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لي�س من ال�سهل الحديث عن عا�سوراء اأو الكتابة وا�ستخال�س الدرو�س 

والعبر منها كما هي؛ فكثيرون تحّدثوا وكتبوا من زوايا نظرهم هم وح�سب 

كحادثة,  عا�سوراء  اإلى  تطّرقت  التي  الأبحاث  اأكثر  فما  العهم؛  اطِّ اآفاق 

زاوية  اإلى عا�سوراء من  النظر  وتفا�سيل حوادثها؛ لكن  نتائجها  اأ�سبابها, 

مقا�سد الّدين والحكومة وا�ستمرار الر�سالة اأمر مختلف؛ كما اإّن مالحظة 

مختلف اأبعادها وتفا�سيل اأحداثها ودقائق حركات اأ�سحابها - ما قبل وما 

بعد وفي الأثناء - هي �سيء اآخر. فالنظر اإليها كواقعة م�ستمّرة بنتائجها 

هم  واأهدافها, تطال ع�سرنا كما طالت ع�سورًا م�ست؛ وتطال الّنا�س بخوا�سّ

وعواّمهم في كّل ع�سر؛ لهو اأمر بالغ الأهمّية ويدخل في متن الواقعة, فهي 

لم تحدث مّرة وح�سب, بل هي م�ستمّرة بكّل عنا�سرها واأهدافها وباأ�سبابها 

نف�سها؛ هكذا تكون عا�سوراء مّت�سلة بكّل �سيء في الإ�سالم؛ وقد اخت�سرها 

الإمام الخمينّي } بكلمتين: »كّل ما عندنا هو من عا�شوراء«.

ما اأروع اأن يتحّدث عن عا�سوراء اأهُلها وخّل�ُس ال�سائرين في ركبها, فلها 

في كّل ع�سر رايٌة ومجّددون؛ وهنا لّب الم�ساألة!

وليٌّ من  نتائجها,  ل درو�سها ويظّهر  اأبعادها, ويف�سّ اأن يحّلل  اأروع  وما 

اأولياء ع�سرنا, قائٌد عا�سورائّي �سجاع, اقتفى اأثر اإمامه حذو النعل للنعل؛ 
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حديثه  فترى  واإلهّية,  �سرعّية  وواجبات  تاريخّية  م�سوؤولّيات  في�سّخ�س 

ح�سينّيًا ينقلك اإلى �ساحة كربالء, فت�سمع تحلياًل فريدًا؛ م�ستخِرجًا وقائع 

عا�سوراء من بطون الكتب والتاريخ ووا�سعها في موا�سعها, محّلاًل لمواقف 

اآخر, م�ساهد مفعمة  ل�سان  لم�ساهد قد ل توجد في كتاب وعلى  وعار�سًا 

بالألم والم�ساعر ال�سادقة؛ ابتداًء من مقّدمات الثورة )البعيدة والقريبة( 

لهم  عنه؛  وتخّلفهم   Qلالإمام الأ�سحاب  بع�س  ولوم  الخالفة,  وماآل 

رّبما  عنهم,  الحديث  على  المنبر  واأهل  الخطباء  يتجّراأ  قّلما  الوزن  من 

خوفًا من فهم القدح والذّم. لكّن الواقع هو واقع والحّق حّق؛ هكذا يعر�سه 

الإمام الخامنئّي بو�سوح وب�ساطة. نعم لقد تخّلف عنه جمع من ال�سحابة 

لم  لأّنهم  لماذا؟  وعاتبه.  بع�سهم لمه  بل  الر�سالة؛  اّتباع  في  المتقّدمين 

يمتلكوا الخّطة والروؤية, ورّبما ركنوا اإلى �سيء من الدنيا, وتكفي الإ�سارة 

اإلى ذكره لُمُهور بنات بع�سهم التي فاقت مهر ال�سّنة بكثير, دلياًل.. وهنا 

كبار-  �سحابة  مواقف  فِذكُر  ال�سخ�سّيات؛  هذه  عن  الحديث  جراأة  تبرز 

يريد  وخال�سة  نتيجة  وفيه  جراأة  اإلى  يحتاج  مثاًل-  الثالثة  كالعبادلة 

اإي�سالها اإلى كثيرين من الخوا�ّس والمقّربين في زماننا و�ساحتنا..

وكذلك   Qال�سّجاد الإمام  عن  الحديث  من  عميقًا  ف�ساًل  اأّن  كما 

فيها  تجّلى  التي  ومواقفهما  �سخ�سّيتهما  وت�سوير   O زينب  ال�سّيدة 

ْمٌر مده�س.. نحن ن�سمع عن زينب 
َ

َلأ الع�سق والعاطفة والحكمة والتدبير, 

)ما بعد كربالء( وتحّملها للم�سائب والآلم؛ لكن حكمة زينب, معرفتها, 

الم�سروبة  ال�سفينة  لركب  قيادتها  �سبرها,  والتكليف,  للظرف  اإدراكها 

بالطوفان- كما عّبر الإمام الخامنئّي- لهي �سيء اآخر.

عندما تقراأ »درو�س عا�شوراء« بل�سان الإمام الخامنئّي ت�سعر اأنَّك اأمام 
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قائد عا�س حوادث كربالء لحظة بلحظة؛ فكما ي�سعرك كالمه بالحزن على 

اآل بيت الر�سولP, تخال نف�سك اأي�سًا اأّنك اأمام نبع فّوار من ع�سق الح�سين 

واآله, وبركان ملتهب من الحما�س والثورة على الباطل ورف�س الذّل؛ تقراأ 

مجل�س عزاء من نوع اآخر, مجل�س عزاء وثورة؛ فتتراءى اأمامك - عندها 

والإيثار  والفداء  وال�سجاعة  وال�ستقامة  والب�سيرة  الحكمة  مظاهر   -

والثبات على الموقف الحّق وتحّمل الم�سائب وقيادة الركب والمعرفة باهلل 

ومناجاته, في جبهة كّلما اقتربت لحظات الفداء من رجالها ا�ستّد الو�سال 

وُفتحت اأبواب ال�سماء.

يحّلل الإمام الخامنئّي اأحداث عا�سوراء, بكّل اأبعادها المّت�سلة بالّدين 

وحفظ الر�سالة والحكومة, و�ساحاتها المّت�سلة بمظاهر الفداء وال�سهادة 

والإيثار والعبادة والع�سق لآل الر�سولP, وزواياها المّت�سلة بمتن الّدين 

العارفين  المطيعين  ال�سجعان  الثابتين  واأبطالها  والمجتمع,  والحياة 

بالظرف والزمان.

الإمام  يعبر  هكذا  ح�سر,  ول  لها  عّد  ل  ودرو�س  مدر�سة  عا�سوراء 

الخامنئّي, وكّل در�س فيه حياة وعلم ور�ساد؛ ودرو�س عا�سوراء خالدة مدى 

الدهر؛ فكيف نتعّلم منها؟ هذا هو الدر�س الأّول والأ�سا�س.

الخوا�ّس  در�س  يكون  وقد  والخوا�ّس,  للعواّم  للجميع,  عا�سوراء  درو�س 

هو الأبلغ لدورهم الأبرز في توجيه الراأي العاّم وتثبيت الّنا�س واإر�سادهم- 

فقد �سّكلوا روؤو�س القبائل �سابقًا ووجوه الّنا�س حا�سرًا على الأغلب- فهم 

عّبر  كما  ال�سهادة-  اأي  الثانية-  النتيجة  اإلى  الو�سول  في  �ساهموا  الذين 

النت�سار حتمًا,  ول  ال�سهادة  الح�سين  الإمام  يكن هدف  لم  اإذ  �سماحته؛ 

فهما نتيجة ولي�ستا هدفًا؛ وكان الهدف اأداء الوظيفة وح�سب.
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حول الكتاب:

1- »درو�س عا�شوراء«, كلمات الإمام الخامنئّي حول عا�سوراء وكّل ما يّت�سل 

بها؛ وقد جاءت في منا�سبات عديدة ذات �سلة.. وتّم جمعها وتنظيمها 

باأ�سلوب مو�سوعّي في عناوين ودرو�س. 

2-  هذا الكتاب �سادر باللغة الفار�سّية عن موؤ�ّس�سة »ن�شر الثورة الإ�شالمّية« 

وقد تّم تعريبه في معهد �سّيد ال�سهداءQ للمنبر الح�سينّي.

اأّنه تّمت المحافظة على ن�ّس الفقرات وتنظيم الكتاب  3-  ول بّد من التنويه 

الاّلزمة  ال�سياغات  بع�س  عدا  ما  المعاني؛  اأو  بالعبارات  الت�سّرف  بدون 

�سلة  لها  لي�س  التي  القليلة  العناوين  اأو  المتكّررة  الفقرات  بع�س  وحذف 

بالمو�سوع.

4- وتّم في الكتاب الأ�سل تحقيق الروايات والمنقولت والأخبار كّلها التي 

اعتمد عليها الإمام الخامنئّي{ في كلماته وخطاباته, وقد حافظنا 

عليها في الن�سخة العربّية, كما هي. 

5- وتتميمًا للفائدة, اأ�سفنا في نهاية الكتاب فقرة مهّمة كملحق, تتحّدث 

عن اأو�ساع المدينة والكوفة قبيل واقعة عا�سوراء. 

اأن يكون هذا العمل من نتائج ثورة كربالء وبركاتها,  ن�ساأل اهلل تعالى 

ي�ستلهم منه ع�ّساق الح�سين وخّدام المنبر الح�سينّي درو�سهم, كما ا�ستفاد 

منها ولّي اأمر الم�سلمين درو�سه بيقين وها هو يقولها للعالمين.

ن�سكر كّل من �ساهم في هذا العمل ليب�سر النور بهذه الحّلة.

Q معهد �شّيد ال�شهداء

للمنبر الح�شينّي 



 تنّوع درو�س

عا�شورةء وخلودها
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ع إليها الدراسات العاشورائّية:
ّ
المحاور التي تتوز

تتوّزع الأبحاث المرتبطة بواقعة عا�شوراء اإلى ثالثة محاور اأ�شا�شّية:

الإم����ام  ث����ورة  اأ���س��ا���س  ودواف�����ع  اأ���س��ب��اب  درا����س���ة  الأّول:  ال���م���ح���ور 

الجوانب  تحليل  اأي  الثورة؛  اإلى  به  حدت  التي  الح�سين Q والعوامل 

الّدينّية والعلمّية وال�سيا�سّية لهذه الثورة. وقد �سبق لنا اأن تحّدثنا عن هذا 

اإلى ما للف�سالء والأكابر من درا�سات قّيمة  اإ�سافة  المو�سوع بالتف�سيل, 

فيه. ونحن لن نتطّرق لهذا البحث الآن. 

المحور الثاني: البحث عن الدرو�س الم�ستفادة من عا�سوراء. وهو من 

فدرو�س  بعينه.  بزمان  تخت�ّس  ل  التي  والأبدّية  والخالدة  الحّية  الأبحاث 

القيام هلل,  والموا�ساة, ودرو�س  وال�سجاعة  الت�سحية  عا�سوراء هي درو�س 

والإيثار والمحّبة والع�سق, بل اإّن من درو�س عا�سوراء تلك الثورة العظيمة 

اأبناء ال�سعب الإيرانّي امتثاًل لنداء ح�سين  اأنتم  والكبيرة التي فّجرتموها 

من  واحد  نف�سه  في  هذا   .Q الح�سين  اهلل  عبد  اأبي  وحفيد  الع�سر 

الدرو�س التي ا�ستفدناها من عا�سوراء.

المحور الثالث: العبر الم�ستقاة من عا�سوراء.

�سبق وتحّدثنا عن هذا المو�سوع قبل �سنوات واأ�سرنا اإلى اأّن لعا�سوراء- 

ف�ساًل عن الدرو�س الم�ستقاة منها- عبرًا اأي�سًا.
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والبحث عن العبر الم�ستفادة من عا�سوراء خا�ّس بالزمن الذي تكون فيه 

ة  الحاكمّية لالإ�سالم. ل اأقّل من اأن نقول: اإّن اأهّم جوانب هذا البحث مخت�سّ

.
(1(

بهذا الزمان, اأعني: زماننا هذا, وفي بلدنا هذا, كي ناأخذ العبرة منها

وقائع عصر اإلمام الحسين Q: دروس ورسائل متنّوعة

يمكن الحديث عن واقعة كربالء من زاويتين؛ الأولى: و�سف الوقائع التي 

حدثت وتبيانها؛ ذلك اأّن تبيان الوقائع في حّد نف�سه يحمل في طّياته الكثير 

من الر�سائل. كيف عا�س الإمام الح�سين Q تلك الحقبة الطويلة من 

, كانت 
(2(

الزمن بعد اأخيه الإمام الح�سن Q, والتي دامت لع�سر �سنوات

مليئة بالم�ساعب والمحن؟ كيف ت�سّرف؟ ما هي الر�سائل التي ُكتبت له؟ 

ماذا كان رّده على هذه الر�سائل؟ ما هي رّدة الفعل التي اأبداها بعد مجيء 

يزيد اإلى الحكم؟ وقد كانت بداية حركة الإمام Q من المدينة, فما 

هي الحوادث التي جرت له في المدينة؟ وقد قدم اإلى مّكة, فماذا حدث في 

مّكة؟ وهو قد تحّرك من مّكة؛ فما هي الحوادث التي ح�سلت معه في كّل 

منزل من المنازل التي حلَّ فيها؟ هذا نوع من البيان المثالّي ]الذي يتكّفل 

يحمل  بذاته  وهو  ال�سكل.  بهذا  ُيبحث عادة  والمقا�سد[؛  الأهداف  ب�سرح 

ر�سائل وبيانات كثيرة.

وهناك نوع اآخر من البيان, يتمّثل في جمع واقعة عا�سوراء وتلخي�سها؛ 

تلخي�س كّل هذه الحوادث وهذه الخطابات والكلمات؛ ليت�سّنى لنا اأن نفهم 

.
(3(

من مجموعها اأ�سباب قيام الإمام الح�سين Q وثورته

)1)  خطبة الجمعة, 1377/2/18�س )11/محّرم/1419( ) 1998/5/8م(.

)2)  رو�سة الواعظين, �س195؛ ك�سف الغّمة, ج2, �س250؛ بحار الأنوار, ج44, �س200.

)3)  كلمته في 1361/8/4�س- 1989/10/26 م. 
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عاشوراء؛ مشهد مكتمل عن الحياة

م عا�سوراء م�سهدًا مكتماًل عن الحياة الإ�سالمّية التي يعي�سها اإن�سان  ُتقدِّ

الإن�سان,  لحياة  اّلالزمة  الإ�سالمّية  الأركان  كاّفة  تتجّلى  عا�سوراء  ف�في  ما. 

عا�سوراء:  في  والجتماعّية.  والأخالقّية  المعنوّية  الأبعاد  فيها  تتجّلى  كما 

الدفاع والهجوم والغ�سب والع�سق والمحّبة؛ في عا�سوراء: الموعظة والتبليغ 

والن�سيحة, الترهيب والتهديد, التعا�سد والإيثار والجهاد وال�سهادة والر�سالة 

 .
(1(

والتوحيد. في عا�سوراء كلُّ �سيء؛ الدعاء والمناجاة مع اهلل اأي�سًا

كثرة دروس عاشوراء

فيما يتعّلق بواقعة عا�سوراء ينبغي القول اإّنها تحمل درو�سًا كثيرة جّدًا. فمهما 

 .
(2(

بحث الإن�سان وفّكر �سيجد اأّن درو�َس عا�سوراء هي اأكثر بكثير مّما يفّكر به

عاشوراء؛ األنموذج والقدوة في مختلف الساحات

من  قلوبكم  اقتراب  ومع  الليالي  هذه  في  الأّيام؛  هذه  قدر  اعرفوا 

الح�سين بن علّي L؛ عليكم اأن تتعّلموا من هذا العظيم ومن عا�سوراء 

اأي�سًا. اأّيها ال�سباب اأنتم الأمل لم�ستقبل بالدنا وثورتنا؛ ثّبتوا اأنف�سكم قّووا 

عزائمكم لحمل ثقل الأمانة الملقاة على عواتقكم. تلك الأمانة نف�سها التي 

حملتموها في جبهات الحرب وحّتى اليوم؛ وهي غدًا من الممكن اأن تظهر 

ب�سكل اآخر وفي جبهة اأخرى. كّل ذلك من درو�س عا�سوراء ودرو�س الإمام 

 .
(3(

L الح�سين بن علّي

)1)  خطبة الجمعة, 1364/7/5�س- 1986/9/27 م.

)2)  كلمة في جمع من منت�سبي مركز دعم الحرب ) قّوة الجنوب( 1367/5/29�س- 1988/7/20 م.

)3)  كلمته في ح�سد من فيلق 19 فجر �سيراز, 1367/4/24�س- 1988/6/15 م.
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دروس متنّوعة من عاشوراء

اإلى  تنظروا  اأن  ينبغي  ال�سعبّية  ثورتنا  اأجيال  وكّل  ال�سباب  اأّيها  اأنتم 

خِرجوا 
َ
الحوادث التي جرت لالإمام الح�سين بن علّيL على اأّنه در�س. اأ

هذه الحوادث عن الخواطر العاطفّية ال�سرفة؛ فاإّنها درو�س ترينا الطريق 

من  ومثاًل  قدوة  �سعبنا  اإلى  بالن�سبة  ت�سّكل  اأن  يمكن  حوادث  هي  اأمامنا. 

اأّي  ومن  عا�سوراء,  م�ساألة  في  وبحث  الإن�سان  فّكر  وكّلما  الأبعاد؛  مختلف 

زاوية نظر اإلى هذه الق�سّية, �سيرى فيها درو�سًا! حّقًا نحن اأ�سغر من اأن 

نتمّكن من الإلمام بتلك الحادثة بنظرة واحدة اأو اأن ن�ستطيع تبيانها. قد 

نفهم من زواياها بع�س الأ�سياء, اأي اأّنها ت�سّع فنفهم ونتعّلم, نرى �سرارات 

 .
(1(

تلك الحادثة ونقتطف منها

بيان وظيفة المسلمين في مختلف الظروف

في  ُبحثت  لو  بحيث  عا�سوراء  ثورة  ق�سّية  في  جّدًا  كثيرة  نقاط  توجد 

المختلفة,  اأبعادها  من  الإ�سالمّيون  المفّكرون  وتناولها  الإ�سالمّي  العالم 

ودّققوا النظر في مقّدماتها ولواحقها وما اأحاط بها من اأحداث, ف�سي�سبح 

بالإمكان تحديد �سبل الحياة الإ�سالمّية وبيان وظائف الأجيال الم�سلمة في 

 .
(2(

مختلف الظروف

ه
ّ

خطاب اإلمام الحسين Q إلى التاريخ كل

على  بها,  قام  التي  علّي L والحركة  بن  الح�سين  الإمام  دماء  اإّن 

مّر التاريخ بالن�سبة اإلينا نحن- البعيدين عن وطننا الإ�سالمّي الحقيقّي, 

)1)  كلمة في مقر كربالء في الأهواز, 1367/6/2�س- 1988/9/24 م. 

)2)  كلمته في لقاء العلماء وطلبة العلوم الدينّية, 1371/5/7�س- 1992/7/29 م. 
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الر�سالة-,  بيت  واآل  النبّي  ع�سر  في  كانت  التي  الّدينّية  الن�سو�س  وعن 

تحمل ر�سالة وبالغًا. يبّين لنا الإمام الح�سين بن علّي Lبعمله: اأّنكم 

اإذا اأردتم اأن تحفظوا الإ�سالم في اأّي ع�سر من الع�سور وفي اأّي زمان من 

 قام به, 
(1(

الأزمنة فهذا هو الطريق. ونحن قد قمنا بهذا العمل, و�سعبنا قد

وقد راأينا نتيجته اأي�سًا. 

.
(2(

اإذًا, اعرفوا قدر عا�سوراء, ول تن�سوا درو�س عا�سوراء اأبدًا

درس عاشوراء؛ درس خالد

 در�س عا�سوراء الح�سين بن علّي L در�س خالد, ل ينبغي ن�سيانه؛ 

التي  العزاء  ومجال�س  للمحا�سرات  ينبغي  كما  جّيد,  ب�سكل  فهمه  ينبغي 

الفداء, وت�سحية  ُتذكر فيها م�سائب كربالء, ت�سليط ال�سوء على م�ساألة 

الإن�سان من اأجل دين اهلل وفي �سبيل اهلل, حّتى ل يخرج هذا الدر�س من 

اأذهاننا اأبدًا.

كربالء؛ النموذج الدائم والمجّرب

عليكم اأن تعرفوا اأّن كربالء هي النموذج الدائم لنا, كربالء مثال وقدوة 

لنا في اأّنه ل ينبغي لالإن�سان اأن ي�سّك اأو يترّدد في الوقوف مهما كان العدّو 

الإمام  اأّن  �سحيح  وتجربته.  اختباره  تّم  قد  نموذج  هي  كبيرًا.  اأو  �سديدًا 

الح�سين Q قد م�سى وا�ست�سهد مع 72 من اأ�سحابه في �سدر الإ�سالم, 

لكّن هذا ل يعني اأّن كّل من ي�سير على درب اأبي عبد اهلل Q وكّل الذين 

ي�سيرون على درب المواجهة ينبغي اأن ي�ست�سهدوا, ل, لي�س كذلك, فال�سعب 

)1)  اأي ال�سعب الإيرانّي. 

)2)  كلمته في جمع من جنود فيلق علّي بن اأبي طالب Q, 1367/5/23�س- 1988/8/14 م.
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الح�سين Q وهو  الإمام  طريق  اهلل,  بحمد  اختبر  قد  اليوم  الإيرانّي 

يح�سر ب�سموخ وعظمة بين ال�سعوب الم�سلمة وبين اأمم العالم.

الإمام  وم�سيتم عليه, هو طريق  ]الإ�سالمّية[  الثورة  ما قمتم به قبل 

الح�سينQ؛ اأي عدم الخوف من العدّو والخ�سم, والتقّدم لمواجهته. 

. لقد اأيقن �سعبنا اأّن ال�سرق والغرب 
(1(

وهكذا كان الأمر في مرحلة الحرب

وكّل الم�ستكبرين وقفوا في مواجهته؛ لكّنه لم يخف. بالطبع قّدمنا �سهداء 

كبارًا. فقدنا اأحّبة اأعّزاء. وقّدم اأعّزاء مّنا �سالمتهم و�سّحتهم واأ�سبحوا 

في عداد الجرحى. واأم�سى اأعّزاء اآخرون نّيفًا من اأعمارهم في ال�سجون.. 

غدا  لقد  وعظمتها؛  عّزتها  اأوج  اإلى  و�سلت  الت�سحيات  هذه  مع  اأّمًة  لكن 

ال�سمود  ذلك  ببركة  ذلك  كّل  الإ�سالم.  راية  وارتفعت  عزيزًا؛  الإ�سالم 

.
(2(

والمقاومة

اإلمام الحسينQ النموذج الحّي والساطع

تحت�سن هذه الأّمة- من بين ع�سرات, بل مئات الخ�سائ�س التي تنفرد 

بها الأّمة الإ�سالمّية بف�سل القراآن والإ�سالم واأهل البيت R- نماذج 

فاإّن  ال�سعوب؛  حياة  في  اأهّمّيتها  القدوة  النماذج  ولهذه  وم�سرقة.  كبيرة 

واحدة  في  العظمة  نفحات  من  �سيئًا  تجد  اإن  ما  اختالفها  على  ال�سعوب 

بها  والتغّني  ال�سخ�سّية  تلك  تمجيد  عن  تنفّك  ل  فاإّنها  �سخ�سّياتها,  من 

الذي  التجاه  في  لأجيالها  العاّم  الم�سار  توجيه  بغية  ا�سمها,  وتخليد 

لكّنهم  اأ�ساًل,  واقعّية  ال�سخ�سّية  هذه  تكون  ل  قد  واأحيانًا  لها.  يريدونه 

والأ�سعار  الق�س�س  في  الخيالّية[  ال�سخ�سّية  ]هذه  عنها  يتحّدثون 

)1)  الحرب التي فر�ست على الجمهورّية الإ�سالمّية في ثمانينّيات القرن الما�سي.)المترجم(.

)2)  كلمته في ح�سود من مختلف �سرائح ال�سعب بمنا�سبة قدوم محّرم الحرام, 1371/4/10�س- 1992/7/1م. 
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فيما  تجد  لأن  ال�سعوب  حاجة  من  نابع  كّله  وهذا  ال�سعبّية؛  والأ�ساطير 

بينها نماذج عظيمة من اأبنائها. لكّن هذا الأمر موجود واقعًا في الإ�سالم 

العظيمة  ال�سخ�سّيات  هذه  بين  ومن  النظير,  ومنقطع  وا�سع  نحو  على 

و�سبط  الم�سلمين  اهلل Q اإمام  عبد  اأبي  �سخ�سّية  بها:  ُيحتذى   التي 

.
(2(

 في تاريخ الإن�سانّية
(1(

الر�سولP, ذلك ال�سهيد الكبير

 Q عالمّية دروس اإلمام الحسين

لي�س الإمام الح�سينQ حكرًا على ال�سيعة اأو الم�سلمين؛ بل ر�سالته 

عاّمة لكّل اأحرار العالم. وهذا زعيم نه�سة الحّرّية في الهند قبل 60 اأو 70 

عامًا يذُكر ا�سم الح�سين بن علّي L, ويقول اإّنه قد تعّلم منه, مع اأّنه 

كان من الهندو�س ولم يكن م�سلمًا. وكذلك الأمر بين الم�سلمين؛ فالأحداث 

التي جرت لالإمام الح�سينQ هي هذه. اأنتم تكنزون مثل هذه الجوهرة 

.
(3(

النفي�سة التي يمكن للب�سرّية جمعاء اأن تنهل وت�ستفيد منها

الدرس األساس المستفاد من عاشوراء

عبد  اأبي  خروج  من  ابتداًء  عا�سوراء,  واقعة  اإلى  بدّقة  نظرنا  لو 

اهلل Q من المدينة ثّم توّجهه نحو مّكة اإلى اأن ارتوى بكاأ�س ال�سهادة 

في كربالء, لأمكننا القول اإّن با�ستطاعة الإن�سان عّد اأكثر من مائة در�س 

لم  فقط.  معدودة  اأ�سهر  من  اأكثر  يدم  لم  اّلذي  التحّرك  هذا  في  مهّم 

تكون  اأن  الممكن  فمن  ذلك,  قول  بالإمكان  كان  واإن  الدرو�س  اآلف  اأقل: 

)1)  كامل الزيارات, �س142؛ بحار الأنوار, ج45, �س238.

الحر�س,  الح�سين Q ويوم  الإمام  ولدة  بمنا�سبة  والتعبئة  الحر�س  من  كبيرة  جموع  لقاء  في    (2(

1377/9/2�س- 1992/11/23 م. 

)3)  خطبة الجمعة في طهران 1374/3/19�س ) 10 محّرم 1416ه�(.
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كّل اإ�سارة من ذلك الإمام العظيم در�سًا؛ لكن عندما نقول 100 در�س, اأي 

اأّنه لو اأردنا التدقيق والتمحي�س في هذه الأعمال لأمكننا ا�ستق�ساء مائة 

عنوان وف�سل, وكّل ف�سل يعتبر در�سًا لالأّمة وللتاريخ وللبلد ولتربية النف�س 

)اأرواحنا  علّي  بن  الح�سين  اإلى اهلل؛ هكذا هو  وللتقّرب  المجتمع  ولإدارة 

فداه وفداء ا�سمه وذكره( في هذه الدنيا كال�سم�س ال�ساطعة بين المقّد�سين 

في العالم. انظروا اإلى الأنبياء والأئّمةRوال�سهداء وال�سالحين, فاإذا 

كانوا كالأقمار والأنجم, فالح�سين Q ي�سّع كال�سم�س الطالعة.

واإلى جانب هذه الدرو�س المائة, هناك در�س اأ�سا�س في هذا التحّرك 

وهذه النه�سة, وهو الأ�سل والأ�سا�س. وهو اأّنه لماذا ثار الح�سين Q؟ 

هذا در�س. 

كان يقال لالإمام الح�سينQ: لماذا خرجت يا ح�سين رغم كونك 

�سخ�سّية لها احترامها في المدينة ومّكة, ولك �سيعتك في اليمن؟ اذهب 

اأنت   - اذهبوا  بك,  له  �ساأن  ول   
(1(

بيزيد �ساأن  فيه  لك  يكون  ل  مكان  اإلى 

قمَت  لماذا  وتبّلغ.  اهلل  وتعبد  لتعي�س هناك  اإلى هناك جميعًا,  و�سيعتك- 

وخرجت؟ ما الخبر؟ وما هي ق�سّيتك؟ هذا هو ال�سوؤال الأ�سا�س. وهذا هو 

.
(2(

الدر�س الأ�سا�س

اإّن ما اجتمع في كربالء من حوادث, ومن خطب وكلمات واأقوال, يمكن 

.
(3(

من خالله معرفة وفهم لماذا نه�س الإمام الح�سين Q وقام بثورته

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س161-162؛ اللهوف, �س39-40؛ بحار الأنوار, ج44, �س329.

)2)  خطبة الجمعة في طهران 1374/3/19�س- 1995/6/9 م.

)3)  كلمته في 1361/8/4�س- 1982/10/26 م. 
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الدافع، الهدف والغاية من نهضة عاشوراء

نقول:  اأن  فينبغي   ,Q الح�سين  الإمام  هدف  نبّين  اأن  اأردنا  لو 

ه  يوؤدِّ لم  الّدين  واجبات  من  عظيم  واجب  كان  العظيم  ذلك  هدف  اإّن 

الح�سن  الإمام  الموؤمنين Q ول  اأمير  النبّي P ول  ل  قبله,   اأحٌد 

المجتبى Q؛ واجب يحتّل مكانًا مهّمًا في البناء العاّم للنظام الفكرّي 

والقيمّي والعملّي في الإ�سالم. ومع اأّن هذا الواجب مهّم واأ�سا�سّي, فلماذا 

اإلى زمن الإمام الح�سينQ؟ كان يجب على الإمام  يتّم العمل به  لم 

مّر  على  در�سًا  ليكون  الواجب  بهذا  للقيام  هو  يبادر  اأن   Qالح�سين

النبّي P در�سًا  يدي  على  الإ�سالمّية  الحكومة  ت�سكيل  �سار  كما  التاريخ, 

على مّر تاريخ الإ�سالم, ومثلما اأ�سبح جهاد النبّي P في �سبيل اهلل در�سًا 

اأن  اإلى الأبد؛ كذلك كان ينبغي  على مّر تاريخ الم�سلمين وتاريخ الب�سرّية 

عملّيًا  در�سًا  الح�سين Q لي�سبح  الإمام  يد  على  الواجب  هذا  ُيوّدى 

للم�سلمين على مّر التاريخ.

اإعادة  الح�سين Q لتاأدية واجب عظيم هو  الإمام  نعم, لقد نه�س 

الكبرى  القيام في وجه النحرافات  اأو  النظام والمجتمع الإ�سالمّي,  بناء 

.
(1(

في المجتمع الإ�سالمّي

)1)  خطبة الجمعة في طهران 1374/3/19�س ) 10 محّرم 1416 ه�(.
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معرفة التكليف األساس؛ الدرس المهّم في عاشوراء

في  ُبحثت  لو  بحيث  عا�سوراء  ثورة  ق�سّية  في  جّدًا  كثيرة  نقاط  َة  َثمَّ

المختلفة,  اأبعادها  من  الإ�سالمّيون  المفّكرون  وتناولها  الإ�سالمّي  العالم 

ودّققوا النظر في مقّدماتها ولواحقها وما اأحاط بهذه الحادثة, ف�سي�سبح 

في  الم�سلمة  الأجيال  ووظائف  الإ�سالمّية  الحياة  �سبل  تحديد  بالإمكان 

مختلف الظروف. 

بن  الح�سين  اأّن  المهمة:  النقطة  هذه  هو  الدرو�س  هذه  واأحد 

علّي L قد �سّخ�س في ف�سل ح�ّشا�س جّدًا من تاريخ الإ�سالم, الوظيفة 

الأ�سا�س من بين الوظائف المتنّوعة والتي لها مراتب متفاوتة في الأهّمّية, 

وقام باإنجازها. ولم يخطئ اأو ي�ستبه في معرفة ما كان العالم الإ�سالمّي 

في ذلك اليوم بحاجة اإليه. 

نقاط  اإحدى  يمّثل  دائمًا  الرئي�سّية  الوظيفة  ت�سخي�س  كان  حين  في 

المختلفة؛  الزمنّية  المراحل  في  الم�سلمين  حياة  في  وال�سعف  الخلل 

والخلل في ت�سخي�س هذه الوظيفة يعني اأن يخطئ اأفراد الأّمة والمر�سدون 

في  الزمن-  من  مقطع  في  الإ�سالمّي-  العالم  في  البارزة  وال�سخ�سّيات 

ت�سخي�سها؛ بمعنى اأّنهم ل يعلمون ما هي الوظيفة الأ�سا�س التي يجب البدء 

بها؛ والت�سحية ب�سائر الأمور في �سبيلها اإذا لزم الأمر, ول يعلمون ما هي 



- 24 -

الوظيفة الفرعّية والتي تاأتي في الدرجة الثانية, واأن يعطوا كّل عمل وكّل 

حركة من الأهّمّية بقدره واأن ي�سعوا في �سبيل تحقيقه.

أكابر ووجوه بال بصيرة

كان   ,Q الح�سين  اهلل  عبد  اأبو  فيه  تحّرك  الذي  عينه  الوقت  في 

النهو�س  وقت  »الآن  لهم:  وقيل  الأمر  في  نوق�سوا  اإذا  اأ�سخا�س  هناك 

والقيام« وعلموا اأّن هذا الأمر �سيجلب لهم الم�ساكل والمتاعب فاإّنهم كانوا 

�سيّتجهون نحو تكاليف من الدرجة الثانية, مثلما راأينا بع�سهم قد قام بهذا 

العمل فعاًل. 

ولقد كان هناك اأ�سخا�س موؤمنون وملتزمون بين الذين لم ينه�سوا مع 

اأهل  جميعًا من  اعتبارهم  ال�سحيح  من  فلي�س  Q؛  الح�سين  الإمام 

اأ�سخا�س  الوقت  ذلك  في  ورموزهم  الم�سلمين  زعماء  بين  وكان  الدنيا, 

موؤمنون واأ�سخا�س يرغبون بالعمل وفقًا للتكليف؛ لكّنهم لم يدركوا ما هو 

تكليفهم, ولم ي�سّخ�سوا اأو�ساع ذلك الزمان؛ ولم يعرفوا العدّو الرئي�سّي, 

وكانوا يخلطون بين الوظيفة الرئي�سّية المحورّية والوظائف التي هي من 

الدرجة الثانية اأو الثالثة. ولقد كان هذا الأمر اأحد البتالءات العظيمة 

للعالم الإ�سالمّي؛ ونحن - اليوم- يمكن اأن ُنبتلى بذلك اأي�سًا. من الممكن 

اأهّمّية.  الأقّل  الأ�سياء  اإلى  ن�سبة  الأهّم  التكليف  ت�سخي�س  نخطئ في  اأن 

المجتمع  قوام  عليها  يعتمد  والتي  الأ�سا�س  الوظيفة  تلك  اكت�ساف  يجب 

.
(1(

وحياته

)1)  في لقاء العلماء وطاّلب العلوم الدينّية, 1371/5/7�س- 1992/7/29 م.
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العدّو مواجهة  في  المجتمع  على  والمتعّينة  زمة 
ّ

الال الحركة  معرفة 

ففي  الإ�سالمّي.  للمجتمع  )متعّينة)  مطلوبة  حركة  ثّمة  زمان  كّل  في 

ويجب  والم�سلمين,  الإ�سالم  يهّدد  وخ�سم  وجبهة  عدّو  يوجد  ع�سر,  كّل 

يتعّر�س  التي  والجهة  العدّو  معرفة  ا�ستبهنا في  العدّو. فلو  ذلك  ُيعرف  اأن 

الإ�سالم منها لالأذى والهجوم ف�ستكون الخ�سارة كبيرة ل يمكن جبرانها, 

و�ست�سيع من اأيدينا فر�س كثيرة. نحن اليوم مكّلفون باأن نتدارك, باأعلى 

ومعرفة  الأعداء  ومعرفة  والهتمام  والتنّبه  اليقظة  تلك  ممكنة,  درجة 

 .
(1(

التكاليف بالن�سبة لالأّمة الإ�سالمّية و�سعبنا والعالم الإ�سالمّي

الحكومة,  بق�سد  ياأت  لم  كربالء,  اإلى   Qالح�سين الإمام  قدم  عندما 

ول ال�سهادة؛ اإّنما كان الهدف اأداء التكليف. وقد ذكرنا هذا الأمر مرارًا.. فاإْن 

كانت الحكومة هي الخاتمة فنعّما هي؛ وهذا اأمر ح�سن جّدًا؛ اأن يذهب ويقيم 

الحكومة ويهزم يزيَد في المعركة ويق�سي عليه. واإذا كانت ال�سهادة هي خاتمة 

الثورة فهي اإحدى الُح�سنيين؛ وهو كان قد اأعّد نف�سه لل�سهادة. لذلك فقد خطب 

.
(2(

تلك الخطب ليبّين جمال ال�سهادة في اأعين اأ�سحابه؛ مثلما هي جميلة

التسليم أمام الله والتكليف

في واقعة عا�شوراء وما حدث لالإمام الح�سين Q, ثّمة اأمٌر تحفل به 

جميع الأقوال والت�سّرفات والحركات؛ وهو الت�سليم اأمام اهلل؛ اأي الت�سليم 

في قبال التكليف. عندما ُيقال لالإمام Q: اإْن تذهب وَتُثر فمن الممكن 

اأن ُتقتل؛ كان الجواب: اإّني �سمعت ر�سول اهلل P اأّنه من راأى منكم �سلطانًا 

)1)  في لقاء العلماء وطاّلب العلوم الدينّية, 1371/5/7�س- 1992/7/29 م. 

)2)  في لقاء عوائل ال�سهداء,1361/9/20�س- 1983/12/11 م.
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؛ ]اأي[ 
(1(

جائرًا يعمل كذا وكذا ويظلم, فعليكم مواجهته والوقوف بوجهه

 .
(2(

ا�ستنادًا اإلى تكليف!

Qبيان »التكليف األهّم« على لسان اإلمام

الحديث  جرى   ,Q عبد اهلل  اأبو  فيه  تحّرك  الذي  الوقت  ذلك  في 

وقيل لهم: »الآن وقت النهو�ض«, ولكّنهم اأدركوا اأّن هذا الأمر �سيجلب لهم 

الثانية,  الدرجة  من  التكاليف  نحو  اّتجهوا  هنا  ومن  والمتاعب,  الم�ساكل 

وقد راأينا بع�سهم قام بهذا العمل فعاًل.

لقد اأو�سح الإمام الح�سين بن علّي L في خطابه للجميع؛ اأن اأوجب 

راأ�س  مواجهة  هو  الظروف  تلك  في  الإ�سالمّي  العالم  ووظائف  واجبات 

ال�سلطة الطاغوتّية والقيام من اأجل اإنقاذ الّنا�س من �سلطتها ال�سيطانّية.

