
... هل تعلمــون أن زيــارة األربعين مــن عالمات 

اإليمــان؟ ال أدري كــم هــذه الروايــة صحيحــة 

وال أصّر على القــول بأن معنى هــذه الرواية 

هــو هــذا الــذي أظنــه أنــا، والحقيقــة هــي 

أننــي احتمــل أن يكــون معناهــا أحــد الفــروع 

واالحتمــاالت األخــرى التــي تطــرح فــي هــذا 

الخصــوص، ولكن حتــى لــو كان هــذا االحتمال 

الذي أقول به فلــه الكثير مما يؤيــده؛ ”زيارة 

األربعين“.

يعة
ّ

 لدى الش
ً
عيٌب هام كان موجودا

 ال 
ً
كان الشــيعة جماعــة متفرقــة ومجتمعــا

يعيــش فــي مــكان وبلــد واحــد. كانــوا فــي 

المدينة، وفــي الكوفة، وفي البصــرة، وفي 

أهــواز، وفي قــم، وفــي خراســانـ  كانوا في 

أطــراف البــالد وأكنافهــاـ  ولكــن كانــت هنــاك 

روح واحدة تســري في هذا الجسد المتفرق 

الموزع على أجزاء مشــتتة، كحّبات المســبحة 

 خيــط وســلك واحد، 
ً
التــي يربــط بينها جميعــا

فمــا هــو ذلــك الخيــط؟ إنــه إطاعــة وامتثــال 

أوامــر المركزيــة الشــيعية والقيــادة العليــا 

للتشــيع، أي اإلمام. كل تلــك الحّبــات واألجزاء 

كانــت تجتمــع هنــاك. كان هنــاك قلــب يصــدر 

األوامر لكل تلك األعضاء واألجزاء. وبهذا فقد 

. قد يكون ثمة 
ً
كان التشيع منظمة أو تنظيما

شــخصان ال يعلــم أحدهمــا حــال اآلخــر، ولكــن 

كان هناك أفــراد يعلمــون حال الجميــع. كانت 

طاعتهم وامتثالهــم األوامر وفق حســابات 

 لألوامر، 
ً
معينة، وهتافاتهم وصراخهم طبقا

 لخطة معينة، وكل أمورهم 
ً
وصمتهم طبقا

 لحســابات. ولكــن 
ً
وممارســاتهم كانــت وفقــا

كان هناك نقص واحد فقط في أمرهم وهو 

. أهالي 
ً
أنهم قلمــا يلتقــون بعضهــم بعضــا

المدينــة الواحــدة والشــيعة فــي المنطقــة 

، ولكن 
ً
الواحدة كانــوا يلتقون بعضهم طبعــا

كان ال بــّد مــن مؤتمــر عالمــي للشــيعة فــي 

عصــر األئمــة )عليهــم الســالم(. ولقــد عّينوا 

هذا المؤتمر العالمي وحّددوا وقته، وقالوا 

ليشــارك كل من اســتطاع فــي هــذا المؤتمر 

في الموعــد المقــرر. وقــد كان هــذا الموعد 

يوم األربعين، ومكان المشاركة أرض كربالء، إذ 

إن روح التشيع روح كربالئي عاشورائي، ونبض 

يوم عاشوراء مشهود في الجسد الشيعي. 

أين مــا كان الشــيعة كانــوا تابعين لعاشــوراء 

الحسين، لذلك نرى أن هذا النبض أينما تبّدى 

 من ذلك المرقــد الطاهر. 
ً
وانكشــف كان نابعا

لقد كانت هذه مشاعل تصاعدت ألسنتها من 

تلك الروح المقدسة الطاهرة والتربة الجليلة 

القدر، فعّمت وانتشرت في األرواح واألفئدة، 

وحولــت األفراد إلــى رصاصات حاميــة، وضربت 

بها قلب العدو.

