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المقّدمة

اآله  وعلى  محمد  �سّيدن�  على  اهلل  و�سلى  الع�لمين  رب  هلل  الحمد 

الط�هرين و�سحبه المنتجبين وبعد.

ك�ن ذلك مجتمع العرب بخيره القليل و�سّره الكثير، ثّم م� لبثت الدعوة 

خ��سة  لقومه  ونذيرًا  ب�سيرًا   Pمحمد النبي  به�  ج�ء  التي  الإ�سالمية 

اإنه� دعوة منَطَلقه�  الموؤمنين،  اأن احتلت مك�نه� في قلوب  وللن��س ع�ّمة 

وب�رئ  الكون  خ�لق  ب�هلل  الإيم�ن  اإلى  تدعو  هي  رحيم،  ومبعثه�  كريم، 

الإن�س�ن  وتكرم  ال�سر  وتنهى عن  الخير  على  وتح�ّس  والأر�س،  ال�سم�وات 

اأّنى عثر  المعرفة  واإلى تح�سيل  اأينم� وجد،  العلم  التم��س  اإلى  به  وتدفع 

عليه� ومهم� ك�نت بعيدة، ُبعد ال�سين عن المدينة بمق�يي�س ذلك الزم�ن.

على  تح�ّس  الكريم«  »القراآن  الإ�سالمي  الدين  كت�ب  اآي�ت  اأولى  اإّن 

{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  التعليم 

.
(1(

ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ}

)1)   �سورة العلق، الآي�ت 1 – 5.
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ول يزال الإ�سالم يح�ّس على العلم ويدعو اإليه في اآي�ت عزيزة كثيرة: 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  {ڃ 

؛ فعلم البي�ن مقرون بخلق الإن�س�ن. ويمّجد الإ�سالم العلم�ء، 
(1(

ڇ}
ويفرق في الحكم بينهم وبين الع�ّمة فيقول الكت�ب العزيز: {ۆئ ۈئ ۈئ 

. ذلك اأّنه كّلم� ازداد المرء علمً� ازداد قربً� 
(2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ}
اإلى اهلل وخ�سية له، والقراآن ي�سّجل ذلك في قوله تع�لى: {ۋ ۋ ۅ 

.
(3(

ۅ ۉ ۉې}
ف�لعلم�ء اأكثر الن��س فهمً� لآلء اهلل ووعيً� لآي�ته وتمّثاًل لبديع قدرته:

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  {ڻ 

.
(4(

ھ}
ويخ�طب القراآن الكريم العقل والقلب جميعً� ويدفع بهم� اإلى الت�أّمل في 

كل م� خلق اهلل ف�إّن العقل الراجح والقلب المتفّتح اإذا اأنعم النظر في اآي�ت 

اهلل ك�ن اأقرب اإلى الإيم�ن واأدنى اإلى التقوى: {ڭ ڭ ڭ 

  . 
(5(

ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ}
وفي نط�ق دفع العقل الإن�س�ني اإلى التفكير يقول تب�رك وتع�لى: {ڈ 

)1)   �سورة الرحمن، الآي�ت 1 – 4.

)2)  �سورة الزمر، الآية 9.

)3)  �سورة ف�طر، الآية 28.

)4)   �سورة العنكبوت، الآية 43.

)5)   �سورة غ�فر، الآية 57.
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ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ      ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ 

.
(1(

ہ}
ويخ�طب الإ�سالم العقل ويّح�سه على التفكر في خلق الكون والو�سول 

الكت�ب  فيقول  العلم،  ومرا�سي  المعرفة،  �سواطئ  اإلى   - ا�ستط�ع  م�   -

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } العزيز: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

.
(2(

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ}

اإّن كت�ب الإ�سالم يتجه ب�لعقل اإلى التفّكر في اأخطر م� يمكن اأن يتمّثله 

ع�قل، وهل هن�ك اأدنى �سّك في اأّن خلق ال�سم�وات والأر�س لم� يدعو اإلى 

متن  تمهيد  واأن  التدّبر،  على  يح�ّس  والنه�ر  الليل  اختالف  واأّن  التفّكر، 

الم�ء للفلك تجري عليه�، واأن نزول المطر من ال�سم�ء الذي يحيي الأر�س 

وينبت الزرع يلفت النظر وينّبه العقل والقلب والخ�طر؟!

ي�سعى  وغ�ية  و�س�لة  هدٌف  والعلم  العلم،  بنت  الح�س�رة  ك�نت  واإذا 

الذي  ر�سوله  وتع�ليم  به،  اآمن  الذي  كت�به  واقع  من  جميعً�  اإليه�  الم�سلم 

)1)   �سورة اآل عمران، الآيت�ن 190 – 191.

)2)   �سورة البقرة، الآية 164.
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اهتدى به، فلي�س ثّمة �سّك في اأّن العلم يدفع اإلى الخلق والإبداع والتفّكر 

وين�سئ  ح�س�رة  ينبت  والتدّبر  والتفّكر  والإبداع  الخلق  من  وكلٌّ  والتدّبر، 

معرفة.

يواكب هذا الكت�ب ت�أ�سي�س الح�س�رة الإ�سالمية الخطوات الأولى التي 

اأر�س�ه� النبي محمدP في تبليغ الر�س�لة الإ�سالمية في الجزيرة العربية، 

الإ�سالمية  الح�س�رة  بن�ء  اإلى  و�سوًل  المختلفة،  الأ�سق�ع  في  ن�سره�  ثم 

ال�س�مخة في فترة زمنية وجيزة قي��سً� مع اأوق�ت بن�ء الح�س�رات، ويقدم 

تقويمً� دقيقً� للمراحل المختلفة التي مّر به� الم�سلمون و�سوًل اإلى ع�سر 

الإم�م الخميني وبن�ء الدولة الإ�سالمية والنظ�م الإ�سالمي. 

الإ�سالمية  الح�س�رة  ت�أ�سي�س  عن  جديدة  عميقة  علمية  درا�سة  وهو 

ل  وهي  المولى(،  )حفظه  الخ�منئي  لالإم�م  الأ�سيل  الفكر  على  تعتمد 

تغو�س ب�سكل ج�مد في الأحداث ك�لدرا�س�ت الت�ريخية المح�سة، بل تحّلل 

الأحداث وت�ستنطقه� من بوابة الح��سر والم�ستقبل.

والحمد هلل رب الع�لمين



التعّرف من جديد إلى حضارة صدر اإلسالم

اإّن الحتف�ء ب�لنبّي الأكرمP، لي�س مجّرد ت�سريف�ت. مع اأّن مثل هذه 

الم�س�ألة  ولكّن  لزمة.  هي  بل  غنيمة،  الم�سلمة  ال�سعوب  بين  الحتف�ءات 

 
ٍ
ًة اليوم- اأكثر ح�جًة من اأّي يوم اأعمق من ذلك. والع�لم الإ�سالمّي - خ��سّ

م�سى، اإلى اإحي�ء ذكرى نبّي الإ�سالم العظيمP، كم� اأّن الب�سرّية بح�جة 

اإلى هذا ال�سم المب�رك، والذكرى المب�ركة والتع�ليم المب�ركة؛ لكن قبل 

الإ�سالمّي  الع�لم  على  الأمر،  بهذا  تقوم  اأن  ك�ّفة  الب�سرّية  اإلى  نطلب  اأن 

اأن يتعّرف من جديد اإلى راأ�سم�له المعنوّي العظيم؛ ل اأن يكون ك�ل�سعوب 

التي ن�مت ج�ئعًة، على ثرواته� الم�دّية غير المعروفة لديه� اإلى اأن ج�ء 

ذخ�ئره  ج�نب  اإلى  اليوم،  الإ�سالمّي  الع�لم  يع�ني  ونهبوه�.  الآخرون 

الذخ�ئر  هذه  اأّن  ح�ل  في  ويم�سي؛  كثيرة  م�س�كل  العظيمة،  المعنوّية 

 .
(1(

العظيمة والثروات الكبيرة يمكن اأن تخّل�سه، وتمّده ب�لعون

 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/7/1998(.



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{14

-  تأسيس الحضارة اإلسالمّية

في �سدر الإ�سالم، ا�ستط�ع ر�سول الإ�سالم المكّرم و�سح�بته وخلف�وؤه 

العظ�م ب�لعتم�د على اهلل اأن يوؤ�ّس�سوا ح�س�رًة ت�ريخّيًة عظيمًة. لقد ك�نوا 

�، في مق�بل القوى العظمى في زم�نهم، قّلة  في الظ�هر؛ لكّن الإيم�ن  اأي�سً

اأمّدهم ب�لقّوة، ف��ستط�عوا تحقيق عظمة في الت�ريخ امتّدت قروًن�؛ ِلَم ل 

؛ 
(1(

يمكنن� نحن ذلك؟!{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}

 ]فال بّد من توّفر هذا ال�سرط[. 
(2(

�سرط الإيم�ن

لقد اأ�ّس�س النبّي في زم�نه وفي مّدة ق�سيرة ـ في ظرف ع�سر �سنوات 

م�سى  لقد  انظروا،  النبّي.  عظمة  تّت�سح  هن�  عظيمة.  ح�س�رٍة  بني�ن  ـ 

اثن� وع�سرون ع�ًم� على ثورتن�؛ لكّنن� )لم ننطلق في العقد الأّول( منه�؛ 

بنحو  الن��س  �سنع  لقد  النبّوة.  قدرة  هي  وهذه  النبّي؛  عظمة  هي  هذه 

وا�ستخدمهم بنحو اأمكنه اأن ي�سنع بتلك العّدة القليلة ـ حيث ك�نت دولته 

ب�دىء الأمر عب�رة عن مدينة واحدة ت�سّم، عّدة اآلف من الأفراد، اأ�س��ًس� 

بنيت فوقه ح�س�رة عظيمة. القرن الرابع الهجري، اأي: القرنين الع��سر 

ظالٌم  اأوروب�؛  في  الو�سطى  القرون  عمق  هو   - الميالدي  ع�سر  والح�دي 

الإ�سالمّية  والح�س�رة  الإ�سالمّية  الحكومة  ُت�سّكل  القرن  هذا  في  مطبق. 

والخوارزمّي،  الف�رابي،  واأمث�ل  �سين�،  ابن  اأمث�ل  كثيرون  فيه�  التي ظهر 

عظيمة  حكوم�ت  فيه  وظهرت  الأخرى،  العظيمة  ال�سخ�سّي�ت  و�س�ئر 

)1) �سورة اآل عمران، الآية  139.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأئّمة الجمعة في بع�س الدول )22/2/1985(.
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وقوًى �سي��سّية كبرى في الع�لم؛ والتي، ب�لطبع، ابُتلي معظمه�، لالأ�سف، 

ب�لف�س�د والنحراف؛ وحينه� ك�نت النتيجة اأّنه� تراجعت فوًرا. واإّل لو لم 

تكن ف��سدة، ولم ُتبتَل ب�لف�س�د واّتبعت حكومة الولية العلوّية - لك�ن هذا 

الزده�ر امتّد على هذا النحو لقرون؛ لقد تلّقين� ال�سربة من حينه�. لقد 

على  اأ�س��ًس�-  وك�ن  الزم�ن،  امتداد  على  النحو  بهذا  الر�سول  اأ�س��س  نم� 

عظيم  بن�ء  اإق�مة  يمكن   - متيًن�  اأ�س��ًس�   - المهند�سون  اأنتم  قولكم  حّد 

الرابع، من  القرن  في  ُوجدت  اإ�سالمّية عظيمة  انظروا كم حكومة  عليه. 

اأق�سى اآ�سي� اإلى قلب اأوروب� - اإلى الأندل�س؛ اإ�سب�ني� المع��سرة ـ اإلى حدود 

 .
(1(

اأفريقي�

التاأّمل في التاريخ؛ عامل في بناء الم�ستقبل    

هن� ع�نى الر�سول العظيم ال�س�أن واأ�سح�به على مدى ثالث ع�سرة �سنًة 

ال�سع�ب وتجّرعوا المرارات لتقوى غر�سة الإ�سالم... اإذا تدّبر الم�سلم في 

� ارتب�ًط� بّن�ًء،  هذا الم��سي وع�ي�سه لحظًة لحظة، وارتبط ب�لم�ستقبل اأي�سً

و�سي�س�هد  الطريق،  مخ�طر  و�سيعي  وهدفه�،  الحي�ة  نهج  يعرف  ف�سوف 

و�سيتغّلب  به�،  لاللتح�ق  نف�سه  و�سيهّيىء  الم�سيرة،  هذه  غد  العين  ب�أّم 

على ال�سّك الن�جم عن الخوف من العدّو والإح�س��س ب�ل�سعف والحق�رة 

 .
(2(

اأم�مه

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأع�س�ء الجمعّية الإ�سالمّية للطلبة الج�معّيين )7/11/2000(. 

)2) بي�ن الق�ئد اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )16/6/1991(.
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- مهد تأسيس الحضارة اإلسالمّية

ماذا حدث في اأر�ض الوحي؟

واختب�ر  الخندق،  ومحنة  ُحد، 
ُ
اأ وهزيمة  بدر،  انت�س�ر  حدث  هن� 

الحديبّية؛ هن� �سنع الإخال�س والجه�د الن�سر، واأرك�س حّب الم�ل والطمع؛ 

هن� نزل القراآن اآيًة اآية، وو�سعت لبن�ت الثق�فة والح�س�رة والحي�ة الطّيبة 

 .
(1(

الإ�سالمّية لبنة لبنًة

انبعاث ح�سارة عظيمة من ال�سحراء

المع�دلت  اأ�س��س  اأردن� حّله� على  اإذا  الت�ريخ  لقد حدثت ظ�هرة في 

الت�ريخّية الع�دّية، ل�ستح�ل ذلك، وهي اأّن قوًم� ك�نوا في فترة من الفترات 

محرومين من اأولّي�ت التمّدن الب�سري، اأ�ّس�سوا بن�ًء �سّكل اأعظم الح�س�رات 

الب�سرّية، وهو النه�سة الإ�سالمّية.

من الذي �سّكل الح�س�رة؟ الح�س�رت�ن اليون�نّية والروم�نّية القديمت�ن، 

في  بهم�  وت�ست�سهد  الآن،  اإلى  بهم�  تتغّنى  المع��سرة  اأوروب�  تزال  ل  التي 

الخطوة  على  مترّتبة  لهم�  خطوة  كّل  ك�نت  العلمّية،  واأبح�ثه�  ت�ريخه� 

هذا  مثل  وهل  ال�سحراء؟  من  تنبعث  اأن  عظيمة  لح�س�رة  اأّنى  ال�س�بقة. 

الأمر ممكن؟ لكّن مثل هذا الأمر حدث ب�لن�سبة اإلى الإ�سالم. لقد اأ�ّس�ست 

قّلة قليلة ل تعرف حّتى القراءة ـ فكيف، اإذن، انتهى به� الأمر اإلى التعّلم 

ثّم، تحّقق هذه  العلمّية، ومن  النظري�ت  وابتداع  المختلفة  الكتب  وقراءة 

)1) بي�ن الق�ئد اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )6/6/1991(.



17الإلّرر م  رقضق ىلإ دضارة مقر اإلسالم

النظرّي�ت العلمّية المرتبة الأعلى في مب�ري�ت النظرّي�ت العلمّية للب�سر ـ 

 .
(1(

ح�س�رة عظيمًة. انظروا اأّي طرق طويلة هذه

- طرح نموذج شامل ودائم: الرسول P يصنع »النموذج«

اإّن ع�سر المدينة ك�ن ع�سر ت�أ�سي�س النظ�م الإ�سالمّي و�سنع نموذج 

ومث�ل عن ح�كمّية الإ�سالم لجميع اأزمنة الت�ريخ الإن�س�نّي وع�سوره وجميع 

الأمكنة. وهذا النموذج، ب�لطبع، هو نموذج ك�مل، ولن نحظى بمثله في اأّي 

ع�سر من الع�سور؛ لكن من خالل النظر اإلى هذا النموذج الك�مل، يمكن 

اأفراد الب�سر والم�سلمين  اإلى  معرفة الموؤ�ّسرات. هذه الموؤ�ّسرات ب�لن�سبة 

كيف  اأّم�  والن��س؛  الأنظمة  على  الحكم  خالله�  من  ينبغي  عالم�ت،  هي 

يمكنهم الثب�ت عليه، وكيف يمكن للذين من بعدهم القتراب منه، فهذا 

رهن بم�س�عيهم. النبّي ي�سنع النموذج ويقّدمه اإلى الب�سرّية جمع�ء واإلى 

   .
(2(

الت�ريخ

تلقي ر�سالة الوحي وتنفيذها

لقد ُووجه هذا المولود المقّد�س، في اأثن�ء بعثته بمثل هكذا ع�لم، ومن 

ا، اأخرج الإن�س�نّية من الجهل، والخراف�ت، والف�س�د،  خالل جه�د  �س�ّق جدًّ

]بع�سهم  للّن��س  الن��س  ظلم  من  وحّذر  القبلّية،  والع�سبّي�ت  والظلم 

لبع�س[، ومن �سيطرة بع�سهم على الآخر. لقد غّير اأ�س��ًس�، و�سع الب�سرّية، 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة حر�س الثورة الإ�سالمّية )20/9/1994(.

)2) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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ا جديًدا وو�سًع� جديًدا في الع�لم. بديهّي اأّن عمل النبّي الخ�تم  وخلق جوًّ

لي�س هو اإ�سالح جميع الع�لم؛ ل، ك�ن يجب على ذلك العظيم اأن ي�أخذ هذه 

للب�سر؛  ويعّلمه  الإلهّي  الوحي  ال�سحيح من  النموذج  وهذا  العملّية  العّينة 

ليلتزم الب�سر به طوال حي�تهم، وال�ستف�دة منه لحظًة لحظة. والكالم في 

من يلتزم ومن ي�سّل هو بحث اآخر. لقد اأّدى ذلك العظيم ر�س�لته على وجه 

 .
(1(

التم�م، واأنجز مهّمته وانتقل اإلى جوار رحمة رّبه

- رسالة الحرّية، اليقظة والسعادة

الأو�س�ع  مح�ربة  هو  المدينة  اإلى  الهجرة  من  الر�سول  هدف  ك�ن 

الظ�لمة، والط�غوتّية، والف��سدة على الأ�سعدة: ال�سي��سّية، والقت�س�دّية، 

اأق�س�ه  الع�لم من  على  الوقت ح�كمًة  في ذلك  ك�نت  والتي  والجتم�عّية؛ 

اإلى اأق�س�ه. ولم يكن الهدف مح�ربة كّف�ر مّكة فقط؛ اإّنم� ك�نت الم�س�ألة 

ع�لمّية. ك�ن الر�سول الأكرم ي�سعى وراء هذا الهدف، واأينم� وجد الظرف 

البذور في  اإين�ع هذه  اأمل  والعقيدة؛ على  الفكر  م�س�عًدا، ك�ن يزرع بذور 

الوقت الموؤاتي. وك�ن الهدف اإي�س�ل ر�س�لة حّرّية الإن�س�ن واليقظة وال�سع�دة 

النموذج  النظ�م  ت�سكيل  دون  يكن ممكًن� من  لم  وهذا  القلوب؛  اإلى جميع 

.
(2(

والمث�ل. لذا ه�جر النبّي اإلى المدينة؛ لي�سّكل هذا النظ�م النموذج

 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة )5/9/1993(.

)2) خط�به في �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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قلوب اأهل المدينة الجّيا�سة

بـ  ـ التي ك�نت ُتعرف قبل ذلك  اإلى المدينة  لقد ك�نت هجرة الر�سول 

»يثرب« و�ُسّميت بعد هجرة النبّي اإليه� بـ »مدينة النبّي« ـ كن�سيم الربيع 

العليل الذي عّم المدينة، ف�أح�ّس الجميع وك�أّن فرًج� قد حّل؛ لذا انتبهت 

وهذا  ال�سوق  هذا  تبّدل  المدينة  الر�سول  ورد  اأن  بعد  وا�ستف�قت.  القلوب 

القلوب؛  وغّير  الن��س؛  قلوب  في  اإع�س�ر  اإلى  والمالئم،  اللطيف  الن�سيم 

اأح�ّسوا، فج�أًة اأّن عق�ئدهم وعواطفهم وارتب�ط�تهم القبلّية وع�سبّي�تهم، 

انمحت في �سخ�سّية هذا الرجل و�سلوكه وكالمه؛ وتعّرفوا من خالل بّوابٍة 

جديدة على حق�ئق ع�لم الخلق، والمع�رف الأخالقية. هذا الإع�س�ر نف�سه 

اإلى خ�رج  هو الذي اأحدث في البداية ثورًة في النفو�س، وامتّد فيم� بعد 

المدينة؛ ليحتّل من ثّم ح�سن مّكة الطبيعّي؛ ويط�أ في النه�ية، المن�طق 

في  العظيمتين  ودولتيهم�  الإمبراطورّيتين  اأعم�ق  اإلى  في�سل  الق��سية، 

ذلك الزم�ن، وفي كّل مك�ن، ك�ن يحّل فيه، ك�ن يهّز القلوب ويحدث ثورًة 

 .
(1(

في داخل نفو�س الب�سر

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.





أسس تشكيل الحضارة

- العقائد واألفكار الصحيحة

ب�لطبع، اإّن ت�سكيل مثل هكذا نظ�م يحت�ج اإلى الأ�س�س العق�ئدّية والإن�س�نّية- 

النظ�م  ُيق�م هذا  واأفك�ر �سحيحة؛ حّتى  يكون هن�ك عق�ئد  اأن  اأّوًل،  ينبغي، 

على اأ�س��س تلك الأفك�ر. لقد بّين الر�سول في المرحلة المّكّية التي امتّدت اإلى 

ثالث ع�سرة �سنًة، هذه العق�ئد والأفك�ر في ق�لب كلمة التوحيد وعّزة الإن�س�ن، 

�- في المدينة وفي جميع اأوق�ته  وب�قي المع�رف الإ�سالمّية؛ وبعد ذلك- اأي�سً

والمع�رف  الأفك�ر  هذه  دائًم�  يلّقن  ك�ن  الوف�ة،  حين  اإلى  حي�ته  ولحظ�ت 

 .
(1(

ال�س�مية- التي هي اأ�س�س هذا النظ�م - ويعّلمه� لهذا وذاك

- تربية الخواّص

المرتكزات والأ�س�ض الإن�سانّية

اإّن المرتكزات والأ�س�س الإن�س�نّية لزمة؛ ليقوم هذا البن�ء عليه�- ذلك 

لأّن النظ�م الإ�سالمّي لي�س ق�ئمً� على فرد. لقد اأق�م الر�سول الكثير من 

هذه الأ�س�س في مّكة وهّي�أه�. هن�ك جم�عة، هي عب�رة عن �سح�بة الر�سول 

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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الكرامـ  على اختالف مراتبهمـ  هوؤلء ك�نوا نتيجة �سعي وجه�د فترة الثالث 

هم  جم�عة،   -� اأي�سً وهن�ك-  وح��سله�.  مّكة،  في  الق��سية  �سنًة  ع�سرة 

الأ�سخ��س الذين ك�نوا قبل هجرة الر�سول في يثرب، وظهروا مع ر�س�لة 

واآخرين.  الأن�س�ري  اأّيوب  واأبي  اأمث�ل: �سعد بن مع�ذ،  P؛ من  الر�سول 

�، بداأ ب�سن�عة الإن�س�ن، ويوًم� فيوًم� ك�ن  اأي�سً  P اأن ورد الر�سول  وبعد 

يدخل المدينة مدراء لئقون، اأن��س عظ�م، �سجع�ن، مت�س�محون، موؤمنون، 

  .
(1(

اأقوي�ء وذوو معرفة، ك�أ�س�س متينة لهذا البن�ء ال�س�مخ والمنيف

تربية �سخ�سّيات عظيمة من الأنا�ض الجاهلّيين

قبل ظهور النبّي الأكرم وظهور ر�س�لته الإ�سالمّية، ك�ن اأمث�ل: اأبي ذر، 

والمقداد، وعّم�ر- اأن��ًس�؛ يعي�سون كم� بقّية الن��س في ظلم�ت الج�هلية،  

من  كبير  قدر  على  �سخ�سّية  عّم�ر  من  �سنع  الإ�سالم،  �سم�س  طلوع  لكن 

العظمة، بحيث ك�ن على امتداد عمره الطويل ـ م� يق�رب الت�سعين �سنًة ـ 

في خدمة الإ�سالم دائًم�، ويعمل هلل ويتحّمل الم�س�ّق في �سبيله. لقد �سنع 

الإ�سالم من المقداد واأبي ذّر ومن بقّية الأن��س العظ�م، تلك ال�سخ�سّي�ت. 

وبدائّيين  بدوّيين،  اأن��ًس�  ك�نوا  لقد  هوؤلء؟  ك�ن  الب�سر  من  نوع  اأّي 

 .
(2(

وج�هلّيين

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء عوائل ال�سهداء )23/10/1991(.
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ت�سكيل خاليا ج�سد الأّمة الإ�سالمّية

لقد �ُسّكلت اأّول خلّية من ج�سد الأّمة الإ�سالمّية في تلك الأّي�م ال�سعبة 

الأّمة  لبن�ء  التي ينبغي،  القوّية؛ الأ�س�س المتينة  الر�سول  في مّكة على يد 

ك�نوا  الذين  الأ�سخ��س  اأّول  الموؤمنين،  اأّول  عليه�  يقوم  اأن  الإ�سالمّية 

فهموا  بحيث  النورانّية،  وهذه  ال�سج�عة،  وهذه  العلم،  هذا  يمتلكون 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  به�.  وتعّلقوا  الر�سول  ر�س�لة  معنى 

نعت القلوب الم�ستعّدة، والأبواب المفتوحة نحو هذه  ، لقد �سُ
(1(

پپ}
المع�رف الإلهّية وهذه الأوامر الإلهّية، بيد الر�سول القديرة؛ تنّورت هذه 

 .
(2(

الأذه�ن؛ واأ�سبحت هذه الإرادات يوًم� فيوًم� اأكثر قّوًة

اأهّمّية وقت ال�ساّب في النظام الإ�سالمّي   

�س�بٍّ  عمر  من  �س�عة  اأو   
ٍ
يوم بهدر  ن�سمح  اأن  اليوم،  مقبوًل،  يعد  لم 

لوقت  ينبغي  لذا، ل  �سبيل دين اهلل؛  والجه�د في  للعمل  وم�ستعدٍّ  متدّين، 

�س�ّب بهذه المّيزات، عندم� ُيوّفق الإ�سالم اإلى طرح نظ�م جديد ق�ئم على 

الفكر والتفكير والروؤية الكونّية اأم�م الب�سرّية، اأن ُيهَدر؛ ... بل ينبغي اأن 

 .
(3(

يوؤّمن هدف ن�سر الإ�سالم وترويجه ومعرفته

)1) �سورة الأنع�م، الآية  125

الإ�سالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  والم�س�ركين  الر�سمّيين  الموّظفين  لق�ء  في  الق�ئد  خط�ب   (2(

.)22/8/2006(

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء ف�سالء الحوزة العلمّية في قم )24/1/1991(.
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- صناعة األّمة

لم  الأّمة هذه،  �. �سن�عة  اأي�سً �سنوات  الأّمة ع�سر  امتّدت �سن�عة  لقد 

تكن �سي��سّية؛ جزء منه� ك�ن �سي��سيًّ�؛ والجزء الأ�س��سّي الآخر منه� ك�ن 

ٿ   ٹ ٹ ٹ  الأفراد؛ {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  تربية 

تحت  واحًدا  واحًدا  القلوب  يجعل  يزّكيهم؛   .
(1(

ڤ} ڤ  ٹ 

واحًدا.  واحًدا  العلم  والعقول  الأذه�ن  يلّقن   P النبّي  ك�ن  النبّي.  تربية 

{ٹ ڤ ڤ}؛ الحكمة مرتبة اأعلى. لم يكن يعّلمهم القوانين 

على  اأعينهم  ويفتح  الحكمة  يعّلمهم  ك�ن  بل  فقط،  والأحك�م  والأنظمة 

حق�ئق الع�لم. لقد �س�ر النبّي ع�سر �سنوات على هذا المنوال: من ن�حية 

الإ�سالمّي،  المجتمع  كي�ن  عن  الدف�ع  الحكومة،  اإدارة  ال�سي��سة،  هن�ك 

المدينة  خ�رج  الجم�ع�ت  اأم�م  الطريق  فتح  الإ�سالم،  دائرة  تو�سيع 

اإلى �س�حة الإ�سالم النورانّية والمع�رف  للدخول تدريجيًّ�، وواحًدا واحًدا 

�- تربية الأفراد فرًدا فرًدا...؛  الإ�سالمّية. ومن ن�حيٍة اأخرى، توجد- اأي�سً

  
(2(

ل يمكن ف�سل هذين الأمرين عن بع�سهم�.

)1) �سورة الجمعة، الآية 2.

الإ�سالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  والم�س�ركين  الر�سمّيين  الموّظفين  لق�ء  في  الق�ئد  خط�ب   (2(

.)22/8/2006(
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افة والواضحة
ّ

األول:  المعرفة الشف

لقد �سّكل النبّي الأكرم نظ�ًم� ك�نت مع�لمه الرئي�سة عب�رة عن عّدة 

اأمور...

المعرفة ال�سّف�فة والوا�سحة... هذه المعرفة هي نف�سه� التي انتهت 

الرابع  القرن  في  الإ�سالمّي  المجتمع  واأو�سلت  العلم،  وتح�سيل  ب�لعلم 

الهجرّي اإلى اأوج الح�س�رة العلمّية. لم يكن النبّي لي�سمح بوجود الإبه�م. 

 .
(1(

وفي كّل مو�سع ك�ن يحدث فيه اإبه�م، ك�نت تنزل اآية لترفعه

الثاني:  العدالة المطلقة والشاملة

ة ـ الثروات  العدالة في الحكم، العدالة في المع�مالت الع�ّمة ل الخ��سّ

م بينهم على اأ�س��س العدالة ـ  المتعّلقة بجميع الن��س والتي ينبغي اأن ُتق�سَّ

العدالة في اإق�مة الحدود الإلهّية، العدالة في المن��سب وتوزيع الم�سوؤولّي�ت 

عليكم.  الأمر  ي�ستبهّن  ل  الم�س�واة؛  غير  هي  العدالة  ب�لطبع،  وقبوله�. 

مو�سعه،  في  �سيء  كّل  و�سع  تعني:  العدالة  ظلًم�.  الم�س�واة  تكون  اأحي�ًن� 

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )8/5/1998(.
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واإعط�ء كّل ذي حّق حّقه. في زمن النبّي P، لم يكن اأحد في المجتمع 

  
*(1(

الإ�سالمّي خ�رًج� عن نط�ق العدالة.

ولهذا ف�إن مالحظة العدالة، و�سع الأجر على العدالة، والعمل بمقت�سى 

العدالة، ]كّل ذلك[ هو تكليفن�، وينبغي اأن ُتعّد كموؤ�ّسٍر للنظ�م الإ�سالمّي. 

ينبغي و�سع كّل �سيء في ظّل العدالة.

في  لكّنه�  �سهل؛  ]اأمٌر[  ب�لقول،  وراءه�  وال�سعي  ب�لعدالة،  المط�لبة  اإن 

ُتواَجه بموانع مختلفة وكثيرة، واأ�سعب الأعم�ل في كّل حكومة  مق�م العمل 

العدالة  فقط  لي�ست  العدالة-  المجتمع.  في  العدالة  تحقيق  هو  ونظ�م 

القت�س�دّية؛ العدالة في جميع اأمور الحي�ة و�سوؤونه�- غ�ية في ال�سعوبة... 

لذا، علين� ك�سيعة اأن نتعّلم هذا الدر�س وهو اأّن العدالة ل يمكن تج�وزه� ول 

المت�جرة به�، ول �سيء من الم�س�لح المتنّوعة - �سواًء الم�س�لح الفردّية 

 
*(2(

اأم م�س�لح الحكومة والدولة الإ�سالمّية- يمكنه المت�جرة ب�لعدالة.

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )8/5/1998(.

* �سحيفة الم�م، ج11، �س1: ت�ّسكلت حكومة ال�سالم الأ�سيلة في عهدين من عهود �سدر الإ�سالم، 
المّرة الأولى في عهد ر�سول اهلل، والمّرة الث�نية عندم� ك�ن الم�م علّي بن اأبي ط�لبQ يحكم 

في الكوفة. في ه�تين الحكومتين، ك�نت القيم المعنوّية تحكم، اأي: �ُسّكلت حكومة عدل، ولم يتخّلف 

الح�كم قيد اأنملة عن تطبيق الق�نون. لقد ك�نت الحكومة في هذين العهدين حكومة الق�نون. 

)2) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )14/11/2003).

القراآن  اأّن  يرى  القراآن،  بمنطق  المعرفة  من   � بع�سً لديه  من  اإّن  �س214:  ج4،  الم�م،  �سحيفة   *
الحج�ز  ك�نوا في  الذين  واأولئك  الأموال،  روؤو�س  اأ�سح�ب  اإلى مح�ربة  دوًم�  الإ�سالم  ر�سول  دع� 

دع�  من  ك�ن  القراآن  ومت�سّلطين.  م�ستكبرين   � واأ�سخ��سً نفوذ  واأ�سح�ب  اأغني�ء  ومّكة،  والط�ئف 

وم�س�لح  اأّمة،  الن��س  �سيرورة  يع�ر�سون  الذين  الن��س،  هوؤلء  مح�ربة  اإلى   Pالأكرم الر�سول 

ع�ّمة الن��س، وي�ستغّلونهم، ودع� اإلى ت�أديبهم.



