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»الحج اإلبراهيمي الذي أهداه اإلسـالم للمسـلمين هو مظهر العزة والمعنوية والوحدة والمنعة، ويستعرض عظمة األمة اإلسالمية 
ز المسـافة الفاصلـة بيـن المسـلمين وبيـن مسـتنقع الفسـاد  واتكالهـا علـى القـدرة اإللهيـة األبديـة أمـام أنظـار األعـداء والحاقديـن، وُيبـرِّ

والحقارة واالسـتضعاف الـذي يفرضه العتـاة والمتغطرسـون الدوليون على المجتمعـات البشـرية.«    اإلمـام الخامنئـي 2016/9/2

كلمة
مفتاحية

#الحج_اإلبراهيمي

تعليقة اإلمام اخلامنئي على 
كتاب » رحلة إىل القبلة « 

الحج مظهر للمزج
 بين المعنوية و السياسة

مازال الالت وُهبل في الكعبة

الدرس الكبير الذي نستلهمه من اإلمام الجواد )عليه السالم( 

خط اإلمام    | ۴

تأريخ اإلسالم يف فكر الويل   | 3
ما هو سبب ِعداء أمريكا للجمهورية اإلسالمية؟

دولة المقاومة سد منيع أمام االستكبار

»الحج مظهر للمزج  بين المعنوية والسياسة، وبين الدنيا 
واآلخــرة. ولكــن كيف ذلــك؟ إّن لكــم في الحــج تضــّرع ودعاء 
وتوّسل وبكاء وطواف وسعي وصالة، واجتماع جماهيري 

كذلك.« )2018/7/16(
»ما هو ســبب هذا االجتماع العام؟ يجتمع المسلمون من 
مختلف بقــاع العالم في نقطــة واحدة مــن أجل مــاذا؟ من 
أجل أن يجتمعوا حول بعض وينظر كل منهم إلى وجه اآلخر 
بصمت ثم يعودوا بعد أيام إلى أوطانهم؟! ما هو معنى 

هذا االجتماع؟« )1994/4/20(
االجتماع في الحج لتشكيل األمة اإلسالمية

»أيما إنساٍن يتمتع بذكاء قليل، ُيدرك بوضوح أن درس وحدة 
المسلمين وعظمة األمة اإلسالمية والتعارف بين اإلخوان 
المنفصليــن عــن البعــض وتــآزر أصحــاب األلســنة واألعــراق 
والجنســيات والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة واالعتصام 

بحبل الله، لو لم يكن هو المنشود في الحج بصورة طبيعية، 
وكان المطلــوب ليــس إال العبــادة وارتبــاط النــاس باللــه كل 
لِّ 

ُ
بمفــرده، عندئٍذ مــاذا ســيكون مفهوم المجــيء ﴿ِمــن ك

 وذلك في موسم معّين؟ لماذا 
ً
 وركوبا

ً
جٍّ َعِميٍق﴾، مشيا

َ
ف

ــم عناء الطريق؟ لماذا الحضور في مكة ومن بعدها 
ُّ

تجش
في عرفات والمشــعر ومنــى وذلك فــي أيام معــدودات 
وســاعات محــّددة لكافــة المســلمين فــي العالــم؟ لمــاذا 
الطواف حول مركز واحد ورمي نقطة واحدة؟« )1989/7/5(

»المراد من ذلك أن نفس هذا االجتماع هو موضع اهتمام 
الله ســبحانه وتعالــى وإرادته، وهــذا يعني تشــكيل األمة 

اإلسالمية.« )2018/7/16(
الحج سياسي في ذاته

»الحج معقٌل لمعارف اإلسالم ومبّين لسياسة اإلسالم 
العامة في سبيل إدارة حياة اإلنسان.« )1989/7/5(

»الحج فريضــة يتأتى مــن خاللهــا معالجة أهــم األزمات 
السياســية التي تعاني منهــا األمة اإلســالمية. وبهذا 
المعنــى فالحــج فريضــة سياســية، وهــذا ما يــدل عليه 
طبيعة هذه الفريضة وسماتها بكل وضوح. وأما أولئك 
الذيــن ُينكــرون ذلــك ويرّوجون فــي اإلعالم علــى خالف 
ذلك، إنمــا يعارضــون معالجة تلــك األزمــات في حقيقة 

األمر.« )1994/5/15(
العلــوي  والحــج  )ص(  والمحّمــدي  اإلبراهيمــي  »الحــج 
والحســيني )ع( هو الذي يقترن بالتوجه إلــى الله واللجوء 
إلى حكومته وقدرتــه، ورفض قــدرة الطواغيــت والجبابرة. 
شــة قــد ارتــوت هــذه المناهــل مــن معيــن 

ّ
أّي روح متعط

الكوثر المحمدي وينبوع الزمزم الحســيني، وهي مازالت 
 والترّدد في مضمون الحج السياسي؟« 

ّ
تعاني من الشــك
3  )1989/7/5(
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نهدي هذا العدد إلى أرواح شهداء كارثة منى