لمــاذا كان األئّمــة يشــّددون علــى ذرف 
الدموع على اإلمام الحسين؟

كانت ثورة التوابين أول ثورة أطلقها الشيعة 

بعد عاشوراء الحســين. جاءوا وتجمعوا حول 

ذلــك المرقــد الطاهــرـ  هــذا مــا جاء فــي كتب 

. البعــض يتصــور أن هذا 
ً
التاريــخـ  وبكــوا طويال

البــكاء لتبديــد العقــد النفســية، نعــم، البــكاء 

وســيلة لتبديــد وحــّل العقــد النفســية إذا لم 

 بالفكر والتدبر. إذا كانت المشاعر 
ً
يكن مصحوبا

ــه البكاء  والعواطــف وحدها هــي التــي توجِّ

والدموع فهو ما قالوه، أما إذا منحت األفكاُر 

 تفيض بهــا عيناه 
ً
 اإلنســاَن دموعا

ُ
والتأمــالت

فسيكون هذا أشبه بعصارة الكباب التي تزيد 

، ولن تكون عقدة 
ً
 ولهبا

ً
الجمر والنيران اتقادا

. لذلــك كان البــكاء من الممارســات 
ً
بــل ســالحا

العادية للشيعة في الصدر األول، وقد كانوا 

كلهم في طريق الصراع والكفاح، ويســيرون 

كلهم في طريق عاشوراء. كان اإلمام جعفر 

الصــادق مــن أهــل البــكاء، وكان اإلمــام الرضا 

)صلــوات اللــه عليــه( مــن أهــل البــكاء، وكانوا 

ون الشعراء على نظم القصائد الطويلة 
ّ

يحض

روا الناس بماضي 
ّ
ويقولون لهم اذهبوا وذك

التشّيع وأبكوهم فهذا البكاء يؤجج نيرانهم 

 ،
ً
أكثر. جاء التوابون إلى هنــا وبكوا بكاء طويال

 
ً
 يوما

ُ
ما شــئتم من الوقت، وأظــن أنني قلــت

وليلــة أو يوميــن وليلتيــنـ  كمــا كتبــوا فــي 

 
ً
التواريخ وقد نسيت ذلك اآلنـ  بكوا بكاء متصال

بال انقطــاع. وبعد ذلــك البكاء أعطــوا أيديهم 

بعضهم لبعض وتعاضدوا وتعاهدوا وقرروا 

أن يذهبوا ويقدموا أرواحهم في سبيل الله، 

وأن ال يقلعوا عن الحرب إلى أن يستشــهدوا، 

وأن ال يعــودوا مــن هــذه الحــرب أحيــاًء. كانــت 

البداية من كربالء. الحظوا أية حقيقة متأللئة 

ومشــعة كانــت فــي ذلــك الزمــان! بالطبــع 

لــم تبــق هــذه الحقيقة علــى نفــس جمالها 

وعظمتها الســابقة فــي أذهان النــاس في 

زماننا هذا، بل تحّولت إلى شكل آخر.

األربعيــن ميعــاد الشــيعة فــي مؤتمــر 
دولي عالمي

إذن قضية األربعين قضية مهمة.  

األربعيــن ميعاد الشــيعة في مؤتمــر دولي 

عالمي وفي أرض مثيرة للذكريات والخواطر، 

العظيمــة،  الذكريــات  الذكريــات،  أرض  إنهــا 

مــزار  الشــهداء،  أرض  المهيبــة،  الذكريــات 

المقتوليــن في ســبيل الله. يتجمع الشــيعة 

هنا ويتعاضدوا ويتعاهــدوا عهد الوفاء أكثر 

فأكثر. هذا هو األربعين. وما عدا التوابين هنا 

أشخاص آخرون ذهبوا إلى هناك واستلهموا 

 ســمعتم أن جابر بن عبد الله 
ً
الدروس… طبعا

األنصاري جاء هو اآلخر. يبدو لي أن هذا الرجل 

الجليــل كان ثالــث شــخص زار قبــر الحســين بن 

علي )صلــوات الله وســالمه عليــه(. الجماعة 

الثالثة التي جاءت لزيارة الحسين كانت جماعة 

جابر وعطية، وكان هناك بعض األفراد قدموا 

قبلهــم لزيارته. ربمــا كان بنــو أســد أول الذين 

زاروا هذه التربة الطاهرة حيث جــاءوا ودفنوا 

النعــش المقدس للحســين بن علــي )صلوات 

اللــه وســالمه عليــه(. كانــوا أول الذيــن زاروا 

 بقصد الزيارة بتلك 
ً
هذه التربة، وجاء جابر أيضا

التفاصيــل التــي ســمعتموها، وذلــك الكالم 

الذي قاله عند القبــر، والذي يقوله الســادة 

، فقد حضرتم المجالس والمحافل 
ً
اليوم طبعا

 وكنتم قد سمعتموه من 
ً
وسمعتموه مرارا

 كان اســتذكار واقعة عاشــوراء 
ً
قبــل… إجمــاال

واإليثــار  والتضحيــة  الجهــاد  ذلــك  وذكــرى 

العظيم يجري في يوم األربعيــن وفي تلك 

 
ً
األرض. وإذا اســتطاع الشــيعة اليــوم أيضــا

تحويــل تلــك األرض الطاهــرة المقدســة إلــى 

 
ً
 إنجازا

ً
مثل هذا الميعاد فســيكون ذلك طبعــا

جّد مناســب والفت، ومواصلــة للطريق الذي 

عرضه علينا أئمة الهدى )عليهم السالم(.

مالحظــة: كل ما جاء بيــن عالمة »« فهــو من كالم 

سماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله(

نشــــــــرة الواليـــة 

واملقاومـــة والبصيـرة

ر الشــهيد الدكتــور فتحي الشــقاقي إحدى 
ّ
»لقــد كان المجاهــد المؤمن والشــجاع والمفك

الشــخصيات الالمعة التي فّجرت ينبوع الجهاد اإلســالمي للشــعب الفلسطيني خالل العقد 
ر كل إمكانياتــه وطاقاته في ســبيل هذا الجهــاد المقدس، وها هــو اليوم 

ّ
األخير، حيث ســخ

يقّدم روحه العزيزة في هذا الطريق.«  اإلمام الخامنئي 1995/10/30

نهدي هذا العدد إلى روح الشهيد فتحي الشقاقي

األحکام تعلیم

لــم تنقــِض أشــهٌر علــى زيــارة رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلى الســعودية 

التــي رافقتهــا ضّجــة كبيــرة والتقــاط لصــور تذكاريــة مــع قــادة الــدول العربيــة فــي 

غــرب آســيا الذيــن كانــوا قــد شــاركوا فــي القّمــة العربّيــة األمريكيــة فــي الريــاض 

وهدّيــة  العســل  شــهر  حــالوة  تبــّددت  ــى 
ّ
حت الّســعودي  الملــك  مــن  بدعــوة 

عســكرّية  أســلحة  اتفاقيــة  عقــد  مقابــل  دوالر  مليــار   110 البالغــة  الســعودّية 

المتحــدة  الحقيقــي للواليــات  الوجــه  اللثــام عــن  ترامــب علــى إماطــة  وأقــدم 

األمريكيــة واإلفصــاح عــن حقيقتــه لمــن قــام باســتضافته قبــل أشــهر قليلــة. 

