
 فــي مدينــة مشــهد أدّرس كتابــي 
ُ

»كنــت

الرســائل والمكاســب، وكانــوا بيــن الحيــن 

فــي  ويزّجوننــي  يعتقلوننــي  واآلخــر 

الســجن، فيتفــّرق تالمذتــي، وبعــد إطالق 

عاود التدريس، فيجتمع التالمذة 
ُ
سراحي أ

والكفــاح  للنضــال  التــوق  أن  بيــد  ثانيــة، 

 أتعــرض لــه 
ُ

ومشــاهدة حالــي ومــا كنــت

الحاكــم  الجهــاز  بواســطة  تعذيــب  مــن 

 مــا كان يفــرض عليهــم 
ً
يومــذاك، أحيانــا

الــدرس  تجــاه   والتــرّدد 
ّ

الشــك حالــة مــن 

 أرى 
ُ

 أطرحــه عليهــم، وكنــت
ُ

الــذي كنــت

أنهم كانــوا يتــرّددون في تفاصيــل أقوال 

الشــيخ )األنصاري( فــي المكاســب أو في 

 
ُ

، فكنت
ً
المقصود من عبــارات الكفاية مثــال

 مــا أقــول لهــم: يــا أبنائــي األعــزاء! 
ً
دومــا

اعلمــوا أنكــم إن أعرضتــم عــن الدراســة ال 

. وأقول 
ً
 جّيــدا

ً
يتســنى لكم أن تتركوا تأثيرا

ن أساُسه. 
َ

لهم: ال يثمر العمل الذي ال ُيتق

فالبــد لكــم مــن طلــب العلــم... لقــد كان 

لدينــا بيــن رجــال الديــن أفــراد لــم يّدخــروا 

 في بــاب النضــال والكفــاح، ولكنهم 
ً
شــيئا

لم يكونــوا يمتلكــون النصــاب الكافي من 

نوا من 
ّ
الناحية العلمية، وبالتالي لم يتمك

 فــي تقــدم هذا 
ً
 ملحوظــا

ً
أن يتركــوا تأثيــرا

النضال أو في إيجاد حركة عظيمة.«

 اإلمام الخامنئي ٢٠١٧/٨/٢٨ 

رواية ودراية

حزب الله هذا

خط اإلمام
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرية

الشهر الذي انتصر فيه

 الدم على السيف  

مع حلول شــهر محــرم، بدأ شــهر المالحم 

والشجاعة والتضحية، الشــهر الذي انتصر 

فيه الدم على السیف، الشهر الذي أدانت 

فيه قوة الحق الباطل إلــى األبد، ووصمت 

جبهــة الظالميــن والحكومات الشــيطانية 

م األجيــال طيلة 
ّ
بالباطــل، الشــهر الــذي عل

التأريخ طريق االنتصار على الحراب، الشــهر 

الــذي ســّجل هزيمة القــوى الكبــرى أمام 

منــا إمــام 
ّ
حكمــة الحــق، الشــهر الــذي عل

المســلمين فيه طريق مقارعة الظالمين، 

الطريــق الــذي يجــب أن تتغلــب بموجبــه 

قبضات األحرار والمطالبين باالستقالل على 

الدبابات والرشاشات وجنود إبليس، وتمحو 

حكومة الحق الباطل.

اإلمام الخميني )ره(: 1978/11/22

االنتظار يعني..

»االنتظار يعنــي عدم االقتنــاع وعدم 

االعتراف بالواقع الموجود في الحياة 

اإلنســانية والســعي لبلــوغ الوضع المنشــود 

اليــد  الــذي ســيتحقق دون شــك بواســطة 

المقتــدرة لولــي األمــر )عــج(، ومــا علينــا إال أن 

 ونعــّد أنفســنا للجهــاد مــن أجــل 
ً
نكــون جنــودا

تحقيــق تلــك األوضــاع... االنتظــار يعنــي شــّد 

الكاملــة  والجاهزيــة  واالســتعداد  األحزمــة 

للهدف الذي ســينهض اإلمام المهدي )عج( 

من أجله... وهو إقامة الحق والقسط وتشييد 

الحيــاة اإلنســانية والحيــاة اإللهيــة وتحقيــق 

عبودية اللــه.. هذا هو معنــى انتظــار الفرج.« 

اإلمام الخامنئي 2008/08/17

س: يرتفــع من مبنــى الحســينية ومن 

عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن 

 ،
ً
والمجالس الحسينية بصورة عالية جدا

بحيث ُيســمع حتــى مــن خــارج المدينة، 

ويؤدي إلى ســلب راحة الجيــران؛ بينما 

ُيصــرُّ مســؤولو الحســينية والخطبــاء 

على هذا العمل، فما هو حكم ذلك؟

 ج: إقامــة مراســم العــزاء والشــعائر 

الدينيــة فــي أوقاتهــا المناســبة مــن 

المســتحبات  ومــن  األعمــال  أفضــل 

المؤكــدة ولكــن يجــب علــى مقيمــي 

العــزاء  مجالــس  وأصحــاب  المراســم 

االجتنــاب عــن إيــذاء ومزاحمــة الجيــران 

بحســب المقــدور، ولــو بخفــض صــوت 

المكبــرات وتغييــر اتجاههــا إلــى داخل 

الحسينية.