27  
Pالّلالم األساسّية في نظام دكومة الرسول

الثالث:  العبودّية التاّمة من دون شرك

لقد اأوجد النبّي الأكرم P نظ�ًم�، ك�نت مع�لمه الرئي�سة عب�رة عن 

اأي: عبودّية اهلل في  الت�ّمة هلل من دون �سرك؛  العبودّية   ... اأ�سي�ء.  عّدة 

اإلى  فيه�،  القربى  نّية  تجب  التي  ال�سالة  في  العبودّية  الفردّي،  العمل 

الن��س  حي�ة  نظ�م  في  الحكومة،  نظ�م  في  المجتمع،  بن�ء  في  العبودّية 

اهلل،  عبودّية  اأ�س��س  على  ذلك[  ]كّل  الن��س  بين  الجتم�عّية  والعالق�ت 

  . 
(1(

� تف��سيل و�سرح كبير والتي له� اأي�سً

في  والأعظم  المكّرم  النبّي  -حبيبه  -تع�لى  اهلل  و�سع  لقد  لحظوا، 

امتح�ٍن �سعب، ف�ل�سيء الأكثر عر�سًة لتلّقي ال�سربة في تلك الواقعة، ك�ن 

م�ء وجه الر�سول نف�سه وحيثّيته؛ الق�سّية ُذكرت في �سورة الأحزاب: {ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
الن��س   في هذه الح�دثة، ك�ن من الممكن لآراء 

(2(
چ چ چ چ}

وم�س�عرهم اأن تتحّرك �سّد الر�سول؛ ك�ن المو�سع مو�سع تهمة. {ڇ 

اإّنك  فيقول:  ر�سوله  �سبح�نه،  اهلل،  يخ�طب  ؛ 
(3(

ڍ} ڇ ڇ ڇ ڍ 
راقب  وقد  اهلل.  تراقب  اأن  عليك  ينبغي  في ح�ل  وذاك،  لكالم هذا  تهتّم 

ا. هن� ُتذكر الآية التي  النبّي اهلل وتج�وز هذا المتح�ن الكبير وال�سعب جدًّ

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  الأبدان:  له�  ترتجف 

 للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )8/5/1998(.
ٍ
)1) من كالم

)2) �سورة الأحزاب، الآية  37

)3) �سورة الأحزاب، الآية  37



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{28

تقف جم�عة،  اأن  الإلهّية  الر�س�لت  تبليغ  م�ستلزم�ت  من  اإّن   .
(1(

ۅ  ۅ}
والمغر�سة،  المع�دية  الدع�ي�ت  اأو  الفهم  �سوء  اأو  ال�ستب�ه  من  انطالًق� 

هي  اهلل  مح��سبة  المرء  بجعل  تكون  المواجهة  وطريقة  المرء؛  وجه  في 

؛ اهلل هو 
(2(

المعي�ر؛ لذا يقول تع�لى في اآخر هذه الآية: {ۉ ې ې}

الطريق  في هذا  �سرن�  كّن�  اإن  وعليك  علّي  �سيحكم  الذي  هو  المح��سب. 

بنحو �سحيح اأم ل. واإذا م� حكم اهلل بهذا، عنده� �ستكون ميزة كون المرء 

�؛ »من  مع اهلل، اأّن اهلل - تع�لى- نف�سه �سيتكّفل ب�إ�سالح راأي الن��س اأي�سً

. اهلل �سبح�نه 
(3(

اأ�سلح ما بينه وبين اهلل اأ�سلح اهلل ما بينه وبين النا�س«

وتع�لى �سيتكّفل هذا الج�نب من الق�سّية؛ كم� فعل في ق�سّية النبّي واأظهر 

 .
(4(

الحقيقة

الرابع: المحّبة والعاطفة الجّياشة

للمجتمع  الأ�س��سّية  الخ�س�ئ�س  من  هي  الجّي��سة  والع�طفة  المحّبة 

{ۆ ۈ ۈ   ،
(5(

للّن��س؛ {ہ  ہ} الإ�سالمّي؛ حّب اهلل، حّب اهلل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڦ   ،
(6(

ۋ} ۋ  ٴۇ 

)1) �سورة الأحزاب، الآية  39.

)2) �سورة الأحزاب، الآية  39.

)3) الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س297..

)4) خط�ب الق�ئد في لق�ء م�سوؤولي ال�سلطة الق�س�ئّية )28/6/2003(.

)5) �سورة الم�ئدة، الآية  54.

)6) �سورة البقرة، الآية  222.
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من  حيث  الأولد،  محّبة  الزوجة،  محّبة  الع�سق،  المحّبة،   .
(1(

ڄ}
الم�ستحّب اأن تقّبل ولدك؛ الم�ستحّب اأن تتحّبب اإلى ولدك، الم�ستحّب اأن 

تحّب زوجتك وتتحّبب اإليه�، الم�ستحّب اأن تتحّبب اإلى اإخوانك الم�سلمين، 

R؛ {ٺ ٺ ٿ  P، محّبة اأهل البيت  واأن تحّبهم؛ محّبة الر�سول 

.
(2(

ٿٿ}
من�طق غرب  الم�سلمون  فتح  عندم�  الرا�سدين،  الخلف�ء  عهد  في   ...

اليهود  ع�ملوا  ـ  الح�لّية  و�سوري�  الروم  من�طق  اأي:  ـ  الإ�سالمّي  الع�لم 

منهم  الكثير  اعتن�ق  اإلى  اأّدت  مع�ملًة  المن�طق،  تلك  في  والم�سيحّيين 

مق�ومة؛  دون  من  الّن��س  من  الكثير  ا�ست�سلم  اإيران،  بلدن�  في  الإ�سالم. 

لذا  الأعداء؛  الم�سلمين ورحمتهم ومداراتهم  لأّنهم �س�هدوا مروءة  ذلك 

ق�ل  الروم،  بالد  اإلى  الم�سلمون  ج�ء  عندم�  الإ�سالم.  واعتنقوا  ج�وؤوا 

كم�  جّيًدا  يوًم�  نَر  لم  اإّنن� طوال عمرن�  »والتوراة«،  الآية:  هود،  الي�سورة 

اليوم. ك�ن الحكم م�سيحيًّ� وك�ن يحّلل الظلم لهم؛ عندم� ج�ء الإ�سالم، 

�سعروا ب�لرحمة الإ�سالمّية. هذا م� يبقى للت�ريخ؛ هذا م� يحّدد اّتج�ه�ت 

  .
(3(

الت�ريخ؛ هذا م� يحفظ ذكرى فكر م� وح�س�رة م� وثق�فة م�

)1) �سورة اآل عمران، الآية  31.

)2) �سورة ال�سورى، الآية  23. من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )8/5/1998(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )15/10/2001(.
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الخامس: تزكية الناس وتعليمهم

، هو فرٌع لكون علم 
(1(

ق�ل تع�لى: {ۆئ ۆئ ۈئ}

حدوده  في  الأكرم،  للنبّي  المقّد�س  الوجود  في  موجود  والحكمة  الكت�ب 

الق�سوى. 

الحّد  في  ُزّكي  قد  المطّهر  الوجود  ذلك  لكون  فرع  {ۇئ} 

ب�لع�لم  يتقّدم  اأن  يمكنه  القّوة  بهذه  الب�سرّية.  للطبيعة  الممكن  الأعلى، 

نحو التزكية. وهذا هو ال�سيء الذي ك�ن يفتقده زعم�ء الأدي�ن المختلفة، 

اأولئك  المتنّوعة.  وال�سي��سّية  والجتم�عّية  الفل�سفّية  الأفك�ر  واأ�سح�ب 

اإلى  وُيلقونه�  الت�سّور  ع�لم  في  اأموًرا  يفهمون  اأمور؛  اأذه�نهم  في  تخطر 

اأو ل يتعّلمون؛ وهذا مغ�يٌر ل�سيرة   -� اأي�سً اأ�سخ��س-  الن��س؛ يتعّلم منهم 

 .
(2(

الأنبي�ء

ف�إذا اأراد مجتمٌع م� الر�سد واإيج�د الأخالق الإ�سالمّية ال�سحيحة فيه، 

ف�إّنه بح�جة اإلى مثل هذا النهج. لعّل المراد من التزكية في  بع�س اآي�ت 

القراآن التي ج�ءت فيه� كلمة »يزّكيهم« بعد »ويعّلمهم« اأو قبله� هو هذا 

الأمر نف�سه؛ اأي: ت�سفية الن��س وتطهيرهم وتهذيبهم. ك�لطبيب الذي ل 

يقول لمري�سه اإفعل كذا ول تفعل كذا، فح�سب؛ بل ي�سعه في مك�ٍن خ��ّس 

ويقّدم له م� يلزمه ويطعمه، ويمنعه عّم� ي�سّره. ك�ن النبّي الأكرم طوال 

)1) �سورة اآل عمران، الآية  164.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )20/12/1995(.
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ة في ال�سنوات الع�سر التي ع��سه� في  ثالثة وع�سرين ع�ًم� من النبّوة، وخ��سّ

المدينة، والتي ك�نت عهد ح�كمّية الإ�سالم وت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية، 

 
(1(

ي�سعى اإلى تحقيق هكذا و�سع ونهج.

ولقد حّدد الأنبي�ء من اأّولهم اإلى النبّي الأكرم الخ�تم، هدفهم ب�لتعليم 

�سواٌء  الن��س،  يرّبون   
(2(

ۈئ} ۆئ     {ۆئ  والتزكية: 

 .
(3(

التربية العقالنّية والفكرّية اأم التربية الروحّية

فمنذ  الإ�سالمّية!  دعوته  لحظ�ت  ك�ّفة  في  الأكرم  النبّي  نهج  لحظوا 

فيه� وحيًدا  وك�ن يح�رب  فيه� في غربة مح�سة،  ك�ن  التي  الأولى  الأّي�م 

اليوم  اأي: ذلك  الإ�سالمّية،  القّوة  قّمة  اإلى  اأجمع،  والكفر  الج�هلّية  ع�لم 

الذي فتح فيه مّكة والط�ئف، وحّول الحج�ز كّله� تحت �سيطرته- ك�ن في 

  .
(4(

كّل من��سبة يدعو الن��س اإلى تزكية اأنف�سهم وتطهيره�

السادس: الجهاد والتضحية في سبيل الله

اإّن ال�سه�دة والت�سحية في �سبيل اهلل في زم�نن�، اأكثر قيمًة من كثير من 

اأزمنة ت�ريخ الإ�سالم. ال�سه�دة دوًم� ذات قيمة، والت�سحية في �سبيل اهلل 

لط�لم� ك�نت اأمًرا عظيًم� وجلياًل؛ لكّن هذا الأمر الجّيد والعظيم نف�سه، 

يكون في بع�س الظروف والأوق�ت اأعظم، واأهّم، واأكثر قيمًة. على �سبيل 

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )20/10/1989(.

)2) �سورة اآل عمران، الآية  164.

)3) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )2/1/1998(.

)4) خط�ب الق�ئد في لق�ء عوائل ال�سهداء )23/10/1991(.
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م�س�عفة.  اأهّمّية  واقًع�،  له�،  ك�ن  الإ�سالم  �سدر  في  الت�سحية  المث�ل، 

اأّن الإ�سالم في ذلك العهد ك�ن مثل غر�سة، ولو لم  وال�سبب في ذلك هو 

تكن تلك الت�سحي�ت، لرّبم� اقتلعه� اأعداء الإ�سالم.

اأهّمّية  العظيمة  وال�سه�دة  الت�سحية  لتلك  ك�ن  ال�سهداء،  �سّيد  زم�ن  في 

اإلى  �س�ئرًة  حقيقًة،  ك�نت  الأّي�م  تلك  في  الر�سول  جهود  نت�ئج  لأّن  م�س�عفة؛ 

  .
(1(

الزوال، وت�سحية الح�سين بن علي واأ�سح�به العظ�م، ح�لت دون هذا الأمر

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء عوائل ال�سهداء )15/11/1989(.



خصائص النظام النبوّي

ر األّول: اإليمان والمعنوّية
ّ

المؤش

نفخ روح الإيمان في الأفراد 

النظ�م  الأم�م في  اإلى  الحقيقّي  والمحّرك  الدافع  والمعنوّية،  الإيم�ن 

ويحّرك  وعقولهم،  الن��س  قلوب  من  ينبع  ك�ن  الذي  الإيم�ن  هو  النبوّي، 

اإذن،  ال�سحيح؛  الّتج�ه  في  ووجودهم  واأرجلهم  و�سواعدهم  اأي�ديهم 

الأفراد،  في  وتقويتهم�  والمعنوّية  الإيم�ن  روح  نفخ  هو  الأّول:  الموؤ�ّسر 

مّكة  الر�سول في  به  بداأ  م�  لهم؛ وهذا  ال�سحيح  والفكر  العقيدة  وتقديم 

 .
(1(

ورفع لواءه في المدينة من خالل ال�سلطة

ف�إذا م� وجد الإن�س�ن طريق اهلل وتعّلم كيف يعمل العمل من اأجل اهلل، 

ت�سّكلت  كثيًرا. هكذا  عليه  �سي�سّهله  للعمل  الع�سق  اأّن هذا  ف�سيرى عنده� 

الح�س�رة الإ�سالمّية. عندم� يريد مهند�سه� اأن ي�سّمم بن�ًء، هكذا يكون؛ 

وعّم�له� عندم� يريدون اأن ي�سعوا لبنة فوق اأخرى، هكذا يكونون؛ وق�ئده� 

عندم� يكون ج�ل�ًس� في المقّر الرئي�سّي، هكذا يكون؛ جندّيه� عندم� ي�سير 

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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في الخطوط الأم�مّية، هكذا يكون؛ ب�ني الد�سمة، من دون د�سمته، هكذا 

يكون؛ ح�ر�س زق�قه� و�س�رعه� الذي يحر�س، هكذا يكون؛ وهكذا ع�لمه� 

يّتخذ قراًرا  اأن  ال�سي��سّي حيثم� يجل�س ويريد  الديني في در�سه؛ ح�كمه� 

�سي��سيًّ�؛ الخال�سة: الجميع يعمل هلل. هل يمكن لمثل هكذا �سعب وبلد اأن 

يتراجع من الن�حية الحي�تّية؟! هل يمكن لمثل هكذا �سعب وبلد اأن يتعّر�س 

لأدنى ذّل ومه�نة في الدني�؟! هل يمكن لأحد اأن يجروؤ بعد هذا على تهديد 

.
(1(

مثل هذا ال�سعب؟

ر الثاني:  القسط والعدل
ّ

المؤش

الق�سط والعدل؛ اأ�س��س العمل ق�ئم على العدالة والق�سط واإي�س�ل كّل 

 .
(2(

حّق اإلى �س�حبه دون مالحظة اأّي �سيء اآخر

تاأكيد حاكمّية العدالة الجتماعّية   

اإليه منذ البداية: عب�رة عن  الهدف الآخر، الذي ك�ن الر�سول ي�سعى 

ع�لم  اأي:  الإن�س�نّية؛  والحي�ة  الإن�س�ن  لمعي�سة  و�سحيح  �سليم  جّو  خلق 

لي�س فيه ظلم ول افترا�س لل�سعيف من قبل القوّي؛ ع�لم خ�ٍل من حرم�ن 

ُيعرف  الذي  نف�سه  ال�سيء  ذلك  اأي:  الغ�ب؛  �سريعة  تحكمه  ول  ال�سعف�ء 

»الق�سط  بـ  الدينّية،  وال�سطالح�ت  والرواي�ت  القراآنّي  ال�سطالح  في 

متذّكًرا،  مجتمًع�  �سّكل  لقد   ... العظمى.  الب�سرّية  اأمنية  اأي:  والعدل«؛ 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة الحر�س )20/9/1994(.

)2) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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في  اأحد  يظلم  قد  الجتم�عّية.  العدالة  من  الأعلى  ب�لحّد  ويتمّتع  واعًي� 

لفقدان  معي�ًرا  لي�س  هذا  لكّن  اأحًدا؛  المجتمع  ذلك  نواحي  من  ن�حية 

العدالة الجتم�عّية. اإّن مالك وجود العدالة الجتم�عّية وعدمه� هو ثب�ت 

ح�كمّية العدالة الجتم�عّية. في المجتمع الذي يكون فيه الق�نون والح�كم 

ب�ّتج�ه  الع�ّمة  الحركة  تكون  ع�دلة،  نّية  والنّية  ع�دل،  الح�كم  ع�دلين، 

العدالة الجتم�عّية. قد ُي�سلك هذا الطريق ع�جاًل اأم اآجاًل وقد ي�ستغرق 

النبّي  اأوجد  لقد  الجتم�عّية.  العدالة  اإلى  �سي�سل  النه�ية  لكّنه في  وقًت�، 

مثل هكذا و�سع؛ فلم يكن ذلك العظيم ليغّطي ويقبل اأدنى ظلم. لقد قّدم 

اآث�ر تلك  النموذج، حيث �سهدن� نحن بعد الحي�ة المب�ركة للنبّي الأكرم، 

التربية اإلى فترات طويلة في المجتمع�ت الإ�سالمّية، ومّرًة اأخرى �سهدن� 

في عهد اأمير الموؤمنين، تلك العدالة المطلقة نف�سه� في �سخ�س الح�كم 

 .
(1(

المطّهر للع�لم الإ�سالمّي في ذلك الزم�ن

اإقامة الق�سط منذ الّلحظات الأولى    

منذ  والإقدام؛  ال�سير  عن  عب�رة  هي  البداية  منذ  الأنبي�ء  �سيرة  اإّن 

ويم�ر�سونه�  يطلقونه�  ك�نوا  التي  ال�سع�رات  تلك  تحقيق  ك�نت  البداية 

P. فمنذ  في اأعم�لهم. وقد حدث هذا واقًع� في حي�ة الر�سول الأكرم 

الّلحظة الأولى، بداأ ذلك التعليم وتلك التزكية وذلك التحّرك في �سبيل 

اإق�مة الق�سط... اإلى اأن ج�ء الوقت ون�سر ذلك واأعلنه على م�ستوى ع�ّمة 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )20/12/1995(.
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الع�دل  النظ�م  ك�ن  الذي  ـ  الجتم�عّي  النظ�م  ب�ّتج�ه  وتحّرك  الن��س، 

 
(1(

واأق�مه. نف�سه، 

ر الثالث: العلم والمعرفة
ّ

المؤش

اإن اأ�س��س كّل �سيٍء في النظ�م النبوّي، هو العلم والمعرفة والوعي واليقظة. 

الوعي  الن��س من خالل  وُيحّول  بنحو ع�سوائّي؛  م�  اإلى جهٍة  اأحد  ُيحّرك  ل 

 .
(2(

والمعرفة والقدرة على ت�سخي�س الأمور، اإلى عن��سر فّع�لة، ل منفعلة

ولقد اأوجب الإ�سالم على الجميع التعّلم كفري�سة. فيجب على كّل فرد 

ب�لحّد الأدنى اأن يتعّلم واجب�ته الدينّية، وكّل م� ي�س�عد الإن�س�ن على تعّلم 

واجب�ته الدينّية، يجب عليه تعّلمه كمقّدمة للواجب؛ وكذا، كّل م� يمكن اأن 

ي�س�عد الإن�س�ن في فع�لّي�ت الحي�ة واأداء مه�ّمه الكبرى؛ لذا، ف�إّن فري�سة 

 .
(3(

التعّلم ت�ستّمر اإلى م� ل نه�ية

ر الرابع: الصفاء واألخّوة
ّ

المؤش

والنفعّية  وال�سخ�سّية،  الوهمّية،  الدوافع  عن  الن��سئة  ف�لمن�زع�ت 

جّو  الجّو،  مح�ربته�.  وتتّم  النبوّي،  النظ�م  في  مبغو�سة  والنته�زّية، 

 .
(4(

اإخال�س واأخّوة، ووئ�م

)1) م.ن.

)2) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.

)3) في حوار للق�ئد مع مجّلة اآينده �س�زان ]بن�ة الم�ستقبل[ )13/10/1986(.

)4) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.
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فك�نت الثقة المتب�دلة تحكم جّو المجتمع الإ�سالمّي، في ع�سر �سدر 

 .
(1(

الإ�سالم الأّول؛ وذلك ببركة تع�ليم الر�سول

ر الخامس: الصالح األخالقّي والمسلكّي
ّ

المؤش

ال�سالح الأخالقّي والم�سلكّي اأي اأن النبي P يزّكي الّن��س، ويهّذبهم 

ويطّهرهم من المف��سد والرذائل الأخالقية؛ يبني اإن�س�ًن� ذا اأخالق ومن 

التزكية   .
(2(

التزكية؛ {ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ} اأهل 

واحدة من الأرك�ن الأ�س��سّية؛ اأي اأّن الر�سول يم�ر�س العمل التربوي على 

.
(3(

الأفراد واحًدا واحًدا، وي�سنع الإن�س�ن

ة والقدرة
ّ
ر السادس: العز

ّ
المؤش

العّزة والقدرة تعني اأن المجتمع والنظ�م النبوّي ل يتلّقى ال�سرب�ت، وغير 

مرتبط ب�لخ�رج، ولي�س ت�بًع�، ول ي�ستعطي هذا وذاك، عزيز، وقدير، ويّتخذ 

 .
(4(

القرارات؛ وهو - اإذ يعرف م�سلحته - ي�سعى اإلى تحقيقه� ويتقّدم بعمله

ر السابع: العمل والحركة والتطّور الدائم
ّ

المؤش

النظ�م  في  للتوّقف  وجود  ل  حيث  الدائم،  والتطّور  والحركة  العمل 

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )20/10/1989(.

)2) �سورة اآل عمران، الآية  164.

)3) كالمه في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(. 

)4) م.ن.
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ي�أتي وقت  اأن  ب�سكل مّطرد. ل يحدث  النبوّي؛ هن�ك حركة وعمل وتطّور 

ب�لطبع  له.  وجود  ل  ون�سترح؛ هذا  الآن  فلنجل�س  الأمر؛  انتهى  فيه:  ُيق�ل 

المتعب  العمل  البهجة وال�سرور؛ ولي�س  الب�عث على  العمل  العمل هو  هذا 

الن�س�ط  الإن�س�ن  يعطي  الذي  العمل  هو  وال�سجر؛  الك�سل  اإلى  والموؤّدي 

 .
(1(

والقّوة والحم��س

� هو م�س�ألة خلق جّو العمل والجّد في المجتمع،  وهن�ك نموذج اآخر اأي�سً

يحيي   P ك�ن  فقد  والجّد.  ب�لعمل  الّن��س  الر�سول  ي�أمر  اأن  يكفى  فال 

ب�أ�س�ليب مختلفة روحّية العمل والجّد في الن��س، وك�ن اأحي�ًن�، اإذا م� راأى 

؛ اإّن اهلل 
(2(

�س�بًّ� ع�طاًل عن العمل، يقول: »اإّن اهلل ل يحّب ال�ساّب الفارغ«

 .
(3(

ل ير�سى عن ال�س�ّب الذي يهدر عمره ويم�سيه بال عمل

ولم  العمل.  �سريع  وك�ن  اإدارّي  بنحو  اأعم�له  ينجز   P الر�سول  وك�ن 

 .
(4(

يكن ي�سمح للوقت اأن يمّر، في اأّي ق�سّية من الق�س�ي�

فلقد حكم مّدة ع�سر �سنوات؛ لكّنن� اإذا اأردن� اأن ن�سّلم هذا العمل الذي 

ن�سيطة  مجموعة  اإلى  والخدم�ت  الجهود  وهذه  �سنوات،  ع�سر  في  نجز 
ُ
اأ

 .
(5(

لتنجزه، فال يمكنه� اأداوؤه في مئة �سنة

)1) كالمه في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.

)2) العاّلمة النراقي، ج�مع ال�سع�دات، ج1، �س151.

)3) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )20/10/1989(.

)4) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.

)5) م.ن.
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ولقد �سرع الر�سول الأكرم P ب�لعمل بمجّرد دخوله المدينة. من جملة 

عج�ئب حي�ته ال�سريفة اأّنه لم يهدر لحظًة على مدى تلك الأعوام الع�سرة. 

اإ�سراج نور المعنوّية والهداية والتعليم والتربية.   ُيَر يتوانى لحظًة عن  لم 

فيقظته ونومه، م�سجده، بيته، �س�حة معركته، م�سيه في الطرق�ت، وذه�به 

اإلى ال�سوق، تع�مله مع ع�ئلته، ووجوده ـ اأينم� حّل ـ ك�ن در�ًس�. عجٌب للبركة 

الموجودة في هذا العمر ال�سريف! �سخ�س �سّخر الت�ريخ كّله لفكره، واأّثر 

فيه... قد م�ر�س العمل الحكومّي وال�سي��سّي والع�ّم ع�سر �سنوات فقط. ي� 

.
(1(

له من عمر مفعم ب�لبركة!

- شمولّية القواعد للعالم

اإّن عهد النبّي في المدينة... هو عهد ت�أ�سي�س النظ�م الإ�سالمّي وبن�ء 

نموذج ومث�ل عن ح�كمّية الإ�سالم لجميع الأزمنة وع�سور الت�ريخ الإن�س�نّي 

وجميع الأمكنة. ب�لطبع، هذا النموذج، هو نموذج ك�مل، ولن يح�سل مثله 

في اأّي ع�سر من الع�سور؛ لكن يمكن من خالل النظر اإلى هذا النموذج 

لبني  عالم�ت  هي  الموؤ�ّسرات  هذه  الموؤ�ّسرات.  اإلى  نتعّرف  اأن  الك�مل، 

الب�سر والم�سلمين، ينبغي من خالله� الحكم على الأنظمة والن��س. 

هذه الولدة ب�لن�سبة لت�ريخ الب�سرّية، هي مقّدمة الرحمة الإلهّية. وقد 

هذه    .
(2(

{ گ      {گ  بـ  للر�سول  المب�رك  الوجود  عن  القراآن  عّبر 

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(.

)2) �سورة الأنبي�ء، الآية  107.
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والتعليم،  والتزكية،  التربية،   � اأي�سً ت�سمل  وهي  محدودة؛  لي�ست  الرحمة 

اإلى ال�سراط الم�ستقيم، وتطويرهم على م�ستوى حي�تهم  الّن��س  وهداية 

متعّلقة  بل  الزم�ن؛  ذلك  ب�أن��س  ة  لي�ست مخت�سّ وهي  والمعنوّية.  الم�دّية 

اإلى ذلك  الو�سول  . طريق 
(1(

{ الأزمنة؛ {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  بك�ّفة 

 .
(2(

الهدف، هو العمل ب�لمع�رف الإلهّية وقوانين الإ�سالم التي ُحّددت للب�سر

)1) �سورة الجمعة، الآية  3.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )20/12/2003(.



سيادة الشعب الدينّية

سيادة الشعب الدينّية في الحكومة النبوّية

اآرائهم؛  الن��س عن  ي�س�أل  الن��س؛  مع  يعي�س   P الأكرم  الر�سول  ك�ن 

ي�سحق  ك�ن  الن��س؛  خالل  من  الدين  هذا  �سوكة  ويقّوي  اهلل  دين  ين�سر 

اأعداء اهلل ب�أيد الن��س؛ اإّنه� لحكومة �سعبّية ب�لمعنى الحقيقّي للكلمة. في 

 .
(1(

مثل هكذا حكومة يعمل ال�سعب من منطلق حّبه لحّك�مه

خالل  من  والمجتمع،  الن��س  اأمور  اإدارة  تكون  الإ�سالم،  منطق  ففي 

هداية الأنوار القراآنّية والأحك�م الإلهّية. فلقد جعل لل�سعب �س�أن واحترام 

ويم�سك  يخت�ر  الذي  هو  ال�سعب  والإلهّية؛  ال�سم�وّية  القراآن  قوانين  في 

ال�سي�دة  اأنواع  اأرقى  ال�سعبّية هي  ال�سي�دة  اإدارة البالد. هذه  بيده م�سير 

في  تكون  ال�سعبّية  ال�سي�دة  اأّن  ذلك  اليوم؛  الع�لم  ي�سهده�  التي  ال�سعبّية 

الذي  الختي�ر  لكّنه  ال�سعب،  اختي�ر  هي  الإلهّية؛  والهداية  الأحك�م  اإط�ر 

نق�س  كّل  عن  المنّزهة  ال�سم�وّية  ب�لقوانين  الهتداء  خالل  من  ا�ستط�ع 

وعيب، العثور على الوجهة والطريق ال�سحيحين.

)1) من كالم له في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )1/7/1983(.



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{42

يوجد اأطر لم� ُيعرف في الع�لم ب��سم الديمقراطّية وال�سي�دة ال�سعبّية. 

ففي الديمقراطّي�ت الغربّية، اأطر هي عب�رة عن م�س�لح اأ�سح�ب الثروات 

واأ�سح�ب روؤو�س الأموال واإراداتهم الح�كمة على م�سير المجتمع؛ وحده� 

ال�سعب  اأراد  ف�إذا  ون�فًذا.  قيمة  ذا  ال�سعب  راأي  تجعل  التي  الأطر  تلك 

الم�لّي  النفوذ  وذوي  الأموال،  روؤو�س  اأ�سح�ب  لم�س�لح  مخ�لًف�  �سيًئ� 

والقت�س�دّي ـ وبتبعه، النفوذ ال�سي��سّي، فال يوجد اأّي �سم�نة لت�سليم هذه 

ح�كمة  ومحكمة  متينة  اأطر  هن�ك  ال�سعب.  لإرادة  الديمقراطّية  الأنظمة 

على جميع هذه الإرادات والديمقراطّي�ت. في الدول ال�ستراكّية ال�س�بقة 

ـ ك�ن هذا الإط�ر هو الحزب  � ديمقراطّية  ـ التي ك�نت ت�سّمي نف�سه� اأي�سً

الح�كم. وخ�رج نط�ق اإرادة الحزب الح�كم و�سي��س�ته ودوافعه، ل ت�أثير 

لراأي ال�سعب ول يوؤخذ به. 

الّنظام الإ�سالمّي قائٌم على الأحكام القراآنّية والهداية الإلهّية

يمت�ز النظ�م الإ�سالمّي في اأّن هذا الإط�ر، هو الأحك�م الإلهّية المقّد�سة 

والقوانين الإلهّية ونور الهداية الإلهّية الذي ي�سّع في قلوب الن��س واأعم�لهم 

وعقولهم ويهديهم. اإّن م�س�ألة هداية الن��س هي واحدة من الم�س�ئل المهّمة 

ا، التي ُغ�ّس الطرف عنه� في الأنظمة ال�سي��سّية الرائجة في الع�لم؛  جدًّ

نتيجة  يح�سل،  اأن  هي  ال�سعب  هداية  معنى  الغربّية.  الأنظمة  �سّيم�  ول 

اأمٌر  الف�سيلة-  من�بع  اإلى  الن��س  واإر�س�د  ال�سحيحين،  والتربية  للتعليم 

تكون فيه اإرادة ال�سعب مّتجهة نحو الف�س�ئل الأخالقية؛ وُتبعد فيه الميول 
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اأفق  واإرادته، عن  ال�سعب  راأي  عنوان  تحت  اأحي�ًن�  ُتطرح  التي  المف�سدة، 

الختي�ر ال�سعبي. تالحظون اليوم، اأّن اأ�سّد النحراف�ت قبًح� ـ النحراف�ت 

الجن�سّية واأمث�له� ـ ت�أخذ ال�سبغة الق�نونّية في الكثير من الديمقراطّي�ت 

الغربّية، وُت�سرعن، ويتّم الترويج له�، على اأّنه� راأي ال�سعب! هذا يدّل على 

غي�ب العن�سر المعنوي والهداية الإيم�نّية. 