في  البقاء  اختار  قد  كان  علّي L لو  بن  الح�سين  اأّن  البديهّي  من 

المدينة وبّلغ الأحكام الإلهّية ومعارف اأهل البيتR لكان رّبى جماعة 

على يديه؛ لكّنه عندما اآثر اأن يّتجه اإلى العراق لأجل القيام بوظيفته, فاإّنه 

ّمة وبيان 
ُ
كان يحرم نف�سه من كّل هذه الأعمال؛ من تبليغ الأحكام الإلهّية لالأ

معارف اأهل البيت R وتعليم وتربية الم�سلمين, فلم يكن باإمكانه اأن 

ُيعّلم الّنا�س ال�سالة واأن ينقل اإليهم اأحاديث الر�سول P, وبالطبع �سوف 

تتعّطل حوزته العلمّية ون�سره للمعارف, و�سوف ُيحرم من تقديم العون لالأيتام 

 والم�ساكين والفقراء في المدينة. كّل اأمر من هذه الأمور كان وظيفة يقوم بها 

فداًء  جميعًا  جعلها  ولكّنه  العراق؛  باتِّجاه  تحّركه  الإمام Q قبل 

ذلك  �سبيل  في  اهلل  بيت  بحّج  �سّحى  اإّنه  حّتى  اأهّمّية,  الأكثر  للوظيفة 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304؛ بحار الأنوار, ج44, �س382. 

)2)  كلمته في 1359/8/16�س- 1981/11/7 م.
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اإلى بيت  الّنا�س بالوفود  وكان هذا في وقت �سرعت فيه 
(1(

التكليف الأعلى

 -Q اهلل الحرام. فماذا كان ذلك التكليف؟ لقد كان - كما عّبر هو 

ريد ان اآمر بالمعروف 
ُ
مواجهة الجهاز الحاكم الذي هو من�ساأ الف�ساد: »اأ

.
(2(

واأنهى عن المنكر واأ�شير ب�شيرة جّدي«

خرى وهو في بع�س الطريق:
ُ
اأو كما قال في خطبة اأ

م�شتحاّلً  جائراً  �شلطاناً  راأى  من  قال:  اهلل  ر�شول  اإّن  الّنا�س,  »اأّيها 

لحرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل... فلم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على 

 .
(3(

اهلل اأن يدخله مدخله«

الف�ساد,  تن�سر  التي  ال�سلطة  تلك  والجور,  الظلم  ل�سلطان  التغيير  اأي 

والجهاز الذي يجّر الّنا�س نحو الهالك والفناء المادّي والمعنوّي؛ هذا هو 

.
(4(

Lسبب قيام الإمام الح�سين بن علّي�

التكليف )المطلق( بدون قيد أو شرط

ي�ساهد  فعندما  الحّد؛  هذا  اإلى  بالثورة  تكليف  ل  اإّنه  قائل  يقول  رّبما 

الإن�سان طفاًل �سغيرًا كعلّي الأ�سغر قد �سارف على الموت من �سّدة العط�س, 

اأن مجموعة من ن�ساء  اأّنه عندما يرى  اأو  يقول: الآن �سقط التكليف عّني, 

النبّيP وبناته يقْعَن في الأ�سر �سيقول: �سقط التكليف عّني اإلى هنا! ل, 

 .
(5(

لي�س كذلك! اإّن تكليف الإمام ثورة غير محدودة وغير م�سروطة

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س289؛ اإعالم الورى, ج1, �س445؛ بحار الأنوار, ج44, �س363.

)2)  بحار الأنوار ج44, �س329.

)3)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

)4)  كلمته في لقاء العلماء وطاّلب العلوم الدينّية, 1371/5/7�س- 1992/7/29 م.

)5)  في لقاء العاملين في الجهاد الجامعّي, 1366/6/10�س- 1988/9/1 م. 
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در�سًا  الب�سرّية  العظيمة هذه  بحركته   Qالح�سين الإمام  لّقن  لقد 

اأّنه كّلما كان الحّق في مواجهة و�سع خطير وموؤلم كهذا, يجب على اأتباع 

اإّن  تقولوا  ل  الأعداء.  من  بحر  اأمام  كانوا  ولو  والقيام  النهو�س  الحّق 

اأن نعمل في مواجهة  ن�ستطيع  العالم, وماذا  يملوؤون  اأقوياء, وهم  الأعداء 

العالم؟ الدر�س هو اأّنه ينبغي القيام والحركة مهما كان العدّو قوّيًا؛ بالطبع 

النك�سار  والأخرى  الظاهرّي  النت�سار  اإحداهما  نهايتان؛  الطريق  لهذا 

.
(1(

الظاهرّي؛ فاإحدى هاتين النهايتين هي حتمًا في انتظار الإن�سان

كان  اأربعة رجال,  به  التحق  الهجانات«  »عذيب  نزل Q منزل  لّما 

لالإمام Q كالم اآخر, حيث قال لهم: »اأما واهلل اإّني لأرجو اأن يكون 

.
(2(

خيراً ما اأراد اهلل بنا, ُقتلنا اأم ظفرنا«

التكليف  ُقتل,  اأم  انت�سر  اأّنه ل فرق؛ �سواء  لما ذكرناه من  وهذا موؤّيد 

 .
(3(

تكليف؛ ويجب القيام به

نتيجة تقصير الخواّص في العمل بالتكليف

الإمام  تحّرك  عندما  اأّنه  نف�سها؛  عا�شوراء  وقائع  في   نالحظ 

تحّول  اأن  به,  التحاقها  خالل  من  مجموعة,  باإمكان  الح�سين Q كان 

تلك النه�سة اإلى ثورة بّناءة؛ ل اإلى نه�سة دموّية انتهت بالقتل وال�سهادة؛ 

كان باإمكانهم ذلك! فلو اأّن عبد اهلل بن عّبا�س وعبد اهلل بن جعفر وعبد 

بارزة  كانت  التي  ال�سخ�سّيات  هذه  عمر,  بن  اهلل  وعبد  الزبير  بن  اهلل 

والمدينة,  مّكة  في  ت�سكن  وكانت  اليوم,  ذلك  في  الم�سلمين  عالم  في 

)1)  خطبة الجمعة في طهران, 1364/7/5- 1986/9/27 م.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س306-305.

)3)  خطبة الجمعة في طهران )عا�سوراء 1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م.



- 29 -

ف
لي

ك
مت

ة

جعفر  ابن  الإ�سالم؛  �سدر  معروفة في  �سخ�سّيات  اأبناء  من  جميعها  وهي 

اأّن  لو  عّبا�س؛  ابن  عمر,  ابن  الزبير,  ابن   ,
(1(

P  النبّي عّم  ابن  الطّيار 

هوؤلء الأربعة والذين ا�شم كّل واحد منهم عبد اهلل خرجوا برفقة الإمام 

ول  يزيد  با�ستطاعة  يكن  لم  عظيمة,  حركة  لوجدت   ,Q  الح�سين

اأعوان يزيد, بدون �سّك, اأن يقفوا في وجهها.

انظروا؛ فهوؤلء واآباوؤهم كانوا من ال�سخ�سّيات المعروفة في الإ�سالم. 

الِن له كثيرًا  وهذا الأمر كان موؤّثرًا جّدًا, فال�سخ�سّية وال�سمعة كانتا َلُت�َسهِّ

من الأمور والأعمال. فهل كان بالإمكان منازعة كّل هذه الوجوه المعروفة, 

اإذًا  الإ�سالم؟  وموؤّيدون في عالم  واأ�سدقاء  واحدة منها ع�سيرة  لكّل  التي 

لقامت الّنا�س وتبّدلت تلك الحركة واأحدثت تحّوًل في ال�سلطة والحكومة.

ل����ول ت���راخ���ي ه�����وؤلء ال���ذي���ن ذك���رُت���ه���م واأم���ث���ال���ه���م, ل��ك��ان الإم����ام 

بب�سع  مّكة  من  الخروج  من  ب��دًل  اآلف,  بعّدة  خرج  الح�سين Q قد 

واإذ ذاك  , والقليل بقي في كربالء. 
(2(

اأثناء الطريق مئات, تركه بع�سهم 

هل كان للحّر بن يزيد في هذه الحالة, اأن يقف في الطريق ويمنع الإمام 

 ولو و�سل اإلى الكوفة, هل كان لعبيد 
(3(

الح�سين من الو�سول اإلى الكوفة؟

اهلل بن زياد- الوالي الجديد للكوفة- اأن يقف اأمام هذا الجي�س الكبير الذي 

على راأ�سه نجباء و�سخ�سّيات معروفة من قري�س وبني ها�سم؟ و]لكانت[ 

�سقطت الكوفة. وب�سقوط الكوفة, ت�سقط الب�سرة؛ ما يعني �سقوط العراق. 

وت�سقط  ومّكة  المدينة  تلحقه  اأن  به  المتيّقن  فمن  العراق,  �سقوط  ومع 

اأي�سًا؛ وتتغّير الحكومة؛ ويتبّدل تاريخ الإ�سالم. وعو�س قرنين من  ال�سام 

)1)  اأ�سد الغابة, ج1, �س341. 

)2)  الأخبار الطوال, �س247-248؛ اإعالم الورى, ج1, �س447؛ بحار الأنوار,ج44, �س374.

)3)  تجارب الأمم, ج2, �س61-64؛ اللهوف, �س47؛ بحار الأنوار, ج44, �س378-376.
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ال�سغط والت�سييق, كانت �ستعود حكومة اآل النبّيP؛ و لو عادت حكومة 

النبّي P, لكان من المحتمل جّدًا اأن يبلغ الإ�سالم الذروة في العالم, بدًل 

من 14 قرنًا من النزواء؛ ولعّل الح�سارة اليوم وال�سناعة, والتكنولوجيا, 

والعلم والثقافة كانت �ستكون مختلفة كّلّيًا عّما هي عليه الآن.

ولعّله لو ح�سل ذلك الأمر؛ لما عانت الب�سرّية عندها من كّل هذا ال�سقاء 

والبوؤ�س؛ ومن كّل هذه الآلم والغ�س�س والفقر وانعدام الأخالق والجهل, 

والحروب و�سفك الدماء. وكان العالم اليوم متقّدمًا 100 �شنة عّما هو عليه 

والقدرات  ال�ستعدادات  حجم  ينكر  اأن  با�ستطاعته  �سخ�س  فاأّي  حالّيًا. 

فلول  المتمادية؟  ال�سنوات  هذه  مّر  على  والمحن  ال�سغوط  اأبادتها  التي 

المحن وال�سغوط, ولول الحكومات الطاغوتّية, لتفّتحت هذه ال�ستعدادات 

وانطلقت واأثمرت, ولعمرت الدنيا وتبّدلت عّما هي عليه حالياًّ.

كيف �ُسّد هذا النبع؛ الذي لو جرى لكان باإمكانه اأن يروي الدنيا باأ�سرها؟ 

الكبيرة  ال�سخ�سّيات  بع�س هذه  �ساهدت  عندما  الموقف  ذلك  في  هناك 

على  كّفًا  �سربوا  تحّركوا,  هّيا  لهم:  وقال  يتحّرك   Qالح�سين الإمام 

!! الآن العدّو قوّي, ول ي�سّح. 
(1(

كّف وقالوا له: الآن, الظروف لي�ست موؤاتية

وعندما قالوا له: الآن, فهم جعلوا الزمان دخياًل, وجعلوا الظروف دخيلًة.

اأن  ينبغي  وظيفتي,  هي  قال:  بل  ل!  »الآن«,  الح�سين  الإمام  يقل  لم 

واإّل  فلو نجحت فهو,  رها.  واأذكِّ الأذهان  اأنير  اأن  الحّق, يجب  واأقول  اأقف 

الإمام  منطق  هو  هذا  به؛  القيام  عليهم  بما  رهم  ذكِّ
ُ
اأ هذا  بعملي   فاإّني 

.
(2(

الح�سين Q؛ فيا ليتهم م�سوا معه!

)1)  االفتوح, ج5, �س23-26؛ مقتل الح�سين, الخوارزمي, ج1, �س281-278. 

)2)  في لقاء اتحادات الطلبة الإ�سالمّية في مختلف مناطق البالد, 1364/8/12�س- 1986/11/3 م.
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ضرورة العمل بـ »تكليف اللحظة«

انظروا ما هي حاجة اللحظة؟ هذا هو الفّن. تعرفون اأّنه كان في العالم 

واأّمه  واأباه   Lبن علّي الح�سين  يحّبون  الآلف مّمن  اآنذاك  الإ�سالمّي 

في  �ساركوا  الذين  وكّل  واليزيدّيين  يزيَد  ويعادون  واآله R؛  وعائلته 

بن  الح�سين  ركاب  في  وال�سعي  للجهاد  حا�سرين  وكانوا  كربالء؛  واقعة 

ذلك  اأو  زهيرًا,  اأو  مظاهر  بن  حبيَب  ي�سبحوا  لم  اأّنهم  اإّل  علّي L؛ 

الغالم الذي اأ�سلم حديثًا؛ و كان هناك اأ�سخا�س في بني ها�شم, لم ي�سبحوا 

علّي الأكبر واأبا الف�سل العّبا�سL؛ لماذا؟ لأّنهم لم يكونوا حا�سرين 

حاجة  اأعرف  ولم  اإلّي,  محتاج  الّدين  اأن  اأرى  الحاجة. فعندما  لحظة  في 

فما هي  اأجب,  األبِّ ولم  ولم  فيه[  احتاجني  الذي  الوقت  الوقت]اأي  ذلك 

الفائدة من اأن اأعتبر نف�سي م�ستعّدًا وحا�سرًا لن�سرة الّدين؟

الفورّي,  والدواء  الفورّي  العالج  ذلك  اإلى  المري�س  يحتاج  عندما 

يمكنك التباهي اإذا اأعطيته ذلك الدواء في تلك اللحظة؛ واإّل اإذا انق�ست 

اللحظة, فلو اأح�سرت مئة �سعٍف من هذا الدواء, فما هي فائدته؟ هذا 

.
(1(

هو المهّم

معرفة اإلمام Q للزمان

واقعة  فقبل  الظرف.  معرفة  الح�سين Q في  الإمام  يخطئ  لم 

. وكان 
(2(

كربالء, كانت الإمامة والم�سوؤولّية في عهدته لمّدة ع�سر �سنوات

في المدينة يقوم بالأعمال الأخرى, ولم يقم بعمل كربالئّي؛ لكّنه بمجّرد 

)1)  في جامعة العلوم الإ�سالمّية الر�سوّية, 1365/6/11- 1987/9/2 م.

)2)  الهداية الكبرى, �س201؛ بحار الأنوار, ج44, �س201.
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وتلّقفها؛  الفر�سة  اأدرك  المهّم,  العمل  للقيام بهذا  الفر�سة  له  اأتيحت  اأن 

.
(1(

فقد عرف الوقت ولم يفّرط به

ب تأخير التكليف
ّ
تجن

بع�س الّنا�س ل يقومون باأداء التكليف الذي عليهم في وقته, واأداوؤه في 

اأّي وقت اآخر لن تكون له تلك النتيجة, وهذا هو الفرق بين �شهداء كربالء 

اأي�سًا؛  ا�سُت�شهدوا  التّوابون  وكذلك  ا�سُت�شهدوا  كربالء  ف�شهداء  والتّوابين. 

. اإّل اأّن �شهداء كربالء اأ�سبحوا 
(2(

ولم تكن الفا�سلة الزمنّية بينهما كبيرة

في قّمة الإن�سانّية, و�شهداء التّوابين لي�سوا كذلك؛ والفرق كبير بين مقام 

الإمام  نداء  لّبوا  قد  كربالء  �شهداء  لأّن  لماذا؟  باأولئك؛  مقارنة   هوؤلء 

الح�سينQ في وقته]وقت النداء[؛ لكّن التّوابين لّبوا النداء بعد م�سّي 

.
(3(

الوقت. وهذا هو الفرق

ترك الحّج من أجل قيام عاشوراء

في جميع الواجبات ال�سرعّية, هناك مهّم واأهّم. فقد يكون هناك اأمر 

واجب لكّنه مع ذلك ُيجعل في الدرجة الثانية وُيترك جانبًا, فالحّج واجٌب, 

 .
(4(

لكّن الإمام الح�سين Q ا�ستعا�س عنه بالعمرة المفردة

حّتى لو ُفر�س اأّن الإمام الح�سين كان قد حّج �سابقًا, واأّن هذا لم يكن 

حّجه الأّول ولم يكن واجبًا عليه, لكن, من المتيّقن اأّنه كان هناك اأ�سخا�س 

الحر�س,  ويوم   ,Qالح�سين الإمام  ولدة  بمنا�سبة  والتعبئة  الحر�س  من  كبيرة  ح�سود  لقاء  في    (1(

1377/9/2�س- 1999/12/23 م.

)2)  المنتظم, ج6, �س35-37؛ بحار الأنوار, ج45, �س362-358.

)3)  في لقاء عوائل �سهداء قائن, 1378/6/8�س- 1999/8/30 م.

)4)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س289؛ الإر�ساد, ج2, �س67؛ بحار الأنوار, ج45, �س99.
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تركوه,  لكّنهم  اإليهم,  بالن�سبة  واجبًا  الحّج  هذا  كان  اأ�سحابه,  بين  من 

وقِدموا معه. فما الذي حدث؟ ولماذا جاوؤوا؟ 

.
(1(

لقد كان ال�سبب هو هذا القيام وهذه المواجهة

عاشوراء ومعرفة »حاجة الزمان«

وبال  اإيمان,  بال  لي�سوا  اأّنهم  هي  والجماعات  الأفراد  بع�س  م�سكلة  اإّن 

�سوق ومحّبة؛ لكّنهم لي�سوا من اأهل معرفة الزمان. ينبغي معرفة اللحظة؛ 

ينبغي معرفة الحاجة. لنفر�س اأّن اأ�سخا�سًا في الكوفة كانت قلوبهم تفي�س 

اإّل  بالمحّبة,  عامرة  قلوبهم  بيتهR؛  واأهل  الح�سين  بالإمام  بالإيمان 

 وقد ا�سُت�سهدوا جميعًا, وعند 
(2(

اأّنهم وردوا الميدان متاأّخرين ب�سعة اأ�سهر

اهلل اأجرهم؛ اإّل اأّن العمل الذي كان عليهم اأداوؤه لم يكن ذلك العمل الذي 

في  العمل  يوؤّدوا  لم  عا�سوراء؛  يعرفوا  لم  اللحظة؛  يعرفوا  لم  به؛  قاموا 

الزمان ]المطلوب[. فلو اأّن التّوابين قاموا بما قاموا به- اأي نه�ستهم بعد 

عا�سوراء بمّدة- عند مجيء م�سلم اإلى الكوفة لكانت الأو�ساع قد تغّيرت؛ 

وكان ممكنًا اأن يتغّير مجرى الأحداث ب�سكل اآخر.

الحاجة  وقت  في  بالعمل  والقيام  اللحظة  وت�سخي�س  الوقت  معرفة  اإّن 

.
(3(

موٌر في غاية الأهّمّية 
ُ
َلهي اأ

)1)  في جل�سة اأ�سئلة واأجوبة, 1360/2/26�س- 1981/4/26 م. 

)2)  اأن�ساب الأ�سراف, ج6, �س366.

)3)  في لقاء اأع�ساء �سورى تبليغات اإ�سالمي, 1388/10/29�س- 2010/1/19 م.
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أهّمّية مواجهة فساد المجتمع

حادثة عا�سوراء هي عبارة عن حركة جهادّية عظيمة على كلتا الجبهتين: 

جبهة المواجهة مع العدّو الخارجّي والذي هو جهاز الخالفة الفا�سد - 

ا�ستخدام  اأرادوا  الذين  الّدنيا,  طاّلب  من  به  والملت�سقون  نف�سه 

ال�سلطة - التي ا�ستخدمها الر�سول الأكرم P لإنقاذ الّنا�س- في 

التجاه المعاك�س لم�سير الإ�سالم ونبّي الإ�سالم المكّرم. 

وكذلك على الجبهة الداخلّية والعدّو الداخلّي, حيث كان المجتمع - 

في ذلك اليوم يتحّرك عمومًا باتجاه ذلك الف�ساد الداخلّي نف�سه. 

.
(1(

وهذه الجبهة الثانية براأيي هي الأهّم

القيام والتغيير: تكليف إسالمّي

بكّل معنى  فا�سٌد  الح�سين Q نظاٌم  الإمام  الحكَم في ع�سر  توّلى 

الكلمة, فاألحق الظلم بال�سعفاء, ودّمر القيم الإن�سانّية؛ وتجاهل دين اهلل 

كّلّيًا؛ الّدين الذي يمّثل الإطار الأف�سل والأمثل لتحقيق العدالة الجتماعّية, 

ودا�س على اإنجازات النبّي الأكرمP وت�سحياته, واأدخل المجتمع بتمامه 

1371/11/6�س-  �سعبان,  من  الثالث  بمنا�سبة  الأمن  وقوى  الثورّي  الحر�س  من  اأع�ساء  لقاء  في  كلمته    (1(

1993/7/26 م.
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في ال�سياع. في ظّل هكذا ظروف, برزت وظيفة كبيرة وثقيلة في طريق كّل 

اإن�سان حّر و�سريف وم�سلم حقيقّي؛ وهي ا�ستنها�س الّنا�س وتوعيتهم, من 

خالل الوقوف وال�سمود في وجه ذلك النظام المت�سّلط الجّبار المتعّط�س 

للظلم والبعيد عن المعنوّيات والقيم الأخالقّية ومواجهته, كانت هذه هي 

.Q الق�سّية الأ�سا�س في ع�سر الإمام الح�سين

هذا  اأّن  يظّن  من  اإ�سالمّية؛  وظيفة   Qالح�سين الإمام  وظيفة  كانت 

العمل الذي قام به الإمام Q لم يكن واجبًا على اأّي �سخ�س اآخر �سواه, 

فهو مخطئ؛ فقد كان على الجميع الت�سّدي والقيام بهذه المهّمة, واأن ين�سروا 

ويوؤازروا الح�سين بن علّي L. »اأّيها الّنا�س, اإّن ر�شول اهللP قال: من 

راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل مخالفاً ل�شّنة ر�شول 

اهلل P يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان, فلم يغّير عليه بفعل ول قول 

. وهذا يعني اأّنه وظيفة الجميع, وهو 
(1(

كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«

. كما ذكر هو نف�سه في اأحد منازل الطريق: 
(2(

التكليف الإ�سالمّي

 Q التصّدي لنظام الظلم؛ المواجهة الحقيقّية ألبي عبد الله

قبل مجيء يزيد اإلى الحكم وقبل اأن يبلغ الظلم والطغيان والنحراف 

ذروته كان الح�سين بن علّيL �ساكتًا؛ ولم يقم في زمن معاوية وخالل 

ال�سنوات الع�سر باأّية حركة كفاحّية اعترا�سّية كالتي قام بها في كربالء, 

ن�شي بالم�سائل المرتبطة 
ُ
اإّل اأّني اأرى- وهذا راأيي ال�سخ�سّي, وهو نتيجة اأ

بحياة الأئّمة العظام R- اأّنه لو بقي معاوية ل�سنوات اأخرى على قيد 

الح�سين Q قام  الإمام  لكان  الحكم؛  اإلى  يزيد  ابنه  ياأت  ولم  الحياة 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

)2)  خطبة الجمعة, 1365/6/21�س- 1987/9/12 م. 
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بهذه الثورة؛ ولم يكن نهو�س الإمامQ مرتبطًا فقط بمجيء يزيد اإلى 

الحكم؛ ل, الم�ساألة كانت اأعلى من ذلك؛ لم تكن الم�سكلة مع يزيد؛ اإّنما 

.
(1(

مع نظام الظلم

مواجهة الظلم؛ الركن اإلسالمّي المهّم

الظلم.  يمار�س  الذي  ال�سخ�س  ذلك  وهو  الظالم,  اأبعاد:  ثالثة  للظلم 

والمظلوم, وهو ذلك ال�سخ�س الذي يقع عليه الظلم لكّنه يتحّمل الظلم ويقبل 

الظلم؛  في  �سركاء  هم  الثالثة  فهوؤلء  المبالي.  غير  ال�ساهد  والثالث:  به. 

عليه  ياأتي  الذي  المظلوم  وكذلك  تعالى,  اهلل  عند  وملعون  ُمدان  فالظالم 

الظلم فيقبل به ول يحّرك �ساكنًا في مواجهته, وكذلك المتفّرج الالمبالي, 

الذي يرى ممار�سة الظلم لكّنه ل يتحّرك ول ينطق بكلمة. هذه ثالثة اأبعاد 

لت�سّكل الظلم وح�سوله؛ فعندما ل يتحّقق اأّي منها لن يكون هناك ظلم في 

لن  للظلم,  ير�سخ  يكن هناك من  لم  ولو  يكن هناك ظالم,  لم  فلو  الدنيا. 

يكون هناك ظلم. ولو اأّن ال�سعوب والأمم والّنا�س التي ُتحكم وُتقاد بالظلم 

لم تقبل الظلم, بل رف�سته وت�سّدت للدفاع عن نف�سها لما بقي هناك ظلم, 

خالف  على  وم�سار  حركة  عن  عبارة  ف�الظلم  ي�ستمّر.  اأن  للظلم  كان  ولما 

الطبيعة وعلى خالف �ُشنن العالم الب�سيطة, ولذا لي�س من �ساأنها ال�ستمرار 

لول  اأّنه  اأي  كذلك,  جين[ اأي�سًا  ]المتفرِّ الثالث  الطرف  اأّن  كما  والبقاء. 

العالم.  هذا  في  ظلم  هناك  يبقى  لن  الاّلمبالين  »المتفّرجين«  ال�  وجود 

فلو افتر�سنا اأّن �سعبًا ما وقع عليه الظلم, لكّن ال�سعوب الأخرى, اأو زعماء 

البلدان الأخرى, واأ�سحاب ال�ساأن والموؤ�ّس�سات الإعالمّية لم ي�سمحوا بذلك 

ولم يبقوا مكتوفي الأيدي, فاإّنهم اأي�سًا يكونون قادرين على الحوؤول دون وقوع 

)1)  خطبة الجمعة, 1365/6/21�س- 1987/9/12 م. 
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الظلم. وعليه, فهذه الأ�سناف الثالثة جميعًا �سريكة في ارتكاب هذا الجرم 

اأمام اهلل تعالى؛ الظالم, والرا�سخ للظلم, وال�ساهد الالمبالي.

هذا هو الدر�س الذي عّلمنا اإّياه الإمام الح�سين Q. ينبغي اأن نبحث 

L. ل نطلق كلمات من  عن هذا الدر�س في كلمات الح�سين بن علّي 

عندنا. فمنذ بداية حركة الإمام من المدينة وحّتى اآخر لحظة حيث عرجت 

روحه المقّد�سة المطّهرة اإلى اأعلى عّلّيين؛ �سدرت عنه و�سايا وتوجيهات 

كثيرة, كّلها ناظرة اإلى هذا المو�سوع.

عندما اأراد الوليد بن عتبة- حاكم المدينة- اأن ياأخذ البيعة من الإمام. 

كان �سالم اهلل عليه جال�سًا في الم�سجد يتحّدث مع عبد اهلل بن الزبير. 

عندما و�سل الخبر, اأّن الوليد قد اأر�سل في طلبه, قال له عبد اهلل: لي�س الآن 

وقت لقاء الوليد, ماذا ترون؟ لماذا ا�ستدعانا الوليد؟ اأجابه الإمام: اأظّن 

اأّن معاوية قد مات, واأنَّهم يدعوننا لأخذ البيعة. نه�س الإمام مع مجموعة 

من �سباب بني ها�سم وبع�س الع�ساكر ال�سجعان, واأخذهم معه؛ حّتى ل يغدر 

به الوليد ويحا�سره وح�سب. قال الإمام لأ�سحابه اإن حدث �سيء ما داخل 

؛ وهذا يعني اأّن الإمام الح�سين منذ 
(1(

الق�سر وعال �سوتي ادخلوا وواجهوا

اليوم الأّول لم يرزح تحت ال�سغط, وقد قّرر منذ البداية اأن يواجه ويعار�س 

العالم يومًا بعد يوم,  واأن ي�سّر على الحّد من هذا الظلم الذي كان يعّم 

)1)  االأخبار الطوال, �س227؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س240؛ بحار الأنوار, ج44, �س324: ن�ّس الرواية:... 

لّما مات معاوية وذلك لن�سف من �سهر رجب �سنة �سّتين من الهجرة كتب يزيد اإلى الوليد بن عتبة بن اأبي 

�سفيان وكان على المدينة من قبل معاوية اأن ياأخذ الح�سين Q بالبيعة له ول يرّخ�س له في التاأخير عن 

ذلك, فاأنفذ الوليد اإلى الح�سين في الليل فا�ستدعاه فعرف الح�سين Q الذي اأراد, فدعا جماعة من 

مواليه واأمرهم بحمل ال�سالح, وقال لهم: »اإّن الوليد قد ا�ستدعاني في هذا الوقت, ول�ست اآمن اأن يكّلفني 

فاإن �سمعتم  الباب,  اإليه فاجل�سوا على  فاإذا دخلت  اإليه, وهو غير ماأمون, فكونوا معي  اأجيبه  اأمرًا ل  فيه 

�سوتي قد عال فادخلوا عليه لتمنعوه عّني«)المترجم(.
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العظيم  الدر�س  هو  هذا  حياته.  من  الأخيرة  اللحظات  حّتى  كذلك  وبقي 

 .
(1(

الذي قّدمه لنا الإمام الح�سين Q الكبير هو هذا

مباالة في وجه السلطان الجائر
ّ

عاقبة السكوت والال

في منزل من المنازل التي مّر بها, األقى الإمام الح�سين Q, خطابًا 

راأى  ر�شول اهللP قال: من  اإّن  الّنا�س,  »اأّيها  فيه:  قال  ومدّويًا,  مزلزًل 

�شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل مخالفاً ل�شّنة ر�شول 

يغّير عليه بفعل ول  والعدوان, فلم  بالإثم  اهلل P يعمل في عباد اهلل 

.
(2(

قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«

فالإمام Q يخطب في الّنا�س, الذين هم من جهة, اأن�ساره واأتباعه 

الذين �سمعوا جّيدًا منطق الح�سين بن علّيL ووعوا راأيه لي�سبح اأكثر 

يزيد,  بن  الحّر  اأتباع  اأخرى,  جهة  من  ويخاطب,  اأذهانهم.  في  ر�سوخًا 

يدركوا  ولم  بها[,  �سمعوا  ]قّلما  اأذهانهم  الأمور  هذه  طرقت  قّلما  الذين 

ب�سكل �سحيح لماذا جاء الإمام الح�سينQ. كما اإّن الحرب الإعالمّية 

»اأّيها  يقول:  وقوّية.  �سديدة  الح�سين Q كانت  الإمام  �سّد  والدعائية 

الّنا�س, اإّن ر�شول اهلل P  قال: من راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم 

اهلل  عباد  في  يعمل    P اهلل ر�شول  ل�شّنة  مخالفاً  اهلل  لعهد  ناكثاً  اهلل 

اأن  بالإثم والعدوان, فلم يغّير عليه بفعل ول قول: »كان حّقاً على اهلل 

المكان  اأن يدخله في  اأّنه كان حّقًا على اهلل وفر�سًا  اأي  يدخله مدخله«؛ 

نف�سه الذي اأدخل فيه ذلك الجائر, ويبتليه بعذاب الجائر نف�سه؛ لأّن الذي 

عن  نف�سه  اأبعد  قد  الحقيقة  والنحراف, هو في  والف�ساد  للظلم  يكترث  ل 

)1)  في خطبة الجمعة, طهران 1365�س- 1987 م.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.
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الت�سال بخالق هذا الكون وبالقدرة الإلهّية, وعن ذلك التّيار الذي اأنيطت 

.
(1(

به مهّمة اإحقاق الحّق وتطبيق الأحكام الإلهّية 

ب الساكتة عن مواجهة الظلم
َ

خ
ّ
معاتبة سّيد الشهداءQ للن

 اخترت كالمًا لالإمام الح�سينQ قّلما ُيقراأ اأو ُيبيَّن في المجال�س؛ 

ولكن بما اأّنه كالم طويل فقد اخترت فقرات منه.. هذا الحديث الطويل, 

التي  الم�سادر  وبح�سب  مّكة؛  في   Qالح�سين الإمام  عن  �سدر  الذي 

ُقمت بمراجعتها لم اأجد تحديدًا �سريحًا ووا�سحًا لالأ�سخا�س الذين كانوا 

من  يفهم  اأّنه  اإّل  الأمر؛  هذا  ح�سل  واأين  الخطاب,  بهذا  المعنّيين  هم 

الحديث نف�سه ومن القرائن المحيطة به اأّن الخطاب كان موّجهًا لمجموعة 

ال�سحابة,  واأبناء  والمحّدثين  العلماء  من  و�سفوته؛  المجتمع  نخبة  من 

واأ�سحاب النفوذ وال�ساأن بين الّنا�س.

وخال�سة  وحا�سم؛  �سريح  بنحو   Lعلّي بن  الح�سين  خاطبهم  وقد 

من  فاأنتم  اأنتم؛  هو  وتعا�ستهم  الّنا�س  �سقاء  اأ�سا�س  اأّن   :Q خطابه 

كان  من  اأنتم  فيهم؛  بّث الوعي  كان يمكنكم  لديكم الوعي المعرفة, واأنتم 

اأنتم  الّنا�س؛  بين  الحركة  اإيجاد  باإمكانكم  وكان  والنفوذ,  ال�سلطة  لديكم 

من كنتم اأ�سحاب الجاه وكان با�ستطاعتكم منع النظام المتجّبر والظالم 

من ا�ستغالل �سلطتكم ووجاهتكم؛ اأنتم من كانت لديكم القدرة على القيام 

والدفاع عن حقوق ال�سعفاء والم�ست�سعفين والمحرومين؛ ولكّنكم لم تفعلوا 

ذلك كّله.

النفوذ في  اأ�سحاب  كّل  اإلى  ه  ُيوجَّ الذي  الخطاب  فاإّن هذا هو  واليوم, 

)1)  كلمته في 1361/8/4�س- 1983/10/26 م.



- 43 -

ر
ائ

ج
ةم

ن 
طا

شل
�

ةم
ى 

عل
ر 

يي
غ

مت
ة

العالم الإ�سالمّي؛ هذا هذا هو الخطاب الذي توّجهه اأّمتنا اليوم, و�سعبنا, 

وثورتنا, اإلى كّل اأ�سحاب الفكر النّير في العالم, اإلى ال�سيا�سّيين, اإلى روؤ�ساء 

البلدان الإ�سالمّية, اإلى المفّكرين والم�سلحين في البلدان الإ�سالمّية, اإلى 

علماء البلدان الإ�سالمّية, اإلى ال�سعراء, اإلى الخطباء الم�سلمين؛ وهذه هي 

الر�سالة التي نوّجهها؛ فهوؤلء الذين كان عليهم القيام والنهو�س؛ لم يكن 

جمهور  يكن  ولم  والندفاع؛  الجراأة  والثورة-  النه�سة  بداية  مع   - لديهم 

ف�في  والثورة.  القيام  يمكن  اأّنه  الأمر  بداية  في  يدركون  وعاّمتهم  الّنا�س 

والنخب  والم�سوؤولون  القادة  الإ�سالمّي,  العالم  وفي  الإ�سالمّية  البلدان 

ومخاطبتهم,  الّنا�س  اإلى  الحديث  م�سوؤولّية  يتحّملون  من  هم  والطليعة 

عليهم  يجب  َمْن  هم  والبيان  القلم  واأهل  النفوذ  واأ�سحاب  وت�سجيعهم؛ 

تعريف الّنا�س بوظائفهم.

وهذا ما تّمت تجربته فعاًل في بالدنا؛ حيث ت�سّدى الخطباء والعلماء 

واأهل القدوة والريادة, والقادة والم�سوؤولون, والمفّكرون الملتزمون والعلماء 

المجاهدون لإر�ساد الّنا�س وتوعيتهم؛ حّتى اإذا ما اأ�سبح ال�سعب على دراية 

الوقوف  يعد  ولم  والمهيب؛  الهادر  ال�سيل  هذا  انتف�س  بالق�سّية,  ومعرفة 

ل  ولكن  ومفّكر؛  عالم  األف  على  الق�ساء  يمكن  اإذ  مجديًا؛  ال�سعب  بوجه 

يمكن الق�ساء على ماليين الّنا�س؛ هنا انك�سر الظلم؛ وهنا تحّطمت اأركانه 

وتال�ست.

اإذًا, اإّن تكليف ا�ستنها�س الّنا�س وال�سير بهذا ال�ّسيل المتدّفق وا�ستثارة 

هذا البحر العظيم من القوى الإن�سانّية تقع على عاتق النخبة, واإّن كالم 

التي  النخبة  لتلك  موّجهًا  كان  الخطاب  هذا  الح�سين Q في  الإمام 

كانت في ع�سره؛ وهذه هي الكلمات التي قالها لهم.
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 من جملة كلماته التي وردت في هذا الخطاب العظيم, والذي ُنقل في 

واأّما  ف�شّيعتم  ال�شعفاء  حّق  »فاأما  ال�سريف:  الكتاب  هذا  العقول,  تحف 

.
(1(

كم بزعمكم فطلبتم« حقَّ

اأنتم ت�سعون وراء مقامكم, وراء حقوقكم, وامتيازاتكم وم�سالحكم؛ فقد 

اأّنه حّقكم؛ لكّنكم  رتم وتهاونتم لكي تنالوا ذلك ال�سيء الذي تظّنون  ق�سّ

الم�ست�سعفين  الّنا�س  وتركتم  الّنا�س  حقوق  �سّيعتم  الّنا�س,  عن  غفلتم 

والفقراء والمحرومين والمظلومين ل�ساأنهم ولحالهم.

�سعف  اإلى  جّدًا  والموؤّثر  العجيب  كالمه  من  اآخر  مكان  في  وي�سير   

هوؤلء النخب؛ اأّنكم ل�ستم م�ستعّدين للتنازل والتخّلي عن اأّي �سيء؛ ل عن 

اأرواحكم, ول عن اأموالكم؛ ول عن وجاهتكم وماء وجهكم؛ ل�ستم م�ستعّدين 

لتخاذ اأّي موقف )ولو عب�سة واحدة)؛ ل�ستم م�ستعّدين لتلّقي �سفعة واحدة 

في �سبيل اإحقاق حقوق ال�سعفاء؛ »فال ماًل بذلتموه«, »ول نف�شاً خاطرتم 

بها لّلذي خلقها, ول ع�شيرة عاديتموها في ذات اهلل«. 

اإِن انحرفوا  ل�ستم م�ستعّدين لأن تغ�سبوا في وجه ع�سيرتكم وبطانتكم 

عن جاّدة ال�سبيل ول�ستم م�ستعّدين لأن تعادوهم في هذا ال�سبيل.

 وي�سير الإمام الح�سين Q اإلى مدى الالمبالة وعدم الكتراث عند 

هوؤلء اإزاء القيم الحقيقّية ودين اهلل؛ اأّما فيما يتعّلق باأمورهم ال�سخ�سّية 

بون. فهم حا�سمون متع�سّ

»وقد ترون عهود اهلل منقو�شة فال تفزعون«.

)1)  تحف العقول, �س 238.
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ل  �ساكتون,  واأنتم  الإلهّية,  والمواثيق  العهود  ينق�سون  هوؤلء  اأّن  ترون 

تقولون �سيئًا تخافون من اإبداء اآرائكم. 

كيف ُينق�س عهد اهلل؟: ُينق�س عهد اهلل عندما ُيجعل المتجّبرون على 

راأ�س الأعمال؛ لي�سّيعوا حقوق الّنا�س, وهم اأ�ساًل ل يعملون بوظائف الوالي 

الّنا�س  ويعتبرون  وامتيازات؛  حقوق  اأ�سحاب  اأنف�سهم  ويرون  والحاكم, 

اء لهم. هكذا ُينق�س عهد اهلل. عبيدًا واأرقَّ

»واأنتم لبع�س ذمم اآبائكم تفزعون«.

 اأنتم غير مبالين بالعهد الإلهّي اإلى الحّد الذي لو وجدتم اأن تع�سّبكم 

اأ�سواتكم  لرفعتم  الزوال؛  معر�س  في  واأجدادكم  اآبائكم  وعهود  الجاهلّي 

و�سيحاتكم.

في  العاهة  واأ�شحاب  والُبكم  والعمي  محقورة   Pاهلل ر�شول  »وذّمة 

المدائن مهملة«.

لقد نق�سوا عهد ر�سول اهلل P, وتركوا الّنا�س الم�ست�سعفين العاجزين 

والفقراء لحالهم وم�سيرهم, فال اأحد يدافع عن حقوقهم؛ اأنتم تركتم كّل 

الكبير  واأنتم ل تكترثون لهذا الظلم  باأّي عمل لأجلهم.  ذلك, ول تقومون 

الذي ينت�سر في هذا العالم.

تعينون  فيها  عمل  من  ول  تعملون  منزلتكم  في  ول  ترحمون  »ل 

 .
(1(

وبالإدهان والم�شانعة عند الَظلمة تاأمنون«

)1)  تحف العقول, �س 238.
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الذي  المقام  وهذا  المنزلة  بتلك  تعملون  ول  اأنف�سكم,  ترحمون  ل 

وتوّقعون  والثورة.  النهو�س  اأراد  لمن  العون  يد  تقّدمون  ول  لكم,  عطي 
ُ
اأ

َلمة وممالأتكم لأ�سحاب ال�سلطة والمال  اأعمالكم بتمّلقكم للظَّ على �سّحة 

والمتغطر�سين.

البلدان  روؤ�ساء  الذي عليه بع�س  الو�سع  اليوم هو  نف�سه  الو�سع  وهذا 

الإ�سالمّية والبلدان غير الإ�سالمّية الم�ست�سعفة في مقابل اأمريكا؛ وفي 

تخويفهم؛  المتجّبرون على  يعمل  العالم؛  العظمى في هذا  القوى  مقابل 

مواجهة  في  حركة  باأّي  لالإتيان  ا�ستعداد  على  هوؤلء  يكون  اأن  دون  من 

للعلماء  بالن�سبة  الأمر  العالم؛ وكذلك  به هذا  ابُتلي  الذي  والقهر  الظلم 

هذا  يرون  الذين  الإ�سالمّي  العالم  في  والخطباء  وال�سعراء  والمفّكرين 

هذا  بحركة؛  ياأتون  ول  ال�سكوت  بختم  اأفواههم  على  ويختمون  الو�سع 

 .
(1(

الدر�س خطاب لهم

هدف الثورة على الظالم 

التي   Qالح�سين لالإمام  والقا�سية  الحا�سمة   
(2(

الكلمات هذه  بعد 

نزلت على روؤو�س مخاطبيه كال�ّسوط؛ ليبّين لهم اأّن هذه النه�سة التي قام 

بها لي�ست حركة دنيوّية, واإّنما هي حركة من اأجل هذه القيم؛ يترك الإمام 

مخاطبتهم ويوّجه خطابه اإلى ال�ّسماء واهلل:

»اللهّم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن ما كان مّنا تناف�شاً في �شلطان ول التما�شاً 

من ف�شول الحطام«؛ اللهّم اإّنك تعلم اأّن حركتنا وثورتنا ومواجهتنا للظلم 

)1)  في خطبة �سالة الجمعة 1365/6/21�س- 1987/9/12 م.

)2)  اإ�سارة اإلى حديث الإمام الخامنئّي في الفقرة ال�سابقة- لوم �سّيد ال�سهداء للنخب ال�ساكتة اأمام الظلم- 

الوارد في ال�سفحات ال�سابقة.
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�سيء  ك�سب  لأجل  ولي�ست  مقام,  اإلى  الو�سول  اأجل  من  لي�ست  وال�ستكبار 

حياتنا  في  بها  نتمّتع  اإ�سافّية  �سباحات  ب�سعة  نك�سب  لكي  ول  لأنف�سنا, 

الزهيدة وال�سريعة النق�ساء, بل:

»ولكن لُنِرَي المعالم من دينك, وُنظهر الإ�شالح في بالدك, وياأمن 

.
(1(

المظلومون من عبادك وُيعمل بفرائ�شك و�ُشننك واأحكامك«

في  الإ�سالم  يحكم  اأن  يريد   .Qالح�سين الإمام  هدف  هو  هذا 

المجتمعات كعالج �ساف لالأمم؛ يمكنه اأن يوؤّمن العدالة والحياة الحقيقّية 

والإن�سانّية, واأن يرتقي بالإن�سان في مدارج الكمال المعنوّي, واأن يقلع اأ�سا�س 

الظلم من تلك المجتمعات. هذا هو در�س الإمام الح�سين بن علّيL؛ 

هذه ر�سالة الح�سينQ وبالغه. حّقًا واإن�سافًا اإّن هذا الدر�س هو من 

الدرو�س الحّية, واإّن العالم اليوم بحاجة اإلى مثل هذا الدر�س؛ ونحن اأي�سًا 

.
(2(

نحتاج اإليه

ة
ّ

حرمة القبول بالذل

 :Q  ل ينبغي للموؤمن القبول بالذّلة باأّي نحو كان, قال الإمام الح�سين

. ياأبى اهلل لنا الذّل, ل يحّق للموؤمن 
(3(

»هيهات مّنا الذّلة؛ ياأبى اهلل لنا ذلك«

القبول بذّل ال�ست�سالم اأمام الكفار, اأو اأن ير�سخ ل�سغوطهم واإمالءاتهم. 

 .
(4(

التنازل بالن�سبة للموؤمن هو قبول بالذّل؛ وهذا غير جائز

)1)  تحف العقول, �س239.

)2)  في خطبة الجمعة, طهران 1365/6/21�س- 1987/9/12 م.

اأهل ال�سّنة؛ تاريخ  )3)  الحتجاج, ج2, �س24؛ بحار الأنوار, ج45, �س83؛ وقد جاء هذا التعبير في م�سادر 

مدينة دم�سق, ج14, �س219. 

)4)  كلمته في 1362/6/10�س- 1984/9/1 م. 
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عاشوراء؛ إقامة العدل والقضاء على الطواغيت 

اإّن اأفدح الأخطاء التي ارتكبتها الب�سرّية- على مّر التاريخ- واأكثر زّلتها 

واأكبر معا�سيها كانت في مجال الحكم, واإّن الزّلت والخطايا التي �سدرت 

عن الحكام وَمْن بيدهم زمام الأمور والمت�سّلطين على م�سائر ال�سعوب مّما 

وعاّمتهم.  الّنا�س  ب�سطاء  عن  ال�سادرة  الذنوب  باأعظم  مقارنتها  يمكن  ل 

وقّلما  والحكمة,  والأخالق  بالتعّقل  الإن�سان  تحّلى  قّلما  المجال,  وفي هذا 

عّم المنطق فيه قيا�سًا اإلى �سائر ميادين الحياة الب�سرّية.

واإّن الذين دفعوا �سريبة هذا التجّرد عن التعّقل والمنطق وهذا الف�ساد 

والنغما�س في الخطيئة هم عموم الّنا�س, تارة اأبناء المجتمع الواحد, وتارة 

اأخرى �سعوب مجتمعات متعّددة. هذه الحكومات ت�سّكلت بادئ الأمر على 

هيئة ا�ستبداد فردّي لتنتقل بعد ذلك اإلى حالة ال�ستبداد الجماعّي المنّظم 

بفعل التطّور الحا�سل في المجتمعات الب�سرّية؛ لهذا فاإّن اأهّم وظائف اأنبياء 

بالنعم  فّرطوا  الذين  اأولئك  ومواجهة  للطواغيت  الت�سّدي  في  تمّثلت  اهلل 

؛  
(1(

الإلهّية؛ { ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  }

تتحّدث الآية القراآنّية بهذا العبارات الموؤّثرة التي تهّز اأعماق الإن�سان عن 

هذه الحكومات الفا�سدة التي �سعت اإلى اأن ي�ست�سري الف�ساد؛ { ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   
لوا النعم الإلهّية والإن�سانّية والطبيعّية كفرًا, اأدخلوا  ؛ فهوؤلء بدَّ

(2(

گ}
الّنا�س- الذين كان ُيفتر�س بهم التنّعم بهذه النعم- الّنار التي هم اأوجدوها 

بكفرهم وطغيانهم واأحرقوهم فيها. وقد وقف الأنبياء R بوجه هوؤلء 

)1)  �سورة البقرة, الآية: 205.

)2)  �سورة اإبراهيم, الآية: 29-28.
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وحاربوهم, ولو اأّن الأنبياء لم يت�سّدوا لمواجهتهم لما كان هناك من داٍع 

{ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      الكريم:  القراآن  ي�سّرح  ومجادلتهم.  لمحاربتهم 

.
(1(

ڭ  ڭ  } 

فـما اأكثر الأنبياء الذين دخلوا مع الموؤمنين من عباد اهلل ميادين القتال 

والحرب؛ ف�سّد َمْن كانت هذه الحروب؟ اإّن الطرف الآخر الذي ا�ستهدفه 

المخّربة  والقوى  الفا�سدة  الحكومات  تلك  اإّنما هو  مواجهتهم  الأنبياء في 

وطغاة التاريخ الذين اأهلكوا الب�سرّية وجّرعوها ال�سقاء والتعا�سة واأهلكوها.

العدل  اإقامة  الكريم  القراآن  ذكر  ولذا  الإن�سانّية؛  منقذو  فالأنبياء هم 

بو�سفها واحدة من الأهداف الكبيرة التي ت�سعى اإليها النبّوات والر�سالت: 

پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }

الأ�سل  في  كانا  اإّنما  الر�سل  واإر�سال  الكتب  فاإنزال  ؛ 
(2(

 { ڀڀ   ڀ  
لي�سود العدل والق�سط الب�سرّية, واقتالع مظاهر الظلم والغطر�سة والف�ساد 

من الوجود. 

»اإّنما   :Q قال  فقد  الح�سينQ؛  الإمام  حركة  كانت  وهكذا 

 .
(3(

خرجُت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي«

لعهد  »َمْن راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم اهلل ناكثاً  اأي�سا:  وقال 

اهلل مخالفاً ل�شّنة ر�شول اهلل يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان, ثّم لم 

.
(4(

يغّير عليه بقول ول فعل, كان حّقاً على اهلل اأن ُيدخله مدخله«

)1)  �سورة اآل عمران, الآية: 146.

)2)  �سورة الحديد, الآية: 25.

)3)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)4)  رجال النجا�سّي, �س144؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س304. 
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اأي َمْن راأى م�سدرًا للظلم والف�ساد ولم يكترث له, فعاقبته عند اهلل هي 

نف�س عاقبة ذلك الظالم والمف�سد فهو عند اهلل قد قرن م�سيره بم�سيرها. 

لقد �سّرح الإمام الح�سين Q باأّنه لم يخرج ظالمًا ول اأ�سرًا؛ ولقد كانت 

دعوة اأهل العراق لالإمام الح�سينQ من اأجل اأن يقدم اإليهم ويتوّلى 

الحكم فيهم, وقد ا�ستجاب الإمام Q لدعوتهم هذه. ولم يكن الأمر 

ي�سبو كان  ما  اإّن  بل  بالحكومة,  يفّكر  يكن  لم  الح�سين  الإمام  اإّن   بحيث 

اإليه Q هو الق�ساء على الحكومات الطاغوتّية, �شواء ح�سل ذلك عن 

 .
(1(

طريق الإم�ساك بالحكم اأم بال�ست�سهاد وبذل الدماء

 P النبّي األكرم )
ّ

استمرار )خط

والعدل:   الحّق  اإقامة  اأجل  الح�سينQمن  الإمام  حركة  كانت  لقد 

»اإّنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي محّمد اأريد اأن اآمر بالمعروف 

.
(2(

واأنهى عن المنكر«

 ونقراأ في زيارة الأربعين التي هي من اأهّم الزيارات:  »ومنح الن�شح 

.
(3(

وبذل مهجته فيك لي�شتنقذ عبادك من الجهالة وحيرة ال�شاللة«

 :P قد ذكر في الطريق حديثًا م�سهورًا عن النبّي الأكرم Q وكان

جاِئراً  �ُشلطاناً  منُكم  راأى  َمن  اهلِل P قاَل:  ر�شوَل  اإنَّ  الّنا�س,  »اأّيها 

ُم�شتحاّلً لحرم اهلل, ناكثاً لعهد اهلل, ُمخاِلفاً ل�شّنِة ر�شوِل اهلل, َيعمُل في 

عباِده بالإثِم والعدواِن, فلم ُيغّير عليِه بقوٍل ول بفعٍل, كان َحّقاً على اهلل 

.
(4(

اأن ُيدِخله َمدخلَه«

)1)  في لقاء الم�سوؤولين والعاملين في النظام الإ�سالمّي 1380/12/27�س- 2001/3/17 م.

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س329. 

)3)  م�سباح المتهّجد, �س788؛ بحار الأنوار, ج98, �س331.

)4)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.
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اإّن كلمات ذلك الإمام العظيم كّلها وكذلك الروايات التي و�سلت اإلينا 

اأّن  وا�سح, وهي  ب�سكل  الق�سّية  هذه  تبّين   ,R المع�سومين  عن  حوله 

الهدف هو: اإقامة الحّق والعدل ودين اهلل وتمكين حكومة ال�سريعة وتحطيم 

و�سائر   Pالنبّي طريق  ا�ستمرار  والطغيان. الهدف:  والجور  الظلم  بنيان 

الأنبياء �سلوات اهلل عليهم اأجمعين, حيث اإّنه Q:»يا وارث اآدم �شفوة 

.
(1(

اهلل.. يا وارث نوح نبّي اهلل«

.
(2(

ومعلوم اأي�سًا لأّي اأمر جاء الأنبياء: { پ  ڀ  ڀ} 

.
(3(

اأي اإقامة الق�سط والحّق واإيجاد الحكومة والنظام الإ�سالمّيين

مواجهة اإلمام Q لمحاوالت تحويل اإلمامة إلى سلطنة 

اإّنها  L؟  علّي  بن  للح�سين  المقابلة  الجهة  وقف في  الذي  من هو   

تلك الحكومة الظالمة الفا�سدة المنحرفة ]المتج�ّسد عملها في[: »يعمل 

؛ العالمة الأ�سا�سّية لهذه الحكومة اأّنها 
(4(

في عباد اهلل بالجور والعدوان«

كانت تتعامل مع الأّمة الّرازحة تحت �سلطتها ومع عباد اهلل وخلقه بالظلم 

والعدوان والغرور والتكّبر والأنانّية وال�ستعباد, وهذه كانت هي الخ�سو�سّية 

البارزة لتلك الحكومة. فهي قد تنّكرت للمعنوّيات واللتزام بحقوق الّنا�س. 

اإلى تلك الحكومة الطاغوتّية نف�سها  وكانت قد بّدلت الحكومة الإ�سالمّية 

المراحل  مختلف  وخالل  الإ�سالم  قبل  الأر�س  في  �سائدة  كانت  التي 

الحكومة,  هي  الإ�سالمّي  النظام  مزايا  اأبرز  من  اأّن  حين  في  التاريخّية, 

)1)  كامل الزيارات, �س375؛ بحار الأنوار, ج98, �س199.

)2)  �سورة الحديد, الآية: 25.

)3)  في لقاء اأئّمة الجمعة والجماعة ولقاء اأع�ساء مجتمع روحانّيون مبارز وجامعه روحانّيون مبارز في طهران, 

وال�سورى الم�ساعدة لموؤ�ّس�سة التبليغات الإ�سالمّية )محّرم الحرام( 1368/5/11�س- 1990/8/2 م. 

)4)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304؛ بحار الأنوار, ج4, �س382.
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واأنَّ من اأبرز مظاهر المجتمع المثالّي الذي يريد الإ�سالم ت�سييده هو �سكل 

ذلك  في  بارزة  �سخ�سّيات  عّبر  وكما  الحاكم.  و�سيرة  وطبيعتها  الحكومة 

الع�سر اأّن �سالطين الجور كانوا قد بّدلوا الإمامة اإلى �سلطنة.

والإمامة اإّنما تعني قيادة ركب الّدين والّدنيا؛ في قافلٍة ي�سير فيها الجميع 

 وباتجاه واحٍد, وهناك �سخ�س ير�سد الباقين؛ فاإن �سلَّ اأحدهم 
ٍ
نحو هدف �سام

موا�سلة  على  حّثه  اأحدهم  تعب  واإذا  اإليها,  واأعاده  انت�سله  القافلة  م�سار  عن 

الطريق, واإن ُجرحت قدم واحد منهم داواها, وهو من يرفد الجميع بالعون 

با�سم»الإمام«؛  الإ�سالمّي  الإ�سطالح  في  ُي�سّمى  ما  وهذا  والمادّي؛  المعنوّي 

التي  وال�سلطنة  المقابلة.  الجهة  في  فهي  ال�سلطنة  واأّما  الهدى,  اإمام  اأي 

بمعنى الملكّية الموروثة هي اأحد اأ�سكال ال�سلطنة, لذلك ل يطلق على بع�س 

ال�سالطين في العالم ا�شم �سلطان, لكن بواطنهم �سلطوّية تختزن الت�سّلط على 

الب�سر؛ فاأّيما �سخ�س جاء وفي اأّية حقبة تاريخّية واأّيًا كان ا�سمه, اإذا ما قابل 

�سعبه اأو ال�سعوب الأخرى بمنطق القّوة فذاك هو ما ي�سّمى »�شلطنة«.

ذلك  اإلى  الإ�سالمّية  الإمامة  هوؤلء  بّدل  الح�سين  الإمام  ع�سر  وفي 

ال�سيء الذي: »يعمل في عباد اهلل بالجور والعدوان«. 

.
(1(

فكان اأن انبرى الإمام الح�سين لمقارعة هكذا و�سع

1381/1/9�س-  »دوكوهة«  مقر  في  ال�سعب  �سرائح  ومختلف  الجبهة  زّوار  من  غفيرة  ح�سود  في    (1(

2001/3/29م. 



ةلإ�شالح
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وجوب النهوض إلصالح المجتمع اإلسالمّي

اإلى حرف  اأّدت  اأو حادثًة ما,  اأّن يدًا   هو: لو 
(1(

ال�سوؤال الذي يبقى هنا

P عن م�ساره, فما هو التكليف؟  ذلك القطار اّلذي �سّيره النبّي الأكرم 

لو انحرف المجتمع الإ�سالمّي وبلغ النحراف درجًة خيف معها على اأ�سل 

الإ�سالم والمعارف الإ�سالمّية من انحرافها جميعًا, فما العمل؟

اأحكام  تبقى  لكن  الّنا�س,  تف�سد  تارة  النحراف:  من  نوعان  لدينا 

الإ�سالم �سليمة؛ ومثل هذا الإنحراف يح�سل في كثير من الأوقات. وتارة 

اأخرى ينحرف الّنا�س ويف�سد اأي�سًا الحّكام والعلماء ومبّلغو الّدين! واأ�سا�سًا 

ل ي�سدر الّدين ال�سحيح عن الفا�سدين, فهم يحّرفون القراآن والحقائق, 

منكرًا  المعروف  وي�سبح  ح�سنات.  وال�سّيئات  �سّيئات  الح�سنات  ويبّدلون 

التجاه  هذا  في   - الإ�سالم  ر�سمه  الذي  الخّط  وينقلب  معروفًا,  والمنكر 

مثاًل- 180 درجة! فلو ابتلي النظام والمجتمع الإ�سالمّي بمثل هذا الأمر, 

فما هو التكليف حينئٍذ؟

الفر�سة  وكانت   Q الح�سين  الإمام  زمن  النحراف في  ظهر  وقد 

قد  فالنحراف  يثور,  اأن   Q الح�سين  على  كان  لذا  للقيام,  منا�سبة 

اإي�سال  اأقام النظام الإ�سالمّي وكان هدفه  اأّن النبّي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله قد  اإلى  )1)  مع الإ�سارة هنا 

النا�س اإلى الكمال ومقام عبودّية اهلل تعالى؛ وهنا يطرح �سوؤال, وهذا الق�سم من البحث هو في �سدد بيان 

ال�سوؤال والإجابة عليه. 
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الإ�سالم  يراع  لم  معاوية  بعد  ال�سلطة  تّولى  اّلذي  ال�سخ�س  لأّن  ظهر؛ 

وينتهك  والفح�ساء  والمجون  الخمر  في  منغم�سًا  فكان  الظاهر,  في  حّتى 

؛ ويطعن في القراآن وين�سد ال�سعر المخالف له المنكرة 
(1(

الحرمات علنًا

رئي�س  ي�سّمى  كان  لكونه  الأمر  غاية  الإ�سالم!  بمخالفة  ويجاهر   ,
(2(

علنًا

الم�سلمين, فهو لم ُيرد اأن يق�سي على ا�سم الإ�سالم. لكّنه لم يكن عاماًل 

بالإ�سالم, ول محّبًا له ول مهتّمًا به, بل كان بعمله هذا كنبع الماء الآ�سن 

]العفن[, الذي ير�سح منه الماء با�ستمرار وي�سيل خارجًا ويف�سد ما حوله, 
يكون  هكذا  الإ�سالمّي!  المجتمع  �سيعّم  الذي  الآ�سن  الماء  بمثابة  فوجوده 

الحاكم الفا�سد, فالأّن الحاكم يترّبع على راأ�س القّمة, فما ي�سدر عنه ل 

يبقى في مكانه- خالفًا للنا�س العادّيين- بل ي�سيل ليمالأ ما حوله ويغمر 

الهرم باأ�سره!

ارتفع  وكّلما  به.  الخا�ّس  موقعه  لديه  العادّيين  الّنا�س  من  واحد  كّل 

الإن�سان اأكثر كّلما ارتفعت منزلته في المجتمع, وكان ف�ساده و�سرره اأكثر. 

واأّما ف�ساد الّنا�س العادّيين فمن الممكن اأن يقت�سر على اأنف�سهم, اأو على 

البع�س مّمن حولهم؛ لكن لو ف�سد من هو قائم على راأ�س ال�سلطة فاإّن ف�ساده 

ينت�سر ويعّم كّل الأر�س, كذلك لو �سُلح, فاإّن �سالحه ينت�سر ويعّم الدنيا.

خليفة  للم�سلمين!  خليفة  معاوية,  بعد  اأ�سبح,  الف�ساد  بهذا  ف�سخ�ٌس 

.
(3(

ر�سول اهلل P, فهل هناك انحراف اأكبر من هذا؟!

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س286-288؛ مروج الذهب, ج3, �س68-67.

)2)  رو�سة الواعظين, �س191؛ تذكرة الخوا�س, �س261-260.

)3)  من خطبة الجمعة في طهران, )عا�سوراء 1416هـ) 1374/3/19�س.
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وجوب الثورة عند ظهور فساد جذرّي

قال الإمام الح�سين Q في خطبته الأولى بعد و�سوله اإلى كربالء: 

»قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون«, ثّم قال: »األ ترون اإلى الحّق ل ُيعمل 

 
(1(

به واإلى الباطل ل ُيتناهى عنه ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه محّقاً..«

اإلى اآخر الخطبة. 

الواجب  وهذا  بواجب.  للقيام  نه�س  قد  الح�سين  الإمام  اأّن  الخال�سة: 

هو  الواجب  وهذا  التاريخ.  طول  على  فردًا  فردًا  الم�سلمين  باآحاد  متعّلق 

على  وخيف  بنيويٌّ  ف�ساٌد  الإ�سالمّي  المجتمع  نظام  واجه  كّلما  اأّنه  بمعنى 

.
(2(

اأحكام الإ�سالم من اأن تتبّدل كّلّيًا فعلى كّل م�سلم النهو�س

انحراف المجتمع اإلسالمّي؛ أرضّية موجبة للثورة

اإلى حرف  اأّدت  اأو حادثًة ما,  اأّن يدًا   هو: لو 
(3(

ال�سوؤال الذي يبقى هنا

التكليف؟  النبّي الأكرم P عن م�ساره, فما هو  اّلذي �سّيره  ذلك القطار 

لو انحرف المجتمع الإ�سالمّي وبلغ النحراف درجًة خيف معها على اأ�سل 

الإ�سالم والمعارف الإ�سالمّية من انحرافها جميعًا, فما العمل؟

اأحكام  تبقى  لكن  الّنا�س,  تف�سد  تارة  النحراف:  من  نوعان  لدينا 

الإ�سالم �سليمة؛ ومثل هذا النحراف يح�سل في كثير من الأوقات. وتارة 

اأخرى ينحرف الّنا�س ويف�سد اأي�سًا الحّكام والعلماء ومبّلغو الّدين! واأ�سا�سًا 

ل ي�سدر الّدين ال�سحيح عن الفا�سدين, فهم يحّرفون القراآن والحقائق, 

)1)  اللهوف, �س48؛ بحار الأنوار, ج44, �س192؛ الطبرّي ) مع اختالف ب�سيط(, ج4, �س305.

)2)  في خطبة الجمعة في طهران )عا�سوراء 1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م.

)3)  مع الإ�سارة هنا اإلى اأّن النبّي الأكرم P قد اأقام النظام الإ�سالمّي وكان هدفه اإي�سال النا�س اإلى الكمال 

ومقام عبودّية اهلل تعالى؛ وهنا يطرح �سوؤال, وهذا الق�سم من البحث هو في �سدد بيان ال�سوؤال والإجابة عليه. 
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منكرًا  المعروف  وي�سبح  ح�سنات.  وال�سّيئات  �سّيئات  الح�سنات  ويبّدلون 

التجاه  هذا  في   - الإ�سالم  ر�سمه  الذي  الخّط  وينقلب  معروفًا,  والمنكر 

مثاًل- 180 درجة! فلو ابتلي النظام والمجتمع الإ�سالمّي بمثل هذا الأمر, 

فما هو التكليف حينئٍذ؟

الفر�سة  الح�سين Q وكانت  الإمام  زمن  في  النحراف  ظهر  وقد 

قد  فالنحراف  يثور,  الح�سين Q اأن  على  كان  لذا  للقيام,  منا�سبة 

ظهر؛ لأّن ال�سخ�س اّلذي تّولى ال�سلطة بعد معاوية لم يراع الإ�سالم حّتى 

في الظاهر, فكان منغم�سًا في الخمر والمجون والفح�ساء وينتهك الحرمات 

؛ وكان ين�سد ال�سعر المخالف للقراآن والّدين علنًا ويجاهر بمخالفة 
(1(

علنًا

اأن  ُيرد  لم  فهو  الم�سلمين,  رئي�س  ي�سّمى  كان  لكونه  الأمر  لالإ�سالم! غاية 

يق�سي على ا�سم الإ�سالم. لكّنه لم يكن عاماًل بالإ�سالم, ول محّبًا له ول 

مهتّمًا به, بل كان بعمله هذا كنبع الماء الآ�سن ]العفن[, الذي ير�سح منه 

الماء با�ستمرار وي�سيل خارجًا ويف�سد ما حوله, فوجوده بمثابة الماء الآ�سن 

الذي �سيعّم المجتمع الإ�سالمّي! هكذا يكون الحاكم الفا�سد, فالأّن الحاكم 

يترّبع على راأ�س القّمة, فما ي�سدر عنه ل يبقى في مكانه- خالفًا للنا�س 

العادّيين- بل ي�سيل ليمالأ ما حوله ويغمر الهرم باأ�سره!

ارتفع  وكّلما  به.  الخا�ّس  موقعه  لديه  العادّيين  الّنا�س  من  واحد  كّل 

الإن�سان اأكثر, كّلما ارتفعت منزلته في المجتمع, وكان ف�ساده و�سرره اأكثر. 

واأّما ف�ساد الّنا�س العادّيين فمن الممكن اأن يقت�سر على اأنف�سهم, اأو على 

البع�س مّمن حولهم؛ لكن لو ف�سد من هو قائم على راأ�س ال�سلطة فاإّن ف�ساده 

ينت�سر ويعّم كّل الأر�س, كذلك لو �سُلح, فاإّن �سالحه ينت�سر ويعّم الدنيا.

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س286-288؛ مروج الذهب, ج3, �س68-67.
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خليفة  للم�سلمين!  خليفة  معاوية,  بعد  اأ�سبح,  الف�ساد  بهذا  ف�سخ�ٌس 

.
(1(

ر�سول اهلل P, فهل هناك انحراف اأكبر من هذا؟!

وظيفة المجتمع في مقابل االنحراف عن النظام اإلسالمّي

عن اأبي عبد اهلل الح�سين Q في و�سّيته لأخيه محّمد بن الحنفّية: »واإّني 

لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً, ول مف�شداً ول ظالماً, واإّنما خرجت لطلب الإ�شالح 

في اأّمة جّدي P, اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر, واأ�شير ب�شيرة 

باذًل فينا مهجته وموّطناً  »من كان  اأّنه قال:  , وعنه Q اأي�سًا 
(2(

جّدي«

.
(3(

على لقاء اهلل نف�شه فليرحل معنا فاإّنني راحل م�شبحاً اإن �شاء اهلل«

الإ�سالح  وهو  التحّرك؛  اأهداف  ولَيْين 
ُ
الأ الجملتين  يبّين Q في 

اأ�سابت  التي  المنحرفة  اإ�سالح وت�سحيح الحركة  اأي  النبّي P؛  اأّمة  في 

  Pسّيره ر�سول اهلل� الذي  القطار  الإ�سالمّي بالعوجاج, كحال  المجتمع 

قد  واأغرا�سهم  وجهلهم  بخيانتهم  بع�سهم  ولكّن  اتجاه,  في  ته  �ِسكَّ على 

ثّم زادوا ذلك  البداية غّيروا م�ساره ب�سع درجات  كّلّيًا, في  غّيروا م�ساره 

اأكثر فاأكثر حّتى ا�ستطاعوا اأن يبّدلوا م�ساره كّلّيًا.

المدينة  من  وبخروجه  العظيمة  الح�سين Q بحركته  الإمام  اأراد 

اأن يقول: »اإّنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي«. لقد طرح ق�سّية 

اإ�سالح وت�سحيح اتجاه الحركة وتثبيت النظام الإ�سالمّي وا�ستحكامه؛ اأي 

و�سع تلك القيم الإ�سالمّية نف�سها في مو�سعها تحت راية الحكومة الإلهّية, 

والتي هي بذاتها اإحدى القيم الإ�سالمّية. 

)1)  من خطبة الجمعة في طهران, )عا�سوراء 1416هـ) 1374/3/19�س.

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)3)  اللهوف �س38؛ نزهة الناظر, �س86.
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حتمًا؛  الحكومة  ت�سكيل  الح�سين Q هو  الإمام  هدف  يكن  لم 

التحّرك؛  عن  نظره  �سرف  يتحّقق  اأن  يمكن  ل  ذلك  اأّن  علم  اإذا  بحيث 

ولم يكن هدفه اأي�سًا هو ال�سهادة حتمًا؛ بحيث لو ُفر�س اأّنه حدث خالل 

ا�ست�سهد.  اأن  ينبغي  قال:  بل  يقبل,  لم  �سهادته,  دون  تحول  اأمور  م�سيره 

واإّنما  Q؛  اأّي من هذين الأمرين هدفًا لالإمام الح�سين  ل! لم يكن 

كان الهدف �سيئًا اآخر. كان الهدف اأن يبّين للعالم في ع�سره, للم�سلمين 

ُوجدت  كّلما  اأّنه  القادمة,  ولالأجيال  الإ�سالمّية,  الحقائق  تنا�سوا  الذين 

والت�سكيالت  النظام  كان  فكّلما  الوظيفة.  هي  فهذه  كهذه,  ظروٌف 

والتي  �ساهدتموها  التي   - ال�ساكلة  هذه  على  الحياة  ونمط  الجتماعّية 

الذي  العمل  هذا  فوظيفتكم هي   - كلماته  �سائر  الإمام Q في  نها  بيَّ

قمت اأنا به؛ الخروج, والثورة, وعدم ال�ستكانة, وعدم ال�سعي وراء المزيد 

من الأ�سحاب كمقّدمة لزمة للقيام بالعمل؛ بل عليكم اأن ت�سعوا اأرواحكم 

على اأكّفكم والم�سّي قدمًا. والنتيجة في مثل هذه الثورة, بح�سب الظاهر 

اإلى  �سُتف�سي  اأّنها  اأو  ظاهرّيًا-  �سُتهزم-  اأّنها  اأو  الحكومة,  نيل  اإّما  هي 

ال�سهادة, والتي هي ن�سٌر اأي�سًا.

ب�سورة  التكليف  وبيان  الر�سالة.  هذه  اإي�سال  هو  والأ�سا�س  الأ�سل 

علّي L نه�سة  بن  الح�سين  الإمام  نه�سة  اإذًا,  تج�سيدّية.  ]عملّية[ 
ملهمة ملّقنة للدرو�س, وحركة مج�ّسدة للتكليف والوظيفة الإ�سالمّية. هذه 

.
(1(

الثورة كانت لبيان هذه المقا�سد

1366/6/1�س-  اهلل(  ثار  الأّول  )الفيلق  طهران  لمحافظة  والجماعات  الجمعة  اأئّمة  ملتقى  في    (1(

1988/8/23م.
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اإلصالح في المجتمع اإلسالمّي, الواجب الكبير

الهدف عبارة عن: اإعادة المجتمع الإ�سالمّي اإلى الخّط ال�سحيح. متى 

وال�ستبداد,  والظلم  الجهل  ويعّم  الطريق  يتبّدل  يكون عندما  يكون هذا؟ 

الأر�سّية  وتوّفر  الم�سلمين,  انحراف  اإلى  اأ�سخا�س  خيانة  توؤّدي  وعندما 

والظروف لذلك.

ليقوم  الح�سين Q نه�س  الإمام  اإّن  والقول:  ال�ستنتاج  يمكن  اإذًا 

والمجتمع  النظام  بناء  تجديد  عن  عبارة  هو  الذي  الكبير  الواجب  بذلك 

المجتمع  في  الكبيرة  النحرافات  مواجهة  في  النهو�س  اأو  الإ�سالمّي, 

 .
(1(

الإ�سالمّي

بيان األرضّية المناسبة للثورة اإلصالحّية

لم ينحرف المجتمع الإ�سالمّي في زمن النبّي الأعظمP وزمن اأمير 

الح�سن Q عندما  الإمام  زمان  وفي  ال�سكل؛  الموؤمنين Q بذلك 

النحراف  عالمات  اأّن  من  وبالرغم  ال�سلطة,  راأ�س  على  معاوية  كان 

على  منه  ُيخاف  الذي  الحّد  اإلى  ي�سل  لم  اآنذاك  لكّنه  ظهرت,  قد 

الإمام  زمان  في  ظهر  قد  النحراف  هذا  لكنَّ  لالإ�سالم.  الكّلّي  التبديل 

على  فكان   ,Q الإمام  اأمام  متاحة  الفر�سة  الح�سين Q وكانت 

الإمام الح�سين Q اأن يقوم: اإذ قد ُوجد النحراف.

وكانت الأر�سّية ممّهدة اأي�سًا. ما معنى اأّن الأر�سّية ممّهدة؟ هل معناه 

عدم وجود الخطر؟ كاّل, فالخطر موجود. فهل من الممكن اأن يبقى من هو 

على راأ�س ال�سلطة �ساكتًا اأمام معار�سيه ول يخلق لهم المخاطر؟ اإذًا هي 

)1)  خطبة الجمعة في طهران )عا�سوراء 1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م. 
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الحرب. تريد اأن تنزله عن عر�س ال�سلطة وهو يجل�س متفّرجًا عليك! من 

الطبيعّي اأّنه �سي�سّدد لك ال�سربات اأي�سا. اإذًا الخطر موجود.

 فعندما نقول: الوقت منا�سب, فمعناه اأّن الظروف في المجتمع الإ�سالمّي 

اإلى الّنا�س في ذلك الع�سر  ُيبّلغ الإمام الح�سينQ نداءه  مواتية لأن 

وعلى مّر التاريخ.

فلو اأراد الإمام الح�سين Q الثورة في ع�سر معاوية لُطم�س نداوؤه؛ 

�سماع  فيها  للنا�س  يمكن  ل  ب�سكل  كانت  وال�سيا�سات  الحكم  لأّن  وذلك 

حّقانّية قول الحّق؛ لذلك لم ُيقدم الإمام الح�سين Q على �سيء ولم 

؛ لأّن الظروف لم 
(1(

يُثر اأّيام خالفة معاوية, وكان اإمامًا لمّدة 10 �سنوات

الح�سن Q موجودًا,  الإمام  كان   ,Q وقبله  موؤاتية.  اآنذاك  تكن 

ولم يُثر اأي�سًا, لنف�س ال�سبب, اأي عدم موؤاتاة الظروف. لي�س لأّن الإمامين 

الح�سنين  Lلم يكونا- اآنذاك- اأهاًل لهذا العمل.

فال فرق بين الإمام الح�سن Q وبين الإمام الح�سين Q؛ ول 

الإمام  بين  ال�سّجاد Q, ول  الإمام  وبين   Q الح�سين الإمام   بين 

الح�سن  الإمام  الهادي Q اأو  علّي  الإمام  وبين   Q الح�سين

اأّنه قام بهذا  اإّن الإمام الح�سين Q حيث  الع�سكرّي Q. بالطبع, 

واأّما من ناحية  اأرفع مّمن لم يقم به,  الناحية مقام  الجهاد فله من هذه 

الإمامة فالكّل مت�ساوون, ولو وقع هذا الأمر في ع�سر اأّي واحد منهم لثار 

واأّدى تلك الوظيفة ونال تلك المنزلة.

فالإمام الح�سين Q اأ�سبح في مواجهة هكذا انحراف, والظروف 

كانت مواتية لهQ, فال محي�س من تاأدية هذا التكليف, ول عذر. 

)1)  دلئل الإمامة, �س177.
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لهذا فعندما قال له عبد اهلل بن جعفر ومحّمد بن الحنفّية وعبد اهلل بن 

عّبا�س- اّلذين كانوا من العالمين بالّدين والعارفين باأحكامه, ولم يكونوا 

, اأرادوا اأن يقولوا: اإّن 
(1(

من عاّمة الّنا�س-: اإّن تحّركك فيه خطر فال تذهب

التكليف قد �سقط عنك لوجود الخطر في طريق اأدائه. فهوؤلء لم يدركوا 

الخطر  لأّن  الخطر؛  بوجود  ي�سقط  اّلذي  بالتكليف  لي�س  التكليف  هذا  اأّن 

اأن يثور �سّد هكذا  موجود في مثل هذا التكليف دومًا, فهل يمكن لإن�سان 

�سلطة مقتدرة في الظاهر ول يواجه خطرًا؟! فهذا التكليف دائمًا ي�ستبطن 

كانوا  الخمينّي}.  الإمام  به  قام  الذي  ذاته  التكليف  وهو  الخطر. 

فلم 
َ
اأ لل�ساه,  مواجهتكم  في  هو  الخطر  اإّن  عليه(  اهلل  له)ر�سوان  يقولون 

يكن الإمام ل يعلم بالخطر؟ األم يكن الإمام يعلم اأّن جهاز الأمن البهلوّي 

كان يعتقل الإن�سان ويعّذبه ويقتل اأ�سدقاءه وينفيهم؟ األم يكن الإمام يعلم 

.
(2(

كّل ذلك؟!

 Q اإلصالح في كالم اإلمام الحسين

في مجال الإ�سالح, ُروى عن الإمام الح�سين Q عبارتان: 

.
(3(

»خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي«

(4(

»لُنِرَي المعالم من دينك وُنظهر الإ�شالح في بالدك«

)1)  ر�سالة عبد اهلل بن جعفر اإلى اأبي عبد اهلل Q, الفتوح, ج5, �س67؛ الإر�ساد, ج2, �س68-69. بحار 

الأنوار, ج44, 366 و �س326-327. حديث محّمد بن الحنفّية مع اأبي عبد اهلل Q, الكامل في التاريخ, 

ج4, �س16-17. اللهوف, �س39-40. حديث عبد اهلل بن عّبا�س مع اأبي عبد اهلل Q, الطبقات الكبرى, 

الخام�سة, 1, �س450؛ دلئل الإمامة, �س181-182؛ بحار الأنوار, ج44, �س365-364. 

)2)  في خطبة الجمعة, طهران, )عا�سوراء1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م. 

)3)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)4)  تحف العقول, �س329؛ بحار الأنوار, ج97, �س81.
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اأي اأريد الإ�سالح في الأّمة الإ�سالمّية والبالد الإ�سالمّية. كان هذا �سعار 

 .
(1(

Qالإمام الح�سين

ه ممكن
ّ
اإلصالح؛ صعب لكن

هل  �سّكته؟  عن  القطار  ينحرف  عندما  الياأ�س  يحّل  اأن  ينبغي  هل 

اإّنه  اأمرًا �سعبًا حيث  كان  واإن  نعم!  الجواب:  خّطه؟  اإلى  اإعادته  بالإمكان 

 يحتاج اإلى حركة كحركته وم�سيره في المّرة الأولى, وقد كانت حركة الإمام 

الح�سين Q كهذه الحركة, حيث اأعاد الإمام Q من خالل ثورته 

ونه�سته قطار دين الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي- الذي انحرف عن م�ساره 

 .
(2(

وكان يّتجه نحو المادّية والف�ساد التاّم- اإلى حالته الأولى

 نتيجة النهوض والثورة اإلصالحّية

اأحيانًا تتوّفر الظروف ]للقيام والثورة[, واأحيانًا ل تكون كذلك. لكّنها 

في زمن الإمام الح�سين Q كانت مهّياأة, وفي زماننا كانت اأي�سًا مهّياأة؛ 

حيث قام الإمام الخمينّي بهذا العمل نف�سه. كان الهدف واحدًا. بالنتيجة, 

عندما ي�سعى الإن�سان وراء هذا الهدف ويريد القيام والثورة �سّد الحكومة 

والنظام  والمجتمع  الإ�سالم  يعيد  لكي  ذلك  اإّنما  الف�ساد,  ومركز  الباطلة 

الإ�سالمّي اإلى مركزه ال�سحيح؛ ففي زمن قد يتّم النهو�س والثورة وينتهي 

الأمر بالحكومة؛ وهذا اأحد اأ�سكاله؛ فقد ح�سل بحمد اهلل في زماننا على 

بال�سهادة؛  بل  بالحكومة؛  الثورة  تنتهي  ل  قد  اآخر  وقت  وفي  النحو؛  هذا 

ففي هذه ال�سورة الثانية األ تكون الثورة واجبة؟ اأو ل يكون فيها فائدة اإن 

)1)  خطبة الجمعة 1379/1/26�س- 2001/4/15 م. 

)2)  في ح�سد من عنا�سر ومنت�سبي فيلق علّي بن اأبي طالب Q, 1367/5/23�س- 1989/8/14م. 
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كانت نتيجتها ال�سهادة؟ كاّل, اإّن الثورة واجبة واإن انتهت بال�سهادة, فلهذه 

الحركة ولهذه النه�سة فائدة في كال ال�سورتين- �سواء انتهت بال�سهادة اأم 

بالحكومة- غاية الأمر اأّن لكّل منهما نوَع فائدة مختلفة.

يجب القيام  والتحّرك. هذا هو العمل الذي قام به الإمام الح�سين  Q؛ 

لم  وهي  الحركة.  بهذه  قام  من  الإمام Q اأّول  كان  النتيجة  في  لكن 

تحدث قبله؛ اإذ في زمن النبّي P وزمن اأمير الموؤمنين Q لم يحدث 

مثل ذلك النحراف, ولو اأّنه كان قد وقع انحراف في بع�س الموارد؛ اإّل اأّنه 

لم تكن الأر�سّية المنا�سبة متوّفرة ولم يكن المقت�سي موجودًا. وقد توّفرا 

في زمن الإمام الح�سين Q. هذا هو اأ�سل الق�سّية فيما يتعّلق باأ�سل 

 .
(1(

النه�سة الح�سينّية

)1)  في ح�سد من عنا�سر ومنت�سبي فيلق علّي بن اأبي طالب Q, 1367/5/23�س- 1989/8/14م. 





 ةلألر بامّعروف 

وةم�هي عن ةمّ�كر
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روح ثورة عاشوراء

.
(1(

»اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر«

اإّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما روح هذه الحركة وحقيقتها. 

فالإمام علي Q يقول: اأريد اأن اأنهى عن ذلك الف�ساد والمنكر واأدعو 

الإمام  حركة  حقيقة  هي  هذه  به.  واآمرهم  الإ�سالم  معروف  اإلى  الّنا�س 

 .
(2(

Q الح�سين

اإلصالح في إطار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقول الإمام الح�سين Q: »اأريد اأن اآمر بالمعروف«, بمعنى اأّنه ل اإمكانّية 

وال�سير  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بدون   
(3(

الإ�سالح هذا  لتحّقق 

.
(4(

ذاته الم�سير  هذا  وفي  نف�سها  ال�سيرة  بهذه  ال�سير  اأي   ,P النبّي ب�سيرة 

ثورة أبي عبد الله Q مصداق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تن�سر  التي  ال�سلطة  تلك  والجور؛  الظلم  �سلطان  على  التغيير  اأو  الثورة 

الف�ساد والجهاز الذي ي�سوق الّنا�س نحو الخ�سران والفناء المادّي والمعنوّي, 

)1)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)2)  كلمته في 1361/8/4�س- 1983/10/26 م. 

اآمر  اأن  اأريد  اأّمة جّدي محّمد  الإ�سالح في  اإّنما خرجت لطلب  تقول:«  التي  الرواية  اإلى ق�سم من  اإ�سارة    (3(

بالمعروف واأنهى عن المنكر..« بحار الأنوار, ج44, �س329. 

)4)  في موؤتمر اأئّمة الجمعة والجماعات, طهران, 1366/6/1�س- 1988/8/23 م. 
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 ,L تلك الثورة والتغيير كانت ال�شّر في حركة الإمام الح�سين بن علّي

حيث  المنكر؛  عن  والنهي  بالمعروف  لالأمر  م�سداق  بالتاأكيد  هو  والذي 

ينبغي الهتمام بهذه النقاط في باب التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن 

.
(1(

المنكر

الإمام  ثورة  اأّن  وهي:  ال�سورة,  بهذه  الق�سّية  تلخي�س  يمكننا 

النظام  بناء  اإعادة تجديد  لتاأدية واجب عظيم هو  الح�سين Q كانت 

المجتمع  في  الخطيرة  النحرافات  �سّد  الثورة  اأو  الإ�سالمّي؛  والمجتمع 

الإ�سالمّي. وهذا ما يتّم من خالل الثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي 

اإّنه م�سداق عظيم لالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  عن المنكر, بل 

والثورة قد تكون نتيجتها اإقامة الحكومة, وقد تكون نتيجتها ال�سهادة, وقد 

كان الإمام الح�سين Q م�ستعّدًا لكلتا النتيجتين. 

.
(2(

»واإّنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي«

اإذًا, عنوان هذا العمل هو الإ�سالح ذاته, اأريد الإ�سالح.

هذا الإ�سالح هو عن طريق الخروج؛ اأي النهو�س والثورة. 

بهذا  �سّرح  تقريبًا  هو  تلك,  و�سّيته  الإمام Q في  ذكره  ما  وهذا 

اأجل  من  قيام  القيام  وهذا  والقيام,  الخروج  اأريد  اأّوًل:  فقال  المعنى. 

الإ�سالح, ولي�س قيامًا من اأجل الحكومة حتمًا, كما اأّنه لي�س قيامًا من اأجل 

اأن اأ�سقط �سهيدًا حتمًا, بل اإّنما اأريد الإ�سالح.

)1)  في لقاء العلماء وطاّلب العلوم الدينّية, 1371/5/7�س- 1992/7/29 م. 

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س329.
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الظروف, حينًا,  تكون  فقد  الهّين,  بالأمر  لي�س  الإ�سالح  فاإّن  وبالطبع 

ال�سلطة,  بزمام  ويم�سك  الحكم  �سّدة  اإلى  الإن�سان  ي�سل  بحيث  ب�سورة 

وحينًا اآخر ل يمكنه القيام بهذا العمل وُي�ست�سهد. فالثورة في كلتا الحالتين 

واأنهى  بالمعروف  اآمر  اأن  »اأريد   :Q يقول  ثّم  الإ�سالح.  لأجل  تكون 

لالأمر  م�سداق  هو  الإ�سالح  وهذا   .
(1(

جّدي« ب�شيرة  واأ�شير  المنكر  عن 

.
(2(

بالمعروف والنهي عن المنكر

)1)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)2)  خطبة الجمعة في طهران )عا�سوراء 1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م.





وجوب ةم�هو��

محفظ ةلإ�شالم
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ة النبّي P والنظام اإلسالمّي
ّ
إحياء سن

عندما كان الإمام Q بمّكة, بعث كتابين, الأّول اإلى روؤ�ساء الب�سرة 

 Qالإمام به  بعث  الذي  الكتاب  في  جاء  الكوفة,  روؤ�ساء  اإلى  والثاني 

اإلى روؤ�ساء الب�سرة: »وقد بعثت ر�شولي اإليكم بهذا الكتاب, واأنا اأدعوكم 

حييت, فاإن 
ُ
ميتت والبدعة قد اأ

ُ
اإلى كتاب اهلل و�شّنة نبّيه, فاإّن ال�شّنة قد اأ

.
(1(

هِدكم �شبيل الر�شاد«
َ
ت�شمعوا قولي وتطيعوا اأمري اأ

اأي: اأريد اأن اأزيل البدعة واأحيي ال�سّنة؛ فاإّن ال�سّنة قد اأميتت والبدعة 

قد اأحييت! فاإن ت�سمعوا قولي وتّتبعوني فطريق الحّق معي؛ اأي: اأريد القيام 

 Pالنبّي �سّنة  واإحياء  الإ�سالم  اإحياء  هو  الذي  العظيم  التكليف  بهذا 

.
(2(

والنظام الإ�سالمّي

النهوض لرفع الخطر عن الّدين

اإّن ال�سيء الذي دفع الإمام الح�سين Q اإلى هذا الجهاد ال�سعب اأّنه 

كان ي�سعر اأّن دين اهلل في خطر. كّلما �سعر الإن�سان اأّن الّدين بحاجة اإليه, اإلى 

.
(3(

روحه, اإلى ماله, اإلى قّوته, اإلى ل�سانه واإلى م�ساعره؛ وجب عليه اأن يقّدمها

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س266.

)2)  في خطبة الجمعة في طهران )عا�سوراء 1416), 1374/3/19�س- 1995/6/9 م.

)3)  في جموع عنا�سر فيلق فجر19-�سيراز, 1367/5/24�س- 1989/8/15 م. 
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تحّمل األخطار في سبيل مواجهة أعداء اإلسالم 

خطر؛  في  الإ�سالم  باأّن  الإن�سان  �سعر  كّلما  اأّنه  عا�سوراء,  درو�س  اأحد 

وكّلما �سعر اأّن العدّو قد حاك لالإ�سالم مخّططًا خطيرًا؛ يجب النزول اإلى 

الميدان, ينبغي اأن يعّد نف�سه لتقّبل الأخطار. مهما كان هذا الخطر, حّتى 

لبيا�س  موجب  هو  وافتخار؛  اهلل  �سبيل  في  �سهادة  القتل  هذا  لأّن  القتل! 

.
(1(

الوجه واأ�سا�س لل�سعادة؛ وهو اأ�سا�س ال�سعادة

ً
وجوب السعي إلبقاء اإلسالم حّيا

اختيار الزمان؛ بمعنى اأّنه في اأّي زمان يكون الفداء والت�سحية؟ واأين؟ 

وفي اأّي ميدان؟ هذا مهّم جّدًا. لقد اختار الح�سين بن علّيLالزمان 

بدّقة, فتحّرك تحديدًا عند ذلك الحّد الفا�سل بين موت الإ�سالم وحياته. 

فاإلى اأحد جانبي هذا الحّد كان موت الإ�سالم؛ واإلى الجانب الآخر كانت 

حياة الإ�سالم؛ والإمام الح�سين Q بحركته هذه, اأبقى الإ�سالم حّيًا. 

اأن  الإن�سان  الإ�سالم حّيًا, على  بقاء  اأجل  اأّنه من  الم�ساألة؛ وهي  هذه هي 

ي�ستفيد من كّل الإمكانات في �سبيل الت�سحية؛ من اأجل الت�سحية والفداء 

.
(2(

في حّده الأعلى

 لقد تغّيرت اأو�ساع الإ�سالم - خالل تلك ال�سنوات الخم�سين اأو ال�سّتين 

اإّنهم قّيدوا  اإلى ذلك الو�سع بحيث  بعد وفاة النبّي الأعظمP- وو�سلت 

فلذة كبد ر�سول اهلل وقتلوه؛ قتلوا واأ�سروا اأبناء وفلذات كبد النبّيP علنًا 

وعلى المالأ؛ اأمثال الإمام الح�سينQ وزينب الكبرىO. ف�لو لم 

)1)  في ح�سد من لواء » فتح 48«, 1367/5/27�س- 1989/8/18 م.

)2)  في مقر كربالء في الأهواز, 1367/6/2�س- 1989/8/24 م.
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يقم الإمام الح�سينQ بهذا العمل, لم تكن �ستم�سي برهة وجيزة من 

الزمن حّتى يزول الإ�سالم من اأ�سا�سه. فالإمام الح�سينQ كان- في 

التي  الخيمة  هذه  بدمائه  حفظ  الذي  العظيم  الوتد  ذلك  بمثابة  الواقع- 

�سربها الطوفان. وهذا العمل لي�س اأكبر ملحمة في تاريخ الإ�سالم وح�سب؛ 

.
(1(

بل هو اأكبر ملحمة في التاريخ قاطبة

ضرورة إنقاذ المجتمع من الضالل والجهل 

في اإحدى زيارات الإمام الح�سين Q التي ُتقراأ في الأربعين توجد 

من  عبادك  لي�شتنقذ  فيك  مهجته  وهي:»وبذل  عظيم  معنى  ذات  جملة 

.
(2(

الجهالة«

الجملة.  هذه  في  الح�سين Q مكنوزة  الإمام  ت�سحية  فل�سفة  اإّن 

فالزائر هلل تعالى يخاطب اهلل تعالى: عبدك هذا, ح�سينك, قد اأراق دمه 

لينقذ الّنا�س من الجهالة »وحيرة ال�شاللة«. انظروا اإلى هذه الجملة كم 

 .
(3(

هي معّبرة وذات مفهوم راٍق ومتقّدم

اإّن ثورة الإمام الح�سين هي لإزالة �سحب الجهل والغفلة من اآفاق الحياة 

.
(4(

الإن�سانّية ليبّث العلم فيها؛ ولير�سدها اإلى الهداية الحقيقّية

وراء  الالهثون  اأولئك  الب�سرّية؟  اإلى  النجاة  يد  مّد  يمكنه  الذي  من 

)1)  في نهاية در�س البحث الخارج, 1380/12/2�س- 2002/2/21 م

)2)  تهذيب الأحكام, ج4, �س113؛ بحار الأنوار, ج98, �س331.  

المتفّوقين �ساهد, لجرحى مدن طهران م�سهد ومحافظة كرد�ستان, وح�سد من تالمذة  الأبناء  )3)  في لقاء 

طهران, واأ�ساتذة مراكز التعليم, وجمع من ريا�سّيي وم�سوؤولي موؤ�ّس�سة التربية البدنّية, 1369/6/21�س- 

1991/9/12 م. 

)4)  مرا�سم الذكرى ال�سابعة ع�سرة لرحيل الإمام الخمينّي قد�س �سره, 1385/3/14�س- 2007/6/4 م.
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المطامع والأهواء وال�سهوات لي�س بمقدورهم ذلك؛ فهم اأنف�سهم �ساّلون. 

هناك  يكون  اأن  ينبغي  الب�سر؛  اإنقاذ  والإنّية  الأنانّية  اأ�سرى  بمقدور  لي�س 

اإرادتهم  لتقوى  اهلل,  من  لطف  يدركهم  اأن  اأو  باإنقاذهم؛  يقوم  �سخ�س 

ويتمّكنوا من اإنقاذ اأنف�سهم. وذلك ال�سخ�س الذي يمكنه اإنقاذهم هو من 

والخروج  ال�سهوات,  وترك  والإيثار,  الت�سحية  يمكنه  وتاريخ؛  �سوابق  لديه 

والبخل  والح�سد  والهوى  والطمع  والحر�س  والأنا  الذات  الأنانّية وحّب  من 

وبقّية الآّفات التي يقع الإن�سان العادّي فيها, حّتى يتمّكن من اإ�ساءة �سمعة 

.
(1(

تنير دروب الب�سرّية

هذا واحد من اأبعاد الق�سّية, وهو مرتبط ب�ساحب النه�سة نف�سه؛ اأي 

الفقرة  في  فيرد  للق�سّية  الآخر  الجانب  واأّما   .L علّي  بن  الح�سين 

التالية التي تقول: »وقد توازر عليه من غّرته الدنيا وباع حّظه بالأرذل 

, الواقفون على الجهة المقابلة, هم الذين غّرهم خداع الدنيا 
(2(

الأدنى«

 والمطامع المادّية والزخارف وال�سهوات والأهواء النف�سّية, فباعوا حّظهم

- الذي جعله اهلل تعالى لكّل اإن�سان في خلقته العظيمة - من ال�سعادة الدنيوّية 

.
(3(

والأخروّية بالأرذل الأدنى. وهذه هي خال�سة النه�سة الح�سينّية

التصّدي لفصل الّدين عن السياسة

منذ  الهجرّي,  العام  لبداية  كمنا�سبة  اأهّمّية,  الحرام  محّرم  ل�سهر  اإّن 

بزوغ �سم�س الإ�سالم وحّتى اليوم. وقد ت�ساعفت هذه الأهّمّية بعد فاجعة 

)1)  في لقاء الأبناء المتفّوقين �ساهد, وجرحى مدن طهران م�سهد ومحافظة كرد�ستان, وح�سد من تالمذة 

طهران, واأ�ساتذة مراكز التعليم, وجمع من ريا�سّيي وم�سوؤولي موؤ�ّس�سة التربية البدنّية, 1369/6/21�س- 

1991/9/12 م.

)2)  تهذيب الأحكام, ج6, �س113؛ بحار الأنوار, ج98, �س331.

)3)  في خطبة الجمعة, طهران, 1379/1/26�س- 2001/4/15 م.
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عا�سوراء. وكّلما توّغلنا في التاريخ نجد حوادث مختلفة وق�سايا متعّددة, 

قد زادت من اأهّمّية هذا ال�سهر و�ساعفت منها. 

اإّن م�ساألة الهجرة في تاريخ الإ�سالم وهجرة النبّيP مهّمة جّدًا وذات 

مغزى. فقد بداأت مع هجرة النبّيP, اأي المرحلة الثانية ]للدعوة[, مرحلة 

اأ�سا�سّية جّدًا ومهّمة للدعوة الإ�سالمّية. تبرز اأهّمّية هجرة النبّي P في 

اأّن دين اهلل لي�س فقط اإيمانًا قلبّيًا؛ ولي�س �سل�سلة اأعمال فردّية كال�سالة 

وال�سوم والذكر والعبادة وح�سب؛ دين اهلل هو الإطار لحياة الّنا�س و�سكل 

النظام الجتماعّي للموؤمنين. اإّن تحّقق الّدين والنت�سار الحقيقّي لأّي دين 

هو بمعنى اأن يتمّكن من اإدارة مجتمع ومجموعة من الّنا�س.

الّدين ينّظم الحياة: الحياة الجتماعّية, القت�سادّية, الحرب وال�سلم, 

ة ال�سعوب, وُيطلَق على مجموع هذه الأمور  العالقات الفردّية, العالقة ببقيَّ

»ال�شيا�شة«. عندما ياأخذ ديٌن بزمام اأمور المجتمع؛ اأي اأن يتمّكن من توجيه 

وتنظيم �سيا�سة حياة الّنا�س, �سواء في الأمور الفردّية اأم الأمور الجتماعّية, 

عندها يكون قد و�سل هذا الّدين اإلى غر�سه واإلى مرحلة تحّققه الواقعّي. 

ثّم تاأتي مرحلة اأن يو�سل اأفراَد الموؤمنين اإلى كمالهم, في ظّل هذا النظام 

الجتماعّي من خالل التربية والتهذيب التي اأعّدها لالإن�سان.

وعليه ف�اإذا تّمت البعثة ولم تتحّقق الهجرة؛ بالتاأكيد لن ُيكتب النجاح 

لدين الإ�سالم.

الإ�سالم دين ل تنف�سل فيه الديانة عن ال�سيا�سة؛ وهذا ما �سّرح به كّل 

العلماء والمفّكرين والم�سلحين واأهل الب�سيرة طوال التاريخ.

كذلك الأمر في الم�سيحّية ودين اليهود, فالديانة فيهما تواأم لل�سيا�سة 
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هو  الذي  الإ�سالم  لكّن  فا.  ُحرِّ قد  ينْين  الدِّ هذين  اأّن  اإّل  لها؛  وم�ساحبة 

دين متكامل, متى يمكنه اأن يطّبق ويتحّقق في �ساحة حياة الّنا�س؟ عندما 

تتحّقق الهجرة.

لم  للبعثة.]لو  متّمم  وهي  التاّمة  للعّلة  الأخير  الجزء  هي  الهجرة  اإذًا, 

من  يكن  لم  اأّنها  واإّما  فائدة,  لها  يكون  لن  البعثة  فاإّن  الهجرة[,  تح�سل 

الممكن اأن ت�سل اإلى مقا�سدها اإّل بعد قرون متمادية من خالل حركة اأو 

ثورة؛ هذه هي اأهّمّية الهجرة. 

وذلك  محّرم؛  ل�سهر  الآخر  والبعد  عا�سوراء  م�ساألة  اأهّمّية  تظهر  وهنا 

مّكة  من  ثّم  مّكة,  اإلى  المدينة  علّي L من  بن  الح�سين  هجرة  لأّن 

جاءت  التي  المفجعة  الحادثة  وتلك  الملحمّية  الثورة  وتلك  كربالء,  اإلى 

 مبا�سرة كتتمة لهجرة النبّي الأكرم P. اإذ كانت الم�ساألة في زمن الإمام 

الح�سين Q: اأن تّم الف�سل بين الّدين وال�سيا�سة.

الّنا�س    يالحق  من  هناك  يكن  الح�سين Q لم  الإمام  زمن   ففي 

اإذا  ال�سالة  من  لمنعهم  اأو  اإيمانهم,  ب�سبب  ال�سغوط  تحت  وي�سعهم 

الح�سين Q لم  الإمام  فيها  نه�س  التي  المرحلة  ففي  ي�سّلون.  كانوا 

العبادّية  الأعمال  وبقّية  الّدين  باأ�سول  والعتقاد  باهلل  الإيمان  يكن 

البعيد؛  المدى  على  خطر  هناك  كان  نعم  وتهديد؛  خطر  في  والفردّية 

وتمار�س  بحّرّية  بالإ�سالم  توؤمن  الّنا�س  كانت  الوقت  ذلك  في  اأّنه  اإّل 

اأعمالها العبادّية والفردّية بحّرّية اأي�سًا؛ كالأعمال العبادّية التي يمار�سها 

كان  الذي  تقريبًا.  الإ�سالمّية  البلدان  مختلف  في  اليوم  الّنا�س[  ]عاّمة 
الح�سين Q هو  الإمام  ع�سر  في  والتهديد  الخطر  معر�س  في 

لالأحكام  طبقًا  الحكم  لالإ�سالم,  ال�سيا�سّية  الحكومة  الإ�سالم,  حاكمّية 
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ال�سيا�سّية  وال�سلطة  الحاكم  الجهاز  راأ�س  على  ُجعلت  حيث  الإ�سالمّية؛ 

بوحي  تعمل  واإّنما  الإلهّية,  والمبادئ  الإ�سالم  من  ت�ستلهم  ل  مجموعة 

واجههم  من  هم  فهوؤلء  الخبيثة.  واأغرا�سها  و�سهواتها  اأهوائها   من 

 الإمام Q, وعليه فيمكن لنا اأن نّدعي, بنحو قاطع, اأّن حركة الإمام

عن  الّدين  ف�سل  �سّد  دامية  حركة  الحقيقة  في  الح�سين Q كانت   

 61 عام  حدثت  التي  الدامية  والواقعة  عا�سوراء  في  جرى  وما  ال�سيا�سة. 

اأّن  الأمر  غاية  الأكرم P؛  النبّي  لهجرة  تتّمة  �سوى  تكن  لم   للهجرة, 

الح�سين Q اأراد  والإمام  النظام  هذا  تاأ�سي�س  النبّي P اأراد 

اأمّية  بني  يد حكومة  على  الأ�سا�س  م�ساره  انحرف عن  اأن  بعد  اإ�سالحه, 

واأعداء الّدين.

لم�ساألة  ال�سحيح  والفهم  عا�سوراء  لحادثة  ال�سحيح  التف�سير  هو  هذا 

.
(1(

الهجرة

)1)  في خطبة الجمعة, طهران, 1366/6/6�س- 1988/8/28 م. 





ةمجهاد وةمّداولا
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المقاومة؛ درس الحسين بن علّي L للمسلمين

تلك  وهو  للتعب,  الر�سوخ  وعدم  للن�ساط  مظهر  واأقوى  اأكبر  لدينا 

المقاومة في الجبهات, وهذا الن�سر نف�سه, وهذا الدر�س نف�سه الذي تعّلمه 

اأّول  الليلة  هذه  اأّن  تعلمون  اأنتم   .L علّي  بن  الح�سين  من  الم�سلمون 

ليالي محّرم, وغدًا بداية الأّيام التي كانت بالن�سبة اإلى �سعبنا على الدوام 

.
(1(

خالل القرون المتمادية الدافع والمحّفز للمقاومة وال�سمود

تبلور الفكر الثورّي والجهادّي عند الشيعة ببركة عاشوراء

اإّن حادثة القتل حادثة مريرة في العادة. واإّن مقتل القادة والم�سوؤولين 

لكن  العالم.  �سعوب  كّل  بين  الو�سع  هو  الياأ�س؛ هكذا  على  يبعث  ما  عادة 

ما اأروع الفكر ال�سيعّي الثورّي المتمّرد, ومدر�سة الفداء والجهاد وال�سهادة 

التي ا�ستطاعت اأن ت�سنع من هذه الحادثة الأليمة ن�ساطًا وابتهاجًا وع�سقًا 

في قلوب ال�سيعة, واأن تفّجر من حادثة وواقعة - هي بالن�سبة للجميع حادثة 

موجبة للياأ�س - نبعًا فّوارًا بالأمل ان�ساَب اإلى قلوب الموالين والمحّبين.

)1)  في مرا�سم العر�س ال�سباحّي, ق�سر ال�سهيد مطّهري, 1363/7/4�س- 1985/9/26 م.
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لقد �سّحى الإمام الح�سين Q واأ�سحابه باأنف�سهم, في مرحلة حالكة 

�سديدة الظلمة مليئة بالقمع ل يمكن تحّملها في مواجهة �سلطة متجّبرة. 

فاأّما العيون التي ل ترى �سوى الظاهر, فهي ترى اأّن الح�سين Q والحالة 

اأّنه Q بقي كبذرة ترقد تحت التراب لتنبت  اإّل  الح�سينّية قد انتهيا؛ 

من جديد وتوؤتي ثمارها, وك�ستلة متفّتحة تموج بها الحياة, نمت من فوق 

الأر�س, لتعطي الحياة والن�ساط لكّل ال�سعوب الم�سلمة, وتعطي الأمل لكّل 

العالم؛ تقّدم الدرو�س, وت�سّخ الحما�س, ورف�س الخمول, والجهاد  اأحرار 

.
(1(

وال�سهادة, وفي النهاية تمنحهم الن�سر

الجهاد وعدم الخوف من الغربة والوحدة

الظلمة.  من  متناهية  ل  �سحراء  في  وحيدًا  الم�سّع  النور  هذا  ثار  لقد 

هوؤلء  وتركه  اليوم  ذلك  في  الح�سين Q وحيدًا  الإمام  بقي  لو  وحّتى 

ال�72 نفرًا لم يكن م�ستعّدًا لترك ثورته. هذا واحد من الدرو�س. نتعّلم من 

ب�سبب  اهلل  �سبيل  في  الجهاد  ترك  ينبغي  ل  علّي L اأّنه  بن  الح�سين 

ال�سغوط والغربة, في اأّي ظرف كان. اإّن الدر�س الذي يقّدمه لنا الح�سين 

بن علّي L هو اأّنه ل تترك هذه الفري�سة وهذا الواجب ب�سبب الوحدة 

والقّلة والغربة وندرة الأ�سحاب ووجود المعار�سين ووجود العدّو. هذا واحد 

من درو�س الح�سين بن علّي L. لقد قاتل الإمام الح�سين Q في 

غربة تاّمة؛ ولم يكن اأحٌد ليجروؤ- خالل �سنوات متمادية- حّتى على ذرف 

الدموع على الح�سين بن علّي L. كان الإمام الح�سين Q يعرف 

.
(2(

ذلك؛ لكّن الغربة لم ت�ستطع اأن تلقي الرعب والوح�سة في قلبه

)1)  في ح�سد من فيلق الإمام الر�سا Q , 1367/5/23�س- 1989/8/14 م.

)2)  في جمع من فيلق فجر19-�سيراز, 1367/5/24�س- 1989/8/15 م.
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مواجهة العدّو الخارجّي والوهن الداخلّي

للتهديدات  يتعّر�س  الظواهر  من  كغيره  وهو  ظاهرة,  الإ�سالم 

والأخطار, ويمتلك الو�سيلة لمواجهتها. وقد جعل اهلل تعالى هذه الو�سيلة 

اأ�سا�سّيان  خطران  ثّمة  الخطر؟  هذا  هو  ما  لكن  نف�سه.  الإ�سالم  في 

يواجهان الإ�سالم: 

اأحدهما, خطر العدّو الخارجّي؛ والآخر النحطاط وال�سمحالل الداخلّي. 

يتوّقع   ,Qالموؤمنين اأمير  الحرب,  ميدان  اأ�سُد  يتحّدث  عندما 

المرء اأن يكون ن�سف حديثه اأو اأكثره مرتبطًا بالجهاد والحرب والبطولة 

اأن  نرى  البالغة  نهج  وكلمات  خطب  اإلى  نرجع  عندما  اأّنه  اإّل  وال�سجاعة؛ 

الدنيا  وذّم  والأخالق  والزهد  التقوى  حول  هي  وو�ساياه  اأحاديثه  اأغلب 

وتعظيم القيم المعنوّية والإن�سانّية الرفيعة.

عاشوراء؛ جهاد العدّو والنفس

بمعنى  الأمرين؛  لهذين  جمع  الح�سين Q هو  الإمام  مع  حدث  ما 

مراتبهما  اأعلى  في  يتجّليان  النف�س  وجهاد  العدّو  �سّد  الجهاد  اأّن  نجد  نا  اأنَّ

وينبغي  �ستقع  الحادثة  هذه  اأّن  يعلم  تعالى  اهلل  اأّن  اأي  عا�شوراء؛  واقعة  في 

يحدث كما  قدوة؛  ال�سامي  النموذج  هذا  وي�سبح  الرفيع,  نموذجها  يظهر   اأن 

- مثاًل- في البلدان مع الأبطال الذين يبرزون في لعبة ريا�سّية, وي�سبح البطل 

محّفزًا لغيره في هذه الريا�سة. بالطبع هذا مثال لتقريب الفكرة اإلى الأذهان. 

كلتا  على  عظيمة  جهادّية  حركة  عن  عبارة  هي  عا�سوراء  واقعة  اإّن 

الجبهتين:

الفا�سد -  الخالفة  جهاز  هو  الذي  الخارجّي  العدّو  مواجهة  جبهة 
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ال�سلطة  تلك  ال�سلطة؛  بجهاز  الملحقين  الدنيا  وطاّلب  نف�سه, 

هوؤلء  لكّن  الب�سرّية,  الأكرم P لنجاة  الر�سول  ا�ستخدمها  التي 

والنبّي  الإ�سالم  ر�سمه  الذي  التجاه  عك�س  ال�سير  اختاروا  قد 

الأكرم P؛ 

والجبهة الداخلّية؛ حيث كانت حركة المجتمع في ذلك اليوم اأي�سًا - 

ت�سير ب�سكل عاّم نحو الف�ساد الداخلّي؛

الزمن,  من  فترة  مّرت  اأّنه قد  براأيي:  الأهّم  واّلتي هي  الثانية  النقطة 

وتّم  الفتوحات,  فح�سلت  للدعوة.  الأولى  ال�سدائد  مرحلة  خالله  ُطويت 

اأعداء  على  الق�ساء  وتّم  الدولة,  نطاق  واّت�شع  الغنائم,  على  الح�سول 

الخارج هنا وهناك, وتدّفقت الغنائم الوفيرة اإلى داخل البالد, وا�ستغنت 

اأّنه  اأي  الأثرياء؛  وطبقة  الأموال  اأ�سحاب  من  واأ�سحت  الّنا�س  من  جماعة 

جديدة  طبقة  وت�سّكلت  عادت  وقلعها؛  الطبقة  هذه  الإ�سالم  حارب  اأن  بعد 

وبعناوين  الإ�سالم  با�سم  عنا�سر  وتوّرطت  الإ�سالمّي.  العالم  في  منها 

فالٍن  وابن   ,P النبّي تابع  فالن  ابن  اأو  ال�سحابّي,  فالن  ابن  اإ�سالمّية- 

التاريخ  �سّجل  وقد  منا�سبة.  وغير  لئقة  غير  اأعمال  النبّي P في  قرابة 

فاح�سة-  مهورًا  لبناتهم  و�سعوا  اأ�سخا�س  ظهر  فقد  هوؤلء.  بع�س  اأ�سماء 

النبّي  اعتمده  اّلذي  درهمًا(   480( ال�سّنة  مهر  بدل  درهم-  مليون 

هم  من   .
(1(

الإ�سالم �سدر  الموؤمنين Q وم�سلمو  الأكرم P واأمير 

)1)  ذكرت الكتب الروائّية اأّن معدل مهر ال�سّنة تراوح بين 400 و500 درهمًا: )400 درهمًا(, الم�سّنف, عبد 

الرزاق ال�سنعانّي, ج6, �س177؛ م�سند اأحمد, ج2, �س367-368 )420 درهمًا(؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج1, 

�س445؛ الطبقات الكبرى, ج8, �س128؛ الم�ستدرك, ج2, �س176؛ بحار الأنوار, ج16, �س10-12؛ )500 

درهمًا( م�سند اأحمد, ج6, �س93-94؛ الكافي, ج5, �س375-377؛ بحار الأنوار, ج90, �س170.
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, واأمثاله
(1(

هوؤلء؟ هم اأولد �سحابة اأجاّلء كم�سعب بن الزبير

ظهور  معناه:  هذا  فاإّن  الداخل,  من  ال�سلطة  ف�شاد  عن  نتحّدث  عندما 

اأفراد في المجتمع ينقلون اأمرا�سهم الأخالقّية المعدية والمهلكة- الدنيوّية 

وال�سهوانّية- تدريجّيًا اإلى باقي اأفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة, من 

هو �ساحب القلب والمبادرة والروّية الذي �سيم�سي لمواجهة جهاز يزيد بن 

معاوية؟! هل كان �سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ ومن ذاك اّلذي كان يفّكر 

بمواجهة الجهاز اليزيدّي الظالم والمف�سد في ذلك الزمان؟ 

في مثل تلك الأو�ساع حدثت النه�سة الح�سينّية العظيمة, اّلتي واجهت 

العدّو مثلما واجهت روحّية ال�سعي للراحة والر�سا بالف�ساد المهلك المنت�سرة 

. بين الم�سلمين العادّيين وعاّمتهم. وهذا اأمٌر مهمٌّ

وجدان  اأيقظ  بعمل  علّي L قام  بن  الح�سين  الإمام  اأّن  بمعنى 

الّنا�س. لذلك نرى اأّنه بعد �سهادته, توالت الثورات الإ�سالمّية الواحدة تلو 

الأخرى, وهي واإن تّم الق�ساء عليها, اإّل اأّنه لي�س مهّمًا اأن يجري اإخماد هذه 

الثورات من قبل العدّو, واإن كان ذلك مّرًا بالطبع, ولكن ما هو اأكثر مرارة 

منه اأن ي�سل المجتمع اإلى حّد ل ُيظهر فيه اأّية رّدة فعل مقابل العدّو, هذا 

هو الخطر الكبير.

لقد قام الإمام الح�سين بن علّي L بعمٍل اأّدى اإلى ظهور اأ�سخا�ٍس 

اأّنهم  من  بالرغم   - تلت  التي  الطاغوتّية  الحكومات  عهود  مختلف  في 

الإرادة  لديهم  كانت  ولكن  الإ�سالم-  �سدر  بعدًا عن ع�سر  اأكثر  كانوا 

)1)  المعارف, �س233؛ المب�سوط ج4, �س272.

ج7,  الكبرى,  ال�سنن  �س143؛  ج6,  الكبرى,  الطبقات  �س320؛  ج3,  الكوفّي,  �سيبة  اأبي  ابن  الم�سّنف,    (2(

�س233.
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الإمام  ع�سر  من  اأكثر  والف�ساد  الظلم  اأجهزة  مواجهة  على  والعزم 

 .Q الح�سن المجتبى

المعروفة  المدينة  اأهل  نه�سة  بدءًا من  عليهم جميعًا.  الق�ساء  يتّم  كان 

  
(2(

التّوابين وق�سايا  الاّلحقة  الأحداث  اإلى   ,
(1(

»الحّرة« بواقعة 

, التي ح�سلت وقامت 
(5(

 وبني العّبا�س
(4(

 اإلى ع�سر بني اأمّية
(3(

والمختار

اأوجد مثل هذه الثورات؟  داخل المجتمعات ب�سكل متتاٍل. فمن هو اّلذي 

الإمام الح�سين Q هل  يثر  ف�لو  لم   . Q اإّنه الح�سين بن علّي 

كانت لتتبّدل روحّية الخمول والتهّرب من الم�سوؤولّية اإلى روحّية مواجهٍة 

الم�سوؤولّية كانت  اإّن روحّية تحمّل  الم�سوؤولّية؟ لماذا نقول  للظلم وتحّمل 

قد ماتت؟ ال�سبب في ذلك اأّن الإمام الح�سين Q قد ذهب اإلى مّكة 

تاركًا المدينة, اّلتي كانت مهد الرجال العظام في الإ�سالم. فاأبناء كبار 

ال�سحابة: كابن عّبا�س, وابن الزبير, وابن عمر واأبناء خلفاء �سدر الإ�سالم 

حا�سرًا  منهم  واحد  اأّي  يكن  ولم  المدينة,  في  كّلهم  اجتمعوا  قد  كانوا 

الثورّية  الحركة  هذه  الح�سين Q في  الإمام  لم�ساعدة  م�ستعّدًا  اأو 

والتاريخّية. فاإلى ما قبل ثورة الإمام  الح�سين  Q, لم يكن الخوا�ّس 

الإمام Q عادت  ثورة   بعد  لكن  والحركة؛  للنهو�س  ا�ستعداد  على 

الحياة اإلى هذه الروحّية. 

)1)  مروج الذهب, ج3, �س68-71؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س121-11.

)2)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س509-510؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س470-451. 

)3)  الأخبار الطوال, �س288-308؛ الأمالي, الطو�سي, �س240-244؛ بحار الأنوار, ج45, �س338-332.

)4)  مقاتل الطالبّيين, �س145-150؛ الإر�ساد, ج2, �س171-174؛ بحار الأنوار, ج31, �س530.

)5)  تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س497؛ الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س186؛ مقاتل الطالبّيين, �س438-441؛ تجارب 

الأمم, ج4, �س114-118؛ البدء والتاريخ, ج6, �س109؛ المنتظم, ج7, �س213؛ الكامل في التاريخ ج6, 

�س310؛ وجزء7, �س238؛ البداية والنهاية, ج11, �س9-10؛ تاريخ ابن خلدون, ج4, �س14.
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حماية الّدين على جبهتي الداخل والخارج

في  الأخرى  الدرو�س  جانب  اإلى  معرفته  علينا  يجب  كبير,  در�س  هذا 

الإمام  في  قيل  ما  خالل  من  الواقعة  هذه  عظمة  وتظهر  كربالء؛  واقعة 

وهو   .
(1(

وولدته« ا�شتهالله  قبل  ب�شهادته  »الموعود   :Q الح�سين 

 قبل 
(2(

ذلك العظيم الذي »بكته ال�شماء ومن فيها والأر�س ومن عليها«

ولدته؛ اإّنه الإمام الح�سين بن علّيL الذي ُيقام له هذا العزاء الكبير 

لذلك  ال�سبب.  لهذا  ال�شماء«  »بكته  الزيارة  تعبير  وح�سب  نعّظمه,  ونحن 

عندما ننظر اليوم نرى اأن الإ�سالم قد اأحياه الح�سين بن علّي L, وهو 

يعّد حار�س الإ�سالم. وتعبير »حار�س« هنا تعبير منا�سب. فالحرا�سة تكون 

عندما يوجد العدّو. واليوم هذان العدّوان موجودان: العدّو الخارجّي التاآكل 

اأّن العدّو قد ان�سرف  اأّن العدّو في �سبات! ول يظنّن  الداخلّي. فال ُيظنّن 

 .
(3(

عن عداوته! فاإّن مثل هذا ال�سيء غير ممكن

عدم المساومة مع العدّو 

لقد اأنجز الإمام الح�سين Q هذا الدفاع في ظروف كان وحيدًا في 

عالم ذلك اليوم الكبير. لم يرافقه كبار بني ها�سم وقري�س واأبناء �سحابة 

ال�سالم. ففي مّكة كان عبد اهلل بن الزبير, وفي المدينة كان عبد اهلل بن 

جعفر وعبد اهلل بن عمر, وهم اأ�سخا�س كانت تلهج الأل�سنة باأ�سمائهم في 

�سدر الإ�سالم, وكانت اأنظار عاّمة الّنا�س مّتجهة اإليهم؛ اآمال الّنا�س معّلقة 

)1)  م�سباح المتهّجد, �س826؛ بحار الأنوار, ج98, �س347.

)2)  الم�سدر ال�سابق.

1371/11/6�س-  �سعبان,   3 بمنا�سبة  الع�سكرّية  والقّوات  الثورّي  الحر�س  عنا�سر  من  جموع  في    (3(

1993/1/26م.
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الظلم  مواجهة  في  وال�سمود  للوقوف  م�ستعّدين  يكونوا  لم  لكّنهم  عليهم, 

اليزيدّي, ولم يكونوا على ا�ستعداد لم�ساعدة فلذة كبد ر�سول اهلل P. فهل 

لينتظر م�ساعدة هوؤلء؟ وهل كان �سيتراجع لو 
 

Q
 

كان الإمام الح�سين

اأهل الكوفة  اأّن  اأثناء الطريق  لم يقّدموا له العون؟ لم يتوقف عندما علم 

 .
(1(

اأّنه �سيبقى وحيدًا لم يتخلَّ عن الطريق اأّي عون, وعلم  لن ير�سلوا له 

عندما ا�سُت�سهد جميع اأ�سحابه في �سحراء كربالء, وبقي وحيدًا مع جمع 

. بل حّتى لو ا�ست�سلم 
(2(

من الن�ساء والأطفال, لم يتخلَّ عن الدفاع والجهاد

الإمام الح�سين Q في اللحظة الأخيرة, كان اليزيدّيون على ا�ستعداد 

.
(3(

لم�ساومته؛ لكّنه لم يخ�سع؛ هذا در�س كبير

رفع مستوى الجهوزّية واالستعداد

اأّن ال�سّيدة  فيما يرتبط بالأحداث التي حدثت ليلة عا�سوراء, فقد ورد 

Q, ف�سمعت  الح�سين  الإمام  الكبرى O اأقبلت نحو خيمة  زينب 

اأبياتًا من ال�سعر, وكانت تلك الأبيات تدّل  الإمام الح�سين Q يرتجز 

على اأّن الإمام ينعى نف�سه, ويحكي عن دنّو اأجله. فلّما �سمعته الحوراء زينب 

بكت وخنقتها العبرة, فحّدثها الإمام Q بحديث.

جال�سًا  الإمام Q كان  اأّن  نف�سه  المروّي  الخبر  هذا  في  ورد  وقد 

. هذا الإعداد وال�ستعداد اإّنما يعني 
(4(

ي�سلح �سيفه ويعالجه ويعّده للقتال

وزيادة  محالة,  ل  غدًا  راحلون  اإّننا  يقل:  الح�سين Q لم  الإمام  اأّن 

�شاعة على هذا الأجل اأو نق�سان �شاعة, �سوف لن توؤّثر �سيئًا, فال �سير في 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س299-301؛ الإر�ساد, ج2, �س73-76؛ بحار الأنوار, ج44, �س374-372.

)2)  بحار الأنوار, ج45, �س47.

)3)  في ح�سد من فيلق عا�سوراء, 1367/5/28�س- 1989/8/19 م.

)4)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س318-319؛ رو�سة الواعظين, �س184؛ بحار الأنوار, ج45, �س2-1.
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اأن يكون هذا ال�سيف غير قاطع قلياًل اأو غير حاّد. كاّل! بل �سيف الفار�س 

والمقاتل ينبغي اأن يكون دائمًا قاطعًا و�سارمًا, وهذا يعني اأّن المقاتل يجب 

عليه دائمًا اأن يحر�س على اأن يكون ا�ستعداده للحرب والقتال ا�ستعدادًا في 

.
(1(

اأعلى الدرجات

اإليمان؛ منبع المقاومة 

ذّرات  عمق  اإلى  الكريم  القراآن  اآيات  نفَذت  الذي  الم�سلم  ذلك  اأين هو 

روحه اآية اآية؟ اأينما وجدنا م�سلمًا كهذا فهو مقاوم بهذا النحو. ونجد مثاله 

الأعلى والتاّم في كربالء, اأولئك ال� 72 �سخ�سًا ا�ست�سهادّيًا كبيرًا؛ اأولئك 

الفولذّيون الذين تر�سح منهم المعنوّيات. ومن اأمثلته اأي�سًا هذا ال�سعب. 

طريق  في  ونهجهم.  طريقهم  على  فاإّننا  اأولئك,  مثل  نكن  لم  اإذا  فنحن 

.
(2(

التكامل معهم والتماثل بهم

أصحاب  لدى  السلطة  على  الحرص  عالج  الواعية؛  المقاومة 

القّوة والنفوذ

باإمكانها  التي  ال�سخ�سّية  تلك  علّي L هو  بن  الح�سين  الإمام 

الّنا�س  وكّل  الإ�سالمّية  ال�سعوب  وكّل  ال�سعب  هذا  م�ساكل  تحّل  اأن 

المجاهدين والثائرين في �سائر اأنحاء العالم؛ وذلك من خالل التعّرف 

اإلى هذه ال�سخ�سّية وتعظيمها وفهم واإدراك نهجها في الحياة؛ هذا هو 

اعتقادنا.

)1)  في المرا�سم ال�سباحّية للحر�س, مقّر ثكنة ق�سر فيروزة, 1364/7/2�س- 1986/9/24 م.

1362/7/2�س-  البالد,  اأنحاء  كّل  في  العام  اللقاء  في  الم�ساركين  الإ�سالمّية  الثورة  جرحى  لقاء  في    (2(

1984/9/24 م.
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اإّن الم�ساكل الرئي�سة في العالم نا�سئة من اأ�سحاب المطامع والنفوذ, واإّن 

م�ساكل اليوم التي ت�سدح بها اأبواق هوؤلء المت�سّلطين اأنف�سهم وي�سّورونها 

العالمّيين, والمجاعة  اأخطر م�ساكل تواجهنا - كالت�سّخم والبطالة  باأّنها 

العالمّية- هي كّلها م�ساكل من ]الدرجة الثانية[. واأّما الم�سكلة من الدرجة 

الأولى فهي وجود القطبّية غير العادلة بالن�سبة اإلى �سعوب العالم؛ هذه هي 

بل  بالنتيجة,  التي هي معلولة  القطبّية القت�سادّية  اأعني  اأكبر م�سكلة؛ ل 

القطبّية ال�سيا�سّية. يوجد في هذا العالم مجموعة قوّية مت�سّلطة, طّماعة, 

في يدها كّل �سيء ولديها كّل ال�سالحيات ويمكنها فعل اأّي �سيء؛ وجماعة 

اأعقد  تتلّقى الع�سيَّ وال�سياط, نزل عليها الجور والبالء. هذه هي  اأخرى 

م�سكلة في العالم. وكّل �سيء فهو نا�سئ من هذه. اإّن المقاومة باإمكانها اأن 

ُترِكع ال�سلطات ال�ستكبارّية؛ مثلما ا�ستطاعت مقاومة الإمام)ر�سوان اهلل 

اأن تركع  الثورة  انت�سار  وبعد  الثورة  الإيرانّي قبل  ال�سعب  عليه( ومقاومة 

هذه القوى ال�ستكبارية؛ هذه المقاومة الواعية هي در�س للجميع.

م الكبير للمقاومة الواعية
ّ

اإلمام الحسين Q المعل

الواعية.  المقاومة  لهذه  الكبير  المعّلم  علّي L هو  بن  الح�سين  اإّن 

اأمام  العادية  غير  بالحقارة  ن�سعر  نبَق  باأعماٍل  قمنا  ومهما  و�سلنا  فاأينما 

مقامه  العظيم  ال�سخ�س  لذلك  نعم,  واأ�سحابه؛   Lعلي بن  الح�سين 

كيف  ن�سرح  اأن  اأردنا  فلو  اأ�سحابه.  مقابل  في  الأمر  وكذلك  ومكانته؛ 

المقاومة  در�س  تعّلم  اأن  والإلهّية  العظيمة  ال�سخ�سّيات  هذه  ا�ستطاعت 

.
(1(

وال�سمود لحتاج الأمر اإلى بحث تف�سيلّي مو�ّسع

الجمهورّية,  رئا�سة  موؤ�ّس�سة  في  الحر�س  ويوم   ,L علّي  بن  الح�سين  ولدة  ذكرى  مرا�سم  في    (1(

1362/2/26�س- 1984/5/16 م.
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خاصّية مقاومة اإلمام الحسين Q في زمن يزيد

ع�سر  قبل  ما  الح�سين Q منذ  الإمام  مقاومة  بداأت  بالطبع 

اأمير  �سهادة  منذ  �سنة؛   20 قبل  ما  منذ  اآخر  وبمعنى  خلت؛  �سنوات 

الإمام  و�سهادة  ؛ 
(1(

�شنة  20 ب�  عا�سوراء  �سبقت  الموؤمنين Q التي 

منهما  لكّل  ؛ 
(2(

�سنوات  10 ب�  عا�سوراء  قبل  حدثت  الح�سن Q التي 

الآن  ل�سنا  وميزات  خ�سو�سّيات  المختلفة  الأزمنة  لتلك  خ�سو�سّيات. 

المقاومة بداية متقّدمة؛ وعندما جاء  ب�سدد الحديث عنها؛ لكّن لهذه 

يزيد اإلى الحكم اّتخذت المقاومة هذا ال�سكل؛ بتلك الحّدة, وال�سراحة, 

وعدم المحاباة. والإمام الح�سين Q هو معّلم المقاومة ]الواعية[. 

ما قام به الإمام الح�سين Q هو المقاومة فقط. ففي المدينة تلّقى 

�سديدة  ال�سغوط  وكانت  يفعل,  لم  لكّنه  يبايع؛  لكي  وتهديدات  �سغوطًا 

 .
(3(

جّدًا

كان يزيد حاكمًا �سّكيرًا ل يعقل, وقحًا متعّديًا, وعلى ا�ستعداد لفعل اأّي 

اأبنائه وكّل عائلته ومن  واإبادة  الإمام  ا�ستعداد لقتل  اأّنه على  اأي  ؛ 
(4(

�شيء

َوَلْم يفعل ذلك؟!.
َ
يّت�سل به؛ ب�سبب هذه الق�سّية! اأ

ج1,  الكافي,  �س109-110؛  ج4,  الطبرّي,  تاريخ  للهجرة:   40 الموؤمنين L �شنة  اأمير  �سهادة  كانت    (1(

�س452؛ بحار الأنوار, ج42, �س213, كانت �سهادة الإمام الح�سين Q عام 61 للهجرة: تاريخ الخليفة, 

�س143؛ الكافي, ج1, �س463؛ بحار الأنوار, ج44, �س199.

)2)  تاريخ �سهادة الإمام الح�سن Q خالفي, وقد ذكرت تواريخ عّدة لها في الأعوام:51/50/49/48/47 

ه� ق: اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س64؛ الكافي ج1, �س461-462؛ المعجم الكبير, ج3, �س25؛ العدد القوّية, 

�س350-351؛ بحار الأنوار, ج44, �س140,146,160.

)3)  الفتوح, ج5, �س10-18؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س240؛ بحار الأنوار, ج44, �س325-324.

)4)  اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س286؛ مروج الذهب, ج3, �س67.
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قالوا لالإمام في المدينة: بايع؛ فاأجابهم لن اأبايع؛ ذهب اإلى مّكة, وفي 

اأّنهم في مّكة يكملون مهّمتهم ويجبرونه  مّكة تابعوا �سغوطهم عليه. راأوا 

؛ لكّنه لم يرد اأن يتّم هذا العمل.
(1(

على القبول بخّطتهم وتنتهي الق�سّية

تحّرك الإمام للقيام بثورة؛ مهما كانت النتيجة التي اختتمت بها هذه 

الثورة.

توّجه اإلى الكوفة وفي الطريق اإليها واجه ال�سغوط وقاومها؛ ثّم عادوا 

. في نهاية المطاف 
(2(

ثانية ومار�سوا �سغوطهم عليه في لقاءات متالحقة

�سكل  هو  هذا  ا�سُت�سهد.  حّتى  اأي�سًا  فيها  وقاوم  المعركة,  تلك  اإلى  و�سل 

تعلم  التي  المقاومة  المدركة,  المقاومة  لكْن؛  المقاومة.  رمز  المقاومة؛ 

واأ�سوة  اأن يكون قدوة  ينبغي  اأن تفعل وتعرف هدفها. وهذا ما  تريد  ماذا 

لل�سعوب والحكومات والأ�سخا�س ول�سعبنا الثورّي. كّلما حافظنا على هذه 

.
(3(

الأ�سوة وهذه القدوة, وحفظنا هذه المقاومة, ف�سوف نتقّدم اإلى الأمام

سياسة المظلومّية المقاومة

الثورة  في  ة)  )خا�سّ حالة  م  المحرَّ �شهر  اأوجد  المعا�سر,  تاريخنا  في 

الإمام  اأعلن   (1979(  1357 العام  من  محّرم  في  اأّنه  بمعنى  الإ�سالمّية؛ 

العظيم �شيا�شًة جديدة في الثورة والمواجهة؛ وهذه ال�سيا�سة هي انت�سار 

الدم على ال�سيف. لم تكن ق�سّية انت�سار الدم على ال�سيف �سعارًا حما�سّيًا 

اللهوف,  67؛  الإر�ساد, ج2,�س  الطبرّي, ج4, �س289-290؛  تاريخ  اليعقوبّي, ج2, �س248-249؛  تاريخ    (1(

�س40؛ بحار الأنوار, ج45, �س99.

)2)  الأخبار الطوال, �س246؛ الأمالي, ال�سدوق, �س217؛ تاريخ مدينة دم�سق, ج14, �س214؛ بحار الأنوار, 

ج44, �س375. 

الجمهورّية  رئا�سة  موؤ�ّس�سة  في  الحر�س  علّي Q ويوم  بن  الح�سين  الإمام  ولدة  ذكرى  مرا�سم  في    (3(

1362/2/26�س- 1984/5/16 م.
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فقط؛ ولم تكن مجّرد كالم حما�سّي ل تكمن خلفه �شيا�شة اإ�سالمّية عميقة؛ 

بل كانت �شيا�شة اإ�سالمّية عظيمة. وفي خطابه اإلى ال�سعب الإيرانّي, كان 

الإمام الخمينّي } يعّلمهم, اأّنه مع حلول �شهر محّرم ينبغي اأداء الدور 

نف�سه الذي قام به الح�سين بن علّي L؛ وهو دور المظلومّية المنت�سرة 

والمقاِومة؛ اأي في مواجهة التحّركات التي قام و�سيقوم بها النظام الملكّي 

المتجّبر والظالم؛ في مواجهة تلك الق�سوة وذلك ال�سقاء؛ فاأنتم ل تملكون 

موؤمنة  محت�سدة  جموع  اأنتم  الم�سّلحة,  المعركة  اأهل  من  ول�ستم  �سالحًا, 

مخل�سة, �سونوا اإيمانكم واإخال�سكم بدمائكم, وا�سعوا لذلك الن�سر الذي 

هو ل محالة واقع. 

بن  الح�سين  �شيا�شة  ذاتها  هي  المقاومة«  المظلومّية  »�شيا�شة   اإّن 

تتحّمل  اأن  اأي  انت�سرت؛  وقد  اأي�سًا؛  اإيران  في  بها  ُعمل  علّي L التي 

مقابل  تن�سرف في  ول  طريقها  عن  تنحرف  ول  المظلومّية  هذه  مجموعة 

كّل تلك ال�سدائد والبالءات, والمظلومّية التي تنزل على روؤو�سهم لت�ستمّر 

على هذا الطريق ولو ببذل النفو�س. وهذه ال�سيا�سة هي التي اأدركها ال�سعب 

�سوارع  في  محّرم  �سهر  بداية  منذ   - امتزجت  كيف  راأيتم  وقد  وفهمها, 

عمالء  ر�سا�س  باأزيز  التكبير  اأ�سوات   - المختلفة  الأماكن  وفي  طهران 

وفي  الر�سا�س,  اأزيز  على  التكبير  اأ�سوات  تغّلبت  وقد  وماأجوريه,  النظام 

النهاية انت�سر الدم على ال�سيف.

الرغم  على   - و�سعورهم  الّنا�س  اإح�سا�س  ولول  ال�سيا�سة,  هذه  فلول 

اأّنه ينبغي المقاومة وال�سمود  من المظلومّية ال�سديدة التي عانوا منها - 

واإكمال الطريق - التي هي �سيا�سة الإمام الح�سين بن علّي L ذاتها - 

لول ذلك لما انت�سرت الثورة.
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لقد عّلمنا الإمام در�سًا؛ اأّنه ينبغي اأن تتحمّلوا هذه ال�سربات التي تنزل 

لي�س  فالعدّو  الطريق.  واإكمال  الأرواح,  ببذل  ولو   - تحّملتم  وقد   - عليكم 

وفي  محدودة,  فطاقته  النهاية,  حّتى  ال�سربات  بهذه  ال�ستمرار  بمقدوره 

نهاية المطاف هو �سيعجز عن ال�ستمرار؛ وذلك اليوم هو يوم موت العدّو 

هكذا  الم�ستمّرة.  الدائمة  �سيا�ستنا  هي  ال�سيا�سة  وهذه  ح�سل.  ما  وهذا 

.
(1(

كانت على طول التاريخ؛ وهي الآن كذلك, و�ستبقى كذلك في الم�ستقبل

)1)  في خطبة الجمعة 1366/6/6�س- 1988/8/28 م.
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 Q؛ روح ثورة اإلمام الحسين
ّ

االستقامة في طريق الحق

اإّن روح عمل الإمام الح�سين Q هو تطبيق كالم الحّق وطريق الحّق 

وال�سمود في وجه كاّفة القوى التي تكاتفت عليه في هذا ال�سبيل؛ هذا هو 

 روح عمل الح�سين بن علّي L وحقيقته. كّل الموا�سيع المّت�سلة بالإمام 

الطريق  وخالل  كربالء  في  مّكة,  في  المدينة,  في  الح�سينQ؛ 

ال�سّجاد  الإمام  ذكرها  قد  �سهادته,  بعد  عر�ست  التي  الحوادث  وكذلك 

الكبير  الدر�س  هو  النقطة. هذا  اإلى هذه  يوؤ�ّسر  كّله  وزينب L. ذلك 

 .Lالذي قّدمه الح�سين بن علّي

من هم الذين عار�سوا الإمام Q في ذلك اليوم؟ ينبغي القول: اإّن 

العالم باأ�سره قد اأحاط بالإمام الح�سين Q؛ لأّن نظام يزيد قد ت�سّلط 

�سخ�س  كّل  على  قب�سته  اأحكم  الأنحاء  من  وبنحو  الإ�سالمّي  العالم  على 

بح�سبه, بع�سهم بالتهديد واآخرون بالترغيب والوعود وغيرهم بالحتيال, 

.Q وجميع هوؤلء كانوا معار�سين لالإمام

يحّبه؟  يكن  الح�سين Q لم  لالإمام  معار�سًا  كان  من  كّل  فهل 

في  محترمًا  يعي�س  الح�سين Q كان  الإمام  اأّن  كما  يحّبونه!  كانوا  ل؛ 

لكن   .
(1(

اإليه تجتمع  الّنا�س  كانت  الحّج  اإلى  يذهب  كان  وكّلما  المدينة؛ 

)1)  الفتوح, ج5, �س23؛ الإر�ساد, ج2, �س35-36؛ البداية والنهاية, ج8, �س151؛ بحار الأنوار, ج44, �س332.
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الم�ساألة كانت �سيئًا اآخر؛ بمعنى اأّن الإمام كان يرى اأّن النظام الجتماعّي 

للعالم الإ�سالمّي هو نظام غير اإ�سالمّي؛ في حين اأّن النبّي الأكرمP جاء 

ليجعل النظام الجتماعّي للّنا�س نظامًا اإ�سالمّيًا.

جاء  عندما  اأّنه  اإّل  الإ�سالمّي.  النظام  هذا  واأوجد  الإ�سالم  نبّي  جاء 

الإ�سالمّي  والنظام  الإ�سالمّي  الح�سين Q العالم  الإمام  وراأى  يوٌم 

ي�سبحان مغايرين لال�سالم بالكامل, بل �سي�سبحان في كثير من الموارد 

الح�سين Q على  الإمام  عزم  لذا   ,%100 بن�سبة  لالإ�سالم  معاديين 

ا�ستعادة ذلك الو�سع.

ولكّل  ع�سره  في  الّنا�س  لجميع  يعلن  الح�سين Q اأن  الإمام  اأراد   

من  نظام  هكذا  فقد  ما  متى  اأّنه  الاّلحقة  الع�سور  في  �سياأتون  الذين 

قيام  اإلى  الثورة  اأف�ست  �سواء  لإيجاده؛  والثورة  القيام  وجب  المجتمع 

الحكومة والنت�سار اأم ال�سهادة.

وقد تخّيل بع�سهم اأّن الإمام الح�سين Q لو كان يعلم اأنه �سي�ست�سهد 

لم يُثر, وفي المقابل اّدعى بع�سهم اأّن الإمام الح�سينQ ثار لي�ست�سهد؛ 

] لكن[ كال الراأيين خاطئان.

لقد ثار الإمام الح�سينQ ليلّقن الب�سرّية در�سًا: وهو اأّنه كّلما �ساهد 

المجتمع,  في  الظلم   -Qالح�سين من  يتعّلمون  الذين  الم�سلمون- 

العن�سرّية  و�سيادة  يحكم,  ل  القراآن  واأّن  الإ�سالمّي,  النظام  وغياب 

اأو  والتمييز, والغطر�سة وه�سم الحقوق, والترّبع على ال�سلطة دون مالك 

معيار؛ فيجب عليهم النهو�س ل�سترجاع الو�سع ]ال�سحيح[؛ �سواء انتهت 

الحركة بنتيجة اأم ل.
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لقد ذكر الإمام]الخمينّي[ مرارًا, اأّننا ل نقوم من اأجل النتيجة, واإّنما 

نابعًا  يكون عملنا  بالتاأكيد, عندما   .
(1(

والتكليف الوظيفة  اأجل  ننه�س من 

من الإخال�س فاإّن اهلل تعالى �سيو�سلنا اإلى النتيجة اأي�سًا.

من  وا�ستقام  �سمد  لذلك   ,Qالح�سين الإمام  عمل  روح  هو  هذا 

 اأجله. وواقعًا اإذا اأراد الإن�سان اأن يحا�سب ذلك اليوم الذي ثار فيه الإمام 

من  فاإّن  العادّية,  والمعادلت  المعايير  اإلى  الح�سين Q ا�ستنادًا 

المتيّقن به اأّن هذا القيام لن يكون قيامًا عقالنّيًا. بالطبع لو اأراد الإن�سان 

النظر من زاوية العقل العادي والطبيعّي؛ �سيرى اأّن الإن�سان الذي ل يمتلك 

اأّي قّوة في يده في مواجهة تلك القوى, ل منا�س من اأّنه �سينتهي بهزيمة 

ع�سكرّية محّققة. لكن, مع ذلك, ثار الإمام الح�سين Q؛ مع اأّن اإدراك 

الأمور والحقائق كان اأ�سهل بالن�سبة اإليه من كثير من الّنا�س الآخرين؛ ومن 

اهللQ؛  عبد  اأبي  مراأى  اأمام  كانت  اأي�سًا  الح�سابات  هذه  اأّن  الموؤّكد 

والنت�سار  بالوظيفة  القيام  هما  والهدف  الغاية  لأّن  ذلك  ثار؛  ذلك  ومع 

الإلهّي, ولي�س فقط النت�سار الع�سكرّي؛ بالطبع لو تي�ّسر لالإمام النت�سار 

 .
(2(

الع�سكرّي لقبل به

استقامة في غربة ال نظير لها 

 المهّمة اأي�سًا في مجموع ثورة الح�سين Q وهي 
(3(

النقطة الأخرى

المعاني  من  بمعنى  ترجع  وهي  اليوم-  حالتنا  اإلى  وبالنظر  اآخر-  بمعنى 

يوجد  فـل   ,Q الح�سين  غربة  هي  النكتة  وهذه  الإخال�س,  قّوة  اإلى 

)1)  �سحيفة الإمام ج61 �س284.

)2)  في مرا�سم العر�س ال�سباحّي للحر�س في مقّر ق�سر فيروزة 1364/7/2�س- 1986/9/24 م.

)3)  اأ�سير في مو�سع اآخر اإلى نقطة اأولى وهي الخال�س في النه�سة الح�سينّية.
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في اأّية واقعة من الوقائع الدامية في �سدر الإ�سالم غربة ووحدة كما في 

جّيدًا  دّققت  وقد  الإ�سالم-  تاريخ  في  فليتاأّمل  اأراد  فمن  كربالء؛  واقعة 

فلم اأجد واقعة كواقعة كربالء- �سواء في حوادث �سدر الإ�سالم وغزوات 

.Q اأو حروب اأمير الموؤمنين P النبّي

حا�سرين,  الّنا�س  وكان  ودولة  حكومة  هناك  كانت  الحروب  تلك  ففي 

كانت  ورائهم  ومن  بينهم,  من  جنود  القتال  �ساحات  اإلى  يخرج  وكان 

 اأدعية الأّمهات, اآمال الأخوات, تقدير الّنا�س وت�سجيع قائد عظيم ال�ساأن 

اأمام  باأنف�سهم  ي�سّحون  كانوا   ,Qالموؤمنين اأمير   كالنبّي P اأو 

لتقديم  حا�سرين  كانوا  �سبابنا  من  فكم  �سعبًا.  لي�س  وهذا   ,P النبّي

مّنا  وكم  عليه!  اهلل  ر�سوان  الخمينّي  الإمام  كلمة من  على  بناًء  اأرواحهم 

الآن لديهم اأمنية في اإ�سارة لطف من الولّي الغائب | لن�سّحي باأنف�سنا!

 فعندما ي�ساهد الإن�سان قائده اأمام ناظريه وكّل ذلك التحفيز من ورائه, 

ويكون على علم اأّنه يقاتل لينت�سر وليهزم العدّو, فاإّنه �سيقاتل برجاء واأمل 

النت�سار, وحرب كهذه - مقارنة بما نراه في كربالء- لي�ست �سعبة. طبعًا 

كان هناك اأحداث في التاريخ فيها غربة ن�سبّيًا كالأحداث التي جرت مع 

اأبناء الأئّمة والح�سنّيين في ع�سر الأئّمة R, لكن هوؤلء جميعًا كانوا 

بن  مو�سى  والإمام   ,Q ال�سادق كالإمام  اإمامًا  خلفهم  اأّن   يعلمون 

حا�سر  و�سّيدهم  وقائدهم   ,Q الثامن وكالإمام   ,Q جعفر

ورد  ما  ح�سب   -Q ال�سادق الإمام  فكان  عيالهم.  ويتفّقد  ي�سندهم 

نفقة  ».. وعلّي  ويقول:  الفا�سدين  الحّكام  بقتال  ياأمرهم   - الروايات  في 

وفي  ويمّجدهم؛  ي�سّجعهم  لهم,  ظهرًا  ال�سيعي  المجتمع  وكان   .
(1(

عياله«

)1)  م�ستطرفات ال�سرائر, �س569؛ بحار الأنوار, ج46, �س172.
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كربالء,  واقعة  في  لكن  القتال؛  �ساحات  وراء  ما  اأمل  لهم  كان  لة  المح�سّ

الإمام  وهو  الجميع,  من  المقبول  الإ�سالم  ُلباب  ولّب  الق�سّية  �ّس 
ُ
اأ  فاإّن 

الح�سين Q, كان موجودًا في ميدان الحرب, وكان يعلم هو واأ�سحابه 

اأّنه �سي�ست�سهد, واأن ل اأمل له في اأّي اأحد في اأرجاء هذا العالم الوا�سع وهذه 

البالد الإ�سالمّية المترامية الأطراف؛ كان في غربة بحتة ووحدة تاّمة.

كان من بين رجالت عالم الإ�سالم في ذلك اليوم ووجوهه اأ�سخا�س لم 

يغتّموا لقتل الح�سين Q, بل اعتبروا وجوده م�سّرًا بعالمهم, واآخرون 

منهم لم يبالوا بالق�سّية واإن حزنوا لقتله Q؛ كعبد اهلل بن جعفر وعبد 

اهلل بن عّبا�س واأمثالهما. ف�لم يكن لالإمام Q اأدنى اأمل بمن هم خارج 

ميدان القتال الممزوج بالغّم والمليء بالمحن, فالمتوّفر والمتاح مقت�سر 

على ذاك الذي كان حا�سرًا في ميدان كربالء لي�س اإّل. وكانت كّل الآمال 

منح�سرة بهذا الجمع, وكان هذا الجمع قد اأ�سلم اأمره لل�سهادة, وحّتى بعد 

الظاهرّية,  الموازين  ح�سب  فاتحة  مجل�س  لهم  �سُيقام  يكن  لم  �سهادتهم 

فيزيد مت�سّلط على كّل �سيء, وُت�ساق ن�ساوؤهم �سبايا ول ُيْرَحم اأطفالهم, فقد 

كانت الت�سحية �سعبة جّدًا في هذا الميدان. »ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل« 

 فلول الإيمان والإخال�س والنور الإلهّي الذي كان ي�سّع في وجود الح�سين بن 

لما  موؤمنة حوله  قلوب عّدة معدودة  الحرارة في  بعث  علّي L والذي 

تحّققت تلك الواقعة, فانظروا اإلى عظمة هذه الواقعة!

اإذًا, الخ�سي�سة الثانية لهذه الواقعة هي غربتها. لذا قلت مرارًا اإّنه ل 

حد و�سهداء �سّفين والجمل, 
ُ
يمكن مقارنة �سهدائنا ب�سهداء بدر وحنين واأ

بل �سهداوؤنا اأرفع منزلة من كثير من هوؤلء ال�سهداء, اأّما المقارنة ب�سهداء 

كربالء, فال. ل يقارن اأحد ب�سهداء كربالء, ل اليوم ول في الما�سي, ل في 
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 .
(1(

�سدر الإ�سالم ول حّتى في ذلك اليوم الذي يعلمه اهلل اإلى اأن ي�ساء اهلل

.
(2(

اإّن هوؤلء هم �سفوة ال�سهداء, فال نظير لعلّي الأكبر ولحبيب بن ُمظاهر

االستقامة الحسينّية االستثنائّية

من اأجل الو�سول اإلى الأهداف الكبيرة, توجد في العادة مجموعة عوامل 

والموانع؛  الأر�سّيات  الأزمنة,  الجتماعّية,  الظروف  اأ�سا�سّية:  اإن�سانّية 

فلي�س من  الظروف,  تهّياأت  لو  وحّتى  لكن  ينكرها؛  اأحد  ول  وهي موجودة 

من  �سرائطها  تتحّقق  لم  فما  المن�سودة؛  الأهداف  تتحّقق  اأن  ال�سرورّي 

قبيل- الإرادة والت�سميم وو�سوح الهدف, الوعي والمعرفة والمتابعة- التي 

اأريد  التي  ال�سروط  اأحد هذه  ب�سرّية..  الأ�سا�س �سروط ومقّدمات  هي في 

كمفهوم  ال�ستقامة  مع  التعامل  يتّم  ال�ستقامة.  م�ساألة  عندها:  الوقوف 

قدر  على  مفهوم  ال�ستقامة  كذلك.  لي�س  ولكّنه  مهّم؛  وغير  و�سائع  مهمل 

مّما  بكثير  اأكبر  العمل  في  اأهّمّيته  واإّن  والح�سا�سّية؛  الأهّمّية  من  كبير 

 يخطر على ذهن الإن�سان. ال�ستقامة تعني الثبات على الطريق الم�ستقيم: 

؛ فلو تحّقق الثبات وال�ستقامة 
(3(

{ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  }
على ال�سراط الم�ستقيم؛ اأي ]ثبتوا[ في هذا التجاه ولم يغّيروا م�سارهم, 

اأخروّي.  وثواب  دنيوّية  نتائج  �ستترّتب  عندها  للظروف,  يخ�سعوا  ولم 

پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     } القراآن:  يقول  فعندما 

 - نزول المالئكة؛ الت�سّرف بمواجهة المالئكة؛ والخطاب 
(4(

ڀ}
؛ فتاأتي المالئكة وتقول لكم: 

(5(

بخطاب المالئكة - { ڀ  ڀ  ڀ  ٺ}

)1)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س341؛ كامل الزيارات, �س453-454؛ بحار الأنوار, ج41, �س295.

)2)  في لقاء ح�سود من عنا�سر الحر�س الثورّي بمنا�سبة يوم الحر�س, 1372/10/26�س- 1994/1/16 م.

)3)  �سورة الجّن, الآية:16.

لت, الآية:30. )4)  �سورة ف�سّ

لت, الآية:30. )5)  �سورة ف�سّ
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ل تخافوا ول تحزنوا. متى ُيعَطى هذا ال�سرف؟ ُيعَطى في �سورة ال�ستقامة.

الخمينّي حول هذه  الإمام  بمنا�سبة رحيل  ال�سنوات  اإحدى  تحّدثت في 

الإمام)ر�سوان  ا�ستقامة  بين  المقارنة  وتحّدثت عن  بالخ�سو�س  الق�سّية 

.Q اهلل عليه( وا�ستقامة الإمام الح�سين

بع�سهم  اإلى  الجميع  ينظر  »اثبت«؛  و  »ا�شتقم«  كلمة:  المرء  يقول  قد 

بع�سًا ويقولون: نعم ن�ستقيم ونثبت؛ اإّل اأّن ال�ستقامة في مقام العمل هي 

م�ساألة على قدر كبير من الأهّمّية.

في  تمّثلت  هل  Q؟  الح�سين  الإمام  ا�ستقامة  تمّثلت  �شيء  باأّي 

فالذين  الحرب.  يثبتون في  الجميع  المعركة؟ ح�شنًا  ا�ستقام في  قد  كونه 

يخو�سون غمار المعركة يثبتون ]في العادة[؛ حّتى اأهل الباطل. فكّل هذه 

الحروب موجودة في عالمنا؛ كّل هوؤلء الذين يذهبون للحرب ويقتلون ول 

يتزحزحون عن مواقعهم خطوة واحدة؛ فهذه اأي�سًا ا�ستقامة! لم يكن هذا 

 !Q المقدار من ال�ستقامة هو مق�سد الإمام الح�سين و�شّيد ال�سهداء

ة لال�ستقامة الح�سينّية. ينبغي البحث عن التجليات الخا�سّ

الآخرين كانوا,  الح�سين Q هدف وا�سح؛ لكن  الإمام  كان لدى 

الواحد بعد الآخر, ي�سّككون بهذا الهدف. وهوؤلء لم يكونوا اأنا�سًا عادّيين؛ 

كانوا من �سخ�سّيات الدرجة الأولى في العالم الإ�سالمّي؛ مثل عبد اهلل 

لو  اأ�سخا�س  هم  عّبا�س؛  بن  اهلل  وعبد  جعفر  بن  اهلل  وعبد  الزبير  بن 

تاأّملتم تاريخهم اليوم لراأيتم اأّنهم على قدر كبير من ال�ساأن في العالم 

الإ�سالمّي.

 ,Q الح�سين  الإمام  مع  الآخر,  تلو  يجل�س  هوؤلء  من  الواحد  كان 
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�سّيدي, ما هو  له:  يقولون  ! كانوا 
(1(

وي�سّكك فيه الهدف  ويناق�سه في هذا 

تذهبوا  اأن  عليكم  الذي يجب  اليوم  هو  تحديدًا  اليوم  اأّن هذا  في  ال�سبب 

بما  نظرّيتهم  لإثبات  كثيرة  ب�سواهد  ياأتون  كانوا  يزيد؟  مقابل  في  وتقفوا 

يكفي لإخافة اأّي �سخ�س! 

األي�س  اأحكام اهلل؛  اأنت ابن النبّي الذي يبّلغ  اأن تكون  كانوا يقولون له: 

وُتبّين  ُتحّدث  حّيًا,  تبقى  اأن  الأف�سل  األي�س  ُتقتل؟  اأن  من  لك  اأف�سل  هذا 

الأحكام وتعظ, من اأن ياأتي ذلك الرجل الظالم ويقيم على قبرك الأ�سعار 

ويبدل كلماتك؟ لو اأعطاك اهلل تعالى 20 �سنة اأخرى من العمر؛ ففي هذه 

ال�سنوات كم من المعارف �ستبّين؟ هذا اأف�سل من ذاك!

انظروا, لي�س من ال�سهل اأبدًا اأن يخل�س الإن�سان نف�سه من وطاأة اإ�سكالت 

كهذه ومن م�سيدة هذه الت�سكيكات!

كانوا يقولون: الآن وقد عزمت على الرحيل؛ فلترحل؛ لكّنك في نهاية 

المطاف �سترد ميدان الجهاد والحرب؛ فاإلى اأين تاأخذ هذه الن�سوة واأولئك 

الأطفال؟ ما هذه الحالة؟ لماذا تذهب وتعّر�س الّنا�س للقتل؟ لماذا تذهب 

اإلى الكوفة؟ 

الإمام  و�سل  لقد  الإن�سان.  فرائ�س  لها  ترتعد  الإ�سكالت  هذه   نعم؛ 

اأّيها  له: ح�سنًا؛  قالوا  �سعبة.  الق�سّية  اأّن  فهم  مكان  الح�سين Q اإلى 

الإمام  من  اأف�سل  اأنت  هل  باِيع؛  النهاية  في  يزيَد.  وبايع  ارجع   الإمام, 

الكامل في  الأخبار, ج3, �س143؛  الح�سين Q : �سرح  اأبي عبد اهلل  الزبير مع  )1)  مناق�سة عبد اهلل بن 

التاريخ, ج4, �س38؛ بحار الأنوار, ج44, �س364. مناق�سة عبد اهلل بن جعفر مع اأبي عبد اهلل الح�سين: 

الأنوار, ج44, �س366؛ مناق�سة عبد اهلل بن عّبا�س  الإر�ساد, ج2, �س68-69؛ بحار  الفتوح, ج5, �س67؛ 

مع اأبي عبد اهلل Q: الأخبار الطوال, �س243-244؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س240 و245؛ بحار 

الأنوار, ج44, �س365-364.
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الح�سن Q؟! ما هي الموجبات التي تدفعك اإلى اأن تذهب وت�سع نف�سك 

في هذه المعركة الكبيرة؟!

ال�سبهات  من  النوع  هذا  الح�سين Q يواجه  الإمام  كان  لقد 

من قبل �سخ�سّيات لها 
 (1(

والإ�سكالت التي كانت ُتطرح عليه ب�سكل متوا�سل

�ساأنها- منذ خروجه من المدينة وحّتى لحظة و�سوله اإلى مّكة, ثّم عندما 

عا�شوراء-,  يوم  حّتى  اأي�سًا  كربالء  وروده  لحظة  ومن  كربالء,  اإلى  و�سل 

بخلفّية العقل النفعّي والم�سلحّي وبا�ستعمال و�سائل لي�ست بعيدة جّدًا عن 

الح�سين Q اأمامهم  الإمام  وقف  الوقت  ذلك  في  القيمّية!  الو�سائل 

هذه  تدفعه  ولم  الهدف,  ين�س  لم  اأّنه  اأي  للقيم-؛  المج�ّسد  وهو  ثابتًا- 

 .
(2(

الكلمات اإلى ترك الخّط الم�ستقيم الذي يعرفه هو جّيدًا وهم ل يعرفونه

Oاالستقامة الرفيعة لزينب الكبرى

لالإيمان  كنموذج  امراأتين  مثال  الكريم  القراآن  في  تعالى  اهلل  �سرب 

گ   ک    ک   ک    } اأي�سًا:  الكفر  لنموذج  امراأتين  ومثال  الكامل, 

, هذان هما 
(3(

گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ} 
المثالن على الكفر وهما امراأتان كافرتان. فهو لم ي�سق المثال للكفر من 

)1)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س444-447؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س163؛ الأخبار الطوال, �س228-

الفريد, ج5,  العقد  الفتوح, ج5, �س16-17, و70و99؛  و 286-287؛  الطبرّي, ج4, �س253,  تاريخ  229؛ 

�س182؛  الإمامة,  دلئل  و60؛  �س56  ج3,  طالب,  اأبي  اآل  مناقب  �س67؛  ج3,  الذهب,  مروج  �س123؛ 

الإر�ساد, ج2, �س71-72؛ اإعالم الورى, ج1, �س459؛ الثاقب, �س340-341؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, 

�س253- ج1,  الخرائج,  �س127؛  وج65,  �س202-201,  ج14,  دم�سق,  مدينة  تاريخ  �س271-273؛  ج1, 

254؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س248؛ الكامل في التاريخ, جزء 4, �س50؛ مثير الأحزان, �س17؛ تذكرة 

الخوا�س, �س227؛ اللهوف, �س40؛ تهذيب الكمال, ج6, �س421؛ بحار الأنوار, ج44, �س364.

)2)  في لقاء اأع�ساء ال�سورى المركزّية, الجهاد الجامعّي, 1376/10/8�س- 1997/12/29 م.

)3)  �سورة التحريم, الآية:10. 
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الكفر. وفي باب  الن�ساء. وهذا ما نجده في باب  الرجال, بل جاء به من 

الإيمان اأي�سًا.

المثالين  اأحد   .
(1(

ڭ}  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    }

على النموذج الإيمانّي الكامل هو امراأة فرعون والمثال الآخر ال�سّيدة مريم 

.
(2(

الكبرى { ې  ې   ى} 

واإّن مقارنة �سريعة بين زينب الكبرى O وبين زوجة فرعون ُتظهر 

عن  الكريم  القراآن  الكبرىO. تحّدث  زينب  ال�سّيدة  مقام  عظمة  لنا 

زوجة فرعون بو�سفها نموذج الإيمان للرجال والن�ساء على مّر الزمان واإلى 

اآخر الدنيا. ثّم لكم اأن تقارنوا زوجة فرعون التي اآمنت بمو�سى وانجذبت 

اإلى تلك الهداية التي جاء بها مو�سى؛ وحينما كانت تحت �سغوط التعذيب 

الفرعونّي- والذي توفّيت ب�سببه ح�شب ما تنقل التواريخ والروايات- فقد 

جعلها التعذيب الج�سمانّي ت�سرخ: { ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

طلبت من اهلل تعالى اأن يبني لها بيتًا عنده في 
 (3(

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ}
الجّنة.. وفي الواقع هي طلبت الموت واأرادت اأن تفارق الحياة. { ٴۇ  ۋ  

ۋ   ۅ}.. اأنقذني من فرعون واأعماله الم�سّلة. 

في حين كانت م�سكلة ال�سّيدة اآ�سية زوجة فرعون من قبيل الألم والعذاب 

واثنين  اإخوتها  من  عّدة  فقدت  التي  زينب,  كال�سّيدة  تكن  ولم  الج�سمانّي 

من اأبنائها وعددًا كبيرًا من اأقاربها واأبناء اإخوتها �شاروا اأمام عينيها اإلى 

تتعّر�س  لم  الكبرى  زينب  تحّملتها  التي  الروحّية  الآلم  هذه  م�سارعهم. 

)1)  �سورة التحريم, الآية:11.

)2)  �سورة التحريم, الآية:12.

)3)  �سور التحريم, الآية: 11.
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يوم عا�شوراء  بعينيها  زينب  ال�سّيدة  راأت  فرعون.  زوجة  اآ�سية  ال�سّيدة  لها 

كّل اأحّبتها ي�سيرون اإلى القتل وي�ست�سهدون: الح�سين بن علّي L �شّيد 

ال�سهداء والعّبا�س وعلّي الأكبر والقا�سم واأبناءها هي, وباقي اإخوتها راأتهم 

وهتك  الأعداء  هجوم  المحن:  تلك  كّل  �سهدت  ا�ست�سهادهم  وبعد  كّلهم. 

الحرمات, وحملت م�سوؤولّية رعاية الأطفال والن�ساء. 

فهل يمكن مقارنة عظمة هذه الم�سائب و�شّدتها بالم�سائب الج�سمانّية؟ 

گ    } تعالى:  هلل  زينب  ال�سّيدة  تقّل  لم  الم�سائب  هذه  كّل  مقابل  ولكن 

ع  المب�سّ الج�سد  . راأت 
(1(

تقّبل مّنا« »رّبنا  يوم عا�شوراء:  قالت  بل  ڳ}, 
مّنا  تقّبل  وقالت:»اللهّم  العالم  خالق  اإلى  بقلبها  فتوّجهت  اأمامها  لأخيها 

هذا القربان«. وحينما ُت�ساأل كيف راأيِت ]�سنع اهلل[؟ تقول: »ما راأيت اإّل 

.. كّل هذه الم�سائب جميلة في عين زينب الكبرى لأّنها من اهلل 
(2(

جمياًل«

المتقّدم  المقام  لهذا  فيا  كلمته.  اإعالء  �سبيل  �سبيل اهلل وفي  ولأجله وفي 

ذلك  وبين  بينه  الفارق  هو  كم  والحقيقة,  للحّق  الع�سق  وهذا  ال�سبر  في 

عظمة  على  دليل  هذا  اآ�سية.  لل�سّيدة  الكريم  القراآن  يذكره  الذي  المقام 

مقام ال�سّيدة زينب. هكذا هو العمل في �سبيل اهلل. لذلك بقي ا�شم زينب 

وعملها اإلى اليوم نموذجًا خالدًا في العالم. 

ال�سير على هذا  اإلى اهلل ومتابعة  الطريق  وبقاء  الإ�سالم  بقاء دين  اإّن 

الطريق من قبل عباد اهلل ي�ستند وي�ستلهم اإلى العمل الذي قام به الح�سين 

اإّن ذلك  اأي   .O الكبرى  ال�سّيدة زينب  به  بن علّي L وما قامت 

والم�سكالت  الم�سائب  تلك  كّل  وتحّمل  ال�سمود  وذلك  العظيم  ال�سبر 

)1)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س322.

)2)  الفتوح, ج5, �س122؛ مثير الأحزان, �س71؛ بحار الأنوار, ج45, �س116-115.
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اأّدى اإلى اأن تكون القيم الّدينّية اليوم هي القيم ال�سائدة في العالم. جميع 

القيم الإن�سانّية التي نجدها في المدار�س المختلفة والمتطابقة مع ال�سمير 

.
(1(

الب�سرّي هي قيم نابعة من الّدين. هذه هي خ�سو�سّية العمل هلل

وحدة اإلمام الحسين Q في مواجهة عالم الظلمة واالنحراف

كربالء  واقعة  ا�ستغرقته  الذي  الوقت  يتجاوز  لم  اأعّزائي,  يا  انظروا 

ن�سف نهار اأو اأكثر من ذلك بقليل؛ وا�ست�سهد فيها اثنان و�سبعون- اأكثر اأو 

- وهذا العدد من ال�سهداء موجود في العالم كّله. فاأن تكت�سي 
(2(

اأقّل بقليل

اأهل لهذا ال�سموخ والعظمة, بل هي  واقعة كربالء كّل هذه العظمة- وهي 

اأ�سمى واأعظم- اإلى حّد اأّنها تركت اآثارها ونفذت في عمق الوجود الب�سرّي, 

اإّنما كان ب�سبب روح هذه الواقعة. فج�سم الق�سّية لم يكن له ذلك الحجم, 

وكان هناك اأطفال �سغار ُقتلوا في كّل بقعة من بقاع العالم, في وقٍت ُقتل 

الأعداء  ارتكب  الأماكن  بع�س  وفي  اأ�سهر.  ل�سّتة  واحد  ر�سيع  كربالء  في 

في  هنا  مطروحة  لي�ست  الق�سّية  الأطفال.  مئات  وقتلوا  جماعّية  اإبادات 

بعدها الج�سمانّي, بل تكمن اأهّمّيتها في روحها ومعناها.

روح الق�سّية هي اأّن الإمام الح�سين Q لم يكن يواجه في تلك الواقعة 

جي�سًا ولم تكن مواجهته مع جمع غفير- واإن كان يفوقه بمائة �سعف- بل 

اإّن مواجهة الإمام الح�سين Q كانت مع عالم من النحراف والظلمة, 

وهذا هو المهّم. وفي الوقت الذي كان يواجه فيه ذلك العالم من الظلمة 

والظلم والنحراف, الذي كان يملك كّل �سيء, ولديه المال والذهب والقّوة 

)1)  في لقاء قادة وعنا�سر القّوة الجوّية في جي�س الجمهورّية الإ�سالمّية, 1388/11/19�س- 2010/2/8 م.

)2)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س205؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س44؛ �سرح الأخبار, ج3, �س154-155؛ 

87 �سخ�سًا؛ مروج الذهب, ج3, �س61؛ 78 �سخ�سًا؛ اللهوف, �س85؛ بحار الأنوار, ج45, �س62.
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الجّو موح�سًا جّدًا. وكانت  والخطباء, كان  والمحّدثون  وال�سعراء  والكّتاب 

فرائ�س الإن�سان العادي وحّتى الإن�سان ما فوق العادي لترتعد لتلك العظمة 

الفارغة لعالم الظلمة ذاك, ولكن لم يرتع�س لالإمام الح�سين Q قلب 

ول اهتّزت له قدم. ولم ت�ساوره م�ساعر �سعف اأو ترّدد. وبرز اإلى الميدان 

وحيدًا فريدًا. اإّن عظمة هذه الق�سّية تمّثلت في اأّن القيام كان هلل.

يمكن ت�سبيه موقف الإمام الح�سين Q ومقارنته بموقف جّده ر�سول 

اهلل محّمد بن عبد اهلل P في بعثته؛ فكما واجه النبّي P هناك عالمًا 

باأ�سره.  عالم  بمواجهة  كربالء  الح�سين Q في  الإمام  وقف  باأ�سره, 

فالر�سول P لم يكن يعتريه اأّي خوف, بل �سمد و�سار اإلى الأمام, وكذلك 

الحال بالن�سبة اإلى الإمام الح�سينQ الذي لم يرهبه �سيء, بل ثبت 

دائرتين  بمثابة  هما  الح�سينّية  والحركة  النبوّية  ف�الحركة  قدمًا.  و�سار 

مّتحدتي المركز مّتجهتين اإلى م�سار واحد. وهنا يظهر معنى »ح�شين مّني 

.Q هذه عظمة موقف الإمام الح�سين .
(1(

واأنا من ح�شين«

فاأنتم  »اذهبوا  محّرم:  من  العا�سر  الح�سين Q ليلة  قال  عندما 

في حّل مّني, وهذا الليل قد غ�شيكم فاّتخذوه جماًل, ولياأخذ كّل واحد 

منكم بيد واحد من اأهل بيتي, فالقوم يطلبونني ولو قد اأ�شابوني لهوا 

كانوا  اأّنهم  لنفتر�س  مزاحًا.  هذا  قوله  يكن  لم   ,
(2(

غيري...« طلب  عن 

قد وافقوه وان�سرفوا وبقي وحده اأو برفقة ع�سرة اأ�سخا�س, هل كان ذلك 

ولو كان  بعينها.  العظمة  له هذه  تبقى  بل  لينق�س من عظمة عمله؟ كاّل, 

حول الح�سينQ بدل هوؤلء الثنين وال�سبعين, اثنان و�سبعون األفًا, هل 

كان ذلك لينق�س من عظمة موقفه؟ اأبدًا.

)1)  المعجم الكبير, ج3, �س33؛ �سرح الأخبار, ج3, �س88؛ بحار الأنوار, ج45, �س314.

)2)  مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س248؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س58-57.
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 اإّن عظمة موقف الح�سين تكمن في ثباته واطمئنانه وهو يواجه �سغوط 

وق�سوة عالم مليء بالمعتر�سين والمّدعين, فلم يتزلزل, والحال اأّن موقفًا 

الّنا�س. وكما  الّنا�س, وحّتى من هم فوق عاّمة  كهذا, ي�سطرب فيه عاّمُة 

مرموقة-  كبيرة  �سخ�سّية  وهو   - عّبا�س  بن  اهلل  عبد  فاإّن  مرارًا  ذكرت 

وجميع اأمراء قري�س, كانوا في غاية ال�ستياء من ذلك الو�سع. وهكذا كان 

حال عبد اهلل بن الزبير, وعبد اهلل بن عمر, وعبد الرحمن بن اأبي بكر, 

واأبناء كبار ال�سحابة, وبع�س ال�سحابة. 

الغيرة  ذوي  من  وكانوا  ال�سحابة,  من  كبير  عدد  المدينة  في  كان 

اأنف�سهم  وهم   - المروءة  كانوا عديمي  اأّنهم  اأحد  يت�سّورّن  ل   - والمروءة 

الذين ت�سّدوا لم�سلم بن عقبة وقاتلوه في وقعة »الحّرة« حينما هجم على 

ل  كربالء.  واقعة  على   
(1(

واحد عام  بعد  فيها  المذابح  وارتكب  المدينة 

. لكن 
(2(

تظّنوا اأّنهم كانوا جبناء, بل وقفوا وقاتلوا وكانوا فر�سانًا و�سجعانًا

اإلى �ساحة الحرب م�ساألة, و�سجاعة مواجهة عالم برّمته  التقّدم  �سجاعة 

م�ساألة اأخرى. والموقف الذي اّتخذه الإمام الح�سينQ كان من النوع 

.
(3(

الثاني, ولأجل هذا النوع الثاني قام بحركته

أشكال االستقامة والثبات

ال�شتقامة في مقابل انتحال الأعذار ال�شرعّية 

هي  الكبرى  المواقف  في  الإن�سان  اأمام  �شّدًا  تقف  التي  العوامل  من 

التذّرع بالأعذار ال�سرعّية. يجب على الإن�سان اأن يوؤّدي الأعمال والفرائ�س 

)1)  تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س251-250.

)2)  تاريخ خليفة, �س155-147.

)3)  في لقاء ح�سود من عنا�سر الحر�س الثورّي بمنا�سبة يوم الحر�س, 1375/9/24�س- 1997/12/15 م. 



- 115 -

ا
ل

دا
شت

ل�
ة

حينما ي�ستلزم مثل هذا العمل وقوع اإ�سكال كبير- كاأن ُيقتل 
 

الواجبة, ولكن

فيه على �سبيل المثال اأ�سخا�س كثيرون- هنا ي�سعر المرء اأّنه لم يعد مكّلفًا. 

الإمام  واجهت  التي  ال�ساكلة  تلك  على  ال�سرعّية  الأعذار  حجم  كان  فكم 

هذا  عن  الروؤية  �سطحّي  اإن�سان  اأّي  ب�سرف  كفيلة  وكانت   Qالح�سين

ال�سبيل! وكانت هذه الأعذار تتوالى الواحدة تلو الأخرى.

. وهنا نفر�س اأّنه 
(1(

فقد واجه اأّوًل نكول اأهل الكوفة ومقتل م�سلم بن عقيل

كان على الإمام الح�سين Q اأن يقول: »لقد بات العذر �شرعّياً و�شقط 

موقفاً  اأّن  لي  تبّين  ولكن  البيعة,  رف�س  على  عازماً  كنت  فاأنا  التكليف, 

واأّن  عليه,  ال�شتمرار  يمكن  ل  والظروف,  الأو�شاع  هذه  مثل  في  كهذا, 

الّنا�س ل طاقة لهم على التحّمل؛ اإذاً, التكليف �شاقط؛ واأنا اأبايع مكرهاً«.

المرحلة الثانّية هي واقعة كربالء نف�سها, حيث كان با�ستطاعة الإمام 

الح�سين Q عند مواجهة ذلك الموقف اأن يت�سّرف على �ساكلة الإن�سان 

الن�شوة  هوؤلء  ويقول:»اإّن  المنطق  هذا  بمثل  الكبرى  المواقف  يحّل  الذي 

وال�شبية ل ِقبل لهم بتحّمل هذه ال�شحراء المحرقة, وعليه, فالتكليف 

مرفوع«. فيميل نحو الخ�سوع, ويقبل بما لم يقبله حّتى ذلك الحين. اأو اأّنه 

حّتى بعد اندلع القتال في اليوم العا�سر وا�ست�سهاد ثّلة من اأ�سحابه- حيث 

تراكمت عليه الم�ساكل والمحن- كان باإمكانه القول: »الآن لم يعد القتال 

ممكناً, ومن غير المقدور ال�شتمرار« فيتراجع حينها. اأو عندما تك�ّسف 

لالإمام الح�سين Q اأّنه �سُي�ست�سهد, ومن بعد ا�ست�سهاده �ستبقى ُحَرم 

اهلل وُحَرم النبّي P واأمير الموؤمنين Q وحيدة في ال�سحارى باأيدي 

ال�سرف والعر�س, وكان با�ستطاعته  الرجال الأجانب, وهنا يبرز مو�سوع 

 -  كاإن�سان غيور - القول: »لقد ارتفع التكليف؛ فما هو م�شير الن�شاء؟ 

)1)  الإر�ساد, ج2, �س52-63؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س31-35؛ بحار الأنوار, ج44, �س357-349.
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فاإذا ما وا�شلت هذا الطريق وُقِتلُت فاإنَّ الن�شاء من اآل الر�شول P وبنات 

�شبايا  �شيقعن  واأ�شرفهّن  الإ�شالم  ن�شاء  الموؤمنين Q واأطهر  اأمير 

بيد الأعداء, من الرجال الذين ل ح�شب لهم ول ن�شب ول يفقهون �شيئاً 

من معاني ال�شرف والغيرة؛ اإذاً, فالتكليف مرفوع«.

اأّيها الإخوة والأخوات دّققوا بهذا الموقف من واقعة كربالء وانظروا اإليه 

اإلى  النظر  اأراد  الح�سين Q لو  الإمام  اأّن  وهو  الروؤية,  هذه  انطالقًا من 

بع�س الحوادث ال�سديدة الألم والمرارة- كحادثة ا�ست�سهاد علّي الأ�سغر و�سبي 

الن�ساء وعط�س ال�سبية ومقتل ال�سّبان وغيرها من الحوادث الأخرى المرّوعة 

ور�سالته,  دوره  عظمة  عن  ويتغا�سى  العادّي  المت�سّرع  بمنظار   - كربالء  في 

كان با�ستطاعته التراجع خطوة بعد خطوة, ويقول: ل تكليف علّي, ول منا�س 

من مبايعة يزيد الآن, واإّن »ال�شرورات تُبيح المحظورات«. اإّل اأّنه Q لم 

.Q يت�سّرف على هذه ال�ساكلة. هذه هي ا�ستقامة الإمام الح�سين

وهذا هو معنى ال�ستقامة. ال�ستقامة لي�ست دائمًا بمعنى تحّمل الم�ساكل؛ 

لأّن تحّمل الم�ساكل بالن�سبة اإلى الإن�سان العظيم اأي�سر من تحّمل الم�سائل 

التي قد تبدو ح�سب الموازين ال�سرعّية والعرفّية والعقلّية ال�ساذجة خالفًا 

للم�سلحة؛ لأّن تحّملها اأ�سعب من تحّمل �سائر الم�ساكل.

تارة قد يقال لالإن�سان: ل ت�سلك هذا الطريق فقد تتعّر�س للتعذيب. لكّن 

الإن�سان القوّي يقول: اإّني �سالك هذا الطريق ول �سير في تعّر�سي للتعذيب. 

الفّذ  الإن�سان  ترى  ُتقتل.  لعّلك  الم�سلك  هذا  ت�سلك  ل  لآخر:  يقال  قد  اأو 

يقول: اإّني �سالكه ول اأبالي بالقتل. ولكن تارة اأخرى قد ل يقت�سر الحديث 

على مجّرد القتل والتعذيب والحرمان, بل يقال: ل تذهب, فقد ُيقتل على 

اأثر حركتك هذه عدد من الّنا�س. وهنا ُيعر�س على ب�ساط البحث مو�سوع 
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اأرواح الآخرين؛ فيقال له: ل َت�ِسر في هذا الطريق, فمن المحتمل اأن يواجه 

الكثير من الن�ساء والرجال والأطفال م�ساعب جّمة وعنتًا كبيرًا من جّراء 

م�سيرك هذا. وهنا ترتعد فرائ�س اأولئك الذين ل يبالون بالقتل, اأّما الذين 

ل ترتعد فرائ�سهم, فهم اأّوًل: في اأعلى درجة من الب�سيرة وعلى بّينة من 

�سخامة العمل الذي يوؤّدونه. وثانيًا: لهم من قّوة النف�س ما ل يت�سّرب معه 

الح�سين Q في  الإمام  عند  تجّلتا  الميزتان  وهاتان  اإليهم.  الوهن 

كربالء. لذلك كانت واقعة كربالء ك�سم�س �سطعت في دياجي التاريخ, وهي 

.
(1(

ما انفّكت �ساطعة و�ستبقى كذلك اأبد الّدهر

ال�شتقامة في المواقع الح�ّشا�شة والباعثة على الترّدد

لقد تحّدثُت في بع�س ال�سنوات في ذكرى وفاة الإمام الخمينّي ر�سوان 

اإن�سانًا  العظيم  اإمامنا  الإمام... لالإن�ساف كان  ا�ستقامة  اهلل عليه, حول 

واإن  العظيم,  الرجل  ذلك  مثل  الواقع  في  نر  لم  اأّننا  بمعنى  ا�ستثنائّيًا؛ 

بتلك  مثله  نر  لم  اأّننا  اإّل  الكبار؛  الرجال  الكثير من   - لدينا - طبعًا  كان 

تمّيز  لقد  يوازيه,..  �سخ�س  اأ�سمع عن  لم  فاأنا  ن�سمع.  ولم  الخ�سو�سّيات 

هذا الرجل بخ�سو�سّيات؛ واحدة منها هي ال�ستقامة على الطريقة.

(2(

{ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  }.

ب�سيطة  بنظرة  تبدو  قد  الممتنعة.  ال�سهلة  المعاني  من  هي  ال�ستقامة 

قابلة للفهم؛ لكن عندما ندّقق نرى اأّن لها معنى عميقًا و�سعبًا جّدًا؛ فكما 

اإّن ت�سخي�سها على قدر من ال�سعوبة, كذلك رعايتها في العمل على قدر 

اهلل  ر�سوان  الخمينّي  الإمام  ا�ستقامة  مثاًل:  اأ�سرب  الأهّمّية.  من  كبير 

)1)  كلمته في جموع غفيرة من زوار مرقد الإمام الخمينّي, 1375/3/14�س- 1997/6/4 م. 

)2)  �سورة الجّن, الآية: 16.
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عليه؛ من الممكن اأن يتخّيل بع�سهم اأّنه ماذا تعني ا�ستقامة �سخ�س مثل 

الإمام؟.. لي�ست ا�ستقامة الإمام بهذه ال�سهولة وبهذا الو�سوح. من المعلوم 

اأّنه يمكن القول لأّي �سخ�س: ارجع عن طريق الحّق؛ ف�سيجيب: ل, لن اأعود 

با�ستقامة  عليه  اهلل  ر�سوان  الإمام  ا�ستقامة  اأ�سّبه  اأن  اأريد  هنا  اأنا  عنه. 

المواقع  وفي  الخطرة  المفا�سل  عند  ال�ستقامة   .Q الح�سين الإمام 

الح�ّسا�سة. افر�سوا اأّنهم عر�سوا الق�سّية على الإمام الح�سين Q على 

ال�سكل التالي: تريد اأن تجاهد في �سبيل اهلل, هذا بالتاأكيد اأمر جّيد جّدًا؛ 

تريد مواجهة يزيد؛ وهذا بالطبع جّيد اأي�سًا؛ تريد اأن ت�سّحي بنف�سك, واأنت 

م�ستعّد وحا�سر, وهذا اأي�سًا جّيد جّدًا؛ لكّن ذلك الطفل ذا الأ�سهر ال�سّتة 

الذي كان يتململ من �سّدة العط�س, باأّي معيار يظهر على هذا النحو؟! قّل 

تلك الكلمة الواحدة واأرح هذا الطفل!

لحظوا, فاإّن م�ساألة ال�ستقامة تظهر وتتجّلى على هذا النحو؛ يعني اأن 

ُتطرح نقطة فجاأة اأمام الإن�سان و�سط الطريق, بحيث اإّنه من الممكن اأن 

.
(1(

يجعل الإن�سان الفّذ والفطن عر�سة لل�سّك والترّدد

اإمامنا  با�ستقامة   { الخمينّي  الإمام  ا�ستقامة  هُت  �سبَّ  وعندما 

الح�سين Q فلي�س المق�سود ا�ستقامته Q في ميدان القتال بحيث 

. لي�ست 
(2(

تلّقى طعنات ال�سيوف لتبلغ جراح ج�سده ال�سريف 70 جرحًا ونّيفًا

 .Q العظيم  الح�سين  لالإمام  ُتذكر  التي  الكبرى  ال�ستقامة  هذه هي 

اأجل, فكّل جندّي �سجاع با�ستطاعته القيام بمثل هذا العمل.

ا�ستقامة الإمام الح�سين تكمن هنا في عمله باأن يوؤتى اإليه بطفل كعلّي 

 O  ال�سغر وقد جّف ل�سانه من �شّدة العط�س, وعند �شّيدة مبّجلة كزينب

)1)  في لقاء قادة وم�سوؤولي الحر�س الثورّي,1376/12/14�س- 1998/3/5 م.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س346؛ اّلمالي, الطو�سّي, �س676-677؛ بحار الأنوار, ج45, �س57.
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ُت�سرب ب�سياط ُعتاة الكوفة, تخرج اأ�سيرة, ي�سلبونها جلبابها وحجابها ورّبما 

حلّيها وقالدتها! فّكر في ذلك! هل باإمكانك لو ُجعلت في هذا الموقف, وقالوا 

لك: »ح�شٌن جّداً! اأنت �شجاع, تريد الجهاد والمواجهة, فليكن لك ذلك؛ 

ُتظِهر  اأن  بمقدورك  �سيكون  فكم  �شتنتهي!«,  وقيمة  ثمن  باأّي  انظر  لكن 

الح�سينّية.  ال�ستقامة  تعرف  بعينه  الموقف  هذا  في  هنا  ال�ستقامة؟  من 

كم  ويدرك  ويقّيم  وُي�سّخ�س  الهدف  يعرف  اأن  هي  الح�سينّية  ال�ستقامة 

العادّيين,  الّنا�س  اأرجل  تهتّز  وقٍت  اأجله؛ في  من  في�سمد  وكبير  هو عظيم 

واأ�سحاب الكرم وال�سجاعة والنخوة وكرام الّنا�س. لو كان ثّمة �سخ�س اآخر 

مكان الإمام الح�سين Q لوقف وقال: في النهاية: اأنا م�ستعّد للت�سحية 

بنف�سي في هذا الطريق؛ لكن, هنا في هذه ال�سحراء وفي هذا العط�س, اأّنى 

 .
(1(

لي الوقوف؛ وفي البين طفل ر�سيع و�سّيدة مكّرمة..؟!

)1)  في لقاء الهيئة الم�سرفة على اإقامة مرا�سم ذكرى رحيل الإمام الخمينّي, 1377/2/28�س- 1998/4/18م.





ةم�شّود
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الصمود؛ رمز االنتصار

على   )Q )الح�سين  اهلل  �سبيل  في  المجاهد  ذلك  انت�سر  لقد 

العدّو, من جميع الجهات؛ حيث وقف بمظلومّية في مواجهة ذلك العالم 

و�ُسفكت دماوؤه واأ�ِسرت عائلته, وهذا در�س لل�سعوب. ُنقل عن زعماء كبار 

تعّلمنا  »لقد  قالوا:  اأّنهم  بم�سلمين-  لي�سوا  وهم  الحالي-  ع�سرنا  في 

الثورة  ثورتنا-  واإّن   .»Qعلّي بن  الح�شين  من  الجهاد  طريق 

الإ�سالمّية- هي اأي�سًا واحدة من تلك الأمثلة. لقد تعّلم �سعبنا اأي�سًا من 

الح�سين بن علّي L, واأدرك اأّن القتل لي�س دلياًل على الهزيمة وفهم 

اأّن التراجع اأمام العدّو, القوّي في الظاهر, موجب لل�سقاء والذّل. ومهما 

كان العدّو قويًا, فاإّنه اإذا �سمدت الفئة الموؤمنة والجبهة الموؤمنة اأمامه 

بالتوّكل على اهلل؛ �ستكون الخاتمة هزيمة العدّو وانت�سار الفئة الموؤمنة, 

.
(1(

وهذا ما اأدركه �سعبنا

الصمود في مواجهة لوم الخواّص

اإّن ال�سير على طريق اهلل له معار�سون على الدوام. ولو اأّن �سخ�سًا من 

1371/4/10�س-  الحرام,  محّرم  �سهر  حلول  بمنا�سبة  المجتمع,  طبقات  مختلف  من  ح�سد  لقاء  في    (1(

1993/7/1 م.
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العمل  اأن يقوم بعمٍل ح�سن-  اأراد   
(1(

الذين تحّدثنا عنهم الخوا�ّس  هوؤلء 

الخوا�ّس  اأولئك  من  اأفراد  ب�سعُة  له  ينبري  فقد   - به  القيام  يجب  الذي 

لديك؟  األ عمل  ال�شّيد,  »اأّيها  قائلين:  ذاك,  موقفه  على  باللوم  اأنف�سهم 

كهذه؟!  اأعمال  وراء  ت�شعى  لماذا  واأطفال؟  عائلة  لديك  األي�س  اأُجننت؟ 

مثلما كانوا يفعلون في اأّيام ثورتنا. لكّن الخوا�ّس يجب عليهم اأن يثبتوا؛ 

واإّن اإحدى �شرورات جهاد الخوا�ّس هي اأّنه ينبغي ال�شمود والثبات في 

.
(((

قبال هذه المالمة وهذا التقريع

 االستقامة والصمود
ّ

حفظ الّدين في ظل

يختلف زماننا كثيرًا عن زمن الإمام الح�سين Q. ففي ذلك اليوم 

اهلل  )ر�سوان  الأّمة  اإمام  الح�سين  حفيد  اإّن  واليوم,  وحيدًا؛  الإمام  كان 

عليه) لي�س وحيدًا. لو كان لالإمام الح�سين- في ذلك اليوم- اآلف عّدة من 

ال�سباب المتحّم�س ال�سجاع اأمثالكم لق�سى على كّل اأجهزة بني اأمّية, ولأقام 

الحكومة الإ�سالمّية. ولو كان لالإمام ال�سادق والإمام الباقر والإمام مو�سى 

الكاظم وبقّية الأئّمة R- الذين كانوا يواجهون اأجهزة الجور والظلم- 

500 اإلى 1000 �سخ�س اأمثالكم, اأّيها ال�سباب الم�سّحون في حر�س الثورة, 

اأعدائهم؛ لقد كانوا  لتغّلبوا على كّل  اأمثالكم  األف من   500 100 �سخ�س, 

وحيدين, غرباء, وقد حفظوا الّدين بوحدتهم وغربتهم ومظلومّيتهم, وفي 

 .
(3(

النهاية با�ست�سهادهم ومقتلهم. واليوم �سيحفظ �سعبنا هذا الّدين بقّوته

)1)  في اإ�سارة اإلى بحث العوام والخوا�س, الذي جاء في بداية هذا الخطاب: »اإذا نظرتم اإلى المجتمع الب�سرّي؛ 

فئتين:  اإلى  ُيق�سمون- من وجهة نظر معّينة-  فيه  النا�س  بلد, تجدون  اأو  اأّية مدينة  وفي  اأي مجتمع كان, 

فئة ت�سير عن فكر وفهم ووعي واإرادة, وهي تعرف طريقها وت�سلكه ولي�س نظرنا هنا اإلى �سوابّية م�سلكها 

اأوخطئه- هذه الفئة يمكن ت�سميتها بالخوا�س. وفئة اأخرى ل تنظر لترى ما هو الطريق ال�سحيح, وما هو 

الموقف ال�سائب,..« وهي التي ت�سّمى بالعوام.

)2)  في جمع من قادة فيلق محّمد ر�سول اهللP, 1375/3/2�س- 1997/5/23 م.

)3)  في جمع من عنا�سر وم�سوؤولي فيلق مو�سى بن جعفر L, 1367/5/25�س- 1989/8/16 م.
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صمود في ظروف استثنائّية 

بمعنى  ؛ 
(1(

فريد �سخ�س  المجال  هذا  علّي L في  بن  الح�سين 

اأّن  معناه  لي�س  وهذا  لم يظهر هكذا مقاومة.  الأكرم P نف�سه  النبّي  اأّن 

مقاومة  الأكرم P اأكثر  فالنبّي  ل!  ذلك؛  اإظهار  ي�ستطع  النبّي P لم 

اأمير  وكذلك  ذلك؛  في  �سّك  ول  علي L واأقوى؛  بن  الح�سين  من 

الإمام  من  الح�سن Q اأف�سل  الإمام  اإّن  كما   الموؤمنين Q؛ 

الح�سين Q؛ والأمر هو كذلك؛ اإّل اأّن ظرف الزمان والمنا�سبة قد منح 

المقاومة.  هذه  مثل  علّي L ليظهر  بن  للح�سين  فقط  الفر�سة  هذه 

بالطبع لو كان الإمام الح�سن Q في نف�س تلك الظروف لقام بالعمل 

هذا  اعرفوا  اأقّل؛  يكون  لن  بالتاأكيد  فهو  اأف�سل  عمله  يكن  لم  ولو  نف�سه, 

الأمر؛ فالنبّي الأكرم هكذا اأي�سًا, واأمير الموؤمنين Q كذلك. اإّن در�س 

مقاومة الإمام الح�سين Q در�س ل ُين�سى.

لم يكن على الأر�س غير تلك المجموعة المعدودة التي اجتمعت حول 

الإمام الح�سين Q؛ ولم يكن هناك �سخ�س اآخر كان م�ستعّدًا ليكون معه 

حّتى اآخر الم�سير. وقد راأيتم بالنهاية! كان هناك اأهل الكوفة ب�سعاراتهم 

وكلماتهم التي بقيت موجودة اإلى ما قبل الخطر بقليل؛ وقبل وقوع الخطر فّر 

الجميع؛ وتركوا الح�سين Q وحيدًا. يعلم الإمام الح�سين Q ذلك 

.
(2(

ويعرفهم وقد �سمد وقاوم في تلك الظروف العجيبة

الإمام  كلمة  في  جاء  والمدركة..حيث  العالمة  المقاومة  عنوان:  تحت  �س105  �ستلي  التي  الفقرة  يراجع    (1(

الخامنئّي: اإّن المعّلم الكبير لهذه المقاومة العالمة هو الح�سين بن علّي L. فمهما حّققنا واأنجزنا ن�سعر 

.»Q بالحقارة غير العادّية في مقابل الإمام الح�سين بن علّي

الجمهورّية  رئا�سة  موؤ�ّس�سة  في  الحر�س  علّي Q ويوم  بن  الح�سين  الإمام  ولدة  ذكرى  مرا�سم  في    (2(

1362/2/26�س- 1984/5/16 م.
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صمود اإلمام Q في ظروف الوحدة والغربة

يعلم اهلل اأّنه ل توجد حركة على طول التاريخ بعظمة الحركة الح�سينّية 

ها. في تلك الظلمة الكالحة لم يكن معه اأحد؛ تحّرك مع مجموعة  و�ُسموِّ

معدودة. من هم هوؤلء الأ�سخا�س الذين راأوا الإمام الح�سين في مّكة اأو 

في المدينة وتحّدثوا معه؛ ون�سحوه بالبقاء وعدم الذهاب والثورة؟ هم: 

 ,Pمن كبار اأقارب النبّي ,
(2(

 وعبد اهلل بن الزبير
(1(

عبد اهلل بن عّبا�س

فهذه  ؛ 
(4(

الحنفّية بن  ومحّمد  زينب,  اأخته  زوج   
(3(

جعفر بن  اهلل  وعبد 

الوجوه البارزة والالمعة من اأ�سحاب النبّي اأو من ع�سيرته, كانوا يقولون 

لالإمام: ل تذهب؛ معنى ذلك اأّن الح�سين بن علّي L كان وحيدًا اإلى 

هذا الحّد. فهوؤلء الأ�سخا�س لم يكونوا مّمن يخ�سعون ليزيد بن معاوية 

ال�سيِّئ ال�سمعة والعديم الأخالق؛ هم اأرفع �ساأنًا من ذلك. كان من الممكن 

لم  اأّنهم  مع  يزيد.  مع  كذلك  يكونوا  لم  لكّنهم  معاوية,  مع  يتعاملوا  اأن 

 :Q  يكونوا في وارد التعامل مع يزيد؛ لكّنهم قالوا لالإمام الح�سين

ل تذهب.

يلتقي  كان  من  فكّل  معه؛  الموقف  هذا  مثل  الّنا�س  لعاّمة  كان  كما 

بالإمام الح�سين Q, من اأ�سحاب الأ�سماء والمقامات, كان يقول له: 

 ال�ساعر 
(6(

, والفرزدق
(5(

اأمثال عبيد اهلل بن الحّر الجعفّي ل تذهب. من 

الإمام  التقى  من  فكّل  اأ�سماءهم.  لكم  ذكرت  الذين  واأولئك  المعروف, 

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س161-162؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س245؛ بحار الأنوار, ج44, �س364-

.365

)2)  الأخبار الطوال, �س244؛ �سرح الأخبار, ج3, �س143؛ بحار الأنوار, ج44, �س364.

)3)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س291؛ الإر�ساد, ج2, �س68-69؛ بحار الأنوار, ج44, �س366.

)4)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س253؛ اللهوف, �س39-40؛ بحار الأنوار, ج44, �س329.

)5)  الأخبار الطوال, �س251؛ الأمالي ال�سدوق, �س219؛ بحار الأنوار, ج44, �س379.

)6)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س163-165؛ الإر�ساد, ج2, �س67-68؛ بحار الأنوار, ج44, �س366.
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اإّنك تتحّرك عبثًا, ل فائدة من  يا �سّيدي,  الح�سين Q كان يقول له: 

حركتك, ول�سوف ُتقتل. لكن الإمام الح�سين تحّرك.

وكان قد اأتى معه جماعة, لكّنهم اأخطوؤوا, ظّنًا منهم اأّن في هذه الحركة 

ماًل ومن�سبًا! 

اأّن رئي�سًا وقائدًا يتحّرك, و�ستقع معركة؛ فاإّما اأن يح�سلوا  ما راأوه هو 

على الغنائم اأو اأن يقع ال�سلح, فينالوا ن�سيبًا من ذلك؛ كان هذا هو ظّنهم؛ 

جماعة  بالتناق�س  بداأوا  لكّنهم  الّنا�س؛  من  كثير  الإمام  مع  قدم  لذلك 

 .
(1(

جماعة اإلى اأن و�سلوا اإلى كربالء

عدم الخوف من الغربة والوحدة 

عليه  فيها  الغربة  خّيمت  ظروف  في   Qالح�سين الإمام  ا�سُت�سهد 

على  حاكمة  كانت  التي  الإيمانّية  الأجواء  تلك  كّل  وعلى  اأ�سحابه  وعلى 

مجتمع ذلك اليوم. 

رافقته الغربة منذ بداية خروجه من المدينة, ثّم عند خروجه من مّكة, 

عط�ساَن غريبًا  غريبًا, وا�سُت�شهد  حو�سر  غريبًا, وقد  كربالء  اإلى  وو�سوله 

الظالم  كان  المتمادية.  ال�سنوات  هذه  طوال  بغربة  وُذكر  غريبًا.  ودفن 

َمْين على عالم ذلك اليوم؛ وكان الح�سين بن علّي L يرى  والقهر مخيِّ

.
(2(

تلك الغربة بو�سوح

اأن تلقي الوح�سة في قلوبكم, فقد بلغ  اأن تخيفكم الغربة, ول  ل ينبغي 

لأجلهم  ونبكي  �سدوَرنا  نلطم  الذين  الح�سين Q واأ�سحابه-  الإمام 

الإ�سالم حّيًا  النتيجة بقاء  الغربة, وكانت  اأبنائنا- قّمة  اأكثر من  ونحّبهم 

)1)  في خطبة الجمعة, طهران, 1362/7/15�س- 1984/10/7 م.

)2)  في جمع من فيلق فجر19-�سيراز, 1367/5/24�س- 1989/8/15 م.
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الأر�س  من  �سغيرة  بقعة  على  ل  حّية؛  كربالء  واقعة  وبقاء  اليوم,  حّتى 

فح�سب؛ واإّنما في منطقة مترامية الأطراف في محيط الحياة الب�سرّية.

ال�سنن  في  الثقافة,  في  الأدب,  في  مكان؛  كّل  في  موجودة  كربالء  اإّن 

والآثار, في العتقادات, في القلوب. اأولئك الذين لم ي�سجدوا هلل, طاأطاأوا 

اليوم  لها  الغربة  واإّن تلك   .!Q الح�سين  الإمام  اأمام عظمة  روؤو�سهم 

بمعنى  والمظلومّية  الغربة  ولي�ست  الغربة.  قّمة  كانت  تلك  النتيجة؛  هذه 

.
(1(

ال�سعف

اإّن خال�سة ثورة الإمام الح�سين Q اأّنه ثارQ يوم كانت الدنيا 

تحت �سيطرة ظلمات الظلم والجور- فكان الجّو مظلمًا اأ�سوَد وكذا الأر�س 

وعبد  عّبا�س  ابن  اأّن  حّتى  الحقائق.  بيان  على  اأحد  يجروؤ  ولم  والزمان- 

على  يدّل  األ  ذلك؟  معنى  فما   ,Q الإمام  مع  ياأتيا  لم  جعفر  بن  اهلل 

 الحالة التي كان عليها العالم اآنذاك؟ ففي مثل هذه الظروف كان الإمام 

الح�سين Q وحيدًا فريدًا. 

طبعًا بقي مع الإمام ب�سع ع�سرات من الأ�سخا�س, لكن حّتى لو اأّن هوؤلء 

لم يبقوا معه, فاإّن الإمام Q كان �سينه�س. هل ترون غير ذلك؟ تخّيلوا 

اأّن الإمام Q عندما خاطب اأ�سحابه في ليلة عا�سوراء:»اأحللتكم من 

قد  كانوا  جميعًا  اأّنهم  تخّيلوا   
(2(

اذهبوا!« زمام,  مّني  عليكم  لي�س  بيعتي 

تركوه, وذهب اأبو الف�سل العّبا�س وعلّي الأكبر, وبقي الإمام وحيدًا, فماذا 

كان يحدث يوم عا�سوراء؟ هل كان الإمام Q �سيتراجع؟ اأم كان �سيقف 

(3(

ويقاتل؟

)1)  في لقاء ح�سود من عنا�سر الحر�س الثورّي بمنا�سبة يوم الحر�س, 1372/10/26�س- 1994/1/18 م.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س317-318؛ الإر�ساد, ج2, �س91؛ بحار الأنوار, ج44, �س316.

)3)  في لقاء ح�سد من العلماء والوّعاظ على اأعتاب قدوم �سهر محّرم الحرام, 1374/3/23�س- 1996/6/13م. 
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الدنيا  ووقفت  وحيداً  بقيت  »لو  وقال:  رجل  ظهر  اأي�سًا  زماننا  وفي 

باأ�شرها بوجهي, لن اأتراجع عن طريقي«, وهو اإمامنا الخمينّي, وقد فعل 

,... راأيتم ماذا فعل رجٌل 
(1(

و�سدق فيما قاله, { ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  } 

ترعرع في مدر�سة الح�سينQ وعا�شوراء. فلو كّنا جميعًا من مدر�سة 

عا�شوراء, ل�سارت الدنيا نحو ال�سالح ب�سكل �سريع جّدًا, ولُمّهدت الأر�س 

. ال�سمود في الثورة الإ�سالمّية؛ در�س عا�سوراء 
(2(

لظهور ولّي الحّق المطلق

وحّتى  ال�سباح  من  ا�ستمّرت  التي  يوم عا�شوراء  م�سائب  التاأّمل في  اإّن 

فترة ما بعد الظهر, والتاأّمل في كّل تلك الحوادث الموؤلمة الفريدة والقا�سمة 

تلك  الح�سين Q في  الإمام  تحّملها  التي  الحوادث  تلك  وكّل  للظهر؛ 

ل  حّتى  طريقنا,  م�ستقيمين في  نكون  اأن  يجب  اأّي حّد  اإلى  ُتفهمنا  الثورة؛ 

.
(3(

نكون جاحدين ومنكرين للحّق اأمام كّل تلك الم�سّقات والآلم

ثورة عاشوراء؛ نموذج نهضة اإلمام الخمينّي }

لحركة الإمام الخمينّي )ر�سوان اهلل عليه) اأوُجه �سبه كثيرة بالنه�سة 

الحركة  اأّن  مع  منها.  م�ستقاة  �سورة  تكون  اأْن  من  قريبة  وهي  الح�سينّية, 

جميع  با�ست�سهاد  انتهت   -Q الح�سين  الإمام  نه�سة  اأي   - الأ�سلّية 

ل  هذا  اأّن  اإّل  الإمام }؛  انت�سار  اإلى  النه�سة  هذه  اآلت  فيما  رجالها, 

يعّد فارقًا جوهرّيًا؛ لأّن للحركتين فكرًا واحدًا وم�سمونًا واحدًا, وكلتاهما 

محكومتان ب�سياق واحد ومخّطط واحد. لكّن تفاوت الظروف والمقت�سيات 

اأّدى اإلى اأن يوؤول م�سير تلك اإلى ا�ست�سهاد الإمام الح�سين Q, بينما 

)1)  �سورة الأحزاب, الآية: 23.

)2)  في لقاء ح�سد من العلماء والوّعاظ على اأعتاب قدوم �سهر محّرم الحرام, 1374/3/23�س- 1996/6/13م.

)3)  في لقاء اأع�ساء الجهاد الجامعّي, 1366/6/10�س- 1988/9/1 م.
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اأمر  عاّم  ب�سكل  الحكم. وهذا  زمام  الخمينّي  اإمامنا  با�ستالم  هذه  ُختمت 

جلّي ووا�سح.

ينبغي  ول  »ال�شتقامة«.  الحركتين جانب  كلتا  البارزة في  ال�سبه  اأوجه  من 

جانب  على  لأّنها  الكرام؛  مروَر  ومفهومها  الكلمة  هذه  مغزى  على  المرور 

الح�سين Q العزم  الإمام  اإلى  بالن�سبة  تعني  كانت  اإذ  الأهّمّية,  من  كبير 

الت�سّدي  بوادر  انطلقت  هنا  ومن  الجائر.  وحكمه  ليزيد  الن�سياع  عدم  على 

 وعدم ال�ست�سالم لحكومة فا�سدة حرفت نهج الّدين بالكامل. بهذه النّية �سار 

 قرن م�سيرته 
(1(

الإمامQ من المدينة؛ لكّنه حينما لم�س بمّكة وجود النا�سر

هو  كان  المعار�س  لموقفه  الأ�سا�س  الجوهر  فاإّن  واإّل  الثورة.  على  بالعزم  تلك 

الوقوف بوجه حكومة ل يمكن القبول بها اأو تحّملها وفقًا للموازين الح�سينّية.

ثّم  الحكومة  هذه  وجه  في  الأمر  الح�سين Q بادئ  الإمام  وقف 

اأ�سبح يواجه الم�ساكل التي كانت تبرز الواحدة تلو الأخرى. فوجد نف�سه 

اإلى ما  , ثّم ح�سل ال�ستباك في كربالء 
(2(

اإلى الخروج من مّكة م�سطرًا 

هنالك من ال�سغوط التي تعّر�س لها �سخ�س الإمام في تلك الواقعة. هذا 

.
(3(

كّله كان من جملة هذه الم�ساكل

األربعون؛ صمود في مواجهة االستكبار

ما جرى اأي�سًا في اأربعين الإمام الح�سينQ هو مواجهة ومقاومة 

لنظام م�ستكبر؛ بمعنى اأّن تحّرك عائلة الإمامQ- من اأّية جهة جاوؤوا 

�س334- ج44,  الأنوار,  بحار  �س39-41؛  ج2,  الإر�ساد,  �س458-459؛   ,1 الخام�سة  الكبرى,  الطبقات    (1(

.336

)2)  اأن�ساب الأ�سراف,ج3, �س163-164؛ �سرح الأخبار, ج3, �س143-145؛ بحار الأنوار, ج44, �س336-334.

)3)  في ح�سود مهيبة من زّوار مرقد الإمام الخمينّي ر�سوان اهلل عليه, 1375/3/14�س- 1997/6/4 م. 
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عا�سوراء؛  واقعة  لإحياء  كربالء-  اإلى  المدينة  من  اأو  ال�سام  من  وكانوا, 

وامتزج  التحمت  قد  الحوادث  وهذه  �سهادة.  وواقعة  مقاومة  حادثة  كانت 

بع�سها ببع�س. 

يمكننا نحن اأن ن�ستفيد من معاني هذه الحوادث, التي ل ُتح�سى, من 

القوى  وجه  في  المقاومة  اأّن  وهي:  نقطة  توجد  وهنا  ثورتنا؛  تقّدم  اأجل 

من  محّددة  و�سريحة  محّددًا  ومكانًا  معّينًا  زمانًا  تعرف  ل  ال�سيطانّية 

المجتمع, ول ظروفًا اجتماعّية وعالمّية مختلفة.

هذا هو ال�سّر, الذي ب�سبب عدم اللتفات اإليه, ابُتلي كثيرون في الما�سي 

وفي ع�سرنا اأي�سًا بالتحّفظ والمهادنة والتراجع في قبال القوى المت�سّلطة؛ 

باأّن  و�سعور  اإح�سا�س  لديهم  يكن  لم  اأّنه  اأي  ال�سّر؛  هذا  يعرفوا  لم  لأّنهم 

اأو غير  المقاومة والإ�سرار على القيم المقبولة ل تعرف ظروفًا م�ساعدة 

 .
(1(

موؤاتية؛ هي اأبدّية؛ في كّل مكان وبالن�سبة اإلى كّل �سخ�س

)1)  في لقاء اتحادات الهيئات الإ�سالمّية للطاّلب في مختلف المناطق, 1364/8/12�س- 1986/11/3 م.
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الصبر والتسليم أمام الله 

عندما عر�سوا على الح�سين بن علّي L الذهاب من كربالء ونينوى 

؛ فاإّن 
(2(

اأو اإلى اليمن واأن يق�سي بقّية عمره مرتاحًا هناك
 (1(

اإلى المدينة

المانع الذي حال دون قبول اأبي عبد اهلل Q بهذا القتراح هو التكليف. 

كما اإّن الإمام Q قد بّين في مواقفه وكلماته اأّن اهلل �سبحانه ل ير�سى 

من الإن�سان بن�سف بامتثاٍل ناق�ًس للتكليف. في كّل لحظات �سفر الإمام 

وا�سح  بنحو  الإن�سان  يدرك  والحوادث,  بالوقائع  الح�سين Q المليء 

من خالل كلمات الإمام Q واأقواله, اأّن هذه الحركات وهذه ال�سكنات 

�سبيل اهلل وهلل. ففي تلك اللحظات الأخيرة, ومن جملة الكلمات  هي في 

هذه  طبعًا,  �سحيحة  وهي  جميعًا  �سمعناها  عنه Q وقد  ُنقلت  التي 

.
(3(

الكلمة: »�شبراً على ق�شائك يا رّب ل اإله �شواك«

 .
(4(

اأنا م�سلٌِّم. هذه روح واقعة كربالء؛ الت�سليم هلل!

�سالح. عندما  عبد  ا�ستثنائّي, هو  اإن�سان  لكّنه  اإن�سان؛  الح�سين  الإمام 

ناظريه هلل  اأمام  ال�سّتة  الأ�سهر  ذو  طفله  ُيذبح  م�ستعّدًا لأن  الإن�سان  يكون 

)1)  اأمالي ال�سدوق, ث217؛ بحار الأنوار, ج44, �س314. 

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س288؛ مناقب اآل اأبي طالب ج3, �س240؛ بحار الأنوار, ج44, �س364.

)3)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س297.

)4)  كلمته في 1359/8/16�س- 1981/11/7 م. 



- 136 -

تعالى؛ فهذا قّمة الإن�سانّية, وهذا ما ينبغي علينا اأن نتعّلمه. اأقول ذلك واأنا 

معتقد به بحّق, اإّنه في تلك اللحظة قد و�سلت الإن�سانّية اإلى اأوج عظمتها؛ 

دماء  ويرمي  كّفيه  ال�سّتة على  الأ�سهر  ذا  طفله  الح�سين  الإمام  يحمل  اأن 

. هذه هي قّمة الإن�سانّية. يندر وجود هكذا اإن�سان بهذه 
(1(

نحره نحو ال�سماء

الإن�سانّية  فيه  بلغت  الذي  اليوم  عا�شوراء  كانت  لقد  التاريخ.  في  العظمة 

اأوجها وذروتها. 

61 للهجرة مبداأ جميع الحركات  العام  اأ�سبح محّرم  اأخرى,  من جهة 

والت�سحيات الكبرى على طول التاريخ, وقد تحّول ذلك اإلى اأ�سل وقاعدة, 

.
(2(

اأن يعتبر الإن�سان المقاومة وظيفًة وتكليفًا

مفهوم الصبر ومراتبه في مرآة عاشوراء 

لقد قلت لكم مّرًة: اإّن �سبر الإمام الخمينّي } �سبيه ب�سبر الإمام 

وا�ستمرار  الدرب  موا�سلة  على  والثبات  ال�ستقامة  في   Qالح�سين

المهّمة وعدم التراجع. 

اإّن �سبر الإمام الح�سينQ هو الذي �سان الإ�سالم على مّر التاريخ 

ذلك   ,Qالح�سين الإمام  �سبر  لول  الحقيقة  وفي  هذا؛  يومنا  وحّتى 

ال�سبر التاريخّي في كربالء وقبيل واقعة كربالء وفي مقّدماتها وما �سبقها, 

فال �سّك في اأّنه بمرور قرٍن واحٍد من الزمان, لم يكن ليبقى من الإ�سالم 

حّتى ا�سمه؛ بيد اأّن الإمام الح�سين Q اأحيى الّدين ببركة �سبره الذي 

لم يكن �سبرًا هّينًا.

)1)  مقاتل الطالبّيين, �س95؛ مثير الأحزان, �س52؛ بحار الأنوار, ج45, �س46. 

)2)  في 1359/8/16�س- 1981/11/7 م. 
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 لي�س ال�سبر في اأن يتعّر�س الإن�سان للتعذيب اأو يتعّر�س اأبناوؤه للتعذيب 

اأو القتل اأمام عينيه وي�سمد فح�سب - واإن كانت هذه واحدة من مراحل 

الو�ساو�س  على[  ي�سبر  ]اأن  ذلك  من  الأهّم  اأّن  اإّل  المهّمة-  ال�سبر 

المرء  فت�سّد  منطقّية  البع�س  بنظر  ظاهرها  تبدو في  قد  التي  والمواقف 

حين   ,Q الح�سين  الإمام  مع  فعلوُه  ما  وذاك  الطريق,  موا�سلة  عن 

وتدفع  للخطر,  واأهلك  نف�سك  �س  تعرِّ اإّنك  اأنت ذاهب؟  اأين  اإلى  له:  قالوا 

الإمام  اإلى  جاء  من  وكّل  دمائك.  على  اأيديهم  وتتطاول  يتجّراأ  لأن  العدّو 

المحظور  هذا  مواجهة  في  وت�سميمه  الإمام  قرار  الح�سين Q و�سع 

الّنا�س  من  فئة  باأرواح  تخاطر  اإّنما  هذه  بخطوتك  اإّنك  وهو:  الأخالقّي؛ 

.
(1(

وتجعل العدّو اأكثر ت�سّلطًا وتدفعه لأن يلّطخ يديه بدمائك

حرب  اإّنها  للترّدد.  ومثيرة  الأهّمّية  من  كبير  قدر  على  ق�سّية  وهذه 

قتل, 
ُ
اأ لكي  ذاهب  اإّنني  الو�سوح:  بهذا  يقول  اأن  المرء  ي�ستطيع  ول  بّينة, 

 كال, بل هناك محاذير تالحقه. ورّبما كان هذا المعنى واردًا لدى الإمام 

الح�سين Q اأو اأّنهم هم طرحوه اأمامه: اأّيها ال�سّيد! اإذا ُقتلت �سيبادرون 

فاأنت  لهم,  مالذًا  لتكون  حّيًا  تبقى  اأن  فيجب  الكوفة,  في  �سيعتكم  لإبادة 

من  مجموعة  حياة  على  تحافظ  حياتك  على  وبالمحافظة  النبّي,  �سبط 

.
(2(

الّنا�س

الأمالي,  �س56؛  ج3,  الذهب,  مروج  �س228-229؛  الطوال,  الأخبار  �س163؛  ج3,  الأ�سراف,  اأن�ساب    (1(

اإعالم  �س208-211؛  ج14,  دم�سق,  مدينة  تاريخ  �س34-35؛  ج2,  الإر�ساد,  �س218-219؛  ال�سدوق, 

الورى, ج1, �س446؛ الخرائج والجرائح, ج1, �س253-254؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س37؛ بحار الأنوار, 

ج44, �س375.

)2)  في لقاء اأع�ساء مجل�س خبراء القيادة, 1380/12/23�س- 2002/3/14 م.
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سّيد الشهداء Q؛ صبر ال نظير له 

الدعاء  جانب  اإغفال  ينبغي  ل  در�سًا,  بو�سفها  عا�سوراء  نطرح  عندما 

 فيها. الدعاء جميل من جميع الّنا�س, وبالأخ�ّس من اإن�سان بعظمة الإمام

الح�سين Q, وكذلك في يوم بعظمة عا�سوراء.

في بع�س الموارد, تحكي اأدعية الإمام الح�سين Q عن تاأّثره بحادثة 

ما. هذه الروح العظيمة وهذه العظمة التي ل نظير لها في يوم عا�سوراء 

تهتّز في مقابل بع�س الحوادث؛ وفي الواقع فاإّن هذه الحوادث بالن�سبة اإلينا 

هي مدعاة للعبرة بمعنى اأّن عظمة روح الإمام Q و�سموخه لم يكونا 

اإلى حزنه واغتمامه. ل لي�س كذلك؛  توؤّدي هذه المتاعب والآلم  بحيث ل 

بل اإّن غّمه واألمه في بع�س الحوادث كانا كبيَرْين جّدًا, بحيث تجعله, تلك 

الحوادث  هذه  مقابل  في  ي�سبر  لكّنه  لمناجاته؛  اهلل  اإلى  يلجاأ  الحوادث 

ويتحّرك ب�سبر و�سكيمة.

اإحدى الحوادث التي هّزت الإمام الح�سين Q, وقد رفع عندها يده 

اإلى ال�سماء, كانت �سهادة الطفل الر�سيع, حادثة هّزت الإمام واقعًا؛ فبعد 

اأن ُذبح هذا الطفل وهو في ح�سن اأبيه ب�سهم حرملة, وتدّفقت الدماء من 

 داعيًا 
(1(

نحره, و�سع Q كّفيه تحت هذه الدماء ورمى بها نحو ال�سماء

ذلك  فاجعل  ال�شماء  من  الن�شر  عّنا  حب�شت  تكن  اإن  »رّب  الدعاء:  بهذا 

العاجل ذخيرة لنا في  بنا في   واجعل ما حّل 
(((

لما هو خير وانتقم لنا

 .
(3(

الآجل«

)1)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س285. 

)2)  الإر�ساد, ج2, �س108؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س75. 

)3)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س286.
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على  والبالغ  العميق  اأثرها  لها  كان  الحادثة  هذه  اأّن  اإلى  ي�سير   هذا 

الإمام Q حّتى يناجي رّبه بهذه الكلمات.

وبالتالي   ,Q لالإمام  كانت  روحّية  ولطائف  حالت,  اأّية  فلننظر, 

هذا  - في  وناجاه  مع اهلل  تكّلم  اأّنه  المتعال. اأي  اإلى اهلل  له  كان  توّجه  اأي 

لكّل  در�س  هذا  والنقبا�س.  والح�سرة  الغا�سب  ال�سلوك  بدل  الو�سع- 

.
(1(

L الم�سلمين ولأتباع الح�سين بن علّي

صبر  أبي عبد الله الحسين Q واحتساُبه

نقراأ  اأحيانًا   ,Rالأئّمة الح�سين Q وبقّية  بالإمام  يتعّلق  فيما 

»�شبراً  يقولون:  اآخر  مكان  وفي   .
(2(

واحت�شبت« »�شبرت  فعلوا:  ماذا 

. »الحت�شاب يعني كنت في جنب اهلل. قلت: اإلهي! اأنا اأقوم 
(3(

واحت�شاباً«

 .
(4(

في �شبيلك ولأجلك«

صبر اإلمام الحسين Q وثماره

لدينا الكثير من الثورات, لكن ثورة الإمام الح�سين Q مع كّل هذه 

الخ�سو�سّيات ل نظير لها. كانت �سلطة الباطل تّت�سع وتتزايد بوقاحة وق�سوة 

�سديدة, ولم يبق مجال لأّي اأمر بمعروف ونهي عن منكر, وكان جّو الرعب 

طاغيًا اإلى الحّد الذي جعل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يناأون 

باأنف�سهم عن موا�سع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران 1379/12/23�س- 2001/3/14 م.

)2)  م�سباح المتهّجد, �س745؛ بحار الأنوار, ج97, �س265.

)3)  الهداية الكبرى, �س204.

)4)  في لقاء م�ساعدي وزارة الأمن, 1379/12/23�س- 2001/3/14 م.
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في ظّل هذه الأو�ساع قام الإمام الح�سين Q بالعمل ذاته الذي كان 

حيث  نجران,  ن�سارى  مع  المباهلة  يوم  الأكرم P في  النبّي  به  قام  قد 

ائ     ائ   ى   ى     ې   ې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    } الكريم:  القراآن  ذكر 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
؛ كذلك لقد اأتى الإمام الح�سين Q باأغلى واأعّز 

(1(

ېئ  ېئ  } 
ما لديه اإلى الميدان للدفاع عن الحقيقة والقيام هلل؛ وقد �سبر بعد ذلك. 

واإّن �سبر الإمام الح�سينQ هذا هو على قدر كبير من الأهّمّية.

نحن اأ�ساًل ل نفهم معنى »ال�شبر«. ال�سبر اإّنما ُيمكن اأن يفهم في موقع 

ال�سبر وظرفه. كثيرًا ما كان ياأتي اإلى الإمام الح�سينQ من الكبار 

والعقالء  الجاه  واأ�سحاب  والمعروفة  البارزة  وال�سخ�سّيات  والمحّدثين 

والمحّبين واأن�ساف المحّبين الذين كانوا يقولون له: اأّيها ال�سّيد! اإّنك تقوم 

الر�سول  بيت  واآل  نف�سك وعائلتك  باإهالك  تقوم  اأنت  فائدة منه,  بعمل ل 

. ومنذ 
(2(

بهذا العمل, وتذّل اأهل الحّق!«, كانوا يتحّدثون بمثل هذا الكالم

اأّن الإمام الح�سين Q كان قد عزم على  البداية وما اإن علم بع�سهم 

الم�سير من مّكة, حّتى بداأت هذه الموانع الأخالقّية المتعّددة تظهر اأمامه, 

وا�ستمّرت حّتى ليلة عا�سوراء. لقد �سبر الإمام الح�سين Q اأمام مثل 

هذه الحوادث؛ ذلك هو ال�سبر الذي تحّدثنا عنه. وكذلك قد �سبر الإمام 

]الخمينّي[ ر�سوان اهلل عليه. ففي مرحلة النه�سة والثورة, كثيرًا ما قيل 
الطريقة؛  بهذه  ُيقتلون  اأرواحها,  تزهق  ال�شباب  هذه  ال�شّيد!  له:»اأّيها 

)1)  �سورة اآل عمران, الآية:61. 

الأمالي,  �س56؛  ج3,  الذهب,  مروج  �س228-229؛  الطوال,  الأخبار  �س163؛  الأ�سراف,ج3,  اأن�ساب    (2(

اإعالم  �س208-211؛  ج14,  دم�سق,  مدينة  تاريخ  �س34-35؛  ج2,  الإر�ساد,  �س218-219؛  ال�سدوق, 

الورى, ج1, �س446؛ الخرائج والجرائح, ج1, �س253-254؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س37؛ بحار الأنوار, 

ج44, �س375.
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مقابل  في  ال�سبر  �سبر.  عليه  اهلل  ر�سوان  الإمام  لكن  البالد!«؛  تخّرب 

ن�سائح الجاهلين ق�سيري النظر, اأمر بالغ العظمة.

يحتاج ال�سبر اإلى الكثير من القدرة. فال�سبر لي�س دائمًا على ال�سغوط 

والم�سائب الج�سمّية. ال�سبر اأي�سًا في مقابل �سغوط الم�سالح والمنافع, 

وعدم التخّلي عن الطريق البّين والوا�سح, هو ذلك ال�سبر العظيم والجميل 

�سبر  عا�سوراء,  يوم  في  ثّم   .Q الح�سين  اهلل  عبد  اأبو  تحّمله   الذي 

الإمام Q مّرة اأخرى اأمام ذلك الو�سع المفجع, اإذ قّطعت اأج�ساد كّل 

واحد من اأ�سحابه واأهل بيته اإربًا اإربًا. لم يكن الأمر مجّرد �سقوط قذيفة 

قتلت عددًا من الّنا�س؛ ل. فكّل واحد كان ُيقتل من اأ�سحابه واأهل بيته كان 

كله.  كّل ذلك  ي�سبر على  وكان  ال�سريف,  بدنه  تنف�سل من  بمثابة قطعة 

كانت  والنتيجة  الأخرى؛  تلو  واحدة  كّلها  هذه  ال�سبر  �سرب جرعات  وقد 

معروفة؛ اأّن تلك القيم التي اأراد الإمام الح�سين Q بقاءها- القراآن, 

وا�سم ال�سالم, والقيم الإ�سالمّية وحديث النبّي P- قد بقيت. وبقي, في 

.R دائرة اأ�سيق واأهّم, الت�سّيع الذي هو مذهب اأهل البيت

... فلو اأّن الإمام الح�سينQ لم يقم بهذا العمل, فلن تم�سي برهة 

 -Qالح�سين الإمام  كان  اأ�سا�سه.  من  الإ�سالم  يذهب  حّتى  وجيزة 

الخيمة  هذه  بدمائه  حفظ  الذي  العظيم  الوتد  ذلك  بمثابة   - الواقع  في 

اأكبر ملحمة في تاريخ الإ�سالم وح�سب؛  الم�سروبة بالطوفان. ولي�س هذا 

حّيًا,  ويبقى  ذلك  ُيحفظ  اأن  ينبغي  قاطبة.  التاريخ  في  ملحمة  اأكبر  بل 

وينبغي على الدوام ال�ستفادة منه كمفتاح حّل للعقد والمع�سالت في تاريخ 

 .
(1(

الم�سلمين

)1)  في نهاية در�س البحث الخارج, 1380/12/21�س- 2002/3/12 م.
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الصبر والشكر عند اإلمام Q وأهل بيته

اإّن الحياة الكريمة ل بّد واأن يكتنفها الكثير من الم�سائب؛ وقد كانت 

واإّنه لأمر مده�س  الّطّف الح�سيني بذاتها م�سرحًا لم�سائب �سّتى.  �ساحة 

حّقًا؛ كيف اأّن اهلل عّز وجّل جعل �ساحة عا�سوراء الح�سين Q م�سرحًا 

وعلى  عظماء  اأ�سخا�س  تمّكن  بحيث  الكبرى,  الم�سائب  من  لمجموعة 

الكبرى  الم�سائب  هذه  تحّمل  الح�سين Q من  اهلل  عبد  اأبو  راأ�سهم 

الق�سّية كان  اإّن كاّلً من طرفي  باإباء و�سموخ و�سبر و�سكر. في الحقيقة, 

اأمرًا فريدًا من نوعه على امتداد تاريخ الب�سرّية؛ ففي ]الأّول[ لم ت�سهد 

الإن�سانّية على مدى حياتها واقعة تج�ّسدت فيها كّل هذه الم�سائب مجتمعة 

من  لأكثر  ت�ستمّر  لم  زمنّية  برهة  خالل  والتنّوع,  ال�سّدة  من  القدر  وبهذا 

به  قوبلت  الذي  فال�سبر  الثاني[,  ]في  وكذا  الع�سر,  ال�سباح حّتى  فترة 

تلك الم�سائب كان فريدًا من نوعه اأي�سًا.

الغربة  وم�ساعر  والقتل  الظلم  األوان  الواقعة[  تلك  في  تجّلت  ]لقد 
والقلق  عائلته,  �سبيل  في  الإن�سان  يكابدها  التي  الآلم  وكذا  والعط�س, 

الذي ينتابه من الم�ستقبل الآتي, وما تاله من فقد اأعّز الأنف�س في عالم 

ثّم   -R واأ�سحابه  واأبنائه  بيته  واأهل  علّي  بن  الح�سين  اأّي  الوجود- 

الأ�سر وال�سبي على يد اأراذل بعيدين عن قيم ال�سرف؛ اإذ اإّن ال�سبي على يد 

اأنا�ٍس اأ�سراف ُيهّون من وقع الم�سيبة, ولكّنهم �ُسبوا على يد اأنا�س عديمي 

ال�سرف؛ اأ�ساًل هم لي�سوا اأنا�سًا, كانوا ذوي طباع حيوانّية متوّح�سة. وبعد 

تلك الم�سيبة المتوا�سلة من ال�سباح حّتى الم�ساء, ُمني اأهُل بيت الإمام 

الإمام  كاهل  على  بثقلها  األقت  التي  ال�سبي  الح�سين Q بم�سيبة 

ال�سّجاد Q- مقام الإمامة - وعلى العقيلة زينب - وهي تالية تلو مقام 
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الإمامة- ثّم على الن�ساء والأطفال الذين لم يكن لديهم - ح�سب الظاهر- 

مرارة  تحّملوا  اأّنهم  اإّل  والإمامة,  الولية  قبيل  من  عالية  معنوّية  مقامات 

.
(1(

الم�سيبة. وهذا هو ال�سّر العظيم الذي خّلد واقعة عا�سوراء

صبر زينب الكبرى O واستقامتها

وقّطعت  بني ها�سم  �سباب  قتل  اأن  بعد   ,Q الح�سين  في عا�سوراء 

Lومراآة  الح�سين  اأخت  زينب  تحّملت  اأن  وبعد  اإربًا,  اإربًا  اأج�سادهم 

الأخيرة  اللحظات  وفي  اهلل,  عين  في  والحرقات  الآلم  تلك  كّل  الح�سين 

والمقّطع,  والمدّمى  المجروح  الح�سين  المقتل, وجدت ج�سد  اإلى  تقّدمت 

هذا  مّنا  تقّبل  »اللهّم  وقالت:  ال�سريف  ج�سده  تحت  يديها  و�سعت 

 .
(3()(2(

القربان«

تحّمل أقسى أنواع األسر والسبي

اإّن الذين �ُسبوا ]في واقعة عا�سوراء[ كانوا من اأهل بيت الوحي والنبّوة 

الّنا�س واأكرمهم في تاريخ الإ�سالم. فقد داروا بن�سوة �سبايا  اأ�سرف  وهم 

في الأزّقة والأ�سواق, ولهّن من ال�ساأن وال�سرف ما ل نظير له في المجتمع 

رائحة  ي�سّموا  لم  الذين  اأولئك  هم  �سبوهم  والذين  اآنذاك.  الإ�سالمّي 

واأنج�س  اأخبث  من  وكانوا  بالإ�سالم,  عالقة  اأّية  لهم  تكن  ولم  الإ�سالم, 

 وقع اآل بيت النبّي 
(4(

الب�سر في زمانهم. في يوم الحادي ع�سر من المحّرم

واآل علّي بن اأبي طالب عليهم �سلوات اهلل في الأ�سر, و�ستبقى هذه الذكرى 

)1)  في لقاء جمع من عائالت الأ�سرى والمفقودين خالل الحرب المفرو�سة, 1376/2/31�س- 1998/5/21م.

)2)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س322.

)3)  كلمته في 1359/6/17�س- 1981/9/8 م.

)4)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س206؛ الإر�ساد, ج2, �س114؛ بحار الأنوار, ج45, �س107. 
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اإلينا حّتى هذا اليوم  اأق�سى الذكريات مرارة واأ�سّدها بالن�سبة  واحدًة من 

واإلى اآخر العمر, و�سوف تبقى كذلك. 

بالطبع هناك فرق بين اأ�سر ذلك اليوم واأ�سر هذا اليوم؛ فاأ�سرى اليوم؛ 

من الجندّي وال�سابط والمقاتل اأو حّتى المدنّي- عندما يكون القائم على 

الأ�سر نظامًا بائ�سًا كالنظام البعثّي- يبقون مّدة في الأ�سر بعيدًا عن ذويهم 

واأهليهم. واأّنه لأمر �ساّق؛ اإّل اأّن الفرق بينه وبين اأ�سر ذلك اليوم كالفرق 

بين ال�سماء والأر�س. كان الأ�سر في اليوم الحادي ع�شر من المحّرم اأ�سرًا 

جماعّيًا للن�ساء والأطفال ومن تبّقى من الرجال, وكان م�سحوبًا بالتحقير 

اأ�سّد  وفي  والأ�سواق  الأزّقة  في  والدوران  والحّر  والبرد  والإهانة  والتجويع 

.
(2( (1(

الظروف ق�ساوة وما اإلى ذلك

 الصبر والبصيرة

اأمير  قول  عن  ال�سنن  هذه  من  كّل  خالل  مرارًا  تحّدثت  لقد 

.
(3(

الموؤمنين  Q:»ول يحمل هذا العلم اإّل اأهل الب�شر وال�شبر«

الإن�سانّية,  علم  عاليًا-  ويرفعه  العلم  هذا  يحمل  اأن  ي�ستطيع  ل 

»الب�شر  الخ�سو�سّيتان؛  هاتان  فيه  تتوّفر  من  اإّل  ال�سبر-  التوحيد, 

وال�شبر«؛ الب�سيرة وال�ستقامة. والإمام الح�سينQ مظهر الب�سيرة 

.
(4(

وال�ستقامة

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س349, الفتوح, ج5, �س120؛ الأمالي, ال�سدوق, �س320؛ اللهوف, �س101-102؛ 

بحار الأنوار, ج45, �س154.

كا�سان زنجان  رامين قم  والمفقودين من مدن كرج طهران  الأ�سرى  كبيرة من عائالت  لقاء ح�سود  )2)  في 

اأهواز, 1368/5/23�س- 1990/8/14 م.

)3)  نهج البالغة, خطبة 173.

)4)  في لقاء ح�سد من مختلف اأطياف ال�سعب, قم, 1386/10/19�س- 2008/1/9 م.
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 اإلمام الحسين Q ملهم الفداء

اإّن الإمام الح�سين Q اإ�سافة اإلى اأّنه ابن النبّي P واإمامنا؛ فهو 

من  وهو  واأبنائنا  ل�سبابنا  الت�سحّية  ملهم  هو  هذه؛  الثورّية  حركتنا  ملهم 

لنت�سار  ال�سامنة  هي  كانت  التي  ال�سهادة  هذه  اأي�سًا,  ال�سهادة  عّلمهم 

.
(1(

الإ�سالم والم�سلمين

ّ
 تضحية أبي عبد الله Q ألجل بقاء الحق

اأعّز  علّي L بيد  بن  الح�سين  الإمام  اأخذ  عندما  اليوم,  ذلك  في 

اأعّزائه وقادهم نحو ميدان الخطر, تعّجب كثيرون, ولمه كثيرون وحاول 

 Qمن ذلك؛ لكّن هوؤلء لم يكونوا يدركون اأّنه لول قيامه 
(2(

كثيرون منعه

بهذا العمل العظيم, لم يبق الحّق حّيًا في الدنيا, لقد �سّحى Q ليبقى 

 .
(3(

الّدين

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1360/3/15�س- 1982/6/5 م.

)2)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س444-447؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س163؛ الأخبار الطوال, �س228-

الفريد, ج5,  العقد  الفتوح, ج5, �س16-17, و70و99؛  و 286-287؛  الطبرّي, ج4, �س253,  تاريخ  229؛ 

�س182؛  الإمامة,  دلئل  و60؛  �س56  ج3,  طالب,  اأبي  اآل  مناقب  �س67؛  ج3,  الذهب,  مروج  �س123؛ 

الإر�ساد, ج2, �س71-72؛ اإعالم الورى, ج1, �س459؛ الثاقب, �س340-341؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, 

�س253- ج1,  الخرائج,  �س127؛  وج65,  �س202-201,  ج14,  دم�سق,  مدينة  تاريخ  �س271-273؛  ج1, 

254؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س248؛ الكامل في التاريخ, جزء 4, �س50؛ مثير الأحزان, �س17؛ تذكرة 

الخوا�س, �س227؛ اللهوف, �س40؛ تهذيب الكمال, ج6, �س421؛ بحار الأنوار, ج44, �س364.