س: فيــَم يجــب صــرف المقــدار الباقي 

جمع بعنوان نفقات 
ُ
من األموال التي ت

)عليــه  الحســين  عاشــوراء  مراســم 

السالم(؟

ج: األموال المتبقية يمكن صرفها في 

األمور الخيرية، مع اســتجازة دافعيها، 

حفــظ للصــرف فــي مجالــس العــزاء 
ُ
أو ت

المقبلة.

املسلمة األرسة 

القائد مــــع

الفكر اإلسالمي يف القرآن

ن أساُسه
َ

ال يثمر العمل الذي ال ُيتق

أحكام العزاء

تعلیم األحکام

قریبا ونراه

واقعة عاشوراء واقعة عرفانية

»إذا ما نظرنا إلى واقعة عاشــوراء 

وأحــداث كربــالء، لوجدنــا أنهــا رغم 

كونهــا ســاحة ملحمــة وقتــال، قــد اقترنت 

بالذكــر والتضــّرع والتوســل منــذ اللحظــة 

األولى وحتــى اللحظة األخيــرة التي ُينقل 

أن اإلمــام وضــع خــّده المبــارك علــى تراب 

: »إلهي رضــا بقضائك 
ً
كربــالء الالهــب قائــال

 ألمــرك«. وقــال حيــن خروجه من 
ً
وتســليما

 
ً
 مهجتــه موطنا

ً
مكة: »مــن کان فینــا بــاذال

علی لقاء الله نفســه فلیرحل معنا«، حيث 

بــدأ انطالقتــه بالدعــاء والتوســل وأمنيــة 

لقــاء اللــه وبنفــس تلــك الــروح المعنويــة 

السائدة في دعاء عرفة، إلى أن انتهى به 

المطاف في اللحظة األخيــرة إلى المصرع 

 بقضائــك«. ومعنــى هــذا أن 
ً
: »رضــا

ً
قائــال

واقعــة عاشــوراء تعــد بحــّد ذاتهــا واقعــة 

عرفانية. ومع أنها امتجزت بالقتال والقتل 

والشهادة والملحمة - ومحلمة عاشوراء 

صفحــة رائعــة تفــوق التصــّور - ولكــن إذا 

نظرتــم إلــى عمــق نســيج هــذه الواقعــة 

الملحميــة، لرأيتــم فيهــا معالــم العرفــان 

دعــاء  وجوهريــة  والتضــرع  والمعنويــة 

عرفة.« 

اإلمام الخامنئي 1997/12/4

التزموا بالحدود الفاصلة 

بين الرجل والمرأة
»يعتقــد اإلســالم بضــرورة وجــود حــدود 

فاصلة بيــن الرجــل والمرأة فــي كل مكان. 

المــرأة  بيــن  وحائــل  حجــاب  هنــاك  فــإّن 

والرجــل المســلَمين. واالختــالط بينهمــا ال 

يماثل االختــالط بين الرجــال أو بين النســاء 

مــع بعــض، وهــذا مــا يجــب االلتــزام بــه 

. فلو تم 
ً
علــى الرجــال وعلى النســاء أيضــا

االلتــزام بهــذه الحساســية التــي يحملها 

اإلســالم تجــاه العالقــات ونــوع االختــالط 

 
ً
بين الرجــل والمــرأة، لتوافرت للنســاء أيضا

إمكانيــة النهــوض بجميــع المهــاّم التي 

يستطيع الرجال القيام بها في الساحات 

االجتماعية.«

 اإلمام الخامنئي 1997/3/10

سارع إلى هدف أكبر..

 
ْ

ت ِعــدَّ
ُ
 أ

ُ
ْرض

َ ْ
 َواأل

ُ
ــَماَوات َهــا السَّ

ُ
ــٍة َعْرض

َّ
ــْم َوَجن

ُ
ك ِفــَرٍة ِمــْن َربِّ

ْ
ــى َمغ

َ
»﴿َوَســاِرُعوا ِإل

ِقيــَن﴾. إنــه ميــدان ســباق، واألمــر فيــه بالمســارعة... أيهــا اإلنســان الــذي 
َّ
ُمت

