
ي نهضته
أهداف سید الشهداء)ع( �ف

ــواردة  ــوال ال ــه، والأق )ع( وأقوال ن ــام الحســ�ي م ــار الإ ـ كل آث

ي توخاهــا هــي 
، تؤكــد أن الغايــة الــىت ن فيــه عــن المعصومــ�ي

لهــي وتكريــس ســيادة  إقامــة الحــق والعــدل والديــن الإ

يعــة وهــدم رصح الظلــم والجــور والطغيــان. كان  ال�ش

)ع( إقامــة الحــق  ن مــام الحســ�ي الهــدف مــن نهضــة الإ

والعدالــة، ومواصلــة طريــق الرســول الأكــرم)ص( والأنبيــاء 

ي زيــارة 
ي إرشــاد النــاس وهدايــة الأمــة؛ كمــا نقــرأ �ن

ن �ن الســابق�ي

ــح،  ــح النص ــارات: »ومن ــل الزي ــن أفض ــي م ن وه ــ�ي الأربع

ة  وبــذل مهجتــه فيــك ليســتنقذ عبــادك مــن الجهالــة وحــري

ــة«. الضالل

)ع( الموقــف المضــاد لمــا كان عليــه  ن مــام الحســ�ي ـ أراد الإ

تنظــرون  ن  آنــذاك. وحــ�ي الطواغيــت  ي حكومــة 
الحــال �ن

ء ذاتــه. ينّكســون  ي
ي العالــم تالحظــون الــ�ش

اليــوم للوضــع �ن

ــاد  ــب عب ــذي يصي ــم ال ــن الظل ــدون م ــن، يزي ــات الدي راي

ي دمــاء 
، وينشــب الجائــرون أظفارهــم �ن ن هللا المظلومــ�ي

. ــرش ــرش فأك ن أك ــ�ي المظلوم

ســالمية  ي الثــورة الإ
ء الــذي رســم التجــاه لنهضتنــا �ن ي

ـ الــ�ش

يرانيــة وينبغــي أن يرســمه لنــا اليــوم أيضــاً، هــو بالضبــط  الإ

ــه؛  )ع( مــن أجل ــن عــ�ي ن ب ــار الحســ�ي ء الــذي ث ي
ذلــك الــ�ش

ــذي كان  ــم أن ال ــك تعل ــم إن ــه: »الله ــه قول ــد روي عن فق

ــن  ء م ي
ــاس �ش ــلطان ول التم ي س

ــًة �ن ــن منافس ــم يك ــا ل من

يــد نحــن اســتئصال الفســاد  فضــول الحطــام...«. فرن

ســالمية. مــا معــىن الإصــالح؟  ي البــالد الإ
وتكريــس الإصــالح �ن

ــا هــو الفســاد؟ للفســاد  ــ� الفســاد. وم ــاه القضــاء ع معن

أنــواع وأقســام: ال�قــة فســاد، والخيانــة فســاد، والتبعيــة 

ــاد،  ــة فس ــات الأخالقي ــاد، والنحراف ــف فس ــاد، والعس فس

ــاء  ن الأصدق ــ�ي ــداوات ب ــاد، والع ــة فس ــات المالي والنحراف

ي 
ــة �ن ــداء الرغب ــاد، وإب ــن فس ــداء الدي ــل لأع ــاد، والمي فس

ــن فســاد. الأمــور الناقضــة للدي

یة وداعش حول التیارات التكف�ي

ي ليــس بالجديــد ولــه ســوابقه  ـ مــع أن هــذا التيــار التكفــري

ة وفــق  ي الأعــوام الأخــري
التاريخيــة، لكنــه اســتعاد حياتــه �ن

مخططــات الســتكبار وبأمــوال بعــض حكومــات المنطقــة 

ــدان الســتعمارية  ــط مــن الأجهــزة التجسســية للبل وبتخطي

ي - وازداد قــوة.
ــا والكيــان الصهيــو�ن ــكا وبريطاني - مثــل أمري

ــذه  ــروع ه ــد ف ــش أح ــوم بداع ــرف الي ــذي يع ــار ال ـ التي

ــذا  ــا. ه ــجرة كله ــس الش ــة، ولي ــة الخبيث ي ــجرة التكفري الش

هــالك  الفســاد الــذي أطلقتــه هــذه الجماعــة و هــذا الإ

ــم  ــن جرائ ــزء م ــاء ج ــاء الأبري ــفك دم ــل وس ــرث والنس للح

ســالمي؛ فينبغــي النظــر  ي العالــم الإ
ي �ن هــذا التيــار التكفــري

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــألة م للمس

ي خدمــة 
ي لــه ظاهــر إســالمي لكنــه عمليــاً �ن ـ التيــار التكفــري

ى  ــرب ــية الك ــتكبارية و السياس ــتعمارية و الس ــارات الس التي

شــواهد  هنــاك  ســالمي.  الإ العالــم  ضــد  تعمــل  ي 
الــىت

واضحــة ل يمكــن تجاهلهــا. أذكــر بعــض هــذه الشــواهد: 