ــه أنفــق ســبع 
ّ
لقــد اعتــرف رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــرات ومــرات بأن

تريليونــات دوالر فــي منطقــة غــرب آســيا ولــم يجــِن إزاء ذلــك أّيــة مكاســب. كان 

 فــي منطقــة غــرب آســيا قــادرون 
ً
ترامــب يظــّن أّن المتبّجحيــن الذيــن يثيــرون صخبــا

علــى التأثيــر فــي ملفــات مثــل ســوريا والعــراق ويمكــن لهــم تأميــن مصالحــه 

 .
ً
عــا

ّ
ومصالــح حكومتــه فــي الشــرق األوســط، لكــن األمــور لــم تســر كمــا كان متوق

 بعــد 
ً
كانــت قــوات المقاومــة فــي ســوريا والعــراق تحــّرر الجبهــات الميدانيــة يومــا

يــوم وكان اإلرهابّيــون المقتاتــون علــى فتــات خبــز أمريــكا والمدعومــون مــن 

 بعــد يــوم. هذا مــا دفع 
ً
ــون المزيــد مــن الهزائــم يوما

ّ
حلفائهــا فــي المنطقــة يتلق

 
ً
ترامــب إلــى توجيــه رســالة لرؤســاء هــذه الــدول وتحديــد مهــاّم لهــم مســتخدما

 مقابــل مــا تــّم إنفاقــه ألجلهــم. 
ً

كلمــة ”يجــب“ وأن يأمرهــم بــأن يخطــوا خطــوة

في كلمة له في شــهر أّيار كشــف اإلمــام الخامنئي وجود هــذه الرســالة حيث قال 

سماحته:

”قبل يوميــن أو ثالثة مــن اآلن كتــب ترامب رســالة إلى ُحــكام بلــدان الخليج الفارســيـ  

واستطعنا االطالع على هذه الرســالة ورؤيتهاـ  يقول لهم في هذه الرسالة يجب أن 

 ســبعة 
ُ

تتفقوا كلكم، ويجــب أن تفعلوا هذا الفعل، وتفعلــوا ذاك الفعل، فقد أنفقت

 سبعة 
َ

 سبعة ترليون دوالر ألجلهم؟ أنفقت
َ

ترليون دوالر من أجلكم هنا. التافه! أنفقت

ترليــون دوالر لتتســلط على العــراق ولتهيمن علــى ســوريا، لكنك لم تســتطع، فإلى 

جهنم! يقول يجــب أن تفعلوا كــذا، وتفعلوا كــذا، وتفعلوا كذا. يســتعمل في كلماته 

يجب! وقد كتب هذه الرسالة وأرسلها لكل هؤالء الُحكام. ٢٠١٨/٥/٩“

 لم تكن هذه المّرة األولى التي يقوم فيها ترامب باستحقار حلفائه. جميعنا يذكر 
ً
طبعا

ب الســعوديين خــالل حمالته االنتخابّية بالبقــرة الحلوب ولم يكتفي 
ّ

 أّن ترامب لق
ً
جّيدا

هم يشّجعون ترامب من 
ّ
الســعوديون بعدم الّرد على هذا التعبير بل افتخروا به وكأن

أعماق وجودهم وبعد استالمه مقاليد الحكم هرعوا إلى واشنطن من أجل مبايعته!

ة نتيجة النعدام 
ّ
ينتقد قائد الثورة اإلسالمية استحقار السعوديين ويعتبر هذه المذل

:
ً
إيمانهم ويتابع سماحته قائال

 »إننا ننظر إلى البقرة 
ً
” ليس من الفخر لبلٍد مسلٍم أن يقول عنه الرئيس األمريكي علنا

الحلــوب«! ينظــرون إليهــم على أنهــم بقرة حلــوب، هــل هذه مفخــرة؟ فــي الدعاية 

االنتخابية األخيرة في العام الماضي قال الرئيس األمريكي الحالــي هذا الكالم، قال 

ٌل أكثر من هذا؟ هل هناك ذٌل 
ُ
! فهل هناك ذ

ً
 حلوبا

ً
إننا ننظر للسعوديين باعتبارهم بقرة

أسوء من هذا بالنسبة لدولٍة ولشعٍب ما؟ يأخذون أموالها ثم يخاطبونها بأنها بقرة 

 لبلد ولحكومة أســوء من هذا، واإلســالم يعارض 
ٌ

حلوب، ويهينوننها، ليس هناك ذلة

 َوِلَرســوِلِه َوِللُمؤِمنيــَن« إذا كانوا مؤمنين فيجــب أن يكونوا 
ُ

ة
َّ

ِه الِعــز
َّ
هذه الذلــة. »َوِلل

 على أنهم ال إيمان لهم، وليسوا مؤمنين، ويكذبون كما يكذب 
ٌ

لة عالمة
ِّ
أعزة. هذه الذ

سادتهم. ٢٠١٨/٤/١٤“

ختم قّصة إذالل السعودية هنا، فقد أعلن ترامب خالل األيام الماضية مرات عديدة 
ُ
لم ت

