة عوامل لتكوينة، ورفده منذ مطلع هـذا        دومساحته الواسعة، وتوافر ع   

القرن، إال أن بصمات اإلمام الخميني أعـز اهللا نصـره تبـدو واضـحة،               
 . وجلية على مختلف جوانب هذا التيارـ كما سنرى ـ

ل بلـورة التيـار     فقد بذل القائد المظفر حفظه اهللا تعالى الكثير ألج        
اإلسالمي في إيران وتحديد مضامينه، وتوجهاته، ومّده بأسباب القـوة       
والوضوح منـذ أن تصـّدى اإلمـام القائـد لقيـادة الحركـة اإلسـالمية                

عـام  ) قدس اهللا سـره   (والشعب اإليراني بعد وفاة آية اهللا البروجردي        
مـن   وقد كان لمواقف اإلمام الجريئـة الواضـحة          ،هـ على األقل  ١٣٨١

سياسة التغريب، والتبعية الذليلة للغـرب الجـاهلي الكافرــ كمـا هـو              
معــروف ـ التــي ســلكها الحكــام الطغــاة فــي إيــران، ومؤسســاتهم   
الدستورية، والتنفيذية األثر البالغ في ترسيخ مبـادئ اإلمـام، ومتبنياتـه           
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في ضمير هذا الشعب المجاهد الصبور، والحركة اإلسالمية في إيران          
 )١(.خصوصعلى وجه ال

على أن خصوصيات الحركة اإلسالمية في إيران لم تتجسد ضمن          
لون الصراع السياسي الذي قاده اإلمام الخمينـي ضـد الطـاغوت فـي              
إيران، وإن كانت مفاهيم هذا الصراع تأتي كإحدى خصوصيات هـذا           

 .. التيار اإلسالمي المظفر
ل فخصوصيات الحركة اإلسالمية في إيران ـ والتـي يرجـع الفضـ    

في تمييزها، وبلورتها لإلمام الخمينـي حفظـه اهللا تعـالى ـ ال تتمثـل      
بالمواقف السياسية الجريئة التي وقفهـا اإلمـام وتالميـذه والمرجعيـة            

وإن كانت هذه المواقف قد جرت ضمن الخط العام         ، الدينية فحسب 
وما تتميز خصائص هـذا التيـار       . لمسيرة اإلسالم في هذا البلد الطاهر     

فر بكل ما طرحه اإلمام الخميني حفظـه اهللا تعـالى مـن             ا الظ اإلسالمي
توجهات ومبادئ وأفكار في ساحة الفكـر اإلسـالمي كفقيـه ومفكـر             

 ...وسياسي إسالمي مجاهد
وهذه التوجهات والمبادئ واألفكار إضافة إلى المواقف هي التـي          

 ).بخط اإلمام(اصطلح عليها بعد انتصار الثورة اإلسالمية 
                                           

كانت لإلمام القائد مواقفه الرسالية المشهورة في تاريخ الجهاد اإلسالمي في ) ١(
إيران قبل تسلمه قيادة الشعب اإليراني المجاهد والحركة اإلسالمية المظفرة مما 

 .ال يسع المجال لسردها في هذا البحث
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الخصــائص التــي تميــزت بهــا الحركــة اإلســالمية كمــا أن هــذه 
المجاهدة في إيران من خالل ما تميزت به توجهـات القائـد المظفـر        
أعز اهللا نصره نجدها واضحة، صريحة في مؤلفاته وتوجيهاته وسيرته          

 ...الشخصية على حد سواء
وقبل المبادرة إلى تشخيص اإلطـار العـام لخـط اإلمـام الخمينـي              

اعتباره منهاج الحركة اإلسالمية المجاهدة في إيران،       حفظه اهللا تعالى ب   
وخطها الفكري الملتزم، البد من اإلشارة إلـى أنـه مـن حسـن طـالع                
التيار اإلسالمي في إيران أن يحظى بإشراف هذا العبد الصالح المبارك        

 ..عليه إشرافاً مباشراً
فبإشراف اإلمام الخمينـي أعـزه اهللا تعـالى علـى حركـة اإلسـالم               

ريخية المعاصرة في إيران، وقيادته لحركة الجهـاد اإلسـالمي فـي            التا
هذا البلد الطاهر، أخذ التيار اإلسالمي في إيران خصائصه المميزة من           

 ..بين سائر الحركات اإلسالمية المعاصرة
فلشخصية اإلمام الخميني أثر فاعل في تحديـد مقومـات الحركـة            

ه اهللا تعالى من مزايا عقليـة  اإلسالمية في إيران ـ كما ذكرنا ـ لما حبا  
وخلقية ونفسية ال تتوفر إال لمـن وفقهـم اهللا لحمـل األمانـة اإللهيـة                

 ...المقدسة عادة
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א א
 :ويمكننا أن نجمل ما وهبه اهللا تعالى لهذا العبد الصالح بما يلي

اإلمام الخميني سّدده اهللا ورعاه مرجـع إسـالمي كبيـر فـي الفقـه               
 .سالمي وله مدرسته وآراؤه، ومريدوه الكثيرون في هذا الحقلاإل

قه اهللا تعالى ليكّون لـه كيانـاً علميـاً بـارزاً فـي الحـوزات                وقد وفّ 
، وغيرهـا مـن الحـوزات       )هـ١٣٥٥منذ عام   (العلمية في قم المقدسة     
 .العلمية للشيعة اإلمامية

سـالمي  لإلمام الخميني حفظه اهللا تعالى رسالة عملية في الفقـه اإل          
العملي يرجع من خاللها إلى آرائه الفقهية العملية ماليـين المـؤمنين            

 :في إيران وغيرها، كما أن له موسوعةً فقهيةً من أهم مفرداتها
 .ـ كتاب البيع الذي طبع منه لحد اآلن خمسة مجلدات
 .ـ كتاب الطهارة الذي طبع منه لحد اآلن ثالثة مجلدات

 ).مجلدان(ـ المكاسب المحرمة 
روحة الحكـم اإلسـالمي فـي عصـر         ـ الحكومة اإلسالمية وهو أطُ    

 .غيبة المعصوم
 :كما أن لإلمام المظفر بحوثاً قيمة في علم أصول الفقه أهمها

 .تهذيب األصول الذي طبع منه ثالثة مجلدات
 .نيل اآلوطار في بيان قاعدة ال ضرر وال ضرار
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حاب، التعـادل،   تتناول قاعدة ال ضرر وال ضرار، االستصـ       : الوسائل
 ).في جزئين(الترجيح، االجتهاد والتقليد، التقية 

لـم تتـوفر فـي قائـد        ) االجتهاد والمرجعيـة  (وهذه الميزة العلمية    
 .لحركة إسالمية في عالم اليوم

إن اإلمام الخميني قد سلك ـ منذ بدايات شبابه ـ طريـق تحصـيل     
فسـه  التقوى، وقد حرص لبلـوغ هـذا المقـام السـامي علـى تزكيـة ن               

وترويضها بمختلف الرياضات الشرعية كالعبـادة والزهـد، واالنقطـاع          
إلى اهللا عزّ وجلّ، ومحاربة الهوى والـنفس األّمـارة وغيـر ذلـك مـن                
وسائل العمل على تزكية الـنفس، واالرتفـاع فـي مـدارج القربـى هللا               

 ..تعالى
وهذا الخط السلوكي المميز لدى اإلمام الخميني حفظه اهللا تعالى،          

كتاب : ح في سيرته العطرة، وفي بعض كتاباته وأحاديثه من قبيل         واض
جهاد النفس، وشرح دعاء السحر وأسرار الصالة أو معراج السـالكين           
وغير ذلك مما لم يوفق لمثله عملياً إال من شمله اهللا تعـالى بتوفيقـه،               

 .ورعايته
ولإلمام الخميني سلمه اهللا تعالى باع طويل في العلـوم اإلسـالمية            

خرى كعلم األخالق وتفسير القرآن الكـريم، والفلسـفة، والعرفـان،           األ
األمر الذي منحه قدرات أخرى فائقة علـى رفـد المسـيرة اإلسـالمية              

 .المجاهدة في هذا البلد الطاهر



 ٣٥.....................................................................األولى الطبعة مقدمة

 

كما تميز اإلمام القائد أعزه اهللا تعالى باطالعه، ومتابعاتـه الواسـعة            
صه على متابعة كل مـا      إذ من المعروف عن اإلمام حر     ... لثقافة عصره 

يستجد في ساحة الفكر اإلنساني بشكل عام مـن فلسـفات، ومبـادئ             
 .وتحوالت سياسية وحضارية وتيارات معاصرة وغير ذلك

وباإلضافة إلى ما تقدم، فإّن اإلمام أعزه اهللا تعالى قـد تميـز بقـوة               
االلتزام بالمبادئ التي يؤمن بها سـواء أكانـت تلـك المبـادئ متعلقـة               

 . كانت ذات أبعاد، ومردودات عامةمه هو أبشخصيت
إّن هذه الخصائص التي طبعت بها شخصية اإلمام الخميني سـلمه           
اهللا تعالى قد ألقـت بظاللهـا، وتأثيراتهـا الجليـة علـى بنيـة الحركـة                 
اإلسالمية المجاهدة في إيران، وخطهـا الفكـري والعملـي، وبجميـع            

 .فصائلها، وقواها، ومستوياتها
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وفي هذه المحاولة المقتضبة نسعى إلبراز المعالم األساسية لخـط          

خط اإلمـام الخمينـي سـلمه اهللا        >الحركة اإلسالمية المظفرة في إيران      
 في الفكر والعمل، معتمـدين فحسـب علـى مـا كتبـه اإلمـام                 <تعالى

 .الخميني قائد المسيرة الظافرة أو تحدث به
 نّدعي أبداً أن كافة ما سنعرضه من خصائص للحركـة           على أننا ال  

اإلسالمية في إيران سوف لن يجد نظيرا له في الحركـات اإلسـالمية             
وإنّـا سـنعرض خصـائص      ، األخرى في أقاليم العالم اإلسالمي الكبير     

 تهذه الحركة اإلسالمية الظافرة سواء وجدت لها نظيراً فـي الحركـا           
رغـم قناعتنـا أن كثيـرا مـن المبـادئ           اإلسالمية األخرى أم لم تجـد،       

والمواقف تتميز بها حركة اإلسالم الكبرى في هذا البلد الطـاهر عـن             
 .سواها
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الروحية واألخالقية واعتبارهـا الركيـزة األساسـية        االهتمام بالتربية   
 .في بناء الفرد المسلم، والجماعة المسلمة

روري والهام في الحركـة اإلسـالمية فـي         ويالحظ هذا المبدأ الض   
إيران فيما كتبه اإلمام المظفر أعـز اهللا نصـره وفيمـا تحـدث بـه فـي        

 .المناسبات، واللقاءات
كما يالحظ ذلك عملياً فـي األنشـطة والممارسـات التـي يتبناهـا              
المؤمنون والمؤسسات اإلسالمية منذ انتصار الثـورة اإلسـالمية حتـى           

فـي  األدعية الجماعية كدعاء كميل بن زياد     إقامة  : اليوم من قبيل  
ليلة الجمعة من كل أسـبوع، وفـي جميـع المـدن والقـرى اإليرانيـة،                
ودعاء الندبة يوم الجمعة، ودعاء الوحدة في أغلب األيام والمناسبات،          
إضافة إلى االهتمام بالمساجد، والوعظ واإلرشاد، واالهتمام باألخالق        

 .ا، وصورهااإلسالمية العامة بجميع مظاهره
وفي النتاج الفكري لإلمام المفدى اهتمام فريد في مسألة اإلعـداد           

 :الروحي وتزكية النفوس، نذكر طرفاً منها للتوضيح واالستشهاد
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يؤسـفني أن تكـون     >: يقول حفظه اهللا تعالى بهذا الصدد مـا يلـي         
الجوانب المعنوية والروحية في مراكز العلم مسـتمرة فـي النضـوب،            

جز مراكزنا العلمية في المستقبل عن تنشئة علماء ذوي         وأخشى أن تع  
خلق رفيع، وعلى درجة كبيرة من تهذيب األخالق، وصـفاء الـنفس،            
والقرب من ذات اهللا، وأشفق أن يسد التهالك الشديد على المقدمات،           
وحشود المصطلحات منافذ كل مسائل األخالق، واآلداب التي أوالها         

 . أكبر جانب من األهميةمالقرآن الكريم، والنبي العظي
يحسن بالفقهاء العظام، واألساتذة الكرام ذوي السـمعة الطيبـة أن           
يهتموا من خالل دروسهم، وبحوثهم فـي تربيـة األفـراد، وتهـذيبهم،             
والبد للطالب من السعي فـي تحصـيل ملكـات الكمـال، والصـفات              

 )١(.<النفسية الفاضلة، وأن يهتموا بواجباتهم ومسؤولياتهم الجسام
أال ترون علم الفقه، واألصول بحاجة إلى مـدرس، وإلـى بحـث             >

ــن أراد    ــوم، وم ــائر العل ــي س ــذلك الشــأن ف ــة، وك ودرس، ومدارس
التخصص في عمل أو صنعة البد له مـن معلـم ومـدرب، أال يكـون                
علم األخالق الذي هو هدف بعثة األنبياء، ومـن أدق العلـوم بحاجـة              

حـد منـا أن ينـال مـن الصـفات           إلى التعلم، والتعليم؟ وهل يتيسـر أل      
عظ أو ينتصـح،    أكملها، ومن الخصال أحسنها من غير أن يسمع أو يتّ         

سـتاذ  سمعت أن سيداً جليالً كان معلم أخالق ومربيـاً ال . مراراً عديدة 
الفقه واألصول المرحوم الشيخ األنصاري، وما كانت بعثـة األنبيـاء إال            

                                           
 .٦-٥ص: اإلمام الخميني–جهاد النفس ) ١(
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عـن الـدناة، والوضـاعة      ألجل تربية الناس، وصـياغة اإلنسـان بعيـداً          
 البـد أن    >)١(.<بعثت ألتمم مكارم األخـالق    >والفساد، ورذائل األخالق  

تهذبوا أنفسكم حتى إذا انقاد إلـيكم النـاس هـذّبتموهم، وأصـلحتم             
 .أمتكم، وجعلتم كل هدفكم خدمة اإلسالم، والمسلمين

إذا خطوتم في سبيل اهللا، فإّن اهللا سيحول القلوب إليكم، ويجعـل            
 .من الناس تهوي إليكمأفئدة 
 ِإنَّ الَّــِذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِلَحاِت َســَيْجَعلُ لَُهــُم الــرَّْحَمُن
، أجهدوا أنفسكم في ذات اهللا، وقدموا أكبر تضحية، وتقدموا          )٢(ُودا

بأضخم فداء، فإن اهللا ال يضيع عمل عامـل مـنكم، وإّن اهللا ال يضـيع                
 ال يضـيع أجـر المحسـنين، فسـوف          أجر من أحسن عمـالً، وإّن اهللا      

يجازيكم من عطائه إن عاجالً أو آجالً، ويجعل لكـم مفـازاً ويهيـيء              
لكم من أمركم رشدا، ما أقل شأن الدنيا عند اهللا، ولجزاء اآلخرة خيـر              

 .لكم، وأبقى
فهذه الحياة بكل صخبها، وضوضـائها، وآمالهـا، وآالمهـا وأمانيهـا       

ن إال كحلـم خـاطف بعقبـه أجـر          أيام معدودة سوف تنتهي، وال تكو     
 .)٣(<أخروي ال يتناهى، ورضوان من اهللا أكبر

                                           
 .١٧: هاد النفسج) ١(

 .٩٦ :مريم )٢(
 .١٩-١٨ص: جهاد النفس) ٣(
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وقد تمتد أيدي السوء، وتنفث السموم، من أجل تقليل االهتمـام           >
بالشؤون التربوية وبرامج اإلصالح، وتعيب على ذوي المقـام العلمـي         
أن يمارسوا القيام بدور التوجيه، واإلرشاد، وتنزّه العالم عن أن يكـون            

كـان صـاحب منبـر، وعلـى        برياً، ألم تعلموا أن أمير المـؤمنين      من
المنابر كان ينصح الناس ويحذرهم، ويبشرهم ويعمل على توجيههم،         

 )١(.<وعلى ذلك سار باقي أئمتنا بمقدار ما سمحت الظروف
الشعب يتوسم فيكم أن تكونوا روحانيين ربانيين متأدبين بـآداب     >

يراكم مـن حـزب اهللا، ومـن أهـل          اإلسالم، ومتخلقين بأخالقه، وأن     
تقـدم اإلسـالم،    وطاعته، فاحذروا زخرف الدنيا، وتفانوا في سبيل اهللا         

وازدهاره، وانتشاره، واخدموا أمتكم، ووسعوا خطواتكم في سبيل اهللا         
مرضاة اهللا، وسارعوا إلى مغفرة منه وجنة ورضوان، واعتصـموا بـه،            و

 )٢(.<واتكلوا عليه دون سواه
في تقطيع عالئقكم بالدنيا، واتركـوا حبهـا، فهـذه          ابذلوا وسعكم   >

الدنيا بكل زخارفها، ليست شيئاً لـه أهليـة الحـب، فكيـف تحبونهـا،          
 وليس لكم فيها إالّ نصيب كبير من الحرمان؟

 ماذا تملكون من الدنيا حتى يمكن أن تتعلقوا به؟
أنتم إن أخلصتم النية، وأصلحتم العمل، ونزعتم كل غلٍّ، وحبِّ          ...
ه وحب نفـس مـن قلـوبكم أدركـتم الـدرجات الرفيعـة والمقـام                جا

                                           
 .٢٠: جهاد النفس) ١(

 .٢١: جهاد النفس) ٢(
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المحمود، كما أدرك ذلك عباد اهللا الصالحون وأصبحت الدنيا وما فيها           
ال تساوي في أعينكم جناح بعوضة فـأعملوا علـى تزكيـة نفوسـكم،              
وترقيتها، اعبدوا اهللا مخلصين له الدين ال من أجل نيل شـيء إال أنـه               

ـ      ه، عفـروا وجـوهكم بـالتراب خضـوعاً لـه،           أهل للعبادة، اسـجدوا ل
ــدن      ــدركون مع ــور، فت ــب الن ــون حج ــذاك تمزق ــوعاً، وحين وخش

 )١(.<...العظمة
قلب الشباب مليء باللطف، والملكوت، وعوامل الفسـاد تكـون          >

فيه ضعيفة، وكلما تقدمت السن أثقل الذنب على القلب حتـى يمـأل             
كنا اجتثاث الفساد   عليه جوانبه، وتتعمق فيه الجذور، حتى ال يعود مم        

 عن أبـي    ٢٣٩ص١١من القواعد، وقد روى زرارة كما في الوسائل ج        
ما من عبد إال وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنـب ذنبـاً             >: قالجعفر

خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمـادى             
فإذا أغطـي البيـاض     ، في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض       

َبـلْ َراَن    :  يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول اهللا عـزّ وجـلّ            لم
 .)٢(َعلَى قُلُوِبِهم مَّا كَانُوا َيكِْسُبوَن

كيف تذهبون إلى ربكم بقلوب صـدئة، ولـم تعصـموا سـمعكم،             
وأبصاركم عما حرم اهللا؟ كيف سـتحفظون أمانـة اهللا لـديكم وكيـف              

                                           
 .٣ مط االهرام الكويت ص- اإلمام الخميني–جهاد النفس ) ١(
 .١٤: المطففين )٢(
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عكم وأبصــاركم ســتردونها يــوم الــورود؟ ألــم يــأتمنكم علــى ســم 
ألسنتكم  وكل جـوارحكم، وجـوانحكم، واختبـركم بهـا           ووأيديكم،  

ذا تخونـون أمانـاتكم بمـا عملـت         اليبلوكم أيكم أحسن عمـال، فلمـ      
أيديكم، وسوف تسألون عن ذلـك، واهللا سـائلكم عـن القلـب الـذي               
مألتموه بالظلمات بعد أن أعطيـتم العهـد، وشـهدتم علـى أنفسـكم              

 .)١(<!! عليكم الميثاقبالعبودية هللا يوم أخذ
إن هذا الخط العام في التربية الصالحة الذي يحرص اإلمام القائـد            
حفظه اهللا تعالى على أن يلتزمه جميع العاملين ضمن التيار اإلسـالمي    
لتنحو األمة نحوهم قلّما اهتمت بـه حركـة إسـالمية بـنفس الدرجـة               

ية فـي إيـران     والقوة والوضوح الذي اهتّم به اإلمام والحركة اإلسـالم        
 .بعده

إن حرص اإلمام الخميني على هـذا اللـون مـن اإلعـداد والتربيـة         
حرصـه علـى صـنع      ويأتي مجسـداً إتمامـاً لمرامـي القـرآن الكـريم            

الشخصية المؤمنة العابدة هللا عزّ وجلّ، وصوالً مـن خـالل ذلـك إلـى              
ـ َوَما خَلَقْتُ الِْجـنَّ َواإلِ    }الغاية المتوخاة من وراء خلق البشر         َس ِإالَّ ن

 .)٢({ ِلَيْعُبُدوِن

                                           
 .٦٥ -٥٥ مط األهرام الكويت ص– االمام الخميني –جهاد النفس ) ١(
 .٥٦: الذاريات ) ٢(
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على الرغ مـن أن كافـة الحركـات اإلسـالمية، ورجـال اإلصـالح               
قضـية  (: االجتماعي اإلسالمي قد وضـعوا فـي بـرامجهم اإلصـالحية          

 على رأس سـلّم     )م اإلسالمي االستعمار وآثاره، وقوى النفوذ في العال     
األولويات التي حرصوا على عالجها، إال أن جميع المحاوالت بقيـت         
تــدور فــي إطــار الطموحــات وفــي حيــز معــاداة االســتعمار وقــواه 

 ... .المتعددة
ولــم يشــهد عــالم المستضــعفين معالجــة عمليــة جــادة لقضــية  

يـران  االستعمار، ونفوذه وآثاره في أّي بلد مستضعف كمـا شـهدتها إ           
 .اإلسالم

فقد تعرض االستعمار إلى أعنف ضربة عرفها في تاريخه األسـود           
الطويل حيث فقد عمالءه في إيران اإلسالم، وخسر نفوذه، وهـددت           
مصالحه في المنطقة كلها بتأثير الهزة االجتماعية، والسياسـية الكبيـرة           

 .التي أحدثتها الثورة اإلسالمية الكبرى في إيران
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لمكائد والمؤامرات االستعمارية الهادفة للوقوف     وقد فشلت كافة ا   
 التي هبت من إيران القتالع النفوذ       )وجه الرياح اإلسالمية العاتية   (في  