ــف  ي اســتطاع تحري ــار التكفــري أحــد الشــواهد هــو أن التي

ســالمية وتغيــري اتجــاه هــذه الحركــة  حركــة الصحــوة الإ

ــكا و لالســتبداد، و  العظيمــة المناهضــة لالســتكبار و لأمري

ن الإخــوة. لحظــوا  ن و اقتتــالً بــ�ي ن المســلم�ي جعلهــا حربــاً بــ�ي

ي ليبيــا، وانظــروا لوضــع ســورية والعــراق 
الوضــع الحــالي �ن

وباكســتان، ولحظــوا ضــد مــن تشــهر الســيوف و الطاقــات 

؟ ن ــلم�ي ــالد المس ي ب
�ن

ســالم  ي شــّوه وجــه الإ وشــاهد آخــر هــو أن التيــار التكفــري

ي 
ــه �ن ــم كل ــاهد العال ــد ش ــاً. لق ــه قبيح ــم و جعل ي العال

�ن

بــون عنقــه بالســيف  التلفــزة أنهــم يجلســون شــخصاً و ي�ن

ــا، و  ــد ارتكبه ــة ق ــة معين ــاك جريم ــون هن ــن دون أن تك م

ي العالــم كلــه و شــاهده العالــم برمتــه. 
بثــت صــور ذلــك �ن

ســالم مــّد يــده  شــاهد العالــم كلــه أن شــخصاً و باســم الإ

و اســتخرج مــن صــدر إنســان مقتــول قلبــه و راح يعّضــه؛ 

ــد تســجلت هــذه الأحــداث  ــك وق ــم ذل لقــد شــاهد العال

ســالم؛ إســالم الرحمــة و التعقــل و المنطــق. باســم الإ

ــداً.  ــة وحي ــوا محــور المقاوم و شــاهد آخــر هــو أنهــم ترك

ن يومــاً، و قاومــت لوحدها  لقــد قاتلــت غــزة لوحدها خمســ�ي

ســالمية لمســاعدة  ن يومــاً. لــم تذهــب الحكومــات الإ خمســ�ي

غــزة، و لــم توضــع الأمــوال و الــدولرات النفطيــة لخدمــة 

 . ي
ــو�ن ــان الصهي ــة الكي ــع لخدم ــا وض ــع أن بعضه ــزة، م غ

هــذا شــاهد آخــر.

حول القضیة الفلسطینیة

ي 
ي يرتكبهــا الكيــان الصهيــو�ن

ـ مصيبــة الجرائــم المرّوعــة الــىت

ــكل  ــل ل ــكل مســلم ب ــة و فادحــة جــداً ل ن جليل ي فلســط�ي
�ن

ــم  ــن العال ــكان م ي أي م
ف �ن ــري و �ش ــب ضم ــان صاح إنس

ــض  ــّجع لبع ــت المش ــي الصم ــرب ه ــة الأك ــد أن المصيب بي

ســالم. ــي الإ ي تدع
ــىت ــة ال ــات العربي الحكوم

ــلمة  ــات المس ــذ الحكوم ــن أن تتخ ــم م ــة أعظ ــة مصيب ـ أي

ــان  ن إزاء الكي ــ�ي ــزة المظلوم ــم أهــالي غ ي يجــب أن تدع
ــىت ال

يجعــل  ســلوكاً  تتخــذ  أن  المحــارب،  الكافــر  الغاصــب 

ن يصفونهــا بــكل وقاحــة بأنهــا  الساســة الصهاينــة المجرمــ�ي

ة و موافقــة عليهــا؟ أي  متناغمــة مــع هــذه الجرائــم الكبــري

جــواب ســيكون لهــذه البلــدان أمــام رســول هللا صــ� هللا 

عليــه و آلــه؟ و أي جــواب ســيقدمونه لشــعوبهم المفجوعــة 

ــاً بهــذه الفاجعــة؟  يقين

مناهل من الكوثر
مقتطفات من نداء اإلمام الخامنئي

إلى األمة اإلسالمية
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ي نهضته
أهداف سید الشهداء)ع( �ف