كم ال تستطيعون البقاء 
ّ
ه تحّدث إلى الملك وولي العهد الســعودي وقال لهما أن

ّ
أن

بادون وفي المقابــل كان رّد 
ُ
أكثر من بضعة أّيام دون وجود دعم من أمريكا وســوف ت

ولّي العهد الســعودي على ســؤال أال يهّمك توجيه ترامب إهانات لبالدك ولوالدك 

 حيث قال: ينبغي اإلذعان بأّن األصدقاء يقولون أشــياء جّيدة وســّيئة. ال يمكن أن 
ً
ذليال

يكون لديك أصدقاء يتحّدثون عنك بأشياء جّيدة مئة بالمئة؛ حتى داخل عائلتك. هناك 

سوء تفاهم!

 لهذه النتيجة. لقد ُوصف 
ّ

ال يدرك القادة الســعوديون أّن الخنوع لالستكبار ال يؤول إال

هذا األسلوب االستحقاري للسعودية من قبل أمريكا في رؤية اإلمام الخامنئي بداء 

ل وهو أسوء مرض بالنسبة للبلدان اإلسالمّية:  
ّ
الذ

 ”أْن يقــف الرئيــس األمريكــي هنــاك ويقــول بــكل وقاحــة إذا لم نكــن نحن فــإنَّ بعض 

هذه البلــدان العربية لن تســتطيع أن تحافظ على نفســها حتى ألســبوع واحد، فهذا 

إذالل للمســلمين، وهذا بســبب أنه مــرض، فمــرض الذلة هذا أســوء مــن كل األمراض. 

 “٢٠١٨/٤/٢٦

في النقطة المقابلة لهذه المنهجّية، تقع الثورة اإلسالمية في إيران التي قاومت 

ى اليــوم كّل الجبابرة ولــم ترضخ إلرادتهــم. هذا هو 
ّ
منذ اليــوم األّول النتصارهــا وحت

الفرق بين سياسة الجمهورية اإلسالمية في إيران العزيزة في مواجهة االستكبار 

وفــي المقابــل السياســة الســعودية الذليلة فــي التعامل مــع أمريكا، ففــي هذه 

ة عند مخاطبتهم 
ّ
 األمريكيون عن اســتخدام العبارات المهينة والمذل

ّ
األيام ال ينفك

للســعوديين وهذا مــا ُيناقــض إرادة الشــعب اإليراني الحتمّيــة القاضية بعــدم اتباع 

القوى األجنبية والتي  أعرب عنها على مدى األعوام األربعين الفائتة ومنذ تأسيس 

ر اإلمام الخامنئي بشكل حتمي باستمرارها على يد 
ّ

الجمهورية اإلسالمّية والتي بش

الجيل الجديد والشاب أثناء مشاركته وحضوره بين الجموع الغفيرة التي اجتمعت في 

ملعب الحرّية في طهران:

”أقول بشكل حاسم وفي ضوء اطالعي على وضع البالد: لقد قرر هذا الشعب وهذا 

 للقوى األجنبيــة وللعدو، 
ً
الجيل الصاعــد الشــاب أن ال ُيهان ثانية، قــرر أن ال يكــون تابعا

قرر أن يرتقي بإيــران العزيزة إلــى ذروة الفخر والعزة، وهو قــادر على ذلك. لديه مثل 

هذا القرار ولديه العزم الراسخ ولديه القدرة، وســوف يصل إلى هذه المرحلة إن شاء 

مالحظة: كل ما جــاء بين عالمــة »« فهو من كالم ســماحة اإلمام  اللــه. ٢٠١٨/١٠/٤“

الخامنئي )دام ظله(

املقاومة نهج اإلمام خط

البكاء على سيد الشهداء 
قضية سياسية  

لهـذه  السياسـية  األبعـاد  إن 
تفـوق فـي أهميتهـا  المجالـس 
ولهـذا  األخـرى،  األبعـاد  سـائر 
فليـس مـن العبـث مـا كان يوصينـا 

بـه بعـض أئمتنـا مـن إقامـه مجالـس العـزاء عليهـم، وأمرهـم لنـا 
بالبـكاء واإلبكاء والتباكـي، وأّن من يفعل ذلـك له من األجر كـذا وكذا. 
فالقضيـة ليسـت قضيـة بـكاٍء وتباكـي، وإنمـا هـي قضيـة سياسـية، 
كان األئمـة يهدفون مـن ورائهـا ومن خـال نظرتهم اإللهيـة لألمور 

إلـى تعبئـة هـذه الشـعوب. 
اإلمام الخميني )ره(: 1980/11/5

»إّن المهّمــة التــي اضطلــع بهــا الرســول )ص( هــي الدعــوة 
إلــى الحــق والحقيقــة والجهــاد فــي ســبيل هــذه الدعــوة. 
 فــي قبــال تلــك الدنيــا المظلمــة 