مـؤامرة إثـارة العصـبيات      : االستعماري في المنطقة كلهـا ابتـداًء مـن        
القومية في البالد، ومروراً بتحريك القوى اليسارية العميلة وبني صدر          

د اإلسالمي المظفر وانتهـاًء بـالهجوم األمريكـي         للوقوف في وجه الم   
الفاشل في طبس، والعدوان البعثي العراقي على الجمهورية اإلسالمية         

 .الفتية
 :وسياسة معاداة االستعمار في إيران اإلسالم تتخذ أشكاالً شتّى

محاربة النفوذ االستعماري بكـل أشـكاله ومسـتوياته السياسـية       أـ
 .واالقتصادية وغيرها

دعم حركات التحرر في عالم المستضعفين لتحطـيم النفـوذ           ـ ب
 .االستعماري ال سيما في العالم اإلسالمي والمنطقة

ـ   رغـم التأكيـد علـى محاربـة النفـوذ األمريكـي والصـهيوني        جـ 
باعتباره رأس الحربة االستعمارية في المنطقة، فإّن النفـوذ اإلنكليـزي           

 .قوة ووضوحوالفرنسي، والروسي يلقى نفس المعاملة ب
ـ د  الحرص على كنس مخلفـات االسـتعمار مـن مرافـق الحيـاة       

المتعددة  في الـبالد كالمؤسسـات الثقافيـة واالجتماعيـة والقضـائية،             
 .والسياسية، والعسكرية وسواها

لعل سياسة العمل على تحقيق االكتفاء الذاتي اقتصـادياً وإصـالح           
م ـ األمر الذي يجـري   جهاز التربية، والتعليم بما يخدم أهداف اإلسال
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اآلن تحت عنوان الثـورة الثقافيةــ وإعـادة األخـالق اإلسـالمية إلـى               
موقعها فـي حيـاة النـاس أدلـة عمليـة علـى هـذا االتجـاه المعـادي                   

 .لالستعمار وآثاره ونفوذه في هذه األرض الطيبة
وليست هذه المواقف العملية العمالقة التي تتحمل دولة اإلسـالم          

نهوض بها إال ثمرات يانعة لتبني مبدأ  معاداة االسـتعمار      الفتية أعباء ال  
الذي تحملت أعباءه حركة اإلسالم الكبرى فـي إيـران اإلسـالم مـن              

 .خالل ما تلقته من اإلمام القائد أعزّ اهللا نصره
وهذه بعض تصورات اإلمام ومبادئه عن االستعمار وقـوى النفـوذ          

 :العالمي

אא א
 اإلمـام المظفـر أهـداف االسـتعمار فـي المنطقـة والعـالم                يحدد

 :اإلسالمي بما يلي
إّن الهدف األصلي للدول االستعمارية هو القضاء علـى اإلسـالم،           >

وعلماء اإلسالم ومن أجل الوصول إلى هـذا الهـدف، فهـم يعزفـون              
على كل نغمة يستطيعونها، وبواسطة عمالئهم، وهم يبـدون وجههـم           

 .)١(<الالقومي أكثر فأكثرالمعادي لإلسالم 
خطة االستعمار هـي محـو اإلسـالم، وأحكـام القـرآن المقدسـة              >

وجهاز المستكبر هو األداة لتنفيذ هذه الخطة المشؤومة، والخطة هـي           
                                           

 .هـ١٣٩١ رمضان عام ٢٣لة للعلماء والخطباء في من رسا) ١(
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أن يتركوا الـوطن متـأخراً، وباسـم تشـجيع العلـم وكتائـب التعلـيم                
ه سم اإلسـالم تهـان أحكامـ    ايقمعون المدارس الدينية، والجامعات وب    

 .)١(<المقدسة

א א א א
يرى اإلمام الخميني أعزّ اهللا نصره أن االستعمار والنفـوذ األجنبـي            
يبقى واحداً سواء جاء من غرب أوربا أو من شرقها، فإّن كافـة قـوى               
النفوذ االستعماري متفقـة علـى نهـب خيـرات البلـدان المستضـعفة              

 :الصدد يقول اإلمام القائدوبهذا ... واستغالل شعوبها
إّن االستعمار اليميني، واالستعمار اليساري التّفقا معاً على القضاء         >

على اإلسالم وهم يسعون للقضاء على الـبالد اإلسـالمية واقتسـامها،            
واستعبادها، نهب خيراتهـا، وثرواتهـا الطبيعيـة، وهمـا متفقـان علـى              

 )٢(.<ذلك
.. ليز أيضاً أشر من األمريكـان     جنليز، واال جإّن أمريكا أشر من االن    >

.. كلّهم شـرٌّ فـي شـر، وخبـث فـي خبـث            .. والروس أشر من كليهما   
 )٣(. <ولكننا اليوم نواجه الخطر األمريكي الشرس

                                           
 .هـ٨/١/١٣٨٧من رسالة الحوازات العلمية في ) ١(
  .هـ١٣٩٢ جمادي اآلخر ٢٨من رسالة للطلبة المسلمين في أمريكا في ) ٢(
) م٢٦/١٠/١٩٦٤(هـ ١٣٨٤ جمادي اآلخر عام ٢٠من خطاب اإلمام القائد في) ٣(

 .في مدينة قم المقدسة
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א א
ويرى اإلمام القائد أعز اهللا نصـره أن النفـوذ االسـتعماري بجميـع            

يـرى أن النفـوذ      يجـب مقاومتـه، بيـد أنـه          ،لابقواه ومؤسساته شر و   
األمريكي يستحق األولوية من المعاداة والحـرب والمواجهـة ويبنـي           
اإلمام المظفر رأيه هذا على أساس ما تحتله أمريكـا مـن موقـع فـي                
قائمة الدول االستعمارية، وما تقوم به من دور إجرامي  في معاداتهـا             

نهبهـا  وللشعوب وسحق الطموحات الشعبية في عالم المستضـعفين،         
ات األمم الضعيفة وشرائها للذمم من أجل إطالة عمر نفوذها فـي           لثرو

 .البالد المستضعفة
ومن أجل هذا وذاك يركز اإلمام علـى النفـوذ األمريكـي، ويجهـر              

 .بضرورة معاداته واعالن الحرب عليه في كل موقف ومناسبة
إّن جميع مصـائب شـعب ايـران، وبقيـة          >: يقول حفظه اهللا تعالى   

 إنّمـا مصـدرها األجانـب المسـتعمرون، وخاصـة           الشعوب اإلسالمية 
وإن الشعوب اإلسالمية غاضبة على األجانب بشكل عـام،         .. األمريكان

وعلى األمريكان بشكل خاص، وإّن شقاء الدول اإلسـالمية إنّمـا هـو             
جانـب هـم    بسبب تدخل األجانب فـي مقـدراتها، وشـؤونها وإّن األ          

 .<..الذين ينهبون ثروتها الطبيعية الهائلة
إنها هي التي   .. إنّها أمريكا التي تساند الكيان الصهيوني المغتصب      >

 .تمدها بأسباب البقاء، وتشرد العرب المسلمين من وطنهم
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أمريكا هي التي تسلط عمالءها على إيران مباشرة أو بصورة غيـر            
 ...مباشرة

أمريكا هي التي تعتبر اإلسالم عدواً أو خصـماً لهـا، لـذلك تريـد               
 )١(.<..القضاء عليه

א א
ويحرص اإلمام القائد حفظه اهللا تعالى على إبعاد األمـة المسـلمة            
عن المدارس االستعمارية الفكرية والسياسية بجميع مذاهبها اليمينيـة         

 :يقول اإلمام بهذا الصدد !أو اليسارية
ال  تغفلوا عن مميزات اإلسالم التي تفصله عـن بقيـة المـدارس              >

لـئال تخلطـوا مـا بـين القـرآن المقـدس، ومـنهج اإلسـالم                األخرى،  
 .التحرري وبين المدارس الخاطئة المضلة

كما ويجب عليكم أن تعـوا أّن األمـة اإلسـالمية مادامـت أسـيرة               
المدارس االستعمارية أو أنها تقارنها مـع القـوانين اإللهيـة، وتصـفها             

أن مدارس  بمصافها، فهي سوف لن ترى الحرية، أو الراحة والدعة، و         
اليسار واليمين التي تعرض على األمة اإلسالمية، إنّما تعـرض عليهـا            

يريدون أن يبقوا المسلمين إلى األبد في       .. من أجل حرفها، وتضييعها،   
الذل والوهن والتخلف، واألسر بعيدين عن تعاليم القـرآن التحرريـة،           

ة، وقد تعاون االستعمار يساره، ويمينه علـى تحطـيم األمـة اإلسـالمي            
 )٢(.<...وبالدها

                                           
 .هـ١٣٨٤عام جمادي اآلخر اإلمام القائد في من بيان ) ١(
 هـ١٣٩٢ـ ٢ج ٢٨رسالته الى الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا  )٢(
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א א א א
قضية المسلمين في فلسطين تحتل موقعاً متقدماً في مبادئ اإلمام          
واهتماماته، وقلّما يتعرض اإلمام لالسـتعمار ونفـوذه وآثـاره دون أن            

 .وكيانه في فلسطين" الخطر الصهيوني" يخصّ بالذكر
أحاديـث اإلمـام وكتاباتـه قبـل        وهذه الظاهرة يجدها المتتبع فـي       

انتصار الثورة وبعدها على حد سواء، ويمكن مالحظة ذلك من خالل           
 :لفا لهذا الغرضكتابين أُ

مام الخمينـي والقضـية   موقف اإلمام الخميني تجاه إسرائيل ـ واإل 
 .الفلسطينية

 : وهذه بعض أفكار اإلمام حول الخطر الصهيوني
 :يقول حفظه اهللا تعالى

ة الفسادـ إسرائيل ـ غرست في قلب الدول اإلسـالمية   إن جرثوم>
بدعم، وحماية الدول الكبرى، وأصبحت جذور فسـادها تهـدد أكثـر            
فأكثر، كيانات الـدول اإلسـالمية باالنهيـار ويجـب اقـتالع جـذورها              

 .<بجهود الدول اإلسالمية وشعوبها
إن إسرائيل التي وجدت بالحيلة، والخداع، وبتعاون دول الشـرق          >
ــيم، واســتعمار الشــعوب   وال ــى تحط غــرب االســتعمارية تهــدف إل
إّن .. ية من قبل كل المستعمرين    المية، وإنها اليوم مدعومة، ومحم    اإلس

ليز يحرضونها على مواصـلة العـدوان علـى العـرب           جاألمريكان واالن 
والمسلمين وعلى استمرارها في احـتالل فلسـطين، وبقيـة األراضـي            
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 العسكري والسياسـي وبوضـع أفتـك        اإلسالمية، وذلك بواسطة الدعم   
وإن الروس يظنون بقاء إسرائيل عن طريـق        .. األسلحة تحت تصرفها  

منع المسلمين من االستعداد والتجهز الكافيين، وعن طريق الخدعـة،          
 )١(.<والخيانة والسياسة التوفيقية اللعينة

ــنفط   ــرول أن تســتخدم ال ــدول اإلســالمية المنتجــة للبت  علــى ال
خــرى التــي تملكهــا كســالح ضــد إســرائيل،      واالمكانيــات األ

والمستعمرين، وأن تمنع بيع الـنفط إلـى تلـك الـدول التـي تسـاعد                
 )٢(.إسرائيل

                                           
 .المصدر السابق) ١(
 ..هـ١٣٩٣من نداء اإلمام في رمضان المبارك عام ) ٢(
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منذ بدايات العمل اإلسالمي السياسي الذي قـاده اإلمـام الخمينـي         
، ومســألة الوحــدة رضألاحفظــه اهللا تعــالى إلقامــة حكــم اهللا فــي  

اإلســالمية تحتــل موقعــاً هامــاً، ومتقــّدماً فــي الخــط العــام لمبادئــه، 
 .وسياسته، وتوجهاته

وإذا أجرينا استقراًء واعياً لكتابات اإلمام القائد أو مالحظاته بهـذا           
 :لبرزت أمامنا الحقيقتان التاليتان، الشأن
مسـتوى   أن الوحدة االندماجية الشاملة بين المسـلمين علـى ال          ـ١

السياسي والجغرافي واالقتصادي، والتشريعي، وغيرها هدٌف مركـزي        
تسعى له الحركة اإلسـالمية فـي إيـران بقيـادة اإلمـام المظفـر إالّ أن                 
الظرف التاريخي القائم فعالً ال يسمح بتحقيق هـذا الهـدف اآلن؛ ألّن             
بلــدان المســلمين أســيرة للعمــالء الســائرين فــي ركــاب السياســة  

ة البغيضة، األمر الذي تحّدث عنه اإلمام القائد بوضوح في          االستعماري
حيـث قـال    ، هــ   ١٣٨٩ عـام    )الحكومة اإلسالمية (بحث والية الفقيه    

 : بالحرف الواحد
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نحن النملك الوسيلة إلى توحيد األمة اإلسالمية وتحرير أراضيها         >
إال أن نسـعى    ، من يد المستعمرين، وإسقاط الحكومات العميلة لهـم       

وهذه بـدورها سـوف تتكلـل أعمالهـا         ، مة حكومتنا اإلسالمية  إلى إقا 
بالنجاح يـوم تـتمكن مـن تحطـيم رؤوس الخيانـة، وتـدمر األوثـان                

 )١(<رضألاواألصنام البشرية، والطواغيت التي تنشر الظلم والفساد في 
وهكذا فإّن وحدة المسلمين ـ على المستوى الذي ذكرنا ـ تنتظـر    

وس الخيانـة والطواغيـت وتـنظمُّ       ظرفها الموضوعي يـوم تسـقط رؤ      
األقاليم اإلسالمية واحـداً تلـو اآلخـرى إلـى نـواة الدولـة اإلسـالمية                

 .العالمية إن شاء اهللا تعالى
 بين الشعية والسنة الطائفتين المسلمتين فإّن اإلمـام         ة أّما الوحد  ـ٢

القائد أعزّ اهللا نصره يراها من أهدافه العليا التي يحرص على تحقيقها            
م، وهي في حساب اإلمام القائد ال تتحمل التأجيل مطلقاً، والذين           اليو

يثيرون قضية الطائفية بين المسلمين تصّب نشاطاتهم وجهودهم فـي          
مستنقع االهداف االستعمارية الحريصة علـى تمزيـق وحـدة الصّـف            

 !.اإلسالمي
وهكذا فإّن مسألة الطائفية في نظر اإلمام الخميني يجب أن يسدل           

 ها ـين لتحلّ محلـة سوداء في حياة المسلمـتار كنقطة سلبيـعليها الس
 .االُخوة اإلسالمية وروح التفاهم، والتعاون، والوداد، والوحدة

                                           
 .٣٥ اإلمام الخميني ص–الحكومة اإلسالمية ) ١(
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 :يقول حفظه اهللا
إن الدول االستعمارية، تلك الدول التي نهبت ثـروات المسـلمين           >

وخيراتهم، وسيطرت على البالد اإلسالمية وجعلتها أسواقاً لتصـريف         
منتوجاتها، وبضائعها، هذه الدول تسعى، باستمرار في تفريـق،         فائض  

وتشتيت صفوف المسلمين من أجـل إبقـاء سـيطرتها االسـتعمارية،             
 .ق تسدفّر: وشعارها

وعن طريق استثمار أو إغفال الهيئات الحاكمة تنشر وتبثّ كل مـا        
يفرق بين المسلمين من الشيعة والسنة وزرع بـذور الصـراع والنـزاع             

سالم، والغيرة على الطائفة، لكـي يتسـنى لهـم، بكـل حريـة،             سم اإل اب
االستمرار في سلب الثروات والخيرات دون أن تتولد عند المسـلمين           

 .ية إمكانية للمقاومة اإليجابيةأ
إّن المستعمرين في العراق، وإيران، وفي سـائر الـبالد اإلسـالمية            

 الناس أن   يزرعون بذور التفرقة، والشقاق بشتى الوسائل، فيجب على       
يــدركوا ذلــك، وأن يتيقضــوا لكــي ال يقعــوا فــي حبائــل األجنبــي،  

 ... .وشراكه
يه، إّن األيادي القذرة التي توجد الخالف بين الشيعة والسنة، وتغذّ         

وإنما هي أياد استعمارية أيـاٍد أجنبيـة، تريـد          . ال شيعية هي وال سنية    
صة، مـن أجـل     تأخير استقالل البالد اإلسالمية من أجل أغراضها الخا       

 .استمرار نهب الثروات، والخيرات، وتحويلها إلى أسواقها السوداء
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إّن االستعمار بواسـطة  عمالئـه، ومأجوريـه، وعـن طريـق إثـارة               
االختالفات، وافتعال األزمات بين الشيعة والسنة يضـعف مـن قـدرة            
ــه،    ــى للقضــاء علــى اإلســالم بكــل طوائف ــة أول المســلمين كمرحل

 )١(.ومذاهبه
 :اإلمام الخميني سلمه اهللاويقول 

هناك ما هو أخطر من النعرات القومية، وأسوأ منهـا وهـو إيجـاد              >
الخالفات بين أهل السنة والشيعة، ونشـر األكاذيـب المثيـرة للفـتن،             

 .والعداء بين األخوة المسلمين
في إطار الثورة اإلسالمية ال يوجد ـ وهللا الحمد ـ أيُّ اختالف بين   

 . يعيشون معاً متآخين، متحابينالطائفتين، فالجميع
أهل السنة المنتشرون بكثرة في إيران، والقاطنون مع العدد الكبيـر           
من علمائهم، ومشايخهم في أطراف البالد، وأكنافهـا، متـآخون معنـا،            
ونحن متـآخون ومتسـاوون معهـم، وهـم يعارضـون تلـك النغمـات               

 . وأمريكاالمنافقة التي يعزفها بعض الجناة المرتبطون بالصهيونية
ــدان اإلســالمية أن    ــع البل ــي جمي ــل الســنة ف ــيعلم األخــوة أه ل
المأجورين المرتبطين بالقوى الشيطانية الكبـرى ال يسـتهدفون خيـر           

 .اإلسالم، والمسلمين
وعلــى المســلمين أن يتبــرؤوا مــنهم، ويعرضــوا عــن إشــاعاتهم 

 .المنافقة
                                           

 .هـ١٣٨٤ أالولى عام  جمادي٢من خطاب لإلمام القائد ألقاه في ) ١(



 ٥٩................الخميني اإلمام خط في أساسي مرتكز المسلمين وحدة

 

عـالم،  إنني أمد يد األخّوة إلى جميع المسـلمين الملتـزمين فـي ال            
وبذلك ، خوة أعزاء لهم  أوأطلب منهم أن ينظروا إلى الشيعة باعتبارهم        

 )١(.<نشترك جميعاً في إحباط هذه المخططات المشؤومة

                                           
 .هـ١٤٠٠ ذو القعدة ٢من بيان اإلمام إلى حجاج بيت اهللا الحرام في ) ١(
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برزت في خط اإلمام الخميني مـن خـالل مبادئـه، ومواقفـه روح              
عيـة بشـكل    االستيعاب لكل العاملين في السـاحة السياسـية واالجتما        

فقد حرص اإلمام القائد على     ، عام، واإلسالميين على وجه الخصوص    
ازالة كل بواعث الفرقة بأبّوة حانيـة، وغـضّ الطـرف عـن كثيـر مـن                 
الجزئيات، ودفع كافة الهيئات، والمؤسسات، والمنظمات، والجماهير       

 .باتجاه البناء، وهدم الطاغوت
فـي بدايـة الطريـق ـ     وقد حدد اإلمام للشعب اإليراني المجاهدـ  

األولويات التي ينبغي العمل من أجل تحقيقها، ودفع بالجماهير بهـذا           
 .االتجاه

فقد جعل هم األمة يتجه نحو اسـقاط الطـاغوت، وكـنس النفـوذ              
االستعماري من البالد، وإطالق يد األمة، ومنحها الحرية علـى صـنع            

بهـذا  تاريخها الجديد، وتحديد مسـارها فـي الحيـاة ودفـع الجميـع              
 !!.االتجاه

وكانت بياناته، وخططه، ووصـاياه كميثـاق عمـٍل يتبنـاه مجمـوع             
 !األمة
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على أنه أعزّه اهللا تعالى لم يكن غافالً عّما يجب أن تكـون عليـه               
فإقامة الحكومـة المنفّـذة لشـريعة اهللا ـ     ، األمور في المراحل الالحقة

منـذ عـام   و، مثالً ـ أول األهداف التي تسـعى إليهـا حركتـه المظفـرة     
علينا أن نسـعى بجـد لتشـكيل        >: هـ كان حفظه اهللا تعالى يقول     ١٣٨٩

 )١(.<الحكومة اإلسالمية، ونبدأ عملنا، بالنشاط الدعائي ونتقدم فيه
 :ويقول اإلمام في ذات التاريخ

، كملوا بـرامجكم الدارسـية، واإلرشـادية      ااخرجوا من عزلتكم، و   >
ومـة اإلسـالمية،    واركبوا الصـعاب فـي سـبيل ذلـك، وخططـوا للحك           

وتقدموا في خططكم، وكونوا في ذلك يداً واحدة مع كل من يطالـب             
اعتمدوا على  ، بالحرية، واالستقالل فإنكم ستصلون إلى أهدافكم يقيناً      

 .انفسكم
وأنتم ستزيد خبرتكم، وتجاربكم في طريق نضالكم الذي يرعـب          

فّـة  االستعمار، ويرهبه، وأنا علـى يقـين أنكـم قـادرون علـى إدارة د              
 .الحكم عند تقويض أسس الجور والظلم والعدوان

وكل ما تحتاجون إليه من قوانين، ونظم، فهو موجود في إسالمنا،           
سواء في ذلك مـا يتصـل فـي إدارة الدولـة، والضـرائب، والحقـوق،                
والعقوبات، وغيرها الحاجة لكم إلى تشريع جديد، عليكم أن تنفذوا          

كثيـر مـن الوقـت، والجهـد،     وهـذا يـوفّر لكـم ال   . فقط ما شرع لكـم  
                                           

 .١١٩الحكومة اإلسالمية ص) ١(
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كل شيء ـ والحمـد   . ويغنيكم عن استعارة قوانين من شرق أو غرب
هللا ـ جــاهز لالســتعمال، ويبقــى تنظــيم الــوزارات، واختصاصــاتها،   
وأعمالها ووظائفها، وذلـك يـتّم علـى أيـدي االختصاصـيين بأسـرع              

 )١(<...وقت
م وحول األهداف االسـتراتيجية لنهضـة الشـعب اإليرانـي المسـل           

 :يقول اإلمام القائد
فلوال هذه التضحيات، والتعرض لالعتقاالت لما صلحت شـؤون         >

