


 









املقّدمة
الحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء والمر�سلين 

اأبي القا�سم محّمد بن عبد اهلل وعلى اآله بيته الطّيبين الطاهرين.

1979م اأ�سرقت �سم�س الإ�سالم من اإيران حيث كتب اهلل  11 �سباط  في 

�سبحانه وتعالى العّزة للم�سلمين على يد مفّجر الثورة الإ�سالمّية المحّمدّية 

الثورة  �سعاع  طّوق  وقد   ،{ الخمينّي  المو�سوّي  اهلل  روح  الإمام  الأ�سيلة 

اآمال الماليين من الم�ست�سعفين بعد  باأ�سره حيث انتع�ست  المباركة العالم 

ين. ع�سرات ال�سنين العجاف اّلتي �سابها الإحباط والياأ�س والبعد عن الدِّ

لقد كان الإمام الخمينّي } �سخ�سًا ا�ستثنائّيًا بكّل ما للكلمة من معنى 

ل يخاف في اهلل لومة لئم، مخل�ٌس و�سادٌق واأمين، �سديد على المتكّبرين، 

رحيم بالم�ست�سعفين.

الع�سرين  القرن  في  البارزة  ال�سيا�سّية  ال�سخ�سّيات  عن   { ويتمّيز 

بكون �سخ�سّيته جامعة لأبعاد مختلفة ل �سيما بعدها العلمّي والتبليغّي، حيث 

بلغ مرتبة الجتهاد في �سّن ال�سباب وكانت له العديد من الموؤّلفات العلمّية 

والتربوّية الفاخرة. 

وعلى  العلماء  كبار  من  العديد  الرفيعة  العلمّية  مدر�سته  من  تخّرج  وقد 

راأ�سهم ال�سهيدين ال�سيخ مطّهري وال�سّيد به�ستي، و�سماحة الإمام الخامنئّي 

{ اّلذي ُيعتبر من كنوز الإمام الراحل اّلتي خّلفها في هذه الأّمة لتحافظ 

لتراب  اأرواحنا  والزمان  الع�سر  �ساحب  لظهور  وا�ستعدادها  م�سيرتها  على 

مقدمه الفداء.

فلن  ف�سائله  ونعّدد   { الإمام  مكارم  نح�سي  اأن  اأردنا  مهما  واإّننا   

نوّفيه حّقه. اإّننا وما نعي�سه اليوم وبالأخ�ّس في لبنان -هذا البلد اّلذي كانت 



 

ة من الإمام }- من عّزة وَغَلبة على الم�ستكبرين اإّنما هو  له عناية خا�سّ

نتاج مدر�سته ر�سوان اهلل عليه.

بة والمربّية، والمر�سدة لكثير من المفاهيم الأخالقّية  هذه المدر�سة الموؤدِّ

والتربوّية والجتماعّية وال�سيا�سّية وغيرها، واّلتي يومًا بعد يوم تثبت ر�سادها 

فكرها؛  في�س  من  ونغترف  معينها  من  ننهل  اأن  علينا  فتفر�س  و�سدقها، 

فكرًا �سوّيًا هادفًا، ن�ستطيع من خالله التعّرف على اأنف�سنا وواقع حالنا، وبه 

ن�ستب�سر حلول م�ساكلنا وكيفّية ا�ستغالل اإمكاناتنا في ن�سر دين اهلل القويم 

على الأر�س.

وهكذا فقد اأّكد الإمام القائد الخامنئي { اأكثر من مّرة على اأّن فكر 

الأّمة ونهجها يجب اأن ُي�ستمّد من فكر الإمام }:

»طريقنا هو طريق الإمام نف�سه، واأهدافنا اأهداف الإمام ذاتها، ودرو�سنا 

زال و�سيبقى ولي�س لدينا  دائماً، وما  الإمام، فقد كان معّلمنا  هي و�سايا 

هدف اأو تطّلع اأعلى واأ�سمى واأحلى واأقد�س واأليق من الأهداف والتطّلعات 

التي اأعلنها رحمه اهلل، فهي جديرة باأن ن�سّحي من اأجلها«.

وانطالقًا من هذا التوجيه المبارك ل�سماحة القائد و�سعورًا مّنا بالتق�سير 

هذا  اإعداد  على  عملنا  فقد  ونهجه،  فكره  ن�سر  في  المقّد�س  الإمام  تجاه 

مختلف  في   ،{ الق�سار  كلماته  من  مجموعة  فيه  جمعنا  اّلذي  الكتاب 

والأخالقّي  والعقائدّي  ال�سيا�سّي  الإ�سالمّي  الإن�سان  بناء  من  الفكر؛  نواحي 

على  ذلك  في  اعتمدنا  وقد  ال�ساملة.  الكونّية  الإ�سالمّية  والروؤية  الفكر  اإلى 

عدد من الم�سادر الموثوقة الموؤّرخة لكالم الإمام } بالإ�سافة اإلى بع�س 

من كتب الإمام نف�سه }.

الفكر  وهذا  الق�سار  الكلمات  بهذه  واإّياكم  ينفعنا  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

الأ�سيل ،واأن يح�سرنا مع اإمامنا الأبّي الخمينّي } واأجداده المع�سومين

R، اإّنه �سميع مجيب والحمد هلل رب العالمين.  
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تلك  نف�س  ه��ي  الم�سلمين  وجميع  معتقداتنا  اإّن  ❖❖

الم�سائل  المطروحة في القراآن الكريم واّلتي بّينها 

الر�سول الأكرم P واأئّمة الحّق R الذين جاءوا 

من بعده.

واأغلى  واأه���م  الع��ت��ق��ادات،  جميع  اأ���س��ا���س  التوحيد  ❖❖

عقائدنا هو اأ �سل التوحيد.

حرّية  مبداأ  التوحيدي  الأ�سل  ه��ذا  من  نتعّلم  اإّننا  ❖❖

حرّية  ي�سلب  اأّن  اإن�����س��ان  لأّي  يحق  ل  واأّن���ه  ال��ن��ا���س، 

القانون،  ل��ه  في�سع  معّين،  مجتمع  اأو  اآخ��ر  اإن�سان 

واإدراكه  علمه  بموجب  و�سلوكه  عالقاته  ينّظم  اأو 

الناق�س جّداً، اأو ميوله ورغباته.

اإّننا نعتقد - انطالقاً من هذا المبداأ اأي�ساً - اأّن و�سع  ❖❖

القوانين من اأجل التكامل هو من �سالحية الخالق 

والخلق من  ال��وج��ود  قوانين  كانت  كما  وع��ال،  ج��ّل 

و�سعه عّز وجّل. ول ي�سل الإن�سان ول المجتمعات 

القوانين  اإطاعة  ظّل  في  اإّل  والكمال  ال�سعادة  اإل��ى 

 .R الإلهّيّة اّلتي بّلغنا اإّياها الأنبياء
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قد  ح��ّب��ات��ه��ا  اأّن  وزع��م��ت  م�سبحتك  ع��ر���س��ت  اأّن����ك  ل��و  ❖❖

م، ل�ستهزاأت  انتظمت تلقائّياً من دون اأْن ينظمها منظِّ

بك الب�سرّية.

اعلم اأّنه قد ثبت بو�سوح في محّله، اأّن ما هو من �سنخ  ❖❖

اإل���ى عين الوجود،  ال��ك��م��ال وال��ج��م��ال وال��ت��م��ام، راج���ع 

اإّل  التحّقق  دار  في  يوجد  ول  الوجود،  واأ�سل حقيقة 

اأ�سل واحد �سريف هو من�ساأ جميع الكمالت، وم�سدر 

كّل الخيرات، وهو حقيقة الوجود.

لكّل  ذات��ه  وا�ستجماع   - �ساأنه  تعالى   - اهلل  توحيد  اإّن  ❖❖

الكمالت من الأمور الفطرّية.

م��ن حيثّية  الكمالّية  المفاهيم  ك��ّل  ان��ت��زاع  م��ن  ب��ّدّ  ل  ❖❖

حيثّيات  م��ن  ال��ك��م��ال  مفاهيم  ان��ت��زع��ت  واإذا  واح����دة. 

فهذا  الممكنات،  بع�س  ف��ي  ال�����س��اأن  ه��و  كما  مختلفة 

بالعَر�س ومن تنّزل حقيقة الوجود، وت�سابكه مع العدم 

بالعر�س.

العاَلم اأجمع هو ا�سم اهلل. ❖❖

❖❖ ال�سم هو العالمة، وجميع الموجودات اّلتي في العالم 

هي عالئم على ذات اهلل تعالى المقّد�سة.
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. كّل �سيء هو »اأ�سماء اهلل«❖❖

كّل ما في الأر�س وال�سماء، وكّل ما هو موجود، ي�سّبح  ❖❖

با�سم اهلل اّلذي هو تجّليه.

بهدم   ❖❖P قام  فقد  التوحيد،  ب�سط  اأي�ساً  الهدف  لأّن 

م��راك��ز ع��ب��ادة غير الخالق ج��ّل وع��ال، وم��راك��ز عبدة 

النا�س، واأطفاأ نيرانهم.
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الفطرة

جميع  اإّن  بل  التوحيد،  على  مق�سورة  ت  لي�س❖❖ الفطرة 

 تعالى 
ُ
المعارف الحّقة هي من الأم��ور اّلتي َفَطر اهلل

الإن�ساَن عليها.

اأح��ك��ام الفطرة ل  اأّن م��ا ه��و م��ن  اأْن نعرف  ُب��ّد م��ن  ل  ❖❖

ُيمكن اأْن يختلف فيه اثنان، لأّنه من لوازم الوجود وهو 

هيئات تخّمرت في اأ�سل الطينة والِخلقة.

اإذ  اأمر بديهّي؛  كّل  بداهة من  اأكثر  الفطرة  اأحكام  اإّن  ❖❖

في  مثلها  اأحكام  العقلّية  الأحكام  في جميع  يوجد  ل 

النا�س ولن  البداهة والو�سوح، حيث لم يختلف فيها 

يختلفوا.

اعلم اأّن من الأمور الفطرّية اّلتي »ُفطر النا�س عليها«❖❖ 

هو النفور من النق�س، ولذلك فاإّن كّل �سيء َينفر منه 

الإن�سان، اإّنما ينفر منه لأّنه وجد فيه نق�ساً وعيباً.

اإّن من الأمور الفطرّية اّلتي ُجبلت عليها �سل�سلة بني  ❖❖

الب�سر باأكملها، بحيث اإّنك لن تجد فرداً واحداً في كّل 

المجموعة الب�سرية على خالفها، ول �سيء من العادات 

اأو  والأخالق والمذاهب والم�سالك وغيرها قد بّدلها 

اأحدث فيها خلاًل، هي فطرة »ع�سق الكمال«.
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اإّن كّل موهوم ناق�س، والفطرة اإّنما تتوّجه اإلى الكامل،  ❖❖

دون  م��ن  ي��ك��ون  ل  الفعلّي  والع�سق  الفعلّي  فالعا�سق 

تّتجه  اّلتي  الكاملة  ال��ذات  غير  مع�سوق  ول  مع�سوق، 

اإليها الفطرة.

لزم ع�سق الكامل المطلق وجود الكمال المطلق. وقد  ❖❖

اأ�سبح معلوماً اأكثر اأّن اأحكام الفطرة ولوازمها اأو�سح 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   } ال��ب��دي��ه��ّي��ات  جميع  م��ن 

.
(((

ۆ}

ي�ستطيع عقل اأّي اإن�سان بالفطرة اأْن يفهم اأّن الموجود  ❖❖

الوجود  ه��ذا  وُيمكن عدمه، مثل  ُيمكن وج��وده  اّل��ذي 

الإمكانّي، ل يمكن اأْن يوجد بذاته.

مطلوب الفطرة ومق�سودها ل بّد من اأْن يكون واحداً  ❖❖

ب ناق�س. اأحداً، لأّن كّل كثير ومركَّ

وقد ثبت اأي�ساً اأّن حقيقة الوجود، اأمر ب�سيط مح�س  ❖❖

م��ن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات، وب�����ريٌء م��ن ال��ت��رك��ي��ب ب�سورة 

مطلقة، ما دام باقياً على اأ�سل �سراحة ذاته وخلو�س 

حقيقته.

)1)  �سورة اإبراهيم، الآية:  10.
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والآراء  وال��م��اأن��و���س��ات  والأه������واء  ال��ب��الد  اخ��ت��الف  اإّن  ❖❖

والعادات  اّلتي توجب وت�سّبب الخالف والختالف في 

كّل �سيء حّتى في الأحكام العقلّية، لي�س له تاأثير اأبداً 

في الأمور الفطرّية.

الرغم من عدم  اأّنه على  والعجب  الده�سة  يثير  مّما  ❖❖

وج���ود اأّي خ��الف ب�����س��اأن الأم���ور ال��ف��ط��رّي��ة، م��ن اأّول 

العالم اإلى اآخره، فاإّن النا�س نوعاً ما غافلون عن اأّنهم 

مّتفقون، ويظّنون اأّنهم مختلفون، ما لم ُينّبههم اأحد 

موافقين  كانوا  اأّنهم  يدركون  ذلك  وعند  ذل��ك،  على 

في �سورة المخالفة.

�سكناته وحركاته،  الإن�سان ويدفعه في  اإّن ما يحّرك  ❖❖

فرد  كّل  يبذلها  اّلتي  الُم�سنَية  والجهود  العناء  وكّل 

حّب  من  نابع  هو  اإّن��م��ا  �سه،  وتخ�سّ عمله  مجال  في 

الكمال.

ال��ك��م��ال في  ي��ح�����س��ب��ون  ال��دن��ي��ا وزخ���ارف���ه���ا  اأه����ل  اإّن  ❖❖

كّل  ف��ي��ب��ذل��ون  ف��ي��ه��ا،  مع�سوقهم  وي��ج��دون  ال���ث���روة، 

�سبيل  في  الخال�سة  والخدمة  الجهد  من  وجودهم 

. تح�سيلها

لو اأّن كّل واحد منهم رجع اإلى فطرته لوجد اأّن قلبه  ❖❖
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في الوقت اّلذي ُيظهر الع�سق ل�سيء ما، فاإّنه يتحّول 

الثاني  وج��د  اإذا  غيره  اإل��ى  المع�سوق  ه��ذا  ع��ن  ف���وراً 

اأكمل من الأّول.

ك���ّل ن��اق�����س م��رغ��وب ع��ن��ه م��ن ج��ان��ب ال��ف��ط��رة ولي�س  ❖❖

بمرغوب فيه.
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عالم التجّرد

اإّن اآخر مراتب عالم الطبيعة هي اأّول مراتب التجّرد.  ❖❖

وعندما تكتمل هذه القوى تدريجّياً، وتّتجه نحو عالم 

النف�س.  وه��ي  لذلك  نتيجة  ال��وح��دة  تح�سل  الغيب، 

التكّثرات،  ه���ذه  وت��ح��وي  ت��ج��م��ع  ب��وح��دت��ه��ا  وال��ن��ف�����س 

وتتحّرك تدريجّياً.

وال�سهادة  ال��غ��ي��ب  ع��ال��م  اخ��ت��الط  اإّن  ال��ح��ق��ي��ق��ة،  ف��ي  ❖❖

الكثيف  واخ��ت��الط  وال��ت��ج��ّرد،  الطبيعة  اخ��ت��الط  ه��و 

واللطيف، حّتى تجّر نف�سها خارج الطبيعة من خالل 

�سيرها التكاملّي، وتن�سّم اإلى قافلة المجّردات.

عندما ترفع )النف�س( قدمها من اآخر مرتبة في عالم  ❖❖

الطبيعة، فاإّنها ت�سعها في اأّول مرتبة من عالم التجّرد، 

الغيب. وعندما تعبر  اإلى عالم  ال�سهادة  وتجتاز عالم 

الطبيعة.  قافلة  توّدع  فاإّنها  والتجّرد،  الطبيعة  حدود 

وهذا هو الفراق اّلذي ن�سميه بالموت.

اإلى عالم التجّرد لماّدة وقعت في طريق  اإّن الو�سول  ❖❖

الإن�����س��ان��ّي��ة ه��و ق��ه��رّي وط��ب��ي��ع��ّي، وه���ذه طريقة حّقة 

وذاتّية لهذا الطريق وال�سراط.



15

ع
لا
م

ح
دي

ج 
ّي

د
اأْن  اإّن الإن�سان عندما يخرج من الطبيعة، فاإّنه يمكن  ❖❖

يكون في �ساعة الخروج اإّما مجّرداً عقالئّياً، اأو مجّرداً 

�سيطانّياً. ويكون الإن�سان بالنتيجة اإّما مجّرداً �سعيداً، 

اأو مجّرداً �سقّياً.

نعم، اإّن الذهاب اإلى عالم التجّرد هو اأمر قهرّي، اإّل اأّن  ❖❖

الإن�سان قد يربح في هذا ال�سفر الإجبارّي، اأو يت�سّرر 

فُي�سبح اإّما �سيطاناً مجّرداً، اأو اإن�ساناً مجّرداً.

ما  ي�ساهد  والمعاينة،  الحت�سار  ل��دى  الإن�����س��ان  اإّن  ❖❖

كان فيه وهو غير واقف عليه، واأّنه بذر بنف�سه لهذه 

المعاينة والم�ساهدة في عالم وجوده.

عيوبنا،  على  ملقًى  �ستاراً  كانت  الدنيوّية  الحياة  اإّن  ❖❖

ُي���زاح هذا  ال��م��ع��ارف، وعندما  اأه��ل  على وج��ه  وحجاباً 

ال�ستار، وُيخترق هذا الحجاب، يرى الإن�سان نموذجاً 

مّما اأعّده، ومّما كان فيه.

العذاب  الأخ��رى من  العوالم  في  ي��رى  الإن�سان ل  اإّن  ❖❖

والعقاب، اإّل ما وّفره وهّياأه بنف�سه في هذه الدنيا.

ك��ّل م��ا اأن��ج��زه الإن�����س��ان ف��ي ه��ذا ال��ع��ال��م م��ن الأعمال  ❖❖

ال�سالحة والُخلق الح�سن، والعقائد ال�سحيحة؛ يرى 
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ل  �سورته في ذلك العالم بالعيان، مع روؤيته لما يتف�سّ

عليه الحّق المتعالي بُلطفه من الكرامات الأخرى.

النفو�س  جميع  اإّن  القول  يمكن  ل  اأّن��ه  الطبيعّي  من  ❖❖

�سوف ت�سبح مجّرداً عقالنّياً، و�ست�سل اإلى تلك الدرجة 

وال�سعادة، فمثل هوؤلء الأ�سخا�س قليلون. واإّن قلياًل 

من الأنبياء والأولياء والموؤمنين الخّل�س والُمخل�سين 

�سوف ي�سلون اإلى تلك الدرجة من ال�سعادة.

تاّماً،  لي�س  تجّردها  اأّن  اإّل  مجّردة،  الخيال  ق��ّوة  نعم،  ❖❖

التجّرد  عن  مانع  عندنا  يوجد  ول  ب��رزخ��ّي  تجّرد  بل 

البرزخّي للقّوة المتخّيلة.
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البرزخ واليوم الآخر

ل��ّم��ا ك��ان��ت م�����وارد ه����ذا ال���ع���ال���م، وم����ا ب���ه م���ن الع�سر  ❖❖

حرّية  ع��ل��ى  ي�ستع�سي  م��ّم��ا  وال�����س��ي��ق،  وال��م��زاح��م��ات 

اأْن يكون هناك  اإذاً من  بّدّ  اإرادت��ه، فال  الإن�سان ونفوذ 

عالم اآخر تكون لالإرادة فيه كلمة نافذة، ول ت�ستع�سي 

اإرادة الإن�����س��ان، وي��ك��ون الإن�����س��ان في  م���واّده على نفوذ 

ذلك العالم فّعاًل لما ي�ساء، والحاكم بما يريد ح�سبما 

تقت�سيه الفطرة.

اإّن�����ه ي��وج��د ف����رق ف���ي ك�سب  اأْن ن��ق��ول  ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا  ❖❖

الف�سائل، لأّن التجّرد العقالنّي - وبمجّرد الخروج من 

دار الطبيعة - ل يكون كاماًل، بل هناك برزخ موجود 

اأي�ساً، ويجب اجتياز ذلك البرزخ بالحركة الجوهرّية، 

والدخول اإلى التجّرد العقالنّي ال�سرف.

يقع عالم الطبيعة في نهاية موجودات عالم الوجود...  ❖❖

عالم  ه��و  ال��ع��وال��م  اأح���ط  واإّن  واآخ����ره،  نهايته  ف��ي  اأي 

الطبيعة.

اإّن لأهل البرزخ وجوداً برزخّياً، وهو وجود بين التجّرد  ❖❖

العقالنّي والوجود الج�سمانّي الطبيعّي، لذا فاإّن جّنة 
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ال�سعداء �ستكون جّنة برزخّية، وجهّنم الأ�سقياء �ستكون 

جهّنم برزخّية.

اإّن عالم البرزخ هو مرتبة قهرّية من مراتب الوجود. ❖❖

والمطالب  الف�سائل  العالم  الذين ك�سبوا في هذا  اإّن  ❖❖

البرزخّي ق�سيراً، وي�سلون  يكون طريقهم  العقالئّية 

ب�����س��رع��ة اإل����ى ع��ال��م ال��ت��ج��ّرد ال��ع��ق��الن��ّي. ول��ه��م �سير 

لأّنهم  �سريعة  برزخّية  جوهرّية  وحركة  اأق��ّل،  برزخّي 

ك�سبهم  بف�سل  العقالنّي  التجّرد  لنيل  ا�ستعداداً  اأكثر 

الرذائل،  ك�سبوا  اّلذين  وكذلك  العقالنّية.  للف�سائل 

الكامل، ول  التجّرد  اإلى جهّنم  فاإّنهم ي�سلون ب�سرعة 

يتاأّخرون كثيراً في جهّنم البرزخ.

اإّن خروج الإن�سان من هذا العالم باأّي �سكل من الأ�سكال  ❖❖

يعني الدخول في عالم القبر.

الإمام  �سئل  نف�سه.  ال��ب��رزخ  عالم  ه��و  القبر  عالم  اإّن  ❖❖

ال�سادق Q: ما القبر؟ قال: »القبر هو البرزخ«.

بالجملة فاإّن �سريح الروايات يقول: اإّن البرزخ متعّين  ❖❖

في عالم القبر. والبرزخ يعني بقاء الأن�س بالطبيعة، 

والظهور  ال��ب��روز  ب�سبب  الأن�����س  ه��ذا  ينتهي  وع��ن��دم��ا 
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والَغلبة لعالم الغيب، فاإّن التوّجه لدار الطبيعة ينقطع، 

وانتهاء هذا الأن�س يعني البعث والقيامة الكبرى.

الآخرين.  ب���رزخ  ع��ن  يختلف  ب��رزخ��اً  اإن�����س��ان  ل��ك��ل  اإّن  ❖❖

باختالف  ي��خ��ت��ل��ف  ال��ق��ب��ر  ع���ال���م  ف���ي  ال���ت���وّق���ف  واإّن 

ُينافي  ل  ه��ذا  اأّن  اإّل  الطبيعة،  ب��دار  الأ�سخا�س  ن�����س 
ُ
اأ

القيامة، لأّن��ه ل يوجد غيب في ذلك  اجتماعهم يوم 

العالم، ول يوجد مكان وزمان حّتى يح�سل البعد، اأو 

اأّي �سبب اآخر لبعد الح�سور. فالكّل مجتمعون ويرى 

اأهُل الجّنة اأهَل النار وبالعك�س، لأّن الجّنة والنار فوق 

الزمان والمكان.

يكون  ال��م��وت  وبعد  ال��ب��رزخ  ف��ي  النف�س  اإدراك  اأّن  بما  ❖❖

اأكبر، فاإّنها مجال للتجارة هناك، لكّنه )اأي الإن�سان( 

ياأخذ متاعه معه من هذه الدنيا، وتّتحد الَملكات  اّلتي 

وُتن�سئ  ذات��ه،  باطن  هناك  ويظهر  ذات��ه.  مع  اكت�سبها 

هذا  في  كانت  اّلتي  الملَكة  نف�س  ِطبق  ���س��وراً  النف�س 

العالم.

من  تمّكنوا  لما  الدنيا  ه��ذه  ن��ي��ران  جميع  جمعوا  ل��و  ❖❖

حرق روح الإن�سان، اأّما هناك فاإّن النار اإ�سافة اإلى اأّنها 

ُتحرق الج�سم فهي ُتحرق الروح اأي�ساً، وُتذيب القلب 

وُتحرق الفوؤاد.
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قد  ع��ذاب  اأّي  تفهم  �سوف  ال��ع��ذاب(  )اأي  ت��راه  عندما  ❖❖

ال�سورة  ف��اإّن  اغتبت.  عندما  لنف�سك  بنف�سك  اأعددته 

عليك،  و�ستَردُّ  ل��ك،  ع���ّدت 
ُ
اأ قد  العمل  لهذا  الملكوتّية 

وُت��ح�����َس��ر م��ع��ه��ا، و���س��ت��ذوق ع��ذاب��ه��ا، وه���ذه ه��ي جهّنم 

الأعمال.

نار  ح���رارة  و���س��ّدة  ن��درك �سعوبة  اأْن  ن�ستطيع  اإّن��ن��ا ل  ❖❖

الآخرة في هذا العالم.

َي�ستع�سي على النف�س في هذا العالم اأْن تظهر بكامل  ❖❖

ِقواها، اأّما الآخرة فهي عالم ظهور النف�س.

نار هذه الدنيا هي نار باردة ذاوية وعر�سّية وم�سوبة  ❖❖

نار  فهي  نار جهّنم،  اأّم��ا  غير خال�سة.  بمواد خارجّية 

وحّي  بذاته،  قائم  وجوهر  �سائبة،  ت�سوبها  ل  خال�سة 

ب��اإدراك، وت�سّدد ال�سغط عليهم  اأهلها  اإرادة، ُتحرق  ذو 

بقدر ما هي ماأمورة به.

اأّي عمل نوؤّديه هنا له �سورة برزخّية و�سورة ملكوتّية،  ❖❖

ونحن �سن�سل اإليها..
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الإن�سان

الموجودات  �سائر  ع��ن  م��م��ّي��زاً  ك��ائ��ن��اً  الإن�����س��ان  ُيعتبر  ❖❖

باللطيفة الرّبانّية والفطرة الرّبانّية.

اإدراك الإن�سان وقابلّيته للتربية غير  اإّن  يمكن القول  ❖❖

متناهية.

ل���و ك����ان الإن�������س���ان ي��ن��م��و ب��ن��ف�����س ال���م���ق���دار ك��م��ا �سائر  ❖❖

نحتاج  اإّننا  لالأنبياء.  حاجة  ثّمة  تكن  لم  الحيوانات، 

حدود  لها  اّلتي  الحيوانات  مثل  ل�سنا  لأّن��ن��ا  لالأنبياء 

حيوانّية فقط.

يجب على من يقوم بتربية الجانب الآخر لالإن�سان -  ❖❖

بذلك  حقيقّياً  علماً  يملك  اأْن   - المعنوّي  الجانب  اأّي 

الجانب، وعلماً بالعالقة اّلتي تربط الإن�سان بالطبيعة 

وما وراءها.

باللطيفة  الموجودات  �سائر  عن  ممتاز  الإن�سان  اإّن  ❖❖

الرّبانّية والفطرة الإلهّية {ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

اإليها في   وهذه بوجٍه هي الأمانة الم�سار 
(((

ۋۋ..}
.

(((
الكتاب العزيز الإلهّي {ۋ ۅ ۅ ..}

)1) �سورة الروم، الآية: 30.

)2) �سورة الأحزاب، الآية: 72.



22

�
ّ�
�

�
��

د

اإّن م��ا ن��ادى ب��ه الأن��ب��ي��اء R❖❖ ه��و الإن�����س��ان ول �سيء 

غيره. يجب اأْن يكون كّل �سيء على �سكل اإن�سان. اإّنهم 

�سيء عندما  كّل  ي�سلح  و�سوف  الإن�سان،  بناء  يريدون 

يتّم اإ�سالح الإن�سان.

اإّننا نريد اإن�ساناً، والكّل فداء لالإن�سان. فعندما ي�سلح  ❖❖

الإن�سان ي�سلح كّل �سيء.
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الأنبياء والأديان

، وم��ا هي  ❖❖R اإّن ك��ّل م��ن ينظر اإل��ى ت��اري��خ الأن��ب��ي��اء

اأّن  يعلم  يعار�سون،  وَم��ن  اإليها  ينتمون  اّلتي  الطبقة 

الم�ست�سَعفة،  الطبقة  ه��ذه  م��ن  الأنبياءRكانوا 

ودفعوا النا�س لمحاربة الم�ستكبرين. واأحدهم مو�سى

 Qًاإذ كان راعياً يحمل ع�ساه، وَخَدم �سعيبا  ،Q

لمّدة طويلة، وعمل راعياً عنده، وكان من عاّمة النا�س، 

ونه�س من بينهم، وجّهزهم �سّد فرعون.

، وجميع  ❖❖Rاإّن الهدف اّلذي ُبعَث من اأجله الأنبياء

التوحيد  ل��ه، ه��و ن�سر  الأع��م��ال الأخ���رى ه��ي مقّدمة 

ال��ع��ال��م كما ه��و، ل  ب��ال��ع��ال��م، واإراءة  ال��ن��ا���س  وت��ع��ري��ف 

بال�سكل اّلذي ندركه.

اإلى كلمة واحدة  اأهداف الأنبياءR❖❖ تعود  اإّن جميع 

وهي معرفة اهلل.

وتعالى،  تبارك  الخالق  النازلة من  الأدي��ان  اإّن جميع  ❖❖

بالإبالغ،  م���روا 
ُ
اأ اّل��ذي��ن  الأنبياءRالعظام  وجميع 

اإّنما جاءوا من اأجل راحة الإن�سان وبنائه.

العظام  الوحي لالأنبياء  تعالى من خالل  الباري  اأراد  ❖❖

Rهداية النا�س... وبناء الإن�سان في جميع اأبعاده.
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النازلة من الخالق جّل وعال تريد تربية  اإّن الأدي��ان  ❖❖

الإن�سان بكّل اأبعاده. ولذا فمن هذا الباب ل يوجد اأّي 

اختالف بينها.

النا�س  معنوّيات  تنمية  اأج���ل  م��ن  الأن��ب��ي��اء  ُب��ع��ث  لقد  ❖❖

وا����س���ت���ع���دادات���ه���م ح���ّت���ى ي��ف��ه��م��وا - م����ن خ�����الل تلك 

اإنقاذ  ذل��ك  اإل��ى  واإ�سافة  �سيء،  ل  اأّننا   - ال�ستعدادات 

النا�س، واإنقاذ ال�سعفاء من نير ال�ستكبار.

الوظيفتان؛  هاتان  البداية  منذ  ❖❖Rلالأنبياء كانت 

الوظيفة المعنوّية لإنقاذ النا�س من اأ�سر النف�س، ومن 

النا�س  واإن��ق��اذ  كبير(،  �سيطان  ال��ذات  )لأّن  ذاتها  اأ�سر 

وال�سعفاء من �سلطة الظالمين.

عندما يالحظ الإن�سان النبّي مو�سى، والنبّي اإبراهيم ❖❖

L، وما ُنقل عنهما في القراآن، فاإّنه يرى اأّنهما قاما 

بهاتين الوظيفتين: الأولى دعوة النا�س اإلى التوحيد، 

والأخرى اإنقاذ الم�ست�سَعفين من الظلم.

، منذ بداية الب�سر والب�سرّية،  ❖❖R اإّن جميع الأنبياء

ومنذ مجيء اآدم Q وحّتى خاتم الأنبياء P، اإّنما 

ا�ستهدفوا اإ�سالح المجتمع، وجعلوا الفرد فداًء له.

. ❖❖Rاإّننا ل نملك �سخ�ساً اأ�سمى من الأنبياء
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لقد جاءت النبّوة وُبعث النبّي من اأجل تحطيم معاقل  ❖❖

الظالمين اّلذين يظلمون النا�س.

الوجودّية  ق��واه��م  ب�سبب   - والمر�سلين  الأن��ب��ي��اء  اإّن  ❖❖

و�َسرح �سدورهم - يتمّكنون من م�ساهدة عالم ال�سهادة 

في نف�س الوقت اّلذي ي�ساهدون فيه عالم الغيب.

اّلذي يتمّكن من اأْن يكون هكذا، اأي اأْن ل يجذبه عالم  ❖❖

الغيب عن عالم الطبيعة، ول ي�ستهويه عالم الطبيعة 

فيمنعه من الم�ساهدة الغيبّية لذلك الطرف، ويكون 

له قلب ذو وجهين بهذا النحو؛ فاإّنه �سيكون نبّياً من 

بين النا�س.

بال�سكل  جعلّياً  ومن�سباً  مجعوًل  اأم���راً  لي�ست  النبّوة  ❖❖

بعين  قائم  المن�سب  ه��ذا  اإّن  بل  ل��ل��ولة،  ُيجعل  اّل��ذي 

حقيقة ذلك النبّي.

ف��اإّن جميع  ل��ذا  ال��واق��ع،  تطابق  علوم  لهم  المجّردون  ❖❖

علومهم  وت��واف��ق  الك�سفّيات،  في  متطابقون  الأنبياء 

واأخبارهم بع�سهم البع�س، ولم يكّذب اأحدهم موا�سيع 

الآخر اأبداً.

للنا�س،  ال���ه���داة  ُي��ر���س��ل  اّل����ذي  ه��و  وع���ال  ج���ّل  اإّن اهلل  ❖❖
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وينتخب الأنبياء. اإّنه ينتخب ذلك ال�سخ�س اّلذي لم 

)بعلم  يرتكب  ولن  بداية حياته  منذ  ذنب  اأّي  يرتكب 

اهلل(، وهذا هو المع�سوم، اّلذي يكون قادراً على تربية 

النا�س وتزكيتهم وتعليمهم.

اإلهّية،  اإّن ظّل اهلل يكون ظاّلً هلل عندما تكون حركته  ❖❖

فال يملك �سيئاً من عنده. والر�سول الأكرم P هو ظّل 

و{
(((

ڀ ڀ ڀ ڀ} {پ پ پ  لأّن��ه  اهلل 

تعتبر  ف��ل��م��اذا   ،
(((

پ} ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
بيعة الر�سول بيعة هلل؟ لأّن كّل ما يملكه الر�سول هو 

من اهلل، وكّل ما ي�ساهده هو اهلل، ولأّنه فاٍن في اهلل.

اإّن كّل حركة يقوم بها الأنبياء R❖❖ تطابق ر�سا اهلل، 

وهم يتحّركون بحركته وبتحريكه، ول يملكون حركة 

من عندهم.

ك��ّل الأن��ب��ي��اء ف��ي م��ك��ان واح���د لما تنازعوا  ل��و اجتمع  ❖❖

اأبداً.

لو افتر�سنا اأّن الأنبياء والأولياء جاوؤوا الآن اإلى هذه  ❖❖

النزاع  لأّن  اأب���داً.  بينهم  فيما  يتنازعون  ف��ال  الدنيا؛ 

عادة.  الإن�سان  نف�س  من  ويبداأ  الأنانّية،  ب�سبب  يكون 

)1)  �سورة الأنفال، الآية: 17.

)2)  �سورة الفتح، الآية: 10.
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وقد تمّكن هوؤلء من تحطيم الأنا، وجاهدوا اأنف�سهم 

ول يريدون �سيئاً اإّل الخالق.

اإلهّية، حّتى زواجهم  اإّن معا�سرة الأنبياء للنا�س كانت  ❖❖

ن��راه نحن  اإل��ه��ّي��اً، وجميع برامجهم، وك��ّل جانب  ك��ان 

اإن�سانّياً،  فاإّنهم جعلوه  الحيوانّية،  المادّية  الأمور  من 

اهلل،  اأج��ل  ومن  اإلهّية  حروبهم  فكانت  اإلهّياً.  وجعلوه 

و�سلحهم اإلهّياً اأي�ساً ومن اأجله، اأي كان لها بعٌد اإلهّي 

مقابل الطاغوت.

الظلمات  النا�س من  لإخ��راج   ❖❖R الأنبياء  ج��اء  لقد 

اإلى النور.

اإّن الأنبياء R❖❖ يعتبرون اأنف�سهم خدماً، ول يحملون 

ت�سّوراً عن اأّنهم يحكمون النا�س.

اإّن لأولياء اهلل والأنبياء العظام نف�س هذا الإح�سا�س،  ❖❖

وه���و اأّن��ه��م ج����اءوا ل��ه��داي��ة ال��ن��ا���س واإر����س���اده���م، واأداء 

الخدمة لهم.

هم   � الآن  وح��ّت��ى  العالم  ب��داي��ة  منذ   � الأن��ب��ي��اء  جميع  ❖❖

َمظهٌر لرحمة الباري جّل وعال.

اإّن هداية اهلل تبارك وتعالى بوا�سطة الأنبياء هي رحمة  ❖❖

كبيرة فالر�سول رحمة للعالمين.
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الإن�سان  اأّن  ب�سبب  وه��ذا  رحمة،  كانوا  الأنبياء  جميع  ❖❖

ي���دري م���اذا ي��ج��ري ف��ي ذلك  غير ملتفت، وج��اه��ل ل 

العالم، ول يدري ماذا �سيحدث له فيما لو لم ي�سلك 

طريق الإن�سانّية.

ي��ع��رف��ون الطريق   اّل��ذي��ن ك��ان��وا  اإّن الأن��ب��ي��اء والأول���ي���اء  ❖❖

الإن�سان،  ه��ذا  على  بالحزن  ي�سعرون  ك��ان��وا  وال��ع��واق��ب، 

وبذلوا مهجهم من اأجل خال�س النا�س…

R❖❖ ي��وم��اً واح���داً لأنف�سهم، ول  ل��م ي��ت��رك الأن��ب��ي��اء 

لإن��ق��اذ هوؤلء  اهتمامهم  ك���ّل  وب��ذل��وا  واح����دة،  ���س��اع��ة 

اأنف�سهم  اإلقاء  طريق  في  هم  اّلذين  ه��وؤلء  المر�سى، 

في التهلكة، هوؤلء اّلذين يريدون توريط اأنف�سهم في 

عواقب وخيمة.

لْمْ ُيباِل الأنبياء حّتى بذلك ال�سخ�س اّلذي يتطاول عليهم،  ❖❖

لأّن هدفهم كان �سيئاً اآخر، فالمو�سوع كان مختلفاً، ولم 

ي�سعروا بالياأ�س ولم ي�ستكوا.

جاء الأنبياء ليجعلوا النا�س كّلهم ب�سراً؛ فعلم الأنبياء  ❖❖

ي�سنع الإن�سانّية.

 - ❖❖R الأنبياء  ي�ستب�سر - وكذلك   P الر�سول  كان 

بكّل من ي�سبح اإن�ساناً.
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� مثل  ل��ه �سوى اهلل  اّل���ذي ل ه��دف  الإل��ه��ّي  العمل  اإّن  ❖❖

اأعمال الأنبياء R ودعوتهم � هي اأعمال ل ت�ستهدف 

اإّل الخالق جّل وعال.

رغم الأذى والتعب اّلذي كان الأنبياء R❖❖ يتحّملونه 

ب�سبب دعوتهم واإر�سادهم، فاإّن اأّياً من هذه المتاعب لم 

تجعلهم يتوانون عن م�سوؤولّياتهم.

الأعظم  والر�سول   ❖❖R ال�سابقون  العظام  الأنبياء 

ف��ي��ه الكتب  ي��ح��م��ل��ون  ك��ان��وا  اّل����ذي  ال��وق��ت  ف��ي   ،P

ال�����س��م��اوّي��ة ف��ي ي��د م��ن اأج���ل ه��داي��ة ال��ن��ا���س، كانوا 

الأخرى. اليد  في  ال�سالح  يحملون 

كان اإبراهيم Q❖❖ يحمل ال�سحف في يد، والفاأ�س في 

يٍد اأخرى للق�ساء على الأ�سنام.

يد،  ف��ي  ال���ت���وراة  Q❖❖ يحمل  م��و���س��ى  اهلل  كليم  ك���ان 

والع�سا في يٍد اأخرى؛ تلك الع�سا اّلتي هزم بها فرعون 

واأتباعه الم�سركين.

P❖❖ يحمل القراآن في يد، وال�سيف  النبّي الأك��رم  كان 

في الأخرى. ال�سيف للق�ساء على الخائنين، والقراآن 

مر�سداً  ال��ق��راآن  يكون  للهداية  فالموؤّهلون  للهداية. 
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اّل��ذي��ن ل  اأول��ئ��ك  راأ����س  ال�سيف على  ُي��ن��زل  لهم، فيما 

يهتدون.

بقّوة  الوقوف  اأ�سا�س  على   ❖❖R الأنبياء  �سيرة  قامت 

والفقراء  ال�سعفاء  اأم��ام  والتوا�سع  الطاغوت،  بوجه 

والم�ست�سعفين والم�ساكين.

 ، ❖❖Rالأنبياء ه��م  النا�س  اأع��ظ��م  اأّن  ت�ساهدون  اإّن��ك��م 

واإّنهم كانوا اأب�سط النا�س في المعي�سة والحياة.

النا�س  اأ���س��رف  ك��ان��وا   ❖❖R الأن��ب��ي��اء  جميع  اأّن  رغ���م 

واأعظمهم، والكّل يقّر لهم بذلك، اإّل اأّنهم كانوا اأب�سط 

النا�س في حياتهم. وتاريخهم يدّل على اأّنهم مار�سوا 

ا. م�سوؤولّياتهم بحياة ب�سيطة جدًّ

اإّنما  الخير،  اآث��ار  وكّل  اليوم،  العالم  اإّن جميع خيرات  ❖❖

اّلذين  النا�س  اأّن  اأي   .R الأنبياء  دع��وة  ب�سبب  هي 

قبلوا دعوة الأنبياء تركوا اآثاراً طّيبة.

ل��م يكن  ول��و  الب�سر،  م��ن   ❖❖R الأن��ب��ي��اء  ا�ستثنينا  ل��و 

R وجود، وكان النا�س ينمون ويتقّدمون  لالأنبياء 

اأمورهم،  وا�سطربت  النا�س،  جميع  لهلك  باأنف�سهم، 

ولما ظهر الُخلق الجميل بين النا�س اأ�ساًل.
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عاّمة  من  �سالحة  كثيرة  مجموعة  ت�ساهدون  عندما  ❖❖

المعنوّية  التربية  تلك  بركة  بف�سل  ف��اإّن ذلك  النا�س، 

.R لأنبياء اهلل
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❖يجب علّي اأْن اأقول اإّن يوم مبعث الر�سول P❖❖ ل يوجد 

اأ�سرف  اإلى الأب��د -  يوم على طول الدهر - من الأزل 

منه، لأّنه لم تقع حادثة اأعظم من هذه الحادثة.

الأنبياء  بعثة  مثل  عظيمة  ح���وادث  وقعت  الدنيا  ف��ي  ❖❖

ال��ع��ظ��ام، واأول�����ي ال��ع��زم R، وك��ث��ي��ر م��ن الأح����داث 

الأخرى. لكْن ل يوجد حدث اأعظم من بعثة الر�سول 

الأك���رم P، لعدم وج��ود م��ن ه��و اأع��ظ��م م��ن الر�سول 

الأكرم P في العالم، ما عدا الذات الإلهّية المقّد�سة، 

ول يوجد حدث اأعظم من بعثته.

. فالبعثة  لو ُترك الإن�سان و�ساأنه لقال { ڃ چ چ }❖❖

العا�سية  ال��ن��ف��و���س  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  ت�����س��ت��ه��دف 

والمتمّردة الطاغية ولتزكيتها.

الموا�سيع  من  لي�ست  وبركاتها  وماهّيتها  البعثة  اإّن  ❖❖

فاأبعادها  القا�سرة،  باأل�سنتنا  نذكرها  اأْن  يمكن  اّلتي 

وا�سعة، وجهاتها المادّية والمعنوّية كثيرة.

العالم  في  عرفانّياً  علمّياً  تحّوًل ❖❖ البعثة  اأحدثت  لقد 

اإلى  تبّدلت  المتحّجرة  اليونانّية  الفل�سفات  اإّن  بحيث 

عرفان عينّي و�سهود حقيقّي لأ�سحاب ال�سهود.
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ح للنا�س طريق رفع  P❖❖ لتو�سّ جاءت بعثة ر�سول اهلل 

يواجه  ح��ّت��ى  ال��ط��ري��ق،  لهم  وتك�سف  واإزال���ت���ه،  الظلم 

النا�س القوى المتكّبرة.

ونفو�سهم،  ال��ن��ا���س،  اأخ����الق  اإن���ق���اذ  ال��ب��ع��ث��ة  ت�ستهدف  ❖❖

واأرواحهم، واأج�سامهم من الظلمات، واأْن تزيل الظلمات 

ليحّل محّلها النور، ِلُتزيح ظلمة الجهل وتاأتي مكانها 

مكانه  وتحّقق  الُظلم،  ظ��الم  تزيل  واأْن  العمل،  بنور 

العدل؛ لي�سّع نوره، ويك�سف لنا عن طريقه.

اإّن اأحد اأهداف البعثة هو اإنزال هذا القراآن اّلذي كان  ❖❖

في الغيب ب�سورة غيبّية وفي علم اهلل تبارك وتعالى.

القراآن، وهدف  ن��زول الوحي ون��زول  البعثة هو  هدف  ❖❖

تالوة القراآن على الب�سر هو ليزّكوا اأنف�سهم وينقذوها 

من هذه الظلمات، حّتى تتمّكن اأرواحهم واأذهانهم بعد 

ذلك من اأْن تفهم الكتاب والحكمة.
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القراآن الكريم

القراآن  فهم  على  ق���ادرون  اأّن��ه��م  الكثيرون  يظّن  ربما  ❖❖

واأرباب  المعرفة  اأه��ل  وكثير من  �سهل.  بنظرهم  لأّن��ه 

الفل�سفة يظّن اأّنه ي�ستطيع فهم القراآن لأّنه قد ظهر 

له ُبعٌد من القراآن، ولكّن الأبعاد الأخ��رى لم تنك�سف 

له.

اإّن للقراآن اأبعاداً لم تنك�سف لأحد من موجودات عالم  ❖❖

القراآن من  تنّزل  P وقبل  الر�سول  الُملك قبل بعثة 

.P مقام الغيب، وتجّليه في قلب الر�سول

النبوّي  ال��م��ق��ام  ���س��اح��ب  ب��ي��ن  الت�����س��ال  ت���ّم  اأْن  ب��ع��د  ❖❖

المقّد�س الولّي الأعظم وبين مبداأ الفي�س، بالمقدار 

نزوًل  ال��ق��راآن  عليه  ن��زل  الت�����س��ال،  فيه  ُيمكن  اّل���ذي 

بعد  ل�سانه  على  وج���رى  قلبه،  ف��ي  وت��ج��ّل��ى  وت��ن��زي��اًل، 

النزول بالمراتب ال�سبع.

ل ي�ستطيع اأحد اأْن يفهم كيفّية الوحي �سوى ر�سول اهلل  ❖❖

P، والأ�سخا�س الذين كانوا يختلون به، اأو ا�ستلهموا 

ذلك منه.

اإّن معرفة اهلل )حّق المعرفة( ل ي�ستطيع الو�سول اإليها  ❖❖

ب ول ر�سول مر�َسل. وهذه المعرفة الحا�سلة  ملَك مقرَّ
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لأهل المعرفة هي من بركات البعثة، وهي ب�سبب نزول 

كتاب اهلل بوا�سطة النزول على قلب ر�سول اهلل P، وهو 

من الأ�سرار العظيمة اأي�ساً.

غلق باب معرفة اهلل اإلى 
ُ
لو لم يكن القراآن موجوداً لأ ❖❖

اأبد الآبدين.

ي��م��ك��ن اإث���ب���ات وج����ود اهلل ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى ع��ن طريق  ❖❖

اإثبات الوجود، وجاء  الدليل. ولكّن المعرفة هي غير 

القراآن وفيه الأمران.

ارتباط المعنوّيات بالمادّيات وانعكا�س المعنوّيات في  ❖❖

جميع الجوانب المادّية من خ�سو�سّيات القراآن.

لقد عّطلوا القراآن الكريم اإلى حّد بدا وكاأّنه ل دور له  ❖❖

في الهداية.

جرى  راأيت منا�ِسباً اأْن اأذّكر باإ�سارة عابرة مقت�سبة بما ❖❖

يردا  حّتى  يفترقا  »لن  عبارة  في  ولعّل  الثقلين،  على 

علّي الحو�س« اإ�سارة اإلى اأّن كّل ما األمَّ باأّي من الثقلين 

بعد الوجود المقّد�س لر�سول اهلل P قد اأ�ساب الثقل 

اأّي منهما هجٌر لالآخر، حّتى  واأّن هجر  اأي�ساً،  الآخ��ر 

.P يرد هذان المهجوران الحو�س على ر�سول اهلل
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له  الهداية -ل��م يعد  ال��ق��راآن - وه��و كتاب  اأّن  وااأ�سفاه  ❖❖

الأعداء  ب�سبب  وال��م��اآت��م،  المقابر  ف��ي  �سوى  دور  م��ن 

المتاآمرين والجهلة من الأ�سدقاء.

و�سيلة  ي��ك��ون  ّن  اأ ي��ن��ب��غ��ي  اّل����ذي   - ال��ك��ت��اب  اأ���س��ب��ح  ❖❖

لحياتهم  ود�ستوراً  والعاَلمين،  الم�سلمين  لتوحيد 

دوره  ُعّطل  اأو  الخالف،  ث��ارة  واإ للتفرقة  و�سيلة   -

. ُكّلياً

ُينادي  من  الكبائر  لكبرى  مرتكباً  ُيعتبر  كيف  راأي��ن��ا  ❖❖

حين  في  بال�سيا�سة،  ويتحّدث  الإ�سالمّية  بالحكومة 

اأّن �سيرة الر�سول الأعظم P، والقراآن وال�سّنة، مالأى 

بالن�سو�س المعنّية بدور الإ�سالم الكبير في ال�سوؤون 

ال�سيا�سّية.

بالإ�سالم  ال��م��ت��م�����ّس��ك  ���س��ع��ب��ن��ا  وي��ف��خ��ر  ن��ف��خ��ر،  ن��ح��ن  ❖❖

حقائق  اإنقاذ  اإل��ى  يهدف  مذهب  اأتباع  باأّننا  وال��ق��راآن، 

اإلى الوحدة بين الم�سلمين،  الُممتلئة دعوة  القراآن - 

بل بين بني الب�سر- من المقابر، باعتبارها اأنجع عالج 

ويديه  لرجليه  المكّبلة  القيود  م��ن  لالإن�سان  منقذ 

والرّق  والعدم  الفناء  اإل��ى  له  وال�سائقة  وعقله،  وقلبه 

والعبودّية للطواغيت.
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جّل  الحّق  ذات  فهو  وحار�سه  ال��ق��راآن  حافظ  واأّم���ا  ❖❖

{ڳ  جالله، كما قال في الآية الكريمة المباركة 

.
(((

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}

المطّهرة  ف����ال����ذوات  وم��ب��ّي��ن��ه  ال����ق����راآن  ����س���ارح  واأّم�������ا  ❖❖

الع�سر  حّجة  اإل��ى   P اهلل  ر���س��ول  م��ن  المع�سومون، 

الكبرياء،  ومخازن  ال��وج��ود،  مفاتيح  هم  واّل��ذي��ن   ،|

ومعادن الحكمة والوحي، واأ�سول المعارف والعوارف، 

واأ�سحاب مقام الجمع والتف�سيل.

ٺ ٺ  واأّما وقت الوحي فليلة القدر اأعظم الليالي و{❖❖

 واأن��ور الأزم��ن��ة، وه��و في الحقيقة وقت 
(((

ٺ ٿ }
.P و�سول الولّي المطلَق والر�سول الخاتم

اعلم اأّن هذا الكتاب ال�سريف - كما �سّرح هو به - كتاب  ❖❖

النفو�س  ومرّبي  الإن�سانّية  �سلوك  وه��ادي  الهداية، 

اإلى  ال�سير  ومنير طريق  القلبّية،  الأمرا�س  و�سافي 

اهلل.

كّل  ويعالج  الباطنّية،  الأم��را���س  �سفاء  هو  القراآن  اإّن  ❖❖

مري�س على نحو خا�ّس.

)1)  �سورة احلجر، الآية: 9.

)2)  �سورة القدر، الآية: 3.
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رحمته  ِل�ِسعة   - وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل  ف���اإّن  وبالجملة،  ❖❖

على عباده - اأنزل هذا الكتاب ال�سريف من مقام قربه 

وقد�سه.

في نف�س الوقت اّلذي تكون فيه الآيات ال�سريفة مثل  ❖❖

اأّول �سورة الحديد و�سورة التوحيد المباركة قد  اآيات 

الحديث  ح�سب   - الزمان  اآخ��ر  في  للمتعّمقين  نزلت 

ن�سيباً  منها  الظاهر  لأهل  ف��اإّن  الكافي-  في  ال�سريف 

ومن  ال�سريف  الكتاب  ه��ذا  معجزات  من  وه��ذا  كافياً، 

جامعّيته.

ومن مقا�سد هذه ال�سحيفة الإلهّية: ق�س�س الأنبياء  ❖❖

اإّياهم،  والأول���ي���اء وال��ح��ك��م��اء، وك��ي��ف��ّي��ة ت��رب��ي��ة ال��ح��ّق 

وتربيتهم الَخلق. فاإّن في تلك الق�س�س فوائد ل ُتح�سى 

والتعليمات  الإلهّية  المعارف  ومن  كثيرة.  وتعليمات 

واأنواع التربية الربوبّية المذكورة والمرموزة فيها ما 

يحّير العقل.

ب��ل ه��و كتاب  ة وت��اري��خ؛  ال��ك��ت��اب ك��ت��اب ق�سّ لي�س ه��ذا  ❖❖

والمعارف  التوحيد  وكتاب  اهلل،  اإل��ى  وال�سلوك  ال�سير 

هو  الأم���ور  ه��ذه  في  والمطلوب  والِحكم.  والمواعظ 

منها  وت��اأخ��ذ  القا�سية،  القلوب  ف��ي  ي��وؤّث��ر  ك��ي  التكرار 

الموعظة.
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اإّن ذكر ق�س�س الأنبياء R❖❖ وكيفّية �سيرهم و�سلوكهم 

ومجادلتهم  ومواعظهم  اهلل  عباد  تربيتهم  وكيفّية 

الح�سنة )في القراآن الكريم( من اأعظم اأبواب المعارف 

فتحها  قد  والتعاليم،  ال�سعادة  اأب��واب  واأعلى  والِحكم، 

الحّق تعالى وجّل مجده على عباده.

ظاهر  ق��وان��ي��ن  ب��ي��ان  ال�سريف  ال��ق��راآن  مطالب  وم��ن  ❖❖

ال�سريعة والآداب وال�سنن الإلهّية، وقد ُذكرت كّلياتها 

النورانّي. والعمدة في هذا  الكتاب  ومهّماتها في هذا 

مثل  و�سوابطها  المطالب  اأ�سول  اإلى  الدعوة  الق�سم 

اأب�����واب ال�����س��الة وال���زك���اة وال��خ��م�����س وال���ح���ّج وال�سوم 

والجهاد والنكاح والإرث والق�سا�س والحدود والتجارة 

واأمثالها.

ح�سب  على  ك��لٌّ  منه  ي�ستفيد  نحو  على  ال��ق��راآن  ن��زل  ❖❖

كمال اإدراكه ومعارفه، و�سعفها، وعلى ح�سب ما له من 

الدرجة العلمّية.

الأدران،  جميع  من  وتطهيرها  النفو�س  تزكية  يجب  ❖❖

والأه������واء  الإن�����س��ان��ّي��ة  ال��ن��ف�����س  ه���ي  الأدران  واأع���ظ���م 

فاإّنه  نف�سه؛  حجاب  في  الإن�سان  دام  فما  النف�سانّية. 

اّل��ذي هو نور، كما يعّبر  اأْن يدرك القراآن  ل ي�ستطيع 

القراآن عن نف�سه.
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المظلم  نف�سه  م��ن حجاب  ل��م يخرج  الإن�����س��ان  دام  م��ا  ❖❖

وطالما  النف�سّية،  ب��الأه��واء  مبتلى  اأّن��ه  وطالما  ج���ّداً، 

اّلتي  بالأمور  ُمبتلى  اأّن��ه  بالعجب، وطالما  اأّن��ه مبتلى 

اأوجدها في باطن نف�سه، وتلك الظلمات اّلتي {ڱ 

، فاإّنه ل يكون موؤّهاًل لنعكا�س هذا النور 
(((

ں ں}
الإلهّي في قلبه.

اّلذين ُيريدون فهم القراآن ومحتواه، ل �سورته النازلة  ❖❖

المحدودة، بل يفهمون محتواه ويزدادون �سمّواً ورقّياً 

كّلما قراأوه، ويقتربون من م�سدر النور والمبداأ الأعلى 

كّلما ق��راأوه، فاإّن هذا ل يتحّقق اإّل باأن تزول الحجب 

و»اإّنك بنف�سك حجاب لنف�سك«.

يجب رفع هذه الحجب حّتى تتمّكن من روؤية هذا النور  ❖❖

اأحد الأهداف  اأن يدركه.  كما هو وكما يليق بالإن�سان 

بعد  الحكمة  وتعليم  التزكية،  بعد  الكتاب  تعليم  ه��و 

التزكية.

رغم اأّن جميع العالم هو اآيات الحّق تعالى، لكّن القراآن  ❖❖

اّلتي  الأ���س��ي��اء  وع�سارة  الخليقة،  ع�سارة  ه��و  الكريم 

يجب اأن تتّم في البعثة.

)1) النور، الآية: 40.
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تبارك  الباري  اأعّدها  الكريم عبارة عن مائدة  القراآن  ❖❖

وتعالى للب�سر بوا�سطة نبّيه الأكرمP، لي�ستفيد منها 

كّل اإن�سان بمقدار ا�ستعداده.

هذا الكتاب، وهذه المائدة الممتّدة في ال�سرق والغرب،  ❖❖

ومنذ زمان الوحي وحّتى تالوة يوم القيامة، هو كتاب 

ي�ستفيد منه كّل النا�س: الجاهل والعالم والفيل�سوف 

والعارف والفقيه.

اإّن الغر�س من نزول هذا الكتاب المقّد�س، ومن بعثة  ❖❖

ال��ن��ب��ّي الأك�����رم P، ه��و ل��ك��ي ي�سبح ه���ذا ال��ك��ت��اب في 

بمقدار  منه  ي�ستفيدوا  حّتى  الجميع،  اأي��دي  متناول 

�سعتهم الوجودّية والفكرّية.

علماء  ول  الب�سرّية،  ول  نحن،  نتمّكن  لم  الأ�سف  مع  ❖❖

�س  الإ����س���الم، م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذا ال��ك��ت��اب المقدَّ

بالمقدار اّلذي تنبغي ال�ستفادة منه.

اأف���ك���اره���م، وت�سخير  ا���س��ت��خ��دام  ال��ج��م��ي��ع  ي��ج��ب ع��ل��ى  ❖❖

من  نتمّكن  حّتى  العظيم  الكتاب  ه��ذا  نحو  عقولهم، 

ال�ستفادة بمقدار ا�ستعدادنا وكما هو عليه.

جاء القراآن لت�ستفيد منه جميع الطبقات، كلٌّ بمقدار  ❖❖

ا�ستعدادها.
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 ❖❖P اإّن بع�س الآيات ل يمكن اأْن يفهمه اإّل ر�سول اهلل

والمتعّلم بتعليمه، ويجب علينا فهمه بوا�سطتهم.

اأيدي  ف��ي متناول  الأخ���رى ه��و  الآي���ات  الكثير م��ن  اإّن  ❖❖

الجميع، حيث يجب عليهم ا�ستخدام اأفكارهم وعقولهم 

لي�ستفيدوا منه في م�سائل الحياة، �سواء هذه الحياة 

الدنيا اأو الحياة الأخرى.

ل ينبغي للذين لم ي�سلوا بعد اإلى الم�ستويات العالية  ❖❖

من الن�سوج العلمّي اأن يدخلوا م�سمار التف�سير.

المعارف  ع��ل��ى  المّطلعين  غ��ي��ر   - لل�سباب  ينبغي  ل  ❖❖

الإ���س��الم��ّي��ة، واّل���ذي���ن ل اّط����الع ل��ه��م ع��ل��ى الإ����س���الم - 

اقتحام ميدان تف�سير القراآن.

؛  من الأمور الممنوعة في الإ�سالم »التف�سير بالراأي«❖❖

القراآن،  على  اآرائ����ه  ف��ر���س  اإل���ى  ك��ان  اأيٌّ  يعمد  ك���اأْن 

القراآنّية،  الآي��ات  بع�س  على  اأفكاره  الماديُّ  فيطّبق 

اأْن يعمد اأحد  اأو  ويف�ّسر ال��ق��راآن وي��وؤّول��ه وف��ق راأي��ه. 

اأ�سحاب الآراء المعنوّية والروحّية اإلى تاأويل كّل ما 

في القراآن الكريم، ويف�ّسره بما يعتقده هو. لذا يجب 

علينا اأْن نحترز من كليهما.
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اإّنها جاءت  اإّن هذه الآيات اّلتي قيل عنها في رواياتنا  ❖❖

للمتعّمقين في اآخر الزمان، مثل: �سورة التوحيد و�سّت 

اأّن اأحداً من النا�س  اآيات من �سورة الحديد، ل اأعتقد 

اكت�سف حقيقتها كما هي اإلى الآن.

اإّن المق�سود ب� »ل يعرفه اإّل من خوطب به«❖❖ هو الر�سول 

الأكرم P، اأي اأّن الو�سيط - وهو جبرائيل - ل يمكنه 

الفهم اأي�ساً.

اإّل، يقراأ على  لقد كان جبرائيل الأمين و�سيطاً لي�س  ❖❖

الر�سول P تلك الآي��ات ال��واردة من الغيب. اإّن  »َمن 

خوطب به« هو الر�سول الأكرم P فقط، واإّن الآخرين 

فهموا اأي�ساً بوا�سطة ذلك النور الم�سّع من ر�سول اهلل 

اإل��ى قلوب  م��ن قلبه  ال��خ��ارج  ال��ن��وران��ّي  والتعليم   ،P

الخوا�س.

الإ����س���الم ل ي��دع��و اإل���ى ال��م��ع��ن��وّي��ات ف��ق��ط، ول يدعو  ❖❖

اإل��ى كليهما. فقد جاء  اإّن��ه يدعو  المادّيات فقط.  اإل��ى 

الإ�سالم والقراآن الكريم من اأجل بناء الإن�سان وتربيته 

في جميع اأبعاده.

والأجر  للثواب  ال��ق��راآن  ن��ق��راأ  علينا،  الغالب  ه��و  كما  ❖❖

اأْن  ونريد  تجويده،  جهة  بغير  نعتني  ل  ولهذا  فقط، 
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نقراأ القراآن اأربعين �سنة، ول تح�سل اأّي ا�ستفادة منه 

بوجه اإّل الأجر وثواب القراءة.

وب��ال��ج��م��ل��ة، ك��ت��اب اهلل ه��و ك��ت��اب ال��م��ع��رف��ة والأخ����الق  ❖❖

اأي�ساً  التف�سير  فكتاب  والكمال،  ال�سعادة  اإلى  والدعوة 

ومبّيناً  واأخ��الق��ّي��اً،  عرفانّياً  كتاباً  يكون  اأْن  من  ب��ّدّ  ل 

الدعوة  جهات  و�سائر  والأخالقّية  العرفانّية  للجهات 

اإلى ال�سعادة اّلتي في القراآن.

ل بّد من اأْن ناأخذ المق�سود من تنزيل هذا الكتاب، من  ❖❖

نف�س هذا الكتاب مع قطع النظر عن الجهات العقلّية 

الكتاب  فم�سّنف  المق�سد،  ُتفهمنا  اّلتي  والبرهانّية 

اأعَرُف بمق�سده.

اإذا نظرنا الآن اإلى ما قال هذا الم�سّنف فيما يرجع  ❖❖

اإل��ى ���س��وؤون ال��ق��راآن، ن��رى اأّن���ه ي��ق��ول {ٻ ٻ 

باأّنه  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ف��ع��ّرف   
(((

{ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
الهداية.

، اأو  ❖❖Q هذا الكتاب لي�س كع�سا مو�سى ويده البي�ساء

َنَف�س عي�سىQ اّلذي ُيحيي الموتى، فيكون لالإعجاز 

P؛ بل هذه  فقط، وللدللة على �سدق النبّي الأك��رم 

)1) �سورة البقرة، الآية: 2.
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ال�سحيفة الإلهّية كتاب اإحياء القلوب بالحياة الأبدّية 

للعلم والمعارف الإلهّية.

اأّي خ�سران اأعظم من اأْن نقراأ الكتاب الإلهّي ثالثين اأو  ❖❖

اأربعين �سنة، ونراجع التفا�سير، ونبقى محرومين من 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   } م��ق��ا���س��ده؟ 

.
(((

ڀ ڀ ڀ}

اأْن  اهلل  كتاب  م��ن  والم�ستفيد  المتعّلم  على  ال���الزم  ❖❖

تح�سل  ح��ّت��ى  المهّمة  الآداب  م��ن  اآخ���ر  اأدب���اً  ُي��ج��ري 

نعّبر  ونحن  ال�ستفادة،  موانع  رفع  وهو  ال�ستفادة، 

الم�ستفيد والقراآن. عنها بالح�ُُجب بين 

مو�سى الكليم Q-❖❖ مع ما له من المقام العظيم في 

توّقف في مقام  المقام، وما  بذلك  اقتنع  ما   - النبّوة 

علمه ال�سامخ، وبمجّرد اأْن لقى �سخ�ساً كاماًل كالخ�سر 

قال له ��� بكّل توا�سع وخ�سوع ��� {ک ک ک گ گ 

 و�سار مالزماً لخدمته حّتى اأخذ 
(((

گ گ ڳ}
منه العلوم اّلتي ل بّد من اأخذها. 

البع�س  ويت�ساءل  الكريم،  ال��ق��راآن  ف��ي  التكرار  يكُثر  ❖❖

اإّن التلقين هو  اأّنه لزم.  لماذا هذا التكرار؟ في حين 

من الأ�سياء المفيدة لبناء الإن�سان.

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 23.

)2)  �سورة الكهف، الآية: 66.
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ال�سامخ،  الإي���م���ان  ب��م��ق��ام  يقتنع  ل��م   ❖❖Q اإب��راه��ي��م 

والعمل الخا�س بالأنبياء فقال {ٻ ٻ پ پ 

اإلى  القلبّي  الإي��م��ان  من  يرتقي  اأْن  ف���اأراد   ،
(((

{ پ 
مقام الطمئنان ال�سهودّي.

وم��ن��ازل ل  كثيرة  م��رات��ب  لها  ال��ق��راآن  اإّن مهجورّية  ❖❖❖

ُتح�سى، ولعّلنا مّت�سفون بالُعمدة منها. اأترى اأّننا اإذا 

جّلدنا هذه ال�سحيفة بجلٍد نظيٍف وقّيم، وعند قراءتها 

اأو ال�ستخارة بها قّبلناها وو�سعناها على اأعُيننا اأنكون 

ما اتخذناها مهجورة؟

من الحجب المانعة من ال�ستفادة من هذه ال�سحيفة  ❖❖

ال���ن���وران���ّي���ة اأي�������س���اً: الع��ت��ق��اد ب���اأّن���ه ل��ي�����س لأح����د حّق 

ال�ستفادة من القراآن ال�سريف اإّل مّما كتبه المف�ّسرون 

اأو فهموه. وقد ا�سُتبه على النا�س التفّكر والتدّبر في 

الآيات ال�سريفة بالتف�سير بالراأي الممنوع.

التف�سير بما ُيطابق البرهان لي�س تف�سيراً بالراأي، ول  ❖❖

يكون ممنوعاً بوجه.

ال�سريف،  القراآن  المانعة من فهم  اأي�ساً  الُحُجب  من  ❖❖

وم���ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ع��ارف ه���ذا ال��ك��ت��اب ال�سماوّي 

)1)  �سورة البقرة، الآية: 260.
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ومواعظه: حجاب المعا�سي والكدورات الحا�سلة من 

العالمين  ربِّ  �ساحة  اإلى  بالن�سبة  والع�سيان  الطغيان 

المقّد�سة، اّلذي يحجب القلب عن اإدراك الحقائق.

بيننا  غليظ  �ساتر  ه��ي  اّل��ت��ي  الغليظة  ال��ُح��ُج��ب  م��ن  ❖❖

الدنيا،  حّب  حجاب  ومواعظه:  القراآن  معارف  وبين 

الدنيا،  ف��ي  ه��ّم��ت��ه  ت��م��ام  بوا�سطته  ال��ق��ل��ب  ف��ي�����س��ِرُف 

القلب  الدنيا، ويغفل  اإلى  تماماً  القلب  وتكون وجهة 

ب��وا���س��ط��ة ه���ذه ال��م��ح��ّب��ة ع��ن ذك���ر اهلل، وُي��ع��ر���س عن 

الذكر والمذكور.

ل��ع��ّل ال��م��راد م��ن اأق��ف��ال ال��ق��ل��وب ال��م��ذك��ورة ف��ي الآية  ❖❖

 
(((

ال�سريفة:{ک گ گ گ گ ڳ ڳ}

هي اأقفال واأغالل العالئق الدنيوّية.

من اأراد اأْن ي�ستفيد من معارف القراآن، وياأخذ ن�سيبه  ❖❖

القلب من  اأْن يطّهر  ب��ّدّ من  الإلهّية ل  المواعظ  من 

وهي  القلبّية،  المعا�سي  ل��وث  وُيزيل  الأرج��ا���س،  ه��ذه 

لي�س  ر  المطهَّ غير  لأّن  القلب  ع��ن  بالغير  ال�ستغال 

َمحرماً لهذه الأ�سرار، قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
(((

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

)1)  �سورة حمّمد، الآية: 24.

)2)  �سورة الواقعة، الآية: 79.
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فكما اأّن غير المطّهر الظاهرّي ممنوع عن ظاهر هذا  ❖❖

وتكليفاً،  ت�سريعاً  الظاهر  العالم  ف��ي  وم�ّسه  الكتاب، 

و�سّره؛  وباطنه  ومواعظه  معارفه  من  ممنوع  كذلك 

الدنيوّية،  التعّلقات  ب��اأرج��ا���س  متلّوثاً  قلبه  ك��ان  َم��ن 

 
(((

{ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  تعالى:{ٻ  وقال 

اإلى اآخر الآية.

الآداب  وم��ن  القلب،  ح�سور  ال��ق��راآن  ق���راءة  اآداب  م��ن  ❖❖

المهّمة الأخرى لذلك التفّكر، والمق�سود من التفّكر 

اأْن يتح�ّس�س من الآيات ال�سريفة المق�سد والمق�سود.

في  وتح�سينه  وتمجيده  التفّكر  اإل���ى  ال��دع��وة  ك��ث��رت  ❖❖

القراآن ال�سريف، قال تعالى:{ٿ ٹ ٹ ٹ 

، وفي هذه الآية 
(((

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
مدح عظيم للتفّكر.

حيث اإّن ال�سعادة هي الو�سول اإلى ال�سالمة المطلقة  ❖❖

وعالم النور والطريق الم�ستقيم؛ فال بّدّ لالإن�سان من 

اأْن يطلب من القراآن المجيد ال�سريف �سبل ال�سالمة، 

ومعدن النور الُمطلَق، والطريق الم�ستقيم.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 2.

)2)  �سورة النحل، الآية: 44.
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ر في تح�سيله، وانفتح  اإذا وجد القارئ المق�سد تب�سّ ❖❖

له  وُفتحت  ال�سريف،  القراآن  ال�ستفادة من  له طريق 

اأبواب رحمة الحّق، ول ي�سرف عمره الق�سير العزيز، 

وراأ�س مال تح�سيل �سعادته، على اأمور لي�ست مق�سودة 

لر�سالة الر�سول P، ويكّف عن ف�سول البحث وف�سول 

الكالم في مثل هذا الأمر المهّم.
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أهل البيت  ا

اإّن مقام هوؤلء الأولياء R❖❖ اأ�سمى واأرفع من اأن تنال 

اآمال اأهل المعرفة اأطراف كبرياء جاللهم وجمالهم، 

واأن تبلغ خطوات معرفة اأهل القلوب ذروة كمالهم.

عليهم  اهلل  �سلوات  والطهارة  الع�سمة  بيت  لأهل  اإّن  ❖❖

اإلى  ال��م��ع��ن��وي  ال�سير  ف��ي  ���س��ام��خ��اً،  روح��ان��ي��اً  م��ق��ام��اً 

الناحية  الإن�سان حّتى من  ا�ستيعاب  يفوق قدرة  اهلل، 

واأعظم من  العقول  ذوي  واأ�سمى من عقول  العلمّية، 

اأ�سحاب العرفان. �سهود 

اإليه اّل��ذي ي�سف مقام الولية لهم  اأرق��ى ما ي�سل  اإّن  ❖❖

هو كو�سف الخّفا�س ال�سم�َس الم�سيئة للعالم.

ومقّدمها،  ال�سل�سلة  وموؤّخر  ومغلقها،  الدائرة  مفتاح  ❖❖

محّمد P واآل بيته R الم�سطفين من اهلل، اّلذين 

بهم فتح اهلل وبمعرفتهم ُعرف اهلل، الأ�سباب المت�سلة 

فيهم  الظاهر  الخلقّية،  واأرا���س��ي  الإلهّية  �سماء  بين 

ال��ن��ب��ّوة وال��ر���س��ال��ة، الهادين  ال��ولي��ة، وال��ب��اط��ن فيهم 

الآيات  ج��ه��راً،  والت�سريعّية  ���س��ّراً  التكوينّية  بالهداية 

التاّمات، والأنوار الباهرات.
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اإّن ه��وؤلء الأج��اّلء R❖❖ منبعهم من الأن��وار الغيبّية 

واآياتهما  والجمال  للجالل  التاّمة  والمظاهر  الإلهّية 

الباهرة.

لوليتها  تخ�سع  تكوينّية  خ��الف��ة   ❖❖Q ل��الإم��ام  اإّن 

و�سيطرتها جميع ذّرات هذا الكون.

البيت  اأهل  )اأي  قّلة عددهم وعّدتهم  الرغم من  على  ❖❖

عندهم  الإي��م��ان  وروح  الإل��ه��ّي��ة  ال���روح  اأّن  اإّل   ،)R

ف���ي ع�سورهم  ال��ظ��ال��م��ي��ن  ي��غ��ل��ب��ون ج��م��ي��ع  ج��ع��ل��ت��ه��م 

حّتى  جميعاً  لنا  ق���دوة  فاأ�سبحوا  الإ���س��الم  وي��ح��ي��ون 

نقاوم ون�سمد مقابل جميع القوى التي تحاربنا رغم 

قّلة عددنا وعّدتنا واأدواتنا الحربية.

بدًء  المع�سومون  الأئ��ّم��ة  هم  اأئّمتنا  ب��اأّن  نفخر  نحن  ❖❖

الب�سرية  بمنقذ  Q وختماً  اأبي طالب  من علّي بن 

اآبائه  وعلى  )عليه  ال��زم��ان  �ساحب  ال��م��ه��دّي  ح�سرة 

اآلف التحّية وال�سالم(، وهو بم�سيئة اهلل القدير، حّي 

يراقب الأمور. 

اإّن قيمة الأعمال تقوم على هذا الع�سق والحّب للباري  ❖❖

جّل وعال، وهذا هو �سبب اأّن »�سربة علّي يوم الخندق 

اأف�سل من عبادة الثقلَين«.
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، اّلتي رّبما بقيت خافية  ❖❖Q اإّن بع�س كمالت الأمير

هو  كميل  فدعاء  اأدعيته؛  خ��الل  من  يظهر  م��ا،  �سيئاً 

دعاء عجيب، عجيب للغاية، ول يمكن لبع�س فقرات 

هذا الدعاء اأْن ي�سدر من اإن�سان عادّي.

من الجهة  ❖❖Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر  ي��ك��ن ح�����س��رة  ل��م 

المعنوية �سخ�ساً مفرداً، بل كان كّل العالم.

، كان طعامه في اأغلب الأحيان عبارة  ❖❖Q الإمام علي

عن خبز ال�سعير، وقد كان دائماً كذلك حّتى اأّنه كان ل 

ي�سمح لبناته بو�سع بع�س الزيت اأو ما �سابه عليه.

عيد الغدير هو من اأكبر الأعياد الدينّية. ❖❖

اإّن هذا العيد )الغدير( هو عيد الم�ست�سعفين، وعيد  ❖❖

المحرومين، وعيد المظلومين في العالم. اإّنه العيد 

ر�سوله  بوا�سطة  وع��ال  ج��ّل  الخالق  فيه  َب  َن�سّ اّل���ذي 

الإلهّية  المقا�سد  لتحقيق   Q ع��ل��ّي��اً   P الأك����رم 

.R واإدامة الدعوة واإدامة طريق الأنبياء

�سخ�سّية  اأعظم  العلوم وهو  باقر  مّنا  ب��اأّن  نفخر  نحن  ❖❖

تاريخّية ما عرفها ول ي�ستطيع معرفتها اإّل اهلل �سبحانه 

 .R والأئّمة المع�سومون P وتعالى ور�سوله



53

R
تخ
ا
آ
زل
لخ
ه
زب

البحر  ب��اأّن مذهبنا جعفري، ففقهنا هذا  نحن نفخر  ❖❖

المعطاء بال حّد وهو واحد من اآثاره. 