ً
ولــم يتــواَن النبــي أو يتــرّدد أبــدا

ــة 
ّ
يومــذاك؛ ســواٌء خــالل تلــك األّيــام التــي كان فيهــا فــي مك

، أم فــي ذلــك الجمــع الصغيــر مــن المســلمين الذيــن أحاطــوا 
ً
وحيــدا

ريــش 
ُ

بــه وفــي مواجهــة زعمــاء العــرب المتكّبريــن مــن صناديــد ق
وطواغيتهــم، أم مقابــل عاّمــة النــاس الذيــن كانــوا غارقيــن فــي 
لت فيــه 

ّ
ســبات الجهــل والجاهليــة، أم فــي ذلــك الوقــت الــذي تشــك

م بنفســه مقاليــد الحكــم ووقــف فــي 
ّ
الحكومــة اإلســالمية وتســل

وجهــه مختلــف األعــداء، فقــد تقــّدم بالمجتمــع اإلســالمّي بــكّل 
ة والقوة.«   

ّ
اقتدار حتى أوصله إلى ذورة العز

اإلمام الخامنئي 1991/9/27

الدعوة إلى الحق والحقيقة

إعانة الظالم محرمة 
كل مــا يدخــل فــي عــداد إعانــة الظالميــن بنظــر العــرف فهــو محــرم، ســواء 

كانــت بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كأن يشــعر الظالــم حيــن ظلمــه 

بالعطــش، فتســقيه المــاء ليرتفــع عطشــه ويواصــل ظلمــه. وال فــرق 

فــي هــذه الحرمــة بيــن أن يمــارس الظالــم ظلمــه فــي البيئــة االجتماعيــة 

كالحاكــم والمديــر الظالــم، وبيــن مــن يظلــم فــي محيــط التكســب والعمــل 

ســرّية، فــإن مســاعدة الظالــم محرمــة فــي كل هــذه 
ُ
أو فــي البيئــة األ

المــوارد. والمــراد بالظالــم فــي القســم األول مطلــق الظالــم، وفــي 

القســم الثانــي الظالــم بمعنــاه الخــاص. إذ لــو قلنــا بــأّن إعانــة هــؤالء األفــراد 

محرمــة حتــى فــي المباحــات، الختــّل نظــام المعــاش، ألنــه قــد يصــدر الظلــم 

مــن أي أحــد وفــي أي زمــان. إذن فالمــراد بالظالــم فــي القســم األول هــو 

الظالــم الــذي تقــوم تصرفاتــه وأعمالــه على أســاس الظلــم والجــور، وفي 

القســم الثانــي هــو الشــخص الــذي يمــارس الظلــم فــي قضيــة خاصــة 

وتتــم إعانتــه فيهــا.

فــي الثامــن مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1963 ألقــى اإلمــام الخمينــي 

 أدان فيــه وبشــدة مصادقــة الحكومــة البهلويــة علــى »الحصانــة 
ً
)ره( خطابــا

القضائيــة« التــي تنــص علــى منــح المستشــارين العســكريين والسياســيين 

ــد. ــة قضائيــة، والخطــاب هــذا أدى إلــى نفيــه مــن البل األمريكييــن حصان

ــذاك علــى إعفــاء الموظفيــن  »صادقــوا فــي مجلــس الشــورى الوطنــي آن

األمريكييــن مــن محاكــم إيــران ومفاصلهــا القضائيــة واألمنيــة. أي لــو 

يحــق  ال  إيــران،  فــي  كبــرى  جريمــة  ارتكــب  األمريكييــن  أحــد  أن  افترضنــا 

لمحاكمنــا اســتدعاءه للمحكمــة ومحاكمتــه وإصــدار حكــم ضــّده.. هــذه 

هــي الحصانــة القضائيــة. وهــذه هــي منتهــى الضعــف والتبعيــة ألي 

شــعب، بــأن يدخــل األجانــب فــي بلــده ويفعلــون مــا يحلــو لهــم دون أن 

يحــق لمحاكــم البلــد وشــرطته مالحقتــه.. هــذا مــا طلبــه األمريكيــون مــن 

ــة  ــدوره قّدمــه لهــم هديــة: قانــون الحصان النظــام الطاغوتــي، والنظــام ب

الخامنئــي 2010/11/3 اإلمــام  القضائيــة.«  

يف القرآن الفكر اإلسالمي

ل!
ّ
مصاٌب بداء الذ

زمان االستشهاد: 1995/10/26

مـكان االستشـهاد: تـم اغتيالـه 

علـى يـد أجهـزة الموسـاد اإلسـرائيلي 

في جزيرة مالطا

يف فكر الويل تأريخ اإلسالم

املقاومة سید

خـط حـزب اللـه   |    نـرشة الواليـة واملقاومـــة والبصيـــرة |  شهريــــة  |  العـدد الرابـع عـرش | صفراملظفـر 1440ه | أکتوبـر/ ترشیـن الثـاين 2018 م 

إيران في عين ترامب عظيمة وحلفاؤه 
في عينه أذالء!