انتخاب ال�سعب واختياره في اإطار ال�سالح والفالح   

في النظ�م الإ�سالمّي- اأي �سي�دة ال�سعب الدينّية- ال�سعب ينتخب، يّتخذ 

القرارات، ويتوّلى اإدارة اأمور البالد من خالل منتخبيه؛ لكّن هذه الإرادة 

وهذا النتخ�ب والختي�ر هي في ظّل الهداية الإلهّية، ول ت�سير اأبًدا خ�رج 

طريق ال�سالح والفالح، ول تتنّكب اأبًدا عن ال�سراط الم�ستقيم؛ الم�س�ألة 

الإ�سالمّية  الثورة  هدّية  اأّنه�  هي؛  الدينّية،  ال�سعب  �سي�دة  في  الأ�س��سّية، 

لل�سعب الإيراني؛ هذه التجربة الجديدة والحديثة العهد؛ لكن يمكن الت�أّمل 

وللمجتمع  للف�س�ئل  قلوبهم  تتوق  الذين  لكّل  ومح�ك�ته�،  ومت�بعته�  فيه� 

الإن�س�نّي الط�هر والنزيه، ويع�نون من الرذائل الأخالقية وانت�س�ر قب�ئح 

.
(1(

الأخالق الب�سرّية

النموذج الحكومّي على اأ�سا�ض الموازين الفقهّية    

اإّنه لخط�أ كبير اأن نخلط ونمزج اليوم بين �سي�دة ال�سعب الدينّية، بهذه 

الفل�سفة العميقة ورع�ية حّق ال�سعب، وبين م� هو موجود في الغرب. هذه 

)1) خط�ب الق�ئد في مرا�سم تنفيذ حكم رئ��سة جمهورّية الرئي�س خ�تمي )2/8/2001(.
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هي ال�سي�دة ال�سعبّية الحقيقّية، وال�س�رع المقّد�س، طبق الموازين الفقهّية 

التي بين اأيدين�، قد قرن في غيبة الإم�م المع�سوم Qهذه الوظيفة اأو 

التكليف اأو حّق الحكومة والح�كمّية بموؤّهالت. وبدون هذه الموؤّهالت، ل 

وجود لهذا الحّق وهذه الإج�زة؛ ذلك لأّن الأ�سل هو عدم �سلطة اأحد على 

اأحد. عندم� يريد اإن�س�ن اأن يتدّخل في �سوؤون الن��س الآخرين، ينبغي لهذه 

]و[   � الموؤّهالت اأن تكون موجودة حتمً�. ت�سخي�س هذه الموؤّهالت -اأي�سً

طبق نهٍج عقالئّي ومحّط ثقة- يقع على ع�تق الأ�سخ��س الذين لهم القدرة 

على ذلك؛ وال�سعب في نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية يعلن عن هذا الطريق 

الذين  الأ�سخ��س،  بوا�سطة  ال�سعب واختي�ره  اإّن م�س�ركة  وبيعته.  اختي�ره 

ال�سخ�س،  في  ت�سخي�سه�  على  القدرة  ولديهم  الموؤّهالت  هذه  يعرفون 

وبق�ئه�،  وجوده�  ومراقبة  عليه�،  الإ�سراف  عن  م�سوؤولون  هم  والذين 

  .
(1(

والذين يعرفون م� يجري- هي من اأرقى الوظ�ئف الموجودة

فل�سفة الم�سوؤولّية في النظام الإ�سالمّي

وي�سّوتوا،  الن��س  ي�أتي  اأن  ذلك  يعني  فال  »ال�سعب«،  نقول  عندم� 

ال�سعب؛  لذلك  م�سوؤولّية  اأّي  توجد  ل  ثّم  ومن  ن�ئًب�؛  اأو  م�سوؤوًل  وينتخبوا 

ولي�ست الم�س�ألة �سرًف�، اأّنه اإذا اأراد �سخ�س اأن يقوم بعمل من اأجل ال�سعب 

فذلك؛ لكي ينتخبه الن��س مّرًة اأخرى؛ الم�س�ألة لي�ست كذلك. ففي الإ�سالم 

في  الم�سوؤولين  انتخ�ب  تكليف  فل�سفة  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  نظ�م  وفي 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأع�س�ء مجل�س خبراء القي�دة )14/3/2002(.
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اأن يعملوا لل�سعب. الم�سوؤولون من اأجل ال�سعب، وهم  البالد هي من اأجل 

َخَدَمة له ومدينون له وموؤتمنون من قبله. ال�سعب هو المحور. على ال�سخ�س 

الذي يت�سّلم الم�سوؤولّية في نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية، اأن يكون ال�سعب 

جّل هّمه وفكره؛ �سواًء في ذلك دني� الن��س، اأم اأمورهم الم�دّية اأم اأمورهم 

المعنوّية، اأم تحقيق العدالة بين الن��س، اأم اإحي�ء ال�سوؤون الإن�س�نّية للن��س، 

 .
(1(

اأو حرّية الن��س؛ هذه بع�س الوظ�ئف الأ�س��سّية للحكومة

الدينّية     ال�سعبّية  ال�سيادة  عن  الغربّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  اختالف 

الجمهورّية الإ�سالمّية في الواقع، مخ�لفة للتّي�رين الأوروبّيين كليهم�؛ 

القرن  و قبل  الو�سطى  القرون  اأوروب� في  �س�د في  الذي  �سواٌء ك�ن ذاك 

�س�ئًدا  ك�ن  م�  عليه.  فعٍل  كرّدة  بعده  �س�د  الذي  ذاك  اأم  ع�سر،  الث�من 

ُمَتَواَرَثة، ومعتمدة على الغ�ّس و�سيطرة  في ال�س�بق، حكوم�ت ا�ستبدادّية 

�سلطة م�، وفرٍد م�، اأو جم�عٍة ن�فذٍة على اأمور بلٍد م� ـ وهذا م� يخ�لفه 

في  مح�سوًرا  الحّق  يرون  ك�نوا  اأّنهم  ذلك،  بعد  ظهر  م�  لكن  الإ�سالم؛ 

في  الأدنى  ب�لحّد  ]موجوًدا[  ك�ن  هذا  واإرادته؛  وراأيه  ال�سعب  انتخ�ب 

الأمر؛  واقع  في  كذلك  يكن  لم  ولو  والنظرّية،  الفكر  وطرح  ال�سع�رات 

وهذا مخ�لٌف لالإ�سالم. 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من �سرائح ال�سعب المختلفة، بمن��سبة الذكرى ال�سنوّية لرتح�ل الم�م 

الخميني }. )4/6/2001(.
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حّق اختيار ال�سعب نا�سىء من الحكم الإلهّي  

اإّن حّق اهلل في الإ�سالم لي�س من�ف�ًس� لحّق الن��س ول في مق�بله. جميع 

حقوق الن��س- من جملته�: حّق ال�سعب في النتخ�ب، والذي هو حتًم� في 

اأمر الحكومة- ن��سئة من الحكم الإلهّي؛ قيمة جميع حقوق ال�سعب ن��سئة 

عن ح�كمّية اهلل وم� اأمر به اهلل تع�لى؛ لذا، ُعّبر في القراآن الكريم، في 

المو�سع الذي يتّم فيه العتداء على حقوق الن��س والتعّر�س لهم، ـ كم�س�ألة 

هو  العمل  هذا  اأّن  ومع   
(1(

ۆ} ۆ  ۇ  ۇ   } -تع�لى-:  بقوله  الرب�، 

اعتداٌء على حقوق الّن��س، لكّن الحرب مع اهلل. اأو في المو�سع الذي تكون 

 هذا 
(2(

الم�س�ألة فيه م�س�ألة ف�س�د في الأر�س- { ڇ ڍ ڍ ڌ}

لكّنه  الن��س،  لحقوق  تعّر�س  هذا  ؛ 
(3(

ڇ} ڇ  ڇ   } هو  العمل 

مح�ربة هلل ولر�سوله؛ ذلك لأّن م� يرتبط ب�لن��س على اّت�س�عه، هو تكليٌف 

اإلهّي؛ الحّق الذي جعله اهلل للن��س؛ التكليف الذي و�سعه اهلل على ع�تق من 

يتوّلون اأمور الن��س. 

لي�ست حبًرا على ورق، هي  الإ�سالمّية  الجمهورية  اإّن  القول  يمكن   ...

حقيقة؛ تعتمد على راأي ال�سعب حيث اأمرن� اهلل �سبح�نه اأن نولي الأهمّية 

لراأيه واختي�ره واإرادته في هذا المج�ل. 

)1) �سورة البقرة، الآية  279.

)2) �سورة الم�ئدة، الآية  33.

)3) �سورة الم�ئدة، الآية  33.
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ولي�ست م�سكلتن� في نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية فقط، اأن ي�سيء الّن��س 

�؛ ولو لم  فهمن�، اأو تتراجع ثقتهم بن�؛ م�سكلتن� هي التكليف ال�سرعي اأي�سً

يفهم الن��س. ف�إذا قمن� في مك�ن م� بعمل، اأّدى اإلى ت�سييع حقوق الن��س؛ مع 

اأّن اأحًدا لم يدرك اأّنه تّم التعّر�س لحقوق الن��س وك�نت الدع�ي�ت �س�خبة 

�... ف�إّن م�سكلة التكليف ال�سرعي تبقى تواجهن�. في اأق��سي الج�سم  اأي�سً

مح�سورة  لي�ست  الحكومة  حيث  ـ  وعر�سه�  طوله�  وفي  للحكومة  العظيم 

ال�سعبّية  ال�سي�دة  هذه  في  �سرك�ء  الجميع  الق�ئد-  �سخ�س  في  ومتجّلية 

رئي�س  �سواٌء  الن�حية؛  هذه  من  ع�تقهم  على  الملق�ة  والوظ�ئف  الدينّية، 

الجمهورّية، اأم رئي�س �سلطة من ال�سلط�ت الثالث، اأم نّواب المجل�س، اأم 

اأّي م�سوؤول في ن�حية من النواحي ـ تكليف الجميع هو مراع�ة حقوق الن��س 

 .
(1(

هلل؛ هذان الثن�ن، مت�س�وي�ن بع�سهم� مع بع�ٍس ومّتحدان

رات اإللهّية  
ّ

- تنصيب مدير المجتمع على أساس المؤش

لالأّمة  اأمر  كولّي   Qالموؤمنين اأمير  وتن�سيب  الغدير-  م�س�ألة 

ا  جدًّ عظيمة  ح�دثة  هي   -P الأكرم  الإ�سالم  نبّي  قبل  من  الإ�سالمّية 

ومليئة ب�لمع�ني؛ في الحقيقة، هي تدّخل للنبّي الأكرم P في اأمر اإدارة 

من  ع�سر  الث�من  اليوم  في  حدث  الذي  التحّرك،  هذا  معنى  المجتمع. 

اإلى م�س�ألة  الإ�سالم ينظر  اأّن  الهجري، هو  الع��سر  الع�م  الحّجة من  ذي 

اإدارة المجتمع بعين الأهّمّية. ول ُيترك اأمر الإدارة في النظ�م الإ�سالمّي 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأع�س�ء مجل�س خبراء القي�دة )14/3/2002(.
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اإدارة مجتمٍع  اأّن  ال�سبب هو  والمجتمع الإ�سالمّي هكذا من دون اكتراث. 

الموؤمنين اأمير  تن�سيب  ت�أثيًرا.  المجتمع  م�س�ئل  اأكثر  من  واحدة  م� هي 

�- ]و[ الذي هو مظهر التقوى، والعلم، وال�سج�عة، والت�سحية،  Qاأي�سً

اأّن م�  اأبع�د هذه الإدارة. ومن الوا�سح  والعدل بين �سح�بة النبّي- يبّين 

له الأهّمية في نظر الإ�سالم في ب�ب اإدارة المجتمع هو هذه الأمور. وحتى 

اأولئك الذين ع�ر�سوا اأمير 

وزهده  العظيم  ذلك  علم  في  ي�سّكون  يكونوا  لم   ،Q الموؤمنين 

والعدل. ك�ن هذا مو�سع  الحّق  اأجل  ت�سحيته من  وفي  و�سج�عته،  وتقواه 

اّتف�ق الم�سلمين ك�ّفة، وجميع من ك�ن يعرف اأمير الموؤمنين Q. هذا 

المجتمع  ينبغي على  والحكوم�ت  والحكم  الإدارة  اأنواع  نوع من  اأّي  يظهر 

الإ�سالمّي- من وجهة نظر الإ�سالم والر�سول P اأن ي�سعى اإليه� كهدٍف 

 .
(1(

من�سود

ة باهلل تعالى    الولية مخت�سّ

الطبيعّي  ومن  الإ�سالمّي،  المجتمع  وقي�دة  الح�كمّية  تعني  الولية 

اأمر مغ�ير للولية والقي�دة والحكومة في المجتمع�ت الأخرى. ولية  اأّنه� 

في  الحّق  اإن�س�ن  لأّي  لي�س  تع�لى.  ب�هلل  ة  مخت�سّ الإ�سالم،  في  المجتمع 

توّلي اإدارة اأمور الن��س الآخرين. هذا الحّق مخت�ّس ب�هلل المتع�ل الخ�لق 

والمن�سىء والع�ِلم ب�لم�س�لح والم�لك لأمور الن��س، والم�لك لجميع ذّرات 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأه�لي ب�كد�ست )29/1/2005(.
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ع�لم الوجود. وهذا ال�سعور نف�سه في المجتمع الإ�سالمّي اأمٌر قّل نظيره. 

ل  واإدارّية،  علمّية  قّوة  اأّي  وحّتى  ثروة،  واأّي  ح�ّد،  �سيف  واأّي  �سلطة،  ف�أّي 

تعطي لأحد الحّق ب�أن يكون الم�لك والمقّرر لم�سير الن��س الآخرين؟! 

اهلل - �سبح�نه وتع�لى- ُيعمل هذه الولية والح�كمّية من قنوات]مج�ري[ 

ة. اأي: عندم� ُينتخب الح�كم الإ�سالمّي وولّي اأمر الم�سلمين،  �سواٌء  خ��سّ

لأمير  ب�لن�سبة  لعقيدتن�  طبقً�  حدث  كم�  ال�سخ�س،  تعيين  اأ�س��س  على 

عندم�  وال�سوابط؛  المع�يير  اأ�س��س  على  اأم   ،R والأئّمة  الموؤمنين 

 � اأي�سً الولية  ف�إّن هذه  الن��س-  اأمور  يدير  ب�أن  ال�سالحية  له هذه  ُتعطى 

هي ولية اهلل؛ هذا الحّق هو حّق اهلل، وهذه هي ال�سلطة والحكم الإلهّي�ن 

دون  من  ويكون-  ك�ن  مهم�  الإن�س�ن-  ذلك  الن��س.  في  يجري�ن  اللذان 

الولية الإلهّية وال�سلطة الإلهّية، لي�س له اأّي حّق على الن��س الآخرين. وهذه 

ا وح��سمة في م�سير المجتمع الإ�سالمّي.  نف�سه�، م�س�ألة مهّمة جدًّ

اأّم� ذلك ال�سخ�س الذي يتوّلى هذه الولية من قبل اهلل تع�لى، فعليه 

اأن يحّقق ويظهر نموذًج� �سعيفً� و�سع�ًع� وظالًّ من تلك الولية الإلهّية، اأو 

لنقل: فلتكن فيه. خ�س�ئ�س الولية الإلهّية هي ال�سلطة والحكمة والعدالة 

الن��س-  اأمور  اإدارة  يتوّلى  اأو الجه�ز الذي  واأمث�له�. ف�ل�سخ�س  والرحمة 

الإلهّية.  والحكمة  والّرحمة،  والعدالة،  لل�سلطة،  مظهًرا  يكون  اأن  عليه 

المجتمع�ت  و�س�ئر  الإ�سالمّي  المجتمع  بين  الف�رق  هي  ي�سة  الخ�سّ هذه 

الأخرى، التي ُتدار ب�أ�سك�ٍل اأخرى. لي�س للجه�لت، وال�سهوات النف�س�نّية، 
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والأهواء والميول وال�سالئق ال�سخ�سّية الم�ستندة اإلى م�سلحة �سخ�س اأو 

جم�عة ومنفعتهم�،- الحق في اأن تجعل حي�ة الن��س و�سير اأمورهم تحت 

�سلطته�. لذا، ينبغي للعدالة والعلم والدين والرحمة اأن تكون الح�كمة في 

المجتمع والنظ�م الإ�سالمّي؛ ل ينبغي لالأن�نّية اأن تكون ح�كمة؛ ول ينبغي 

للرغب�ت والأهواء- من اأّي �سخ�س، وفي قول وعمل اأّي �سخ�س و�سخ�سّية- 

 .
(1(

اأن تحكم

الم�سمون الحقيقي للغدير    

ال�سيء الذي يبقى على امتداد الزم�ن على �سكل ح�دثة، ويمكن للب�سر 

اأن ي�أخذوا منه الدرو�س، ويط�بقوا حي�تهم وم�ستقبلهم عليه- هو الم�سمون 

 ،� الموجود في ح�دثة الغدير. فنف�س اأن ي�سدر اهلل -�سبح�نه- اأمًرا خ��سًّ

 - »ولّي«  كـ   � �سخ�سً  P الأكرم  الر�سول  يعّين  الأمر،  هذا  اأ�س��س  وعلى 

�- ال�سخ�س الح�ئز بهذه الخ�س�ئ�س- لهو اأٌمر مهّم ودر�س كبير  وهو- اأي�سً

وجزء مهّم من الإ�سالم. لعّله يمكن اأن ُيق�ل: اإّن الأ�س��س والركن الحقيقّي 

الحقيقّي  الم�سمون  اأهمّية  الق�سّية.  من  الجزء  هذا  في  هم�  لالإ�سالم 

 .
(2(

للغدير- كم� ج�ء في القراآن- هي: { ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ}

م� هي حقيقة الغدير وحقيقة هذا التن�سيب الح�ئز على هذا القدر من 

اأمر  الب�سر  اأمور  اإدارة  اأّن  اأحده�؛  اأبع�د متنّوعة:  الم�س�ألة  الأهّمّية؟ لهذه 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )11/7/1990(.

)2) �سورة الم�ئدة، الآية  67.
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�، وتختلف عن  �س�ئر �سوؤون الإن�س�ن الأخرى. قد ي�ستغّل  اإلهّي ولي�س ب�سريًّ

البع�س الأمر من هذه الن�حية، ويربط الكثير من المخ�لف�ت والنحراف�ت 

اإلى الكثير  اأن يجري هذا ال�ستغالل ب�لن�سبة  ب�رادة اهلل. ب�لطبع، يمكن 

من حق�ئق الع�لم. وقد ا�ستغّل البع�س م�س�ألة النبّوة نف�سه�؛ اّدعوا النبّوة 

العظيم  البعد  هذا  نتج�وز  لكي  دلياًل؛  ي�سلح  ل  هذا  البع�س.  واأ�سّلوا 

، األ وهي اأّن م�س�ألة اإدارة اأمور 
(1(

ا ب�سهولة. وهذا نف�سه، ي�سّكل نقطة  جدًّ

يبني م�ستقبلهم-  اأن  �س�أنه  وم� من  الب�سر وم�سيرهم،  وم�سير  المجتمع، 

 .
(2(

مرتبطة بمعدن الإرادة الإلهّية والتن�سيب الإلهّي

في  ج�ء  كم�  تّمت  التي  العظيمة،  الحركة  لهذه  ك�ن  الغدير،  يوم  في 

اأبع�ده�  اأحد  ك�ن  ب�لطبع،  اأبع�د.   -P الأكرم  النبّي  يد  على  الرواي�ت 

� ك�نوا يعرفون وي�س�هدون عن  ف�س�ئل اأمير الموؤمنين Q. الّن��س اأي�سً

كثب هذه الف�س�ئل في ذلك الرجل العظيم. الر�سول الأكرم، وفي الحقيقة 

�- يعتبران هذه الف�س�ئل والقيم ذات اأهّمية؛ وعلى  الإرادة الإلهّية- اأي�سً

اأّن الذي  اأ�س��س تلك القيم، عّين الولية والح�كمّية بعد الر�سول. ومعلوٌم 

يمكنه اأن يترّبع على عر�س حكومة الم�سلمين هو الذي يتحّلى بتلك القيم. 

ف�س�ئل  يبّين  اأن  اليوم  في ذلك  الأكرم  الر�سول  الاّلزم على  يكن من  لم 

اأمير الموؤمنين؛ فقد ك�ن الن��س يعلمونه�. 

ل اإليه� بدّقة واإنع�م فكر. )1) النكتة: الم�س�ألة العلمّية الدقيقة ُيتَو�سّ

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )26/4/1997(.
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وتثبيته�،  الف�س�ئل  ت�أكيد هذه  اأي:  الغدير؛  واقعة  اأبع�د  بعد من  هذا، 

وكون هذه الف�س�ئل والقيم تعود اإلى الحكومة واإلى هذه الأخالق المتوافق 

اأّن  الوا�سح  ومن  ا،  جدًّ مهّم  البعد  هذا  الإ�سالمّي.  المجتمع  في  عليه� 

للقيم؛  ت�بعة  الإلهّي،-  والوحي  النبّي  لروؤية  طبًق�  الإ�سالم،  في  الحكومة 

   .
(1(

ولي�ست ت�بعة لأمور اأخرى. هذا نف�سه، اأ�سٌل اإ�سالمّي

ام
ّ

- االرتباط بين الناس والحك

الولية، هي الرتباط الوثيق بالنا�ض  

للولية معنى عجيب. اأ�سل معنى الولية: عب�رة عن قرب �سيئين اأحدهم� 

ل  بحيث  ب�لبع�س  بع�سهم�  ُربط�  متينين  حبلين  اأّن  لنفتر�س  الآخر.  من 

»الولية«.  بـ  العربّية  اللغة  في  ُي�سّمى  م�  هذا  ب�سهولة،  ف�سلهم�  يمكن 

ومتين.  ل�سيٍق  بنحٍو  وتق�ربهم�  وارتب�طهم�  �سيئين  اّت�س�ل  تعني:  الولية 

جميع المع�ني التي ُذكرت لـ«الولية« في كتب اللغة ـ معنى المحّبة، ومعنى 

ثم�نية  اأو  �سبعة  العربّية  الّلغة  في  يوجد  حيث  المع�ني،  وب�قي  القّيومّية 

ـ يوجد في كّل واحد منه� ب�سكٍل م� هذا القرب  مع�ني ـ من هذه الن�حية 

والتق�رب بين طرفي الولية. كـ »الولية« بمعنى المحّبة؛ ذلك لأّن المحّب 

اأحدهم�  ]ي�سّد  والمحبوب لهم� ارتب�ط واّت�س�ل معنوّي لأحدهم� ب�لآخر 

اإلى الآخر[، ول يمكن ف�سلهم�. 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )1/7/1991(.
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يذكر الإ�سالم الحكومة بتعبير »الولية« ويعّرف ال�سخ�س الذي يقف 

على راأ�س الحكومة بـ�لوالي، الولّي، المولى ـ اأي: ا�ستق�ق�ت كلمة الولية ـ. 

م� معنى ذلك؟ معن�ه اأّن ال�سخ�س الذي يجل�س على راأ�س ال�سلطة واأولئك 

الأ�سخ��س الذين تكون في يده �سلطة الولية عليهم، لهم ارتب�ط واّت�س�ل 

الفل�سفة  لن�  الم�س�ألة. هذا، يف�ّسر  وتوا�سل ل ينقطع. هذا هو معنى هذه 

الحكومة. كّل حكومة ل تكون هكذا فهي  ال�سي��سّية لالإ�سالم في مو�سوع 

لي�ست ولية؛ اأي لي�س الح�كمّية التي توّقعه� الإ�سالم. لو افتر�سن� اأّن هن�ك 

� على راأ�س ال�سلطة لي�س لهم ارتب�ط ب�لن��س، فهذه لي�ست ولية؛  اأ�سخ��سً

اإذا ك�ن هن�ك اأ�سخ��س عالقتهم ب�لن��س عالقة خوف ورعب ولي�ست عالقة 

محّبة ووئ�م وارتب�ط - فهذه لي�ست ولية؛ اإذا تزّعم اأ�سخ��س من خالل 

اأحد على عر�س الحكم عن طريق  ترّبع  اإذا  لي�ست ولية؛  النقالب، فهي 

الحقيقّية  وال�سروط  الف�س�ئل  اإلى  يفتقر  وهو  الن�سبّية،  والخالفة  الوراثة 

ُت�سترط في الحكومة - فهي لي�ست ولية. الولية تكون عندم� يكون  التي 

�سّف�ف،  قريب،  ارتب�ط  عليهم  الموّلى  ب�لن��س  الولي  اأو  الوالي  ارتب�ط 

مفعم ب�لمحّبة؛ وذلك كم� ك�ن الأمر عليه مع النبّي P ـ اأي: { ى ائ 

؛ اأي: يكون هن�ك �سخ�س من بين الن��س اأنف�سهم يتوّلى 
(1(

ائ ەئ ەئ}
 .

(2(
م�س�ألة الولية والحكومة. هذا هو اأ�س��س الم�س�ألة في ح�كمّية الإ�سالم

)1) �سورة اآل عمران، الآية  164

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )26/4/1997(.
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الولية الإلهّية ارتباٌط بالنا�ض

في  الحكومة  الموجودة،  الحقيقّية  المع�ني  تلك  على  عالوة  اإذن، 

الإ�سالم هي حكومة ولئّية، والولية تعني: الحكومة التي ُعّبر عنه� بهذه 

المجتمع  لأفراد  ولأّن  الإن�س�ن.  �سخ�سّية  مع  والمتن��سبة  اللطيفة  العب�رة 

واأفراد بني الب�سر في الإ�سالم، اأهمّية في ح�س�ب الإ�سالم ال�سي��سّي؛ في 

واإرادته،  ب�سخ�سّيته،  ُيعتّد  ال�سعب هو من  �سيء.  كّل  ف�ل�سعب هو  الواقع، 

]عندم�  عنده�  ال�سي��سّي؛  الإ�سالم  نظ�م  في  �سوؤونه  وجميع  وم�س�لحه، 

يتوّفر ذلك ال�سرط[، ت�أخذ الولية الإلهّية معن�ه� من خالل هكذا م�س�ركة 

لل�سعب. حقيقة الولية الإلهّية هي: الرتب�ط ب�ل�سعب.

ارتباط اأمير الموؤمنين الدائم بال�سعب    

الإ�سالم  في  الولية  الذي هو مظهر   Q الموؤمنين  اأمير  نرى  لذا، 

ب للن��س، لم يخُل في اأّي وقت من ح�لة  والم�سداق الت�ّم للولّي الذي ُن�سّ

الرتب�ط ب�لن��س هذه، والتوا�سل والن�سج�م معهم. �سواء في العهد الذي 

الرتب�ط  نحو  على  الن��س  عنه  وانف�سل  الحكم،  عن  عمليًّ�  فيه  ق�سي 
ُ
اأ

والقي�دة  والحكومة  الولية  عمليًّ�؛  الحكومة  منه  �ُسلبت  اأي:  الحكومتّي؛ 

� له- �ُسلَبت  ر عنه� في الإ�سالم بـ »الولية« وك�نت حقًّ وال�سلطة التي ُيعبَّ

منهـ  ب�لطبع، الولية المعنوّية- ذلك ال�سيء المفرو�س والموجود في اإم�مة 

ال�سيعة- موجودة في كّل الأحوال ولي�ست مرتبطة ب�لولية الظ�هرّية - ول 

في العهود الأخرى، ترك الرتب�ط والّت�س�ل ب�لّن��س. في ذلك الوقت ك�ن 
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ينزِو  لم  منهم؛  وجزًءا  ال�سعب  اأفراد  من  واحًدا   Q الموؤمنين  اأمير 

�، في الوقت الذي ت�سّلم فيه الحكم، ك�ن  وينعزل ويبتعد عن الن��س. واأي�سً

 .
(1(

ح�كًم� �سعبيًّ� بكّل م� للكلمة من معنى

الحكومة ال�سعبّية الحقيقّية في ع�سر الظهور      

الموعود  المهدّي  حكومة  اأّن  هو  ُي�ستف�د،  الذي  الآخر  المهّم  الدر�س 

)اأرواحن� له الفداء( الآتية، هي حكومة �سعبّية ب�لمعنى الت�ّم للكلمة. م�ذا 

تعني كلمة �سعبّية؟ اأي: م�ستندة اإلى اإيم�ن ال�سعب واإرادته و�سواعده. اإم�م 

الزم�ن ل يمالأ الع�لم ق�سًط� وعدًل وحده. اإم�م الزم�ن يعتمد على عموم 

اأفراد ال�سعب؛ ليقيم بن�ء العدل الإلهّي في اأرج�ء الع�لم، وي�سّكل حكومة 

الحكوم�ت  ال�سعبّية تختلف عن  الحكومة  لكّن هذه  المئة؛  �سعبّية مئًة في 

الأر�س عن  والديمقراطّية، اختالف  ال�سعبّية  تّدعي  والتي  اليوم  الرائجة 

ال�سم�ء. م� ُي�سّمونه في الع�لم اليوم ب�لديمقراطّية وال�سي�دة ال�سعبّية، هو 

الديكت�تورّي�ت القديمة نف�سه�، وقد لب�ست لبو�ًس� جديًدا؛ اأي: ديكت�تورّية 

الأحزاب. ومع اأّن التن�ف�س موجود، اإّل اأّن التن�ف�س بين الأحزاب وال�سعب 

اأي:  ـ  الزم�ن  اإم�م  في ع�سر  ال�سعبّية  ال�سي�دة  ل...  ُمعطَّ الأثن�ء  في هذه 

 .
(2(

�سي�دة ال�سعب الدينّية ـ مختلفة كّليًّ� عن هذه المن�هج

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )26/4/1997(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة )20/6/2002(.
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�سّر تطّور الإ�سالم في ع�سر الجاهلّية    

وذكري�ت  المبعث  ق�سّية  ُتطرح  ك�نت  عندم�  الم��سية،  ال�سنوات  في 

�- يعتبر حركته ونه�سته الع�ّمة وقي�مه  البعثة العظيمة، ك�ن �سعبن�- اأي�سً

العظيمة،  النبوّية  البعثة  لتلك  ا�ستمرار  هو  الثورة،  في  الت�ريخّي  ال�سعبّي 

� ك�ن هذا ال�سوؤال ينقدح، ب�لحّد الأدنى، في اأذه�ن اأفراد من الن��س  واأي�سً

ـ من الخوا�ّس واأهل الفكر ـ وهو م� ك�ن �سّر تطّور الإ�سالم في اأّي�م غربة 

الذي  هو  ع�مل  اأّي  كّله؟  الع�لم  مالأ  الذي  الجهل،  وانت�س�ر  تلك  المعرفة 

اأن يتقّدم بقدرة الإ�سالم، ومن ثّم يوؤ�ّس�س للح�س�رة الإ�سالمّية،  ا�ستط�ع 

ال�سلطة  حيث بقيت هذه الح�س�رة الإ�سالمّية- حّتى في ع�سر انحط�ط 

اأوج ال�سطوع والقدرة، كيف جعلت ثق�فة الع�لم  ال�سي��سّية لالإ�سالم- في 

تج�رب  هذه  الإ�سالمّية؟  الثق�فة  ورّوجت  العلم  وطّورت  ت�أثيره�،  تحت 

طويل  بحث  مو�سوع  هذا،  فيه�؟  ال�سبب  هو  م�  الت�ريخ.  في  ا  جدًّ عجيبة 

� العمل  ا. وقد عمل المحّققون والكّت�ب على هذا المو�سوع، وينبغي اأي�سً جدًّ

 .
(1(

عليه مجّدًدا

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/11/1999(.
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- اإليمان القلبي باإلسالم؛ عامل تطّور المسلمين

التّك�ل  ك�ن  الإ�سالم،  تطّور  في  الموؤّثرة  العن��سر  اأحد  اإّن  يقيًن�، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   } الإلهّية؛  الأحك�م  اإلى  وال�ستن�د  اهلل  على 

نف�سه  ف�لر�سول   .
(1(

ۀ} ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںں  ڱ 

وموؤمنو �سدر الإ�سالم ك�نوا موؤمنين بر�س�لة الإ�سالم من اأعم�ق القلب، 

وبجدارة  وحق�ئقه،  الإ�سالم  ب�سع�رات  الأعم�ق  من  اآمنوا  الواقع،  وفي 

الب�سرّية، من الأعم�ق. هذا الإيم�ن، هو ع�مل غ�ية في  الإ�سالم لنج�ة 

 .
*(2(

الأهّمّية

الإيم�ن.  بقّوة  الروم  وبالد  اإيران  الإ�سالم،  �سدر  م�سلمو  فتح  فلقد 

ك�ن  تراهم،  ك�نت  اأن  بمجّرد  يه�جمونه�،  ك�نوا  التي  ال�سعوب  وحّتى 

الموانع  اإزالة  اأجل  من  ال�سيف  ك�ن  قلوبه�.  يدخل   -� اأي�سً الإيم�ن-  هذا 

مك�ن  اأّي  في  الن��س  ع�ّمة  ف�إّن  واإّل  الطريق؛  من  المت�سّلطين  والزعم�ء 

ذلك  في  العظيمت�ن  الأمبراطورّيت�ن  واأ�سبحت  لذلك.  ت�سّدوا  قد  ك�نوا 

)1) �سورة البقرة، الآية  285

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/11/1999(.

* �سحيفة الإم�م، ج8،�س102: ل تخ�فوا من اأن يقولوا: اإّن هوؤلء تراجعوا. هم الذين تراجعوا، هم الذين يجّرون 
الن��س اإلى الع�سر الحجرّي، تراجعوا؛ ولي�س نحن الذين نريد جّر الن��س اإلى الح�س�رة، اإلى الح�س�رة بمعن�ه� 

الحقيقّي. ل يخيفّنكم الكالم الذي يطلقوه. ل توجد اأّي قّوة تقف في وجه الإ�سالم. تلك القّوة نف�سه� التي من 

خالله� غلبت فئة قليلة جم�عًة كثيرة، وقوًى كثيرة. �سحيفة الم�م، ج10، �س�س 285 و 286: الجه�د في �سبيل 

اهلل - تب�رك وتع�لى- دونه م�س�كل؛ اأكبر هذه الم�س�كل ك�نت الم�س�كل التي اعتر�ست الر�سول الأكرم والم�سلمين 

في �سدر الإ�سالم؛ لكن، لأّنهم ك�نوا يمتلكون قّوة الإيم�ن، ا�ستط�عوا في اأقّل من من ن�سف قرن، توطيد الإ�سالم 

- تقريًب�- في تم�م تلك الكرة التي ك�نت حينه� ت�سّكل المعمورة.  
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الع�سر ـ اأي: الروم�نّية والف�ر�سّية ـ حّتى الأعم�ق جزءًا من النظ�م والدولة 

  .
(1(

الإ�سالمّية

- عدم االهتمام بالذات والمصالح الشخصّية

الع�مل الآخر، الذي ك�ن يقع ب�لحّد الأدنى على راأ�س هذه الحركة، هو 

الم�ّدية  ب�لمن�فع  لل�سخ�س،  يعود  بم�  ـ  ب�أنف�سهم  ك�نوا غير مهتّمين  اأّنهم 

في  نراه�  التي  والتو�سي�ت  الت�أكيدات  هذه  وكّل  ا.  جدًّ مهّم  ع�مل  وهذا  ـ 

والعظ�م،  والأئمة  الأكرم  النبّي  اأح�ديث  في  البالغة،  نهج  في  الرواي�ت، 

ال�سخ�س- هو  الدني� وعدم الهتم�م بزخ�رفه� من قبل  الزهد في  حول 

ب�سبب الت�أثير العظيم لهذا الع�مل.  

اأو  التفكير  منحرفو  والم�سلمون  الإ�سالم  اأعداء  ظّن  لقد  ب�لطبع، 

اأظهروا، اأّن الإ�سالم بدعوته اإلى الزهد ف�إّنم� يدعو اإلى ترك الدني�، بمعنى 

مظ�هر ع�لم الوجود ومظ�هر الحي�ة؛ في ح�ل لم تكن هذه هي الم�س�ألة؛ 

بل ك�ن المق�سود هو الدني� ال�سّيئة والدني� المذمومة وم� معن�ه، اأن� واأنتم، 

الموؤّدي  ال�سيء  الم�ّدّية و�سعين� وراءه. هذا هو  هدًف� لأنف�سن� وم�س�لحن� 

   .
(2(

اإلى البالء والخراب واأ�س��س جميع الم�س�ئب

راأ�ض الأهداف؛ النف�ض اأو الإ�سالم

اأك�نوا  �سواٌء  الإ�سالمّي-  الع�لم  زعم�ء  ي�سع  ل  اأن  هو  ننتظره،  م� 

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/5/2001(. 

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/11/1999(.
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زمنّيين اأم دينّيين- م�س�لحهم ال�سخ�سّية في الدرجة الأولى من الأهمّية. 

م� ننتظره من �سعوبن� وزعم�ء ع�سرن�، لي�س م� حّل في قلوبن� من خالل 

�سلوك

ا. الأمر نف�سه هو م� ننتظره من  الر�سول P؛ ل فهن�ك بون �س��سع جدًّ

�- اأن ل ي�سعوا  اأنف�سن�- كم� ننتظر من الآخرين في الع�لم الإ�سالمّي اأي�سً

من�فعهم وهذه »الأنا« في راأ�س اأهدافهم، واأن ل يقّدموه� على �س�ئر الأمور 

الأخرى؛ بل يقّدموا الإ�سالم وتحقيق القّوة الإ�سالمّية والقتدار والت�س�مي 

واإذا م� ح�سل ذلك، ف�سيعود، ومن  الإ�سالمّي على م�س�لحهم.  والكم�ل 

اإلى  لالإ�سالم،  الذاتّية  والقّوة  الداخلّية  القّوة  �سّك، جزء عظيم من  دون 

الأّمة الإ�سالمّية. هن�، ك�نت الم�س�ألة الأهّم في وجود اإم�من� العظيم، ذلك 

ال�سخ�س الذي ا�ستط�ع اأن يحمل على ع�تقه م�سوؤولّية الهتم�م ب�ل�سعب، 

واإيم�نه، واعتق�ده، ومحّبته، وحركته العظيمة، واإي�س�ل الأمور اإلى هن�- 

اأّنه األغى نف�سه وغ�ّس الطرف عنه�؛ جعل التكليف محور اأفع�له وحركته؛ 

 .
(1(

لذا نجح

- الصمود والمواجهة المخلصة

كّنا مع  »ولقد  البالغة:  نهج  ورد في  الموؤمنينQ كم�  اأمير  يقول 

اإّل  ذلك  يزيدنا  ما  واأعمامنا،  واإخواننا  واأبناءنا  اآباءنا  نقتل  اهلل  ر�سول 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/11/1999(.
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؛ »فلّما 
(1(

اإيماًنا وت�سليًما، وم�سيًّا على الّلقم، و�سبًرا على م�س�س الألم«

ثّم  ومن  ؛ 
(2(

الن�سر« علينا  واأنزل  الكبت  بعدّونا  اأنزل  �سدقنا  اهلل  راأى 

؛ 
(3(

يقول: لو لم يكن هذا: »ما قام للدين عمود ول اخ�سّر لالإيمان عود«

لقد ح�سلت هذه التطّورات بف�سل اإخال�س الم�سلمين و�سدقهم، وت�سّكل 

العظيمة  الت�ريخّية  والحركة  الإ�سالمّية  الح�س�رة  الإ�سالمّي.  المجتمع 

التي  الع�لم،  كّل  في  والم�سلمين  �سعبن�  وعلى  كذلك،   -� اأي�سً هي-  اليوم 

هذا  يتعّلموا  اأن   � اأي�سً الع�لم،  من  �سقع  كّل  في  الإ�سالم  ب��سم  تتحّدث 

.
* (4(

الدر�س من علّي بن اأبي ط�لب

تحّمل ال�سعاب المنهكة

تعلمون   .P الر�سول  زم�ن  في  كثيرة   عن�ءات  الم�سلمون  تحّمل  لقد 

م�سير اأهل ال�سّفة. و�سمعتم اأّنهم ك�نوا ي�ستعيرون مالب�سهم بع�سهم من 

بع�س. لقد ك�نوا في ذلك الوقت يق�تلون في �س�حة المعركة بحّبة واحدة 

تلك  �سّكر  ليتقّوى من  التمر  يم�ّس حّبة  الأّول  ال�سخ�س  فك�ن  التمر.  من 

ه� بدوره  ة، ومن ثّم يخرجه� من فمه ويعطيه� ل�سخ�سٍ اآخر ليم�سّ الم�سّ

)1) نهج البالغة، الخطبة 55.

)2) م.ن.

)3) م.ن.

)4) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )5/4/1991(.

الع�دات  ينت�سر وحده على  النبّيين  الذي جعل خ�تم  القي�م هلل، هو  * �سحيفة الم�م، ج1، �س21: 
الذات  تلك  واأو�سل  والتقوى،  التوحيد  مك�نه�  ويقّر  الأ�سن�م،  بعب�دة  ويطيح  الج�هلّية،  والعق�ئد 

المقّد�سة اأي�سً� اإلى مق�م »ق�ب قو�سين اأو اأدنى«.
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ة، وبعد ذلك يعطيه� لث�لث ليبتعله�؛ هكذا ك�نوا  ويتقّوى من �سّكر تلك الم�سّ

يعي�سون، هكذا ك�نوا يتحّملون ال�سع�ب، وهكذا ك�نوا يع�نون الحرم�ن. في 

الأمر، لم  ُيم�ر�س عليهم من كّل ن�حية. بدايُة  ال�سغط  الأمر، ك�ن  بداية 

تكن الأ�سهر الخم�سة اأو ال�سّتة الأولى، وال�سنة الأولى؛ الأ�سهر الخم�سة اأو 

ال�سّتة من عمر اأّي رحلة ُتعّد بداية الأمر، ولي�س من عمر �سعب، ول من عمر 

ت�ريخ جديد. اإّن الع�سر �سنوات والع�سرين �سنة في عمر �سعب م�، ُتح�سب 

اأّي�ًم� عّدة. 

قوي  اأن  بعد  لكن  ال�سعوب�ت؛  الن��س  تحّمل  الر�سول،  ع�سر  في   ...

الأ�س��س، اأّدت هذه المج�هدات والت�سحي�ت والخال�س و»التربيات« اإلى 

الر�سول  ارتح�ل  بعد  ُقُدًم�، بحيث �س�ر  ب�لم�سير  الحركة  ت�ستمّر هذه  اأن 

ك�ن  م�  هذا  الم�سلمين.  ت�سّرف  في  الع�لم  ن�سف  من  اأكثر   P الأكرم 

 .
(1(

الأمر عليه في ذلك الع�سر، واليوم هو كذلك

�سّر ا�ستمرار حركة الإ�سالم

زال  ل  قرًن�،  ع�سر  اأربعة  مرور  بعد  انظروا،  م�ستمّرة،  الحركة  هذه 

وتلك  العظيم  الوجود  يدورون في فلك ذلك  يت�أّلق. جميع هوؤلء  الإ�سالم 

 .
(2(

المج�هدات. تلك التي جعلت هذه الحركة م�ستمّرة على هذا النحو

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء عوائل ال�سهداء )15/11/1989(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/11/1999(.
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- وحدة الكلمة

بهذه  التذكير  هو  الهدف  التف�خر؛  لي�س  التذكير،  هذا  من  الهدف 

الحقيقة؛ وهي اأّن م� اأوجد هذه الح�س�رة- اأي: الإ�سالم ومع�رفه الب�نية 

ويحّذرن�: { ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  اأيدين�،  بين  الآن  زال  للحي�ة- ل 

. لقد اأثبت الإ�سالم اأّن لديه الأهلّية، 
(1(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې}
وال�سلطة  والعّزة  والعلمّي،  المدنّي  التطّور  اإلى  الإ�سالمّية  الأّمة  لإي�س�ل 

ال�سي��سّية. و�سرط تحّقق هذا الهدف الكبير هو الإيم�ن والجه�د واجتن�ب 

التفرقة، ويب�ّسرن� القراآن بقوله: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ            

.
*
 
(3(

�: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ} . ويقول اأي�سً
(2(

ڭ  }

واإّن� ج�ّدون في ق�سّية الوحدة، كم� اأّنن� عّرفن� معنى اّتح�د الم�سلمين. 

عن  المتنّوعة  وفرقهم  الم�سلمين  تخّلي  بمعنى  لي�س  الم�سلمين،  اّتح�د 

بمعنيين  الم�سلمين  اتح�د  اإّن  بل  ة؛  الخ��سّ والفقهّية  الكالمّية  عق�ئدهم 

اآخرين، حيث يجب تحّقق كليهم�:

حيث  وال�سّنة(،  )ال�سيعة  المختلفة  الإ�سالمّية  المذاهب  تكون  اأن  الأّول: 

)1) �سورة الأنف�ل، الآية  24.

)2) �سورة اآل عمران، الآية  139.

)3) �سورة العنكبوت، الآية  69؛ خط�ب الق�ئد في مرا�سم افتت�ح الجتم�ع الث�من لق�دة الدول الإ�سالمّية 

.)9/12/1997(

* �سحيفة الم�م، ج7، �س66: لقد ك�ن �سّر انت�س�ر الم�سلمين في �سدر الإ�سالم، وحدة الكلمة وقّوة 
اليم�ن؛ وقّوة الإيم�ن هي التي جعلت جي�ًس� �سعيًف� يهزم اإمبراطورّي�ت الع�لم العظمى، وجعلت 

ثالثين نفًرا بقي�دة خ�لد بن الوليد يغلبون جي�س الروم المت�أّهب الموؤّلف من �سّتين األف نفر.



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{64

ومتع�ونة  ومّتحدة  مختلفة-متوافقة  وفقهّية  كالمّية  فرق  منهم�  لكّل 

ومتف�همة في مواجهة اأعداء الإ�سالم. 

الثاني: اأن ت�سعى الفرق الإ�سالمّية المختلفة اإلى التق�رب والتف�هم فيم� 

بع�سه�  ومط�بقته�  الفقهّية  المذاهب  بين  فيم�  المق�رنة  واإلى  بينه�، 

ببع�س. هن�ك الكثير من فت�وى الفقه�ء والعلم�ء، اإذا م� ُو�سعت مو�سع 

بين  التقريب  طفيف،  تغيير  خالل  من  يمكن  العلمي،  الفقهي  البحث 

 .
(1(

فت�وى المذهبين

العمل من اأجل المخالفة، خطاأ

يدعو،  المذهبّية  والختالف�ت  الت�س�ّد  حيث  من  الم�سلمين  و�سع  اإّن 

اإلى الأ�سف. واإّن اأكثر ط�ق�ت الم�سلمين العلمّية والفكرّية القّيمة،  واقًع�، 

ي�ستبهّن  الآخر. ل  الت�ريخ، على مخ�لفة بع�سهم  رفت على امتداد  قد �سُ

ل  ف�أن�  مذهبه،  لإثب�ت  علميًّ�  جهًدا  اأحدهم  بذل  اإذا  اأحد؛  على  الأمر 

اأع�ر�سه. فكلٌّ من ال�سيعة وال�سّنة واأّي موؤمن بفرقة، بعقيدة، بطريقة- له 

الحّق ب�إثب�ت طريقته؛ هذا بحث اآخر؛ نحن ل نع�ر�س ذلك. م� نع�ر�سه 

ونفي  واإه�نته،  و�سحقه،  المق�بل،  الطرف  لمخ�لفة  ال�سعي  هو  ونرف�سه 

 .
(2(

وجوده؛ وهذا خط�أ

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في موؤتمر الوحدة الإ�سالمّية )16/10/1989(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في ملتقى التقريب بين المذاهب الإ�سالمّية )23/9/1991(.
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القلوب متوّجهة اإلى الوحدة

له.  والترويج  الإ�سالم  تّدعي  التي  الإ�سالمّية  الدول  اإلى بع�س  انظروا 

ب�أّنهم  اأنف�سهم،  فيه�  ويعّرفون  يعّدون  درجة،  اإلى  وج�سور  وقح  بع�سهم 

م�سدر  اأّنهم  ح�ل  في  له،  والمرّوجون  واأ�سح�به  لالإ�سالم  الموؤ�ّس�سون 

تراه  م�  هذا  الكبيرة!  والمع��سي  المحّرم�ت  ومن�س�أ  والنحط�ط  الف�س�د 

�سعوب الع�لم. اأهل الب�سيرة من الم�سلمين يدركون هذه الأمور، ويعلمون 

اأّنه في هذه الح�ل، اإذا م� ُرفع علم الوحدة الإ�سالمّية، ف�إّن قلوب الم�سلمين 

� اإلى المك�ن، الذي يحكم فيه الإ�سالم حقيقًة، والمالك�ت  �ستتوّجه تلق�ئيًّ

والمع�يير فيه م�ستق�ة من الإ�سالم، ومالك الح�كمّية والقي�دة والم�سوؤولّية 

فيه، اأن يكون المرء م�سلًم�، وحيث ت�سدق الآية ال�سريفة: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  {ڌ 

وقلوبهم  هذا،  ترى  الع�لم  �سعوب  اإّن   .
(1(

{ کگ  ک  ک  ک 
 .

(2(
متّوجهة اإلى اإيران الإ�سالمّية

معاناة العالم الإ�سالمّي

الع�لم الإ�سالمّي يتمّتع ب�إمك�نّي�ت ل ُتح�سى في جميع مج�لت الحي�ة 

والجّدّية  المعرفة  اإلى  الح�جة  واإّن  كبيرة.  م�س�كل  من  ويع�ني  الب�سرّية، 

اإلى  والح�جة  الإ�سالمّية،  للح�س�رة  الطّيبة  الحي�ة  اإلى  للو�سول  والتع�ون 

)1) �سورة الحّج، الآية 41.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في موؤتمر الوحدة الإ�سالمّية )16/10/1989(.
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اإلى  والح�جة  والعداوات،  المخ�طر  مواجهة  �سبيل  في  والوعي  الّتح�د 

كّل  ]-اأي:  وا�سحة  الإلهّيين-  والمدد  الرحمة  لجلب  وال�سدق  الإخال�س 

 .
(1(

تلك الح�ج�ت-[ ومورد قبوٍل للجميع

- كيف ُوجدت الحضارة اإلسالمّية؟

ذهب  الإ�سالمّية؟  الح�س�رة  ُوجدت  كيف  هو،  الآن  الرئي�سّي  ال�سوؤال 

البع�س  وذهب  الفر�س،  ح�س�رة  من  م�ستق�ة  ب�أّنه�  القول  اإلى  البع�س 

اآراء  الآراء  هذه  لكّن  الروم�نّية؛  الح�س�رة  من  م�ستق�ة  اأّنه�  اإلى  الآخر 

الإ�سالمّية  الح�س�رة  ُنقلت في  اأّن ع�سرة كتب  لنفر�س  ج�هلة و�سبي�نّية. 

من ح�س�رات اأخرى؛ فهل يمكن بهذه الكتب الع�سرة بن�ء ح�س�رة؟! وهل 

والروم�نّية  اليون�نّية  الآث�ر  ترجمة  خالل  من  ُبنيت  الإ�سالمّية  الح�س�رة 

والهندّية؟! ل، فجوهر الح�س�رة الإ�سالمّية ك�ن ن�بًع� من ذاته�. ب�لطبع، 

� من الآخرين. ال�سوؤال هو: من اأين اأتى هذا  الح�س�رة الحّية ت�ستفيد اأي�سً

الدرجة  من  لحق�ئق  الك�سف  هذا  للعلم،  ال�ستخدام  هذا  الع�مر،  الع�لم 

اأيدي  على  تحّقق  الذي  ـ  نف�سه  الم�ّدة  ع�لم  الوجود؛  ع�لم  في  الأولى 

والأذه�ن،  والعقول  لالأفك�ر  ال�ستخدام  هذا  اأتى  اأين  من  الم�سلمين؟ 

والأن�سطة العلمّية العظيمة، وت�أ�سي�س الج�مع�ت الكبرى ب�لمق�يي�س الع�لمّية 

في ذلك الزم�ن، وت�أ�سي�س ع�سرات الدول الغنّية والقوّية في ذلك الزم�ن، 

وال�سلطة ال�سي��سّية التي ل نظير له� على امتداد الت�ريخ؟ اإّنكم على امتداد 

)1) ر�س�لة �سكر من الق�ئد بمن��سبة اإق�مة الجل�سة الث�منة لمنّظمة الموؤتمر الإ�سالمّي )12/12/1997(.
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الت�ريخ، ل تجدون �سلطًة �سوى ال�سلطة ال�سي��سّية لالإ�سالم، اأ�سبحت، من 

�سلطٌة  وحكمته�  واحدًة،  دولًة  الهندّية،  الق�ّرة  �سبه  اإلى عمق  اأوروب�  قلب 

خ�لدة. لقد ك�ن ع�سر القرون  الو�سطى في اأوروب�، ع�سر الجهل والتع��سة 

وهذه  الظالم«.  »ع�سر  بـ  الو�سطى  القرون  ي�سّمون  والأوروبّيون  لأوروب�. 

القرون الو�سطى نف�سه� التي ك�نت في اأوروب� ع�سور الظالم، ك�نت ع�سر 

ّلفت اأ�س��ًس�، 
ُ
ت�أّلق العلم في البلدان الإ�سالمّية، ومن جملته� اإيران. ولقد اأ

ـ وجرت  العلم  ت�أّلق  الذي ك�ن ع�سر  ـ  الهجرّي  الرابع  القرن  الكتب حول 

حوله الأبح�ث. م� الذي وّلد مثل �سلطة �سي��سّية كهذه، وقّوة علمّية كهذه، 

وع�لم منّظم وحكم كهذا، وا�ستخدام كهذا لك�ّفة الط�ق�ت الب�سرّية الحّية 

اإّن هذه الأمور ك�نت نتيجًة لتع�ليم الإ�سالم. الم�س�ألة  والبّن�ءة والفّع�لة؟ 

 .
(1(

هي مجّرد هذا

الفتح، لي�ض بال�سيف بل ب�سالح الرحمة

درو�س  الكبرى  الحوادث  في  تبقى.  التج�رب  لكّن  الحروب،  تنتهي 

لل�سعوب. هذا الدر�س �سوف يبقى في نفو�س الب�سرّية وذاكرته� الخ�لدة، 

مخفقة  تخرج  الّدع�ء-  هذا  كّل  ومع  الزهو،  هذا  كّل  مع  ح�س�رة  حيث: 

من �سّب�ك المتح�ن. في الأعم�ل التي يم�ر�سونه�: اإ�سع�ل الحروب والظلم 

ب�لحروب،  البدء  العقالنّية.  غير  الت�سّرف�ت  والن�سوة؛  والغرور  والجور، 

تهديد ال�سالم، قتل الن��س الأبري�ء، اإنف�ق روؤو�س الأموال الكثيرة لإ�سع�ل 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة حر�س الثورة الإ�سالمّية )20/9/1994(.



� بذرائع واهية؛ هذه تج�رب ح�س�رة م�. ق�رنوا  اأي�سً ن�ر الحروب، وذلك 

فتح  عندم�  الرا�سدين:  الخلف�ء  عهد  في  الإ�سالمّية،  ب�لح�س�رة  هذا 

الم�سلمون من�طق غرب الع�لم الإ�سالمّي، اأي: من�طق بالد الروم و�سوري� 

اأّدت  مع�ملة،  المن�طق  تلك  في  والم�سيحّيين  اليهود  ع�ملوا  الح�لّية، 

من  الكثير  ا�ست�سلم  اإيران،  بلدن�  في  الإ�سالم.  منهم  الكثير  اعتن�ق  اإلى 

الن��س من دون مق�ومة؛ ذلك لأّنهم �س�هدوا مروءة الم�سلمين ورحمتهم 

ومداراتهم لالأعداء؛ لذا ج�وؤوا واعتنقوا الإ�سالم. في بالد الروم، عندم� 

ج�ء الم�سلمون، ق�ل الي�سورة هود، الآية: »والتوراة« اإّنن� طوال عمرن� لم نَر 

يوًم� جّيًدا كم� اليوم. ك�ن الحكم م�سيحيًّ� وك�ن يحّلل الظلم لهم؛ عندم� 

.
(1(

ج�ء الإ�سالم، �سعروا ب�لرحمة الإ�سالمّية

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )15/10/2001(.
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العالم الإ�سالمّي، من الأندل�ض اإلى ال�سين

اأّول النت�ج�ت ال�سي��سّية ـ الإن�س�نّية لالإ�سالم، ك�نت الأّمة الإ�سالمّية التي 

ابتداأت من مدينة النبّي P، وخطت ب�سورة محّيرة واأ�سطورّية خطواته� نحو 

الُرقّي الكّمي والنوعي. فلم يكد يم�سي ن�سف قرن على ولدة هذه الظ�هرة 

الح�س�رات  نفوذ  منطقة  من  الن�سف  يق�رب  م�  اإلى  نفذت  حّتى  المب�ركة، 

وم�سر؛  الروم،  وبالد  اإيران،  اأي:  له�،  المج�ورة  الكبرى،  القديمة  الثالث 

في  وقوّية  عزيزًة  ودولة  مت�أّلقة،  ح�س�رًة  ذلك  من  واحد  قرن  بعد  لت�سّكل 

الن�حية الأخرى  العظيم، ومن  اإلى جدار ال�سين  ال�سرق  الو�سط، ت�سل من 

اإلى �سواحل المحيط الأطل�سّي، ومن ال�سم�ل اإلى اآخر �سيبيري�، ومن الجنوب 

اإلى جنوب المحيط الهندّي. اإّن القرنين الث�لث والرابع الهجرّيين وم� بعدهم� 

مزدان�ن بح�س�رة مت�أّلقة، ل زالت برك�ته� العلمّية والثق�فّية، وبعد األف �سنة، 

ُترى بو�سوح في ح�س�رة الع�لم المع��سر. واإذا ك�ن الموؤّرخون الغربّيون اأثن�ء 

ل  والذي  العظيم  البعث  هذا  ي�سعون  والح�س�رة،  العلم  ت�ريخ  عن  حديثهم 

بوتقة  في  واحدًة  دفعًة  ]ي�سعونه[  والح�س�رة،  والثق�فة  للعلم  له  �س�بقة 

الإجم�ل والإهم�ل، وي�سلون م�س�ر العلم من اليون�ن وروم� القديمة مب��سرًة 
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بع�سر النه�سة- ف�إّن الحقيقة، اأّن القرون الو�سطى ك�نت تمّثل للغرب واأوروب�، 

الإ�سالمّي  الع�لم  اإلى  ب�لن�سبة  اأّم�  فح�سب؛  والخوف  والجهل  الظالم  ع�سر 

ـ  الممتّد اأ�سع�ًف� م�س�عفة من م�س�حة اأوروب�، اأي: من الأندل�س اإلى ال�سين 

 .
*
 
(1(

فقد ك�ن ُيعدُّ ع�سر الت�أّلق العلمّي ونه�سته وت�س�ميه

هذه حقيقة، وهو اأّن كّل م� تملكه اأوروب� فقد رونقه اأم�م الح�س�رة الإ�سالمّية 

وا�ستمّر هذا اإلى القرن الرابع والخ�م�س وال�س�د�س الهجرّي. ب�لطبع، بعد هذا 

 .
(2(

تراجعت الح�س�رة الإ�سالمّية �سنواٍت اإلى اأن ج�ء ع�سر النه�سة

عامل انت�سار ثورة �سدر الإ�سالم    

م� هو الع�مل الذي ك�ن موؤّثًرا في انت�س�ر ثورة �سدر الإ�سالم؟ هذا هو 

مرتبطة  ك�نت  لأّنه�  انت�سرت؛  هل  بو�سوح.  نفهمه  اأن  يمكن  الذي  ال�سيء 

القوى  اأعدائه ومع�ر�سيه، وعلى تلك  انت�سر على  الإ�سالم  ب�هلل؟ هل دين 

العظمى التي ك�نت تخ�لفه في ذلك الزم�ن؛ لأّنه ك�ن على حّق؟ في الإج�بة 

الحّق- ل  والفكرة على  العقيدة  واأن تكون  اإلهيًّ�،  الدين  اأن يكون  نقول: ل، 

على  الدليل  الحي�ة.  ميدان  في  العقيدة  هذه  تنت�سر  اأن  ب�ل�سرورة  يوجب 

الر�سول،  زمن  في  انت�سر  الذي  نف�سه  الدين  ذلك  اأّن  وهو  وا�سح؛  ذلك 

)1) خط�ب الق�ئد في المرا�سم الفتت�حّية لالجتم�ع الث�من لق�دة الدول الإ�سالمّية )9/12/1997(.

الإ�سالم  اإّن  الإ�سالم، يقولون:  يعيبوا على  اأن  الذين يريدون  اأولئك  * �سحيفة الم�م، ج8، �س516: 
الإ�سالم  اأ�ّس�س  لقد  ح�س�رة.  اأّي  يخ�لف  ل  الإ�سالم  ا�ستب�ه؛  وهذا  الح�س�رات.  لجميع  مخ�لف 

ح�س�رًة، وقد �س�ق الح�س�رة اإلى �ستمئة اأو �سبعمئة منطقة من المعمورة ـ  معظمه� تقريبً� ـ مع اأّن 

   .� دخلت عليه بع�س التحريف�ت والبدع (. ]من المترجم[ اأي�سً
ُ
الإ�سالم لم يكن �سحيًح� )اأ

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة حر�س الثورة الإ�سالمّية )20/9/1994(.
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وتلك الحكومة والنظ�م الذي حكم حي�ة الن��س مع مجيء الر�سول P اإلى 

نف�سه،  والدين  نف�سه�،  العقيدة  الزمن،  من  مّدة  بعد  ا�سمحّلوا،  المدينة- 

والقوانين نف�سه�، و�سكل الحكومة نف�سه�؛ وزالت. اإذا نظرتم اإلى ع�سر بني 

اأمّية، ف�سترون اأّن ال�سيء الذي ك�ن موجوًدا فيه هو الإ�سالم. الإ�سالم ك�ن 

الإ�سالم نف�سه؛ القراآن لم يتغّير؛ القوانين الإ�سالمّية ك�نت القوانين نف�سه�، 

الج�هلّية؛  ق�سور  تحّطم  اأن  ا�ستط�عت  النبّي  عهد  في  القوانين  هذه  لكّن 

واأن تزيل اأ�سن�م قري�س والعرب واأرج��سهم�، واأن تنت�سر على الطواغيت؛ 

نف�سه�  والمقّررات  والقوانين  نف�سه،  والإ�سالم  نف�سه،  القراآن  مع هذا  لكن 

بعد قرن من الزمن... اإذا نظرتم اإلى الع�لم الإ�سالمّي لراأيتم اأّنه مغلوب. 

الإ�سالم  اأط�ح  لقد  والق�سور.  الأ�سن�م  تلك  ِمن  مغلوب  َمن؟  ِمن  مغلوب 

قرن  بعد  لكن  والفر�س؛  الروم  لمبراطورّيتي  العظيمة  ب�لقّوة  البداية  في 

نف�سيهم�،  وقي�سر  ك�سرى  امبراطورّيتي  اأّن  لراأيتم  نظرتم،  اإذ  الزمن  من 

الإ�سالم  على  ت�سّلطت  قد  والروم  للفر�س  نف�سه�  ال�سيط�نّية  والحكومة 

تغييًرا؛  ُيحدث  ل  الإ�سم  الم�سلمة.  ال�سعوب  وعلى  الإ�سالمّي  والمجتمع 

�سواًء ك�ن ال�سم المتوّكل العب��سّي، اأو ه�رون الر�سيد، اأو الوليد، وغيره، اأو 

الحكومة ذاك  اأو هرقل. ف�سكل  اأو يزدجرد،  اأو خ�سرو برويز،  اآنو�سيروان، 

نف�سه الذي ج�ء الإ�سالم لمح�ربته واأط�ح به، ع�د ونم� بعد قرن من الزمن 

في بالد الإ�سالم؛ وفي نف�س البيئة التي ك�ن الإ�سالم قد ولد فيه� وتفّتحت 

حّق�نّية  لي�ست  اإذًا،  الإ�سالم.  اأزال  الحقيقة  وفي  حكم-  فيه�-  براعمه 

الإ�سالم وكونه اإلهيًّ� فقط هو الذي جعل الإ�سالم يتقّدم؛ هن�ك �سيء اآخر 
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ك�ن مترافًق� معه، األ وهو اإرادة الن��س، وجه�دهم: ك�ن ال�سعي الذي اأظهره 

الن��س الموؤمنون ب�لإ�سالم في يوم بعثة النبّي P، وقد انعدم هذا ال�سعي 

وهذا الجه�د وهذه الإرادة بعد مئة �سنة بل بعد خم�سين �سنة؛ لذا، انهزم 

         .
(1(

الإ�سالم

ال�ستفادة من الدرو�ض ال�سماوّية   

العلم  ن�حية  من  ومتخّلًف�  متراجًع�  يكن  لم  ال�سعب  هذا  اأعّزائي! 

والثق�فة، والتطّور الفكرّي والعلمّي والجتم�عّي؛ هذا الأمر فر�سته عليه 

القوى الط�غوتّية على امتداد الأزمنة، وذلك بم�س�عدة الحّك�م الف��سدين، 

والعلم  الح�س�رة  ق�فلة  وزوًرا، عن  ظلًم�  يتخّلف  الإيرانّي  ال�سعب  وجعلت 

الب�سرّي والتطّور العلمّي. لقد ج�ء الإ�سالم واأحي� هذا ال�سعب وعّرفه على 

اإلى هذا ال�سعب معّلًم�، يتكّلم معهم  اأر�سل اهلل - �سبح�نه-  قدراته. لقد 

بكالم الأنبي�ء؛ اأوقظهم وعّرفهم حّقهم وقّوتهم؛ واأفهمهم اأّن ال�سعب، اإذا 

اخت�ر اأن يكون مريًدا ف�أّي معجزات كبيرة، �ستظهر منه وعلى يديه! لقد 

ا�ستيقظ هذا ال�سعب. لقد ا�ستغرق الأمر ثم�نية ع�سر ع�ًم� حّتى ا�ستط�ع 

الدرو�س  هذه  من  ال�ستف�دة  خالل  من  الآخر،  بعد  واحًدا  ال�سعب  هذا 

يديه  حول  الأعداء  لّفه�  التي  ال�سحرّية  القيود  حّل  والإلهّية،  ال�سم�وّية 

ورجليه وعنقه. لقد انطلقت البالد من الن�حية العلمّية والعمرانية، وطوت 

 .
(2(

�سوًط� كبيًرا من الن�حية الأخالقية والقيم الدينّية

)1) �سل�سلة اأبح�ث الثورة الإ�سالمّية )20/4/1979(.

)2) خط�ب الق�ئد في اجتم�ع العن��سر الم�س�ركة في من�ورات »طريق القد�س« الكبرى )23/4/1997(.



مراكز الحضارة اإلسالمّية

عدم ت�سديق الجيل الحالي بالح�سارة الإ�سالمّية 

ي�سير كت�ب »الح�سارة الإ�سالمّية في القرن الرابع الهجري« ت�أليف 

الع�لم،  علم  �سوق  اأ�س��ًس�،  ك�ن  ك�ّفًة  الإ�سالمّي  الع�لم  اأّن  اإلى  متز«  »اآدم 

�، اأي: اأ�سفه�ن هذه ورّي و�سيراز وخرا�س�ن  اأي�سً اإيران  ومركزه الرئي�سّي 

وهرات ومرو و... ك�نت هذه المدن عوا�سم للعلم في الع�لم وقّمته؛ لكّن 

اأّنه ل  لي�س بمعنى  العلم هذا  الح�لي، لالأ�سف، ل يعلم هذا. عدم  الجيل 

مّرة،  مئة  �سمعه�  وقد  ل؟!  وكيف  عر�سته�؛  التي  الموا�سيع  هذه  يعرف 

والجميع ذكره� في الكتب، وقد جرى الحديث عنه� في كّل مك�ن؛ لكّنه ل 

ي�سّدق ذلك! ومن دون اأن ينكر ب�لل�س�ن، توجد ح�لة من عدم الت�سديق 

اإيران؛  بم��سي  يتعّلق  فيم�  ال�س�بق  والجيل  ب�أ�سره،  المع��سر  الجيل  عند 

وال�سبب هو اأّن الح�س�رة الغربّية وهذه التكنولوجي� ال�س�خبة، قد ج�ءت 

  
(1(

ومالأت الأجواء حّتى لم يعد اأحد يجروؤ على النظر اإلى �سجرة ع�ئلته!

الح�س�رة  وع��سمة  القديمة  الح�س�رات  اإحدى  ع��سمة  العراق  وك�ن 

 .
(2(

الإ�سالمّية العظيمة

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء اأع�س�ء اللجنة العلمّية في اإذاعة جمهورّية اإيران الإ�سالمّية )4/2/1992(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء ف�سالء الحوزة العلمّية في قم )24/1/1991(.
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علم اأوروبا مدين للح�سارة الأندل�سّية

لقد اأ�ّس�ست حي�ة الم�سلمين في جنوب اأوروب� وفي اإ�سب�ني� اإلى جنوب 

تفّتح  واإّنم�  الح�س�رة،  مهد  البلد  هذا  اأ�سبح  اإ�سالمّية.  ح�س�رة  فرن�س�، 

العلم في اأوروب� من تلك الح�س�رة الأندل�سّية في القرون الأولى لالإ�سالم. 

لتطّور العلم في تلك البالد، ق�س�ٌس يعترف به� الغربّيون اأنف�سهم. وهم 

ا�سم  محو  واإلى  الت�ريخ،  من  الورقة  هذه  حذف  اإلى  ب�لطبع  الآن  ي�سعون 

الم�سلمين بنحو كّلّي؛ لكّنهم اأنف�سهم دّونوا هذا الت�ريخ، وهو م�سّجل ب�لطبع 

 .
(1(

� في تواريخن� اأي�سً

ال�سن�عّية  الح�س�رة  في  عظيم  دور  م�سلًم�،  �سعًب�  ب�سفته  ول�سعبن� 

والعلمّية، والتحّول الأ�س��سي ل�سيرة الب�سر. ِلَم؟ لأّن الإ�سالم قد اأ�ّس�س من 

دون �سّك ح�س�رًة �سملت لثالثة اأو اأربعة قرون، ب�لحّد الأدنى، الق�سم الأكبر 

درت العلم اإلى  من الع�لم في زم�نه�، وهذه الح�س�رة ك�نت نف�سه� التي �سّ

ال�سعوب الأخرى، م� مّكنه� فيم� بعد من ت�أ�سي�س الح�س�رة المع��سرة؛ ل 

�سّك في هذا.

ُي�س�ع اليوم على األ�سنة الغربّيين اأنف�سهم، وينت�سر اأّن القرون الو�سطى 

في اأوروب� ك�نت ع�سور ظالم. هذه الم�س�ألة مهّمة، وهي اأّن الظالم ن��سئ 

من اأوروب�، ولي�س من اإيران، وال�سرق الأو�سط والدولة الإ�سالمّية في ذلك 

اليوم. فتلك الأّي�م نف�سه� التي ك�نت ت�سّكل القرون الو�سطى في اأوروب�، اأي: 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سب�ب مح�فظة �سي�ست�ن وبلوت�س�ست�ن )25/2/2003(.
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ع�سر  و�سطوعه�،  اإيران  في  الح�س�رة  ت�أّلق  ع�سر  ك�نت  الظالم-  قرون 

البلد  ابن �سين� يعي�س في الظالم؟! وهل  الذي فيه  البلد  ابن �سين�. وهل 

الذي فيه الف�رابي، يعي�س في ظلم�ت الجهل؟! وهل البلد الذي فيه علم�ء 

الظالم؟!  م�ستنقع  في  يقع  العظمة،  من  القدر  ذلك  على  وكّت�ب  و�سعراء 

ُانظروا اإلى كّت�ب و�سعراء القرون الرابع والخ�م�س وال�س�د�س الهجرّية - 

المتزامنة مع اأحلك اأوق�ت القرون الو�سطى في اأوروب�، اأّي اأ�سخ��س ك�نوا؟ 

عدّوا من الفردو�سّي اإلى ح�فظ، وانظروا: م�ذا ك�ن يجري في اإيران في 

الطو�سّي  الدين  ن�سير  الخواجة  اإلى  �سين�  ابن  من  وعّدوا  الع�سر؟  ذلك 

وانظروا في هذه المئتي �سنة اأّي عظم�ء ك�نوا موجودين في اإيران؛ �سواٌء 

فال�سفته�، اأو �سعرائه�، اأو كّت�به�؛ ومن جملتهم البيهقي. هذا البلد، ك�ن 

في  والثق�فة  والثق�فة،  الح�س�رة  ذروة  اإلى  و�سوله  خالل  من  موؤّثًرا  بلًدا 

والوردة  البلبل  ة  الأدبي وق�سّ البعد  ولي�س فقط في   ،� اأي�سً اأبع�ده�  جميع 

و�س�ئر  والطّب  والنجوم،  والري��سّي�ت،  الح�س�ب  مج�ل  في  بل  واأمث�له�، 

العلوم الأخرى التي يدور الع�لم به�. اإذن، لقد اأّدى �سعبن� في تلك الع�سور 

اأ�س��سيًّ� ومهّمً� في تحّول الع�لم  اإّن ل�سعبن� دوًرا  اآخر،  �. بتعبير  دوًرا مهمًّ

وتطّوره اإلى الو�سع الذي هو عليه اليوم من الن�حية العلمّية وال�سن�عّية؛ 

 .
(1(

بمعنى اأّنه �سّكل حلقًة مهّمًة من هذه ال�سل�سلة

العلوم  في ج�معة  والمتخّرجين،  والأ�س�تذة،  والم�سوؤولين،  الأمن�ء،  هيئة  لق�ء  في  الق�ئد  خط�ب   (1(

ال�ستراتيجّية الت�بعة للجي�س )26/12/1994(. 





عوامل إضعاف الحضارة اإلسالمّية
�سروط الرتقاء     

المدنّي،  الرتق�ء  اإلى  اأّمته  اإي�س�ل  بمقدوره  اأّن  الإ�سالم  اأثبت  لقد 

والعلمّي، والعّزة، وال�سلطة ال�سي��سّية. وال�سرط الوحيد لتحّقق هذا الهدف 

القراآن  يحّدثن�  التفرقة«:  »اجتناب  و  »الجهاد«  و  »الإيمان«  هو  الكبير 

ويقول:   ،
(1(

{ ڭ   ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   }  ويقول: 

ويقول: {ٱ 
(2(

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ}

.
(3(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ}
اليوم في  الإ�سالمّية  الأّمة  الثالثة، جعل  العوامل  ال�سعف في هذه  اإّن 

مو�سع يدعو لالأ�سف. في القرنين الم��سيين ب�لحّد الأدنى، ك�ن الأعداء 

المث�برون والمحّنكون وبع�س الحكوم�ت الم�سلمة غير الجديرة، اإلى ج�نب 

العوامل والظروف الت�ريخّية وال�سي��سّية المختلفة، موؤّثرين ب�سّدة في ظهور 

 .
(4(

هذا الو�سع، واإّنن� اليوم خلف لأ�سالفن�

)1) �سورة اآل عمران، الآية  139.

)2) �سورة العنكبوت، الآية  69.

)3) �سورة الأنف�ل، الآية  46.

)4) خط�ب الق�ئد في المرا�سم الفتت�حّية لالجتم�ع الث�من لق�دة الدول الإ�سالمّية )18/9/1376(.
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�سيا�سة جعل اإيران على نمط الأندل�ض

ال�سي��سة اليوم، هي �سي��سة جعل اإيران على نمط الأندل�س. المو�سوع 

الذي اأطرحه عليكم لي�س على هيئة الموعظة؛ بل هو مو�سوع اأ�س��سّي ُين�َق�س 

اأّيه� ال�سب�ب ـ. ل�ستم اأنتم مخ�طبّي  مع اأف�سل مكّون�ت ال�سعب ـ وهو اأنتم 

الوحيدين؛ و�سوف ي�سمع هذا الكالم �سب�ب البلد ك�ّفة. على الجيل ال�س�ّب 

في البالد، الذي ي�سّكل اأكثر من ن�سف ال�سعب ومجموع ال�سّك�ن في البالد، 

ال�س�مية،  وق�س�ي�ه  الكبرى،  اأم�نيه  اأم�م  الموجودة  الموانع  يعرف  اأن 

والأهداف المقّد�سة التي هي مورد قبوله ووجيهة عنده. 

ق�موا  الم�سلمين،  من  الأندل�س  ا�سترج�ع  الأوروبّيون  اأراد  عندم�   ...

ب�إجراءات طويلة الأمد. حينه�، لم يكن ال�سه�ينة موجودين؛ لكّن اأعداء 

ب�إف�س�د  ق�موا  هوؤلء  الإ�سالم.  �سّد  ن�سطة  ك�نت  القرار  ومراكز  الإ�سالم 

المج�ل ك�نت لديهم دوافع مختلفة: م�سيحّية، دينّية،  ال�سب�ب، وفي هذا 

ع خمره�  اأو �سي��سّية. اإحدى هذه الأعم�ل اأّنهم وقفوا كروم العنب حّتى ُيَوزَّ

وبن�تهم؛  ن�س�ئهم  اإلى  ب�سّدة  ال�سب�ب  دفعوا  وقد  ال�سب�ب!  على  مّج�ًن� 

 .
(1(

ليلّوثوهم ب�ل�سهوات

- ضعف اإليمان وتقديم هوى النفس

ال�سهوات  اّتب�ع  ال�سخ�سّي،  الأخالقّي،  النحالل  بوجه  تقف  لم  اإذا 

�سوف  بنف�سك،  الأمور  هذه  وتح�رب  المختلفة...  الأن�نّي�ت  اإلى  والميل 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سب�ب مح�فظة �سي�ست�ن وبلوت�س�ست�ن )6/12/1381(.
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الإيم�ن  ُي�سلب  عندم�  الداخل.  من  خ�وًي�  و�ستكون  الإيم�ن،  منك  ُي�سلب 

هكذا  مثل  على  ويطلق  موؤمن؛  وظ�هرك  منه،  خ�لًي�  قلبك  �سيكون  منك 

اإن�س�ن ا�سم المن�فق. اإذا ل قّدر اهلل خال قلبي وقلبك من الإيم�ن، وك�ن 

والإيم�نّية،  العق�ئدّية  وميولن�  ارتب�ط�تن�  فقدن�  اإيم�نيًّ�؛  ظ�هًرا  ظ�هرن� 

به  تنطق  ك�نت  الذي  الإيم�نّي  الكالم  بذلك  تنطق  تزال  ل  األ�سنتن�  لكّن 

في ال�س�بق، ي�سبح هذا نف�ًق�؛ وهو اأمر غ�ية في الخطورة. يقول القراآن 

؛ ف�لذين 
(1(

الكريم: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے}

اأ�س�ءوا �ستكون ع�قبتهم ال�سواأى. م� هي تلك ال�سواأى؟ التكذيب ب�آي�ت اهلل. 

النف�ق  ـ  العظيم  التكليف  يوؤّدوا  لم  الذين  اأولئك  اآخر:  مو�سع  في  ويقول 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  {ھ  ـ  اهلل  �سبيل  في 

؛ لأّنهم اأخلفوا اهلل م� وعدوه، ظهر النف�ق في قلوبهم. هذا هو 
(2(

ڭ}
الخطر الكبير على الأّمة الإ�سالمّية. واأينم� ترون، المجتمع الإ�سالمّي قد 

انحرف على امتداد الت�ريخ، فقد انحرف من هن�. قد ي�أتي عدّو خ�رجي، 

يبقى،  الإيم�ن  ب�لنه�ية،  يلغي.  اأن  ي�ستطيع  ل  لكّنه  يدحر؛  يهزم،  يطيح، 

الداخلّي هذا  الأعداء  اأّم� حين يهجم جي�س  ويزدهر؛  م�  ويعلو في مك�ن 

على الإن�س�ن، ويخلي داخل الإن�س�ن ويفّرغه، ف�سوف ي�سّل الطريق. واأينم� 

 .
(3(

� يوجد النحراف فهذا من�سوؤه. ولقد ح�رب الر�سول هذا العدّو اأي�سً

)1) �سورة الروم، الآية 10.

)2) �سورة التوبة، الآية  77.

)3) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )28/2/1380(.
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مكامن الخطر نتيجة للمّن

اإّنن� في هذه الع�سرين �سنًة في الجمهورّية الإ�سالمّية، حيثم� ا�ستطعن� 

ذواتن�  ]اأ�سخ��سن�[،  اأنف�سن�،  واإ�سع�ف  والأهداف،  التكليف  تقديم 

كّن�  ذلك،  خالف  يحدث  ك�ن  حيثم�  لكن  الأم�م؛  اإلى  تقّدمن�  واأهوائن�، 

بتف��سيل  علم  على  ك�نوا  الذين  الأ�سخ��س  ويعرف  ال�سرب�ت.  نتلّقى 

الأمور، على امتداد ال�سنوات الثم�ني للحرب المفرو�سة، ]يعرفون[ هذا 

الأمر اأف�سل معرفًة؛ حيثم� ك�نت روح الم�سوؤولّية ح�كمة، والمّن قليل لدى 

المت�سّدين لالأمور، تقّدمن�؛ وحيثم� ك�ن المّن يظهر ك�نت مك�من ال�سرر 

 .
(1(

تن�س�أ. والم�س�ألة اليوم كذلك

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )15/8/1378(.



االنحراف عن أصول اإلسالم في إدارة المجتمع

- فصل الدين عن السياسة

اعتبر البع�س اأّن الإ�سالم م�س�ألة فردّية �سرفة، وجّردوه من ال�سي��سة. 

الع�لم  مع�رف  وفي  الإ�سالمّية،  المجتمع�ت  من  كثير  في  اليوم  وُيرّوج 

الغربي المه�جم والم�ستكبر والم�ستعمر، اأّن الإ�سالم ل دخل له ب�ل�سي��سة! 

اأّول م� فعله نبّي الإ�سالم  اأّن  فلقد جّردوا الإ�سالم من ال�سي��سة؛ في ح�ل 

م�س�عب  من  نف�سه  تخلي�س  ا�ستط�ع  وحينم�  الهجرة،  بداية  في  المكّرم 

والحكومة  الإ�سالمّي،  المجتمع  فت�سكيل  ب�ل�سي��سة.  ال�ستغ�ل  ك�ن  مّكة- 

الإ�سالمّي،  الجي�س  وت�سكيل  الإ�سالمّي،  النظ�م  وت�سكيل  الإ�سالمّية، 

والر�س�ئل التي بعثه� اإلى حّك�م الع�لم الكب�ر، والدخول في ميدان ال�سي��سة 

الإن�س�نّي العظيم في ذلك الوقت، هو �سي��سة؛ كيف يمكن ف�سل الدين عن 

ال�سي��سة؟! وكيف يمكن لل�سي��سة اأن ُتف�ّسر وُت�سرح وتت�سّكل من خالل اإدارة 

غير اإدارة الإ�سالم؟!

اأق�س�ًم�!  القراآن  يق�ّسمون  البع�س  ؛ 
(1(

ٻ} ٻ  ٻ  ٱ   }

)1) �سورة الحجر، الآية 91.
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؛ يوؤمنون ب�لأمور العب�دّية 
(1(

فتراهم يوؤمنون ببع�س الكت�ب ويكفرون ببع�س

في القراآن ول يوؤمنون ب�لأمور ال�سي��سّية فيه! {ٱ ٻ ٻ ٻ 

هو  م�   .
(2(

ڀ ڀ} ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ 
الق�سط؟ هو تر�سيخ العدالة الجتم�عّية في المجتمع. من ي�ستطيع القي�م 

بهذا الأمر؟ ت�سكيل مجتمع م�سحوب ب�لعدالة والق�سط، هو عمل �سي��سّي؛ 

هو عمل م�سوؤولي دولة م�. هذا هو هدف الأنبي�ء. لي�س نبّين� فح�سب، بل اإّن 

عي�سى ومو�سى واإبراهيم وجميع الأنبي�ء ج�ءوا من اأجل ال�سي��سة وت�سكيل 

اإّنن�  النظ�م الإ�سالمّي. قد تتنّحى جم�عة ج�نبً� من ب�ب التقّد�س وتقول: 

ترّوج  وعندم�  ال�سي��سة؟!  عن  مف�سوًل  الدين  وهل  ال�سي��سة!  نتع�طى  ل 

عن  الدين  اف�سلوا  وتقول:  الأمر،  لهذا  دوًم�  الخبيثة  الغربّية  الدع�ي�ت 

والدولة  ف�لدين  م�سلمين،  كّن�  اإذا  الدولة.  عن  الدين  اف�سلوا  ال�سي��سة؛ 

الن اأحدهم� ب�لآخر؛  متداخالن اأحدهم� ب�لآخر؛ ل ك�ل�سيئين الّلذين يو�سَ

الدين والدولة هم� �سيٌء واحد. 

وهو  األ  واحد؛  وم�سدٍر  منبٍع  من  ينبع�ن  الإ�سالم  في  والدولة  الدين 

  .
(3(

الوحي الإلهّي. هكذا هم� الإ�سالم والقراآن

)1) اإ�س�رة اإلى الآية 150 من �سورة �سورة الن�س�ء، الآية  »نوؤمن ببع�س ونكفر ببع�س«.

)2) �سورة الحديد، الآية  25.

الإ�سالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  والم�س�ركين  الر�سمّيين  الموّظفين  لق�ء  في  الق�ئد  خط�ب   (3(

.)31/5/1385(
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 النظر عن األخالق اإلسالمّية في السياسة
ّ

- غض

يف�سل البع�س، من ن�حية، الدين عن ال�سي��سة ويعتبر البع�س من ن�حية 

اأّن الإ�سالم هو مح�س ال�سي��سة، ولعب الأدوار ال�سي��سّية وال�ستغ�ل  اأخرى 

ون الطرف عن الأخالق والمعنوّي�ت، والمحّبة والف�سيلة والكرامة،  به�؛ ويغ�سّ

التي هي من اأعظم اأهداف بعثة نبّين�؛ هذا م�سداق لالآية الكريمة { ٱ 

اإّن   .
(2(

 والآية { چ ڇ ڇ ڇ}
(1(

ٻ ٻ ٻ}
عن  الغفلة  والمع�سولة،  البّراقة  ال�سي��سّية  العب�رات  في  الإ�سالم  اخت�س�ر 

المعنوّي�ت،  عن  ال�سف�ء،  عن  الذكر،  عن  الطرف  وغ�ّس  القلوب،  خ�سوع 

عن الخ�سوع هلل، عن الدع�ء هلل، عن الرتب�ط ب�هلل، عن البك�ء من خ�سية 

اهلل، عن طلب الرحمة الإلهّية، عن ال�سبر والحلم وال�سخ�ء والجود والعفو 

�- ب��سم  والإخّوة و�سلة الرحم، ومح�س اللت�س�ق ب�ل�سي��سة وذلك - اأي�سً

 .
(3(

الإ�سالم، هو النحراف بعينه؛ ل يفرق عنه اأبًدا

منذ اأن ف�سلت الأّمة الإ�سالمّية الدين عن الدولة، والأخالق عن اإدارة 

المجتمع، ابتليت بعدم التوازن. ومنذ ذلك اليوم الذي رفع فيه الملوك، تحت 

م�سّمى »الخلفاء«، علم الإ�سالم في بغداد وفي ال�س�م، وفي هذه الن�حية 

وال�سهوات  النف�س�نّية،  الأهواء  تحته  اأدخلوا  ولكّنهم  وتلك،  الع�لم،  من 

وجمع  الأموال،  واّدخ�ر  الملوك،  وغرور  والتكّبر،  ال�سخ�سّية،  والأهداف 

)1) �سورة الحجر، الآية  91.

)2) �سورة الن�س�ء، الآية  150.

الإ�سالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  والم�س�ركين  الر�سمّيين  الموّظفين  لق�ء  في  الق�ئد  خط�ب   (3(

.)31/5/1385(
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الأر�سّية  تهّي�أت  الأمور-  بهذه  وان�سغلوا  اإلى خزائنهم،  وتحويله�  الثروات 

لنحط�ط الع�لم الإ�سالمّي. مع اأّن نبّي الإ�سالم الأكرم واأ�سح�به العظ�م 

ك�نت  حيث  ب�سرعة،  ب�لإ�سالم  م  تتقدَّ بحركة  ك�ن  المج�هدين،  واأن�س�ره 

مه�رة النبّي تتقّدم بحركة الإ�سالم ال�سي��سّية والعلمّية اإلى القرنين الرابع 

والنحط�ط  ال�سعف  بذور  ك�نت  الأثن�ء،  تلك  في  ـ  الهجرّيين  والخ�م�س 

والف�س�د والنف�ق، ُتنَثر في البالط�ت وفي الأ�سر الح�كمة؛ وك�نت تلك نف�س 

نتح�ّس�س  الآن،  نحن،  ه�  ]و[  الإ�سالمّية،  الأّمة  و�سّلت  نمت،  التي  البذور 

 .
(1(

نت�ئجه� بكّل وجودن� وكي�نن�

- تبّدل المعايير وإضعاف القيم  

نفذت  واأّي جرثومة  الإ�سالمّي  والمجتمع  الت�ريخ  في  اأّي ح�دثة جرت 

اإلى ج�سد هذا المجتمع! ذلك المجتمع الذي ترّبع على راأ�سه �سخ�س مثل 

ر�سول اهلل P - ولي�س اإن�س�ًن� ع�ديًّ�- وقد حكم هذا الر�سول ع�سر �سنوات 

الوحي  بم�سدر  الرتب�ط  خالل  من  ال�ستثن�ئّية،  الب�سرّية  القّوة  بتلك 

يتمّتع  ك�ن  التي  النظير  والمنقطعة  الالمتن�هية  والحكمة  الدائم،  الإلهّي 

مجّددًا   Q ط�لب  اأبي  بن  علّي  حكومة  �س�دت  ب�سنوات،  وبعده�  به�، 

ا لهذه  التت�لي، مقرًّ المدينة والكوفة، على  المجتمع، وقد ك�نت  على هذا 

 ،P الر�سول  وف�ة  على  قرٍن  ن�سف  مرور  بعد  ف�إذا  العظيمة،  الحكومة 

)1) خطـــ�ب الق�ئـــد فـــي لقـــ�ء الموّظفيـــن الر�سمّييـــن والم�س�ركيـــن فـــي موؤتمـــر الوحـــدة الإ�سالمّيـــة 

.)31/5/1385(
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وع�سرين �سنًة على �سه�دة اأمير الموؤمنين Q، ُيقتل �سخ�ٌس مثل الإم�م 

المجتمع نف�سه، وبين  الح�ل، في هذا  L على تلك  الح�سين بن علّي 

 .
(1(

هوؤلء الن��س اأنف�سهم ؟

�سبب اأفول العظمة

الأ�سك�ل  ت�سبح  وعندم�  القيم،  وت�سعف  المع�يير،  ُتفَقد  عندم� 

الذين  الن��س،  على  الم�ل،  وحّب  الدني�  حّب  ويغلب  خ�وية،  الخ�رجّية 

ق�سوا عمًرا مفعًم� ب�لعظمة، و�سنوات من عدم العتن�ء بزخ�رف الدني�، 

]كعب  مثل  �سخ�س  ي�سبح  العظيمة-حينه�  الراية  تلك  رفع  وا�ستط�عوا 

الإلهّية  المع�رف  على  اأميًن�  والمع�رف،  الثق�فة  ع�لم  في  الأحب�ر[، 

يفهمه ل م�  يقول م�  والذي  ب�لإ�سالم،  العهد  الحديث  والإ�سالمّية؛ ذلك 

يقوله الإ�سالم؛ حينه� �ستتوّجه اإرادة البع�س اإلى تقديم قوله، على كالم 

        .
(2(

ذوي الخبرة من الم�سلمين

الحوؤول دون تبديل المعايير الإلهّية

المع�يير  بتبديل  ي�سمحوا  اأن  ]للحري�سين[   
(3(

لل�سفوقين ينبغي  ل 

الإلهّية في المجتمع. اإذا م� تبّدل معي�ر التقوى، من الوا�سح اأّن دم اإن�س�ن 

تقّي ك�لح�سين بن علّي �سُيراق. اإذا ُجعل الده�ء وال�ستغ�ل في اأمور الدني� 

والحتي�ل والكذب وعدم الهتم�م ب�لقيم الإ�سالمّية معي�ًرا، فمن الوا�سح 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من حر�س الثورة الإ�سالمّية )5/10/1374(.

)2) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/2/1377(.

)3) اي الذين يتحّرقون على الدين وي�سّحون من اأجله.



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{86

� مثل  � كيزيد �سيترّبع- حتًم�- على راأ�س الحكومة، واأّن �سخ�سً اأّن �سخ�سً

عبيد اهلل بن زي�د �سيكون ال�سخ�سّية الأولى في العراق. جّل هّم الإ�سالم 

بوجه  الوقوف  ك�ن   -� اأي�سً ثورتن�-  هّم  وكّل  المع�يير.  هذه  تغيير  ك�ن 

 .
(1(

المع�يير الب�طلة، والأخط�ء الم�دّية بقوة، وتغييره�

اإعالن  خالل  من  الم�سلمين،  على  يجب  الذي  ال�سرك  هو  هذا 

البراءة، تطهير محيطهم والإ�سالم منه. م� يدعو اإلى الأ�سف، اأّن غفلة 

وب��سم  فين،  المحرِّ تمّكن  اإلى  اأّدى  ل�سنوات  القراآن  وهجر  الم�سلمين 

اأ�سول  اأكثر  اإنك�ر  واإلى  اإلى الأذه�ن،  اإدخ�ل كّل كالم ب�طل  الدين، من 

الآي�ت  م�سمون  واإنك�ر  التوحيد،  لبو�س  ال�سرك  واإلب��س  بداهًة،  الدين 

 .
(2(

بكّل �سهولة القراآنّية 

ّ
 وحدة الصف

ّ
- بذر الخالف وشق

الفرقة،  نثر بذور  ي�سعون وراء  الحّج  الذين ترونهم في مرا�سم  هوؤلء 

واإ�سع�ل ن�ر الفتنة والترويج لأفك�رهم الموهومة والخرافّية والمتحّجرة- 

هذه  تعدم  التي  يعلموا-  لم  اأم  علموا  ]�سواٌء[  نف�سه�-  الأدوات  تلك  هم 

.
(3(

الذخيرة؛ الإيم�ن الخ�ل�س في قلوب الموؤمنين، وتزيله�

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء التعبوّيين )22/4/1371(.

)2) بي�ن الق�ئد اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )14/4/1368(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الع�ملين في بعثة الحّج )25/10/1381(.
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- االختالف: السّم المهلك للشعوب  

لظهور  الأر�سّي�ت  بتهيئة  م�سغوًل  الع�لمّي  ال�ستكب�ر  ك�ن  لط�لم� 

في  وال�سي��سّية  وال�سالئقّية  والمن�طقّية  والط�ئفّية  القومّية  الختالف�ت 

اأكثر من  لي�س هن�ك ع�مل م�سّر  اأّي �سعب،  اإلى  ب�لن�سبة  �سفوف �سعبن�. 

والح�س�رات  لل�سعوب  المهلك  ال�سّم  هو  ف�لختالف  والفرقة.  الختالف 

والثورات. واإذا م� ابتليت اأف�سل ال�سعوب ب�لختالف والفرقة، ف�إّن جميع 

   .
(1(

قواه� الحي�تّية لي�ست فقط �ستنعدم، بل �سينتهي ذلك بتخريب البالد

ولقد واجهت الأّمة الإ�سالمّية الكبرى على امتداد القرون المتم�دية، 

الذي  ب�لأ�سي�ء  وان�سغلن�  الإ�سالم  عن  ابتعدن�  وقد  وانحراف�ت.  تحّدي�ت 

ان�سغلن�  الطويل،  الت�ريخ  امتداد هذا  الإ�سالم قد حّذرن� منه�. على  ك�ن 

ب�لحروب الداخلّية؛ وك�ن ذلك بفعل القوى الط�غوتّية. وك�نت النتيجة اأّن 

الأّمة الإ�سالمّية الكبرى على امتداد القرون المتم�دية، بعد القرون الأولى 

لالإ�سالم، لم ت�ستطع بلوغ الهدف والغ�ية اللذين توّقعهم� له� ر�سول الإ�سالم 

والإ�سالم العزيز، وك�ن� ين�سدانهم�. وعلى الرغم من اأّن اهلل- تع�لى- قد 

اأن  الممكن  م�دّية ه�ئلة، ك�ن من  ثروات  الإ�سالمّية  البالد  لن� في  اّدخر 

وكثير  وال�سن�عة  العلم  مج�ل  في  اأ�سبحن�  ف�إّنن�  لتطّورن�،  الو�سيلة  تكون 

لم يكن هذا م�  المتخّلف.  الع�لم  بلدان  التطّور، جزًءا من  موؤ�ّسرات  من 

قّدره لن� الإ�سالم؛ بل هو م� جلبه علين� عملن� ال�سّيئ و�سلوكن� وغفلتن� نحن 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة  في اآذربيج�ن )30/3/1368(.
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اأنف�سن�  اأو�سلن�  الذين   نحن 
(1(

الم�سلمين؛ { حت خت مت ىت يت جثمث}

 .
(2(

نتيجًة لغفلتن� على امتداد الزم�ن اإلى هذا الح�ل

- تجاهل عظمة األّمة اإلسالمّية

اأولئك الذين ل ي�سمحون لقّوة هذه الوحدة واأّبهته� وعّزته� وعظمته�، 

اأن تتراءى لعين الأّمة الإ�سالمّية الكبرى، وتتجّلى له�، هم من الأ�سخ��س 

الموؤمنين-  قلوب  في  الخ�ل�س  الذخيرة-الإيم�ن  هذه  يعدمون  الذين 

الكبيرة  الإ�سالمّية  الأّمة  لوحدة  ي�سمحون  ل  الذين  اأولئك  وي�سّيعونه�. 

العظمة  لي�س  اهلل-  �سبيل  في   -� -اأي�سً وذلك  تظهر-،  -اأن  وعظمته� 

بعنوان التف�خر، ول العظمة بعنوان ال�ستعم�ر واإه�نة ال�سعوب الأخرى، ول 

العظمة بعنوان اإ�سع�ل ن�ر الحرب �سّد م�ست�سعفي الع�لم؛ بل العظمة في 

�سبيل القيم الإلهّية وفي طريق التوحيد- اإّنم� هم يظلمون الب�سرّية. الع�لم 

الذخيرة  لهذه  التج�هل  هذا  ب�سبب  ال�سرب�ت  يتلّقى  اليوم،  الإ�سالمّي، 

 .
(3(

الإلهّية العظيمة

)1) �سورة الن�س�ء، الآية  79.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )29/2/1382(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الع�ملين في بعثة الحّج )25/10/1381(.



تراث الحضارة اإلسالمّية 

الفقه الإ�سالمّي، اأهّم تراث في الح�سارة الإ�سالمّية 

من الوا�سح عند اأهل البحث اأّن ذخيرة الفقه الإ�سالمّي المهّمة بن�ًء 

والح�س�رة  الثق�فة  مواريث  اأكثر  من  هي   ،Rالبيت اأهل  مذهب  على 

الإ�سالمّية اإثم�ًرا واأهمّيًة، وقد قّدمت اإلى الإ�سالم والب�سرّية مئ�ت الآث�ر 

مكتبة  واأغنت  رفيعًة،  مك�نًة  منه�  كّل  يحتّل  التي  �سّية،  والتخ�سّ العلمّية 

بجه�ده  ال�س�لح،  �سلفن�  اأ�س�ف  لقد  قيمًة.  وزادته�  الإ�سالمّية  المع�رف 

المنقطع النظير على الرغم من الع�سرة وقّلة المك�ن�ت، كّل بدوره �سيئً� 

جميع  اليوم،  وتت�سّوق  كتًب�...  اأو  كت�ًب�  واأعّدوا  القّيم،  التراث  هذا  على 

فقه  م�س�ئل  على  التعّرف  اإلى  الع�لمّية،  العلمّية  والحوزات  الموؤ�ّس�س�ت 

 .
(1(

مذهب اأهل البيت ومع�رفه، وجوانبه ك�ّفة

تغّذي الح�سارة الغربّية من الح�سارة الإ�سالمّية    

لة، ك�نت  بعد مّدة، بداأت الح�س�رة الغربّية ب�ل�سعود من جديد؛ ب�لمح�سِّ

الح�س�رة الغربّية في كّل تلك ال�سنوات، بعد �سيطرة الح�س�رة الإ�سالمّية، 

واإدارته�   R البيت  لأهل  الت�بع  الإ�سالمّي  الفقه  مع�رف  دائرة  موؤ�ّس�سة  اإن�س�ء  حول  ر�س�لة   (1(

 .)2/11/1369(
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تتغّذى من هذه الح�س�رة. انظروا اإلى كتب تلك الفترة وم�س�دره�؛ اأبرز 

العلم�ء، الذين ك�ن ب��ستط�عتهم ال�ستغ�ل ب�لآث�ر الإ�سالمّية، وفهم �سيء 

 .
(1(

منه� وترجمته

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة حر�س الثورة الإ�سالمّية )29/6/1373(. 



تجديد بناء الحضارة اإلسالمّية

-  بناء الحضارة على أساس الحضارة النبوّية

الأكرم: { ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  النبّي  بعثة  الكريم حول  القراآن  يقول 

»ليظهره   .
(1(

ی} ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ 
اأن  الب�سرّية  على  الوجهة.  تظهر  اإّنه�  بزم�ن؛  تقّيد  لم  كّله«  الدين  على 

ت�سير نحو الحرّية المعنوّية، والجتم�عّية، الحقيقّية والعقالنّية. لقد بداأ 

 .
(2(

هذا الأمر، وا�ستمراره في اأيدين� نحن الب�سر

اأر�ض الوحي؛ تاأ�سي�ض الح�سارة الإ�سالمّية 

والح�س�رة  الثق�فة  بن�ء  اأ�س�س  وو�سعت  اآيًة.  اآيًة  القراآن  نزل  هن�، 

والحي�ة الطّيبة الإ�سالمّية لبنًة لبنًة. وبتدّبر الم�سلمين في هذا الم��سي 

نهج  يعرفون  ب�لم�ستقبل،  بّن�ًء  ارتب�ًط�  بلحظًة، يحّققون  ومع�ي�سته لحظًة 

الم�سير  ويرون غد هذه  الطريق،  يدركون مخ�طر  منه�،  والهدف  الحي�ة 

عي�ًن�، ويعّدون اأنف�سهم ل�سلوكه ويتغّلبون على ال�سّك الن��سئ عن الإح�س��س 

 .
(3(

ب�ل�سعف والحق�رة والخوف من الأعداء

)1) �سورة الفتح، الآية  28.

)2) خط�ب في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )9/3/1381(.

)3) بي�ن الق�ئد اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )26/3/1370(.
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P الثورة الإ�سالمّية تّتبع نهج النبّي الأعظم

الإم�م  الكبير،  الع�سر  مخّل�س  بقي�دة  اإيران  في  الإ�سالمّية  الثورة 

الخمينّي }، قد ظهرت- ب�ّتب�ع نهج النبّي الأعظم، والر�سول الخ�تم، 

واأف�سل خلق اهلل، محمد الم�سطفى- على �سكل ثورٍة ممت�زة؛ وهذه طبيعة 

ف�إّنه�  ومنطقّية،  �سحيحة،  اأ�س�ٍس  على  تقوم  ك�نت  م�  اإذا  والتي  الثورة؛ 

�ستكون ك�لبرك�ن، يحدث زلزاًل في جميع اأنح�ء المحيط، و�سيت�أّثر بدفئه� 

  .
(1(

ووهجه� كّل الأ�سي�ء، الأمكنة والأ�سخ��س

الهدف ؛ تحقيق الحياة الطّيبة الإ�سالمّية

ك�ن الهدف من وراء جميع الأعم�ل الكف�حّية، التي ق�م به� ال�سعب الإيرانّي 

بقي�دة الإم�م الخمينّي العظيم، اإلى اأن انت�سرت الثورة، وجميع الم�س�عي التي 

جرت بعد انت�س�ر الثورة في هذا البلد- ك�ن تحقيق الحي�ة الطّيبة الإ�سالمّية. 

وقد حّدد الإ�سالم لالإن�س�ن نمط حي�ة من��سبة ولئقة. وفقط اإذا م� تحّققت 

 .
(2(

هذه الظروف، يمكن لالإن�س�ن اأن ي�سل اإلى ال�سع�دة والكم�ل

الب�سر  التي يحت�جه�  الأمور عينه�  P، هو  الر�سول  اإليه  م� دع�  واإّن 

اليوم  الإ�سالمّية  الجمهورّية  �سع�ر  اإّن   ... الحي�ة  ت�ريخ  في جميع مراحل 

الإن�س�ن  والمعرفّي، الهتم�م بحقوق  العلمّي  التطّور  الفكرّية،  الحرّية  هو 

�سع�رات  هي  هذه  الإن�س�ن؛  اأفراد  بين  والموّدة  الرحمة  الب�سر،  واإرادات 

 .
(3(

الإ�سالم ور�س�لته؛ الع�لم ي�سعى وراء هذه الأمور

)1) خط�ب الق�ئد بمن��سبة الذكرى الأولى لوف�ة الإم�م الخمينّي }. )10/3/1369(.

)2) خط�ب الق�ئد في جمع من �سرائح ال�سعب المختلفة في مرا�سم ع�سرة الفجر )12/11/1368(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�سوؤولين والموظفين الر�سمّيين )2/7/1382(.
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الثورة الإ�سالمّية حلول الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل مكان الإ�سالم الأميركي

في الثورة الإ�سالمّية، حّل اإ�سالم الكت�ب وال�سّنة محّل اإ�سالم الخرافة 

والذّل،  والأ�سر  القعود  اإ�سالم  محّل  وال�سه�دة  الجه�د  اإ�سالم  والبدعة، 

اإ�سالم التعّبد والتعّقل محّل اإ�سالم اللتق�ط والجهل، اإ�سالم الدني� والآخرة 

محّل اإ�سالم حب الدني� اأو الرهب�نّية، اإ�سالم العلم والمعرفة محّل اإ�سالم 

التحّجر والغفلة، اإ�سالم الدين وال�سي��سة محّل اإ�سالم التحّلل والالمب�لة،  

اإ�سالم القي�م والعمل محّل اإ�سالم ال�سعف والك�آبة، اإ�سالم الفرد والمجتمع 

المنّجي  الإ�سالم  الت�أثير،  العديم  والإ�سالم  الت�سريف�ت  اإ�سالم  محّل 

وب�لخال�سة،  العظمى،  القوى  ب�أيدي  الألعوبة  الإ�سالم  للم�ست�سعفين محّل 

الإ�سالم  تقديم  اإّن  الأميركي.  الإ�سالم  محّل  الأ�سيل  المحّمدّي  الإ�سالم 

بهذه ال�سورة وبهذه الواقعّية والجّدّية، اأّدى اإلى غ�سب ع�رم وجنونّي لدى 

البلدان  وفي جميع  اإيران  في  الإ�سالم  زوال  الآم�ل على  يعّلقون  ك�نوا  من 

اأو ك�نوا ل يقبلون من الإ�سالم �سوى ا�سم خ�ل من المحتوى،  الإ�سالمّية، 

وو�سيلة لجعل الن��س حمقى وغ�فلين؛ لذا، تراهم منذ اليوم الأّول لنت�س�ر 

الثورة اإلى الآن، لم يوّفروا فر�سًة للهجوم وال�سربة والموؤامرة واإ�سم�ر ال�سوء 

. 
*(1(

للجمهورّية الإ�سالمّية، ومركز حركة الإ�سالم الع�لمّية ـ اأي: اإيران

)1) ر�س�لة بمن��سبة الذكرى ال�سنوّية الأولى لوف�ة الإم�م الخمينّي }. )10/ 3/1369(.

* �سحيفة الإم�م، ج5، �س�س204 و 205: الإ�سالم نف�سه، ك�ن من الموؤ�ّس�سين للح�س�رة الكبرى في 
ن�أمل من  تطّوًرا.  البلدان  اأكثر  �سّك، من  �سي�سبح، بال  الإ�سالم،  بقوانين  يعمل  بلد  وكّل  الع�لم. 

خالل انت�س�رن� اأن نثبت هذا الأمر للع�لم. 
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تحّمل جميع الم�ساعب من اأجل الإ�سالم   

خم�سة  بعد  ظهرت  التي  النظير،  المنقطعة  والثورة  ال�سعبّية  النه�سة  هذه 

امتداد  على  ظهرت  التي  العظيمة،  الملحمة  وهذه  الن�س�ل؛  من  ع�ًم�  ع�سر 

اثني ع�سر ع�ًم� من عمر هذا النظ�م، و�سه�دة النفو�س الطّيب؛ وتحّمل ال�سعب 

الإ�سالم.  اأجل  من  جميعه�  ك�نت  والم�س�ئب،  والتعذيب  الم�س�عب  تلك  لكّل 

هذا ال�سعب العظيم واإم�مه الكبير، ك�ن� يعتبران ال�سع�دة في الّتب�ع الحقيقي 

لالإ�سالم، ويري�ن اأّن ح�كمّية الإ�سالم هي و�سيلة للتحّرر، من �سلطة ال�سي�طين 

الإ�سالم.  اّتب�ع ح�كمّية  فّت�سوا عن ر�س� اهلل في  والطواغيت والظ�لمين، وقد 

اإّن ال�سعوب الم�سلمة المخل�سة وال�سفوقة في الع�لم الإ�سالمّي ك�ّفة، قد ك�نت 

دوًم� ول تزال تعتبر هذه الثورة، ثورًة متعّلقة به� وتدافع عنه� من اأجل الإ�سالم. 

من هن�، ف�إّن من اأهّم م�سوؤولّي�ت الجمهورّية الإ�سالمّية هو اأن تطّبق الإ�سالم 

 .
(1(

في حي�ة الن��س، واأن تحّول المجتمع اإلى مجتمع اإ�سالمّي نموذجّي

حركة داخل الحدود، بر�سالة عالمّية

وت�ريخ  اإ�سالمّية  وح�س�رة  نظ�م  بن�ء  م�س�ألة  اإّن  ال�سب�ب!  اأّيه�  اأعّزائي! 

جديد، ب�لن�سبة اإلى هذا ال�سعب، لهي م�س�ألة جّدّية؛ خذوا الأمر على محمل 

هذا  جديد؛  نظ�م  وي�أتي  م�،  بلد  في  بثورة  اأحدهم  يقوم  قد  اأحي�ًن�،  الجّد. 

اأو ي�ستلمه �سخ�س اآخر؛ ليعود كّل   قالئل، 
ٍ
اأّي�م اأن يزول بعد  النظ�م ل يلبث 

�سيء اإلى ح�لته الأولى. في بع�س الأحي�ن تكون الم�س�ألة كذلك ول ُتذكر كّل 

هذه الأمور. م� ح�سل في اإيران هو م�س�ألة حركة عظيمة في المقي��س الع�لمّي.  

)1) ر�س�لة الق�ئد بمن��سبة الذكرى الأولى لوف�ة الإم�م الخمينّي }. )10/3/1369(.
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ثورتنا يوٌم جديد لكاّفة ال�سعوب الم�سلمة   

اأّنه  الدليل  ذلك؟  على  الدليل  م�  ع�لمّية.  ر�س�لة  ك�نت  الر�س�لة  هذه 

عندم� ق�م ال�سعب الإيرانّي وق�ئدن� العظيم، الإم�م الخمينّي، بهذا الأمر- 

اأح�ّس الم�سلمون في جميع اأرج�ء الع�لم اأّن هذا اليوم، يوم انت�س�ر الثورة، 

اأّن ل عالقة  اإليهم؛ مع  هو يوم عيدهم، واأّن يوًم� جديًدا قد بداأ ب�لن�سبة 

اأّن مرحلًة جديدًة من  الع�لم  اأنح�ء  �س�ئر  الجميع في  اأح�ّس  ب�لأمر.  لهم 

هذه  بنف�سي  لم�ست  وقد  قرب.  عن  �سهدن�ه  م�  هذا  بداأت؛  قد  ت�ريخهم 

الحقيقة على امتداد ال�سنوات الم��سية في الدول الأخرى، و�سمعته� على 

األ�سنة الع�سرات؛ هذه الأمور لي�ست روايًة اأو تخميًن� اأو تحلياًل؛ اإّنه� وق�ئع. 

انت�سرت هذه  الع�لم، عندم�  اأّي مك�ٍن من  في  وكّل م�سلم  فكّل �سخ�س، 

الإ�سالم  راية  ارتفعت  عندم�  الميدان،  في  الإم�م  ظهر  عندم�  الثورة، 

م�سلم  ملي�ر  الكبير،  الجمع  هذا  من  ب�لنت�س�ر.  اأح�ّسوا  اهلل،  اإّل  اإله  ول 

و�سرع  خلفه  �س�ر  الإح�س��س،  هذا  على  ا�ستمّر  البع�س  الع�لم،  اأنح�ء  في 

المختلفة  الدول  اأن انطلقت هذه الأحداث في  ب�لن�س�ل والكف�ح؛ فحدث 

على يد الحرك�ت الإ�سالمّية. والبع�س تخّلى عن الأمر. مع اأّنن� موجودون 

الر�س�لة  هذه  اأّن  اإّل  الحدود،  خ�رج  هو  بم�  لن�  دخل  ول  حدودن�،  داخل 

�، الم�سوؤولّية ملق�ة على ع�تقكم. وقد ق�م  اأي�سً ر�س�لة ع�لمّية. اليوم هن� 

 .
(1(

ال�سعب الإيرانّي اإلى الآن بعمله على اأكمل وجه

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الطلبة الج�معّيين )11/8/1373(.



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{96

ت�سكيل الح�سارة على اأ�سا�ض الثقافة والمعرفة

اأقوله  اأن  اأريد  اإّنن� في طور التقّدم والبن�ء، وفي �سدد بن�ء ح�س�رة. م� 

لكم: اإّن ق�سّيتن� لي�ست اأن ننجو بحي�تن� وننفذ ب�أرواحن�؛ الق�سّية اأّن ال�سعب 

الإيرانّي، كم� هو �س�أنه، في طور اإيج�د ح�س�رة؛ الركن الأ�س��سي للح�س�رة 

والمعرفة،  والفكر  الثق�فة  على  بل  والعلم،  والتق�نة  ال�سن�عة  على  يقوم  ل 

له  ويحّقق  م�،  ل�سعٍب  �سيء  كّل  يوّفر  الذي  هذا  الإن�س�نّي.  الفكري  والكم�ل 

�. اإّنن� على هذا الطريق وفي هذا الّتج�ه. ل اإّنن� قّررن� القي�م بهذا  العلم اأي�سً

 .
(1(

الأمر؛ بل اإّن الم�سير الت�ريخّي لل�سعب الإيرانّي هو في �سدد اإيج�ده

الهدف؛ تحكيم دين اهلل

لقد �سلك اإم�من� من اأجل اإحي�ء الإ�سالم مجّدًدا، الطريق نف�سه تم�ًم� الذي 

�سلكه الر�سول الأعظم P؛ اأي: طريق الثورة. الأ�س��س في الثورة، هو ال�سير؛ 

ب�لإيم�ن  والمفعم  التعب  يعرف  ل  الذي  الم�ستمّر  المتوازن،  اله�دف،  ال�سير 

والإخال�س. في الثورة، ل ُيكتفى ب�لكالم والكت�بة وال�سرح؛ بل اإّن ال�سلوك والتقّدم 

والأ�س��س.  المحور  الهدف- هو  اإلى  الذات  واإي�س�ل  الأم�م موقًع� فموقًع�،  اإلى 

�- في خدمة هذه الم�سيرة، وي�ستمّران اإلى حيث بلوغ  الكالم والكت�بة هم�-اأي�سً

الهدف، اأي: تحكيم دين اهلل واإزالة حكومة الظ�لمين ال�سيط�نّية : { ۇئ ۇئ 

  .
(2(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی}

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الطلبة الج�معّيين )11/8/1373(. 

)2) �سورة الفتح، الآية  28، ر�س�لة بمن��سبة الذكرى الأولى لوف�ة الإم�م الخمينّي }. )10/3/1369(.



 أهداف الحضارة اإلسالمّية العظيمة

- صناعة اإلنسان المتكامل والمطابق للنمط اإلسالمّي

ك�ن الإ�سالم نه�سًة وحركًة معنوّيًة واأخالقّيًة والهدف الأعلى لالإ�سالم 

 .
*(1(

هو �سن�عة الإن�س�ن المتك�مل والمط�بق للنمط الإ�سالمّي

ا بالمعنوّية
ً

- العلم مرفق

اإّنن� في الح�س�رة الإ�سالمّية، وفي نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية المقّد�س 

الذي ي�سير ب�ّتج�ه تلك الح�س�رة- و�سعن� هذا الأمر هدًف�؛ وهو اأن نتقّدم 

التزامن�  من  الغرب  ح�س��سّية  من  ترونه  م�  ب�لمعنوّية.  م�سحوًب�  ب�لعلم 

واعتب�رهم  والتحّجر،  ب  التع�سّ ا�سم  تدّينن�  على  واإطالقهم  ب�لمعنوّي�ت، 

هو  اإّنم�  الن�س�ن-  لحقوق  مخ�لفًة  والن�س�نّية  الأخالقية  لالأ�س�س  محّبتن� 

 � ب�سبب اأّن هذا المنهج مخ�لف لمنهجهم. لقد طّوروا العلم، وك�ن ذلك حقًّ

� وعظيًم�؛ لكّنه ك�ن منف�ساًل عن الأخالق والمعنوّي�ت، وح�سل  اأمًرا مهمًّ

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في اجتم�ع بنك التنمية الإ�سالمّي )25/6/1383(.

مهّم،  الأمر  وهذا  العون  يد  يمدّوا  اأن  الجميع  على   :453 و  �س�س452  ج13،  الم�م،  �سحيفة   *
كم - ت�بعون له- ومرتبطون به، فلتهّذبوا  فح�س�رتكم، واإ�سالمكم، واإن�س�نيتكم، وكّل �سيء يخ�سّ

هذه الأمور. 
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م� ح�سل. اإّنن� نريد للعلم اأن يتقّدم مت�س�وًي� مع الأخالق. والج�معة، كم� 

�- مركز للدين والمعنوّي�ت. وخّريج الج�مع�ت  اأّنه� مركًزا للعلم، هي- اأي�سً

العلمّية في البالد، كخرّيج الحوزات العلمّية، يخرج منه� متدّيًن�. هذا، هو 

 .
(1(

ال�سيء الذي ل يقبلوه ول يريدوه

-  تقّدم العلم وازدهار االقتصاد

مع اأّن الإ�سالم ك�ن نه�سًة وحركًة معنوّيًة واأخالقّيًة، والهدف الأعلى له 

عب�رة عن �سن�عة الإن�س�ن المتك�مل والمط�بق للنمط الإ�سالمّي، فال �سّك 

في اأّن، التطّور العلمي والزده�ر القت�س�دي هم� من الأهداف الإ�سالمّية؛ 

اأفقر بق�ع  اأّن الإ�سالم ظهر في  لذا، تالحظون في الح�س�رة الإ�سالمّية، 

الع�لم واأكثره� تخّلًف�؛ لكن، لم تكد تم�سي خم�سون �سنًة من عمره، حّتى 

ر في ذلك الزم�ن؛  �سيطر على اأكثر من خم�سين ب�لمئة من الع�لم المتح�سّ

الع�لم  اأ�سبح  حّتى  الح�س�رة،  هذه  عمر  من  قرنين  من  اأكثر  يم�ِس  ولم 

العلوم  واأنواع  العلم  حيث  من  الب�سرّية،  الح�س�رة  قّمة  الكبير  الإ�سالمّي 

والتطّورات المدنّية والقت�س�دّية. وهذا لم يكن ليحدث لول بركة تع�ليم 

الإ�سالم. ف�لإ�سالم لم يدُعن� لالهتم�م ب�لمعنوّي�ت، واأن نبقى غ�فلين عن 

�سلب حي�ة المجتمع الإن�س�نّي. علين� اأن ن�ستخدم جميع التدابير الالزمة 

الم�س�ألة  واأهّمه�  عّزته�،  �سبيل  وفي  الإ�سالمّية  الأّمة  ا�ستقالل  اأجل  من 

الجوانب القت�س�دّية  تنمية  العمل على  ف�إّن  بن�ًء على هذا،  القت�س�دّية. 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الممّر�سين )19/6/ 1376(.
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بال  التي هي-  الأعم�ل  هو من  وازده�ره�،  وتطويره�  الإ�سالمّي،  للع�لم 

     .
(1(

�سّك- من الأهداف الإ�سالمّية

العلم  تطوير  هي  الإ�سالمّية  للدولة  الأ�س��سّية  الحتمّية  والوظيفة 

والمعرفة؛ ذلك اأّن الدولة الإ�سالمّية من دون العلم والمعرفة لن ت�سل اإلى 

�- مهّم. وينبغي للن��س واقًع� اأن  مك�ن. كم� اأّن ترويج الفكر الحّر هو-اأي�سً

يتمّكنوا من التفكير في جّو حّر؛ حّرية التعبير ت�بعة لحّرّية الفكر؛ عندم� 

تكون حّرّية الفكر موجودة، تكون حّرّية التعبير موجودة بنحٍو طبيعّي. واإّن 

حرية الفكر-اأ�س��ًس�- هي التي تمّكن الإن�س�ن من التفكير بحرّية. وفي غير 

جّو حرّية الفكر، لي�س هن�ك اإمك�نّية للتطّور. اأ�س��ًس�، لن يكون هن�ك مك�ن 

للفكر، والعلم، ولمج�لت التطّور الإن�س�نّي العظيمة. اإّن كّل تقّدم اأحرزن�ه 

والجدل  المب�حثة  ظّل  في  ك�ن  اإّنم�  والفل�سفّية،  الكالمّية  الأبح�ث  في 

اإلى  نوّجهه  دوًم�  كّن�  الذي  الإ�سك�ل  المخ�لف.  الراأي  ووجود  والبحث 

الأق�س�م الثق�فّية، هو اأّنهم- كدولة اإ�سالمّية- لم يوؤّدوا دورهم جّيًدا، في 

ميدان ال�سراع الفكرّي؛ ينبغي اأن يكون هن�ك �سراع فكرّي؛ في النه�ية، 

ل اأن ينتهي ال�سراع الفكري عمليًّ� بهذا النحو، وكم� ن�ست�سهد نحن بقول 

؛ ن�أخذ ال�سالح من يد اأهل الحّق، 
(2(

�سعدي: نطلق الكلب ونربط ال�سخرة

ومن اأهل الفكر الذي نوؤمن بحّق�نّيته؛ لكّنن� نب�سط يد اأهل الب�طل، بحيث 

هو،  فليتكّلم  ل،  البالء؛  اأنواع  من  يريدون  م�  �سب�بن�  روؤو�س  على  ينزلون 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في اجتم�ع بنك التنمية الإ�سالمّي )25/6/1383(.

)2)  ترجمة اأحد اأبي�ت �سعر �سعدي ال�سيرازي ال�س�عر الإيراني المعروف.
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لن� من خالل  ولتتكّلموا اأنتم، وليجري تلقيح الفكر في المجتمع. لقد تو�سّ

اأّنه حيثم� يعر�س الكالم الحّق على المالأ بمنطقه وتن��سقه  اإلى  التجربة 

        .
*
 
(1(

المطلوب، لن يكون لأّي كالم قدرة الوقوف في وجهه ومج�بهته

- الرفاه والعمران

العالم الالئق بالإن�سان

اهلل  وب�آي�ت  اهلل،  لأنبي�ء  القّيمة  ب�لتع�ليم  والمنّور  المنّظم  الع�لم 

النورانّية، هو ع�لم لئق ب�لإن�س�ن؛ الع�لم الم�ستمل على العمران والرف�ه 

� على القّوة ال�سي��سّية والتك�مل  والتطّور العلمّي وال�سن�عّي، الم�ستمل اأي�سً

ب�ل�ستقرار  بع�سهم  ج�نب  اإلى  الب�سر  فيه  ي�سعر  الذي  الع�لم  المعنوّي؛ 

والأمن والطم�أنينة، وتتفّتح فيه براعم الإن�س�نّية؛ ال�سيء الذي ل يوجد في 

الم�دّي  الع�لم  في  الن��س  لأّن  الم�دّية؛ ذلك  الح�س�رة  الن�تج عن  الع�لم 

ك�لذئ�ب، عليه� اأن تخ�ف من بع�سه�. ال�سعب الإيرانّي ع�زٌم على اإيج�د 

الن�حية  من  اأو  الم�دّية  الن�حية  من  �سواٌء  و�سن�عته،  لنف�سه  كهذا  ع�لٍم 

 .
(2(

المعنوّية؛ وهذا ن�س�ٌل طويل الأمد

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء وزراء الحكومة )8/6/1384(.

* �سحيفة الم�م، ج6، �س343: جميعن� مكّلف بحفظ هذا الأمر. اإّنن� و�سلن� بهذه النه�سة الإ�سالمّية 
اإلى هن�، ودحرن� القوى. علين� من خالل هذه النه�سة الإ�سالمّية اأن نبني من الآن ف�س�عدًا. اأي 

نتقّدم اإلى الأم�م جميعً� ومعً�، اأن ن�سّكل جميعً� ومعً� ح�س�رًة �سحيحًة، ل ح�س�رة كح�س�رة محّمد 

ر�س� �س�ه؛ ح�س�رة اإلهّية، ح�س�رة كح�س�رة ر�سول اهلل P، تلك التي ل تفّرق بين جميع طبق�ت 

التقوى،  هو  الميزان  اأتق�كم«.  اهلل  اأكرمكم عند  »اإّن  ب�لتقوى؛  �سوى  واأ�سودهم،  اأبي�سهم  الب�سر، 

الميزان هو الإن�س�نّية.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من الم�س�ركين في من�ورات طريق القد�س الع�سكرّية )3/2/1376(.
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- تأمين الدنيا من أجل اآلخرة

 � اأنتم ترون في الإ�سالم، اأّن الذي ك�ن من اأهل الإعم�ر الم�ّدّي، ك�ن اأي�سً

اأزهد خلق اهلل تع�لى. ف�أمير الموؤمنينQ ك�ن يحفر بيده البئر والقن�ة، 

يجل�س  البئر،  ك�ن يخرج من  الن�قة،  يفور بحجم عنق  الم�ء  ك�ن  وعندم� 

على ح�ّفته ويكتب: وقفت هذا الم�ء للفقراء وجعلته �سدقًة؛ اأي: عندم� ك�ن 

يقوم بتعمير مك�ن ك�ن ينفقه في �سبيل اهلل. ك�ن اأكثر الن��س اإنف�ًق�، بن�ًء، 

هذا  �س�أًن�؛  واأعالهم  اأف�سلهم  ك�ن  المعنوّية،  الن�حية  ومن  للم�ل،  توزيًع� 

 .
(1(

الأمر هو نتيجة للتربية، وداّل على برن�مج الإ�سالم الم�دّي والمعنوي

الدنيا من منظور الإ�سالم  

الدني� من وجهة نظر الإ�سالم هي مقّدمة ومعبر لالآخرة. الإ�سالم ل 

اأن يكون فّع�ًل، بكّل  يرف�س الدني�؛ ل يذّم المتع الدنيوّية؛ يريد لالإن�س�ن 

في  تكون  اأن  ينبغي  جميًع�،  هذه  لكّن  الحي�ة؛  ميدان  في  وغرائزه،  قواه 

هذه  في  العي�س  ليطيب  المعنوّية؛  وبهجته  وتع�ليه�  روحه  ت�س�مي  خدمة 

الدني�. في هكذا ع�لم ل مك�ن للظلم والجهل والفترا�س، وهذا اأمر �سعب 

 .
(2(

يتطّلب جه�ًدا، وقد بداأ الر�سول الأكرم بهذا الجه�د من اليوم الأّول

النظام الإ�سالمّي ل يكتفي بتعمير الحياة القت�سادّية

بلدن� اليوم بح�جة اإلى اأن تكون اأجواوؤه الع�ّمة اأجواء الأمر ب�لمعروف، 

يكتفي  ل  الإ�سالمّي  النظ�م  المعنوّي�ت.  اإلى  والميل  والعدل  الحّق  واإق�مة 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء علم�ء الدين )26/2/1375(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )2/7/1382(.
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وظ�ئفه  من  واحدة  هذه  للن��س؛  والم�دّية  القت�س�دّية  الحي�ة  بتعمير 

�، تكون اإق�مة المعروف وتر�سيخ  الحتمّية، لكن اإلى ج�نب هذه الوظيفة اأي�سً

والإخال�س  الأخّوة  وروح  الإ�سالمّية،  الأخالق  وتثبيت  الدينّية،  الروح 

التي  الروحّية  وال�ستقالل؛  العّزة  روح  واإحي�ء  ال�سعب  اأفراد  عموم  بين 

الوظ�ئف  من  واحدًة  وال�سعة-  وال�سغ�ر  للذّل  ال�سعب  ركون  دونه�  يحول 

الإ�سالمّية. لقد ك�ن نبّي الإ�سالم العظيم ال�س�أن يوؤّثر في كّل حركة و�سكنة، 

على كّل الن��س الذين يلتقي بهم فرًدا فرًدا، وك�ن يغّير الن��س �سواًء في ظّل 

ا�ستقرار النظ�م الإ�سالمّي، اأو من خالل التربية الفردّية. تغيير الب�سر هو 

    .
(1(

اأ�س��س جميع التحّولت في الع�لم

ا�ستعداد ج�سدّي  واأن نبذل م� لدين� من  اأن نعمل جهدن�  واقًع�،  علين� 

وعقلي، في اإدارة اأمور البالد واإطالق اأعم�ل الن��س نحو الحي�ة الإ�سالمّية. 

اأّنه�  كم�  الم�دّي�ت؛  دون  ب�لمعنوّي�ت  الهتم�م  تعني  ل  الإ�سالمّية  الحي�ة 

لي�ست بمعنى الهتم�م ب�لم�ّدّي�ت دون المب�دئ والمعنوّي�ت. 

مجتمٌع  ا�ستغل  اإذا  اأي  للم�س�ألة؛  الأخرى  الجنبة  هي  كذلك   ...

العلمّي،  التطّور  عن  العلوم،  عن  وغفل  فقط،  المعنوّية  ب�لجوانب  م�، 

والكت�س�ف�ت العلمّية، والبتك�رات العلمّية، عن التح�سيل العلمي بين اأبن�ء 

الوطن، و�سن�عة اأن��س يمكنهم جعل الحي�ة متن��سبًة مع احتي�ج�ت الب�سر. 

الثق�في  ـ  الع�سكرّي  »علوّيون«  مخّيم  في  الم�س�ركين  التعبوّيين  من  جمع  في  الق�ئد  خط�ب   (1(

 .)21/8/1380(
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ويقت�سيهم�،  اليوم  الع�لم  يتطّلبهم�  التي  وال�سرعة  ال�سهولة  عن  وغفل 

الإ�سالم  اأّن  اأحد  يت�سّورنَّ  ل  مك�سوًرا.  الآخر  جن�حه   -� اأي�سً  - ف�سيكون 

يميل اإلى ح�سر كّل �سيء ب�لأمور الروحّية والمعنوّية، واأّنه ل يهتّم ب�لأمور 

الم�دّية. ل، هذا انحراف، وهو كبير بحجم النحراف الأّول. لقد رف�س 

 .
(1(

ا الإ�سالم العتزال عن الدني� والحي�ة بنحٍو وا�سح جدًّ

�سكر النعمة الإلهّية الكبيرة

وح�سورهم،  واإقب�لهم،  الن��س،  اهتم�م  اإّن  اهلل.  بيد  القلوب  هذه 

علين�  به�؛  حب�ن�  كبرى،  اإلهّية  نعم  هي  و�سوقهم-  واإرادتهم،  وعزمهم، 

�سبيل  في  جميًع�  و�سعن�  بذل  خالل  من  يكون  النعم  هذه  و�سكر  �سكره�. 

 .
(2(

اإ�سالح اأمور الحي�ة، وتعزيز الإيم�ن الدينّي لدى الّن��س

- تحقيق العدالة وتشكيل المجتمع العادل

»العدالة الجتماعّية« هي واحدة من الأمور الالزمة في جّو ال�سي��سة 

الداخلّية. ومن دون تحقيق العدالة الجتم�عّية لن يكون مجتمعن� اإ�سالمّي�. 

الإ�سالم-  دين  فقط  لي�س  الواقعّي-  الإلهّي  الدين  اأّن  اأحدهم  ت�سّور  اإذا 

بمعن�ه�  الجتم�عّية  العدالة  فيه  تتحّقق  اأن  دون  من  يتحّقق  اأن  يمكن 

الحقيقّي والوا�سع، فليعلم اأّنه م�ستبه. اإّن هدف الأنبي�ء هو اإق�مة الق�سط؛ 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الطلبة الج�معّيين )24/9/1372(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )20/3/1380(.
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الق�سط.  ليقيموا  ج�ءوا؛  قد  اأ�س��ًس�  والأنبي�ء   .
(1(

ڀڀ} ڀ  پ   }
ب�لطبع، اإق�مة الق�سط هي محّطة في الطريق، ولي�س الهدف النه�ئي؛ لكّن 

هوؤلء عندم� ج�ُءوا، ك�ن عملهم الأّول هو اإق�مة الق�سط، وتخلي�س الن��س 

من �سّر الظلم، وجور الطغ�ة والظ�لمين. وهدف حكومة ولي الع�سر )عّجل 

 .
(2(

�- اإق�مة العدل اهلل تع�لى فرجه ال�سريف( في اآخر الزم�ن، هو- اأي�سً

)1) �سورة الحديد، الآية  25.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )9/11/1368(.
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الطريق التي ُت�سلك بالتقوى  

الإ�سالمّية. عندم� توجد  الدولة  تن�سىء  التي  الإ�سالمّية هي  الحكومة 

الثق�فة  �ستعّم  عنده�  الإ�سالمّية؛  الح�س�رة  تن�س�أ  الإ�سالمّية،  الدولة 

خالل  من  عملّية  تكون  جميعه�  هذه  للب�سرّية.  الع�ّم  الجّو  الإ�سالمّية 

  .
(1(

المراقبة والتقوى؛ التقوى الفردّية وتقوى الجم�عة والأّمة

- النهضة والثورة اإلسالمّية

اأن  يمكنه�  التي  والحكومة  التركيبة  وتلك  النظ�م،  ذلك  ت�سكيل  نريد 

تحّقق هذه الأهداف: ن�سر المب�دىء الإلهّية واّتب�عه�، فيه�. 

هذه عملّية طويلة ودونه� �سعوب�ت، وبدايته� تكون من الثورة الإ�سالمّية. 

حتًم�، الثورة التي نق�سده� لي�ست بمعنى العراك، واإث�رة ال�سغب واأمث�له�.

الأ�س�س  مك�نه�  وتو�سع  الخ�طئة،  الأ�س�س  ُتزال  عندم�  تكون  الثورة 

 .
(2(

ال�سحيحة؛ هذه هي الخطوة الأولى

)1) من كالم الق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )28/5/1384(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(.
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مب��سرًة.  الإ�سالمّي  النظ�م  بعده�  يت�سّكل  الثورة،  تتحّقق  وعندم� 

الإ�سالمّي  والت�سميم   الهند�سّي  الم�سروع  تنفيذ  يعني  الإ�سالمّي  النظ�م 

زيل في بلدن� النظ�م الملكّي ال�ستبدادّي 
ُ
في مك�ن م�. كم� ح�سل عندم� اأ

تقوائّي  دينّي  نظ�م  مك�نه  وحّل  العميل،  الر�ستقراطي  الوراثّي  الفردّي 

�سعبّي اختي�رّي؛ يتحّقق بهذا ال�سكل الع�ّم نف�سه الذي حّدده له الد�ستور؛ 

اأي: النظ�م الإ�سالمّي.  

... فلقد �سّممن� واأ�ّس�سن� نظ�ًم� اإ�سالمّي�... والآن لدين� نظ�م اإ�سالمّي 

كيف  ]فيه[  وم�سّخ�س  فيه؛  وا�سحة  الحكومة  واأ�س�س  م�سّخ�سة،  اأ�سوله 

الوظ�ئف؛  محّددة  الثالث  ال�سلط�ت  يكونوا،  اأن  الم�سوؤولين  على  يجب 

 .
(1(

والوظ�ئف الملق�ة على ع�تق الحكوم�ت محّددة ومعلومة

الهدف الأ�سا�ض؛ اإحياء الإ�سالم مجّدًدا

 { الخمينّي  الإم�م  طريق  مت�بعة  على  �سبح�نه  اهلل  ع�هدن�  لقد 

»ل  ف�سي��سة  الم�سلمين.  عّزة  وطريق  والقراآن  الإ�سالم  طريق  هو  الذي 

والدف�ع  ومظلوميه،  الع�لم  م�ست�سعفي  والدف�ع عن  ول غربّية«،  �سرقية 

اأ�سب�ب الختالف  عن وحدة الأّمة الإ�سالمّية الكبرى وم�سيرته�، وتج�وز 

ت�سكيل  اأجل  من  والجه�د  الع�لم،  م�ستوى  على  الم�سلمين  بين  والتفرقة 

المدينة الإ�سالمّية الف��سلة، والعتم�د على التحّزب للطبق�ت المحرومة 

على  البالد  اإعم�ر  لإع�دة  والمك�ن�ت  الأ�سب�ب  جميع  وتو�ّسل  والفقيرة، 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(.
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الهدف  لبرامجن�.  الأ�س��سّية  الخطوط  ت�سّكل  عّله�   - الداخلّي؛  الم�ستوى 

الأ�س��سّي من وراء هذه الأمور كّله�، هو اإحي�ء الإ�سالم مجّدًدا، والعودة اإلى 

 .
(1(

قيم القراآن، واأن ل نتراجع قيد �سعرة عن هذا الهدف

حاكمّية الإ�سالم فقط

ي�سعى الأعداء من خالل تهيئة الأجواء والحيل الدع�ئّية، اإلى اأن تكونوا 

بع�س  ولعّل  الإ�سالمّي،  والنظ�م  الإ�سالمّية  الحكومة  ا�سم  من  حذرين 

الب�سط�ء يفّكرون في هذا الأمر األ وهو: من الأف�سل اجتن�ب ا�سم الحكومة 

والدول  اأميرك�  ح�س��سّية  نثير  ل  كي  العلنّية  ت�سريح�تن�  في  الإ�سالمّية 

التفكير في الم�سلحة،  الغربّية! و�سّيتي لكم، هي الجتن�ب الجّدي لهذا 

الإ�سالمّي  النظ�م  ت�سكيل  هدف  اذكروا  الم�سلحة.  خالف  هو  الذي 

وفي  ودوًم�  وب�سراحة  انفع�ل  اأّي  دون  من  والإ�سالم،  القراآن  وح�كمية 

جميع الظروف، ول تطمعوا الأعداء من خالل العدول عن ا�سم الإ�سالم 

  .
(2(

المقّد�س، ول تجعلوا الهدف مبهًم� و�سب�بيًّ�

ال�سلوك والمنهج المطلوب للحّكام الم�سلمين

بعد اأن ج�ء النظ�م الإ�سالمّي، و�سل دور ت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية بمعن�ه� 

الحقيقي؛ اأو بتعبير اأو�سح، ت�سكيل �سلوك الحّك�م - اأي نحن- ومنهجهم على 

تدريجيًّ�  يوجد  اأن  ينبغي  الأولى،  للوهلة  متوّفر  غير  هذا  ولأّن  اإ�سالمّي.  نحٍو 

)1) بي�ن اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )14/4/1368(.

)2) بي�ن اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام )26/3/1370(.
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اأنف�سهم على  يط�بقوا  اأن  الدولة،  ورج�ل  الم�سوؤولين  ال�سعي. على  ومن خالل 

اأ�سخ��س  ي�أتي  اأن  اإّم�  الإ�سالمّي.  ب�لم�سوؤول  المتعّلقة  وال�سرائط  ال�سوابط 

اإن ك�نوا غير ك�ملين، ي�سيروا  اإلى الحكم؛ واإّم�  اإن ك�نوا موجودين-  كهوؤلء- 

ب�أنف�سهم في ذلك الّتج�ه نحو الكم�ل، ويتقّدموا. هذه المرحلة الث�لثة التي نعّبر 

عنه� بت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية. لقد ج�ء النظ�م الإ�سالمّي من قبل؛ والآن 

ينبغي للحكومة اأن ت�سبح اإ�سالمّية؛ الحكومة ب�لمعنى الع�ّم، ل بمعنى اأع�س�ء 

 .
(1(

مجل�س الوزراء؛ اأي: ال�سلط�ت الثالث، م�سوؤولو البالد، الق�ئد والجميع

على الم�سوؤولين اأن ي�سبحوا اإ�سالمّيين

الثورة  )ت�أ�سي�س  الأمور  هذه  من  اأ�سعب  هي  التي  الت�لية  الخطوة 

الإ�سالمّية والنظ�م الإ�سالمّي(، هي ت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية؛ ل بمعنى 

واأنتم.  اأن�  اأي  الحكومة؛  في  الع�ملين  جم�عة  بمعنى  بل  الوزراء،  مجل�س 

هذا  داخل  اإ�سالمّيين  ن�سبح  اأن  للكلمة  الواقعي  ب�لمعنى  علين�  ينبغي 

  .
(2(

النظ�م الإ�سالمّي؛ وهذا اأكثر �سعوبة من المراحل ال�س�بقة

 معنى الحكومة الإ�سالمّية

وقد  الإ�سالمّية.  الحكومة  هي  الإ�سالمّي،  للنظ�م  الت�لية  المرحلة 

� هذا الطريق. وتوّلى م�سوؤولون موؤمنون، ووزراء ونّواب جّيدون،  �سلكن� اأي�سً

الحكومة  لكّن  البالد؛  اأمور  الآخر  بعد  واحدًا  موؤمنون،  وروؤ�س�ء جمهورّية 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(. 

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )21/9/1380(.
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الإ�سالمّية التي يمكنه� اأن تحّقق اأهداف ال�سعب الإيرانّي والثورة العظيمة، 

هي الدولة التي ل وجود فيه� للر�سوة، ول للف�س�د الإدارّي، ول للمح�سوبّي�ت، 

ول للتق�سير، ول لعدم الهتم�م ب�ل�سعب، ول لتقديم الخوا�س، ول لنهب 

 .
(1(

بيت الم�ل؛ واأمور اأخرى هي لزمة للدولة الإ�سالمّية

اأن  علين�  رون.  مق�سّ اإّنن�  اإ�سالمّية؛  حكومة  ب�أّنن�  الّدع�ء  ن�ستطيع  ول 

راأ�س  لو ك�ن على  ب�لطبع،  اأنف�سن�.  اأن نهّذب  ونتقّدم. علين�  اأنف�سن�  نبني 

الحكومة اإم�م مع�سوم ك�أمير الموؤمنين Q، والذي قوله وفعله ونهجه 

الك�مل  النموذج  النظ�م؛ ذلك لأّن  اأ�سهل على ع�ملي  العمل  اأ�سوة- يكون 

موجود بين ظهرانيهم، والهداية موجودة في كّل اأموره. لي�س لديكم مثل 

هكذا �سخ�س؛ لتنظروا اإليه بهذه النظرة وليكون قدوة لكم؛ لكّن ال�سوابط 

 .
(2(

متوافرة بين اأيدين� جميًع�، وكّلن� اليوم م�سوؤولون

خ�سائ�ض الدولة الإ�سالمّية

اأ�سبحت  اإذا  الإ�سالمّية.  الدولة  هي  هذا،  بعد  الرابعة،  المرحلة 

الحكومة اإ�سالمّية ب�لمعنى الحقيقي للكلمة، حينه� ت�سبح الدولة اإ�سالمّية 

الفقر  يزول  التمييز؛  وينتفي  العدالة؛  ت�ستقّر  للكلمة؛  الحقيقي  ب�لمعنى 

تدريجيًّ�؛ تتحّقق العّزة الحقيقّية لل�سعب؛ يعلو �س�أنه في العالق�ت الدولّية؛ 

 .
(3(

هذا ُي�سّمى بلد اإ�سالمّي

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )28/5/1384(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(.

)3) م.ن.
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بركات الدولة الإ�سالمّية

الع�ّم،  الرا�سخ  بعزمه  ال�سعب،  ا�ستط�ع هذا  لقد  اإ�سالمّي.  �سعب  اإّنن� 

 متن��سب واإيم�نه وعقيدته. م� هو هدف هذا 
ٍ
اأن ي�أتي اإلى هذا البلد بنظ�م

الدولة،  تتمّكن هذه  اأن  الهدف ك�ن  ال�سعب؟  النظ�م؟ م� ك�ن هدف هذا 

والتطّورات  الخيرات  جميع  من  ال�ستف�دة  من  النظ�م،  هذا  خالل  من 

ت�سبح  اأن  يعني  الموؤمنة؛  لل�سعوب  �سبح�نه  اهلل  وعده�  التي  والبرك�ت، 

الدولة اإ�سالمّية. الدولة الإ�سالمّية تعني: الدولة التي يحكم فيه� الإ�سالم 

المحيي، الإ�سالم الب�عث على الن�س�ط، الإ�سالم المحّرك، الإ�سالم الخ�لي 

من الفكر المنحرف والتحّجر والنحراف، الإ�سالم الخ�لي من اللتق�ط، 

والمعرفة؛  العلم  نحو  للب�سر  اله�دي  والإ�سالم  للن��س،  الم�سّجع  الإ�سالم 

الإ�سالم الذي ُعمل به على هذا النحو في القرن الأّول الإ�سالمّي، ا�ستط�ع 

واأن  والع�لمّية،  الت�ريخّية  الح�س�رة  اأوج  اإلى  متفّرقة  جم�عة  يو�سل  اأن 

ت�سيطر ح�س�رته وعلمه على الع�لم؛ وال�سيطرة العلمّية تجّر وراءه� اأي�سً� 

]كل ذلك[  الأخالقية؛  والف�س�ئل  القت�س�دي،  والرف�ه  ال�سي��سّية،  العّزة 

  .
(1(

اإذا اأ�سبحت الدولة اإ�سالمّية ب�لمعنى الواقعي للكلمة

ولكن اإلى الآن لم ن�سل اإلى الدولة الإ�سالمّية. ول يمكن لأحد الّدع�ء 

.
(2(

ب�أّن بلدن� بلدًا اإ�سالمّيً�

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )28/5/1384(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(.
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الدولة الإ�سالمّية مقّدمة لت�سكيل العالم الإ�سالمّي

عندم� نتج�وز هذه المرحلة، ي�أتي بعده� الع�لم الإ�سالمّي. من الدولة 

الإ�سالمّية يمكن ت�سكيل ع�لم اإ�سالمّي. النموذج الذي تحّقق، يمكن اإيج�د 

.
(1(

اأمث�له في الع�لم

يمكننا اأن نقّوي اأ�س�ض الح�سارة الإ�سالمّية

اإذا بقي ال�سعب اليراني كم� ك�ن، بحمد اهلل، اإلى الآن، و�سيكون هكذا بعد 

ذلك -بف�سل اهلل- مح�فظً� على وحدته المهّمة ووعيه، ويقظته، وارتب�طه 

راأ�س  على  دومً�،  تع�لى-  اهلل  -بف�سل  وك�ن  ب�لم�سوؤولين،  الوثيقة  وعالقته 

ف�سيتمّكن  ال�سعب،  هذا  على خدمة  يعملون  لئقون  م�سوؤولون  النظ�م،  هذا 

نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية المقّد�س من توطيد اأ�س�س الح�س�رة الإ�سالمّية 

 .
(2(

في هذا البلد، بل في جميع الدول الإ�سالمّية، والمجتمع�ت الإ�سالمّية

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )12/9/1379(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )6/2/1376(.





 العوامل المؤثّرة 

في الوصول إلى الحضارة اإلسالمّية
- األمل

حافظوا على نور الأمل حّيًا

من  القلوب.  في  حيًّ�  الأمل  نور  على[  ]نح�فظ  دائمً�  ُنبقي  اأن  علين� 

 
(1(

خالل نور الأمل ومن خالل ال�سعي �سن�سل -اإن �س�ء اهلل- اإلى الهدف.

اإّنن� ن�سير طبقً� للقوانين نف�سه� التي ك�ن الر�سول الأكرم P في اأ�سّد 

اإليه�. ففي ذلك  مراحل حي�ته �سعوبًة، ي�سعر ب�لأمل من خالل ال�ستن�د 

اليوم نف�سه الذي ح��سره كّل قومه في مّكة، وك�نت حي�ته في خطر، وُمنع 

واآخر  الط�ئف  اإلى  يومً�  الذه�ب  على  مجبرًا  وك�ن  بيته،  في  العي�س  من 

 .
(2(

ڤ} ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ  يقول:  ك�ن  اليوم  ذلك  في  ط�لب،  اأبي  �ُسَعب  اإلى 

والقوانين  ب�لعتم�د على اهلل  الكلم�ت؟  ق�ل هذه  اأمر  اأّي  ب�لعتم�د على 

الإلهّية، والمج�هدات التي ك�ن م�سّممً� على القي�م به�. نحن اأي�سً� ن�سير 

ونحن  ا�ستط�ع  هو  الأمل؟  نفقد  ِلَم  نف�سه�.  القوانين  ب�لعتم�د على هذه 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة في مدينة قم )19/10/1371(.

)2) �سورة ال�سعراء، الآية  115.
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ال�سنوات  الع�لم مئ�ت  الت�ريخ وجعل  ا�ستط�ع تغيير  اإّنه  اأي�سً� �سن�ستطيع. 

مت�أّثرًا ب�أحك�مه ونظ�مه؛ ونحن اأي�سً� �س�ئرون على الطريق نف�سه و�سوف 

 .
(1(

ن�ستطيع

المنتِظر يتحّرك ب�سوق واأمل 

اإنتظ�ر الموؤمن يعني العتق�د ب�أّن الفكر الإلهّي؛ الفكر النّير الذي ج�ء 

به الوحي للن��س ـ �سيعّم يوًم� الحي�ة الب�سرّية جمع�ء. اأحد اأبع�د النتظ�ر 

 � هو اأّن المنتِظر يتحّرك ب�سوق واأمل. النتظ�ر يعني: الأمل. ولالنتظ�ر اأي�سً

 .
(2(

اأبع�د مختلفة اأخرى

وروح  الي�أ�س؛  وعدم  ب�لم�ستقبل،  والأمل  الثقة  هو  النتظ�ر  اأبع�د  اأحد 

الخير  �سبيل  في  الن�س�ل  الن�س�ن  تعّلم  التي  هي  نف�سه�،  هذه  النتظ�ر 

وال�سالح؛ اإذا لم يكن النتظ�ر والأمل موجودين، فال معنى للن�س�ل؛ واإذا 

لم تكن الثقة ب�لم�ستقبل موجودة، فال معنى لالنتظ�ر؛ النتظ�ر الحقيقي 

 .
(3(

متالزم مع الطمئن�ن والثقة

العتقاد بالمهدوّية؛ اإحياٌء لروح الأمل في النفو�ض

ومن  الم�سلمة،  ال�سعوب  ابتالء  اإلى  اليوم،  الع�لمّي  ال�ستكب�ر  يميل 

جملته� ال�سعب الإيرانّي العزيز، بروح الي�أ�س واإلى اأن يقولوا: ل يمكن فعل 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من حر�س الثورة الإ�سالمّية )10/12/1368(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة )11/2/1369(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة )22/12/1368(.
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�سيء؛ م� من ف�ئدة بعُد! يريدون اأن يزرعوا الي�أ�س في الن��س ب�لقّوة. اإّنن� 

اإذ نقع في خ�سّم الأخب�ر الدع�ئّية والم�سمومة لالأعداء، ن�س�هد ب�أّم العين 

اأّن معظم الأخب�ر التي يعّدونه�، هي من اأجل زرع الي�أ�س في نفو�س اأبن�ء 

ال�سعب. لم�ذا؟ من اأجل اأن ي�أخذ الفورة والأمل من هذه الجم�عة الب�سرّية 

التي تعمل ب�أمل، وليحّولوهم اإلى موجودات مّيتة اأو �سبيهة ب�لأموات؛ لكي 

يمكنهم القي�م ب�لعمل الذي يريدون. مع �سعب حّي ل يمكنهم القي�م بم� 

ويمكن  زاوية؛  في  ُملقًى  للح�ّس  ف�قد  ذاهل،  للوعي  ف�قد  بج�سد  يريدون. 

لكّنهم  يريدون؛  م�  يفعلوا  اأن  يمكنهم  يريد-  بم�  يحقنه  اأن  �سخ�س  لأّي 

ب�لحركة  ومفعم  واٍع،  حّي،  ن�سيط  بموجود  ي�س�وؤون  م�  فعل  ي�ستطيعون  ل 

والحيوّية. 

عنده� يحيي العتق�د ب�لمهدوّية وب�لوجود المقّد�س للمهدّي الموعود 

)اأرواحن� له الفداء(، الأمل في النفو�س. واإّن الإن�س�ن المعتقد بهذا الأ�سل 

ل يعرف الي�أ�س اأبًدا؛ لم�ذا؟ لأّنه يعرف اأّن هن�ك نه�يًة �سعيدة حتمّيًة؛ ل 

.
(1(

عودة عنه�، في�سعى للو�سول اإليه�

 ن�ستطيع بمعونة الإيمان      

هذا هو الإيم�ن الذي يمكنه اأن يحّطم حكوم�ت ال�سي�طين والفراعنة، 

اأّن  الإ�سالم،  اأّي�م ظهور  وي�سحقه�؛ كم� حدث وتحّطمت. من ك�ن يت�سّور 

ببركة،  ت�ستطيع  مّكة،  اأنح�ء  من  ن�حية  في  �سعيفة  مظلومة  معدودة  عّدة 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء �سرائح ال�سعب المختلفة )25/9/1376(.
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هذه الآي�ت الإلهّية، اأن ت�سّكل اأكبر ح�س�رة في زم�نه�، واأن ترتقي ب�لتمّدن 

 ،
(1(

الب�سرّي وتطّوره، واأن توجد هذه ال�سلطة العظيمة وهذه الرعّية العظيمة

�سرع�ن  اأّنه  البع�س  ت�سّور  الزمن؟  امتداد  على  عزيزة  هكذا  وتبقى 

اأّن  يظّنون  ك�نوا  ـ 
(2(

ڻں} ں  ڱ  {ڱ     �سيءـ  كّل  �سيزول  م� 

الر�سول P لن يوّفق في الكثير من الحوادث التي حدثت له؛ { ڳ ڳ 

ہ  ۀ  و{ۀ   
(3(

ں} ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
. اأولئك الذين ي�سيئون الظّن ب�هلل، اأولئك الذين ل 

(4(
ہ ہ ہ}

يولون الأهمّية والعتب�ر لجوهرة الدين القّيمة-هم اأنف�سهم »القوم البور«. 

نحن -الم�سلمين- ل ينبغي اأن ن�سل اإلى هذا الحّد. القراآن يمكنه هداية 

 ويو�سله اإلى اإن�س�ن 
(5(

الإن�س�ن؛ يمكنه اأن يخرجه من اإن�س�ِن {ٻ پ}

اهلل  نحو  ي�سير  ؛ 
(6(

ڃ} ڃ    ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  {ڦ 

 .
(7(

وال�سيرورة اإليه ويالقيه

ترسيم المستقبل بيد اإلنسان نفسه

بقّوة،  وي�سلكونه  الطريق  هذا  يخت�رون  الأ�سخ��س  اأّي  معرفة  اإّن 

)1) اأّي الأّمة والمجتمع ال�سالمي العظيم.

)2) �سورة الفتح، الآية  6.

)3) �سورة الفتح، الآية  12.

)4) �سورة الفتح، الآية  12.

)5) �سورة الع�سر، الآية  2.

)6) �سورة الن�سق�ق، الآية 6.

)7) خط�ب الق�ئد في لق�ء الع�ملين في بعثة الحّج )25/10/1381(.
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الب�سر  ب�إرادة  مرتبطة  خيراته،  ين�لون  ول  عنه  يعر�سون  الأ�سخ��س  واأّي 

ب�أيديهم؛  وم�ستقبلهم  م�سيرهم  يخت�رون  من  اأنف�سهم  هم  واختي�رهم؛ 

 .
(1(

ع اأم�م الن��س لكّن هذا الطريق قد ُو�سِ

ال�ستفادة من ال�ستعدادات والقابلّيات

وكّل جم�عة من  الأفراد  كّل فرد من  وزم�ن،  كّل ع�سر  ب�لطبع، في 

ا�ستعدادهم  قدر  على  ]البعثة[  منه�  ي�ستفيدون  الب�سرّية،  الجم�ع�ت 

وق�بلّي�تهم. كم� ا�ستط�ع م�سلمو �سدر الإ�سالم اأن ي�ستفيدوا من مفهوم 

الع�لم  اأرج�ء  ك�ّفة  اإلى  الم�سيء  نوره�  وين�سروا  وحقيقته�،  البعثة 

الم�ستقيم،  ال�سراط  اإلى  كثيرين  اأن��سً�  يهدوا  واأن  الزم�ن،  ذلك  في 

الزمن  من  برهة  وفي  ذلك،  بعد  العبودّية.  حقيقة  اإلى  ويجذبوهم 

]الأمور[  الع�لم،  في  والعلم  والعظمة  المدنّية  تلك  ت�سكيل  ا�ستط�عوا 

الع�لية،  الت�ريخ  اأ�سوار  خلف  من  ُيرى  الآن،  اإلى  بريقه�  يزال  ل  التي 

التطّور  ذلك  بنعم  يتنّعم  الع�لم  زال  ول  الطويلة،  الزمنّية  والم�س�ف�ت 

العلمّي، وال�سن�عّي، والفكرّي، والمعرفّي، والمدنّي. في جميع الع�سور 

من  المن��سبة  ال�ستف�دة  ي�ستفيدوا  اأن  الم�سلمون  ا�ستط�ع  حيثم�   � اأي�سً

ا�ستعداده،  قدر  على  ال�ستف�دة  ا�ستط�ع  اإن�س�ن  وكّل  �سعدوا.  الإ�سالم، 

 .
(2(

فقد جلب ال�سع�دة اإلى نف�سه

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )20/3/1380(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )26/8/1377(.
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- القيام والعمل بإخالص وصدق

الر�سول  خ��سه�  التي  المع�رك،  ب�إحدى  مرتبطة  الآية  هذه  اأعّزائي! 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   } :P

 اهلل ك�فين� وح�مين�. ب�لطبع { ىئ 
(1(

حب} جب  يئ  ىئ  مئ 
يئ جب حب} ل ي�سّح اإطالقه� في المخ�دع وفي غرف المن�مة. اإّنن� 
ل نفعل �سيًئ�، ول ن�سعى �سعًي�، ول نقوم بحركة، ول نعّر�س نف�ًس� لخطر، ول 

ثّم نقول:{ ىئ يئ جب حب}!  نريق �سيًئ� من م�ء وجوهن�، ومن 

ب�س�حة  �سبيله؛ هذا مرتبط  الذي ل يج�هد في  يكفي  لن  تع�لى  ل، ف�هلل 

وحرب  ع�سكرّية  حرًب�  تكن  لم  واإن  حرب،  �س�حة  في  اليوم  اإّنن�  الحرب؛ 

وللنظ�م  لالإ�سالم  بجّد  مع�دين  الع�لم  م�ستكبرو  ك�ن  للّم�  وحي�ة.  موت 

الإ�سالمّي، ف�إّنن� في كّل عمل جّيد نقوم به، وكّل ق�نون جّيد ن�سعه، وكّل 

اإجراء جّيد نقوم به، وكّل حكم جّيد نحكم به، وكّل �سلوك ح�سن يظهر مّن�، 

وكّل عمل جّيد يوؤّدي اإلى تقوية هذا النظ�م وتقوية الإ�سالم، اإذا م� �سدر 

عّن�، نكون في الواقع، وّجهن� �سربًة اإلى الأعداء. هن� يمكن للمرء اأن يقول: 

 :� { ىئ يئ جب حب}. و�سيكون جواب اهلل تع�لى، اأي�سً

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }
. 

(2(
ٺ ٺ ٺ}

)1) �سورة اآل عمران، الآية  173.

)2) �سورة اآل عمران، الآية  174.
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الدعوة اإلى التحّرك والقيام

في  تع�لى  واهلل  والقي�م.  التحّرك  اإلى  الن��س   P الر�سول  دع�  لقد 

: القي�م: التحّرك: 
(1(

الآي�ت الأولى التي نزلت على الر�سول، ق�ل: {ے ۓ}

الخروج من ح�لة الركود والجمود واعتب�ر النف�س م�سوؤولة. {ۉ ې 

؛ القي�م هلل في جميع ظروف الحي�ة الب�سرّية، هو 
(2(

ېې ې ى ى}
اأيٍّ من الأهداف  الحّل للم�س�كل، ومن دون القي�م والتحّرك ل يمكن بلوغ 

   .
(3(

العلي�

موعظة القراآن اله�ّمة موّجهة اإلى اأولئك الذين لم ي�سرعوا اإلى الآن في 

مح�ربة الب�طل- اأن يقوموا هلل؛ مثنى وفرادى ثم يتفّكروا. هذه الموعظة 

موّجهة دوًم� اإلى كّل الموؤمنين ب�هلل الحّي وبقّوته الدائمة. لقد �س�هدن� في 

اأّنهم حين عدّوا  اأو جم�عي،  اأن��ًس�، �سواًء على نحو فردّي  ت�ريخ الإ�سالم 

واأّدوا تكليفهم  القي�م به�، وق�موا هلل  بّد من  القي�م هلل فري�سًة واجبًة ل 

ن�لوا  اآخر-  هدف  لأّي  ل  اهلل؛  اأجل  من  فقط  ـ  هلل  القي�م  هذا  هو  الذي 

مق�سودهم وهدفهم. لو لم تكن روحّية القي�م هلل موجودة في الم�سلمين 

لم�  والنك�ر-  الم�س�كل  تواجه   P الر�سول  دعوة  ك�نت  التي  الأّي�م،  في 

روحّية  بوجود  ن�سعر  لم  لو  العظيمة،  ثورتن�  في  وكذلك  الإ�سالم؛  انت�سر 

القي�م هلل في الن��س، ولم يقم ق�ئدن� العظيم ال�س�أن هلل وانتظر؛ ليرى م�ذا 

)1) �سورة المّدّثر، الآية  3.

)2) �سورة �سب�أ، الآية  46.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )2/7/1382(.
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اأو انتظر ال�سعب ليرى الخّطة والبرن�مج  يقول الآخرون وم�ذا �سيفعلون، 

 .
(1(

اللذين �سُيعّدان له-  لك�ن من المتيّقن اأّن الثورة لن تنت�سر

الم�سلمين  الم�سلمين در�ًس�، م� دام هو موجود بين  الإ�سالم  لقد عّلم 

ف�ستكون نتيجته ال�سطوع والت�أّلق والت�س�مي المعنوّي والم�دّي- ذلك الدر�س 

�، تكون نتيجته ال�سطوع  هو الجه�د الخ�ل�س. فحيثم� يكون الجه�د خ�ل�سً

اأن يكون  اأن يكون هلل، ويمكن  الخ�ل�س يمكن  الجه�د  ب�لنتيجة،  والت�أّلق. 

لغير اهلل  ك�ن  واإن  يزول؛  ول  اأبديًّ�، خ�لًدا  �سيكون  ك�ن هلل  اإن  لغير اهلل. 

فلن يدوم. قد يكون �سخ�س ع��سًق� ل�سخ�س اآخر، فيقوم بتحّرك خ�ل�س 

من اأجله؛ اأو قد يكون ع��سًق� لوطنه، فيقوم بتحّرٍك خ�ل�س من اأجله. هذه 

التحّرك�ت ل تدوم، وتبقى م� دامت هذه الحم��سة وال�سعور موجودان فيه. 

وبمجّرد اأن يبرد هذا ال�سعور فيه بمقدار ذّرة، يفتح عينيه ويقول في نف�سه: 

اأذهب اأن� للموت؛ لي�أكل فالن ولت�ستّد عنقه غلظة؟! اأّم� لو ك�ن الجه�د هلل، 

الإن�س�ن، كثر  العقالنّية في  الدّقة  ازدادت  الأمر كذلك. فكّلم�  فلن يكون 

؛ م� قّدمن�ه 
(2(

اأّن {ڃ ڃ چڃ چ چ چ ڇڇ} جه�ده؛ ذلك لأّنه يعلم 

     .
(3(

من اأجل اهلل يبقى

ال�سمود؛ �سرط لبلوغ الح�سارة الإ�سالمّية

اإّن جوهرة ال�سمود والمق�ومة في �سعب م�، هي جوهرة نفي�سة وثمينة؛ 

)1) من كالم الق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )16/3/1359(.

)2) �سورة النحل، الآية  96.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء ق�دة حر�س الثورة الإ�سالمّية )29/6/1373(.
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بهذه الجوهرة نف�سه�؛ ومن خالل الهداية الإلهّية؛ ومن خالل المدادات 

المعنوّية الغيبّية، والأدعية الزاكية والهداي�ت المعنوّية لولّي اهلل الأعظم 

)اأرواحن� فداه(- �سيتمّكن ال�سعب الإيراني، بف�سل اهلل، من اإعالء �س�أن 

الح�س�رة  �سرح  واإق�مة  الع�لم،  في  اأخرى  مّرة  الإ�سالمّية  الح�س�رة 

اأن  اأنف�سهم  ال�سب�ب  على  الحتمي.  م�ستقبلكم  هذا  العظيم.  الإ�سالمّية 

يعّدوا اأنف�سهم لهذه الحركة العظيمة. وعلى القوى الموؤمنة والمخل�سة اأن 

 .
(1(

تجعل هذا الأمر هدًف� له�

P ا�ستقامة النبّي  الأكرم

في  مثله�  اإلى  الإ�س�رة  يمكن  ل  ا�ستق�مًة  ]النبي[  ا�ستق�مته  ك�نت  لقد 

الت�ريخ الب�سرّي. لقد اأظهر ا�ستق�مًة، ا�ستط�ع من خالله� ت�أ�سي�س هذا البن�ء 

الإلهّي المحكم الأبدّي. وهل ك�ن يمكن ذلك من دون ال�ستق�مة؟ ب��ستق�مته 

في  اأق�م  ب��ستق�مته،  اأ�سح�ب؛  هكذا  رّبى  ب��ستق�مته،  ممكنً�؛  ذلك  اأ�سبح 

الخ�لد،  الب�سرّي  التمّدن  خيمَة  يت�سّوره،  اأحد  يكن  لم  الذي  المك�ن  ذلك 

 .
(2(

و�سط �سحراء الحج�ز الق�حلة؛ { ې ېى ى ائ ائەئ}

بقوله: { ڈ ژ ژ ڑ  �سورة هود  النبّي في  تع�لى  يخ�طب اهلل 

�سورة  »�سّيبتني  قوله:   P النبّي  عن  رواية  في  ج�ء   .
(3(

{ ڑ ک ک کک 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الأ�سرى المحّررين والجرحى )29/5/1376(.

)2) �سورة ال�سورى، الآية  15؛ من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )23/2/1379(.

)3) �سورة هود، الآية  112.
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؛ وحين �ُسئل: اأّي مو�سع منه�؟ ق�ل: هذه الآية { ڈ ژ ژ}. 
(1(

هود«

ِلَم ت�سّيب الر�سول؟ لأّن هذه الآية تقول: اثبت وا�ستقم على هذا الطريق كم� 

»ال�سراط«؛  هو  هذا  �سعب.  اأمر  نف�سه  الثب�ت  وهذا  عليه.  وا�سبر  مرت 
ُ
اأ

ال�سراط الذي �سّورته لن� الآي�ت يوم القي�مة. اإّن ب�طن عملن� وطريقن� في 

اإّنن� الآن ن�سير على ال�سراط؛ علين� رع�ية  هذه الدني� هو ال�سراط نف�سه. 

الدّقة. اإذا اأراد الإن�س�ن اأن يراعي الدّقة في كّل اأعم�له، ف�إّن ذلك �سينتهي 

بم�سيبه. لكّن الأهّم من هذا كّله، بنظري، الجملة الت�لية: 

{ ڑ ڑ ک}. لم يكن النبّي وحده الم�أمور ب�ل�ستق�مة؛ ل بّد اأّنه� ت�أمر 
جموع الموؤمنين العظيمة، ب�ل�ستق�مة على هذا الطريق. ف�لن��س الذين هم 

من ن�حية، في معر�س هجوم البالي�، وم�س�كل الحي�ة:  الأعداء، المت�آمرين، 

المترّب�سين �سّرًا، والقوى الم�سيطرة - ومن ن�حية اأخرى، هم مورد هجوم 

اأهوائهم النف�س�نّية: رغب�ت الإن�س�ن النف�س�نّية، ونف�سه العديمة ال�سبر التي 

تميل اإلى زخ�رف الدني� وتنجذب نحوه� - ينحرفون عن هذا ال�سراط يميًن� 

وحّب  الجن�سّية،  وال�سهوات  الم�ل  وحّب  ة،  والف�سّ الذهب  حّب  اإّن  �سم�ًل.  اأو 

وتجّره  الإن�س�ن  عنق  في  ر�سًن�  منه�  كّل  ي�سع  اأمور  هي  واأمث�له�،  المن�سب 

نحوه�. اإّن المق�ومة والثب�ت في مق�بل هذه الأمور بحيث ل تزّل قدم الإن�س�ن، 

وتثبيت الموؤمنين في الخّط الم�ستقيم بين ه�تين الج�ذبتين القوّيتين: ج�ذبة 

�سغوط الأعداء وج�ذبة ال�سغط النف�سي للقلب المنق�د لالأهواء؛ وهدايتهم: 

.
(2(

»ومن تاب معك«- اأغلب الظّن اأّنه� هي التي  �سّيبت الر�سول

)1) المحّقق الأردبيلي، زبدة البي�ن، �س167.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء التعبوّيين )6/1/1385(.
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ه      
ّ

- االرتباط بالل

اإلى اهلل  اأن ل نن�سى التوّجه والتو�ّسل  ب�لطبع، في هذا الطريق، علين� 

بتلك   P النبّي  وقد ك�ن  ال�سب�ب.  قبل  ة من  له - وخ��سّ والدع�ء  تع�لى 

اإّن  تع�لى.  اهلل  اإلى  وتو�ّسل  وتوّجه  ت�سّرع  ح�ل  في  دوًم�  الملكوتّية،  القّوة 

من  به،  القلبّية  والعالقة  فداه(  )اأرواحن�  الأعظم  اهلل  ولّي  اإلى  التو�ّسل 

للذكر  الأهّمّية  واإيالء  ب�هلل،  والرتب�ط  المعنوّي�ت،  تقوية   ... وظ�ئفن�. 

اإّن تقوية عالقتن� ب�هلل، وال�سعي في  والدع�ء والتو�ّسل، هي من وظ�ئفن�. 

ال�سوؤون الدنيوّية - الأعّم من طلب العلم والمعرفة وال�سعي في طريق البن�ء 

- والوعي ب�لم�س�ئل ال�سي��سّية والقت�س�دّية، والأهّم من ذلك كّله، الحف�ظ 

اإن �س�ء اهلل- في الم�ستقبل  على الأمل؛ كّله� عوامل وخ�س�ئ�س �سُتنّور- 

القريب، وجه الب�سيطة كّله بنور الجمهورّية الإ�سالمّية، و�ستجعل الب�سرّية 

اّتح�د  على  �س�هًدا  الإيراني  ال�سعب  و�ستجعل  الإ�سالم،  برك�ت  تنتفع من 

.
(1(

الب�سرّية، ووحدته� على وجه الر�س

ا�ستعانة النبّي  P الدائمة باهلل تعالى

  ... في اأوق�ت ال�سّدة، لم يكن يلحظ اأّن ت�سّرعه هلل وطلبه العون منه، 

اإليه؛  قد يترك هذا النطب�ع في اأذه�ن مخ�طبيه وم�س�هديه والن�ظرين 

اإّنني ع�جز بذاتي، ول  العب�رة:  اأّنه ع�جز بذاته. ك�ن يقول ب�سريح  وهو 

يمكنني فعل �سيء من دون عون اهلل تع�لى. في معركة الأحزاب، عندم� 

كّل  من  والموؤمنيَن  والر�سوَل  المدينة،  يح��سرون  جميًع�  الأعداء  ك�ن 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من �سرائح ال�سعب المختلفة )19/10/1371(.
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ج�نب؛ بق�سد ا�ستئ�س�ل الإ�سالم والقراآن والنظ�م الجديد من الجذور، 

جث� الر�سول P على ركبتيه اأم�م اأعين الن��س! وذلك اإلى ج�نب تنظيم 

الجي�س، واإلى ج�نب التدابير الذكّية التي اُتخذت هن�ك، واإلى ج�نب ح�ّس 

الن��س على المق�ومة- وكّرر هذا الأمر مرارًا على م� ج�ء في كتب ال�سيرة- 

رفع الر�سول P يديه نحو ال�سم�ء، وراح يت�سّرع، يبكي ويقول: اإلهّي! اأعّن� 

    .
(1(

وامددن� ب�لن�سر ووّفقن�

باع الكامل للنموذج النبوّي
ّ

- االت

العمل بقوانين الإ�سالم؛ طريُق الو�سول اإلى الهدف

ك�نت هذه الولدة ]ولدة النبّي[ طليعة الرحمة الإلهّية لت�ريخ الب�سرّية. 

. هذه 
(2(

وقد ُعّبر في القراآن عن وجود الر�سول بعب�رة { گ گ     }

الرحمة غير محدودة، ت�سمل: التربية، التزكية، التعليم، وهداية الن��س اإلى 

ال�سراط الم�ستقيم، وتطوُّر الن��س في مج�لت الحي�ة الم�دّية والمعنوّية 

ة ب�أن��س ذلك الزم�ن؛ مرتبطة ب�لت�ريخ كّله:  �. كم� اأّنه� لي�ست مخت�سّ اأي�سً

هو  الهدف  ذلك  اإلى  الو�سول  وطريق   .
(3(

{ ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   }

 .
(4(

العمل بمع�رف الإ�سالم وقوانينه التي ُبّينت للب�سر

هكذا كان الإمام الخميني }

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء ممّثلي مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي )29/3/1379(.

)2) �سورة الأنبي�ء، الآية  107.

)3) �سورة الجمعة، الآية  3.

)4) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )29/2/1382(.
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التي  والهجرة  الجه�د  خالل  من  الخميني[  ]الإم�م  اأ�سبح  لقد 

چ  چ   } لالآية:  م�سداًق�  الإلهّية،  الولية  كنف  في  الموؤمنين  تجعل 

خالل  ومن   .
(1(

ڍ} ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
زمرة  في  �س�ر  اهلل؛  �سبيل  في  كّفه  على  روحه  وو�سعه  للخطر،  مواجهته 

ڻ  { ڻ  بقوله:  الثن�ء،  منتهى  عليهم  اهلل  اأثنى  الذين  الأ�سخ��س 

الت�ريخي  قي�مه  خالل  ومن   .
(2(

ہہ} ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
وتحرير  والعدل،  الق�سط  لإق�مة  النظير  المنقطع  و�سعيه  اهلل،  �سبيل  في 

الم�ست�سعفين من الظلم والتمييز- ا�ستج�ب للنداء الإلهّي: { ھ ھ 

، ا�ستج�بًة تبعث على الفخر. وجعل من 
(4(

 و{ ٻ پ پ}
(3(

ھ }
الغ�سب والبراءة من الم�سركين والكّف�ر المع�ندين؛ ومن الرحمة والموّدة 

 .
(5(

ڀڀ} ڀ  پ      پ  پ   } لالآية:  ت�ّمً�  م�سداقً�  الع�لم  لم�سلمي 

ومن خالل المن�ج�ة والتهّجد والت�سّرع الخ�ل�س، �س�ر في �سلك: {ڍ ڌ 

 لقد ك�ن اآمرًا ب�لمعروف، ون�هيً� عن المنكر، 
(6(

ڌ ڎ ڎ ڈ}
ومج�هدًا في �سبيل اهلل. ومن خالل قطع كّل رابطة، ل تن�سجم مع محّبة 

)1) �سورة الأنف�ل، الآية  72.

)2) �سورة البقرة، الآية  207.

)3) �سورة الم�ئدة، الآية  8.

)4) �سورة الن�س�ء، الآية  135.

)5) �سورة الفتح، الآية  29.

)6) �سورة ال�سراء، الآية  79.
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چڇ  چ  چ  چ  ڃ   }  :
(1(

لالآية م�سداقً�  اأ�سبح  فيه،  والفن�ء  الحّق 

  .
(2(

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ}
اأ�س�ض الجمهورية الإ�سالمّية هي نهج الإمام    

واأ�س�س  نف�سه  الإم�م  نهج  هي  التي   - الإ�سالمّية  الجمهورّية  اأ�س�س  اإّن 

اأ�س��س  وهي  اأهّمية،  ذات  الإ�سالمّية  اإيران  في  هي   - الموؤّكدة  الإ�سالم 

حي�تن� ال�سي��سّية والجتم�عّية، رغم اأنوف الأعداء. وال�سعب الإيراني لن 

الأ�سيل  المحّمدي  الإ�سالم  ظّل  في  الحي�ة  عن  ظرف،  اأّي  تحت  يتخّلى، 

ل من خالل الت�سحي�ت وبذل اأعّز النفو�س، واإّن اأ�سول الإم�م  الذي تح�سّ

الخميني- وعلى راأ�سه�، اأ�سل عدم الف�سل بين الدين وال�سي��سة، ومق�ومة 

الحّية  الأ�سول  �ستبقى  والقراآن-  الإ�سالم  لعزل  الم�دّية  المدنّية  �سغوط 

  .
(3(

دوًم� للجمهورّية الإ�سالمّية

ّ
- تعليم العلم والمطالبة بالحق

حين لم يكن هن�ك في الع�لم خبر عن العلم والتعّلم والدر�س والكت�بة 

ب�لقلم  واأق�سم  چ}،   } بـ  وقراآنن�  اإ�سالمن�  ابتداأ  والتعليم،  التعّلم  واآث�ر 

اأ�سير الحرب مق�بل ب�سع كلم�ت يعّلمه� للم�سلمين. يعود  والكت�بة، وحّرر 

هذا الأمر اإلى اأربعة ع�سر قرنً� خلت. اأعم�ل الإ�سالم ونبّين� الأكرم هذه 

 .{ الخميني  الم�م  اأربعين  ذكرى  مرا�سم  اختت�م  في  ال�سريف  الإيراني  لل�سعب  ر�س�لة  من   (1(

.)23/4/1368(

)2) �سورة المج�دلة، الآية  22.

)3) بي�ن الق�ئد لحّج�ج بيت اهلل الحرام )28/2/1372(.
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نف�سه�، هي التي اأّدت اإلى اأن ي�سبح المجتمع العربي الأّمي- الأّمي هو غير 

 - وفي وقٍت، ك�نت اأوروب� 
(1(

المتعّلم؛ { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}

الج�مع�ت  كبرى  لديه  مجتمعً�  ي�سبح[  ]اأن  الجهل-  وط�أة  تحت  ترزخ 

واأعظم العلم�ء، وكثيرون من اأمث�ل: الف�رابي وابن �سين� ومحمد بن زكرّي� 

الجهل  مح�ربة  اأّن  اأي  غيرهم.  واآخرين  البيروني  ريح�ن  واأبي  الرازي 

والحّث على العلم والتعّلم والح�ّس عليه، جعل المجتمع الإ�سالمّي يتقّدم، 

ر اأجمع. ب�لطبع، لقد تراجعن�  ب�سبعة اأو ثم�نية قرون، على الع�لم المتح�سّ

يمكنن�  الآن،  ولكّنن�  هن�؛  اإلى  اأمرن�  وو�سل  الم�سلمون  تك��سل  ذلك،  بعد 

البدء من جديد. ق�مت الثورة من جديد، وع�د الإ�سالم اإلى �س�حة الحي�ة 

  .
(2(

من جديد، ولم يعد بعد من معنًى لالأمّية

كم� ك�ن لالإ�سالم التحّرك الأهّم ب�ّتج�ه العلم والت�سويق والحّث الأكبر 

عليه، ظهرت الح�س�رة الإ�سالمّية بف�سل الحركة العلمّية التي بداأت منذ 

اليوم الأّول لظهور الإ�سالم. ولم يكد يم�سي قرن�ن على ظهور الإ�سالم حّتى 

.
(3(

� في تلك البيئة ظهرت الحركة العلمّية الإ�سالمّية النوعّية؛ وذلك اأي�سً

هذه هي المعرفة نف�سه� التي انتهت ب�لعلم وتح�سيله، واأو�سلت المجتمع 

.
(4(

الإ�سالمّي اإلى اأوج التمّدن العلمي

)1) �سورة الجمعة، الآية  2.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من �سرائح ال�سعب المختلفة )4/7/1369(.

)3) خط�ب الق�ئد في لق�ء النخب ال�سب�بّية والطاّلب الج�معّيين )5/7/1383(.

)4) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )18/2/1377(.
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ال�سوؤال مقّدمة للو�سول اإلى الحّق

ال�ستف�س�ر مقّدمة التوجيه الدائم للب�سر ومفت�حه. ولو لم تكن ح�لة 

م�  الإن�س�ن،  في  موجودة  عنه  والبحث  الحّق  وطلب  والبحث  ال�ستف�س�ر 

ك�نت لتحدث اأّي ِهداية في الع�لم، ولم� �ُسِلك اأّي طريق للكم�ل... هذا 

للبحث  ومفت�ح  مقّدمة  وال�سوؤال  ف�ل�ستف�س�ر  الب�سر.  في  طبيعّي  اأمر 

وتحقيق  والو�س�ل  الو�سول  وب�لت�لي  وللم�سير؛  اإليه  والو�سول  الحق،  عن 

 .
(1(

المبتغى

ف�لإ�سالم العزيز، اأكبر م�سّجع على العلم... واليوم ... الجه�د العلمي 

.
(2(

اأحد اأعظم فرائ�سن�

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء لجنة الأطف�ل والن��سئة في اإذاعة جمهورّية اإيران الإ�سالمّية )1/2/1371(.

)2) ر�س�لة بمن��سبة اإع�دة افتت�ح الج�مع�ت )6/7/1378(.



عوامل الحفاظ على الحضارة اإلسالمّية وتطويرها
 تقول اإّن الإ�سالم 

(1(
اأعّزائي! اأقول لكم: اإّن ه�تين الآيتين مًع�. هذه الآية

جهة،  من  وال�ستدلل  المنطق  اأّنه�  قلن�  والتي   - الذاتّية  عوامله  ظّل  في 

عن  ل  الع�لم؛  على  ي�سيطر  �سوف  اأخرى-  جهة  من  الجتم�عّية  والعدالة 

طريق الت�آمر، ول عن طريق ال�سيف، ول عن طريق الأعم�ل التي يتو�ّسله� 

اأعداء الإ�سالم دومً� في الأم�كن الأخرى، والتي يتو�ّسله� اأعداء الجمهورّية 

�؛ بل عن طريق المنطق وتطبيق العدالة. هذه اآية. والآية  الإ�سالمّية الآن اأي�سً

؛ فليهّددوا م� �س�ءوا. 
(2(

� هي: { ڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ} ال�س�بقة اأي�سً

وكون اهلل �سبح�نه يعّد كيد الأعداء �سعيفً� في مق�بل الإ�سالم، ل ينطبق فقط 

الأعداء  النبي؛ هذا يعني جميع موؤامرات  على كيد كّف�ر قري�س في ع�سر 

�سّد الجمهورّية الإ�سالمّية؛ اأي، الح�س�ر القت�س�دي والموؤامرات الدع�ئّية 

المنت�سرة في كّل مك�ن وال�سغوط ال�سي��سّية والجل�س�ت المتوا�سلة لل�سه�ينة 

المو�سو�سين مع القوى الأخرى المع�دية للجمهورّية الإ�سالمّية، والعمل لياًل 

ونه�رًا �سّد الجمهورّية الإ�سالمّية؛ ي�سمل كّل هذه الأمور. يقول القراآن في 

وحدة هذا  مق�بل  وفي  وبطريق اهلل-  ب�لإ�سالم  ال�سعب  التزام هذا  مق�بل 

ال�سعب وترابطه، وفي مق�بل الع�سق الذي حّتم على هذا ال�سعب، منذ اليوم 

)1) �سورة ال�سف، الآية  9؛ »هو الذي اأر�سل ر�سوله ب�لهدى ودين الحّق ليظهره على الدين كّله ولو كره الم�سركون«.

)2) �سورة ال�سّف، الآية  8.
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الأّول، ال�سير في طريق اهلل والقراآن، وفي مق�بل ا�ستق�مة هذا ال�سعب و�سبره 

وحكمته ووعيه- ف�إّن جميع هذه القوى، وجميع هذه الموؤامرات، وجميع هذه 

 .
(1(

التح�يالت والتكّتالت وجميع هذه العداوات؛ محكومٌة ب�لف�سل!

- االلتزام المتعّصب باإليمان

الب�سر  �سع�دة  هدفه  البعثة  اأ�س��س  على  مبنّيً�  يكون  الذي  النظ�م  اإّن 

]ايالء  الهدفين  ذينك  خالل  من  اإّل  يتي�ّسر  ل  وهذا  عي�سهم؛  وراحة 

الأهمّية للقيم المعنوّية والعدالة[. واإذا م� ح�سل ذلك، فلن يكون هن�ك 

اليوم،  ذلك  ح�سل  الذي  م�  الكثيرون،  يت�س�ءل  للعداوات.  اأثر  بعد  من 

حيث ك�نت هن�ك قّوت�ن عظمي�ن، وكالهم� ت�آمرت� �سّدن�، ولم تتمّكن� من 

القّوتين  اإحدى  زالت  حيث   � اأي�سً اليوم  الإ�سالمّية؟  الجمهورّية  من  النيل 

اأو  المتقّدمة  الدول  �سواًء   - وعمالوؤه�  هي  ت�ستطيع  لن  الث�نية،  وبقيت 

والذّلة،  الحق�رة  ب�ب  من  اأميرك�  مع  التع�ون  قبلت  التي  ال�سعيفة  الدول 

وتتع�مل معه� - توجيَه �سربًة اإلى الجمهورّية الإ�سالمّية. وال�سّر في ذلك 

هو الإيم�ن، واهتم�م الن��س ب�لدين والتزامهم به، وح�سور المعنوّي�ت في 

   .
(2(

حي�ة الن��س، وهذا الإح�س��س ب�أّن نظ�م المجتمع ي�سير ب�ّتج�ه العدالة

الحرب الناعمة، هادئة ومن دون �سجيج

�سّجة.  اإحداث  دون  ومن  بهدوء  يعمل   ،
(3(

ك�لقلم الن�عمة  الحرب 

الموؤمن،  ال�سب�ب  �سرف  على  العمل  الن�عمة،  الحرب  اإحدى طرق  ك�نت 

. )1/1/1376( Q �1) خط�ب الق�ئد في جموع زّوار مق�م الإم�م الر�س(

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )29/9/1374(.

)3) ي�سبه الق�ئد هذه الحرب ب�أداء القلم الذي يكتب ويعبر بهدوء ودون موانع.
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الحف�ظ على  نف�سه ع�مل في  والذي هو  لالإيم�ن،  التع�سبّي  التزامه  عن 

اأي:  الم��سية؛  القرون  في  الأندل�س  في  اّتبعوه  نف�سه  الأمر  م�؛  ح�س�رة 

�سغلوا ال�سب�ب في الع�لم ب�لف�س�د، واّتب�ع ال�سهوات، و�سرب الخمر، واأمث�ل 

�سمح  ل  يدّوي،  عندم�  الأمر...  هذا  على  الآن  يعملون  وهم  الأمور.  هذه 

الخفّية  الأعداء  الن�جم عن حرب  والعقيدة،  الإيم�ن  انهدام  اهلل، �سوت 

اأّيه� ال�سعب والقوى الثق�فّية  يقظين - ل  اأنتم  والم�كرة - اإذا لم تكونوا 

�سبيل بعد للعالج. عندم� يكون هن�ك تنظيم�ت، تف�سد ال�س�ّب في ريع�ن 

 .
(1(

ال�سب�ب؛ والأعداء الآن يعملون على هذا الأمر

- الجهاد والصمود

الظلم�ني  ع�سره  ع�لم  مواجهة  في   P الأكرم  الر�سول  ي�سطرب  لم 

من  قليلة  قّلة  به  اأح�طت  عندم�  اأم  وحيدًا،  ك�ن  عندم�  مّكة  في  �سواًء   -

و�سن�ديد  الم�ستكبرين،  العرب  زعم�ء  مق�بل  في   يقف  وك�ن  الم�سلمين- 

الن��س  ع�ّمة  اأو  الط�ئلة،  واأيديهم  ال�سّيئة  ب�أخالقهم  المتعجرفين،  قري�س 

الذين لم ين�لهم حّظ من المعرفة- لم يخف؛ ق�ل كالمه الحّق، كّرر القول، 

�سرح، بّين، تحّمل الإه�ن�ت، وال�سعوب�ت والعن�ءات، اإلى اأن تمّكن من جلب 

عدد كبير اإلى دين الإ�سالم. و�سواًء عندم� �سّكل الحكومة الإ�سالمّية، وا�ستلم 

� ك�ن للر�سول P اأعداء  الحكم بنف�سه كرئي�س لهذه الحكومة؛ يومذاك اأي�سً

ومع�ر�سون متنّوعون �سواًء القب�ئل العربّية الم�سّلحة - البدائّية التي ك�نت 

منت�سرة في ك�ّفة اأرج�ء �سحراء الحج�ز واليم�مة، والتي ك�ن على الدعوة 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء م�سوؤولي مديرّية التربية والتعليم )21/5/1371(. 
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الكب�ر  الع�لم  ملوك  اأم   - يح�ربونه�  هم  وك�نوا  ت�سحلهم،  اأن  الإ�سالمّية 

امبراطورّيتي  اأي:  الع�لم؛  في ذلك  العظميين  القّوتين   - الزم�ن  في ذلك 

الفر�س والروم حيث بعث الر�سول الأكرم P اإليهم� ب�لر�س�ئل، ح�ججهم�، 

خ�طبهم�، حّرك الجيو�س، تحّمل ال�سع�ب، ع�نى ح�س�رًا اقت�س�ديً� وو�سل 

اأن  دون  اأّي�م من  ثالثة  اأو  يوم�ن  يمّر  ك�ن  اأّنه  اأحي�نً�،  المدينة  ب�أهل  الأمر 

يح�سلوا على الخبز؛ لي�سّدوا به رمقهم. اأخط�ر كثيرة اأح�طت ب�لنبّي من 

كّل �سوب، اأث�رت قلق البع�س، وزلزلت اآخرين، وجعلت البع�س الآخر يتذّمر، 

P لم  الر�سول الأكرم  الليونة والمه�دنة؛ لكّن  النبّي على  واآخرين يحّثون 

ب�لمجتمع  تقّدم  وبقّوة  هذين،  والجه�د  الدعوة  ميدان  في  لحظًة  يخ�سع 

الإ�سالمّي اإلى الأم�م حتى و�سل اإلى ذروة العّزة والقّوة. وذلك النظ�م نف�سه 

والمجتمع نف�سه، تمّكن في ال�سنوات الت�لية بف�سل ثب�ت الر�سول في مي�دين 

.
(1(

القت�ل والدعوة، من التحّول اإلى القّوة الأولى في الع�لم

- الزهد وعدم االهتمام بالدنيا

نهج  وفي  الرواي�ت،  في  نراه�  التي  والتو�سي�ت  الت�أكيدات  هذه  كّل 

حول   ،R والعظ�م  والأئمة   P الأكرم  النبّي  اأح�ديث  وفي  البالغة، 

الزهد في الدني� وعدم الهتم�م بزخ�رفه�، من قبل ال�سخ�س- هو ب�سبب 

الت�أثير العظيم لهذا الع�مل. ب�لطبع، لقد ظّن اأعداء الإ�سالم والم�سلمون 

المنحرفو التفكير اأو اأظهروا اأّن الإ�سالم بدعوته اإلى الزهد، اإّنم� يدعو اإلى 

)1) من كالم للق�ئد في خطبتي �سالة الجمعة في طهران )5/7/1370(.
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ترك الدني�، بمعنى مظ�هر ع�لم الوجود ومظ�هر الحي�ة؛ في ح�ل لم تكن 

المذمومة  والدني�  ال�سّيئة  الدني�  المق�سود هو  بل ك�ن  الم�س�ألة؛  هذه هي 

وم� و�سعته اأن� واأنتم هدفً� لأنف�سن� وم�س�لحن� الم�ّدّية، و�سعين� وراءه. هذا 

 .
(1(

هو ال�سيء الموؤّدي اإلى البالء والخراب واأ�س��س جميع الم�س�ئب

- اجتناب التفرقة

على اإخوانن� الأعّزاء، اأتب�ع مذهب اأهل البيت R، في اأّي مك�ن من 

الع�لم ك�نوا، اأن ل ين�سوا هذه الم�س�ألة اأبدًا... األ وهي اإيج�د الوحدة والموّدة 

ت�سمحوا  ل  ي�ستغّلونكم.  الأعداء  تَدعوا  ل  الأخرى.  الإ�سالمّية  الفرق  مع 

اأن ي�سعفوا الأخّوة ويمحقوهم بع�سهم ب�أيدي بع�س؛ { ٻ ٻ  لالأعداء 

. عليكم اأن تعدّوا كّل من في الع�لم الإ�سالمّي اإخوًة 
(2(

پ پ پپ }
لكم. منظومة الإ�سالَم اليوَم هي في معر�س الخطر من قبل الأعداء. واأ�سل 

 .
*(3(

الدين اليوم، معّر�س لل�سغط والتهديد من قبل قوى ال�ستكب�ر الع�لمي

الحفاظ على الوحدة على �سعيد المجتمع

و�سيتي الأخرى لكم: ح�ولوا الحف�ظ على الوحدة على م�ستوى عموم 

اأبن�ء المجتمع. واإذا م� اعتمد الإ�سالم على بع�س الطبق�ت واأكّن احتراًم� 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء الموّظفين الر�سمّيين )15/8/1378(.

)2) �سورة الأنف�ل، الآية  46.

.)4/3/1369( R 3) خط�ب الق�ئد في لق�ء الم�س�ركين في الموؤتمر الع�لمي لأهل البيت(

* �سحيفة الم�م، ج1، �س�س 374 و 375: راأوا اأّنه من خالل هذه ال�سيطرة، ومن خالل وحدة الدول 
الإ�سالمّية هذه، ل يمكن فر�س الأ�سي�ء التي يريدونه�؛ ل يمكن ال�سيطرة على مّدخراتهم، نفطهم، 

ذهبهم، ف�سعوا لإيج�د الحّل، وك�ن هذا الحّل هو االتفرقة بين الدول الإ�سالمّية.  



تأسيس الحضارة اإلسالمّية في فكر اإلمام الخامنئي{134

� له� - ك�لمعّلمين وعلم�ء الدين والعّم�ل والمزارعين و... - فال يعني  خ��سًّ

ذلك اأّن الإ�سالم يم�ر�س الطبقّية؛ ل! ف�لإ�سالم يخ�لف الطبقّية والفئوّية. 

والموؤمنون على امتداد الع�ئلة الإ�سالمّية الكبيرة، اإخوة، والرابطة بينهم 

الرابطة على  الحف�ظ على هذه  الن��س،  اأفراد  اأخوّية. على عموم  رابطة 

 .
(1(

م�ستوى مجتمعن�، ومن ثّم على م�ستوى الأّمة الإ�سالمّية الكبيرة

التفرقة والخالف عامل �سعف الم�سلمين  

هذا ال�سعف والذّلة المبتلى بهم� اليوم م�سلمو بع�س دول الع�لم، ن��سئ 

عن هذه التفرقة وهذا الختالف اأنف�سهم�. لو ك�ن الم�سلمون مّتحدين لم� 

ح�سل لفل�سطين م� ح�سل، ولم� ح�سل للبو�سنة م� ح�سل، ولم� ح�سل في 

ك�سمير، وفي ت�جيك�ست�ن م� ح�سل، ولم� ع��س م�سلمو اأوروب� في المحنة، ولم� 

 .
(2(

لقى الم�سلمون في اأميرك� مثل هذا الظلم؛ ال�سبب يكمن في اختالفن�

- المنطق والعدالة

اأ�سباب النت�سار على جميع اأديان العالم

لالإ�سالم �سبب�ن اآخران ي�ستطيع من خاللهم�، اأن ينت�سر على جميع اأدي�ن 

الع�لم؛ اأن يجلب اإليه جميع القلوب، ويدح�س كّل منطق مزّيف يواجهه. م� 

هم� هذان ال�سبب�ن؟

المحكمة،  والدلئل  المتين  وال�ستدلل  القوّي  المنطق  عب�رة عن  الأول: 

التي يتحّلى به� الإ�سالم. 

)1) خط�ب الق�ئد في لق�ء العّم�ل )5/4/1368(.

)2) خط�ب الق�ئد في لق�ء جمع من �سرائح ال�سعب المختلفة )14/6/1372(.
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الثاني: عب�رة عن العدالة ب�لمعنى الحقيقّي للكلمة وبنحو مطلق. ه�ت�ن 

.
(1(

و�سيلت�ن لتقّدم الإ�سالم

هدف النظام الإ�سالمّي هو اإقامة العدالة والق�سط الإ�سالمّيين  

العدالة  اإق�مة  هو  الإ�سالمّي،  النظ�م  لت�سكيل  اإلح�حً�  الأكثر  الهدف  اإّن 

الجتم�عّية والق�سط الإ�سالمّي. وقد ك�ن قي�م اأنبي�ء اهلل ونزول الكت�ب والميزان 

األ وهو تخلي�س الن��س من �سغط الظلم والتمييز  اأجل هذا الأمر:  الإلهّي، من 

والإجب�ر؛ ليعي�سوا في ظّل الق�سط والعدل، وين�لوا الكم�لت الإن�س�نّية في كنف 

الرا�سخ،  الإ�سالمّي من دون العتق�د  النظ�م  اإلى  الدعوة  الع�دل.  النظ�م  ذلك 

ن�ق�سة؛ بل خ�طئة  العدالة الجتم�عّية، هي دعوة  المتوا�سل في طريق  والعمل 

وك�ذبة؛ وكّل نظ�م- مهم� ك�ن مزّوقً� ب�لمظ�هر الإ�سالمّية- اإذا لم يكن تحقيق 

العدل والق�سط ونج�ة ال�سعف�ء والمحرومين، على راأ�س ق�ئمة م�س�ريعه، فهو غير 

اإّدع�ء الملوك والحّك�م - الذين، على الرغم  اإ�سالمّي ومن�فق. من هن�، اعُتبر 

من وجود الدع�ة الم�سلمين و�سع�ر اّتب�ع القراآن، اّتبعوا نهج الجّب�رين الآخرين، 

وب�عدوا الم�س�فة اأكثر بين الفقير والغنّي، وجعلوا اأنف�سهم في م�س�ّف الأغني�ء 

وغفلوا عن اآلم الفقراء والحف�ة - �سواًء في الت�ريخ اأم في الزم�ن الح�لي-

.
(2(

] اعُتبر[ مردودًا من قبل الواعين الع�لمين بمع�رف القراآن وال�سالم

)1) خط�ب الق�ئد في جموع زّوار مق�م الإم�م الر�س� )1/1/1376(.

)2) ر�س�لة بمن��سبة الذكرى ال�سنوّية الأولى لوف�ة الإم�م الخمينّي }. )10/3/1369(.