المجتمــع، وال ســبيل إلــى النصــر إالّ بتجــاوز العقبــات، والصــعاب، 
وتحمل معاناة السـجون، والمعـتقالت، وإّن الهـدف أسـمى مـن أن              
ينحصر بإطالق سراح بعض األفراد علينا أن نتطلع دوماً إلى الهـدف،            

قامة النظام اإلسالمي واستقالل الوطن، وطرد عمـالء إسـرائيل،          وهو إ 
 )٢(<...وتحقيق الوحدة، والتضامن مع األقطار اإلسالمية

إّن هدفنا الكبير هو إقامة الحكم اإلسالمي، لكن هدفنا المرحلـي           >
الذي نسعى إليه هو إسقاط النظـام االسـتبدادي، الـدكتاتوري القـائم،            

 نبني السلطة التي تستطيع تلبية احتياجات       وفي هذه المرحلة علينا أن    
 )٣(.<الجماهير األساسية

                                           
 .١٣٤الحكومة اإلسالمية ص) ١(
من تصريحاته حفظه اهللا تعالى لجمع من طلبة جامعة طهران صبيحة يوم ) ٢(

 .راحه من المعتقل هـ بعد اطالق س١٣٨٣الجمعة في ذي القعدة من عام 
هـ ١٣٩٨ جمادى األولى عام ١٦من المقابلة الصحفية لسماحة اإلمام بتاريخ ) ٣(
 ).المقابلة لمندوب جريدة لموموند الفرنسية(
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وهكذا فإّن اإلمام القائد رغم وضـوح المبـادئ التـي يـؤمن بهـا،               
وصالبته، وحرصه على تحويلها إلى واقع حي عملي في حيـاة هـذه             
األمة، فإنّه حرص من جانب آخر على حشد الطاقات المتاحة لتنفيـذ            

عمليـة اإلسـالمية الكبـرى التـي أشـرف علـى            المراحل األولى من ال   
قيادتها، تاركاً مهمة التنفيذ للمراحل الالحقة لوعي األمة التي تسـتلهم           

 ...منه الوضوح، والقوة، والعزيمة، والهدى
إّن هذه الروح االستيعابية التـي نقصـدها، ال تتميـز فحسـب فـي               

وصـاياه فـي    مواقف اإلمام القائد وإنما تعّبر عنها أفكـاره، وأقوالـه، و          
أكثر من موقف، ومناسبة، يقول اإلمام القائد مجّسداً روح االسـتيعاب           

 :لكل قطاعات األمة
يجب أن نعتبر أنفسنا، نحن وإياكم، أخوة أينما، وبأي حال كنـا،            >

يـد األخـوة إلـى       وعلينا أن نَمدَّ   ،وعلينا خلق تالحم مستمر فيما بيننا     
، ونعمـل مـن أجـل إنهـاء         إخواننا داخل الـوطن، فـي أّي ِزيٍّ كـانوا         

الخالفات التي وجدها االسـتعمار، ويوسـع نطاقهـا النظـام، وعمـالء             
األجانب ويستغلونها دائماً، ويجب أن نعلم أن ال أمل بالنصر بوجـود            
الخالفات ما بين فئات الشعب، وخاصة ما بين علماء الدين، والطلبـة            

 )١(.<المفكرين الواعين
التجمعات والمؤسسات التـي    إني أكن كل مودة، وإخالص لكل       >
 معات ـك التجـت تلـواء كانـالم، سـة اإلسـل خدمـن أجـل مـتعم

                                           
 .هـ٤/١٢/١٣٩٧من رسالة اإلمام للطلبة المسلمين في أمريكا وكندا في ) ١(
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والمؤسسات مؤلفة من علماء الدين الذين كانوا، ومـا زالـوا يقـدمون             
 .الخدمات الجليلة، أو من المفكرين والمثقفين الشرفاء

أمـا سـبب    .. إني أقدم خالص احترامي وودي إلى جميـع هـؤالء         
إخالصي، ومـودتي لهـم هـو كـونهم يقـدمون الخـدمات             احترامي و 

وخدمة اإلسـالم   .. الكبيرة لإلسالم بالعمل والقول، بأيديهم، وألسنتهم     
هي خدمة لالنسانية حيث إّن اإلسـالم مدرسـة القـيم والمثـل العليـا               

 )١(.<اإلنسانية
أنتم منتصرون إن شاء اهللا، ولكن بشرط أن ال تكونـوا متفـرقين،             >

هـواء النفسـية بحيـث كـل واحـد يعمـل لمصـلحته              أن ال تتدخل األ   
إننا جمعيا أخوة، أنا طالب علم، وأنت عالم، وذاك مهنـدس،           . الخاصة

وذاك مفكر، وذاك دكتور، وذاك جامعي، وذاك كاسب، مصيبة الجميـع           
واحدة، ويجـب أن نجلـس معـاً، ونعمـل، أرجـو اهللا أن يوفـق كـل                  

 )٢(.<األجنحة، ويرزقها السالمة
ــوا اال> ــا تســري   تجنّب ــة، ألنّه ــة، وحتمي ــات بصــورة مطلق ختالف

كالسرطان المدمر، إنها تشل النشـاطات، وتنسـي الهـدف األساسـي،            
، وكثيراً ما تسبب في تغيير المسار وتدفع بالمسـير إلـى غيـر الهـدف           

اطردوا األشخاص الذين يثيرون االختالفات أو الذين يتمّسكون بهـا؛          
                                           

 .هـ١٨/١٢/١٣٩٧من خطاب لإلمام في ) ١(
 .هـ١٣٩٨ جمادى األولى ١٠ من خطاب اإلمام في) ٢(
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ــين   ــن المدسوس ــوا م ــا أن يكون ــم إّم ــراض ألنّه ــن ذوي األغ  أو م
 )١(.<...السيئة

ورغم اهتمام اإلمام المظفّر بقطاعات األمة كافة، وحرصه الشـديد          
على استيعابها باتجاه خدمة المبادئ الكبرى كما رأينا، كان حفظه اهللا           
تعالى يولي اهتمامه بكل قطـاع علـى حـدة تنميـةً للطاقـات، وإثـراء            

 .لمسيرة العمل اإلسالمي الكبير
قفه في هذا السبيل توجيه الوصايا، وبذل النصح للخطباء،         فمن موا 

وللعلماء، لطالب المدارس، والنساء، وللمثقفين والمفكرين، والجنود       
 .ولكافة قطاعات األمة األخرى

ثم هو من جانب آخر يهـتّم بقـم المقدسـة، كمـا يهـتم بطهـران                 
 ويعيش آالم تبريز، كما يحتضن قلبه الكبير آهـات عبـادان، ويشـارك          

 .آذربيجان آالمها، كما يشارك خوزستان إلى غير ذلك
هكذا يستوعب اإلمام القائد بمبادئه العالية ومواقفه اإلنسـانية كـل           
قطاعات األمة المجاهدة، وطموحاتها، يأخذ بأيدي الجميع إلى حيث         

 .المصلحة اإلسالمية العليا

                                           
 .هـ١٣٩٨ ربيع األول ٥من رسالة اإلمام للطلبة المسلمين في أوروبا في ) ١(
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حاً حـول موقـع علمـاء اإلسـالم، وفقهـاء           ألجل أن نكـّون وضـو     
الشريعة في خط اإلمام الخميني حفظه اهللا تعـالى مـن الضـروري أن              

 :نسّجل الحقائق التالية حول العلماء في إيران
 يتمتّع علماء الشيعة اإلمامية في إيران كمـا ـ فـي سـائر أنحـاء      أـ

العـالم ـ باالسـتقالل عـن السـلطات السياسـية منـذ سـقوط الدولـة          
 .إلسالمية في العالم في السنين الغابرةا

وقد أفاد علماء الشيعة مـن هـذا الموقـف كثيـراً؛ إذ لـم يربطـوا                 
أنفسهم، وال مؤسساتهم بالظالمين، والطغاة، ولـم يتحملـوا شـيئاً مـن             
أوزارهم، وإنما ارتبطوا بجماهير األمة والمستضعفين، فكسبوا ودهم،        

 .ودعمهم
 ينفرد بهـا علمـاء الشـيعة عـن          وظاهرة االستقالل عن الحكومات   

ومـن المناسـب أن نشـير إلـى أن المسـلمين            . سواهم من المسلمين  
الشيعة يحرصون على االحتفاظ باستقاللهم حتى عن السلطات التـي          
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ينتسب شخوصها إلى مذهبهم؛ طالما لم تحكم تلك السلطات شريعة          
 !!.اهللا تعالى في حياة الناس

ـ  اميـة، ومــوقفهم مـن الظلــم،    تمشّـياً مــع نظـرة الشــيعة اإلم  ب 
ــالمين،    ــم، والظ ــدأ مكافحــة الظل ــاؤهم بمب ــزم علم ــالمين، يلت والظ
واالستعمار، كما يحكي ذلك تاريخهم الدامي الطويل من عصر األئمة          

حيـث يلتقـي التـاريخ مـع        ،  حتى العصر الحـديث    من آل البيت  
علماء الشيعة المجاهدين من أمثـال الشـيخ ميـرزا حسـن الشـيرازي              

طّم االحتكارات البريطانية في إيران في نهايـة القـرن التاسـع            الذي ح 
والشيخ محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين فـي         ، عشر الميالدي 

والسيد عبد الحسين شرف الدين الـذي       ، العراق ضد النفوذ البريطاني   
حمل لواء الكفاح ضد االستعمار الفرنسي فـي جبـل لبنـان، والسـيد              

لبروجردي الذين حطّموا كبرياء رضا بهلـوي        والكاشاني وا  يالمدرس
وابنــه وأســيادهم، والشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء والســيد 
الشهرستاني والصفوي والشيخ الخالصي، والسـيد الحيـدري والسـيد          

 .الحكيم والشهيد الصدر وغيرهم
وأخيراً يتصاغر التاريخ أمام عظمة اإلمـام الخمينـي الـذي أرعـب          

يعاً، وأثار فزع العمـالء فـي المنطقـة وحـّرك           قوى النفوذ العالمي جم   
 .موات األمة بعد طول رقاد، وركود، وهجعة

ـ جـ  بسبب ارتبـاط علمـاء الشـيعة بقطاعـات األمـة، وبالقواعـد        
الجماهيريــة الواســعة وكفــاح كثيــر مــنهم فــي ســبيل حريــة النــاس 
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واستقالل بلدانهم، وحرصهم على مكافحة الظلم والظالمين، وحملهم        
لناس، يحظى هؤالء العلماء بـالتكريم واإلجـالل والثقـة مـن            لهموم ا 

 .أوسع قطاعات األمة، وجماهيرها
ويشمل هذا الموقف قطاعاً واسعاً من غير المتدينين كـذلك، ممـا            
يوفر أرضية للعاِلم الشّيعي أن يتحرك، ويندفع باتجاه إنكـار المنكـر،            

 .ورد العدوان على اإلسالم، والمظلومين
اضحة تماماً لدى علماء اإلسالم في إيران أكثر مـن          وهذه الحالة و  

 .غيرهم من أقاليم العالم اإلسالم
ـ د  يمتاز علماء الشـيعة اإلماميـة بانتشـارهم الواسـع فـي جميـع        

المدن اإليرانية والقرى، واألرياف، وتقوم الحوزات العلميـة فـي قـم            
 المقدسة، ومشهد المطهرة، وطهران وغيرها بـدوٍر فّعـال فـي تغطيـة            
حاجات النـاس للعلمـاء والوعـاظ فـي المنـاطق المختلفـة، كمـا أن                
للمبلغين ـ الخطباء الذين ينشطون في مواسم شهر رمضـان المبـارك،    
ومحرم الحرام وصفر وغيرهاـ دوراً إيجابياً في توعية الناس إسـالمياً           

حيث يصل هؤالء الدعاة إلى أبعد المنـاطق مـن    ، واجتماعياً، وسياسياً 
 .لمة الهادية للناسأجل حمل الك

إّن هذه الخصائص التي يتمّيز بها علماء اإلسالم في إيران أهلتهم           
 .الحتالل أرقى المواقع في مسيرة اإلسالم الهادية في هذا البلد الطاهر

وبسبب هذه الخصائص المميزة لعلماء المسلمين في هذه الـبالد          
 ). اهللا بركاتهأدام(احتلّوا مساحة واسعة من اهتمامات اإلمام الخميني 



  خط االمام الخميني.......................................................................٧٠

ويمكن مالحظة المبادئ التالية في خط اإلمام القائد أعزّ اهللا نصره           
 :حول العلماء ودورهم في حركة التحرير، والبناء، والنهضة

بسبب األهميـة   : العالم التقي الواعي أهم أدوات التغيير االجتماعي      
ة القصوى التي يحتلها العلماء الواعون في حياة المسلمين، وفي مسير         

العمل اإلسالمي فقد أولى خط اإلمام القائد هذا الجهاز أهّميةً خاصة،           
ويالحظ أن العلماء والحوزات العلمية قد نالـت مـن اهتمـام اإلمـام               

 .القسط األوفر باعتبارهم طليعة األمة، وقادتها إلى الصالح، والهدى
 فها هو اإلمام سلّمه اهللا تعالى يحـدد أهميـة العـالم التقـي فـي                 أـ
 .جتمع، ويبّين أثره في التغيير نحو الخير والهدايةالم

 :يقول اإلمام حفظه اهللا تعالى بهذا الصدد
أنتم لستم كغيركم من الناس، فقد يباح لغيركم ما ال يبـاح لكـم،              >

بل قد يؤذن لهم ما يحرم عليكم، الناس يربؤون بكم عن إتيـان كثيـر          
يحملهم ذلـك علـى     وا منكم منكراً؟ أليس     قمن المباحات، فماذا لو ال    

 المبالغة في إساءة الظن باإلسالم وأهله؟
ويكمن الداء في حقيقة أن النـاس إذا أنكـروا ممـا تـأتون شـيئاً،                
فإنّهم يحاطون بالشكوك، وترتسم في أنظارهم عـن اإلسـالم صـورة            

 الظن بالفرد الواحد منكم،ولكنهم يسيؤون      اوءمعتمة، ويا حبذا لو أسا    
 )١(.<شرف االنتماء إلى دعاته، وقادتهالظن باإلسالم الذي لكم 

                                           
 .٧اإلمام الخميني ص: جهاد النفس) ١(
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فإذا انحرف العالم فمن الممكن أن تنحرف مع انحرافه أّمـةٌ مـن             >
ــه، وإذا اســتقام، وتحلــى بالصــفات  ــتعفن بنتن ــدة،  النــاس، وت الحمي

وأخلص دينه هللا، وعبده واتّقاه حـقَّ تقاتـه، فـإّن جـواً مـن الهدايـة،                 
 .وحسن السيرة سيسود األمة

يف كنتُ أزور بعض المدن، وكنت ألمُس في        في بعض أشهر الص   
أهلها التزاماً، وتمّسكاً بالتعاليم اإلسالمية، ويعود ذلك إلى وجود عالم          

 .على قدر كبير من الصالح، والورع والتقوى بين أظهرهم
فإن وجد في بلد عالم يحوز درجةً كبيرة من االسـتقامة والهـدى،             

سـيكون وجـوده مـدعاةً      وسالمة النفس، ويعمل في الناس بالتقوى، ف      
الستقامة الناس، وسالمة نفوسهم، وإن لم يحّرك باإلرشاد، والتوجيـه،          

 .والتبليغ لسانه، أو يده
ولقد رأينا أناساً، أعمالهم ترغّب الناس بـاآلخرة، ورؤيـتهم تـذكر            
باهللا، فكانوا مصداق ما ورد في الحديث عن الفضل بن أبي قرة، عـن              

قال الحواريون لعيسى بن    :  اهللا قال رسول : قالأبي عبد اهللا    
من يذكركم اهللا رؤيته، ويرغبكم     : يا روح اهللا من نجالس؟ قال     : مريم
 )١(.خرة عمله، ويزيد في علمكم منطقةفي اآل
 وها هو إمام األمة يدافع عن العلماء المجاهدين وينفخ فـيهم            -ب

 .روح الصمود والمواجهة
                                           

 .١/٣٩:  والرواية وردت في اصول الكافي٩نفس المصدر السابق ص) ١(
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دوا علـى علمـاء     ، واعت لقد هجموا على مركز اإلمام الصادق     >
اإلسالم، وشبابنا األعزاء وفي ساعة أو سـاعتين أغـاروا علـى غـرف              
الطلبة، وسرقوا أثاثهم، وحطموا أبواب الغـرف، ونوافـذها، وأحرقـوا           

وكـان الطلبـة يفـّرون إلـى كـل          ! عمائم الطلبة، وذرية رسول اهللا    
جانب، ويقذفون بأنفسهم من السطح هرباً من قسـوة رجـال األمـن،             

 )١(.<..، وهمجيتهم، فتكسرت عظامهم، وسالت دماؤهموالشرطة
فالعلماء الذين يطالبون بإنهاء تسلط العسـكريين علـى مقـدرات           >

الشعب، وعدم تدخلهم في السياسة وإجراء االنتخابات النزيهـة لكـي     
يستطيع الشعب اختيار ممثليـة األمنـاء فـي السـلطة التشـريعية، وأن              

، ويطالبون برفع الرقابـة عـن       تكون الحكومات محققة ألماني الشعب    
الصــحف والمجــالت والمطبوعــات، ومنــع دوائــر المخــابرات مــن 

إّن علمـاء الـدين فـي       ... التدخل، والتضييق على الجمـاهير وحريتهـا      
مواقفهم ومطاليبهم هذه يهدفون إلى الحؤول دون وقـوع المخـازي،           

 .)٢(<والفضائح السياسية التي تعود بأبلغ الضرر على الشعب كله
إّن الكثير من علماء اإلسالم، وطالب العلوم اإلسالمية، وغيـرهم          >

من األبرياء قـد زّج بهـم فـي السـجون ال لـذنب اقترفـوه، ودون أن                  
 )٣(.<يجري معهم تحقيق أو محاكمة

                                           
 .هـ١٣٨٢من مذكرة اإلمام إلى علماء طهران في ذي القعدة ) ١(

 .هـ١٣٨٤ن بيان اإلمام في جمادى اآلخر م) ٣)(٢(
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يا طـالب العلـوم اإلسـالمية، ويـا علمـاء المعاهـد والجامعـات               >
اعتـداءات  اإلسالمية، وأخص بالذكر علماء جامعة قم، ال تخافوا مـن           

وإهانات السلطة، عليكم أنتم حراس اإلسالم والقرآن أن تدافعوا عـن           
حصنكم الذي تعرض لهجمات األجانـب، وعمالئهـم الشرسـة، وأن           
تكملوا دراساتكم، وتهذبوا أخالقكم، واستمروا فـي إرشـاد الشـعب           

 .)١(<المضطهد، وتوعيته، واعلموا أن اهللا تعالى معكم
 تضحيات كبيرة، ومـنهم مـا يـزال فـي           واليوم يقدم علماء الدين   >

 ..أقبية التعذيب والمعتقالت وفيهم عدد من المجتهدين الكبار
 واحـدة مـن     )اعتـذار (ويحاول النظام العميل الحصول على كلمة       

علماء اإلسـالم مقابـل إطـالق سـراحهم، ولكـنهم نـراهم يفضـلون               
 .االعتقال على التراجع واالستسالم للنظام

فصلوا بـين اإلسـالم كعقيـدة ونظـام وبـين           فال يحق للبعض أن ي    
علماء الدين، وهـم حمـاة اإلسـالم، ولـيس لهـم أن يزعمـوا بـأنهم                 

 !يرحبون باإلسالم، ولكن ال ينقادون للعلماء
إن هؤالء العلماء هم السباقون دائماً إلـى انجـاز المهـام الوطنيـة،              

 )٢(.<وإنهم هم الذين يقدمون التضحيات الكبرى
 : من أدوات الهدم االستعماري وّعاظ السالطين-٢

                                           
 .هـ١٣٩٢/رجب/٢من بيان اإلمام القائد في ) ١(

 .هـ١٣٩٧ ذي الحجة ١٨من خطاب لإلمام في ) ٢(
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ابتلي اإلسالم، وقادة اإلصالح في العالم اإلسالمي قـديماً وحـديثاً           
بطبقة وعاظ السالطين الـذين يسـتأكلون بـدين اهللا، ويقولـون مـا ال               

 .يفعلون، ويسخرون الدين للدنيا
ويتواجد هؤالء في الغالب في بالط الطـاغوت أو يكونـون رهـن             

ئق، ويواجهوا أهل الدين واإلصالح ويقفـوا فـي         إشارته، ليقلبوا الحقا  
 .وجه الخير، وعمليات االنعتاق من الظلم، وحكم الطواغيت

وقد امتألت قصور حكام األمويين والعباسيين، وسـالطين الدولـة          
العثمانية، وغيرها من الطواغيت بزمر كثيرة من هذا الطراز ذي النزعـة     

 .الوصولية
ريخ اإلسالمي القديم، والحـديث     وكما ابتلي المصلحون طوال التا    

بهذا النمط الضال المضل مـن علمـاء السـوء ابتليـت حركـة الجهـاد               
 .اإلسالمي في إيران بهم أيضاً

وكما حاول الطاغوت قبل انتصار الثورة اإلسالمية في إيـران دفـع    
تلك الطبقة باتجاه عرقلة المسيرة اإلسالمية كذلك حـاول االسـتعمار،           

للوقوف ) رجال الدين ( جميعها أن تسخّر بعض      وقوى النفوذ العالمي  
في وجه التيار اإلسالمي المبارك في هذا البلد الطـاهر بعـد االنتصـار              

حيث ما زالت قضية شريعتمداري، وأضـرابه ماثلـة         ، اإلسالمي الكبير 
 من أمير المؤمنين علي بـن أبـي         )قراء المصر (للعيان تذكرنا بموقف    

الطين الذين ذبحت فتـاواهم     ، وتذكرنا بسلسلة وعاظ الس    طالب
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اآلثمة كثيراً من حملة الهدى، ورجال االصالح عبر تاريخ المسـلمين           
 ..الطويل

ـ كما يسميها اإلمام الخميني أعزّه اهللا       < فقهاء السالطين >إن ظاهرة   
تعالى ـ ال تستدعي تهاوناً أبداً إنما يجب فضح هذه الطبقـة المضـلة،    

.. ا، وإنزال العقاب الصارم بحقهـا     وتجريدها من األسلحة التي تمتلكه    
هؤالء ليسـوا   : اطردوا فقهاء السالطين  >: يقول اإلمام القائد بهذا الصدد    

بفقهاء، وقسم منهم قد ألبستهم دوائر األمن، واالسـتخبارات العمـائم           
لكي يدعوا اهللا للسلطان، ويستنزلوا عليه بركاته ورحماتـه، وقـد ورد            