إيــران  ترامــب:(  )يقــول 
المنطقــة،  علــى  تســيطر 
األوســط  الشــرق  منطقــة 
بـــ 12  الخليــج،  وليــس دول 
خلفيــة  تكــن   

ً
أيــا دقيقــة، 

هــذا الــكالم، إنمــا هــذا يــدل 
فــي  إيــران  عظمــة  علــى 
إيــران  ترامــب؛  عيــن 
المقاومــة، إيــران الصلبــة، 
إيــران الثابتــة، إيــران التــي 
لــم تســاوم فــي يــوم مــن 
األيــام ال علــى دينهــا وال 
علــى  وال  نبيهــا  علــى 
مقدســاتها وال علــى ســيادتها وال علــى ثرواتهــا وال علــى فلــس 
عينــه  فــي  نفطهــم، هــي  مــن  نفــط  أو قطــرة  أموالهــم  مــن 
عظيمــة تســتطيع أن تســيطر علــى الشــرق األوســط بـــ 12 دقيقــة. 
مــن  المليــارات  بمئــات  اآلن  حتــى  باعهــم  الذيــن  حلفــاؤه  وأمــا 
إيــران  وذخائــر،  ودبابــات  وصواريــخ  وأســلحة  طائــرات  الــدوالرات، 
المحاصــرة منــذ 40 ســنة فــي عينــه عظيمــة، وهــذه الــدول التــي 
فتــح لهــا كل أســواق العالــم فــي عيــن ترامــب ال تصمــد 12 دقيقــة 

ُ
ت

 أســبوعين ... ترامــب مــن خــالل 
ً
 أســبوع وإذا بالــغ قليــال

ً
وإذا بالــغ قليــال

خطابــه يكشــف لنــا أن الكثيــر مــن دولنــا العربيــة واإلســالمية اليــوم 
تدفــع الجزيــة ألميــركا ولترامــب مقابــل بقائهــا فــي عروشــها.

السيد حسن نصر الله  2018/10/12

أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية

الحصانة القضائية

رؤية اإلمام القائد التأريخ املعارص يف 

مقتل معّمر القذافي

الحوادث الكبيرة تتضاءل أمام إيمان المرأة المسلمة

»لقــد كانــت زينــب الكبــرى شــخصية ذات أبعــاد متعــددة، فهــي العالمــة 

والخبيــرة والعارفة والشــخصية البــارزة التــي يخضع أمــام عظمتها العلمية 

والمعرفيــة كل مــن يواجههــا. ولعــّل هــذا هــو البعــد األهــم التــي تســتطيع 

المــرأة المســلمة أن تضعــه أمــام أنظــار الجميــع، وهــو اآلثــار التــي تســتقيها 

من اإلســالم. فإن شــخصية المــرأة المســلمة وببركــة إيمانهــا وذوبانها في 

رحمــة اللــه وعظمتــه، تتصــف بالســعة والعظمــة مــا تجعــل األحــداث الكبيــرة 

أمامهــا حقيــرة صغيــرة. فــإن حادثــة كحادثــة عاشــوراء لــم يكــن بمقدورهــا 

تحطيــم شــخصية زينــب الكبــرى.«  اإلمــام الخامنئــي 2005/6/15

املسلمة األرسة 

»لــو لــم تجتهــد زينــب الكبــرى )س( واإلمــام الســجاد )ع( فــي الجهــاد 

وتبييــن وإيضــاح حقيقــة فلســفة عاشــوراء وهــدف الحســين بــن علــي 

وظلــم األعــداء، لمــا بقيــت حادثــة عاشــوراء نابضــة حيــة ملتهبــة حتــى 

ليــوم. ا

 لبعــض الروايــات: "مــن قــال فــي 
ً
لمــاذا قــال اإلمــام الصــادق )ع( طبقــا

ــه لــه ووجبــت لــه الجنــة"، ألن جميــع   فبكــى وأبكــى غفــر الل
ً
الحســين شــعرا

عــّدت مــن أجــل جعــل قضيــة عاشــوراء وقضيــة آل 
ُ
األجهــزة اإلعالميــة قــد أ

البيــت بصفــة عامــة منعزلــة عــن الواقــع ومنطويــة تحــت أســتار الظــالم 

حتــى ال يفهــم النــاس مــا حــدث ومــا هــي القضيــة، وهكــذا هــو اإلعــالم. 

والجائــرة  الظالمــة  القــوى  تســتغل  حيــث  بالبارحــة  اليــوم  أشــبه  فمــا 

وســائل اإلعــالم الكاذبــة والمغرضــة والشــيطانية علــى أوســع نطــاق. 

ــد قضيــة عاشــوراء علــى مــا هــي عليــه مــن 
ّ
فهــل كان مــن الممكــن أن تخل

محى بالتأكيــد لــوال هــذه 
ُ
ــق والحيويــة فــي جــّو كهــذا؟ إنهــا كانــت ســت

ّ
التدف

الجهــود.« 

اإلمام الخامنئي 1989/9/8

لوال هذه الجهود 
لما بقيت عاشوراء نابضة حية

امتحان الصالحين 
في ميدان الجهاد قبل الظهور

»ال وجـود لطلـب الراحـة والدعـة والعافية قبـل ظهـور المهـدي الموعود. 

ـّن«، فسـوف 
ُ
غربل

ُ
لت ُصـّن«، »واللـه  محَّ

ُ
لت الروايـات: »واللـه  وقـد ورد فـي 

هـذا  يقـع  ومتـى  أيـن  ولكـن  والضغـوط.  االمتحانـات  ألشـد  تتعرضـون 

االمتحان؟ فـي ميـدان الجهاد. ففـي مياديـن الجهـاد وقبل ظهـور اإلمام 

المهـدي يتعـرض الصالحـون لالمتحـان ويمحّصـون ويخرجـون مرفوعـي 

 بعد يوم مـن العصر الهادف والرسـالي 
ً
الرأس، وبذلك يقتـرب العالم يومـا

للمهـدي المنتظـر )أرواحنـا فـداه(.« اإلمـام الخامنئـي 1991/10/22

حزب الله هذا

رواية ودراية

واجبات المؤمنين
ــم 

ُ
نت

ُ
ُه ِإن ك

َ
ــَه َوَرُســول

َّ
ِطيُعــوا الل

َ
ــْم َوأ

ُ
 َبْيِنك

َ
ات

َ
ْصِلُحــوا ذ

َ
ــَه َوأ

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
»﴿ف

ِمِنيَن﴾
ْ

ؤ مُّ

بعد تعيين ملكية األنفال، يذكر سبحانه ثالثة واجبات للمؤمنين.