ْ
ِلل

 أن تسبق اآلخرين حين 
ً
 على المال والمتاع، يا َمن تحاول جاهدا

ً
تتهافت مســرعا

يلوح لك بارق من حصــول على قطعة أرض أو ثروة أو أســهم في شــركة حتى 

ولــو كان على حســاب ِقَيم الشــرف والفضيلة.. ســارع إلى هدف أكبــر.. إلى جنة 

عرضها الســماوات واألرض. القرآن يأمــرك أن تدخل حلبة الســباق، لتتقدم على 

ف، ال يطلب 
ّ
اآلخرين، ال يأمرك بالقعود والجلوس، الدين ال يأمــر بالتواني والتخل

بة الســباق. مــن قال لك ذلك باســم الدين، فهو 
َ
ل طاقاتك في َحل

ّ
منك أن تعط

كاذب. الدين يطلب منك أن تسارع.. ولكن من أجل أي هدف؟! من أجل هدف كبير 

 
ً
وعظيم يتناسب مع عظمة اإلنسان. اإلنسان أعظم من أن يكون مقصده ماديا

، ألن اللــه كّرمه، والبــد أن يكــون مقصده على قــدر هــذه الكرامة. 
ً
 تافهــا

ً
صغيــرا

ٍة﴾.. إلــى جنة تصغر 
َّ
ــْم َوَجن

ُ
ك ِفــَرٍة ِمــْن َربِّ

ْ
ى َمغ

َ
 ﴿ِإل

ً
فهو مطالــب ألن يكــون ســّباقا

أمامها السماوات واألرض. انظروا إلى التعبير القرآني، يقول سبحانه إنك حين 

تهّم بالحركة في ميدان الســباق فال هدف يتناســب مع كرامتك وعظمتك أقّل 

من »مغفرة الله«.«

المصدر: مشروع الفكر اإلسالمي في القرآن لإلمام الخامنئي

النساء الالتي يسقن أزواجهّن إلى الجنة 

 ما يترك الزواج واختيار الزوج تأثيره في مصير اإلنسان. فإن هناك الكثير من النساء 
ً
»أحيانا

 الكثير من الرجال الذين يسوقون نساءهم 
ً
الالتي يسقن أزواجهّن إلى الجنة، وهناك أيضا

إلى الجنة، والعكس كذلك. فلو ثّمن الزوجان كيان األسرة وعرفا قدره وأوليا اهتمامهما 

به، لساد الحياة األمن واالستقرار، ولتيّسر بلوغ الكمال اإلنســاني للزوج والزوجة في ظّل 

الزواج المنشود.« اإلمام الخامنئي 1996/4/29
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فــي األيــام األخيــرة، توّعــد اللــواء الحــاج 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في 
حــرس الثــورة اإلســالمية بنهايــة داعــش 
واجتثاث جذور هــذه الشــجرة الخبيثة في 
غضــون الشــهرين المقبليــن، ومــن جانــب 
آخر كشــف الرئيس األمريكي خــالل خطابه 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
الجمهوريــة  اقتــدار  حيــال  غضبــه  عــن 
اإلســالمية المتزايــد، وذلــك بمــا أطلقــه 
مــن كلمــات مشــحونة بالكــذب واالفتــراء 
ومن تهــم متكــررة رمى بهــا الجمهورية 
اإلســالمية، ما تنبئ عن إعيائه واضطرابه.

يقال إن التأريخ أكبر معّلٍم للبشر، والماضي مصباح الطريق للمستقبل. فلو كان التأريخ بمنزلة "المعلم"  کلمتنــــا

و"مصباح الطريق"، إذن البد وأن يتسنى استقاء الدروس منه وإنارة المسير به، لتتوافر إمكانية المضّي 
ُقدمًا بصورة أمثل وأكثر صوابية. ومن هذا المنطلق، فإن واقعة عاشوراء لعام 61 للهجرة، وإن مضى 
عليها أكثر من 14 قرنًا، ولكنها تنطوي على جملة من الدروس والِعَبر لحاضرنا. »لو نظرنا إلى هذه الواقعة منذ 
أن خرج أبو عبد الله )عليه السالم( من المدينة وتوّجه نحو مكة إلى أن نال وسام الشهادة في كربالء، ألمكننا 

القول بإن اإلنسان يستطيع عّد أكثر من مئة درس مهم في هذه الحركة.« )1995/6/9(

»عندما ُيقال: إّن الدم قد انتصر على السيف في عاشوراء وفي واقعة كربالء، وهو كذلك، فإّن عامل هذا االنتصار هو السيدة 
 في ميدان عاشوراء. أما 

ّ
 عســكرية تنتهي بهزيمٍة ظاهرية لقوى الحق

ٌ
زينب )س(. وإال فالدم في كربالء قد انتهى.. واقعة

ذلك الشيء الذي أّدى إلى تبديل هذه الهزيمة العسكرية الظاهرية إلى انتصاٍر قطعيٍّ دائم هو الصفات التي كانت تتصف 
بها زينب الكبرى )س(، فالدور الذي اضطلعت به هذه السيدة العظيمة كان غاية في األهمّية.« اإلمام الخامنئي 2010/4/21

