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  ّخلود الكلمة الطيبة
  طهران: المكان
  م ٤/٦/٢٠٠٦ق ــ . هـ ٥/١٤٢٧ /٧ش، ــ .هـ ١٣٨٥/ ٣/ ١٤: الزمان

  )قدس سره(الذكرى السابعة عشر لرحيل اإلمام الخميني : المناسبة
  ) قدس سره(المشاركون في ذكرى رحيل اإلمام الخميني : الحضور

  
   ّالرحيم ّ الرحمن  الله بسم 

ّالله الرحمن الرحيم  بسم {: كيم فى كتابهالله الح قال  ّ  * ُألم تـر كيف ضرب الله ّ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ
َمثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها في السماء  َ َ ِ ٍَ َُ ْ َ  ٌ ِ َ ُ َ َْ َ َ َ ٍَ َِ َ ًَ ً ً َ ٍتـؤتي أكلها كل حين * َ ِ  ُْ َُ َ ُ ِ ُ

ِبإذن ربـها ويضرب الله األمثال للنا َ َ ْ ََ ُ ّ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َس لعلهم يـتذكرونِِ ُ  َ ََ ْ ُ  ََ ِ{.  
ّلقد مرت سبعة عشر عام على أفول الكوكب المتأللئ في أفقنا ـ اإلمام الخميني 

وعلى تلك األيام والليالي الحزينة ـ التي جعلت الشعب اإليراني في  ـ ) قدس سره(
  .  عزاء عظيم ـ

 أن حقيقة اإلمام لقد غاب اإلمام العزيز من بين أعيننا، ورحل شخصه من بيننا، إال
  .وفكره وروحه ودروسه ومدرسته، لم تزل باقية في أوساطنا، وأوساط األمة اإلسالمية

ّلقد انتشرت أغصان وأوراق هذه الشجرة الطيبة ـ التي جاء ذكرها في اآلية الشريفة 
ًقبل قليل ـ في جميع أجواء األمة اإلسالمية، وأخذت بالتجذر والقوة يوما بعد آخر ّ ّ.  

ّ الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة هذه هي التي أنتجت < الجمهورية اإلسالمية>ّ
ّالصحوة اإلسالمية في العالم اإلسالمي، والمجد والجالل والتقدم في بلدنا، وبين 

  .أفراد شعبنا
ّلقد قطف شعبنا من هذه الشجرة الطيبة ثمرات طيبة، تشكل قضايا مصيرية بالنسبة  ّ ّ

ّألي شعب، تتضح في عدة    :مسائلّ
ًأن شعبنا كان مجهوال وتابعا لسياسة القوى األجنبية، وينفعل : المسألة األولى هي ً 

ًتجاه قرارات الدول المتسلطة، كأمريكا تارة وقبل ذلك بريطانيا والروس تارة أخرى، إال  ّ



 

 ٢ 

ّأن هذه الشجرة الطيبة حولتنا الى أقوى الشعوب المؤثرة في العالم، وأقوى البلدان  ّ ّ ّ
  .م في هذه المنطقة؛ وهو ما يعترف به حتى أعدائناواألم

ّلقد كان شعبنا فزعا ليس له إيمان أو معرفة بإمكاناته الذاتية، ومتعلقة قلوبنا  ً ًِ َ
ّومخدوعة ببهرجة األجانب؛ لكن هذه الشجرة الطيبة حولتنا الى شعب مبتكر له ثقة  ّ

  .ًبنفسه، يمتلك أفكارا جديدة ومعاصرة في مجاالت مختلفة
ّثمرات هذه الشجرة الطيبة اليوم، هي آالف المحققين والباحثين، وآالف العلماء 
ُوالمفكرين، وآالف العقول المفكرة المنتجة التي يشار إليها بالبنان في مختلف  ّ
المجاالت، وعلى جميع األصعدة، سواء كان ذلك في مجال العلوم اإلنسانية أو 

  .لسياسية أو الدينيةالتجريبية، أو المسائل االجتماعية أو ا
ّيمتلك بلدنا اليوم مجتمعا غالبيته من الشباب، متحمسا، إيمانيا، وتتوفر فيه جميع  ً ً ًّ

  .ّمؤهالت البلدان والشعوب المتقدمة
ّيمكن لنا رؤية ثمرات هذه الشجرة الطيبة في جميع أرجاء العالم اإلسالمي، فلقد 

ّ وأخذوا يشعرون بالعزة النتمائهم انتبه مسلموا العالم، وحققوا هويتهم اإلسالمية،
  .اإلسالمي

إن قلوب الشباب، وطلبة الجامعات والمفكرين، والنخب في العالم اإلسالمي 
  .ّمتعلقة باألهداف اإلسالمية، التي يعتقدون بقيمتها، ويسعون من أجل تحقيقها

، لقد وجدت الشعوب في العالم اإلسالمي هويتها الحقيقية والوطنية واإلسالمية
نتيجة لبركات هذه الشجرة الطيبة، وأخذت تشعر بالقوة، على الرغم من أنها كانت في  ّ ّ

  .ّقبضة القوى المتسلطة على مدى األعوام المتمادية
إن فلسطين اليوم هي أحد النماذج، وكذلك العراق، وهناك نماذج كثيرة في شمال 

أفريقيا، ولبنان أحد النماذج أيضا، وإن الهدف الذي  تسعى لتحقيقه شعوب هذه ً
  .البلدان بقلوب مفعمة باألماني واآلمال هو اإلسالم واإلستقالل

ّهذه ثمرات الشجرة الطيبة التي استطاع غرسها هذا الرجل العظيم والعبد الصالح، 
  .نتيجة لنهضته وما يمتلكه من خصائص



 

 ٣ 

ه هو أنه آمن إن العامل األساسي لسمو إمامنا العظيم ونجاح: المسألة الثانية هي
  .من أعماق كيانه وقلبه بمبدأ وحقيقة قرآنية، وسعى لتحقيقها بكل ما يمتلك قوة

إن تنصروا الله ينصركم {: هذا المبدأ والحقيقة القرآنية، هو ما جاء في قوله تعالى
ً، والذي جاء مثله في آيات كثيرة أكدت على ذلك أيضا، فمن ينصر }ويثبت أقدامكم ّ

هللا، ومن يخطو خطوة في سبيل اهللا، يضاعفها الى عشرات ومئات اهللا ينصره ا
أن نصرة اهللا : الخطوات نحو األمام، هذه هي إحدى الحقائق والقوانين اإللهية، وهي

  .تعالى تعني نصرة الدين
إن الدين ليس هو أحكام الطهارة والنجاسة وحسب، وليس هو األعمال الدينية 
الظاهرية فقط، بل إن الدين هو برنامج لسعادة الناس في الدنيا واآلخرة، وكما أن هذا  
البرنامج هو وسيلة لضمان النمو والتسامي المعنوي للمجتمعات اإلنسانية، هو وسيلة 

  .فكرية وتنمية شخصياتهم واستعدادتهم كذلكلضمان إحياء قابلياتهم ال
ًوكما أن الدين يهتم بالمعنويات، فإنه يهتم بالحياة الدنيوية لإلنسان أيضا، ويمتلك   

  .ًبرنامجا لسعادته
ّيبين في نهج البالغة الهدف من بعثة نبي اإلسالم ) عليه السالم(إن أمير المؤمنين 

؛ أي ليستخرجوا الكنوز العقلية المدفونة <العقولليثيروا لهم دفائن >: ًاألكرم قائال
في أعماق الناس، لتفعيلها في ميدان العمل، وكذلك نقرأ في زيارة األربعين لسيد 

، لقد كان <ليستنقذ عباده من الجهالة وحيرة الضاللة>): عليه السالم>الشهداء 
سانية، والبعث إزالة غيوم الجهل والغفلة عن أفق حياة اإلن: هدف النهضة الحسينية

  .على صحوتهم وإيصالهم الى طريق الهداية الحقيقي
إن معنى نصرة اهللا تعالى ـ في الحقيقة ـ هي أن نخطو خطوة إلحياء السنة اإللهية، 
والتأثير في الكون والمجتمع، وفي إيقاظ الفطرة، والسعي من أجل نجاة اإلنسان من 