َه﴾، ومّر بنا ذكر معنى التقوى في الجلســة 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
األول: تقوى اللــه: ﴿ف

األولى.

ــْم﴾، تجــاوزوا مــا بينكــم مــن 
ُ
 َبْيِنك

َ
ات

َ
ْصِلُحــوا ذ

َ
الثانيــة: إصــالح ذات البيــن: ﴿َوأ

اختالفــات لصالح الحقيقــة، أولئــك الذين يتفّوهــون بغير الحقيقــة عليهم 

ــوا عــن مواقفهم. اقضــوا علــى االختالفــات. هناك مــن يبحثون عن 
ّ

أن يكف

أدنى حّجة ليثيروا الشــقاق والنزاع. إذا كنتم أهل حرب فحاربــوا العدّو، ال أن 

تشتبكوا مع ذات بينكم. مع إخوانكم.. مع أصدقائكم.

ــب كل عمــل طالح: ﴿
ّ
التوصيــة الثالثــة تتضّمــن القيــام بكل عمــل صالــح وتجن

ُه﴾.«
َ
َه َوَرُسول

َّ
ِطيُعوا الل

َ
َوأ

المصدر: مشروع الفكر اإلسالمي في القرآن لإلمام الخامنئي

قریبا ونراه

»قبـل الثـورة، عندمـا كانـت فصائلنـا الجهاديـة تواجـه الِفـَرق الماركسـية 

المناضلـة يومـذاك علـى سـبيل المثـال - سـواء فـي البحـوث الجماعيـة أو 

 ما أقـول ألصدقائنا 
ً
 دومـا

ُ
الفردية، وسـواء فـي داخل السـجن أو خارجـه - كنت

بـأّن الفـرق فيمـا بيننـا وبينهـم هـو أننـا نؤمـن باللـه وهـم ال يؤمنـون بـه، 

وهـذا مـا يتسـبب فـي أن يحتـرق قلبـي عليهـم. ففـي زاويـة الزنزانـة، وتحت 

التعذيب، وفي أحلك الظروف وأشـّدها، كنا نلجـأ إلى ملجأ وهو اللـه، ونركن 

ن 
ّ
 يعيننا هناك، فإّن الذي يسـك

ّ
إليه ونسـتعين به، ولو اقتضت إرادته على أال

ـم هـذا العنـاء فـي 
ّ

ـه سـبحانه يـرى بأننـا نتجش
ّ
روعتنـا علـى أقـل تقديـر هـو أن

 
ُ

سـبيله، غيـر أّن ذلـك الماركسـّي التعيـس يفتقـر إلـى هـذا الشـيء. وكنـت

 
ً
أقـول بـأن هـذا اإلنسـان الـذي ال يؤمـن باللـه، ينطلـق ويثابـر مـادام متأثـرا

بالحمـاس واالندفـاع واألحاسـيس وما إلـى ذلك، ولكـن بمجرد أن ُيسـلب منه 

ع منـه هـذه األحاسـيس لحظـة واحـدة 
َ

نتـز
ُ
هـذا الحمـاس وهـذا االندفـاع وت

؟ 
ً
قتل من أجـل أن يبقى غيري حيا

ُ
.. أفهل أ

ً
ويبدأ بالتفكير، يجد أنه يعمل َعَبثـا

؟ لمـاذا؟ 
ً
ـدا

َ
 َرغ

ً
قتل لكـي يحصـل فـالٌن علـى المـال أو أن يعيش عيشـا

ُ
أم هـل أ

حيـي فـي اإلنسـان روح الجهـاد والنـزوع إلـى الجهـاد، 
ُ
 أّن ميـزة اإليمـان ت

ّ
إال

وهـذه بحـّد ذاتهـا قيمـة ثقافيـة كبـرى.« ٢٠١٧/٣/٦

القائد مــــع

مفتاحية كلمة

ذكرى اإلمام الخامنئي عن المناضلين 

الماركسيين في سجون النظام البهلوي

شهداؤنا

تــل معّمــر القذافــي فــي 
ُ

 ق
ً
بعــد حكمــه ليبيــا ألكثــر مــن 40 عامــا

مدينــة ســرت )مســقط رأســه( عــن عمــر يناهــز 69 ســنة فــي 20 
الصحــوة  اجتاحــت  أن  بعــد  وذلــك   ،2011 األول  تشــرين   / أكتوبــر 
 مــن البلــدان العربيــة ومنهــا 

ً
اإلســالمية فــي أواخــر عــام 2010 عــددا

ليبيــا وثــارت الشــعوب ضــد حكوماتهــا الجائــرة.
لــم  إنهــم  ذلــك  أفريقيــا؛  شــمال  فــي  )األمريكيــون(  »ُهــزم 
نــوا مــن الحفــاظ علــى حســني مبــارك وعلــى بــن علــي وعلــى 