كلمة
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خط االمام  | 4

الشهر الذي انتصر فيه الدم على السيف
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نهايــة داعــــــش 

هدف الثورة الحسينية، إعادة المجتمع اإلسالمي الى الخطِّ الصحيح
تقسيم العراق مؤامرة استكبارية



خط حزب الله   |     نرشة الوالية واملقاومة والبصرية - شهرية خط حزب الله   |     نرشة الوالية واملقاومة والبصرية - شهرية 

املقاومة سید

خاص ملف

رؤية اإلمام القائد التأريخ املعارص يف 

2    

أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية

3    

ً
الدرس األساسي الذي يجعل ما سواه هامشيا

»إلى جانب تلك الدروس المائة، هنالك درس أساسي في نهضة 

« )1995/6/9( ومن سمات 
ً
الحسين وثورته، يجعل ما سواه هامشيا

هذا الــدرس أنــه يمتد عبــر التأريــخ إلى مــا بعد كربــالء وعاشــوراء 

وإلــى يومنا هــذا وإلى يــوم القيامــة. والــدرس هو: »لمــاذا ثار 

الحسين )عليه السالم(؟« )1995/6/9( وهو درس مهم لربما غفلت 

عنه أجيال متعاقبــة النشــغالها بالجانب العاطفي فــي واقعة 

الطف وحسب.

هل كان الهدف من ثورة الحسين إقامة حكومة إسالمية؟

اه أبو عبد الله الحســين )عليه 
ّ

»يقول البعض: الهدف الــذي توخ

الســالم( من ثورته هــو إســقاط حكومة يزيــد الفاســدة وإقامة 

حكومة بدلها.« )1995/6/9( ثم يرّد سماحة اإلمام القائد على هذا 

الرأي بقوله: »إن من يثور ألجل إقامة حكومة، سيواصل طريقه 

ما دام يرى إمكانية ذلك، ولكنه إذا احتمل عــدم اإلمكان أو عدم 

وجود احتمال عقالئي، فوظيفته الرجوع. إذ لو كان الهدف إقامة 

 مــا دام هناك 
ً
الحكومــة، فإنــه يجــوز لإلنســان أن يمضــي قدمــا

إمكانية إلقامتها، وإذا رأى عدم إمكانيــة ذلك عليه الرجوع. فإن 

كان مراد القائل: "إّن هدف اإلمام )عليه السالم( من هذه الثورة 

إقامة الحكومــة العلوية الحقة" هذا المعنــى فهو غير صحيح، 

ألن مجموع هذه الحركــة ال تدّل علــى ذلــك.« )1995/6/9( فإّن قلة 

الناصر وخذالن األمة وكثرة العدّو كلها مؤشــرات على أن اإلمام 

الحســين )عليه الســالم( لم تكن تتسنى له إســقاط حكومة يزيد 

الفاسدة وإقامة حكومة إسالمية.

هل كان الهدف هو نيل الشهادة

»والبعض على العكس من ذلك، قالوا: كان يعلم الحسين )عليه 

نه من إقامة الحكومة، ولذا قــام من أجل أن 
ّ
الســالم( بعدم تمك

 يبــادر اإلمــام الخامنئي 
ً
ينــال الشــهادة.« )1995/6/9( وهنــا أيضــا

: »ال 
ً
إلى رّد هذا القول باالســتناد إلى الشــريعة اإلســالمية قائــال

 المرء على إلقاء نفســه 
ّ

يوجد فــي المصادر اإلســالمية ما يحــث

في التهلكة. فإّن الشــهادة التي نعرفها في الشــرع المقّدس 

وفي اآليات والروايات تعني أن يتحرك اإلنسان ويستقبل الموت 

في ســبيل هــدف مقــّدس واجــب أو راجح.. هــذه هي الشــهادة 

اإلسالمية الصحيحة.« )1995/6/9(

الفرق بين الهدف والنتيجة

»أتصــور أن القائليــن بــأن الهــدف هــو الحكومــة أو الهــدف هــو 

الشهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة، فالهدف لم يكن ذلك، 

 
ً
ب طريقا

ّ
بل كان لإلمام الحسين )ع( هدف آخر، والوصول إليه يتطل

وحركة تنتهــي إلى إحــدى نتيجتين: إمــا الحكومة أو الشــهادة، 

 لكلتا النتيجتين.«  )1995/6/9( فاإلمام )عليه 
ً
وكان اإلمام مستعدا

 ،
ً
الســالم( قــد أعــّد مقدمــات الحكــم ومقدمــات الشــهادة أيضــا

 
ً
ن نفســه على كال األمرين، فإن تحقــق أّي منها كان صحيحا

ّ
ووط

 للهدف الذي نهض من أجله.
ً

ونتيجة

للنهضة الحسينية بعدان

»إن لنهضة اإلمام الحسين )عليه السالم( بعدان يمكن أن يسفر 

كل منهما عن نتيجة طيبة:

األول: أن يستطيع اإلمام )عليه السالم( التغلب على حكومة يزيد 

واسترداد السلطة من يد أولئك الذين يقمعون الناس ويتالعبون 

بمصيرهم، ووضع األمور في نصابها الصحيح. فلو كان قد حدث 

ذلك لتغّيرت مسيرة التاريخ.

ــن اإلمــام مــن إحــراز هــذا النصــر 
ّ
وأمــا الثانــي: فــكان عــدم تمك

السياسي والعســكري ألي ســبب من األســباب، وعندئذ لم يكن 

أمامــه ســوى اســتبدال القــول بالــدم والمظلوميــة، وتحّمــل 

الخسارة التي لن ينساها التاريخ على مدى الزمان، لتبقى كلمته 

 ال ينقطــع إلــى أبد الدهــر. وهذا هــو ما فعلــه اإلمام 
ً
 جارفا

ً
تيــارا

الحسين.« )2000/4/14(

ولكن ما هو الهدف؟

»لقد كان هــدف اإلمام عبــارة عــن أداء واجب عظيم مــن واجبات 

 ســماحته إلى 
ً
الدين لم يــؤده أحد من قبلــه.« )1995/6/9( مشــيرا

أّن الظروف والمقتضيات والمعطيات كانت قد توافرت في زمن 

اإلمام الحسين دون أن تتوافر في زمن غيره من األئمة )عليهم 

الســالم(. والواجب هــذا يعّرفــه اإلمــام القائــد بأنه يحتــّل مكانة 

هامــة في البنــاء العــام للنظــام الفكــري والقيمــي والعملي 

اإلسالمي.

وما هو هذا الواجب؟

هذا الواجــب هو إنقاذ اإلســالم مــن االنحراف الشــديد الــذي عّبر 

اإلمام الحســين )عليه الســالم( عنه في قوله: »وعلى اإلسالم 

السالم إذ قد ُبليت األمة براٍع مثل يزيد«.

ص اإلمام الخامنئي هذا الواجب في قوله:
ّ

ويلخ

ص القضيــة بهذه الصــورة وهي: أن ثــورة اإلمام 
ّ

»يمكننا أن نلخ

الحســين )عليه الســالم( جــاءت لتأدية واجــب عظيم وهــو إعادة 

 الصحيح أو القيام ضّد 
ّ
اإلســالم والمجتمع اإلســالمي إلى الخط

االنحرافــات الخطيــرة التــي استشــرت فــي المجتمع اإلســالمي. 

وهذا مــا يتم بالثــورة وعن طريــق األمر بالمعــروف والنهي عن 

 بالطبع فقد تكون نتيجتهــا إقامة الحكومة، 
ُ

المنكر. وكما ذكــرت

وقــد تكــون الشــهادة، وكان اإلمــام الحســين )عليــه الســالم( 

 لكلتا النتيجتين.« 1995/6/9
ً
مستعّدا

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

)دام ظله(

هدف اإلمام السجاد إقامة حكومة الله على األرضنقّدم هذا العدد إلى روح الشهيد محسن حججي
من أمثال شباب اليوم، لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرون، ومعنى ذلك 

 ً
»كان الشهيد حججي شابا

باإلنترنت وشــبكات التواصل االجتماعي والثغرات الصوتية والمرئيــة المغرية؛ حاله حال 
 ً
أنه كان محاطا

بأن الله تعالــى رفع اليوم هذا الشــهيد كالحجة 
 ً
آالف الشــباب اآلخرين، ولكنه ظهر بهذا الشــكل. علمــا

الماثلة أمام أنظار الجميع، ولكن كثيٌر هم الذين يتحلون بهذا الشعور وهذا المحفز وهذا اإليمان.« اإلمام الخامنئي 2017/8/21

»لقد قضى اإلمام السجاد )عليه الســالم( كّل حياته وصّب كل محاوالته في طريق هدف مقّدس وهو عبارة عن  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

إقامة حكومة الله على األرض وتطبيق اإلسالم، وقد استفاد في ذلك من أنضج وأفضل الوسائل، وتقّدم بالقافلة 
اإلســالمية التي كانت بعد واقعة عاشــوراء في تشــرذم وتفّرق مهــول، وأنجز مهّمته العظمى ومســؤوليته 
ة في 

ّ
 أصــول السياســة والشــجاعة والدق

ً
األصيلــة، التي قــام بهــا كّل أئّمتنا وجميــع األنبيــاء والصالحيــن، مراعيا

 
ً
 مرفوع الرأس موكال

ً
، رحل عن الدنيا كريما

ً
األعمال. وبعد 35 ســنة من الجهاد المســتمّر، الذي لم يعرف الراحة أبدا

حمل ثقل الرسالة من بعده إلى اإلمام الباقر عليه السالم.« اإلمام الخامنئي     |  المصدر: كتاب إنسان بعمر 250 سنة