  .التعاسة والشقاء
  .هذه هي نصرتنا لإلسالم



 

 ٤ 

ّن اإلمام وظف هذه الحقيقة القرآنية؛ ونصر اهللا، ونهض وأقدم على نجاة وحرية إ 
ّشعبه، وقد نصره اهللا تعالى أيضا وبارك في نهضته، فعوضه بدل الخطوة مئات  ً

  .الخطوات
ّلقد قام اإلمام هللا، ودخل الميدان بكل وجوده، ووجه الشعب نحو العمل بندائه، 

  . وسعيه، وجهاده
  .الخطوة، وهذا العزم الراسخمن أجل هذه 

قام اهللا تعالى بتحقيق ماليين العوامل واألسباب لهذه الحركة، فإن ما تحقق كان 
ّيشبه المعجزة؛ أي تأسيس نظاما إسالميا في منطقة حساسة، ولقد تحقق ذلك نتيجة  ّ ً ً
لحركة اإلمام، على خالف أهداف العدو وعداء أصحاب القدرة في جميع 

  .العالم أنحاء
ُإن ثورتنا تتمتع بحقيقة مدهشة، تعد فريدة من نوعها، وهو ما : المسألة الثالثة هي ّ 

ًمن أن  للثورات صعودا وهبوطا، : ّجاء في قوانين العلوم االجتماعية المتعلقة بالثورات ً 
ّكالحصاة التي تلقى الى األعلى، فعندما يرميها الشخص تتحرك فيه، خالف جاذبية 

ّة ساعده، وعندما تصل الى المكان الذي يكون فيه قوة الجاذبية أقل األرض بمقدار قو
  .ّمن قوة جاذبية األرض، تهبط؛ بسبب جاذبية األرض الطبيعية

ّإن الرأسمال الذي ادخره اإلمام للبلد والشعب، هو رأسمال : المسألة الرابعة هي 
ياسي، الثقة بالنفس ّتاريخي ومصيري، هذا الرأسمال والخزين القيم، هو استقاللنا الس

ّالوطنية والثقافية، وإيمان شعبنا المتجذر، وشجاعة الشعب والمسؤولين في مواجهة 
تهديدات العدو، وعدم االغترار مقابل مدائحه وترغيباته، هذه  دروس أعطاها اإلمام 
العزيز الى الشعب خالل عشرة أعوام، من خالل أنفاسه الدافئة، واسلوبه، وطريقته، 

  .ّانب بلدنا ممتلئة بهذه الدروس القيمةوإن جو
اإليمان باهللا، : كان يمتلك اإليمان بأربعة أمور) قدس سره(إن اإلمام الخميني 

واإليمان بالخلق، واإليمان بالنهج الذي يسلكه، واإليمان بالنجاح األكيد في 
  .العمل نهاية



 

 ٥ 

 أفراد المجتمع، أو على الجميع ـ سواء كانوا من المسؤولين، أو: المسألة األخيرة
ّالنخب السياسية أو العلمية، أو المنتسبين الى الحوزة العلمية أو الجامعة، أو العمال، 
ّأوجميع الشرائح األخرى ـ  الحفاظ على هذه الشجرة الطيبة التي غرسها اإلمام 

، وبارك اهللا تعالى فيها، وامتدت أغصانها وأوراقها بهذا الشكل، )قدس سره(الخميني 
بلدهم، وأن    هذه وظيفة الجميع، فعلى الجميع أن يشعر بأن الثورة ثورتهم والبلدفإن

  . اإلسالمية  نظام الجمهورية اإلسالمية نظامهم، فالجميع هو شعب الجمهورية
من يعمل من : إن الشخص الغريب الخارج من دائرة الشعب اإليراني في رأينا، هو

  .أجل خدمة العدو
ّؤمن باإلمام وخط اإلمام ووصيته، ويدين بالمحبة والوالء إليران، إن الشخص الذي ي ّ

ّو يعمل على عزة هذا الشعب وتقدمه العلمي، فهو من موالينا ّ.  