ـ إن بعثــة الأنبيــاء إنمــا تهــدف إل إنقــاذ النــاس وأرواحهــم 

ــات  ــد الظلم ــات وتبدي ــن الظلم ــم م ــامهم وأخالقه وأجس

ــور ســوى الحــق تعــال ومــا عــداه  واســتبدالها بالنــور. ل ن

ــات. ظلم

ـ إن دافــع ســيد الشــهداء)ع( منــذ اليــوم الأول لثورتــه 

ــروف  ــر بالمع ــدل والأم ــة الع ــاس وإقام ــاذ الن ي إنق
ــل �ن تمث

ــاع  ــنا أتب ــرب أنفس ــن نعت ــن الذي ــر. ونح ــن  المنك ــی ع والنه

ته ونهضتــه  ســيد الشــهداء يجــب أن نتعــرف عــ� ســري

ــه . زالت ــعی لإ ــر والس ــن المنك ــی ع ــق للنه ــف انطل وكي

)ع( خطبــة علــل فيهــا نهضته،  ن ـ رويــت عــن المــام الحســ�ي

ــاس ان رســول هللا-  ــا الن ــاس: »أيه ــاً الن ــا مخاطب ــال فيه فق

صــ� هللا عليــه وآلــه وســلم- قــال: مــن رأى ســلطاناً جائــراً 

ــده  ــاً عه ــرم هللا( ناكث ــا ح ــح م ــرم هللا)أی يبي ــتحاًل لح مس

ــلم-  ــه وس ــه وآل ــ� هللا علي ــول هللا- ص ــنة رس ــاً لس مخالف

ثــم والعــدوان، فلــم يغــري عليــه بعمــل  ي عبــاده بالإ
يعمــل �ن

ول قــول، كان حقــاً عــ� هللا ان يدخلــه مدخلــه ...« أی 

ي 
مــن يســكت عــن هــذا الســلطان الجائــر يدخــل مدخلــه �ن

الآخــرة.

ــة لمواجهــة  ــة قليل مــام ســيد الشــهداء)ع( بثل ــار الإ وقــد ث

ة وقويــة وظالمــة  يزيــد الــذی كان يمثــل حكومــة متجــرب

ســالم وتتســّلط عــ� مقــدرات الأمــة دون حــق،  تتظاهــر بالإ

ــاً أن  )ع( مبين ن مــام أبــو عبــد هللا الحســ�ي ولذلــك نهــض الإ

عــی يقتــین الســتنكار والنهــی عــن المنكــر  تكليفــه ال�ش

ه الدامــي، فــإن عــ�  ي الوقــت نفســه كان يعلــم بمصــري
و�ن

ــی عــن  ــوا بواجــب النه ــوم أيضــاً أن يقوم ــة الي ــاء الم علم

ــاس. ــم عــ� الن ــم ظال ــر إذا تســلط حاك المنك

)ع(  ن مــام الحســ�ي ـ معظــم الربعــة الآف الذيــن رافقــو الإ

ي ليلــة عاشــوراء ولــم يبــق معــه إل ثلــة 
تخلــوا عنــه �ن

ــه  ــرى أن تكليف ــالم ي ــه الس ــك كان علي ــم ذل ــة، وبرغ قليل

هــو ان يقــاوم هــذه الســلطة، ويضحــی بنفســه، لــی 

عــزع الوضــاع، ويفضــح هــذه الحكومــة بتضحياتــه هــو  ن ترت

والثلــة المرافقــة لــه. لقــد رأى حكومــة جائــرًة تتســلط عــ� 

ــه  ــب علي ــی يوج له ــه الإ ــدد أن تكليف ــالده، فح ــدرات ب مق

ان ينهــض ويتحــرك للمعارضــة والســتنكار مهمــا كانــت 

ــة  ــه برغــم أن الحســابات المعروف ــذا تكليف العواقــب، فه

تحكــم بــأن تلــك الثلــة القليلــة ل تســتطيع مواجهــة تلــك 

ــة. الحكوم

سالمیة وظائف الأمة الإ

ي العالم!
ـ يا أيها المسلمون �ن

ي الأرض!
و أيها المستضعفون �ن

ــون  ــىت تجلس ــكم. إل م ــم بأنفس ك ــّرروا مصري ــوا وق انهض

ي واشــنطن أو موســكو؟ وإل 
كــم �ن بانتظــار تقريــر مصري

ــل"  ــكا و"إ�ائي ــدام أمري ــت أق ــكم تح ــحق قدس ــىت تس م

ن ولبنــان  الغاصبــة؟ وإل مــىت تظــل القــدس وفلســط�ي

ــيطرة  ــت س ــاع تح ــك البق ي تل
ــدون �ن ــلمون المضطه والمس

، وأنتــم تتفرجــون؟ ويلعــب بعــض حكامكــم  ن المجرمــ�ي

ن  ي ذلــك؟ أليــس مــن العــار للمســلم�ي
ــة دوراً ســلبياً �ن الخون

عــ�  كا  امــري تهيمــن  ان  الســالمية  الــدول  وحكومــات 

مقدراتهــم مــن الجانــب الآخــر مــن العالــم وان توقــع 

ي الفــخ وتفــرض عليهــم البــؤس والشــقاء عــ� يــد 
الجميــع �ن

إ�ائيــل الكافــرة والغاصبــة؟

ـ إذا لــم تســتيقظ الأمــة الســالمية ولــم تكــن واعيــة 

ــؤوليتهم  ــالم بمس ــاء الس ــعر علم ــم يش ــا، اذا ل بواجباته

ــر  ــة تنتظ ــرش فضاع ــب وأك ــا أصع ــان أيام ــوا، ف ــم ينهض ول

أســاس  مدمــر  خطــر  وينتظــر  ســالمية  الإ المجتمعــات 

ســالم وأحــكام القــرآن. الإ

إن السنة والشیعة إخوة

ــن  ــد. نح ــان واح ــنة كي ــل الس ــن أه ن م ــلم�ي ــن والمس ـ نح

ــا  ــال أحــد كالم ــا مســلمون و إخــوة. إذا ق ــان واحــد لأنن كي

يفّرقنــا، فاعلمــوا أنــه إمــا جاهــل أو هــو ممــن يعمــدون إل 

. إن مســألة الشــيعة و  ن ن صفــوف المســلم�ي بــث الخــالف بــ�ي

ــا إخــوة. ــأي حــال. نحــن كلن الســنة ليســت مطروحــة ب

ي صــف واحــد. 
ـ نحــن الشــيعة والســنة كلنــا إخــوة و كلنــا �ن

ء و أنتــم قّلدتــم علماءكم،  ي
إل أن علماءكــم قــد أفتــوا بــ�ش

ــوا  ــری عمل ــة أخ ــا أن جماع ، كم ن ــ�ي ــم حنفي ــم أنت فأصبحت

، و جماعــة أخــری  ن بفتــوی »الشــافعي« فأصبحــوا شــافعي�ي

عملــوا بفتــوی ســيدنا »جعفــر الصــادق« فأصبحــوا شــيعة. 

هــذه الأمــور لتســبب الخــالف. لينبغــي لنــا أن يكــون بيننــا 

خــالف أو تضــاّد. كلنــا إخــوة.

ـ عــ� الإخــوة مــن الشــيعة و الســنة أن يجتنبــوا أي خــالف 

ــوم إل  ــا ل يخــدم الي ــا بينن ــا بينهــم. إن الخــالف فيم فيم

ــون بالمذهــب الشــيعي و ل  ــن ليؤمن ــك الذي ــح أولئ مصال

ه مــن المذاهــب. إنهــم ليريدون  بالمذهــب الحنفــي أو غــري

وا  وجــودا لهــذا و ل لذلــك. و يــرون أن الســبيل هــو أن يثــري

الخــالف بيننــا و بينكــم. علينــا أن ننتبــه إل حقيقــة أننــا كلنــا 

مســلمون، و كلنــا أهــل القــرآن و أهــل التوحيــد، و أن علينــا 

أن نعمــل جاهديــن و نخــدم القــرآن و التوحيــد.

ن  ــ�ي ــرق ب ــم، وليف ه ــوم دون غري ــالم لق س ــأت الإ ــم ي ـ ل

ــع ول  ــالم للجمي س ــم. الإ ــرب والعج ــرس والع ك والف ــرت ال

ي نظامــه للجنــس أو اللــون أو القبيلــة أو 
قيمــة أو امتيــاز  �ن

اللغــة.

مناهل من الكوثر
مقتطفات من نداء اإلمام الخميني 

الراحل إلى األمة اإلسالمية
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تـنویـه: يرجى عدم رمي هذه النرشة ألنها تحتوي عىل آيات قرآنیة أو أسامء مقدسة، كام نرجوا إعطائها لآلخرين بعد القراءة.
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