ماتوا  ق���د  اأئ��ّم��ت��ن��ا  لأّن  ال�����س��ه��ادة،  ن��خ�����س��ى  ل  ن��ح��ن  ❖❖

عانى  وق��د  مقتولين،  اأو  م�سمومين  اأو  �سهداء  اإّم��ا 

�سبيل  في  ذل��ك  ك��ّل  والمنفى،  ال�سجن  من  بع�سهم 

الإ�سالم .

الموت يخاف  �سبابنا يخاف  اأّن  الم�سركين يظّنون  اإّن  ❖❖

ال�سهادة، ل! فليعلموا اأّننا قد ورثنا ال�سهادة عن اأئّمتنا 

اأهل البيت R وتجري في �سراييننا.

 ❖❖Q الح�سن  الإم����ام  اأّن  ن���رى  ب��ال��ن��ظ��ر،  تعّمقنا  اإذا 

اأّن  رغم  زمنه-  في  كان حاكماً  الذي  لمعاوية  ت�سّدى 

الجميع بايع ذلك التافه وكان يخ�سى �سلطانه- اإّل اأّن 

الإمام الح�سن Q وقف �سّده ما ا�ستطاع اإلى ذلك 

�سبياًل اإلى الوقت اّلذي حالت مجموعة من الب�سطاء 

بينه وبين موا�سلة دوره في المواجهة، وَقِبَل في ظّل 

تلك الظروف بال�سلح مع معاوية. وخالل فترة ال�سلح 

لم يّدخر و�سعاً في ف�سحه واإخزائه بل اإّن ما عر�سه له 

من الخزي والعار ل يقّل عّما عّر�سه الإمام الح�سين 

Q ليزيد.
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في هذا البلد قانون ا�سمه قانون الإمام جعفر ال�سادق  ❖❖

اإمام  Q، ول بّد من بقاء هذا القانون حّتى ظهور 

ين  الزمان )الحّجة بن الح�سن(. اطلبوا من علماء الدِّ

المطالبة بذلك.

ولدت  ي��وم  مبارك،  وعيد  ي��وم مقّد�س  اأعتاب  على  نحن  ❖❖

واإيجاد  الب�سر  لإ�سالح  العالم  في  �سخ�سّية  اأعظم  فيه 

اأك��ب��ر ال��ت��غ��ي��ي��رات وك��ذل��ك ال�����ولدة ال�����س��ع��ي��دة لحفيده 

الإمام ال�سادق �سالم اهلل عليه، اّلذي قام بن�سر الإ�سالم 

والإلحاد  ال�سرك  النتقال من  اإلى  والدعوة  والمذهب، 

ال�ستقامة  اإل��ى  الف�ساد  اأن���واع  وجميع  ال��ن��ي��ران  وع��ب��ادة 

والتوحيد، في مكاٍن حكمته الأ�سنام بدًل من حكم اهلل 

وفي ع�سر ُعبدت فيه النيران بدًل من حمد اهلل تعالى.

ي��اأِت مثلها  لم  بركة   ❖❖P الأك���رم  الر�سول  بركة وج��ود 

في العالم من اأّول الخلق اإلى اآخره ولن ياأتي موجود 

مبارك مثله اأي�ساً. اإّن هذا الموجود المبارك هو اأ�سرف 

واإّن  الأكبر  الب�سر  ومرّبي  النا�س  واأكمل  الموجودات 

 ،Q ال�سادق  الإمام جعفر  ًة  الطاهرة وخا�سّ ذرّيته 

.P هم مبّينوا اأحكام الإ�سالم واأفكار الر�سول الأكرم

اّلتي  المناجات  فاإنَّها من  ال�سعبانّية  المناجات  اقراأوا  ❖❖

اإلى ما يريد.  الإن�سان وفّكر فيها لأو�سلته  لو تتّبعها 
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اإنَّ من اأطلق هذه المناجات � وكان الأئّمة كّلهم � ح�سب 

الروايات � يقراأونها � فهوؤلء اأنا�س كانوا قد تحّرروا من 

لأنَّهم  ال�سكل  بهذا  يناجون  كانوا  ذلك  ومع  �سيٍء  كّل 

لم يكونوا مغرورين ومهما كانوا فاإنَّه لم يكن اأحدهم 

يرى نف�سه اأنَّه ممّيٌز عن النا�س، كاّل فالإمام ال�سادق 

الغارق  العادي  الإن�سان  يناجي  كما  اهلل  يناجي   Q

في المعا�سي لأنَّه يرى نف�سه ل �سيء واأنَّه كّله نق�س 

واأنَّ كّل ما في الوجود من اهلل وكّل كمال من اهلل واأّنه 

هو ل �سيء عند اهلل تعالى، وكذا اأّي اإن�سان اآخر ل �سيء 

عنده.

بّين  وال��ذي  وال�سّنة  الكتاب  في  ال���وارد  الفقه  ه��ذا  اإّن  ❖❖

الإمام ال�سادق Q غالبّيته يلّبي جميع الحتياجات 

لكاّفة  والعرفانّية  والفل�سفّية  والمعنوّية  الظاهرّية 

الب�سر اإلى  يوم القيامة، نعم هذا هو م�سمون القراآن 

ن�ستطيع  فال  العظام  ه��وؤلء  عن  كا�سف  وه��و  الكريم، 

نحن اأن نثني عليهم بما يليق ب�ساأنهم.

اّلذي يجعلنا نّدعي  ال�سبه  اأّنه ما هو  اأحياناً في  اأفّكر  ❖❖

اأّننا من �سيعة ذلك العظيم؟ لو اأّن المفّكرين، والكّتاب، 

اأبعاده  لحظوا  وا�سعة،  معلومات  يملكون  الذين  وك��ّل 

تلك  ودر���س��وا  الأخ���رى،  والجهات  وال��م��ادّي��ة  المعنوّية 
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الأبعاد اّلتي كان يتحّلى بها منذ ال�سنوات الأولى وحّتى 

ا�ست�سهاده، ودّققوا، لتبّين كيف يمكننا اأْن نّدعي نحن 

اأّننا من �سيعة ذلك العظيم!

يجب علينا جميعاً، وعلى الذين يّدعون الت�سّيع - �سوى  ❖❖

ذلك النفر القليل في �سدر الإ�سالم مثل اأئّمة الهدى- 

اأّنْ ُنظهر عجزنا وعدم قدرتنا. اإّنني غيُر قادر حّتى على 

ذكر ُبعٍد واحد من اأبعاد ذلك الرجل العظيم.

في ُبعد المعارف فاإّن اّلذي ُيالحظ اأدعيته ويدّقق في  ❖❖

نهج البالغة يعلم ما هو الأ�سا�س اّلذي يقوم عليه، اأي 

اأّن هذا العظيم فهم معارف القراآن.

اإّن العتقاد بم�سروعّية ت�سويد �سحف الأعمال اتكاًل  ❖❖

على محّبتهم ووليتهم )�سلوات اهلل عليهم( م�سيبة 

من الم�سائب الكبيرة وافتراء و�سوء فهم، وهو ما ل 

عن  البعد  منتهى  في  بل   Q المع�سوم  اإليه  يدعو 

هذا المعنى.

الإلهّية،  ال��م��ل��ك��وت��ّي��ة،  وال��ت��ج��ّل��ي��ات  ال��م��ع��ن��وّي��ات  اإّن  ❖❖

الجبروتّية، الُملكّية والنا�سوتّية مجتمعة كّلها في هذا 

.(O الموجود )ال�سّيدة فاطمة الزهراء
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ّن الأدعية وهي القراآن ال�ساعد وفيها  نحن نفخر باأ ❖❖

المع�سومين.  اأئمتنا  في�س  م��ن  ه��ي  ّن��م��ا  اإ الحياة 

الح�سين  ودعاء  ال�سعبانّية  الأئّمة  مناجاة  وعندنا 

ال�سحيفة  وع���ن���دن���ا  ع���رف���ات،  ف���ي   L ع���ل���ّي  ب���ن 

الفاطمّية  وال�سحيفة  محّمد  اآل  زب��ور  ال�سّجادّية 

للزهراء  ت��ع��ال��ى  اهلل  ل��ه��م��ه  اأ اّل�����ذي  ال��ك��ت��اب  وه���ي 

 .O الَمْر�سّية

اأع��ت��ب��ر ن��ف�����س��ي ق���ا����س���راً ع���ن ال���ت���ح���ّدث حول  ّن���ن���ي  اإ ❖❖

.O ال�سّديقة

الذين  وه����وؤلء   ، ❖❖O لفاطمة  ال�سغير  البيت  ه��ذا 

ترّبوا في هذا البيت والذين هم بح�سب العدد يبلغون 

تجّلت  قد  الواقع  وبح�سب  اأ�سخا�س،  خم�سة  اأو  اأربعة 

فيهم تمام قدرة اهلل تعالى، قد قّدموا خدمات اأبهرتنا 

نحن واأنتم وجميع الب�سر.

ع��ن��دم��ا رح��ل ال��ن��ب��ّي ع��ن ه��ذه ال��دن��ي��ا ل��م ي��ك��ن يملك  ❖❖

رقعة  �سملت  ال��ذي  الثاني  الحاكم  كان  وهكذا  �سيئاً، 

حكومته ال�سرق باأ�سره واأجزاء من اأوروبا، فقد كانت 

وزوجته  ه��و  الليل  ف��ي  عليها  ي��ن��ام  خ���روف  ف���روة  ل��ه 

.O فاطمة الزهراء
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اإّن جميع الأبعاد المت�سّورة للمراأة والمت�سّورة لالإن�سان  ❖❖

.Oقد تجّلت في فاطمة الزهراء

اإّن��ه��ا ل��م تكن ام���راأة ع��ادّي��ة، ب��ل كانت ام���راأة روحانّية،  ❖❖

امراأة ملكوتّية، اإن�ساناً بتمام معنى الإن�سان، بكّل الأبعاد 

الإن�سانّية، حقيقة المراأة الكاملة.

( امراأة لو كانت رجاًل لكانت نبّياً، امراأة  ❖❖Oالزهراء(

.P لو كانت رجاًل لكانت مكان ر�سول اهلل

عندما   ❖❖O ال��زه��راء  ال�سّيدة  ال��ق��دوة  تكون  عندما 

يكون القدوة نبي الإ�سالم، اإّن بلدنا يكون بلداً اإ�سالمّياً 

ون�ستطيع الدعاء باأّن لدينا جمهورّية اإ�سالمّية.

فاطمة الزهراء O❖❖ نموذج اإن�سانّي متكامل.
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النه�شة الح�شينّية

اأحيوا ذكرى نه�سة كربالء وال�سم المبارك للح�سين  ❖❖❖

بن علّي L، فباإحياء ذكراه يحيا الإ�سالم.

ال�سعوب  دماء  اّلتي جعلت  ال�سهداء هي  �سّيد  دماء  اإّن  ❖❖

الإ�سالمّية تغلي.

اإّن هذه الوحدة - وحدة الكلمة اّلتي هي مبداأ واأ�سا�س  ❖❖

العزاء هذه،  اآث��ار ونتائج مجال�س  انت�سارنا - هي من 

م�سافاً اإلى ما تحّققه من تبليغ ون�سر لالإ�سالم.

محّرم ذلك ال�سهر اّلذي وقف فيه العدل مقابل الظلم،  ❖❖

الحّق  اأّن  ثبت  التاريخ  مّر  وعلى  الباطل،  اإزاء  والحّق 

ينت�سر دائماً على الباطل.

م���ا اأك���ث���ر م�����س��ائ��ب ���س��ه��ر ال���م���ح���ّرم وم����ا اأع��ن��ف��ه على  ❖❖

الظالمين، اإّن المحّرم هو �سهر الثورة العظيمة ل�سّيد 

ال�سهداء و�سّيد اأولياء اهلل بثورته على الطاغوت، فجعل 

في  وه��ذا  وان��دث��اره،  الظالم  لدحر  �سبياًل  الت�سحية 

راأ�س تعاليم الإ�سالم لجميع ال�سعوب طوال الدهر.

اأن  فيجب  وم�ستقاًل،  ح���ّراً  وطننا  ي��ك��ون  اأن  اأردن���ا  اإذا  ❖❖
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اأي  ال�سيعّي  والمذهب  الإ�سالم  بقاء  �سّر  نحافظ على 

يجب اأن نحافظ على الحتفاء بذكرى عا�سوراء، فاإّن 

مجال�س التاأبين هذه اأقيمت منذ البداية باأمر الأئّمة

R ثّم ا�ستمّرت على طول التاريخ. ول يظنّن بع�س 

�سّباننا اأّن هذه المجال�س الح�سينّية هي مجال�س بكاء 

مجّردة من كّل فعل ن�سالّي و�سيا�سّي واجتماعّي، فال 

ي�سّح في هذا الع�سر اأن نبكي ما دامت كذلك.

لقد �سّحينا ب�سّباننا كما �سّحى الح�سين Q❖❖ ب�سّبانه، 

اإّنكم  ال��ج��ه��ادّي.  النهج  ه��ذا  على  المحافظة  فتجب 

تظّنون اأّن البكاء على الح�سين Q بكاء مجّرد كاّل؛ 

كان هذا  اإذا  لأّنه  واجتماعّي،  ونف�سّي  �سيا�سّي  اأمر  اإّنه 

الن�سالّية، فما معنى  الأم��ور  ه��ذه  م��ج��ّرداً من  البكاء 

التباكي.  اإل��ى  تحتاج  الق�سية  ف���اإّن  بالتباكي؟  الأم���ر 

ولقد اأ�سبح التباكي اأمراً مهّماً. فما الداعي اإلى حاجة 

اإلى   Q P و�سّيد ال�سهداء  �سبط الر�سول الأعظم 

البكاء؟

اإّن الأئّمة كانوا ُي�سّرون ويوؤّكدون على عقد الجتماعات  ❖❖

الح�سين  ظالمة  على  والبكاء  الح�سينّية،  والمجال�س 

كيان  ي��ح��ف��ظ  ذل����ك  لأّن   ،R ال��ب��ي��ت  واأه�����ل   Q

المذهب ال�سيعّي. ول تظّنوا اأّننا نحّول هذه المواكب 
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الح�سينّية التي تنطلق يوم عا�سوراء، وتجوب ال�سوارع 

اإلى م�سيرات،  لها  اأن نحوِّ اأّننا نريد  والأزّق��ة ل تظّنوا 

اإّنها في الحقيقة، م�سيرات تحمل بعداً �سيا�سّياً. لذلك 

انت�سارنا  ف�سّر  ال�سابق،  من  اأكثر  بها  الهتمام  يجب 

اإّنما هو هذه المواكب الح�سينّية، وهذا البكاء واللطم 

والعزاء.

❖❖ يجب اأن تقام مجال�س العزاء في جميع اأنحاء البالد، 

وعلينا جميعاً اأن نعّزي الر�سول الأعظم P، واأن نبكي 

�سّيد  الح�سين  �سّيما  R ول  بيته  اأهل  على ظالمة 

.Q ال�سهداء

م��ح��ّرم ه��و ���س��ه��ر ال��ن��ه�����س��ة ال��ك��ب��رى ل�����س��ّي��د ال�سهداء  ❖❖

في  قيامه  - عبر  الب�سر  عّلم  اّل��ذي   ،R والأول��ي��اء 

واأراهم  والبناء،  والنه�سة  الثورة   - الطاغوت  مقابل 

اأّن �سبيل فناء الظالم وطريق تدمير الطاغوت يكمن 

اأهّم  اأح���د  ذات���ه  ب��ح��ّد  وه���ذا  وال���ف���داء،  الت�سحية  ف��ي 

تعاليم الإ�سالم وتوجيهاته ل�سعبنا حّتى اآخر وهلٍة من 

حياته.

محّرم هو ال�سهر اّلذي �سهد نه�سة العدالة في مقابل  ❖❖

الحّق  اأّن  واأثبت  الباطل،  والحّق في مواجهة  الجور، 

منت�سر على الباطل طوال التاريخ.
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ال��م��ج��ال�����س اّل���ت���ي ُت��ع��َق��د ف���ي ذك����رى ا���س��ت�����س��ه��اد �سّيد  ❖❖

جنود  َغلَبَة  والأحرارQهي:مجال�س  المظلومين 

العقل على الجهل، والعدل على الظلم والأمانة على 

الخيانة، والحكومة الإ�سالمّية على حكومة الطاغوت. 

وينبغي اأْن ُتعَقد هذه المجال�س بروعة وازدهار وتنت�سر 

انتقام  ي��وم  ك��رم��ٍز لحلول  ال��ح��م��راء  ب��ي��ارق ع��ا���س��وراء 

المظلوم من الظالم.

عا�سوراء،  من  �سعاٌع  اإي���ران  في  الإ�سالمّية  ال��ث��ورة  اإّن  ❖❖

والثورة الإلهّية العظيمة اّلتي وقعت فيه.

فيه  ك��ان  �سهر  الت�سّيع  لمذهب  بالن�سبة  محّرم  �سهر  ❖❖

الن�سر مقروناً بالت�سحية والّدم.

محّرم و�سفر هما الّلذان حفظا الإ�سالم. ❖❖

اأهل  م�سائب  ب��ذك��ر  و�سفر  م��ح��ّرم  اإح��ي��اء  لنا  ينبغي  ❖❖

حّياً  ال��دي��ن  ه��ذا  بقي  م�سائبهم  فبذكر   R البيت 

حّتى الآن.

اأجل  م���ن  بنف�سه  ❖❖Q ال�����س��ه��داء  ���س��ّي��د  ���س��ّح��ى  ل��ق��د 

الإ�سالم.

القتل  لكّن   ، ❖❖Q ال�سهداء  �سّيد  قتلوا  اأّنهم  �سحيح 

ُيمّثل  القتل  وك��ان  اهلل،  �سبيل  وف��ي  هلل،  ط��اع��ًة  ك��ان 
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ب  ُي�َسَ ول��م  وال��ك��رام��ة،  ال��ع��ّزة  لهQاأوج  بالن�سبة 

الناحية. هذه  من  هزيمة  اأو  بانك�سار 

- كذلك - انك�سر في كربالء من  ❖❖Q سّيد ال�سهداء�

الناحية الع�سكرّية، لكنه لم ُيْمَن بالهزيمة والف�سل بل 

اأحيا العالم كّله.

لّبى �سرخة الإ�سالم، وا�ستجاب  ❖❖Qاإّن �سّيد ال�سهداء

ل�ستغاثته واأنقذه.

لنا  حفظت  اّل��ت��ي  ه��ي   ❖❖Q ال�����س��ه��داء  �سّيد  ت�سحية 

الإ�سالم.

اّلتي  والأ�سعار  الق�سائد  في  ُتذكر  اأْن  ال�سروري  من  ❖❖

ُتنَظم لمدح ورثاء اأئّمة الحّق R الم�سائب والماآ�سي 

وظلم الظالمين في كّل ع�سر وم�سر.

كان  ح���زي���ران(   ❖❖5( خ����رداد   (5 انتفا�سة  اأّن  ت��ظ��ّن��وا  ل 

الّلطم  وم��واك��ب  ال��ع��زاء  مجال�س  ل��ول  تقع  اأْن  يمكن 

والمراثي.

�سّيد  اأّن خير خلق اهلل في ع�سره،  اإّنكم تالحظون  ❖❖

واأ�سحابه،  ه��ا���س��م  ب��ن��ي  و����س���ّب���ان   ،Qال�سهداء

ا�ست�سهدوا وغادروا هذه الحياة، ولكن عندما جرى 
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»ما   :O اأق�سمت زينب  ذكرهم في مجل�س يزيد 

راأيت اإّل جمياًل«.

اإّن ا�ست�سهاد الإن�سان الكامل ُيعتبر في نظر اأولياء اهلل  ❖❖

�سيئاً جمياًل، لأّن الحرب والنه�سة كانتا في �سبيل اهلل 

- تبارك وتعالى-.

ينبغي اأْن تعلموا اأّنكم اإذا اأردتم الحفاظ على نه�ستكم  ❖❖

وال�سنن.  ال�����س��ع��ائ��ر  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��ح��اف��ظ��وا  اأْن  ف��ي��ج��ب 

وطبعاً فاإّنه اإذا كانت هناك اأعمال وممار�سات منحرفة 

وخاطئة يرتكبها اأ�سخا�س غير مّطلعين على الم�سائل 

المواكب  لكّن  ت�سفيتها،  تتّم  اأْن  فيجب  الإ���س��الم��ّي��ة 

والماآتم ينبغي اأْن تبقى على قوتها.

َمن ي�ستطيع تنظيم مثل هذه المواكب بهذه العظمة؟  ❖❖

اأّن ت�سّفى من الممار�سات والأعمال غير  طبعاً ينبغي 

ال�سرعّية وت�سان النواحي ال�سرعّية فيها.

لو لم تكن عا�سوراء لما كّنا نعرف ما الذي حّل بالقراآن  ❖❖

الكريم والإ�سالم العزيز.

وتذكار  ال��ن��ب��ّوة  ع�سارة   ❖❖L ع��ل��ّي  ب��ن  الح�سين  ه��ذا 

اأع���ّزائ���ه فداء  واأرواح  روح����ه  ل��ي��ق��ّدم  ت��ح��ّرك  ال���ولي���ة 
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لعقيدته ولأّمة النبّي الأكرم العظيمة، يغلي هذا الدم 

الطاهر على امتداد التاريخ لي�سقي دين اهلل ويحر�س 

الوحي وثماره.

يوم  ال��ق��راآن  و�سحابة  المظلومين  �سّيد  ا�ست�سهاد  اإّن  ❖❖

عا�سوراء كان بداية للحياة الخالدة لالإ�سالم والحياة 

الأبدّية للقراآن الكريم.

الإ�سالم  ال�سّر في حفظ  ال�سهداء هي  �سّيد  اإّن ق�سّية  ❖❖

والعّلة الأ�سا�س لبقائه، ويجب تخليد تلك الثورة التي 

قام بها ذلك العظيم.

. ❖❖Q اإّن كّل ما لدينا هو من الح�سين

ال�سهداء، فهذا من  �سّيد  اأّن��ه قتل  يزيد  اأخطاء  لي�ست  ❖❖

�سغائره ومن كبائره اأّنه اأخفى الإ�سالم، و�سّيد ال�سهداء 

اأغاث الإ�سالم واأنقذه.

اإنَّ البكاء على ال�سهيد اإحياء للثورة ومتابعة للم�سيرة،  ❖❖

اأو  الح�سين  بكى على  م��ن  اأّن  ال��رواي��ات  ف��ي  ورد  وق��د 

البكاء على  اأو يحاول  يبكي  الجّنة، لأن من  فله  اأبكى 

النه�سة وعلى  Q، فقد حافظ على تلك  الح�سين 

.Q ثورة الح�سين
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اإّن ثورتنا هذه �سعاع من ثورة عا�سوراء. ❖❖

اه��ت��ّم��وا ب��م��ج��ال�����س ال����ع����زاء... وا���س��ت��ع��ي��ن��وا ب���اهلل على  ❖❖

المحافظة على المواكب واأقيموها بال�سكل المنا�سب.
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الق�شّية المهدوية

اأب�����ارك ذك���رى ال�����ولدة ال�����س��ع��ي��دة وال��م��ب��ارك��ة لخاتم  ❖❖❖

الأو����س���ي���اء وم��ف��خ��ر الأول����ي����اء ال��ح��ّج��ة اب����ن الح�سن 

الع�سكري- اأرواحنا لمقدمه الفداء- لجميع مظلومي 

الدهر والم�ست�سعفين في العالم.

العظي���م  المي���الد  ه���ذا  مب���اَرك  ي���وم  م���ن  ل���ه  ي���ا  ❖❖

جل���ه  ّل���ذي كان���ت م���ن اأ ا ل�سخ�س���ّية �س���تقيم الع���دل 

.Rنبي���اء ِبعث���ة الأ

يا له من ي��وم م��ب��ارك؛ ي��وم ميالد رج��ل �سوف يطّهر  ❖❖

الأر�س  ويمالأ  والمحتالين،  الَظلمة  �سّر  من  العالم 

ُم��ل��ئ��ت ظ��ل��م��اً وج�����وراً، ويقمع  اأْن  ق�����س��ط��اً وع����دًل ب��ع��د 

وارثي  العالم  م�ست�سعفي  ويجعل  العالم،  م�ستكبري 

الأر�س.

يا له من يوم مبارك و�سعيد عندما تطّهر الأر�س من  ❖❖

الحتيال والِفتن، ويرفرف لواء العدل الإلهّي على كّل 

العالم، وُيق�سى على المنافقين والمحتالين، ويرفرف 

ل���واء ال��ع��دل وال��رح��م��ة الإل��ه��ّي��ة على الأر�����س ويحكم 

الب�سرّية قانون العدل الإ�سالمّيّّ فقط.
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ال�سعيد،  ال���ي���وم  ذل���ك  ب��م��ج��يء  ي��ع��ّج��ل  اأن  اهلل  ن�����س��األ  ❖❖

الهداية  �سم�س  واإ�سراق  المبارك  المولود  هذا  بظهور 

والإمامة.

ُتفهمنا  مهمة  ق�سّية  ه��ي  الأم���ر  �ساحب  ق�سّية  اإّن  ❖❖

 - العظيم  العمل  ه��ذا  مثل  اأّن  منها  ع��دي��دة،  م�سائل 

بمعناها  عدالة  الأر���س  ُتمالأ  �سوف  بوا�سطته  واّل��ذي 

الواقعّي - ل يوجد بين الب�سر من يقدر على تحقيقه 

���س��وى ال��م��ه��دّي ال��م��وع��ود Q، واّل����ذي اّدخ����ره اهلل 

جميع  هدف  كانت  فالعدالة  للب�سرّية.  وتعالى  تبارك 

اأّن يطّبقوها في جميع العالم، لكّنهم  الأنبياء واأرادوا 

لم يتوّفقوا لذلك.

ل��واء العدل في ك��ّل الأر����س هو  اّل��ذي �سوف ين�سر  اإّن  ❖❖

ين�سرها  �سوف  اّلتي  العدالة  واإّن  المهدّي|.  الإم��ام 

العادّيون  ال��ن��ا���س  يفهمها  اّل��ت��ي  ال��ع��دال��ة  ه��ذه  لي�ست 

اأجل تحقيق  العدالة في الأر���س من  واّلتي هي فقط 

رفاه النا�س، بل العدالة في جميع مراتب الإن�سانّية.

اإل��ى ج��وار رحمة  ك��ان يذهب  الموعود  المهدّي  اأّن  لو  ❖❖

اأح��ٌد يقدر  الب�سر  بين  الأولياء، لما كان  الحّق ك�سائر 

العمل  ل��ه��ذا  اّدخ����ره اهلل  وق���د  ال��ع��دال��ة،  ع��ل��ى تطبيق 

العظيم.
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 - الفداء  له  اأرواح��ن��ا   - الع�سر  ولدة �ساحب  عيد  اإّن  ❖❖

ُيعّد اأكبر عيد للم�سلمين، واأكبر عيد للب�سرّية جمعاء، 

ولي�س للم�سلمين فح�سب.
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الت�شيُّع

بالإ�سالم  ال��م��ت��م�����ّس��ك  �سعبنا  وي��ف��خ��ر  ن��ف��خ��ر،  ن��ح��ن  ❖❖❖

حقائق  اإنقاذ  اإل��ى  يهدف  مذهب  اأتباع  باأّننا  وال��ق��راآن، 

اّلذي تدعو حقائقه  القراآن  المقابر، هذا  القراآن من 

الإن�سان،  بني  عموم  بل  الم�سلمين،  بين  الوحدة  اإل��ى 

وُيعتبر اأنجع عالج منقذ لالإن�سان من القيود المكّبلة 

الفناء  اإلى  له  لرجليه ويديه وقلبه وعقله، وال�سائقة 

والعدم، والرّق والعبودّية للطواغيت.

نحن نفخر باأّننا اأتباع مذهب كان موؤ�ّس�سه ر�سول اهلل  ❖❖

الأكرم P باأمر من اهلل، وقد كّلف اأمير الموؤمنين علّي 

ر من جميع الأغالل  بن اأبي طالب - هذا العبد المحرَّ

- بتحرير الب�سرّية من كاّفة القيود والعبودّيات.

نحن نفخر باأّن نهج البالغة، اّلذي هو من في�س اإمامنا  ❖❖

د�ستور  اأعظُم   - الكريم  القراآن  بعد   -Qالمع�سوم

كتاب  واأ���س��م��ى  والمعنوّية،  ال��م��ادّي��ة  ب�سوؤونها  للحياة 

والمعنوّية،  التربية  في  وتعاليمه  الإن�سان،  لتحرير 

واإدارة اأمور الحكم هي اأنجع �سبيل للخال�س.

نحن نفخر بجميع الأئّمة المع�سومين عليهم �سلوات  ❖❖

اهلل، ونلتزم باّتباعهم.
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اهلل  ���س��ل��وات  المع�سومين  اأئ��ّم��ت��ن��ا  ب����اأّن  ن��ف��خ��ر  ن��ح��ن  ❖❖

و�سالمه عليهم ق�سوا اأعمارهم �سجناً ونفياً وت�سريداً 

القراآن  اأه����داف  وتحقيق  الإ����س���الم،  ِرف��ع��ة  �سبيل  ف��ي 

وكانت  العدل،  حكومة  تاأ�سي�س  اأحدها  واّلتي  الكريم، 

عاقبتهم اأن ا�ست�سهدوا في جهادهم لإ�سقاط حكومات 

الجور والطغيان في عهودهم.

ُينقل عنه - قد يكون  Q❖❖ - كما  الإم��ام علّي  يقول 

في اأق�سى الأر�س من هو جائع، لذا فاإّنه يحّمل نف�سه 

الألم خوفاً من وجود من هو اأكثر جوعاً منه. فهذا هو 

اأميرنا وهو �سّيدنا وهو اإمامنا.

عندما  اأّنهم  فكما  ُي�سايع،  اأن  ال�سيعّي:  معنى  هو  هذا  ❖❖

فاإّنهم  وراءه  جميعاً  ذه��ب��وا  ف���اإذا  ب��ال��ت��اب��وت،  يذهبون 

اإذا ذهبوا بالتابوت في جهة،  يكونون قد �سّيعوه، واأّما 

ي�سّيعوه.  ل��م  فاإّنهم  اأخ���رى  جهة  اإل��ى  بع�سهم  وم�سى 

.Q ًفيجب اأّن يكون ال�سيعّي هكذا، اأي ي�سايع علّيا

ال���ذات���ّي���ة، منذ  ال��ت�����س��ّي��ع  م���ن خ�����س��ائ�����س  اإّن واح������دة  ❖❖

البداية وحّتى اليوم، هي المقاومة والنتفا�س بوجه 

على طول  ذل��ك  ُي�ساهد  وال��ظ��ل��م، حيث  ال��دك��ت��ات��ورّي��ة 

تاريخ ال�سيعة.
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الإ�شالم

ل يدعو الإ�سالم اإلى المادّيات فقط، ول اإلى المعنوّيات  ❖❖❖

الإ�سالم  اأي جاء  معاً؛  لكليهما  يدعو  اإّن��ه  بل  فح�سب، 

والقراآن الكريم لبناء الإن�سان في جميع اأبعاده.

الحكومة  مثل   - يتمّكن  ل  نظام  اأّي  اإّن  نقول  عندما  ❖❖

ينبغي،  كما  وتربيته  الإن�سان  اإدارة  من  الإ�سالمّية- 

ينبغي.  كما  وتربيتها  الإن�سانّية  ال�سعوب  اإدارة  وكذا 

توحيدّية،  غير  الأن��ظ��م��ة  جميع  اأّن  ب�سبب  ه��ذا  ف���اإّن 

.R وقد ُوجدت باأيدي غير الأنبياء

الإن�سان يتمّكن من  فاإّن  الطبيعّية  العلوم  كّلما ترّقت  ❖❖

اأّن  اإّل  الطبيعة،  م��ن  اإل��ي��ه  يحتاج  م��ا  على  الح�سول 

جميع هذه العلوم الب�سرّية ل يمكنها اأن ت�سل اإلى ما 

وراء الطبيعة.

لو فر�سا اأّن الأنظمة الب�سرّية �سالحة � في حين اأّننا  ❖❖

تدفع  اأْن  يمكنها  ف��اإّن��ه   � �سالح  غير  اأك��ث��ره��ا  اأّن  نعلم 

الإن�سان اإلى الأمام بمقدار روؤيتها، وحيث ل علم لها، 

فاإّنها ل تتمّكن من دفع الإن�سان.

النظام الوحيد والمدر�سة الوحيدة اّلتي تهتّم بالإن�سان  ❖❖
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- منذ المرحلة اّلتي ت�سبق انعقاد نطفته وحّتى النهاية، 

.Rوطبعاً ل نهاية له - هي مدر�سة الأنبياء

مرتبة  من  لي�سير  الإن�سان  تربية  على  ق��ادر  الإ���س��الم  ❖❖

ال��روح��ان��ّي��ة، وح��ّت��ى م��ا فوق  ال��م��رت��ب��ة  اإل���ى  الطبيعة 

المدار�س  وغ���ي���ر  الإ�����س����الم  غ��ي��ر  واإّن  ال���روح���ان���ّي���ة، 

التوحيدّية ل يهتّم بما وراء الطبيعة اأبداً.

ل يوجد اأّي مو�سوع مهّم لم ُيعِط الإ�سالم حكماً حوله،  ❖❖

ولم ي�سْع له تكليفاً.

اإّن ما ُيريده الإ�سالم هو اأْن ترتبط جميع العلوم - �سواء  ❖❖

اأو غير الطبيعّية - بالعلوم الإلهّية،  العلوم الطبيعّية 

وتم�سك بزمامها، وترجع اإلى التوحيد.

ل ينظر ال�سالم اإلى العلوم الطبيعّية نظرة م�ستقّلة،  ❖❖

فاإّنها  جميعاً،  الطبيعّية  العلوم  مرحلة  تبلغ  فمهما 

فالإ�سالم  الإ���س��الم.  يريده  اّل��ذي  ال�سيء  ذل��ك  لي�ست 

يكبح جماح الطبيعة من اأجل الواقعّية، وياأخذ الجميع 

نحو الوحدة والتوحيد.

الإ�سالم  جاء  بل  ة؛  خا�سّ بطائفة  الإ�سالم  يخت�ّس  ل  ❖❖

لكّن  حجازّياً،  ك��ان   P الأك��رم  فالر�سول  للب�سرّية... 

دعوته لم تنح�سر بالحجاز؛ بل اإّنها دعوة عالمّية.
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ول  للجماعات  ول  للقومّية  الإ����س���الم  ف��ي  اع��ت��ب��ار  ل  ❖❖

للع�سابة ول لّلغة وغير ذلك؛ فالإ�سالم للجميع ومن 

اأجل منفعة الجميع.

اإّنه  بل  دولته،  تكون  بدولة معّينة  الإ�سالم  ل يخت�ّس  ❖❖

ينظر اإلى كّل العالم.

اآمنوا  الذين  اإل��ى جميع  الأخ���ّوة  الإ���س��الم بعين  ينظر  ❖❖

باهلل، ول ُيمّيز العربّي على الأعجمّي.

واأْن  واح��دة،  اأ�سرة  كّله  العالم  يكون  اأْن  الإ�سالم  يريد  ❖❖

تحكمه حكومة واحدة وهي حكومة العدل، واأْن يكون 

جميع النا�س اأفراداً لتلك الأ�سرة.

الإيرانّي  ال�سعب  الف�سل بين  اإّن هذا  لقد قلنا مراراً  ❖❖

مثاًل وال�سعب العراقّي، واأْن يكون لكل �سعب ع�سبّية 

العمل  ه��ذا  اإّن  اأب���داً..  ب��الإ���س��الم  وق��وم��ّي��ة، ل يرتبط 

لي�س من الإ�سالم، بل ويعار�سه.

اإّن اهلل تبارك وتعالى ل ينظر اإلى الطبقات؛ فالباري  ❖❖

ال���ت���ق���وى هي  واإّن  اأ�����س����اًل،  ب��ه��ا  ي��ه��ت��ّم  ج����ّل وع����ال ل 

اأكثر كانت  الإ�سالم، فمن كانت تقواه  المطروحة في 

كرامته اأكثر.
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عزيزاً  ف�����س��ي��ك��ون  ال�����س��ع��ب  ال��ت��ق��وى  ت��ح��ك��م  ع��ن��دم��ا  ❖❖

ڌ  ڍ  ڍ  {ڇ  اهلل  ع���ن���د  ك�������رم  واأ وك���ري���م���اً 

الآية. هذه  في  ا�ستثناء  يوجد  ول   
(( (

ڌ}

الوقت  نف�س  في   - لالإن�سان  الإ���س��الم��ّيّ  الدين  يبّين  ❖❖

اإلى عبادة اهلل - كيفّية هذه العبادة  اّلذي يدعوه فيه 

وطريقة العي�س.

)1)  �سورة احلجرات، الآية: 13.
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الدين وال�شيا�شة

بين  الموجود  الكريم  القراآن  هذا  اإلى  نظرنا  لو  ❖❖❖

زيادة  ح��رف  ف��ي��ه  ل��ي�����س  واّل���ذي  الم�سلمين،  ي���دي  اأ

نظرنا  ل��و  الآن،  وح��ّت��ى  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  نقي�سة  ول 

اأبداً  النا�س  يدعو  وجدناه  لما  التدبير  بعين  اإليه 

 … ب��ه  والخلوة  اهلل  وذك��ر  منازلهم  ف��ي  للجلو�س 

ال�سيا�سة،  ل���ى  اإ وي��دع��و  الج��ت��م��اع،  ل���ى  اإ ي��دع��و  ّن���ه  اإ

البالد. اإدارة  اإلى  ويدعو 

اإل��ي��ه��ا ذات جنبة  اّل��ت��ي دع���ا الإ����س���الم  جميع الأع���م���ال  ❖❖

والزراعة  ال��م�����س��ان��ع  ف��ي  ال��ع��م��ل  اأّن  وح��ّت��ى  ع��ب��ادّي��ة. 

والتربية والتعليم في المدار�س كّلها م�سالح اإ�سالمّية 

وذات جنبة عبادّية.

فهذا  اأي�ساً؛  �سيا�سّية  لالإ�سالم  الأخالقّية  الأحكام  اإّن  ❖❖

الموؤمنين  يعتبر  واّل��ذي  القراآن  في  الموجود  الحكم 

اأخوة اإّنما هو حكم اأخالقّي وحكم اجتماعّي و�سيا�سّي.

لو اأمكنكم درك مفهوم الدين في ثقافتنا الإ�سالمّية،  ❖❖

لتاأّكد لكم بو�سوح عدم وجود اأّي تناق�س بين القيادة 

الدينّية وال�سيا�سّية.
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الوظائف  ال�����س��ي��ا���س��ي ه���و ج���زء م���ن  ال��ك��ف��اح  اأّن  ك��م��ا   ❖❖

ال�سيا�سّي  ال��ك��ف��اح  ق��ي��ادة  ف����اإّن  ال��دي��ن��ّي��ة،  وال���واج���ب���ات 

القائد  وم�سوؤولّيات  وظائف  من  ج��زء  هما  وتوجيهه 

الدينّي.

الإ�سالم دين ال�سيا�سة، وهو الدين اّلذي تظهر ال�سيا�سة  ❖❖

بو�سوح في اأحكامه ومواقفه.

اأعلى  ومجل�س  كبير،  اجتماع  الحج  ف��اإّن  الحقيقة  في  ❖❖

لدرا�سة اأو�ساع جميع البلدان الإ�سالمّية.

الدعايات  م��ن  ال�سيا�سة  ع��ن  ال��دي��ن  ف�سل  ���س��ع��ار  اإّن  ❖❖

ال�ستعمارّية، وُيراد من خالله منع ال�سعوب الإ�سالمّية 

من تقرير م�سيرها.

تناولت الأحكام الإ�سالمّية المقّد�سة الأمور ال�سيا�سّية  ❖❖

والجتماعّية اأكثر من الأمور العبادّية.

اإدارة  ف��ي   ❖❖P الإ���س��الم  نبّي  يظهر م��ن خ��الل طريقة 

اأّن  الخارجّية  والأم���ور  للم�سلمين  الداخلّية  الأم���ور 

الكبيرة  الم�سوؤولّيات  ال�سيا�سّي كان واحداً من  الكفاح 

.P للر�سول الأكرم

 ❖❖Q والح�سين   ،Qالموؤمنين اأمير  ا�ست�سهاد  اإّن 
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 ،R اأي�ساً، و�سجن وتعذيب ونفي ود�ّس ال�سّم لالأئّمة

كّل ذلك ب�سبب الكفاح ال�سيا�سّي لل�سيعة �سّد الظلم.

ال�سيا�سّية هي  والن�ساطات  الكفاح  ف��اإّن  واح��دة:  بكلمة  ❖❖

جزء مهّم من الوظائف الدينّية.

اإّن لهذه المواقف في الإ�سالم - كعيد الفطر والأ�سحى  ❖❖

والجماعة  الجمعة  و���س��الة  ال��ح��ّج،  وم��واق��ف  وال��ح��ّج 

اأبعاداً عبادّية و�سيا�سّية  اّلتي تقام في الليل والنهار - 

واجتماعّية… وهذه الأبعاد ُمدغمة ومتداخلة بع�سها 

مع بع�س.

ع��ب��ادّي، وظيفته  دي��ن  لي�س مجّرد  الإ���س��الم��ّيّ  الدين  ❖❖

تقت�سر على العالقة بين الإن�سان وخالقه، فهو  لي�س 

وظيفة روحانّية فقط؛ كما اأّنه لي�س ديناً �سيا�سّياً فقط، 

بل عبادّي و�سيا�سّي، واإّن �سيا�سته ُمدغمة في عباداته، 

وعبادته مدغمة في �سيا�ساته.

اإّن لنف�س البعد العبادّي بعداً �سيا�سّياً اأي�ساً. ❖❖

هي  الإ�سالمّية  المجتمعات  منها  تعاني  عّلة  اأه��ّم  اإّن  ❖❖

اأّنها لم تدرك الفل�سفة الحقيقّية للكثير من الأحكام 

الإلهّية.
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في  والتهديد فعلّية ج��ّداً  الإره��اب  لّما لم تكن حربة  ❖❖

هذا القرن �سعى ال�ستكبار اإلى تقوية اأ�ساليب النفوذ، 

وكان اأّول واأهّم التحّركات في هذا المجال هو بّث �سعار 

الحربة-  كانت هذه  ال�سيا�سة، حيث  ين عن  الدِّ ف�سل 

ولالأ�سف- فاعلة اإلى حّد ما في الحوزة وفي �سفوف 

�ساأن  دون  ال�سيا�سة  في  التدّخل  اأ�سبح  حّتى  العلماء 

اإلى  ي��وؤّدي  ال�سيا�سّيين  معركة  دخ��ول  واأ�سبح  الفقيه، 

التهام بالعمالة لالأجانب.

واأ�سبح  ال�سيا�سة  عن  ين  الدِّ ف�سل  �سعار  رف��ع  عندما  ❖❖

الأحكام  في  ال�ستغراق  هو  الجهلة  منطق  في  الفقه 

يخرج  اأن  للفقيه  ُي�سمح  يعد  ولم  والعبادّية،  الفردّية 

عن هذا الإطار ويتدّخل في ال�سيا�سة و�سوؤون الحكم، 

النا�س  معا�سرة  في  العاِلم  حماقة  اأ�سبحت  ذاك  عند 

مو�سع  العلماء  ُي�سبح  بع�س  زعم  حّد  وعلى  ف�سيلة. 

احترام وتكريم النا�س حّتى ت�ستولي الحماقة على كّل 

العامل  والعاِلم  ال�سيا�سّي  العاِلم  ك��ان  بينما  كيانهم، 

الن�سيط يعتبر اإن�ساناً مد�سو�ساً.

اإّن الم�ستعمرين هم اّلذين قالوا واأ�ساعوا فكرة ف�سل  ❖❖

ل  اأن  الإ���س��الم  علماء  على  واأّن  ال�سيا�سة،  ع��ن  ي��ن  ال��دِّ

يتدّخلوا في الأمور الجتماعّية وال�سيا�سّية، فهذا قول 

منف�سلة  ال�سيا�سة  كانت  فهل  واإّل  ين،  للدِّ الراف�سين 
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ين في زمن الر�سول P؟! وهل انق�سم النا�س  عن الدِّ

اإّن  وال�سيا�سّيين؟!  العلماء  مجموعتين  اإل��ى  يومئذ 

والعمالء  الم�ستعمرين  واإع��داد  الكالم من �سنع  هذا 

ين  الدِّ ع��زل  اإل���ى  ورائ���ه  م��ن  وي��ه��دف��ون  ال�سيا�سّيين، 

وعزل  الإ�سالمّي،  والمجتمع  الحياة  �سوؤون  اإدارة  عن 

ع��ل��م��اء الإ����س���الم ع��ن ال��ن��ا���س وع���ن ال��ج��ه��اد ف��ي �سبيل 

الحرّية وال�ستقالل ليتمّكنوا بعدها من الت�سّلط على 

الم�سلمين ونهب ثرواتهم.

اعتبار  الحوزات  في  منت�سرة  كانت  اّلتي  الق�سايا  من  ❖❖

تعلم  اأ�سبح  فيما  تدّيناً،  اأكثر  منحرفاً  ي�سير  من  ك��ّل 

ذنباً  والعرفان  الفل�سفة  وتعّلم  كفراً  الأجنبّية  اللغات 

و�سركاً.. ول �سّك عندي باأّنه لو ا�ستمرت هذه ال�سيا�سة 

لأ�سبح و�سع العلماء والحوزات كو�سع كنائ�س القرون 

الو�سطى.

القدا�سة  بلبا�س  المتلّب�سين  م��ن  ع���دد  ي��وّج��ه  ال��ي��وم  ❖❖

ين والثورة والنظام، كاأن ل وظيفة لهم  ال�سهام اإلى الدِّ

غير هذا، ولي�س قلياًل خطر المتحّجرين والمزّيفين 

الأعّزاء  الطلبة  العملّية. وعلى  الحوزات  الحمقى في 

هوؤلء  اأم��ر  معرفة  ف��ي  واح���دة  لحظة  روا  يق�سّ ل  اأن 

مرّوجو  فاإّنهم  ج��ّداً،  ليناً  م�ّسها  يبدو  اّلتي  الثعابين 

.P الإ�سالم الأمريكّي واأعداء ر�سول اهلل
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ال�شالة

في  الإ���س��الم  تكري�س  اأج��ل  من  اإ�سالمّية  بثورة  قمتم  ❖❖

ل  واأحكامه.  الإ�سالم  تطبيق  اأجل  ومن  الحياة،  واقع 

فري�سة اأعلى من ال�سالة.

ال�سالة دعامة ال�سعب. ❖❖

ف��ي ظ��ه��ر ع��ا���س��وراء ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ح��رب ج��اري��ة على  ❖❖

�سون للخطر، حينما قال اأحد  اأ�سّدها، وكان الكّل معرَّ

الأ�سحاب: حان وقت ال�سالة، قال له الإمام الح�سين

الم�سلِّين«،  بال�سالة جعلك اهلل من  »ذّكرتني   :Q

قاتل  اإّنما  القتال،  نريد  يقل  لم  ووق��ف و�سّلى هناك. 

لأجل ال�سالة.

ال�سالة م�سنع لبناء وتهذيب الإن�سان. ال�سالة تبعد  ❖❖

الفح�ساء والمنكر عن الأّمة.

اّل��ذي��ن ان�����س��اق��وا اإل���ى م��راك��ز ال��ف�����س��اد، ك��ان��وا م��ن غير  ❖❖

الم�سلِّين. الم�سّلون في الم�ساجد م�ستعّدون لتقديم 

الم�ساجد  اإلى  المجي ء  الم�ساجد.  تخلوا  ل  الخدمة. 

برهة  نعي�س  اإّننا  ا�ستثنائّي.  ي��وم  اليوم  تكليف،  اليوم 

ا�ستثنائّية من الزمن.
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لقد �سرنا ِقْدماً بذكر اهلل وبا�سم اهلل، وال�سالة اأ�سمى  ❖❖

ذكر هلل.

اإذا ح�سل تهاون في ال�سالة باأن يقول كّل فرد اأ�سّلي  ❖❖

ل  ال�سالة جماعًة.  اأقيموا  ك��اّل،   .. بيتي  بمفردي في 

بّد من الجتماع. امالأوا الم�ساجد. اإّنهم يخافون من 

الم�ساجد. 

ب���ال���ث���ورة، وع��ل��ي��ن��ا الآن الإك���ث���ار من  ل ت��ق��ول��وا ق��م��ن��ا  ❖❖

الهتافات، كاّل، �سّلوا، ال�سالة اأبلغ من كّل الهتافات.

اجتمعوا، اأقيموا �سلوات الجمعة ب�سكل حا�سد، وكذلك  ❖❖

تهاب  ال�سالة،  تهاب  فال�سياطين  الأخ��رى،  ال�سلوات 

والمعّممين  ال��ج��ام��ع��ّي��ي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  وع��ل��ى  ال��م�����س��ج��د، 

اّلتي هي  ين وكّل هذه القطاعات  الدِّ والعلماء ورجال 

العقل المفّكر، اأن ي�ساعفوا من ائتالفهم مع بع�سهم، 

اإلغاء  يريدون  )الأع���داء(  اأّن  العتبار  بنظر  وي��اأخ��ذوا 

هذا الئتالف .

اّلتي  المكت�سبات  اأه����ّم  م��ن  ُت��ع��ّد  ال��ج��م��ع��ة  ���س��الة  اإّن  ❖❖

تحّققت في هذه الثورة، واّلتي كانت مهجورة ومن�سّية 

ال�سّنة  اأه��ل  عند  م��األ��وف��ة  تكن  ول��م  البائد  العهد  ف��ي 

وغالباً ما اأقيمت تحت حراب ونفوذ القوى المتجّبرة. 
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لكّن هذه ال�سالة وجدت �ساّلتها وتحّققت بمحتواها 

الحقيقّي في ثورتنا المباركة.

تقّرب  اأّن��ه��ا  زاوي��ة  ال�سالة من  اإل��ى  ننظر  اأن ل  يجب  ❖❖

اأن يكون  اأ�سمى �سيء لكن بعد  اإلى اهلل. طبعاً هذا هو 

راً  راً، وبعد اأن ي�سير موؤثِّ الإن�سان م�سلّياً �سيكون موؤثِّ

�سيقّدم خدمة لالإ�سالم.
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الحّج

الحّج بكّل ما ي�ستمل عليه من اأ�سرار وعظمة ل زال  ❖❖❖

ُيماَر�س كعبادة جامدة وحركات غير مثمرة.

اإّن من الواجبات الكبرى على الم�سلمين اأْن ي�سلوا الى  ❖❖

هذه الواقعّية: ما هو الحّج؟ ولماذا يجب عليهم دائماً 

اإمكاناتهم المادّية والمعنوّية  �سوا جزءاً من  اأن يخ�سّ

لأجل اأدائه؟!

البحث فيه عن  الإلهّية، فيجب  المعارف  الحّج منبع  ❖❖

�سوؤون  ولجميع  الإ�سالمّية  لل�سيا�سة  الحّق  المحتوى 

الحياة.

مطّهر  مجتمع  وبناء  لإيجاد  دع��وة  منطلق  هو  الحّج  ❖❖

من كافة الرذائل المادّية والمعنوّية.

هذا  وعلى  برّمتها،  الحياة  منا�سك  الحّج هي  منا�سك  ❖❖

اأّي��ة قومّية  يجب على �سعوب الأّم��ة الإ�سالمّية - من 

كانت - اأْن ت�سبح اإبراهيمّية لتلتحق بجميع اأّمة محّمد 

P وتذوب فيها، فت�سبح معها يداً واحدة.

الحياة  ل��ه��ذه  وت��اأ���س��ي�����س  وت���دري���ب  تنظيم  ه��و  ال��ح��ّج  ❖❖

طاقات  عظمة  تجّلي  م��ي��دان  ه��و  وال��ح��ّج  التوحيدّية، 

الم�سلمين واختبار قواهم المادّية والمعنوّية.
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العلماء  ول��ك��ّن  الجميع،  منه  ينتفع  ك��ال��ق��راآن،  ال��ح��ّج  ❖❖

اإذا  الإ�سالمّية،  الأّم��ة  ب��اآلم  والعارفين  والمتبّحرين 

الغو�س  يرهبوا  ول��م  م��ع��ارف��ه،  لبحر  قلوبهم  فتحوا 

الجتماعّية،  و���س��ي��ا���س��ات��ه  اأح���ك���ام���ه  ف���ي  وال���ت���ع���ّم���ق 

ف�سي�سطادون من اأ�سداف هذا البحر جواهر الهداية 

والوعي والحكمة والر�ساد والتحّرر، ولرتووا من ُزلل 

الحكمة والمعرفة الى الأبد.

المبعوثين من قبل  الم�سلمين  يجب على )الحّجاج(  ❖❖

ال�سيا�سّي  المحتوى  من  ي�ستفيدوا  اأْن  تعالى  الخالق 

ول  العبادي،  محتواه  اإل��ى  اإ�سافة  للحّج  والجتماعّي 

يكتفوا بالظاهر.

دعوة  العظيم  الجتماع  ه��ذا  في  الوظائف  جملة  من  ❖❖

واإزالة  الكلمة  وحدة  الى  الإ�سالمّية  وال�سعوب  النا�س 

الخ���ت���الف���ات ب��ي��ن ط��ب��ق��ات ال��م�����س��ل��م��ي��ن، وي��ج��ب على 

المهّم  الأم���ر  ه��ذا  ف��ي  الم�ساهمة  وال��ك��ّت��اب  الخطباء 

وبذل الجهد من اأجل اإيجاد جبهة الم�ست�سعفين.

بزمان  تخت�ّس  ل  الم�سركين  من  ال��ب��راءة  �سرخة  اإّن  ❖❖

معّين، فهذا حكم دائم.
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النظام والحكومة في الإ�شالم

المجتمع،  لإ���س��الح  تكفي  ل  القوانين  مجموعة  اإّن  ❖❖❖

ولكي يكون القانون و�سيلة لإ�سالح واإ�سعاد الب�سر فاإّنه 

يحتاج الى ال�سلطة التنفيذّية والمنّفذ.

كان الر�سول الأعظم P❖❖ يتراأّ�س جميع اأجهزة التنفيذ 

اإبالغ  الى  واإ�سافة   . الإ�سالمّيّ المجتمع  في  والإدارة 

واأنظمة  والأح��ك��ام  العقائد  وتف�سير  والبيان،  الوحي 

الإ���س��الم، فقد اه��ت��ّم ب��اإج��راء الأح��ك��ام واإق��ام��ة اأنظمة 

الإ�سالم حّتى اأخرج دولة الإ�سالم الى حّيز الوجود.

بل  الجزاء،  قانون  ببيان  مثاًل   ❖❖P الر�سول  يكتِف  لم 

ي�سعى الى تنفيذه، وكان يقطع اليد ويحّد  اأي�ساً  كان 

ويرجم.

لبيان   ❖❖P الر�سول  ِقَبِل  من  الخليفة  تعيين  يكن  لم 

الأحكام والعقائد فح�سب، واإّنما لتنفيذها اأي�ساً. وهذا 

بحيث  و�ساأناً،  اأهمّية  الخالفة  على  اأ�سفى  اّل��ذي  هو 

لو لم ُيعّين الر�سول خليفة من بعده لما اعُتِبر مبّلغاً 

لر�سالته.

بحاجة  اأ���س��ا���س��اً  الجتماعّية  والأن��ظ��م��ة  القوانين  اإّن  ❖❖
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اإلى منّفذ، وفي كّل دول العالم فاإّنه ل ينفع الت�سريع 

وحده، ول ي�سمن �سعادة الب�سر لوحده، بل ينبغي اأن 

تعقب �ُسلطة الت�سريع �ُسلطة التنفيذ.

�سرورة  على  دليل  لهي  و�سيرته   ❖❖P الر�سول  �سّنة  اإّن 

بنف�سه حكومة،....  �سّكل  اأّوًل:  الحكومة، لأّنه  ت�سكيل 

م��ن يقوم من  م��ن اهلل،  ب��اأم��ر  ا�ستخلف،  وث��ان��ي��اً: فقد 

بعده بهذه المهاّم.

عندما يعّين اهلل حاكماً للمجتمع بعد النبّيP❖❖ فهذا 

ا�ستمرار الحكومة من بعد  يدّل بو�سوح على �سرورة 

.P الر�سول الأكرم

بما اأّن الر�سول الأكرم P❖❖ قد اأبلغ - من خالل و�سّيته 

-  هذا الأمر الإلهّي فاإّنه يكون قد اأبلغ اأي�ساً �سرورة 

ت�سكيل الحكومة.

اّلتي  الأح���ك���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  ����س���رورة  ّن  اأ ال��ب��دي��ه��ّي  م���ن  ❖❖

P لم  ك����رم  اأوج��ب��ت ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ال��ر���س��ول الأ

ال�سرورة  ّن  اإ ب��ل   ،P ال��ن��ب��ّي  ب��ع�����س��ر  ��ة  خ��ا���سّ ت��ك��ن 

اأحكام  ّن  ف�����اإ ال�����س��ري��ف��ة،  ي�����ة  الآ وط���ب���ق  م�����س��ت��م��ّرة. 

اإلى  باقية  وهي  مكان،  اأو  بزمان  ُتحّدّ  ل  الإ�سالم 

الإجراء. ولزمة  الأبد، 
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بما اأّن تنفيذ الأحكام بعد الر�سول الأكرم P❖❖ - واإلى 

الأبد - ُيعّد من ال�سرورّيات، لذا كان �سرورّياً ت�سكيل 

الحكومة، واإقامة اأجهزة التنفيذ والإدارة.

لول جهاز التنفيذ والإدارة اّلذي ينّظم جميع َفّعالّيات  ❖❖

اإج��راء الأحكام، ل�سادت  النا�س بنظام عادل من خالل 

ال��ف��و���س��ى وع������ّم  ال��ف�����س��اد الج���ت���م���اع���ّي والن����ح����راف 

العقائدّي والُخُلقّي، فال �سبيل الى منع تلك الفو�سى 

وف�ساد المجتمع اإّل بقيام حكومة، وتنظيم جميع اأمور 

المجتمع.

الر�سول  اأّيام  اأّن ما كان �سرورّياً  بال�سرع والعقل  ثبت  ❖❖

P وفي عهد الإمام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب 

�سرورّياً  يزال  ل  والإدارة،  الحكومة  وجود  Q من 

الى يومنا هذا.

ماهّية قوانين الإ�سالم وكيفّيتها - اأحكام ال�سرع - دليل  ❖❖

على  تدّلنا  فهي  الحكومة،  ت�سكيل  ���س��رورة  على  اآخ��ر 

اأّنها جاءت لتكوين دولة، واأّنها �ُسّرعت لإدارة المجتمع 

�سيا�سّياً وثقافّياً واقت�سادّياً.

عند اإمعان النظر في ماهّية اأحكام ال�سرع وكيفّيتها يثبت  ❖❖

لدينا اأّن اإجراءها والعمل بها ي�ستلزم ت�سكيل حكومة، 
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الإلهّية  الأحكام  اإج��راء  بوظيفة  العمل  يمكن  واأّن��ه ل 

من دون تاأ�سي�س جهاز عظيم للتنفيذ والإدارة.

ال�سرائب المالّية اّلتي �سّرعها الإ�سالم، تدّل على اأّنها  ❖❖

ة،  �س ل�سّد رمق الفقراء وال�سادة الفقراء خا�سّ لم تخ�سَّ

واإّنما لت�سكيل حكومة و�سمان نفقات دولة كبرى.

الُخم�س اأحد الموارد ال�سخمة اّلتي تدّر على بيت المال  ❖❖

اأمواًل طائلة... وبديهّي اأّن هذا المورد ال�سخم اإّنما هو 

من اأجل ت�سيير �سوؤون الدولة الإ�سالمّية، و�سّد جميع 

احتياجاتها المالّية. واإذا اأردنا اأْن نح�سب اأخما�س اأرباح 

المكا�سب في الدول الإ�سالمّية اأو العالم كّله - اإذا كان 

اأّن هذه الأم��وال الطائلة  يدين بالإ�سالم - لتبّين لنا 

لي�ست لرفع حاجات �سّيد اأو طالب علم، بل لأمر اأكبر 

المالّية  الحتياجات  �سّد  فالمق�سود  هذا،  من  واأو�سع 

لت�سكيالت حكومّية كبيرة.

تدّل  ل��الإ���س��الم  المالّية  الأح��ك��ام  اأّن  ت��الح��ظ��ون  اإّن��ك��م  ❖❖

على لزوم ت�سكيل الحكومة، واأّن اإجراءها وتنفيذها ل 

الحكومّية  الت�سكيالت  ا�ستقرار  خالل  من  اإّل  يتي�ّسر 

الإ�سالمّية.

اأخذها  اّل��ت��ي يجب  ك��ال��دّي��ات  الأح��ك��ام،  م��ن  الكثير  اإّن  ❖❖
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الق�سا�س  اأو  ال��ح��دود،  اأو  اأ�سحابها،  اإل��ى  واإع��ط��اوؤه��ا 

فاإّنه   ، الإ�سالمّيّ الحاكم  باإ�سراف  يتّم  اأْن  يجب  اّل��ذي 

هذه  فكّل  الحكومة؛  ت�سكيل  خالل  من  اإّل  يتحّقق  ل 

�سوى  تتمّكن  ول  الدولة،  بهيكلّية  مرتبطة  القوانين 

قّوة الحكومة من تحقيق هذه الأمور المهّمة.

الم�سلمين،  حيا�س  ع��ن  وال��دف��اع  ال��ج��ه��اد  اأح��ك��ام  اإّن  ❖❖

ل�سمان ا�ستقالل وكرامة الأّمة، تدّل هي الأخرى على 

�سرورة ت�سكيل هذه الحكومة.

وال�ستعداد  الإع���داد  بوجوب  )يق�سي(  الإ���س��الم  حكم  ❖❖

ال�سلم بموجب قوله  وق��ت  ف��ي  ال��ت��اّم ح��ّت��ى  وال��ت��اأّه��ب 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  ت��ع��ال��ى: 

كان  ول���و   .
(((

ې} ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
الحكومة  وت�سكيل  الحكم  ب��ه��ذا  عاملين  الم�سلمون 

الإ�سالمّية وكانوا م�ستعّدين للقتال تحت كّل الظروف 

لم يكن في مي�سور حفنة من اليهود احتالل اأرا�سينا 

وتخريب م�سجدنا الأق�سى واإحراقه من غير اأْن ُيقاَبل 

كنتيجة  تّم  اإّنما  ذلك  وك��ّل  فورّية.  مقاومة  باأّية  ذلك 

اهلل،  ح��ك��م  تنفيذ  ع��ن  الم�سلمين  ل��ت��ق��اع�����س  ح��ت��م��ّي��ة 

ولتهاونهم في ت�سكيل حكومة �سالحة مخل�سة.

)1)  �سورة الأنفال، الآية: 60.
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رف�ض الظلم

تاأمر  ٴۇ…}❖❖  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   } اآي�����ة:  ❖

ب��ال��ق��ّوة وال���س��ت��ع��داد وال��ت��اأّه��ب ال��ك��ام��ل ح��ّد المكان، 

حّتى ل ي�سومنا الأعداء �سوء العذاب. لكّننا لم نّتحد، 

الظالمون حدودهم، وبغوا علينا  ن�ستعّد، فتعّدى  ولم 

وظلمونا.

الإ�سالمّية  الأّم������ة  ت��وح��ي��د  اإل����ى  ل��ن��ا  ���س��ب��ي��ل  ل  ن��ح��ن  ❖❖

واإ�سقاط  الم�ستعمرين،  ي��د  م��ن  اأرا���س��ي��ه��ا  وت��ح��ري��ر 

الحكومات العميلة، اإّل باأْن ن�سعى اإلى اإقامة حكومتنا 

الإ�سالمّية.

علماء الإ�سالم مكلَّفون بمكافحة الم�ستغّلين الج�سعين،  ❖❖

ومحرومة،  جائعة  النا�س  م��ن  الكثرة  يتركوا  ل  واأْن 

واإلى جانبهم يتنّعم الظالمون الم�ستغّلون في النعم.

اأ�سخا�س  ب�سعة  عن  ن�سكت  اأْن  اليوم  لنا  ي�سوغ  كيف  ❖❖

الم�سيطرين  الأج���ان���ب  وع���ّم���ال  ال��م�����س��ت��غ��ّل��ي��ن،  م���ن 

مئات  حرموا  قد  وهم  الأجانب،  ودع��م  ال�سالح  بقّوة 

الماليين من ال�ستمتاع باأقّل قدر من مباهج الحياة 

ونعمها؟
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كانت ال�سيا�سة والدين تواأمين في �سدر الإ�سالم منذ  ❖❖

عهد ر�سول اهلل P وحّتى تلك الفترة اّلتي لم يحدث 

فيها الإنحراف. يجب على وّعاظ ال�سالطين والملوك 

العمالء لأمريكا ورو�سيا اأْن يعترفوا، اإّما بخطاأ النبّي 

والأنبياء واأتباع النبّي والأنبياء، اأو اأن يعترفوا بخطئهم 

وخطاأ حكوماتهم.

اأّنْ  اأْن ي�ستيقظوا، وينبغي لهم  يجب على الم�سلمين  ❖❖❖

ة �سيرة الر�سول الأكرم  يدر�سوا �سيرة الأنبياء �  وخا�سّ

P - حّتى يروا ماذا فعل، فيتاأ�ّسوا به-. فلو كان عمل 

المدينة  م�سجد  في  فقط  الجلو�س  هو   P الر�سول 

وقراءة القراآن، ولم يفعل �سيئاً اآخر، ل�سرنا نحن على 

نف�س هذا الطريق، لأّننا نتاأ�ّسى به.

الر�سول  ب�سيرة  يتاأ�ّسوا  ْن  اأ الم�سلمين  على  يجب  ❖❖

�سّكل  فهو  الر�سول،  فعله  ما  نفعل  اأْن  وعلينا   ،P

حارب،  وه���و  ح��ك��وم��ة،  ن�����س��ّك��ل  ّنْ  اأ وع��ل��ي��ن��ا  ح��ك��وم��ة، 

اأي�ساً. ندافع  اأْن  وعلينا  ودافع،  نحارب،  اأْن  وعلينا 
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 الحكومة الإ�شالمّية والأنظمة الو�شعّية

الإ�سالمّية  ال��ح��ك��وم��ة  ب��ي��ن  الأ����س���ا����س  ال���ف���رق  ي��ك��م��ن  ❖❖

والحكومات الم�سروطة - الملكّية منها والجمهورّية - 

في اأّن ممّثلي ال�سعب اأو ممّثلي الملك في تلك الأنظمة 

هم اّلذين ي�سّرعون، في حين تنح�سر �سلطة الت�سريع 

في الإ�سالم باهلل عّز وجّل.

الدنيا  هذه  يغادر  اأّن   ❖❖P الأك��رم  الر�سول  اأراد  عندما 

ع��ّي��ن خليفته وخ��ل��ف��اءه ح��ّت��ى زم���ان ال��غ��ي��ب��ة، وه���وؤلء 

الخلفاء اأنف�سهم عّينوا اإماماً لالأّمة.

تبقى  و�ساأنها، حّتى  الأّم��ة  ه��ذه  ُتترك  فلم  ع��ام  ب�سكل  ❖❖

حائرة، بل ُعّين لها الإمام والقائد.

في  وردت  اّل��ت��ي  الإ���س��الم��ّي��ة  ال��ق��وان��ي��ن  مجموعة  اإّن  ❖❖

الكتاب وال�سّنة مقبولة وُمطاعة في نظر الم�سلمين. 

في  م�سوؤولّياتها،  الدولة  على  ي�سّهل  الن�سياع  وه��ذا 

حين اأّن الحكومات الد�ستورّية الملكّية اأو الجمهورّية 

اّلتي تعتبر ممّثلة لأكثرّية ال�سعب تقّرر ما ترغب فيه 

با�سم القانون، ثّم تفر�سه على جميع النا�س.

هذه  مثل  وفي  القانون،  حكومة  هي  الإ�سالم  حكومة  ❖❖
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هو خ والقانون  وح��ده،  اهلل  هو  الحاكم  يكون  الحكومة 

الدولة  ال��ن��ا���س، وع��ل��ى  ع��ل��ى جميع  ح��ك��م اهلل وح��اك��م 

نف�سها.

ال��ر���س��ول P❖❖ وخ��ل��ف��اوؤه و���س��ائ��ر ال��ن��ا���س واإل����ى الأبد 

يّتبعون ما �سّرعه لهم الإ�سالم اّلذي نزل به الوحي، 

.P وبّينه اهلل في القراآن على ل�سان الر�سول

بالخالفة،  َق��ِب��َل   ❖❖P الأك���رم  الر�سول  اأّن  ن��رى  عندما 

الحكومة بموجب  باأمر اهلل؛ ولم ي�سّكل  فالأّنها كانت 

مزاجه، اأو لأّنه يريد اأْن يتراأّ�س جميع الم�سلمين.

توجد فروق كثيرة بين الإ�سالم وحكومته الإ�سالمّية  ❖❖

وب��ي��ن الأن��ظ��م��ة الأخ����رى، واإّن اأح���د ال��ف��روق ه��و عدل 

الحكومة الإ�سالمّية.
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الإ�سالم يقبل بالتمّدن في اأعلى درجاته، وي�سعى من  ❖❖❖

في  كانت  اّلتي   � الحكومات  ف��اإّن  ول��ذا  تحقيقه؛  اأج��ل 

الإ�سالم � كانت ت�ستمل على جميع اأنواع التمّدن.

عادلة  حكومة  عندنا  تكون  اأْن  اإل��ى  جميعاً  نطمح  اإّننا  ❖❖

تطّبق جميع الم�سائل الواردة في القراآن الكريم وفي 

الإ�سالم. والجمهورّية الإ�سالمّية هي الخطوة الأولى 

في هذا المجال، فقد انتهى النظام ال�سابق وُدفن الى 

الأبد.

الن�ساطات  الإيمان باهلل والعمل هلل في �سلب  لو كان  ❖❖

�سوؤون  و�سائر  والقت�سادّية  وال�سيا�سّية  الجتماعّية 

العالمّية  اأعقد الم�ساكل  الب�سرّية؛ لأمكن حّل  الحياة 

في يومنا هذا.

اإّننا عندما نقول بالحكومة الإ�سالمّية، فاإّننا نريدها  ❖❖

واأْن  ال�سعب،  من  ومطلوبة  مقبولة  حكومة  تكون  اأْن 

الذين  ه��وؤلء  ب��اأّن  اهلل  لها  ي�سهد  حكومة  اأي�ساً  تكون 

بايعوك قد بايعوا اهلل.
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يد ر�سول اهلل P❖❖ هي يٌد اإلهّية، لأّنها لم تتخّلف طوال 

حياته المباركة عن ممار�سة الأعمال الإلهّية اأبداً، واإّن 

البيعة لها هي بيعة هلل.

اإرادة  نابعة من  واإرادت���ه   ❖❖P اهلل  ر�سول  اأعمال  اأّن  بما 

اهلل، واأعماله تابعة لأعمال اهلل، فاإّن حكومته حكومة 

اّل��ذي رمى، لكّن الآية  P هو  النبّي  اأّن  اإلهّية. فرغم 

جاءت لتقول له اإّن اهلل رمى، ول�ست اأنت.

لم يكن ر�سول اهلل P❖❖ يملك اأّية حركة من نف�سه، فكّل 

كان  والر�سول  الإلهّي،  للقانون  تابع  الر�سول  عند  ما 

قراآناً مج�ّسماً، كان النبّي قانوناً مج�ّسماً.

اإّننا نريد حكومة تكون قانوناً، وتابعة للقانون، ولي�ست  ❖❖

حكومًة تتبع ال�سيطان.
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فلم  ال��ن��ا���س،  ك�سائر  ك��ان  ب�سخ�سه   ❖❖P اهلل  ر���س��ول  اإّن 

يكن له بيت مجّلل كبيوت الحّكام، ولم يكن يمتاز عن 

الآخرين في الأو�ساط العاّمة اأبداً كما يفعل البع�س.

من التغييرات اّلتي يجب اأْن تح�سل، ويجب عليكم اأّيها  ❖❖

عليكم  اأّن��ه  هي  لتحقيقها،  جهدكم  تبذلوا  اأْن  ال�سادة 

اأْن ل تغتّروا بكلمة حاكم؛ فهذه الكلمة ُتطلَق عندما 

وتكون  الأخ���ّوة  وتنعدم  ومحكوم  وحاكم  اأوام��ر  توجد 

في  لها،  وم�ست�سلمة  منّفذة  واأخ��رى  طاغوتّية  طبقة 

حين اأّن هذا غير مطروح في الإ�سالم.

اإّن ا�ستالم الحكم في حّد ذاته ل يعتبر �ساأناً اأو مقاماً،  ❖❖

واإقامة  الأح��ك��ام  تطبيق  م�����س��وؤول��ّي��ة  لأداء  و�سيلة  ب��ل 

النظام الإ�سالمّيّ العادل.

اإّن �سيرورة الإن�سان حاكماً بنف�سه لي�ست �سوى و�سيلة،  ❖❖

هذه  ُت�ستخدم  ل��م  اإْن  ال�سالحين  ع��ن��د  ل��ه��ا  قيمة  ل 

الو�سيلة في الخير وتحقيق الأهداف ال�سامية.

توفير  �سوى  يعني  ل  الحكم  ا�ستالم  اأّن  البديهّي  من  ❖❖

مقاماً  كان  لو  اإذ  معنوّياً؛  مقاماً  لي�س  واأّن��ه  الو�سيلة، 
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معنوّياً لما ا�ستطاع اأحد اأْن ياأخذ هذا المقام غ�سباً اأو 

اأن يتركه.

و�سيلة  تكون  عندما  هي  والقيادة  الحكومة  قيمة  اإّن  ❖❖

الإ�سالمّيّ  النظام  واإق��ام��ة  الإلهّية،  الأح��ك��ام  لتطبيق 

العادل.

النظام  با�ستخدام  مكّلفون  العدول  والفقهاء  الأئّمة  اإّن  ❖❖

النظام  وتحقيق  الإل��ه��ّي��ة،  الأح��ك��ام  لتطبيق  والحكومة 

الإ�سالمّيّ العادل وخدمة النا�س.

والفقهاء  )لالأئّمة  بالن�سبة  يعني  ل  الحكم  اأّن  رغ��م  ❖❖

ال���ع���دول( ���س��وى الأذى وال��ت��ع��ب والإره������اق، ول��ك��ن ما 

الفقيه  الوظيفة؛ فولية  ب��اأداء  مكلَّفون  اإّنهم  العمل؟ 

م�سوؤولّية واأداء وظيفة.

ال�سروط اّلتي من ال�سرورّي توّفرها في الحاكم نابعة  ❖❖

مبا�سرة من طبيعة الحكومة الإ�سالمّية، فاإّنه  ب�سرف 

 � التدبير  وح�سن  كالعقل  العاّمة  ال�سروط  عن  النظر 

هناك �سرطان مهّمان هما: العلم بالقانون، والعدالة.

بما اأّن الحكومة الإ�سالمّية هي حكومة القانون، لذا كان  ❖❖

لزاماً على حاكم الم�سلمين اأْن يكون عالماً بالقانون.. 
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فاإّن  اأو يقوم بوظيفة معّينة  ي�سغل من�سباً  كّل من  بل 

مثل هذا العلم �سرورّي له.

الإ�سالمّية  بالأحكام  والخليفة  الحاكم  يعلم  اأن  يجب  ❖❖

اأّوًل، واأْن يكون عادًل ومتكاماًل اعتقادّياً  اأي بالقانون 

ث���ان���ي���اً... لأّن ال��ح��ك��وم��ة الإ���س��الم��ّي��ة هي  واأخ���الق���ّي���اً 

حكومة القانون، ل الأهواء، ولي�ست تحّكم الأ�سخا�س 

بال�سعب.

يفتقد الحاكم الكفاءة لو لم يكن يعلم بالقانون، لأّنه  ❖❖

لو لجاأ الى التقليد، لزال اقتدار ُحكِمه، واإذا لم يقّلد 

الإ�سالم.  ق��ان��ون  تطبيق  على  ق���ادر  غير  ي��ك��ون  ف��اإّن��ه 

اإّن »الفقهاء حّكام على ال�سالطين« ُتعّد من  ومقولة: 

البديهّيات.

النقياد  الملوك م�سلمين حّقاً، لوجب عليهم  لو كان  ❖❖

منهم،  والأح��ك��ام  القوانين  عن  وال�ستف�سار  للفقهاء، 

الحّكام  هم  الفقهاء  ف��اإّن  الحال  هذا  وفي  وتطبيقها. 

