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#الصبر_والتقوى

لقاء عدد من جرحى حزب اهلل
 يف لبنان باإلمام اخلامنئي

المستقبل لکم أّیها الشباب

منشأ جميع المآسي التي تعاني منها الشعوب..

اإلمام الصادق )عليه السالم( رجل الجهاد والعلم

خط اإلمام    | ۴

تأريخ اإلسالم يف فكر الويل   | 3 االستفتاء ال يعني االعتراف بالكيان الغاصب

الرّد الجمیل
بعد بضعة أسابیع من الحملة الناجحة التي قام بها الشباب 
العــرب مــن مختلــف بلــدان العالــم فــي العالــم الفتراضــي 
وشــبكات التواصــل الجتماعيــة تحــت هاشــتاغ #بالعربــي_
للسید_الخامنئي، معّبرين فيها عبر آلف الرسائل عن حبهم 
وولئهم لإلمام القائد، بادر ســماحته في أحــد أهم لقاءاته 
السنوية، وفي ذكرى رحيل اإلمام الخميني، حيث كانت كلمته 
 على الهواء من مختلف الشبكات اإلذاعية والتلفزيونية، 

ّ
بث

ُ
ت

 :
ً
بادر إلى مخاطبة الشباب الغيارى العرب باللغة القربية قائال

»أحّب أن أخاطب الشباب الغیارى العرب!« )2018/6/4(
أمل الشعوب

»إّن شعوبکم الیوم تعقد األمل علیکم، أنتم أّیها الشباب!« 
 فيه األعداء لمواجهة 

ّ
)2018/6/4( ففي الزمن الذي اصطف

األمة اإلسالمية من كل حدب وصوب، نجد »العالم اإلسالمي 

قد عقــد أمله على الشــباب الغيــارى والتعبويين في جميع 
أقطار العالم اإلسالمي، ليهّبوا إلى الدفاع عن كيان اإلسالم 
ويمارسوا دورهم التأريخي.« )1993/5/18( إن هوية المقاومة 
اإلسالمية التي هي ثمرة دماء كبار الشهداء من أمة رسول 
اللــه )ص(، تمثــل أمانــة كبــرى علــى عاتــق الجيل الشــاب في 
العصر الحاضر. أجــل »األمل معقود عليكم أنتم الشــباب في 
نوا من تسيير هذه األمانة - التي أوصلها الجيل 

ّ
سبيل أن تتمك

السابق لكم إلى هذه النقطة بجهاده وجهوده التضحوية - 
وسوقها إلى األمام أكثر فأكثر.« )2000/11/26(

غد ُمشرق
»أعّدوا أنفســکم لغٍد تنعُم فیــه بلدانکم بالحرّیــة والتقّدم 
والســتقالل.« )2018/6/4( علــى الرغم مــن أن أوضاع العالم 
اليوم ل تعّد مثالية ول ترتسم في ذاكرة العالم اإلسالمي 
صورة صحيحة عــن الحرية والســتقالل والتقــدم الحقيقي 

التي ينشدها اإلسالم، ولكن عليكم أنتم الشباب أن تعلموا 
بــأّن »المســتقبل لإلســالم وللقــرآن ولكــم أنتــم الشــباب 
المؤمن، فإنكم أنتم الشباب المؤمن من يتطلع للمستقبل.. 
مــن أعلم مــن الله بالمســتقبل؟ وقــد قــال تعالى شــأنه أن 
المســتقبل للمؤمنين والصالحين والمجاهدين في سبيل 

الله، وهذا ما ل شك فيه، فهو وعد إلهي.« )٧/٢٧/٢٠١۷(
بناة المستقبل

 »الشاب يعني المستقبل، والشاّب الجيد للبلد 
ً
أساسا

يعني المستقبل الجيد.« )2003/9/1۷( ويتأتى النظر إلى 
مستقبل األمة اإلسالمية من خالل مرآتكم أنتم شباب 
اليوم. فلو شــحذتم اليوم الهمم ونزلتم إلى ساحة 
النضال لبناء مســتقبل الحضارة اإلسالمية الكبرى بكل 
جد، فمما ل شــك فيه أن المجتمع اإلسالمي سيشق 

3 طريقه صوب مستقبل مشرق.

 لشباب العالم العربي
ً
نظرة إلى كلمة اإلمام الخامنئي بالعربية خطابا
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نهدي هذا العدد إلى روح الشهيد القائد أبومنتظر المحمداوي

ل 
ّ
» لو أن خاتمة الحياة التي ل مفّر منها كانت بالشــهادة في ســبيل الله، فهذا ما يشك

قّمة الفخر والعتزاز. الشهادة غير قابلة للمقارنة مع أي شيء من قبيل أنواع السعادة، 
العتزاز والمفاخر العظيمة في فترة الحياة القصيرة، بل على مدى تاريخ البشرّية جمعاء 

وما هو أبعد منه، علم ذلك عند الله -الذي ل يحّده حّد-.«       اإلمام الخامنئي   ١٩٩٩/١٠/٣١