 ".م على دينكمفاخشوه: "في الحديث في شأن هؤالء
هؤالء يجب فضحهم؛ ألنّهم أعداء اإلسالم، يجب على المجتمـع          
أن ينبذهم، ففي نبذهم واحتقارهم نصر لإلسالم ولقضية المسـلمين،          
يجب على شبابنا، وأبنائنا انتزاع عمائم هؤالء من فوق رؤوسهم، أين           
شبابنا في إيران؟ ال أقول اقتلوا هؤالء فلتنـزع عـنهم عمـائمهم علـى               

قل، على الناس جميعاً أن يمنعوا هؤالء من الظهـور فـي المجتمـع              األ
بمالبس رجال الدين؛ ألّن فـي ذلـك تلويثـاً، وتدنيسـاً لهـذا اللبـاس                

 )١(.<الطاهر الشريف
ينبغي قبل كل شـيء أن نعلـن عـن مؤقفنـا مـن رجـال الـدين                  >

 الذين يعتبرون اليوم أشد األعـداء خطـراً علـى اإلسـالم،             –المزيفين  
                                           

 .١٤٣الحكومة اإلسالمية ص) ١(
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لمين، وعلــى أيــديهم تنفــذ المشــروعات المشــؤومة ألعــداء والمســ
 وينبغي أن نطردهم من المراكـز       –اإلسالم األلداء، وعمالء االستعمار     

العلمية الدينيـة والمسـاجد، واألوسـاط والمحافـل اإلسـالمية، حتـى             
نستطيع أن نقطع يد االسـتعمار المعتديـة وأعـداء اإلسـالم، وأعـداء              

 عن استقالل األمة اإلسالمية، ونصـون هـذا         القرآن الكريم، وأن ندافع   
 )١(.<االستقالل

                                           
 .هـ١٣٩٣/ صفر/٩من بيان لإلمام القائد في ) ١(
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فـي طـف    لم تعد المأساة الدامية التي تعـرض لهـا آل النبـي           
، ومـا أعقبهـا مـن     كربالء وفي طليعتهم اإلمام الحسين بن علـي       

تعريض لبنات الرسالة المصونات إلـى األسـر، واإلهانـة بشـكل لـم              
د له تاريخ المسلمين مثيالً، وما تبـع ذلـك مـن تصـاعد لموجـة                يشه

الطغيان والنأي عن المنهج الّرباني في الفكر، والعمل، على يـد حفنـة             
أموية ظالمة ترفض دين اهللا تعالى، وتعمل فـي عبـاد اهللا عـزّ وجـل                
بالجهل والهوى، وترتكب فـي حـق الـدين، وأهلـه أبشـع الجـرائم،               

 ..الناسوأبعدها أثراً في دنيا 
وقد أشار لذلك ثامن أئمـة أهـل البيـت اإلمـام علـي بـن موسـى            

إّن المحّرم شهر كان أهـل الجاهليـة يحرمـون فيـه            : بقولهالرضا
الظلم، والقتال، فاستُحلّت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبيت فيه          
ذرارينا، ونساؤنا، وأضرمت النار في مضـاربنا، وانتهـب مـا فيهـا مـن          

إن يـوم الحسـين أقـرح    .....تُرَع لرسول اهللا حرمة في أمرنـا    ثقلنا، ولم   
 .جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا
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لم تعد تلك المأساة الرهيبة مرهونة بظرفهـا التـاريخي عـن            : أقول
استيعابها، فتجاوزت حدود الزمان، والمكـان لتكـون قضـية الرسـالة            

ه األمـة،   الكبرى التي تغلغلت في ضمير المستضعفين مـن أبنـاء هـذ           
ينتظر الحريصون على هذا الـدين أخـذه        " ثأر تاريخي "وتحولت إلى   

من جميع الطواغيت الذين يعبرون عـن االمتـداد الحقيقـي لـرؤوس             
 !النكسة في تاريخ المسلمين

فـي تصـور المسـلمين الشـيعة        ومن أجل هذا صار الحسين    
 كّرس لها كـل الطاقـات المتاحـة       نسى، وأن تُ  قضية مبدأ يجب أن ال تُ     

 .بحرارة حسينية، وحسم علوي، ال يعرف لغة المساومة، واالنهزام
 حياً في نفوس المظلومين، وبقيت أهدافه،       فقد بقي الحسين  

 حتـى يسـتأنف اإلسـالم وجـوده         ،وشعاراته تتخطى الزمان، والمكان   
 .العملي في دنيا الناس فيزيل الظلم ويكفكف دموع المظلومين

بعـد ملحمـة   أسسه آل البيـت  الذي ـويعتبر المنبر الحسيني  
ـ الطف مباشرة ، ويسـتقطب   مناراً خالداً يشعُّ بمبـادئ الحسـين   

،  ويضخ فيهم روح الحسين    ،حوله جماهير المستضعفين والثوار   
وعزيمته وحرصه على تحطيم االنحراف ومحـاوالت اإللتفـاف علـى     

 .مصلحة األمة ، ونهضتها، وكرامتها
الشعوب اإلسالمية حرصاً على    والشعب اإليراني المسلم من أكثر      

 ومنبر الحسين، ومـن أكثـر الشـعوب اصـطباغاً            الحسين يمباد
 .بالصبغة الحسينية في مواجهته للظلم، والظالمين
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، ومجرد ذكٍر اسـتطرادي     للحسين) عاشق(فالشعب اإليراني   
 أمام جمهور من هذا الشعب تتجلى حقيقة هـذا          لقضية الحسين 

ة مصـحوبة بنـداءات التصـميم علـى     العشق الحسـيني بـدموع سـاكب     
مواصلة الطريـق حتـى يتحقـق لشـريعة اهللا عزهـا، ومجـدها تحـت                

 !الشمس
في محرم الحرام، وصـفر، وغيرهـا مـن         $ إّن مناسبات الحسين  

أيام العام تُعّد أخصب األوقات للتوعية الجماهيرية الواسعة بمختلـف          
 ).نيةالمجالس الحسي(األفكار والمفاهيم، اإلسالمية من خالل 

إّن هذه الحالة الشعبية التاريخية لـدى المسـلمين الشـيعة وفّـرت             
موقعاً متقـدماً فـي مختلـف األحـداث التاريخيـة           لمنبر الحسين 

 !الكبيرة التي صنعها هذا القطاع اإلسالمي الواسع أو ساهم في صنعها
واضحة من خالل مـا يحدثـه منبـره         كانت بصمات الحسين  

ي كافة االنتفاضـات الشـعبية اإلسـالمية،        المبارك في األمة من روح ف     
وردود الفعل اإلسالمي ضد الظلم واالستعمار، األمر الذي كـان جليـاً            

 .في ثورة العشرين في العراق، وفي الجهاد ضد االنكليز قبلها
خرداد المصـادف   ) ١٥(اضة  فجلي األثر في انت   $ ومنبر الحسين 

ت ومـا تالهـا     هـ في إيران ضد الطاغو    ١٣٨٣ من المحرم من عام      ١٢
 !من أحداث ومواقف
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كما أن للمنبر الحسيني يداً بيضاء في دعم مسيرة الثورة اإلسالمية           
المظفرة، وانتصارها، وتعزيزها بعد ذلك مما يضـيق المقـام هنـا عـن              

 .استعراضه
ــين     ــر الحس ــا منب ــي يحتله ــة الت ــذه المكان ــية إّن ه وقض

، جعلت  في اإلسالم وفي ضمير الشعب اإليراني المسلم      الحسين
 يحسب لها حسابها الخـاص ويحـّدد        )أعزّ اهللا نصره  (اإلمام الخميني   

 ..لها موقعها المناسب خالل مبادئه ومواقفه
 :يقول اإلمام حفظه اهللا تعالى بهذا الخصوص

إّن مجالس العزاء هذه لم تعط قيمتها الحقيقية في جميـع أنحـاء             >
اء؛ ألنّهـم قـد ال      العالم، وقد يصفنا المتأثرون بالغرب بأننا شـعب بكّـ         

يسعهم فهم الثواب الكبير الذي يمنح لمجلس العزاء الحسـيني، كمـا            
أنّهم ال يمكنهم أن يدركوا األمور الواردة بخصـوص بعـض األدعيـة             

إنهــم ال .. المـأثورة، وكـم مــن الثـواب يمــنح السـطران مــن الـدعاء     
 إّن الجانب السياسي من هذه األدعيـة،      .. يستطيعون فهم ذلك، وإدراكه   

ومن هذا التوجه هللا سبحانه وتعالى، وتوجيه جميع الناس نحو نقطـة            
إّن الهدف مـن    .. واحدة هو تحشيد كل الطاقات ألجل هدف إسالمي       

مجالس العزاء الحسيني لـيس البكـاء فحسـب علـى سـيد الشـهداء،               
 والحصول على الثواب، وإن كان يوجد مثل هذا األجر فعـالً، ولكـن            

 در ـنا في صـاسي الذي خطط له أئمتـسيالهدف المهم هو الجانب ال
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 )١(.<اإلسالم ليبقى إلى النهاية
وهذه بعض المالمح التي تحدد مكانة المنبر الحسـيني فـي خـط             

 :)حفظه اهللا تعالى(اإلمام الخميني 
هتمام اإلمام القائد بإقامة المـآتم الحسـينية، والحـرص علـى     إأ ـ  

كـي سـيرته    ــ كمـا تح    حضورها، وإحياء مناسبات أهـل البيـت      
 .العطرة قبل الثورة وبعدهاـ 

ب ـ حرص اإلمام على أن يكون العلماء أصحاب منابر يخاطبون  
.. األمة من خاللها، وينفخون فيها روح الفضيلة، واالستقامة والصـمود         

قد تمتـد أيـدي السـوء، وتنفـث         >: يقول حفظه اهللا تعالى بهذا الصدد     
لتربوية وبرامج اإلصالح،   السموم ، من أجل تقليل االهتمام بالشؤون ا       

ن يمارسـوا القيـام بـدور التوجيـه         أوتعيب على ذوي المقام العلمـي       
 .واإلرشاد ، وتنزّه العالم عن أن يكون منبرياً

كان صاحب منبر، وعلى المنـابر      ألم تعلموا أن أمير المؤمنين    
كان ينصح الناس ويحذرهم ويبشرهم ويعمل على توجيههم، وعلـى          

 )٢(.<ذلك سار باقي أئمتنا بمقدار ما سمحت به الظروف
ج ـ دعوته للناس في أكثر مـن مناسـبة لالهتمـام بإحيـاء ذكـرى       

في المحـرم الحـرام، وغيـره مـن          وآل البيت  اإلمام الحسين 
 .لعزاء وإقامة المواكب الحسينية في البالدخالل نصب مجالس ا

                                           
 .هـ ١٤٠٢ شعبان ٢٩من خطاب اإلمام القائد في ) ١(

 .٢٠ ص:جهاد النفس) ٢(
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على خطباء المنبر الحسيني كأهم )أعزّ اهللا نصره(عتماد اإلمام إد ـ  
 :كما في بيانه التالي.. أعمدة النهضة اإلسالمية الكبرى في هذه البالد

ليعلم حضرات المبلغين، والخطباء المحترمين ـ كثّر اهللا أمثالهم ـ   >
ــع اله  ــذلك جمي ــة، وك ــيد   كاف ــآتم لس ــي الم ــة، ومقيم ــات الديني يئ

، وليكونوا على بينة من أّن السلطة الطاغية خوفاً مـن أن           الشهداء
تتعّرى، وتنفضـح جرائمهـا وأعمالهـا الالإنسـانية، ومعاداتهـا للـدين             

خشـية أن تتعـرض للهتـك مـن فـوق منـابر             .. ولمصالح الوطن العليا  
ة أخرى عندما   تجمعات المسلمين في هذه األيام، قدمت على فضيح       

قررت أخـذ التعهـدات مـن المبلغـين، والخطبـاء ورؤسـاء الهيئـات               
ومن الضروري أن أذكركم بأن هذه التعهدات إضافةً لكونهـا          .. الباغية

فاقدة لقيمتها القانونية فهي ال تؤثر أيضاً على من يخالفهـا ألن الـذين              
يحاولون فرض االلتزامات عليكم هم من المجرمين الذين يستحقون         

 ..المطاردة والعقاب
إن السكوت  .. اعلنوا شجبكم، واستنكاركم لعمل الحكومة الخياني     

في هذه األيام ليس هو فقط تأييداً لمواقف السلطة الغاشـمة بـل هـو               
ال تخـافوا، وال يـدخل      ... كذلك دعم ألعداء اإلسالم فـي كـل مكـان         

)١(.<قلوبكم الرعب من تهديد ووعيد السلطة وأجهزة أمنها، وشرطتها        

                                           
 .هـ١٣٨٣من بيان اإلمام إلى الخطباء الحسينيين في المحّرم الحرام عام ) ١(
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مشاركة المرأة للرجل في مختلف شؤون الحيـاة العامـة، بالشـكل            
الذي ألفه المجتمع اإليراني مظهر حضاري متقدم، ال أعلم لـه شـبيهاً             
في المجتمعات الشرقية المجـاورة، وقـد أفـادت الحركـة اإلسـالمية             

خهـا الجهـادي    المباركة في إيران مـن هـذه الظـاهرة كثيـراً فـي تاري             
إذ لم تقع مسـؤولية الكفـاح علـى أحـد شـطري المجتمـع                ، الطويل

 الشطر الثاني فـي  –اإليراني المسلم دون اآلخر، وإنما تحّملت النساء     
ن إ نفس المهام الرسالية التـي نهـض بهـا الرجـال، و            –هذا المجتمع   

 !كانت هناك بعض االختالفات التفصيلية في األنشطة، والمسؤوليات
 من خالل التاريخ لهذا الشعب المسـلم أن عـدد النسـوة             ويالحظ

الالئي سقطن في سـوح الشـهادة، أو اللـواتي رزحـن تحـت أغـالل             
 خـرداد   ١٥(السجون والمعتقالت كان كبيراً جداً؛ فشهيدات انتفاضـة         

وحدها قد بلغن المئات فـي يـوم واحـد فـي طهـران              ) هـ١٣٨٣عام  
دور المـرأة فـي معـارك       وقد كان   !! وحدها ناهيك عن المدن االخرى    

المصير األخرى موازياً لدور الرجـل بمـا فـي ذلـك أحـداث الثـورة                
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الظافرة، وما بعدها ، فقد اشتركت النساء في مختلف مظـاهر الكفـاح             
من اإلضراب والمظاهرات واالعتصام واالضراب عن الطعام والتوعية        

 .الفكرية وحتى الكفاح المسلح
ذا البلد المجاهد تعد مـن مفـاخر   إّن مسيرة المرأة، وكفاحها في ه  

التاريخ اإلسالمي الحديث فكفاح المرأة فـي إيـران اإلسـالم يـذكرنا             
بكفاح خديجة أم المؤمنين، وفاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين مدرسـة              

فـي نهضـته الكبـرى،      $ وزينـب الكبـرى شـقيقة الحسـين        ،اإلمامة
 !وغيرهن من مجاهدات عصر الرسالة الزاهر وما بعده

لواقع العملي لمسيرة المرأة في هذا البلد الطيب قد جـاء           إّن هذا ا  
نتيجة إليمان المـرأة بقضـية اإلسـالم الكبـرى، واسـتجابتها لقيادتهـا              
اإلسالمية المجاهدة التي أيقنت بإخالصـها وحرصـها علـى مصـلحة            

ة مـن دور كبيـر فـي حركـة          أإن ما نهضت بـه المـر      .. اإلسالم واألمة 
 إضافة إلى أهميـة هـذا القطـاع الحيـوي           اإلسالم التاريخية في إيران،   

نفسه في الحياة والنهضة، قد وفّر كامل المبررات الهتمام خط اإلمـام            
بالمرأة، ومنحها موقعاً متقدماً في مسـيرة النهضـة اإلسـالمية الكبـرى             

 .التي يضطلع اإلمام القائد بقيادتها
 : بهذا الخصوص)أعزّ اهللا نصره(يقول اإلمام القائد 

زُّ بنساء إيران المكرمات إذ حصـل فـيهن ذلـك التحـول     إنني أعت >
الذي استطعن به إحباط الخطط الشـيطانية التـي دامـت لمـدة تفـوق       
الخمسين عاماً بمعاونة المخططين األجانب، وأتبـاعهم الـدنيئين مـن           



 ٨٥...........................................................اإلمام خط في المرأة موقع

 

الشعراء السخفاء، والكتاب واألجهزة اإلعالميـة المـأجورة، أثبـتن أّن           
م يتبعن الضالل، ولم يتأثرن بالمؤامرات      النساء المسلمات الفضليات ل   

 .المشؤومة التي يحيكها الغربيون، والمتأثرون بهم
على الرغم من تلك الدعايات الكثيرة فـي األبـواق طـوال سـلطنة              
بهلوي الغاصبة، فإنه باستثناء ثلـة مـن النسـاء المرفهـات، وأتبـاعهن              

النسـاء  الساواكيات والمطيعات لهن لم تسقط الفئـات المليونيـة مـن            
الملتزمات في مصيدة مكائد عشاق الغرب، وأظهرن ببسالة مقاومتهن         
طوال تلك الخمسين سنة السوداء بوجوه مشرقة أمـام اهللا، والشـعب،            
أما في هذا التحول اإللهي األخير، فإنّهن قطعن بكـل جديـة ، وإلـى               
األبد آمال ذوي القلـوب العميـاء الـذين كـانوا وال يزالـون يتخـذون                

 .لة لهمالغرب قب
النصر والعزة للنهضة اإلسالمية لنسـاء إيـران المعظمـات والفخـر            
لهذه الفئة العظيمة التي ساهمت كثيراً في انتصـار الثـورة، بحضـورها             

 ...بكل بسالة في ساحة الدفاع عن الوطن اإلسالمي والقرآن الكريم
رحمة اهللا على األمهات اللواتي أرسلن شبابهن البواسل إلى ساحة          

 ... عن الحق، ويفتخرن بشهادتهم القيمةالدفاع
التحيات المتواصلة للنساء الالئي يعملن اليوم فـي جميـع أرجـاء            
البالد، لتربية األطفـال وتعلـيم األميـين وتـدريس العلـوم اإلنسـانية،              

وسـالم مـن اهللا تعـالى علـى النسـاء           ، والتعليم لثقافة القرآن المعطـاء    
في هذه الثورة وألجـل الـدفاع عـن    اللواتي ِنلْن درجة الشهادة العالية   
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الوطن، وعلى اللواتي يعملـن فـي خدمـة المعـوقين والمرضـى فـي               
 )١(.<..المستشفيات والمستوصفات

 حـول المـرأة     )حفظـه اهللا تعـالى    (وتجسيداً لمفاهيم خط اإلمـام      
ودورها العظيم في النهضة اإلسالمية اهتّمت مواد الدستور اإلسـالمي          

إيران برفع مستوى المرأة إلى الحد الممكن       للجمهورية االسالمية في    
وإزالة كافة المعوقات عـن طريـق نهضـتها ومسـاهمتها فـي التغييـر               

 : فقد جاء في مقدمة الدستور ما يلي، االجتماعي الكبير
وضمن هذا المفهوم في األسرة، فإن المرأة تخـرج مـن إطـار              .. >

السـتهالك  كونها شـيئاً جامـداً، أو أداة للعمـل، وكونهـا فـي خدمـة ا               
واالستثمار وباإلضافة إلى أنها تستعيد مسـؤولياتها الخطيـرة والقيمـة           

 ةفإنها سـتكون زميلـ   ، كأم ومربية في تنشئة اإلنسان العقائدي الطليعي      
للرجل في مجاالت الحياة الفعالة وبالنتيجـة فإنهـا تتحمـل مسـؤولية             

 )٢(.<أخطر وتتمتع في المنظار اإلسالمي بقيمة وكرامة أرفع
 :  جاء في المادة العشرين من الدستور ما يليكما

ة والرجل بحماية القـانون بصـورة   أيتمتع جميع األفراد سواء المر   >
متساوية كما يتمتعون بكافة الحقوق اإلنسانية السياسية، واالقتصـادية         

 )٣(.<واالجتماعية، والثقافية، مع مراعاة الموازين اإلسالمية
                                           

 جمادى اآلخر ١٩من رسالة لإلمام بمناسبة يوم المرأة المسلمة في إيران في ) ١(
 .هـ١٠٤١

 ).المرأة في الدستور( فصل ١٣الدستور ص) ٢(
 .٢٤نفس المصدر الثاني ص) ٣(



 ٨٧...........................................................اإلمام خط في المرأة موقع

 

 دستور الدولـة اإلسـالمية الفتيـة        أما المادة الواحدة والعشرون من    
 :فقد جاء فيها بخصوص المرأة ما يلي

الحكومة مسؤولة عن توفير حقوق المرأة في كافة المجاالت مع          >
 :مالحظة القيم اإلسالمية وعليها القيام بما يلي

 خلق األرضيات المسـاعدة لنضـج شخصـية المـرأة، وإحيـاء             -١
 .حقوقها المادية والمعنوية

مهات وخاصة في مرحلة الحمـل، وحضـانة الطفـل،          حماية األ  -٢
 .وحماية األطفال فاقدي الولي

 .إيجاد محكمة صالحة للمحافظة على كيان، وبقاء العائلة -٣
 إيجــاد ضــمان خــاص لألرامــل، والنســاء العجــائز وفاقــدات -٤

 .المعيل
 منح قيمومة األوالد لألمهات الصالحات في حالة انعدام الـولي           -٥

 .)١(<حظة مصلحة األوالدالشرعي مع مال

                                           
 .٢٤نفس المصدر السابق ص) ١(
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فـر فـي جهـاده      ية التي يتبناها إمام األمة المظ      األساس يءمن المباد 
، وهـذه   <االعتماد المباشر علـى األمـة كأسـاس للنهضـة         >الطويل هو   

حقيقة نجدها جلية فـي كثيـر مـن أفكـار اإلمـام القائـد، ومفاهيمـه،                 
 .ومواقفه

النهضة اإلسالمية الطويل فـي إيـران لـم نجـد اإلمـام             فعبر تاريخ   
القائد يضع ثقته بقطاع من األمـة دون سـائر القطاعـات، وإنمـا كـان                
يخاطــب الجميــع، ويحــرك الجميــع، ويثيــر همــم الجميــع، وحتــى 
المؤسسة العسكرية التي كانت في يوم ما أداة قمع بيد الطواغيت كان            

معركة المصير، وقد وفقه اهللا     اإلمام يحرص على ضّمها إلى األمة في        
 ...تعالى إلى ذلك قبل االنتصار اإلسالمي الكبير

وبقدر ما وضع اإلمـام ثقتـه بمجمـوع األمـة بادلتـه األمـة نفـس                 
المشاعر وبنفس الثقة، فصار نشيد ثورتها وعنـوان مجـدها فـي كـل              

 .موقف، وأملها الذي تنتظر على يديه الخالص



  خط االمام الخميني.......................................................................٩٠

حرك المدن والقرى واألرياف النائيـة      فعندما يأمر اإلمام بالحركة تت    
ويتحّرك السوق، والمسجد والجامعة والمصنع، وكل الجماهير، وحين        
يتطلب الموقف انتظـاراً أو مراقبـة لموقـف تلّبـي األمـة بجماهيرهـا               

 .العريضة نداء اإلمام، وتصغي لما يقول، ويأمر
إنك إذا استعرضت، وصايا اإلمـام، أو خطبـه، أو مـا كتـب تجـد                

وهـذه بعـض فقـرات مـن        .. ةًيق االعتماد على األمة كلها جليـ      مصاد
على العلمـاء   >: س من خاللها هذا الموقف العملي الحكيم      ّمأقواله نتل 

ــل    ــي المســاجد، والمحاف ــاء الشــعب ف ــاء أن يشــرحوا ألبن والخطب
 ...المؤامرات التي تحيكها السلطة وراء الكواليس

كتبوهـا فـي    وعلى المراجـع العظـام أن يبـدو وجهـة نظـرهم وي            
البيانات والكتب، وأن يقوموا بفضح وطرد، وتعرية كل من يتعاون مع           

 ..السلطة
وعلى المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم عندما يعلنون اإلضراب،         

 .)١(<وذلك من أجل حفظ أحكام القرآن وصيانتها
عقد اآلمال وأنـا فـي منفـاي الثـاني علـى جهـود الشـباب              أ إنني>

، وجامعيين، واآلن على الجيل المثقف المسلم       المسلم من علماء دين   
وعلى الرجال الواعين أن يبذلوا كـلّ مـا فـي وسـعهم وبـأي طريقـة                 

 تعـرف   يممكنة لنشر تعاليم اإلسالم، والتعريف بقادته المخلصين لك       
                                           

 .هـ إلى العلماء والخطباء١٣٩٢ صفر ٨من بيان لإلمام القائد في ) ١(



 ٩١............................................................للنهضة أساساً األمة اعتماد

 

جماهيرنا المسلمة المهمـة الخطيـرة التـي يتحمـل أعباءهمـا علمـاء              
 )١(.<..الدين
.. يبـادر إلـى تحطـيم هـذه األغـالل         فعلى شعب إيران البطل أن      >

والمخـازي  .. وعلى جيش إيران أن ال يسمح بوقـوع هـذه اإلهانـات           
على أساتذة الجامعة إطالع الشباب على ما يجري        .. على أرض بالده  

وعلـى جميـع فئـات      .. وعلى الطـالب أن يتحركـوا     .. وراء الكواليس 
وض الشعب أن تتناسى خالفاتها الجزئية وأن تتجه بكـل قوتهـا لخـ             

 )٢(.<معركة االستقالل والتحرر
وتمشّياً مع خط اإلمـام القائـد حـرص الدسـتور اإلسـالمي علـى          
صياغة بنوده وأبوابه لصنع التجربـة اإلسـالمية الجديـدة بمـا يحقـق              
مصلحة اإلسالم العليا، وجماهير األمة، حتى أن والية الفقيه التي تعـد            

دستور على أنها ال    جوهر الحكومة اإلسالمية وإطارها األساس نصّ ال      
ألحد من الفقهاء العدول إالّ َمن تتقبـل األكثريـة          < هذه الوالية > تعقد  

 :من األمة قيادته
تكون والية األمر، واألمة في غيبة اإلمام المهدي عجل اهللا فرجـه            >

في جمهورية إيران اإلسالمية للفقيه العادل، التقي، العـارف بالعصـر،           
                                           

 .هـ١٣٩٣ صفر ٩من رسالة للطلبة المسلمين في الخارج في ) ١(

 .هـ١٣٨٤من بيان اإلمام في جمادى اآلخر عام ) ٢(
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 تعرفـه أكثريـة الجمـاهير، وتتقبـل         الشجاع، المـدير، والمـدبر الـذي      
 )١(.<قيادته

وهذا ما يجسد بقوة، ووضوح أهمية دور األمة عموماً فـي الثـورة             
والدولة والنهضة اإلسالمية من خالل مفاهيم خط اإلمام الخميني أعز          

 .اهللا نصره

                                           
 .٢٠المادة الخامسة من الدستور ص) ١(
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، بأمورهم من    إّن معايشة اإلمام القائد لمآسي المسلمين، واهتمامه      
أسس مبادئه في حياته الجهادية كلها، وهل كانت نهضـته إالّ ترجمـة             

 !الهتمامه بمصلحة اإلسالم، والمسلمين؟
والناظر فيما كتبه اإلمام القائد، وما أوصى به، وما خاطب به األمـة             

 بـأمور   )حفظه اهللا تعالى  (يتجلى له بقوة، ووضوح عمق اهتمام اإلمام        
التي تشمل العالم اإلسالمي كلّه، وتغمـر أبوتـه،         المسلمين، ومساحته   

 .ورعايته جميع المسلمين
ويمكن مالحظة هذه الحقـائق والمفـاهيم العمليـة بوضـوح مـن             

 :خالل أمرين
 . معايشة اإلمام لمشاكل األمة في إيرانـأوالً 

ال تكاد تجد حدثاً عاماً تعاني منه األمة في إيـران، أو ظلمـاً يقـع                
و كارثة تحل في أقليم من أقاليم هذا البلد إال وترى           على قطاع منها، أ   

في طليعة من يحمل همَّ األمة في إيران        )عز اهللا نصره  أ(اإلمام الخميني 
 !فيتألم حين تتألم، ويعيش المعاناة حين تتعرض األمة لمعاناة أو أذى
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 :وهذه بعض المصاديق العملية في هذا المضمار
 :)لىحفظه اهللا تعا(يقول اإلمام القائد 

جـه  واليوم، تحاك مؤامرات أشمل وأخطر والتي تكشف عـن الو         >
مـاتهم الخبيثـة، يقصـدون بتنفيـذها        الحقيقي لعمـالء االسـتعمار ومه     

تحطيم المعاقل المعادية لالستعمار وتبديلها بجهات تخدم االستعمار        
حالل عمالئهم محـل العلمـاء وتنحيـة        إ: وبكلمة موجزة . والصهيونية

تنصــيب أصــحاب العمــائم المرتــزقين ورجــال الخطبــاء الشــرفاء و
 ...مخابراتهم الفاسدين على منابر اإلسالم ومنبر الرسول األعظم

ومن أهداف هذه المؤامرات إنشاء عصابة من المرتزقة لكي تحل          
بحيـث يصـبح عـاِلم      ، محل علماء الدين ومراجع المسـلمين العظـام       

وظفـاً لـدى    بـل م  ، الدين ليس مختـاراً مـن قبـل الجمـاهير المؤمنـة           
ــاف والمخــابرات    ــا القــذرة كمنظمــة األوق ــة وفــي أجهزته الحكوم

وبذلك يتمُّ القضاء علـى سـمعة اإلسـالم وعلمائـه ويفـتح             ! واإلعالم
 !الطريق أمام المستعمرين

وأخيراً يتحقق هدفهم في تحويل اإلسالم والعلماء القـوة المنيعـة           
تخدمها الظالمون  والمعادية للظلم واالستبداد واالستعمار إلى حربة يس      

 .والمستبدون والمستعمرون
 بتنفيـذ هـذه     – حسب األخبار الـواردة مـن إيـران          –وقد باشروا   

المــؤامرة االســتعمارية الخطــرة، فأخــذت دوائــر األوقــاف المعاديــة 
والمراكـز   لإلسالم، باإلشراف على المساجد والحسينيات والمـدارس      
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د جعـل العلمـاء     وهم بصـد  !! اإلسالمية األخرى وشؤون علماء الدين    
والخطباء وأئمة الجماعة كأداة لتنفيذ األهداف الالمشـروعة لألجهـزة          
البوليسية ولعمـالء االسـتعمار القـذرين، وإجبـارهم علـى االسـتقالة             
واختيار العزلة وتسليم المعاقل اإلسالمية إلى أعـداء الـدين وعمـالء            

 .المستعمرين
يسـمونها بــ    هذه هي الثمرة المشـؤومة للشـجرة الملعونـة التـي            

وما هي إالّ ثورة دمويـة لـم        )! ثورة الشاه والشعب  (و)! الثورة البيضاء (
يَر منها الشعب خالل األعوام العشرة التي مضت عليها؛ سوى المزيـد         
مــن الفقــر والــذل والقتــل الجمــاعي والّرمــي بالرصــاص وحــوادث 
اإلعدامات غير الشرعية وزّج علماء اإلسـالم والشـباب المسـلم فـي             

 .ون والمعتقالتالّسج
إنَّ هتك المقدسات اإلسالمية وقتل علماء الدين والمؤمنين تحت         
التعــذيب والهجــوم علــى المدرســة الفيضــية والجامعــات ومجــزرة 

التي ذهب ضـحيتها خمسـة      )  خرداد ١٥ (١٩٦٣الخامس من حزيران    
الموصـومة بالعـار    ) ثـورة الشـاه   (عشر ألف قتيل، هذه هي ما أثمرته        

 .والخزي
عطاء الحصانة القضائية إلى العسكريين األمريكان وأقربائهم       وإنَّ إ 

وخدمهم ودوس كرامـة البلـد، وضـرب اسـتقالل وسـيادة القضـاء،              
مريكـان والصـهاينة علـى الشـؤون العسـكرية          اقين األ وتسليط السـرّ  

والسياسية والتجارية والصناعية والزراعية وعلى األسواق، هـي نتـائج          
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ر بها النظام الجائر، ولقد أهدر الكثير من        التي يفتخ )! الثورة(أخرى لـ   
 إلقامـة   – والتي هي ملك للشعب الكادح المحروم والفقيـر          –المبالغ  

 .)١(<حفالتهم الصاخبة وسهراتهم الماجنة
 مستعرضـاً بعـض مصـاديق الحرمـان         )حفظـه اهللا تعـالى    (ويقول  

: والظلم الذي وقع على هذا الشعب المجاهد مـن الحكـام الظـالمين            
! البية الشعب اإليراني اآلن محرومـة مـن لـوازم الحيـاة األوليـة             إّن غ >

يوجد في طهـران وحـدها    : وكما تقول بعض الصحف التابعة للسلطة     
مليون مواطن محروم من الكهربـاء والمـاء والتطبيـب والضـروريات            

وال يستطيع الكثير من أبناء هؤالء االلتحـاق        ! األولية األخرى لحياتهم  
 فيبعثون أبناءهم األبرياء إلى المراعـي ليسـّدوا         بالمدارس بسبب الفقر  

وإّن الكثيـر   ! أو يتركونهم على قارعة الطريق    ! رمقهم بأعشاب األرض  
 ،منهم ال يملك أجرة الطبيب وثمن الدواء مما يؤدي إلى موتهم أحياناً           

وقد اعترفت بعض الصـحف المحليـة بـأن األريـاف فـي كثيـر مـن                 
! مـواطن )  ألـف  ٣٥( واحد لكـل     المحافظات ال يوجد فيها إال طبيب     

ت اضطر الكثير من الفالحين، بسبب القحـط        اوفي السنة الماضية بالذ   
والجوع، إلى ترك بيوتهم وقراهم واللجوء إلـى منـاطق مختلفـة مـن              

فكيـف يتسـنى لهـذا النظـام أن         ... أجل الحصول على لقمـة العـيش      
 )٢(<!!يصرف مثل هذا المبلغ على الجيش والسالح؟

                                           
 .هـ١٣٩٣ صفر ٨من بيان اإلمام الموّجه للعلماء والخطباء في  )١(

 .نفس البيان المذكور )٢(
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 األمة عن جرائم السلطة الظالمة، ويبث آالمه بمرارة         ويتحدث أمام 
 :وألم بالغ فيقول

! وإني ليحزنني ما يصيب هذا الشـعب األبـي مـن إبـادة وتـدمير              >
! ويؤسفني حقّاً الهجوم الشرس على الجامعات في شتّى أنحاء الـبالد          

 ٧ (١٣٥٤ خـرداد    ١٧ويحزُّ في نفسي ما وقع مـن حـادث ألـيم فـي              
بينمـا كـان رجـال      ، لمدرسة الفيضية ودار الشفاء   في ا ) ١٩٧٥حزيران  

 خـرداد   ١٥مؤمنون يحيون ذكرى المجزرة الرهيبة التـي وقعـت فـي            
، فقد شن جالوزة النظام ومرتزقته هجومـاً        )١٩٦٣ حزيران   ٥ ( ١٣٤٢

مسلحاً آثماً وبال رحمة على طالب العلوم الدينية في مدارسهم وهـم            
علم والفقـه دفاعـا عـن القـرآن         الذين كرسوا كل طاقاتهم وما زالوا لل      

فعمدت تلك األيدي المجرمـة إلـى       ... الكريم وأحكام اإلسالم البناءة     
تكسير األيدي والرؤوس والضرب حتى المـوت، وقـد رمـي مـن ال              
حيلة له من الشباب من أعالي السطوح، وكل ذنبهم هو إقامة ذكـرى              

ــهداء   ــة لش ــرداد ١٥حزين ــران ٥ ( ١٣٤٢ خ ــار ) ١٩٦٣ حزي وإظه
 !قداتهم التي تخالف رأي الشاه المتمثل في حزبه الجديدمعت

وقد نقلت بعض الصحف األجنبية أّن خمسة وأربعين شخصاً قـد   
قتلوا خالل األحداث األخيرة، وجرح كثيرون آخرون ولم يـوفر لهـم            
العالج الكافي، ولم تبذل لهم العناية الطبيـة الالزمـة فـي المصـحات              



  خط االمام الخميني.......................................................................٩٨

مائة شخص في غياهـب السـجون       والمستشفيات وزج بأكثر من ثالث    
 )١(<!وال يعلم عن مصيرهم حتى اآلن أي شيء

 جملة من مآسي هـذا      )حفظه اهللا تعالى  (ويستعرض القائد المظفر    
 :الشعب الصبور في عهد الطاغوت فيقول

< شـاه عبـد العظـيم     >وكان أحد هؤالء الملوك متوجهاً إلى منطقة        >
ناس وطلبوا الخبـز،    عندما هجم على موكبه جمهور غفير من جياع ال        

إنّهم رموا الموكب الملكي بالحجارة من شدة جوعهم وفقرهم         : وقيل
وهكـذا  ، بربط أعناقهم بالحبـال حتـى المـوت       !) المعظم(فأمر الملك   

خنقوا الجمهور المعدم من شدة فقره، وأمـاتوا النـاس ألنّهـم طـالبوا              
وقد أشار هذا العمـل البربـري غضـب وجهـاء مدينـة             !.. بالخبز فقط 

طهران فاعترضوا بشّدة على هذه الطريقة فـي معاملـة أبنـاء الشـعب              
إّن هـؤالء لهـم   !! (ألهذا تقام االحتفاالت وتصـرف الماليـين؟   .. الفقير

يأكلون أموال الناس بالحرام، يأكلون إلى حـد التخمـة،          !) سبعة أمعاء 
ال !... وال يسألون عن أبناء الشعب حتى ولو مات أبناء الشعب جوعـاً           

من أين جاءت لهم هذه األمـوال الضـخمة وال يعرفـون بـأن            يسألون  
 !..معظم الناس قد حرموا من أبسط وسائل العيش

وإّن .. إّن الشعب اإليراني اليوم محروم من أبسـط وسـائل العـيش     
بـل تفـرض عليـه      ، الهيئة الحاكمة ليس فقط ال تهتم بشؤون الشـعب        

                                           
 .م١٩٦٣ حزيران ٧من نداء اإلمام بمناسبة مجزرة  )١(
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ئب الظالمة  تفرض الضرا .. مختلف الضرائب لتزيد من بؤسه وحرمانه     
وفي كثير مـن    .. لتقيم مثل هذه االحتفاالت ولتشبع شهواتها المنحرفة      

األوقات يكتب لي العلماء بأن أجيز لهم صرف الحقوق الشرعية فـي            
يكتبـون  !.. تهيئة الظروف الضرورية وأبسط مستلزمات الحياة للنـاس       

! لي ألجيز صرف الحقوق في تشـييد الحمامـات فـي بعـض المـدن              
وأن !!  بأن النـاس فـي رفاهيـة       – بالرغم من كل ذلك      – يزعم الحكام 

وأّن إيـران أصـبحت     .. الشعب اإليراني ارتقـى سـلَّم التطـور بسـرعة         
أهـذه  !.. وأّن إيران أصبحت مثـل اليابـان      !.. الدولة الخامسة في العالم   

وهل ان وقوف   ! رفاهية حيث إّن المدينة ال تملك حّماماً لالستحمام؟       
لرفاهية؟ الكسبة والتجار وأصحاب الصـناعات      السوق والتجارة دليل ا   

الوطنية المحدودة يتعرضون لإلفالس باستمرار، أهـذه دالئـل التقـدم           
وهل يفرح أهالي وكسـبة سـوق طهـران وهـذه حـالتهم             ! والرفاهية؟

 المادية وتؤخذ منهم األموال إلقامة مثل هذه االحتفاالت؟
إنّه ُيقـام   .. خزيإّن الشعب يعرف لماذا يقام مثل هذا االحتفال الم        

وليقال بأننا أقمنا احتفاالً، أقمنا احتفاالً ألننـا نملـك          . إلشباع الشهوات 
 ! مثل رضا خانملكاً

ويجـب أن تُعقـد     ! إّن وجود الملوك في تاريخ األمم محزن ومخزٍ       
االحتفال يكون للحاكم الذي    .. المآتم لوجودهم وليس االحتفال بذلك    

 هنـاك فقيـر فـي أطـراف الـبالد لـم             ال يستطيع أن ينام شبعاناً ويظن     
وجــود فقيــر يجعــل الحــاكم " احتمــال"مجــرد .. يســتطيع أن يشــبع
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الصحيح ال ينام، كالحاكم الذي كان حكمه في زاوية من زوايا مسجد            
ــة ــاك أيضــاً ـ منصــة القضــاء ـ منصــة العــدل       . الكوف وكانــت هن
 )١(.<..الحقيقي

 التـي شـنّها   ويقول اإلمام المظفر حول جـرائم الحـرب العدوانيـة       
 :صدام التكريتي على األمة المسلمة في إيران

نحن نشارككم أحزانكم يا إخواننا في ـ سوسنكرد ـ وفـي بقيـة     >
مناطق أهواز وفي خوزستان وجميـع المنـاطق المحاطـة بخوزسـتان            

دشـت  (و) سوسـنكرد (وأنـتم يـا أهـالي       ، وفي جنوب وغرب إيـران    
نشـارككم  : ا إخواننـا  الذين تشـرفتم إلـى هـذا المكـان، يـ          ) آزادكان

 .المصائب التي حلّت بكم وباإلسالم
لقد وردت هذه المصائب على اإلسالم وأنتم أبنـاء اإلسـالم فمـا             
يحل بكم يحـل علـى جميـع المسـلمين وإّن كـل جريمـة وخيانـة                 
. يرتكبها صدام في خوزستان فإنّها خيانة ضّد جميع البلدان اإلسالمية         

ية بيقظـة ووعـي وتضـع حـداً         نتمنى أن تنهض كل الشعوب اإلسالم     
لهذه األيادي الفاسدة التي تريد وضع الشعوب اإلسالمية تحت سلطة          

 )٢(.<الدول الكبرى

                                           
 . هـ١٣٩١ ربيع الثاني ١٨من خطاب اإلمام في جامعة النجف األشرف في  )١(

 صفر ٩في جمع من عشائر خوزستان في ) حفظه اهللا(من خطاب له  )٢(
 .هـ١٤٠١
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 : اإلمام ومشاكل المسلمين عموماً:ثانيا
 نحـو تحريـر إيـران       )حفظه اهللا تعالى  (رغم انصراف اإلمام القائد     

من حكم الطواغيت، وتحويلهـا إلـى منـار يشـّع بـالخير والخصـب،               
الهدى لما حولها من بلدان، فإّن هذا االنصـراف، والهـم الكبيـر لـم               و

يحل بين اإلمام القائد، وبين االهتمام بـأمور المسـلمين فـي األقـاليم              
 .الجريحة األخرى

فقضية اإلسالم في بـالد األفغـان، والقضـية الفلسـطينية، وقضـية             
سلمين، المسلمين العراقيين، والوضع في لبنان، ومسألة الفرقة بين الم        

وتخلفهم، وسيطرة قوى النفوذ العالمي عليهم وغير ذلك، هموم كبيرة          
، وتشغل مسـاحة    )حفظه اهللا تعالى  (تستأثر باهتمام إمام المستضعفين     

 .واسعة من تفكيره
:  وهو بصدد شجب الفرقـة بـين المسـلمين         )أعز اهللا نصره  (يقول  

تـي ال   العناصـر ال  .. ومع األسف، فقد سعت بعض العناصر المنحرفـة       >
 أن تحصر اإلسـالم     – وبادعاء فاقد لحقيقة اإلسالم      –تعتقد باإلسالم   

بالعروبة، وطباقاً لألنباء الواصلة من وكاالت األنباء قبل بضعة أيـام أن            
المجلـس  (صدام حسين قال ضمن حديثه في مجلسه غير الشـرعي           

 إّن الفارسـي    :ومن جملة ما قـال هـو      ، بعض الكالم المبتذل  ) الوطني
فاإلسـالم  ، سلم بدليل أن القرآن عربي وأن الرسول كان عربياً        ليس بم 

للعرب وحدهم حسب منطق هذا الشخص المنحـرف غيـر المطلـع            
 .على اإلسالم
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أشـّد  > : إنّه من جملة األعراب الذين قال اهللا تبارك وتعالى عـنهم          
والبّد ألمثال هذا الشخص أن ال يؤمنـوا بوجـود اهللا وال            <، كفراً ونفاقاً 

وحسـب منطـق هـذا الشـخص الـذي ال يـؤمن             ،  أحكـام اهللا   يعرفوا
باإلسالم إنكم أيها السادة الذين تشرفتم بزيارة بيت اهللا الحرام لسـتم            
من المسلمين وإّن جميع المسـلمين فـي مشـارق األرض ومغاربهـا             
ليســوا مــن اإلســالم، فالفارســي والتركــي والبلوشــي والباكســتانيون 

المسلمون ينحصـرون   ! وا بمسلمين ومسلمو الهند واالندونيسيون ليس   
إنّـه منطـق    ! بالعرب من أمثال عفلق وصدام وحزب البعـث العراقـي         

 .الذي ال يعرف اإلسالم وال يعرف القرآن
ومن ضروريات اإلسالم أن نبي اإلسالم هـو خـاتم األنبيـاء وقـد              

والقـرآن الكـريم   ، بعث لكل البشـرية فـي مشـارق األرض ومغاربهـا       
وأمـا  . ل األقوام فمن وصل إليه البد أن يؤمن به        إّن اإلسالم لك  : يقول

فكلها تشير إلى أن اإلسـالم      الروايات الواردة عن الرسول الكريم    
للجميع، وإذا فرضنا خطأ أن هذا الشخص مسلم فإنّه خرج من دينـه             
بكلمته هذه؛ ألنّه نطق بها خالفـاً لضـرورة اإلسـالم وخالفـاً للقـرآن               

 . للرسول األعظمالكريم وخالفاً
منذ سنوات طويلة ونحن نحـاول أن نجمـع المسـلمين ونؤلّـف             
بينهم؛ ألّن جميع مشاكل المسلمين تنبع من القوى األجنبيـة، فأولئـك            
الذين يريدون االنتفاع من الدول اإلسالمية واستغالل ثرواتها والـذين          
يريدون أن تكون البالد اإلسالمية تحت نَّيِر سلطتهم فقد سعى أولئك           
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وأن يجعلـوا العـرب فـي       ، يجاد التفرقة بين المسـلمين    وعمالؤهم إل 
جانب وجميع المسلمين في الجانب اآلخر، فالعربي مسلم فقط وأمـا           

العربي هو المسـلم    .. اإليراني ليس بمسلم  .. الباكستاني فليس بمسلم    
يجـب  : في مكان آخر  ) صدام(وحسب ما قاله هذا الشخص    . الحقيقي

 .على الجميع قبول سيادة العرب
مخـالف لإلسـالم ومخـالف ألحكـام        ) بيعي أن هـذا الكـالم     وط(

إّن أكرمكم عند   : (القرآن، لقد وضع القرآن الكريم التقوى ميزاناً وقال       
فما هـي هـذه العروبـة؟       ، وإّن صداماً وضع العروبة ميزاناً    ) اهللا أتقاكم 

وهذا مخالف لمـوازين اإلسـالم      ! عروبة أمثال عفلق وصدام وغيرهما    
وهذا ما تريده القوى الكبرى لتفريق      ، المسلمينومخالف لضروريات   

فصـل العـرب عـن غيـر العـرب وأن           ، الفئات عـن بعضـها    ) وفصل(
ويفرقـوا بـين    ، يجعلوا العرب في جانب والعجـم فـي جانـب آخـر           

 –العرب أنفسهم فيقسمونهم إلى طرائف مختلفة ويفرقوا بين العجم          
بعون هـذا    إنهـم مكلفـون بهـذا العمـل، ويتـا          –وهم بقية المسلمين    

الموضوع ليحققوا األهـداف القـذرة لألجانـب بإيجـاد التفرقـة بـين              
 )١(.<المسلمين

 عـن تخلـف المسـلمين عـن         )حفظه اهللا تعـالى   (ويتحدث اإلمام   
هـل تتصـورون أن القضـية هـي         >: النهوض بواجبهم الرسالي، فيقول   

                                           
 .٨/١/١٤٠١الحرام من خطاب لإلمام القائد في حجاج بيت اهللا  )١(
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... قضية العراق وإيران أو صدام والحكومة اإليرانية؟ ال، ليست هكـذا          
ضية قضية اإلسالم وليست قضية الـبالد، قضـية الدولـة اإلسـالمية             الق

والــذي يريــده هــؤالء أن يتفــرق ، وكــل المستضــعفين فــي العــالم
وا كل شبابنا نحو الضـياع ويجعلـوا مـن          المسلمون ليحكموهم فيجرّ  

جامعاتنا جامعات استعمارية ويجعلوا اقتصادنا اقتصـاداً مرتبطـاً بهـم           
بل يطمعون بكل   ، م ال يطمعون في إيران فقط     وجيشنا عميالً لهم، إنّه   

بكـل الـبالد التـي يجـب أن تكـون تحـت سـيطرة          .. البالد اإلسالمية 
نهم يشعلون نار الحرب؛ ألنّهم يخشون حصول الوحدة بين         إاإلسالم  

مليارد مسلم كما حصل بين خمسة وثالثين مليون مسـلم فـي إيـران     
مـرة  (ؤوسـهم   وضربتهم هذه الوحـدة ضـربة ال يكـادون يرفعـون ر           

فلو تحقّقت هذه الوحدة بين مليارد مسلم فماذا يحل بهـم؟           ، )أخرى
فلم هذا االنفصال والفرقة بين دول المسلمين؟ لماذا ال تهـتم الـدول             
اإلسالمية بالمسائل االجتماعيـة والسياسـية لإلسـالم؟ لمـاذا ال تنتبـه             
الدول اإلسالمية، أن الهدف لـيس إيـران وحـدها بـل هـو اإلسـالم؟           

لشعوب واعية فلم ال تسـتيقظ الحكومـات؟ إلـى متـى نبقـى نحـن                ا
وحكوماتنــا تحــت ســيطرة األجانــب؟ إلــى متــى يحكمنــا الخبــراء  
األمريكان أو الخبراء الروس؟ إلى متى يتحكم بجيشنا عريف روسـي           
ــاً     ــتم أيض ــاطردوهم أن ــاهم ف ــد طردن ــي؟ لق ــزي أو أمريك أو انجلي

ضع حداًَ للـذين يوجـدون      لقد وضعنا ون  . ولتطردهم الدول اإلسالمية  
ويجب على بقية الدول اإلسالمية أن تطرد       ، التشتت والفرقة في إيران   
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وتعدم الذين يوجـدون التشـتت والتفرقـة خالفـاً لإلسـالم وخالفـا              
 .ألحكام القرآن ونبي اإلسالم

لمــاذا نحــن ســاكتون؟ لمــاذا يتخــاذل المســلمون؟ لــم ال يقــوم 
 مستضـعفو العـالم ضـد       المسلمون ضـد المسـتكبرين؟ لـم ال يقـوم         

المستكبرين؟ لقد أيدنا زنوج أمريكا لكن أغلب الدول اإلسالمية لـم           
لقد أيدتنا الشعوب في كل مكـان أيـدتنا شـعوب المسـلمين             ، تؤيدنا

أينما كانوا وشجبوا حكومة البعث الغاصبة في العراق، لكن الدول لم           
ل تفعل ذلك، ماذا حل بهذه الدول؟ وإلى متى تخضـع لضـغوط الـدو             

ــون هكــذا بأفغانســتان والمســلمون    ــا؟ لمــاذا يفعل العظمــى وظلمه
ساكتون؟ لماذا يفعلون هكذا بإيران والمسلمون سـاكتون؟ يتفرجـون          

إّن هـذا خطـر     ! حتى يتم القضاء على واحدة ويأتي الدور لألخـرى؟        
 .على المسلمين وإني أعلن الخطر على اإلسالم والمسلمين

 ويخلقـون الصـراعات بيـنكم       يجلسون جانباً ) المستعمرون(إنهم  
ون الدول إلى الحرب ليستفيدوا في النهاية، ولمـاذا ال تنظـرون            ويجّر

في أمر اإلسالم وفي مصير المسلمين؟ إلى متى نبقى تحـت سـيطرة             
األجانب وإلـى متـى تبقـى بالدنـا محـلَّ صـراعهم؟ لـم ال يسـتيقظ                  

ــاذا ، المســلمون؟ المشــكلة األساســية هــي حكومــات المســلمين  ف
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قظت الحكومات وتفاهمت مع بعضها تنحل مشـاكل المسـلمين          استي
 )١(.<ولكن، هناك أيادي وعمالء ال يسمحون بذلك

ويتحرق اإلمام ألمـاً، وحسـرة لمآسـي المسـلمين فـي فلسـطين              
 :فيقول
فها هي إيران وما يجري فيها مـن مصـائب مـدمرة وتلـك نكبـة                >

ض قـادة  اختالف الكلمة وعمالة بعـ . فلسطين على رأس كل النكبات 
البالد اإلسالمية لم تمكن سبعمائة مليون مسلم، بما لديهم من معادن           
وثروات، قدرات وإمكانيات، من اجتثاث يد االسـتعمار والصـهيونية          

وهذه األهواء والنزاعات الفردية وخضوع     ، ووضع حد للنفوذ األجنبي   
بعض الدول العربية للنفوذ األجنبي المباشر، هذه كلهـا، منعـت مائـة             

ون عربي من تحرير فلسطين من قبضة إسرائيل، ليعلموا أن الدول           ملي
االستعمارية الكبرى ما كانت ترمي بإيجادهـا إسـرائيل إلـى احـتالل             
فلسطين فحسب، وإنما تخطط من أجل دفـع جميـع الـدول العربيـة              

 إلـى نفـس المصـير الـذي انتهـت إليـه       ـ والعيـاذ بـاهللا    ـواإلسالمية  
 .فلسطين

كفاح رجال المقاومـة الفلسـطينية الرامـي إلـى          واليوم ونحن نرى    
تقرير مصير فلسطين بأيد فلسطينية، نراهم وهم يضـحون بـأرواحهم           
في قتالهم البطولي ضد عصابات الغصب واالعتداء من أجـل تحريـر            

                                           
 .هـ٨/١/١٤٠١من خطاب لإلمام في حجاج بيت اهللا الحرام  )١(
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نـرى مـا فعـل بهـم عمـالء          ، فلسطين المغتصبة واألراضـي المحتلـة     
في لبنان، الـدعايات    االستعمار أمس في األردن وما يفعلون بهم اليوم         

المضادة والمؤامرات التي توجـه ضـدهم بكافـة األشـكال، تحركهـا             
أيادي أذناب االستعمار من أجل إيقاع التفرقة بين طوائف المسـلمين           

ومن أجل إبعاد المقاومة عن المناطق االسـتراتيجية        ، ورجال المقاومة 
ــدو الصــهيوني    ــي ضــرب إســرائيل، الع ــة ف ــات العالي ذات االمكاني

 .مغتصبال
في هذا الوضع وفي هذا الموقـف الحـالي، أال يكـون المسـلمون            
وقادة البالد مسؤولين عن هذا كلـه أمـام اهللا وأمـام العقـل والضـمير                

هل يصح إبادة رجال المقاومة الفلسـطينية بأيـدي عمـالء           ! اإلنساني؟
االستعمار في مناطق نفوذ االستعمار ويسكت اآلخرون على ذلك؟ أو          

اد المقاومة عن أفضل المواقع الحربية التي اختارتها؟ أال         يتآمرون إلبع 
تعلم الحكومات العربية والسـكان المسـلمون فـي هـذه المنـاطق أّن              
القضاء على المقاومة ال يعني استقرار الـدول العربيـة أو نجاتهـا مـن               

 شرور الغاصب الخبيث؟
فاليوم يلزم على المسلمين عامة وحكوماتهم وعلى الدول العربية         

اصــة مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقاللهم، أن يتعهــدوا بالرعايــة خ
ومساعدة هذه الفئة المجاهدة وال يألوا جهـداً  فـي تيسـير األسـلحة               
والذخائر والمؤن لرجال الفداء، وعلـى الفـدائيين المجاهـدين، بعـد            
التوكل على اهللا والتمسك بتعاليم القرآن الكريم أن يعملوا بجد وثبات           
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لمقدسة دون أن يـؤثر تقـاعس المتقاعسـين علـى           في سبيل غايتهم ا   
نؤكـد علـى ضـرورة أن يتعامـل رجـال الفـداء             . نشاطاتهم التحرريـة  

وأهالي المناطق التي يعملون فيهـا، كـل مـع اآلخـر، بحسـن السـيرة                
 .)١(<وروح األخوة الدينية الصادقة

ويشير اإلمام القائد إلى مكامن الخطر الحقيقـي علـى هـذه األمـة              
 :بقوله 
 مشاكل المسلمين والشعوب اإلسـالمية المظلومـة كانـت وال           إّن>

تزال تكمن في اكتفاء الرؤسـاء بالشـعارات اإلسـالمية، حيـث كـانوا              
تحت ظل الشعار ينفذون نوايـاهم الخاصـة، وإنـي أتمنـى أن تنتقـل               
الشعوب اإلسالمية وخصوصاً حكومـاتهم مـن مرحلـة الشـعار إلـى             

 .)٢(<قرآن الكريممرحلة اإلحساس والعمل باإلسالم وال
ويحدد اإلمام المظفر حفظـه اهللا تعـالى مخـاطر الصـهيونية علـى              

 :المنطقة واإلسالم فيقول
اآلن وقــد تحركــت الدويلــة الغاصــبة اإلســرائيلية إلثــارة الفتنــة >

وعدوان أكبر علـى األرض العربيـة واإلسـالمية ومواصـلة اغتصـابها             
 نـار الحـرب مـرة       اآلن وقد أشعلت  .. لألرض من أصحابها الحقيقيين   

                                           
 رمضان المبارك ٣من بيان لإلمام القائد دفاعاً عن الثورة الفلسطينية في  )١(

 . هـ١٣٩٢

 .هـ١٤٠١ ربيع الثاني ٢٣من خطاب لإلمام في  )٢(
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وهّب المسلمون من إخواننا يضحون بأنفسهم فـي سـاحات          .. أخرى
القتال وميادين الشرف ببطولة نادرة ومشرفة من أجل استئصال مـادة           

فإّن واجب جميع الدول اإلسالمية     . الفساد ومن أجل تحرير فلسطين    
وخاصة الحكومات العربية، وبعـد اإلشـكال علـى اهللا وعلـى قدرتـه              

هو تعبئة جميع طاقاتها وقواها والمبادرة إلى مساعدة الرجـال          األزلية  
.. المضحين في خط النار فهم ينظرون بكل أمل إلى أمتهم اإلسـالمية           

وأن تشترك في تحرير فلسطين وبعث كرامة األمـة وعظمـة اإلسـالم             
في هذا الجهاد المقدس، وعليها أيضاً أن تتـرك خالفاتهـا وشـقاقاتها             

وأن ال  ، يد األخوة وتـرصّ صـفوفها وتنظمهـا         مدُّالمّدمرة والمذلة وت  
، تهاب من القدرة الجوفاء لدى المدافعين عـن الصـهيونية وإسـرائيل           

وأن ال تخاف وال تغتّر بوعود ووعيد الدول الكبرى وال تكون مرتهنة            
وأن تحترز مـن التراخـي والتواكـل؛ ألنهمـا يجلبـان لألمـة عـار                ، لها

 .الهزيمة والذل وأخطر العواقب
يجب على رؤساء البلدان اإلسـالمية أن يتنبهـوا إلـى أن جرثومـة              
الفساد هذه التي وضعت في قلب البلدان اإلسالمية، ليست من أجـل            

بـل إّن خطرهـا يشـمل جميـع الشـرق           ، قمع الشعب العربي فحسب   
 الكـابوس   اوال يمكن الخالص من شر هذ     . االوسط والعالم اإلسالمي  

وإذا ما قصّرت   ، ة والمقاومة واالتحاد  االستعماري األسود إال بالتضحي   
حكومة في هذا األمر الحيوي الذي يجابه اإلسالم والمسلمين فينبغي          
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عندئذ إجبارها عن طريق التوبيخ والتهديـد وقطـع العالقـات وعلـى             
 .)١(<السير مع الركب اإلسالمي المظفر

إّن مأسـاة   >: ويحمل قلب اإلمام المظفر هم القضية اللبنانية فيقـول        
 لهي أكبـر مـن أن توصـف أو     انان وما أصاب إخوتنا المسلمين فيه     لب

يعبر عنها بعبارات فالحرب التي شنّها أعداء اإلنسان لصالح االستعمار          
وإسرائيل وتسببوا فـي خـراب لبنـان خرابـاً فظيعـاً والتـي تبـدو أّن                 

مؤقتا فـي معظـم المنـاطق، إنهـا جعلـت ألـوف              عملياتها قد توقفت  
التي كانت تعيش في يسر ورخاء تصارع البرد فـي          العوائل المحترمة   

الشتاء والمصـاعب واآلالم التـي ال تحصـى وذلـك بعـد أن استشـهد        
رجالها وشبابها وفلذات أكبادها وتهدمت بيوتها وانقطع معاشهم، وإن         

 –المساعدات المادية التي قدمت، خاصة من أهل الخيـر فـي إيـران              
 تكفـي لحـل مشـاكل        ال –وأنا أشكرهم على عملهـم الصـالح هـذا          

إخواننا العديدة، إخواننا األعزاء، األطفال والبنات والشباب، الذين قام         
آباؤهم األشاوس بالتصـدي المسـلح للهجمـة الشرسـة التـي شـنتها              
عصابة القرون الوسطى المتوحشة ودمى االستعمار وذلك دفاعـاً عـن           

 –ة  كرامتهم وعقائدهم ومثلهم العليا، وضحوا بحياتهم تضـحية باسـل         
إّن عائالتهم اآلن أصبحوا أيتاماً      . -شكر اهللا سعيهم وجزاهم اهللا خيراً       

وأرامل بدون رعاية فهؤالء األمهات واآلباء الـذين أصـيبوا باستشـهاد           
                                           

 . هـ١٣٩٣من نداء لإلمام القائد في رمضان المبارك  )١(
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شبانهم واآلالف من الجرحى والمشوهين اآلن يواجهون حياة صـعبة          
فعلى الشـرفاء المسـلمين الطيبـين       ، تتراكم فيها المشاكل والصعوبات   

يد العـون   ، مدوهم أتباع أمير المؤمنينأتباع الرسول الكريم 
 .)١(<إلى أبناء اإلسالم هؤالء والقيام بنجدتهم

 قضـية المسـلمين فـي       )أعـزّ اهللا نصـره    (ويعيش اإلمام الخمينـي     
 : بكل أبعادها، فيقولأفغانستان

تستيقظ الشعوب شيئاً فشيئاً وعلموا أن الموضـوع لـيس كـذلك،            >
 تدخل السوفييت العسكري في افغانسـتان التـي تؤلـف           فقد رأينا أن  

شعباً ضعيفاً ولكنه حي، ووقف بقوة اإليمان في الوقت الـذي كانـت             
الحكومة األفغانية أي الحكومة األفغانيـة الغاصـبة وبعـض األحـزاب            
اليسارية تعمل كلها مع السوفييت، ومع ذلـك كـان الشـباب األفغـاني         

ة طويلة أوجد للسوفييت بعـض      المتطلع قد نهض بوجههم، ومنذ مد     
وعلينا أن نقول بأنهم دحروا السوفييت سياسياً، وكـان هـذا           ، المشاكل

ناتجاً عن علمهم بأنه ليس من الحقيقة في شيء من أن السوفييت لو             
غزوا بلداً لم يمكن الكالم بعد ذلك ويجب االستسالم مائة بالمائة، أو            

 فسـوف يبـاد البلـد       –  إيـران مـثالً    –أّن أمريكا لو تحرش أحد بهـا        
 .)٢(<بأجمعه ويزول

                                           
 .هـ١٣٩٧ن بيان لإلمام دام ظله لدعم المستضعفين اللبنانيين في صفر م )١(

 .هـ٢٤/١٢/١٤٠٠من خطاب لإلمام في جمع من الطلبة  )٢(
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ويتفاعل إمام المسلمين مع المآسي التي جرها النظـام فـي بغـداد             
 :على الشعب العراقي الجريح فيقول

اُقّدم التعازي لجميع الشعوب المستضعفة في العالم وللمسلمين        > 
 .وخاصة الشعبين العراقي واإليراني

طـانكم مـع كـل تلـك        إخوتي األعـزاء لـو أنكـم شُـرِّدتم عـن أو           
المصائب طيلة حكومة البعث، فقد ابتلينا نحن أيضاً فـي إيـران كمـا              
حدث لكم في العراق، إننا كنا مبتلـين فـي إيـران بحكومـة مسـتبدة                

إنّها أبعدت علماءنـا    . خبيثة ارتكبت بحق شعبنا ما لم يرتكبه المغول       
عن أوطانهم وشردتهم وقتلـت بعضـهم وأهانـت نسـاءنا وأهـدرت             

هن وزّجت بشـبابنا فـي السـجون وتحـت التعـذيب، حتـى إّن               كرامت
 قد عرضت أجسـامهم للكـي وقطعـت أرجـل           – كما قيل    –بعضهم  

كما نفت كثيراً من رجال الـدين عـن أوطـانهم أو            ، البعض بالمناشير 
سجنتهم وتعرضت لهم باإلهانة والظلم بصورة وقحـة، وكـذلك فقـد            

 .جر بمثل ما ابتلينا نحن بهابتليتم أنتم أيضاً بهذا الحزب الكافر الفا
إذ كـان ذنـبهم ذهـابهم لزيـارة مرقـد سـيد            ، إنهم اعتقلوا شبابكم  

وقد قبضوا عليهم في الطريق وعاملوهم تلـك المعاملـة          الشهداء
الوحشية، وكذلك علماؤكم ابتلوا جميعاً بهذا الحزب الفاسد الفـاجر،           

كيم والمرحوم  فقد شهدنا ما ارتكبوه بالنسبة إلى المرحوم آية اهللا الح         
آية اهللا الصدر، قتلوه وأخته المظلومة ألنّه اشتكى ظلمهم وأراد إقامـة            

 .حكومة إسالمية



 ١١٣.......................................................ومعاناتهم المسلمين مشاكل

 

 قدمتم الشهداء، إننا قضينا أوقاتنا      نحن قدمنا الشهداء وأنتم جميعاً    
في السجون وأنتم كذلك، لكن اهللا تبارك وتعالى أراد تحريـر الشـعب        

 ظل الوحدة واالتكال على اهللا      اإليراني من أيدي الظالمين فوفقهم في     
حيث أخرجوهم  ، الكريم أن ينتصروا على حكومة عصرهم المستبدة      

من بالدهم وقطعوا عنها أيدي القوى الكبرى وأقاموا حكومة إسالمية          
إنسانية في إيران، ومع األسف فإن األيدي األجنبية الظالمـة حاولـت            

اإلسـالمية وان ال    منذ البداية وإلى اآلن، أن ال تسـتقر تلـك الحكومـة             
يأخذ الشعب بيده زمام الحكم في سائر الـدول اإلسـالمية وأن هـذا               
الشخص الظالم في العراق قد هجم على إيران وسيما المنـاطق التـي             

 .يسكنها العرب ليكسب محبة القوى الكبرى ورضاءها
 الذي يهاجم اإلسالم باسـم      – جرثومة الفساد    –إّن هذا الشخص    
بالشعب العربي وبعرب إيـران مـا فعلـه محمـد           العروبة إنه قد عمل     

رضا بإيران، وقتل عرب إيران بشـكل أسـوأ منـه وقـد شـرد النسـاء                 
واألطفال في المناطق التي يسكنها العرب وفي سائر المنـاطق ألجـل            
العروبة كما يدعي وألجل الشيطان األكبـر وأخوتـه فـي الواقـع، إنّـه               

ها المقـابر فـي إيـران       ارتكب من المجازر الجماعية ما قد تضاعفت ب       
فليس هناك من حلٍّ فـي عهـد هـذا السـفاك الجـائر سـوى االتحـاد                  

 .واالتكال على اهللا
إنني في السابق عندما كنت في إيران وقبل أن أبعد إلـى الخـارج              
وينتهي منفاي إلى العراق كنت أعتقد أن العشائر العربية المسلمة قـد            
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ولكن عندما جئـت    تقف في وجه هذه الحكومة وتضعها عند حدها،         
إلى العراق رأيت أنهم مع وجود تلك العشـائر وأمـام أنظـار الشـعب               
يحاصرون المرجع الديني للشعب ولألمة اإلسالمية ثـم ينقلونـه مـن            
 .النجف إلى بغداد تحت الحراسة ثم يقتلونه ظلماً حيث أصبح شهيداً

إذا كان الشعب العراقي يريد الخروج من هذا المأزق الـذي كـان             
فليس أمامه  ، يزال فيه ويريد التخلص من اضطهاد هؤالء الظالمين       وال  

سوى ما فعلته إيران حين أجمع الشعب كلمته وأتحدوا جميعاً وبهذا           
االتحاد واالتكال على اهللا تبارك وتعالى أسقط تلك الحكومة الجـائرة           
، رغم أنها كانت أقوى بكثير من هذه الحكومة البعثية وصدام الخبيث          

شعب اإليراني استطاع مع عدم تسلحه باألسـلحة أن يجتـث           إالّ أن ال  
جرثومة الفساد، حيث انقرضت بذلك ساللة السـالطين الخبيثـة التـي          
كانت من أكثر الناس إجراماً على امتـداد التـاريخ، وأقـام بـدالً منهـا                

 .)١(<الجمهورية اإلسالمية وليس للعراق حل غير هذا

                                           
 ٤من خطاب له حفظه اهللا في جمع من العراقيين المهاجرين بطهران  )١(

 .هـ١٤٠١جمادى اآلخر 
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مبدأ االعتماد على اهللا عزَّ وجل قد يكون باهـت المعـالم يشـوبه              
التشوش في أذهان كثير من اإلسالميين ال سيما الذين ينتهجون الخط           

السياسي في أخذ المفاهيم اإلسالمية، وفي العمل اإلسـالمي          العقالني
دون النظر بدقة ووضـوح إلـى أثـر الفعـل الغيبـي فـي ذلـك العمـل                   

 .ماالجتماعي الها
وقد يكون االعتماد على اهللا سبحانه مبدأ لدى بعـض اإلسـالميين         
يولونه الرعاية فيما يقولون ويكتبون، غير أن هذا النمط من المسلمين           
يستعينون بغير اهللا عملياً ال سيما فـي مراحـل الصـراع السياسـي مـع                
السلطان الظالم، وما أصـاب بعـض فصـائل الحركـة اإلسـالمية فـي               

 !ض فروع اإلخوان المسلمين وغيرهم مصداق لذلكأفغانستان، وبع
فقد استعان هؤالء، وأولئك ببعض الحكومات العميلـة المتظـاهرة          

 يباإلسالم كالنظام السعودي مثالً مبررة هذا التوّجه السياسـي الخـاط          
 !!أحياناً بأنه استجابة لمقتضيات الضرورة
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 إخـالالً   إّن االستعانة بالطواغيت وعمالئهم من أية جهة كان ُيعـدّ         
عملياً صريحاً بمبدأ االعتماد على الكبير المتعال عزّ وجلّ، وإّن الذين           
يتعاملون مع الكفار، ويستمدون العون منهم إنّما يخاطرون بمسـتقبل          
الحركة اإلسالمية التـي يعملـون ضـمن خطهـا، ويخـاطرون بمصـير              

 !اإلسالم في اإلقليم الذي يعملون بين قاطنيه
على اهللا تعالى من أبرز المعالم فـي خـطّ اإلمـام            إّن مبدأ االعتماد    

، فقـد واكـب هـذا المبـدأ مسـيرة النهضـة             )أعزَّ اهللا نصـره   (الخميني  
اإلسالمية المظفّرة في إيران منذ أيامها األولى، فحملته أفكـار اإلمـام،            

 !ووصاياه، وأقواله، ومواقفه
 :)حفظه اهللا تعالى(يقول اإلمام القائد 

 مـن إعـالن   ـ ولن يخشـى   ـي أن ال يخشى  على الشعب اإليران>
وأن يطمئنـوا إلـى نصـر       ... الدول االستعمارية عن تأييدها لنظام الشاه     

 .)١(<اهللا، وان اهللا على نصرهم لقدير
إّن هذا االطمئنان، وهذا التوكـل النـابع عـن عمـق عقيـدة اإلمـام                

ل، ، واألفكار، واألقوا  ي لم يقف عند حدود المباد     )المظفر باهللا تعالى  (
كما لم يكن رهيناً بإحدى مراحل الكفاح ضّد الطاغوت، وإنمـا بقـي             
راسخاً قوياً يضفي علـى المسـيرة اإلسـالمية فـي إيـران مـن القـوة،                 

 .والمتانة ما ال يعلم مداها إال اهللا عزَّ وجل
                                           

 . طبس هـ بعد زلزال مدينة١٣٩٨ شوال عام ١٥من بيان لإلمام  في  )١(



 ١١٧................................................وجل عزّ اهللا على الكلي االعتماد

 

وقد كانت ثمار هذا االعتماد الراسخ على اهللا تعالى والثقة بالمـدد            
 :الرباني كثيرة، وكثيرة جداً

 فاالعتماد على اهللا عزَّ وجل، والثقة بمدده ، وعونه هـو الـذي   ـأ  
هيأ األرضية لالعتماد على النفس، وعلى قاعدة الشعب العريضـة فـي    
تبني مبدأ الالشرقية، والالغربية في عصر يخيم فيه الشعور بالضـعف           
أمام الشرق، والغرب على الناس، والحركات، والحكومات فـي عـالم           

 !المستضعفين
 واالعتماد على اهللا تعالى، والثقة بنصـره وتأييـده هـو الـذي     ـب  

ساعد في تحمل نتائج الحصار االقتصادي العالمي الذي فرض علـى           
 !دولة اإلسالم، وهي في بداية الطريق من النهوض، والبناء

وتستطيع أن تقّدر خطورة مثل هذا اإلجراء العـدواني علـى دولـة             
ثقيلـة بسـبب سـوء سياسـة الحـاكم      فتية تعاني من تبعات اقتصـادية   

المقبور، وسياسة التخريب االستعماري القتصـاد الـبالد، إالّ أّن هـذه            
المسيرة المسّددة بنصر اهللا تعالى تجاوزت خطر الحصار االقتصـادي،     

 .وتغلّبت على مؤامرة االحتكار العالمي، وقواه الشرسة الكبرى
ـ ج ن الثورة اإلسالمية  ومبدأ االعتماد على اهللا وحده هو الذي مكّ 

قبل انتصارها من عدم االستعانة بأية قوة كبرى أو صغرى في األرض            
رغم توفر هذه القوى في المحيط الدولي، وفي المنطقة، ورغم حاجة           

 .الثورة اإلسالمية للعون يومذاك
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ـ د  واالعتماد على اهللا، واالستعانة به وحده هو الذي ترجم علـى   
ول يوم للعدوان العراقـي األثـيم علـى دولـة        عند أ (لسان اإلمام القائد    

 .<..الخير في ما وقع>: بعبارة) اإلسالم
ولوال هذا االعتقاد الراسخ لدى اإلمام المظفر لما كان من الميسور           
أليِّ قائد سياسي أن يتصور أن ذلك العدوان العـاتي المـدعوم بقـوى              
الغــرب، ورضــا الشــرق ســيندحر، وتتغيــر الحســابات، والمــوازين، 

إلى عار، وحسرة في قلوب كل الذين طبلوا        < قادسية صدام >تتحول  و
 !للعدوان، أو رضوا به أو ساندوه

ـ هـ  واالعتماد علـى مـدد اهللا عـزّ وجـل هـو الـذي أفشـل كـل          
المخططات االستعمارية الهادفة إلى إجهاض هـذا الوليـد اإلسـالمي           

رغـم  المبارك، وهو الذي مرغ أنوف األمريكان، وحلفائهم في الوحل          
 !خطورة المشاريع التآمرية السوداء التي دّبرت سّراً، وعالنية

إّن مبدأ االعتماد على الكبير المتعال سبحانه وتعالى سيبقى الركن          
الشديد الذي تستظل به هذه المسيرة اإلسالمية الهادية لتتغلـب علـى            

 !!العقبات، والمؤامرات وصعوبات الطريق
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 ووصـاياه، وأفكـاره     )سلمه اهللا تعالى  ( اإلمام القائد    يغم أن مباد  ر

 كمـا  ـقد كانت ومازالت حريصة على االهتمام بكل قطاعـات األمـة    
 إالّ أّن بعض القطاعـات بحكـم موقعهـا    ـرأينا في الصفحات السابقة  

في األمة، وفاعليتها، وأثرها، قد اكتسبت مـن األولويـة، والرعايـة مـا              
 .رها الفاعل في المسيرة اإلسالميةيتناسب مع أث

حفظـه اهللا   (ولعل قطاع الشباب من األمة قـد أواله اإلمـام القائـد             
 من االهتمام، ما لم يوله لقطاع آخـر بحكـم موقعـه وأهميتـه،               )تعالى

 .وأثره في مسيرة اإلسالم الكبرى
 :ويبدو هذا االهتمام جلياً من خالل موقفين اثنين لإلمام القائد

لرافض ألساليب حكومة الشاه المقبور التـي يـتمخّض          موقفه ا  -١
عنها تضليل الشباب، وشـل قـدراتهم علـى البنـاء والتغييـر، لصـالح               

 .اإلسالم واألمة
 :يقول اإلمام القائد في هذا المضمار



  خط االمام الخميني.....................................................................١٢٠

 أجياالً صالحة قـادرة     يإّن وزارة التربية عندنا ال تستيطع أن تنش       > 
ر قادرة علـى خلـق شـباب        وهي غي .. على إدارة شؤون األمة والدولة    

أقوياء وأبطال أشاوس قادرين على المحافظة على مكتسبات الشعب         
ومقدراته، بحيث يقفون مدافعين عن حدود الوطن أمـام المسـتعمر،           

 .ويضحون بأنفسهم وأرواحهم ألجل أمتهم
إّن جميع وسائل اإلعالم في إيران من راديو وتلفزيـون وصـحف            

الشباب ، وإّن جميـع برامجهـا بيـد         ومجالت، ما وجدت إالّ لتخدير      
 .االستعمار

ار فكـ إّن المستَعِمر هو الـذي يجعـل الصـحف مبتذلـة ليحـرف أ             
ويبـذل جهـده    .. المستعمر هو الذي ينظم مناهج وزارة التربية      .. شبابنا

 )١(.<للقضاء على قدرة شبابنا وطاقاتهم
العملــي الــدائم بالشــباب، والحــرص علــى برمجــة  هتمامــهإ -٢

نشـاطهم العملـي فـي الحيـاة، وتمييـز خطهـم الفكـري،              كفاحهم، و 
يقـول اإلمـام المظفـر      .. والعملي ضـمن المسـيرة اإلسـالمية الظـافرة        

 : ضمن مذكرته للطلبة المسلمين في أمريكا وكندا)حفظه اهللا تعالى(
ــتم الشــباب المســلم، أصــحاب –إّن مســاعيكم المتواصــلة >   أن

 الصحيح ومعرفة الحقيقة     من أجل إدراك اإلسالم    –الضمائر المشرقة   
القرآنية، تبعث األمل والسرور في نفوس المسـلمين الـواعين، وإنـي            

                                           
 .هـ٢/١٢/١٣٨٣من خطاب اإلمام في المسجد األعظم في قم المقدسة بتاريخ )١(



 ١٢١.........................................................اإلمام خط ومبادئ الشباب

 

ومع تقديري لروحكم اإلسالمية واستمرار محاوالتكم في البحث عن         
 أن   أرى لزامـاً علـيّ     – أنتم أيهـا الشـباب الغيـور المـؤمن           –الحقيقة  

م علـى   أذكركم بأنكم ستتعرضون لألخطار والصعوبات أثناء مسيرتك      
ن األيـادي المشـبوهة والمعاديـة لإلسـالم         أهذا الطريـق المقـدس، و     

ستسعى بكل السبل للحيلولـة دون بلـوغكم مقصـدكم، وأن عمـالء             
 ـطـالع الشـعوب    ااالستعمار وأذنابه الذين يعرفون تماماً بأن وعـي و 

 علـى أسـس اإلسـالم المقدسـة     ـخاصة األجيال الشابة المثقفة منها  
ـ يسببان ـ مية بصورة حت   تهاوي وتحكم المستعمرين وقطع أيـديهم   

ستعمرة، سوف يلجأون إلى    الممتدة إلى مصالح الشعوب والبلدان الم     
 فـي الـدواليب وبـثّ السـموم وذّر الّرمـاد فـي العيـون             ّيوضع العص 

ومحاولة تشويش أفكار الشباب، للحيلولة دون رؤيتهم لوجه اإلسالم         
 وذلـك تحـت عنـاوين       الناصع، ويعملون كل جهدهم لحرف الشباب     
 أنتم الشـباب المسـلم   –خداعة ومدارس فكرية براقة، فيجب عليكم      

 أن تضعوا جوهر اإلسالم وأصوله نصب أعيـنكم أثنـاء دراسـاتكم             –
ــية      ــاالت السياس ــي المج ــالمية ف ــائق اإلس ــول الحق ــوثكم ح وبح
واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، وأن ال تغظوا عن مميزات اإلسـالم          

 عن بقية المدارس األخرى، لئال تخلطوا مـا بـين القـرآن             التي تفصله 
المقدس ومنهج اإلسالم التحّرري وبين المـدارس الوضـعية الخاطئـة      

كما ويجب عليكم أن تعوا بأن األمـة اإلسـالمية مـا دامـت              .. المضلة
أسيرة المـدارس االسـتعمارية أو أنهـا تقارنهـا مـع القـوانين اإللهيـة                
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وأّن ، لن ترى الحرية والراحـة والدعـة      وتصفها بمصافها، فهي سوف     
مدارس اليسار واليمين التي تعرض على األمة اإلسالمية، إنّما تعرض          
عليها، من أجل حرفها وتضييعها، يريـدون أن يبقـوا المسـلمين إلـى              
األبد في الذّل والوهن والتخلف واألسر بعيـدين عـن تعـاليم القـرآن              

األمـة  بتحكـيم  المينـه علـى   التحررية، وقد تعاون االستعمار يساره وي 
اإلسالمية وبالدها واتفقوا على أسر الشعوب اإلسالمية ونهب ثرواتها         
الوفيرة ومنابعها الطبيعية، وأّن إسرائيل التي وجدت بالحيلة والخـداع          
وبتعاون دول الشرق والغرب االستعماري بهـدف تحطـيم واسـتعمار           

 قبـل كـل     الشعوب اإلسـالمية، وإنهـا اليـوم مدعومـة ومحميـة مـن            
ــز يحرضــونها علــى مواصــلة  جالمســتعمرين، إن األمريكــان واالن لي

العــدوان علــى العــرب والمســلمين وعلــى اســتمرارها فــي احــتالل 
فلسطين وبقية األراضي اإلسالمية وذلـك بواسـطة الـّدعم العسـكري            

ن الــروس أو.. والسياســي وبوضــع أفتــك األســلحة تحــت تصــرفها
 المسـلمين مـن االسـتعداد       يضمنون بقاء إسـرائيل عـن طريـق منـع         

والتجهز الكافيين وعن طريق الخدعـة والخيانـة والسياسـة التوفيقيـة            
 ). اللعينة(

ولو أن الـدول والـبالد اإلسـالمية، بـدل اعتمادهـا علـى الشـرق                
لذّاتية ووضـعت   والغرب، اعتمدت على اإلسالم وإمكاناتها وقدراتها ا      

عملت بهـا لمـا أصـبحت    رة التحررية نصب أعينها وّيتعاليم القرآن الن 
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اليوم أسيرة الصهاينة المعتدين ومرعوبة بالفانتوم األمريكية ولعبة بيـد          
 ..السياسة التوفيقية السوفياتية الشيطانية

إّن ابتعاد البلدان اإلسالمية عن القرآن الكـريم هـو الـذي أوصـل              
ــات      ــيء بالنكب ــعب المل ــع الص ــذا الوض ــى ه ــالمية إل ــة اإلس األم

وضــع مصــيرها ومصــير بلــدانها بيــد سياســة  واالنتكاســات وإلــى 
 أنتم شباب   –االستعمارين اليساري واليميني التوفيقية، ويجب عليكم       

 توعيـة الجمـاهير وفضـح       –اإلسالم الواعي وأمل أمـتكم اإلسـالمية        
 .أدوار المستعمرين وخططهم المشؤومة

وادرسوا تعـاليم   .. بذلوا مزيداً من الجهد في سبيل معرفة اإلسالم       إ
وزيدوا من سعيكم وإخالصـكم مـن      .. آن المقدسة جيداً وطبوقها   القر

.. أجل نشر اإلسالم وأهدافه الكبـرى وتعريـف األمـم األخـرى بهمـا             
.. ومزيداً من االهتمام بمسألة الدولة اإلسالمية والمسائل المتعلقة بهـا         

واسـعوا  ، تحدوا وتنظّموا ورصّوا صـفوفكم إ.. كونوا مهذبين ومدربين 
وال تغفلـوا عـن     ..  المضحي المتوافـق معكـم فكريـاً       لتكوين اإلنسان 

فضح مؤامرات نظام الجبـابرة فـي إيـران الـذي هـو معـاٍد لإلسـالم                 
والمسلمين، أوصلوا أصوات اإلخوة المسلمين المعـذَّبين فـي إيـران           

اسـتنكروا كـل مـا      .. إلى كل أنحاء الدنيا ولتكن كل مشاعركم معهـم        
وخيانات وانحرافات، لعل   يجري في إيران من ظلم وتعذيب وتقتيل        

 يساهم في تحريـر األمـة اإلسـالمية واسـتقاللها     ـ وبمعونة اهللا  ـذلك  
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وفـي إزالـة    .. ورفع ظلم األجهزة الدكتاتورية ربيبـة االسـتعمار عنهـا         
 .الخطر المتوّجه اليوم نحو اإلسالم والمسلمين

وأبلغوا سالمي إلى الذين يبذلون الجهد من أجـل اإلسـالم وفـي             
 .سبيله 

 )١(.<والسالم عليكم ورحمة اهللا 
 للشباب مسيرتهم العملية،    )حفظه اهللا تعالى  (ويخطط اإلمام القائد    

والجهادية من أجل اإلسالم ورسالة النهضة الكبرى، ضمن النصـائح،          
 :والتوجيهات القيمة التالية

 : عي، وسائر فئات األمةاواآلن عليكم، أنتم الشباب الو> 
حكامه العادلة، في مقدمة أهـدافكم، وأّن        أن تضعوا اإلسالم وأ    -١

تحقيق ذلك الهدف السـامي ال يـتم أبـداً دون الوصـول إلـى الدولـة                 
. إّن التولّي والتبّري هما أصالن أساسيان في اإلسالم       . اإلسالمية العادلة 

يجب أن تؤيدوا الدولة العادلـة وتلتفـوا حـول الحكـم العـادل، وأن               
تي على رأسها النظام البهلوي، وتظهـر       تتبرأوا من النظم الالإسالمية ال    

معارضتكم له بكل صراحة وتسعوا إلى تغييره، وبدون ذلك ال يمكـن            
 .أن تتنعموا باالستقالل والحرية

 أن تدعوا كل الذين يخالفون اإلسالم، عقيدة وعمـالً، والـذين            -٢
ينسقون مع المدارس األخرى ويميلون إليها، وتدعوهم إلـى مدرسـة           

                                           
 ٢٨من جواب اإلمام على مذكرة الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا بتاريخ  )١(

 . هـ١٣٩٢جمادى اآلخر 
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ية العادلة والذي ال يقبل مثـل هـذه الـدعوة علـيكم أن              اإلسالم التقدم 
تتبّرأوا منه أو تحذروه على األقل، مهما كانت منزلته ومكانته، ويجب           
على شبابنا أن يعلموا بأنه ما لم توجد عقيدة التوحيـد وروحهـا فـي               

 هشخص فأنه من المستحيل أن يتخلى عـن ذاتـه ويعطـي كـل فكـر               
أن اإلعـالم الماركسـي الـدولي هـو         لألمة، ويجب عليهم أن يعلموا ب     

، )تفـتن النـاظرين   (شبيه باإلعالم اإلمبريالي العالمي، شـعارات براقـة         
ولكنها جميعاً تعمل من أجل تخدير وتحريف واسـتغالل الجمـاهير           

 .المستضعفة، ويجب دحر هذه األبواق المستغلة
 أن يصرف الشباب الجامعي وطلبة العلوم الدينية الشباب قسماً          -٣
وقتهم لمعرفـة أصـول اإلسـالم األساسـية؛ والتـي فـي مقـدمتها               من  

واضـعي  ) أنبيـاء أولـي العـزم     (التوحيد والعدل ومعرفة األنبياء الكبار      
حجر الزاوية للعدالـة االجتماعيـة والحريـة الحقـة، ابتـداء بـإبراهيم              

وفـي معرفـة طـرق      الخليل وانتهاء بخاتم الرسل واألنبياء محمـد      
.. قيدة والسلوك الفردي والتنظيم االجتمـاعي     تفكيرهم في مجاالت الع   

لكي يتعرفوا على مواصفات األشخاص الذين رفضهم وطـردهم مـن           
 .دولته وكل متفرعاتها

 وعليكم أنتم، طلبة الجامعات، وسائر طلبـة العلـوم الدينيـة أن             -٤
تتجنبوا بجدية إبداء آرائكم الشخصية واستخدام المزاجية في تفسـير          

 وتأويل أحكام اإلسـالم ومداركـه، وأن تلتزمـوا          آيات القرآن المجيد  
بأحكام اإلسالم بجميع أبعاده، وأن تطمئنـوا بوجـود كـل مـا يحقـق               
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صالح المجتمع، في تحقيق العدالة االجتماعية ورفع األيدي الظالمـة          
وتــأمين االســتقالل والحريــة والحلــول االقتصــادية وتعــديل ميــزان 