ّ
يتمك

باألخيــر  تربطهــم  كانــت  حيــث  ليبيــا،  فــي  القذافــي  صديقهــم 
عالقــات إلــى مــا قبــل موتــه الذليــل. فقــد شــاهدت الشــعوب نفــاق 
األمريكييــن والغربييــن فــي قضيــة مصــر وقضيــة تونــس وقضيــة 

  ».
ً
ليبيــا وسيشــهدونه فــي ســائر القضايــا أيضــا

اإلمام الخامنئي 2011/11/2

فـي إطـار حرصـه علـى تعزيـز التواصـل مـع شـعوب األمـة اإلسـالمية، أطلـق 

 )arabic.khamenei.ir( الموقـع الرسـمي لإلمـام الخامنئـي باللغـة العربيـة

عنـى الخدمـة بمواكبـة آخـر أخبـار 
ُ
خدمتـه اإلعالميـة عبـر تطبيـق whatsapp. ت

ومواقـف قائـد الثـورة اإلسـالمية حـول شـؤون العالـم اإلسـالمي وقضايـاه 

المركزيـة.

 WhatsApp لالشـتراك فـي خدمـة موقـع اإلمـام الخامنئـي علـی تطبیـق

ُيرجى إضافة الرقم التالي إلى قائمة االتصال وإرسـال كلمة "اشتراك" )فقط 

ال غيـر(: ]825886 81 961+[

انطالق خدمة موقع اإلمام الخامنئي الرسمي 

whatsapp على تطبيق

التزموا في المراسم الدينية بالضوابط الشرعية

»انتبهـوا لئـال يصـدر فـي أجـواء المراسـم الدينيـة أّي عمـل خـارج عـن إطـار 

الضوابـط الشـرعية. هـذا مـا يجـب عليكـم الحـذر منـه. فـإّن أجـواء المـدح 

التـي  التلـّوث  لحـاالت  نـدع  فـال  أجـواء طاهـرة مطهـرة.  الدينـي،  والذكـر 

ـت ولألسـف في عالم الفّن بيـن جماعـة مسـتهترة المبالية، أن تترسـخ 
ّ

تفش

وتتسـرب إلـى بيئـة الفـن اإلسـالمي والدينـي فـي األجـواء الدينيـة، وليكـن 

لكـم حذركـم فـي ذلـك. فـإن هـذه البيئـة نقيـة طيبـة طاهـرة عفيفـة.. هـذا 

ما يجـب أن تتصـف به البيئـة التـي نريد بيـان المعـارف اإلسـالمية فيهـا بلغة 

2014/4/20 الخامنئـي  اإلمام  الشـعر.«

ّدامنــا، وأبنــاء شــعبنا وأبنــاء الشــعب العراقــي والكثيــر مــن أبناء 
ُ

»األربعيــن ق

الشــعوب األخــرى ُيعــّدون أنفســهم لخلــق ملحمــة األربعيــن الكبــرى. فــإن 

ــدت بلطــف اللــه وفضلــه فــي الوقــت 
ّ
ملحمــة األربعيــن ظاهــرة فريــدة تول

الــذي كان العالــم اإلســالمي بأمــّس الحاجــة إلــى مثــل هــذه الملحمــة.« . 

اإلمــام الخامنئــي 2018/10/4

#ملحمة_األربعين_الكبرى

 رموز استحقار رئيس الواليات المتحدة األمريكية المتكرر 
ّ

فك

للمملكة العربية السعودية

ميعاد يف أرض الذكريات

نشرة خط حزب الله تنشر للمّرة األولى 

تحليل اإلمام الخامنئي قبل ٤٥ سنة حول مسيرة األربعين:

قبل ٤٥ سنة، أي عندما لم تكن مسيرة األربعين قد بلغت مكانتها الحالّية بعد، يقوم اإلمام الخامنئي بتاريخ ١٩٧٤/٣/١٥ )يوم الجمعة ٢٠ 
صفر عام ١٣٩٤ هجري قمري( وبمناسبة حلول ذكرى أربعين اإلمام الحسين )عليه السالم( ضمن سلسلة جلسات مخّصصة لقراءة وتفسير 

عقد في مسجد اإلمام الحسن )عليه السالم( في مشهد بطرح تحليل تاريخي شامل حول أسباب أهمّية زيارة األربعين. 
ُ
نهج البالغة كانت ت

اس )مسلمين وغير مسلمين( في كربالء، تنشر نشرة خط حزب الله 
ّ
مع حلول أّيام أربعين سيد الشهداء )عليه السالم( واجتماع ماليين الن

ص الكامل لكلمة اإلمام الخامنئي حول األربعين. من النقاط الالفتة هي أّن قائد الثورة اإلسالمية يشير في ختام كلمته 
ّ
للمّرة األولى الن

 جّد 
ً
 إنجازا

ً
 تحويل تلك األرض الطاهرة المقدســة إلى مثل هذا الميعاد فســيكون ذلك طبعا

ً
إلى موضوع ”إذا استطاع الشــيعة اليوم أيضا

مناسب والفت، ومواصلة للطريق الذي عرضه علينا أئمة الهدى )عليهم السالم(“.نضع بين أيديكم النّص الكامل للخطاب:


