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ان مــا مت التعــرف عليــه مــن أبعــاد شــخصية االمــام يف مرحلــة مــا بعــد 
تشــکيل النظــام االســامي، کان يف تصــوري أهــم و اعظــم بکثــر ممــا مت 
التعــرف عليــه مــن قبــل. ففــي هــذه املرحلــة ُعــرف االمام – هذه الشــخصية 
البارزة و الفذة- يف بعدين. ففي مرحلة احلکم جتلی احد هذين البعدين و 
هو شخصية القائد و احلاکم . کما أن مثة بعد آخر و هو شخصية الزاهد 
و العــارف. و ان الدمــج بــن هذيــن البعديــن يعــد مــن االمــور الــي يتعــذر 
وجودهــا لــدی االنســان فيمــا عــدا االنبيــاء ... هذه حقائق ملســها الشــعب 
االيراين علی مدی سنوات. و کنا قد شهدناها و رأيناها عن کثب، و هي 

منوذج للرتبية االسامية و القرآنية. 
کان االمــام يدعــو اجلميــع الــی التحلــي بذلــك ، و کان يدعــو و يطمــح 
الــی تأســيس النظــام االســامي مــن أجــل تربيــة أنــاس هبــذه املواصفــات. إذ 
کان االمام إمنوذجًا ساميًا هلذا النوع من االنسان املؤمن، تتجلى شخصيته 
يف صــورة حاکــم و مســؤول و قائــد .. کان االمــام العظيــم رجــًا واعيــًا و 
شهمًا و مدبراً و مبدعًا و ذو صدر رحب و قلب کبر .. مل يکن االمام 
يعبــأ باالمــواج العاتيــة، و مل يکــن بوســع أيــة حادثــة أن تثبــط مــن عزمــه و 
جتــر علــی اخلضــوع و االستســام مهمــا بلغــت . ففــي مجيــع االحــداث 
الصعبــة و املؤملــة الــي شــهدهتا الســنوات العشــر مــن قيادة هــذا العظيم – و 

هــي کثــرة دون شــک– تعامــل معهــا االمــام بــکل حســم و حــزم، و کان 
اکــر منهــا مجيعــًا .. أن أيــًا مــن هــذه االحداث – ســواء احلرب، و العدوان 
االمريکــي، و احملــاوالت االنقابيــة، و االغتيــاالت العجيبــة و الغريبــة، و 
احلصار االقتصادي، و حترکات االعداء مبختلف أشکاهلا و اهدافها – کل 
هذه مل تســتطع أن توجد لدی هذا الرجل العظيم اي شــعور بالضعف أو 
اهلزميــة، و کان أقــوی و امســی مــن مجييــع هــذه االحــداث.. لقــد کان االمام 
يؤمــن باجلماهــر، و کان يثــق متامــًا بــآراء الشــعب.. کان يعتقــد اعتقــاداً 
راســخًا بــرأي الشــعب و توجهاتــه .. کان حيــب اجلماهــر و يعشــقهم مــن 

صميم قلبه.
ان معظم اخلصال و الصفات الي تعتر ميزة بالنسبة ملختلف القادة يف 
العامل، کنا قد رأيناها عن كثب جمتمعة يف شخصية االمام .. کان عاقًا، 
و كان ذو رؤيــة مســتقبلية، و کان حــذراً و حمتاطــًا، و کان خبــراً يف معرفــة 
العــدو، و کان يثــق بالصديــق. و اذا مــا قــرر التصــدي للعــدو، کان يضــرب 

بقوة و حزم. 
باختصار أن معظم اخلصال و املزايا الي تعتر ضرورية لدی کل إنسان 
کي يتسنی له االضطاع بواجبه يف مثل هذا املوقع احلساس و اخلطر، مبا 

يرضي اهلل و ضمره، کانت جمتمعة لدی هذا الرجل العظيم. 
من خطاب لسماحة القائد ألقاه يف الذکری السنوية لرحيل 
االمام اخلميين بتاريخ  1378/3/14هـ.ش. 

آية اهلل اخلامنئي:
االمام اخلميين شخصية زاهد و عارف يف لباس قائد و حاکم
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عبودية احلق
أيهــا العزيــز! علــى الرغــم مــن أن هــذا العــامل ليــس بــدار اجلزاء 
واملكافــأة وليــس مبحــل لظهــور ســلطة احلــق املتعــايل، وإمنــا هــو 
ســجن املؤمــن ، فلــو حتــررت مــن أســر النفــس، وأصبحــت عبــدا 
للحــق املتعــايل، وجعلــت القلــب موحــدا، وأجليــت مــرآة روحــك 
مــن غبــار النفــاق واألثنينيّــة، وأرســلت قلبــك إىل النقطــة املركزيــة 
للكمــال املطلــق، لشــاهدت بعينــك آثــار ذلــك يف هــذا العــامل، 
ولتوســع قلبــك بقــدر يغــدو حمــًا لظهــور الســلطنة التامــة اإلهليــة 
حيث تصر مســاحتها أوســع من مجيع العوامل »الَيَســُعِن َأْرِضي 
ْلــُب َعْبــِدي املُؤِمــن«  ولشــعرت غــى  َوالمَسائِــي َولِكــْن َيَســُعِن قـَ
واضحــا يف النفــس، حيــث مل تعبــأ بــكل العــوامل الغيبيــة واملاديــة، 
امللــك  عاملــي  يف  تفكــر  مل  حيــث  قويــة،  إرادتــك  وألصبحــت 

وامللكوت، ومل جتد هلما اللياقة الحتضانك.
االربعون حديثا، ص: 327

وصايا االمام اخلميين )قدس سره( االخالقية و العرفانية

هتذيب النفس يف سن الشباب
لــن يتحقــق لانســان إال ذلــك القــدر مــن التهذيــب الــذي 
حصــل عليــه يف ســن الشــباب، وإذا مل يهــذب نفســه يف أيــام 
شــبابه- ال مســح اهلل- فمــن الصعــب جــداً أن يســتطيع ذلــك 
حينمــا يصبــح شــيخًا عجــوزاً، فحينهــا ســتضعف االرادة ويقــوى 
العدو. ففي زمن املشــيب تضعف إرادة االنســان، ويقوى جنود 
ابليــس يف داخــل النفــس، ولــن ميكن حينهــا من حتقق التهذيب، 

وإن أمكن فإنه سيكون أمراً صعبًا جداً.
اهتمــوا هبــذا االمــر مــن اآلن، اهتمــوا به منذ الشــباب، إن كل 
قــدم ختطوهنــا اآلن تقودكــم حنــو القــر، فــا جمــال للتأخــر أبــداً.. 
كل دقيقة متر من أعماركم الشريفة تقربكم من القر ومن املكان 
الــذي ســتتعرضون فيــه اىل املســاءلة، وكلكــم ستســألون، وأنتــم 
تقرتبــون تدرجييــًا، فّكــروا يف أن القضيــة هــي االقــرتاب من املوت، 
وأن أحداً مل يضمن لكم أن تعمروا مائة وعشــرين ســنة.. جيب 
أن تفكــروا وتتأملــوا يف هــذه االمــور. هّذبــوا أخاقكــم، هذبوهــا 

أكثر- إن شاء اهلل- ولتكن أعمالكم مطابقة لاسام.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج 2، ص: 36

الصالة، مشيم خشوع وخضوع هلل
إن مــن األمــور املهمــة الــي تتوّفــر يف هــذه الصلــوات اخلمــس 
الــي تعتــر عمــود الديــن، والقاعــدة الصلبــة لإلميــان والــي اليرقــى 
إىل مســتواها شــيء يف األمهيــة بعــد اإلميــان، وبعــد التوجهــات 
النوريــة الباطنيــة، والصــور الغيبيــة امللكوتيــة، حيــث اليعلــم أحــد 
عظمتهــا إال احلــق ســبحانه واخلــواص مــن عبــاده. إّن مــن األمــور 
املهمة الي تتواجد يف الصاة، هو تكرار تذكر احلق يف حاالت 
مــن األدب اخلــاص الروحــاين اإلهلــي، الــذي يدفــع باإلنســان إىل 
توثيــق األواصــر بينــه مــن جهــة واحلــق املتعــايل والعــوامل الغيبيــة من 
جهة أخرى. ويبعث على ملكة اخلضوع لّله  سبحانه يف الفؤاد، 
ويقوي الشجرة الطيبة الي هي »التوحيد« والتفريد، وجيذرها يف 
النفــس علــى حنــو الميكــن اقتاعهــا. كمــا أنــه يفلــح يف االختبــار 
العظيــم الــذي حيصــل لــه مــن قبــل احلــق املتعــايل لــدى ســكرات 
املوت وأهوال املّطلع ومشــاهدة شــيء من عامل الغيب، ويوجب 
اســتقرار دينه وثباته، من دون أن يكون مســتودعا وقابًا للزوال 
حىت يصاب بالنسيان، لدى أقل ضغط. فيا أيها العزيز! إّياك ُثَّ 
إّياك وَالّله ُ ُمِعيُنَك يِف أوليَك وَُأْخراَك أن تتهاون يف أمورك الدينية 

وخاصة الصلوات اخلمس، وتبدي الفتور واالمهال جتاهها.
االربعون حديثا، ص: 594
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االلتفات إىل عيوبنا
ليس بوسع أحد أن يدعي بأنه إنسان كامل. رمبا تكون عيوبه قليلة غر أن ذلك 
ال يعــن أنــه منــزه متامــًا. ولــذا علينــا أن نلتفــت إىل عيوبنــا دائمــًا، إىل العيــوب احملتملــة. 
واإلنسان الذي يعمل من اجل اهلل ويتطلع إىل مقام اإلنسانية، عليه أن يبحث دائمًا 
عــن عيوبــه ال أن يــرى حماســنه. ألن التفــات اإلنســان إىل عيوبــه يســاعده يف التخلــص 
منها. وان االكتفاء مبتابعة حماسنه يضع غشاوة على بصرته حتول دون رؤيته عيوبه.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج 17، ص: 201

تأدب اإلنسان بآداب الشريعة
واعلم... أن طي أي طريق يف املعارف اإلهلية، الميكن إاّل بالبدء بظاهر الشريعة، ومامل يتأدب اإلنسان 
بآداب الشــريعة احلّقة، الحيصل له شــيء من حقيقة األخاق احلســنة، كما الميكن أن يتجلى يف قلبه نور 
املعرفة وتتكشــف العلوم الباطنية وأســرار الشــريعة. وبعد انكشــاف احلقيقة، وظهور أنوار املعارف يف قلبه، 

سيستمر أيضا يف تأدبه باآلداب الشرعية
الظاهرية.

االربعون حديثا، ص: 36

إزالة فساد الباطن بواسطة االنفاق و االيثار
ْنِفُقوا مِمّــا حُتِبُّوَن«.. البد  ُقوُل:»لَــْن َتنالُــوا الــِرَّ َحــىّت تـُ َأنَّ اللّــه َ يـَ
وأن نعــرف بــأن اإلنســان قــد نشــأ وتــرّب علــى حــّب املــال واجلــاه 
والزخــارف الدنيويــة وقــد انعكــس هــذا التعلــق علــى قلبــه، فتعمق 
والســلوكية،  اخللقيــة  املفاســد  مــن  لكثــر  فيــه وأضحــى مصــدرا 
بــل االحنرافــات الدينيــة..  وعليــه إذا اســتطاع اإلنســان بواســطة 
الصدقــات أو اإليثــار علــى النفــس أن يســتأصل مــن قلبــه هــذا 
التعلق أو خيفف منه، لتمكن من اجتثاث مادة الفساد ومصدر 
األعمــال املشــينة فــرتة حياتــه وفتــح أبواب املعــارف اإلهلية، وعامل 

الغيب وامللكوت، وامللكات الفاضلة، على نفسه.
االربعون حديثا، ص: 588

التدبر يف سورة احلشر واصالح النفس
كان شــيخنا العــارف اجلليــل )أيــة اهلل شــاه أبادي(يقــول: إن 
املثابــرة علــى تــاوة آخــر آيــات ســورة احلشــر املباركــة، مــن اآليــة 
َمْت  ْفٌس ما َقدَّ ْنُظْر نـَ ُقوا الّله َ َوْلتـَ الشــريفة:»يا أَيُّهـــا الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّ
ِلَغٍد...«  إىل آخر السورة املباركة، مع تدبر معانيها، يف تعقيبات 
الصلــوات، وخصوصــا يف أواخــر الليــل حيــث يكــون القلب فارغ 
البال، مؤثرة جدا يف إصاح النفس، ويف الوقاية من شر النفس 
والشــيطان. وكان يوصي بدوام حال الوضوء، قائًا: إن الوضوء 

مثل »بزّة جندي«.
االربعون حديثا، ص: 272

املزنل األول من منازل اإلنسانية
إعلم أن املنزل األول من منازل اإلنســانية هو منزل اليقظة كما يقوله كبار أهل الســلوك يف بياهنم ملنازل الســالكن..  ولكن 
ما جيب قوله هو أن اإلنسان مامل ينتبه إىل أنه مسافر، والبدَّ من السر، وأن له هدفا وجتب احلركة حنوه، وأن البلوغ إىل املقصد 
ممكن، ملا حصل له »العزم« واإلرادة للتحرك.. وجيب أن نعرف أن من أهم أسباب عدم التيقظ الذي يؤدي إىل نسيان املقصد 
ونسيان لزوم املسر، وإىل إماتة العزم واإلرادة، هو أن يظن اإلنسان أن يف الوقت متسعا للبدء بالسر، وأنه إذا مل يبدأ بالتحرك 
حنــو املقصــد اليــوم، فســوف يبــدأه غــدا، وإذا مل يكــن يف هــذا الشــهر، فســيكون يف الشــهر املقبــل.. إعلــم إذن؛ أيهــا العزيــز! أن 
أمامــك رحلــة خطــرة المنــاص لــك منهــا، وأن مــا يلزمهــا مــن عــّدة وعــدد وزاد وراحلــة هو العلم والعمل الصــاحل. وهي رحلة ليس 

هلا موعد معن، فقد يكون الوقت ضيقا جدا، فتفوتك الفرصة. إن اإلنسان اليعلم مىت يقرع ناقوس الرحيل لانطاق فورا.
االربعون حديثا، ص: 227
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عالج األخالق الفاسدة
أيهاالعزيز! إهنض من نومك، وتنبه من غفلتك، واشدد حيازمي اهلمة، واغتنم الفرصة مادام هناك جمال، 
ومادام يف العمر بقية، ومادامت قواك حتت تصرفك، وشبابك موجودا، ومل تتغلب عليك ـ بعد ـ األخاق 
الفاســدة، ومل تتأّصــل فيــك امللــكات الرذيلــة، فاحبــث عــن العــاج، واعثــر علــى الدواء إلزالــة تلك األخاق 
الفاســدة والقبيحــة، وتلّمــس ســبيًا إلطفــاء نائــرة الشــهوة والغضــب... وأفضــل عــاج لدفــع هــذه املفاســد 
األخاقيــة، هــو مــا ذكــره علمــاء األخــاق وأهــل الســلوك، وهــو أن تأخــذ كّل واحــدة من امللــكات القبيحة 
الي تراها يف نفسك، وتنهض بعزم على خمالفة النفس إىل أمد، وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلبه منك تلك 
امللكة الرذيلة. وعلى أّي حال؛ أطلب التوفيق من الّله  تعاىل إلعانتك يف هذا اجلهاد، والشك يف أن هذا 
اخللق القبيح، سيزول بعد فرتة وجيزة، ويفّر الشيطان وجنوده من هذا اخلندق، وحتّل حملهم اجلنود الرمحانية.
االربعون حديثا، ص: 55

كل اخلطايا من حب الدنيا
هذبــوا انفســكم واخرجــوا حــب الدنيــا مــن قلوبكــم، فحــب 
الدنيــا رأس كل خطيئــة، كل اخلطايــا مــن حــب الدنيــا وحــب 
الشــهرة، اخرجــوا هــذا احلــب مــن قلوبكم واميتــوه واحيوا قلوبكم 

حبياة اإلسام 
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج 6، ص: 227
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العمل هلل
إذن؛ أيها العزيز! أطلب السمعة والذكر احلسن من الّله ، التمس قلوب الناس من مالك القلوب، اعمل أنت لّله  وحده فستجد أن الّله  
تعاىل ـ فضًا عن الكرامات األخروية ونعم ذلك العامل ـ ســيتفضل عليك يف هذا العامل نفســه بكرامات عديدة، فيجعلك حمبوبا، ويعظم 
مكانتك يف القلوب، وجيعلك مرفوع الرأس ـ وجيها ـ يف كلتا الدارين. ولكن إذا اســتطعت فخّلص قلبك بصورة كاملة باجملاهدة واملشــقة، 
ــر باطنــك، كــي يكــون العمــل خالصــا من هذه اجلهة، ويتوجه القلــب إىل الّله  فقط، وتنصع الروح، وتزول أدران  مــن هــذا احلــّب أيضــا، وطهِّ
النفــس. فأيــة فائــدة جتــن مــن حــّب النــاس الضعــاف لــك، أو بغضهــم، أو للشــهرة والصيــت عنــد العبــاد وهــم الميلكــون شــيئا مــن دون الّله  
تعاىل؟ وحىت لو كانت له فائدة ـ على سبيل الفرض ـ فإمنا هي فائدة تافهة وأليام معدودات، ومن املمكن أن جيعل هذا احلّب عاقبة عمل 
اإلنسان إىل الرياء، وأن جيعل اإلنسان ـ المسح الّله  ـ مشركا ومنافقاوكافرا، وأنه إذا مل يفتضح يف هذا العامل، فسيفتضح يف ذلك العامل يف 

حمضر العدل الرباين، عند عباد الّله  الصاحلن وأنبيائه العظام ومائكته املقربن، ويهان ويصبح مسكينا.
االربعون حديثا، ص: 68

افتح أمامك بابًا إىل طريق السعادة
اّيهــا العزيــز مــا مل تــزل اآلن حجــب الطبيعــة الغليظــة نــور الفطــرة بالكامــل ومل تذهب كدورات املعاصي بصفاء القلب الباطن، ومل تنقطع 
يدك عن دار الدنيا، وهي مزرعة اآلخرة، ومبا أن االنســان يســتطيع أن جير كل نقص، ويســتغفر من كل ذنب، فشــمر ذيل اهلمة، وافتح 
أمامك بابًا إىل طريق الســعادة. واعلم أّنك لو خطوت فيه خطوة واحدة وتصاحلت مع احلق تعاىل جمده، واعتذرت عّما ســبق، فســتفتح 
لــك أبــواب الســعادة وتأتيــك االمــدادات مــن العــامل الغيــب. وحتــرتق حجــب الطبيعــة واحــداً بعــد آخــر، ويغلب نــور الفطرة علــى الظلمات 
املكتسبة، ويرز صفاء القلب، وجاء الباطن، وتنفتح أبواب رمحة اهلل تعاىل يف وجهك وجتذبك اجلاذبة االهلية إىل عامل الروحانية، وتتجّلى 
حمّبة اهلل يف قلبك وحترق حمبة كل شيء سواه. فإذا رأى اهلل تبارك وتعاىل منك اإلخاص والصدق فسيهديك إىل السلوك احلقيقي وُيظلم 

بصرك بالتدريج عن العامل ويضيئه بنفسه ويقطع قلبك عن غره ويوصله إىل نفسه.
»يــا رب« هــل ميكــن أن توقــظ هــذا القلــب احملجــوب واملنكــوس، وجتــر هــذا الغافــل املســتغرق يف ظلمات الطبيعة إىل عامل النور وتكســر 

بيد قدرتك األصنام املوجودة يف القلب، وتزيل غبار اجلسم عن البصر؟ 
جنود العقل واجلهل، ص: 69
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 حيتفظ االمام اخلمين الراحل )قدس سره( مبسرة تارخيية بوسع املؤرخن أن يتدارسوها و يتحدثوا عنها: 
)عاش االمام 19 عامًا يف مخن، ث إجته للخوض يف املسائل العلمية بالتدريج، و درس األدب و الفقه و 

االصول شأنه شأن اآلخرين، حتی بلغ سّن السابعة و العشرين تقريبًا و ...(.
اآلخــرون أيضــًا مــرّوا هبــذه املراحــل، و لکــن بالنســبة للتســعن عامــًا مــن حياة إمام األمة )قدس ســره( مثة 
عقدين من الزمن ينبغي التوقف عندمها، ألهنما خيتصان باإلمام وحده، و أن اآلخرين يفتقدون اىل امثاهلما 
.. السنوات العشر االولی،سنوات أنس االمام  بعامل )الغيب( و )العرفان(. و العشر الثانية ، سنوات أنس 

مساحته بعامل )الشهادة( و )القيادة(. 
يبــدأ العقــد االول منــذ اواخــر ســن الســابعة و العشــرين و حتــی اوائــل ســن الثامنــة و الثاثــن، اي منــذ 
عــام 1347 و حتــی عــام 1358 للهجــرة. و هــي الســنوات الــي صنّــف فيهــا مساحــة االمــام )قــدس ســره( 
کتبــه العرفانيــة املعمقــة. ففــي ســن الســابعة و العشــرين ألّــف الکتــاب الشــريف )مصباح اهلدايــة الی اخلافة 
و الواليــة(. و بعــد ذلــک دّون "التعليقــات علــی الفصــوص" ، و "التعليقــات علــی مصبــاح األنــس"، و مــن 
ث "ســّر الصاة". فهذه کتب ليس بوســع أي شــخص أمضی عشــرة أو عشــرين عامًا بالدراســة يف احلوزة 

العلمية، أن يفهمها. فهي ختتلف عن )الرسائل( و )املکاسب( و )اجلواهر( و )املنظومة(. 
ان الســنوات العشــر ما بن ســّن الســابعة و العشــرين و الســاعة و الثاثن، متثل ســنوات الغيب و املناخ 
الغييب لشخصية االمام الراحل )قدس سرّه(. أما العقد الثاين الذی هو عقد )الشهادة( و نشوء )شهادة( 
مساحتــه، فأنــه يشــمل الفــرتة مــا بــن اواخــر عــام 1357 مشســي و حتــی اوائــل عــام 1368 مشســي، و هي 

السنوات العشر الي غّرت وجه العامل و قلبته رأسًا علی عقب.

آية اهلل جوادي آملي:
"العرفان"، و" القيادة"، و " الطبع املالئکي" عند االمام اخلميين
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ان مرحلــة الســجن و النفــي شــكلت دليــل )املظلوميــة( و ليــس االقتــدار . إذ أن أناســًا کثريــن دخلــوا 
الســجن، و لکــن هــل اســتطاعوا بعــد اطــاق ســراحهم، قيــادة البلــد و إدارة احلــرب و املضــي بالثورة الی بّر 
األمــان ؟... مثــة مظلومــن کثريــن، و لکــن هــل کانــوا ميتلکــون هذه القدرة للحکم مبا كان حيكم به  االمام 
علــي )عليــه  الســام( اذا مــا تربعــوا علــی كرســي احلكــم ؟ ان هــذا املوضــوع مل يثبــت بالنســبة لآلخرين. رمبا 
کان بوســع )مــدّرس(1  أن يفعــل ذلــک، إاّل أنــه مل يتحقــق. و رمبــا کان آخــرون قادريــن علــی ذلک و لكنه 
مل يرتجم عمليًا . فالذي عمل على انتقال االکتشــافات و "االســفار االربعة" من مرحلة العلم الی مرحلة 

العمل، و قرن السمع بالبصر، إمنا هو إمام االمة )قدس سره(.
ان هذيــن العقديــن البارزيــن و الشــاخصن،مها اللــذان مييــزان حيــاة االمــام اخلميــن )قــدس ســره( عــن 
اآلخريــن. إمــا بقيــة الســنوات الــي قضاهــا يف قــم، اي الســنوات االربعــن الوســطی، و رغــم أهنــا إتســمت 
بالرياضة و هتذيب النفس و كان مساحته منشغًا بالتدريس، و لکن اآلخرين قد مرّوا هبده التجربة ايضًا، 

بيد أن اختاف االمام و تباينه عن اآلخرين يکمن يف هذين العقدين. 
فــاذا کان االمــام قــد ســر أغــوار )االصــول( و تعمــق يف )الفقــه( ، و رغــم اختافه عن اآلخرين يف ذلک 
إال أنه مل يکن األوحد . و عليه جيب التعرف علی االمام الراحل )قدس سره( من خال هذين العقدين. 
العقد األول، سنوات )الغيب( العشر . و العقد اآلخر، سنوات )الشهادة(. و طوبی ملن مجع بن الغيب 
و الشهادة من جهة ، و بن العرفان و السياسة من جهة ثانية، و بن الفلسفة و السياسة من جهة ثالثة.

مل يکن االمام الراحل يؤمن بـ )والية الفقيه( فحسب، بل و ألنه حکيم کان يؤمن بـ )والية احلکيم(. 
و ألنــه عــارف کان يؤمــن بـــ )واليــة العــارف(.. لقــد طــرح مساحتــه )واليــة( امتزجت فيهــا الفقاهة باحلکمة، 
و انصهــرت احلکمــة بالعرفان.و)طوبــی لــه و حســن مــآب .. ســام اهلل عليــه يــوم ولــد  ويــوم مــات و يــوم 

يبعث حيًا(.
ان هــؤالء الذيــن هنضــوا مــن أجــل رضــا اهلل، ليــس بوســع أحد أن يهزمهم. و لكن اولئک الذين انتفضوا 
من أجل أهداف دنيوية و حماولة االستحواذ علی السلطة، سرعان مايقومون باالضطهاد والقمع احيانًا و 
التخلــي عــن ثورهتــم و انتفاضتهــم. ألن ثورهتــم و انتفاضتهــم تفتقــد الی الدوافع االهلية .. أن املناضل الذي 
يعمــل مــن أجــل توجهــات ماديــة، يكــون إندفاعــه للنضــال اقل و اضعف کلمــا تقدم يف العمر، ألنه حيارب 
مــن أجــل املنصــب و املقــام و يندفــع بشــهواته و غرائــزه اىل غــر ذلــک . و إذا مــا حانــت مرحلة الشــيخوخة 

يبدأ بفقد احلماس و ال جيد مرراً ملواصلة النضال. 
بيــد أن االنســان االهلــي يناضــل مــن أجــل آخرتــه، و هلــذا فهــو يــزداد اصــراراً و اندفاعــًا للنضــال )ضــد 

الطاغوت( كلما تقدم به العمر. و الشک مثة فارق کبر بن االثنن. 
االمام الراحل )قدس سرّه( کان قد ناهز التسعن عند الوفاة . و کان يردد حتی اللحظات االخرة من 
حياتــه املبارکــة ذات الــکام الــذي قالــه يف بدايــة النهضــة . يف حــن أن القــادة اآلخريــن يف مثــل هــذا العمــر 
حيالون اىل املعاش.. ان الفارق الرئيس بن االثنن هو أن اولئک يقاتلون من أجل املاء و الرتاب، يف حن 
أن االمــام يقاتــل مــن أجــل )اخلــر( .. اولئــک يناضلــون مــن أجــل اخلبــز و الرخــاء ، فيمــا يقاتــل االمــام مــن 
أجل حتکيم العقل و نيل اجلنة. و هلذا کلما تقدم به العمر يزداد اصراراً و إندفاعًا للقتال و اجلهاد  و هنا 

يکمن الفرق بن اجلهاد االسامي و اجلهاد غر االسامي.

1-مساحة آية اهلل الشهيد السيد حسن املدرس
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ان عظمــة الثــورة اإلســامية ودور شــخصية وافــكار وآراء وتــراث  مساحــة اإلمام)قــدس ســره( يف انطاقــة الثــورة 
واســتمرارها، وكذلك حاجة األجيال القادمة اىل تراث باين وحامل راية النهضة اإلســامية العاملية، ونشــر وإشــاعة و 
ترويــج تــراث و افــكار مساحتــه بشــكل صحيــح وكامــل، فضــًا عــن احليلولــة دون حتريــف تاريــخ الثــورة اإلســامية، كل 
هذا كان من العوامل الي حدت بســماحة حجة اإلســام واملســلمن احلاج الســيد أمحد اخلمين أن يطلب يف رســالة 
مفصلــة مــن مساحــة اإلمــام إبــداء رأيــه املبــارك حــول كيفيــة دراســة وتنظيــم ونشــر الوثائــق والــرتاث املتعلق بــه، وأن حيّدد 
مرجعًا يتم من خاله اإلشــراف والتمييز بن صحة وســقم ما يتم نشــره باســم اإلمام يف داخل الباد وخارجها. ويف 
رد مساحــة اإلمــام يف 1367/6/17)1988/9/8( ومــن خــال حكــم خطــي، اوكلــت مســؤولية تنظيم وتدوين كافة 

القضايا املتعلقة بسماحته إىل جنله الكرمي.
ومبوجب هذا احلكم تشكلت )مؤسسة تنظيم ونشر تراث مساحة اإلمام اخلمين( وبدأت مبمارسة نشاطها.

إن احلــادث املــؤمل لرحيــل إمــام املســلمن، واحلاجــة امللحــة واملتزايــدة للمجتمــع اإلســامي لتلقــي توجيهــات وتــراث 
مساحته، كانتا ســببن يف أن تلقى فعاليات املؤسســة وعلى نطاق واســع وبســرعة مضاعفة، إهتمامًا خاصًا. ويف هذا 
اإلطــار، صــادق جملــس الشــورى اإلســامي يف 68/8/14)1989/11/5( علــى قانــون حيــدد طريقــة حفــظ وصيانة 
تراث اإلمام اخلمين ومت إباغه للتنفيذ بعد تأييده من قبل جملس صيانة الدستور، وبناء على هذا، شرعت املؤسسة 

عمًا برسالتها الشرعية والقانونية، بالتخطيط و تنظيم تشكياهتا اإلدارية إستناداً إىل األهداف املبنية أدناها:
1- مجع كافة الوثائق واآلثار املتعلقة بسماحة اإلمام ومجيع النتاجات الي اّلفها الكّتاب والفّنانون يف داخل الباد 

وخارجها، حول شخصية وحياة مساحة اإلمام وافكاره اجلهادية السامية.
2- احملافظة والصيانة الدائمة للوثائق والنتاجات املذكورة باإلستفادة من األساليب املناسبة.

3- دراســة وتدويــن النتاجــات مــن أجــل تدويــن تاريــخ الثــورة اإلســامية وتاريخ حياة مساحة اإلمــام، وتنظيم وترمجة 
وإعداد اآلثار والكتب املؤلفة للنشر.

4- نشــر الكتب واآلثار املؤلفة بأشــكال خمتلفة يف داخل الباد وخارجها وإشــاعة وترويج أفكار وأهداف مساحة 
اإلمام.

5-  اإلشــراف املســتمر علــى كل مــا ُكتــب ونشــر مــن قبــل الكتّــاب والفنانــن بإســم اإلمــام، واحليلولــة دون حتريــف 
األحاديــث والكتابــات والوقائــع املنســوبة لإلمــام اخلميــن والــرد علــى استفســارات املراجعــن والراغبــن بإقتنــاء آثــاره، 

باعتبارها مركزاً رمسيًا جلمع الوثائق املتعلقة باإلمام وصيانتها، من أجل حتقيق األهداف املذكورة. 

مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام اخلميين)قدس سره(
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قسم الشؤون الدولية:
العنوان: ايران - طهران - شارع باهنر - شارع ياسر - زقاق سوده - رقم 5 

الرمز الربيدي: 1977663613  -  ص.ب: 19575/614
اهلاتف: 9821/22834073+   9821/22292593+

الفاكس: 9821/22834072+
international-dept@imam-khomeini.ir :الربيد الكتروين

http://ar.imam-khomeini.ir:املوقع على االنترنت

نظــراً لألمهيــة الــي حيظــى هبــا اجلانــب الــدويل يف املناســبات 
احملليــة والعامليــة، ويف اطــار مشوليــة االفــكار الســامية لســماحة 
اإلمــام اخلميــن، فــإن قســم الشــؤون الدوليــة باملؤسســة، وعلــى 
ضــوء األهــداف والسياســات العريضــة ملؤسســة تنظيــم ونشــر 
تــراث اإلمــام اخلميــن، يأخــذ علــى عاتقه نشــر واشــاعة وترويج 
القيم والتطلعات الســامية لســماحة اإلمام يف خارج الباد ويف 

األبعاد الدولية املختلفة.
ومن أهم األهداف الي ينشدها القسم الدويل:

والسياســية  )الفكريــة  املختلفــة  باجلوانــب  التعريــف   -1
والعلمية( لسماحة اإلمام للمخاطبن واملهتمن بشؤون  اإلمام 

اخلمين من غر االيرانين يف ايران وخارجها.
علــى  االســامية واحملافظــة  الثــورة  قيــم وماحــم  بيــان   -2
االجنازات الي حققتها الثورة االسامية على املستوى الدويل.
3- ترمجــة مؤلفــات اإلمــام اخلمين)قــدس ســره( اىل اللغــات 

العاملية املختلفة وفق حاجات ونوع وماهية كل نتاج.
4- الســعي لتحديد ومعرفة ومجع كافة الكتب واجملات او 
املقاالت الي كتبت حول اإلمام اخلمين والثورة االســامية يف 

مجيع احناء العامل.

5- اقامــة اتصــاالت وعاقــات مــع املراكز الثقافية يف خارج 
الباد، وتلبية حاجة الكّتاب والراغبن يف اقتناء مؤلفات اإلمام 

يف خمتلف احناء العامل.
حــول  والدراســات  والبحــوث  التحقيقــات  اجــراء   -6
احتياجــات دول العــامل املختلفــة وتنظيــم وتدويــن النتاجــات 

والكتــب واملقــاالت املتناســبة مــع حاجة هذه البلدان.
7- اختــاذ  التدابــر واخلطــوات والقيــام بالتبليغــات الراميــة 
اىل محايــة افــكار وســرة اإلمــام اخلميــن واالحيــاء املســتمر هلــا 

بإعتبارها مركز الثورة االسامية.

هذا  وقد مت حلد اآلن ترمجة اكثرمؤلفات اإلمام اخلمين)قدس سره( 
و آثار املتعلقة به اىل مايزيد عن  20 لغة عاملية منها: العربية- 
االجنليزية- الفرنســية- االســبانية- االوردية- الروســية- الرتكية 
اآلذريــة- الرتكيــة االســطنبولية- االملانية- البوســنية- الصينية- 
اليابانية-البولنديــة-  االيطاليــة-  اجلورجيــة-  الفيليبينيــة- 

اهلوسائية- السواحيلية- القرغيزية.

قسم الشؤون الدولية

املجموعة اجلديدة آلثار اإلمام اخلميين )قدس سره(
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Keeping in mind the significance of the standing 
of international domain in international and 
transnational relations and  the inclusive gamut 
of the lofty thoughts of Imam Khomeini, 
the International Affairs Department of the 
Institute for Compilation and Publication of 
Imam Khomeini’s Works in line with the goals 
and overall policies of the institute assumes the 
responsibility to disseminate and promulgate 
the values and aspirations of Imam Khomeini 
beyond the borders of the country and its 
international dimensions. The highlights of 
the goals and programs of the international 
department are as follows:
1- Introducing the different angles of 
intellectual, political, scholarly and behavioral 
dimensions of Imam Khomeini to non-Iranian 
audience and admirers in and outside of Iran.
2- Explication of the values and luminaries of 
the Islamic Revolution and safeguarding the 
achievements of Islamic Revolution at local 
and international scale.
3- Translation of the works of Imam Khomeini 
in different languages in terms of the needs, 
type and nature of each work.

4- Attempt to identify and collect all books, 
magazines or articles written across the world 
about Imam Khomeini and Islamic Revolution.
5- Establishing relations with cultural centers 
outside of the country and fulfilling the needs 
of applicants and writers of different countries.
6- Conducting research and investigation into 
relevant needs of the world countries and 
providing and compiling the works, books and 
articles to suit their needs.
7- Taking steps and doing the necessary 
propaganda operations to protect and 
perpetually revive the thoughts and life-style of 
Imam Khomeini as the provenance of Islamic 
Revolution.
Along this line, since the establishment of the 
Institute up to the present, many titles from the 
literary works of and about the Founder of the 
Islamic Republic of Iran have been translated 
and published in more than 20 living languages 
of the world including: English, Arabic, French, 
German, Urdu, Turkish (Istanbuli-Azeri), 
Bengali, Bosnian, Chinese, Czech, Greek, 
Filipino, Hausa, Italian, Japanese, Malaya, 
Polish, Russian, Spanish, Swahili, etc.

International Affairs Department
The Institute for Compilation and publication of

Imam Khomeini's Works
No. 5, Sudeh Alley, Yaser St., Bahonar Ave., Tehran, I.R. of Iran

P.C.: 1977663613   -   P.O.Box: 19575/614
Tel: +9821/22834073 - +9821/22292593

Fax: + 9821/22834072
E-mail: international-dept@imam-khomeini.ir

Website: en.imam-khomeini.ir

The Institutes`s Latest Digital Productions And Publications
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The splendor of the Islamic Revolution and the 
role of Imam Khomeini’s personality, views, 
thoughts, and literary works in the occurrence 
and perpetuity of the Revolution; the need of the 
future generation for the works of the founder 
of the Islamic Republic and standard-bearer of 
the global Islamic movement; the publication 
and propagation of the authentic and complete 
works and thoughts of His Eminence; and the 
prevention of historical distortion of the Islamic 
Revolution were among the factors which 
prompted Houjjat al-Islam wal-Muslimin Haj 
Sayyid Ahmad Khomeini to inquire through 
an elaborate letter about His Eminence’s 
view on the manner of studying, compiling 
and publishing his own works and related 
documents, and to determine the authority in 
supervising and ascertaining the authenticity 
or otherwise of whatever is to be published in 
the name of Imam Khomeini both in Iran and 
abroad. In his reply in the form of a written 
decree dated September 8, 1988 [Shahrivar 
17, 1367 AHS], His Eminence assigned the 
responsibility of compilation and collection of 
all materials relevant to him to his own son, Haj 
Sayyid Ahmad.
In consonance with this decree, the Institute 
for Compilation and Publication of Imam 
Khomeini’s Works was established and has 
commenced its activities. The heart-rending 
event of the demise of the Imam of the Muslims 
and the burgeoning need of the Islamic society 
to obtain His Eminence’s guidelines and 
literary works have compelled this Institute to 
expand its realm of activities qualitatively and 
quantitatively. Along this line, the law on the 

THE INSTITUTE FOR COMPILATION
AND PUBLICATION OF 

IMAM KHOMEINI’S WORKS 
preservation of Imam Khomeini’s works was 
enacted by the Islamic Consultative Assembly 
(the Iranian Parliament) on November 5, 
1989 [Aban 14, 1368 AHS] and approved 
by the Council of Guardians as binding and 
ready for execution. In this manner, pursuant 
to its momentous religious and legal mission, 
this Institute has embarked on planning and 
modifying its organizational structure within 
the framework of the following objectives:
1. Collection of all related documents and 
literary works of Imam Khomeini as well as all 
works relevant to his personality, life, struggles, 
and thoughts written by writers or made by 
artists both in Iran and abroad;
2. Permanent preservation of the aforementioned 
documents and works through the most 
appropriate means;
3. Study and research on the literary works for 
the elucidation of the history of the Islamic 
Revolution, Imam Khomeini biography, and 
compilation, translation and preparation of the 
literary works’ compendium for publication;
4. Publication of the literary works’ compendium 
through various means both in Iran and abroad, 
and propagation and dissemination of the 
Imam’s thoughts and ideals;
5. Perpetual supervision of everything written 
or made by artists in the name of Imam 
Khomeini; prevention of distortion of the 
Imam’s speeches, writings, and events related 
to the Imam; giving replies to the inquirers and 
researchers on the literary works as the official 
center for the collection and preservation of the 
documents and works of the Imam. 
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It is noteworthy that these types of books cannot easily be understood even by a person 
who has spent ten or twenty years of study at religious seminaries. These books are 
even not similar to volumes of “Rasael,” “Jawaher,” or “Manzumeh,” which are part 
of curriculum at seminaries for certain stages.
 
The second stage covers the period of 1979-1989 which includes the period from 
victory of the Islamic Revolution until the heavenly departure of Imam Khomeini.

The rest of forty year between the first and second stage were spent forty years in 
worshipping, self-purification and teaching at seminaries.  Imam was also imprisoned 
and also became subject to torture by the Pahlavi Regime during these tough years of 
struggle.

Someone may say that several others figures and clergies were also met with the same 
fate such as martyr Modarres during this juncture of history.
 
However, Imam could lead his potentials to real practical aspects. Imam governed 
the by following footsteps of Imam Ali, the truthful infallible successor of the holy 
prophet of Islam.  
Imam was prosperous in all spiritual perspectives as he had well command over multiple 
divine and Islamic disciplines such as philosophy, mysticism and jurisprudence, and 
he could practically implement all these for his comprehensive personality. He was 
blessed with divine vicegerency which was blend of jurisprudence, philosophy and 
wisdom.
 
Nobody could suppress who has had stood for to accomplish the divine cause.

However, if someone manages an uprising just for worldly purpose—for an instance 
for grab of land or other material objectives—will soon give up or bring to his knees. 

The divine personality and figure who stands for divine purposes, their motives 
becomes stronger by passing of each moment. Given that reason, Imam struggled 
very hard until he turned 90 years old. By passing each day, he continued his struggle 
to gain rationalism, intellect and the abode of heavens. 

“Those who believe and do good deeds, their will be a blissful life and an excellent 
home for return.” “Salutation on him, the day he was born, and the day he dies, and 
the day he will be raised up to life.”
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Ayatollah Javadi Amoli’s Remarks about Imam’s Personality
Late Imam Khomeini has had a historical conduct and historians may be able to 
deliver an accurate analysis in this regard. 
We know that he spent his childhood and teenage period in historic town of Khomein 
and then gradually entered the academic issues. He learned literature, jurisprudence 
and its fundamentals from prominent teachers and seminary professors in Iraq and the 
holy city of Qom.
 
However, it proved turning point when he turned 27 years old. 
No doubt that several other scholars have had also paved similar stages.
 
However, Imam is distinctive as his auspicious age of 90 years can be divided into two 
special categories. At the first part of the age, the great Imam had a special devotion 
towards the mysticism and the undetected divine world (Ghaib). This is while he 
showed special dedication towards martyrdom (witnessing) and divine leadership 
during second stage of his life.

The first stage covers the period of ten years (27-37 years of his age) when Imam 
wrote very insightful  books regarding the mysticism such as “Misbah al-Hidaya,” 
“Fusous,” and exposition on “Misbah al-Uns (lantern of love),” and “The Secret of 
Prayers.”

Imam as a Mystic Leader and a Kind AngelSpecial Supplem
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Worshipping God the Almighty  
My dear, although this world- being the 
believer's prison- is not the abode of Divine 
award and the place of the manifestation of 
God's kingdom, but should you come out from 
the captivity of the carnal self and submit to 
the servitude of God, make your heart a true 
monotheist and clear the dusts of plurality 
from the mirror of the spirit, and turn your 
heart's attention to the focal point of Absolute 
Perfection, you will witness its effects in this 
world itself and your heart will attain such an 
expanse that it will become the realm of the 
manifestation of God's total sovereignty, thus 
becoming greater than all the worlds. Hence 
He has said:
 Neither [the vastness of] My earth, nor [that 
of] My heaven can contain Me. Indeed it is 
the heart of the man of faith which can contain 
Me.
Such richness and contentment will then 
pervade your heart that all the outward and 
inward realms will become worthless in your 
eyes and your will, will become so mighty 
that it shall not attach itself to the corporeal 
and the celestial realms; rather it will not even 
consider them worthy of itself.

Forty Hadiths, pp. 272-3

Curing Moral Decline 
My friend! Arise, awake from the slumber, 
be aware of your negligence and make an 
effort till there is time to repent. Consider this 
opportunity as valuable, until you are alive, 
your faculties and your powers are still under 
control, and you are young. Think about a cure 
before it is too late, and before moral maladies 
overpower your existence, and evils take deep 
roots in your existence and take you in the grips 
of their tentacles. Drive them away, find out a 
way of extinguishing the fire of your sensuality 
and passion. The best remedy prescribed by 
mystics and moralists is to concentrate upon 
each one of the evil habits that you detect 
in yourself, and offer an effective resistance 
against them. Fight bravely against your carnal 
self. Act unceasingly all the time against those 
vicious yearnings. Pray Almighty to assist you 
in this battle. Undoubtedly after sometime 
hideous habits would leave you, and Satan 
and his legions would vacate the fortress, and 
the battalions of heavenly armies would be 
installed in their stead.

Forty Hadiths, p.  53

Special Recommendations for Performance of Religious 
Rituals
You should know that no path for the realization of divine existence can be 
undertaken unless one familiarizes himself with the apparent or overt form of 
Shari'ah. Unless a person fully acquaints himself with the knowledge of the 
Shari'ah laws and follows them faithfully, the higher values of morality cannot 
be attained by him. Without adhering to the apparent teachings of Islam it is not 
possible that the light of the Divine Knowledge could descend upon his heart, 
and the wisdom of the invisible, and the mysteries of the holy law be revealed 
to him. After attaining this stage, the truth unveiled for him and enlightenment 
bestowed upon his heart, a person would act with greater observance of the 
manifest forms of religion.

Forty Hadiths, pp.  37-8
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Working for Divine Purposes 
Hence, my dear friend, try to be worthy in the eyes of God. Try to win the hearts of the creatures by 
first pleasing the real Owner of the hearts, so that He comes to your rescue. Work for the sake of God. 
As a consequence, God Almighty, besides showering His favors and excellences upon you in the 
Hereafter, will bestow His honors and favors on you in this world as well, and will befriend you. He 
will raise your status in the eyes of people and will exalt you in both the worlds. But the only thing 
that you have to do is to sincerely cultivate the love of God in your heart, untainted and unspoiled, 
with struggle and effort. Purify your inner self so that your actions also will be pure and untainted 
by the love of the world or hatred of fellow beings; your spirit should be pure and untainted and all 
the infirmities and corruptions of the soul should be eliminated. Of what advantage is the love or 
hatred of the weak creatures of God, and gaining favor and name among them? Even if it has some 
benefit, it is insignificant and short-lived. It is possible that this love of the world may lead you to 
hypocrisy, and God forbid, it may convert you into a polytheist, a hypocrite, or an unbeliever. If you 
are not disgraced in this world, you will be surely disgraced in the other world, in Almighty's court 
of justice, in front of His truthful and worthy servants, in front of His esteemed prophets and those 
angels who are nearest to God, and you will have to hang down your head in shame, and you will be 
left in a state of utter helplessness.

Forty Hadiths, pp. 63-4

Paving the Ways of Spiritual Prosperity 
O, dear spiritual wayfarer, if you have not still been successful 
in removing the veils of carnal desires and could not halt 
committing sins, then you need to remember that the world is a 
place where as "whatever you sow so shall you reap." 
It means you would have still time to correct your behavior and 
do something to compensate the past errors. So you must do best 
to open up the doors of prosperity and for hereafter salvation. 

Host of Intellect and Ignorance, p. 85
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Spiritual Self-training and Purification in Youth-hood
This is not possible. You can reform yourselves while you are young, but if, 
God forbid, you do not begin to purify yourselves now, then you will find 
it very difficult to do so when you are old, when your will power is weak 
and the enemy strong. As man's age advances, his will power weakens and 
the army of Satan in his heart becomes strong. Then it will be impossible 
to purify oneself, and even if it were possible, it would be very difficult. 
You should begin now, begin while you are young. Every step you take 
now is towards the grave. There is no time to waste; there is no reason to 
hold back. Every minute which passes of your honorable lives takes you a 
little bit closer to the grave, to the place where you will be asked questions, 
where you will be called to account. You should not neglect this task for you 
are getting closer to death. No one has given you a guarantee that you will 
live for a hundred and twenty years. We don't have a hundred and twenty 
years, maybe one dies at twenty-five, maybe at fifty, maybe sixty, perhaps, 
God forbid, just now. There is no guarantee. You should think about this. 
You should guard yourself against evil. You should purify your morals, 
God willing purify them even more than they now are. Act according to the 
teachings of Islam, according to the laws of Islam…

Sahifeh-ye Imam, vol. 2, p. 42

Pondering over Surat al-Hashr and Spiritual 
Purification
O dear, notice and ponder over the holy verses of Surat al-Hashr, which 
contain a large amount of spiritual teachings and lead you to the divine 
knowledge. It is worth to spend even your whole life to comprehend the 
verses' deep and profound meanings—especially the last ones.
Our precious Shaykh—Grand Ayatollah Muhammd Ali Shahabadi, 
one of the great Shia mystics of the 20th century and Imam's spiritual 
instructor—used to enjoin us to attend constantly to the following 
verses of the Surat al-Hashr:
O ye who believe! Observe your duty (taqwa) to God. And let every 
soul look to that which it sendeth on before for the morrow. And observe 
your duty (taqwa) to God! Verily, God is informed of what ye do. And 
be not ye as those who forgot God, and He caused them to forget their 
souls. Such are the evildoers. Not equal are the people of the Fire 
and the people of the Garden. The people of the Garden, they are the 
victorious. If We had caused the Qur'an to descent upon the mountain, 
thou (O Muhammad) verily hadest seen it humbled, rent asunder by the 
fear of God. Such similitudes coin We for mankind that haply they may 
reflect…He is God, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. 
His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth 
glorifieth Him, and He is the Mighty, the Wise (59: 18- 24).
 Our Shaykh would also ask us to recite these verses after daily prayers 
and to contemplate over their meaning, especially in the late hours of 
night when the heart is relaxed, stating that it is very effective for curing 
the soul and for holding the mischief of the self and Satan at bay. He 
would recommend us to be with ablution (wudou') all the time, for, he 
would say, it is like a warrior's armor.

Forty Hadiths, p.  227
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Imam Khomeini's Ethical and Spiritual Recommendations

Humanity, the First Stage for 
Spiritual Wayfarer
Remember that the first and foremost step towards 
authentic humanness is that of awareness and 
awakening (yaqazah), as mentioned by the leading 
mystics (mashayikh) concerning the stages of 
wayfaring. There are ten stages in this step, as 
enumerated by the great Shaykh Shahabadi, which 
we are not in a position to elaborate here. However, 
it is essential to mention here that unless man does 
not wake up to the fact that he is a traveler with an 
inescapable journey lying ahead and a destination 
towards which he must move, he will not muster the 
resolution necessary to reach his goal. Each of these 
matters needs an elaboration from which we must 
abstain for brevity's sake. However, it is enough to 
say that one of the biggest obstacles in the way of the 
awakening that leads one to forget his destination 
and neglect his journey and deadens his will and 
resolution is the feeling that there is plenty of time 
for the journey, that if one does not set out today he 
may do it tomorrow, if not this month then the next 
and so on. Such a state of extended and outstretched 
hope, together with a false assurance of unlimited 
life and unbounded availability of time, make man 
oblivious of his ultimate goal, the Hereafter, and 
prevent him from preparing for the unavoidable 
journey and securing provisions for it, ultimately 
leading him to completely forget the Hereafter and 
his goal. May God save us from the state in which 
one who has a long and perilous journey before him 
and is given a limited time in which to procure the 
provisions and dire necessities of the way, does not 
possess anything having forgotten both about the 
journey and his destination. It is obvious that if such 
a state of neglect befalls one, he will fail to procure 
the necessary provisions for his way, being helpless 
and at a loss at the time of departure. Such a man 
will perish on his way and his journey will not take 
him to his desired destination.

Forty Hadiths, pp. 189-90

Paying Attention Towards Moral 
Defectives and Shortcomings
We have no one in the world that is flawless; 
we must always pay attention to our own flaws. 
Possible flaws, I do not say they are flawed, 
possible flaws. A human being who wants to 
work for the cause of God and attain the status 
of humanity must always take note of what 
flaws he has. He should not look at what virtues 
he possesses. This is because if he looks at his 
flaws, a human being shall attempt to remove 
them while to look at his virtues will result in 
a covering to appear over his eyes so that he is 
incapable of seeing his own flaws.

Sahifeh-ye Imam, vol. 17, p. 231

The Absolute Love for World Root Cause of All Faults
Purify yourselves. Purge your selves of the love for this world, which is the axis of 
sins; all sins spring from the love of this world, from the love of fame; exorcise all 
these desires from your heart; kill this desire. Be alive in an Islamic way of life; a 
divine course of life. Be a man of God; be united and make your ranks one.                        

Sahifeh-ye Imam, vol. 6, pp. 250-1
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The perspectives of Imam Khomeini’s personality 
which manifested following the victory of the 
Islamic revolution seem even greater what had 
occurred earlier than this era.
Imam became a leader while preserving his mystic 
and spiritual perspectives, and this had been only 
observed by the divine prophets in the history. 
These are the facts regarding Imam’s personality 
which have been closely monitored by us and the 
Iranian masses over the past years.   
This all happened because he was raised 
and trained in accordance with the genuine 
Islamic and teachings. Imam expected the 
Islamic system to train divine personalities and 
figures. The divine perspectives of Imam were 
greatly manifested as he was a wise, clever 
and innovative with great competence. No 
unpleasant incident or occurring could cripple 
him or bring him to kneel.

A series of very bitter occurring including 
conspiracies for coup, attack by the United States, 
several terrorist attacks, sanctions and vicious plots 
by the enemies happened during his leadership. 
However none of these disastrous events could 
ever be resulted in running his patience out.   
It is also noteworthy that the great Imam had 
attached great significant to masses’ support and 
vote. He used to love and devote masses from his 
core of heart. 
A variety of qualities could be seen for Imam’s 
divine personality.  We have closely seen 
and monitored Imam’s action in the society. 
Undoubtedly he was wise, farsighted and careful. 
He used to trust the friends, but also hit the enemy 
hard. All possible qualities could be seen for this 
divine figure which facilitated him to perform his 
grave duty to accomplish the gratification of God 
the Almighty and made his consciousness content 
at the same time. 
(Part of the speech by Supreme Leader 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei delivered on 
the occasion of Imam Khomeini’s departure 
anniversary)

Imam Khomeini, a Great Spiritual and Mystic Figure 
in Role of Leadership