نتعلم من الحسين 
تحّمل المسؤولية

نتعلم من الحسين 
معــه  ومــن  )ع( 
تحّمل المسؤولية، 
رجعنــا  إذا  يعنــي 
إلــى التأريــخ ســنة 
لـــّما  للهجــرة،   60
لب مــن الحســين )ع( أن 

ُ
مــات معاومــة وط

 من الحســين )ع( 
ً
يبايــع، كّل مــا كان مطلوبا

 للمؤمنين 
ً
جملة واحدة: "أبايع يزيــد أميرا

على كتــاب اللــه وســنة رســوله" وينتهي 
 

ّ
الموضــوع. وكان بمقــدور اإلمــام )ع( أال

يخوض كل هذه المعركة وكل هذا التحدي 
وكل هذا الصراع وكل هذه التبعات واألعباء، 
وكان يســتطيع أن يجلــس فــي المدينــة 
المنورة وأن يعيش حياته الطبيعية... وأن 
يحافظ على مكانته االجتماعية والعلمائية 
فهو ابن بنــت رســول اللــه )ص(. وبطبيعة 
الحال عندما لم تجد السلطة األموية في 
 يمكن أن تحفظ له 

ً
ذلك الوقت فيه تهديدا

هذه المكانة االجتماعية... ولكن اإلمام هنا 
تحمل المسؤولية عندما وجد اإلسالم في 
خطــر واألمة اإلســالمية فــي خطر.الســيد 

حسن نصر الله 2017/9/25

تفجير حرم

 اإلمامين العسكريين

 نعيش في شــهر محرم الحــرام ذكرى 
العســكريين  اإلماميــن  حــرم  تفجيــر 
محــرم   23 ففــي  الســالم(.  )عليهمــا 
قامــت  الموافــق 2006/02/22،   1426
الحــرم  باقتحــام  اإلرهابيــة  الجماعــات 
ــدوا شــرطة حماية  الشــريف، بعــد أن قيَّ
المرقد، ثّم زرعوا عبوتين ناسفتين تحت 

القّبة المباركة وقاموا بتفجيرها.
لإلماميــن  الطاهــر  المرقــد  »تعــّرض 
الهادي والعســكري )عليهما السالم( 
إلى اإلساءة والهدم وأودع بذلك لوعة 
كبرى في قلوب الشــيعة والمسلمين 
المحبين ألهــل البيت )عليهم الســالم( 
كافــة. ال شــك أن هــذه الجريمــة قــد تم 
التخطيط لها بواسطة شــرذمة متآمرة 
خبيثــة  وبأهــداف  للقــرارات  متخــذة 
شيطانية. وهي تمثل جريمة سياسية 
البــد مــن التفتيــش عــن منطلقهــا في 
ــي 

ّ
لمحتل االســتخباراتية  المنظمــات 

العراق والصهاينة.«
اإلمام الخامنئي 2006/2/22

نهاية داعش 

لماذا هذا الغضب؟

»الغضب يعود ســببه إلــى أن أمريكا كان لهــا مخططها تجاه 
منطقــة غــرب آســيا، التــي يطلقــون عليهــا عنــوان الشــرق 
األوسط.. منذ خمس عشرة ســنة أو ست عشرة سنة ماضية - 
ولربما يعود إلى فترة أســبق من هــذه، ولكنه ظهر منذ نحو 
 - وقد طرحوا على أساس ذلك 

ً
خمسة عشر أو ستة عشر عاما

لفترة مــن الزمــن عنــوان »الشــرق األوســط الجديــد«، ولفترة 
أخرى اســم »الشــرق األوســط الكبير«، وبالتالي فقد رسموا 
خطة لهذه المنطقة. وكان العراق وســوريا ولبنان يشــكلون 
قلب هذه الخطة ومحورها األســاس. فقد كانت تشــكل هذه 
الدول الثالث ثالثة محاور ومراكز، البد وأن يجري تطبيق الخطة 
فيهــا. ولكــن كيف يتــم ذلك؟ بــأن تتولى الســلطة فــي هذه 
 
ً
الدول الثالث حكومات مستسلمة طّيعة خادمة ألمريكا تماما
في كل ما تريــده. وعندها ماذا ســيكون الناتج؟ الناتــج هو أن 
 ألقدام الكيان الصهيوني، 

ً
تغدو هذه المنطقة برمتها مؤطئا

وأن تتحقق فيها سياسة »من النيل إلى الفرات« التي ينادي 
بها هذا الكيان في هذه المنطقة بنحو من األنحاء، حتى وإن 
ط 

ّ
لم يكن على نحو السياسة الظاهرية، وإنما على نحو التسل

والنفــوذ والهيمنــة المعنويــة والحقيقيــة.. هــذا مــا كانــوا 
يصبون إليه.. إنهم أرادوا أن يكون العراق، هذا البلد التأريخي 
 تحت هيمنة الصهاينة 

ً
العظيم بكل ما يحمله من أمجاد، رازحا

واألمريكيين. وأن تكون سوريا، التي هي من المراكز الهامة 
للغاية ومن معاقــل المقاومة ضــد الصهاينــة، خاضعة تحت 
قبضة الكيان الصهيوني. والوضع بالنسبة إلى لبنان واضح.. 

هذه هي المهمة التي أرادوا إنجازها.« ٢٠١٧/٩/٢١
فقد تأسســت داعش، كأداة بيد أمريكا، لتمريــر أهدافها في 
منطقــة غــرب آســيا. وعلــى الرغــم مــن أن األمريكييــن، فــي 
 ضّد داعش، بيد أن اليد 

ً
لوا تحالفا

ّ
حركة استعراضية زائفة، شــك

األمريكية في تأســيس اإلرهابيين ودعمهــم ال تخفى على 
أحد.

أمريكا هي المؤسس والداعم ألخطر الجماعات اإلرهابية

»يدعي األمريكيون اليــوم بأنهم يريدون مكافحــة اإلرهاب، 
في حين أنهــم هم الذيــن أسســوا أخطــر التيــارات اإلرهابية 
الجرارة. من الــذي أوجد داعــش؟ هم يعترفــون بأنهم لعبوا 
الــدور األكبــر فــي إيجــاد داعــش. مــن الــذي دفــع الجماعــات 
الصغيــرة والكبيرة مــن أمثــال داعش للهجــوم علــى العراق 
وسوريا؟ من أين تأتي هذه الرصاصات والمعدات والدوالرات 

لتدخل في جيوب هــذه الجماعة المجرمة القاتلــة؟ ومن أين 
تأتي هــذه األموال؟ من الــذي يدعم هذه التيــارات اإلرهابية 
الجرارة الخطيرة في المنطقة بأمر من السياسات األمريكية؟ 
 في أن يد االســتبكار كان لها الــدور األكبر في 

ّ
هل يوجد شــك

إيجاد اإلرهاب وترويج اإلرهابيين ومساعدتهم ومساندتهم 
في المنطقة؟« 2015/5/16 

إن االنتصارات األخيرة لجبهة المقاومة في الموصل وعرسال 
 في دير الزور بسوريا، سّددت 

ً
واالنتصار الذي سيتحقق قريبا

ضربات قاضية للتكفيريين وقّربتهم مــن نهاية عمرهم رغم 
كل المساعدات التسليحية والسياسية األمريكية.

دعــم الجمهوريــة اإلســالمية لمحــور المقاومــة ســبب فــي فشــل 

المخططات األمريكية

»انظــروا اليوم إلــى الواقــع، لتجــدوا كم هنــاك بون شاســع 
بين ما أرادوا تحقيقه وبيــن الواقع! فانظــروا إلى لبنان التي 
نوا فيها من ارتكاب أية حماقــة. وانظروا إلى العراق 

ّ
لم يتمك

الــذي تحقق فيه مــا يناقض بغيتهــم. وانظــروا إلى ســوريا، 
وبالطبع فقد ارتكبت أمريكا وحلفاؤها الكثير من الجرائم في 
خة بدمــاء الشــعب الســوري إلى 

ّ
هــذا البلــد، وأيديهــم ملط

المرفق، وهذا مما ال شك فيه. فقد أسسوا داعش، وأطلقوا 
التكفيريين كجبهة النصرة وما شابهها، وأبادوا الناس إبادة 
جماعية بمعنــى من المعانــي، وفعلــوا ما فعلــوا ولكنهم 
لم يستطيعوا تمرير مخططهم. ولكم أن تنظروا اليوم إلى 
قضية داعش التي قد شارفت على النهاية، وإلى التكفيريين 
الذين يعيشون في عزلة تامة. وقد تكرس الوضع الذي أرادوا 
إزالته من أجل اســتبداله بوضع آخر، وتحقق ما هو على الضد 
 مــن اإلرادة األمريكية. وحين ينظر األمريكيــون، يجدون 

ً
تماما

إيران هــي المؤثــر والمقّصر في هــذا المضمــار، ولذلك تثور 
ثائرتهم.. هذه هي القضية وهذه هي المعركة. فال ينبغي 
 بأن هنالك قــوة قاهرة تواجه 

ً
أن يلتبس األمر على أحد زاعما

إيــران.. كال، فــإّن ردود األفعــال التــي يبدونهــا إنمــا تنــّم عــن 
فهم وغيظهــم الناجم عــن هزيمتهم، فقد 

ّ
ضعفهم وتخل

تمرغ أنفهــم بالتــراب، ولذلك فهــم غاضبون ويطلقــون هذا 
الــكالم ويتفّوهــون بهــذه التصريحــات الســخيفة ويقومون 

بهذه األعمال.« ٢٠١٧/٩/٢١

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

الخامنئي )دام ظله(

الموافــق  هـــ.ش    1359 شــهریور   31 فــي 

العراقــي  الرئيــس  أطلــق  م،   1980/9/22

المقبور صدام أول قذيفة من قاعدة بعقوبة 

الجمهوريــة  ضــد  المفروضــة  الحــرب  لتبــدأ 

اإلســالمية علــى طــول الحــدود المشــتركة 

البالغة 1300 كليومتر، وشّن هجومه الغاشم، 

الذي استمر ثمان ســنوات، على إيران بجيشه 

المدّجج بالسالح والمدعوم من االستكبار.

 عــن ســيدة 
ً
»نقــل لــي أحــد األصدقــاء قــوال

دكتــورة عراقيــة بأننــي وخــالل رحلتــي األولى 

 
ُ

والثانيــة إلــى إيــران بعــد ســقوط صــدام، كنت

، تصــّورت أنــه هــو 
ً
 إيرانيــا

ً
كلمــا شــاهدت رجــال

الذي قتل أخــواي في الحــرب... أي إّن الشــاب 

العراقــي، والمــرأة العراقيــة، واألم العراقيــة 

ا جالســين في 
ّ
ال يعلمــون مــاذا جــرى. نحــن كن

بيوتنــا، وإذا بالطائــرات جاءت وقصفتنــا، فماذا 

علينا أن نفعل؟ هل نبقى مكتوفــي األيدي؟ 

وقواتهم دخلت الحدود واســتولت على آالف 

الكيلومترات من األراضي الحدودية... أم نبادر 

للدفاع عن أنفسنا؟ هذا ما فعلناه، وهذه هي 

الحقيقة. فلمــاذا ال يتم إيضاح هــذه الحقيقة 

واليتيــم  العراقيــة  واألم  العراقــي  للشــاب 

العراقي واألخــت العراقية؟ وِلـــَم ال يتم تبيان 

هذه الحقائق لآلخرين؟« 

اإلمام الخامنئي 20/٢٠١٦/٦

جري استفتاء النفصال إقليم 
ُ
في 25 سبتمبر 2017 أ

كردســتان العــراق واســتقالله، ومــا هــذا إال تحقيق 

لمؤامــرة أمريكيــة صهيونيــة تدعــو إلــى تقســيم 

العراق وتهــّدد وحدة أراضيــه.»إن سياســة القوى 

االســتكبارية في هــذه المنطقة سياســات خيانية 

جلية. ففي العراق تتمثل سياستهم في... تقسيم 

 من 
ً
العــراق، وسياســتنا تقــف علــى النقيض تمامــا

سياســتهم، حيــث نعتقــد بضــرورة... صيانــة وحــدة 

»الجمهوريــة   18/7/2015 العراقيــة.«  األراضــي 

اإلســالمية بصفتهــا جــارة للعــراق تعــارض بعــض 

الهمسات التي تطالب بإجراء استفتاء النفصال جزء 

ها تعتبر المنادين بهذا الموضوع 
ّ
من العراق. كما أن

في زمرة المناهضين الســتقالل العراق وهويته.« 

20/06/2017 »تقسيم العراق إلى مناطق شيعية 

وســنية عربيــة وكرديــة يقــع على الضــد تمامــا من 

، وهــو 
ً
مصالــح الشــعب، وال يمكــن تطبيقــه عمليــا

مرفــوض.« 2015/١١/١ »إذا كان بعــض األكــراد فــي 

خارج إيران ينخرطون في خدمة األهداف األمريكية 

فليعلموا أنهــم قد يحصلــون على بعض الشــيء 

علــى المــدى القريــب، إال أن لعنــة األكــراد ســتبقى 

 ».
ً
تالحقهم علــى المدى البعيــد ولن تتركهم أبــدا

2009/5/19 اإلمام الخامنئي )دام ظله(

الدفاع المقدس

تقسيم العراق 
مؤامرة استكبارية

شهداؤنا

طع 
ُ

بيد عناصر داعش في منطقة حدودية بين العراق وسوريا، ثم ق
 ً
مكان االستشهاد: وقع أسيرا

شهد إلى جانب عدد من مجاهدي كتائب سيدالشهداء في العراق
ُ
رأسه على أيديهم واست

تاريخ االستشهاد:
2017/8/9 

کلمـــــــــتنا نهج املقــــــــاومة

ِلم األمريكيون غاضبون هذه األيام؟

هدف الثورة الحسينية، إعادة المجتمع اإلسالمي الى الخطِّ الصحيح