»قلوبنا مترعة بالحزن واأللم، ومضّي الزمان لــم يرفع عن صدورنا وقلوبنا 
جعنا بهذه الحادثة، حيث فارق أحباؤنا 

ُ
أهمية هذه الحادثة وأساها. فلقد ف

الدنيا فــي منى والمســجد الحرام كذلــك وهم في حــال العبــادة، وقضوا 
نحبهم بشــفاه ضامئة، وتحّملوا الســاعات األخيرة مــن أعمارهم تحــت لهيب الشــمس الحارقة، وهذه كلهــا آالم 

ر علينا نسيانها.«        اإلمام الخامنئي ٢٠١٦/٩/٧
ّ
وأحداث زرعت الحزن واأللم في قلوبنا، وتسببت في أن يتعذ

صفقة القرن.. مشروع مركزي 
أمريكي في منطقتنا

الواضـــح  مـــن 
دخلنـــا  أننـــا 
مرحلـــة  فـــي 
لعمـــل  ا
يكـــي  مر أل ا
واإلســـرائيلي 
الجـــدي إلنجـــاز صفقـــة القـــرن، هـــذا 
لـــم يعـــد مجـــرد كالم فـــي العلـــن 
أو توقعـــات صحفيـــة أو مـــا شـــاكل. 
قـــد نكـــون علـــى مقربـــة مـــن إعـــالن 
هـــذه  حـــول  أميركـــي  رســـمي 
الخطـــة  هـــذه  وحـــول  الصفقـــة 
لذلـــك  الحقيقـــة،  فـــي  المشـــينة 
القيـــادات  المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
المعنييـــن  وكل  كلهـــا  السياســـية 
 يجـــب 

ً
بالقضيـــة الفلســـطينية طبعـــا

أن يواكبـــوا هـــذه التحـــركات وهـــذه 
المركـــزي  المشـــروع  التطـــورات... 
ـــا الـــذي  األميركـــي اآلن فـــي منطقتن
ســـوف تعطـــى لـــه األولويـــة هـــو 
صفقـــة القـــرن، التـــي تعنـــي تصفيـــة 
فهـــذا  الفلســـطينية،  القضيـــة 
متابعـــة  إلـــى  بحاجـــة  الموضـــوع 
وحـــذر، وبالتالـــي النـــاس معنيـــة أن 
تـــرى مـــا الـــذي ســـوف تفعلـــه وكيـــف 
أن  يجـــب  وكيـــف  تصمـــد  أن  يجـــب 
تواجـــه وكيـــف يجـــب أن تقـــاوم.   

السيد حسن نصر الله  2018/6/29

بعــد أن انتصرت الثــورة اإلســالمية في عــام 1979، أرســلت إلى الدنيا رســالة 

ــى زمن الخضوع والخنــوع أمام االســتكبار واالســتبداد، وباتت 
ّ
خاصة: لقد ول

الشعوب األبية بوسعها قلب مصيرها. وقد وصلت هذه الرسالة بمحورين 

متناقضيــن إلــى طائفتيــن؛ الطائفــة األولــى هــي الشــعوب المظلومــة 

والمضطهــدة فــي العالــم، التــي تــرى فــي هــذه الثــورة بشــرى لتغييــر 

المعادلــة التــي كانــت علــى الــدوام ســائدة وهــي انتصــار الظالــم علــى 

المظلوم والتي تعتبر نهضة الشعب اإليراني من مبادئها، والطائفة الثانية 

 يهّدد استدامة 
ً
هي عتاة العالم وجبابرته الذين يرون في هذه الثورة خطرا

هيمنتهم وسيطرتهم على الدنيا.

»لقد أتّمــت هذه الثورة الحجة على كل المســلمين في العالــم. وقد أثبتت 

هذه الثــورة وهذه الشــجرة الطيبة المتمثلــة في الجمهورية اإلســالمية 

في هذه األرض بأن اقتدار وهيمنة وغطرســة آلهة الثروة والقوة لم يعد 

ــب علــى اإلرادة القاهــرة للشــعوب المتســمة بالوعــي 
ّ
بمقدورهــا أن تتغل

والصبر والخلوص والتضحيــة، وفي هــذه المنازلة التي ال منــاص منها بين 

الحركة اإلســالمية وبين أعداء اإلســالم األثرياء والمسلحين، سيكون النصر 

حليف اإلســالم. ومع االلتزام بهذه الشــروط، ال ُيقبل هذا العذر مــن أّي أحد 

 من 
ً
 عن الدفاع عن اإلسالم والسعي إلرساء حاكمية اإلسالم خوفا

ّ
بأن يكف

بطش األعداء وسطوتهم.« )1992/2/4(

ولكّن األمر لم يتنِه إلى هنا. فإن انتصار الثورة اإلسالمية منذ أيامها األولى، 

 في العالم ألن تتعالى أصواتهم ضد الظلم واالستكبار، 
ً
منحت الجرأة أناسا

وكانــت هــذه بدايــة لبــذل جهــود مضنيــة وشــاملة إلخمــاد هــذه األصــوات 

والقضاء على آثارها ونتائجها.

رت ونمت
ّ
بقيت هذه الشجرة وتجذ

ــون أنفســهم بأنهــم 
ّ
»لقــد كان أعــداء نظــام الجمهوریــة اإلســالمیة یمن

ســوف ُیســقطون هذا النظام في غضون شــهر أو شــهرین أو ســنة علی 

دوا کل طاقاتهم في ســبيل تحقیق هــذا الهدف... 
ّ
أکبر االحتماالت، وقد جن

کل تلك المؤامرات وکل تلك الضغوط بأشــکالها المتنوعــة، واجهت صمود 

الشــعب اإلیراني بقیــادة ذلــك الرجــل العظیم الــذي جعل اللــه تعالی في 

 ولمحة من أنوار النبوات الطیبة. إّن إمامنا الخمیني 
ً
وجوده بال شــك قبســا

الجلیل، هــذا الرجل العظيــم، واصل نفــس ذلك الــدرب ونفس تلــك الطريقة 

ونفس تلك المســیرة، والشــعب اإلیراني بدوره أثبت وفاءه وصدقه، ورابط 

ب عزیمتــه وإرادته علــی مؤامرات 
ّ
في الســاحة، وصبر علی الضغــوط، وغل

رت ونمت.« )2012/02/10(
ّ
األعداء. ولذلك بقیت هذه الشجرة الطیبة وتجذ

من مستلزمات التوحيد..

الحرب العسكرية والضغوط السياســية والمقاطعة االقتصادية والهجمة 

فت ضــد الجمهورية اإلســالمية ولكنها لــم تؤِت 
ِّ
الثقافيــة كلهــا أدوات ُوظ

أكلها. فالجمهورية اإلسالمية على مدى حياتها، حيث ذّرفت على األربعين، 

ــع المســتكبرين وناصرت المظلوم 
َ

 ما وقفت كالجبل األشــّم أمام َجش
ً
دوما

مته قواعد الغلبة واالنتصار. فالمقاومة والصمود وعدم 
ّ
في كل مكان وعل

الخوف من هيمنة المستكبرين هي درس الجمهورية اإلسالمية الكبير لكل 

أولئك الذيــن يرفضون االستســالم أمــام مخططــات األعــداء ومؤامراتهم 

ويرفضون سيطرة األغيار عليهم.

ا بالتوحيد، ال يمكننا أن نرضخ لمنطــق القوة، وأن نخضع للظلم، 
ّ
»نحن إذا آمن

 نقــف في وجــه الظالم.. هــذه هي طبيعــة التوحيد. وهذا هو الســبب 
ّ

وأال

الذي يدفع بالجمهورية اإلسالمية إلى أن تعلن بأننا سنكون حاضرين أينما 

بت هناك نصرة، وهذا هو السبب الذي يسوقنا 
ّ
كان هناك مظلوم وأينما تطل

إلى كل هذا اإلصرار على القضية الفلســطينية. ألن من مستلزمات التوحيد 

أن يقف اإلنســان أمام تطاول الظالــم على المظلــوم، وهذه هي حقيقة 

 ال محالة... 
ً
دمــا

ُ
رنا البعثــة بها، وهــي )حركة( ســتمضي ق

ّ
التوحيد التــي تذك

وهذا هو السبب من وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة في منطقة غرب 

آسيا، وهو الســبب من تواجدنا في ســوريا لمواجهة ومجابهة اإلرهابيين 

الذين تأسسوا بواسطة أمريكا وعمالء أمريكا في المنطقة.« )1٤/٢٠١٨/٠٤(

دولة المقاومة..

عبــر الســنوات الماضيــة ورغــم الخطــة الواســعة التــي رســمتها أمريــكا 

وحلفاؤها لمنطقة غرب آسيا، استطاعت الجمهورية اإلسالمية إحباط هذه 

المؤامرات من خالل حضورها ودعمها لشعوب المنطقة.

إّن انتصار حزب الله في لبنان أمام العدوان الشامل للجيش اإلسرائيلي في 

ســنة 2006، وانتصار المقاومة اإلسالمية في فلســطين خالل الحرب التي 

، وهزيمة مشــروع داعش والتكفيريين في العراق وســوريا، 
ً
طالت 22 يوما

وإجهاض المشاريع المختلفة النتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز 

مكانة الكيان الصهيوني و... كل ذلك أثبت أن الجمهورية اإلسالمية اليوم يد 

مقتدرة لنصرة الشعوب وسّد منيع أمام المؤامرات األمريكية في منطقة 

غرب آســيا، وهذا ما تســّبب فــي أن يصّب المتغطرســون والمتعســفون كل 

ِعدائهم عليها.

»نحن اليوم "دولــة مقاومة"، وهو أمــٌر فائق األهميــة. فدولة المقاومة 

تختلف عن المنظمة الفالنية المقاومة، أو التيار الفالني المقاوم في البلد 

 بــأّن العدّو يعــادي هؤالء 
ً
الفالني، أو الشــخصية الفالنية المقاومــة. علما

. فاالســتكبار العالمي التوســعي المعتــدي والمتطــاول على جميع 
ً
أيضــا

الثروات المادية والمعنوية لكافة شعوب العالم، يناهض كل عنصر مقاوم، 

بما فيهــم المنظمات المقاومــة والشــخصيات المقاومة، ولكن شــتان ما 

بين هذا وبين الدولة التي تأسســت على أســاس المقاومة! فالجمهورية 

اإلســالمية دولــة مقاومة لهــا سياســتها واقتصادها وقواتها المســلحة 

وتحركاتهــا الدولية، ولهــا منطقة نفوذ واســعة فــي داخل البلــد وخارجه، 

 من هذا 
ً
وهذا غاية في األهمية، وال يقاس بأي عنصر مقاوم آخر. وانطالقا

نجد حاالت الِعداء من جميع أقطار العالم - سواء من أصحاب السلطة أو من 

أذنابهم - متجهة صوب الجمهورية اإلسالمية.« )٢٠١٧/٥/١٠(

مالحظة: كل ما جاء بين عالمة »« فهو من كالم سماحة اإلمام الخامنئي 

)دام ظله(

شهداؤنا

زمان االستشهاد: 2015/9/24 المصادف لعيد األضحى عام 1436مكان االستشهاد:في منى بسبب الزحام والحّر والعطش

کلمـــــــــتنا نهج املقــــــــاومة

ما هو سبب ِعداء أمريكا للجمهورية اإلسالمية؟

#

دولة المقاومة سد منيع أمام االستكبار

انطالق خدمة موقع اإلمام 
الخامنئي الرسمي على تطبيق 

whatsapp

تعزيــز  علــى  حرصــه  إطــار  فــي 
األمــة  شــعوب  مــع  التواصــل 
الموقــع  أطلــق  اإلســالمية، 
الرســمي لإلمــام الخامنئــي باللغــة 
 )arabic.khamenei.ir( العربيــة 
تطبيــق  عبــر  اإلعالميــة  خدمتــه 
الخدمــة  عنــى 

ُ
ت  .whatsapp

بمواكبــة آخــر أخبــار ومواقــف قائــد 
شــؤون  حــول  اإلســالمية  الثــورة 
وقضايــاه  اإلســالمي  العالــم 

. يــة كز لمر ا
موقــع  خدمــة  فــي  لالشــتراك 
تطبیــق  علــی  الخامنئــي  اإلمــام 
الرقــم  إضافــة  ُيرجــى   WhatsApp
التالــي إلــى قائمــة االتصــال وإرســال 

غيــر(:  ال  )فقــط  "اشــتراك"  كلمــة 
]+961 81 825886[
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أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية
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فصل الدین عن السیاسة، مظهر الشرك في هذا اليوم 1

»واحــدة من أجلــى مظاهر الشــرك في العصــر الحاضر، هي 
فصل الدينا عن اآلخرة والحياة المادية عن العبادة والدين عن 
السياسة.. هذا هو الشرك الذي يجب على المسلمين اليوم 
أن ُيعلنــوا منه براءتهم وأن يطّهروا منه ســاحتهم وســاحة 
اإلسالم. فإّن اإلســالم األمريكي هو الذي يدعوا الناس إلى 
االبتعاد عن السياســة والفهم والبحث والعمل السياســي، 
 ال 

ً
بيــد أن اإلســالم المحمــدي األصيــل يعتبر السياســية جــزءا

أ من الدين، ويدعو المسلمين كافة إلى اإلدراك والعمل 
ّ

يتجز
السياسي.« )1989/7/5(

»أولئك الذين يفصلون السياسة عن اإلســالم ويرفضونها ال 
)2018/7/16( ».

ً
يفهمون من اإلسالم ومن آيات القرآن شيئا

أّي تسييس للحج؟!
»يرغــب البعض فــي أن يقول علــى الــدوام: "إنكم سّيســتم 
الحج"، ولكــن ماذا يعني تســييس الحــج؟! إذا كان معنــاه بأننا 
، فالبد من القول: الحج لم 

ً
 سياسيا

ً
أدخلنا في الحج مفهوما

يتجّرد عــن المفهوم السياســي على اإلطــالق. ومــن ال يرى 
المفهوم السياسي في الحج، يجب أن ندعو له بالشفاء كي 

يستطيع أن يرى!« )1994/4/20(
»الحــج اإلبراهيمــي هــو الــذي يســير فيــه المســلمون مــن 
التفرق إلى االجتماع، ويطوفون فيــه حول الكعبة التي تعد 
 للبراءة والنفور من الشرك وعبادة األوثان 

ً
 للتوحيد ورمزا

ً
صرحا

عارفين معناهــا الرمزي، وينتقلون فيه من ظاهر المناســك 
وجســدها إلــى باطنهــا وروحهــا، ويتــزودون منــه لحياتهــم 

وحياة األمة اإلسالمية.« )1993/5/18(

البراءة من المشرکين روح الحج
»إننا لم نأت بالبراءة من الخارج لندخلها في الحج.. إنها جزء من 
الحج وروح الحــج والمعنى الحقيقي لالجتمــاع العظيم في 

الحج.« )1994/4/20(
اع 

ّ
»البــراءة مــن المشــركين وإبــداء النفــور مــن األصنــام وصن

األصنام هي الروح الســائدة على حج المؤمنين. وإّن في كّل  
موقف من مواقف الحج دليٌل على التوق إلى الله والسعي 
والجــد فــي ســبيله والبــراءة مــن الشــيطان ورميــه وطــرده 

واالصطفاف بوجهه.« )2008/12/18(
»بين ثنايــا آيــات الحــج، نجد القــرآن يدعــو الجميــع للبــراءة من 
ــاِن﴾. واألوثان 

َ
ْوث

َ ْ
ْجــَس ِمــَن األ ِنُبــوا الرِّ

َ
اْجت

َ
أوثــان المشــركين: ﴿ف

قــة علــى 
ّ
 مــا نفســها األوثــان المعل

ً
هــذه قــد تكــون يومــا

الكعبــة، ولكــن ال شــك أن اليــوم وعلى الــدوام هــي القوى 
التــي فرضــت هيمنتها بغيــر حق علــى نظام حيــاة اإلنســان، 
وأوضــح مــن أّي وقــت آخــر تتمثــل اليــوم فــي قــوة أمريــكا 
االســتكبارية والشــيطانية وقوة الثقافــة الغربية والفســاد 
واالنحطاط الذي فرضوه على البلدان والشعوب المسلمة.« 

)1994/5/15(

صنم اليوم هو صنم أمريكا
ها 

ّ
ت محل

ّ
»ال يوجد اليوم أثر من الالت ومناة والعزى، ولكن حل

- بل هي األخطــر - أصنام الثروة والقوة لالســتبكار واألنظمة 
الجاهلية االسكتبارية التي عّمت سيطرتها جميع أرجاء حياة 
ــرض 

ُ
المســلمين فــي البلــدان اإلســالمية. إّن الصنــم الــذي ف

 على الكثير من شــعوب العالم والكثير من المسلمين 
ً
قسرا

أن يعبدوه ويطيعوه هو صنم أمريكا التي أمسكت بمقاليد 
كل الشــؤون الثقافية والسياسية واالقتصادية للمسلمين، 
وباتت تسّير الشعوب - شاؤوا أم أبوا - باتجاه مآربها وأغراضها 

التي تقف على الضّد من مصالح المسلمين.« )1991/6/16(

الحج من دون البراءة ليس بحج
»البراءة تعني أن يجتمع الناس في تلك البقعة، وأن يصرخوا 
بوجــه الجبابــرة الذين يظهــرون بمظهر أنيــق وثــوب مكوّي 
ــر ولكنهم يقتلــون النــاس كأشــد الوحوش وحشــية، 

ّ
ومعط

وكذلــك بوجــه الذيــن يدعمونهــم، وبوجــه الذيــن يتخــذون 
القــرارات لصالحهم فــي األوســاط الدولية.. هــذا هو معنى 
البراءة. فهل يمكن أن يخلو الحج من ذلك؟! وهل الحج المجّرد 
عن البراءة حج؟! لُيجيب الذين يعرفون تعاليم القرآن واإلسالم 

وليكن جوابهم بإنصاف!« )1994/4/20(
»الحج مــن دون البــراءة ومــن دون الوحدة ومــن دون التحرك 
والقيــام، والحــج الــذي ال ينبعث منــه تهديٌد للكفر والشــرك 

ليس بحج، ويفتقر لروح الحج ومعناه.« )1989/7/5(

نحن نوافق على أنه ال ينبغي تسييس الحج!
»لــو كان المــراد )مــن عــدم تســييس الحــج( هــو أن ال يصبــح 
الحج وســيلة لتمرير سياســات القوى الكبرى الجائــرة، فهذا 
. فــإن أولئــك الذيــن تربطهم 

ً
صحيــح ونحــن نوافق عليــه أيضا

بالحج صلــة بنحو مــن األنحــاء، ال ينبغــي لهم مســاومة هذه 
الفريضة اإللهية وهذا الواجب المحبوب من ِقَبل المسلمين 
بالسياسات العالمية. وكّل من يعمد إلى تسييس الحج بهذا 

المعنى فقد ارتكب خيانة تجاهه.« )1994/4/20(  

الدرس الكبير الذي نستلهمه من اإلمام الجواد )عليه السالم( 

 إلى تأريخ اإلســالم المليء بالمفاخر، 
ً

»كما أضاف كل واحد من األئّمة األطهار )عليهم الســالم( بجهاده صفحة تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

 قد أرسى بعمله دعامة مهّمة من الجهاد الشامل في سبيل اإلسالم، وقّدم لنا 
ً
فإّن هذا اإلمام العظيم أيضا

ه عندما نكون في مواجهة القوى المنافقة والمرائية، يجب أن نصّب جهدنا في استنهاض 
ّ
، وهو أن

ً
 عظيما

ً
درسا

ــب االدعاء والرياء، 
ّ
وعي الناس لمواجهة هذه القوى. فلو كان العدّو ُيظهر عــداءه بالصراحة ودون قناع ويتجن

لكانــت مواجهته أســهل. ولكن عندما يكــون العــدّو كالمأمون العّباســي الذي يتظاهــر بالقداســة والدفاع عن 
 للتوّسل 

ً
اإلسالم، عندذاك يصعب على الناس معرفته. والطغاة في عصرنا هذا، وفي جميع عصور التأريخ، يسعون دوما

 لوجه.«   المصدر: كتاب إنسان بعمر 250 سنة 
ً
بالحيلة والرياء والنفاق حينما يعجزون عن مواجهة الناس وجها

والعشـرين  الثامـن  انقـالب  إنـه 
)المصـادف   1332 عـام  مـرداد  مـن 
الـوزراء  رئيـس  ضـّد   )1953/8/19
محمـد  الدكتـور  المنتخـب  اإليرانـي 
ـر لـه مـن  ـط والمدبَّ

َّ
مصـدق، المخط

األمريكيـة،  المخابـرات  عناصـر  قبـل 
حكومـة  سـقوط  إلـى  آل  والـذي 

مصـّدق. الدكتـور 
الذيـن  حتـى  ترحـم  لـم  »أمريـكا 
وثقـوا بهـا وعقـدوا آمالهـم عليهـا 
العـون،  السـتمداد  نحوهـا  وسـاروا 
مصـدق.  الدكتـور  مثـل  مـن؟  مثـل 
مـن  ـن 

ّ
يتمك أن  سـبيل  وفـي  فإنـه 

والوقـوف  البريطانييـن  مكافحـة 
بيـد  الحـّل  أن  َعـم 

َ
ز وجههـم،  فـي 

األمريكيين فقصدهم والتقى بهم 
منهـم  وطلـب  معهـم  وتفـاوض 
ووثـق بهـم. بيـد أن انقـالب الثامـن 
والعشـرين مـن مـرداد ضـّد مصـدق 
دّبرتـه  بـل  بريطانيـا،  لـه  تخطـط  لـم 

إيـران.«  فـي  أمريـكا 
اإلمام الخامنئي ٢٠١٧/١١/٢

انقالب إيران عام 1953

کلمـــــــــتنا

ذكـرى  األيـام  هـذه  فـي  نعيـش 
العـدو  أرادهـا  حـرب  تمـوز؛  حـرب 
علـى  للقضـاء  اإلسـرائيلي 
المقاومـة، لكنـه لـم ينجـح رغـم كل 
ما يملكه من قـوة عسـكرية، ويعود 
األسـطوري  التصـدي  إلـى  ذلـك 
رته المقاومـة اللبنانيـة.

ّ
الـذي سـط

وقّوتـه  اللـه  بحـول  »اسـتطعتم 
العسـكري  التفـّوق  بـأن  تثبتـوا  أن 
ليـس بالعـدد واألسـلحة والطائـرات 
هـو  وإنمـا  والدبابـات،  والبـوارج 
والجهـاد  اإليمـان  بقـوة  مرهـون 
بالعقـل  االسـتعانة  مـع  والتضحيـة 
تفّوقكـم  فرضتـم  إنكـم  والتدبيـر. 
العسـكري علـى الكيـان الصهيوني، 
المعنـوي  التفـّوق  كّرسـتم  كمـا 
القيمـي علـى األصعـدة اإلقليميـة 
مـن  سـخرتم  وقـد  والعالميـة، 
الجيـش  بـأن  القائلـة  الخرافـة 
ورفعتـم  يقهـر،  ال  الصهيونـي 
القنـاع عـن زيـف مهابـة هـذا الجيش، 
وكشـفتم للجميـع مـدى هشاشـة 

الغاصـب.« الكيـان 
اإلمام الخامنئي 2006/8/16

حرب تموز 2006

الحج مظهر للمزج بین المعنوية و السياسة



حزب الله هذا

خط اإلمام
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرة

مازال الالت وُهبل في الكعبة
ثانيـة  ليقولـوا  المسـلمون  جـاء 
لمحمد )صلى الله عليـه وآله( بأنهم 
 
ً
ـوا من النضـال، ويدركـون جيدا

ّ
لم يمل

بـأن أبـا سـفيان وأبـا لهـب وأبـا جهـل 

يتربصـون بهـم الدوائـر، ويتسـاءلون 
الـات  مـازال  هـل  أنفسـهم:  مـع 
وهبـل فـي الكعبـة؟ أجـل، إنهـم أكثـر 
 مـن تلـك األوثـان ولكـن بوجـوه 

ً
خطـرا

 
ً
جديـدة خادعـة. إنهـم يعلمـون جيـدا

بـأن الحـرم اليـوم حـرم ولكـن ليـس 
للناس وإنما ألمريـكا! وكل من يتوّجه 
لـرّب الكعبـة وال يلبـي ألمريـكا فهـو 
جدير باالنتقـام. اإلمام الخمينـي )ره(: 

1988/7/20

پایانکاربهسودجبههخداییست

رات 
ّ
بعد مطالعة كتاب »رحلة إلى القبلــة«، وهو مذك

هداية الله بهبودي عن سفره إلى الحج، كتب اإلمام 

الخامنئي على هامشه تعليقة كشف فيها عن شوقه 

وتوقه إلى زيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

وإليكم ترجمة هذه التعليقة:

»لقد أغرقني هذا الكتاب مرة أخرى في شوٍق وتوٍق 

مقرونين بالحســرة إلى زيارة بيــت الله الحــرام وحرم 

رســول الله )ص(؛ شــوق وتــوق لم يبق فيهمــا أمل. 

وحيث تمتدُّ إليه ذاكرتي - منذ سنوات الشباب البعيدة 

 .
ً
- لم أجد قلبي قد نجى من لوعة هذا االشــتياق أبدا

بل وحتى في تلك الحقبة السوداء الخانقة التي كان 

بمقدور أي رجل دين رفيــع أو وضيع، عن رغبــة أو عن 

ِمكنــة، أن يلتحق بقوافــل الحج بكل ســهولة، لم يكن 

ليتسنَّ لي ذلك! واألفضل أن أقول: لم يجرأ أي صاحب 

قافلة ورئيســها ولم يكن بوســعه درج اســمي في 

 
ً
 عن درجه كمرشٍد للقافلة - خوفا

ً
قائمة الحجاج - فضال

 
ً
من السافاك. أجل، حتى في تلك الفترة العصيبة أيضا

لم يخُل قلبــي من األمــل لزيارة الكعبــة ولثم موضع 

أقدام النبــي )ص( في مكــة والمدينــة.. واألمل هذا 

رغم أنه تحقق بالذهــاب إلى الحج لمدة عشــرة أيام 

في ســنة 1978 بفضل الشــهيد محالتي، بيد أن نيران 

.. في سنّي 
ً
ذلك االشــتياق قد ازدادت حرقة وتوّهجا

قــت آمالي علــى ما بعــد تلك 
ّ
رئاســة الجمهوريــة عل

 
ٌ

 ملتهــٌب وأمٌل مكبوت
ٌ

الفترة.. ولكن اليوم..؟ شــوق

.. ســلوتي الوحيــدة هــي مطالعة مثــل هذه 
ً
تقريبــا

المذكرات أو االستماع إليها، وهي بحد ذاتها تزيد من 

لوعة ذلك االشتياق.

الكتــاب هــذا يتصــف بالحــالوة واإليجــاز والروحيــة 

والفطنة.. زيارة مقبولة أيها الكاتب العزيز!

حج مبرور..  1992/2/29«

»العائلة هي البيئــة اآلمنة لتكامل اإلنســان وتربيته، 

فقد خلق اإلنسان من أجل الهداية والرقي والكمال، 

وال يتحقق هذا إال في ظل بيئة آمنة مجّردة عن األحقاد 

شــبع اإلنســان، وتتناقل فيهــا التعليمات 
ُ
والضغائن ت

واإلرشادات من جيل إلى آخر، ويخضع فيها المرء منذ 

َمين 
ّ
طفولته تحت تعليم طبيعي وفطري صحيح لمعل

 هما أعطف عليه من جميع البشر؛ أعني األب واألم.« 

اإلمام الخامنئي 1998/3/9

رواية ودراية

ً
كن مسجديا

»ال تتركــوا المســاجد، فإنهــا أفضــل 

مقّر لتجّمع قوات التعبئة. ولكن يجب 

أن تحافظــوا على صبغــة المســجد وطابعه. 

وليكن لكــم مع إمــام المســجد والمتعّبدين 

والمؤمنيــن فيــه تعاماًل أخويــًا، وهــذه حالة 

يجب صيانتها ومضاعفتهــا. وأقيموا الصالة 

جماعــة فــي أول وقتهــا وخلــف إمــام أّي 

فــي  وشــاركوا  فيــه.  تتواجــدون  مســجد 

المراســيم الدينية التي تقام في المســجد 

والتبليــغ لهــا، وكذلــك فــي مراســم الدعــاء 

الدينيــة.  المجالــس  مــن  وغيرهــا  والقــرآن 

أن  الجماعــة  إمــام  جانــب  إلــى  وعليكــم 

تســاهموا فــي صيانــة المســجد وحفظــه. 

واعملوا على جاذبية المسجد، ليجتذب إليه 

األطفــال والشــباب والنســاء والرجــال فــي 

المنطقة.« اإلمام الخامنئي 1992/11/17

س: لم تكن التزاماتي واهتماماتي 

 
ً
الدينيــة بالشــكل المطلــوب ســابقا

وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر 

ولكــن   )
ً
مســتطيعا كنــت  )أي  الحــج 

وبســبب وضعــي الســابق لــم أذهب 

 
ً
، علما

ً
إلى الحج. فما هو حكمي فعال

إنــي ال أملك المبالــغ الالزمــة كما أّن 

هنــاك طريقين: طريق التســجيل عن 

طريــق مؤسســة الحــج، وطريــق آخر 

بتكاليف أكبر، فهل يكفي أن أســجل 

لدى الدولة؟

 
ً
ســابقا  

ً
مســتطيعا كنــت  إذا  ج: 

 من السفر ألداء فريضة 
ً
ومتمكنا

ــرت الحج، فقد 
ّ

الحج، ومــع ذلك أخ
اســتقر عليــك الحج، ويجــب عليك 
ممكــن  طريــق  بــأّي  الذهــاب 
مشــروع ما لــم تقــع في العســر 
 
ً
والحــرج، وإن لــم تكن مســتطيعا
من تمــام الجهــات ال يجــب عليك 

الحج في مفروض السؤال. 

املسلمة األرسة 

القائد مــــع

الفكر اإلسالمي يف القرآن

تعليقة اإلمام الخامنئي على 
كتاب » رحلة إلى القبلة « 

العائلة بيئة آمنة لتكامل اإلنسان

أحكام الحج

تعلیم األحکام

التــي  للحكمــة  التنبــه  جــرى  »لــو 

ينطوي عليها عيد األضحى النفتحت 

لنــا الكثيــر مــن الســبل والطــرق. ففــي عيــد 

 
ّ

األضحى ثمة تقدير وتثمين كبيــر من الله عز

وجّل للنبي إبراهيم )ع( الذي ضحى في ذلك 

تفــوق   
ً
أحيانــا باألحبــة  والتضحيــة  اليــوم. 

التضحية بالنفس. ولقد كان النبي قد ضحي 

بحبيبــه فــي ســبيل اللــه بيــده، وهــو ولــده 

الشــاب الذي منحــه اللــه إياه على كبر ســنه 

بعد عمر طويل من االنتظار، حيث قال تعالى: 

ِكَبــِر 
ْ
ــى ال

َ
ــذي َوَهــَب لــي  َعل

َّ
ــِه ال

َّ
َحْمــُد ِلل

ْ
﴿ال

دعــاء عرفــة  ﴾. وفــي 
َ

َوِإْســحاق ِإْســماعيَل 

الشريف، يشير أبو عبد الله الحســين )ع( إلى 

: »وممسك يدي إبراهيم 
ً
هذه الحادثة قائال

عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره«.. هذا 

 للمؤمنين 
ً
اإليثار وهذه التضحية يشكالن رمزا

الذين يرومــون الســير في طريــق الحقيقة 

والتعالي والعروج إلى المدارج العليا، وهذا 

ال يتأتى من دون تضحية.. هذه في الحقيقة 

هي النقطة الرئيسية في كافة االمتحانات 

التــي نمــر بهــا، فالقضيــة قضيــة تضحيــة 

وإيثار.«    اإلمام الخامنئي 2010/11/17

ما معنى أّن األنفال لله؟

ـاِل﴾، األنفـال هـي الثـروات التـي تتعلـق بعامـة المسـلمين، كالـذي 
َ

نف
َ ْ
 َعـِن األ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
»﴿َيْسـأ

غنمـه المسـلمون فـي الحـرب والغابـات والسـهول والمراتـع الكبيـرة والمناجـم، وبعبـارة 

أخـرى هـي الثـروة التـي ال تتعلـق بفـرد خـاص وجماعـة خاصـة، بـل هـي ملـك المسـلمين 
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فـي غـزوة بـدر نـال المسـلمون غنائـم، واختلفـوا فـي ملكيـة هـذه الغنائـم، وجـاؤوا إلـى 

ُسـوِل﴾.. ما معنى »للـه«؟ يعني  ـِه َوالرَّ
َّ
ـاُل ِلل

َ
نف

َ ْ
ـِل األ

ُ
الرسـول )ص(، فنزلـت اآليـة الكريمـة: ﴿ق

 لواحد من عباد الله، وما هو لله يعني فـي الواقـع أن ُينفق على طريق 
ً
أنها ليسـت ملكا

األهـداف اإللهيـة. وليـس للـه سـبحانه حاجـة فـي هـذه األمـوال، إنمـا هـي فـي الحقيقـة 

أموال لعبـاد الله.. يجـب أن تنفـق في طريـق المصالـح العامة التـي عّينها سـبحانه. وهذا 

المصـدر: مشـروع الفكـر اإلسـالمي فـي القـرآن لإلمـام الخامنئـي هـو معنـى »لله«.«
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