 معكم..
ُ

يا ليتني كنت

أنـا أقـول لهـؤلء  
تليـن  لمقا ا
أنـا  )اليمانييـن(: 
أننـي  خجـول 
بينكـم  لسـت 
يـا  ومعكـم، 
ليتنـي كنـت معكـم، وأنـا أعـرف كل أٍخ 
مـن إخوانـي يقولـون هـذه المقولة، 
وكل شـريٍف علـى وجـه األرض يقـول 
يا ليتنا كنا معكـم، يا ليتنا نسـتطيع أن 
نكـون معكـم، يـا ليتنـي أسـتطيع أن 
 مـن مقاتليكم تحـت راية 

ً
أكـون مقاتـال

قائدكـم العزيـز والشـجاع، هـذه هـي 
الحقيقـة، هـذا اإليمـان، هـذه الصالبة 
الهزيمـة  هـذه  ألحقـت  التـي  هـي 
وهذا درس عظيم يضاف إلى دروس 
المقاومة في لبنان وفي فلسطين 
وفي سوريا وفي العراق، هذا درس 
لكل الشعوب العربية واإلسالمية أنه 
باإليمان وبالثبات وبالرسوخ وبالرهان 
على الشعوب وعلى الشباب الشجاع 
مواجهـة  يمكـن  واألبـي  والمؤمـن 
العالـم  هـذا  طواغيـت  أقـوى 
وأقوى جيـوش هـذا العالـم وأقوى 
العسـكرية  العالـم  هـذا  غطرسـات 
اللـه   نصـر  حسـن  السـيد  واألمنيـة.   

2018/6/29

إقامة الملتقى التخصصي لدراسة 

أبعاد خطاب اإلمام الخامنئي 

للشباب العرب في صنعاء

المنطق يقول إسرائيل إلى زوال 

»إن المنطق الــذي طرحه اإلمــام الخميني العظيم 

في قوله: "يجب أن تزول إســرائيل" منطق إنســاني، 

، ولم يعد 
ً
وقد عرضنا آليته العملية على العالم أيضا

بمســتطاع أحد تســجيل مؤاخذة منطقّية على هذه 

اآللّية.« )23/٢.١٤/٧(

الكيــان  العالمــّي(  الســتكبار  دول  »)زرعــت  لقــد 

العالــم  قلــب  وفــي  منطقتنــا  فــي  الصهيونــي 

 الفرقــة وإثــارة الفتــن وخلــق 
ّ

اإلســالمّي بغيــة بــث

العراقيل المشــاكل. و)اعلموا( أن الكيان الصهيوني 

مليه لنا كل التجارب 
ُ
ثبتــه وت

ُ
آيل إلى الزوال، وهذا ما ت

التأريخية بصورة قاطعة.« )٢٠١٨/٦/١٥(

ليس الحّل بإقامة عالقة دبلوماسّية 

»إن األمريكيين وعناصر الكيان الصهيوني أنفسهم 

وبعض الــدول الضعيفــة والخائــرة والتابعــة ألمريكا 

اليــوم يزعمــون بأنهــم قادريــن علــى حــّل مشــكلة 

الكيان الصهيوني عبر إقامة العالقات الدبلوماسية 

الكيــان  مشــكلة  كال،  معــه..  الســرية  أو  العلنيــة 

الصهيونــي ل تكمن فــي وجود عالقة دبلوماســية 

مــع الــدول أو عدمهــا، بحيــث لــو أن دولتيــن أو ثالثــة 

أو أقــل أو أكثــر أقامــت معه العالقــات وكســرت قبح 

العالقة مع إســرائيل ومّدت يد الصداقــة إلى الكيان 

الصهيونــي، ســيؤدي ذلــك إلى حــّل مشــكلته.. كال، 

 تكمن في عدم 
ً
مشــكلة الكيان الصهيوني أساســا

شرعّيته.« )2018/6/15(

»أســاس كالمنــا هــو أّن فلســطين للفلســطينّيين، 

والســتمرار في احتاللها ظلٌم كبيــر ل ُيطــاق، وخطٌر 

أساســّي علــى الســالم واألمــن العالمّييــن. وإّن كّل 

السبل التي اقترحها الغربّيون وأتباعهم لحّل القضّية 

الفلسطينّية خاطئة وغير ناجحة.« )٢٠١٢/٨/٣٠(

 الشعب الفلسطيني
ّ

االستفتاء حق

ه ل توجد قّوة 
ّ
»أســاس كالمي حول فلســطين هو أن

في العالم تستطيع ســلب العالم وقلوب الشعوب 

المســلمة وقلــوب الشــعب الفلســطيني بالتحديــد 

دافع الحرّية وعودة فلسطين إلى أهلها. وإّن سبيل 

العالج ليس سوى حّل واحد.« )٢٠٠٠/١٠/٢٠(

»كما هو حال البلــدان الحرة في العالم بأســرها، لبد 

من إجراء استفتاء بين الفلسطينيين الحقيقيين، بما 

فيهم المســلمين والمســيحيين واليهود، ل أولئك 

الذين دخلــوا أرض فلســطين من أماكن أخــرى. ويجب 

أن يتــم الرجــوع إلــى أصــوات هــؤلء الفلســطينيين 

واســتبيانهم، فإنهــم هــم الذيــن يحــّددون نظــام 

الحكم في أرض فلسطين.« )2018/6/15(

»نحــن ل نقتــرح الحــرب الكالســيكّية لجيــوش البلــدان 

اإلســالمّية، ول رمي اليهــود المهاجرين فــي البحر، 

حــدة وســائر 
ّ
مــة األمــم المت

ّ
 تحكيــم منظ

ً
ول طبعــا

مــات الدولّيــة، وإنمــا نقتــرح إجــراء اســتفتاء 
ّ
المنظ

للشعب الفلسطيني.« )٢٠١١/١٠/١(

هذا هو معنى زوال الكيان الصهيوني 

»إّن نظــام الحكم هــذا )المنبثــق عن الســتفتاء( هو 

الذي ســيتخذ قــراره تجــاه أولئــك الذيــن دخلــوا هذه 

المنطقة من الصهاينة ورؤســائهم وغيرهــم.. هذا 

هو حــّل فلســطين الوحيــد، وهــو يعنــي زوال الكيان 

الصهيوني الزائف الباطل الممســك اليوم بمقاليد 

األمور.« )2018/6/15(

»هذا هو معنى زوال الكيان الصهيوني وهذه هي 

آليته. وهــي عملية يدركهــا ويســتوعبها المنطق 

الســائد في العالم اليوم وباإلمكان تطبيقهــا... إن 

هذا الكيان السبعّي المتوّحش الذي قامت سياسته 

علــى أســاس التعامــل مــع النــاس بقبضــة حديديــة 

 بإبــادة الناس 
ً
وبشــدة وقســوة والــذي ل يعبــأ أبــدا

وقتل األطفــال والهجوم على المناطــق والتدمير، 

، ل ســبيل لــه ســوى الــزوال 
ً
بــل ول ينكــر ذلــك أيضــا

والسقوط.« )2014/۷/23(

خــذ هــذا الحــّل مجــراه، لــن يثمــر أّي حّل 
ّ
»ما لــم يت

آخر.« )٢٠٠٠/١٠/٢٠(

ــع أن يرضــخ الصهاينــة الغاصبــون له 
ّ

»بالطبــع ل نتوق

بســهولة، وهنــا يأتــي دور الحكومــات والشــعوب 

وفصائل المقاومة ويكتسب معناه.« )٢٠١١/١٠/١(

ن الدول من 
ّ
»وزوال هذا العدو سيؤدي إلى أن تتمك

التقارب فيما بينهــا ومن صيانــة اتحادهــا ووفاقها، 

حاد األمة 
ّ
كتَسب في ضوء ات

ُ
 ت

ً
والعزة اإلسالمية أيضا

اإلسالمية.« )2018/6/15(

مالحظــة: كل مــا جــاء بيــن عالمــة »« فهــو مــن كالم 

سماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله(

أقيــم فــي يــوم الخميــس 2018/7/5 
ملتقــى الشــباب اليمني فــي صنعاء 
تحت موضوع تبيين مختلف أبعاد كلمة 
اإلمــام الخامنئــي التــي خاطــب بهــا 

الشباب العربي.
تداول المحاضرون فــي هذا الملتقى 
المحاور األربعــة التي تناولهــا اإلمام 
القائــد فــي كلمتــه وهــي: األهميــة 
والتوقيــت فــي ظــل األحــداث التــي 
مســؤولية  المنطقــة،  تشــهدها 
الشــعوب والشــباب تجــاه الحكومــات 
العــدو  مــع  والمتواطئــة  المتخاذلــة 
الصهيونــي، األمــل والبتــكار والعمل 
وبناء الشخصية، يوم القدس والدفاع 
عن الشــعب الفلســطيني مفتــاح لحل 
بدراســة  قامــوا  ثــم  األمــة.  مشــاكل 
األبعــاد والــدللت فــي خطــاب اإلمام 

الخامنئي الموجه للشباب العرب.

شهداؤنا

مكان الستشهاد:
 اثناء قيادة عمليات تحرير الصقالوية بمحافظة النبار.

زمان الستشهاد: 
2015 / 7 / 13

کلمـــــــــتنا نهج املقــــــــاومة

االستفتاء ال يعني االعتراف بالكيان الغاصب

#
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»المســتقبل یکون لکم إن کنتم أنتــم الذین یبنونه الیــوم. إن  1

بنیتم المستقبل فتنّعمه ســیعود علیکم.« )2018/6/4( فإنكم أنتم 
الشباب من يبني الغد في هذا اليوم.

األمل والرجاء
ة إلــى أن تکونــوا مفعمیــن باألمــل والبتــکار 

ّ
»أدعوکــم أّیهــا األعــز

والعمل وبناء شخصّیاتکم.« )2018/6/4( 
التوصيــة األولــى هــي حفــظ األمــل، ألن اإلنســان إذا فقــد أملــه ل 
. فإن ما تتم اآلن ممارســته 

ً
يســتطيع التحّرك. »ل تفقدوا أملكم أبدا

 اليــأس علــى الــدوام فــي أوســاط المجتمــع فهــو عمــل 
ّ

مــن بــث
 
ً
 بــأن الــذي يمــارس هــذا العمــل قــد ل يكــون عــدوا

ً
عدوانــي، علمــا

 ولكنه يمــارس ممارســة ِعدائية. فاألمــل يمثل إحدى الشــروط 
ً
حقا

الالزمة.« )2018/5/28(
االبتکار واإلبداع

التوصية الثانية هــي البتكار. »إننــي أوصي كافة الشــباب وكل من 
وا عن العلم والبحث واإلبداع 

ّ
 يتخل

ّ
 بأل

ً
دا

ِّ
يسير في طريق العلم مؤك

في المعــارف وعــن إحيــاء روح البتــكار والتجديــد والخلــق الباطني 
والحقيقي. فإن البتــكار واإلبداع والتجديد يشــكلون أســاس تقدم 
اإلنســان في الحياة البشــرية. إن عمــالء األجهزة الســلطوية اليوم 
وفي الكثير من البلــدان التابعة في هذه المنطقــة يحاولون إحالل 
التقليد محل النشــاط والبتكار. ذلك إن القوى التوسعية العالمية 
والدولية يريدون للعالم بأســره أن يكون تحت قبضتهــم، وهم برآء 
من أن تتحلى الشعوب بالعلم والمعرفة والبتكار والتجديد، وذلك 
في ســبيل أن تبقى مقاليد األمور بأيديهم.« )2005/5/8( فالبد من 

الوقوف أمام هدف األعداء بالبتكار واإلبداع.
العمل والجهاد

التوصية الثالثــة هي العمــل والجّد والجهــاد والنشــاط. »إني أدعو 
الشــباب األعزاء إلى جهــاد حقيقــي. والجهاد ل يتلخص فــي القتال 
والذهاب إلى ساحة الحرب. وإنما يشمل السعي في ميدان العلم، 
واألخالق، والتعاون السياســي، والبحث والتحقيق مــن أجل الناس، 
 نشر الثقافة والفكرة الصحيحة في أوساط المجتمع. 

ً
ويشمل أيضا

فإن هذه كلها تدخل تحت عنوان الجهاد في ســبيل الله. والخصوم 
في هذا الجهاد هم المستكبرون واألعداء والذين يناوئون اإلسالم 

والهوية والسجايا اإلسالمية.« )2003/2/25(
بناء الذات

التوصيــة الرابعــة بنــاء الــذات. »يجب عليكــم أنتم الشــباب األعــزاء أن 
تعلموا بأن هنالك مسؤولية كبرى تقع اليوم على عاتقكم أل وهي 
مسؤولية بناء الذات من الناحية العلمية والفكرية، ومن حيث القوة 
الجسدية، ومن جانب الصالح األخالقي، ومن جهة المعرفة الدينية 

والعمل الدينــي، ومن حيــث اكتســاب التجــارب.« )1992/1/1( فــإن بناء 
الذات هذا المتعدد األبعاد هو الذي ســيبني شخصيتكم. »اهتّموا 

ببناء شخصّیاتکم.« )2018/6/4( 
ثقوا بوعد الله والتخافوا

 وجّل وهذا قوله 
ّ

»ل تهابوا هیمنة عالم الکفر، وثقوا بوعد الله عــز
ِذيَن 

َّ
ال

َ
ْيًدا ف

َ
ْم ُيِريُدوَن ك

َ
ســبحانه وتعالى یقّرر بکّل صراحة ووضوح: ﴿أ

ْيَد 
َ
َمِكيــُدوَن﴾.« )2018/6/4( يقول اللــه في كتابــه: ﴿ِإنَّ ك

ْ
ــُروا ُهــُم ال

َ
ف

َ
ك

ِذيــَن 
َّ
ــى ال

َ
ُه َعل

ُ
ان

َ
ط

ْ
َمــا ُســل

َّ
: ﴿ِإن

ً
ــا﴾، ويقــول أيضــا

ً
ِعيف

َ
اَن ض

َ
اِن ك

َ
ــْيط

َّ
الش

ــُه﴾. »إن قدرة الشــيطان تقع على الذين يهابونه ويحســبون 
َ
ْون

َّ
َول

َ
َيت

، وأما من يعبد الله ويتوكل عليه، فإن الشيطان هو الذي 
ً
له حســابا

ســيهابه.« )1993/3/25( والشــيطان األكبــر أمريــكا وســائر شــياطين 
 غير مستثنين من هذه القاعدة. »يجب أن نحسن الظّن 

ً
الستكبار أيضا

﴿ :
ً
باللــه ســبحانه وتعالى، ألنــه أصــدق القائلين، وهــو يخاطبنا قائــال

: »من كان لله كان الله له«، 
ً
ُه َمن َينُصُرُه﴾، ويقول لنا أيضا

َّ
َينُصَرنَّ الل

َ
َول

ويقول ل تهابوا العدّو، وهو صادق القول.« )2010/2/2۷( ويقول جّل 
ا﴾.

ً
ْيئ

َ
ْيُدُهْم ش

َ
ْم ك

ُ
ك رُّ

ُ
 َيض

َ
وا ل

ُ
ق

َّ
ت

َ
ْصِبُروا َوت

َ
شأنه: ﴿َوِإن ت

علیکم إلغاء هذه المعادلة الباطلة
خــاذ موقف حــازٍم وحاســٍم 

ّ
»الخضــوع للهیمنــة األمریکّیــة، عــدم ات

مــن العــدّو الصهیونــّي الغاصــب، المواقــف العدائّیــة مــن اإلخــوة، 
ــف لألعــداء، کّل ذلــك قــد جعــل مــن بعــض الحکومــات العربّیــة 

ّ
والتزل

عدّوة لشعوبها. وأنتم أّیها الشباب تتحّملون مسؤولّیة إلغاء هذه 
المعادلــة الباطلــة.« )2018/6/4( »ماذا كانت تحمــل األنظمة العربية 
التي واجهت غضب شعوبها من خصائص؟ مقارعة الدين والنصياع 
للغرب والرتــزاق منه والتعامل مع الصهاينة والخيانة لفلســطين.. 

هذه كانت خصائص مشتركة فيما بينهم.« )2012/2/3(
 بأن يعمل البعض في العالم اإلسالمي بما يخالف 

ً
»إنها لكارثة حقا

 
ً
مصالح اإلســالم، ويقيم مع األعداء عالقة وثيقة علــى الضّد تماما
ى 

َ
اُء َعل ِشدَّ

َ
من النّص القرآني الصريح الذي يعّرف المؤمنين بأنهم ﴿أ

ُهْم﴾، حيث تجدهم أشــداء على المسلمين ورحماء 
َ
اِر ُرَحَماُء َبْين

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال

ا﴾؛ إنهم باطل 
ً

ُهوق
َ

اَن ز
َ
َباِطــَل ك

ْ
مع الكفار.« )٢٠١٧/١١/٢٣( ولكن »﴿ِإنَّ ال

والباطــل ل محالة آيــل إلى الــزوال والســقوط والتعاســة والندحار، 
 بأنه قد يتقــدم أو يتأخر 

ً
وهذا مما ل يشــوبه أدنى شــك وريب. علما

، وهذا منوط بعمل المؤمنين والمجتمع المؤمن، فإن 
ً
زوالهم قليال

 ».
ً
أصابوا في عملهم تحقق هذا الهدف أســرع، وإل فسيتأخر قليال

)٢٠١۷/٧/٢٧( فإن أّديتم أنتم الشباب مسؤوليتكم في التصدي لهذه 

المعادلة الباطلة بشكل صحيح، سيتحقق هذا الهدف أسرع. »أدعو 
اللــه تعالى لکــم ولتوفیقکــم ولبقاء صمودکــم في هــذا الطریق 

الواضح. والسالم عليكم ورحمة الله.« )2018/6/4(  

اإلمام الصادق )عليه السالم( رجل الجهاد والعلم

»كان اإلمام الصادق )ع( رجل الجهاد والمواجهة ورجل العلم والمعرفة ورجل التنظيم والتشكيالت. لكن أكثر ما  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

سمعتم عن علمه ومعرفته، فحلقات درسه وجلسات تعليمه التي أوجدها لم يشهد لها تأريخ حياة أئّمة الشيعة 
من نظير ل قبله ول بعده، حيث بّين اإلمام كّل ما ينبغي تبيانه بشــأن المفاهيم اإلســالمية الصحيحة والقرآنية 
األصيلة التي تعّرضت للتحريف طيلة قرٍن ونّيف من الزمان بواسطة المغرضين والمفسدين أو الجاهلين، وهذا 
 على 

ً
 ما سمعتم عن جهاده. فلقد كان اإلمام عاكفا

ً
كم قليال

ّ
األمر هو الذي أّدى إلى أن يشعر العدّو بخطره، لكن

جهاٍد واسٍع النطاق؛ جهاد من أجل اإلمساك بمقاليد الحكم، ومن أجل إقامة حكومة إسالمية وعلوّية. حيث كان اإلمام 
يهّيئ األرضية للقضاء على بني أمّية وإحالل حكومة علوّية عادلة إسالمية محلها.«   المصدر: كتاب إنسان بعمر 250 سنة 

فـي بدايـة الغـزو اإلسـرائيلي اآلثـم ألرض 
لبنـان، توّجـه اللـواء الحـاج أحمـد متوسـليان، 
وهو أحـد كبـار قـادة الحـرس الثـوري، برفقة 
وفـد دبلوماسـي رفيـع إلـى لبنـان لدراسـة 
األمـر، وفـي الخامـس مـن شـهر تمـوز / 
يوليـو عـام 1982 تـم إيقـاف السـيارة التـي 
كانـت تقـّل الوفـد الدبلوماسـي واختطـاف 
ركابهـا األربعـة علـى أيـدي عمـالء الكيـان 
إلـى  بتسـليمهم  وقامـوا  الصهيونـي، 
عـن  خبـٍر  مـن  ومـا  اإلسـرائيلي،  الجيـش 

اليـوم. حتـى  مصيرهـم 
أحمـد  الحـاج  السـيد  عـودة  ـب 

ّ
نترق »نحـن 

ل  إذ  »شـهيد«،  تقولـوا  ل  متوسـليان.. 
يوجد خبـر لدينـا عـن استشـهاده. نسـأل الله 
سـبحانه وتعالـى أن يتغّمـد ولدكـم - أينمـا 
كان وكيفما كان - بلطفه وفضله. وكلنا أمل 
أن ُيعيـد الله هـذا الشـاب المؤمـن الصالـح.« 

1996/12/15 الخامنئـي. اإلمـام 

اختطاف الدبلوماسيين 
اإليرانيين في لبنان

کلمـــــــــتنا

نشـبت هذه الحرب في فلسطين بين 
كل من مصر واألردن والعراق وسوريا 
ولبنـان ضـد المليشـيات الصهيونيـة 
وذلـك  فلسـطين،  فـي  المسـلحة 
عقـب إنهـاء النتـداب البريطاني على 
دولـة  تأسـيس  وإعـالن  فلسـطين 
إسـرائيل. واسـتمرت هـذه الحـرب مـن 

مايـو 1948 وإلـى مـارس 1949.
الرسـمیة  للحـروب  الـدور  »جـاء 
والکالسـیکیة بیـن عـدة بلـدان عربیـة 
مصـر  ـدت 

ّ
جن الصهیونـي.  والجیـش 

وسـوريا واألردن قواتهـا العسـکریة 
المسـاعدات  لکـن  السـاحة،  فـي 
والمالیـة  واإلمدادیـة  العسـکریة 
التـي  السـخیة والزاخـرة والمتزایـدة 
وبریطانیـا وفرنسـا  أمریـکا  قدمتهـا 
للکیان الغاصـب فرضت اإلخفـاق علی 
الجیـوش العربیـة. إنهـم لـم یعجـزوا 
عـن مسـاعدة الشـعب الفلسـطیني 
 مهمـة 

ً
وحسـب، بـل وخسـروا أجـزاءا

مـن أراضیهـم فـي هـذه الحـروب.«
2011/10/1 الخامنئـي  اإلمـام 

الحرب العربية
 اإلسرائيلية 1948

المستقبل لکم أّیها الشباب 
 لشباب العالم العربي

ً
نظرة إلى كلمة اإلمام الخامنئي بالعربية خطابا



حزب الله هذا

خط اإلمام
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرة

منشأ جميع المآسي التي تعاني 
منها الشعوب..  

إّن مــن المصائــب الكبــرى التــي يبتلــى بها 
الشــعب هــو أن تحكمــه وتتصــدى لتســيير 

أموره طبقة األعيــان والمرفهين واألثرياء 
وأصحــاب الحدائــق والســيارات ومــا إلــى 
ذلــك. فــإن منشــأ جميــع المآســي التــي 
امها 

ّ
تعاني منها الشعوب هو أن يكون حك

مــن المرفهيــن الذيــن يصفــون أنفســهم 

المتمّوليــن  هــؤالء  وأمثــال  باألعيــان. 
واألعيــان، يعتبــرون القيمــة القصوى في 
أن يعيشــوا بأماكن أفضل من غيرهم، وأن 
يتعامــل الناس معهــم كما يتعامــل العبد 
مع مواله.  اإلمام الخميني )ره(: 1982/8/29  

پایانکاربهسودجبههخداییست

إحياء األمل في القلوب
مــن  بجملــة  المهدويــة  عقيــدة  »تتســم 

الخصائــص التــي تعتبــر بالنســبة لــكل شــعب 

بمثابــة الــدم فــي الجســم وبمنزلــة الــروح 

في البــدن. إن العتقاد بالمهدويــة وبوجود 

المهــدي الموعــود )أرواحنــا فــداه(، يحيــي 

األمــل فــي القلــوب. واإلنســان الــذي يؤمــن 

بهــذه العقيــدة ل يعرف اليــأس طريقــه إلى 

، وذلــك لثقته بحتمية وجــود نهاية 
ً
قلبه أبــدا

مشــرقة دون شــك وريــب والســعي إليصــال 

نفسه إليها.«  اإلمام الخامنئي 199۷/12/16

»إنني بهــذا العمر وبكل هــذه المشــاغل، يعتبر 

 
ً
تخصيص الوقت للرياضة بالنســبة لي جهــاٌد حقا

حيث يكون بوسعي في غضون األعمال الكثيرة 

 للرياضة. ولكني رغم 
ً
والمتراكمة أن أخّصص وقتا

كل هذه المشــاغل، ورغم تقادم العمر وتدهور 

المــزاج مقّيــٌد بــأن آتــي إلــى المناطــق الجبليــة، 

فانظروا كيف سيكون واجب الشباب؟ 

هذه هي توصيتي التي تسألون عنها.. توصيتي 

. هــذا وإننــي حيــن  إلــى الشــباب أن ينظــروا إلــيَّ

 بــأّن هناك مــن هو أكبر 
ً
ق الجبال أجــد أحيانا

ّ
أتســل

، يأتي ويسير بمتانة واستقرار جسدي 
ً
ا
ّ
مني سن

ويطوي هذا الطريق بكل قــوة وصالبة وهذا ما 

.«  اإلمام الخامنئي
ً
يدعوني إلى اللتذاذ حقا

»المرأة هي التي تحافظ على العائلة. والسـبب 

مـن اهتمـام اإلسـالم البالـغ بـدور المـرأة فـي 

العائلـة، يكمـن فـي أنهـا لـو التزمـت بعائلتهـا، 

وأبـدت لهـم محبتهـا، وأولـت اهتمامهـا بتربيـة 

مـن  وأرضعتهـم  بأطفالهـا،  واعتنـت  أولدهـا، 

رت لهم األغذية 
ّ

لبنها، ورّبتهم في حجرها، ووف

تهم منها كالغذاء الجسدي في 
ّ
الثقافية، وغذ

تيحت لها، ستظهر في ذلك المجتمع 
ُ
كل فرصة أ

المـرأة،  إبـداع  هـو  هـذا  رشـيدة.  ناميـة  أجيـال 

والعمـل  والتدريـس  الـدرس  مـع  يتنافـى  ول 

ذلـك.«  وأمثـال  السياسـة  فـي   والدخـول 

اإلمام الخامنئي 199۷/3/10

رواية ودراية

حّصنــوا أنفســكم أمــام »اليــأس«
»يجب على الجيل الشــاّب أن يكون 

أن  يجــوز  ول  مقدامــًا...  رائــدًا 

وســيما   - الجيــل  هــذا  علــى  تســتولي 

الالأباليــة  حالــة   - الطالبيــة  الشــريحة 

والخمول... أيها الشــباب األعزاء! لبد لكم 

من توخي الحيطــة والحــذر، ألن العدو قد 

جّنــد الكثير مــن طاقاته مــن أجلكــم، فبات 

يجّر البعض إلى الحالــة الالأبالية، ويفرض 

على البعض اآلخر اليــأس والقنوط. وأكبر 

آفة للشــاب هي اليأس. وليعلم الشــباب 

روح  إلــى  يتغلغــل  ولألســف  اليــأس  أن 

الشاب أسرع، وكذلك األمل. وما عليكم إل 

تحصين أنفســكم أمام اليأس الــذي يريد 

العــدو أن يزرعه فــي نفوس الشــباب.«  

اإلمام الخامنئي 1989/11/1

س: الجيالتينــات المعــّدة مــن أجــزاء 

ذَبــح 
ُ
لــة التــي لــم ت

ّ
الحيوانــات المحل

بطريقة شرعية، هل هي حالل؟

أجــزاء  مــن  المعــّدة  الجيالتينــات  ج: 

ذَبــح 
ُ
لــة التــي لــم ت

ّ
الحيوانــات المحل

تطهيــر  تــم  إن  شــرعية،  بطريقــة 

إلــى  تبديلهــا  قبــل  العظــام  ظاهــر 

لــة، 
ّ
ومحل طاهــرة  فهــي  الجيالتيــن 

وأمــا الجيالتينــات المعــّدة مــن جلــود 

ذبــح 
ُ
لــة التــي لــم ت

ّ
الحيوانــات المحل

نجســة  فهــي  شــرعية،  بطريقــة 

ومحرمة. 

املسلمة األرسة 

القائد مــــع

الفكر اإلسالمي يف القرآن

اإلمام الخامنئي
ق الجبال

ّ
 وتسل

المرأة هي التي تحافظ
 على العائلة

أحكام المأكل

تعلیم األحکام

قریبا ونراه

»من مواعظ النبي )صلى الله عليه 

وآلــه وســلم(: »من أصبح مــن أمتي 

وهّمته غیر الله فلیس منا... ومن لم یهتّم 

بأمــور المســلمین فلیس منهــم ومــن أقّر 

ا أهل البیت.« من ُيصبح 
ّ
 فلیس من

ً
بالذّل طائعا

ولــم يكــن لرضــا اللــه دوٌر وأثــر فــي دوافعه 

ونوايــاه ل يدخل فــي عــداد ُجند اللــه وحزبه، 

ومن ُيصبح ولم يعبأ بمصالح الناس ومجتمع 

المسلمين ومفاســدهم، ل يدخل في زمرة 

 بــأن لالهتمام 
ً
المســلمين الحقيقيين. علما

مختلفــة،  مصاديــق  المســلمين  بأمــور 

والمصداق األتم لذلك هو الهتمام بشؤون 

المســلمين  وعــزة  اإلســالمية  األمــة 

وشوكتهم وحكومتهم، والمصداق اآلخر له 

هو قضاء حوائج الضعفاء والفقراء. وكل من 

ُيقــّر بالــذّل عن طــوع ورغبــة فليس منــا أهل 

البيت. ولنعلم أن اإلقرار بالذّل ل يقتصر على 

الذّل أمام العتاة السياســيين، وإنما يشمل 

. فال 
ً
الذّل أمــام األثريــاء والرأســماليين أيضــا

 
ً
 وطمعا

ً
يحــق لإلنســان أن ُيــذّل نفســه حرصــا

 لحطام الدنيا. وقد ورد في الحديث 
ً
ووصول

أن المؤمن يقبل بكل شيء سوى الذّل.«   

 اإلمام الخامنئي 200/1/11

عالئم المتقين
ـُروا 

َ
ك

َ
َسـُهْم ذ

ُ
نف

َ
ُمـوا أ

َ
ل

َ
ْو ظ

َ
 أ

ً
ـة

َ
اِحش

َ
ـوا ف

ُ
َعل

َ
ا ف

َ
ِذيـَن ِإذ

َّ
»ومـن عالئـم المتقيـن: ﴿َوال

وِبِهـْم﴾ فالبقـاء فـي عالـم الغفلـة ل يطـول، بـل سـرعان ما 
ُ
ن

ُ
ُروا ِلذ

َ
ف

ْ
غ

َ
اْسـت

َ
ـَه ف

َّ
الل

يتنّبـه المتقـي ويخـرج مـن وادي الغفلـة. وفـي موضـع آخـر يقـول سـبحانه: ﴿ِإنَّ 

 بيد المتقين 
ٌ

ُروا﴾ ذكُر اللـه حربة
َّ
ك

َ
ذ

َ
اِن ت

َ
ـْيط

َّ
 ِمـَن الش

ٌ
اِئف

َ
ـُهْم ط ا َمسَّ

َ
ْوا ِإذ

َ
ق

َّ
ِذيـَن ات

َّ
ال

فـي مواجهـة الشـيطان. إنـه حبـل نجـاة نعتصـم بـه لننجـو مـن الورطـة التـي 

وِبِهـْم﴾ 
ُ
ن

ُ
ُروا ِلذ

َ
ف

ْ
غ

َ
اْسـت

َ
يدّبرهـا لنـا أعـداء وعينـا. ذكـر اللـه لـه قيمتـه الكبـرى. ﴿ف

 باللجـوء إلـى 
ّ
سـعوا ألن تلتئـم جـراح روحهـم جـّراء ذنوبهـم. وهـذا ل يكـون إل

ـُه﴾. السـعي مـن العبـد والقبـول مـن 
َّ
 الل

َّ
ـوَب ِإل

ُ
ن

ُّ
ِفـُر الذ

ْ
اللـه سـبحانه: ﴿َوَمـن َيغ

ة إلـى ذنب يصعب 
ّ
ـوا﴾ فاإلصـرار يحـّول الزل

ُ
َعل

َ
ـٰى َما ف

َ
وا َعل ـْم ُيِصـرُّ

َ
الله تعالـى. ﴿َول

ـص 
ّ
عالجـه. وهـؤلء الذيـن لـم يصـرّوا علـى مـا ارتكبـوه مـن ذنـب ويسـعون للتخل

َهاُر 
ْ
ن
َ ْ
ْحِتَهـا األ

َ
ْجـِري ِمن ت

َ
 ت

ٌ
ات

َّ
ِهـْم َوَجن بِّ  ّمن رَّ

ٌ
ِفـَرة

ْ
غ ُهم مَّ

ُ
اؤ

َ
 َجز

َ
ِئـك

َٰ
ول

ُ
من لوثتهم ﴿أ

َعاِمِليـَن﴾: أجـر العامليـن.. فالعمـل مـن المسـائل 
ْ
ْجـُر ال

َ
اِلِديـَن ِفيَهـا َوِنْعـَم أ

َ
خ

الهامـة فـي المفاهيـم اإلسـالمية.«

المصدر: مشروع الفكر اإلسالمي في القرآن لإلمام الخامنئي

على أبواب الذكرى السنوية لحرب تموز وانتصار المقاومة اإلسالمية 
في لبنان على الكيان الصهيوني، التقى عدد من جرحى حزب الله في 

لبنان باإلمام الخامنئي بعد إقامة الصالة بإمامته )دام ظله(.

 فليس منا 
ً
من أقّر بالذّل طائعا
أهل البيت