اإلى  ف��اإّن الحكم يكون لهم ر�سمّياً ل  الحقيقّيون؛ لذا 

جهلهم  ب�سبب  ل��ه��م  ل��الن��ق��ي��اد  ال��م�����س��ط��ري��ن  اأول���ئ���ك 

بالقانون.

ط��ب��ي��ع��ّي اأّن�����ه ل��ي�����س واج���ب���اً ع��ل��ى ال��م�����س��وؤول��ي��ن واأه����ل  ❖❖
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علماً  ُيحيطوا  اأْن  الموؤ�ّس�سات  في  والموّظفين  الثغور 

بل  فقهاء،  يكونوا  واأْن  الإ�سالمّية  القوانين  بجميع 

بعملهم  يرتبط  وما  منها  يهّمهم  ما  يعلموا  اأْن  يكفي 

ووظيفتهم.

يجب على الحاكم اأْن يتحّلى بكمال اعتقادّي واأخالقّي،  ❖❖

والعدل والنزاهة من الآثام.

يجب على اّلذي يريد اإقامة الحدود - اأي يطّبق قانون  ❖❖

واإنفاق  ال��م��ال،  وي��ت�����س��ّدى لبيت   ، الإ���س��الم��ّيّ ال��ج��زاء 

يكون  ل  اأن   - ع��ب��اده  م�سوؤولّية  اهلل  ويخّوله  ال��دول��ة، 

عا�سياً.
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تقوم ماهّية حكومة الجمهورّية الإ�سالمّية على تلك  ❖❖❖

الأخذ  م��ع  للحكم،  الإ���س��الم  طرحها  اّل��ت��ي  ال�����س��روط 

بنظر العتبار الراأي العام لل�سعب. فعلى هذا الأ�سا�س 

ت�سّكلت الحكومة لتطبيق الأحكام الإ�سالمّية.

ن��دع��و لها  اّل��ت��ي  الإ���س��الم��ّي��ة  ال��ج��م��ه��ورّي��ة  اإّن حكومة  ❖❖

علّي  والإم��ام   P الأك��رم  الر�سول  �ُسّنة  م�ستلَهمة من 

Q، وت�ستند الى الراأي العام لل�سعب، ويتّم تحديد 

�سكل الحكومة اأي�ساً من خالل راأي ال�سعب.

اإّننا تابعون لراأي اأبناء ال�سعب. فنحن ُنطيع الراأي اّلذي  ❖❖

يبديه اأبناء �سعبنا، فال يحّق لنا اأْن نفر�س �سيئاً على 

�سعبنا، ولم ُيِجْز لنا ذلك رّبنا، ول ر�سول الإ�سالم.

يجب اأْن يكون باب الجتهاد مفتوحاً دائماً في الحكومة  ❖❖

اأي�ساً  والنظام  ال��ث��ورة  طبيعة  وتقت�سي  الإ���س��الم��ّي��ة. 

المجالت  ف��ي  الفقهّية  الجتهادّية  الآراء  ُت��ط��رح  اأْن 

المختلفة ب�سكل حّر حّتى ولو خالف بع�سها بع�ساً.
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الولّي الفقيه )دورها�شالحّياته(

ك����ان اأئ���ّم���ة ال���ه���دى R❖❖ ه���م ال���ق���ادة م���ا دام������وا في 

والعارفون  الملتزمون  الفقهاء   بعدهم  وم��ن  الأّم���ة، 

بالإ�سالم.

اإّننا ل يمكننا اأْن نترك نظامنا الإ�سالمّيّ بدون قائد.  ❖❖

في  الإ�سالمّية  مكانتنا  عن  يدافع  فرد  انتخاب  يجب 

عالم ال�سيا�سة والخدع.

لقد تحّقق الحكم الإ�سالمّيّ الأ�سيل في �سدر الإ�سالم  ❖❖

وفي فترتين: الأولى في عهد ر�سول اهلل P، والأخرى 

في الكوفة في عهد حكومة الإمام علّي بن اأبي طالب 

Q. وحكمت في هاتين الفترتين القيم المعنوّية؛ 

عن  الحاكم  يتخّلف  ول��م  ع��ادل��ة،  حكومة  ق��ي��م��ت 
ُ
اأ اأي 

القانون قيد اأنملة.

هذه حكومة يكون الجميع فيها �سوا�سية اأمام القانون،  ❖❖

لأّن قانون الإ�سالم هو قانون اإلهّي، والكّل حا�سر اأمام 

اهلل تبارك وتعالى، �سواء الحاكم اأو المحكوم اأو النبّيّ 

اأو الإمام اأو عاّمة النا�س.

ُظلَم  يريد  ل  فالفقيه  الفقيه،  ولي��ة  م��ن  تخافوا  ل  ❖❖
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النا�س. واإّن مثل هذا الفقيه اّلذي يريد اأْن يظِلَم النا�س 

ل ولية له.

لو كان النبّي P اأو اأمير الموؤمنين Q❖❖ ل �سمح اهلل 

الدكتاتورّية  ممار�سة  منه  ُيخ�سى  و�سخ�ساً  دكتاتوراً، 

من خالل جميع تلك القدرات اّلتي ح�سلت له، لأمكن 

حينئٍذ للفقيه اأْن يكون دكتاتوراً.

اإّن ولية الفقيه هي تلك الولية على الأمور اّلتي تمنع  ❖❖

هذه الأمور من الخروج عن مجاريها الطبيعّية.

له  تكون  ف�سوف  حكومة،  و�سّكل  كفوء  اإن�سان  ق��ام  لو  ❖❖

المجتمع،  اإدارة  في   P الأك���رم  الر�سول  ولي��ة  نف�س 

ويجب على جميع النا�س طاعته.

الر�سول  حكومة  �سالحّيات  اإّن  يقول  اّل��ذي  الت�سّور  ❖❖

واإّن   Qعلّي الإم������ام  م���ن  اأك���ث���ر  ك��ان��ت   Pالأكرم

�سالحّيات حكومة الإمامQ هي اأكثر من �سالحّيات 

الفقيه هو ت�سّور باطل وخاطئ.

ل �سّك اأّن ف�سائل الر�سول الأكرم P❖❖ هي اأكثر من كّل 

العالم. ومن بعده فاإّن ف�سائل الأمير Q هي اأكثر 

اأّن زيادة الف�سائل المعنوّية ل تعني  اإّل  من الجميع. 

ازدياد ال�سالحّيات الحكومّية.
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الجيو�س  تعبئة  في   � عليهم  اهلل  والأئ��ّم��ة �سلوات   P

وتعيين الولة والحّكام، واأخذ ال�سرائب واإنفاقها في 

م�سالح الم�سلمين � جعلها الباري جّل وعال للحكومة 

الفعلّية.

الغيبة  ع�سر  ف��ي  ال��ع��ادل  الفقيه  ّن  اإ ن��ق��ول  عندما  ❖❖

الأكرم  للر�سول  كانت  اّل��ت��ي  ال��ولي��ة  نف�س  يمتلك 

اأحد  اأّي  ي��ت��وّه��م  ل  اأْن  ف��ي��ج��ب   ،R ئ��ّم��ة  والأ  P

ئ���ّم���ة  والأ  P ال���ر����س���ول  م��ن��زل��ة  ن��ف�����س  ل��ل��ف��ق��ي��ه  ّن  اأ

ب��ل عن  ال��م��ن��زل��ة،  ن��ت��ح��ّدث ع��ن  ّن��ن��ا ه��ن��ا ل  اإ  .R

الوظيفة.

الولية تعني الحكومة واإدارة البالد وتطبيق قوانين  ❖❖

ال�سرع المقّد�س، وهي م�سوؤولّية ثقيلة ومهّمة للغاية، 

ول توؤّدي الى اإيجاد منزلة غير عادّية لالإن�سان، تجعله 

فوق الإن�سان العادّي.

اّل��ت��ي نعنيها ه��ن��ا � وهي  اأخ����رى ف����اإّن ال��ولي��ة  ب��ع��ب��ارة  ❖❖

يت�سّوره  � هي بخالف ما  والتنفيذ  والإدارة  الحكومة 

العديد من النا�س من اأّنه يعني امتيازاً، بل اإّنها وظيفة 

خطيرة.
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العقالنّية،  الع��ت��ب��ارّي��ة  الأم���ور  م��ن  الفقيه  ولي��ة  اإّن  ❖❖

ول��ي�����س ل��ه��ا واق��ع��ّي��ة غ��ي��ر ال��ج��ع��ل، كجعل ال��ق��ّي��م على 

مهّمته  ف��ي  يختلف  ل  ال�سعب  على  فالقّيم  ال�سغار؛ 

وموقعه عن القّيم على ال�سغار.

من الموارد اّلتي يكون الفقيه فيها هو المت�سّدي لها  ❖❖

الجزاء  قانون  )يعني  ال��ح��دود  تطبيق  هو  وليته  في 

في الإ�سالم(، فهل يوجد فرق في اإجراء الحدود بين 

الر�سول الأكرم P والإمام والفقيه؟ اأو هل يجب على 

اأق��ّل من ال�سربات لأّن رتبته  اأْن ي�سرب ع��دداً  الفقيه 

اأدنى؟

الرئا�سة  ي��م��ار���س��وا  اأْن  ال��ع��دول  ال��ف��ق��ه��اء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ❖❖

والحكم، وتطبيق الأحكام، واإقرار النظام الجتماعّي 

مكّلفاً   P الأك����رم  ال��ر���س��ول  ك���ان  مثلما  الإ���س��الم��ّيّ 

في  الإ����س���الم���ّيّ  ال��ن��ظ��ام  وت��ح��ق��ي��ق  الأح���ك���ام  بتطبيق 

المجالت. جميع 

اأْن   - منفردين  اأو  مجتمعين   - الفقهاء  على  يجب  ❖❖

وحفظ  الحدود،  لتطبيق  ال�سرعّية  الحكومة  ي�سّكلوا 

الثغور والنظام. اإذا اأمكن ذلك لأحد فهو واجب عينّي، 

واإّل فهو واجب كفائّي.
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الأول��ّي��ة لالإ�سالم،  الأحكام  وُتعّد واح��دة من   ،P اهلل 

ال�سالة  حّتى  الفرعّية  الأح��ك��ام  جميع  على  مة  ومقدَّ

وال�سوم والحّج.

لكّل  وع���ال  ال��ب��اري ج���ّل  ه��دّي��ة  ه��ي  الفقيه  اإّن ولي���ة  ❖❖

الم�سلمين.
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نظام ال�شاه المقبور )ُظلٌم واآثار مزمنة(

هو  اّل��ذي ❖❖ ال�ساّب،  اأْن يبقى هذا الجيل  اإنَّهم يريدون  ❖

تقّدم  تحقيق  على  وق���ادر  البلدان  ل��ك��ّلّ  عظيمة  ث��روة 

البالد، متخّلفاً ول فائدة فيه، اأي اأْن يتحّول اإلى ثروة 

عديمة الفائدة، وهذا اأحد اأعمالهم.

اإّن المجاّلت من خالل مقالتها و�سورها الفا�سدة،  ❖❖

غير  مقالت  ن�سر  في  ت�سابقها  وال�سحف من خالل 

ة  ال��ن��ا���س - وخا�سّ ت��وّج��ه  اإ���س��الم��ّي��ة،  ث��ق��اف��ّي��ة وغ��ي��ر 

وتفتخر  وال���غ���رب  ال�����س��رق  ن��ح��و   - م��ن��ه��م  ال�����س��ّب��ان 

بذلك.

اهلل  �سمح  ل   - م�ستمّراً  البهلوّي  النظام  عمر  ك��ان  لو  ❖❖

- فاإّنه لم تكن تم�سي فترة اإّل ون�ساهد �سياع �سّباننا 

ُعقدت عليهم  واّلذين  والوطن  الإ�سالم  اأبناء  الأع��ّزاء 

الآمال.

لقد جّردونا من كّل �سيء، و�سلبوا من �سّباننا الخا�سّية  ❖❖

اّلتي يجب على ال�سّبان اأْن يمتلكوها، واأرادوا اأْن ياأخذوا 

ذخائرنا  بنهب  ذل��ك  بعد  ليقوموا  م��ّن��ا،  ال�سباب  ق��ّوة 

لي�سبح �سّباننا غير مبالين.
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المحتمل  من  اّلتي  القوى  جميع  تدمير  اأرادوا  اإّنهم  ❖❖

من  اّلتي  والأف��ك��ار  والأ�سياد،  الأجانب  بوجه  تقف  اأْن 

المحتمل اأن تقف بوجه اأفكارهم والق�ساء عليها فيما 

لو تمّكنوا من ذلك.

القّوة  ت��دم��ي��ر  ه���ي  ب���الدن���ا  اأ���س��اب��ت  ���س��رب��ة  اأك���ب���ر  اإّن  ❖❖

الإن�سانّية، بحيث منعوها من النمو والتكامل.

�سكان  ن�سف  تن�سيط  ذريعة  وتحت  ال��زم��ان،  ذل��ك  في  ❖❖

ارت��ك��اب جريمة  اإل��ى  المجرم  ال�سقّي  ه��ذا  اإي���ران، لجاأ 

نزع الحجاب! وبدًل من اأْن ين�سط ن�سف �سكان اإيران، 

فاإّنه �سلب - وب�سكل كبير - الفعالّية من الن�سف الآخر 

اأي�ساً، اأي من الرجال.

ط��ال��م��ا ل��م ي�����س��ع ج��م��ي��ع ال��ن��ا���س ي��ده��م ب��ي��د بع�سهم  ❖❖

الدمار  ه��ذا  يرفعوا  اأّن  ي�ستطيعون  ل  فاإّنهم  بع�ساً، 

القت�سادي.

اإيران  اأ�سعف  اّلذي  ال�سخ�س  اأْن يخرج هذا  اإّننا نريد  ❖❖

وق�سى على اقتدارها، واأْن يحّل ال�سعب المقتدر محّله. 

تعني  القّوة  واإّن  وال�ستقالل،  للقّوة  تابع  فال�ستقرار 

اإنقاذ نظامنا من الم�ساكل اّلتي اأوجدتها اأمريكا.
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اأّنه يريد �سّب ثروة  الملك ل�سعبنا  اإحدى خيانات  اإّن  ❖❖

النفط اّلتي يجب اأْن ُتحفظ ل�سنوات طويلة ولالأجيال 

القادمة، يريد �سّبها باأجمعها لع�سرين اأو ثالثين �سنة 

في حلقوم اأمريكا، ول يح�سل اإزاءها على �سيء ينفع 

البالد.
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الم�شتعمــــرون وال�شعوب

ال�سعب،  قومّية  واأ�سا�س  ال�سعب،  اأ�سا�س  هي  الثقافة   ❖❖

واأ�سا�س ا�ستقالل ال�سعب.

اأرادت الأنظمة - تبعاً لالأجانب - اأْن ل ي�سلح الإن�سان  ❖❖

في هذه الدول ال�سرقّية.

اإّنهم يخافون من الإن�سان. ول يريدون اأْن يظهر ... فلو  ❖❖

ظهر الإن�سان؛ فاإّنه �سوف ل ي�ست�سلم للظلم، و�سوف ل 

ُيقّدم م�سالح بالده لالأجنبّي، فالإن�سان اأمين.

واإّن  اأي�ساً.  هلل  ويموت  هلل،  ويحيا  هلل،  الإن�سان  يعمل  ❖❖

مثل هذا الكائن ل يمكنه اأْن يخدم الأجانب وينتف�س 

�سّد بالده.

لقد حاولوا خالل هذه ال�سنوات اأْن ل يظهر الإن�سان،  ❖❖

ولم ي�سمحوا لالإن�سان اأْن يكون اإن�ساناً. اإّنهم كانوا يرون 

اأّنه اإذا ُوجد اإن�سان واحد فقد يهدي �سعباً باأكمله.

الطريق  الإ�سالم. وكان  الق�ساء على  كان هدفهم هو  ❖❖

فهم  العلماء؛  على  الق�ساء  هو  الإ�سالم  على  للق�ساء 

فاإّنهم  م��وج��ودي��ن  العلماء  دام  م��ا  اأّن���ه  يعلمون  ك��ان��وا 

يحفظون الإ�سالم.
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ط هو الق�ساء على الإ�سالم، وطريقه هو  كان المخطَّ ❖❖

الق�ساء على العلماء وف�سل ال�سعب عنهم.

ل يزالون حّتى الآن يعملون من اأجل ف�سل العلماء عن  ❖❖

ال�سعب. وعندما يتحّقق الف�سل بين ال�سعب والعلماء ل 

يبقى لهوؤلء �سند لدعوتهم، ويحّقق اأولئك اأهدافهم، 

ول ي�ستطيع ال�سعب بمفرده اأْن يحّقق �سيئاً.

اأدرك الأعداء جّيداً في الما�سي اأّنه لو ح�سل الإ�سالم  ❖❖

على القّوة الكافية، فاإّنه �سوف ل ي�سمح لهم بتحقيق 

م�سالحهم.

لم يكن ممكناً ذكر ا�سم العاِلم في الجامعة، ول ذكر  ❖❖

من  واح���د  ف��ك��ّل  الفي�سّية؛  ف��ي  اأي�����س��اً  الجامعّي  ا���س��م 

المكان  اإل��ى  بالغربة في حال ذهابه  ي�سعر  هذين كان 

الآخر، ي�سعر بنف�سه اأّنه ل �سيء، وي�سعر بنف�سه اأّنه اإلى 

اأّي مكان �سّيئ قد دخل.

والجامعّيون(  )العلماء  الفئتان  هاتان  تمّكنت  لو  نعم  ❖❖

الفئتان  هاتان  ت�سلح  واأْن  بينهما  فيما  التن�سيق  من 

العلمّيتان، فال يمكن لبالدنا اأْن ت�سعر بالنق�س اأبداً.
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المدد الإلهّي والتعلّق باللهزل

اإّننا لم نتغّلب على هذه الم�ساكل والم�سائب الحا�سلة  ❖❖

تكن  لم  الطبيعة  بح�سب  قدرتنا  لأّن  طبيعّية،  بقدرة 

�سيئاً ُيذكر اإزاء القوى العظمى مع الو�سائل اّلتي كانوا 

يملكونها. اإّن انت�سارنا وانت�سار �سعبنا في نه�سته كان 

ب�سبب التوّكل على اهلل.

اّل���ذي جعل  ه��و  الإل��ه��ّي  الغيبّي  ال��م��دد  اأّن  نعلم  اإّن��ن��ا  ❖❖

العالم  ناهبي  اأيدي  اّلتي قطعت  العظمى  الثورة  هذه 

والظالمين عن اإيران الكبرى تنت�سر، ولول يد القدرة 

الإلهّية لم يكن ممكناً اأن ُننجز �سيئاً.

طبقاً للموازين المادّية، وطبقاً للموازين العادّية، فاإّنه  ❖❖

يجب اأّن ُيق�سى علينا من خالل هجوم واحد… اإّل اأّن 

الباري جّل وع��ال، والتوّكل على  ق��درة الإيمان، ودع��م 

ولّي الع�سر | هو اّلذي ن�سركم.

الوحدة  فهذه  ه��ذا،  انت�ساركم  رم��ز  تن�سوا  ل  اإخ��وت��ي  ❖❖

اّلتي ُوجدت بين جميع �سفوف ال�سعب الإيرانّي كانت 

معجزة، ل ي�ستطيع اأحٌد اأْن يوجدها؛ اإّنها معجزة، اإّنها 

م�ساألة اإلهّية.
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وحدة  ث��ّم  اأّوًل،  ال��ث��اب��ت  الإي��م��ان  ه��و  انت�ساركم  رم��ز  ❖❖

الكلمة، فحافظوا على هذين الأمرين.

لُكّنا  �سيئاً،  ال���دول  لنا  لتعمل  الجلو�س  نريد  كّنا  ل��و  ❖❖

وكان  عليه،  كّنا  اّل��ذي  التخّلف  ذلك  نف�س  الآن  نعي�س 

ال�ساه يحكمنا اأي�ساً.

عار�سنا  �سعبنا،  عند  وجدت  اّلتي  الإيمان  وبقّوة  اإّننا،  ❖❖

وقطعنا  عليها  انت�سرنا  هلل  والحمد  الكبرى  ال��ق��وى 

اأيديها.

ف�سّر  ال�سّر،  تفهم  واأْن  تنه�س  اأْن  ال�سعوب  على  يجب  ❖❖

قيمة  يعطوا  ول  ال�����س��ه��ادة،  يتمّنوا  اأْن  ه��و  الن��ت�����س��ار 

للحياة المادّية.

انت�سر  اإلهّياً  اإن�ساناً  �سنع  الإن�سان،  القراآن  �سنع  لقد  ❖❖

المبراطورّيات في  وتغّلب على  الإلهّية  القدرة  بتلك 

اأقّل من ن�سف قرن.

يجب اّتباع القراآن، يجب اإيجاد الإن�سان القراآنّي. يجب  ❖❖

على ال�سعوب اأْن تكون ن�سخة عن القراآن حّتى يمكنها 

الفوز.

وجميع  الم�سلمين  وجميع  النا�س  جميع  اأو�سي  اإّنني  ❖❖
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العرب اأّنهم لو اأرادوا التغّلب على م�ساكلهم فاإّنه يجب 

عليهم اأْن يترّبوا تربية اإ�سالمّية. يجب التحّرك وفق 

، واأْن يكون القراآن موّجههم، وهادياً  المنهج الإ�سالمّيّ

واإماماً لهم.

الأّول،  ال�سدر  في  الإ�سالم  تمّكن  كيف  نرى  اأْن  يجب  ❖❖

ورغم العدد القليل والأيدي العزلء اّلتي ل تملك اأّية 

و�سيلة حربّية، من فتح المعمورة خالل ن�سف قرن.

ر�سول اهلل  اأ�سحاب  عند  م��وج��وداً  ك��ان  ما  ُع�سر  اأّن  لو  ❖❖

P وجي�س الم�سلمين في �سدر الإ�سالم كان موجوداً 

في هذه الدول الإ�سالمّية لأ�سبحت قّوة تفوق جميع 

ب�سكل  الإيمان  اأّنها فقدت روحّية  اإّل  العظمى،  القوى 

ك��ام��ل، واأ���س��ب��ح ال��م��وؤم��ن ج����ّداً ه��و اّل����ذي ي��ذه��ب الى 

الم�سجد ويعود منه الى البيت ويدعو فقط!

الطبيعّي  الظلم، فمن  قبول  باتجاه  اأنف�سنا  غّيرنا  لو  ❖❖

اأْن يحكمنا ظالم؛ اأّما اإذا غّيرنا اأنف�سنا باّتجاه الدفاع 

ف��اإّن اهلل  الظلم،  النهب ومواجهة  واإيقاف  عن بالدنا، 

�سيوّفر الأ�سباب.

اأو وجل  الباطل دون خ��وف  ال��وق��وف بوجه  اأردت���م  ل��و  ❖❖

العظمى  القوى  توؤّثر فيكم  واأْن ل  الحّق  والدفاع عن 
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ول  وم��وؤام��رات��ه��م،  وال�سياطين  المتطّورة  واأ�سلحتها 

تخرجكم من الميدان، فما عليكم اإّل اأن تعّودوا اأنف�سكم 

على الحياة الب�سيطة، وتتجّنبوا ارتباط قلوبكم بالمال 

والجاه والمقام.

والحيوانّية  ال��ن��ف�����س��ان��ّي��ة  ب���الأه���واء  ال��م��رت��ب��ط��ي��ن  اإّن  ❖❖

المحافظة  اأج���ل  م��ن  ذّل  لأّي  ي�ست�سلمون  ال��ح��ق��ي��رة 

القّوة  اأم����ام  �سعفاء  وه���م  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول  اأو  عليها 

الجماهير  اأم��ام  وظلَمة  واأقوياء  ال�سيطانّية،  والقوى 

الم�ست�سَعفة.

ترّبوا  اّلذين  وال��رج��ال  والن�ساء  الإي��ران��ّي  ال�سباب  اإّن  ❖❖

اأبداً  يتمّكنوا  لم  طاغوتّية  تربية  الطاغوت  عهد  في 

تغّيروا  عندما  لكّنهم  ال��ط��اغ��وت.  ق���ّوة  م��واج��ه��ة  م��ن 

بقدرة الحّق جّل وعال اإلى اأنا�س ثورّيين بعيدين عن 

تلك  على  الق�ساء  م��ن  تمّكنوا  ال�سيطانّية،  العالئق 

القّوة العظيمة.
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�شبيل امتالك الإرادة

ينبغي لكم اأّيها ال�سباب المثّقفون اأْن ل تهداأوا حّتى  ❖❖❖

توقظوا النائمين من نومتهم القاتلة، وتوّعوا الغافلين 

الم�ستعمرين ود�سائ�سهم هم  من خالل ف�سح جرائم 

ومن يتبعهم من الجهلة.

انتبهوا اإلى اأّن ال�سيء اّلذي ن�سرنا رغم كوننا عّزًل هو  ❖❖

اجتماع الأبدان واجتماع الأرواح ووحدة الكلمة ووحدة 

الهدف.

يجب على رجال الدولة اأْن ينتبهوا اإلى اأّن رمز انت�سارنا  ❖❖

هو كلمة الوحدة ووحدة الكلمة.

معّين  مو�سوع  من  يقين  على  ما  �سعب  يكون  عندما  ❖❖

باأّنه قادر على اإنجازه؛ فاإّنه �سينجزه.

باأّنه قادر على الوقوف بوجه  كان متيّقناً  اأّن �سعباً  لو  ❖❖

ليجد  �سبباً  �سيكون  اليقين  هذا  ف��اإّن  الكبرى،  القوى 

في نف�سه القّوة، ويقف اأمام القوى الكبرى.

لو تحّررت اأفكاركم وُوجد عندكم اليقين باأّنكم قادرون  ❖❖

لو  اأي�ساً.  كذلك  لأ�سبحتم  والت�سنيع  ال�سناعة  على 
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كانت اأفكاركم ويقينكم باأّنكم قادرون على ال�ستقالل 

وعدم الرتباط بالغير لأمكنكم ذلك.

ل���و ت��ي��ّق��ن م���زارع���ون���ا ب��اأّن��ه��م ق�����ادرون ع��ل��ى الو�سول  ❖❖

بالزراعة اإلى مرحلة الت�سدير واأن ل نرتبط بغيرنا، 

بل ليرتبطوا هم بنا ويحتاجوا اإلينا، لأمكننا اأن نكون 

كذلك.

لو اأّنكم اأّيها ال�سناعّيون والمرتبطون بالجي�س تيّقنتم  ❖❖

اليوم  لديكم  واأنتم  والبتكار،  ال�سناعة  بقدرتكم على 

هذا العتقاد من خالل التجربة، لأمكنكم ذلك.

اأنتم ت�ساهدون يومنا الأ�ْسَوَد هذا ب�سبب ذاك التفكير  ❖❖

المفرو�س علينا، باأّن ب�ساعتنا حّتى ولو كانت ممتازة 

ع  ُو�سِ ولو  اأّنها من عندنا.  بذنب  البتياع  قليلة  فاإّنها 

الطالبين  ع��دد  لكثر  الب�ساعة  تلك  على  الغرب  ا�سم 

لها. اإّن اأّي دولة تحمل العتقاد باأّنها غير قادرة على 

الت�سنيع؛ ف�سوف يبقى �سعبها عاجزاً حّتى النهاية.
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�شرورة نه�شة الم�شلمين

يا م�سلمي العالم الموؤمنين بحقيقة الإ�سالم! انه�سوا  ❖❖❖

واج��ت��م��ع��وا ت��ح��ت ل����واء ال��ت��وح��ي��د وف���ي ظ���ّل التعاليم 

الإ�سالمّية، واقطعوا اأيدي الخونة من القوى العظمى 

مجد  واأع��ي��دوا  العظيمة،  ذخائركم  وعن  بلدانكم  عن 

الإ�سالم.

الغرب  �سّد  ونا�سلوا  الإ�سالمّية  بالثقافة  ا�ستعينوا  ❖❖

وال��م��ت��غ��ّرب��ي��ن، وق���ف���وا ع��ل��ى اأرج���ل���ك���م، وه���ّب���وا �سّد 

وا�ستعيدوا  والم�ست�سرقين،  المتغّربين  المثّقفين 

هوّيتكم.

روؤو�س  الم�سائب على  اأنزلوا  العمالء  المثّقفين  ّن  اإ ❖❖

اّلتي  ال��ح��ال��ة  ت�����س��ت��م��ّر  و���س��وف  ���س��ع��وب��ه��م ودول���ه���م، 

بالإ�سالم  وت�ستعينوا  ت��ّت��ح��دوا  ل��م  م��ا  عليها  ن��ت��م  اأ

�سيل. الأ

مثّقفيهم،  ال�سعوب م�ساعل في طريق  تكون  اأْن  يجب  ❖❖

واأْن ينقذوهم من النهزام النف�سّي والذّل اأمام ال�سرق 

اّلتي  وه��ي  ال�سعوب،  حركة  ي��وم  ه��و  فاليوم  وال��غ��رب؛ 

كانت تهدي المهتدين حّتى الآن.
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اعلموا اأّن قدرتكم المعنوّية غالبة على جميع القوى،  ❖❖

ويمكن لعددكم البالغ قرابة المليار اإن�سان مع ذخائر 

ل نهاية لها اأْن يحّطم جميع القوى. 

اأّيها البحر المتالطم من الم�سلمين ا�سرخوا وحّطموا  ❖❖

الخالق  اإل��ى  وجوهكم  وّجهتم  فلو  الإن�سانّية،  اأع���داء 

اأعينكم،  ن�سب  ال�سماوّية  تعليماته  وجعلتم  العظيم، 

فاإّن اهلل تعالى وجنوده �سيكونون معكم.
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جهاد النف�ض

لي�ست  وه��ي  نعبرها،  اأْن  دن��ي��ا يجب  ه��ي  ال��دن��ي��ا،  ه��ذه  ❖❖

اأن  من  تمّكّنا  ولو  و�سراط.  اإّنها طريق  فيها،  للعي�س 

اأولياء  فعل  كما  م�ستقيم  ب�سكل  ال�سراط  هذا  نطوي 

اهلل »ُجزنا وهي خامدة« ف�سنكون �سعداء.

الإن�سان  واإّن  الإن�سان.  تربية  على  يقوم  العالم  اأ�سا�س  ❖❖

العالم.  لتمام  وخال�سة  الكائنات  جميع  ع�سارة  ه��و 

وجاء الأنبياء R من اأجل تحويل هذه الع�سارة من 

القّوة اإلى الفعل حّتى ي�سبح الإن�سان موجوداً اإلهّياً.

الإيمان يعني اأْن تعي قلوبكم وت�سّدق تلك الأمور اّلتي  ❖❖

حّتى  المجاهدة  اإل��ى  يحتاج  وه��ذا  عقولكم.  اأدرك��ت��ه��ا 

تفهم قلوبكم اأّن العالم كّله مح�سر هلل.

اإّن من يزّكي نف�سه ل يرى نف�سه فانياً اأبداً. ❖❖

اإّن هذه الأدعية وُخطب نهج البالغة ومفاتيح الجنان  ❖❖

لي�سبح  الإن�سان  ُتعين  جميعها،  الأدعية،  كتب  و�سائر 

اإن�ساناً، وعندما ي�سبح الإن�سان اإن�ساناً فاإّنه يقوم بجميع 

تلك الأعمال، فيزرع اأي�ساً ولكْن هلل، ويحارب اأي�ساً.
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و�سيلة،  الأدع��ي��ة  وجميع  و�سيلة،  ال��ع��ب��ادات  جميع  اإّن  ❖❖

هو  ما  ي�سل  واأْن  الإن�سان،  ُلباب  لظهور  و�سيلة  فكّلها 

بالقّوة لبُّ الإن�سان اإلى الفعل.

يريد الإ�سالم اأْن يبني الإن�سان بناًء �ساماًل، اأي ينّميه  ❖❖

الطبيعة  ف��ي  ن�سيب  ل��ه  اإذ  عليه؛  ه��و  اّل���ذي  بال�سكل 

فينّميه  البرزخ  عالم  في  ن�سيب  وله  طبيعّياً،  فينّميه 

روحانّياً،  فينّميه  الروحانّية  من  ن�سيب  وله  برزخّياً، 

وله ن�سيب من العقالنّية فينّميه عقالنّياً، وله ن�سيب 

من الألوهّية فينّميه اإلهّياً.

اإّن كّل ما هو موجود في الإ�سالم م�سّخر من اأجل �سالح  ❖❖

المنحرفين  اإعادة  الإ�سالم  والإن�سان. ويريد  ال�سعوب 

اإلى ال�سراط الم�ستقيم … اإلى طريق ال�سالمة.

جميع هذه الم�سائب اّلتي تحّل بالإن�سانّية نا�سئة عن  ❖❖

الحروب  جميع  اإّن  الإن�سان.  اأنانّية  من  النقطة،  هذه 

في هذا العالم هي من هذه الأنانّية.

الموؤمنين، واذا ما ن�سبت  ن��زاع بين  اأو  ل توجد حرب  ❖❖

ل  اإذ  بموؤمَنين،  لي�سا  اأّنهما  فليعلما  اثنين  بين  حرب 

حرب بين الموؤمنين.
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عندما ل يكون هناك اإيمان، ويكون توّجه الإن�سان اإلى  ❖❖

النف�س... وحيث ل يمكن الجمع، ين�سب النزاع.

اإّن جميع ه��ذه ال��ح��روب ف��ي ال��ع��ال��م ه��ي ح���روب بين  ❖❖

الأنانّيات، لأّن الإن�سان يحارب باأنانّيته.

ال��ح��روب ه��ي ح���روب الأن���ان���ّي���ات، وه���ي م��ع��دوم��ة بين  ❖❖

الأولياء. فلو اجتمع الأولياء في مكان واحد لما ن�سب 

اأّي خالف، لأّن كّل �سيء هو  اأّي نزاع، ول ظهر  بينهم 

هلل.

اإّن الأمر الواجب علينا جميعاً هو اأّن نبداأ باأنف�سنا، ول  ❖❖

قلوبنا  نبداأ من  اأْن  بل  الظاهر فقط،  باإ�سالح  نكتفي 

اليوم  اأف�سل من  يوم  كّل  في  نكون  واأْن  ومن عقولنا، 

اّلذي �سبقه.

كان ر�سول الإ�سالم يتاأّلم لعدم قبول النا�س للتربية اإلى  ❖❖

حّد اأّن الباري تبارك وتعالى كان ي�سّليه عن ذلك. وكان 

في م�سّقة، فجاءه الخطاب من اهلل تبارك وتعالى: {ڃ 

؛ ويجب اأْن يكون كّل اإن�سان 
(((

ڃ ڃ چ چ}
كذلك في�سعر بالحزن على اّلذين ل يلتزمون بالخّط 

الإ�سالمّيّ والإن�سانّي.

)1)  �سورة طه، الآية: 2.
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اإّن كّل عمل ي�سدر عن الإن�سان، بل كّل ما يقع في عالم  ❖❖

الج�سم وكان مدَركاً من قبل النف�س، يترك اأثراً لدى 

النف�س، من دون فرق بين الأعمال الح�سنة اأو ال�سّيئة، 

ومن دون فرق بين اأْن يكون العمل ومن نوع اللذائذ اأو 

نوع الآلم.

كّلما اأقبلت النف�س على الدنيا اأكثر، كّلما كانت غفلتها  ❖❖

اإذا  اأّن نف�س الإن�سان  اأكثر. كما   وعالم الآخرة 
ّ

عن اهلل

ودنيوّياً  م��ادّي��اً  توّجهها  و�سار  كلّياً،  الدنيا  اإل��ى  ركنت 

�ُسلبت التوّجه هلل المتعال ودار الكرامة نهائّياً و{ ے 

.
(((

ے ۓ ۓ ڭ}

على  والإق��ب��ال  النفور عن غيرها،  يوجب  الدنيا  ح��ّب  ❖❖

الُملك ي�سّبب الغفلة عن الملكوت، وكذلك العك�س.

واأ�سقامها  واآلم��ه��ا  ال��دن��ي��ا  ه��م��وم  الإن�����س��ان  ع��ا���س  اإذا  ❖❖

والمحن  الفتن  اأم��واج  ب��اأّن  و�سعر  وعناءها،  وم�ساكلها 

َر  تزحف نحوه، �سعف تعّلقه بها، وقّل ركونه اإليها، وتنفَّ

منها قهراً.

وا�سح جّداً اأّن المفا�سد الروحّية والخُلقّية وال�سلوكّية  ❖❖

باأ�سرها تنجم عن حّب الدنيا والغفلة عن اهلل �سبحانه 

وعالم الآخرة، واإّن حّب الدنيا راأ�س كّل خطيئة.

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 176.
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اإّن ُلطَف اهلل تبارك وتعالى وعنايته كّلما كانت متعّلقة  ❖❖

ب�سخ�س اأكثر… وّجه اإليه اأمواج المحن والفتن اأكثر، 

حّتى تن�سرف روحه عن هذه الدنيا وزخارفها وتنزجر، 

ويتوّجه بمقدار اإيمانه اإلى عالم الآخرة ويتوّجه قلبه 

اإلى هناك.

اإّن الإن�سان في الدنيا هو محّل لالمتحان اأّياً كان، ابتداًء  ❖❖

وحّتى  والأول��ي��اء  كالأنبياء  العظام  النا�س  اأولئك  من 

الإن�سان،  كانوا؛ فالمتحان يالزم وجود  اأّي��اً  الآخرين 

ولن يعي�س اإن�سان في هذا العالم دون امتحان.

ذلك  واأمثال  والرئا�سة  والثروة  بالأمن  المتحان  اإّن  ❖❖

والأنف�س؛  الأولد  في  بالنق�س  المتحان  من  اأ�سعب 

اأن�سار لل�سعفاء، لكّنهم  اأّنهم  الذين يّدعون  اأكثر  فما 

يف�سلون عند المتحان! وما اأكثر اّلذين يّدعون اأّنهم 

ل  لكّنهم  الحرب،  قيام  عند  ال�سابقين  من  �سيكونون 

يجتازون المتحان بنجاح عند العمل.

اإّن اأف�سل عالج لدفع هذه المفا�سد الأخالقّية، هو ما  ❖❖

ذكره علماء الأخالق واأهل ال�سلوك، وهو اأْن تاأخذ كّل 

نف�سك،  في  تراها  اّلتي  القبيحة  الملَكات  من  واح��دة 

وتعمل  م��ّدة،  اإل��ى  النف�س  على مخالفة  بعزم  وتنه�س 

عك�س ما تتطّلبه منك تلك الملَكة الرذيلة.
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اطلب التوفيق من اهلل تعالى في كّل حال لإعانتك في  ❖❖

هذا الجهاد، ول �سّك في اأّن هذا الُخُلق القبيح �سيزول 

ف��ت��رة وج��ي��زة، وي��ف��ّر ال�سيطان وج��ن��وده م��ن هذا  بعد 

الخندق، وتحّل محلهم الجنود الرحمانّية.

ا�سَع �سعيك لكي تو�سل كلمة التوحيد- اّلتي هي اأعظم  ❖❖

فن�سيب  قلبك،  اإل��ى  عقلك  من  جملة-  واأ�سمى  كلمة 

ال��ع��ق��ل ه��و ه���ذا الع��ت��ق��اد ال��ب��ره��ان��ّي ال���ج���ازم، وثمرة 

ما لم ت�سل  واأثرها �سعيف �سئيل جّداً  البرهان هذه 

اإلى القلب بالمجاهدة والتلقين.

يلّقن  اأْن  عليه  لوجب  نف�سه  يبني  اأْن  الإن�سان  اأراد  لو  ❖❖

ويكّررها.  نف�سه  ببناء  المرتبطة  الأم���ور  تلك  نف�سه 

ويزداد تاأثير تلك الأمور اّلتي ينبغي اأْن توؤّثر في نف�س 

الإن�سان من خالل التلقين والتكرار.

كّل يوم عّدة  ال�سالة في  الأدعية، وتكرار  �سبب تكرار  ❖❖

ويقراأ  وي�سمع،  الإن�سان  يقول  لكي  هو  ودائ��م��اً،  م��ّرات 

مثل  تبنيه  اّل��ت��ي  الآي�����ات  ت��ل��ك  اإل����ى  وي�ستمع  بنف�سه 

�سورة الحمد المباركة واّلتي هي در�س بناء لالإن�سان. 

الآيات  يلّقن نف�سه ويكّرر هذه  اأن  الإن�سان  يجب على 

وي�ستح�سر نف�سه ل�ستماعها.



126

�
�
�
�
زل
نخ
�ل
�

هذه الأدعية ُتنقذ الإن�سان من الُظلمة، و�سوف ي�سبح  ❖❖

- عندما يخرج من هذه الظلمة - اإن�ساناً يعمل ولكن 

هلل؛ في�سرب ب�سيفه هلل، ويقاتل هلل، ويقوم هلل.

ال��ه��دف م��ن البعثة ه��و ن��زول ال��وح��ي ون���زول القراآن،  ❖❖

ه��و تحقيق  الب�سر  ال��ق��راآن على  ت���الوة  م��ن  وال��ه��دف 

التزكية وت�سفية النفو�س من هذه الظلمات الموجودة 

فيها، حّتى ت�سبح الأذهان والأرواح بعد هذه الت�سفية 

م�ستعّدة لفهم الكتاب والحكمة.

و�سوف  الخطايا؛  جميع  راأ����س  ه��ي  الأن��ان��ّي��ة  اإّن  ح��ّق��اً  ❖❖

تبقى هذه الحروب والمفا�سد والمظالم ما دامت هذه 

الأنانّية موجودة لدى الإن�سان.

ال�سبب في اأّن الأنبياء اأرادوا تحقيق الحكومة العادلة في  ❖❖

الدنيا هو اأّن هذه الحكومة العادلة - ذات الأهداف الإلهّية 

والأخالق والقيم المعنوّية - يمكنها فيما لو تحّققت اأْن 

تكبح جماح المجتمع، وُت�سلحه اإلى حّد كبير.

م  مقدَّ لنف�سه«❖❖  الإن�سان  »بناء  البناء  اأج��ل  من  الجهاد 

اأنواع الجهاد. وهذا الجهاد هو اّلذي عّبر  على جميع 

جهاد  فهو  الأك��ب��ر.  بالجهاد   P الأك���رم  الر�سول  عنه 

عظيم و�سعب، وجميع الف�سائل تتبع ذلك الجهاد.
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الطاغوتّية.  لنف�سه  الإن�سان  جهاد  هو  الأكبر  الجهاد  ❖❖

بهذا  الآن  من  ت��ب��دوؤوا  اأْن  ال�سّبان  اأّي��ه��ا  عليكم  ويجب 

الجهاد، ول ت�سمحوا ب�سياع ِقوى ال�سباب منكم.

الأخالق  ج���ذور  زادت  كّلما  ال�سباب  ق��وى  زال���ت  كّلما  ❖❖

الفا�سدة لدى الإن�سان، وي�سعب الجهاد اأكثر. ي�ستطيع 

ال�ساب اأْن ينت�سر ب�سرعة في هذا الجهاد، ول ي�ستطيع 

الكهل ذلك بنف�س ال�سرعة.

ل توؤّخروا اإ�سالح حالكم اإلى مرحلة الكهولة. فاإحدى  ❖❖

مكائد النف�س الإن�سانّية �سّد الإن�سان ذاته، ويوحي بها 

ال�سيطان لالإن�سان، هي اأْن يوؤّخر اإ�سالح نف�سه اإلى اآخر 

عمره، فيو�سو�س له اأن ا�ستفد الآن من �سبابك وُتب في 

اآخر عمرك.

ي��ت��م��ّك��ن الإن�����س��ان م��ن اإ����س���الح نف�سه م��ا دام����ت قوى  ❖❖

موجودة،  اللطيفة  ال�ساّبة  وال��روح  م��وج��ودة،  ال�سباب 

وجذور الإف�ساد قليلة؛ اأّما اإذا ا�ستفحلت جذور الف�ساد 

اإلى ملكة عنده،  �ستتحّول  المفا�سد  ف��اإّن  الإن�سان،  في 

ول يمكنه الإ�سالح.

دول���ة في  اإن��ق��اذ  يمكنهم  اأف����راد  ببناء  الآن  م��ن  اب����دوؤوا  ❖❖

الم�ستقبل. ولو بنيتم اأنف�سكم وعّمقتم جذور الف�سائل 
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جميع  في  �ستنت�سرون  عندها  نفو�سكم  في  الإن�سانّية 

المراحل، ويمكنكم اإنقاذ بالدكم.

اإّن اّلذين جّروا بالدنا اإلى ال�سياع كان ب�سبب اأّن بناءهم  ❖❖

اأخ���الق وع��ق��ائ��د فا�سدة،  ك��ان ف��ا���س��داً، وك��ان��ت عندهم 

وممار�سات فا�سدة. ولو اأّنهم كانوا قد بنوا اأنف�سهم لَما 

خانوا ال�سعب والإ�سالم.

اأّن��ه مثلما يكون لهذا الج�سد �سّحة  العزيز  اأّيها  اعلم  ❖❖

ومر�س، وعالج وُمعالج، فاإّن للنف�س الإن�سانّية �سّحة 

ومر�ساً، و�سقماً و�سالمة، وعالجاً ومعاِلجاً.

طريق  في  العتدال  هي  و�سالمتها  النف�س  �سّحة  اإّن  ❖❖

الإن�سانّية، ومر�سها و�سقمها هو العوجاج والنحراف 

عن طريق الإن�سانّية.

المّرات  ب���اآلف  اأه��م��ّي��ة  اأك��ث��ر  النف�سّية  الأم��را���س  واإّن  ❖❖

الأمرا�س  ه��ذه  لأّن  وذل��ك  الج�سدّية،  الأم��را���س  م��ن 

اإّنما ت�سل اإلى غايتها بحلول الموت؛ ولكّنه اإذا كان ذا 

فاإّنه   - اهلل  �سمح  ل   - نف�سّية  واأ�سقام  روحّية  اأمرا�س 

اإلى ملكوتها حّتى  وتتوّجه  البدن  ال��روح  تفارق  اإْن  ما 

تظهر اآلمها واأ�سقامها.
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الم�سفقين،  الأطّباء  منزلة  هي   ❖❖R الأنبياء  منزلة 

اّلذين جلبوا للمر�سى و�سفات متعّددة بح�سب حالهم، 

والرغبة  ال�سفقة  بكمال  الهداية  طريق  اإلى  وهدوهم 

في �سفائهم »نحن الأطّباء تالميذ الحّق«.

اإّن الأعمال الروحّية والقلبّية والظاهرّية والبدنّية هي  ❖❖

بمثابة الدواء للمر�س، كما اأّن التقوى - في كّل مرتبة 

من مراتبها - بمثابة الوقاية من الأمور اّلتي ت�ساعف 

الأمرا�س. ومن دون الِحمَية ل يمكن اأْن ينفع العالج، 

ول اأْن يتبّدل المر�س اإلى �سّحة.

على  المثابرة  اإّن  يقول:  الجليل  العارف  �سيخنا  ك��ان  ❖❖

اآي���ات ���س��ورة الح�سر ال��م��ب��ارك��ة، م��ن الآية  ت���الوة اآخ���ر 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ  ال�سريفة 

تدّبر  م��ع  المباركة،  ال�����س��ورة  اآخ��ر  اإل��ى   
(((

ٹ} ٿ 
اأواخر  معانيها، في تعقيبات ال�سلوات، وخ�سو�ساً في 

البال، موؤّثرة ج��ّداً في  ف��ارغ  القلب  الليل، حيث يكون 

اإ�سالح النف�س، وفي الوقاية من �سّر النف�س وال�سيطان. 

الو�سوء  »اإّن  بالبقاء على و�سوء، قائاًل:  وكان يو�سي 

مثل بّزة الجندي«.

)1)  �سورة احل�سر، الآية: 18.
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عليك اأْن تطلب من القادر ذي الجالل، واهلل المتعال  ❖❖

جّل جالله، في كّل حال، مع الت�سّرع والبكاء واللتما�س 

الح�سول  في  ويعينك  المرحلة،  ه��ذه  في  يوّفقك  اأْن 

على خ�سلة التقوى.

الأم��ر �سعبة و�ساّقة، ولكْن بعد فترة  اأّن بدايات  اعلم  ❖❖

راحة،  اإل��ى  التعب  يتحّول  والمثابرة  ال�ستمرار  م��ن 

روحّية  ل��ّذة  اإل��ى  تتبّدل  ب��ل  ا�ستراحة،  اإل��ى  والم�سّقة 

خال�سة، بحيث اإّن اأهلها ل يقابلون تلك اللّذة بجميع 

اللذائذ.

والتقوى  ال�سديدة  المواظبة  بعد  اهلل،  �ساء  اإْن  يمكن،  ❖❖

ة؛  الخا�سّ تقوى  اإل��ى  المقام  تنتقل من هذا  اأْن  التاّمة، 

بعد  اإّن���ك  اإذ  النف�سانّية،  الم�ستلّذات  ع��ن  التقوى  وه��ي 

اأْن تذوق طعم اللّذة الروحّية تن�سرف �سيئاً ف�سيئاً عن 

عليك  ي�سهل  وع��ن��دئ��ذ  وتتجّنبها،  ال��ج�����س��دّي��ة  ال��ل��ذائ��ذ 

الم�سير حّتى ل تعود تقيم وزناً لّلذات الج�سدّية الزائلة، 

بل تنفر منها.

اإّن كّل لّذة من لّذات هذا العالم توِجد في النف�س اأثراً،  ❖❖

وُتبقي في القلوب نكتة �سوداء تبعث على �سّدة الأن�س 

بهذا العالم والتعّلق به؛ وهذه هي نف�سها تكون �سبب 

الإخالد اإلى الأر�س.
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الأخير  ال��ن��زع  ال��م��وت وح��ال��ة  ���س��ك��رات  ُع��م��دة �سعوبة  ❖❖

القا�سية و�سّدتها ناجمة عن هذه اللّذات وحّب الدنيا.

اعلم اأّن اأّول �سروط مجاهدة النف�س وال�سير باتجاه اهلل  ❖❖

تعالى، هو »التفّكر«. وقد و�سعه بع�س علماء الأخالق 

في البدايات.
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العالِم والتربية

ي��ج��ب ع��ل��ى ال���م���دار����س ال��ع��ل��م��ّي��ة وال��دي��ن��ّي��ة وجميع  ❖❖❖

الدرا�سات  اأو  الدينّية  العلوم  ت��دّر���س  اّل��ت��ي  ال��م��دار���س 

هذه  ف��ي  برنامجها  ف��ي  �سيء  اأه���ّم  يكون  اأْن  الأخ���رى 

الجمهورّية الإ�سالمّية هو اأْن يكونوا مهّذبين قبل اأّن 

يكونوا علماء.

بين والعلماء والخطباء اّلذين �سلكوا  يجب على المهذِّ ❖❖

اإلى  يذهبوا  اأن  ي�ستطيعون  م��ا  بمقدار  ال��ح��ّق  طريق 

ع��اّم��ة، وي�سّكلوا حوزات  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  ف��ي  ال��م��دار���س 

لالأخالق والتهذيب والمعارف الإ�سالمّية، واأن يكون 

اإلى جانب  الإ�سالمّية  والأخ��الق  الإ�سالمّيّ  التهذيب 

الدرا�سات العلمّية.

م�سّراً  �سيكون   - ك��ان  ع��اِل��م  اأّي   - ال��ع��اِل��م  اأّن  اع��ل��م��وا  ❖❖

بالإ�سالم وغير نافع ما دام لم يهّذب نف�سه ول يملك 

الأخالق الإ�سالمّية.

اإّن الأ�سرار اّلتي لحقت بالإ�سالم وببالدنا من اأقالم  ❖❖

واأل�سنة غير الملتزمين بالإ�سالم والمنحرفين فاقت 

المدفع والدّبابة ومن محّمد ر�سا  ما لحق بهما من 

واأبيه.
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عالماً  ك��ان  واإن   - لنف�سه  م��ه��ّذب��اً  ال��ع��اِل��م  يكن  ل��م  ل��و  ❖❖

بالأحكام الإ�سالمّية، واإن كان عالماً بالتوحيد - فاإّنه 

ول  الإ����س���الم  وي�����س��ّر  و���س��ع��ب��ه،  وب����الده  نف�سه  �سي�سّر 

ينفعه.

ال�سعب  وت��خ��دم��وا  الإ����س���الم  ت��خ��دم��وا  اأْن  اأردت�����م  اإذا  ❖❖

العظمى  القوى  بيد  اأ�سرى  تكونوا  ل  واأْن  الإ�سالمّيّ 

والمرتبطين بها لوجب اأْن يكون البرنامج الأخالقّي 

الجامعة  الدرا�سّية في  البرامج  راأ�س  والتهذيبّي على 

والفي�سّية.

اأو غربّيون  لو كان من بين معّلمينا من هم �سرقّيون  ❖❖

فاإّن بالدنا �ستميل اإلى ال�سرق اأو اإلى الغرب، و�سيكون 

ل  �سعارها  اّل��ت��ي   - الإ���س��الم��ّي��ة  الجمهورّية  محتوى 

�سرقّية ول غربّية - اأجَوَف.

اإّن ما يقوله بع�س النا�س من اأّن التهذيب يجب اأْن ل  ❖❖

يكون هكذا، ويجب اأْن يكون الجميع اأحراراً ويفعلون 

ما ي�ساوؤون، وليمار�س المعّلمون التربية كيفما �ساوؤوا، 

ال�سامية.  الإ�سالمّية  للتعاليم  انحرافاً ومخالفاً  يعّد 

الأط��ف��ال وهوؤلء  ه��وؤلء  بتربية  الإ���س��الم  اهتمام  واإّن 

ال�سباب ل ي�ساهيه �سيء.
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هذه  تقوم  بينما  الإن�سان،  لبناء  اأ�سا�ساً  ج��اء  الإ���س��الم  ❖❖

وتجّر  اإن�سانّيته،  الإن�سان  ب�سلب  المنحرفة  المدار�س 

وال�سيوعّيين  ال�سرق  اأح�سان  اإّما في  لل�سقوط  بالدنا 

اأو في اأح�سان الغرب واأمريكا.

غير  الأ���س��ات��ذة  ه��و  الم�سائب  ه��ذه  جميع  اأ���س��ا���س  اإّن  ❖❖

جّروا  اأن��ا���س  اأيديهم  على  ت��خ��ّرج  واّل��ذي��ن  الملتزمين 

وروؤ�ساءها  ب��الدن��ا  ورب���ط���وا  ال���ه���الك،  اإل���ى  مجتمعنا 

بال�سرق اأو الغرب.

ال�سيء المهّم اّلذي تحتاجه بالدنا هو اللتزام بالإ�سالم  ❖❖

، ولو اأ�سبحت هذه المراكز خندقاً  والتهذيب الإ�سالمّيّ

واحداً �سحيحاً، واأ�سبحت الجامعة والفي�سّية خندقاً 

ينحرفون،  �سوف ل  ال�سعب  اأبناء  �سائر  فاإّن  اإ�سالمّياً، 

بل �سوف ي�سلكون الطريق الم�ستقيم، طريق الإن�سانّية 

والإ�سالم وال�ستقالل والحرّية.

يجب على الجامعة اأْن ت�سنع الإن�سان وُتخّرج الإن�سان.  ❖❖

ولو خّرجت الإن�سان فاإّنه لن ُي�سّلم بالده للغير.

ويهّمهم  البالد،  اأم��ر  يهّمهم  الذين  على جميع  يجب  ❖❖

يوّحدوا  اأْن  ال�سعب،  ه��ذا  اأم��ر  ويهّمهم  الإ���س��الم،  اأم��ر 

المهّذبة(،  )غ��ي��ر  الجامعة  اإ���س��الح  اأج���ل  م��ن  ق��واه��م 
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فخطر الجامعة اأعظم من القنبلة العنقودّية، كما اأّن 

خطر الحوزات العلمّية اأعظم من خطر الجامعة.

اأْن  اإْن �ساء اهلل  يجب على الآخرين والأجيال القادمة  ❖❖

والحوزة(  )الجامعة  المركزين  هذين  اإل��ى  ينتبهوا 

ليكونا معاً، واأْن ُيعتبر هذان المركزان العلم والعمل، 

اإذ ل يمكن  ال��ج��ن��اح��ي��ن،  ب��م��ن��زل��ة  ال��ع��ل��م وال��ت��ه��ذي��ب، 

التحليق باأحدهما. الخطوة القادمة هي التهذيب.

در�ست  اأّن��ن��ي  الجامعة  م��ن  المتخّرج  يفهم  اأْن  المهّم  ❖❖

على ح�ساب ميزانّية هذا البلد، واأ�سبحت متّخ�س�ساً، 

وو�سلت اإلى درجة علمّية عالية، فيجب اأن اأخدم هذا 

البلد واأكون خادماً ل�ستقالل هذا البلد.

يجب على اأ�ساتذة الجامعة اأْن يغّيروا تلك الأفكار اّلتي  ❖❖

دخلت اإلى عقول �سبابنا خالل هذه ال�سنوات الطويلة 

ة الخم�سين �سنة الأخيرة تقريباً  واعتقدوا بها،  وخا�سّ

وهي اأّننا ل �سيء.

يجب على اأولئك اّلذين يهّمهم اأمر هذا ال�سعب وهذا  ❖❖

اّلذين  ول  والمرتبطين  التابعين  غير  م��ن  ال��ب��ل��د- 

اأْن يبذلوا جهودهم لجعل  يخدمون القوى العظمى- 

جميع  تكون  حّتى  والتهذيب،  للعلم  مركزاً  الجامعة 

الخت�سا�سات في خدمة البالد.
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يجب على اأ�ساتذة الجامعة، اأولئك المتدّينين، اأولئك  ❖❖

اّلذين كانوا في العهد ال�سابق يتاأّلمون لو�سع البالد، 

اإي��ران، فاإّن الجامعة  اأبناء  اأنف�سهم لتربية  اأْن يجّهزوا 

�ستكون اأ�سمى مقاٍم يحّقق ال�سعادة لبالدنا.

»العلم هو  ل ينفع حّتى علم التوحيد بدون التهذيب. ❖❖

التوحيد  حّتى  العلم  ي��زدد  فمهما  الأك��ب��ر«.  الحجاب 

الإن�سان  العلم - ويتراكم في عقل  اأ�سمى  اّل��ذي هو   -

وقلبه فاإّنه �سيبعده عن اهلل لو لم يكن مهّذباً.

�س والعلم، ولكن ب�سرط  الإ�سالم يوؤّكد اأهمّية التخ�سّ ❖❖

�س والعلم في خدمة ال�سعب وفي  اأْن يكون ذلك التخ�سّ

خدمة م�سالح الم�سلمين.

�����س ح���ّت���ى ف���ي الأح���ك���ام  الإ�����س����الم ي��ه��ت��ّم ب��ال��م��ت��خ�����سّ ❖❖

الأكثر  ال�سرعّية هو  الأحكام  المعيار في  واإّن  العادّية، 

�ساً. تخ�سّ

الجامعة-  تتخّل�س  اأْن  وج��وب  على  اإ�سرارنا  �سبب  اإّن  ❖❖

الرتباط  م��ن  �سعب-  لأّي  المفّكر  العقل  ه��ي  واّل��ت��ي 

باأْن  اإّل  واإّن��ه ل يمكن تحقيق ذلك  اأو الغرب،  بال�سرق 

، ل يعني ذلك اأّننا ل نريد من  تاأخذ الطابع الإ�سالمّيّ

باآداب  تكتفي  واأْن  وال�سناعة،  العلم  تدري�س  الجامعة 

ال�سالة! فهذا يعّد نوعاً من المغالطة.
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�س ول للعلم، بل نخالف  نحن ل�سنا مخالفين للتخ�سّ ❖❖

�س  اأْن نكون َخَدماً لالأجانب. اإّننا نقول اإّن ذلك التخ�سّ

اأو في  اأو بريطانيا،  اأمريكا  اّلذي ُي�سقطنا في اأح�سان 

مهلك،  �س  تخ�سّ اإّن���ه  ال�سين،  اأو  ال�سوفييت  اأح�سان 

�ساً بّناًء. ولي�س تخ�سّ

يعملون  الجامعات  في  �سين  متخ�سّ تربية  نريد  اإّننا  ❖❖

ل�سعوبهم، ل اأْن يجّروا الجامعة اإلى ال�سرق اأو الغرب.

اإّننا نريد من جميع الموؤ�ّس�سات الموجودة في البالد  ❖❖

ال��ت��ق��ّدم في  ت��ري��د  اّل��ت��ي  ال�سناعّية  ال��م��راك��ز  وج��م��ي��ع 

و�سناعتها،  علمها  يكون  اأْن  والعلم  الثقيلة  ال�سناعة 

وجميع الأمور الأخرى، في خدمة ال�سعب، ل في خدمة 

�س اّلذي يخدم الأجانب هو  الأجانب، فاأ�سرار التخ�سّ

اأعظم من كّل �سيء.

اإّن العلم اّلذي يجّرنا نحو اأمريكا اأو التحاد ال�سوفييتي  ❖❖

هو علم م�سّر. هو علم يوؤّدي اإلى هالك ال�سعوب.

تريد  اّلتي  الجامعة  تلك  الأ�سا�س،  ومن  نخالف،  اإّننا  ❖❖

ربطنا بالأجنبّي اأّياً كان. اإّننا نريد جامعة تخّل�سنا من 

التبعّية، وتحّقق ا�ستقالل جميع البلد.
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�س،  المتخ�سّ يوؤّيد  والإ�سالم  �س،  المتخ�سّ نريد  اإّننا  ❖❖

اأينما  اّلتي تمّجد العلم  وهو على راأ�س قائمة الأدي��ان 

ُوجد.

اإّننا نريد جامعة، ونريد دولة ُتنقذنا من هذه التبعّية  ❖❖

اأخطر من  اّلتي تحظى بالأهمّية، واّلتي هي  الفكرّية 

جميع التبعّيات.

اإّن��ن��ا نريد م��ن اأول��ئ��ك الأ���س��ات��ذة اّل��ذي��ن ي��رّب��ون عقول  ❖❖

ول  غربّيين  يكونون  ل  اأن  ال���س��ت��ق��الل،  على  �سبابنا 

�سرقّيين.

اإّننا نريد جامعة توؤّهلنا بعد ب�سع �سنوات اأخرى لكي  ❖❖

نوّفر حاجاتنا باأنف�سنا.

ال�سيء  واإّن  مجال.  اأّي  في  �س  التخ�سّ نعار�س  ل  اإّننا  ❖❖

بالخارج  ل�سبابنا  الفكرّي  الرتباط  نعار�سه هو  اّلذي 

وال�سرق والغرب، حيث اإّن جامعاتنا - اإّل القليل منها 

اإّنها كانت  اأو  باإزالة هذه التبعّية،  اإّم��ا ل تهتّم  - كانت 

ب�سدد ربط هذه العقول بالخارج.

نريد مثل هذه الجامعة اّلتي تكون على �ساكلة الحوزات  ❖❖

العلمّية اّلتي لم ترتبط اأبداً ول ليوم واحد بالخارج.
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من  نجعل  اأْن  الإن�سان  يت�سّور  اأْن  ال�سذاجة  لمن  اإّن��ه  ❖❖

اأو  اإلى ال�سرق  المعّلم المنحرف، والمعّلم اّلذي يميل 

اأْن نجعله معّلماً  اأو غربّياً،  المترّبي �سرقّياً  اأو  الغرب، 

لالأولد اّلذين لهم نفو�س �سقيلة كالمراآة، وتعك�س كّل 

�سيء.

العلوم  مدار�س  �سواء  هكذا،  مدار�سنا  جميع  كانت  لو  ❖❖

الإ����س���الم���ّي���ة اأو م���دار����س ال��ع��ل��وم الأخ������رى، ووج���دت 

ال�ستقامة وزال النحراف فاإّنه �سوف ل تم�سي فترة 

� اّلذين هم اأمل هذه  اإّل وي�سلح جميع �سبابنا  طويلة 

� وين�ساأ الجميع ل �سرقّيين ول  البالد في الم�ستقبل 

غربّيين، وي�سلكون جميعاً ال�سراط الم�ستقيم.

اأ�سخا�س  باأّنه يكفينا وجود  اأْن نفّكر  ال�سذاجة  اإّن من  ❖❖

اأو  اأْن يملكوا العلم والتربية،  يملكون العلم، بل يجب 

على الأقل اأْن يملكوا العلم ول يكونوا منحرفين.
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الحوزة

الأ�ساتذة  ي�ساندوا  اأْن  ال�سباب  ال��ط��اّلب  على  يجب  ❖❖❖

المحتَرمين في الحوزة، واّلذين هم في خدمة الثورة 

تحقيق  يمكنهم  حّتى  الإ�سالمّية،  والعلوم  والإ���س��الم 

الأهداف المهّمة للتربية والتعليم، واأْن يلتفت اأع�ساء 

���س��ورى الإدارة والأ���س��ات��ذة الأع����زاء اإل���ى اأّن���ه ���س��وف ل 

بدون  الم�سروعة  مطالبهم  م��ن  اأّي  تحقيق  يمكنهم 

والمجاهدون  الثورّيون  فالطالب  الثورّيين؛  الطلبة 

هم طالئع ثورتنا الإ�سالمّية الأ�سيلة.

لو اقت�سرت الحوزات العلمّية القديمة على العلم فقط  ❖❖

فاإّنها  المعنوّية،  والتربية  والأخ����الق  التهذيب  دون 

ج من �سيكون على يديه هالك الدنيا ودمارها. �سُتخرِّ

اإّننا بحاجة اليوم اإلى اآلف الُق�ساة والمبّلغين حيث يجب  ❖❖

على الأكابر والعلماء والمدّر�سين وف�سالء الحوزات في 

ة ُقّم وم�سهد والمدن الكبيرة - اأّن  اأنحاء البالد - خا�سّ

يبذلوا ِهممهم لتربيتهم.

تحتاج البالد في جميع اأنحائها اإلى الق�ساة والمبّلغين  ❖❖

وتزداد الحاجة يومّياً. ويجب على الحوزات العلمّية اأن 



141

ا
وا
�
زل

تهتّم بهذا المو�سوع وتبذل جهدها، وتنه�س من اأجل 

تحقيقه.

 � � ل �سمح اهلل  اإذا كانت قا�سرة  اأّن الحوزات  كّلنا نعلم  ❖❖

الموؤّثرين في  الفقهاء والعلماء والخطباء  عن تربية 

وال�سوابط  ال�سحيح  البرنامج  تفتقد  وكانت  النا�س، 

الجميع  فعلى  الفو�سى،  عليها  و�سيطرت  الإ�سالمّية، 

انتظار م�سيبة ف�سل الجمهورّية الإ�سالمّية والإ�سالم 

العظيم. 

الأعظم  النبّي  اأح��ادي��ث  وجمع  ال��ق��راآن  علوم  جمع  اإّن  ❖❖

عليها  والمحافظة   R المع�سومين  و�سّنة  واآث���اره 

وتدوينها وتبويبها وتنقيحها لم يكن عماًل �سهاًل في 

ال�سالطين  وك��ان  قليلة  فيها  الإمكانات  كانت  ظ��روف 

ال��ظ��ال��م��ون ي��ع��م��ل��ون ك���ّل م��ا ف��ي و���س��ع��ه��م ل��م��ح��و اآث���ار 

الر�سالة.

الحمد هلل فاإّن الحوزات غنّية من جهة المنابع واأ�ساليب  ❖❖

اأعتقد  اأ�ساليب مبتكرة. ول  البحث والجتهاد وتملك 

في  ال�سلف  علماء  طريقة  من  اأف�سل  اأ�سلوب  بوجود 

الدرا�سة العميقة وال�ساملة للعلوم الإ�سالمّية.

ال��ن��اه��ب��ة اح��ت��ي��اط��ّي��اً في  ال��ك��ب��رى  ل��ل��ق��وى  اأّن  ن��ع��ل��م  ❖❖
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المجتمعات من القرا�سنة، بعناوين �سّتى من الوطنّيين 

اّلذين  العلماء،  بزّي  المتلّب�سين  الزائفين  والمثّقفين 

لو �سنحت لهم الفر�سة لكانوا اأ�سّد خطراً واإ�سراراً في 

المجتمع.

ب�سبر  متحّملين  ال�سعب  بين  يعي�سون  ه��وؤلء  اأم��ث��ال  ❖❖

م�سّقة ال�ستمرار ثالثين اأو اأربعين �سنة في التظاهر 

ووطنّية،  فار�سّية  وقومّية  وقد�سّية  اإ�سالمّي  ب�سلوك 

واأقنعة اأخرى لتنفيذ مهّمتهم في الوقت المنا�سب.

على  ال��ح��وزات  ه��ذه  وتنظيم  تطهير  م�����س��وؤول��ّي��ة  تقع  ❖❖

الأ�ساتذة الموّقرين والأفا�سل ذوي ال�سابقة الح�سنة، 

نظم  )اإّن  مقولة  ولعّل  ع�سر،  كّل  مراجع  من  بتاأييد 

الحوزة في عدم نظمها( هي من اليحاءات الم�سوؤومة 

لنف�س المتاآمرين ومخّططي الموؤامرة.

الحوزات �سرورة  اإلى تنظيم  المبادرة  اأّن  و�سّيتي هي  ❖❖

بالّذات،  الع�سر  ه��ذا  وف��ي  الع�سور،  ك��اّف��ة  ف��ي  واج��ب��ة 

حيث ت�سارع وا�ستداد الموؤامرات وتنفيذ المخّططات.

اأّنْ  الأج��اّلء  والأفا�سل  الأ�ساتذة  العلماء  على  يتحّتم  ❖❖

دقيق  ب��رن��ام��ج  وف���ق  الأ����س���رار  ل���درء  وق��ت��اً  �سوا  يخ�سّ

قّم  ح��وزة  ول�سّيما  العلمّية،  ال��ح��وزات  عن  وم��درو���س 
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هذا  ف��ي  والمهّمة  الكبرى  ال��ح��وزات  و�سائر  العلمّية 

الظرف بالذات.

ي�سمحوا  اأْن ل  ال��م��وّق��ري��ن  والأ���س��ات��ذة  ال��ع��ل��م��اء  ع��ل��ى  ❖❖

بالنحراف عن طريقة الم�سايخ العظام، في الدرو�س 

الطريقة  ف��ه��ي  والأ����س���ول���ّي���ة،  ال��ف��ق��ه��ّي��ة  وال��م��ب��اح��ث 

دائماً  ي�سعوا  واأن   ، الإ���س��الم��ّيّ الفقه  لحفظ  الوحيدة 

لإثرائه بالمزيد من الدّقة والبحوث والآراء والبداع 

والتحقيق، ويحفظوا الفقه التقليدّي.

طبيعّي اأّن����ه ���س��ُت��ع��ّد خ��ط��ط ف��ي ال��ف��روع الأخ����رى من  ❖❖

والإ�سالم.  الدولة  احتياجات  مع  يتنا�سب  بما  العلوم 

ويجب اإعداد رجال في هذه الفروع. ومن اأهّم واأ�سمى 

العلوم اّلتي يجب تعميم تدري�سها ودرا�ستها هي العلوم 

النف�س،  وتهذيب  الأخ��الق  كعلم  الإ�سالمّية  المعنوّية 

 - واإّياكم ذلك  - رزقنا اهلل  اإلى اهلل  وال�سلوك  وال�سير 

فهي الجهاد الأكبر.

الحوزات،  ف��ي  والتحقيق  ال��درا���س��ة  اأ�سلوب  ب�ساأن  اأّم���ا  ❖❖

الجواهرّي  والجتهاد  التقليدّي  بالفقه  اأعتقد  فاإّنني 

ول اأجيز التخّلف عن ذلك.

الحوزات  ف��ي  الطلبة  لتهذيب  ال��ج��ه��ود  ب���ذل  ينبغي  ❖❖

العلمّية حا�سراً وم�ستقباًل. اإذ يجب اأْن تقوم الحوزات 
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الأخالقّية وحوزات التهذيب وحوزات ال�سلوك »اإلى اهلل 

تعالى« اإلى جانب علم الفقه والفل�سفة واأمثال ذلك.

فاإّن ف�ساده  عندما ل يكون رجل الدين والعلم ُمهّذباً  ❖❖

ي��ك��ون اأك��ث��ر م��ن الآخ���ري���ن. وج����اء ف��ي الأح���ادي���ث اأّن 

بع�س اأهل جهّنم يتاأّذى ب�سبب الرائحة النتنة لبع�س 

العلماء، واإّن الدنيا تتاأّذى ب�سبب الرائحة النتنة لبع�س 

هوؤلء.

ما لم ُت�سلحوا نفو�سكم، وما لم تبدوؤوا من اأنف�سكم، وما  ❖❖

لم تهّذبوها؛ فاإّنكم ل تقدرون على تهذيب الآخرين؛ 

قال  ومهما  الآخ��ري��ن،  اإ�سالح  يمكنه  ل  ال�سليم  فغير 

فال فائدة من كالمه.

اأّي��ة حوزة  في   - الحوزات  في  العلماء جهدهم  ليبذل  ❖❖

اإ�سالمّية كانوا - حّتى ل يتخّرج ال�ساب بفطرة فا�سدة 

من الحوزة بعد ع�سر �سنوات اأو ع�سرين �سنة من دخوله 

اإليها بفطرة �سليمة. فالتهذيب اأمر ل بّد منه.

يجب اأْن يكون كاّفة اأبناء ال�سعب وكاّفة النا�س مهّذبين،  ❖❖

الغالء  ف��اإّن��ه �سيمار�س  ي��ك��ن م��ه��ّذب��اً  ل��م  ل��و  ف��ال��ت��اج��ر 

اإلى بع�س يكون  ُيجمع بع�سها  واأمثاله، وهذه عندما 

الف�ساد كبيراً.



145

ا
وا
�
زل

اأّما العاِلم فاإذا كان فا�سداً فاإّنه ُيف�سد مدينة باأكملها،  ❖❖

وُيف�سد دولة باأكملها، �سواء كان ذلك عالم الجامعة اأو 

عالم الفي�سّية، اإذ ل فرق بينهما.

اّلتي  ُيبارك تلك الخطوة  اأْن  اأ�ساأل اهلل تبارك وتعالى  ❖❖

خطوتموها اأّيها الأعزاء، ويبارك الوحدة بينكم وبين 

واأنتم  وانتبهوا  الدين،  علماء  وبين  وبينكم  الجامعة، 

تحاولون القتراب من بع�سكم البع�س اأّنه �سوف تكثر 

المخططات اّلتي تحاول ف�سلكم.



146

�
أ
�
�
ّ
ه
�
زل
�خ
�ل
��
و
نخ
�ل
ّ
�
ر
ز

الجتهاد و�شفات المجتهدين

فال  زم��ان��ه  بم�سائل  ُيحيط  اأْن  المجتهد  على  يجب  ❖❖❖

ينبغي اأن يقبل ال�سعب ول ال�سباب ول حّتى العواّم من 

بدي 
ُ
اأ ل  اإّنني  ومرجعهم  مجتهدهم  يقول  اأْن  النا�س 

وجهة نظري في الم�سائل ال�سيا�سّية.

باأ�ساليب  العلم  الجامع؛  الُمجتهد  خ�سو�سّيات  من  ❖❖

العالم،  على  الحاكمة  الثقافة  واأكاذيب  مواجهة حيل 

على  والّط���الع  اقت�سادّية،  ون��ظ��رة  ب�سيرة  وام��ت��الك 

كيفّية مواجهة القت�ساد الحاكم على العالم، ومعرفة 

ال�����س��ي��ا���س��ات وح���ّت���ى ال�����س��ي��ا���س��ّي��ي��ن وال���م���ع���ادلت اّلتي 

يملونها.

وفرا�سة  وذك��اًء  نباهة  يمتلك  اأْن  المجتهد  على  يجب  ❖❖

ل��ه��داي��ة ال��م��ج��ت��م��ع الإ����س���الم���ّيّ ال��ك��ب��ي��ر وح���ّت���ى غير 

ب�سكل حقيقّي  وم��دّب��راً  م��دي��راً  واأن يكون   ، الإ���س��الم��ّيّ

اإ���س��اف��ة اإل���ى اإخ��ال���س��ه وت���ق���واه وزه����ده اّل��ت��ي ه��ي في 

م�ستوى �ساأن المجتهد.

عن  عبارة  هي  الواقعّي  المجتهد  نظر  في  الحكومة  ❖❖

الفل�سفة العملّية لتمام الفقه في جميع زوايا  الحياة  

الب�سرّية.



147

�
أ
�
�
ّ
ه
�
زل
�خ
�ل
��
و
نخ
�ل
ّ
�
ر
ز

الحكومة هي مظهر الجنبة العملّية للفقه في تعامله  ❖❖

والع�سكرّية  الج��ت��م��اع��ّي��ة    ال��م��ع�����س��الت  ج��م��ي��ع  م���ع 

والثقافّية.

الإن�سان  لإدارة  الكاملة  الواقعّية  النظرّية  هو  الفقه  ❖❖

والمجتمع من المهد اإلى اللحد.

اإّن جهودكم اأّيها الأعّزة ل تخفى على اأحد، واإن �ساء اهلل  ❖❖

تكونون من خالل م�ساعدة جميع العاملين في الحوزة 

. قادرين على الإجابة عن اأ�سئلة العاَلم الإ�سالمّيّ

الجديدة  الأ���س��ال��ي��ب  محا�سن  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ينبغي  ❖❖

والعلوم اّلتي تحتاج اإليها الحوزات العلمّية اإلى جانب 

الترويج لالجتهاد الجواهرّي ب�سكل ُمحكم وثابت.

يجب على العلماء اأْن يمتلكوا اأبعاداً مختلفة في التعليم  ❖❖

ح�سب اأبعاد الإ�سالم واأبعاد الإن�سان.

يجب على الحوزات اأْن تدّر�س �سائر علوم الإ�سالم في  ❖❖

اأبعاده المختلفة مثلما تعلِّم الفقه وفروعه المختلفة، 

النا�س  بهداية  يقومون  اأ�سخا�ساً  ُت��خ��ّرج  حّتى  وذل��ك 

واإر�سادهم.

يجب على العلماء الأعالم والمدّر�سين المحترمين -  ❖❖
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الإ�سالمّية  وللبلدان  لالإ�سالم  الخير  يريدون  اّلذين 

- اأْن ينتبهوا بجدٍّ خوفاً من اأن توؤّدي بهم الت�سريفات 

والهتمام بالمباني العديدة من اأجل اأهداف الإ�سالم 

الم�ساألة  ع��ن  الغفلة  اإل���ى  والج��ت��م��اع��ّي��ة  ال�سيا�سّية 

المهّمة في الحوزات وهي ال�ستغال بالعلوم الإ�سالمّية 

ة الفقه ومقّدماته بال�سكل التقليدّي. ال�سائعة خا�سّ

لو فقد الإ�سالم - ل �سمح اهلل - كّل �سيء ولكن بقي  ❖❖

الكبار  الفقهاء  م��ن  ال��م��وروث��ة  الطريقة  على  فقهه 

�سيء،  ك��ّل  على  ح�سل  اإذا  اأّم��ا  طريقه،  �سيوا�سل  فاإّنه 

وفقد فقهه على طريقة ال�سلف ال�سالح، فاإّنه �سيكون 

عاجزاً عن موا�سلة طريق الحّق، وينتهي به الأمر اإلى 

الف�ساد.

الأعالم  والعلماء  العظام  المراجع  اأّن  نعلم  اأّن��ن��ا  م��ع  ❖❖

وال��م��دّر���س��ي��ن الأف��ا���س��ل - دام����ت ب��رك��ات وج���وده���م - 

ملتفتون اإلى هذا الأمر، لكّننا نخ�سى في حال �سيطرة 

اأن  ال��م��اّدي  بالقطب  ال�سبيهة  وال��زخ��ارف  الت�سريفات 

الحوزات - ل  واأْن ي�سيب  القادمة،  الأجيال  توؤّثر في 

�سمح اهلل - ما نحذر منه.

والمهتّمين  الأم�����ور  ل��ه��ذه  ال��م��ت�����س��ّدي��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ❖❖

ف��ي و�سعهم  الإف����راط، والعمل م��ا  ال��ح��ذر وم��ن��ع  بها 
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الإ�سالم  وخدمة  العلمّية  ال��ح��وزات  خدمة  اأج��ل  من 

والعلوم الإ�سالمّية ومراعاة حّد الو�سط في الأعمال، 

والمتناع عن الإفراط والتفريط.

اأّما فيما يتعّلق باأ�سلوب تدري�س الحوزات وتحقيقاتها  ❖❖

اأعتقد بالفقه التقليدي والجتهاد الجواهرّي،  فاإّنني 

ول اأجيز التخّلف عن ذلك، فالجتهاد بنف�س الأ�سلوب 

غير  الإ����س���الم  ف��ق��ه  اأّن  ي��ع��ن��ي  ل  ه���ذا  اأّن  اإّل  �سحيح 

متجّدد..

على العلماء والحوزات العلمية اأن يقي�سوا دوماً نب�س  ❖❖

اأفكار المجتمع وحاجاته، وعليهم اأن يكونوا متقّدمين 

على الحوادث على الدوام، وم�ستعّدين للقيام برد فعل 

منا�سب عند وقوع الأحداث، فلعّل الأ�ساليب الرائجة 

ال�سنوات  في  تتغّير  �سوؤونهم  واإدارة  النا�س  توجيه  في 

اإلى  محتاجة  الب�سرّية  المجتمعات  وت�سبح  المقبلة، 

العلماء  على  ف��اإّن  لهذا  الم�ستحدثة،  م�سكالتها  ح��ّل 

ا�ستعداداً  وي���ج���دوا  ي��ه��ت��ّم��وا  اأن  الأع�����الم  الم�سلمين 

لمواجهة هذه الأمور.

اإذا كانت بع�س الم�سائل مّما لم يطرح �سابقاً اأو لم تكن  ❖❖

لها مو�سوعات، فاإّن على فقهائنا الحالّيين اأن يهتموا 

بها.
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بالحكومة والمجتمع،  ال�سحيحة  المعرفة  المهّم هو  ❖❖

يقوم  اأن  الإ�سالمّي  للنظام  يمكن  ذلك  اأ�سا�س  على  اإذ 

تتاأكد  ذل��ك  وف��ي  الم�سلمين،  ينفع  لما  بالتخطيط 

م�����س��األ��ة وح���دة ال���روؤي���ة وال��ع��م��ل، ل��ه��ذا ف����اإّن الجتهاد 

المتعارف في الحوزات لن يكون كافياً لذلك.

اإّن هدفنا الأ�سا�س هو اإعمال الأ�سول الفقهّية المحَكمة  ❖❖

في حياة الفرد والمجتمع وتطبيقها عليهما، وتقديم 

الأجوبة لجميع المع�سالت اّلتي تواجههما، ومخاوف 

ال�ستكبار اإّنما تن�ساأ من هذه الم�ساألة بالذات وهي اأن 

يكون للفقه والجتهاد جنبة عملّية وتحّقق عيني.

يمكن  ول  زم���ان���ه،  ب���اأم���ور  ُي��ح��ي��ط  اأن  المجتهد  ع��ل��ى  ❖❖

لل�سعب ولل�سباب وحّتى للعوام اأن يقبلوا من مرجعهم 

الق�سايا  في  راأي��اً  اأب��دي  اإّنني ل  اأن يقول  ومجتهدهم 

ال�سيا�سّية.

لو اأّن اأحداً كان الأعلم في العلوم المتعارفة في الحوزات  ❖❖

اإّل اأّنه ل ي�ستطيع ت�سخي�س م�سلحة المجتمع ويعجز 

عن تمييز ال�سلحاء النافعين من الطلحاء ال�ساّرين، 

وافتقد ب�سكل كامل اإلى النظرة ال�سحيحة في الأمور 

على  القدرة  لديه  تكن  ول��م  وال�سيا�سّية،  الجتماعّية 

يكون  اأن  يمكن  ل  ك��ه��ذا  �سخ�ساً  ف����اإّن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
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ول  والحكومية  الجتماعّية  الم�سائل  ف��ي  مجتهداً 

يمكنه قيادة المجتمع.

الما�سي،  ع��ن  تختلف  ال��ي��وم  ظهرت  اّل��ت��ي  الم�سائل  اإّن  ❖❖

وال�ستنباط لأحكام الإ�سالم مختلف اأي�ساً.

وفي  الجتهاد  ف��ي  الأه��م��ّي��ة  البالغة  الم�سائل  اإح���دى  ❖❖

الم�سطرب هي م�ساألة  المّتخذة في عالمنا  القرارات 

الزمان والمكان.

الزمان والمكان عن�سران معيِّنان في م�ساألة الجتهاد،  ❖❖

الما�سي  في  معين  بحكم  فيها  ُحكم  اّلتي  فالم�ساألة 

يمكن اأن تاأخذ حكماً جديداً ب�سبب ما يتعّلق بالعالقات 

الحاكمة على �سيا�سة واجتماع واقت�ساد نظام ما، بمعنى 

اأّنه من خالل المعرفة الدقيقة للعالقات القت�سادّية 

والجتماعّية وال�سيا�سّية فاإّن المو�سوع اّلذي ل يبدو 

في  ج��دي��داً  ي�سبح  ال�سابق،  ع��ن  مختلفاً  الظاهر  ف��ي 

الواقع ول بّد اأّنه يحتاج اإلى حكم جديد.
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ال�شّيد القائد

اأن  اأقترح  واأن��ا  المتكّلمون،  الجامعة  يح�سر  اأن  يجب  ❖❖

تذهبوا  اأن  ويمكنكم  الخامنئّي،  علّي  ال�سّيد  يح�سر 

المطّهري، فهذا  ال�سيخ  ادعوُه عنِّي ليحّل محّل  اإليه، 

ث  يتحدَّ اأن  وي�ستطيع  ب�سير،  رج��ل  لأّن���ه  ج���ّدا،  ج��ّي��د 

وُيقنع.

�ساللة  م���ن  واأن���ت���م   ❖❖
(((

اغ��ت��ي��ال��ك��م وب��م��ح��اول��ت��ه��م  الآن 

 L ومن عائلة الح�سين بن علّي P الر�سول الأكرم

ولم تقترفوا اأّي جرم �سوى خدمتكم لالإ�سالم والبلد 

جبهة  ف��ي  الفدائّيين  الجنود  م��ن  وكنتم  الإ���س��الم��ّي 

الحرب وكنتم خير مثل للمعّلم والخطيب المقتدر في 

�سالة الجمعة والجماعة ومر�سداً عطوفاً في �ساحات 

الثورة قد اأثبتوا رجاحة تفكيركم ال�سيا�سّي وانحيازكم 

للنا�س، ومعار�ستكم للظالمين.

اإن���ي اأف��خ��ر ب��ك اأّي��ه��ا ال��خ��ام��ن��ئ��ّي ال��ع��زي��ز واأب�����ارك لك  ❖❖

وخلف  ال��ع�����س��ك��رّي  بلبا�سك  ال��ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى  خ��دم��ت��ك 

ال�سعب  ل��ه��ذا  ال��دي��ن  علماء  بلبا�س  الجبهة  خ��ط��وط 

)1) يوم 6 تري 1360 هـ. �س جرح ب�سّدة ال�سّيد اخلامنئّي يف م�سجد اأبي ذّر بعد �سالة الظهر عندما كان يلقي خطابًا ويرّد على 

اآلة ت�سجيل �سوتّية واحلمد هلل وحل�سن  اأ�سئلة احلا�سرين وذلك بفعل انفجار قنبلة كانت قد و�سعتها منّظمة املنافقني يف 

اأّن اإحدى يديه مل تتعاف ب�سكل  احلّظ بدعاء الإمام و�سعي الأطباء احلثيث جنا من هذه املحاولة الدنيئة على الرغم من 

كامل.
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�سالمتك  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  واأطلب  المظلوم، 

من اأجل خدمة الإ�سالم والم�سلمين.

اإّنني ربّيت ال�سّيد الخامنئيّ . ❖❖

كّل  ف��ي  ت��ج��دوا  اأن  ت�ستطيعون  اأّن��ك��م  تظّنون  كنتم  اإذا  ❖❖

ال��ج��م��ه��وري��ات وال�سالطين  ب��ي��ن روؤ����س���اء  ال��ع��ال��م م��ن 

الملتزم  ال��خ��ام��ن��ئ��ي  ال�����س��ّي��د  م��ث��ل  �سخ�ساً  واأم��ث��ال��ه��م 

بالإ�سالم والخادم الذي جبل على خدمة هذا ال�سعب، 

فلن تجدوا اإّنني اأعرفه منذ �سنوات طويلة، منذ بداية 

اإي�سال  النه�سة عندما كان يتنّقل في المناطق لأجل 

اأوجها  اإلى  اأو بعد ذلك عندما و�سلت الثورة  البيانات 

النهاية  حتى  والأمكنة  المواقع  ك��ّل  في  حا�سراً  ك��ان 

وهو الآن اأي�ساً كذلك اإّنه نعمة اأنعمها اهلل علينا.

ال��ع��ام لنتخاب  ال����راأي  ه���دى  اأن  علينا  اهلل  م���نَّ  ل��ق��د  ❖❖

الإ�سالم  خّط  في  ومجاهد  ملتزم  للجمهورية  رئي�س 

الأمل  حيث  وال�سيا�سة،  ين  الدِّ في  وعالم  الم�ستقيم، 

مبني على ح�سن تدبيره، مع معونة ال�سلطات الثالث 

لحماية ال�سعب العظيم في رفع الم�سكالت واحدة بعد 

ب�سكل  لالإ�سالم  المقّد�سة  الأحكام  وتطبيق  الأخ��رى، 

مر�ٍس على م�ستوى الدولة.
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مقام  على  ب��الط��الع  العظيم،  ال�سعب  وب��اإّت��ب��اع  اإّن��ن��ي  ❖❖

ومرتبة المفّكر والعالم المحترم جناب حّجة الإ�سالم 

ال�سّيد علّي الخامنئّي اأّيده اهلل تعالى، اأنفذ راأي ال�سعب 

اإي���ران.  ف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  للجمهورية  رئي�ساً  واأن�����س��ب��ه 

وا�ستمرار راأي ال�سعب الم�سلم الملتزم وتنفيذه، مقرون 

وموؤّيداً  وال�سعب  لالإ�سالم  خ��ادم��اً   � ك��ان  كما   � ببقائه 

الكريم  القراآن  بحكم  وملتزماً  الم�ست�سعفة  للطبقة 

عن  انحرافه  وبعدم   
(((

ڀڀ} ڀ  پ       پ  {پ 

طريق الإن�سانية الم�ستقيم والإ�سالم الذي اإن �ساء اهلل 

لن ينحرف عنه.

ال��م��و���س��وف بح�سن  اأن�����س��ب ج��ن��اب��ك  اإّن��ن��ي بحمد اهلل  ❖❖

ال�����س��اب��ق��ة وال��ج��دي��ر ب��ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل لإم���ام���ة جمعة 

طهران.

لقد كان لي قبل �سنوات من الثورة ارتباط وثيق معه  ❖❖

حّتى  باقياً  تعالى  اهلل  بحمد  الرت��ب��اط  ه��ذا  زال  وم��ا 

الآن.

للجمهورية  ال��ق��وي��ة  الأرك�������ان  اأح�����د  اع��ت��ب��رك  اإّن���ن���ي  ❖❖

الإ�سالمية، واأخاً عالماً بالم�سائل الفقهية وملتزماً بها 

وحامياً للمباني الفقهية المرتبطة بالولية المطلقة 

)1) �سورة الفتح، الآية: 29.
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الأ�سدقاء  بين  م��ن  ال��ن��ادري��ن  الأف����راد  وم��ن  للفقيه، 

وكال�سم�س  الإ�سالمية  والمباني  بالإ�سالم  الملتزمين 

ت�سطع بالنور.

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يحفظ اأمثالكم مّمن لي�س له راأي  ❖❖

�سوى خدمة الإ�سالم.

اإّنكم لن تواجهوا طريقاً م�سدوداً ومثل هذا ال�سخ�س  ❖❖

بين ظهرانيكم فلماذا تجهلون ذلك.

حّقاً اإّنه جدير بالقيادة. ❖❖
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الجامعة والجامعّيون

ما  ونظام  ما  و�سعب  ما  دول��ة  اأّن م�ستقبل  يعلم  كّلنا  ❖❖❖

واإّن  ال��ن��ا���س،  ع��اّم��ة  بعد  المثّقفة  الطبقة  بيد  ره��ي��ن 

الهدف الكبير لال�ستعمار الحديث هو ال�سيطرة على 

مواقع هذه ال�سريحة.

اآلم  الأخ��ي��رة من  العقود  ببالدنا خ��الل  ل��ح��ق 
ُ
اأ ما  اإّن  ❖❖

و�سدمات اإّنما هو ب�سبب الخونة من هذه ال�سريحة.

اأيدي  ع��ل��ى  ق��ام��ت  اإّن��م��ا  وال��غ��رب  لل�سرق  التبعّية  اإّن  ❖❖

اأنف�سهم  ي�����س��ّم��ون  وم���ن  وال��م��ت��غ��ّرب��ي��ن،  ال��م��ت�����س��ّرق��ي��ن 

اإطار  لكّن  الجامعات،  اّلذين تخّرجوا من  بالمثّقفين 

المدار�س البتدائّية  اإع��داده في  تّم  تفكيرهم كان قد 

والمتو�ّسطة.

بالتخّل�س  الأع��زاء  الجامعّيون  الطلبة  اأّيها  فّكروا  ❖❖

�سّيع  فال�سرق  �ساّلتكم؛  على  والعثور  التغّرب،  من 

اّلذين   - اأن���ت���م  ع��ل��ي��ك��م  وي��ج��ب  الأ���س��ي��ل��ة،  ث��ق��اف��ت��ه 

تريدون اأّن تكونوا م�ستقّلين واأحراراً - اأْن تقاوموا، 

هي  ت��ك��ون  اأْن  على  اأم��ره��ا  ال��ف��ئ��ات  جميع  تبني  واأْن 

. نف�سها
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اأْن تكون مكتفية ذاتّياً وم�ستقّلة  يجب على الجامعات  ❖❖

وعلمائنا  ل�سباننا  ينبغي  ب��ال��ح��اج��ة.  ت�سعر  ل  ح��ّت��ى 

لهم  تكون  واأْن  ال��غ��رب،  م��ن  يخافوا  ل  اأْن  واأ�ساتذتنا 

الإرادة لينتف�سوا بوجه الغرب ول يخافوا.

الأع��زاء، يا من هم  ال�سالم على الجامعّيين والطلبة  ❖❖

جنوٌد لالإ�سالم.

�سنة مع  اأكثر من خم�سين  منذ  الجامعات  نملك  اإّننا  ❖❖

ال�سعب،  ه��ذا  ك��دح  م��ن  عليها  نح�سل  كبيرة  ميزانّية 

اأْن  م��ن  �سنة  الخم�سين  ه���ذه  ف��ي  نتمّكن  ل��م  ول��ك��ّن��ن��ا 

في  المكَت�سبة  العلوم  في  ال��ذات��ّي  الكتفاء  اإل��ى  ن�سل 

الجامعات.

اإّننا نملك الجامعات منذ خم�سين �سنة، لكّننا ل نملك  ❖❖

اأقّروا  كما  ال�سعب  حاجة  يلّبي  اّل��ذي  الكفوء  الطبيب 

هم بذلك.

اإّن معّلمي مدار�سنا نوعاً ما لي�سوا معّلمين اإ�سالمّيين،  ❖❖

فلم  لذلك  التعليم،  جانب  اإل��ى  التربية  ُت��م��ار���َس  ول��م 

يتخّرج من جامعاتنا ذلك الإن�سان الملتزم والحري�س 

ة. على بالده واّلذي ل يهتّم بم�سالحه الخا�سّ
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اإّننا عندما نقول يجب اإحداث تغييرات اأ�سا�سّية، فاإّننا  ❖❖

اأْن تكون جامعاتنا في خدمة ما يحتاجه  نعني بذلك 

�سعبنا، ل في خدمة الأجانب. فاأغلب معّلمي المدار�س 

ويغ�سلون  ال��غ��رب،  خدمة  في  هم  الجامعات  واأ�ساتذة 

اأدمغة �سّباننا، ويرّبونهم تربية فا�سدة.

اإّننا نريد من �سّباننا الجامعّيين كّلهم اأْن يقفوا بوجه  ❖❖

ال��غ��رب ع��ن��دم��ا ي��ق��ف ال�سعب الإي���ران���ّي ب��وج��ه��ه... ل 

تلك  �سذاجتهم  ب�سبب  قبلوا  اّلذين   - �سّباننا  يقف  اأن 

بوجهنا   - المعّلمين  بع�س  يد  على  الباطلة  التربية 

تغييرات  واإح���داث  م�ستقّلة  جامعة  بناء  نريد  عندما 

الغرب  بوجه  ونقف  م�ستقّلين  ونبقى  فيها  اأ�سا�سّية 

وال�سرق وال�سيوعّية.

اأْن  �سّباننا  من  ونحتاج  اأمريكا،  بوجه  نقف  اليوم  اإّننا  ❖❖

تكون  اأْن  لجامعاتنا  نريد  اإّن��ن��ا  اأي�ساً،  بوجهها  يقفوا 

بحيث يعمل �سّباننا لأنف�سهم ول�سعبهم.

على الجامعات اأْن ت�سبح اإ�سالمّية حّتى ُيمكن ا�ستخدام  ❖❖

العلوم اّلتي ُتدّر�س فيها في طريق ال�سعب وفي طريق 

تقويته وتوفير احتياجاته.

م�ستقّلة،  ت��ك��ون  اأن  ه��و  ال��ج��ام��ع��ات  اأ���س��ل��م��ة  معنى  اإّن  ❖❖
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وت��ن��ف�����س��ل ع���ن ال���غ���رب، وت��ن��ف�����س��ل ع���ن ال�������س���رق، واأن 

وثقافتنا  م�ستقّلة،  وجامعاتنا  م�ستقّلة،  بالدنا  تكون 

م�ستقّلة.

نخ�سى  ول  القت�سادّي،  الح�سار  نخ�سى  اإّننا ل  اأعزائي  ❖❖

التدّخل الع�سكرّي، واإّن ما نخ�ساه هو التبعّية الثقافّية. 

تلك  نخاف  اإنّنا  ال�ستعمارّية،  الجامعة  من  نخاف  اإّننا 

الجامعة اّلتي ترّبي �سّباننا ليكونوا في خدمة الغرب...

في  والتعليم  التربية  مراكز  تتعّر�س  اأْن  �سدفة  لي�س  ❖❖

الدول- بما فيها اإيران- من البتدائّية وحّتى الجامعة 

لهجوم الم�ستعمرين.

يجب على المدرا�س والجامعات والأ�ساتذة والمعّلمين  ❖❖

الملتزمين اأْن يبذلوا كّل جهدهم وقدرتهم في الك�سف 

التربوّية  الأو�ساط  تلك  وتطهير  الف�ساد،  عوامل  عن 

هذا  اأّن  يت�سّوروا  ول  وجودها،  رج�س  من  والتعليمّية 

التغلغل اإّنما هو من اأجل انحراف الجامعات فقط.

اإّن المنحرفين والمنافقين يعطون اأهمّية اأكبر للتغلغل  ❖❖

لكي  البتدائّية،  وحّتى  بل  الثانوّية،  المدار�س  داخ��ل 

لو  يعلمون  اإّنهم  الجامعات.  ال�سّبان لنحراف  يهّيئوا 

اأّن الأحداث ترّبوا تربية �سحيحة في مراكز التعليم، 
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موؤامراتهم  وَلم�سوا  الم�ستعمرين،  ب��ِح��َي��ِل  واأح�����ّس��وا 

عمالء  اأم����ام  ال��ن��ج��اح  ُف��ر���س  لنخف�ست  المختلفة، 

ال�ستعمار في الجامعة.

والحري�سة  الملتزمة  التعليمّية  الأج��ه��زة  على  يجب  ❖❖

اً في المحافظة  على اإنقاذ البالد اأْن تبذل اهتماماً خا�سّ

ع��ل��ى الأح�������داث وال�����س��ب��اب الأع�������زاء، اّل���ذي���ن يرتبط 

بتربيتهم  الم�ستقبل،  في  وحّريتها  البالد  ا�ستقالل 

تربية �سحيحة.

في  والم�سوؤولين  الملتزمين  المعّلمين  على  يجب  ❖❖

جهدهم  يبذلوا  اأْن  وال��ث��ان��وّي��ة  الب��ت��دائ��ّي��ة  ال��م��دار���س 

اإلى الجامعة مثّقفين بالثقافة  اإر�سال �سّبان  من اأجل 

وواعين  وال��غ��ن��ّي��ة،  الم�ستقّلة  الإي��ران��ّي��ة  الإ���س��الم��ّي��ة 

لالنحرافات ال�سابقة في الجامعة.

اأبواب  فتح  وب��ع��د   - الملتزمين  الأ���س��ات��ذة  على  يجب  ❖❖

م�ساهدة  ب��م��ج��ّرد  ال�����س��ب��اب  ي���وّع���وا  اأْن   - ال��ج��ام��ع��ات 

يقّدموا  واأْن  الُقطبين،  لأح���د  وميولهم  ان��ح��راف��ه��م 

م�سالح  على  وحري�سين  ملتزمين  �سّباناً  للمجتمع 

ال��ب��الد وواع��ي��ن ل��الأه��داف الإ���س��الم��ّي��ة. وِث��ق��وا باأّنكم 

من  ال��ك��ام��ل  وا�ستقاللها  ب��الدك��م  ح��رّي��ة  �ست�سمنون 

خالل هذه الخدمة.
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الق�سايا  ت��ج��اه  الإ���س��الم  م��واق��ف  اأّن  يعتقدون  اإّن��ه��م  ❖❖

من  فبدًل  بها؛  يفّكرون  اّلتي  بال�سورة  هي  المتنّوعة 

ول  وراأف��ة،  باأبّوة  معهم  تعاملوا  وعزلهم،  مهاجمتهم 

- ل  فاإّنهم  واإّل  يقنعوا بكالمكم؛  لم  لو  تياأ�سوا حّتى 

�سمح اهلل - �سيقعون في �سباك الليبرالّيين والقومّيين 

اأو الي�سارّيين والمنافقين.

البالد  م�ستقبل  ف��ي  خ��ي��راً  ن��اأم��ل  اأْن  ن�ستطيع  ن��ح��ن  ❖❖

و�سانعي م�ستقبلها عندما نعطي قيمة واعتباراً لهوؤلء 

في المجالت المختلفة، وعندما نتجاوز عن اأخطائهم 

وا���س��ت��ب��اه��ات��ه��م ال�����س��غ��ي��رة، وع��ن��دم��ا ن��ك��ون محيطين 

بجميع الأ�ساليب والمبادئ اّلتي ُتثمر التعليم ال�سحيح 

والتربية ال�سليمة لهم.

اعتادت  الحوزوّية  غير  والمراكز  الجامعات  ثقافة  اإّن  ❖❖

ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ول��م�����س ال��واق��ع��ّي��ات اأك��ث��ر م��ن الثقافة 

بين  التلفيق  خالل  من  فيجب  والفل�سفّية،  النظرّية 

هاتين الثقافتين والتقريب بينهما اأْن تذوب الجامعات 

العلمّية والدينّية في بع�سها بع�ساً، لفتح المجال اأكثر 

لن�سر و�سرح المعارف الإ�سالمّية.

يجب على المثّقفين الإ�سالمّيّين جميعاً - ومن خالل  ❖❖

لتغيير  ال�سعب  الطريق  ي�سلكوا  اأْن   - والوعي  العلم 

عالم الراأ�سمالّية وال�سيوعّية.
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نهاية  ف��ي  الأم��ل  تمّثل  اّل��ت��ي  الم�سيئة  النقطة  اإّن  ❖❖

ال�����س��اب وي��ق��ظ��ت��ه ونه�سة  ال��ج��ي��ل  ح��ي��ات��ي ه��ي وع���ي 

واإْن �ساء اهلل ت�سل  المتنامية،  المت�سارعة  المثّقفين 

الأجانب  يد  قطع  هي  واّلتي  القطعّية  نتائجها  اإلى 

الإ�سالمّية. العدالة  وب�سط 

ال�سعب  بتوعية  مكّلفون  الطاهرون  ال�سّبان  اأّيها  اأنتم  ❖❖

اأكثر باأّية و�سيلة، وك�سف ال�ستار عن الحيل المختلفة 

للجهاز الحاكم، وتعريف العالم بالإ�سالم اّلذي يريد 

ن�سر العدالة.

واإّننا  العظمى.  الدول  الوقوف بوجه  اإّن وظيفتنا هي  ❖❖

المثّقفون  يمتنع  اأْن  ب�سرط  ال��ق��درة،  ه��ذه  مثل  نملك 

وطّي  وال��غ��رب،  لل�سرق  والميل  والتغّرب  الت�سّرق  عن 

طريق ال�سراط الم�ستقيم لالإ�سالم وال�سعب.

لما  اأ���س��ول��ّي،  ترتيب  على  قائمة  جامعاتنا  كانت  لو  ❖❖

الجامعّيين  المثّقفين  م��ن  طبقة  اأب����داً  ل��دي��ن��ا  ك���ان 

تبتعد عن ال�سعب في اأ�سّد الأزمات اّلتي مّرت باإيران 

فقط،  بنف�سها  وتهتّم  الطوائف،  وتعّدد  وال�سراعات 

في  تعي�س  ل  وك��اأّن��ه��ا  للنا�س  ي��ح��دث  ب��م��ا  ت��ب��ال��ي  ول 

اإيران!
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علماء  ��ة  خ��ا���سّ  - ال��ع��ال��م  اأن��ح��اء  ف��ي  العلماء  لينه�س  ❖❖

وم��ف��ّك��ري الإ���س��الم ال��ع��ظ��ام - ول��ي��ك��ون��وا قلباً واح���داً، 

ويتحّركوا في جهة واحدة، وهي طريق اإنقاذ الب�سرّية 

والمحتالة  الظالمة  الأق��ل��ّي��ة  ه��ذه  �سيطرة  تحت  م��ن 

اّلتي تحاول من خالل مختلف الموؤامرات والد�سائ�س 

ب�سط نفوذها الظالم على اأنحاء العالم.

نحمد اهلل اأّننا ا�ستطعنا - بالعتماد على اآيات الكتاب  ❖❖

اأّن  وطبيعّي  التبعّيات.  من  بالدنا  ننقذ  اأْن   - المجيد 

اأمامنا طريقاً طوياًل للو�سول اإلى تطبيق تمام الأحكام 

الإ�سالمّية في كاّفة م�ستويات واأ�سعدة المجتمع، لكّننا 

�سنوا�سل طريقنا وم�ساعينا بعون من اهلل.

ال�سرق  وراء  ال��اله��ث��ي��ن  لجميع  �سُنثبت  ال��ع��م��ل  ف��ي  ❖❖

والغرب واأولئك ال�سائعين اّلذين يخ�سون طرح ال�سعار 

الإ�سالمّيّ والعتماد على القراآن الكريم، كيف يمكن 

وُهدى  اهلل  كتاب  معرفة  ينابيع  م��ن  المجتمع  اإرواء 

الإ�سالم العزيز.
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علماء الدين

اإّن انت�سار الثورة الإ�سالمّية في اإيران بقيادة العلماء،  ❖❖

رغم العقبات وموؤامرات ال�سرق والغرب والحقد اّلذي 

يكّنه اأذنابهما، اأكد اقتدار علماء الإ�سالم.

اإّن علماء الدين في اإيران لم يكتفوا بالخطب والوعظ  ❖❖

اأهّم  ف��ي  بالتدّخل  اأف��ل��ح��وا  ب��ل  ال�ساعة،  ���س��وؤون  وذك���ر 

الأمور ال�سيا�سّية للبالد والعالم، وتج�سيد قدرة اإدارة 

علماء الإ�سالم، واإتمام الحّجة على جميع الداعين اإلى 

العلم  وبائعي  الملتزمين  غير  والم�سالمين  ال�سمت 

وغير العاملين.

علماء  م��ن  الكثير  اأّن  ه��و  ال�ستغراب  اإل��ى  يدعو  مّما  ❖❖

الكبير  دورهم  الإ�سالمّية غافلون عن  والبالد  الدول 

اّلذي  الع�سر  هذا  في  والتاريخّية  الإلهّية  ور�سالتهم 

الإ�سالمّية  والأح��ك��ام  للمعنوّيات  الب�سرّية  فيه  تتوق 

بلهفة  يعلموا  ولم  ال�سعوب،  ظماأ  يدركوا  ولم  النّيرة، 

و�سغف المجتمعات الب�سرّية لقيم الوحي، ولم ُيعطوا 

واعتقدوه  ����س���اأن،  اأّي  ال��م��ع��ن��وّي  ون��ف��وذه��م  ل��ق��درت��ه��م 

قلياًل.
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اأَولم يكن عاراً على علماء الدول الإ�سالمّية اأن تطّبق  ❖❖

اأح��ك��ام وق��وان��ي��ن ال��ُك��ف��ر ف��ي ال��ب��الد الإ���س��الم��ّي��ة اّلتي 

ال��ك��ري��م والأحكام  ال��ق��راآن  ل��ن��ف��وذه م��ع وج���ود  تخ�سع 

والأئّمة   P الأك��رم  الر�سول  و�سّنة  النّيرة  الإ�سالمّية 

.R المع�سومين

اإّن على علماء الدول الإ�سالمّية اأْن يبحثوا ويت�ساوروا  ❖❖

م�ساكل  ل��ح��ّل  بينهم  فيما  النظر  وج��ه��ات  وي��ت��ب��ادل��وا 

الم�سلمين ومع�سالتهم والنعتاق من هيمنة حكومات 

واأْن يجعلوا من �سدورهم حافظاً  و�سيطرتها،  الجور 

لم�سالح الإ�سالم ودرعاً اأمام الهجمة الثقافّية ال�سرقّية 

والغربّية المبتذلة.

نحن ندرك ون�سعر بوحدة بع�س العلماء والملتزمين  ❖❖

المحا�سرين في مدنهم وبلدانهم تحت وطاأة الِحراب، 

لعلماء  الالم�سروعة  والأح��ك��ام  التهديدات  و�سغوط 

اأذهان  اإل���ى  ع��ي��د 
ُ
اأ ول��ك��ن  ال�سالطين.  ووّع����اظ  ال�����س��وء 

الجبابرة  نير  يرزحون تحت  اّلذين   - الأع��زاء  اأولئك 

ائ  ى  ى  {ې  وه��ي  اهلل  موعظة   - و�سغوطهم 

.
(((

ائ ەئ ەئ}

)1)  �سورة �سباأ، الآية: 46.
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َوَلْم يقطع اهلل العهد على العلماء باأْن ل ي�سكتوا اأمام 
َ
اأ ❖❖

العلماء  يكن  اأول��م  والمجرمين؟  والظالمين  الظلم 

بّد  اإذاً، ل  حّجة الأنبياء والمع�سومين في الأر���س؟! 

للعلماء والمفّكرين والباحثين من اأْن يعينوا الإ�سالم 

وُيخرجوه من الغربة اّلتي ابُتلَي بها.

يجب على علماء الإ�سالم الملتزمين اأْن يبّينوا الخطر  ❖❖

الكبير الداهم للمجتمعات الإ�سالمّية من جانب علماء 

هوؤلء  اأّن  ذل��ك  ال�سالطين،  ووّع���اظ  وال�����س��وء  ال��زي��ف 

الجائرة  ال��ح��ك��وم��ات  ي��وّج��ه��ون  اّل��ذي��ن  ه��م  ال�ساّلين 

المظلومين  وي��م��ن��ع��ون  ال��ع��م��الء،  ال��ح��ّك��ام  وم��ظ��ال��م 

عند   - وي�سدرون  الم�سروعة،  حقوقهم  ا�ستيفاء  من 

المجاهدين  وت��ك��ف��ي��ر  بتف�سيق  ال��ح��ك��م   - ال�����س��رورة 

والداعين اإلى الحرّية في �سبيل اهلل.

ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق  اّل��ت��ي  ال��م��ه��ّم��ة ج����ّداً  اإح����دى الق�سايا  ❖❖

الجّدية مع ثقافتين  المواجهة  العلماء والفقهاء هي 

والغرب،  لل�سرق  تين  وُمِحطَّ ظالمتين  اقت�سادّيتين 

الجديدة على جميع  العبودّية  عملّياً  فر�ستا  واّللتين 

ال�سعوب.

اإّن اآخر نقطة اأقولها هنا واأوؤّكدها - بعد �سكري للعلماء  ❖❖

هي   - المحرومين  عن  المدافعة  الخدومة  والحكومة 
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م�ساألة العي�س بب�ساطة واللتزام بالزهد بالن�سبة للعلماء 

الم�سلمين الملتزمين.

اإّني ب�سفتي والداً كبير ال�سن اأطلب بتوا�سع من جميع  ❖❖

من  يخرجوا  ل  اأْن  الدين  ُعلماء  من  واأع��ّزت��ي  اأبنائي 

زّيهم العلمائّي، في وقت مّن اهلل فيه على علماء الدين 

لر�سالة  والتبليغ  كبيرة،  دول���ة  اإدارة  نعمة  ومنحهم 

زخارف  نحو  الن��ج��ذاب  يجتنبوا  واأْن   ،R الأنبياء 

وبهارج الدنيا اّلتي هي دون �ساأن علماء الدين واعتبار 

نظام الجمهورّية الإ�سالمّية الإيرانّية، وليحذروا لأّنه 

ل توجد اآّفة اأخطر من الهتمام بالرفاه، وال�سير على 

طريق الدنيا بالن�سبة لعلماء الدين.

اأّدوا  ق��د  الملتزمين  الإ���س��الم  علماء  ف���اإّن  الحمد  هلل  ❖❖

امتحان زهدهم، ولكن قد يعمد اأعداء الإ�سالم واأعداء 

علماء الدين بعد ذلك اإلى ت�سويه �سمعة هوؤلء - رافعي 

ِم�سعل الهداية والنور - ويوّجهون ال�سربة اإليهم من 

خالل م�سائل ب�سيطة، ولن ينجحوا اإْن �ساء اهلل.

كانوا في ال�سابق يقولون للنا�س عن عالم الدين اّلذي  ❖❖

�سيا�سّي،  فاإّنه  اتركوه  ال�سيا�سّية:  الأم��ور  في  يتحدث 

وبال �سّك فاإّن هذا النوع من التفكير كان من �سياطين 

الداخل والخارج؛ فهم اأوجدوا عندنا اعتقاداً باأّن على 
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اإلى  ويذهب  راأ�سه  على  عباءته  ي�سع  اأْن  الدين  عالم 

الم�سجد وي�سّلي �سالته العادّية فقط، ولم يكن يحّق 

له التدّخل في اأّي اأمر.

الحمد هلل فاإّن التدّخل في الأمور ال�سيا�سّية ل ُيعتبر  ❖❖

عيباً اليوم، ولكْن احذروا فاإّن الجميع ينظرون اإليكم، 

لذا حافظوا على زّي اأهل العلم اّلذي ترتدونه.

حافظوا على حياة الب�ساطة كما كان العلماء ال�سابقون.  ❖❖

فقد كان طالب العلم والعالم الكبير في ال�سابق يعي�سان 

اأدنى من م�ستوى الحياة العادّية للنا�س اأو مثلهم.

العلماء،  زّي  ع��ن  حياتكم  تتغّير  ل  اأْن  ال��ي��وم  ح��اول��وا  ❖❖

واعلموا اأّنكم �سُترَف�سون عاجاًل اأم اآجاًل فيما لو ع�ستم 

في يوم ما حياة فوق حياة النا�س العادّيين.

اإل���ى ال��غ��رور ف��ي بع�س الأح���ي���ان، ويزّل  ي����وؤّدي ال��ع��ل��م  ❖❖

الإن�سان اأحياناً عن ال�سراط الم�ستقيم بوا�سطة العلم، 

من  اأكثرهم  كان  الكاذبة  الأدي��ان  اختلقوا  اّلذين  واإّن 

اأهل العلم.

مكّرماً  فقيهاً  اأو  عظيماً،  فيل�سوفاً  الإن�سان  يكون  قد  ❖❖

بح�سب نظر النا�س، ويعلم كّل �سيء، و�سدره م�ستودعاً 

اأكثر  الم�ستقيم  ال�سراط  ابتعد عن  لكّنه  للمعلومات، 
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وكّلما  ال��رّب،  با�سم  تكن  لم  القراءة  لأّن  الآخرين  من 

{ڱ ڱ  زاد وزره وزادت ظلمته  الم�ستودع  كبر 

.
(((

ں ں}

قد يكون العلم ظالماً اأحياناً ولي�س نوراً. ❖❖

لكّنه   ، حّقاً تعّلمه  ُيراد  عندما  نافعاً  العلم  يكون  ❖❖

الح�سول  اأجل  من  يكون  عندما  انحرافاً  ي�سبح 

)�ساحبه(  يكون  ن  اأ ج��ل  اأ م��ن  و  اأ المن�سب،  على 

لكي  و  اأ ال��م��ن��ب��ر،  ل��ي�����س��ع��د  و  اأ ل��ل��ج��م��اع��ة،  م���ام���اً  اإ

النا�س… عاّمة  يقبلُه 

اأن يدري،  ال��ري��اء دون  ف��ي  الإن�����س��ان عمره  ق��د يق�سي  ❖❖

اأْن يعلم بذلك؛  اأعماله على الرياء دون  وتقوم جميع 

فالريا�سة دقيقة للغاية حّتى اأّن الإن�سان نف�سه ل يفهم 

ذلك.

بع�سهم  والجامعّيون  الدين  علماء  َيحترم  اأْن  يجب  ❖❖

اأّنْ  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي  ال��واع��ي��ن  لل�سباب  وينبغي  بع�ساً، 

لهم مكانة  تعالى جعل  الدين؛ فاهلل  علماء  يحترموا 

ة، واأو�سى اأهُل بيت الوحي النا�س بهم. خا�سّ

)1)  �سورة النور، الآية: 40.
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علماء الدين هم قّوة ُكبرى، وفي حالة فقدانهم - ل  ❖❖

اأعمدة الإ�سالم، وتبقى قّوة  �سمح اهلل - فاإّنه �ستنهدم 

العدّو الجّبارة دون معار�س.

ُكّنا ن�ساهد اأحياناً بين العلماء من يفتقد الكفاءة،  اإذا  ❖❖

اختالف  ح�سب  ال��ن��ا���س  ي��خ��دم��ون  ع���اّم  ب�سكل  لكّنهم 

المواقف، واإّن خدماتهم جعلت ال�سعب يتم�ّسك باأ�سول 

الدين وفروعه. فيجب دعم هذه القدرة، والمحافظة 

اإليها  والنظر  وعمالئهم،  الأج��ان��ب  اأن��ف  رغ��م  عليها 

باحترام.

ينبغي لعلماء الدين المحترمين النظر بعين الحترام  ❖❖

لطبقة ال�سباب المثّقفين اّلذين هم في خدمة الإ�سالم 

والدولة الإ�سالمّية، وتعّر�سوا - لهذا ال�سبب - لهجوم 

واإخوٍة  ب��ررة  كاأبناء  يعتبروهم  واأْن  الأج��ان��ب،  عمالء 

اأعّزاء.

المراجع  �سّيما  ل  المحترمين،  الدين  علماء  اأو�سي  ❖❖

الموّقرين، اأْن ل يعزلوا اأنف�سهم عن ق�سايا المجتمع، 

الجمهورية  رئي�س  انتخاب  مثل  ق�سايا  عن  ة  وخا�سّ

ونّواب المجل�س.

اأّنّ  �سي�سمع،  الم�ستقبل  وج��ي��ل  ���س��اه��دت��م،  جميعكم  ❖❖
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محترفي ال�سيا�سة من اأتباع ال�سرق والغرب قد عزلوا 

وتحّملوا  الد�ستور  ث��ورة  بنيان  اأ�ّس�سوا  الذين  العلماء 

ب�سببها الم�ساّق والآلم، واأّن العلماء قد ُخدعوا باألعيب 

محترفي ال�سيا�سة فاعتبروا التدّخل في �سوؤون البلد 

في  ال�ساحة  فتركوا  مقامهم  ينا�سب  ل  والم�سلمين 

وبالد�ستور  الد�ستور  بثورة  فاأنزلوا  المتغّربين،  اأيدي 

والبلد والإ�سالم ما ي�ستلزم تالفي اآثاره زمناً طوياًل.

اإّن ل��ع��ل��م��اء ال���دي���ن ���ُس��غ��اًل ي�����س��م��و ف���وق ه���ذه الأم����ور  ❖❖

�سيذهبون  فاإّنهم  الإ�سالم  ينت�سر  التنفيذّية، وعندما 

لممار�سة اأعمالهم.

قيل  لو  اأّن��ه  وجدنا  الميدان  اإل��ى  ونزلنا  جئنا  عندما  ❖❖

اأو  اأمريكا  فاإّن  اإلى م�ساجدكم،  اذهبوا جميعاً  للعلماء 

ال�سوفييت �سيبتلعان هذه البالد.

نريد �سلوك طريق ال�ستقالل وبناء اأنف�سنا من خالل  ❖❖

للقوى  الخ�سوع  وعدم  ال�سعير،  من  الم�سنوع  الخبز 

الكبرى.

اأ�سخا�س  على  العثور  ن�ستطيع  ل  اأّننا  وجدنا  عندما  ❖❖

في جميع الأماكن يعملون مائة بالمائة للهدف اّلذي 

ا�سطررنا  و�سّبانه،  باأمواله  ال�سعب  اأجله  من  �سّحى 
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لالإذعان ليكون رئي�س الجمهورّية من العلماء ورئي�س 

وزرائنا كذلك اأحياناً.

في  م��وؤّق��ت��اً  العمل  يوا�سلون  ���س��وف  ال��دي��ن  علماء  اإّن  ❖❖

لغير  يمكن  اّل��ذي  الوقت  ذلك  اإلى  التنفيذّي  المجال 

الأجهزة  في�سّلمونهم  البالد  يديروا  اأن  الدين  علماء 

ال�سابقة وممار�سة  اإلى مواقعهم  التنفيذّية، ويعودون 

الإر�ساد.

الدكتاتورّية  ب��م��ح��ارب��ة  م��ك��ّل��ف��ون  الإ�����س����الم  ع��ل��م��اء  ❖❖

وال�ستفادة غير الم�سروعة للظالمين، واأْن ل ي�سمحوا 

واإلى  ومحرومين،  النا�س جياعاً  كبير من  ببقاء عدد 

جانبهم يتنّعم الظالمون الناهبون واآكلو الحرام.

اإّن ع��ل��م��اء الإ�����س����الم الأ���س��ي��ل��ي��ن ل���م ي��خ�����س��ع��وا اأب����داً  ❖❖

واحتفظوا  والخائنين،  ال��م��ال  وعبيد  للراأ�سمالّيين 

بهذا ال�سرف لأنف�سهم. وهذا ظلم كبير اأْن يقول اأحٌدٌ 

اإّن يد الراأ�سمالّيين هي في يَد علماء الدين الأ�سيلين 

الموؤّيدين لالإ�سالم المحّمدّي الأ�سيل.

هدف  لتحقيق  الأول���ى  المرتبة  في  هم  الدين  علماء  ❖❖

الأنبياء R واّلذي هو الوحي الإلهّي نف�سه. فلعلماء 

الدين وظيفة اإلهّية هي اأ�سمى من جميع وظائف �سائر 

النا�س.
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واجب علماء الدين الم�سيحّيين اأْن يحاربوا معنوّياً  ❖❖

لالأنبياء خالفاً  تت�سّرف  اّلتي  الكبرى  القوى  هذه 

لتعاليم  ط��ب��ق��اً  Rوخالفاًللم�سيحQ،وذلك 

الم�سيح، واأوامر الخالق العظيم، واأْن يقوموا باإر�ساد 

ال�سعب الم�سيحّي وتوجيهه لكي يكّف عن اّتباع هذه 

.Qالقوى اّلتي تعار�س الم�سيح

والعلماء  ال��ع��ل��م��ّي��ة  ال���ح���وزات  اأّن  ف��ي  ���س��ّك  ي��وج��د  ل  ❖❖

الملتزمين كانوا على طول التاريخ الإ�سالمّيّ ال�سيعّي 

اأهّم قاعدة قوّية لالإ�سالم في الوقوف اأمام الهجمات 

جهدهم  الكبار  الإ���س��الم  علماء  وب��ذل  والن��ح��راف��ات. 

والحرام  ال��ح��الل  لم�سائل  ل��ل��ت��روي��ج  حياتهم  ط���وال 

الإلهّية دون اأّي تدّخل اأو ت�سّرف.

لول الفقهاء الأعّزاء، لما كّنا ندري ما هي العلوم اّلتي  ❖❖

كانت تقّدم اليوم لعاّمة النا�س تحت عنوان علوم القراآن 

.R والإ�سالم واأهل البيت
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علماء ال�شوء

واإّن اأهل  اإذا ف�سد العاِلم وتعّفن فاإّن العاَلم باأ�سره �سيتعّفن ❖❖

جهّنم ليفّرون من ريح عالم ال�سوء، اإّن هذا التعّفن ناجٌم 

لذا  والرئا�سة،  بالمقام  والهتمام  بالدنيا  الهتمام  عن 

فاجتنبوا مثل هذه الأمور.

افتقر  اإّن الإن�سان يحتاج اإلى التعليم بعد التزكية فاإذا ❖❖

اإلى التزكية ودخل العلم قلباً لم يزّكى فاإّن ذلك يكون 

مدعاًة للف�ساد. ول قّدر اهلل اأن ي�سدر الف�ساد من قبل 

عاِلم لم يزّكي نف�سه.

ل اأقول لِك )من و�ساياه هذه لبنته( دعي العلم والعرفان  ❖❖

اأقول  بل  ان��ح��راف  ذل��ك  لأّن  وعي�سي جاهلة  والفل�سفة 

حاولي واجتهدي اأن يكون الدافع اإلهّياً ولأجل الحبيب، 

واإن عر�ست �سيئاً فليكن هلل ولتربية عباده ولي�س للرياء 

ال�سوء  علماء  من  اهلل  �سمح  ل  ت�سبحين  اإذ  والتظاهر 

اّلذين توؤذي رائحتهم النتنة اأهل جهنم)اإ�سارة اإلى رواية 

ليتاأّذون  النار  اأه��ل  »واإّن  ق��ال:  Pحيث  ر�سول اهلل  عن 

 .
(((

بريح العالم التارك لعمله«

)1)اخل�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 51.
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الم�شاجد

اأجل اهلل، ول تخ�سوا النفراد والغربة؛  انه�سوا من  ❖❖❖

فالم�ساجد اأف�سل الخنادق، والجمعة والجماعات هي 

اأن�سب �ساحة للت�سّكل وبيان م�سالح الم�سلمين.

رغم اأّنَّ الحكومات والقوى الكبرى دخلوا اليوم حرباً  ❖❖

ّد  �سِ المجازر  يرتكبون  وراح��وا  الم�سلمين،  مع  جدّية 

الم�سلمين الأبرياء والعّزل الأحرار، اإّل اأّنهم ل يملكون 

القدرة والجراأة على اإغالق م�ساجد ومعابد الم�سلمين 

اإلى الأبد، واإطفاء نور الع�سق والمعرفة لدى الماليين 

من الم�سلمين المتلّهفين.

وال�سيا�سّية  الدينّية  والمراكز  الم�ساجد  اإذا ما عّطلوا  ❖❖

لعلماء الإ�سالم، بل وحّتى لو عّلقوا العلماء على اأعواد 

على  دل��ي��اًل  �سيكون  ذل��ك  ف���اإّن  ال��م��الأ،  اأم���ام  الم�سانق 

مظلومّية الإ�سالم، و�سيوؤّدي اإلى لفت انتباه الم�سلمين 

اإلى علماء الدين، وتتّبع خطاهم اأكثر فاأكثر.

حينما كانت ال�سالة ُتقام في الم�سجد كان الم�سلمون  ❖❖

يفهمون تكليفهم من خاللها، وكانت خطط الحروب 

والتخطيط  الإع���داد  فيه  ويتّم  الم�سجد،  في  ح  تو�سّ

لإدارة �سوؤون البالد.
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اأجبروك  اإذا  الم�ساجد:  اأئّمة  من  العلماء  لأح��د  قلت  ❖❖

على تغيير راأّيك فماذا �ستفعل؟ قال: األزم المنزل ول 

اإماماً  اأجبروني على ذلك، وكنت  اأغ��ادره. قلت له: لو 

الم�سجد  اإل��ى  اليوم  نف�س  في  �ساأذهب  ف��اإّن��ي  لم�سجد 

بالزّي الجديد.

الم�سجد يقّرب  P❖❖ حينما يجل�س في  كان ر�سول اهلل 

يكن  لم  بحيث  توا�سع  بكّل  اإليهم  ويتحّدث  اأ�سحابه 

بمقدور القادمين من خارج الم�سجد والذين لم يروا 

التعّرف على الر�سولP من  ر�سول اهللP من قبل، 

الآخرين.

ًة  كان الم�سجد مركز ال�سيا�سة في عهد ر�سول اهلل ومرَّ ❖❖

يعني  والمحراب  الجي�س،  تجيي�س  مركز  وك��ان  بعده، 

مكان الحرب؛ حرب ال�سيطان وحرب الطاغوت.

الر�سول  زم��ن  ف��ي  والم�ساجد  ال��ح��رام  الم�سجد  ك��ان  ❖❖

الم�سجد  يبداأ من  وك��ان  للحروب،  P مركزاً  الأك��رم 

متى ما اأراد تعبئة النا�س واإر�سال الجيو�س.

اإّن الم�ساجد هي اّلتي حّققت الن�سر لأبناء �سعبنا، وهي  ❖❖

مراكز ح�ّسا�سة ينبغي لل�سعب الهتمام بها.
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اإّنهم يخافون من الم�سجد. علّي اأداء تكليفي واإبالغكم.  ❖❖

جميعاً  اذهبوا  الجامعة،  طلبة  اأنتم  الجامعّيون،  اأنتم 

مل ء  ينبغي  خ��ن��دق.  اإّن��ه��ا  وام��ل��وؤوه��ا.  الم�ساجد  اإل���ى 

الخنادق. يقال لها )محراب(، اأّي المكان اّلذي تنطلق 

منه الحرب. مكان الحرب. اليوم اأكثر الأّيام ح�سا�سّية 

بالن�سبة لنا، والمق�سود من اليوم هو هذا الوقت وهذا 

الع�سر.

�ستحيون  ال�سالة  واأداء  الم�ساجد  اإل��ى  بذهابكم  اإّنكم  ❖❖

هذه ال�سّنة ال�سيا�سّية الإ�سالمّية كما تفعلون ذلك في 

�سالة الجمعة والحمد هلل.
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المعلّم

اأمانته  لأّن  م��ن��اء 
ُ
الأ باقي  اأمين ويختلف عن  المعّلم  ❖❖❖

هي الإن�سان. الطفل الموؤّهل للتربية هو الأمانة، فاإّن 

خيانة هذه الأمانة - ل �سمح اهلل - �سوف ترونها في 

وقت خيانة �سعب، وخيانة مجتمع، وخيانة الإ�سالم.

اإّن هذا العمل - ورغم اأّنه �سريف جّداً وذو قيمة كبيرة  ❖❖

ذو   - الإن�سان  لبناء  ج���اوؤوا  اّل��ذي��ن  الأنبياء  لأّن��ه عمل 

الأنبياء  م�سوؤولّية  كانت  مثلما  ج��ّداً  كبيرة  م�سوؤولّية 

R كبيرة جّداً.

يجب اأْن تلتفتوا جّيداً اإلى اأّنكم ل�ستم اأفراداً عادّيين؛  ❖❖

فالذنب المرتَكب في مجال التربية والتعليم يختلف 

كثيراً عن ذلك الذنب اّلذي يرتكبه �سخ�س في دائرة 

معّينة اأو وزارة من الوزارات.

على  يق�سي  ل  معّينة  وزارة  في  المرتَكب  الذنب  اإّن  ❖❖

لو ترّبى طفل  اأّم��ا  ن���ادرة،  اإّل في ح��الت  البالد مثاًل 

التربية والتعليم تربية فا�سدة، وترّبى على  �سلك  في 

البالد  يدفع  قد  فاإّنه  وا�ستكبارّية،  �سيطانّية  اأخ��الق 

واأخالقه  ال�سيطانّية  تربيته  خالل  من  الهاوية  نحو 



179

�
� ��
�
زل

ال���س��ت��ك��ب��ارّي��ة، وي���دف���ع ب��ع��دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ن��ا���س اإلى 

الف�ساد.

احذروا كثيراً وانتبهوا لأّنكم ل�ستم اأفراداً عادّيين. اإّنكم  ❖❖

الم�ستقبل.  في  البالد  مقّدرات  �سيت�سّلم  جيل  معّلمو 

اإّنكم اأمناء على مثل هذا الجيل.

وهذه  التعليم.  جانب  اإل��ى  التربية  تمار�سوا  اأْن  يجب  ❖❖

الوظيفة ل تقت�سر على وظيفة معّلم العلوم الدينّية، 

بل هي وظيفة جميع المعّلمين مهما كانت فروعهم، 

�ساتهم. وجميع اأ�ساتذة الجامعة مهما كانت تخ�سّ

اإحداث  اإل��ى  ي���وؤّدي  ق��د  الدينّية  العلوم  معّلم  اأّن  كما  ❖❖

فقط  اهتمامه  خ��الل  من  البالد  في  واإف�ساد  م�سكلة 

بالعلوم الدينّية وعدم التوّجه لالأخالق الدينّية وبناء 

لمعّلمي غير  بالن�سبة  الأمر  ال�ساّب، كذلك  اأو  الطفل 

اإّنهم  اإذ  تعليم،  كان فيه  اأّي مجال  الدينّية في  العلوم 

�سي�ستركون بالجرم والنحراف اّلذي اأوجدوه في ذلك 

الفرع، و�سيدفعون ببالدهم اإلى الهاوية اأي�ساً.

التربية.  الدين هو  ُمعّلمي  ال�سادة ويا  اأّيها  اإّن عملكم  ❖❖

بيدكم،  اّل��ت��ي  ال��م��ج��م��وع��ة  ت��ل��ك  تعليم  عليكم  ي��ج��ب 

واعلموا اأّن التربية اأهّم من التعليم.
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 ، ❖❖R الأن��ب��ي��اء  ك���دور  المجتمع  ف��ي  المعّلم  دور  اإّن 

اإّن���ه دور مهّم  ال��ب�����س��رّي��ة،  ه��م معّلمو   R والأن��ب��ي��اء 

وح�ّسا�س للغاية، وم�سوؤولّية ثقيلة.
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المراأة والأم

باأمواله،  ا�ستراهم  وللذين  لل�ساه  ال�سّيئ  الإع��الم  اإّن  ❖❖❖

اأّن  ت�����س��ّوروا  اإّن��ه��م  ال��م��راأة بحيث  ���س��ّور للنا�س ح��رّي��ة 

ال��م��راأة ف��ي بيتها  اأْن تجل�س  اأج���ل  الإ���س��الم ج��اء م��ن 

فقط.

ل��م��اذا ن��ع��ار���س درا���س��ة ال���م���راأة؟! ل��م��اذا ن��ع��ار���س عمل  ❖❖

المراأة؟! لماذا نعار�س قيام المراأة بوظائف حكومّية؟! 

جميع  في  حّرة  فالمراأة  المراأة؟!  �سفر  نعار�س  لماذا 

هذه الأمور مثل الرجل.

اإّننا ل ن�سمح، والإ�سالم ل يريد، اأن تكون المراأة �سيئاً  ❖❖

اأو دمية باأيدينا.

واأْن  المراأة،  �سخ�سّية  على  يحافظ  اأْن  الإ�سالم  ُيريد  ❖❖

ي�سنع منها اإن�سانة جاّدة عاملة.

باأن تكون المراأة و�سيلة بيد الرجل  اإّننا ل ن�سمح اأبداً  ❖❖

من اأجل ممار�سة �سهواته.

اّلتي  وللحرّية  للمراأة  الإ�سالم  لحترام  مثيل  يوجد  ل  ❖❖

منحها اإّياها في اأّي قانون اأو مدر�سة اأخرى.
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كانت الن�سوة في �سدر الإ�سالم ي�ساركن في الجيو�س،  ❖❖

وكّن يذهبن اإلى ميادين الحرب اأي�ساً.

الإ�سالم اأخذ بيد المراأة وجعلها مقابل الرجل. ❖❖

ل��ل��م��راأة، وجعلها مقابلة  ال��ق��درة  اأع��ط��ى الإ���س��الم  لقد  ❖❖

للرجل وم�ساوية له.

ة للمراأة  ة للرجل تنا�سبه، واأحكام خا�سّ ثّمة اأحكام خا�سّ ❖❖

تنا�سبها؛ لكّن هذا ل يعني اأّن الإ�سالم قد جعل فروقاً 

بين المراأة والرجل.

ال�سيء اّلذي يعار�سه الإ�سالم هو اأْن تكون المراأة لعبة  ❖❖

بيد الرجل.

اإن�سانة كباقي النا�س، واأْن تكون  اأْن تكون  نريد المراأة  ❖❖

حّرة كباقي الأحرار.

ح��ق��وق ال��م��راأة ف��ي ال��ن��ظ��ام الإ���س��الم��ّيّ ه��ي كحقوق  ❖❖

ال���رج���ل، ف��ل��ه��ا ح���ّق ال���درا����س���ة، وح����ّق ال��ع��م��ل، وحّق 

الأ�سوات.  ك�����س��ب  وح���ّق  ال��ت�����س��وي��ت،  وح���ّق  ال��ت��م��ّل��ك، 

حّق  للرجل  اّلتي  المجالت  جميع  في  حّق  وللمراأة 

. فيها
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ط��ال��َب الإ����س���الم ال���م���راأة وال���رج���ل ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة على  ❖❖

حيثّياتهما الإن�سانّية، واأراد الإ�سالم للمراأة اأْن ل تكون 

لعبة بيد الرجل.

اّلتي كانت  الأم��ور  المراأة من تلك  الإ�سالم  اأنقذ  لقد  ❖❖

لم  للمراأة  قّدمها  اّلتي  الخدمات  واإّن  الجاهلّية.  في 

يقّدمها للرجل.

الإ�سالم خدم المراأة ب�سكل لم يكن له �سابقة في التاريخ  ❖❖

اأبداً، اإذ اإّنه اأنقذ المراأة من تلك الم�ستنقعات، واأوجد 

لها �سخ�سّيتها.

ة. لقد  ينظر الإ�سالم اإليكّن اأيتها الن�سوة بنظرة خا�سّ ❖❖

ظهر الإ�سالم في جزيرة العرب في فترة فقدت فيها 

الإ�سالم ليجعلهّن مرفوعات  الن�سوة كرامتهّن، فجاء 

من  اأكثر  بالمراأة  واهتّم  بالرجل،  و�ساواهّن  الروؤو�س، 

الرجل.

اإّن  اإذ  اأكثر من الرجال في هذه النه�سة؛  للن�ساء حّق  ❖❖

الن�سوة رّبين الرجال ال�سجعان في اأح�سانهّن.

�سي�سيب الف�سل والنحطاط تلك ال�سعوب اّلتي تفتقد  ❖❖

اإلى الن�سوة البطالت ومرّبيات الإن�سان.
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الأ�سا�س  ال��م��ق��ّدرات  في  ت�ساهم  اأْن  ال��م��راأة  على  يجب  ❖❖

للبلد.

يجب عليكّن اأّن ت�ساهمن في الن�سر كما �ساهمتّن في  ❖❖

النه�سة وكان َلُكّن الدور الأ�سا�سّي فيها.

في  وتقمَن  تنه�سَن  اأْن  عليكّن  يجب  اأّن��ه  تن�سين  ل  ❖❖

كّل موقع يقت�سي ذلك. فالبالد هي بالدكّن، ويجب 

عليكّن - اإن �ساء اهلل - اأْن تبنين بلدكّن.

في  الرجال  ي�ساركَن  الإ�سالم  �سدر  في  الن�سوة  كانت  ❖❖

الحروب. ون�ساهد و�ساهدنا كيف اأّن الن�سوة وقفَن اإلى 

جانب الرجال، بل وتقّدمَن اأمامهم في �سفوف القتال، 

لم  و�سبابهّن، ورغم ذلك  واأطفالهّن  اأنف�سهّن  وقّدمن 

يتوقفَن عن المقاومة. 

نريد اأْن ت�سل المراأة اإلى منزلة الإن�سانّية العليا. يجب  ❖❖

اأْن تمار�س المراأة دورها في تقرير م�سيرها.

بل يجب  الرجال فقط،  ب�سواعد  اإي��ران  بناء  يمكن  ل  ❖❖

على الرجال والن�ساء اأْن يبنوا هذه الخربة.

اأّن  هي  اإليها  تنتبهَن  اأْن  يجب  اّلتي  المهّمة  الم�ساألة  ❖❖

اختيارات  ي�سعن  اأْنْ  ي�ستطعن  ال���زواج  ُي��ردن  اللواتي 
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من البداية لأنف�سهّن ل تخالف ال�سرع المقّد�س، ول 

تخالف حيثّيتهّن.

اإّنما  وال��م��راأة  للرجل  الإ���س��الم  ي�سعها  اّل��ت��ي  ال��ح��دود  ❖❖

ي�ستهدف )بها( �سالحهما.

الإ�سالم يمنع الرجل من التعامل ب�سوء مع زوجته، ولو  ❖❖

لم ي�ستجب لذلك، فاإّنه ُيجري عليه الحّد، ولو لم يمتنع؛ 

فيحّق للمجتهد اأْن يطّلق المراأة.

الن�سوة  ��ة  وخ��ا���سّ ال��ع��ظ��ي��م  الإي���ران���ّي  لل�سعب  اأب����ارك  ❖❖

ال�سريف  اليوم  اإّنه  المبارك.  المراأة  المحترمات يوم 

جميع  اأ���س��ا���س  ه��ي  اّل��ت��ي  ال��م��ت��اأّل��ق،  ال���م���راأة  لعن�سر 

ال�سامية لخليفة اهلل في  الإن�سانّية والقيم  الف�سائل 

الأر�س.

�سلوات اهلل و�سالمه على هذه الحجرة ال�سغيرة اّلتي  ❖❖

كانت مظهراً لنور العظمة الإلهّية، وداراً لتربية ُخّل�س 

اأولد اآدم.

ة لدور المراأة في العالم. اإّن �سالح  ثّمة امتيازات خا�سّ ❖❖

الن�سوة  وف�ساد  ���س��الح  م��ن  ُي�ستمّد  المجتمع  وف�ساد 

فيه.
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من  يقّدم  اأْن  يمكنه  اّل��ذي  الوحيد  الكائن  المراأة هي  ❖❖

بل  المجتمع،  ي�ستقيم  اأ�سخا�ساً  المجتمع  اإلى  ح�سنه 

القيم  فيه  وتتر�ّسخ  بركاتهم  بوا�سطة  المجتمعات، 

الإن�سانّية ال�سامية، ويمكنها اأْن تكون على عك�س ذلك.

ة  ل يوجد �سك اأّن ما جرى على �سعبنا العزيز- وخا�سّ ❖❖

الخم�سين  ال�سنوات  هذه  خالل  المظلومات-  الن�سوة 

المظلمة بوا�سطة هذا النظام التعي�س، اإّنما كان ب�سبب 

خطط وبرامج م�سبقة و�سعها مجرمو العالم الكبار.

اإّن الفئة المتدّينة هي الوحيدة اّلتي يمكنها اأْن تكون  ❖❖

���س��وك��ة ف��ي ط��ري��ق ا���س��ت��ع��م��اره��م وا���س��ت��ث��م��اره��م. وراأوا 

اأّن حكماً لمرجع دينّي يتعّلق به النا�س  باأعينهم كيف 

ل يتجاوز اأكثر من ن�سف �سطر كانت له تلك القدرة، 

المقتدر  والبالط  النجليزّية  الحكومة  اأرك��ع  بحيث 

للقاجار واأدركوا اأي�ساً اأّن للن�سوة في تلك النه�سة دوراً 

اأ�سا�ساً.

الن�سوة،  اأّن  بعدها  وم��ا  ال��د���س��ت��ور  ث���ورة  ف��ي  ���س��اه��دوا  ❖❖

الطبقة  وه��ّن   - منهّن  المحرومة  ال�سريحة  ة  وخا�سّ

ع��ل��ى جّر  ق��ي��ام��ه��ّن  خ���الل  م��ن  ق����ادرات   - المتو�سطة 

الرجال اإلى الميدان.
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اليوم  ه��ذا  في  بن�سائنا  اليوم  نفتخر  اأْن  علينا  يجب  ❖❖

العزيزة. ويا له  اإيران  اّلذي هو يوم المراأة بحّق في 

بوجه  ال��ج��ل��ي��الت  ن�سوتنا  ت��ِق��ف  اأن  عظيم  ف��خ��ر  م��ن 

عليه  الق�ساء  بعد  وم��ن  ث��ّم  ال�سابق،  الظالم  النظام 

وذلك  بها،  والمرتبطين  العظمى  القوى  بوجه  تِقف 

في ال�سّف الأّول.

الن�سوة  اأول��ئ��ك  مقاومة  وب��ي��ان  ذك��ر  ع��ن  القلم  يعجز  ❖❖

العظيمات، وت�سحيتهّن في الحرب المفرو�سة.

اإّنني -  وطوال هذه الحرب - راأيت م�ساهد لالأّمهات  ❖❖

والأخوات والزوجات اللواتي فقدن اأعزتهّن، ل اأعتقد 

بوجود نظير لها في غير ثورتنا.

الم�سهد اّلذي ل اأن�ساه اأبداً - رغم اأّن جميع الم�ساهد  ❖❖

عزيز  حار�س  من  �ساّبة  بنت  زواج  م�سهد  هو   - هكذا 

للثورة قطعت كلتا يديه في الحرب، واأ�سيب في كلتا 

المعنوّيات  ذات  ال�سجاعة  البنت  فتلك  اأي�ساً.  عينيه 

ب��ال�����س��ف��اء والإخ����ال�����س قالت:  وال��م��ل��ي��ئ��ة  ال��ك��ب��ي��رة 

َدْيني  اأوؤّدي  اأّن  ال���زواج  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ل��ي  ا�سمحوا 

للثورة ولديني؛ حيث اإّنني ل اأتمّكن من الذهاب اإلى 

الجبهة!



188

 
رب
وز
اخ
ازب
�
زل

هذا اليوم المبارك هو يوم هذه المراأة، واأولئك الن�سوة  ❖❖

واإيران  الإ�سالم  لأج��ل  ُيحَفظن  اأّن  اهلل  اأ�ساأل  اللواتي 

وعظمتها.

الن�سوة  اإل���ى  مخل�س  اأٍب  م��ن  ن�سيحة  ع��ن��دي  والآن  ❖❖

اأّنْ  وه��ي  ب��اهلل،  اأزواج��ه��ّن  التحق  اللواتي  ال�ساّبات من 

العظيمة،  الإلهّية  ال�سّنة  هذه  ال��زواج،  عن  تمتنعن  ل 

واتركَن من خالل زواجكّن اأثراً مقاوماً وقّيماً مثلكّن، 

ل  اّلذين  الأ�سخا�س  بع�س  و�ساو�س  اإلى  ت�ستمعَن  ول 

يبالون بال�سالح والف�ساد.

العنا�سر  هذه  الن�سوة،  على  الأب��دّي  وال�سالم  التحّية  ❖❖

المراأة  يوم  في  الجميع  واأهنئ  والمقاومة.  العظيمة 

البالد،  لهذه  �سنداً  يكون  اأْن  ال��ب��اري  واأدع���و  العظيم، 

ومعيناً ونا�سراً للجميع.

اأنتّن )اأّيتها الن�سوة( َلُكّن ن�سيٌب وافٌر في هذه النه�سة،  ❖❖

ويمكن القول اإّن الن�سوة هّن الالتي دفعَن هذه النه�سة 

اإل��ى الأم���ام لأن��ه��ّن نزلَن اإل��ى ال�����س��وارع، حيث لم يكن 

مقّرراً اأْن ينزلن اإلى ال�سوارع.

اأنتّن حققتّن النت�سار لالإ�سالم، َوَلُكّن الن�سيب الأوفر  ❖❖

في هذا النت�سار. فحافظَن على هذا الن�سيب.
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��ق ب��ع��د ح�����س��ول ت��ح��ّول م��ع��ن��وي عند  اإّن ال��ن�����س��ر ت��ح��قَّ ❖❖

الجميع. اإّنه تحّول من عالم الغيب قد جعلكّن تتحّولَن، 

على  وحافظَن  المعنوّي،  التحّول  هذا  على  فحافظَن 

وحدة الكلمة.

اأن تلتفتَن  اأّيتها الن�سوة،  اأّيتها ال�سّيدات،  يجب عليكّن  ❖❖

اأّنه يجب عليكّن الم�ساعدة خلف الجبهات مثلما  اإلى 

يمار�س الرجال دورهم في الذهاب اإلى الجبهات.

يجب عليكّن اأْن تتهّياأن للدفاع عندما يتوّجب علينا -  ❖❖

ل �سمح اهلل - النفير العام.

اأي�����س��اً؛ دف���اع عن  اإّن خ��ن��دق العلم ه��و خ��ن��دق دف��اع��ّي  ❖❖

الثقافة  اأّن  تعرفن  واأن��ت��ّن  الإ���س��الم��ّي��ة،  الثقافة  ك��ّل 

الإ�سالمّية كانت مظلومة خالل القرون الأخيرة، بل 

منذ رحلة الر�سول الأكرم Pوحّتى يومنا هذا.

يجب علينا اأْن ُنحّيي هذه الثقافة، ويجب عليكّن اأّيتها  ❖❖

الرجال  يمار�س  مثلما  العمل  تمار�سن  اأْن  ال�سّيدات 

دورهم في جبهة العلم والثقافة.

ن��ح��ن ن��ف��خ��ر ب��م�����س��ارك��ة ن�����س��ائ��ن��ا م���ن ع��ج��ائ��ز وفتيات  ❖❖

الميادين  في  اأف�سل،  اأو  كالرجال،  وكبيرات  �سغيرات 
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رفعة  اأج���ل  م��ن  والع�سكرّية  والق��ت�����س��ادّي��ة  الثقافّية 

الإ�سالم، وتحقيق اأهداف القراآن الكريم.

نحن نفخر بم�ساركة القادرات منهّن على الحرب في  ❖❖

والدولة  الإ���س��الم  ع��ن  للدفاع  الع�سكرّية  التدريبات 

ال��واج��ب��ات المهّمة،  ُت��ع��ت��ب��ر م��ن  الإ���س��الم��ّي��ة، واّل���ت���ي 

وبتحررهّن الملتزم ال�سجاع من الحرمان اّلذي ُفر�س 

عليهّن.

نفخر اأي�ساً بم�ساركة غير القادرات منهّن على الحرب  ❖❖

في الخدمة خلف الجبهات ب�سورة اأدخلت ال�سرور على 

في  وال�سغينة  ال�سخط  واأث���ارت  ال�سعب،  اأب��ن��اء  قلوب 

قلوب الأعداء والجهلة الأ�سّد �سوءاً من الأعداء.

باأنهّن  جهاراً  يفخرَن  وه��ّن  الزينبّيات  م��راراً  �ساهدنا  ❖❖

قّدمن اأبناءهّن واأنهّن قد اآثرن بكّل �سيء في �سبيل اهلل 

ما ح�سلَن  ب��اأّن  واثقات  وهّن  العزيز،  والإ�سالم  تعالى 

اأ�سمى من جّنات النعيم، فكيف بمتاع الدنيا  عليه هو 

الحقير!

اأنتّن م�سوؤولت، وتقع عليكّن م�سوؤولّية كبيرة، فيما لو  ❖❖

تخّرج من اأح�سانكّن و�سفوفكّن - ل �سمح اهلل - اأطفال 

لم يترّبوا تربية اإن�سانّية اإ�سالمّية.
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الإن�سان  ويجّر  باأجمعه،  عالماً  �سالٌح  اإن�ساٌن  يرّبي  قد  ❖❖

ال��ف�����س��اد. فالف�ساد  اإل����ى  ال��ع��ال��م  ال��ف��ا���س��د وال��م��ن��ح��رف 

وال�سالح يبداآن من اأح�سانكّن ومن تربيتكّن ومن تلك 

المدار�س اّلتي ت�ستغلَن فيها.

الأولد. ل  األ وهو تربية  لل�سّيدات  اأه��ّم  ثّمة مو�سوع  ❖❖

رن اأنَّ اّلذين يرف�سون الأمومة وامتالك الأولد  تت�سوَّ

نوايا  لهم  ث��ان��وّي��اً،  اأم����راً  ذل��ك  وي��ع��ت��ب��رون  وتربيتهم، 

�سليمة.

اإّنهم ل يريدون للطفل اأْن ي�سبح اإن�ساناً. فاأح�سانكّن  ❖❖

تبني الإن�سان. اإّنهم يريدون ف�سل الأطفال عنكّن حّتى 

ل ُيبنى الأطفال ول ُيبنى الإن�سان.

دور  والمترّبون في  الأّم  المعزولون عن  الأطفال  ي�سبح  ❖❖

من  ومحرومون  اأجنبّي  عند  لأّنهم  دين  معقَّ الح�سانة 

عطف الأّم. واإّن هذه العقد هي اأ�سا�س جميع المفا�سد اأو 

اأكثر المفا�سد عند الب�سر.

اإّن ح�سن الأّم هو اأعظم مدر�سة يترّبى فيها الطفل. ❖❖

فت�سبقن  الأمومة،  �سرف  تملكن  ال�سّيدات  اأّيتها  اأنتّن  ❖❖

تربية  م�سوؤولّية  عليكّن  وتقع  ال�سرف،  بهذا  الرجال 

الطفل في اأح�سانكّن.
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ح�سن الأّم هو اأّول مدر�سة للطفل. ترّبي الأّم ال�سالحة  ❖❖

 - اهلل  �سمح  ل   - منحرفة  ك��ان��ت  ول��و  �سالحاً،  ط��ف��اًل 

ف�سوف يخرج الطفل من ح�سنها منحرفاً.

ة بالأّم ل مثيل لها،  لأّن الطفل يرتبط  بعالقة خا�سّ ❖❖

وينظر اإليها على اأّنها تج�ّسد كّل اآماله، فاإّنّ كالم الأّم 

وُخلقها وعملها يوؤّثر في الطفل.

كان  فلو  للطفل،  الأّول  ال�سّف  هو  الأّم  اأّن ح�سن  بما  ❖❖

طاهراً ونزيهاً ومهّذباً لن�ساأ الطفل منذ البداية ونما 

مع تلك الأخالق ال�سحيحة ومع تهذيب النف�س ذاك 

ومع ذلك العمل الجّيد.

ُخُلقها  وي�ساهد  اأّم��ه  ح�سن  في  الطفل  يكون  عندما  ❖❖

فاإّنه  ال��ح�����س��ن،  وق��ول��ه��ا  ال�سحيح،  وعملها  ال��ج��م��ي��ل، 

�سيترّبى منذ تلك اللحظة في اأعماله واأقواله تقليداً 

اآخ��ر، وتوجيهاً  اأّي تقليد  اأعمق من  واّل��ذي هو  لأّم��ه، 

منها واّلذي هو اأكثر تاأثيراً من اأّي توجيه اآخر.

اأنتّن لكّن هذه الم�سوؤولّية العظيمة، ويجب عليكّن اأن  ❖❖

تهتممَن باأطفالكّن ال�سغار اّلذين لهم نفو�س تجعلهم 

ب�سرعة،  التربية  ويقبلون  ب�سرعة،  الأم����ور  يقبلون 

ويقبلون ال�سالح والطالح ب�سرعة.
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لو  اأّن��ه  كما  اأطفالكّن.  عن  الأوليات  الم�سوؤولت  اأنتّن  ❖❖

�سعب  �سعادة  يحّقق  فقد  �سالحة  تربية  طفاًل  ربيتّن 

تربية   - اهلل  �سمح  ل   - طفل  ت��رّب��ى  اإذا  ف��اإّن��ه  باأكمله، 

فا�سدة في اأح�سانكّن فقد يوؤّدي اإلى حدوث ف�ساد في 

المجتمع.

يوم  ف��ي  الطفل  ه��ذا  ي�سبح  فقد  طفل،  اأّن���ه  تظّنّن  ل  ❖❖

ذلك  اأْن يجّر  المحتمل  المجتمع، ومن  راأ���س  ما على 

المجتمع اإلى الف�ساد؛ اإذ اإّن ف�ساده ل يقت�سر على نهب 

ذخائرنا، ول يقت�سر على تقديم بالدنا اإلى الآخرين، 

وتقديم كّل ما لدينا اإليهم، بل الأكثر من ذلك هو اأّنه 

ُيف�سد فئات عديدة في هذه البالد.

اأف�سل من المعّلم. واإّن  اأّمه  يترّبى الطفل في ح�سن  ❖❖

ما  واإّن  عالقة،  اأّي��ة  ت�ساهيها  ل  ب��اأّم��ه  الطفل  عالقة 

غره ُينق�س في قلبه، ويبقى معه  ي�سمعه من اأّمه في �سِ

حّتى النهاية.

الأّمهات اأ�سا�س الخيرات، و�سوف يكّن - ل �سمح اهلل -  ❖❖

اأ�سا�س ال�سّر فيما لو رّبين اأطفالهّن تربية �سيئة.

ترّبي اأّم معّينة طفلها تربية ح�سنة، فيقوم ذلك الطفل  ❖❖

باإنقاذ اأّمة، وقد ترّبيه تربية �سّيئة فيكون �سبباً لهالك 

اأّمة.
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ة الأّم والأب - على الأطفال،  اإّن تاأثير الأ�سرة - وخا�سّ ❖❖

ب�سكل لئق  الأولد  ترّبى  ول��و  ج���ّداً.  كبير  والأح���داث 

الآباء  وبحماية  الأّم��ه��ات  اأح�سان  في  �سحيح  وتعليم 

ف���اإّن عمل  ال��م��دار���س،  اإل���ى  ُي��ر���س��ل��ون  ث��ّم  المتدّينين، 

المعّلمين �سيكون اأ�سهل.

ل��الأّم، ومن  الطاهر  الح�سن  من  اأ�سا�ساً  التربية  تبداأ  ❖❖

الإ�سالمّية  ال��ت��رب��ي��ة  خ���الل  م��ن  وي��م��ك��ن  الأب.  ج���وار 

وال�سحيحة و�سع اللبنات الأولى لال�ستقالل والحرّية، 

واللتزام بم�سالح البالد.

يجب على الآباء والأّمهات اأْن يهتّموا ب�سلوك اأولدهم،  ❖❖

واأْن ين�سحوهم لدى م�ساهدة حركات غير عادّية حّتى 

فيخ�سروا  وال��م��ن��ح��رف��ي��ن،  بالمنافقين  ي��ن��خ��دع��وا  ل 

الدنيا والآخرة.

�سنوات  اأّن  اإل���ى  ينتبهوا  اأْن  والأّم���ه���ات  ل��الآب��اء  ينبغي  ❖❖

والتحّرك  الهيجان  �سنوات  هي  والجامعة  المدر�سة 

المجموعات  اإلى  ينجذبون  واأّنهم  لأولده��م،  بالن�سبة 

والمنحرفين من خالل اأب�سط ال�سعارات.

، في اأح�سان  ❖❖Lمن ح�سن الأم ين�ساأ الح�سين بن علّي

الأّمهات ين�ساأ العظام اّلذين ُينقذون �سعباً باأكمله.
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الإعالم وو�شائله

ُتراق   اّلتي  الدماء  اأهمّية  مثل  المطبوعات  اأهمّية  اإّن  ❖❖

اأف�����س��ل م��ن دماء  ف��ي ال��ج��ب��ه��ات، واإّن »م����داد ال��ع��ل��م��اء 

ال�سهداء«؛ فرغم اأّن قيمة دماء ال�سهداء الكبيرة جّداً 

ودورها البّناء، لكّن تاأثير الأقالم اأكبر.

عادًة فاإّن الأقالم هي اّلتي ت�سنع ال�سهداء وترّبيهم. ❖❖

ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون دور كبير ف��ي م��ج��ال الإع���الم  ❖❖

الفا�سد، وفي مجال الإعالم ال�سحيح اأي�ساً… فهذه 

ولكّن  )مهّمة(،  كذلك  المطبوعات  وجميع  الأجهزة، 

اأهمّية التلفزيون اأكبر.

هذان  البقّية.  م��ن  اأك��ب��ر  والتلفزيون  الإذاع����ة  اأه��م��ّي��ة  ❖❖

جميع  تترّبى  اأْن  يجب  ت��رب��وّي��ان.  ج��ه��ازان  ال��ج��ه��ازان 

فئات ال�سعب بوا�سطة هذين الجهازين. اإّنهما جامعة 

عاّمة؛ تنت�سر في جميع اأنحاء البالد.

والتلفزيون(  )الإذاع���ة  الجهازان  ه��ذان  يقوم  اأن  يجب  ❖❖

واأْن  ال�سعب،  - بعد ع��ّدة �سنوات - بتوعية جميع فئات 

ال��م��ف��ّك��ري��ن، ومن  ال��م��ج��اه��دي��ن، وم���ن  يجعالهم م��ن 

الم�ستقّلين، ومن الأحرار، واأْن يخّل�ساهم من التغّرب، 

ويمنحا ال�ستقالل للجماهير.
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اأهّم وظيفة لهذين الجهازين )الإذاعة والتلفزيون(، هي  ❖❖

وظيفة التعامل مع الجماهير كالمعّلم والتلميذ..

يجب على المطبوعات اأْن تحمل نداء ال�سعب، وتحمل  ❖❖

نداء الإ�سالم، وتدعو لالأحكام الإ�سالمّية، وتطبيقها، 

وتهّذب المجتمع، وتن�سر الأخالق الإلهّية.

المطبوعات  م��ن  ب��الإ���س��الم  لحقت  اّل��ت��ي  ال�سربة  اإّن  ❖❖

وو�سائل الإعالم الطاغوتّية ل ت�ساهيها اأّية �سربة من 

الأجهزة الأخرى. وقد اأف�سدت المطبوعات والمجاّلت 

والإذاعة والتلفزيون �سباننا اإلى الدرجة اّلتي قد تكون 

فيها مراكز الف�ساد الأخرى لم تقم بذلك!

ال�سينما  ودور  وال�����س��ح��اف��ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون  الإذاع�����ة  اإّن  ❖❖

وتخدير  تدمير  في  الموؤّثرة  الو�سائل  من  والم�سارح 

خبيثة  خطط  واأّي  ال�سباب.  جيل  ��ة  وخ��ا���سّ ال�سعوب 

وا�سعة كانت ُتعّد خالل القرن الأخير - ون�سفه الثاني 

خ�سو�ساً - با�ستخدام هذه الو�سائل �سواء للدعاية �سّد 

الإ�سالم و�سّد علمائه العاملين، اأو للدعاية لم�سلحة 

الم�ستعمرين الغربّيين وال�سرقّيين!!

كانت المجاّلت وال�سحافة اليومّية تفخر باأّنها تقود  ❖❖

الجمهور - ل �سّيما فئة ال�سّبان الفاعلة - اإلى الغرب 
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ت��ن�����س��ره م��ن م��ق��الت و���س��ور مبتذلة  ب��م��ا  ال�����س��رق  اأو 

موؤ�سفة، وب�سباقها في ن�سر المقالت الم�ساّدة لثقافتنا 

ولالإ�سالم.

وفي  الحالي  الإ�سالمّيّ  ال�سورى  اإلى مجل�س  و�سّيتي  ❖❖

الجمهورّية  وروؤ���س��اء  الجمهورّية  ورئي�س  الم�ستقبل، 

الق�ساء  ومجل�س  الد�ستور  اأمناء  ومجل�س  م�ستقباًل، 

لهذه  ي�سمحوا  اأْن ل  ه��ي  زم����ان،  ك���ّل  ف��ي  وال��ح��ك��وم��ة 

الأجهزة الخبرّية وال�سحافة والمجاّلت، باأن تنحرف 

عن الإ�سالم وعن م�سالح البالد.

والكتب  وال���خ���ط���اب���ات  وال���م���ق���الت  ال���دع���اي���ة  ُت���ح���رم  ❖❖

وال�سحافة المنافية لالإ�سالم، وللعّفة العاّمة وم�سالح 

كاّفة  الم�سلمين  وعلى  جميعاً  علينا  ويجب  ال��ب��الد. 

منعها، ويجب منع المدّمر من الحرّيات.

و�سائل  بين  من   - ارتباطاً  الأكثر  هو  التلفزيون  اإّن  ❖❖❖

والمجاّلت  ك��ال��م��ط��ب��وع��ات  ن��م��ل��ك��ه��ا  اّل���ت���ي  الإع�������الم 

وال�سحف وال�سينما والم�سرح والراديو - بالجماهير.

اإّن التلفزيون اأهّم من جميع و�سائل الإعالم الأخرى.  ❖❖

ويتمّكن هذا الجهاز من اأْن ُي�سلح دولة باأكملها، اأو اأْن 

ُيف�سدها. وهذا ما ل تقدر عليه ل ال�سحافة ول دور 
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ال�سينما ول الم�سارح ول الإعالم اللفظّي اّلذي ُيماَر�س 

على المنابر، اإذ اإّن لجميع هذه الو�سائل �سعاعاً محدود 

النطاق.

على  والب�سر،  ال�سمع  طريق  عن  ق��ادر،  التلفزيون  اإّن  ❖❖

تربية النا�س اأو اإف�سادهم.

يجب على كّتابنا وخطبائنا اأْن يزرعوا الأمل لدى هذا  ❖❖

ال�سعب، فال يجعلوه ي�سعر بالياأ�س.

الأمل  زرع  هي  اليوم  كّتابنا  يقّدمها  خدمة  اأف�سل  اإّن  ❖❖

ال�سرق  بوجه  يقف  اّل��ذي  ال�سعب  هذا  اأبناء  قلوب  في 

والغرب، ول يريد الخ�سوع ل�سلطة ال�سرق ول الغرب، 

واأْن يقولوا لهم اإّنكم قادرون على البقاء غير مرتبطين 

بال�سرق ول بالغرب حّتى النهاية.

اأوجد هوؤلء الكّتاب والخطباء الأمل لدى ال�سعب  لو  ❖❖

بدًل من اعترا�س بع�سهم على بع�س ومحاربة بع�سهم 

بع�ساً، وجعلوا ال�سعب ي�سعر بالثقة بنف�سه والطمئنان، 

اإذا قامت  ال�سعب،  الروحّي لدى  ال�ستقالل  واأوج��دوا 

المطبوعات  وك��ذل��ك  الخدمة  ب��ه��ذه  الإع���الم  و�سائل 

وال��ك��ّت��اب وال��خ��ط��ب��اء، ف���اأوج���دوا ه���ذا الط��م��ئ��ن��ان في 

ال�سعب، فاإّننا �سنبقى منت�سرين حّتى النهاية.
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والكّتاب  الخطباء  ننتبه نحن  اأْن ل  اإّن��ه لأم��ر موؤ�سف  ❖❖

والإذاعة والتلفزيون و�سائر المطبوعات لهذا المعنى، 

وه��و ���س��رورة زرع الأم���ل والط��م��ئ��ن��ان ف��ي ق��ل��وب هذا 

�سّبانه  دم���اء  وق����ّدم  �سمد  اّل����ذي  ال��م�����س��ّح��ي،  ال�سعب 

و�سّحى بكّل غاٍل ونفي�س من اأجل الإ�سالم وا�ستقالل 

البالد.

والتلفزيون  الإذاع�����ة  ��ة  وخ��ا���سّ  - الإع����الم  و���س��ائ��ل  اإّن  ❖❖

ومراكز التربية والتعليم العاّمة هذه - قادرة على اأداء 

خدمات كبيرة لإيران وللثقافة الإ�سالمّية.

اإّن الأجهزة اّلتي هي في تما�ّس �سمعّي اأو ب�سرّي يومّي  ❖❖

المطبوعات في  ���س��واء  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  ف��ي  النا�س  م��ع 

مقالتها وكتاباتها، اأو الإذاعة والتلفزيون في البرامج 

والتمثيلّيات والأفالم والفنون المفيدة، يجب اأن ت�سّد 

من همتها، وتعمل اأكثر.

ُيطلب من القائمين على الأجهزة اّلتي هي على تما�ّس  ❖❖

�سمعّي اأو ب�سرّي يومّي مع النا�س والفّنانين الملتزمين 

المجتمع،  وت��ه��ذي��ب  ال�سحيحة  بالتربية  اله��ت��م��ام 

والأخذ بنظر العتبار جميع فئات ال�سعب، واأن يعّلموا 

وذلك  اأح����راراً  وليكونوا  ال�سريفة  الحياة  الجماهير 

تقديم  والمتناع عن  والتمثيلّيات،  الفنون  من خالل 

الفنون ال�سّيئة والمبتذلة.
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ل��ق��د اب���ُت���ل���َي ���س��ع��ب��ن��ا ال��ع��زي��ز خ����الل ال��خ��م�����س��ي��ن �سنة  ❖❖

المخّربة  وال�����س��ح��ف  ب��ال��م��ج��اّلت  المظلمة  الأخ���ي���رة 

ال�سينما  دور  منها  والأ�سواأ  ال�سّبان،  لجيل  والمف�سدة 

والإذاعة والتلفزيون، واّلتي دفعت �سعبنا - من خالل 

برامجها - لالرتماء اأكثر فاأكثر في اأح�سان الغربّيين 

والمتغّربين.

اإّن و�سائل الإعالم ُتعّد اأكثر �سوءاً و�سرراً من المدافع  ❖❖

والدبابات والأ�سلحة المخّربة، فغالباً ما تزول اأ�سرار 

اإلى  وتنتقل  الثقافّية  الأ���س��رار  تبقى  بينما  الأ�سلحة، 

الأجيال القادمة.

واإذاعتها  دول��ة  اأّي  �سحافة  ت�سير  اأْن  يجب  عام  ب�سكل  ❖❖

وت��ل��ف��ازه��ا م��ع ال�����س��ع��ب ف��ي ط��ري��ق واح����د، وت��ك��ون في 

خدمته.

ال�سعب، وما هو  يريد  م��اذا  اأْن ترى  لل�سحافة  ينبغي  ❖❖

هذا  م��ن  ال��وع��ي  عليه، وتبّث  ي�سير  اّل����ذي  ال��ط��ري��ق 

الطريق وتهدي النا�س.

و�سلكت  لل�سعب،  خ��الف��اً  ت�سير  ���س��ح��اف��ة  ُوج����دت  اإذا  ❖❖

ال�سعب  اأّن  لو فر�سنا  ي�سلكه، حّتى  اّل��ذي  غير  طريقاً 

تاأييد  اأْن تنال  فاإّنها ل يمكنها  والدولة �سمحا بذلك، 
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هذا ال�سعب، ولي�س �سحيحاً اأْن نقول عنها اإّنها �سحافة 

وطنّية و�سحيفة وطنّية.

وامتنعَت   - اهلل  �سمح  ل   - منحرفة  مقالت  كتبَت  لو  ❖❖

عن كتابة تلك الموا�سيع اّلتي تخدم النا�س، فاإّن هذا 

ُيعّد موؤامرة. وهذا مو�سوع يختلف عن حرّية  العمل 

ال�سحافة.

يجب اأْن تكون المجّلة في خدمة البالد، وخدمة البالد  ❖❖

الإن�سان  وب��ن��اء  ال�سباب،  تربية  بالتربية؛  القيام  ه��ي 

ال�سريف والمفّكر لكي ينفع بالده.
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ال�شتقالل ورف�ض التبعّيةز

في  ارت��ب��ط��ت  ق��د  ال��ب�����س��رّي��ة  المجتمعات  غ��ال��ب��ّي��ة  اإّن  ❖❖❖

حياتها اليومّية باأ�سياد القّوة والمال، وحّتى اإّن اتخاذ 

�ُسلب منها،  العالمّي قد  �سوؤون القت�ساد  القرار حول 

الطبيعّية  الم�سادر  رغم  والفاقة  الفقر  ُتعاني  واإّنها 

الهائلة والأرا�سي الخ�سبة ال�سا�سعة والأنهر والبحار 

والغابات الوا�سعة، والثروات الطائلة في العالم.

اإّن الدول الإ�سالمّية- وب�سبب �سعف الإدارة والتبعّية-  ❖❖

تعاني و�سعاً موؤ�سفاً، مّما يتطّلب عر�س م�ساريع وبرامج 

والم�سحوقين،  ال��م��ح��روم��ي��ن  م�سالح  ت�����س��ون  ب��ّن��اءة 

يقّدمها علماء الإ�سالم والباحثون والخبراء الم�سلمون 

لإحاللها محّل النظام القت�سادّي غير ال�سليم الُمخّيم 

على العالم.

اإّن طرح الم�ساريع وتحديد اتجاه القت�ساد الإ�سالمّيّ  ❖❖

ن��ح��و ح��ف��ظ م�����س��ال��ح ال��م��ح��روم��ي��ن، وت��و���س��ي��ع نطاق 

الإ�سالم  وجهاد  الأم��ر،  ه��ذا  في  ال�ساملة  م�ساهمتهم 

لنعتاق  وُب�����س��رى  ه��دّي��ة  اأك��ب��ر  ُتعتبر  الج�سعين،  �سد 

الإن�سان من اأ�سر الفقر والفاقة.
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اإّن قيمة المرء في الحكومة الإ�سالمّية هي لمن تكون  ❖❖❖

تقواه اأكثر من غيره، ل لمن تكون ثروته وماله وقّوته 

اأكثر.

الدين  وعلماء  والزعماء  والمعنّيين  ال��م��دراء  ك��ّل  اإّن  ❖❖

ف��ي ن��ظ��ام ح��ك��وم��ة ال��ع��دل م��ك��ّل��ف��ون ب��اإق��ام��ة العالقة 

وال�سداقة والأخّوة مع الُحفاة اأكثر منها مع المتمّكنين 

والمرّفهين.

والبقاء  وال��ح��ف��اة،  المعوزين  جانب  اإل��ى  ال��وق��وف  اإّن  ❖❖

اإلى جانبهم هو فخر كبير حظي به الأولياء،  وينهي 

ال�سكوك وال�سبهات عملّياً.

اإّن م�سوؤولينا المحترمين - ورغم الح�سار القت�سادّي  ❖❖

من  م�ساعيهم  جّل  ي�سّبون   - العائدات  وقّلة  ال�سديد 

اأجل تذليل الفقر واإزالته من المجتمع.

اإّن ما يتمّناه �سعبنا وحكومتنا وم�سوؤولونا هو الق�ساء  ❖❖

على الفقر والفاقة في مجتمعنا في يوم ما، واأْن يتمّتع 

الحياة  ف��ي  ب��ال��رخ��اء  والأب����ّي  وال�سابر  العزيز  �سعبنا 

المادّية والمعنوّية.
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ن�ساأل اهلل اأْن ل ياأتي ذلك اليوم اّلذي تقوم فيه �سيا�سة  ❖❖

ر اهلل - على تنا�سي الدفاع  م�سوؤولينا في البالد - ل قدَّ

الأموال  باأ�سحاب روؤو�س  المحرومين، والهتمام  عن 

ودعمهم.

اّلذين  علماوؤنا  وث��ورت��ن��ا  ب��الدن��ا  وب��رك��ات  مفاخر  م��ن  ❖❖

نه�سوا لحماية الفقراء، واأحيوا �سعار الذود عن حقوق 

الحرمان هي عقيدتنا،  اإزال��ة  اأّن  وبما  الم�ست�سعفين. 

و�سبيل حياتنا، فاإّن الطامعين ل يَدعوننا وحالنا في 

اأكثر  علينا  الح�سار  �سّيّقوا  وق��د  اأي�����س��اً،  ال�����س��اأن  ه��ذا 

بق�سد اإ�سعاف حكومتنا وم�سوؤولينا.

مّما ل ريب فيه اأّنه بقدر ما يهاب الطغاة لهفة �سعبنا  ❖❖

ينتابهم  ال��ف��زع  ف���اإّن  الرفيعة،  قيمه  و�سائر  لل�سهادة 

لحماية  وميله  الإ���س��الم��ّيّ  القت�ساد  روح  م��ن  اأي�����س��اً 

المحرومين.

اأكثر  باندفاع  البالد  كّلما تحّركت  اأّن��ه  به  الم�سّلم  من  ❖❖

نحو اإزالة الفقر والدفاع عن المحرومين كّلما انقطعت 

اآمال الطامعين مّنا وت�ساعفت توّجهات �سعوب العالم 

نحو الإ�سالم.

على العلماء الأعّزاء اأْن ينتبهوا بعمق اإلى هذا المبداأ  ❖❖
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واأن يحفظوا لأنف�سهم �سفة »مالذ المحرومين«، هذه 

األف  من  اأكثر  عليها  م�سى  اّلتي  التاريخّية  المفخرة 

عام.

باأّل  ال�سعب  واأب��ن��اء  الم�سوؤولين  �سائر  اأو���س��ي  اإّن��ن��ي  ❖❖

المخل�س  وتوّجههم  المحرومين  ويتنا�سوا  يتجاهلوا 

ل��الإ���س��الم، وي��ت��رك��وه��م دون  ل��ل��ث��ورة، ودع��م��ه��م الكبير 

خدمة وتقدير.

الفئات  بكاّفة   - �سعبنا  اأب��ن��اء  اأّن  بالطبع  الوا�سح  من  ❖❖

ودخلوا  الثورة،  في  و�سركاء  م�ساهمون   - والقطاعات 

جميعاً ال�ساحات في �سبيل اهلل، ومن اأجل اأداء الواجب 

. الإلهّيّ

المحرومين.  ل اأظن اأّنه توجد عبادة اأكبر من خدمة ❖❖

ذات  والفئات  والمحرومون  الحفاة  اأّدى  عندما  حّقاً  ❖❖

الدخل القليل من مجتمعنا المتحان، تقّيدوا بالأحكام 

اأعّزائهم  م��ن  ب��ع��دد  الت�سحية  ح���ّد  اإل���ى  الإ���س��الم��ّي��ة 

في  وك��ان��وا موجودين  لديهم،  ما  ك��ّل  وب��ذل  و�سّبانهم 

جميع ال�ساحات.

لماذا ل نفخر بخدمة هوؤلء المخل�سين من عباد اهلل  ❖❖

والرجال ال�سجعان في تاريخ الب�سرّية؟
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نحن نقول مّرة اأخرى اإّن �سعرة واحدة من راأ�س هوؤلء  ❖❖

ال�ساكنين في الأكواخ، المنجبين لل�سهداء، اأ�سرف من 

جميع ق�سور العالم و�ساكنيها.
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الفّن والفنّانون

اّلتي  ال�سالحين  الفّنانين  لمئات  الزكّية  الدماء  اإّن  ❖❖❖

اأريقت في جبهات الع�سق وال�سهادة وال�سرف والعّزة.. 

هذه الدماء هي ر�سيد وعامل خلود فّن هوؤلء.

اأرواح  ال����دوام  على  يعّطر  اأْن  ك��ه��ذا  واأدب  ب��ف��ّن  ح���رّي  ❖❖

من�سجماً  الحّق،  لجمال  ال�ساعين  للجمال،  التّواقين 

مع عظمة وجمال الثورة الإ�سالمّية.

هو  القراآني،  بالقبول  يحظى  اّل��ذي  الوحيد  الفن  اإّن  ❖❖

المحمدّي  الإ���س��الم  حقيقة  ع��ن  الكا�سف  ال��ف��ّن  ذل��ك 

الفقراء  اإ���س��الم   ،R الهدى  اأئ��ّم��ة  اإ���س��الم  الأ�سيل؛ 

على  الم�سطهدين  اإ�سالم  الحفاة،  اإ�سالم  والبائ�سين، 

طول التاريخ المرير والمخجل.

اّل��ذي يكون �ساعقة  الفّن  النقّي هو  الفّن الجميل  اإّن  ❖❖

الدماء،  ا�سي  م�سّ وال�سيوعّيين  للراأ�سمالّيين  مدّمرة 

الترف والعبث، لالإ�سالم  المحّطم لإ�سالم  الفّن  وهو 

اللتقاطّي، اإ�سالم الم�ساومة والذّل والتقاع�س، اإ�سالم 

المترفين غير المبالين باآلم غيرهم؛ وبكلمة واحدة 

اأْن يكون مبيداً لالإ�سالم الأمريكّي.
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الفّن في مدر�سة الع�سق هو اّلذي ي�سّخ�س وي�سير اإلى  ❖❖

غوام�س ومبهمات الم�ساكل الجتماعّية والقت�سادّية 

وال�سيا�سّية والع�سكرّية.

الإ���س��الم��ّيّ ه��و ���س��ورة وا�سحة  ال��ف��ّن ف��ي العرفان  اإّن  ❖❖

للعدالة والكرامة والق�سط، وهو تج�سيد ماأ�ساة الجياع 

المغ�سوب عليهم من قبل القّوة والثروة.

الفا�سح لأولئك  الحقيقّية هو  المت�سّنم مكانته  الفّن  ❖❖

الثقافة  دم��اء  بامت�سا�س  يلتّذون  اّلذين  الطفيلّيين 

الإ�سالمّية الأ�سيلة.

من بين الفنون يجب ال�ستغال والهتمام فقط بالفّن  ❖❖

اّلذي ُيعّلم طريق مقارعة ومحاربة ناهبي العالم.

ي��ت��خ��ّل��وا عن  اأْن  ُي��م��ك��ن��ه��م  ف���ال  ل��ف��ّن��ان��ي��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ❖❖

عواتقهم  على  حملوها  اّل��ت��ي  والأم��ان��ة  م�سوؤولّياتهم 

اأن  يتيّقنوا  اأْن  بعد  ه��ي  غير  ل  واح���دة  ح��ال��ة  ف��ي  اإّل 

ظّل  في  الخالدة  حياتهم  اإل��ى  و�سلت  قد  جماهيرهم 

عقيدتها فقط دون العتماد على الغير.

حّتى  المقّد�س،  دفاعنا  جبهات  في  فّنانونا  كان  هكذا  ❖❖

اأْن قاتلوا في �سبيل اهلل  التحقوا بالرفيق الأعلى بعد 
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وفي �سبيل عّزة و�سعادة جماهيرهم، وفي طريق انت�سار 

الإ�سالم العزيز ف�سحوا كّل اأدعياء الفّن المترفين.

الإن�سانّية  الأخ���الق  م��ع  تن�سجم  م�سرحّية  اإخ���راج  اإّن  ❖❖

الإ�سالمّية تحتاج اإلى جهد، وكذلك ال�سينما؛ فلو اأرادت 

اأْن تكون هكذا فاإّن ذلك يتطّلب منها وقتاً كبيراً.

يكونا  اأْن  والم�سرح  ال�سينما  متن  ف��ي  اأب���داً  ُيكتب  ل��م  ❖❖

مركزاً للف�ساد.

اأّما ب�ساأن ما ُي�سمى بالت�سلية فاإّن الإ�سالم يرف�س كّل ما  ❖❖

يوؤْدي بالإن�سان لل�سعور بالعبثّية والتغّرب عن الذات. 

الأفالم  كذلك  ومنع  والخمر،  ال�سكر  الإ���س��الم  وَمنع 

اّلتي ُتبعد الإن�سان عن الأخالق ال�سامية.

لإف�ساد  ب��رام��ج  ت��ق��ّدم  اّل��ت��ي  ال�سينما  دور  ُنعار�س  اإّن��ن��ا  ❖❖

الثقافة الإ�سالمّية، لكّننا نوؤّيد  اأخالق �سّباننا وتدّمر 

تلك البرامج اّلتي ترّبي �سّبابنا وتنّمي الأخالق العاّمة 

وال�سليمة في المجتمع.

�سالحين.  وُخطباء  ُكّتاباً  نملك   - اهلل  وبحمد   - اإّننا  ❖❖

اإّننا نملك كّل �سيء. وبنظري فاإّن الأفالم الإيرانّية في 

اأغلبها اأف�سل من اأفالم الآخرين.
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اإّن الأفالم القادمة من الخارج ا�ستعمارّية، لذا امنعوا  ❖❖

�سالحة  تكون  اأْن  اإّل  ال�ستعمارّية،  الأجنبّية  الأف��الم 

مائة بالمائة.
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بجماهيره   - اإي����ران  ���س��ع��ب  اأْن  ب��ج��راأة  اأّدع����ي  اإّن��ن��ي  ❖❖❖

المليونّية - في الع�سر الحا�سر هو اأف�سل من �سعب 

الحجاز في عهد الر�سول P، و�سعب الكوفة والعراق 

اأمير الموؤمنين والح�سين بن علّي �سلوات  على عهد 

اهلل و�سالمه عليهما.

النبيلة  الجماهير  تقّدمها  قّيمة  م�ساعدات  اأّي  ن��رى  ❖❖

ذوو  وعليكم  علينا  يطّل  فيما  البالد،  اأنحاء  كاّفة  في 

بوجوه  بالحرب  والمت�سّررون  والمعّوقين  ال�سهداء 

ع�سقهم  عن  معّبرين  الملحمّية  وال��روح  الثقة  تبعث 

قوًل وفعاًل، ومنبع كّل ذلك هو ع�سقهم هلل واإيمانهم 

ال�سادق به تعالى وبالإ�سالم وبالآخرة.

اأبناء كهوؤلء، ونحن  بتربية  اأْن يفخر  بالإ�سالم  حرّي  ❖❖

ل�سعب  معا�سرون  كهذا  زم��ن  في  باأّننا  نفخر  جميعاً 

كهذا.

اإّن �سعبنا َوجد بنف�سه الطريق، ويوا�سل طريقه الآن.  ❖❖

ال�سباب  اأّيها  ولكم  ل�سعبنا،  الروحّي  التحّول  هذا  اإّن 

ناأمل خيراً. ولرجالنا ون�سائنا، يجعلنا 
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الثورة  اأّن  وغيرها،  الإ�سالمّية  ال��ث��ورة  بين  ال��ف��رق  ❖❖

ال�سعب  اأب���ن���اء  ع��اّم��ة  ف����اإّن  اإ���س��الم��ّي��ة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 

�سيء  مع  النا�س  عاّمة  يكون  وعندما  معها،  يكونون 

ف�ساده. ويقّل  ب�سرعة،  يتقّدم  فاإّنه  ما، 

»اهلل  كما لحظتم، فقد اجتمع �سعبنا، و�سرخ الجميع ❖❖

اأكبر« واأزال��وا جميع الموانع اّلتي كانت في طريقهم، 

والآن فاإّن اأّية قّوة ل ت�ستطيع اأْن تفعل �سيئاً.

الأخيرة، يعقد  اأّي��ام عمره  اّل��ذي يق�سي  الخمينّي،  اإّن  ❖❖

كّل اأمله عليكم اأّيها ال�سعب الإيرانّي البطل.

ال�سعب  اأّي��ه��ا  ب��اإذن اهلل.  الأع���زاء منت�سرون  اأّي��ه��ا  اأنتم  ❖❖

ال�سعوب  ل��ج��م��ي��ع  ق�����دوة  اإّن������ك  وال�����واع�����ي،  ال�����س��ج��اع 

الم�سحوقة.

في  تواجهون  اأّن��ك��م  ال�سعب  اأب��ن��اء  ي��ا  تعلموا  اأْن  يجب  ❖❖

الميدان اّلذي خطوتم فيه م�ساكل كثيرة ل تتخّل�سون 

منها اإّل من خالل مقاومتكم.

ل ت�سمحوا للخوف والقلق اأْن ياأخذ منكم ماأخذاً، وهذا  ❖❖

ما اأثبّتموه من خالل جهادكم. اّتحدوا، فاإّن انت�ساركم 

على القوى العظمى يكون حتمّياً في ظّل اتحادكم.



213

ا
از
أ
خز
ا
ل
�خ
��
�
�
زل
�خ
�
��
زل

اأقّدم التهنئة في ذكرى انت�سار الثورة الإ�سالمّية وع�سرة  ❖❖

الفجر لجميع اأبناء ال�سعب، وجميع الم�ست�سَعفين في 

العالم. واأدعو الباري تعالى اأْن يوّفق الجميع لخدمة 

عباد اهلل، واأن يديم النت�سار.

وال�سعب  ال��ح��ك��وم��ّي��ة  وال��م��وؤ���ّس�����س��ات  المجل�س  دام  م��ا  ❖❖

المتو�ّسطة،  دون  وم��ا  المتو�ّسطة  الطبقة  ه��ذه  ه��م 

اأْن ت�سيع  اأّية دولة كبيرة وقّوة كبيرة من  فلن تتمّكن 

الفو�سى.

كّلما زادت قدرة الإن�سان زاد حر�سه على امتالك مزيد  ❖❖

هذا  مثل  الكبرى  ال��ق��وى  تجد  وعندما  ال��ق��درة.  م��ن 

الإن�سان المقتدر، فاإّنها �ستقّدم له المكانات لي�سل اإلى 

ة الحكم، لكي ت�ست�سعف ال�سعب وتنهب ثرواته. �سّدّ

ل له  يجب على ال�سعْب اأْن يقف بوجه ذلك اّلذي ُت�سوِّ ❖❖

طبقة  باتجاه  تدريجّياً  في�سير   - بينكم  من   - نف�سه 

ويجب  والق���ت���دار،  ال�سلطة  ع��ن  ويبحث  المترفين، 

َيظهرون  اّل��ذي��ن  الأ�سخا�س  ه���وؤلء  اأم��ث��ال  ي��وَق��ف  اأن 

بالتدريج عند حّدهم.

اّلذي   - ال��ن��ه��ائ��ّي  الن��ت�����س��ار  تحقيق  ال�سعب  اأراد  ل��و  ❖❖

الذين  ي��راق��ب  اأن  اإّل  عليه  فما   - الجميع  اأم���ل  ه��و 
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والمجل�س  الجمهورّية،  ورئي�س  الحكومة،  ي�سّكلون 

الطبقة  من  النتقال  من  خوفاً  المجل�س،  واأع�ساء 

وبا�سطالحهم  ال��ُع��ل��ي��ا،  ال��ط��ب��ق��ة  اإل����ى  ال��م��ت��و���ّس��ط��ة 

هة. المرفَّ الطبقة 

تلجاأ القوى العظمى اأحياناً اإلى ا�ستئجار �سخ�س واحد،  ❖❖

والإغداق  �سخ�س،  خم�سمائة  اأو  مائة  اأو  �سخ�سين  اأو 

النا�س،  الويالت على روؤو���س  عليهم، ثّم ي�سّب ه��وؤلء 

الأعلى  الحكم  ويكون  جانباً،  القوى  تلك  تقف  بينما 

بيدها، وتجعل الحكم الأدنى بيد هوؤلء الأ�سخا�س في 

البلد.

ال�سعب  اأبناء  بين  الختالف  زرع  الآن  يحاولون  اإّنهم  ❖❖

لعّلهم يتمّكنون من خالل ذلك من العثور على �سخ�س 

البالد  لإ�سعاف  الق��ت��دار  فيمنحونه  ُمنفرد،  منحاز 

النا�س،  معنوّيات  واإ�سعاف  داخلّية،  وبقدرة  تدريجّياً 

فيقّدم البالد اإليهم بعد ذلك.

في ذلك اليوم اّلذي يظهر فيه النحراف - النحراف  ❖❖

من جهة حّب ال�سلطة وح��ّب المال - في البالد وفي 

الجمهورّية،  رئ��ي�����س  ول���دى  ال�����وزراء  وب��ي��ن  المجل�س 

فاعلموا اأّنه قد ظهرت عالئم انهزامنا.
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والحكومة  للنا�س،  الخدمة  اأداء  تريدون  من  يا  اأنتم  ❖❖

اّلذي  الجمهورّية  ورئي�س  النا�س،  خدمة  تريد  اّلتي 

يريد خدمة النا�س، عليكم جميعاً اأن تنتبهوا اإلى اأّنكم 

َخَدمة، واأن تعتقدوا بهذا ال�سيء وتوؤمنوا به.

الحاكم  فيها  ي��ق��ول  اّل��ت��ي  الحكومة  تلك  مثل  ن��ري��د  ❖❖

اإّن  اأو  الرئا�سة،  من  اأثمن  هي  ع  المرقَّ نعله  قيمة  اإّن 

الرئا�سة قيمتها اأقّل من هذه.

الحدود  تلك  نتخّطى  اأْن  اأردن��ا  لو  جميعاً  اأّننا  اعلموا  ❖❖

���س��ار عليها  اّل��ت��ي  وال��ط��ري��ق��ة  الإ����س���الم،  اّل��ت��ي ر�سمها 

الأنبياءR، فذلك اليوم تظهر طليعة زوال انت�سار 

الإ�سالم.

المدن  ف��ي  الدنيا  الأم��اك��ن  ف��ي  ال�ساكنين  ه���وؤلء  اإّن  ❖❖

نعمتنا،  اأول��ي��اء  ه��م  عليهم  ت�سطلحون  كما  وال��ح��ف��اة 

اأو  اأو في ال�سجون  ن��زال منفّيين  اأولئك لكّنا ل  ول��ول 

منعزلين.

الفالنّي،  ال�سّيد  اأّيها  اأن��ت  جميعاً..  تلتفتوا  اأْن  يجب  ❖❖

اّل��ذي كان في ال�سجن،  اأّن��ك نف�س ذلك ال�سخ�س  اإل��ى 

اأولئك  واأنتم  منفّياً،  ك��ان  اّل��ذي  ال�سخ�س  نف�س  واأن��ت 

كّل  من  خّل�سنا  ال�سعب  فهذا  منعزلين.  كانوا  اّلذين 
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ه��ذه الأو���س��اع، ول��و بذلنا ك��ّل عمرنا ف��ي خدمة هذه 

الجماهير لما اأّدينا حّقها.

انظروا اليوم اإلى هوؤلء اّلذين ي�سّحون باأرواحهم في  ❖❖

فيهم  عثرتم  ول��و  ينتمون؟  طبقة  اأّي��ة  اإل��ى  الجبهات، 

في  وال��ق��درة  النفوذ  اأ�سحاب  م��ن  واح��د  �سخ�س  على 

ال�سابقين، فاإّنني على ا�ستعداد لأْن اأقدم لكم جائزة.

ونّواباً  وزراء  وجعلونا  بنا  ج����اوؤوا  اّل��ذي��ن  ه��م  ه���وؤلء  ❖❖

وروؤ�ساء جمهورّية. اإّنهم اأولياء نعمتنا، ويجب اأْن ن�سكر 

اأولياء نعمتنا، ونقّدم لهم الخدمة.

اإّنها لمعنوّيات ثمينة تلك اّلتي يمتلكها هوؤلء الجنود  ❖❖

اإّنها  البالد.  الذين يحمون  والآخ��رون  الثورة  وحر�س 

روحّية طلب ال�سهادة والوقوع في فم الموت من اأجل 

اإنقاذ الإ�سالم والوطن.

ثورتنا قائمة على المعنوّيات ومعتمدة على اهلل، واّلذين  ❖❖

. يوؤّيدوننا اإّنما هم اّلذين يوؤّيدون الخطَّ التوحيديَّ

يجب علينا اأْن ل نن�سى تلك المعنوّيات اّلتي ثرنا من  ❖❖

�سعوب  اّلتي جعلت  المعنوّيات  تلك  نف�س  اأجلها، وهي 

الدنيا تتوّجه اإلى ثورتنا ُرغم ُق�سورنا في الإعالم.
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الحكومات،  ف��ي��ه  ُتخالفنا  م��ك��ان  ك���ّل  ف��ي  اأّن����ه  اع��ل��م��وا  ❖❖

واأ�سحاب القدرة، فاإّن ال�سعوب توافقنا.

واأْن  الأ�سا�س،  هي  واأفكارها  الجماهير  تكون  اأْن  يجب  ❖❖

نهتّم بالجماهير ل بالحكومات؛ فالجماهير وال�سعوب 

ت��وؤّي��د ال��ح��ّق لأّن��ه��ا ك��ان��ت تحت نير ال��ظ��ل��م، ول تريد 

الخ�سوع ل�سلطة اأمريكا وال�سوفييت.

اأْن نعمل لكي ت�ستلم  اأْن ن�سّدر الثورة، فعلينا  لو اأردنا  ❖❖

ال�سعوب زمام الحكم باأيديها.
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الم�شتَ�ْشَعفون

ظهرت جميع الأدي��ان ال�سماوّية من بين الجماهير،  ❖❖❖

وهاجمت الم�ستكبرين بم�ساعدة الم�ست�سَعفين. وكان 

الأنبياء جانب  اإلى  التاريخ  طول  على  عفون  الم�ست�سَ

R، واأوقفوا الم�ستكبرين عند حّدهم.

بين  م���ن   ❖❖Pالأكرم ال���ر����س���ول  ن��ه�����س  الإ�����س����الم  ف���ي 

من  م�ساندتهم  خ���الل  م��ن  وت��م��ّك��ن  الم�ست�سعفين، 

الق�ساء على م�ستكبري زمانه اأو من هداهم.

ثّمة حّق للم�ست�سعفين على جميع الأديان، ولهم حّق  ❖❖

على الإ�سالم لأّنهم هم اّلذين �ساعدوا في ن�سر الإ�سالم 

على طول 400) عام من تاريخه.

الأنبياء اّتبعوا  قد  كانوا  اّلذين  هم  الم�ست�سعفين  اإّن  ❖❖

الم�ست�سعفين  ب��وا���س��ط��ة  نه�ستنا  وان��ت�����س��رت   ،R

اأي�ساً، وفّر الم�ستكبرون ب�سببهم وجل�سوا في بيوتهم.

اأْن يمّن على الم�ست�سعفين �سّد  نحمد اهلل اّلذي اأراد  ❖❖

الم�ستكبرين، ويطّهر الأر�س من رج�س الم�ستكبرين، 

واأْن يرث الم�ست�سعفون حكومة الأر�س.
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اإّننا نفهم من تعليمات القراآن ال�سامية و�سيرة الر�سول  ❖❖

 Rواأئّمة الم�سلمين، ومن �سيرة الأنبياء Pالأكرم

اأْن  الم�ست�سعفين  على  يجب  اأّن��ه  ال��ق��راآن،  ينقلها  كما 

يجتمعوا معاً ويثوروا �سّد الم�ستكبرين، ول يَدعوهم 

ياأخذون حقوقهم.

لأّن ال�سهادة كانت هي الهدف فقد انت�سرنا بالقب�سة  ❖❖

والدم على جميع القوى الجهنمّية والدّبابات والبنادق 

والقوى العظمى اّلتي كانت ُت�ساند الملك ال�سابق.

لقد اأدرك )اأبناء( �سعبنا العزيز - وهم المجاهدون حّقاً  ❖❖

وال�سادقون في الدفاع عن القيم الإ�سالمّية - اأدركوا 

جّيداً اأّن الجهاد ل ين�سجم وحّب الدعة والرفاهية.

اإّن اأولئك اّلذين يتوّهمون اأْن ل تعار�س بين المجاهدة  ❖❖

ومحرومي  م�ست�سعفي  وتحرير  ا�ستقالل  �سبيل  في 

العالم وبين الراأ�سمالّية وحّب الدعة، هم غرباء حّتى 

عن األف باء الجهاد.

اّل���ذي���ن ي�����س��م��دون م��ع��ن��ا اإل�����ى ن��ه��اي��ة ال��م�����س��ي��رة، هم  ❖❖

والحرمان  الفقر  اآلم  ت��ج��ّرع��وا  اّل��ذي��ن  اأول��ئ��ك  فقط 

وال�ست�سعاف. والفقراء والموؤمنون اّلذين ل يملكون 

�سيئاً هم اأعمدة الثورة وعوامل تقّدمها الواقعّية.
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يجب علينا اأْن نبذل غاية و�سعنا لحفظ النهج الأ�سا�س  ❖❖

في الدفاع عن الم�ست�سعفين باأّي �سورة ممكنة.

هناك  اأّن  ال��ث��ورة  اإي���ران  نظام  ف��ي  الم�سوؤولون  ليعلم  ❖❖

الثورة  تحطيم  ولأج����ل   � اهلل  ع��ن  الغافلين  م��ن  ف��ئ��ة 

الفقراء  العمل ل�سالح  ي�سارعون لّتهام كّل من يريد 

وال��م��ح��ت��اج��ي��ن وي�����س��ي��ر ف��ي ط��ري��ق الإ����س���الم والثورة 

بال�سيوعّية واللتقاطّية. 

يجب اأْن يو�َسع اهلل ن�سب الأعين، وُتبَذل كّل الجهود  ❖❖

لأجل ر�سا اهلل وم�ساعدة الفقراء، ول تخ�سوا التهامات 

مهما كانت.

هوؤلء المحرومون خدموا البالد وانتف�سوا، وو�سلت  ❖❖

علينا  يخفى  ول  عليه.  هي  ما  اإل��ى  باأيديهم  النه�سة 

ول على اأّي �سخ�س اأّن طبقة المحرومين من الرجال 

وال��ن�����س��اء ه���ي اّل���ت���ي اأو���س��ل��ت ه���ذه ال��ن��ه�����س��ة لتحّقق 

ثمارها.

اأكبر  ن���داء اهلل  ورّددوا  ال�����س��وارع  اإل���ى  اّل��ذي��ن خ��رج��وا  ❖❖

ورفعوا قب�ساتهم المحكمة باإيمان ولم يبالوا بالقوى 

والن�سوة  المحترمين  ال��رج��ال  من  كانوا  ال�سيطانّية 

ذلك  في  المحرومة  الطبقة  من  كانوا  المحترمات، 

النظام.
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يعدلوا  ل  اأن  ال��دي��ن  علماء  على  يجب  اّل���ذي  ال�سيء  ❖❖

ب�سبب  تركه  لهم  ينبغي  ول  الأح���وال،  بحال من  عنه 

والحفاة  المحرومين  دع��م  ه��و  ال��م�����س��اّدة  ال��دع��اي��ات 

والدفاع عنهم، ف��اإّن من يعدل عن هذا فقد عدل عن 

عدالة الإ�سالم الجتماعّية. 

وم�سوؤولونا هو  �سعبنا وحكومتنا  يتمّناه  ما  اإّن جميع  ❖❖

الق�ساء على الفقر والفاقة في مجتمعنا في يوم ما، 

واأن يتمّتع �سعبنا العزيز وال�سابر والأبّي بالرخاء في 

حياته المادّية والمعنوّية.

اهلل  ر  ق��دَّ ل   - البالد  في  م�سوؤولينا  �سيا�سة  قامت  اإذا  ❖❖

ال��م��ح��روم��ي��ن والهتمام  ال���دف���اع ع��ن  ت��ن��ا���س��ي  - ع��ل��ى 

الأغنياء  وتمّتع  ودعمهم،  الأم���وال  روؤو����س  باأ�سحاب 

بمزيد من الرعاية والعتبار، فاإّن هذا الأمر - ل قّدر 

واأمير  الأن��ب��ي��اء  ونهج  و�سيرة  يتنافى   - ح�سوله  اهلل 

.R الموؤمنين والأئّمة المع�سومين

من مفاخر وبركات بالدنا وثورتنا اأّن علماءنا نه�سوا  ❖❖

ل��ح��م��اي��ة ال��ف��ق��راء واأح���ي���وا ���س��ع��ار ال�����ذود ع���ن حقوق 

الم�ست�سعفين.

فر�س الم�ستعمرون - من خالل عمالئهم ال�سيا�سّيين  ❖❖
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اّلذين ت�سّلطوا على النا�س - اأنظمة اقت�سادّية ظالمة 

انق�سم ب�سببها النا�س اإلى ق�سمين: ظالم ومظلوم.

ت�سعى الجماهير الجائعة والمحرومة لأْن ُتنقذ نف�سها  ❖❖

اأف�سل  ح��ي��اًة  تعي�س  حّتى  الناهبين  الحّكام  ظلم  م��ن 

وتوا�سل �سعيها هذا، اإّل اأّن الأقّلّيات الحاكمة والأجهزة 

الحكومّية الجائرة تمنعهم.

ياأخذوا  اأْن  ال��ب��ل��دان  جميع  م�ست�سعفي  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ❖❖

م  لتقدَّ منتظرين  يجل�سوا  ول  بقب�ساتهم،  حقوقهم 

لهم حقوقهم؛ فالم�ستكبرون ل يعطون حّق اأحد.
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العمل والعّمال

والجوانب  الجميع لحظوا ن�ساط هذه الفئات العاملة ❖❖

البدن  و�سالمة  ال���روح  ب�سالمة  تتمّتع  ه��ل  ال��م��ادّي��ة، 

الراأ�سمالّيين  اأولئك  اأكثر من  اأرباب العمل؟  اأكثر من 

اّلذين يجل�سون جانباً ول يعملون، ويق�سون اأعمارهم 

بالبطالة؟

قد ل ُيدرك اأكثركم هذا المعنى وهو اأّن الراأ�سمالّيين  ❖❖

واأرباب العمل والإقطاعّيين يعي�سون اأّياماً مّرة و�سعبة 

حياتهم  يعادل  عمركم  من  واح���داً  يوماً  واإّن  واأليمة، 

كّلها.

اأمزجتكم  على  يحافظ  فالعمل  العمل،  ق��در  اع��رف��وا  ❖❖

���س��ال��م��ة، ول���و ب��ق��ي الإن�����س��ان ع��اط��اًل ف�����س��وف تتوّقف 

ُيمار�س  اّلذي  اأّما  الن�ساط،  فعالّيات وخاليا بدنه عن 

تن�سط  بدنه  ف���اإّنّ خاليا  م��ح��دوداً  ول��و  فعالّية وعماًل 

وتعمل وتعّو�س النق�س.

يكون  م��ن  ال��ع��ّم��ال  م��ن  مجموعة  ف��ي  ت�ساهدون  قّلما  ❖❖

فاإّن  هلل،  والحمد  بالكاآبة،  وي�سعر  بينهم  من  مري�ساً 

الجميع ي�سعرون بالن�ساط.
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 ❖❖Pل بّد من اأّنكم �سمعتم ما ورد عن الر�سول الأكرم

من اأّنه َقبَّل يد العامل، اأي تلك اليد اّلتي اأ�سبحت 

مكانة  تعك�س  الحادثة  وه��ذه  العمل،  ب�سب  خ�سنة 

العامل على طول التاريخ.

اأّول  وه��و  كامل،  اإن�سان  اأعظم  اّل��ذي هو  الأك��رم  النبّي  ❖❖

اأفراد الإن�سان، توا�سع للعامل بهذا ال�سكل، وقّبل يده 

اّلتي هي عالمة للعمل، وقد قّبل باطن اليد، ل ظهر 

اليد، وهذه مالحظة مهّمة اإذ اإّن اآثار العمل تظهر في 

باطن اليد.

في  الحا�سل  التطّور  بمقدار  عملكم  قيمة  ف��اإّن  اليوم  ❖❖

العالم. ولو لم يعمل العامل بال�سكل اّلذي ينبغي، فاإّن 

الو�سع  ع��ن  تختلف  بارتباطات  �سيرتبط  البلد  ذل��ك 

اّلذي كان عليه في ال�سابق وفي القرون ال�سابقة وفي 

.Pعهد ر�سول اهلل

على  تق�سوا  اأْن  عملكم  خ��الل  م��ن  ت�ستطيعون  اإّن��ك��م  ❖❖

اّلتي ُوج��دت على طول  التبعّية  ه��ذا الرت��ب��اط وه��ذه 

التاريخ.

فاإّن  العمل  في  فّعالين  وكنتم  اليوم  بالعمل  قمتم  اإذا  ❖❖

اّلتي  المعنوّية والمادّية  ِقَيمه  اإلى  اإ�سافة  قيمة ذلك، 
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ترجع على �سخ�سكم، اإّنكم ت�ستطيعون تنجية بلد من 

التبعّية.

الزراعة  المعنى ونحن نعمل في  ُن��درك هذا  اأْن  يجب  ❖❖

اأّننا  اأنف�سنا  ن��ل��ّق��ن  اأْن  ي��ج��ب  وال��م��ع��ام��ل،  وال�����س��ن��اع��ة 

م�ستقّلون، ويجب اأْن نكون م�ستقّلين.

قّدمه  اّل���ذي  ال��و���س��ام  بهذا  جميعاً  نفتخر  واأن��ت��م  اإّن��ن��ا  ❖❖

بع�س  ف��ي  عنه  ج��اء  كما  اأو  ل��ك��م،   Pالأكرم ال��ر���س��ول 

الروايات الأخرى اأّنه �سّبه قطرة العرق المت�سّببة من 

ج�سم العامل بقطرة الدم ال�ساقطة من ج�سم ال�سهيد 

في �سبيل اهلل.

نف�س  له  الم�سانع  في  يت�سّبب منكم  اّل��ذي  العرق  اإّن  ❖❖

قيمة قطرات الدم اّلتي ت�سيل الآن في جبهات القتال 

من اأولئك اّلذين لهم في كّل يوم انت�سارات.

كان الرجل الثاني في الإ�سالم وهو علّي بن اأبي طالب  ❖❖

كان  الماء.  منها  وي�ستخرج  بئراً  يحفر  عاماًل،   Q

يعمل من اأجل اإعا�سة نف�سه اأي�ساً. ورغم اأّنه قد حفر 

تلك الآبار بيده فاإّنه في نف�س اليوم - بح�سب النقل - 

انتهت  وعندما  والإمامة  بالخالفة  فيه  بايعوه  اّل��ذي 

البيعة قد حمل الم�سحاة بيده وذهب للعمل.



226

ا
ل
��
�
زل
و
لخ
�
�
زل

والعامل  للعمل  قيمة  وي�سع  بالعامل،  يهتّم  الإ�سالم  ❖❖

فاإّنه  والعالم  المجاهد  اإلى  َينظر  فكما  ويحترمهما؛ 

واإّنهم  بينهم،  يفّرق  ول  وال��م��زارع  العامل  اإل��ى  َينظر 

كالم�سط اّلذي تت�ساوى اأ�سنانه.

اإْن �ساء اهلل يكون مباركاً هذا اليوم لجميع الم�ست�سعفين  ❖❖

اأّي���ه���ا العّمال  ف���ي ال��ع��ال��م ول��ل�����س��ع��ب الإي����ران����ّي ول��ك��م 

لل�سعب  العّمال  ي��وم  وب���ورك  الم�سلمون.  الملتزمون 

الملتزمين  ال�سباب  ه��وؤلء  اّل��ذي يملك مثل  الإيرانّي 

العاملين في المعامل.

الفقرّي  العمود  ت�سّكالن  ال�سعب  اأب��ن��اء  من  فئتين  اإّن  ❖❖

للبالد والثورة: الفئة الأولى هي العّمال الذين حّققوا 

واإ�سرابهم  خ��الل جهادهم  وذل��ك من  ال��ث��ورة،  انت�سار 

الوا�سع قبل الثورة؛ والثورة تتقّدم بعد انت�سارها من 

ال����دوؤوب في  وج��ه��اده��م و�سعيهم  اأي�����س��اً  خ��الل عملهم 

طريق الإ�سالم...

اإّن العّمال والفاّلحين هم اأ�سا�س ا�ستقالل البالد. ❖❖

عن  وُت��داف��ع  حدودنا  تحمي  الم�سّلحة  القوى  اأّن  كما  ❖❖

الإ�سالم ب�سجاعة و�سهامة، وتقّدم �سباباً اأعزاء من اأجل 

ذلك، فاإّن العّمال المجاهدين والفاّلحين المجاهدين 
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اإذ  الجهاد؛  ذل��ك  نظير  البالد  داخ��ل  جهاداً  يمار�سون 

اإّن اأولئك يحمون الحدود من الأخطار واأنتم تحمون 

داخل البالد من التبعّية.

)العّمال(  واأن��ت��م  اهلل،  �سبيل  ف��ي  م��ج��اه��دون  اأول��ئ��ك  ❖❖

مجاهدون في �سبيل اهلل اأي�ساً. وكما اأّن دماءهم مقّد�سة 

وذات قيمة في مح�سر اهلل تبارك وتعالى، كذلك فاإّن 

عرقكم مقّد�س في مح�سر اهلل تبارك وتعالى.

اأنحاء  �سائر  في  والفاّلحون  العّمال  اأّيها  نه�ستم  لو  ❖❖

البالد ِلما فيه تحقيق ا�ستقاللكم وحرّيتكم وم�سلحة 

بالدكم، فاإّن بالدنا �ستبقى بمناأى عن جميع الأخطار 

وتتقّدم اإلى الإمام…

اأْن  الإي��ران��ّي  وال�سعب  الم�سلمة  الجماهير  على  يجب  ❖❖

يعلم اأّن هذه الماليين العاملة في الم�سانع والمزارع 

ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى، وت��ن��ال اهتمام  ال��ب��اري  انتخبها  اإّن��م��ا 

الإ�سالم و�ساحب الإ�سالم.

يجب اأْن تكون هذه الفئة الم�سحّية �سنداً لتلك الفئات  ❖❖

بع�سهم  الجميع  يدعم  واأْن  الحدود،  على  الم�سحّية 

بع�ساً حّتى ت�سل البالد اإْن �ساء اهلل اإلى مرحلة الكتفاء 

الذاتّي.
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 .. اأخرجوا فكرة »اإّننا ل نقدر« من روؤو�سكم ل� »اإّننا نقدر«❖❖

العزم على  اأّيها الأخ��وة والأع��ّزة عندما ت�سّدون  واأنتم 

ذلك ف�سوف تتمّكنون من تحقيق الكتفاء الذاتّي.

نفعاً  واأك��ث��ره��م  قيمة،  الطبقات  اأك��ث��ر  ه��م  ال��ع��ّم��ال  اإّن  ❖❖

الب�سرّية  المجتمعات  عجلة  وت��دور  المجتمعات،  في 

العظيمة بوا�سطة تلك ال�سواعد القوّية للعمال.

اإّن حياة �سعب ما رهينة بالعمل والعامل... لذا فاإّن يوم  ❖❖

العامل هو يوم جميع اأبناء ال�سعب…

العظمى،  القوى  �سلطة  دف��ن  ي��وم  هو  العامل  ي��وم  اإّن  ❖❖

اأبعاده  ال�ستقالل بجميع  يوؤّمن  العاّم  بمعناه  فالعمل 

لم�ست�سعفي العالم، ويخلع ال�سالح من القوى الكبرى 

الناهبة.
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القومّيات والأقلّّيات

كاأ�سنان  تكون  حّتى  القومّيات  لجميع  الإ���س��الم  ج��اء  ❖❖

الِم�سط.

اأخ��رى؛ ل العرب على  اأف�سلّية لقومّية على  ل توجد  ❖❖

العجم، ول العجم على العرب، ول الُترك على غيرهم 

من القومّيات، ول الأبي�س على الأ�سود، ول الأ�سود على 

وللتدّين  للتقوى  فالأف�سلّية  بالتقوى؛  اإّل  الأبي�س، 

واللتزام بالإ�سالم.

الإ�سالمّية  الحكومة  في  الدينّية  الأقّلّيات  جميع  اإّن  ❖❖

بحرّية،  ال��دي��ن��ّي��ة  ف��رائ�����س��ه��ا  بجميع  ال��ق��ي��ام  يمكنها 

على  حقوقهم  بحماية  مكّلفة  الإ�سالمّية  والحكومة 

اأف�سل وجه.

ال�سعوب  ف��ئ��ات  ب��ي��ن  الإ����س���الم  ف��ي  ف���رق  اأّي  ي��وج��د  ل  ❖❖

في  محفوظة  ال�سعوب  جميع  حقوق  واإّن  المختلفة، 

وكذلك  روع��ي��ت،  ق��د  الم�سيحّيين  فحقوق  الإ���س��الم؛ 

اأفراد  جميع  وُيعتبر  وال��زراد���س��ت��ّي��ي��ن،  ال��ي��ه��ود  ح��ق��وق 

العالم ب�سراً، ولهم حّق الإن�سانّية.

اإّننا نحترم الأقّلّيات الدينّية، واإّنهم اأبناء �سعبنا، واأهل  ❖❖



230

�
ل
ا�
� �ّ
رب
وز
�خ
ل
ا�
و
و
�
زل

الإ�سالمّيّ  العدل  اأْن تكون حكومة  اآمل  واإّنني  بالدنا، 

جّيدة جّداً لهم، واأْن يعي�سوا هنا في ظّل ال�سالم حياة 

مرّفهة وحّرة و�سليمة.

ال�سهاينة.  عن  يختلف  ح�ساباً  اليهودّي  للمجتمع  اإّن  ❖❖

واإّن ال�سهاينة لي�سوا اأهل دين اأبداً.

الم�ست�سعفين  بم�سالح  والهتمام  الإلهّية  القدرة  اإّن  ❖❖

اإزاء الم�ستكبرين - واّلذين كان اأّولهم فرعون - والثورة 

�سّدهم هي الطرق اّلتي انتهجها مو�سى Q، وهذا 

الطائفة  ه��ذه  تطرحها  اّل��ت��ي  ال��ب��رام��ج  تلك  يخالف 

وال�سهاينة.

على  ليق�سوا  الم�ستكبرين  هاجموا  الم�ست�سَعفون  ❖❖

اّلذين  ال�سهاينة  ه��وؤلء  طريقة  بخالف  ا�ستكبارهم، 

ارتبطوا بالم�ستكبرين �سّد الم�ست�سعفين.

تعاليم  بغير  العمل  يريدون  واّلذين ل  اليهود  اأولئك  ❖❖

مو�سى ي�سعرون بالندم ب�سبب ذهابهم اإلى هناك، لأّن 

اّلذي ُي�ساهد برامجهم وقتلهم وجرائمهم وارتباطهم 

باأمريكا، ل يمكنه اأْن يتحّمل قيام طائفة با�سم المجتمع 

اليهودّي بالعمل �سّد تعاليم مو�سى.
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اإّننا نعلم اأّن لليهود ح�ساباً يختلف عن ح�ساب اأولئك،  ❖❖

ُيعار�سون  لأّنهم  اأولئك، ومخالفتنا هي  ُنخالف  واإّننا 

جميع الأديان.

اإّنهم لي�سوا من اليهود؛ اإّنهم مجموعة من ال�سيا�سّيين  ❖❖

�ستار  الأع��م��ال تحت  ببع�س  ال��ق��ي��ام  ُي��ري��دون  اّل��ذي��ن 

اليهودّية، واإّن اليهود متنّفرون منهم، ويجب اأْن يتنّفر 

منهم جميع النا�س.

بالعهد  تعتبر  ب��اأْن  الر�سمّية  الدينّية  القّلّيات  اأو�سي  ❖❖

بدينها  الملتزمين  من  نّوابها  تنتخب  واأْن  البهلوي، 

بالقوى  المرتبطين  وغير  الإ�سالمّية،  وبالجمهورّية 

المدار�س  اإل��ى  يميلون  ل  واّلذين  العالم،  في  الناهبة 

الإلحادّية والمنحرفة واللتقاطّية.
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ال�شتقالل ورف�ض التبعّيةز

اإّن ���س��ع��ارن��ا ف��ي ك���ّل الأح�����وال ه��و ق��ط��ع ي��د الأجانب  ❖❖❖

اليمينّيين والي�سارّيين عن البلد.

اإّن ازدهار البالد وا�ستقاللها وحرّيتها مع وجود التدّخل  ❖❖

اأّي  اأّي��ة مدر�سة وفي  اأّي جن�س كان ومن  الأجنبّي من 

اأمر من اأمور البالد �سواء ال�سيا�سّية اأو القت�سادّية اأو 

الثقافّية اأو الع�سكرّية لي�س �سوى حلم وخيال.

اّل��ذي ي�سمح بتدّخل الأجانب - مهما كان من�سبه  اإّن  ❖❖

والطريقة اّلتي ي�ستخدمها - في وطننا العزيز، �سواء 

نتيجتها  تكون  اّلتي  الخطط  خ��الل  من  اأو  ب�سراحة 

ا�ستمرار �سيطرة الأجنبّي اأو اإيجاد ت�سّلط جديد، ُيعتبر 

خائناً لالإ�سالم والبالد، ويجب الحتراز منه.

ي�سل  نظام  ب��اأّي  �سيدفع  وتدّخلهم  الأجانب  وج��ود  اإّن  ❖❖

ال�سعب  لإبقاء  و�سيلة  مجّرد  ليكون  الحكم  �سّدة  اإل��ى 

متخّلفاً.

ل يوجد �سّك في اأّن ثقافة اأّي مجتمع تعّد اأهّم واأعظم  ❖❖

عن�سر يوؤّثر ب�سكل اأ�سا�س في كيان ذلك المجتمع.
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ذلك  ووج��ود  هوّية  ت�سّكل  اإّن��م��ا  مجتمع  اأّي  ثقافة  اإّن  ❖❖

المجتمع، واإّن النحراف الثقافّي يوؤّدي اإلى خواء ذلك 

قوّياً  يكون  ق��د  اأّن���ه  رغ��م  ب��ال��ف��راغ،  و�سعوره  المجتمع 

ومقتدراً في المجال القت�سادّي وال�سيا�سّي وال�سناعّي 

والع�سكرّي.

لو كانت ثقافة مجتمع ما مرتبطة بالثقافة المخالفة  ❖❖

وم�ستلهمة منها، فاإّن الأبعاد الأخرى لذلك المجتمع 

والذوبان  المخالف،  الجانب  اإل��ى  بال�سرورة  �ستميل 

فيه في النهاية، وتفقد وجودها في جميع الأبعاد.

ال�ستقالل  تحقيق  اإمكانّية  نت�سّور  اأْن  ال�سذاجة  من  ❖❖

في الأبعاد الأخرى اأو في واحد منها مع وجود التبعّية 

الثقافّية.

لي�س عبثاً ومن باب ال�سدفة اأْن يكون الهدف الأ�سلّي  ❖❖

للم�ستعمرين، وعلى راأ�س جميع اأهدافهم الأخرى هو 

مهاجمة ثقافة المجتمعات اّلتي ي�سيطرون عليها.

يجب على اأبناء ال�سعب الإيرانّي ال�سريف والم�سلمين  ❖❖

اأّن  عليهم  اأّن  يعلموا  اأن  العالم  ف��ي  الأح����رار  وجميع 

لو  فيما  وال��ح��رّي��ة،  لال�ستقالل  غالياً  ثمناً  ي��ق��ّدم��وا 

اأرادوا الوقوف م�ستقّلين عن اأّية قّوة اأو اأّية قّوة عظمى 

دون اأن يميلوا اإلى اليمين اأو الي�سار.



234

�
ا�
�
آ
ّ
زل
�خ
�
ل
و�
اخ
ل
�
ّ
س�
ر
ز

باإخال�س  يعملون  الذين  ك��ّل  و�سواعد  اأي��دي  اأقّبل  اإّنني  ❖❖

ودون اّدع��اٍء من اأجل ا�ستقالل البالد واكتفائها الذاتّي، 

واأو�سيكم مّرة اأخرى بالّتكال على اهلل، واأْن ل تخ�سعوا 

لنير ال�سرق والغرب اأبداً.

الّدعة  حّب  فاإّما  ق��راره؛  يّتخذ  اأْن  ال�سعب  على  يجب  ❖❖

وقد  وال���س��ت��ق��الل.  ال�سعاب  تحّمل  اأو  وال���س��ت��ه��الك، 

�سينتخب  �سعبنا  ل��ك��ّن  ���س��ن��وات،  لب�سع  الأم����ر  ي��ط��ول 

حتماً الطريق الثاني، واّلذي هو ال�ستقالل وال�سرف 

والكرامة.

يجب علينا اأْن نتحّمل الم�ساّق وال�سعاب ل�سنوات طويلة  ❖❖

حّتى نجد اأنف�سنا نقف على اأقدامنا، ونكون م�ستقّلين، 

ول نحتاج اإلى ال�سرق ول اإلى الغرب من جديد.

هدفنا الوحيد هو تحّول الإن�سان المتغّرب اإلى اإن�سان  ❖❖

اأّي  اأّن  اإل��ى  فاطمئنوا  المهّم  هذا  اأّدينا  ولو   . اإ�سالمّيّ

�سخ�س واأّية قّوة ل يمكنها اأْن تنال مّنا.

ل يمكن لأّية اأّمة اأْن تحّقق ال�ستقالل اإّل بعد اأْن تفهم  ❖❖

ذاتها، ول يمكن لل�سعوب اأْن تحّقق ال�ستقالل ما دامت 

م�سّيعة لنف�سها وجاءت بالآخرين ليحّلوا مكانها.
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ويا له من اأ�سف كبير اأْن تملك بالدنا حقوقاً اإ�سالمّية  ❖❖

وق�ساًء اإ�سالمّياً وثقافة اإ�سالمّية اإّل اأّنه يتّم التغا�سي 

بدًل  الغرب  اّتباع  ويكون  والثقافة،  الحقوق  هذه  عن 

منها.

اإّن هذه التبعّية الفكرّية والعقلّية للغرب هي �سبب اأكثر  ❖❖

واإّنه  اأي�ساً،  وب�سعبنا  بال�سعوب  لحقت  الّتي  الم�سائب 

ال�سعوب  التغّرب من  ه��ذا  لإزال��ة  وق��ت طويل  ُيتطلَّب 

والعقول.

اإّننا ُم�ستعدون لتناول الخبز الم�سنوع من ال�سعير هنا  ❖❖

ول نريد �سيئاً من الخارج.

اإّننا ما لم نبِن على اأّن نف�س من�سوجاتنا اّلتي ن�سنعها  ❖❖

هنا تكفينا فاإّن من�سوجاتنا لن تتطّور، و�سنبقى تابعين 

للغير ونمّد اأيدينا لالآخرين.

اإّنه لأمر مخٍز ومخجل اأْن تمّد دولة ما يدها لأمريكا  ❖❖

لعدّوتها  ال���ع���وز  ي���د  ت���م���ّد  واأن  ال��ح��ن��ط��ة،  ل��ت��ع��ط��ي��ه��ا 

لترزقها.

اأْن نحّقق ال�ستقالل ما لم ي�سّمم هذا  اإّننا ل يمكننا  ❖❖

عليه  يح�سل  م��ا  وي�سنع  زراع��ت��ه،  دع��م  على  ال�سعب 

بيده.
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هذا  ي�سّمم  لم  ما  ال�ستقالل  تحقيق  يمكننا  ل  اإّن��ن��ا  ❖❖

واأْن  نف�سه،  عند  م��ن  �سيء  ك��ّل  يكون  اأْن  على  ال�سعب 

يقطع عالقته القت�سادّية والثقافّية بالخارج.

يقيناً  عندنا  واأوج��دت  اآدمّيتنا،  مّنا  �سلبت  الدعاية  اإّن  ❖❖

واأْن  ا�ستقالل بالدنا  اأردنا تحقيق  باأّنهم كّل �سيء. لو 

اأْن ُي�سّدق فاّلحنا  اإّل  اإلى غيرنا؛ فما علينا  ل نحتاج 

وعاملنا وموظفنا وجميع الفئات باأّننا اأحد الموجودات 

اأي�ساً.

اإّنهم ت�سّرفوا بحيث جعلونا نت�سّور جوعاً في المناطق  ❖❖

�سدى حيث  المياه  تذهب  واأْن  نفطنا،  اآب��ار  فيها  اّلتي 

توجد المياه، وتهمل الأرا�سي الزراعّية الخ�سبة واّلتي 

يمكن اأْن يوجد منها كّل �سيء.

اإّن المعار�سين للب�سرّية، والمعار�سين لإ�سالح الب�سر،  ❖❖

اّلتي  المناطق  تلك  ف��ي  اإعالمهم  خ��الل  م��ن  ح��اول��وا 

اأهالي  عند  ال�سعور  يزرعوا  اأْن  عليها  ال�سيطرة  اأرادوا 

تلك المناطق باأّننا ل �سيء، ويجب اأْن نح�سل على كّل 

�سيء من الطرف الآخر للحدود.

اإّن اأحد اأ�سباب تخّلف هذه البلدان اأّنها لم ت�سمح اأ�ساًل  ❖❖

بانطالق اأفكارها.
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كانت  اإّنما  اإي��ران  اّلتي هربت من  المفّكرة  العقول  اإّن  ❖❖

العقل  واإّن  ل��ه��م.  وال��ع��م��ل  الأج��ان��ب  اأف��ك��اره��ا لخدمة 

المفّكر اّلذي ُيريد وطنه وُيريد الإ�سالم وُيريد بالده 

ل معنى لأْن يهرب.

اأنا ل اأقول بامتالكنا كّل �سيء؛ اإّننا ُعّر�سنا للحرمان  ❖❖

ة في القرون  من اأّي تقّدم طوال التاريخ الحديث، خا�سّ

الأخيرة.

بعد اأْن نجوتم - اإلى حّد كبير لفت للنظر - من كثير  ❖❖

من تلك الم�سائد، حّتى فيما يتعّلق باأجهزة الطائرات 

ر   المتطّورة وفي اأمور اأخرى؛ في وقت لم يكن ُيت�سوَّ

ت�سغيل  ع��ل��ى  ق�����ادرون  الإي��ران��ّي��ي��ن  ال��خ��ب��راء  اأّن  ف��ي��ه 

الم�سانع واأمثالها، وكانت اأيدي الجميع ممدودة نحو 

ال�سرق والغرب لُي�سغِّل خبراوؤهم هذه الم�سانع.

المفرو�سة  والحرب  القت�سادّية  المقاطعة  ظ��ّل  في  ❖❖

علينا تمّكن �سّباننا الأعّزاء من �سنع القطع والأجهزة 

واأثبتوا  الحاجة،  بذلك  فاأّمنوا  اأق��ّل،  وبكلفة  الالزمة 

اأّننا قادرون لو اأردنا.

باإرادتكم  التبعّيات  دابر  لقطع  تنتف�سوا  ب��اأْن  اأو�سيكم  ❖❖

الآرّي  العرق  اأّن  واعلموا  ال���دوؤوب،  وُجهدكم  ال�َسلبة 
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والعربّي ل يقّل عن عرق �سعوب اأوروبا واأمريكا ورو�سيا، 

اإذا اكت�سف ذاته، واأبعد الياأ�س عن نف�سه.

الحا�سر  ف����ي  وال���م�������س���وؤول���ي���ن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ي��ن��ب��غ��ي  ❖❖

على  وي�سّجعوهم  خبراءهم،  ُيكرموا  اأْن  والم�ستقبل 

ا�ستيراد  ويمنعوا  والمعنوّي،  المادّي  بالدعم  العمل 

للروح  وال���م���وج���دة  ل��ل��ب��ي��وت،  ال���م���دّم���رة  ال��ب�����س��ائ��ع 

يتمّكنوا  لكي  عندهم،  ما  مع  ويتكّيفوا  ال�ستهالكّية، 

باأنف�سهم من �سنع كّل �سيء.

اإلى  دام للغرب طريق  ا�ستقاللكم ما  اإّنكم ل تحّققون  ❖❖

هنا، وما دام هوؤلء المتغّربون الموجودون في كّل مكان 

ل يغادرون بالدنا، اأو ل ي�سُلح حالهم.

اأّن تكون  اأردت��م  اأنف�سكم فيما لو  اأْن تبداأوا من  عليكم  ❖❖

بالدكم م�ستقّلة بحيث ل يتمّكن الآخرون من التدّخل 

فيها.

ل���ول ع��ن��اي��ة اهلل م��ت��ى ك��ّن��ا ق��ادري��ن ع��ل��ى تحقيق هذا  ❖❖

ال�ستقالل اّلذي منحه اهلل لنا؟

كيف كان يمكنكم اأْن تقطعوا يد اأمريكا اّلتي تحاول اأّنْ  ❖❖

تبتلع العالم عن بلدكم لول عناية اهلل وتوفيقه؟!
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كما �سمعت فاإّن رئي�س جمهورّية اأمريكا قال اإّن اإيران  ❖❖

النهاية  اإيران حّتى  الأمر، و�ستبقى  اأّول  حّقرتنا. هذا 

هذه  مثل  يد  تقطعوا  اأْن  ُيمكنكم  ك��ان  كيف  ُتحّقرك. 

ال��ق��ّوة ع��ن ب��ل��دك��م، ال��ق��ّوة اّل��ت��ي لها مثل ه��ذا الو�سع 

اليوم، ولها مثل تلك الأجهزة، وقد مّدت جذورها في 

كّل العالم، لول عناية اهلل؟!
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الحرّية

منحكم اهلل نعمة كبيرة، والآن اأنتم تحت الختبار. اإّن  ❖❖❖

نعمة الحرّية هي اأكبر نعمة عند الب�سر.

َمّن اهلل عليكم بنعمة الحرّية واختبركم بهذه الحرّية  ❖❖

ليرى ماذا تفعلون بها: هل تكفرون بنعمة اهلل وُتنزلون 

اأّنكم  اأو  ال��ن��ا���س م��ن خ���الل ح��رّي��ت��ك��م؟  ال���ع���ذاب ع��ل��ى 

الحرّية  ه��ذه  من  وت�ستفيدون  النعمة  ه��ذه  ت�سكرون 

اأف�سل ا�ستفادة؟

الديمقراطّية مندرجة في الإ�سالم، والنا�س اأحرار في  ❖❖

الإ�سالم في بيان عقائدهم اأو في اأعمالهم ما لم تكن 

ثّمة موؤامرة في المو�سوع، ولم يطرحوا م�سائل تجّر 

الجيل الإيرانّي اإلى النحراف.

توؤّدي  الغربّي  الطراز  على  الحرّية  اأّن  جميعاً  لنعلم  ❖❖

بنظر  ُمدانة  وهي  وفتية،  فتيات  ال�سّبان،  تدمير  اإلى 

والمقالت  الدعاية  تلك  ومحّرمة  والعقل،  الإ�سالم 

لالإ�سالم  المنافية  وال�سحافة  والكتب  والخطابات 

المدّمر  منع  ويجب  البالد،  وم�سالح  العاّمة  والعّفة 

من الحرّيات.
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اإّن المارك�سّيين اأحرار في بيان عقائدهم في المجتمع  ❖❖

اّلذي نفّكر باإقامته، لأّننا واثقون من اأّن الإ�سالم يلّبي 

ق���ادران على  واع��ت��ق��ادن��ا  اإيماننا  واأّن  ال��ن��ا���س؛  ح��اج��ات 

مواجهة عقيدتهم.

الكّل حّر في بيان عقيدته، لكّنه لي�س حّراً في التاآمر. ❖❖

اإّننا، ومنذ اليوم الأّول اّلذي تحّققت فيه ثورتنا، كانت  ❖❖

�سمحنا  اإي����ران، فنحن  ف��ي  م��وج��ودة  ال��ح��رّي��ات  جميع 

لجميع المجموعات ولم نمنع اأحداً.

تريد عودة  كانت  واّلتي  المتاآمرة،  الأق��الم  لتلك  قلنا  ❖❖

الأجنبّي للت�سّلط علينا مّرة اأخرى، اأْن تكّف عن عملها، 

وقّدمناها للمحاكم لنرى من هم هوؤلء؛ ووجدنا بعد 

واأبواقاً  لإ�سرائيل  مرتزقة  كانوا  اأكثرهم  اأّن  التحقيق 

لها، وكانوا اأبواقاً لأمريكا لكْن ب�سور اأخرى.

اإّن من حّق ال�سعب اأْن يمنع اّلذين يريدون التاآمر عليه  ❖❖

وحرفه واإعادة الأمور ال�سابقة، واإّل فاإّن �سعبنا، يوؤّيد 

يوؤّيد  ول  التاآمر،  ي��وؤّي��د  ل  اأّن��ه  اإّل  الحرّية،  اأن���واع  ك��ّل 

الف�ساد.

عندما تقروؤون ال�سحف فاإّنكم كثيراً ما ت�ساهدون فيها  ❖❖

والآن  ه��ذا.  اإل��ى  ُي�سيء  ذاك، وذاك  اإل��ى  ُي�سيء  اأّن هذا 
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وبعد تحّرر الأقالم فهل �سحيح اأْن يتحّدث كّل اإن�سان 

بما ي�ساء تجاه الآخرين؟!

يلقونها  اّلتي  الحرّية  كلمة  خ��الل  من  يريدون  اإّنهم  ❖❖

في عقول ال�سباب اأْن يفر�سوا �سلطتهم عليكم وي�سلبوا 

حرّيتكم. اإّنهم ُيدركون ما يفعلون؛ ويريدون من خالل 

الحرّية اأْن ي�سلبوا حرّيتكم، اأْن يوِجدوا عندكم الحرّية 

غير ال�سحيحة، وي�سلبوا منكم الحرّية الحقيقّية.

اأقالمهم  ي�سّخرون  اّلذين  اليوم  الأق��الم  اأ�سحاب  اإّن  ❖❖

تلك  نف�س  يريدون  الدين،  علماء  و�سّد  الإ�سالم  �سّد 

الحرّية، وهي تلك الحرّية اّلتي �سّممها الغرب لإف�ساد 

�سّباننا.

اأْن يمتلك حّق تقرير  �سعب  الأولّية لأّي  الحقوق  من  ❖❖

الم�سير، وتعيين �سكل ونوع الحكومة اّلتي يريدها.

في  الحقيقي  فالفرد  الإ���س��الم.  م��ب��ادئ  اأح��د  الحّرية  ❖❖

الأّمة الإ�سالمّية اإن�سان حرٌّ بالفطرة.
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اآداب الم�شـــــوؤولــّيــــة

الإ�سالم؛  تحفظوا  اأْن  فيه  لكم  ينبغي  يوم  هو  اليوم  ❖❖❖

وتتعاملوا  اأعمالكم،  ُت�سلحوا  اأْن  هو  الإ�سالم  وحفظ 

مع النا�س ب�سلوك ح�سن، وتكونوا اإخوة للجماهير.

اإّن الجماهير لي�ست منف�سلة عن حّرا�س الإ�سالم. اإّن  ❖❖

الجماهير…  ع��ن  منف�سلة  لي�ست  الإ���س��الم  حكومة 

فهي من هذا ال�سعب ومن هذه الجماهير.

يجعلهم  م��ا  اعملوا  ب��ل  يخ�سونكم،  النا�س  تجعلوا  ل  ❖❖

فلْن  �سنداً؛  لكم  ويكونون  ويحّبونكم  حولكم  يلتّفون 

كان  اإذا  خلفها.  الجماهير  كانت  ل��و  الحكومة  تنهار 

ال�سعب �سنداً لنظام فاإّن ذلك النظام لن ي�سقط.

ل  وه��ذا  لكم؛  جماهيرّية  ق��اع��دة  تك�سبوا  اأْن  ح��اول��وا  ❖❖

من�سب  اأ���س��ح��اب  اأّن��ك��م  ت��ظ��ّن��ون  ل  عندما  اإّل  يتحّقق 

ومقام.

يجب اأْن تزداد الخدمة. كّلما ترّقى هذا درجة، كّلما زاد  ❖❖

وانتبهنا  ال�سيء،  هذا  ح�سل  ولو  النا�س.  مع  توا�سعه 

اإل��ى ه��ذه الأم����ور، واعتبرنا م��ن ال��ت��اري��خ، ف���اإّن جميع 

القوى يمكنها اأْن تك�سب قاعدة جماهيرّية تحفظها.
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تكون  اأْن  ال��م��دن  جميع  ف��ي  ال�سرطة  ل��م��راك��ز  ينبغي  ❖❖

اأْن ترتجف الجماهير لمجرد  هكذا وتخدم النا�س، ل 

�سماعها بكلمة ال�سرطة، فتت�سّور اأّنها �سوف ُتوؤخذ اإلى 

ال�سجن اأو اإلى المجزرة.

جماهيرّية.  قاعدة  لكم  ولتكن  النا�س،  قلوب  اك�سبوا  ❖❖

وعندما تكون لكم مثل هذه القاعدة ف��اإّن اهلل ير�سى 

عنكم وال�سعب كذلك، ويظّل الحكم في اأيديكم، ويبقى 

النا�س �سنداً لكم.

انتبهوا بدّقة تاّمة لّلجان اّلتي تحت كفالتكم لئاّل يكون  ❖❖

فيها اأ�سخا�س يعملون خالف الإ�سالم. انتبهوا حّتى ل 

يرتكب اأ�سخا�س با�سم الإ�سالم وبا�سم الم�سلمين وبا�سم 

المعّممين عماًل ُي�سيء للوجه النا�سع لالإ�سالم.

اأبناء ال�سعب مكّلفون بالإ�سراف على جميع  اإّن جميع  ❖❖

اأّن  ���س��اه��دوا  فلو  الآن؛  ب��الإ���س��الم  المرتبطة  الأم����ور 

ارتكب   - اهلل  �سمح  ل   - الثورّية  اللجان  اأع�ساء  اأح��د 

الفاّلح  على  لوجب  الإ���س��الم  لمقّررات  مغايراً  عماًل 

على  يجب  يعتر�س،  اأْن  الكا�سب  وع��ل��ى  يعتر�س،  اأن 

يعتر�سوا  اأْن  الع��ت��را���س،  ال��دي��ن  وعلماء  المعّممين 

لي�سّححوا النحراف.
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ال��ن��ا���س، �ساهد  اأع��ي��ن  ف��ي  ُدن��ي��ا  ذا مرتبة  ف���رداً  اأّن  ل��و  ❖❖

انحرافاً من �سخ�س ذي مرتبة ُعليا في اأعين النا�س، 

فاإّن الإ�سالم ياأمره بالذهاب اإليه ونهيه. يجب اأن يقف 

اأمامه ويقول له: اإّن عملك هذا انحراف، فكفَّ عنه.

حاولوا اأْن تطّبقوا اأحكام الإ�سالم، واأْن تدفعوا الآخرين  ❖❖

باإ�سالح  مكّلف  اإن�سان  ك��ّل  اأّن  فكما  بها؛  للعمل  اأي�ساً 

نف�سه فاإّنه مكّلف باإ�سالح الآخرين. وهذا هو الهدف 

من مبداأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يتّم 

اإ�سالح المجتمع.

وُمنتقداً،  م��ق��ّوم��اً  مجتمعاً  �سيكون  ال��غ��د  مجتمع  اإّن  ❖❖

و�سوف ي�سارك فيه جميع النا�س في قيادة اأمورهم.
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النتخابات

اإّنني وفي اأّيام عمري الأخيرة اأهاجر اإلى دار الرحمة  ❖❖❖

اإلى  وُكّلي يقين وفخر بنبوغكم، و�سوف ي�سل الفخر 

حّد الكمال عندما تك�سفون عن كمال ر�سدكم الإن�سانّي 

الإ�سالمّيّّ  ال�سورى  مجل�س  انتخابات  في  الإ�سالمّيّّ 

وانتخابات رئا�سة الجمهورّية.

اإ�سالمّية  بحكومة  الملكّي  النظام  ا�ستبدال  ننوي  اإّننا  ❖❖

بمعناها الحقيقّي. اإّننا �سوف نعر�َس )المو�سوع( على 

اإي��ران جميعها م�سلمة فهم �سوف  ال��ع��اّم، ولأّن  ال��راأي 

ت�سكيل  يتّم  و���س��وف  الق�سّية  ه��ذه  ف��ي  راأي��ه��م  ُيعطون 

حكومة الجمهورّية الإ�سالمّية بعد ت�سويتهم.

اأو�سي ال�سعب النبيل باأْن يكون له ح�سوره في جميع  ❖❖

النتخابات، �سواء في النتخابات الرئا�سّية اأو انتخابات 

مجل�س ال�سورى الإ�سالمّيّّ اأو انتخابات مجل�س الخبراء 

المكّلف بتعيين مجل�س القيادة اأو القائد.

اأع�����س��اء مجل�س  انتخاب  ف��ي  ال�سعب  اأف���راد  ت��ه��اون  ل��و  ❖❖

الخبراء المكّلف بتعيين مجل�س القيادة اأو القائد، ولم 

والقانونّية  ال�سرعّية  الموازين  وفق  الخبراء  ُينتخب 
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ف��ادح��ة ل يمكن  اأ���س��راٌر  والبلد  ب��الإ���س��الم  ُتلحق  فقد 

تالفيها.

ليحر�سوا على اأْن يكون رئي�س الجمهورّية والنّواب من  ❖❖

الطبقة اّلتي لم�ست محرومّية ومظلومّية م�ست�سعفي 

ومحرومي المجتمع ومّمن ي�سعون اإلى رفاهّيتهم.

اأْن  واأ�سدقائهم  الُمر�ّسحين  ال�سادة  من  اأنتظر  اإّن��ن��ي  ❖❖

الدعاية  في  والإن�سانّية  الإ�سالمّية  الأخ��الق  يراعوا 

لأنف�سهم ولمر�ّسحيهم والمتناع عن اأّي انتقاد للطرف 

المقابل مّما يوجب الختالف وهتك الُحرمة. ولي�س 

من الإ�سالم ارتكاب اأمور خالفاً لالأخالق والأدب من 

اأجل تحقيق هدف معيَّن حّتى ولو كان اإ�سالمّياً.

اإّنني اأ�سعر برغبة كبيرة في اأن تلتزم جميع المجموعات،  ❖❖

بها  والملتزمة  الإ���س��الم��ّي��ة  بالجمهورّية  المعتقدة 

الحمالت  في  الكامل  بالهدوء  الإ�سالم،  تخدم  واّلتي 

النتخابّية في الدعاية لمر�ّسحيهم، واأْن ي�سود التفاهم 

والإخ���ال����س والأخ������ّوة الإ���س��الم��ّي��ة ع��الق��ات بع�سهم 

اإّن  اإذ  والبغ�ساء،  الفرقة  عن  ببع�س، والمتناع تماماً 

التفرقة والت�سّتت تقلق ال�سديق وُت�سعد العدّو، وتكون 

�سبباً للدعاية ال�سّيئة.
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اأْن يدّقق من اأجل منح  على ال�سعب الإيرانّي ال�سجاع  ❖❖

اأ�سواته لأولئك النّواب المتعّبدين بالإ�سالم والأوفياء 

لل�سعب، مّمن ي�سعرون بالم�سوؤولّية لخدمة الجماهير 

القول  المدافعين في  المّر،  الفقر  ذاق��وا طعم  ومّمن 

والعمل عن اإ�سالم الحفاة في الأر�س.

حّتى  ال�سالح  الإن�����س��ان  ه��و  م��ن  ت�سّخ�سوا  اأْن  عليكم  ❖❖

ُيمكنكم منحه �سوتكم.

ل يكفي لع�سو المجل�س اأْن يكون اإن�ساناً جّيداً، وي�سّلي  ❖❖

�سالته في اأّول وقتها، وي�سّلي �سالة الليل. فالمجل�س 

بحاجة اإلى اأ�سخا�س �سيا�سّيين، بحاجة اإلى خبراء في 

اأو�ساع  على  واأ�سخا�س مّطلعين  وال�سيا�سة،  القت�ساد 

العالم.

والزراعة  الجي�س  ق�سايا  تبحث  المجل�س  لجان  اإّن  ❖❖

والقت�ساد وغير ذلك ويجب اأن يكون َمن في المجل�س 

مّطلعاً على هذه الأمور.

اأْن  لل�سعب،  مر�ّسحين  تعريف  يريدون  للذين  ينبغي  ❖❖

يكون بين مر�ّسحيهم عدد من المّطلعين في الفروع 

الأكثر  هو  من  ير�ّسحوا  واأْن  المختلفة،  �سّية  التخ�سّ

كفاءة حّتى لو لم يكن من �سمن مجموعتهم.



249

�
دل
تل
ّ
د
ر
ز

بين  الف�سل  ي��ت��ّم  وفيها  اإل��ه��ّي،  ام��ت��ح��ان  الن��ت��خ��اب��ات  ❖❖

المنت�سرين لل�سوابط والمنت�سرين للجماعات، وبين 

الموؤمنين والملتزمين حّقاً وبين اأ�سحاب الّدعاءات.

مر�ّسحين  كانوا  اأو  اأنف�سهم  ر�ّسحوا  اّلذين  على  يجب  ❖❖

لح�ساب مجموعات معّينة اأْن ي�سعوا اهلل ن�سب اأعينهم 

ويقّدموا ر�ساه على ر�سا اأنف�سهم فيما لو �سعروا باأّنهم 

واأّن  المجل�س،  في  التمثيل  لم�سوؤولّية  موؤّهلين  غير 

وجودهم ل ينفع البالد.

انتخاب  اأح��رار في  البالد  اأنحاء  الجماهير في جميع  ❖❖

مر�ّسحيهم، ول يحّق لأحد اأن يفر�س نف�سه اأو مر�ّسحي 

مجموعة معّينة اأو مجموعات اأخرى عليهم، ول يحّق 

لأّي م�سوؤول اأو حزب اأو مجموعة معّينة اأو اأّي �سخ�س 

اأّنْ  اأو  ال��راأي،  اّلذين يخالفونه في  الآخرين  اأْن يهين 

يف�سحهم.

اأن ُيعطي راأيه ل�سخ�س ما ب�سكل  ل يحّق لأحد �سرعاً  ❖❖

اأعمى دون تحقيق اأو تدقيق، ولو ثبت ل�سخ�س ما راأي 

ل�سالحّية  والفئات  الأ�سخا�س  جميع  تاأييد  يخالف 

�سخ�س معّين فاإّنه ل ت�سّح التبعّية لهم.

اإذا �سّخ�ست جماعة اأو اأ�سخا�س �سالحّية فرد اأو اأفراد  ❖❖
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وح�����س��ل الط��م��ئ��ن��ان م��ن ه���ذا ال��ت��اأي��ي��د ل���دى الناخب 

فيمكنه اإعطاوؤهم �سوته.

كّل  في  المحترمين  الأه��ال��ي  على  اأّن��ه  بالذكر  جدير  ❖❖

اأ�سخا�ساً،  اأو  �سخ�ساً  ير�ّسحوا  اأْن  انتخابّية  منطقة 

�سرعاً  �سحيحاً  انتخابّياً  ن�ساطاً  لأجلهم  يمار�سوا  واأن 

وقانوناً.

مر�ّسحين  تعّين  اأْن  انتخابّية  منطقة  لأّي���ة  ي��ح��ّق  ل  ❖❖

توؤّيد �سالحّية وعدم  اأْن  اأو  اأخرى،  انتخابّية  لمنطقة 

�سالحّية المر�ّسح اأو المر�ّسحين.

وم�سوؤولّية  م�سوؤولّيتنا  م��ن  اّل��ت��ي  الأم���ور  جملة  م��ن  ❖❖

في  للح�سور  وتبعاً  اإليها  النا�س  دع��وة  ال�سادة  جميع 

ال�ساحة هو الت�سويت ب�ساأن مجل�س الخبراء.

لمن  الت�سويت  في  دائماً  اأح��رار  كذلك  وال�سعب  اإّنكم  ❖❖

ت�ساوؤون حّتى لو لم يكونوا من مر�ّسحي علماء الحوزة 

العلمّية في طهران اأو ُقّم.

لو اأّن العلماء في بداية ثورة الد�ستور كانوا في ال�ساحة،  ❖❖

والم�سلمين  ال��م��ل��ت��زم��ي��ن  وال��م��ث��ّق��ف��ي��ن  وال��م��وؤم��ن��ي��ن 

المجل�س،  على  م�سيطرين  وكانوا  كذلك،  المتدّينين 
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لما تمّكن الآخرون من المجيء اإلى المجل�س ول كان 

لنا مثل هذا اليوم حيث اأ�سبحت بالدنا خربة، وفقدنا 

عّزتنا.

وجميعكم  م�����س��وؤول��ون،  اأّن��ك��م  جميعاً  تعلموا  اأْن  يجب  ❖❖

معاَقبون، ول حاجة غداً في مح�سر اهلل لعالم الدين 

لطاّلب  ول  للجامعّي  ول  ل��ل��ف��اّلح  ول  للكا�سب  ول 

العلوم الدينّية ول للعامل ول لرّب العمل فيما لو لم 

يعملوا.

وتعالى  ت���ب���ارك  م��ح�����س��ر اهلل  ف���ي  م�������س���وؤول���ون  ك��ّل��ك��م  ❖❖

وم�سوؤولون اأمام ال�سعب والأجيال القادمة. ل تت�سّوروا 

واإّن  بكم.  مرتبط  �سيء  فكّل  ك��اّل،  معنّيين،  غير  اأّنكم 

ول  لنا،  حول  ل  فتقولوا  ال�سابق  كالزمن  لي�س  اليوم 

قدرة لنا؛ اإّنكم اليوم ق��ادرون، واإّن كّل القدرة هي بيد 

ال�سعب.

وقائد  الأرك����ان  ورئي�س  ال��ي��وم  الجمهورّية  رئي�س  اإّن  ❖❖

الجي�س هم مثلكم ومثل الكا�سب العادّي في الأمر، ل 

هو ي�ستطيع اأْن يفر�س عليكم �سيئاً، ول اأنتم ت�ستطيعون 

فر�س �سيء عليه.

يجب علينا اليوم اأْن نذهب جميعاً اإلى �سناديق القتراع  ❖❖
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بالإ�سالم  الملتزمين  الأ���س��خ��ا���س  جميعاً  وننتخب 

واّلذين ل يحملون ميوًل ي�سارّية اأو يمينّية فيبيعونا 

لهذا الطرف اأو ذاك.

النتخابات  تتّم  حّتى  ِق��واك��م  تجمعوا  اأْن  لكم  ينبغي  ❖❖

ب�سورة جّيدة.

النتخابات عبارة عن محّك بالن�سبة لكم، هل تنتخبون  ❖❖

انتخبتم  ف���اإن  ل��الإ���س��الم؟  اأو  ل��ك��م  بالن�سبة  الأ���س��ل��ح 

الأ�سلح بالن�سبة لأنف�سكم فهذا عمل �سيطانّي، اأّما لو 

كان الهدف انتخاب الأ�سلح بالن�سبة للم�سلمين، فلي�س 

اأو  اأّية مجموعة  اأين يكون واإلى  مهّماً من يكون ومن 

ال�سالح  يعني  ل  الحزب  اإلى  فالنتماء  ينتمي؛  حزٍب 

مائة بالمائة.

الملتزم  انتخاب  يعني  للم�سلمين  الأ�سلح  انتخاب  اإّن  ❖❖

اإذ ل  بالإ�سالم وبحيثّية الإ�سالم، واأْن يفهم كّل �سيء، 

اأن  بل  المجل�س،  في  للع�سوّية  لوحده  الإ�سالم  يكفي 

ال�سيا�سة  ويفهم  ب��الده  احتياجات  يعي  م�سلماً  يكون 

ومّطلعاً على ما ي�سلح البالد وما ي�سّرها.

اإّنه لأمر حتمّي اأْن يكون النا�س اأحراراً في النتخابات  ❖❖

في ظّل وجود دولة �سالحة.
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غير  فيها  يتدّخل  ول  ح��ّرة  النتخابات  تكون  عندما  ❖❖

ال�����س��ال��ح��ي��ن ف���اإّن���ه ح��ت��م��اً ���س��ي��ذه��ب ال�����س��ال��ح��ون اإلى 

المجل�س؛ وبذلك �سوف تقوم حكومة �سالحة، و�سيكون 

رئي�س الجمهورّية �سالحاً، و�سوف ل يقوم بعمل يخالف 

م�سلحة البالد.

الآداب  ال�سعب لمراعاة  اأبناء  وكّل  الفئات  اأدع��و جميع  ❖❖

مو�سوع  في  ة  خا�سّ المجالت  جميع  في  الإ�سالمّية 

النتخابات.

❖❖ اإّن الو�سع في الحكومة الإ�سالمّية هو اأّن عليكم اأنتم 

النتخابات،  عملّية  على  ُت�سرفوا  اأْن   - المحافظين   -

وتوّفروا تلك الأمور اّلتي ينبغي للدولة توفيرها، ول 

يحّق لكم اأكثر من هذا، حّتى ل ُين�سب اإليكم - ل �سمح 

اهلل - قيامكم ببع�س الأعمال، اأو تغيير ال�سناديق من 

اأجل دعم مر�سح ما.

ال�سعب،  لهذا، وتوؤّمنوا حرّية  اأْن تلتفتوا جّيداً  عليكم  ❖❖

وُتف�سحوا له المجال لإعطاء �سوته حيث يريد اإعطاء 

�سوته، والأمانة في المحافظة على ذلك الأمر.

واأْن ل  النتخابات،  في  اأح��راراً  النا�س  نترك  اأْن  يجب  ❖❖

نعمل �سيئاً بحيث ُيفر�س �سخ�س على الجماهير.
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الحمد هلل فاإّن �سعبنا يمتاز بالر�سد الدينّي وال�سيا�سّي  ❖❖

المطلوب، واإّنه �سينتخب المتدّينين واّلذين ذاقوا األم 

الم�ست�سعفين والواعين للم�سائل الدينّية وال�سيا�سّية 

ونا�سري المحرومين.

اأن  اأّي��ة ق��ّوة يمكنها  اأّن��ه ل توجد اليوم  ليعلم الجميع  ❖❖

اأو  تفر�س نائباً ما، �سواء كان ذلك رئي�س الجمهورّية 

الجي�س اأو ال�سرطة اأو قّوات الدرك، والإقطاعّيون لم 

والأع��ي��ان، ول  الأ���س��راف  اأي�ساً، وكذلك  اأث��ر  لهم  يبَق 

نملك متنّفذين. فال يوجد �سخ�س في اإيران - ومهما 

كان من�سبه - يملك القدرة على فر�س نائب ما، وعليه 

فاإّن الم�سوؤولّية اليوم تقع على عاتق ال�سعب.

لو  فيما  ال�سعب  عاتق  على  تقع  الم�سوؤولّية  كامل  اإّن  ❖❖

جانباً،  والملتزمون  الموؤمنون  وجل�س  جانباً،  جل�س 

من  للبالد  يخّططون  اّلذين  اأولئك  المجل�س  ودخ��ل 

اليمين والي�سار، واإّن اأّية قدم ُتخطى خالفاً لالإ�سالم 

فاإّنها �سُتكتب في �سحيفة اأعمال ال�سعب.
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خدمة النا�ض

يج���ب على الحكومات اأن تكون خادمة لل�س���عوب كما  ❖❖

كانت ال�س���يرة في الإ�س���الم حيث كانت الحكومة في 

خدم���ة النا����س، والجي����س في خدم���ة النا����س. كانت 

الحكوم���ة تن�س���اأ م���ن النا����س. وكذل���ك الجي�س. ولو 

ب�س���يرة  ق���د عمل���ت  ّن الحكوم���ات وال�س���عوب كان���ت  اأ

ال�س���الم  ل���كان  الم�س���لمين  ئّم���ة  واأ الأك���رم  الر�س���ول 

يم���الأ الأر�س، ولم���ا كانت هذه الختالفات و�س���فك 

الدم���اء.

وترون  ب��م��ح��ّب��ة،  ال��ن��ا���س  م��ع  تتعاملون  ع��ن��دم��ا  اإّن��ك��م  ❖❖

اأّن���ه���م م��ن��ك��م وع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��اً خ��دم��ة النا�س،  ال��ن��ا���س 

يهداأ  ال��وج��دان  ه��ذا  ف���اإّن  للجميع  خ��ادم��ة  الحكومة 

باطمئنان  وي��ن��ام  ل��ي��اًل  منزله  اإل��ى  الإن�����س��ان  فيذهب 

وفي اليوم التالي، يذهب اإلى مكان عمله، وعمله هو 

يذهب  الإدارة،  اإل��ى  ذهابه  بداية  فمن  النا�س  خدمة 

مثل  ل  النا�س،  خدمة  النا�س،  م�ساكل  ح��ّل  اأج��ل  من 

الإدارات ال�سابقة حيث كان الكثير عندما ي�ستيقظون 

ل��ك��ي��ف��ّي��ة الإيقاع  ي��خ��ط��ط��ون  ي��ذه��ب��ون وه���م  ���س��ب��اح��اً 

ي�ستغّلونهم! وكيف  بالنا�س! 
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في  حكومة  ع��ادل��ة،  حكومة  الحكومة  ت�سبح  عندما  ❖❖

خدمة النا�س، فاإّنها �ستلقي بظاللها على قلوب النا�س، 

ومثل هذه الحكومة ت�ستطيع اأن تحكم.

اأّيدكم اهلل اإن �ساء اهلل، واأبلغكم المراتب العليا، واليوم  ❖❖

ال�سبيل،  هذا  في  القدوة  لتكونوا  ال�سّبان  اأّيها  يومكم 

النا�س  خدمة  طبعاً،  اهلل  خدمة  ه��ي  ال�سعب  وخ��دم��ة 

�ساء اهلل  اإن  واأنتم  خدمة اهلل، فخدمة عباده خدمته، 

موّفقون في هذه الخدمة.

وهو  الإح�سا�س  ه��ذا  نف�س  والأن��ب��ي��اء  اهلل  لأول��ي��اء  اإّن  ❖❖

الخدمة  واأداء  واإر�سادهم  النا�س  لهداية  جاوؤوا  اأّنهم 

لهم.

واأولهم  الم�ست�سعفين  اأج��ل  م��ن  الإ���س��الم  ج��اء  لقد  ❖❖

الأهمّية الأولى.

ل تلق عن كاهلك حمل الم�سوؤولّية الإن�سانّية اّلتي هي  ❖❖

خدمة الحّق في �سورة خدمة الخلق.

يجب عليكم الآن التعاون والتعا�سد والتعبئة من اأجل  ❖❖

الجهاد �سّد الفقر والحرمان، وتعزموا هممكم  وبتاأييد 

اهلل تعالى  على اإنقاذ الجماهير الم�ست�سعفة.
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اأن يقال لي خادم اأف�سل من اأن يقال لي قائد، فالقيادة  ❖❖

اأن  اأمرنا  والإ���س��الم  الخدمة  هو  المهّم  مهّمة،  لي�ست 

نخدم.

الأع��ّزاء، فما  اأّيها  لقد عدت لأعر�س عليكم خدماتي  ❖❖

لل�سعوب  خ��ادم��اً  للجميع،  خ��ادم��اً  ���س��اأب��ق��ى  ح��ّي��اً  دم���ت 

خادماً  العظيم،  الإي��ران��ّي  لل�سعب  خادماً  الإ�سالمّية، 

ال�سرائح  لجميع  خادماً  الدين،  ولعلماء  للجامعّيين 

الج��ت��م��اع��ّي��ة ف��ي ال��وط��ن وك����ّل ال�����س��رائ��ح ف��ي البالد 

الإ�سالمّية وكّل م�ست�سعفي العالم.

ك���ذل���ك ف�����اإّن م���ن الأم������ور ال���ه���اّم���ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي اأن  ❖❖

خ�سو�ساً  اهلل  عباد  اإعانة  على  الحر�س  بها:  اأو�سي 

ال��م��ح��روم��ي��ن وال��م�����س��اك��ي��ن ال��م��ظ��ل��وم��ي��ن، ال��ذي��ن ل 

في  و�سعك  في  ما  فابذل  المجتمعات،  في  لهم  مالذ 

الأعمال  اأف�سل  م��ن  وه��و  زاد،  خير  فذلك  خدمتهم 

تقّدم  التي  الخدمات  اأف�سل  وم��ن  تعالى،  اهلل  ل��دى 

العظيم. لالإ�سالم 

واختر في خدمة عباد اهلل ما هو الأكثر نفعاً لهم ولي�س  ❖❖

ما هو الأنفع لك ولأ�سدقائك، فمثل هذا الختيار هو 

عالمة الإخال�س هلل جّل وعال.
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)ماّدياً(  المتمّكنة  الطبقات  تقدم  اأن  جميل  ه��و  ك��م  ❖❖

وب�سورة تطّوعّية على توفير الم�سكن والرفاه لبع�س 

الدنيا  ب��اأّن في ذلك خير  الأك��واخ، وليطمئّنوا  �ساكني 

والآخرة.

اأم�سي عمري في �سبيل اهلل  اإن �ساء اهلل تعالى �سوف  ❖❖

تعالى الذي هو خدمتكم.

علينا اأن ل نرى اأنف�سنا  اأبداً  دائنين لخلق اهلل عندما  ❖❖

لكونهم  ح��ّق��اً  علينا  ي��م��ّن��ون  ال��ذي��ن  ه��م  ب��ل  نخدمهم، 

و�سيلة لخدمة اهلل جّل وعال.

ال�سكر في خدمة  اأن ت�سكروا اهلل، ويتمّثل هذا  ينبغي  ❖❖

ال��ن��ا���س وخ��دم��ة اأح��ك��ام الإ���س��الم وف��ي خ��دم��ة م��ن هم 

فهوؤلء  و�سفكم،  ح�سب  الم�ست�سعفون  وهم  اأولياوؤنا 

اأو  المنفى  ف��ي  نعي�س  لكّنا  ول��وله��م  نعمتنا،  اأول��ي��اء 

اأنقذونا  الذين  هم  فهوؤلء  الهام�س.  على  اأو  ال�سجن 

واأو�سلونا اإلى هذه المنا�سب .

اإّن خدمة النا�س ل تتحّقق بالعزلة. اإّن قيمة الإن�سان  ❖❖

تتج�ّسد بالعمل الذي ي�ستطيع تقديمه للمجتمع وما 

ر�سول  ف��اإّن  نعلم  فكما  اهلل.  لعباد  يفعله  اأن  بمقدوره 

اهلل عانى الكثير من اأجل تربية النا�س ومن اأجل اإنقاذ 
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اأيدي الظالمين. كذلك عانى الذين  المظلومين من 

وكّل  الإ���س��الم.  باأحكام  تم�ّسكوا  بعده مّمن  ج��اوؤوا من 

ذلك من اأجل خدمة المحرومين.

علمّياً  وتربيتهم  حاجاتهم  وتلبية  النا�س  خدمة  اإّن  ❖❖

واأخالقّياً من اأولوّيات الأمور واإّن ذلك يقع على عاتق 

رجال الدين ومن واجبهم.
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ه��و على  اّل���ذي   - الإ���س��الم��ّيّ  ال�����س��ورى  يمتاز مجل�س  ❖❖

 - الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  موؤ�ّس�سات  جميع  راأ�س 

فهو  وطنّي؛   - اإ�سالمّي  اأّن��ه  اأهّمها  معّينة  بخ�سائ�س 

اإ�سالمّي لأّنه يبذل كّل جهده في �سبيل الموافقة على 

القوانين اّلتي ل ُتخالف الأحكام الإ�سالمّية المقّد�سة، 

ة مع وجود مجل�س �سيانة الد�ستور المحترم. خا�سّ

لل�سيوخ، بل عندنا مجل�س لل�سورى.  ل نملك مجل�ساً  ❖❖

ول نريد لمجل�س ال�سورى اأي�ساً اأن يت�سّكل من الطبقة 

النا�س  م��ن  ال��ن��ا���س.  م��ن  ���س��ورى  مجل�س  نريد  العليا، 

الملتفتين لما مّر على هذا ال�سعب، ولما اأ�سابه خالل 

ب�سعة وخم�سين �سنة الأخيرة، وعلى طول عهد النظام 

الملكّي.

اأّي  ف��ي  الإ���س��الم��ّيّ  ال�سورى  لمجل�س  نظيٌر  يوجد  ل  ❖❖

الموؤ�س�سات  ل�����س��ائ��ر  بالن�سبة  الأم����ر  وك��ذل��ك  م��ك��ان، 

الحكومّية.

يجب علينا اأْن نقراأ الفاتحة على البالد في ذلك اليوم  ❖❖

اّلذي يكون فيه لأع�ساء المجل�س ُخُلَق �سكنة الق�سور 

- ل �سمح اهلل - ويتركون الخُلق القّيم ل�سكنة الأكواخ.
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للم�سورة،  مجل�س  هو  الإ�سالمّيّ  ال�سورى  مجل�س  اإّن  ❖❖

اأن  وال��م��ف��ّك��ري��ن  لل�سادة  ينبغي  اّل���ذي  المجل�س  وه��و 

ي��ط��رح��وا ف��ي��ه ال��م�����س��ائ��ل اّل��ت��ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ال�سعب 

فقط  يتباحثوا  واأن  بينهم،  فيما  ويت�ساوروا  والبالد، 

بتلك الأمور المرتبطة بال�سعب والإ�سالم.

اإّنكم اأّيها ال�سادة نّواب عن ال�سعب للخدمة في مجل�س  ❖❖

، ويجب اأْن تطرحوا فيه ما يريده  ال�سورى الإ�سالمّيّ

وتعطوا  الإ���س��الم،  يريده  ما  ح��ول  وتت�ساوروا  ال�سعب 

راأيكم له بح�سب الترتيب المقّرر، واأْن يكون كّل �سيء 

اإ�سالمّياً.

ال�سخ�سّية  الأغ��را���س  ن��ت��رك  اأْن  جميعاً  علينا  يجب  ❖❖

جانباً.

اإّن مجل�س ال�سورى الإ�سالمّيّ لي�س في محفظة مغلَقة  ❖❖

اإّنه  اأع�سائه، بل  اإّل لنف�س  حّتى ل تنك�سف انحرافاته 

يح�سل  ما  بن�سر  والتلفزيون  الإذاع���ة  وتقوم  مفتوح، 

فيه، فيرى وي�سمع كّل اأبناء اإيران ما يدور فيه.

لو تّمت ال�سورى �سمن اأجواء اإ�سالمّية، و�سيطر عليهم  ❖❖

اإل���ى حرب  ���س��وف ل تنتهي  ف��اإّن��ه��ا   ، الإ���س��الم��ّيّ الُخلق 

و�سراع.
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فاأنتم  به؛  ال�سعب  فّو�سكم  بما  تقوموا  اأْن  لكم  ينبغي  ❖❖

نّواب ال�سعب وُع�سارة ف�سائل ال�سعب.

والأحكام  الإ���س��الم  وُي��ري��د  اإ�سالمّي  �سعب  هو  ال�سعب  ❖❖

الإ�سالمّية، واأنتم لم تنوبوا عن ال�سعب لتجل�سوا في 

ُيعّد  فاإّنه  هذا  وقع  اإذا  ح�ساباتكم.  وت�سّفوا  المجل�س 

انحرافاً، وتكون اأماكنكم هذه ماأخوذة غ�سباً.

اأّن نّوابهم هم في خدمة  عندما ي�ساهد جميع النا�س  ❖❖

البلد وخدمة الإ�سالم ب�سدق واإخال�س واأّن مناظراتهم 

هو  به  يقومون  اّل��ذي  والتفتي�س  والبحث  اإ�سالمّية، 

بحث وتفتي�س اإ�سالمّي، فاإّن هذا ُي�سبح تعليماً لجميع 

خارج  هم  ولمن  البلد  ه��ذا  في  هم  اّلذين  الأ�سخا�س 

البلد حيث ت�سل الأمواج.

المجل�س  اإل���ى  ت��دخ��ل��وا  اأْن  ال��ن��ّواب  اأن��ت��م  عليكم  يجب  ❖❖

اإ�سافة  ال�سالح،  بهذا  النا�س  وترّبوا  الأخ��الق،  ب�سالح 

اإلى طرح الم�سائل اّلتي يحتاج اإليها ال�سعب، واأْن تظهر 

انق�ساء  بعد  ومباحثاتكم  مناظراتكم  اآث��ار  النا�س  في 

ب�سعة �سنوات من المجل�س.

ويناق�سها  الم�سائل  ي��ط��رح  اأْن  المجل�س  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ❖❖

�سو�ساء،  اأو  �سجيج  اأّي  دون  �سحيح  ب�سكل  وينتقدها 
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واأن يبحث المعار�س والموؤّيد دون اأّية فو�سى، ثّم يتّم 

القتراع.

الإ�سالمّية  ال��م��ط��ال��ب  م��ج��م��وع��ة  اإّن  ال��ق��ول  ي��ج��ب  ❖❖

واأهّمها حّل م�ساكله والق�ساء  المجل�س،  لل�سعب من 

الملتوي  الإدارّي  ال��ن��ظ��ام  وت��غ��ي��ي��ر  ح��رم��ان��ه  ع��ل��ى 

بعين  اإليها  النظر  ينبغي  حّقة  توّقعات  هي  للبالد، 

الجّد.

بالم�سائل  يفّكروا  اأْن  المحترمين  ال��ن��ّواب  على  يجب  ❖❖

باللوائح  الن�سغال  قبل  للبالد؛  والأ�سلّية  الأ�سا�سّية 

والملحقات والمواد غير ال�سرورّية.

اإّننا جميعاً في مح�سر اهلل، واإّن ما يخلد في �سحائف  ❖❖

ال�سعادة  ومفتاح  ب��ه،  قمنا  وم��ا  �سلوكّياتنا  هو  اأعمالنا 

النقاء  ه��و  لنا  بالن�سبة  الكريمة  ال�سرمدّية  وال��ح��ي��اة 

المعنوّي وثمار خلو�س العبودّية، ول ينبغي لنا اأْن نلّوث 

خلو�س الأعمال، ومجتمعنا الإ�سالمّيّ ب�سداأ الأ�سغان 

والختالفات.

على اأع�ساء المجل�س اأن يتعاملوا فيما بينهم بالُح�سنى  ❖❖

والمحّبة، واأْن ل يثيروا الق�سايا ال�سخ�سّية والحزبّية 

ة فيما يتعلق بمنح الثقة، واأْن يلتفتوا اإلى مكانة  خا�سّ



264

ا
و
ل
س�
رل
خز
�
و�
��
زل
�خ
�
ه�
و

في  كلماتهم  خالل  ال�سورى  مجل�س  ع�سوّية  وحرمة 

المجل�س قبل مناق�سة القوانين اأو غير ذلك.

ل يعتزلّن اأحد الميدان، فلعّل ما من ذنب اأعظم اليوم  ❖❖

من العتزال، ول ُيقبل من اأحٍد عذٌر اأو ت�سويغ لعتزال 

ميادين الثورة.

اإّن مجل�س ال�سورى الإ�سالمّيّ المحترم هو على راأ�س  ❖❖

جميع الموؤ�ّس�سات.

ل ي�ساورني اأدنى �سّك في اأّن هذا المجل�س هو اأف�سل  ❖❖

المجال�س الموجودة في العالم اأجمع.
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مجل�ض �شيانة الد�شتور

ُنّظاراً على  اأن تكونوا )�سورى �سيانة الد�ستور(  يجب  ❖❖

اأبداً.  ب�سيء  تبالوا  ل  اأْن  وعليكم  المجل�س،  قوانين 

اإ�سالمّية  تكون  القوانين حّتى  تدر�سوا  اأْن  لكم  ينبغي 

مائة بالمائة... لو وقف مائة مليون اإن�سان بل جميع 

النا�س في العالم في جانب واحد، ووجدتم اأّنهم جميعاً 

يتحّدثون خالفاً لمبادئ القراآن؛ فاثبتوا في وجوههم، 

وقولوا كالم اهلل حّتى لو ثاروا جميعاً �سّدكم.

كما �سوهد بعد انتخابات المرحلة الأولى من الدورة  ❖❖

، فقد لجاأ اأولئك -  الثانية لمجل�س ال�سورى الإ�سالمّيّ

اّلذين لم يكن راأي مجل�س �سيانة الد�ستور المحترم 

في اإبطال اأو تاأييد بع�س المناطق النتخابّية موافقاً 

اأع�ساء  ال�����س��ائ��ع��ات وال��ن��ي��ل م���ن  ب���ّث  اإل����ى  ل��م��ي��ل��ه��م - 

اأّي���ده���م اهلل  ال��م��ح��ت��رم��ي��ن  ال��د���س��ت��ور  مجل�س ���س��ي��ان��ة 

تعالى - والذين هم محافظون على م�سالح الإ�سالم 

والم�سلمين - اأو اإلى اإهانتهم - ل �سمح اهلل - وتوزيع 

المحافل،  ف��ي  ال��ُخ��ط��ب  واإل���ق���اء  ال��م��ن�����س��ورات،  بع�س 

اأ�سرار  ع�ن  غافلين  ال�سحافة،  في  المقالت  وكتابة 

هذه الأعمال والتهامات.
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اإّنني اأحّذر هوؤلء ال�سادة من اأّن النيل من فقهاء مجل�س  ❖❖

للبالد  خطيراً  اأم���راً  يعّد  واإهانتهم  الد�ستور  �سيانة 

والإ�سالم. اإّن النحرافات في نظاٍم ما تن�ساأ عادة ب�سكل 

تدريجّي، وُت�سقطه في النهاية.

الإ�سالم  م�سالح  اإل��ى  ينتبهوا  اأْن  الجميع  على  يجب  ❖❖

تخالف  كانت  ولو  القوانين  نحترم  واأْن  والم�سلمين، 

الأوفياء  م��ن  ن��ك��ون  واأْن  ال�سخ�سّية،  واأذواق���ن���ا  راأي��ن��ا 

لهذه الجمهورّية الفتّية؛ اّلتي تتعّر�س لهجوم القوى 

المحلّية والقوى العظمى.
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مجل�ض الق�شاء

الق�ساء هو من مهّمات الأمور لرتباطه باأرواح النا�س  ❖❖

واأموالهم واأعرا�سهم. وو�سّيتي للقائد ومجل�س القيادة 

- وهم الم�سوؤولون عن تن�سيب راأ�س ال�سلطة الق�سائّية 

- هي اأْن يحر�سوا على اأْن يختاروا لهذا المن�سب اأفراداً 

موؤمنين ذوي �سابقة ح�سنة واأ�سحاب نظر في الق�سايا 

ال�سرعّية والإ�سالمّية و�سوؤون ال�سيا�سة.

اأطلب من اأع�ساء مجل�س الق�ساء اأْن يجّدوا في تقويم  ❖❖

ال�سابق  النظام  عهد  على  و�سلت  اّلتي  الق�ساء  �سوؤون 

كر�سّي  عن  ي��ط��ردوا  واأْن  ومحزنة،  موؤ�سفة  حالة  اإل��ى 

يتالعب  من   - الأهمّية  بالغ  من�سب  وه��و   - الق�ساء 

باأرواح النا�س واأموالهم، وال�سيء الوحيد اّلذي ل يفّكر 

فيه هو العدالة الإ�سالمّية.

ليغّيروا و�سع وزارة العدل تدريجّياً، وب�سعي حثيث وجاد،  ❖❖

ولي�ستبدلوا من ل تتوّفر فيهم ال�سروط الإ�سالمّية من 

الق�ساء بق�ساة يتحّلون بها.

ال��ع�����س��ر الحا�سر  ف���ي  ال��م��وّق��ري��ن  ال��ُق�����س��اة  اأو����س���ي  ❖❖

والع�سور القادمة، اأْن يت�سّدوا لهذه المهّمة الخطيرة، 
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المع�سومين  عن  ال��واردة  لالأحاديث  مالحظتهم  مع 

والأخطار  ال��ق�����س��اء،  اأه��م��ّي��ة  ع��ن  عليهم  اهلل  ���س��ل��وات 

العظيمة اّلتي تحّف بهذه المهّمة.

)اأو�سي الق�ساة الموّقرين في الع�سر الحا�سر والع�سور  ❖❖

ال��واردة في الق�ساء  اإلى الأحاديث  اأْن ينتبهوا  القادمة( 

بغير الحّق، ول ي�سمحوا باأْن ُيعطى هذا المقام لمن لي�س 

اأه��ل له، ول يتركوا  اأه��اًل له، واأن ل يمتنع عنه من هو 

الميدان لغير اأهله. وليعلموا اأّن اأجر وف�سل وثواب هذا 

اأّن خطره عظيم، وهم على علم  المن�سب عظيم مثلما 

باأّن الت�سّدي للق�ساء واجب كفائّي على اأهله.

ة  النا�س، وخا�سّ اأذّك��ر به عاّمة  اأْن  اأوّد  اّلذي  المو�سوع  ❖❖

الم�سوؤولين في الدولة، هو اأّن ال�سلطة الق�سائّية هي 

ل  اأّن��ه  ا�ستقاللها  ومعنى  م�ستقّلة،  �سلطة  عن  عبارة 

يحّق لأّي �سخ�س - وحّتى المجتهد - اأْن ينق�س الحكم 

اّلذي اأ�سدره القا�سي، اأو اأْن يتدّخل به. ول يحّق لأّي 

كان اأْن يتدّخل في اأمور الق�ساء، واإّن التدّخل ُيخالف 

ال�سرع، والوقوف بوجه حكم القا�سي مخالٌف لل�سرع 

اأي�ساً.

اإّنني اأقول مّرة اأخرى اإّن ال�ستقالل الق�سائّي يعني اأْن  ❖❖

ل يتدّخل اأّي �سخ�س في الحكم اّلذي ُي�سدره القا�سي. 
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المذكور، ول يحّق  الحكم  هناك مرجع خا�ّس لبحث 

لأحد غيره التدّخل.

للعمل  الق�سائّية  ال�سلطة  في  ال�سادة  يتوّفق  اأْن  اآم��ل  ❖❖

والمجل�س  ال�����س��ع��ب  ي���ك���ون  اأْن  واآم������ل  لئ�����ق،  ب�����س��ك��ل 

والحكومة �سنداً لهم حّتى ل تلحق بهم - اإْن �ساء اهلل 

- اأّية خ�سارة.

اإّن لل�سلطة الق�سائّية اأهمّية كبيرة، لأّن عملها مرتبط  ❖❖

باأعرا�س النا�س واأموالهم.

اأّنْ  المحترمين  الق�ساء  مجل�س  اأع�ساء  من  مطلوب  ❖❖

اأولئك  �سواء  الق�ساة  انتخاب  في  الدّقة  تمام  ُيدّققوا 

لممار�سة  ج��ي��زوا 
ُ
اأ اأو  ال�سالحّية،  ح��ّد  و�سلوا  اّل��ذي��ن 

الق�ساء. كما ويجب عليهم الإ�سراف - قدر الإمكان - 

على اأعمال الُق�ساة المحترمين، وجبران ال�ستباهات 

لو  فيما  وح��زم  ب�سّدة  وردعها  تح�سل،  اأْن  يمكن  اّلتي 

وقعت عن عمد - ل �سمح اهلل - واأْن ل ي�سمحوا لنفوذ 

الجهاز  ه��ذا  تلويث  ُي��ري��دون  اّل��ذي��ن  الملتزمين  غير 

الإ�سالمّيّ المقّد�س.

اأْن  المحترمين  الق�ساء  مجل�س  اأع�ساء  من  مطلوب  ❖❖

النظر  ي�سرفوا  فال  بال�سجناء؛  خا�ّس  ب�سكل  يهتّموا 
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الم�ستحّق  على  ال�سرعّية  وال��ت��ع��زي��رات  ال��ح��دود  ع��ن 

للجزاء الإلهّي دون مجّوز �سرعي، ول اأن يظلموا - ل 

�سمح اهلل - غير الم�ستحّق.

في تطبيق  و�سديداً  يكون �سلباً  اأّن  القا�سي  يجب على  ❖❖

ال�سرعّية  ال�����س��روط  تحقيق  بعد  الق�سائّية  ال��م��وازي��ن 

والأجواء  العواطف  لتاأثيرات  يخ�سع  اأّن  ل  المعتبرة، 

اّلتي ل محّل لها فيمتنع عن تطبيق الحكم  المختلفة 

الإلهّي، ول اأْن يمنع الرحمة عن عباد اهلل خالفاً للموازين 

المنحرفون  يختلقها  اّل��ت��ي  الأج�����واء  ب�سبب  الإل��ه��ّي��ة 

والمنتقمون.

والق�ساة  الق�ساء  ���س��ورى  اأع�����س��اء  ال�����س��ادة  على  يجب  ❖❖

اأّنهم  يعلموا  اأْن  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  ك��اّف��ة  ف��ي  المحترمين 

الباطل  تبعّية  من  ماأمن  في  لي�سوا  الأح���وال  ك��ّل  في 

والتهامات والفتراءات؛ لذا فاإّن الهتمام بهذه الأمور 

وال�سراط  الإلهّية  والعدالة  الع��ت��دال  عن  وال��خ��روج 

الم�ستقيم - ل �سمح اهلل - ُيعّد انحرافاً، واإّن وظيفتهم 

الإلهّية الجتناب عن ذلك.
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ل تتاأّثروا بالمنا�شب

زعامة  ي�ستلموا  اأْن  بمجّرد  يتغّيرون  اأ�سخا�س  ثّمة  ❖❖

لتاأثير  فيخ�سعون  ن��ف��و���س��ه��م،  ���س��ع��ف  ب�سبب  ق��ري��ة 

ذلك المقام اّلذي و�سلوا اإليه، بينما يوجد اأ�سخا�س 

نفو�سهم  ب�سبب  ل��ت��اأث��ي��ره��م  ال��م��ق��ام  يخ�سع  اآخ����رون 

القوّية.

كان  اأح��ده��م��ا  اأّن  ورغ��م  وباهنر  رج��ائ��ي  ال�سّيَدين  اإّن  ❖❖

لم  فاإّنهما  للوزراء  رئي�ساً  والآخ��ر  للجمهورّية  رئي�ساً 

يكونا من اّلذين توؤّثر فيهم الرئا�سة، بل اإّنهما اأّثرا في 

ولم  لقب�ستيهما،  الرئا�سة  اأخ�سعا  اإّنهما  اأي  الرئا�سة، 

تذهب بهما الرئا�سة ليكونا تحت لوائها.

اأّنه �ساحب من�سب،  ب�سبب  لي�س  بالمقام  يتاأّثر  اّلذي  ❖❖

بل من باب اأّنه اإن�ساٌن �سعيف فُي�سيطر عليه المن�سب، 

ويقوم عندئٍذ باّتباعه.

الإن�سان  ذات  اأ�سرار كبيرة على  لها  للمن�سب  التبعّية  ❖❖

ولو حدث  بلدهم.  اأج��ل  العمل من  يمار�سون  وللذين 

العك�س ف�سوف تكون له اآثار جّيدة على الإن�سان نف�سه 

وعلى بالده. ولهذا فاإّني اأقول لكم اأّيها ال�سادة رغم اأّني 
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تنتبهوا  اأْن   
(((

پ} پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ 

لهذا المعنى.

اإّن حكم مجتمع معّين هو اأكبر امتحان يمتحن به اهلل  ❖❖

تبارك وتعالى الإن�سان.

اإّن ُحكم مثل هذا ال�سعب )ال�سعب الإيرانّي( - اإذا كان  ❖❖

- واّل��ذي قّدم في �سبيل الإ�سالم والبلد  ا�سمه حكماً 

الإ�سالمّيّ و�سّحى ب�سبابه الأعّزاء - هو من الأعمال 

المعّقدة للغاية، ومن المتحانات ال�سعبة.

يا اأّيها الروؤ�ساء! اأنتم الآن معّر�سون لالمتحان، واإّن  ❖❖

فاهتموا  ب��دّق��ة،  اأعمالكم  ي��راق��ب  وتعالى  ت��ب��ارك  اهلل 

بهذا ال�سعب الم�ساند لكم بهذا المقدار.

اأّيها الجي�س، ويا  اأّيها العاملون في حر�س الثورة، ويا  ❖❖

قّوات الدرك و�سائر القوى الم�سّلحة الع�سكرّية وقوى 

اأينما كنتم، ومن  ال��روؤ���س��اء  اأّي��ه��ا  وي��ا  الداخلي،  الأم��ن 

اأّي قبيلة كنتم، ويا اأّيها المحافظون في جميع اأنحاء 

الآن لالمتحان؛ فاحذروا ول  اإّنكم معّر�سون  البالد، 

ت�ستغّلوا دماء هوؤلء من اأجل الو�سول اإلى من�سب. ل 

تكونوا - ل �سمح اهلل - تريدون من الآخرين تقديم 

دمائهم لتعلو منا�سبكم اأنتم.

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 53.
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لي�سوا من  اليوم  م�سوؤولينا  اأّن جميع  على  اهلل  نحمد  ❖❖

�سكنة  حكومة  لي�ست  حكومتنا  واأّن  الق�سور،  �سكنة 

الق�سور. علينا اأْن نقراأ الفاتحة على الحكومة وال�سعب 

في ذلك اليوم اّلذي تهتّم فيه حكومتنا بالق�سور.

ذلك اليوم اّلذي َيترك فيه رئي�س جمهورّيتنا - ل �سمح  ❖❖

اهلل - طبيعة �سكنة الأكواخ ويتوّجه نحو طبيعة �سكنة 

يرتبط  وم��ن  انحطاطه  ي��وم  هو  اليوم  ذل��ك  الق�سور، 

به.

المجل�س - ل  ن��ّواب  اّل��ذي يترك فيه  اليوم  ذل��ك  في  ❖❖

�سمح اهلل - ُخُلق �سكنة الأكواخ، ويتحّلون بُخلق �سكنة 

الق�سور، علينا اأْن نقراأ الفاتحة على هذه البالد.

ما دام هذا ال�سعب يهتّم بالمعنوّيات اإلى حّد ما، ويهتّمّ  ❖❖

العظيم  ال��ت��ح��ّول  ه��ذا  ويح�سل  بالمعنوّيات  �سّباننا 

باأرواحهم  ال�����س��ه��ادة  ي�����س��ت��رون  اإّن���ه���م  ع��ن��ده��م، ح��ي��ث 

ببقاء  باقية  الإ�سالمّية  الجمهورّية  ف��اإّن  ونفو�سهم، 

هذه الِقَيم، ول ُيمكن لأحد اأّن يعتدي عليها.

في ذلك اليوم اّلذي نهتّم فيه بزخارف الدنيا، وينفذ  ❖❖

العظمى  ال��ق��وى  ف���اإّن  دليلنا،  وي��ك��ون  بيننا  ال�سيطان 

تتمّكن من التاأثير فينا، وجّر بالدنا اإلى الف�ساد.
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واأح�ّسوا  المجتمع،  اأو�ساط هذا  بين  ترعرعوا  اّلذين  ❖❖

على  ق���ادرون  فاإّنهم  وذاق���وه،  ولم�سوه  الفقر  بمعنى 

هذه  تبقى  ك��ي  �سعينا  فلنبذل  ب��ال��ف��ق��راء.  اله��ت��م��ام 

تبقى  اأْن  وي��ج��ب  ج��م��ي��ع��اً،  ف��ي��ن��ا  م��ح��ف��وظ��ة  ال��ح��ال��ة 

وموؤ�ّس�ساتنا  مجل�سنا  ف��ي  محفوظة  ال��روح��ّي��ة  ه��ذه 

الحكومّية، وبين مجاهدينا وجي�سنا وقوانا الم�سّلحة 

اهلل  اإل���ى  ال��ت��وّج��ه  يبقى  واأْن  ال��ق�����س��ائ��ّي��ة،  وال�����س��ل��ط��ة 

محفوظاً.

فالإ�سالم  بطنه؛  نمالأ  اأْن  ل  الإن�سان،  نرّبي  اأْن  علينا  ❖❖

ُيريد بناء الإن�سان، الإ�سالم يريد اأّن يكون ال�ستقالل 

الهتمام  خ����الل  م���ن  ي��ح�����س��ل  وذل�����ك ل  م��ح��ف��وظ��اً، 

بالدنيا.

الجمهورّية  ف��ي  ال��م��ح��ت��رم��ي��ن  ال��م�����س��وؤول��ي��ن  اأو����س���ي  ❖❖

الإ�سالمّية الإيرانّية  باأْن يعرفوا قدر هذه النعم الإلهّية 

العظيمة، واأْن ُيعطوا الأولوّية - في الظروف الحالّية 

وفي الم�ستقبل البعيد  - لهوؤلء الأعّزة اّلذين جاهدوا 

و�سّحوا بدمائهم من اأجل الإ�سالم، واأْن يمتنعوا ب�سّدة 

اإلى  واللجوء  العراقيل،  وو���س��ع  الحجج،  اإط���الق  ع��ن 

تكاملهم وتكامل  اّل��ت��ي تمنع  الأم���ور  ه��ذه  ال��روت��ي��ن.. 

ال�سعب الإيرانّي البطل.
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❖❖ اأّيها المت�سّدون ورجال الدولة - �سواء في المنا�سب 

العليا اأم ال�سفلى - اعلموا باأّنكم على ُمفترق طريقين: 

ال�سعادة وال�سقاوة؛ فالطريق المنحرف هو ال�سيطان، 

والطريق الم�ستقيم هو اهلل تبارك وتعالى.

تبارك  اهلل  في مح�سر  اأّننا جميعاً  اإل��ى  جّيداً  انتبهوا  ❖❖

وتعالى واأّن جميع اأعمالنا القلبّية والقالبّية والخطرات 

النف�سّية والنحرافات العملّية كّلها في ح�سوره.
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الإدارة الـــ�شـــالـــــحـة

لو اأّن �سرراً اأ�ساب الإ�سالم والم�سلمين ب�سبب اإدارتكم  ❖❖

ال�سّيئة وب�سبب �سعف اأفكاركم واأعمالكم، واأنتم تعلمون 

ذلك، وتوا�سلون ت�سّديكم رغم ذلك، فقد ارتكبتم ذنباً 

عظيماً، وكبيرًة من الكبائر المهلكة؛ حيث �سي�سيبكم 

عذاب كبير.

- مهما  نف�سه  بال�سعف في  ي�سعر  ك��ّل من  يجب على  ❖❖

كان من�سبه - �سواء كان �سعفاً في الإدارة اأو في الإرادة 

اأْن يقّدم  النف�سانّية، عليه  الأه��واء  اأمام  المقاومة  عن 

و�سجاعة،  بفخر  لل�سالحين  من�سبه  م��ن  ا�ستقالته 

ودون اأّية �سو�ساء، وُيعّد هذا العمل عبادة من الأعمال 

ال�سالحة.

مديراً  ليكون  ال��ك��ف��اءة  نف�سه  ف��ي  يجد  م��ن  ا�ستقالة   ❖❖

ف��اإّن ت�سرفه هذا في هذا  لخلق اهلل،  وخادماً  ومدّبراً 

اأن يوجد  اإّل  الخلق،  ول��رّب  اإهماًل للخلق  ُيعّد  الزمن 

من هو اأف�سل منه اأو مثله.

ف��ي عملها ما  م��وّف��ق��ة  ت��ك��ون  ���س��وف ل  ال��ح��ك��وم��ة  اإّن  ❖❖

الفروع  ف��ي  �سين  والمتخ�سّ الملتزمين  تنتخب  ل��م 

المختلفة.
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انتخاب  ف��ي  ال��دول��ة  م�سوؤولي  معيار  ي��ك��ون  اأْن  يجب  ❖❖

على  وقدرته  وكفاءته،  ال�سخ�س  التزام  هو  زمالئهم 

اأف�����س��ل، واله���ت���م���ام بم�سالح  ب�����س��ك��ل  ال���ب���الد  خ��دم��ة 

ال�سعب، حّتى يكونوا مرفوعي الراأ�س اأمام اهلل وال�سعب 

وينجحوا في اأعمالهم.

ال�سديق الجّيد للم�سوؤولين هو اّلذي يكون موؤّثراً في  ❖❖

تقّدم واإنجاز الأمور المحّولة اإليهم، ويكون في خدمة 

ال�سعب ل في خدمتهم مهما كانوا.

�سين  والمتخ�سّ ب��ال��ع��ل��م��اء  ال��م�����س��وؤول��ون  ل��ي�����س��ت��ع��ن  ❖❖

الملتزمين ليح�سلوا على �سّر الموفّقّية.

ليتقّدم الم�سوؤولون بفكر وقلب واحد من اأجل الو�سول  ❖❖

اإلى ما هو �سالح الإ�سالم والبلد، وهذه هي ال�سيا�سة 

اهلل  �سمح  ل   - يدخلوا  ل  واأن  ال�سحيحة،  الإ�سالمّية 

- في الألعيب ال�سيا�سّية الفئوّية؛ حيث يكون الف�سل 

ن�سيبهم.

يجب  الع�سوّية.  م�ساألة  هو  الآخ��ر  المهّم  المو�سوع  ❖❖

الثورة.. من هي  الفرد قبل  اأْن تدر�سوا �سوابق  عليكم 

اأْن تدّققوا في  عائلته، وكيف كان بعد الثورة؟ فيجب 

هذه الأمور قدر الإمكان.
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اأكثر تعقيداً. يجب  اإيجاد م�ساكل  اإلى  الت�ساهل يوؤّدي  ❖❖

اأْن تقبلوا ع�سوّية الأ�سخا�س الجّيدين اّلذين تعلمون 

مجموعة  عملت  اإذا  فا�سدة.  ج���ذوراً  يملكون  ل  اأّن��ه��م 

م��ا ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��اك��ل��ة، و���س��ارت ف��ي ات��ج��اه واح���د مع 

المجموعات اّلتي لها ذات الهدف، فاإّن عملها �سي�ستمّر 

حّتى النهاية.
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حزب الله

يجب علينا جميعاً نحن الم�سلمين اأن نعر�س الإ�سالم  ❖❖

تحت  جميعاً  ونن�سوي  اأجمع،  العالم  على  بحقيقته 

اأحزاباً  نكونّن  »ح��زب اهلل«، فال  واح��د هو  راي��ة حزب 

كّل  ف��ي  العلماء  ل��ي��ب��ادر  مختلفة.  واأج��ن��ح��ة  متباينة 

الموؤامرات  باإبعاد  �سعبهم  لتوعية  ال�سعوب  �سعب من 

الفرقة  لبّث  والم�ستعمرون  الأج��ان��ب  و�سعها  اّل��ت��ي 

الزعماء  جميع  عاتق  على  يقع  تكليف  وه��ذا  بينهم. 

الدينّيين.

نه�ستهم  وك��ان��ت  ب��رج��ول��ة  �سعبنا  اأب��ن��اء  نه�س  ل��ق��د  ❖❖

اإلهّية عّمت كاّفة فئات ال�سعب واأ�سبح ال�سعب  نه�سة 

الإيمان  ب��ق��درة  وت��م��ّك��ن  »ح���زب اهلل«،  واح����داً:  ح��زب��اً 

وب��ال��دع��م الإل���ه���ّي وب���اأي���ٍد خ��ال��ي��ة م���ن ال�����س��الح، من 

التغلُّب على القوى العظمى اّلتي كانت مجّهزة بكاّفة 

قدرة  اهلل،  قدرة  الإلهّية،  القدرة  اإّن  الأ�سلحة.  اأن��واع 

اأهدافه  تحقيق  من  ال�سعب  مّكنت  اّلتي  هي  الإيمان، 

الن�سر. وبلوغ 

اّل����ذي ه���و )حزب  ت��ح��ّق��ق )ح����زب ال��م�����س��ت�����س��ع��ف��ي��ن(  ❖❖

حيث  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل  لإرادة  تج�سيد  ه��و  اهلل(، 
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ّن���ن���ا ندعو  اإ ال��م�����س��ت�����س��ع��ف��ي��ن الأر������س.  ب���وراث���ة  اأم����ر 

هذا  اإلى  الن�سمام  العالم  في  الم�ست�سعفين  جميع 

قوّية،  واإرادة  جماعّي  ب�سكل  م�ساكلهم  وحّل  الحزب 

اإّل  �سعب  ولأّي  مكان  اأّي  وفي  م�سكلة  اأّي  تحّل  ولن 

الم�ست�سعفين(. )حزب  طريق  عن 

نحن لدينا ح��زب واح��د فقط، ه��و )ح��زب اهلل( حزب  ❖❖

الم�ست�سعفين.

اأنقذوا  الأع��ّزاء،  الطاّلب  اأّيها  الجامعّي،  ال�سباب  اأّيها  ❖❖

بالدكم واإ�سالمكم واأّمتكم، وقوموا ب�سجاعة، فاإّن الفرج 

قريب واإّن حزب اهلل هم الغالبون وحزب ال�سيطان هم 

المدحورون.

لكم  ما حّقق  واإّن  ال�سيطان،  اهلل وهم حزب  اأنتم حزب  ❖❖

ق اإن �ساء اهلل � واأعني الجبهة  الن�سر في الجبهتين وُيحقِّ

ال��ب��اط��ن��ّي��ة وال��ن��ف�����س��ان��ّي��ة، وج��ب��ه��ة ال��ح��رب ���س��ّد اأن�سار 

ذلك  �سيعة  فاأنتم  واإيمانكم،  اإخال�سكم  هو   � ال�سيطان 

لوقفت  العالم وقف �سّدي  اأّن جميع  »لو  يقول:  اّل��ذي 

وحدي اإزاءهم«.

اأن  ال��ط��ري��ق،  ع��ل��ى  ع��ث��روا  اّل���ذي���ن  ب��ا���س��ت��ط��اع��ة  ّن  اإ ❖❖

ف���ي ح���زب اهلل من  وي��ن��خ��رط��وا  ال��ح��ج��ب  ي���ب���ّددوا 
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الأحزاب  ّم��ا  اأ  .
(((

ی} ی  ىئ  {ىئ  ّن  اأ منطلق 

ن��ه��ج��ه��ا حّتى  ف���ي  ت��ت��خ��ّب��ط  ت��ب��ق��ى  ّن��ه��ا  ف��اإ الأخ�����رى 

تهزم.

باأنَّ  البالد  وم�سوؤولي  ل��الأم��ور  المت�سّدين  ك��ّل  ح���ّذر 
ُ
اأ ❖❖

وت�سكروهم  اهلل  ح��زب  ���س��ّب��ان  ق��در  ت��ع��رف��وا  اأن  عليكم 

وتكّرموهم وتحفظوهم في اأح�سان محّبتكم.

ي���ا َم����ْن ي��ت��دّف��ق اإع�����س��ار غ�����س��ب اأّم�����ة ح���زب اهلل من  ❖❖

اإّن الحديث عن الأجر والثواب  ميادين بطولتكم .. 

الدنيوّي لدى الموّحدين وال�سالكين، ُيعّد اإ�ساءة اأدب 

بهارجها  بكّل  الدنيا  اإّن  اإذ  ومقامهم  منزلتهم  بحّق 

في  للمجاهدين  وتكريماً  ثمناً  تكون  اأن  م��ن  اأح��ق��ر 

المجاهدين  لعمل  الجميل  الجوهر  واإّن  اهلل.  �سبيل 

زخارف  بمعيار  ُيقا�س  اأن  م��ن  اأع��ظ��م  اهلل،  �سبيل  ف��ي 

الدنيا.

الإ�سالمّية،  والمبادئ  بالموازين  يقبل  م�سلم  اأّي  اإّن  ❖❖

فاإّنه  وال�سلوك،  العمل  في  دقيق  �سيعّي  ان�سباط  وله 

اأحد اأع�ساء حزب اهلل.

)1) �سورة املائدة، الآية: 56.
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الحزب  القراآن والإ�سالم جميع قوانين هذا  بّين  لقد  ❖❖

ومنهجه. ويختلف هذا الحزب عن الأحزاب المتداولة 

اليوم في الدنيا.

اإّن جميع اأبناء ال�سعب الإيرانّي من الرجال والن�ساء -  ❖❖

مهما كانت اأعمارهم - من اّلذين يجاهدون تحت لواء 

ال�سعارات الإ�سالمّية هم اأع�ساء في هذا الحزب.

اأْن  دوم��اً  يريد  العدو  اأّن  اإل��ى  تنتبهوا  اأْن  عليكم  يجب  ❖❖

يهزمنا من الداخل، ويبّث الفرقة في الأعماق… واإّن 

اإّننا  يقولوا  حّتى  الخ��ت��الف،  اإيجاد  تريد  ال�سياطين 

منق�سمون.
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 تعّدد الآراء

يكون  اأْن  وي��ج��ب  التفكير،  م��ن  ِط����رازان  ي��وج��د  طبعاً  ❖❖

كذلك. يوجد راأيان ويجب اأْن  يكون كذلك. يجب اأّن 

تبرز الأذواق والآراء المختلفة، لكّن هذا ل يعني اأْن  ل 

يكون الإن�سان جّيداً مع الآخرين.

فهذا  ال�سليقة،  ف��ي  اخ��ت��الف  �سعب  ف��ي  ي��ك��ن  ل��م  اإذا  ❖❖

نق�س. واإّنه لمجل�س ناق�س ذلك اّلذي ل ن�ساهد فيه 

الختالف.

يكون  اأْن  ويجب  م��وج��وداً،  الخ��ت��الف  يكون  اأْن  يجب  ❖❖

والأخذ  والمباحثة  وال����راأي  النظر  وج��ه��ات  اخ��ت��الف 

والرد موجوداً، ولكْن اأْن ل تكون النتيجة اأْن ننق�سم اإلى 

مجموعتين  نكون  اأّن  يجب  متعاديتين.  مجموعتين 

اّل��ذي يوجد فيه  الوقت  في نف�س  نحّب بع�سنا بع�ساً 

اختالف بيننا.

يجب اأْن يكون باب الجتهاد مفتوحاً دوماً في الحكومة  ❖❖

اأْن  وال��ن��ظ��ام  ال���ث���ورة  وت��ق��ت�����س��ي طبيعة  الإ���س��الم��ّي��ة. 

ُتعر�س جميع الآراء الجتهادّية الفقهّية في المجالت 

تاّمة،  - بحرّية  بع�ساً  بع�سها  ولو خالف   - المختلفة 

ولي�س لأحد قدرة اأو حّق اأْن يمنعها.



284

و
�ز
رب
خز
ن
��
�
و
خ

والمجتمع،  للحكومة  ال�سحيحة  المعرفة  هو  المهّم  ❖❖

اأ�سا�سها  ع��ل��ى  الإ����س���الم���ّيّ  ال��ن��ظ��ام  ي�ستطيع  واّل���ت���ي 

التخطيط لما فيه منفعة الم�سلمين. ومن ال�سرورّي 

هنا وحدة العمل والروؤية.

اعلموا اأّنه ما دامت الختالفات والمواقف �سمن حدود  ❖❖

اأّما  الم�سائل المذكورة، فال يوجد �سيء يهّدد الثورة، 

�سُي�سعف  فاإّنه  واأ�سولّياً  اأ�سا�سّياً  الختالف  اأ�سبح  لو 

النظام.

يجب على ِكال التّيارين اأْن يبذل �سعيهما بكّل وجودهما  ❖❖

حّتى ل يتّم العدول قيد اأنملة عن �سيا�سة »ل �سرقّية، 

اإ���س��الم��ّي��ة«، ول��و ُع��دل ع��ن ذلك  ل غ��رب��ّي��ة، جمهورّية 

بمقدار ذّرة - ل �سمح اهلل - لوجب اأْن يقّوما ذلك ب�سيف 

العدالة الإ�سالمّية.

الت�سكيل  واإّن  ال��م��خ��ال��ف��ة،  يعني  ل  ال��ب��ّن��اء  ال��ن��ق��د  اإّن  ❖❖

الجديد ل يعني الختالف.

اإّن النقد البّناء وفي محّله يبعث على ر�سد المجتمع. ❖❖

اإذا كان النتقاد بحّق فاإّنه موجب لهداية كال التيارين،  ❖❖

من  اأً  وم��ب��رَّ مطلقاً،  نف�سه  ي��رى  اأْن  لأح���د  ينبغي  ول 

النتقاد.
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الخّطّي  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ن  يختلف  الن��ت��ق��اد  اأّن  ط��ب��ي��ع��ّي  ❖❖

والمحورّي.

لو اأراد �سخ�س اأو مجموعة في هذا النظام - ل �سمح  ❖❖

اأو ي�سّوه �سمعتهم دون مبرر،  اأْنّ ُيلغي الآخرين  اهلل - 

الثورة؛  ل م�سلحة جناحه وخّطه على م�سلحة  وف�سّ

اأْن ي�سّر  �سوف ي�سّر الإ�سالم والثورة قبل  فاإّنه حتماً 

مناف�سه اأو مناف�سيه.

ع��ل��ى اأّي����ة ح���ال ف����اإّن ت��األ��ي��ف ال��ق��ل��وب، وال�����س��ع��ي لإزال���ة  ❖❖

اّلتي  الأعمال  اأحد  يعّد  المواقف،  وتقريب  الُكدورات 

فيها ر�سا اهلل المتعال يقيناً.

يجب اجتناب الو�سطاء اّلذين ل عمل لهم �سوى اإلقاء  ❖❖

�سوء الظّن في الجناح المقابل. اإّن لديكم من الأعداء 

الم�ستركين بقدر يجب عليكم معه اأْن تقفوا بوجوههم 

بكّل قواكم.

اأّن��ه يتخّطى  ت��رون  اّل��ذي  ال�سخ�س  اأم��ام  ِقفوا بحزمٍ   ❖❖

الأ�سول.

التلّوث والنحراف  التناف�س من  يجب تطهير طريق  ❖❖

والإف��راط والتفريط، وذلك من خالل تبادل الأفكار 

والآراء البّناءة.
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اإّن وجود الجمعّيات الإ�سالمّية في جميع اأنحاء البالد،  ❖❖

ة في الموؤ�ّس�سات الثورّية، يعتبر اأمراً �سرورّياً. وخا�سّ

ينبغي على ال�سادة اّلذين ي�سّكلون الجمعّيات الإ�سالمّية  ❖❖

والمنتمون  الفا�سدون  يدخل  اأّوًل حّتى ل  اأْن يحذروا 

واأْن  الجمعّيات،  هذه  اإلى  المنحرفة  المجموعات  اإلى 

يلتفت ال�سادة ثانياً حّتى تكون الأعمال اّلتي تقوم بها 

هذه الجمعّيات اإ�سالمّية وغير منحرفة.

احذروا من قيام �سخ�س ما اأو مجموعة معّينة بتاأ�سي�س  ❖❖

جمعّية اإ�سالمّية، وهم ل يلتزمون بالعقائد الإ�سالمّية. 

فال يحّق لهم اأْن يوؤ�ّس�سوا جمعية اإ�سالمّية، اأو ي�سعوا 

لتطبيق الإ�سالم؛ اإذا لم يكونوا من المعتقدين بجميع 

المبادئ الإ�سالمّية.
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محاربة الظلم

لتحطيم   ، ❖❖Pالنبّي وُبعث  الأ�سا�س،  في  النبّوة  ج��اءت 

قواعد ُظلم الأقوياء اّلذين يظلمون النا�س، وتحطيم 

من  اأعمدتها  ارتفعت  اّلتي  هذه  الظلم  ق�سور  قواعد 

والم�ست�سعفين،  ال��م��ح��روم��ي��ن  ه�����وؤلء  ت��ع��ب  خ���الل 

وا�ستثمار هوؤلء ال�سعفاء.

في  برنامجه  يتلّخ�س  ديناً  يتبع  الم�سلم  ال�سعب  اإّن  ❖❖

كلمتين هما: ل َتظلمون ول ُتظلمون.

الظلم.  محاربة  هو  يهمني  ما  اإّن  المكان،  يهّمني  ل  ❖❖

و�سوف اأكون في ذلك المكان اّلذي تتّم فيه المحاربة 

ب�سكل اأف�سل.

يجب علينا اإذا اأمكننا اأْن نق�سي على حكومات الجور،  ❖❖

ولو تعّذر علينا ذلك - ل �سمح اهلل - ف��اإّن الر�سا عن 

هذه الحكومات ولو ليوم واح��د و�ساعة واح��دة، يعني 

الر�سا بالظلم والر�سا بالعدوان والر�سا بنهب اأموال 

النا�س. ول يحّق لأّي م�سلم اأْن ير�سى بحكومة ظالمة 

ول ل�ساعة واحدة.

كّلنا مكّلفون بمحاربة هذه الحكومات اّلتي جاءت اإلى  ❖❖
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القانونّية  الإلهّية والموازين  للموازين  الحكم خالفاً 

بمقدار   - �سخ�س  ك��ّل  على  ويجب  قوانينهم(،  )حّتى 

قدرته - اأْن يعار�سها ويحاربها، ول ُيقبل اأّي عذر.

اإّن اّلذي يتبع الدين الإ�سالمّيّ يجب عليه اأْن يعار�س  ❖❖

القوى العظمى، ويخّل�س المظلومين من مخالبها.

يكون  قطب  اأّي  ف��ي  �سخ�س  اأّي  المظلوم،  ن��وؤّي��د  اإّن��ن��ا  ❖❖

مظلومون،  الفل�سطينّيين  واإّن  نوؤّيده،  فاإّننا  مظلوماً، 

والإ����س���رائ���ي���ل���ّي���ون ق���د ظ��ل��م��وه��م، ول�����ذا ف���اإّن���ن���ا نوؤّيد 

الفل�سطينّيين.

يجب اأْن ي�سعر �سعبنا بهذا المعنى يومّياً وهو اأّن اليوم  ❖❖

وهنا  الظلم،  ب��وج��ه  نقف  اأْن  علينا  وي��ج��ب  ع��ا���س��وراء، 

اأن نقوم بدور كربالء. فهذا الأمر ل  كربالء وينبغي 

يخت�ّس باأر�س معّينة ول بقوم معّينين.

ورد في بع�س الروايات - ول اأدري الآن مدى �سّحتها  ❖❖

اأو �سقمها - اأّنه ُي�ستحّب للموؤمنين اأْن يملكوا ال�سالح 

في حال النتظار، ل اأْن يَدعوا ال�سالح جانباً ويجل�سوا 

مواجهة  اأج��ل  م��ن  ال�سالح  يملكوا  اأْن  ب��ل  منتظرين، 

الظلم والجور.
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اأّنهم  فر�سنا  ل��و  ح��ّت��ى  ح��دودن��ا  ُيهاجمون  ال��ذي��ن  اإّن  ❖❖

م�سلمون، لكن لأّنهم هاجموا، فالدفاع واجب، ويجب 

قتلهم حّتى ُيدفعوا. وهذا ل يعني اأّننا نريد الحرب.. 

اإّننا نريد تحقيق ال�سلم في العالم.

اأعرا�س الم�سلمين واأموالهم واأنف�سهم  اإّن الدفاع عن  ❖❖

وب���الده���م ي���ع���ّد اأح�����د ال���واج���ب���ات، واإّن����ن����ا ن��ع��م��ل بهذا 

الواجب.

واإّن  للمظلومين،  ظ��ل��م��اً  ت��ع��ّد  ال��ظ��ال��م  م�سالحة  اإّن  ❖❖

م�سالحة القوى العظمى تعّد ظلماً للب�سرّية.

اإّن م�سالحة الظالم تعني اإطالق يده لممار�سة الظلم،  ❖❖

.Rوهذا يعار�س راأي جميع الأنبياء

ا�ستطاعتهم  العظام بجّد قدر  ❖❖Rالأنبياء �سعى  لقد 

ال��ظ��ال��م، بالموعظة  الإن�����س��ان  لإزال����ة الظلم ع��ن ه��ذا 

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  وب��الأم��ر  وبالن�سيحة 

تنفع  ل��م  اأْن  بعد   .
(((

{ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  و{ڀ 

»اآخر  ال��دواء  اآخر  اإلى  الن�سيحة، لجاأوا  الموعظة ول 

الدواء الكّي«؛ ال�سيف هو الدواء الأخير.

)1)  �سورة احلديد، الآية: 25.
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البندقّية  اإل��ى  يدنا  نمّد  فاإّننا  م��ا  وق��ت  ف��ي  تمّكنا  اإذا  ❖❖

اأكتافنا  ع��ل��ى  ال��ب��ن��دق��ّي��ة  ن��ح��م��ل  ب��اأن��ف�����س��ن��ا  ون����واج����ه. 

ونعار�سهم.

اأولئك  ���س��واء   � العالم  م�ست�سعفو  ي�ستيقظ  ل��م  اإذا  ❖❖

يخ�سعون  اّل��ذي��ن  اأو  اأم��ري��ك��ا،  �سلطة  ت��ح��ت  اّل��ذي��ن 

بينهم  ف��ي��م��ا  وي���ّت���ح���دوا   � الأخ������رى  ال���ق���وى  ل�����س��ائ��ر 

القوى  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  ُي��م��ك��ن  ّن���ه ل  ف���اإ وي��ن��ت��ف�����س��وا 

لتحقيق  ج��م��ي��ع��اً  ن�����س��ع��ى  اأْن  وي��ج��ب  ال�����س��ي��ط��ان��ّي��ة. 

واتجاه  دي��ن  اأّي  م��ن  الم�ست�سعفين  ب��ي��ن  ال��وح��دة 

كانوا.

اإّن الحّل اّلذي هو اأ�سا�س الحلول، واّلذي يق�سي على  ❖❖

هو  بكامله  الف�ساد  على  وياأتي  الم�سائب،  هذه  ج��ذور 

اّلتي  ال��وح��دة  ه��ذه  تتّم  اأْن  ويجب  الم�سلمين،  وح��دة 

الكريم من خالل  والقراآن  ال�سريف  الإ�سالم  يوؤّكدها 

الدعوة والتبليغ ال�سامل.

المعادن  ه��ذه  هي  العالم  في  دول��ة  اأّي  تقّدم  �سبب  اإّن  ❖❖

وال��ث��روات، وك��ان انت�سار ال��دول في الحروب بوا�سطة 

النفط، وهذه الثروات كّلها باأيديكم!

يتمّلقوا  ْن  اأ لأولئك  ينبغي  الم�سلمين.  بيد  النفط  ❖❖
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ق��دام��ك��م، وي�����س��ت��روا هذه  ي��ادي��ك��م واأ اأ ل��ك��م وي��ق��ّب��ل��وا 

ل  ْن  اأ ع��ل��ي��ك��م  ي��ج��ب  ب���اه���ظ���ة.  ����س���ع���ار  ب���اأ ال����ث����روات 

ب�سكل  الم�ستعمرون  ت�����س��ّرف  ل��ك��ْن  ل��ه��م.  تتمّلقوا 

الأمر  ّن  اأ ف��ت�����س��ّورت  ال��ب��ل��دان،  ب��ع�����س  ف��ي��ه  خ��دع��وا 

ْن  واأ لهم،  اأي�ساً  تتمّلق  ْن  اأ عليها  بل  كذلك،  لي�س 

ي�ستلزم  وه��ذا  ث��روات��ه��ا،  ي��اأخ��ذوا  ح��ّت��ى  ت��ج��ام��ل��ه��م 

ال�سديد. الأ�سف 

يجب اأْن تفّكروا وتعملوا حّتى ت�سودوا؛ و�سوف تكونون  ❖❖

�سادة العالم لو علمتم بهذا المو�سوع.

الإ�سالم  للدفاع عن  الأح��وال  اإّننا جاهزون في جميع  ❖❖

والبلدان الإ�سالمّية وا�ستقاللها.

اإّن برنامجنا هو برنامج الإ�سالم، وتحقيق وحدة كلمة  ❖❖

الم�سلمين، واتحاد البلدان الإ�سالمّية، وتحقيق الأخّوة 

مع جميع طوائف الم�سلمين في كّل العالم، والتحاد 

العالم،  اأنحاء  �سائر  في  الإ�سالمّية  ال��دول  جميع  مع 

والوقوف بوجه ال�سهيونّية واإ�سرائيل، والوقوف بوجه 

الدول الم�ستعمرة؛ اّلتي ُتريد نهب ذخائر هذا ال�سعب 

الفقير مّجاناً.

ا���س��ت��ي��ق��ظ��وا واعرفوا  ال��م��ق��ت��درون،  ال��م�����س��ل��م��ون  اأّي���ه���ا  ❖❖
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نفو�سكم وعّرفوها للعالم، واطرحوا جانباً - بحكم اهلل 

والإقليمّية  الطائفّية  الختالفات   - المجيد  والقراآن 

اّلتي و�سعتها القوى المجرمة، وعمالوؤها الفا�سدون 

الإن�سانّي  ال�����س��رف  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء  نهبكم  اأج����ل  م��ن 

. والإ�سالمّيّ
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اإّن الأنانّية وترك القيام هلل، هما اللذان اأو�سالنا اإلى  ❖❖

هذا اليوم الأ�سود، و�سّلطا علينا كّل بني الدنيا، وجعال 

البلدان الإ�سالمية تحت هيمنة الآخرين. القيام من 

روح  على  ق�سى  اّل���ذي  ه��و  ال�سخ�سّية،  المنافع  اأج��ل 

الوحدة والأخّوة لدى اأبناء الأّمة الإ�سالمّية.

ولي�س  وتعالى- معنا،  تبارك  اهلل-  اأّن  ثقة  كونوا على  ❖❖

بو�سع اأّية قّوة اأن تقف اإزاء اإرادة اهلل- تعالى- وح�سرة 

ول����ي الأم������ر- ع��ج��ل اهلل ت��ع��ال��ى ف���رج���ه-، وت��ب��ع��اً لها 

الإ�سالم  حليف  الن�سر  واإّن  الإ���س��الم��ّي��ة،  الأّم���ة  اإرادة 

ْرُكْم   َين�سُ
َ َّ
ُروا اهلل والم�سلمين باإذن اهلل تعالى {اإِن َتن�سُ

ْقَداَمُكْم}.
َ
َوُيَثبِّْت اأ

جّر  الكريم،  ال��ق��راآن  عن  الإ�سالمّية  ال��دول  ابتعاد  اإّن  ❖❖

واأوقع  الماأ�ساوي،  الو�سع  هذا  اإل��ى  الإ�سالمّية  الأّم��ة 

م�سير ال�سعوب الم�سلمة والبلدان الإ�سالمّية فري�سة 

ل�سيا�سة ال�ستعمار الي�ساري واليميني الت�ساومّية.

واجباتها،  تع  ولم  الإ�سالمّية،  الأّمة  ت�ستيقظ  لم  اإذا  ❖❖

ولم  ب��م�����س��وؤول��ّي��ت��ه��م،  الإ����س���الم  ع��ل��م��اء  ي�سعر  ل��م  واإذا 
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هو  اّل��ذي  الحقيقي  الإ���س��الم  بقي  ما  واإذا  ينه�سوا،  

اأمام  الم�سلمين  ف��رق  جميع  وت��ح��ّرك  وح���دة  ع��ام��ل 

ال�سعوب  وا���س��ت��ق��الل  ل�����س��ي��ادة  وال�����س��ام��ن  الأج���ان���ب 

الم�سلمة والبلدان الإ�سالمّية، اإذا ما بقي مغّيباً وراء 

الحجاب المعتم لال�ستعمار على يد عمالء الأجانب، 

وا�ستعر اأوار الختالف والت�سّتت بين الم�سلمين، فاإّن 

انتظار  اأكثر في  ونكبات  بم�سائب  حافلة  اأياماً  هناك 

ر  مدمِّ خطر  ه��ن��اك  و�سيكون  الإ���س��الم��ّي،  المجتمع 

د اأ�سا�س الإ�سالم واأحكام القراآن. ُيهدِّ

ع��ل��ى ال�����دول الإ���س��الم��ّي��ة اّل���ت���ي ت��م��ت��ل��ك ال��ب��ت��رول اأن  ❖❖

اإ�سرائيل  على  الأخرى �سالحاً  اإمكاناتها  ت�ستعمله مع 

والم�ستعمرين، واأن تمتنع من بيع البترول اإلى الدول 

الم�ساندة لإ�سرائيل. وعلى الأّمة الإ�سالمّية اأّل تبخل 

الغالي والنفي�س لجتثاث ربيب ال�ستعمار هذا  ببذل 

وطبقاً  والأخ��وّي  الإن�سانّي  واجبها  اأ�سا�س  على  وذل��ك 

م الدعم الماّدي  للمعايير العقلّية والإ�سالمّية، واأن ُتقدِّ

الدم  باإر�سال  القتال  جبهات  في  لإخوانها  والمعنوي 

والأدوية والأ�سلحة والموؤن.

���س��ي��ك��ون ح��ل��ي��ف الأّم������ة الإ����س���الم���ّي���ة في  ال��ن�����س��ر  اإّن  ❖❖

بالتعليمات  والل����ت����زام  وال���س��ت��ق��ام��ة  ال��ت��ح��ّم��ل  ظ����ّل 
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{ھ  
(((

ٴۇ} ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  الإ�سالمية-{ۇ 

.
(((

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ}

ّم����ة  الأ ن���ق���اذ  اإ اأج����ل  وم���ن  ه���ي هلل،  ان��ت��ف��ا���س��ت��ك��م  ّن  اإ ❖❖

هذا  ف���ي  وم��ع��ان��ات��ك��م  ��ل��ك��م  ت��ح��مُّ ّن  واإ ����س���الم���ّي���ة،  الإ

الإلهي  وب��ال��ف�����س��ل  ك��ب��ي��رة،  ع���ب���ادة  ل��ه��ي  ال��ط��ري��ق 

الإ�سالم. �سدر  مجاهدي  ثواب  لكم  �سيكون 

اإّن الجتماع على الحّق وتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد،  ❖❖

ال�سبيل  الإ�سالمّية، هي  الأّم��ة  اّلتي هي ينبوع عظمة 

اإلى الن�سر.

الم�سلمين،  تق�سيم  خ���الل  وم���ن  ي��ري��دون  ه����وؤلء  اإّن  ❖❖

دة، الأّم����ة ال��ع��رب��ّي��ة، الأّم����ة الكردية،  اإل���ى اأم���م م��ت��ع��دِّ

قوا الأّمة  اأن يمزِّ الأّمة الفار�سّية، الأّمة التركّية ..... 

الإ�سالمّية ويزرعوا العداوة بين الم�سلمين.

ماذا  يدركوا  ول��م  بعد،  �سعبنا  يعرفوا  لم  ه��وؤلء  اإّن  ❖❖

ال��رغ��م من  وع��ل��ى  م�����س��ل��م��اً،  ال�����س��ع��ب  ي��ك��ون  اأن  يعني 

الأّمة  تعني  م��اذا  ي��درك��وا  ل��م  وعلمهم،  ذك��ائ��ه��م  ك��ّل 

الإ�سالمية.

)1) �سورة حممد، الآية: 7. 

)2) �سورة اآل عمران، الآية: 139.
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يتلّخ�س  مدر�سة  خطى  على  ت�سير  الإ�سالمّية  الأّم��ة  ❖❖

 
(((

ې} ې  ۉ  {ۉ   كلمتين:  في  برنامجها 

العقائد،  من  كثير  في  طبعاً  وال�سيعة  ال�سّنة  يختلف 

ويجب اأن يكونوا كذلك، لكن يجب اأن تكون عالقاتهم 

طّيبة مع بع�سهم، فهم اأحرار في المعتقد. ويجب اأن 

ل يدفعنا الخالف اإلى عرقلة اقتدار دولة مّنا ترغب 

بطرد اأمريكا عن بالدها، وعرقلة قتل من اأراد الفتك 

بالإ�سالم والم�سلمين ودولة م�سلمة.

اإيران.  اأط��راف  في  اإخواننا  جميع  يكون  اأْن  اآم��ل  اإّنني  ❖❖

�سواء الخوة اأهل ال�سّنة اأو اإخواننا اأهل الت�سّيع - وجميع 

اأبناء هذا ال�سعب من الأقّلّيات الدينّية - مّتحدين فيما 

بينهم، ويتعاملون كالأخوة، حّتى تتقّدم البالد، وتطّبق 

فيها اأحكام الإ�سالم.

اأنا اآمل اأْن ل تت�سّور ال�سعوب الإ�سالمّية اأّننا في زاوية  ❖❖

واأّنهم في زاوية اأخرى، فالقراآن اعتبركم اإخوة جميعاً، 

وو�سع عقد الأخّوة بينكم.

اآخ���ر نقطة من  ف��ي  ي��وج��د  اّل����ذي  والم�سلم  ال��م��وؤم��ن  ❖❖

اأّول  في  يوجد  اّل��ذي  والم�سلم  الموؤمن  وذلك  العالم، 

والمغرب  الم�سرق  بين  ما  وبينهما  العالم  من  نقطة 

هما اأخوان ول يف�سلهما �سيء عن بع�سهما البع�س.

)1) �سورة البقرة، الآية: 279.
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اإّن اّلذين ُيريدون اإيجاد الفرقة لي�سوا من اأهل ال�سّنة  ❖❖

وَخَدٌم  العظمى،  للقوى  عمالء  اإّنهم  ال�سيعة.  من  ول 

لها.

اأهل  اإخواننا  بين  التفرقة  اإي��ج��اد  ُي��ري��دون  اّل��ذي��ن  اإّن  ❖❖

اأع����داء  ل�����س��ال��ح  ي��ع��م��ل��ون  وال�سيعة… اإّن���ه���م  ال�����س��ّن��ة 

الإ�سالم، ويتاآمرون ل�سالحهم، وُيريدون تحقيق غلبة 

اأعداء الإ�سالم على الم�سلمين.

ۈ  يجب اأْن نكون يقظين، واأْن نعلم اأّن هذا الحكم {❖❖

اإخ��وة، ولي�ست  اإّنهم  اإلهّي،   هو حكم 
(((

{ ٴۇ ۋ 
بينهم حيثّية غير الأخّوة.

لو كانت ال�سعوب الإ�سالمّية البالغ عدد اأفرادها مليار  ❖❖

بينهم، ويتعاملون  اإخ��وة فيما  كانوا  لو  م�سلم تقريباً، 

باأخّوة، فاإّنه �سوف ل يلحق بهم اأّي �سرر، ولن تتمّكن 

لهذا  فانتبهوا  عليهم.  الع��ت��داء  من  عظمى  ق��ّوة  اأّي��ة 

المعنى اأّيها الأخوة.

يجب اأْن يمتنع الخوة ال�سّنة وال�سيعة عن اأّي اختالف.  ❖❖

ل  اّلذين  اأولئك  ل�سالح  فقط  هو  اليوم  اختالفنا  اإّن 

يعتقدون بالمذهب ال�سيعّي، ول بالمذهب الحنفّي ول 

ب�سائر الفرق الأخرى.

)1)  �سورة احلجرات، الآية: 10.
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يجب اأْن ننتبه جميعاً اإلى هذا المعنى، وهو اأّننا جميعاً  ❖❖

التوحيد،  اأه��ل  ومن  القراآن  اأه��ل  من  وكّلنا  م�سلمون، 

والتوحيد  ال��ق��راآن  اأج��ل  من  جهدنا  نبذل  اأْن  وينبغي 

وخدمتهما.

اإخوة  الم�سلمين  اإّن  الفرقة.  زرع  عبثاً  يحاولون  اإّنهم  ❖❖

ال�سّيئ  الإع��الم  خالل  من  يتفّرقون  ول  بينهم،  فيما 

لبع�س العنا�سر الفا�سدة.

جميع طوائف الم�سلمين تواجه اليوم قوى �سيطانّية  ❖❖

اأدركت  اّلتي  ُتريد اقتالع جذور الإ�سالم. هذه القوى 

اأّن ال�سيء اّلذي يهّددها هو الإ�سالم، واأّن ال�سيء اّلذي 

يهّددها هو وحدة ال�سعوب الإ�سالمّية.

على جميع الم�سلمين في كّل بلدان العالم اأْن يّتحدوا  ❖❖

تعليمات  بموجب  يتنازعوا  ل  واأْن  بينهم،  فيما  اليوم 

الإ�سالم والقراآن الكريم. فالتنازع ممنوع ح�سب اأوامر 

القراآن مهما كان نوعه.

زرع  اأج���ل  م��ن  الإ����س���الم، وي�سعون  ي��ّدع��ون  اّل��ذي��ن  اإّن  ❖❖

ِكتابه  اّل��ذي  الإ�سالم  ذلك  لم يجدوا  والتنازع  الفرقة 

»القراآن«، وِقبلته »الكعبة«.
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اإّننا ل نعادي اأّي �سعب، لقد جاء الإ�سالم لجميع الملل،  ❖❖

ولأجل النا�س.

اأ�سدقاء مع من  اإّننا  اأجل الب�سرّية.  نحن نحترق من  ❖❖

يتعامل معنا اإن�سانّياً.

ذكر الم�سوؤولون في البالد مراراً للحكومات الإ�سالمّية  ❖❖

في المنطقة اأّن الجمهورّية الإ�سالمّية الإيرانّية يقوم 

بروحها،  به  وتلتزم   ، الإ�سالمّيّ العدل  على  محتواها 

ول ُيمكنها الظلم والعتداء على ُحَرِم الآخرين، وهذا 

اأ�سا�س نظام الإ�سالم والجمهورّية  اللتزام الإلهّي هو 

الإ�سالمّية.

اإّننا ُنعلن اأخّوتنا - بموجب الأمر الإلهّي - مع جميع  ❖❖

الإ�سالمّية،  البلدان  العالم، وحكومات  في  الم�سلمين 

بلد  اأّي  وف��ي  مذهبها،  ك��ان  مهما  الم�سلمة  وال�سعوب 

كانوا.

ا�ستقالل  اأ�سا�س  على  العالمّي  ال�سالم  يعّم  اأْن  ناأمل  ❖❖

ال�سعوب وعدم تدّخل بع�سهم في اأمور بع�سهم الآخر، 

ومراعاة مبداأ ال�سيادة الكاملة لدول المنطقة، واإّن اأّي 
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اعتداء على دول العالم الثالث والبلدان الإ�سالمّية - 

ة في هذه المنطقة - ُيعّد خالفاً للموازين اّلتي  وخا�سّّ

يجب اأّن تكون اأ�سا�ساً لل�سالم بين ال�سعوب.

اإّننا ُنريد ال�سلم، ُنريد العي�س في ظّل ال�سلم مع جميع  ❖❖

النا�س في العالم. ُنريد اأْن نكون م�سالمين مع جميع 

ل  لكّنهم  العالم،  �سعوب  و�سط  العي�س  ُنريد  النا�س، 

ي�سمحون لنا. ما �ساأننا والعراق لو لم يكن »�سّدام« قد 

هاجمنا؟ فالعراق �سقيق لنا.

ال�ستقالل،  حفظ  هي  الإ�سالمّية  الدولة  �سيا�سة  اإّن  ❖❖

وحرّية ال�سعب والحكومة والبالد، والحترام المتبادل 

بعد ال�ستقالل الكامل. ول فرق في ذلك بين القوى 

العظمى وغيرها.

يجب اأْن نرى ما هو دور نف�س اأمريكا في الم�ستقبل.  ❖❖

اإذا اأرادت اأْن تتعامل معنا كما تتعامل الآن مع ال�سعب 

الإي���ران���ّي، ف��اإّن��ن��ا ���س��وف ُن��ع��ادي��ه��ا. اأّم���ا ل��و تعاملت مع 

نلتزم  �سوف  فاإّننا  اإي��ران من خالل الحترام،  حكومة 

بالحترام المتبادل.

على  المحافظة  اأ�سا�س  على  الخارجّية  عالقتنا  تقوم  ❖❖

الحرّية وال�ستقالل، والمحافظة على م�سالح ومنافع 
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الإ�سالم والم�سلمين. وعلى هذا الأ�سا�س فاإّننا نتعامل 

دول��ة ترغب في  اأّي���ة  م��ع  المتبادل  الح��ت��رام  بموجب 

ذلك.

اأو التجارّية  اإقامة العالقات �سواء ال�سيا�سّية  ل يجوز  ❖❖

اإذا كانت  ال���دول الإ���س��الم��ّي��ة والأج���ان���ب؛  اإح���دى  بين 

قامت  ول��و  والم�سلمين.  الإ���س��الم  لم�سلحة  مخالفة 

دولة ما بذلك لوجب على جميع الدول الإ�سالمّية اأْن 

ترغمها بمختلف الو�سائل على قطع تلك العالقة.
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العالم،  مناطق  جميع  اإل��ى  تجاربنا  ن�سّدر  �سوف  اإّننا  ❖❖

وننقل نتائج الدفاع وجهاد الظالمين - دون اأدنى طمع 

- اإلى المجاهدين في طريق الحّق.

لن  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  ت�سدير  نتائج  اأّن  ب��ه  الم�سّلم  م��ن  ❖❖

تكون غير ازدهار الن�سر وال�ستقالل، وتطبيق الأحكام 

الإ�سالمّية بين اأو�ساط ال�سعوب المكّبلة.

ينبغي للمثّقفين الإ�سالمّيّين جميعاً اأْن ي�سلكوا - من  ❖❖

خالل العلم والوعي - الطريق ال�سعب لتغيير العالم 

الراأ�سمالّي وال�سيوعّي.

اإّن الإ�سالم �سيذّل القوى العظمى،  اأقولها واثقاً  اإّنني  ❖❖

اأو  الداخلّية  ���س��واءاً   - الكبيرة  الموانع  يزيح  و���س��وف 

الأخرى،  تلو  الواحدة  بوجهه  تِقُف  اّلتي   - الخارجّية 

و�سوف يفتح المواقع المهّمة في العالم.

يجب اأْن ت�سّدروا القيم الإن�سانّية من هنا اإلى كّل مكان،  ❖❖

المجالت؛  جميع  في  ا�ستقاللكم  على  تحافظوا  واأْن 

ال�ستقالل الثقافّي والقت�سادّي والجتماعّي، كّل هذه 

يجب اأّن تحافظوا عليها ب�سكل محكم.
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بالهّمة  وا���س��ع  اإع���الم  لدينا  يتحّقق  اأْن   ... اآم��ل  اإن��ن��ي  ❖❖

 - اإع��الم��ن��ا  ي�سل  واأْن  والفي�سّية،  للجامعة  العالية 

خالل مّدة ق�سيرة - اإلى درجة نمالأ فيها جميع الدنيا 

بمظاهر الإ�سالم.

محدودة  غير  ث��ورت��ن��ا  اأّن  م�����س��وؤول��ون��ا  يعلم  اأْن  يجب  ❖❖

ال�سعب الإي��ران��ّي هي نقطة البداية  ث��ورة  اإّن  ب��اإي��ران. 

لثورة عالم الإ�سالم الكبرى تحت لواء الإمام الحّجة، 

اأرواحنا فداه.

الم�سوؤولين  والمادّية  القت�سادّية  الم�سائل  �سغلت  لو  ❖❖

عن وظائفهم للحظة واحدة، فاإّن لذلك اأخطاراً جّمة، 

ويعّد خيانة كبرى.

تبذل  اأْن  الإ�سالمّية  الجمهورّية  حكومة  على  يجب  ❖❖

اأّن  َبيَد  اأف�سل وجه،  النا�س على  اإدارة  تمام �سعيها في 

هذا ل يعني ان�سرافها عن الأه��داف العظيمة للثورة 

في اإيجاد حكومة الإ�سالم العالمّية.

ه��و بحّق  اّل���ذي  ال��ع��زي��ز،  الإي��ران��ّي  ال�سعب  يجب على  ❖❖

زماننا  في  العظيم  الإ�سالمّيّ  للتاريخ  المنير  الوجه 

ال�سعاب  تحّمل  اأج��ل  م��ن  �سعيه  يبذل  اأْن  المعا�سر، 

الم�سوؤولون  يتمّكن  حّتى  اهلل،  اإل��ى  قربة  وال�سغوط 
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الكبار في الدولة من تحقيق وظيفتهم الأ�سا�سّية في 

ن�سر الإ�سالم في العالم.

حاكمّية  ل�����واء  ت��ح��ت  ن��خ��ت��ل��ف  ل  ف���اإّن���ن���ا  اهلل  ب��ل��ط��ف  ❖❖

المبدئّية  ال��م��واق��ف  ع��ل��ى  الإ���س��الم��ّي��ة  ال��ج��م��ه��ورّي��ة 

على  م�سّممون  الجميع  واإّن  والعتقادّية،  وال�سيا�سّية 

ن�سر التوحيد الأ�سيل بين ال�سعوب الإ�سالمّية ور�سخ 

راأ�س الخ�سم بالحجر، حّتى يتحّقق في القريب العاجل 

انت�سار الإ�سالم في العالم.

ل تف�ّسروا خطاأ معنى قولنا اإّننا عازمون على ت�سدير  ❖❖

الثورة اإلى كّل مكان باأّننا نريد فتح البلدان. اإّننا نعتبر 

تبقى  اأْن  وي��ج��ب  كبلدنا،  الإ���س��الم��ّي��ة  ال��ب��ل��دان  جميع 

جميع البلدان على حالها. اإّننا نريد هذه اليقظة اّلتي 

ُن�ساهدها في اإيران.

عندما نقول اإّننا نريد ت�سدير الإ�سالم، فهذا ل يعني  ❖❖

بالطائرات؛  الأخ����رى  ال��ب��ل��دان  نهاجم  اأْن  ن��ري��د  اأّن��ن��ا 

فهذا ما لم نقله نحن ول يمكننا قوله. لكّننا قادرون 

اّلتي نملكها كالإذاعة والتلفزيون  من خالل الأجهزة 

وال�سحافة والجماعات اّلتي ت�سافر اإلى خارج البالد؛ 

على اأْن نعّرف الإ�سالم كما هو، و�سوف يقبله الجميع 

لو قّدمناه كما هو.
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هو،  كما  الإ���س��الم  نقّدم  اأْن  وه��ي  كبيرة  وظيفة  علينا  ❖❖

القراآن  في  ج��اء  وكما  وتعالى،  تبارك  اهلل  يريد  وكما 

وفي الأحاديث، نقّدمه للنا�س بذلك ال�سكل، ونعر�سه 

َيفوق  اأْن  يمكن  كبير  تاأثير  الأم��ر  ولهذا  الدنيا،  على 

اآلف المدافع والدّبابات.

اإل���ى قلوب  اإّن م��ا يح�سل م��ن خ��الل الإر����س���اد ي��دخ��ل  ❖❖

النا�س، وهذا الفّن اإّنما يتاأّتى من الإ�سالم، يتاأّتى من 

اأحكام الإ�سالم، ل من خالل المدافع والدّبابات.

يكون القول اإ�سالمّياً والعمل اإ�سالمّياً، ونف�س ال�سلوك  ❖❖

هذه  ت�سدير  يتّم  حّتى  اإ�سالمّياً،  الحديث  اإ�سالمّياً، 

الجمهورّية الإ�سالمّية اإلى �سائر البلدان.

بالقّوة  والت�سدير  ت�سديراً،  لي�س  بالِحراب  الت�سدير  ❖❖

هنا  نمت  ما  متى  الت�سدير  ويتحّقق  ت�سديراً،  لي�س 

والأخالق  الإ�سالمّية،  والأخالق  الإ�سالمّية  الحقائق 

الإن�سانّية، واإّنكم مكّلفون بمراعاة هذا الأمر المهّم.

ذلك  م��ن  نق�سد  ال��ث��ورة؛  بت�سدير  نقول  عندما  اإّن��ن��ا  ❖❖

اّلتي تحّققت  الم�سائل  المعنوّيات وهذه  ت�سدير هذه 

هنا.
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اإّننا  وبالبنادق.  بال�سيوف  الآخرين  مهاجمة  ُنريد  ل  ❖❖

اإلى  الثقافّية  الإ�سالمّية  ال��ث��ورة  ه��ذه  ت�سدير  ُن��ري��د 

جميع البلدان الإ�سالمّية، ولو تّم ت�سدير هذه الثورة 

الثورة  ت�سدير  يتّم  مكان  ك��ّل  ف��ي  الم�سكلة  ف�سُتحّل 

اإليه.

واأمر بالدهم؛  الإ�سالم  اأمر  اّلذين يهّمهم  يجب على  ❖❖

اأْن يزرعوا اليقظة عند �سعوبهم حّتى يح�سل عندهم 

هذا التحّول الإلهّي كما ح�سل في اإيران.

ت�����س��دي��ر ثورتنا.  ُن��ري��د  اإّن���ن���ا  ال��ب��داي��ة  اإّن���ن���ا قلنا م��ن��ذ  ❖❖

بل  الجيو�س،  اإر�سال  لي�س من خالل  الثورة  وت�سدير 

اإي�سال �سوتنا اإلى العالم، واأحد تلك المراكز هو وزارة 

بم�سائل  العالم  ُتعّرف  اأْن  لها  ينبغي  اّلتي  الخارجّية 

من  اإي����ران  عانتها  اّل��ت��ي  والم�ساكل  والإ����س���الم  اإي����ران 

على  العمل  ُنريد  اإّننا  للعالم  وتقول  والغرب،  ال�سرق 

هذه ال�ساكلة.

ف��ي��ه الحكومات  ُت��ع��ار���س��ن��ا  اأّي م��ك��ان  ف��ي  اأّن����ه  اع��ل��م��وا  ❖❖

والأقوياء، فاإّن ال�سعوب توؤّيدنا.

العمل  علينا  يجب  فاإّنه  الثورة  ت�سدير  ُنريد  كّنا  اإذا  ❖❖

ب�سكل ت�ستلم الجماهير فيه الحكم بنف�سها.
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اللتقاء  ال��ر���س��م��ّي��ة  غ��ي��ر  ال���زي���ارات  ظ���ّل  ف��ي  يمكنكم  ❖❖

بالجماهير وعاّمة النا�س في ال�سارع وال�سوق وتوعيتهم. 

فوجودكم، واأنتم دون حماية، بين الجماهير له تاأثير 

اأبلغ، ويمكنكم ممار�سة الدعوة ب�سكل اأف�سل.

الم�سوؤولّية  فيها  ت��ق��ع  اّل��ت��ي  ال��م��ه��ّم��ة  ال��م�����س��ائ��ل  م��ن  ❖❖

الثورة  بت�سدير  ت��دري��ج��ّي��اً  تقوموا  اأْن  مثلنا،  عليكم 

اأن��ت��م فيه م��ن خ��الل التزامكم  اّل���ذي  اإل��ى ذل��ك البلد 

العلمّي، و�سلوككم مع الموظفين، والحالة اّلتي عليها 

ال�سفارة.

يوؤّدي  ب�سكل  وعملكم  ال�سفارة  و�سع  يكون  اأْن  يجب❖❖❖

اّلذي  البلد  ذل��ك  اإل��ى  ثورتكم  ت�سدير  اإل��ى  بالتدريج 

عملّية،  م�سائل  ه��ي  الأخ��الق��ّي��ة  والم�سائل  فيه،  اأن��ت��م 

�سي�سري  ذلك  ف��اإّن  بها  ملتزماً  الإن�سان  يكون  فعندما 

اإلى الآخرين.

عليكم اأْن تت�سّوروا اأّنكم دخلتم اإلى بلد ُتريدون تربيته  ❖❖

اإل��ى هناك.  مثل ب��الدك��م، وت��ري��دون ت�سدير الإ���س��الم 

واإّن ت�سدير الإ�سالم يكون من خالل الأخالق والآداب 

على  ت�ستحوذ  حّتى  الإ�سالمّية  والأعمال  الإ�سالمّية، 

اأنظار النا�س.
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اإّنكم عندما تكونون في الخارج وفي البلدان الإ�سالمّية  ❖❖

َت�سلح  اهلل  �ساء  واإْن  ك��اإي��ران،  لي�س  فيها  الو�سع  ف���اإّن 

اأي�ساً. وينبغي لكم اأْن تت�سّرفوا ب�سورة تجعل الآخرين 

يتاأّثرون فيها بكم، ل اأْن تتاأّثروا اأنتم بالآخرين.

ي�ساهد،  بما  قلباً  ال�سفارة  اإلى  الداخل  يتاأّثر  اأْن  يجب  ❖❖

الو�سع في بالده كما هنا،  لي�سبح  وتبرز عنده رغبة 

واأْن يكون الُكّتاب والموّظفون والروؤ�ساء كما هنا؛ واأْن 

الو�سع  من  اأف�سل  هنا  الموجود  الو�سع  ب��اأّن  ي�سعروا 

عندهم. ولو حدث هذا، ف�سوف يمكنكم النفوذ تدريجّياً 

اإليهم، ويتّم ت�سدير ثورتكم.
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مكافحة ال�شتكبار

اأْن يمنحنا القدرة كي ندّق ناقو�س  اأ�ساأل اهلل تعالى  ❖❖

الم�سلمين  كعبة  من  لي�س  ورو�سيا،  لأمريكا  الموت 

فقط، بل ومن كنائ�س العالم اأي�ساً.

اعتداء  اأم��ام  �ساكتاً  ويبقى  الخمينّي  يهداأ  اأْن  هيهات  ❖❖

ال�سياطين والم�سركين والكافرين على حريم القراآن 

P واأتباع  ال��ك��ري��م وع��ت��رة ر���س��ول اهلل واأّم����ة م��ح��ّم��د 

ذّلة  لم�ساهد  مراقباً  يكون  اأْن  اأو  الحنيف،  اإب��راه��ي��م 

وحقارة الم�سلمين.

الواجب  لأداء  الرخي�سة  وروح��ي  دمي  هّياأت  قد  اإّنني  ❖❖

الحّق وفري�سة الدفاع عن الم�سلمين، واأنا في انتظار 

الفوز العظيم بال�سهادة.

ّن  اأ ل�����ى  اإ ال��ع��ظ��م��ى وع���م���الوؤه���ا  ال���ق���وى  ل��ت��ط��م��ئ��ّن  ❖❖

ّن���ه  ال��خ��م��ي��ن��ّي ح���ّت���ى ل���و ب���ق���ي وح����ي����داً ف����ري����داً، ف���اإ

وال�سرك  ال��ك��ف��ر  م��ج��اه��دة  ف��ي  ط��ري��ق��ه  ���س��ي��وا���س��ل 

والتعبوّيون  هو  و�سيق�ّس  الأ�سنام،  وعبادة  والظلم 

ُي�سّرون  مّمن  وعمالئهم  العالم  ناهبي  م�ساجع 

والجور. الظلم  على 
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ولو  اإب��ادت��ن��ا.  على  ع��زم��ت  العظمى  ال��ق��وى  جميع  اإّن  ❖❖

قطعاً.  الف�سل  ن��واج��ه  ف�سوف  مغلق  و�سط  ف��ي  بقينا 

العظمى  القوى  مع  ب�سراحة  ح�سابنا  ُننهي  اأْن  يجب 

ب�سكل نهائّي، واأْن نبّين لهم اأّننا رغم جميع ال�سعوبات 

والم�ساكل اّلتي نعانيها نتعامل دينّياً مع العالم.
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اأمريكا واإ�شرائيل

م�سائب  ك���ّل  ف��ي  ال�سبب  ه��و  الأم��ري��ك��ّي  الت�سلط  اإّن  ❖❖

ال�سعوب الم�ست�سعفة.

فارغ  طبل  فهي  اأمريكا،  تخ�سى  ل  اأن  لل�سعوب  ينبغي  ❖❖

تقرع ول تعمل �سيئاً.

نظام  م��ع  ع��زم��ه��م  ي��ع��ق��دوا  اأن  ال��ع��ال��م  م�سلمي  ع��ل��ى  ❖❖

ل��ت��وج��ي��ه ���س��رب��ة قا�سمة  الإ����س���الم���ّي���ة  ال��ج��م��ه��ورّي��ة 

لأمريكا.

اإّن هذا ال�سراع لي�س �سراعاً بيننا وبين اأمريكا بل اإّنه  ❖❖

بين الإ�سالم والكفر.

اإّن كّل م�سائب الم�سلمين من اأمريكا. ❖❖

اإّن كّل م�سائبنا من اأمريكا. ❖❖

ق�سايانا  ك��اف��ة  الآن  ت��ت�����س��ّدر  اأم��ري��ك��ا  م��واج��ه��ة  اإّن  ❖❖

الإ�سالمّية.

دامت  وم��ا  اأم��ري��ك��ا،  على  الق�ساء  العالم  على  ينبغي  ❖❖

اأمريكا باقية ف�ستبقى هذه الم�سائب تع�سف بالعالم.
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ونن�سرف  ج��ان��ب��اً  ال��ث��ان��وّي��ة  الم�سائل  ن���دع  اأن  ينبغي  ❖❖

لق�سايانا الأ�سا�سّية، فاأمريكا عدونا وعلينا بالت�سّدي 

لها.

اإي���ران نحو  اأت���ى اهلل ب��ذل��ك ال��ي��وم ال���ذي تميل فيه  ل  ❖❖

اأمريكا.

اأ�سخا�ساً  نجد  عندما  ال��ع��ار  ب��ه��ذا  ال��ذه��اب  اأي���ن  اإل���ى  ❖❖

زالوا  وم��ا  و���س��ّب��وا  فيه  وول���دوا  البلد  ل��ه��ذا  مواطنين 

يتم�سكون بالعالقات مع اأمريكا بعد ك�سر �سوكتها هنا 

على يد بلدنا و�سعبنا.

اإّن المنهمكين في اإ�سعال فتيل الفتنة في اإيران اليوم  ❖❖

فاإّنهم  اعتقد  ما  وعلى  �سيئاً  الإ���س��الم  عن  يعرفون  ل 

على ارتباط باأمريكا.

اّلتي  يجب تنقية موؤ�س�ساتنا من هذه العقول الفا�سدة ❖❖

تهفو لأمريكا وت�سبو اإلى الغرب.

تنازلهم  ل��ن  اأم��ري��ك��ا  اأّن  اإل���ى  يفطنوا  اأن  �سبابنا  على  ❖❖

بالحراب بل بالأقالم.

والذود  الم�سلمين  واأع��را���س  نوامي�س  عن  الدفاع  اإّن  ❖❖

عن بالدهم وكرامتهم اأمر لزم و�سرورّي، فينبغي اأن 
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الأهداف  وتحقيق  الم�سلمين  عن  للدفاع  اأنف�سنا  نعّد 

فيها  ي�سّحي  اّلتي  الظروف  هذه  في  ة  خا�سّ الإلهّية، 

الأرا�سي  ف��ي  الم�سلمون  اأي  ولبنان  فل�سطين  اأب��ن��اء 

المحتلة وحزب اهلل  باأرواحهم وينادون »يا للم�سلمين«، 

بجميع  المعتدية  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��وج��ه  ن�سمد  اأن  وي��ج��ب 

الم�سلمين  لن�سرة  ونهّب  والماّدية،  المعنوّية  قدراتنا 

على  ونتعّرف  الهمجّية،  المجازر  تلك  من  واإنقاذهم 

المهادنين والم�ساومين ونعّرفهم للنا�س.

اإّن اإ�سرائيل- جرثومة الف�ساد- لن تكتفي بالقد�س اأو  ❖❖

ببيت المقد�س، واإذا اأمهلناها فاإّن خطرها �سيهّدد الدول 

الأخطاء  نعّو�س عن تلك  اأن  الإ�سالمّية. والآن علينا 

ال�سابقة باّتحادنا- اتحاد الم�سلمين- وت�سكيل )حزب 

الم�ست�سعفين( �سّد الم�ستكبرين وعلى راأ�سهم اأمريكا 

المجرمة، وخادمتها الفا�سدة اإ�سرائيل. كان هذا خطاأ 

يعّو�سوا  اأن  ويجب  العرب  ل�سّيما  الإ�سالمّية  ال��دول 

عن هذا الخطاأ، ويتوبوا اإلى اهلل تبارك وتعالى.

الم�ساكل  تختلق  والإن�سان،  الب�سرّية  ع��دّوة  اإ�سرائيل،  ❖❖

والفتن كّل يوم لق�سف وقتل اإخوتنا في جنوب لبنان، 

وعليها اأن تعلم باأّنه قد انتهى الزمان اّلذي كان يفعل 

�سادتها فيه ما ي�ساوؤون، ويجب اأن يختاروا العزلة اّلتي 
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قطع  ويجب  اإي���ران.  في  اأطماعهم  ويوقفوا  تنا�سبهم 

اأيديهم من جميع الدول الإ�سالمّية واإزاحة عمالئهم 

من الدول الإ�سالمّية جانباً.

اإّل اهلل«❖❖  اإله  اأمريكا واإ�سرائيل كلمة »ل  فاإذا ما رّددت 

وعندما  خداعنا.  تريدان  لأّنهما  ن�سّدقهما  ل  فاإّننا 

توّرطا  اأن  ت���ري���دان  ف��اإّن��ه��م��ا  ال�����س��الم  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث��ان 

غير  نبقى  اأن  م��ّن��ا  اأت��ت��وّق��ع��ون  ح���رب.  ف��ي  المنطقة 

مبالين اأمام اأمريكا واإ�سرائيل و�سائر القوى الكبرى 

اإّننا لن نت�سالح مع  اّلتي تريد ابتالع المنطقة. كاّل 

نقبل  ول  اأمريكا  ب�سيطرة  نقبل  ولن  الكبرى  القوى 

اأن  نريد  م�سلمون  اإّننا  ال�سوفياتّي،  التحاد  ب�سيطرة 

اإّننا  اأح��راراً.  نكون  اأن  نريد  ولكّننا  فقراء  ولو  نعي�س 

خاللهما  من  اأيدينا  نمّد  ح�سارة  اأو  تقّدماً  نريد  ل 

اأ�سا�س  على  مبنّية  ح�سارة  نريد  اإّننا  الأج��ان��ب  نحو 

هذا  من  ال�سالم  بحفظ  ونقوم  والإن�سانّية  ال�سرف 

على  ال�سيطرة  ت��ري��د  الكبرى  ال��ق��وى  اإّن  المنطلق. 

اأن يقف بوجهها ول  اإن�سانّية الب�سر، وعلى كّل م�سلم 

معها. يت�سالح 

اإّن مخّطط اأمريكا اّلذي ينّفذ بيد اإ�سرائيل ل ينتهي  ❖❖

عند لبنان وب��ي��روت. ب��ل ال��ه��دف ه��و الإ���س��الم ف��ي كّل 
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مكان في البالد الإ�سالمّية خ�سو�ساً منطقة الخليج 

الفار�سّي والحجاز اّلذي يعتبر مركز الوحي الإلهّي.

بدًل  الإ���س��الم  على  اعتمدت  الإ�سالمّية  ال��دول  اأّن  لو  ❖❖

الغربّي،  اأو  ال�����س��رق��ّي  المع�سكر  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  م��ن 

وو�سعت ن�سب عينيها تعاليم القراآن الكريم الم�سرقة 

المعتدون  اليوم  ا�ستعبدها  لما  وطّبقتها  والتحّررية، 

الأمريكّية  الفانتوم  ط��ائ��رات  اأث���ارت  ولما  ال�سهاينة، 

الت�ساومية  الإرادة  قهرتها  ولما  نفو�سها،  في  الرعب 

والألعيب ال�سيطانّية الرو�سّية.

على روؤ�ساء البالد الإ�سالمّية اأن يدركوا اأّن هذه الغّدة  ❖❖

الإ�سالمّية  ال��ب��الد  قلب  ف��ي  ُزرع���ت  اّل��ت��ي  ال�سرطانّية 

اأداة قمع لل�سعوب العربّية فح�سب، واإّنما تهّدد  لي�ست 

الأو�سط.  ال�سرق  واأ�سرارها جميع منطقة  باأخطارها 

على  وا�ستيالوؤها  ال�سهيونّية  �سيطرة  هي  الخّطة  اإّن 

العالم الإ�سالمّي ونهب اأرا�سيه المليئة بالخير ونهب 

م�سادر ثروات البالد الإ�سالمّية. ول يمكن التخّل�س 

اإّل بالت�سحية  من هذا الكابو�س الأ�سود ال�ستعمارّي، 

والثبات ووحدة الدول الإ�سالمّية.

من  �سيا�سّية  ولعبة  خدعة  �سوى  لي�ست  ديفيد  كامب  ❖❖

اأجل موا�سلة العتداءات الإ�سرائيلّية على الم�سلمين. 
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لقد اأدنت قبل اأكثر من خم�سة ع�سر عاماً اإ�سرائيل في 

الفل�سطينّي  ال�سعب  عن  ودافعت  وبياناتي،  خطاباتي 

واأر�سه فاإ�سرائيل تحتّله، ويجب اأّن تخرج من فل�سطين 

باأ�سرع ما يمكن.

واأن  اإ�سرائيل من فل�سطين،  اأن نعمل على طرد  علينا  ❖❖

ل نكتفي بمطالبتها بعدم جعل بيت المقد�س عا�سمة 

الدولّية  والمنظمات  اأمريكا  ك��الم  ت�سّدقوا  ول  لها، 

اإّن��ه واج��ب الم�سلمين  اإ�سرائيل ه��ذه،  اإدان��ة خطوة  في 

اأنف�سهم اأن يواجهوا المحتّل الإ�سرائيلّي. 

نخ�سع  اأن  نريد  ول  اأم��ري��ك��ا،  نظلم  اأن  نريد  ل  نحن  ❖❖

اأ�ساوؤوا  الذين  اأولئك  نتحّمل  لن  ولكن  اأمريكا،  لظلم 

جميع  مع  �سداقة  عالقات  وتجمعنا  وظلمونا.  اإلينا 

ال�سعوب والدول اّلتي تعاملنا باحترام، فاإننا �سنراعي 

مبداأ الحترام المتبادل .

الجريمة الكبرى اّلتي ارتكبتها الحكومات الأمريكّية  ❖❖

في حقنا هي اأّنها فر�ست علينا هذه الأ�سرة البهلوّية، 

ونهبت ثرواتنا باأيديهم، وفي المقابل لم يقدموا �سيئاً 

ال�سعب، وجعلوا الجي�س تحت �سيطرتهم ليقف  يفيد 

اإي���ران حّتى  ف��ي  ق��واع��د  واأ�ّس�سوا   ... ال�سعب  ف��ي وج��ه 

تكون معار�سة ل�ستقاللنا.
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ال�سوفيتّي  والت����ح����اد  اأم���ري���ك���ا  م���ن❖❖  م�����س��ائ��ب��ن��ا  ك����ّل 

وبريطانيا.

تحقيق  م��ن  تتمّكن  ح��ّت��ى  �ستتوا�سل  ال��ث��ورة  ه��ذه  اإّن  ❖❖

ه��دف��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي وه���و ق��ط��ع اأي����دي اأم��ري��ك��ا والتحاد 

ال�سوفيتّي وبريطانيا و�سائر الدول ال�ستعمارّية.

لقد كّنا ل�سنوات طويلة تحت وطاأة الغرب. تحت وطاأة  ❖❖

قلوبنا  فاأ�سبحت  الأو���س��اع  تلك  اأِن�سنا  لقد  اأم��ري��ك��ا، 

غربّية الهوى وتغّيرنا اإلى اأنا�س غربّيين .

اإّن الديمقراطّية اّلتي ُينادي بها الإ�سالم غير موجودة  ❖❖

في اأّي مكان اآخر، فما نراه اليوم لي�س اأكثر من ال�سجيج 

ويطلقون  ب��ال��دي��م��ق��راط��ّي��ة،  ي��ن��ادون  فهم  وال�����س��خ��ب، 

الت�سريحات هنا وهناك وتنطلق الأ�سوات في اأمريكا 

حينما  ولكن  ال�سوفيتّي،  التحاد  وفي  بريطانيا  وفي 

الديكتاتورّية  ب���اأّن  ن��رى  اأو�ساعهم  ف��ي  النظر  ن��دّق��ق 

حاكمة على كّل �سوؤونهم! فالديكتاتورّية الموجودة في 

التحاد ال�سوفيتّي لي�ست باأقّل منها في اأمريكا ولي�ست 

المخلوع.  ال�ساه  مار�سها  اّلتي  الديكتاتورّية  باأقّل من 

على  ال�سحك  يريدون  اأّنهم  اإّل  ديكتاتورّيون  الجميع 

الذقون في�ستخدمون تلك الألفاظ الخداعة.

اإّن اأمريكا عدّوة لنا وعلينا الهتمام بذلك . ❖❖
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ل ن�ستبعد اأن تبيدنا اأمريكا لكّنها ل ت�ستطيع اأن تبيد  ❖❖

ثورتنا. ولهذا نقول: اإّننا منت�سرون. انتبهوا لل�سعارات 

)اأ�ساطيل  ال�سعار  هذا  ومنها  ال�سعب،  بها  يهتف  اّلتي 

يجهل  كارتر  ف��اإّن  اأ�سحابها،  تنفع  تعد  لم  الطائرات 

منطق ال�سهادة(. اإّن اأمريكا ل ُتدرك حقيقة ال�سهادة.

اإّن حاجتنا اإلى اأمريكا هو الذّل بعينه. لذلك يجب اأن  ❖❖

تحّققوا ما يو�سلكم اإلى الكتفاء الذاتي ّ.

اإّن اأمريكا ل تريد اأ�سدقاًء بل خّداماً. اإّن اأمريكا تريد  ❖❖

في  ويت�سّببوا  �سعوبهم  م�سالح  لها  يقّدمون  خ��ّدام��اً 

الذّل لأنف�سهم في نف�س الوقت ويتحّملوه .

اإّن م�ساكلنا جميعها من اأمريكا واإ�سرائيل . ❖❖

وتحقيق  ال��ن��ف��ط  ���س��وى  م��ن��ك��م  ت��ري��د  ل  اأم���ري���ك���ا  اإّن  ❖❖

م�سالحها واأن تكون بلدانكم �سوقاً مربحة ل�سلعها.

الت�سّلط  »اإ�سرائيل«❖❖ في  اأحالم بني  راأينا كيف تال�ست 

على ما بين النيل والفرات..
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لقد اأعّلنا مراراً هذه الحقيقة: اأّن �سيا�ستنا الإ�سالمّية  ❖❖

على ال�سعيد الخارجّي والدولّي؛ ت�سعى جاّدة لتو�سيع 

ناهبي  �سلطة  وت��ق��ل��ي�����س  ال��ع��ال��م  ف��ي  الإ����س���الم  ن��ف��وذ 

العالم.

نحن عازمون على اجتثاث الجذور الفا�سدة لل�سهيونّية  ❖❖

اأْن  ق��ّررن��ا  لقد  العالم.  في  وال�سيوعّية  والراأ�سمالّية 

نبيد - بلطف اهلل الجّبار ورعايته - الأنظمة المرتكزة 

 P على هذه الركائز الثالثة، ونرّوج اإ�سالم ر�سول اهلل

في عالم ال�ستكبار، وعاجاًل اأم اآجاًل �ست�سهد ال�سعوب 

الأ�سيرة ذلك.

اأنتم الذين تعملون في ال�سفارات مكّلفون عقاًل و�سرعاً  ❖❖

�سفاراتكم  تكون  اأْن  يكون،  ما  اأب�سط  على  تكونوا  ب��اأْن 

معا�سرتكم  كيفّية  ت��ك��ون  واأْن  ت��ك��ون،  م��ا  اأب�����س��ط  على 

وبا�سطالحكم   - هناك  ال�سفارة  ف��ي  الموّظفين  م��ع 

العاملين تحت يدكم - اأخوّية.

اإّن حال جميع العاملين في ال�سفارات، وو�سعهم يجب  ❖❖

ياأتي  كّل من  اإّن  اإ�سالمّي؛ بحيث  اإل��ى و�سع  يتغّير  اأْن 

اإلى هناك يرى الإ�سالم هناك عماًل.
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جمهورّية  واأّن��ن��ا  م�سلمون  ب��اأّن��ن��ا  �سرخنا  ومهما  اإّن��ن��ا  ❖❖

فاإّن  العمل  ف��ي  ذل��ك  غير  يروننا  وعندما  اإ���س��الم��ّي��ة، 

�ساهدوا  ما  متى  ي�سّدقوننا  اإّنهم  ي�سّدقنا.  لْن  اأح��داً 

اأّننا نقول اإّننا جمهورّية اإ�سالمّية وعملنا كذلك اأي�ساً 

ولي�س عماًل طاغوتّياً.

اإّننا ُنريد تحقيق الم�سالحة بين الحكومات وال�سعوب.  ❖❖

واأعتقد اأّن الحكومات لو التفتت اإلى الحالة في اإيران 

ودر�ست الأو�ساع، و�ساهدت عالقة الحكومة مع ال�سعب، 

فاإّنها �ستتاأّثر بذلك.

بهم  ي��ت��اأّث��ر  بحيث  يت�سّرفوا  اأْن  �سفرائنا  م��ن  ُن��ري��د  ❖❖

ال�سفراء هناك والحكومة في ذلك البلد، واأْن تت�سّرف 

حكومتنا بحيث تتاأّثر بها بقّية الحكومات.

اإّنكم عازمون على الحّج، اإّنكم تحملون ر�سالة �سعب اأنقذ  ❖❖

بثورته بلداً كاد يغرق في الإلحاد والف�ساد والفح�ساء 

نتيجة الميول ال�سرقّية والأدهى منها الميول الغربّية 

اإ���س��الم��ّي��اً ب��دل الحكم  اّل��ت��ي اأح��اط��ت ب��ه، واأق���ام حكماً 

الطاغوتّي. واأنتم تمّثلون �سعباً عقد العزم على تعريف 

الإ�سالم العزيز وحكومة العدل الإلهّية.

اّلتي  الإ�سالمّية  ثورته  ا�ستطاعت  �سعباً  تمّثلون  اأنتم  ❖❖
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اأع��ت��ى الم�ساكل  ت��واج��ه  اأْن  م��ا زال���ت ف��ي رب��ي��ع ع��م��ره��ا، 

عظميين،  لقّوتين  ت�سّديها  عن  الناجمة  والم�ساعب 

والغرب. ال�سرق  ومواجهتها لمع�سكري 

ي��ا ح��ّج��اج ب��ي��ت اهلل ال���ح���رام اأن��ت��م ح��م��ل��ة ر���س��ال��ة هذا  ❖❖

ال�سعب وممّثلو هذا البلد، ولهذا ال�سبب فاإّن موقعكم 

ح�سا�س جّداً، واإّن واجبكم لعظيم، والمرجّو باإذن اهلل 

متوّقع  ه��و  كما  ب�سلوككم  الجميع  اأن��ظ��ار  تلفتوا  اأْن 

وبخلقكم الإ�سالمّيّ الثورّي وتك�سفوا عن وجه ثورتكم 

الإ�سالمّية كما هو اإلى �سعوب العالم، وتلفتوا انتباههم 

بت�سّرفاتكم الوّدية الأخوّية اإلى الثورة العظيمة اّلتي 

ح�سلت في اإيران.

راأينا كيف اأّن اأ�سوار الح�سار الفولذّية تهاوت في هذه  ❖❖

والإيمان  ال�سيف،  على  ال��دم  انت�سر  وكيف  المقارعة، 

على الكفر، وال�سرخة على الر�سا�سة. 

في  الإ�سالمّية  ثورتنا  بمبادئ  الموؤمنين  اأول��ئ��ك  اإّن  ❖❖

اأرجاء المعمورة هم في ازدياد، ونحن نعتبرهم ذخائر 

دعمنا  وثيقة  يوّقعون  اّلذين  وكذلك  لثورتنا،  بالقّوة 

بالأنف�س  ال��ث��ورة  دع��وة  ويلب�سون  بدمائهم،  وتاأييدنا 

والأرواح، وهم اّلذين �سي�سيطرون - بعون اهلل - على 

كّل الدنيا، ويم�سكون زمامها باأيديهم …
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اإّن����ي اأق��ّب��ل اأي����دي و���س��واع��د جميع الأع�����ّزة ف��ي اأرج���اء  ❖❖

م�سوؤولّية  ثقل  عواتقهم  على  حملوا  اّل��ذي��ن  ال��ع��ال��م 

تعالى  اهلل  �سبيل  في  الجهاد  على  وعزموا  المواجهة، 

وتحّياتي  �سالمي  واأبعث  ورفعتهم،  الم�سلمين  وع��ّزة 

المخل�سة لكّل براعم الحرّية والكمال.

وجّل  ع��ّز  اهلل  اإّن  البا�سل  العزيز  اإي���ران  ل�سعب  اأق���ول  ❖❖

واأ�سبح  للعالم،  معنوّياتكم  وب��رك��ات  اآث���ار  ���س��ّدر  ق��د 

 … اءة مراكز دعم للمحرومين  قلبنا واأعينكم الو�سّ

العالم  ناهبي  اأرعبت  قد  الثورّية  غ�سبكم  �سرارة  واإّن 

ال�سرقّيين والغربّيين. 

اأفق  من  الولية  �سم�س  لطلوع  يتهّياأ  العالم  اأّن  يبدو  ❖❖

م��ّك��ة ال��م��ك��ّرم��ة، وك��ع��ب��ة اآم����ال ال��م��ح��روم��ي��ن وحكومة 

الم�ست�سعفين.

اإّننا لم نكن نملك الأهلّية لنمار�س اإعالماً وا�سعاً حّتى  ❖❖

في داخل بالدنا. وينبغي اأْن نقول اإّن الثورة هي اّلتي 

انت�سرت بنف�سها في الخارج ولم نقم بن�سرها نحن، واإّن 

اّطالع ال�سعوب الإ�سالمّية على الأحداث هنا لم يكن 

ب�سبب امتالكنا لالإعالم وتمّكننا من خالله من اإيجاد 

الع�سق عندهم لهذه الثورة.
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وتمّكن  انعكا�س،  هناك  لها  اأ�سبح  بنف�سها  الثورة  ك��اأّن  ❖❖

اّلذين ل يملكون اأمرا�ساً واأغرا�ساً �سّيئة من اأْن يفهموا 

اإلى حّد ما ماذا تريدون.

لقد و�سلت تجّليات الإ�سالم حّتى اإلى ق�سر الكرملن،  ❖❖

اأمريكا الالتينّية  اإلى  اأي�ساً، وو�سلت  الأبي�س  والبيت 

بالتظاهر  جميعاً  واألزمتهم  وم�سر،  واأفريقيا  اأي�ساً 

بالإ�سالم!

اإّننا نعلم اأّنهم ل يعتقدون بالإ�سالم، بل هم مخالفون،  ❖❖

ولكن بعد انعكا�س هذه الجلوة من اإيران اإلى الخارج، 

يقولون  بالإ�سالم  يعتقدون  ل  اّلذين  اأولئك  اأ�سبح 

الحدود  ت��ك��ون  واأن  الإ����س���الم،  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  الآن 

الإ�سالمّية.

اأْن تغّير طريقة تفكيرها.  يجب على القوى العظمى  ❖❖

يجب اأْن تعلم اأّن الدنيا تغّيرت؛ فهي لي�ست كال�سابق 

اأوروبا  اأو  اأمريكا  اأو  كّله  العالم  اإنجلترا  تحكم  حّتى 

هذا  يقبل  ل  ال��ي��وم  ف��ع��ال��م  ال�سوفييتي،  الت��ح��اد  اأو 

الأمر..

قياماً  قيامكم  ي��ك��ون  اأْن  اأردت���م  اإذا  هلل  قيامكم  ليكن  ❖❖

مثمراً.
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ب��م��وج��ب تعاليم  ب��ل��د  اأّي  ن��ع��ت��دي ع��ل��ى  ���س��وف ل  اإّن��ن��ا  ❖❖

ول  ف��رد  اأّي  على  نعتدي  ول  و�سلتنا،  اّلتي  الإ���س��الم 

اأْن  ينبغي  ول  بلد،  اأّي  على  نعتدي  ولْن  ذلك،  ينبغي 

اعتداء  نمنع  اأْن  اأي�ساً  لنا  ينبغي  ولكن  ذل��ك،  نفعل 

علينا. الآخرين 

اإّن �سعبنا اليوم من الن�ساء والرجال وال�سغار والكبار  ❖❖

اّلتي  الوقوف بوجه العتداءات  على  عازمون جميعاً 

باأرواحهم  و�سّحوا  بالفعل،  وقفوا  وقد  ت�ستهدفهم، 

نير  م��ن  والتخّل�س  وال���س��ت��ق��الل  ال��ح��رّي��ة  اأج���ل  م��ن 

الظلم.

ك��ان��ت ح��رب��ن��ا ���س��راع��اً ب��ي��ن ال��ح��ّق وال��ب��اط��ل، وه���ي ل  ❖❖

تنتهي.. كانت حربنا �سراعاً بين الفقر والغنى، كانت 

الحرب  وه��ذه  والرذيلة؛  الإي��م��ان  بين  �سراعاً  حربنا 

م�ستمّرة منذ اآدم وحّتى نهاية الحياة.

عندما تكون الأمور هلل و�سّد الظالمين فاأّي غّم فيها؟  ❖❖

ي�سّحون من  و�سبابنا  نعمل هلل  اإّننا  فيه،  غّم  فهذا ل 

اأجل اهلل.

اإّن عددكم لي�س كبيراً، ول تملكون ال�سالح والمعّدات  ❖❖

الكثيرة، بينما عدّوكم يح�سل على الم�ساعدة من كّل 
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اأنحاء العالم، وعندما يكون الأمر كذلك، فاإّنه ينبغي 

لذلك ال�سخ�س اّلذي ل يملك �سيئاً اأْن يقابل ويواجه 

بالمعنوّيات.

اإّن ال�سعب الإيرانّي لم يكن يملك ال�سالح، وانت�سر على  ❖❖

العدّو بقب�سته و�سرخته، لقد �سرخ ب�سكل ق�سى فيه 

على العدّو المدّجج بال�سالح، ثّم �سّكل النا�س اأنف�سهم 

اللجان والحر�س، وتملك اإيران اليوم و�سعاً اإلهّياً.

اأّية قّوة من هذه القوى في العالم  اإّننا ل نخ�سى من  ❖❖

واّلتي ُترعب �سعبنا، وذلك لأّننا انتف�سنا هلل. اإّن �سعبنا 

ول  �سيئاً،  يخ�سى  ل  يقوم  اّل��ذي  ال�سعب  واإّن  هلل،  ق��ام 

يت�سّرر.

ل يت�سّور اأحد اأّننا مع قبولنا بال�سلح وتنفيذه �سوف  ❖❖

والع�سكرّية  الدفاعّية  البنية  لدعم  بحاجة  نكون  ل 

اإّن  بل  الع�سكرّية،  ال�سناعات  وتو�سيع  وتنمية  للبالد 

تنمية ال�سناعات وتكاملها، وكذلك المعّدات المرتبطة 

بالقدرة الدفاعّية للبالد، تعّد من الأهداف الأ�سا�سّية 

والأّولّية لإعادة البناء.

الثورّي  بغ�سبها  جماهيرنا  �ستحتفظ  اهلل  ���س��اء  اإْن  ❖❖

غ�سبها  نيران  توّجه  و�سوف  �سدورها،  في  المقّد�س 
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واأمريكا  المجرم  ال�سوفييتّي  الت��ح��اد  �سّد  الحارقة 

راية   - بُلطف اهلل   - ُترفرف  الناهبة وعمالئهم حّتى 

الإ����س���الم ال��م��ح��م��دّي الأ���س��ي��ل ف��ي ك���ّل ال��ع��ال��م ويرث 

الم�ست�سعفون والحفاة وال�سالحون الأر�س.
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المنّظمات الدولّية

الأقوياء  اأ�ّس�سها  واّلتي  العالم  في  المجال�س  هذه  اإّن  ❖❖

الأقوياء  اأولئك  ُخدع من  كّلها  الفيتو،  لها حّق  ولهذا 

يريدون  �سيا�سّية  م��ن��اورة  ف��ه��ذه  اب��ت��الع��ن��ا.  اأج���ل  م��ن 

خداعنا بوا�سطتها، ثّم ابتالعنا.

اإّن الجمعّيات الدولّية وجمعّيات حقوق الإن�سان، هذه  ❖❖

هذه  عند  تقف  ل  العظمى،  والقوى  لأمريكا  العميلة 

الجرائم اّلتي ُتمار�س �سّد الب�سرّية.

اإّن الجمعّيات الدولّية عبارة عن لفظ م�سّخر لخدمة  ❖❖

القوى العظمى، ول تخدم المظلومين والمحرومين 

بوجه  بنف�سه  ي��ق��ف  اأّن  �سعب  ك���ّل  ع��ل��ى  وي��ج��ب  اأب�����داً. 

الجرائم.

مثل  يرتكب  واّلذي  تالحظونه،  اّلذي  هذا  الغرب  اإّن  ❖❖

�سخ�س  فيه  يكون  اّلذي  الوقت  في  الجرائم؛  هذه 

جانياً مطلقاً، فاإّنهم ياأخذونه ويحمونه ويدعمونه، ول 

ي�ستمعون اإلى كالم �سعب مظلوم.

ماذا عملت هذه الجمعّيات لنا خالل هذه المّدة اّلتي  ❖❖

مّرت علينا ونحن ُمبتلون بهذه الم�سائل؟! ماذا عملت 
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لنا هذه الجمعّيات خالل اأكثر من خم�سين �سنة مّرت 

علينا ونحن مبتلون بهذه الم�ساكل والم�سائب؟!

اإّن ال�سيء اّلذي يهّمها هو م�سالح الكبار، فهي تن�سط  ❖❖

باتجاه م�سالحهم فتحافظ عليها، وتخدعنا بوجودها 

ووجود مجل�س الأمن ومنّظمة الأمم المتحدة. اإّنهم 

ُي��ري��دون خ��داع��ن��ا بها،  ل��ن��ا،  الجمعّيات  اأوج����دوا ه��ذه 

ونحن انخدعنا بها!

وتمجيدهم  المجرمين  دع��م  فيه  يتّم  ع�سر  في  اإّن��ن��ا  ❖❖

تقوم  ع�سر  ف��ي  اإّن��ن��ا  وتوبيخهم.  ت��اأدي��ب��ه��م  م��ن  ب���دًل 

ف��ي��ه م��ا ت�����س��ّم��ى ب��م��ن��ّظ��م��ات ح��ق��وق الإن�����س��ان بتاأمين 

ظلمهم  عن  والدفاع  الكبار،  للجناة  الظالمة  المنافع 

وعمالئهم.

حقوق  ع��ن  الآن  يتحّدثون  اّل��ذي��ن  ه���وؤلء  اأّن  تعلمون  ❖❖

وهم  يكذبون،  ذلك  واأمثال  وال�سلح  وال�سلم  الإن�سان 

 - يت�سّورون  كما   - ذل��ك  م��ن  والغاية  اأي�����س��اً،  يعلمون 

ك�سب اأنظار النا�س للوقوف بوجه ال�سوفييت، واأولئك 

للوقوف بوجه اأمريكا.
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القيام لله

اأّن الأم��ور �سّد  اإّن موعظة اهلل دائمة، فكّلما �ساهدتم  ❖❖

والإلهّي،  والإ�سالمّيّ  الإن�سانّي  النظام  و�سّد  الإ�سالم 

ومتى ما �ساهدتم اأّنهم يريدون با�سم الإ�سالم الق�ساء 

ول  ال��ق��ي��ام هلل،  ي��ج��ب حينئذ  ف��اإّن��ه  وت��ح��ري��ف��ه،  عليه 

تخافوا من جهة اأّننا قد ل ن�ستطيع، لعّلنا نف�سل، لأّنه 

ل ف�سل فيه.

�سلطاناً  وج��دت��م  فلو   ، ❖❖Rالأنبياء �سيرة  ه��ي  ه��ذه 

بوجهه مهما  فقفوا  النا�س  على  الت�سّلط  ُيريد  جائراً 

اإليه ونهيه عن المنكر،  النتائج، ويجب الذهاب  كانت 

الباطل. فال  العر�س  بالمعروف، وتنحيته عن  واأم��ره 

نقّدم  اأْن  القتلى، ويجب طبعاً  ُقتلنا وقّدمنا  اإّن  نبالي 

القتلى.

پ  پ  ❖❖} ي��ك��ون��وا  اأْن  الأنبياءRهو  م��ن��ط��ق  اإّن 

فيما  ورحماء  الب�سرّية،  �سّد  وعلى من هم   
(((

پ}
بينهم.

البلدان  اأّي��ت��ه��ا  وي���ا  ال��ع��ال��م،  ف��ي  الُم�ست�سعفون  اأّي��ه��ا  ❖❖

الحّق  وخ��ذوا  انه�سوا  العالم،  م�سلمي  ويا  الإ�سالمّية 

)1) �سورة الفتح، الآية: 29.
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الإعالمّي  ال�سخب  تهابوا  ول  والأ���س��ن��ان،  ب��الأظ��اف��ر 

الحّكام  واط���������ردوا  وع���م���الئ���ه���م،  ال��ع��ظ��م��ى  ل���ل���ق���وى 

المجرمين اّلذين يقّدمون ثمرة اأتعابكم اإلى اأعدائكم 

واأعداء الإ�سالم.

ودافعوا  العزيز،  الإ���س��الم  ل��واء  تحت  جميعاً  اجتمعوا  ❖❖

الأمام  نحو  وتقّدموا  والإ�سالم،  العالم  عن محرومي 

لت�سكيل دولة اإ�سالمّية وجمهورّيات حّرة وم�ستقّلة، اإذ 

ق ذلك اأْن ت�سعوا حّداً لجميع  يمكنكم من خالل تحقَّ

اإلى  الم�ست�سعفين  العالم، وتو�سلوا  الم�ستكبرين في 

اإمامة الأر�س ووراثتها.

اإ�سالمّية  بداأنا نحن من ال�سفر، ودعونا النا�س دعوة  ❖❖

واأ���س��ب��ح��ت ه����ذه ال��ق��ط��رة ال����واح����دة ق���ط���رات، وهذه 

القطرات �سياًل، ثّم بحراً. وتمّكن هذا البحر العظيم 

بقدرة الإيمان من اأْن يقف بوجه جميع القوى الم�ساّدة 

لالإ�سالم وللثورة ويهزمها..

اّلذي  الحّد  ذلك  اإل��ى  الإ�سالمّية  دعوُتنا  و�سلت  لقد  ❖❖

قالت فيه جميع فئات ال�سعب: لّبيك - �سواًء الجامعي 

اأو الكا�سب اأو الفاّلح اأو العامل اأو الع�سكرّي - وان�سّموا 

اإلينا.
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ا�ستيقظت  اإّن��ه��ا  ال��ج��م��اه��ي��ر،  ا�ستيقظت  ال��ب��داي��ة  ف��ي  ❖❖

الملتزمين،  الكّتاب  اأي  وال��ك��ّت��اب،  الخطباء  بوا�سطة 

هذه  بعد  القيام  وح�سل  اأرادوا،  ا�ستيقظوا  اأْن  وبعد 

ق ما كانت ُتريده الجماهير. الإرادة، وراأيتم كيف تحقَّ

اإّن ثورتنا ال�سعبّية قامت بالجماهير، فينبغي للجماهير  ❖❖

اأّن ل يعتر�سوا على نتائج ثورتهم.
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الجهاد

ينبغي ت�سعيد الجهاد، وم�ساركة كاّفة فئات ال�سعب فيه،  ❖❖

على الطلبة ان يوا�سلوا مّتحدين جهادهم هذا واأن ل 

ين�سوا ال�سعب الإيرانّي المظلوم وما يمّر به فم�ستقبل 

عن  يغفلوا  اأن  بهم  ينبغي  ول  ال�سّبان  ب��اأي��دي  البالد 

�سنتعاون معكم  الدين  حفظه وحمايته، ونحن علماء 

طبقاً لما تفر�سه علينا اأحكام الإ�سالم«.

المقاتلين  لإخ��وان��ن��ا  بالن�سبة  والأخ���ي���ر  الأّول  راأي����ي  ❖❖

اأو ملل، لأّن  المرابطين هو موا�سلة الجهاد دون كلل 

وا�ستناداً  فيه  ل���س��ّك  فّمما  وج��ه��اد(  عقيدة  )ال��ح��ي��اة 

من  اأف�سل  ال��م��وت  اأّن  التفكير  ف��ي  الإ���س��الم  لطريقة 

�سوى  اأم��ام��ن��ا ح��ال��ي��اً  ال��م��ذّل��ة، وع��ل��ي��ه فلي�س  ال��ح��ي��اة 

المتاحة  واإمكانّياتنا  طاقاتنا  بكاّفة  الجهاد  موا�سلة 

لتحقيق العّزة والكرامة التي كانت ن�سيبنا طوال تاريخ 

الكريم  ف��ال��ق��راآن  ال��ق��ادم��ة.  لأجيالنا  العظيم  الإ���س��الم 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  ي���ق���ول: 

.
(((

ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې}

على حكومات هذه الدول)الإ�سالمّية( اأن ت�سارك في  ❖❖

وعظمة  وال�����س��رف  المجد  لإح��ي��اء  فل�سطين  تحرير 

)1) �سورة حمّمد، الآية: 7.
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الفرقة  تنبذ  واأن  ال��م��ق��ّد���س،  ال��ج��ه��اد  ب��ه��ذا  الإ���س��الم 

تمّد  واأن  والذّل،  الدمار  اإلى  يوؤّديان  اللذين  والنفاق 

توّحد �سفوفها،  واأن  البع�س،  اإلى  بع�سها  الأخوة  يد 

المزّيفة  واإ�سرائيل  ال�سهيونّية  حماة  قّوة  تهاب  واأّل 

واأّل تغّرها وعود القوى العظمى، ول يخيفها وعيدها 

والت�ساهل  والتقاع�س  عف  ال�سّ تتجّنب  واأن  الواهي، 

والنتائج  ال��م��خ��زي��ة  ال��ه��زي��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ���س��ي��ج��ّر  اّل����ذي 

الوخيمة.

مهما تمّكنتم �ساعدوا اأولئك اّلذين يخو�سون الجهاد  ❖❖

اأ�سلوب منا�سب:  باأّي  وكاأّنهم في �ساحة حرب. اعملوا 

ث بكّل ما يمكن، بالتظاهرات،  بالقلم، بالبيان، بالتحدُّ

هذا هو كالمنا.

اإلى  معهم  �ساأقف  باأّنني  الإيراني  ال�سعب  اأبناء  ليعلم  ❖❖

الإ�سالم  اأحكام  لحفظ  الجهاد  و�ساأوا�سل  رم��ق،  اآخ��ر 

بالثبات  �سرعاً  ملزمون  والجميع  ال��ب��الد.  وم�سالح 

والوهن  لل�سعف  وال�سماح  واإّي��اك��م  المنازلة،  هذه  في 

واأّن  منت�سرون  باأّننا  ولتثقوا  نفو�سكم،  اإلى  ب  بالت�سرُّ

مطالبنا هي مطالب حّقة ول جرم اأّن الحّق منت�سر.

اّلذي  الحياة  بناء  بجهاد  الجهاد  ه��ذا  َن�ِسَم  اأْن  علينا  ❖❖

والمراأة،  الرجل  ال�سعب،  طبقات  جميع  فيه  ي�سارك 
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والمخت�س  والمهند�س  والجامعي  وال�ساّب،  وال�سيخ 

والمدني والقروّي.

الم�ساركين  وك��ّل  ال�سعب  ه��ذا  ك��ّل  ُي��وّف��ق  اهلل  �ساء  اإن  ❖❖

الأخالقّي  ال��واج��ب  لهذا  ي��ن  ال��م��وؤدِّ ال�سبيل  ه��ذه  في 

ال�����س��رع��ّي. ال��ج��م��ي��ع م��وّف��ق��ون اأن ي�����س��ارك��وا ف��ي هذا 

اإخوانهم،  وي�ساعدوا  الخرائب،  هذه  ويبنوا  الجهاد، 

ولعّله ما ِمن عبادة فوق هذه العبادة، حّتى اأّنني اأطلب 

المدينة  وزي��ارة  المكّرمة  مّكة  حجَّ  يريدون   َم��ْن  اإل��ى 

المنّورة ا�ستحباباً قائاًل لهم: يا من تريدون الذهاب 

اإلى مّكة والمدينة والم�ساعر المقّد�سة ابتغاء الثواب 

ل ثواب اليوم اأعلى من م�ساعدتكم لإخوانكم. فابنوا 

اإخوانكم.  واأن��ق��ذوا  بلدكم  ��روا  وع��مِّ معاً،  الحياة  ه��ذه 

ي��اأج��ره��م اهلل ج��م��ي��ع��اً، وُي��ْع��ِط��ك��م ه���ذا ال��ث��واب اّلذي 

تبتغونه من الزيارة في هذا الجهاد.

الجهاد  �ستوا�سلون  اهلل  ���س��اء  واإن  هلل  ج��اه��دت��م  اإّن��ك��م  ❖❖

حّتى النهاية! فكونكم هلل و�سلتم اإلى الن�سر. اإّن قّوة 

الإيمان هي اّلتي دفعتكم اإلى الأمام، ل القّوة الطبيعية 

والقّوة  ال�سيطانّية  ال��ق��ّوة  ه��ذه  ف���اإّن  واإّل  وال��م��اّدي��ة، 

الأخرى اّلتي كانت تدعمها، كانت ترعد وتزبد وتتوّعد 

واأنتم �سامدون .. 
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اّلذين  العظماء  ه���وؤلء  ا�ست�سهاد  العجيب  م��ن  لي�س  ❖❖

الإ�سالم،  اأه���داف  �سبيل  ف��ي  الجهاد  ف��ي  ع��م��راً  ق�سوا 

العجيب اأن يموت مجاهدو �سبيل الحّق على الفرا�س، 

الأثيمة  اأي��ادي��ه��م  الظالمون  ال��ج��ائ��رون  خ  ُيلطِّ ل  واأن 

بدمائهم .

�سعبنا �سعب الت�سحيات وعقيدتنا عقيدة الجهاد. ❖❖

هذا  على  الم�ستقيم،  ال��ط��ري��ق  ه��ذا  على  �سرتم  لقد  ❖❖

الطريق اّلذي قطعتموه وجئتم لأجل الإ�سالم ولأجل 

نكون  اأن  يجب  ال�سعب  وك��ّل  ولكّننا  الإ���س��الم.  حماية 

ل��الإ���س��الم وال���ق���راآن ال��ك��ري��م. ه���ذا ال�سراط  ح��ّرا���س��اً 

الم�ستقيم؛ اإّنه �سراط حرا�سة الإ�سالم، �سراط الجهاد 

في �سبيل الإ�سالم، في �سبيل اهلل.

يكون  اأن  احر�سوا  البناء  جهاد  في  ال�سادة  اأّيها  اأنتم  ❖❖

جهاد البناء، بّناًء، ول يكون فيه تخريب ول انحراف. 

وكان في  النحرافات  من  البناء خالياً  كان جهاد  اإذا 

الأكبر  بالجهاد  يقترن  الجهاد  ذلك  ف��اإّن  اهلل،  �سبيل 

اأي�ساً.

وتعّدوا  تعّبئوا  اأن  فيه  اأنتم  موقع  اأّي  وفي  بكم  ح��رّي  ❖❖

من  واأذنابها  اأمريكا  �سّد  والجهاد  للحرب  الجماهير 
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عّزة  واإّن  ح��رب،  فالحرب  العراق)ال�سّدامّي(،  اأمثال 

وكرامة وطننا وديننا مرهونة بهذا الجهاد والن�سال، 

ووطننا الأعّز علينا من اأرواحنا، ينتظر نهو�س اأبنائه 

عنه.  الظالمين  اأي��دي  ويقطعوا  حيا�سه  عن  ليذودوا 

ما  ال��غ��ال��ي  وطننا  ع��ن  دف��اع��اً  وننا�سل  �سنجاهد  اإّن��ن��ا 

باأ�سلحتنا على  ُنلقي  الدم يجري في عروقنا ولن  دام 

الأر�س حّتى يتحّقق الن�سر الموؤّكد..

اأّيها ال�سعب الإيرانّي الم�سلم اأنت اأمام خيارين، اإّما اأن  ❖❖

تختار طريق الجهاد والدفاع عن بلدك الم�سلم، وهو 

طريق ال�سعادة والعّزة الأبدية، اأو اأن تختار طريق الذّل 

والعار الأبدي بتقاع�سك وقعودك عن الجهاد والدفاع 

عن اإ�سالمك ووطنك.

والحفاظ  كرامتها  على  ال��ح��ف��اظ  ت��ري��د  اّل��ت��ي  الأّم����ة  ❖❖

الجهاد  تقرن  اأن  عليها  ع��ّزه��ا،  م�سدر  الإ���س��الم  على 

بال�ستقامة، والمق�سود من ال�ستقامة هنا اأن ل تهن 

تعتر�س  اّلتي قد  والعقبات  ال�سعاب  اأم��ام  ول ت�سعف 

اأج���ل ح��ي��اة ع��زي��زة كريمة  طريقها ف��ي ج��ه��اده��ا م��ن 

واإقامة دولة العدل الإ�سالمّية.

اأنحاء البالد  الجهاد في �سبيل العقيدة يح�سد جميع  ❖❖

والم�ساكل  ال�سعاب  جميع  وُي��زي��ل  واح���د  ط��ري��ق  ف��ي 
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من الطريق. ال�سعب اّلذي يجد طريقه في ال�سراط 

في  المقّد�س  للجهاد  وينه�س  لالإن�سانّية  الم�ستقيم 

�سبيله �سوف ينت�سر بالتاأكيد.

لتعلم اأمريكا الطامعة اأّن ال�سعب العزيز والخمينّي لن  ❖❖

يرتاحوا اإّل بعد فناء جميع م�سالحها و�سوف يتابعون 

الجهاد الإلهي حّتى قطع اأيديها. اإّن �سعبنا كما اأظهر، 

�سوف يتحّمل كّل البالء من اأجل الحفاظ على �سرفه 

وعّزته.

اأكثر من  الأن��ظ��ار  تلفت   ❖❖
(((

ال��ك��ب��رى الف�سيلة  ه��ذه  اإّن 

المجاهدين  بحّق  ُذكرت  اّلتي  الكثيرة  الف�سائل  بقّية 

في �سبيل اهلل. ول �سّك اأّن بيان الإن�سان العادّي عاجز 

العرفي-  بمعناها  ال��م��ف��ردات  ه���ذه  اأغ�����وار  ���س��ب��ر  ع��ن 

ولي�س الأ�سرار الإلهّية والعرفانّية اّلتي نحن عاجزون 

�سواعد  على  الإلهّي  الو�سام  هذا  فمثل  اأ���س��اًل-.  عنها 

الأ�سرار  اأ�سحاب  ل��دى  كال�سم�س  ي�سّع  المجاهدين، 

اّلتي  للخلقة  تجلّياً  ه��ذا  األي�س  والملكوتّية.  الغيبّية 

يفخر بها اإبراهيم خليل الرحمان؟ األي�ست هي وم�سة 

من مقام حبيب اهلل ت�سي ء هامة اأف�سل الموجودات؟ 

األي�ست هي نازلة مقام ولي اهلل التي ت�سّرف بها اأولياء 

ة اأوليائه«. )1) اإ�سارة اإىل قول اأمري املوؤمنني Q » اإّن اجلهاد باب من اأبواب اجلّنة فتحه اهلل خلا�سّ
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الأولياء  بخاتم  وانتهاًء  الموؤمنين  اأمير  من  ب��دًء  اهلل 

ف��ب��اأّي بيان  ف��اإن كانت كذلك - وه��ي كذلك -  R؟ 

روؤية  يت�سّنى  ب�سرّية  عين  وب��اأّي��ة  حولها  الحوم  يمكن 

هذه الجلوة؟ لذا ي�ستح�سن بي، اأنا القا�سر، اأن اأكتفي 

ة اأولياء اهلل«. بالقول: »ال�سالم عليكم يا خا�سّ
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ال�شهادة

ع��ل��ى ك���ّل م�سلم م��وؤم��ن ب���اهلل وال��ي��وم الآخ����ر توظيف  ❖❖

جميع طاقاته في هذا ال�سبيل لينال في النهاية اإحدى 

الح�سنيين اإّما ال�سهادة اأو الن�سر.

الم�سي قدماً  اإّما  الح�سنيين  باإحدى  الفوز  اآمل  اإّنني  ❖❖

لتحقيق اأهدافنا في اإقامة العدل والحّق، واإّما ال�سهادة 

في �سبيل اهلل.

الموؤمنين  اأم��ي��ر  كثيرين.  �سهداء  الإ���س��الم  ق��ّدم  لقد  ❖❖

في  وا�ست�سهد  الإ���س��الم  �سهيد  ك��ان  عليه(  اهلل  )�سالم 

�سبيل الإ�سالم .. والح�سين بن علي Q ا�ست�سهد في 

�سبيل الإ�سالم. اإّننا ل نخاف ال�سهادة.

لقد فارقتكم في وقت كان �سباب اليوم اأطفاًل �سغار،  ❖❖

وعدت اإليكم اليوم وقد فارقنا عدد من هوؤلء ال�سباب، 

و�سجاياهم،  ط��ب��اع��ه��م  ن��ل��م�����س  ل���م  اأغ��ل��ب��ه��م،  ن���ر  ف��ل��م 

�سبيل  ف��ي  ال�����س��ه��ادة  و���س��ام  على  وح�سلوا  ا�ست�سهدوا 

الإ�سالم، ح�سلوا على و�سام ال�سهادة في طريق القراآن 

الكريم، ح�سلوا على و�سام ال�سهادة في �سبيل الحرّية 

�سبيل  ف��ي  ال�سهادة  و���س��ام  على  ح�سلوا  وال���س��ت��ق��الل، 



340

ا
ن
�ل
��
زل

الأهداف الإ�سالمّية العليا وحكومة العدل الإ�سالمّي« 

الجمهورّية الإ�سالمّية«.

ريق من دماء �سّباننا الزكّية في 
ُ
ل�سنا نادمين على ما اأ ❖❖

طريق الإ�سالم، ل�سنا نادمين على اأّن ال�سهادة اأ�سبحت 

ن�سيباً لأعّزتنا، فهذا نهج مر�ٍس ل�سيعة اأمير الموؤمنين 

اأمير  ك���ان  ف��ق��د   .. م��ن��ذ ���س��در الإ����س���الم وح��ّت��ى الآن. 

الموؤمنين Q و�سيعته المقّربون رّواداً في الحروب 

مثل  الطاهرين  اأولده  كذلك  الإ���س��الم،  خا�سها  اّلتي 

�سّيد ال�سهداء Q اّلذي انتف�س ونه�س واأعطى دمه 

في �سبيل الإ�سالم .

اهلل  اإل��ى  توّجهوا  الجميع  لأّن  الن�سر  لنا  تحّقق  لقد  ❖❖

و�سعوا اإلى ال�سهادة، فالإ�سالم هو اّلذي اأتاح لنا الن�سر 

واإّل فنحن عاجزون في مقابل قدرة اأولئك، وعلينا من 

المتمثِّل  انت�سارنا  �سّر  على  نحافظ  اأن  ف�ساعداً  الآن 

في قدرة الإ�سالم ووحدة الكلمة.

ال���ق���ّوة جعلته  ���س��ع��ب��ن��ا درج�����ًة م���ن  اإي���م���ان  ب��ل��غ  ل��ق��د  ❖❖

يخ�سى  ول  اإليها  ي�سعى  وكان  �سعادة  ال�سهادة  يعتبر 

على  الخالية  قب�ساتهم  تغّلبت  فقد  ولهذا  الموت، 

الدّبابات.
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م�ست  لل�سهادة  الع�سق  وبهذا  ال�سهادة،  يع�سق  �سعبنا  ❖❖

اإل���ى الأم����ام، ول���ول وج���ود ذل��ك الع�سق وتلك  ال��ث��ورة 

المحّبة لما تمّكنا من النت�سار على كّل هذه القوى.

اإّن ما تّم من اإنجاز كان اإلهّياً، وقد تحّقق لأّن مجتمعنا  ❖❖

اأ���س��ب��ح ب��و���س��ع اآخ���ر وت��ح��ّول ت��ح��ّوًل اإ���س��الم��ّي��اً بحيث 

اأ�سبحت ال�سهادة بالن�سبة له فوزاً عظيماً.

�سّر  اأّن  اأن تدرك  ال�سعوب  تثور، على  اأن  ال�سعوب  على  ❖❖

العرا�س  وف��ي  ال�����س��ه��ادة«،  ت��م��ّن��ي«  ف��ي  يكمن  الن�سر 

ال�سّر  اإّنه  والحيوانّية.  والدنيوّية  الماّدية  الحياة  عن 

اّلذي يمّكن ال�سعوب من التقّدم، ال�سّر اّلذي اأ�سار اإليه 

اآنذاك، يب�سطون  النا�س  اأ�سعف  العرب،  القراآن وجعل 

�سيطرتهم على بقاع كثيرة.

كانوا  ا�ست�سهدوا  اّل��ذي��ن  �سّباننا  اأّن  كيف  راأي��ت��م  لقد  ❖❖

ي�ستقبلون ال�سهادة، ذلك لأّنهم تحّلوا بقدرة الإ�سالم. 

وينبغي حفظ هذه القدرة في الم�ستقبل اأي�ساً، ينبغي 

حفظ هذا الإيمان كي يتّم حفظ وحدة الكلمة وتحقيق 

الن�سر في النهاية اإن �ساء اهلل.

كان �سّبابنا يتمّنون ال�سهادة مثلما كان الجنود في �سدر  ❖❖

يخ�سون  ل  جنودنا  اإّن  ال�سهادة،  ي�ستقبلون  الإ���س��الم 



342

ا
ن
�ل
��
زل

ال�سهادة، لأّنهم ل يرون الموت فناًء. بل يرون ال�سهادة 

�سعادة، وي�سعون لنيل اإلى هذه ال�سعادة.

اإخوتي! اأعّزائي! ل ت�سّيعوا هذا ال�سّر من اأيديكم، �سّر  ❖❖

التوّجه هلل، �سّر التوّجه لالإ�سالم. اإّن ال�سهادة للم�سلم 

وللموؤمن �سعادة، و�سّبابنا كانوا يرون ال�سهادة �سعادة، 

وهنا يكمن �سّر النت�سار. اأولئك الماّديون ل يوؤمنون 

بال�سهادة اأ�ساًل، ولكّن �سبابنا يرون ال�سهادة �سعادتهم، 

يرونها اأّول راحتهم. كان هذا �سّر الن�سر.

اإّن �سعب اإيران النبيل، وكاإخوة الإيمان في �سدر الإ�سالم  ❖❖

وع�سر الوحي، انت�سر رغم فقدانه لالأ�سلحة الحربّية، 

والإيثار والت�سحية  الإيمان  بقّوة  وباأيد خالية، ولكن 

�سبيل  في  ال�سهادة  اإل��ى  والت�سابق  الإ���س��الم  �سبيل  في 

والم�ستعمرين  الم�ستبّدين  الأع���داء  واأخ���رج  ال��ه��دف، 

والم�ستغّلين من بالده ورمى بهم في مزبلة التاريخ.

ال�سهداء،  ك�سّيد  عا�سوراء  ي��وم  ُنقتل  اأن  نفتخر  نحن  ❖❖

ويوؤ�سر اأطفالنا وتنهب ممتلكاتنا، اإذ �سيخّلدنا التاريخ 

اإلى الأبد ..
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الجرحى

اأ�ساأل اهلل اأن ي�سافي هوؤلء الجرحى والمعّوقين، ويمّن  ❖❖

عليهم بالأجر وال�سبر.

الطاغوت  ط���رد  م��ن  عليه  ح�سلتم  م��ا  تعلمون  اأن��ت��م  ❖❖

وا���س��ت��ب��دال��ه ب��ال��ج��م��ه��ورّي��ة الإ���س��الم��ّي��ة، ل��م ي��ك��ن هذا 

رخي�ساً بل كان من دماء اآلف ال�سّبان واآلف الجرحى 

اآخر  اأنف�سنا مدينين لهم حّتى  نعتبر  اأن  اّلذين يجب 

عمرنا.

الجرحى  اأّيها  بكم  يفخر  ال�سريف  الإيرانّي  ال�سعب  ❖❖

في  الم�سّحين  ذك��ري��ات  اأحييتم  لقد  والم�سّحون. 

العظماء  الرجال  اأّيها  خالٌد  ذكركم  الإ�سالم.  �سدر 

ال��ك��ب��ي��ر، وجهادكم  ال��ب�����س��رّي��ة، والإ���س��الم  ت��اري��خ  ف��ي 

ال��ب��اع��ث ع��ل��ى ال��ف��خ��ر ن���م���وذج ل��ل��م��ج��اه��دي��ن طوال 

التاريخ.

طريق  ل�سهداء  الطاهرة  ل��الأرواح  لها  ح�سر  ل  تحّية  ❖❖

الحّق، وال�سالم على الجرحى والم�سّردين في جبهات 

الدفاع عن الإ�سالم واإيران الإ�سالمّية. وتحّية و�سالماً 

اهلل  من  و�سالم  المت�سّررة  والعوائل  ال�سهداء  ل��ذوي 
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لمقدمه  اأرواح���ن���ا  اهلل  بقّية  على  واأول��ي��ائ��ه  واأن��ب��ي��ائ��ه 

الفداء.

ير�سد  هداية  �سراج  والمعاقون  الجرحى  اأ�سحى  لقد  ❖❖

الموؤمنين بدين اهلل في كّل بقعة من بقاع هذه البالد، 

اإلى  الو�سول  �سبيل  الأبدّية:  ال�سعادة  نيل  اإلى طريق 

رّب الكعبة ..
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فل�شطين

اإّنه من تعا�سة بلد اإ�سالمّي ومن تعا�سة الم�سلمين اإقامة  ❖❖

عالقات والتحالف مع دولة تعادي الإ�سالم، وتقف الآن 

في مواجهة الم�سلمين، وتغت�سب فل�سطين .

طريق  ف��ي  وتتحالفوا  الفكر  ف��ي  ت��ّت��ح��دوا  اأن  عليكم  ❖❖

ال�ستقالل، وا�ستئ�سال �سرطان ال�ستعمار... وتفّكروا 

من  الم�سلمة  فل�سطين  اأر�����س  ل��ت��ح��ري��ر  ط��ري��ق  ف��ي 

مخالب ال�سهيونّية العدّو اللدود لالإ�سالم والإن�سانّية. 

اّلذين  الم�سّحين  ال��رج��ال  م�ساعدة  ع��ن  تغفلوا  ول 

ينا�سلون في �سبيل تحرير فل�سطين، والتعاون معهم.

النف�سّية وعمالة زعماء بع�س الدول  اإّن هذه الأه��واء  ❖❖

700 مليون  ا�ستطاعة  اإلى عدم  اأّدت  اّلتي  العربّية هي 

عربي اأن يحّرروا فل�سطين من مخالب اإ�سرائيل.

الدول  هدف  ب��اأّن  العرب(  )الزعماء  يعلموا  اأن  يجب  ❖❖

ال�ستعمارية الكبرى من اإيجاد اإ�سرائيل لي�س احتالل 

فل�سطين فح�سب، بل اإّن جميع البلدان العربّية �سوف 

�سنحت  اإن  ب��اهلل-  والعياذ  فل�سطين-  بم�سير  تبتلي 

الفر�سة. لهم 
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ت�����س��ارك ف��ي تحرير  اأن  ال����دول  ع��ل��ى ح��ك��وم��ات ه���ذه  ❖❖

الإ�سالم  وعظمة  وال�سرف  المجد  لإحياء  فل�سطين 

والنفاق  ال��ف��رق��ة  تنبذ  واأن  ال��م��ق��ّد���س،  ال��ج��ه��اد  ب��ه��ذا 

اللذين يوؤّديان اإلى الدمار والذّل، واأن تمّد يد الأخّوة 

بع�سها اإلى بع�س، واأن توّحد �سفوفها، واأّل تهاب قّوة 

حماة ال�سهيونّية واإ�سرائيل المزّيفة واأّل تغّرها وعود 

واأن  ال��واه��ي،  وعيدها  يخيفها  ول  العظمى،  ال��ق��وى 

�سيجّر  اّل��ذي  والت�ساهل  والتقاع�س  ال�سعف  تتجّنب 

الوخيمة. المخزية والنتائج  الهزيمة  عليها 

اأدعو الم�سلمين جميعاً- بعد التوّكل على اهلل والتم�ّسك  ❖❖

القّوات  جانب  اإل��ى  الكريم-للوقوف  ال��ق��راآن  بمبادئ 

الم�سّلحة اّلتي تدافع عن اأر�س فل�سطين، وبذل المال 

الفل�سطينّي  ال��ت��راب  ع��ن  ال��دف��اع  �سبيل  ف��ي  والنف�س 

المحتّل، والتحّرر من الأ�سر وال�ستعمار.

من  الأق�سى  والم�سجد  فل�سطين  اأر���س  تطهير  ناأمل  ❖❖

دن�س ال�سهيونّية، واأن يعود الفل�سطينيون اإلى وطنهم 

..

اإّن احتالل فل�سطين بيد اإ�سرائيل وبتعاون مع الدول  ❖❖

الم�سلمين،  ل��ك��ّل  م�سيبة  ك��ان  الكبرى  ال�ستعمارّية 

ول��م�����س��ل��م��ي اإي�����ران اأي�������س���اً، ك���ان ف��اج��ع��ة م��وؤل��م��ة جداً 
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الكارثة  الأ�سا�س في هذه  المعتدي  اإّن  القول:  ويجب 

اّلذي  الوقت  ذلك  في  نف�سها  ال�ستعمارّية  ال��دول  هو 

المنطقة،  ه��ذه  م�سلمي  �سّد  ال��م��وؤام��رة  لهذه  خّطط 

الإ�سالمّية ويالت كثيرة من جّراء  ال��دول  وقد عانت 

الكبرى،  الم�سائب  واحدة من  العظمى، وهذه  الدول 

ولكّنها بيد ال�سهاينة. 

ب�سعوره  وح��ك��وم��ت��ه-  ال�����س��اه  ل  الإي�����ران�����ّي-  ال�����س��ع��ب  ❖❖

اأّن �سياع فل�سطين هو �سياع  الإ�سالمّي العميق اأح�ّس 

جزء من ج�سده.

على �سعبنا العزيز في فل�سطين اأن يهتّم بوحدة الكلمة  ❖❖

الروحّية  وب��الأم��ور  وتعالى  تبارك  اهلل  على  والّت��ك��ال 

والمعنوّية واأن يتوّجه اإلى اهلل تبارك وتعالى كي يحّقق 

الإنت�سار.

لو كانت الدول العربّية بعدد نفو�سها الكبير وثرواتها  ❖❖

العظيمة مّتفقة مع بع�سها لما وقعت هذه الم�سائب 

على فل�سطين وعلى القد�س .
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يوم القد�ض

اإ�سالمّية  اإ���س��الم��ّي��اً وت��ع��ب��ئ��ة  ك���ان ي���وم ال��ق��د���س ي��وم��اً  ❖❖

حزب  لتاأ�سي�س  م��ق��ّدم��ة  ي��ك��ون  اأن  اآم���ل  واإّن����ي  ع��اّم��ة، 

الم�ست�سعفون  لي�سارك  ال��ع��ال��م،  ف��ي  الم�ست�سعفين 

اّلتي تعتر�س  ويبحثوا عن حلول للم�ساكل  اأي�ساً  فيه 

الم�ستكبرين  وجه  في  وينتف�سوا  لينه�سوا  طريقهم، 

والناهبين الدوليين في ال�سرق والغرب، ول ي�سمحوا 

لهم با�سطهاد م�ست�سعفي العالم بعد الآن، ويحققوا 

نداء الإ�سالم ووعد اهلل تعالى بحكومة الم�ست�سعفين 

)وراثة الأر�س(.

يوم القد�س يوم تاأكيد ذلك والإعالن لل�سياطين اّلتي  ❖❖

ترغب في اإزاحة ال�سعوب الإ�سالمّية عن �ساحة القرار 

في  لهم  اأم��ل  ل  ب��اأّن��ه  مكانها،  العظمى  القوى  وو�سع 

ذلك.

اأن يحيى  اّلذي يجب  اليوم  يوم القد�س يوم الإ�سالم،  ❖❖

القوانين  ونطّبق  نحن،  نحّييه  �سوف  الإ���س��الم،  فيه 

الإ�سالمّية في البلدان الإ�سالمّية.

يوم  هو  بل  فح�سب،  فل�سطين  ي��وم  لي�س  القد�س  ي��وم  ❖❖

الإ�سالم ويوم الحكومة الإ�سالمّية.
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يوم القد�س، اليوم اّلذي يجب اأن ننذر القوى العظمى  ❖❖

باأّن الإ�سالم لم يعد تحت �سيطرتكم ول تحت �سيطرة 

عمالئكم الخبثاء .. 

يوم القد�س يوم اإحياء الإ�سالم. يجب على الم�سلمين  ❖❖

الماّدية  ب��ق��درات��ه��م  ال��غ��رب  ي���رّوع���وا  واأن  ي��ف��ي��ق��وا  اأن 

والمعنوّية. فالم�سلمون اّلذين ي�سل تعدادهم المليار 

ولديهم الدعم والتاأييد الإلهّي والإ�سالم يقف معهم، 

وكذلك يوؤّيدهم الإيمان، مّمن يجب اأن يخافوا؟! 

يوم القد�س منا�سبة للتذكير بهذا الهدف، وهو اإعالن  ❖❖

تقّدم الم�سلمين وتطّورهم في جميع دول العالم. يوم 

القد�س لي�س يوم فل�سطين فح�سب، بل هو يوم الإ�سالم 

ويوم الحكومة الإ�سالمّية. 

ف��ي ي���وم ال��ق��د���س ���س��ن��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ال��م��ت��اآم��ري��ن وعلى  ❖❖

وتعار�س  ال��دول��ّي��ة  ال��م��وؤام��رات  ت�ساند  اّل��ت��ي  الأنظمة 

الإ�����س����الم، ف��م��ن ل ي�����س��ارك ف���ي ه���ذا ال���ي���وم معار�س 

ل��الإ���س��الم وم��وؤّي��د لإ���س��رائ��ي��ل، وم��ن ي�����س��ارك فهو من 

المخل�سين والموؤّيدين لالإ�سالم، والمعار�سين للكّفار 

وعلى راأ�سهم اأمريكا واإ�سرائيل .

اأ���س��األ اهلل  ي��وم الف�سل بين الحّق والباطل. واإّن��ي  اإّن��ه  ❖❖
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عّز وجّل اأن ين�سر الإ�سالم والم�ست�سعفين على جميع 

في  اخواننا  ينقذ  اأن  تعالى  اأ�ساأله  كما  الم�ستكبرين. 

فل�سطين وفي الجنوب اللبنانّي واأّي مكان من العالم، 

من اأيدي الم�ستكبرين والناهبين الدولّيين.

لجميع  يوماً  القد�س  يوم  يعتبروا  اأن  الم�سلمين  على  ❖❖

ينطلقوا  واأن  الم�ست�سعفين،  لجميع  ب��ل  الم�سلمين 

الم�ستكبرين  لمواحهة  الح�ّسا�سة  النقطه  ه��ذه  م��ن 

الناهبين للعالم. واأّل ي�سكتوا حّتى تحرير المظلومين 

من ظلم الأقوياء. وعلى الم�ست�سعفين اّلذين ي�سّكلون 

اأّن  يتاأّكدوا  اأن  الب�سيطه  �سّكان  ال�ساحقة من  الغالبّية 

تحقيق الوعد الإلهّي قريب.
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وهو  رّبيته.  اأّنني  القول  اأ�ستطيع  رجل  ال�سدر  ال�سّيد  ❖❖

اإلى  ي��ع��ود  اأن  واأت��م��ّن��ى  الأع�����زاء،  اأب��ن��ائ��ي  اأح���د  بمنزلة 

اأّننا ل  موطنه ب�سالم اإن �ساء اهلل، ومن الموؤ�سف جّداً 

نراه بيننا.

عرفت ال�سّيد ال�سدر ل�سنوات طوال ويمكنني اأن اأقول  ❖❖

واأع��رف ف�سائله وخ�ساله جّيداً،  رّبيته  اّلذي  اأنا  اإّنني 

واأعلم بكل ما قام به لخدمة وطنه لبنان ومدى حاجة 

لبنان اإليه. اآمل من كّل قلبي اأن يعود ال�سّيد اإلى وطنه 

واأهله وي�ستفيد منه الم�سلمون.

باإرجاعه  وقلوبكم  قلوبنا  ُيفرح  اأن  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  ❖❖

عائلته  ُيلهم  واأن  الإ�سالم  ليتابع خدمة  �سالماً  اإلينا 

اهلل  ���س��اء  اإن  ب��وج��وده  الجميع  ع��ي��ون  وي��ق��ّر  ال�سبر، 

المدر�سة  ه���ذه  ل��خ��دم��ة  اهلل  ي��وّف��ق��ه  واأن  وي���ع���ود، 

ب���ل جميع  ل��ب��ن��ان م���ن وج�������وده،  ���س��ي��ع��ة  وي�����س��ت��ف��ي��د 

اهلل. �ساء  اإن  الم�سلمين 

اأبنائي واإّنني حزين  ال�سّيد مو�سى ال�سدر ابن من  اإّن  ❖❖

لأجله .



352

ا
�ل
آ
ول
�خ
�
ل�
زل
اخ
س�
و
و
�خ
ا�
��
زل
خ

اإّننا نعتبر لبنان مّنا ونعتبر �سيعه لبنان واإيران وجميع  ❖❖

نحفظ  اأن  ون��اأم��ل  واح���داً  �سيئاً  العالم  في  الم�سلمين 

وحدتنا.

م���ا ي��ع��ان��ي��ه ال�����س��ع��ب ال���م���ظ���ل���وم- ال��م�����س��ي��ح��ّي وغير  ❖❖

الم�سيحّي- على يد ال�سهاينة في لبنان وغيره، ي�سّود 

وجه التاريخ.

لهذه   - واح����داً  م��وق��ف��اً  ت�ساهدوا  اأْن  يمكنكم  ل  لعّله  ❖❖

 - �سّكلوها  اّلتي  المجال�س  المنظّمات، على طول هذه 

اأو  اأمريكا  م�سالح  تتعار�س  عندما  ال�سعفاء،  ل�سالح 

ال�سعيف.  البلد  ذل��ك  الأق��وي��اء مع م�سالح  الآخ��ري��ن 

وقد ابُتلَي لبنان منذ مّدة بهذا ال�سرطان.
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الن�شر والهزيمة

نف�س  يبداأ من  والهزائم  النت�سارات  اأ�سا�س جميع  اإّن  ❖❖

اأ�سا�س  وه��و  الن�سر،  اأ���س��ا���س  ه��و  ف��الإن�����س��ان  الإن�����س��ان، 

الهزيمة، واعتقاد الإن�سان اأ�سا�س جميع الأمور.

القّوة  يملك  يكن  لم  اإذا  لكّنه  قوّياً  الجي�س  كان  مهما  ❖❖

الروحّية، اأو اأّنه �سّدق واعتقد باأّنه ل ي�ستطيع الوقوف 

اأمام قّوة معّينة، فاإّن ذلك الجي�س محكوم بالهزيمة.

لو وثق ال�سعب بنف�سه، واأّنه ُيمكنه الوقوف بوجه القوى  ❖❖

القدرة  �سيوجد  اليقين  وه��ذا  الثقة  ه��ذه  ف��اإّن  الكبرى، 

عنده، فيقف بوجه القوى الكبرى.

اأّنكم  ه��و  اإل��ي��ه  و�سلتم  اّل���ذي  النت�سار  ه��ذا  �سبب  اإّن  ❖❖

وتيّقنتم  ت�ستطيعون،  باأّنكم  وتيّقنتم  باأنف�سكم  وثقتم 

اأّن اأمريكا ل ُيمكنها اأْن تفر�س عليكم �سيئاً. واأّدت هذه 

الثقة لأْن تقوموا بذلك العمل العظيم المعجزة.

من  بالكثير  ق��ام��وا  �سعبنا  اأب��ن��اء  ف���اإّن  تالحظون  كما  ❖❖

تيّقنتم  ول��و  اأول��ئ��ك،  بها  ي��ق��وم  ك��ان  اّل��ت��ي  ال�سناعات 

وا�ستطاعتكم  ال�����س��ن��اع��ة،  ع��ل��ى  ق��درت��ك��م  م��ن  ووث��ق��ت��م 

البتكار فاإّن هذا اليقين �سيوؤّدي اإلى اقتداركم.
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النه�سة  ك��ان��ت  اإذا  اهلل.  لأج���ل  وانتف�سوا  هلل  ق��وم��وا  ❖❖

فاإّننا  انهزمنا ظاهراً  ولو  حّتى  منت�سرة،  فاإّنها  اإلهّية 

منت�سرون، ولو لم ننهزم فاإّننا منت�سرون اأي�ساً، لأّننا 

عملنا هلل.

وعندما  ن�سر.  بنف�سه  فهو  هلل  ال�سيء  ي�سبح  عندما  ❖❖

النف�س،  اأه���واء  اإل���ى  وي�ستند  �سيطانّياً،  القيام  ي��ك��ون 

�سواء  الن��ه��زام.  يعني  ه��ذا  ف��اإّن  ال�سيطانّية  والأه���واء 

حدث النت�سار في الظاهر اأو لم يحدث.

اإّن �سّيد ال�سهداء Q❖❖ ا�ست�سهد ولم ينهزم، وهذا الدم 

الن�سر  اأّن  اإّنكم تالحظون  ال�سيوف بحيث  حّطم تلك 

حّتى الآن هو مع �سّيد ال�سهداءQ، والهزيمة ليزيد 

واأتباعه.

اإّننا مكّلفون من اهلل من اأجل اأْن نجاهد هوؤلء اّلذين  ❖❖

ُيعار�سون الإ�سالم وُيعار�سون الأّمة الإ�سالمّية، فاإّما 

اأْن ننت�سر اأو ل ننت�سر، فاإذا انت�سرنا فالحمد هلل لأّننا 

عملنا بتكليفنا وانت�سرنا اأي�ساً، واإذا متنا وُقتلنا فاإّننا 

عملنا بتكليفنا اأي�ساً.

ل توجد هزيمة بالن�سبة لنا، لي�س لدينا هزيمة لأّن لنا  ❖❖

حالتين ل ثالث لهما: اإّما اأْن نغلب فنكون قد انت�سرنا 
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اأو ل ننت�سر لكّننا �سنكون مرفوعي الراأ�س في  اأي�ساً، 

مح�سر اهلل.

اإذا خ�سرنا نحن اأي�ساً ونحن نريد العمل من اأجل اهلل  ❖❖

فاإّننا عملنا بتكليفنا و�سيكون الن�سر معنا اأي�ساً بح�سب 

الواقع.
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الدفاع المقّد�ض

اإّننا لم ولن نبداأ بالحرب، لكّننا �سنحّطم فم المعتدي،  ❖❖

فهم البادئون بالحرب، وهذا هو �سبب ما األّم ببالدنا.

اإّن حربنا دفاع ولي�ست هجوماً، واإّن الحرب الدفاعّية  ❖❖

عبارة عن تكليف �سرعّي ووجدانّي ونف�سّي للجميع.

اإّننا جاهزون من اأجل الدفاع عن بالدنا، والدفاع عن  ❖❖

الإ�سالم العزيز ِقبال اأّي مهاجم، ول يهّم عندنا �سواء 

كان المعتدي قّوة عظمى اأو قّوة �سغرى.

يجب علينا الدفاع عن �سرف الإ�سالم و�سرفنا والدفاع  ❖❖

فاإّننا  الدفاع  حال  في  ُدمنا  وما   ، الإ�سالمّيّ بلدنا  عن 

نخ�سى  ُت��ري��د مهاجمتنا، ول  ق��ّوة  اأّي���ة  ن��واج��ه  �سنبقى 

اأبداً.

اإّن تكليفنا اأْن ن�سون الإ�سالم ونحافظ عليه. اإذا ُقتلنا  ❖❖

قمنا  قد  نكون  فاإّننا  َقَتلنا  واإذا  بتكليفنا،  عملنا  فاإّننا 

بتكليف اأي�ساً، وهذا هو منطقنا منذ البداية.

يكن  لم  الفا�سد  البهلوّي  النظام  نعار�س  كّنا  عندما  ❖❖

منطقنا اأّنه ل بّد من بلوغ الن�سر، بل كان منطقنا هو 
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اأّن الإ�سالم يعاني من الم�ساكل، واأّن النظام ي�سعى اإلى 

الإ�سالمّية  والمظاهر  الإ���س��الم،  اأح��ك��ام  على  الق�ساء 

بالوقوف  م��ك��ّل��ف��ون  ف��ن��ح��ن  ل���ذا  ال������زوال،  ن��ح��و  ت�سير 

بوجههم بكّل ما اأوتينا من قّوة. 

اأب���داً. ويجب اأْن ن��داف��ع م��ن اأجل  اإّن��ن��ا ل ن��ع��ادي اأح���داً  ❖❖

ام(  اإّن����ه )�سدَّ ح��ف��ظ الإ����س���الم وال���دول���ة الإ���س��الم��ّي��ة. 

هاجمنا واحتلَّ مدننا ويخّربها، ويجب علينا جميعاً اأْن 

اإّننا لم ندخل  نزيل هذا ال�سرَّ من روؤو���س الم�سلمين. 

اإذ  المجرمون  هم  بل  مجرمين،  نكون  حّتى  بالدهم 

دخلوا بالدنا.

م�سلمين،  كانوا  لو  حّتى  حدودنا  يهاجمون  اّلذين  اإّن  ❖❖

ول��ك��ن لأّن���ه���م ه��اج��م��وا ف����اإّن ال���دف���اع واج����ب، وقتلهم 

لإخراجهم واجب.

اأْن يعي�س العالم في  اإّننا ُنريد  نحن ل�سنا هواة حرب،  ❖❖

ظّل الإ�سالم.

وغير  الم�سلمين  النا�س،  جميع  يعي�س  اأْن  ُنريد  اإّن��ن��ا  ❖❖

الم�سلمين، في ظّل ال�سلم وال�سلح، لكّن هذا ل يعني 

على  يعتدي  اأْن  ُيريد  اّل��ذي  ال�سخ�س  تجاه  ن�سكت  اأّنْ 

ونر�سخ  م�سالمون  نحن  ل��ه:  ونقول  م��ا،  �سخ�س  بيت 
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للظلم، كاّل، فكما اأّن الظلم حرام، فاإّن الر�سوخ للظلم 

حرام اأي�ساً.

اإّن الدفاع عن اأعرا�س الم�سلمين واأرواحهم واأموالهم  ❖❖

واإّن  بالواجب،  اإّننا نقوم  الواجبات.  وبالدهم يعّد من 

بالدنا تقوم بهذا الواجب.

اإّننا نرغب اأْن يعي�س الجميع وكّل اأبناء العالم في ظّل  ❖❖

ال�سلم وال�سفاء، ولو كانت عندنا القدرة لق�سينا على 

البارود والمتفّجرات حّتى ُيخلو العالم على الأقّل من 

هذه الجرائم.

لنا  ي�سمح  وُن���ري���ده ل  ب��ه  ن��ن��ادي  اّل����ذي  الإ����س���الم  اإّن  ❖❖

بالعتداء على دولة ما، بيد اأّنه يقول لنا حّطموا اأفواه 

اّلذين ُيريدون العتداء عليكم.

اليوم  اأّن��ن��ا  جميعاً  تعرفونه  واّل����ذي  المعلوم  ال�����س��يء  ❖❖

الموّجه  الأجنبّي  الإع��الم  كان  مهما  الدفاع  حال  في 

�سّدنا.

اإّن مدننا الحدودّية ُتق�سف في كّل يوم بمدفعّية العدّو  ❖❖

اأْن  جميعاً  علينا  ويجب  و�سواريخه،  المدى  البعيدة 

اإلى  العدّو  نطرد  اأْن  يعني  والدفاع  بالدنا،  ندافع عن 
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منه  مدننا  يق�سف  اأْن  ُيمكنه  ل  اّل���ذي  ال��م��ك��ان  ذل��ك 

ب�سواريخه.

اإّننا ل ننوي العتداء على اأّي بلد، اإّننا نريد الدفاع عن  ❖❖

اأنف�سنا �سّد معتٍد مهاجم ل يعرف اهلل.

اإّن ال�سعب كّله �سند لجي�سنا وِقوانا الم�سّلحة وحّرا�س  ❖❖

اأنحاء بالدنا في  كّل  اأّن  الآن كيف  الثورة، وت�ساهدون 

يمار�سَن  البيوت  داخ��ل  اأي�ساً  الفتيات  اإّن  ح��رب.  حالة 

الحرب، ويعملَن من اأجل المقاتلين.

لماذا يخاف مثل هذا البلد اّلذي جي�سه و�سعبه واحد،  ❖❖

اإّن الجميع في  اإخ��وة فيما بينهم؟  روؤ�ساوؤه والآخ��رون 

خدمة ال�سعب، وال�سعب �سنٌد لهم، فاطمئّنوا.

ال��ي��وم، ن��رى �سعَب اإي���ران اب��ت��داًء من ق��ّوات��ه الم�سلحة  ❖❖

داخلّياً  واأم���ن���اً  وت��ع��ب��ئ��ة  درك  وق�����ّوات  وح��ر���س��اً  ج��ي�����س��اً 

ومن  ومتطّوعين،  ع�سائر  م��ن  جماهيرّية  ق��وى  اإل��ى 

القّوات في الجبهات والجماهير خلفها، اأّية ت�سحيات 

اأّي  يقّدمون، واأّية مالحم ي�سّطرون بكّل �سوق، ونرى 

كاّفة  في  النبيلة  الجماهير  تقّدمها  قّيمة  م�ساعدات 

اأنحاء البالد.
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والمعّوقون،  ال�������س���ه���داء  ذوو  وع��ل��ي��ك��م  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ط���ّل  ❖❖

والروح  الثقة  تبعث  الحرب بوجوه  والمت�سّررون من 

ومنبع  وف��ع��اًل.  ق���وًل  فيهم  متجلٍّ  و���س��وق  الملحمّية 

تعالى  به  ال�سادق  واإيمانهم  هلل  ع�سقهم  هو  ذل��ك  ك��ّل 

وبالإ�سالم وبالآخرة. وحرّي بالإ�سالم اأْن يفخر بتربية 

اأبناء كهوؤلء. ونحن جميعاً نفخر باأّنا في ع�سر كهذا 

ومعا�سرون ل�سعب كهذا.

كّل  يقّدم  اّل��ذي  الأب��ّي  ال�سعب  لف�سل هذا  رهائن  اإّننا  ❖❖

ما يملك، ول يطالب ب�سيء؛ من تلك العجائز الاّلتي 

يقّدمَن لالإ�سالم ما اّدخرنه طوال عمرهّن، اإلى اأولئك 

اّلذين يك�سرون �سناديق توفيرهم وُيخرجون ما فيها 

من مال ليقّدموه من اأجل الإ�سالم.

وقعاً  لها  واأّن  هائلة،  م�ساألة  ال��ح��رب  اأّن  نت�سّور  كّنا  ❖❖

�سديداً، واأّنها اأمٌر عظيم علينا، لكن تبّين اأّن منافعها 

اأكثر من م�ساّرها. مثل ذلك الن�سجام اّلذي ظهر على 

اأثر الحرب بين جميع الفئات، وذلك المعنى الروحانّي 

والمعنوّي �سمن �سفوف الجنود الأعزاء من الجي�س 

وقّوات الدرك وحر�س الثورة.

ق  لأّن ال�سعب هنا هو اأ�سا�س النه�سة، واّلذي جعلها تحقَّ ❖❖

ثمارها هو نف�سه اأي�ساً، فاإّن من يقف �سّد هذه الثورة، 
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و�سّد هذه النه�سة، فاإّنه �سوف ُيرفع من الطريق بيد 

ال�سعب نف�سه.

كانت  لكّنها  م��دن��ن��ا،  ودّم����رت  األ��ي��م��ة  ال��ح��رب  اأّن  رغ���م  ❖❖

وف�سحت  للعالم،  الإ�سالم  فعّرفت  اأي�ساً،  بركات  ذات 

الإ���س��الم، ومن  بوجه  تقف  اّل��ت��ي  وال��ق��وى  الأ�سخا�س 

اّلذي يخ�سى من الإ�سالم.

في كّل يوم ن�ساهد بركة اأخرى من بركات الحرب اّلتي  ❖❖

انتفعنا منها في كّل الميادين؛ اإّننا في الحرب �سّدرنا 

اأثبتنا في الحرب مظلومّيتنا  اإلى العالم. لقد  ثورتنا 

وُظلم المعتدين، وك�سفنا القناع في الحرب عن وجه 

التزوير للناهبين.

في  وو�سلنا  واأع��داءن��ا،  اأ�سدقاءنا  ال��ح��رب  ف��ي  عرفنا  ❖❖

الحرب اإلى هذه النتيجة، وهي اأّنه يجب علينا اأْن نقف 

على اأقدامنا.

ر�ّسخنا في الحرب جذور الثورة الإ�سالمّية المعطاءة،  ❖❖

وجعلنا �سجرة الأخّوة وحّب الوطن ُتثمر لدى كّل فرد 

من اأفراد �سعبنا.

ل يمكن لأّية جبهة اأْن تقوم بهذا العمل. ل يقدر �سعب  ❖❖
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الإ�سالم  وق��ّوة  الإيمان  قّوة  اإّنها  يتعّباأ هكذا..  اأْن  على 

والقّوة المعنوّية لل�سعب اّلتي اأهدت اإلينا الن�سر.

لقد اأثبّتم في الحرب المفرو�سة اأّن الإ�سالم قادر على  ❖❖

فتح الدنيا من خالل الإدارة ال�سحيحة والجّيدة.

اإّن ح�سوركم في جميع الميادين يوؤّدي اإلى قطع جذور  ❖❖

اأعداء الثورة في جميع المجالت.

��ة ل�سعوب  ال��ع��ال��م - وخ��ا���سّ ال��ح��رب ل�سعوب  ف��ي  ب��ّي��ّن��ا  ❖❖

المنطقة - اأّنه يمكن مجاهدة جميع القوى، والقوى 

العظمى ل�سنوات طوال.

تمكّنا في الحرب من اأْن ننّمي �سناعاتنا الع�سكرّية اإلى  ❖❖

ذلك الحّد، والأهّم من ذلك فاإّن ا�ستمرار روح الإ�سالم 

ق في ظّل الحرب. الثورّي قد تحقَّ

�سعبنا  على  المفرو�سة  الحرب  بركات  من  واح��دة  اإّن  ❖❖

ح�سروا  ال�����س��ّب��اط  كلّية  وطلبة  و�سبابنا  ج��ن��ودن��ا  اأّن 

اإلى  اإ�سافة  وتعّلموا عملّياً  ب�سكل عملّي،  الجبهات  في 

درا�ستهم النظرّية في الكلّية.

المهم اليوم اأّنهم اأغلقوا بوجهنا اأبواب كّل �سيء، وهذه  ❖❖

تفّتقت  الأب����واب  غ��ل��ق��ت 
ُ
اأ فعندما  ل��ن��ا؛  بالن�سبة  نعمة 



363

�
س
��
�
�
زل
�خ
لل
�
زل

الأفكار، وترون اأّن فّعالّيتنا قد بداأت واأ�سبح كّل مكان 

مركزاً للعمل والفّعالّية.

ل يزال النا�س يقفون اإلى جانب الحكومة، ولم يتركوا  ❖❖

الحكومة بمفردها اأبداً، وت�ساهدون كيف اأّنهم ُيديرون 

الحرب ب�سكل جّيد.

وجدتم ب�سكل جّيد وظاهر في هذه الفترة الق�سيرة بعد  ❖❖

ي�سعرون  كانوا  الذين  اأّن  كيف  القت�سادّية  المقاطعة 

بالعجز عن �سناعة اأّي �سيء، وكانوا ُي�سعرونهم بالياأ�س 

من ت�سغيل الم�سانع، قد ا�ستخدموا اأفكارهم، ووّفروا 

الكثير من حاجات الجي�س والم�سانع.

ب�سائع  بمقاطعة  والجي�س  الآن  الحكومة  قامت  ل��و  ❖❖

البتكار،  طريق  في  و�سعيها  جهدها  وزادت  الناهبين، 

فاإّننا ناأمل اأْن ت�سل الدولة اإلى مرحلة الكتفاء الذاتّي، 

والتخّل�س من ا�ستجداء العّدو.

ت�سغيل  على  ق���ادرون  الإيرانّيين  اأّن  كيف  راأي��ن��ا  لقد  ❖❖

الكثير من الم�سانع والأجهزة المتطّورة؛ كالطائرات 

ق���ادرون على  اأّن��ه��م  ي��ك��ُن يت�سّور  ل��م  وغ��ي��ره��ا واّل��ت��ي 

ذلك.
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المفرو�سة  والحرب  القت�سادّية  المقاطعة  ظ��ّل  في  ❖❖

علينا، تمّكن �سبابنا الأعّزاء من �سنع القطع والأجهزة 

الالزمة بكلفة اأقّل، فاأّمنوا بذلك الحاجة واأثبتوا اأّننا 

قادرون لو اأردنا.

جاءت هذه الحرب، وحّققت لنا نتائج كبيرة كّنا غافلين  ❖❖

عنها في البداية، لكّننا انتبهنا اإليها تدريجّياً؛ فواحدة 

من ثمراتها العظيمة اأّنها اأوجدت هذا التحّرك اّلذي 

ل نظير له بين �سبابنا في الجبهات وخلف الجبهات.

وحّرا�سنا  ل��ج��ن��ودن��ا  ال���دوؤوب���ة  ال��ح��رك��ة  ال��ي��وم  ن�ساهد  ❖❖

وتعبئتنا وع�سائرنا، واأبناء �سعبنا �سواء في الجبهات اأم 

في الخطوط الخلفّية، وكيف اأّنهم وقفوا اأمام جميع 

كالماء  لهم  بالن�سبة  ال��ح��رب  وي��ع��ت��ب��رون  الم�سائب، 

العذب.
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القت�شاد

واإّن ما يهّمنا  اإّل كو�سيلة،  اإلى القت�ساد  اإّننا ل ننظر  ❖❖

تغلغل  وقد  مّنا.  �سلبوها  اّلتي  الإ�سالمّية  الثقافة  هو 

بالنهزام  ال�����س��رق  ���س��ي��ب 
ُ
اأ ال�����س��رق بحيث  ف��ي  ال��غ��رب 

النف�سّي، و�سلبوا محتوى الكثير من �سّباننا.

رغم ابتالء كاّفة �سعوب العالم بها، واّلتي فر�ست عملّياً  ❖❖

غالبّية  واإّن  ال�سعوب.  جميع  على  الجديدة  العبودّية 

المجتمعات الب�سرّية قد ارتبطت في حياتها اليومّية 

باأ�سياد القّوة والمال، حّتى اأّن اتخاذ القرار حول �سوؤون 

القت�ساد العالمّي قد �ُسلب منها.

ان��ت��زع��وا زمام  ق��د  وال��راأ���س��م��ال��ّي��ي��ن  ال�����س��ي��وع��ّي��ي��ن  اإّن  ❖❖

ال���م���ب���ادرة وال���ح���ّق ف���ي ال��ع��ي�����س م���ن ال�����س��ع��وب عموماً 

واأم�سكوا  الطامعين،  م��ع  الوثيقة  العالقات  باإقامة 

المراكز  اإي��ج��اد  عبر  العالمّي  القت�ساد  بع�سب  فعاًل 

الحتكارّية المتعّددة الجن�سّيات، وربطوا جميع طرق 

الت�سدير والتنقيب والتوزيع والعر�س والطلب وحّتى 

اأعمال الت�سعير وال�سيرفة باأنف�سهم.

تحترق  اأْن  الب�سرّي  والمجتمع  الحياة  طبيعة  ه��ذه  ❖❖

وتموت الأغلبّية ال�ساحقة من الجياع في ح�سرة رغيف 
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خ��ب��ز، ف��ي ح��ي��ن ���س��اق��ت ال��دن��ي��ا ب��ق��ّل��ة م��ع��دودة ب�سبب 

ح��ال فهذه  اأّي  وع��ل��ى  وال��ت��ب��ذي��ر.  والإ����س���راف  الُتخمة 

ماأ�ساة فر�سها الطغاة على الب�سرّية.

اإّن الدول الإ�سالمّية - وب�سبب �سعف الإدارة، والتبعّية  ❖❖

م�ساريع  عر�س  يتطّلب  مّما  موؤ�سفاً،  و�سعاً  ُتعاني   -

وبرامج بّناءة ت�سون م�سالح المحرومين والم�سحوقين 

يقّدمها علماء الإ�سالم والباحثون والخبراء الم�سلمون 

لإحاللها محّل النظام القت�سادّي غير ال�سليم المخّيم 

على العالم.

الغربّية  والراأ�سمالّية  المري�س  القت�ساد  مواجهة  ❖❖

الإ�سالم  �سيادة  دون  يتي�ّسر  ل  ال�سرقّية،  وال�ستراكّية 

ال�ساملة.

اإّن طرح الم�ساريع وتحديد اتجاه القت�ساد الإ�سالمّيّ  ❖❖

ن��ح��و ح��ف��ظ م�����س��ال��ح ال��م��ح��روم��ي��ن، وت��و���س��ي��ع نطاق 

الإ�سالم  وجهاد  الأم��ر،  ه��ذا  في  ال�ساملة  م�ساهمتهم 

لنعتاق  وُب�����س��رى  ه��دّي��ة  اأك��ب��ر  ُتعتبر  الج�سعين  ���س��ّد 

الإن�سان من اأ�سر الفقر والفاقة.

اإّنما  �سيء  لكّل  اأ�سا�س  باأّنه  القت�ساد  ي�سفون  اّلذين  ❖❖

كّل  يجعل  الحيوان  اإّن  اإذ  حيواناً،  الإن�سان  يعتبرون 
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الأ�سا�س،  التوحيد هو  اإّن  �سيء عنده فداًء لقت�ساده. 

والعقائد الإلهّية الحّقة هي الأ�سا�س، ولي�س البطن هو 

الأ�سا�س. اأولئك اّلذين يعتبرون القت�ساد هو الأ�سا�س 

اإّن��م��ا ان��ح��ّط��وا ب��الإن�����س��ان م��ن ح��ّد الإن�����س��ان��ّي��ة اإل���ى حّد 

الحيوانّية ك�سائر الحيوانات.

اأّن  هي  بها  والتذكير  التو�سية  تلزم  اّلتي  الأم��ور  من  ❖❖

اّلتي  الج�سعة  الظالمة  الراأ�سمالّية  يوؤّيد  ل  الإ�سالم 

تحرم الجماهير الم�سطهدة المظلومة، بل يرف�سها 

مخالفة  ويعتبرها  وال�سّنة،  الكتاب  ف��ي  ج���اّداً  رف�ساً 

للعدالة الجتماعّية.

بالملكّية ويحترمها  يعترف  نظام معتدل  الإ�سالم  اإّن  ❖❖

وي�سع ح��دوداً لظهورها والت�سّرف بها، ولو ُعمل بها 

حّقاً لدارت عجالت القت�ساد ب�سورة �سليمة، وتحّققت 

العدالة الجتماعّية الالزم توافرها في نظام �سليم.

رغم اأّن ال�سارع المقّد�س اعتبر الملكّية محترمة، لكّنه  ❖❖

المحدودة  الملكّية  ه��ذه  يحّدد  اأْن  الأم��ر  لولّي  يحّق 

عندما يراها خالف �سالح الإ�سالم والم�سلمين.

العدالة  اإّن ما فيه �سالح المجتمع في ن�سر  اطمئنوا  ❖❖

والحرّية  ال�ستقالل  وت��اأم��ي��ن  ال��َظ��لَ��م��ة،  اأي���ادي  ورف���ع 
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والق�سايا القت�سادّية، وتعديل الثروة ب�سكل عقالنّي 

موجود  فاإّنه  والعينّية؛  التحّقق  ويقبل  العقل  يقبله 

في الإ�سالم ب�سكل كامل، ول يحتاج لتاأويل خارج عن 

المنطق.

الوا�سعة،  العدل  اإقامة حكومة  اأجل  الإ�سالم من  جاء  ❖❖

ة  حيث قد دّونت وُنظمت في هذا الدين القوانين الخا�سّ

بالأمور المالّية كال�سرائب، وبيت المال وكيفّية جمع 

ب�سكل  وطبقاته  المجتمع  فئات  جميع  من  ال�سرائب 

عادل.

اإّنها  ب��ل  ب��ذات��ه��ا،  ف����اإّن الأح���ك���ام غ��ي��ر مطلوبة  اأ���س��ا���س��اً  ❖❖

ال�سحيح  التطبيق  اأج��ل  من  ت�ستخَدم  واأدوات  و�سائل 

والعدل  الق�سط  ون�سر  الإ�سالمّية  الحكومة  لأه��داف 

في المجتمع.

لو اأراد اإن�سان ما اأو مجموعة معّينة اإف�ساد المجتمع اأو  ❖❖

اإف�ساد الحكومة العادلة، فيجب التحّدث معهم بالبّينات، 

فاإْن لم ي�سمعوا فبالموازين، الموازين العقلّية، فاإْن لم 

ي�سمعوا فبالحديد.

الفقراء  لتعبئة  ج����اوؤوا  اإذ  معلوم  الأن��ب��ي��اء  ت��اري��خ  اإّن  ❖❖

حّدهم  عند  المغيرين  الناهبين  وي��وق��ف��وا  ليذهبوا 

ويوجدوا العدالة الجتماعّية.
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الظلمة  احتكار  بمحاربة  مكّلفون  الإ���س��الم  علماء  اإّن  ❖❖

واأ���س��ال��ي��ب��ه��م ال���س��ت��غ��الل��ّي��ة غ��ي��ر ال��م�����س��روع��ة، واأْن ل 

ي�سمحوا بوجود عدد كبير من الجياع والمحرومين، 

واإلى جانبهم يعي�س الظالمون الناهبون واآكلو الحرام 

بترف ونعمة.

الدين  وعلماء  والزعماء  والمعنّيين  ال��م��دراء  ك��ّل  اإّن  ❖❖

العالقة  ب��اإق��ام��ة  مكّلفون  ال��ع��دل؛  حكومة  ن��ظ��ام  ف��ي 

وال�سداقة والأخّوة مع الُحفاة اأكثر منها مع المتمّكنين 

والمرّفهين.

اإّن الوقوف اإلى جانب المعوزين والحفاة وروؤية النف�س  ❖❖

به  حظي  كبير  فخر  هو  م�ساّفهم  في  والبقاء  مثلهم 

الأولياء، وُينهي عملّياً ال�سكوك وال�سبهات.

اإّن ما يتمّناه �سعبنا وحكومتنا وم�سوؤولونا هو الق�ساء  ❖❖

على الفقر والفاقة في مجتمعنا في يوم ما.

تلكم هي من مفاخر وبركات بالدنا وثورتنا وعلمائنا؛  ❖❖

الذود  �سعار  واأح��ي��وا  الفقراء  لحماية  نه�سوا  اّل��ذي��ن 

عن حقوق الم�ست�سعفين. وبما اأّن اإزالة الحرمان هي 

يدعوننا  ل  الطامعين  ف��اإّن  حياتنا  و�سبيل  عقيدتنا، 

وحالنا في هذا ال�ساأن اأي�ساً.
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نظرّية  الطغاة  يهاب  م��ا  بقدر  اأّن���ه  فيه  ري��ب  ل  مّما  ❖❖

لحماية  ف��ي��ه��ا  وال���ت���وّج���ه   ، الإ�����س����الم����ّيّ الق���ت�������س���اد 

باندفاع  البالد  اأْن تتحّرك  المحرومين، فعليه يجب 

اأكثر نحو اإزالة الفقر والدفاع عن المحرومين، مّما 

�سعوب  توّجهات  وي�ساعف  بنا،  الطامعين  اآمال  يبّدد 

العالم نحو الإ�سالم.

والنتظارات  التوّقعات  مجموعة  اإّن  القول  ينبغي  ❖❖

الإ����س���الم���ّي���ة لأب���ن���اء ال�����س��ع��ب م���ن ال��م��ج��ل�����س، وهي 

الإدارّي  النظام  وتغيير  والحرمان،  الم�ساكل  اإزالة 

النظر  ينبغي  ح��ّق��ة  ت��وّق��ع��ات  ه��ي  ل��ل��دول��ة،  ��د  ال��م��ع��قَّ

بجّد. اإليها 

ل��ق��د ك���ان���ت ف��ئ��ة ك��ب��ي��رة م���ن م�����س��ت�����س��ع��ف��ي المجتمع  ❖❖

محرومة تماماً من امتالك البيت، وكانت ت�سكن في 

زوايا وغرف �سغيرة ومظلمة وفي الخرائب، وكم كان 

اأّنْ يدفعوا الق�سم الأعظم مّما يح�سلون عليه  يحدث 

كثمن اإيجار لهذه الأماكن.

اإّن النظام الإ�سالمّيّ ل يقبل بمثل هذا الظلم والتمييز،  ❖❖

واإّن اأدنى حّق لكّل فرد اأْن يمتلك بيتاً.

اأن ل  بيتاً، يجب  المحرومين  يمتلك جميع  اأن  يجب  ❖❖
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ُيحرم اأّي اإن�سان في اأّية زاوية من زوايا هذا البلد من 

امتالك البيت.

اأو�سي الجميع ببذل �سعيهم من اأجل رفاهّية الطبقات  ❖❖

حّل  في  هو  واآخرتكم  دنياكم  خير  اإّن  اإذ  المحرومة، 

كانوا  اّلذين  المجتمع  اأبناء  من  المحرومين  م�ساكل 

ُيعانون دوماً على طول التاريخ الملكّي والإقطاعّي.

اأْن  ال��ح��ال  ه���ذه  ف��ي  ال�سعب  اأب��ن��اء  ع��ل��ى جميع  ي��ج��ب  ❖❖

ي���وج���دوا ف��ي ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال ت��ح��ت ع��ن��وان التجنيد 

ا�ستقالل  اأج��ل  م��ن  باأنف�سهم  والت�سحية  الإج���ب���ارّي، 

. البلد الإ�سالمّيّ

ال�����س��رائ��ب ال��م��ال��ّي��ة اّل��ت��ي ق��ّرره��ا الإ����س���الم وم�سروع  ❖❖

الميزانّية اّلذي و�سعه ت�سير اإلى اأّنها لي�ست فقط ل�سّد 

رمق الفقراء، واإّنما هي تدّل على اأّن ت�سريعها كان من 

اأجل ت�سكيل حكومة وتاأمين النفقات ال�سرورّية لدولة 

كبرى.

والعمار  ال���ذات���ّي  الك��ت��ف��اء  لتحقيق  ع��ام��ل  اأه����م  اإّن  ❖❖

ال��ع��ل��م��ّي��ة والأب�����ح�����اث وتمركز  ال���م���راك���ز  ت��ن��م��ي��ة  ه���و 

كّل  وم��ن  ال��ك��ام��ل  والت�سجيع  وتوجيهها،  الإم��ك��ان��ات 

الملتزمة  الجوانب للمبتكرين والمخترعين والقوى 

�سة. المتخ�سّ
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ثقوا باأّنكم قادرون على كّل �سيء في الم�ستقبل البعيد.  ❖❖

واآمل اأْن ُت�سغلوا العقول، وتطردوا تلك المخاوف اّلتي 

وتمار�سوا  ب�سجاعة  وتتقّدموا  ب��الدن��ا،  ف��ي  اأوج��دوه��ا 

عملكم.

مثلما  ب�سجاعة  ثقافتكم  ف��ي  تعملوا  اأْن  لكم  ينبغي  ❖❖

طردتم القوى الكبرى ب�سجاعة، واأْن تمار�سوا اأعمالكم 

باأنف�سكم، ويقّل اّتكالكم على الخارج في كّل يوم، حّتى 

اأبداً،  اّلذي ل نّتكل فيه على الخارج  ي�سل ذلك اليوم 

واأْن ُننجز اأمورنا باأنف�سنا اإْن �ساء اهلل.

اأموره،  جميع  يدير  الأجنبّي  ي�ساهد  اّل��ذي  ال�سعب  اإّن  ❖❖

ويوؤّمن جميع احتياجاته، ولم تعد لديه حاجة، فاإّنه ل 

يفّكر اأبداً بتوفير حاجاته بنف�سه.

اإذا وجد هذا الإح�سا�س لدى �سعب في اأّن عليه اأْن يهّيئ  ❖❖

بنف�سه كّل ما يحتاج اإليه، واأّن الآخرين ل ُيعطونه �سيئاً، 

ويظهر  العقول  تعمل  ف�سوف  الإح�سا�س  ه��ذا  ظهر  اإذا 

�سون في جميع الحقول. المتخ�سّ

لو كانوا ير�سلون لنا كّل ما نحتاج اإليه فاإّن �سبابنا كانوا  ❖❖

اإّنني  للعمل.  داع��ي  ول  موجود،  �سيء  ك��ّل  اإّن  يقولون 

اأعتبر هذه المقاطعة القت�سادّية - اّلتي كان يخ�ساها 

الكثيرون - هدّية لبالدنا.
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اأّن قوة الإبداع والتطّور والكت�ساف لن تتفّتق  اعلموا  ❖❖

اإلى الآخرين لتوفير  اأيديكم  عندكم ما دمتم تمّدون 

احتياجاتكم من ال�سناعات المتطّورة.

عندما تح�سل المقاطعة القت�سادّية فاإّن جميع النا�س  ❖❖

�سونا بالعمل  يفّكرون بالكتفاء الذاتّي، ويبداأ متخ�سّ

وي�سّخرون اأفكارهم، وي�ستخدمون طاقاتهم، ويجعلون 

اإيران ت�ستغني عن الخارج.

هذه  ت��ح��ت  ل��م��ّدة  بقينا  ل��و  ب��اأّن��ن��ا  اأطمئنكم  اإّن��ن��ي  ❖❖

ال�سغوط فاإّن اإيران �سوف ت�سبح اأكثر ثباتاً، وتعمل 

ب�سكل  المتدّينين  الإي��ران��ّي��ي��ن  المفّكرين  ع��ق��ول 

م�ساعف، ويجعلون اإيران تكتفي ذاتّياً.

اإّنني واثق باأّن ال�سعب الإيرانّي العزيز ل يبّدل لحظة  ❖❖

واح��دة من عّزته باألف �سنة من العي�س في ظّل نعيم 

الأجانب.

ب��دًل من  ال�سعير  مائدة خبز  العي�س على  ل  نف�سّ اإّننا  ❖❖

العي�س في حدائق وا�سعة واأيدينا ممدودة لالآخرين.

لو لم ن�سل اإلى حّد الكفاف في زراعتنا ف�سوف تبقى  ❖❖

اأرزاقنا،  اأجل  اأمريكا واأمثالها من  اإلى  اأيدينا ممدودة 



374

ن
�ل
ل
ّ
ّ
ر
ز

و�سنبقى مرتبطين، ول يمكننا اأْن نعمل �سيئاً، و�سنبقى 

مرتبطين في الجوانب ال�سيا�سّية اأي�ساً.

نبقى  اأْن  ل  ال��خ��ارج،  اإل��ى  مح�سولتنا  ن�سّدر  اأْن  ينبغي  ❖❖

ُمبتلين بمّد اأيدينا لالأجانب حّتى يعطونا الخبز.

ل  اأْن  يجب  ال�سناعّية  المراكز  باإعمار  الهتمام  اإّن  ❖❖

ال��ذات��ّي في  الكتفاء  على مو�سوع تحقيق  اأب���داً  ي��وؤّث��ر 

المجال الزراعّي، بل يجب اأْن ُتحافظوا على الأولوّية 

اأنف�سهم  الم�سوؤولون  يعتبر  واأْن  الزراعّي،  المجال  في 

مكّلفين اأكثر من ال�سابق لأجل تحقيق ذلك.

لتحقيق  مقّدمة  هو  ال��زراع��ة  في  ال��ذات��ّي  الكتفاء  اإّن  ❖❖

ال�ستقالل، والكتفاء الذاتّي في المجالت الأخرى.

في مجال الت�سنيع فاإّننا لن ن�سير باتجاه ال�سناعات  ❖❖

التجميعّية اأبداً كما هو الحال اليوم، و�سوف نوجد في 

اإيران ال�سناعات الأّم.

ن�سعر  م�سدر  اأّي  من  التقنّية  على  نح�سل  �سوف  اإّننا  ❖❖

باأّنه اأكثر فائدة بالن�سبة لنا. اإّننا ن�سعر بغنى كبير في 

�سين البارعين، ويوجد اآلف الخبراء  مجال المتخ�سّ

خارج  في  الُمختلفة  العلمّية  ال��ف��روع  في  الإيرانّيين 

البالد.
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نملكه  اّل��ذي ل  ال�سيء  الخارج  ن�ستري من  �سوف  اإّننا  ❖❖

ونحتاج اإليه. ولكن لماذا ل ننتج نحن باأنف�سنا الأ�سياء 

على  دوم����اً  ت��ق��وم  �سيا�ستنا  اإّن  اإل��ي��ه��ا؟!  ن��ح��ت��اج  اّل��ت��ي 

م�سالح  على  والمحافظة  وال�ستقالل  الحرّية  مبداأ 

الجماهير، ول ن�سّحي بهذا الأ�سل فداًء ل�سيء اأبداً.

�ساركوا ال�سوق في الأعمال، ول ُتلغوا ال�سوق، اأْي ينبغي  ❖❖

عليها  يقدر  ل  اّل��ت��ي  الأع��م��ال  بتلك  تقوم  اأْن  للدولة 

ال�سوق ول يتمّكن منها.

عليها،  يقدر  اّلتي  الأعمال  ال�سوق في  بوجه  تقفوا  ل  ❖❖

وهذا لي�س م�سروعاً اأي�ساً.

تقدر  ل  اّلتي  الأعمال  بتلك  الحكومة  تقوم  اأْن  يجب  ❖❖

من  كّل  ي�ستطيع  اّلتي  الأعمال  اأّم��ا  الجماهير،  عليها 

اأحراراً  الجماهير  فاتركوا  بها  القيام  والدولة  النا�س 

فيها ليقوموا بتلك الأعمال.

متدّينين  ك�سبة  بيد  ه��و  واّل����ذي  الآن  لل�سوق  ينبغي  ❖❖

بح�سب الظاهر اأن ل ُيمار�س الإجحاف تحت ذريعة اأّننا 

الآن اأحرار ول يوجد من يفر�س علينا الت�سعيرة. اإّن 

من حّق الحاكم في كّل زمن اأْن يمنع ذلك، وقد ن�سمح 

بالت�سّدي لالإجحاف اّلذي يح�سل في ال�سوق.
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اإّن ال�سوق اّلذي ي�ستري الب�ساعة بتومان واحد ويبيعها  ❖❖

بثالثين توماناً لهوؤلء الفقراء وال�سعفاء، لي�س �سوقاً 

اإ�سالمّياً. 

ويبيعها  المهّربة  الب�سائع  يجلب  اّل���ذي  ال�����س��وق  اإّن  ❖❖

القت�ساد  في  الفو�سى  اإي��ج��اد  ويريد  باهظة  باأ�سعار 

، ل ُيعتبر اإ�سالمّياً. الإ�سالمّيّ

اإّن ال�سوق اّلذي ل يفّكر بالفقراء وال�سعفاء ول يهتّم  ❖❖

بال�سعيف الموجود اإلى جانبه، لي�س اإ�سالمّياً. 

دولة  لأّي��ة  الداخلّي  اإنتاجنا  ون�سّدر  نبيع  ومثلما  اإّننا  ❖❖

كّل  اأي�ساً  ال��خ��ارج  من  ن�ستري  فاإّننا  ذل��ك،  في  ترغب 

بموجب مبداأ  �سنعمل  اأّننا  َبيد  داخلّياً،  اإليه  نحتاج  ما 

ت�ساوي الجانبين في هذه التجارة، ولن نقبل اأبداً باأْن 

اأّية دولة التبادل القت�سادّي كو�سيلة �سغط  ت�ستخدم 

للنفوذ ال�سيا�سّي، وفر�س اأهدافها ال�ستعمارّية.
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