ود كـل ذلـك فـي اإلسـالم     الثروات بصورة منظمة ومقبولة، أجل بوج  
بصورة كاملة وال يحتاج إلى تأويل خـارج حـدود المنطـق، ويجـب              
عليكم أن تكونوا حذرين ويقظين وأن تدعوا أولئك الذين ال يلتزمون           

 حتـى لـو اختلفـوا معكـم بأصـل      ـباإلسالم بكل أبعاده دون استثناء  
 أن تـدعوهم إلـى االلتـزام بـه، وإذا لـم      ـواحد من أصـول اإلسـالم    

ــان   ي ــات اللج ــي اجتماع ــراكهم ف ــوا إش ــيكم أن تتجنب ــتجيبوا عل س
 تقـربكم مـن   ـ مهمـا كانـت    ـاإلسالمية، وال تظنوا بأن زيادة العـدد   

الهدف، وأنّه يمكن التخلص منهم بعد الوصول إلـى الهـدف، يجـب             
عليكم أن تعرفوا بـأن غيـر المسـلمين أو غيـر الملتـزمين باإلسـالم                

وكم عن دائرة الفعل قبل الوصول إلـى       سيطعنونكم من الوراء، أو يعزل    
 !اعتبروا من التجارب السابقة!! الهدف أو يصفوكم

 يجب أن تكـون كـل بـرامج وبيانـات الفـروع مسـتندة علـى                 -٥
اإلسالم والدولة اإلسالمية من دون إبهام، ويجب أن يكون الهدف هو           
اإلطاحة بالطاغوت وكل تشعباته التي هي في بلـدنا للنظـام البهلـوي             

ميل، وعليكم اجتناب كل ما هو يصب في تأييـد النظـام البهلـوي              الع
الطاغوتي، مثل ما يالحظ في كتابات بعض األحزاب وأقوال الـبعض           

ويجب أن تبينوا صراحة، أو     ! بأن الهدف المركزي هو تطبيق الدستور     
بكتابة واضحة، في كل النشرات والخطب وفي أي مكان بأن أسـاس            
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ت هـو الشـاه نفسـه، ويجـب أن تتجنبـوا            الجرائم والمظالم والخيانـا   
بصورة جدية تحميل هذه الجرائم والمظالم والخيانات إلى الحكومـة          
والموظفين وسائر األجهزة المتفرعة؛ ألّن ذلك يبقي المجرم األساسـي          
في مأمن من النقد واالتهام، ويجب عليكم توعية الكتـاب والخطبـاء            

 .لهذه النقطة الهامة
 بأعمال الشاه الالإنسانية، فـي كـل فرصـة،           يجب التذكير دائماً   -٦

وفي النشرات الحزبية وغير الحزبية وفي الخطب والتظاهرات، خاصة         
تغيير التاريخ اإلسالمي، الـذي هـو إهانـة كبيـرة لشخصـية الرسـول               

ولإلسالم والمسلمين، وعودة إلى المجوسية وعبادة النـار،        األكرم
فضـح هـذا العنصـر الخـائن        يجب  . واالبتعاد عن اإلسالم وعبادة اهللا    

 ١٥وعدم نسيان ذكر جرائمه فـي أي وقـت، يجـب أن يكـون يومـا                 
) م١٩٧٨ كانون أول    ٩( محرم   ٢٩و) ٦٣الخامس من حزيران    (خرداد  

خالدين حيين دائماً لكي ال ينسى عسـف الشـاه واضـطهاده، ولكـي              
 .تعرف األجيال القادمة جرائم الملوك السفاكين

مـن أّن جميـع     ) االتحـاد ( في دسـتور      وأنا أقدر ما هو موجود     -٧
الطلبة المسلمين، أينما وجدوا، مثل أمريكا وكنـدا والهنـد والفلبيـين            
وسائر المناطق مرتبطين ببعضـهم، ويريـدون جمـيعهم التعـاون فـي             

 .نشاطاتهم اإلسالمية واإلنسانية وأطلب من اهللا توفيق الجميع
لم تهـتم   يجب أن تكون هناك قواعد إسالمية في كـل نقـاط العـا            

بتعريف اإلسالم ونشر حقائقـه التحرريـة، ويجـب أن تكـون ضـمن              
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تنظيم واحد ومنسجم تعمل من أجل العدالة وقطـع أيـدي الظـالمين             
واللصوص الجبناء، ويجب توعية شبابنا البسطاء والسذّج، واطالعهـم         
على انحراف سائر المدارس الفكرية، وتبيان حقائق النظام اإلسـالمي          

 .نفسا فكأنما أحيى الناس جميعاًلهم، ومن أحيي 
 يجب أن تنشر نشـراتكم ونشـاطاتكم اإلسـالمية فـي إيـران،              -٨

وخاصة في الحوزة العلمية الحية لقم والجامعات الواعية، لكي تتحـد           
جماهير الداخل والخارج وتتوّحـد جهـودهم ونشـاطاتهم وكلمـتهم           

 .ويبادرون معاً إلى النهضة
أية صورة عمليـة ممكنـة، مـن        ويجب إيجاد قواعد في الداخل، ب     

أجل السعي لهـدف واحـد، فـإّن فـي هـذا تقويـة للـروح المعنويـة                  
 .وإضعافاً لمعنويات العدو واهتزازاً لكيانه

 يجب دعوة بقية اللجان واالتحادات، بكل ذكـاء وفطنـة، إلـى             -٩
مراقبة سلوك أعضاء اللجان واالتحادات وأسـاليبهم، لكـي ال ينـدس            

لمنحرفون داخل اللجان واالتحـادات ويطـردوا       األفراد المشبوهون وا  
 .إذا كانوا قد تمكنوا من الدخول

يجب مراقبة العدو بدقة ويقظة تامة، وال تحتملوا غفلته أو إهماله           
 .فتتساهلوا في مراقبته

تميـة؛ ألنّهـا تسـري       تجنبوا االختالفـات بصـورة مطلقـة وح        -١٠
دف األساسـي،   ر، إنها تشـلُّ النشـاطات وتنسـي الهـ         ّمكالسرطان المد 

تسبب في تغيير المسار وتدفع بالمسيرة الى غيـر الهـدف،            ت وكثيراً ما 
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طردوا االشخاص الذين يثيرون االختالفات والذين يتمسـكون بهـا؛          أ
ألنهم إّما أن يكونوا من المدسوسين أو مـن ذوي األغـراض السـيئة،              
وإذا لم تلتحق فئات باالتحادات ألعذار ما، ولكنهـا تملـك نشـاطات             

المية وإنسانية، عليكم أن ال تحاربوها لكي ال تحصل االختالفـات           إس
 تكوين  إلىسعوا بواسطة النصائج األخوية     إ. ويقع الضرر على الجميع   

نوع من االرتباط معها، وإذا لم يتم ذلـك فكونـوا إخـوة فيمـا بيـنكم                 
 .ودافعوا عن بعضكم البعض؛ ألّن الهدف واحد، الهدف هو اإلسالم

 )١(.<واء الشخصية وحب البروزيجب نسيان األه

                                           
 ٥من رسالة اإلمام القائد إلى الطلبة المسلمين المقيمين في أوروبا بتاريخ  )١(

 .هـ١٣٩٨ربيع األول 
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أطروحة حكومة الفقيه الجامع للشرائط لم تأخذ صـيغتها النهائيـة           
المحددة على يد أي فقيـه أو مفكـر إسـالمي معاصـر كمـا أخـذت                 

، كما  )أعزَّ اهللا نصره  (أبعادها، وصيغتها العملية على يد اإلمام الخميني        
بل أية حركة، أو جهة إسـالمية بالشـكل الـذي تـمَّ             أنها لم تتبنَّ من ق    

 .تبنيها من قبل الحركة اإلسالمية المظفرة في إيران
ثم إّن واليـة الفقيـه وإن كانـت مـن المسـائل التـي اهـتم الفقـه                   
اإلسالمي اإلمامي بتناولها منذ القدم إالّ أن الذين تبنوا اعتبارها كوالية           

 مـن  ـ من ناحية السعة واألبعاد  ـ النبي واألئمة عليهم الصالة والسالم
الفقهاء السابقين ليسوا كثيـرين، مـن أمثـال المرحـوم الشـيخ أحمـد               

والشيخ النائيني وأمثالهمـا رضـوان اهللا       < عوائد األيام >النراقي صاحب   
 .عليهم أجمعين

على أن مسألة والية الفقيه العامة من المسـائل التـي لـم يعالجهـا               
يثاً، وكل الذي يتناوله فقه المذاهب األربعة       الفقه السنّي قديماً وال حد    

ال يخـرج عـن   في مسألة الحكم اإلسالمي بعد عصـر المعصـوم       
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ـ أما الفقه الشيعي اإلمامي. نطاق البيعة أو الشورى  فقـد  ـ كما أشـرنا    
 بالنسـبة إلـى    ـ  وإن اختلفت الفقهـاء ـتناول هذه المسألة منذ القديم  

 :للفقيهحدود مساحة هذه الوالية الممنوحة 
. فأصل والية الفقيه فـي الجملـة ممـا ال ينبغـي أن يبحـث عنـه                >

والذي ينبغي البحث عنه إنما هو في سعة الوالية وعـدم اختصاصـها             
والحـق أّن   .  تختص بموارد خاصـة    إنهابمورد إالّ ما خرج بالدليل أو       

هذا البحث يدور مدار سعة بسـط اليـد وعـدمها، فالمتشـرعة يـرون               
ليد من الوالية ما ال يرونه لغيره فكلّما زيد في بسط           للفقيه المبسوط ا  

ومقتضى فطرة األنام أن الفقيه الجامع للشرائط       ، اليد تزداد سعة الوالية   
وذلـك تقتضـي سـعة      ،  إال ما اختص المعصـوم بـه       بمنزلة اإلمام 

فـإنّهم  >$  كما يقتضيها اطـالق قولـه      –الوالية إالّ ما خرج بالدليل      
كتابـه   >:  في محمـد بـن عثمـان       ق قوله وإطال )١(<حجتّي عليكم 

أمنـاء أبـي   >: لجملة من أصـحابه  واطالق قول الصادق  )٢(،<كتابي
 وغيرها من األخبار فإنّها في مقـام تقريـر          )٣(،<على حالل اهللا وحرامه   

عمله في ما يحتاج إليه الناس ال في مقام تقريـر مجـرد قولـه فقـط،                 
الّ الوالية فيمـا يحتـاجون      وتقرير العمل فيما يحتاج إليه الناس ليس إ       

إليه من الوالية وغيرها، هذا مع أنه بعد سّد الرجوع إلى أبواب حكام             
الجور وقضاتهم واألخذ منهم وعدم الميل إليهم بنحو شديد أكيد مع           

                                           
 . من أبواب صفات القاضي٣وسائل الشيعة باب ) ٣)(٢)(١(
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عموم االبتالء لالحتياج إلى والية الفقيه الجامع للشرائط فهل يتصـور           
 !!ه ويذرهم حيارى؟أن يهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلى أمت

فالتشكيك في والية الفقيه فيما تبسط يـده بالنسـبة إليهـا، مّمـا ال               
: حيث قـال فـي كتـاب الزكـاة        &ولقد أجاد صاحب الجواهر   . ينبغي

إطالق أدلة حكومته خصوصاً رواية النّصب التـي وردت عـن           : قلت>
 -عجل اهللا تعالى فرجـه الشـريف وروحـي لـه الفـداء            -صاحب األمر 

مـن  ، نعـم .  أولي األمر الـذين أوجـب اهللا علينـا طـاعتهم           ُيصّيره من 
. المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً          

معلومية توليته  ) يدفعها(اختصاص واليته باألحكام الشرعية     : ودعوى
لكثير من األمور التي ال ترجع إلى األحكام، كحفظـه لمـال األطفـال،              

غير ذلك مما هـو محـرر فـي محلـه، ويمكـن             والمجانين والغائبين و  
تحصيل اإلجماع عليه من الفقهاء، فأنهم ال يزالون يذكرون واليته في           
مقامات عديدة ال دليل عليها سـوى اإلطـالق الـذي ذكرنـاه المؤيـد               

 )١(.<بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في األحكام الشرعية
لواليـة الفقيـه فـي      ومن الضروري أن نثبت هنا المدلول الحقيقي        

 :إطارها العام فنقول
أن يتولى الفقهاء اإلسالميون العدول     : إّن الوالية بهذا المنظور تفيد    

ذوو الكفاءة الفقهية والعملية مهمة اإلشراف على إدارة شـؤون األمـة            
 .العامة، إشرافاً مباشراً

                                           
آية اهللا السيد عبد األعلى ، مهذب األحكام في بيان الحالل والحرام )١(

 .١٢٢-١/١٢١: السبزواري
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أعزَّ ( الذي كتبه اإلمام الخميني      <الحكومة اإلسالمية >ويعتبر كتاب   
 هـ خير من يحدد اإلطار العملي العام ألطروحة         ١٣٨٩ عام   )هللا نصره ا

 .والية الفقيه العامة في منطلقاتهم العامة وفي تفصيالت مهماتها
وإذا شاء المرء أن يواكب مفاهيم اإلمام وتصوراته حول أطروحـة           

 :الحكم اإلسالمي، فإّن أبرز ما يلتقي معه الخطوط الفكرية التالية
 الفقيه لدى اإلمام تشمل كافة شؤون المسلمين العامة          إّن والية  -١

فـي  واألئمة الهداةوشأن الفقيه الولي في ذلك شأن رسول اهللا    
وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عـالم         >:واليتهم على المسلمين  

منهم، ووجب  عادل، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي         
وا، ويملـك هـذا الحـاكم مـن أمـر           على الناس أن يسمعوا له ويطيعـ      

، وأميـر   اإلدارة، والرعاية، والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول       
على ما يمتاز به الرسول واإلمام مـن فضـائل، ومناقـب         المؤمنين
 .)١(<خاصة

على أن الشيء المهم الذي أدخله اإلمام الخميني أعـزّه اهللا تعـالى             
لج مسألة واليـة الفقيـه ضـمن        في هذه المسألة الفقهية الحيوية أنه عا      

قناعته بضرورة تنفيذ شريعة اهللا عزّ وجلّ في األرض، وحتمية إقامـة            
الحكم اإلسالمي في عصر الغيبة ضماناً لحماية اإلسالم، والمسـلمين،          

 .وإجراًء لحدود اهللا بين العباد
                                           

 .٤٩: اإلمام الخميني، الحكومة اإلسالمية )١(
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 لم يدرس هذه المسألة دون الشعور بالحاجة        )أعز اهللا نصره  (فهو  
تها آنّيــاً، ولــم يأخــذ المســألة رودون الشــعور بضــروالعمليــة إليهــا 

باعتبارها قضيةً فقهية كسائر قضايا الفقـه العملـي التـي تنكـر الواقـع               
العملي لها؛ بسبب الظروف التاريخية الحرجـة التـي تمـر بهـا األمـة،               

 )واليـة الفقيـه  ( مسـألة  )حفظـه اهللا تعـالى  (وإنّما تناول اإلمام القائـد   
ياً يؤمن به ويتبنّاه ويحرص على تنفيذه فـي حيـاة           باعتبارها مبدأً حيو  

 )واليـة الفقيـه   ( أن يبعث    )سلمه اهللا تعالى  (وكان كل هّمه    . المسلمين
في أذهان المسـلمين ويضـعها فـي أولويـات اهتمامـاتهم باعتبارهـا              
أطروحة الحكم اإلسالمي الجديرة بإعادة اإلسالم إلى موقعه الحيـوي       

 .هتماماتهمفي حياة الناس ومعامالتهم وا
 سـاعد فـي     )سلمه اهللا تعالى  (إّن هذا الشعور لدى اإلمام الخميني       

تناوله لمسألة والية الفقيه تناوالً حياً حركيـاً يقطـر واقعيـة، وحـرارة              
والتصاقاً بمشاكل المسلمين عامة مما سـاهم فـي بلورتهـا كمفهـوم،             

ياسية، وتحديد أبعادها العملية كأطروحة إلدارة شؤون األمة العامة الس        
 .واالجتماعية وغيرها

 إّن اإلمام القائد يحدد لـولي أمـر المسـلمين فـي عصـر غيبـة                 -٢
حفظـه اهللا   (يقـول   . صفات أساسية ال يرى بديالً عنهـا      المعصوم

 :)تعالى
إّن الحكومة اإلسالمية لما كانـت حكومـة قانونيـة، بـل حكومـة             >

سط العدالة  القانون اإللهي فقط، وإنما جعلت ألجل إجراء القانون، وب        
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اإللهية بين الناس، البد في الوالي من صفتين همـا أسـاس الحكومـة              
 :القانونية، وال يعقل تحققهما إال بهما

 . العلم بالقانون:إحداهما
 . العدالة:وثانيتهما

ومسألة الكفاءة داخلة في العلم بنطاقهـا األوسـع، وال شـبهة فـي              
 :لزومها في الحاكم أيضاً، وإن شئت قلت

يرجع أمر الوالية إلى الفقيـه      ...  ثالث من أسس الشروط    هذا شرط 
العادل، وهو الذي يصلح لوالية المسلمين؛ إذ يجب أن يكـون الـولي        
متّصفاً بالفقه، والعـدل، فالقيـام بالحكومـة، وتشـكيل أسـاس الدولـة         

 .اإلسالمية من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول
ب على غيـره اإلتبـاع، وإن       فإن وفق أحدهم بتشكيل الحكومة يج     

 )١(.<..لم يتيسر إال باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً
 أن الفقهـاء اإلسـالميين      )سـلّمه اهللا تعـالى    ( يرى اإلمام القائـد      -٣

مسؤولون مسؤولية مباشرة عـن إقامـة حكومـة العـدل اإللهـي، وأن              
 يبذلوا وسعهم في هذا السبيل، فإن عجزوا عن تحقيق هـذه المهمـة،            
فال يترك الميسور بالمعسور فيما يتعلق بالنهوض بالممكن من شؤون          

 .األمة
 : بهذا الخصوص)حفظه اهللا(يقول اإلمام 

                                           
 .١/٤٦١: اإلمام الخميني، كتاب البيع )١(
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بعد هذا، ينبغي للفقهاء أن يعملوا فرادى أو مجتمعين مـن أجـل             >
إقامة حكومة شرعية، تعمل على إقامة الحدود، وحفظ الثغور، وإقرار          

 ..النظام
ك منحصرة في فرد، كان ذلـك عليـه واجبـاً           وإذا كانت األهلية لذل   

 .عينياً، وإالّ فالواجب كفائي
وفي حالة عدم إمكان تشكيل تلك الحكومـة فالواليـة ال تسـقط؛             
ألّن الفقهاء قد والهم اهللا، فيجب على الفقيه أن يعمل بموجب واليته            
قدر المستطاع، فعليه أن يأخذ الزكاة، والخمس والخراج، والجزية إن          

لينفق كل ذلك في مصالح المسـلمين، وعليـه إن اسـتطاع أن             استطاع  
 .يقيم حدود اهللا

قّت عن تشكيل الحكومة القوية المتكاملة يعنـي        ؤوليس العجز الم  
بل إّن التصّدي لحوائج المسـلمين، وتطبيـق مـا          ، بأي وجه أن ننزوي   

 .)١(<ر تطبيقه فيهم من األحكام، كل ذلك واجب بالقدر المستطاعتيّس
حى دستور الجمهورية اإلسـالمية مبادئـه العامـة حـول           وقد استو 

حفظـه اهللا   (والية الفقيه من هذه القناعات التـي طرحهـا إمـام األمـة              
 حول هـذه المسـألة عبـر كتاباتـه وأحاديثـه، فحـّدد الصـيغة                )تعالى

القانونية لحكومة والية الفقيه في المادة الخامسة منه والمادة السـابعة           
 .بعد المائة

                                           
 .٥٢-٥١: الحكومة اإلسالمية )١(
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 :دة الخامسة من الدستور اإلسالمي مانصهتقول الما
عجـل اهللا  (تكون والية األمر، واألمـة فـي غيبـة اإلمـام المهـدي        >
 للفقيه العادل، التقي، العارف  ـ  في جمهورية إيران اإلسالميةـ )فرجه

بالعصر، الشجاع، المدير، والمـدبر، الـذي تعرفـه أكثريـة الجمـاهير،             
أي فقيه لهذه األكثرية فإّن القائـد  وتتقبل قيادته وفي حالة عدم إحراز       

أو مجلس القيادة المركب من الفقهاء جامعي الشرائط، يتحمـل هـذه            
 )١(.<المسؤولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائة

 :وتقول المادة السابعة بعد المائة من الدستور ما يلي
إذا عرفت وقبلت األكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية، وقيـادة          >

قهاء جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسـة مـن هـذا            أحد الف 
الدستور ـ كما هو حادث بالنسبة للمرجع الديني الكبير، قائـد الثـورة    
اإلسالمية آية اهللا العظمى اإلمام الخميني ـ تكـون لهـذا القائـد واليـة      

وفـي غيـر هـذه الحالـة، فـإّن          . األمر، وكافة المسؤوليات الناشئة عنها    
منتخبين من قبل الشعب يبحثون، ويتشـاورون حـول كافـة           الخبراء ال 

الذين لهم صالحية المرجعية، والقيادة، فإذا وجدوا أّن مرجعاً واحـداً           
 يعرفونه باعتباره قائـداً للشـعب، وإال        فإنهميملك ميزة خاصة للقيادة     

                                           
 .٢٠،٤٥،٤٦: الدستور اإلسالمي للجمهورية اإلسالمية )١(



 ١٣٩..................................................................العادل الفقيه حكومة

 

فإنهم يعّينون ثالثـة أو خمسـة مراجـع جـامعي الشـرائط باعتبـارهم               
 )١(.<دة، ويعرفونهم للشعبأعضاء في مجلس القيا

 نكـون قـد ختمنـا       )حكومة الفقيـه العـادل    (في نهاية بحثنا حول     
، )سّدده اهللا تعـالى   ( األساسية لخط اإلمام الخميني      ياستعراضنا للمباد 

 ي وغيرهـا مـن مبـاد      يعلى أنه البد من اإلشارة إلى أّن هـذه المبـاد          
لية ثابتة ضـمن    اإلمام القائد إنما هي ترجمة حية لمضامين إسالمية عا        
 .كتاب اهللا العزيز أو سنة المعصوم عليه الصالة والسالم

 .سدد اهللا المسلمين جميعاً لالستنارة بها في العلم والعمل
 والحمد هللا رّب العالمين

 .وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين

                                           
 .٤٦-٤٥-٢٠: الدستور اإلسالمي للجمهوري اإلسالمية )١(
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 ٧....................................................................................الوالدة

 ٨...................................................................................دراسته
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