)3)  في لقاء وجمع من عوائل ال�سهداء, م�سّلى اأراك, 1379/8/24�س- 2001/11/15 م.
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الذي  ذاته  الح�سين Q بالعمل  الإمام  قام  كهذه,  ظروف  في 

حيث  نجران-  ن�سارى  مع  المباهلة  يوم  في   Pالأكرم النبّي  به  قام 

الإمام  اأخذ  لقد  ونف�سه.  ن�ساءه  اأبناءه,   :
(1(

القراآن نقل  ح�سب  معه-  اأخذ 

الح�سين Q اأعّز ما لديه وكّل ما لديه معه اإلى المعركة من اأجل الدفاع 

عن الحقيقة والقيام هلل.

التضحية ألجل الّدين، رسالة اإلمام الحسين Q الخالدة

التاريخ.  مدى  على  ر�سالته  الح�سين Q ببقاء  الإمام  انت�سار  كان 

وكانت ر�سالته اأّنه اأظهر للم�سلمين ولل�سعوب الم�سلمة اأّنه كّلما تعّر�س اأ�سا�س 

اأمرًا  والت�سحوّية  وال�ساملة  القوّية  الحركة  اأ�سبَحِت  للخطر,  الّدين  هذا 

 لزمًا ومطلوبًا؛ حّتى لو اقت�سى الأمر الحركة ال�ست�سهادّية؛ وهذا ما اأظهره 

وكان  اليوم,  ذلك  ال�سائدة  الأجواء  هي  هذه  كانت  الإمام Q نف�سه. 

.
(2(

هذا هو خطاب الإمام الح�سين Q ور�سالته ومفهوم حركته

أكبر الدروس التي قّدمها لنا شهر المحّرم

بن  الح�سين  الإمام  بعظمة  �سخ�س  على  عّرفنا  من  هو  المحّرم   �شهر 

الدنيا  ُوجَدت  الذي  الإن�سان  ذلك  العزيزة,  النف�س  �ساحب   ,L علّي 

اأخذ  الكبرى,  البركات  وتلك  العظمة  بتلك  الإن�سان  هذا  ببركته؛  بتمامها 

معه اأف�سل اأهل زمانه: حبيب بن مظاهر وم�سلم بن عو�سجة وبقّية �شهداء 

ذلك  من  واأكثر  للت�سحية.  هوؤلء  وكّل  نف�سه  واأعّد  اأبناوؤه  ومعهم  كربالء, 

الكّفار  ُت�سبى ن�شاء  كما  النبّي P لُت�سبى  وحرم  وبناته  ن�ساءه  اأح�سر  فهو 

)1)  الآية: { ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ }, اآل عمران, 61.
)2)  في لقاء ح�سد كبير من عنا�سر الحر�س الثورّي, 1363/7/10�س- 1985/10/2 م.
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.
(1(

والغرباء, وُيدار بهّن من بلد اإلى بلد

الم�سّع  قلبه  مراآة  في  بو�سوح  ذلك  الح�سينQ يرى  الإمام  كان 

؛ ومع ذلك اأخذهم معه جميعًا اإلى 
(2(

ياء وهو يعلم اأّنه �سيحدث ذلك بال�سّ

قد  تعالى  اأّن اهلل  بيد  معه  ال�سّجاد Q اأخذه  الإمام  حّتى  م�سارعهم؛ 

اّدخر الإمام ال�سّجاد Q لالإمامة- اأ�سبح هذا در�شًا - هذا هو الدر�س 

الأّول. وهو اأكبر در�س من درو�س �شهر المحّرم, اأّن على كّل اإن�سان موؤمن 

باهلل والإ�سالم اأن يعرف تكليفه ووظيفته.

الأنف�س  اإعداد  يجب  الإ�سالم,  عن  الدفاع  اإلى  الحاجة  تدعو  وعندما 

.
(3(

للت�سحية والقربان وترخ�س حّتى اأعّز الأرواح والأنف�س

التضحية والجهاد، ضرورّيان لحفظ اإلسالم

ل �شيء يتحّقق في الدنيا بدون ت�سحية, بدون جهاد, بدون تعب واألم, 

حّتى لو كان �سغيرًا؛ ل في الدنيا ول في الآخرة؛ فالنتائج الأخروّية تحتاج 

اإلى تعب وجهد؛ وكذلك النتائج الدنيوّية. من الطبيعي اأّنه �سيكون اأمامنا 

على هذا الطريق وباإزاء هذه النتائج تعب ون�سب, واآلم و�سدائد وخ�سارات. 

لي�سوا  ال�سباب عندنا  العزيزة, فمئات  النفو�س  ُتبذل  الإ�سالم  ففي طريق 

ب�سيء اأمام علّي الأكبر؛ والآلف, بل الماليين من الّنا�س ل ي�ساهون �سّيد 

ال�سهداء Q, ولول اأّن الإمام الح�سين Q جاهد و�سّحى لما بقي 

جّيدًا,  تقّدروا هذا  اأن  وعليكم  ع�سر؛  الأربعة  القرون  هذه  الإ�سالم طوال 

ال�سريفة  Q؛ مع كّل ما لتلك الذات  قّدروا ت�سحيات الإمام الح�سين 

)1)  الفتوح, ج5, �س120 و 127؛ اللهوف, �س84 و 59, 100؛ بحار الأنوار, ج5, �س124-107.

)2)  الفتوح, ج5, �س84؛ دلئل الإمامة, �س182؛ بحار الأنوار, ج42, �س364.

)3)  في جمع من مجاهدي فيلق النجف الأ�سرف, 1367/5/24�س- 1989/8/15 م.
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ذلك  لنا  بذل  قد  اأّنه  اأتدرون  قيم,  من  الثمين  الجوهر  وذلك  والمقّد�سة 

.
(1(

الجوهر الثمين ليبقى الإ�سالم خالل 14 قرنًا

Q باع اإلمام الحسين
ّ

التضحية؛ من لوازم ات

اأّيها الإخوة, لو اأّننا ُنقتل اليوم, اأو ُن�سّل, اأو ُيقتل مّنا اثنان اأو ثالثة من 

البيت الواحد نف�سه, اأو عانينا من قّلة الإمكانات في الجبهة؛ اإّن اأّية م�سيبة 

؛ فكّل ذلك �سيكون اأقّل بكثير من م�سيبة الح�سين بن 
(2(

قد ت�سيبنا اليوم

.L علّي

نتحّمل  اأن  يعّلمنا  حّتى  الم�سائب  اأكبر   Qالإمام تحّمل  لقد 

الم�سائب في �سبيل اهلل. هذا هو الدر�س! اأي نقول: اإّن عمل الح�سين بن 

علّي L كان در�سًا..

فهذه  Q؛  الح�سين  اأتباع  ومن  م�سلم,  اأنا  ويقول:  اأّن؛ �سخ�ٌس ياأتي 

اأنا  اأجل�س  فاأْن  واإّل  الّتباع!  معنى  هذا هو  الميدان!  وهذا هو  المعركة  هي 

هناك وقائدي ومقتداي يتقّدم ويقوم بعمل ليبّين لي ما ينبغي القيام به؛ 

الذي  العمل  هذا  لكن  لكم,  موافق  لكم,  ومريد  لكم,  مطيع  اأنا  له:  فاأقول 

�سّحى  اّتباعًا. لقد  ولي�س  الإمامة!  من  لي�س  فهذا  به!  اأقوم  ل  اأنا  به  قمتم 

الح�سين Q بنف�سه من اأجل الّدين؛ ذلك النوع من الت�سحية وتقديم 

الفداء! فكيف يكون �سخ�س من اأتباع الح�سين Q ولكّنه لي�س م�ستعّدًا 

للت�سحية؟! لي�ست الت�سحية في هذا الع�سر وفي كّل الع�سور بعظمة و�سّدة 

.
(3(

م�سيبة اأبي عبد اهلل Q ولن تكون

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1365/7/4�س- 1987/9/26 م.

)2)  بالإ�سارة اإلى �سنوات الدفاع المقّد�س والحرب المفرو�سة )88-80(.

)3)  في ح�سد من فيلق »فتح 48« 1367/5/27�س- 1989/8/18 م.
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المسلم الواقعّي )الحقيقّي(

اأّوًل,  اأ�سياء عديدة. فهو  اإليه  يقّدم �سهر المحّرم لمن يريد اأن يتعّرف 

يظهر لجميع م�سلمي العالم والذين ا�ستطاعوا اأن يفهموا در�س المحّرم اأّنه 

على الإن�سان مهما كان �ساأنه ومقامه, اأن ي�سترخ�س بذل روحه في �سبيل 

الإ�سالم,  اأتباع  اأّنهم  يّدعون  اأنا�س  هناك  والإ�سالم.  القراآن  عن  الدفاع 

عن  الدفاع  �سبيل  في  واحدة  �سفعة  لتلّقي  ا�ستعداد  على  لي�سوا  لكّنهم 

للدفاع  ال�سخ�سّية  م�سالحهم  عن  للتخّلي  ا�ستعداد  على  ولي�سوا  الإ�سالم؛ 

.
(1(

عن القراآن؛ هوؤلء ل يمكنهم الّدعاء باأّنهم م�سلمون حقيقّيون

ضرورة التضحية للدفاع عن الّدين في أحلك الظروف

 َقِدم الإمام الح�سين Q مع اأ�سحابه واأهل بيته اإلى العراق للدفاع 

عن الإ�سالم والّدين, واّتجهوا ناحية الكوفة, وا�ستقّروا في منطقة يقال لها 

 .
(2(

كربالء

كان هدف الإمام الح�سين Q هو ت�سكيل الحكومة الإ�سالمّية؛ كان 

يريد اأن يعيد الإ�سالم الذي انحرف عن م�ساره اإلى جاّدته الأ�سا�سّية, هذا 

هو الهدف.

اأّنه �سيواجهه في طريق هذا الهدف, كّل  فالح�سين Q يعلم جّيدًا 

تعالى  اهلل  �سبيل  في  ال�سهادة  اأّن  يقين  على  وهو  الكبرى؛  الأخطار  تلك 

وعائلته  اأ�سحابه  لكّل  حتمّي  م�سير  هي  اإّنما  وح�سب,  لوحده  تنتظره  ل 

واأقربائه؛ ومع ذلك فقد اأقدم وهذا هو الدر�س, هو اأحد الدرو�س الكبرى 

التي ُت�ستفاد من عا�سوراء.

)1)  في ح�سد من مقاتلي فيلق النجف الأ�سرف 1367/5/24�س- 1989/8/15 م.

)2)  الأخبار الطوال, �س252؛ النهو�س, �س49؛ بحار الأنوار, ج44, �س381.
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بن  الح�سين  �سيعة  اأّننا  بما  يعني  الح�سين Q اإمامنا؛  الإمام 

علّي L يجب اأن نعتبر اأنف�سنا مكّلفين باّتباع هذا العظيم.

الإ�سالم في خطر  اأّن  الإن�سان  �سعر  كّلما  اأّنه  درو�س عا�سوراء هو  اأحد 

وكّلما �سعر اأّن العدّو قد ر�سم م�سروعًا خطيرًا للق�ساء على الإ�سالم, يجب 

عليه النزول اإلى الميدان واأن يعّد نف�سه لتحّمل هذا الخطر. مهما كان هذا 

الخطر؛ حّتى لو بلغ حّد القتل! فهذا القتل �سهادة في �سبيل اهلل وفخر؛ وهو 

.
(1(

م�سدر العّزة وال�سعادة

رسالة الشهيد: ضرورة التضحية في سبيل األهداف اإللهّية

الر�سالة التي كان يحملها هوؤلء ال�سهداء ويفتر�س بنا ا�ستلهامها منهم؛ 

هي اأّن من يبتغي مر�ساة اهلل, ويطمح لأن يكون وجوده نافعًا في �سبيل اهلل 

اأن  فعليه  الوجود,  عالم  في  ال�سامية  الإلهّية  الغايات  تحقيق  طريق  وعلى 

ينكر ذاته في مقابل الأهداف الإلهّية. ولي�س هذا من نوع التكليف الذي ل 

ُيطاق. فاأّيما فئٍة موؤمنة تم�ّسكت بهذه ال�سمة انت�سرت كلمة اهلل, وحيثما 

.
(2(

ارتعدت فرائ�س الموؤمنين, كانت الغلبة- بال جدال- لكلمة الباطل

المباهلة العملّية لإلمام الحسين Q في كربالء

يوم المباهلة هو اليوم الذي جاء فيه ر�سول الإ�سالم الأكرم P باأعّز 

وئ    } هي:  المباهلة  في  المهّمة  النقطة  ال�ساحة.  اإلى  لديه  الّنا�س 

. حيث اختار الر�سول الأكرم P اأعّز الّنا�س 
(3(

وئ  ۇئ  ۇئ   } 

)1)  في ح�سد من لواء )فتح 48), 1376/5/27�س- 1998/8/18 م.

)2)  في لقاء اأ�سر ال�سهداء القادة في محافظة طهران, 1376/2/17�س- 1998/5/7 م. 

)3)  �سورة اآل عمران, الآية: 61. 
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لديه وجاء بهم اإلى ال�ساحة للمحاّجة التي ُيراد فيها اأن يظهر المائز بين 

الحّق والباطل وال�ساخ�س البّين اأمام اأنظار الجميع.

لم ي�سبق اأن اأخذ ر�سول اهلل P, في �سبيل تبليغ الّدين وبيان الحقيقة, 

 R-
(2(

وخليفته اأخوه  وهو   -
(1(

الموؤمنين واأمير  وابنته  واأبناءه  اأعّزاءه 

المباهلة,  ليوم  ال�ستثنائّي  الطابع  هو  هذا  ال�ساحة.  و�سط  اإلى  بهم  واأتى 

اأي ما يدّل على مدى اأهّمّية بيان الحقيقة واإبالغها. ياأتي بهم اإلى ال�ساحة 

ليقول: تعالوا نبتهل فمن كان على حّق يبَق, وليحّل العذاب الإلهّي بمن هو 

على خالف الحّق.

وقد ح�سل نظير هذه الق�سّية اأي�سًا في �شهر محّرم ب�سكل عملّي, بمعنى 

على  والتنوير  الحقيقة  بيان  اأجل  من  الح�سين Q اأح�سر,  الإمام  اأّن 

طول التاريخ, اأعّز اأعّزائه اإلى ال�ساحة. والإمام الح�سين Q الذي كان 

 
(3(

واإخوته واأبناءه  زوجاته  واأخذ  زينب  اأخذ  الواقعة,  �ستنتهي  كيف  يعلم 

 .
(4(

الأعّزاء

الحقيقّي  بالمعنى  التبليغ  الّدين؛  تبليغ  الق�سّية ق�سّية  اأي�سًا كانت  هنا 

للكلمة؛ اإي�سال الر�سالة, وتنوير الأجواء؛ هكذا يمكن فهم اأبعاد ق�سّية التبليغ 

ومدى اأهّمّيتها. في تلك الخطبة: »من راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم 

اهلل ناكثاً لعهد اهلل.. ولم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن 

)1)  تف�سير فرات الكوفّي, �س88-89؛ الكامل في التاريخ, ج2, �س293؛ بحار الأنوار, ج21, �س346-345.

)2)  الأمالي, ال�سدوق, �س678-679؛ تاريخ مدينة دم�سق, ج42, �س42-43؛ بحار الأنوار, ج23, �س320.

بحار  �س435؛  ج1,  الورى,  اإعالم  �س228؛  الطوال,  الأخبار  �س451؛   ,1 الخام�سة  الكبرى,  الطبقات    (3(

الأنوار, ج44, �س326.

)4)  في لقاء جمع من العلماء والمبّلغين, 1384/11/5�س- 2005/12/25 م.
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, اأي حينما يلّوث ]ال�سلطاُن[ الأجواء بهذا ال�سكل وحينما 
(1(

يدخله مدخله«

ب بهذا ال�سكل, يجب النزول اإلى ال�ساحة والقيام بالتوعية اإّما بالفعل  يخرِّ

التكاليف  وبهذه  المهّمة  الح�سين Q بهذه  الإمام  قام  وقد  بالقول.  اأو 

 الباهظة؛ فاأخذ معه اإلى و�سط الميدان عياله, وزوجاته, واأعّزاءه, واأبناء اأمير 

.
(2(

Oوزينب الكبرى ,Qالموؤمنين

الإمام  لح�سابات  بناء  ووا�سحة  متوّقعة  الطريق  هذا  عاقبة   كانت 

الح�سين Q الدقيقة وروؤية الإمامة؛ اإّل اأّن الم�ساألة على قدر كبير من 

الأهّمّية من هذا الجانب, وهو اأنَّ �سخ�سًا يمتلك روحًا بعظمة روح الإمام 

بالنف�س  الت�سحية  عليه  الق�سّية,  هذه  مواجهة  في  الح�سين Q يقف 

مخل�سًا, وجّرها اإلى �ساحة الحرب, وهذا يعتبر در�سًا عملّيًا بالن�سبة اإلى 

.
(3(

الم�سلمين اإلى يوم القيامة, ولي�س در�سًا نظرّيًا ُيكتب ثّم ُيمحى

التضحية االستثنائّية

اختيار الزمان؛ ]اأي[ في اأّي زمان يكون الفداء والت�سحية؟ واأين, وفي 

الزمان   Lعلّي بن  الح�سين  اختار  لقد  جّدًا.  مهّم  هذا  ميدان؟  اأّي 

هذا  فاإلى  وحياته.  الإ�سالم  موت  فيه  الذي  الحّد  عند  فتحّرك  بدّقة, 

 الجانب كان موت الإ�سالم؛ وفي الجانب الآخر كانت حياة الإ�سالم, والإمام 

وهي  الم�ساألة؛  هي  هذه  حّيًا.  الإ�سالم  اأبقى  بحركته,   Qالح�سين

في  كّلها  الإمكانات  من  الإن�سان  ي�ستفيد  حّيًا,  الإ�سالم  بقاء  اأجل  من  اأّنه 

 �سبيل الت�سحية؛ من اأجل الت�سحية والفداء في حّده الأعلى. لو اأّن الإمام 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

بحار  �س435؛  ج1,  الورى,  اإعالم  �س228؛  الطوال,  الأخبار  �س451؛   ,1 الخام�سة  الكبرى,  الطبقات    (2(

الأنوار, ج44, �س326.

)3)  في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام, 1384/11/5�س- 2006/1/25 م.
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الح�سين Q في ذلك اليوم لم يقم في وجه يزيد لن تكون النتيجة اأّن 

الإ�سالم �سينق�س منه �سيء اأو �سيُبتلى بالنحراف وح�سب؛ اإّنما كانت الم�ساألة 

في  الح�سين Q كولّي  الإمام  وقف  �سيء.  الإ�سالم  من  يبقى  لن  اأّنه 

مواجهة هذه الحركة التي كانت بداأت من قبل جهاز ال�سلطة اآنذاك للق�ساء 

ولم  والفداء. وقف  الت�سحية  اإلى  به  اأّدى  الذي  الأمر  الإ�سالم. ذلك  على 

يتراجع, وجعل نف�سه المدافع عن الإ�سالم في وجه الم�ساعب والبتالءات 

التي تواجهه, فكان- من جهة طبيعة الت�سحية- ا�ستثنائّيًا وكبيرًا, ومن حيث 

الم�سيبة فريدًا, ورّدة الفعل التي تركها في ذاكرة ذلك اليوم وذاكرة الغد 

على مّر التاريخ, قد اأحيت الإ�سالم. في الحقيقة هذا هو المعنى ال�سحيح 

 واأّن 
(1(

في الحديث المروّي عن النبّي P »ح�شين مّني واأنا من ح�شين«.

الوا�سح  فمن  ال�سم�س.  و�سوح  وا�سح  اإليَّ  بالن�سبة  الحديث  هذا  م�سمون 

منجزاته  �سياع  وعدم  جهوده,  وبقاء  دينه  وبقاء   ,P النبّي عظمة  اأّن: 

 وت�سحياته, لم تكن اإّل بالح�سين بن علّي L؛ اأي بذلك العمل الذي قام به 

الح�سين Q. اإّن م�سيبته ونوع م�سيبته ل مثيل لهما... ف�سهادة الإمام 

الح�سين وكربالء ذلك اليوم مختلفة عن الكربالءات الأخرى من الأر�س 

الإمام  �سهادة   ,Qالموؤمنين اأمير  �سهادة  عن  مختلفة  ال�سماء,   اإلى 

»ل يوم   R الح�سنQ ومختلفة عن بقّية ال�سهادات. حيث قالوا 

 فال يوم كيوم عا�سوراء؛ ح�سار مطلق, 
.(2(

كيومك يا اأبا عبد اهلل الح�شين«

غربة مطلقة بالن�سبة اإلى المقاتلين, مع اأّن كّلها ذخائر الإيمان الحقيقّي 

كانت ُت�سرع لت�ساعد ذلك ال�سخ�س ولت�سارك في الفداء. وهو نف�سه قال في 

.
(3(

ليلة عا�سوراء: »ما وجدت اأ�شحاباً اأوفى واأبّر من اأ�شحابي«

)1)  م�سند اأحمد, ج4, �س172؛ الإر�ساد, ج2, �س127؛ بحار الأنوار, ج43, �س271.

)2)  مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س238؛ بحار الأنوار, ج45, �س218.

)3)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س317؛ الإر�ساد, ج2, �س91؛ بحار الأنوار, ج44, �س316-315.
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 واستثنائّية
ً
التضحية في ظروف صعبة جّدا

فاأمير  عادّية.  علّي L �سهادة  بن  الح�سين  �سهادة  تكن   لم 

الموؤمنين Q ُقتل في �سبيل اهلل؛ الإمام الح�سنQ كذلك, والكثير 

الكبار  الأولياء  من  الكثير  ا�ست�سهد  الهدى:  واأئّمة   Rاهلل اأنبياء  من 

 ا�ست�سهد الكثيرون, 
(1(

والأ�سحاب الأخاّلء في �سبيل اهلل. ففي معركة اأحد

�سهادات  ح�سلت  الع�سر  ذلك  في  الغزوات.  وبقّية   
(2(

بدر معركة  وفي 

بن  الح�سين  �سهادة  كثيرًا عن  اختلفت  اأّنها  اإّل  الإ�سالم,  عالم  في   كثيرة 

علّي Q؛ لقد كانت �سهادة �سعبة وقا�سية وفي منتهى الغربة!

يقف المجاهد في المعركة- العادّية- بكّل ثقة وحما�س مع ما لديه من 

اإنجاز  والتوفيق في  بالن�سر  اأمل  ولديه  اأمامه,  اإمكانات في مواجهة عدّو 

�سوؤونهم  يرعى  من  فهناك  والأولد,  العيال  على  خوف  لديه  لي�س  هدفه, 

اإذا احتاجوا اإلى الطعام واإلى اأّي �سيء في حياتهم؛ ثّم لو جرح هناك من 

يداويه وي�سهر على جراحه من الممّر�سين والأطّباء؛ ولو ا�سُت�سهد فهناك 

من ي�سّيعه ويحمله على الأكّف بعّزة وافتخار؛ فالحمزة مثاًل ا�سُت�سهد؛ لكّنه 

يعرف اأّن ر�سول اهلل �سيجّلله ويقّدره؛ وهكذا ح�سل. فقد خّيم العزاء على 

مدننا  في   
(4(

الحالّيين ك�سهدائنا  ؛ 
(3(

حمزة ا�ست�سهاد  عند  كّلها  المدينة 

اأّي مدينة تخّيم حالة واحدة من  اأحد القادة في  ُي�ست�سهد  وقرانا؛ عندما 

يختلف  الخطر  تقّبل  من  النحو  وهذا  المدينة.  على  والندفاع  الحما�سة 

العالم  كثيرًا عن �سخ�س في �سحراء ملتهبة وحيدًا غريبًا, ول يوجد في 

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج4, �س328-334؛ بحار الأنوار, ج19, �س260.

)2)  دلئل النبّوة, البيهقّي, ج3, �س123؛ بحار الأنوار, ج19, �س260.

)3)  اأن�ساب الأ�سراف, ج4, �س287-289؛ اإعالم الورى, ج1, �س183؛ بحار الأنوار, ج79, �س105.

)4)  �سهداء الدفاع المقّد�س خالل الحرب المفرو�سة على الجمهورّية الإ�سالمّية )1981 م-1988 م( .
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الإ�سالمّي كّله اأحد اأو قّوة اأو جماعة تقف خلفه, والذين كانوا اإلى جانبه لم 

تكن لديهم القدرة على التنّف�س, لي�س هو وح�سب, بل كّل اأبنائه, حّتى مع 

ابنه ذي الأ�سهر ال�سّتة. ولم يح�سل ذلك اأي�سًا مع وجود اإمكانات متاحة 

له, بل مع انعدام كّل الإمكانات, من جوٍع وعط�س ون�سب وحرٍّ كما اإّن ذلك 

الن�سوة والأطفال على  لم يح�سل له ون�ساوؤه واأطفاله في ماأمن, بل كانت 

 فقط من �ساحة الحرب, كانت بناته واأخواته وعياله تحت مرمى 
ٍ
بعد اأقدام

نيران الأعداء المجنونة الغا�سبة.

 !Qانظروا كم كانت هذه ال�سهادة عظيمة! انظروا ماذا فعل الح�سين

لقد اأعدَّ نف�سه لهذه الم�سيبة ولهذا البالء على هذا النحو. لذا, وعندما �ُسمَّ 

الإمام الح�سن Q وقف الإمام الح�سين Q عند راأ�سه وبكى, فقال 

.
(1(

له الح�سن Q: اأخي! ل تبِك! »ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل«

Q من نفس الحسين 
ّ
اإلسالم, أعز

الح�سين بن علّي L وعلّي  اأّي عزيز لدينا؛ ولأّن  اأعّز من  الإ�سالم 

وهم  اأبنائنا,  من  اأف�سل  العّبا�س Q هم  الف�سل  الأكبر Q واأبا 

قد بذلوا اأنف�سهم ب�سخاء وطماأنينة في �سبيل الإ�سالم؛ فالإ�سالم اإذًا اأعّز 

من اأبنائنا و�سبابنا. نقّدم القرابين ليبقى الإ�سالم, نقّدم القرابين ليبقى 

.
(2(

�سرف اإ�سالم هذا ال�سعب؛ ولك�سر �سلطة الم�ستكبرين

ببركة هذه الدماء الطاهرة, حفظ اهلل تعالى دينه طوال التاريخ. ف�لدين 

اهلل عّزة عزيزة رفيعة. وعلينا جميعًا اأن نغدو- واقعًا- قرابين لهذا الّدين 

)1)  الهدف, �س18-19؛ بحار الأنوار, ج45, �س218.

)2)  في لقاء جمع من عوائل �سهداء �سيزر, 1361/12/28�س- 1983/3/19 م.
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حّتى  العّزة,  من  القدر  ذاك  فلالإ�سالم  الإ�سالم.  ورفعة  ال�سريعة  وبقاء 

ُي�ست�سهد من اأجله �سخ�س كالنبّي اأي�سًا؛ وكالإمام الح�سين Q. بالطبع 

.
(1(

هوؤلء لن يفهموا ذلك, لي�س لديهم كّل هذا الإيمان وكّل هذا ال�ستعداد

ال�سعب  ف��ِق��َي��م  اأع����ّز.  مبادئنا  اأّن  اإّل  ل��دي��ن��ا؛  م��ا  اأع���ّز  ه��م  اأع���ّزاوؤن���ا 

وفي  لأجلها  ا�سُت�سهد  قد  اأم��ور  هي  ال��ث��ورة  لهذه  الإ�سالمّية  والأه���داف 

Q؟  الح�سين  اأم  اأع���ّز  ال��ق��راآن   .L علّي  ب��ن  الح�سين  �سبيلها 

البداية  منذ  التاريخ  كّل  ففي  له؛  نظير  ل  اإن�سانّي  وجه  علّي  بن  الح�سين 

اإّل  L؛  ع��ل��ّي  ب��ن  كالح�سين  �سخ�سًا  نجد  ل��ن  ال��زم��ان  اآخ���ر  وح��ّت��ى 

الح�سين  اأجله  من  يقتل  اأن  ينبغي  حّتى  اأع��ّز  وال��ق��راآن  اأع��ّز  الإ���س��الم  اأّن 

ب�سهادتهم  والفخر  المجد  وينالوا  واأ�سحابه,  علّي L واأبناوؤه   بن 

.
(2(

]في �سبيل ذلك[؛ فطريٌق كهذا هو طريق الّدين والإ�سالم والدافع

اإّن ذلك ال�سيء الذي اأعطاه اهلل في مقابل الأرواح والأنف�س التي بذلها 

الإمام الح�سينQ و�سهداء �سدر الإ�سالم وكّل الذين �سّحوا باأنف�سهم, 

نف�سه  الح�سين Q به  الإمام  افتدى  ما  واإّن  اأنف�سهم.  من  اأعّز  هو 

ليحفظه للب�سرّية هو اأعّز من الح�سين Q نف�سه, اإّنه الإ�سالم والقراآن 

الّلذان بذل الإمام الح�سين Q نف�سه قربانًا لهما.

و�سانوا  الثورة  حفظوا  اأّنهم  اإّل  ذهبوا  هكذا.  هم  الأعّزاء  و�سهداوؤنا 

.
(3(

الأهداف

)1)  في لقاء عوائل �سهداء مدينة الري, 1363/1/9�س- 1985/3/29 م.

)2)  في مرا�سم تكريم القّوة الجّوّية, 1363/2/9�س- 1985/4/29 م.

)3)  في مرا�سم تكريم �سهداء عملّيات بدر, 1364/1/10�س- 1986/3/30 م.
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 ما لديه في سبيل الدفاع عن الّدين
ّ

اإلمام الحسين Q يبذل كل

اإّن واقعة حركة الإمام الح�سين Q وذلك الدر�س الذي عّلمه للّنا�س 

َدْين.  ْين ومتجدِّ منذ البداية, هما من العجائب الملهمة؛ وهما ل يزالن حيَّ

اأعظم  ومدننا,  و�سعبنا,  بلدنا,  �سطر  لقد  ال�سهداء؛  هوؤلء  كّل  لدينا 

لنا, بجميع كلماتها؛  الأ�سوة  اأّن حادثة كربالء ما زالت هي  اإّل  المالحم؛ 

وينبغي علينا الآن اأن نتعّلم من كّل مقطع وكّل تف�سيل في ذلك التاريخ, وما 

زال لدينا الكثير لنتعّلمه ولن�سل اإليه. بقي الإمام الح�سين Q وحيدًا 

عّمه,  ابن  اأخيه,  ابن  ابنه,  اأبناوؤه؛  معه  جاء  عائلته!  اأفراد  من  جمع  مع 

يكن  لم  وبع�سهم  اإليه؛  الأ�سحاب  اأقرب  من  وجماعة  ته  خا�سّ اأخته,  اأبناء 

اأمير  جانب  اإلى  و�سنوات  �سنوات  ق�سى  كبير  و�سيخ  بالحرب؛  عهد  لديه 

في  طاعنًا  �سيخًا  اأ�سبح  والآن   ,
(2(

�سيفه �شاهرًا 
 (1(

Q  الموؤمنين

ال�سّن قد ان�سدل �سعر حاجبيه على عينيه. ومّمن جاء اأي�سًا رجل اآخر راٍو 

ومواعظه.  علمه  من  لت�ستفيد  الّنا�س  تاأتيه  للقراآن  مف�ّسر  واآخر 
 (3(

للحديث

.Q هوؤلء الخّل�س هم من كانوا اأ�سحاب الإمام الح�سين

والأخت  والطفل  المراأة  جانبهم  اإلى  وبالطبع   ,
(4(

رجاًل  72 ال�  اأولئك 

 .
(5(

Q والزوجة والبنت وحرائر الر�سالة ومن اأقارب الإمام الح�سين

قبال  في  معه  وجعلهم  لديه  ما  الح�سين Q كّل  الإمام  اأخذ  لقد 

الت�سحية  بهذه  اأّنه  يعلم  لأّنه  والقراآن؛  الإ�سالم  اأعداء  من  المجرمين 

)1)  رجال البرقّي, ج1, �س4؛ ل�سان الميزان, ج2, �س173؛ بحار الأنوار, ج44, �س200.

)2)  اإب�سار العين, �س101؛ الإعالم, ج2, �س166. 

)3)  رجال الطو�سّي, �س55. 

)4)  الأخبار الطوال, �س256؛ الهداية الكبرى, �س202؛ بحار الأنوار, ج45, �س4. 3.

)5)  الأخبار الطوال, �س228؛ الإر�ساد, ج2, �س32؛ بحار الأنوار, ج44, �س313.
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�سينفتح الطريق. كانت حركة الإمام الح�سين Q حركة ملهمة, يريد 

على  الظروف  تكون  عندما  اأّنه  جميعًا  الّنا�س  وُيفهم  العالم  كّل  ُيذّكر  اأن 

هذه الحال: يحكم الظلم, وُيهجر القراآن, ويتوّلى الحكم رجال غرباء عن 

المنتظم عن م�ساره؛ فعلى  الّدين  الّدين وعن اهلل ويقومون بحرف قطار 

كّل �سخ�س يعتبر الإمام الح�سينQ اإماَمه؛ بل على كّل �سخ�س يعتبر 

الإمام Q عن  ينقل  لذلك  ويثور.  ينه�س  اأن  الأكرم P نبّيه,  النبّي 

�شلطاناً  راأى  من  قال:  اهلل  ر�شول  اإّن  الّنا�س,  »اأّيها   :P الأكرم النبّي 

جائراً م�شتحاّلً لحرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل مخالفاً ل�شّنة ر�شول اهلل يعمل 

.
(1(

في عباد اهلل بالإثم والعدوان..«

]مفاد هذا الحديث[ المروي عن النبّي الأكرم P اأّنه على الّنا�س اأن 
 Pابن النبّي Q تنه�س وتتحّرك. نحمد اهلل تعالى اأّن الإمام الح�سين

(2(

ا�ستطاع اأن ينّور وجه الإ�سالم وي�سيئه

تضحية األولياء في سبيل اإلسالم واألهداف

الأ�سخا�س  كّل  الإ�سالمّية؛  الروؤية  بح�سب  له  معنى  ل  ال�سخ�س 

الإمام  �سّحى  لقد   .P النبّي �سخ�س  حّتى  والمبادئ؛  لالأهداف  فداء 

اأجل  من  بنف�سه  �سّحى  هل  �سخ�س؟  لأّي  فداء  الح�سين Q بنف�سه 

الّنا�س؟ ل, هذا خطاأ, لقد ثار فداًء للّدين؛ ولالأهداف والقيم؛ حّتى تبقى 

.
(3(

حّية

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

)2)  خطبة الجمعة, طهران, 1362/7/5�س- 1984/9/27 م.

)3)  في لقاء مدّر�سي ومرّبي واأ�ساتذة وموّظفي مركّز تربيت مدّر�س« بعد عودتهم من الجبهة, 1363/1/5�س- 

1985/3/25 م.
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ارتباط قيمة التضحية والشهادة باألشخاص والظروف

لها  ووقتها  موقعها  في  فال�سهادة  بينها؛  فيما  ال�سهادة  اأنواع  تختلف 

الح�سين Q بقيمة  الإمام  اأ�سحاب  �سهادة  تتمّيز  لذلك  الُعليا؛  قيمتها 

اأعلى وف�سل اأكبر؛ اإلى اأن ن�سل اإلى �سهادة اأ�سحاب النبّي P. فالظروف 

تختلف, وال�سهداء لي�سوا دائمًا مثل بع�سهم, وكذلك ال�سهادة.

النبّي P �سار  عّم  حمزة  لكّن   ,
(1(

كثيرون ا�ست�سهد  حد 
ُ
اأ معركة  ففي 

هو �سّيد ال�سهداء. لماذا؟ لماذا كان لحمزة عند النبّي P هذا القدر من 

 .
(2(

الأهّمّية والقيمة حّتى �سّماه النبّي P بعد ا�ست�سهاده ب� »�شّيد ال�سهداء«؟

الطبقات  اأبناء  من  ال�سهداء  تقّدم  عادًة  ال�سعوب  اأّن  ذلك  اأ�سباب  من 

العناوين  اأ�سحاب  اأو  العلمّية,  النخب  من  م  ُتقدِّ ول  المجتمع  في  العادّية 

والعتبارات؛ غالبًا ما تقّل ال�سهادة بين الم�سوؤولين والقادة من المجتمع, 

العليا  الطبقات  في  هم  الذين  اأّن  وال�سبب  الّنا�س,  عامة  بين  كثيرة  وهي 

ذلك  كّل  الّنا�س,  جانب  اإلى  العمل,  في  روا  ُيظهَّ اأن  با�ستطاعتهم  يكن  لم 

ورّوجوا  اإليها  دعوا  التي  والمثل  والت�سحية  وال�سفاء  والحميمية  ال�سدق 

وهو  الم�سلمين  اأعين  اأمام  ي�سقط  الذي  بال�سهيد  فالنبّي P يفتخر  لها, 

ال�سهداء, هو  �شّيد  المجتمع. فحمزة  ذلك  الأولى في  الطبقة  عنا�سر  من 

قائد باإمكانه اأن يحّرك المجتمع واأن يدير الجيو�س ويمكن اأن يكون موؤّثرًا 

في م�سير ذلك المجتمع. لقد �سارك بنف�سه في �شاحة المعركة بكّل فداء, 

.
(3(

و�سع نف�سه في ظروف تمّكنه من ال�سهادة وقد نال ال�سهادة

)1)  تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س48؛ بحار الأنوار, ج91, �س319.

)2)  الم�ستدرك, ج3, �س195؛ ذخائر العقبى, �س176؛ بحار الأنوار, ج22, �س275.

)3)  في لقاء لجنة اإحياء ذكرى �سهداء ال�سابع من تير وعوائل ال�سهداء 1363/4/1�س- 1985/6/22 م.
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 شهادة قادة الّدين؛ األداة المعنوّية لالنتصار على الباطل

يّدخر الإن�سان راأ�س المال في مكان اآمن. وهذا يختلف عّما لو فّرط به؛ 

فعندها �سيفتقده؛ لكّنه عندما يّدخره لن ي�سيع من يده. لذلك ترون عظماء 

و�سهداء ذوي �ساأٍن رفيع من قبيل القادة الّدينّيين, الأنبياء, الأئّمة والأولياء, 

والم�سلمون,  الإ�سالم  ينتفع  الذين  من  علّي L واآخرين  بن  والح�سين 

يتهّيوؤون  ووجودهم مفيد؛ عندما  واأنف�سهم؛  باأرواحهم  الب�سرّية جمعاء,  بل 

طبق  على  النف�س  هذه  يقّدمون  فاإّنهم  اهلل  �سبيل  في  وللت�سحية  لل�سهادة 

ب�سهادة  يعود  اأن ما  الحّق؛ معنى ذلك  الإخال�س وي�سترخ�سونها في �سبيل 

هوؤلء على الإ�سالم والم�سلمين بالنفع لي�س باأقّل مّما �سيعود عليهم من خالل 

بقائهم اأحياًء؛ ولعّله اأكثر من ذلك. وفي ع�سرنا وزماننا الأمر كذلك اأي�سًا.

ل �شيء يمكنه اأن يردع اأعداء الإ�سالم واأدواتهم المجّهزة ويجبرهم على 

التراجع غير قّوة الإيمان لدى ال�سعب الم�سلم. هذا هو العامل الوحيد الذي 

يمكن من خالله اإجبار اأعداء الّدين والثورة, والذين يرف�سون ا�ستقالل هذا 

ال�سعب, على التراجع؛ بحيث ُي�سقط في اأيديهم. يمكن للو�سائل المادّية اأن 

ها بع�سًا؛ اإّل اأّنه عندما يكون عن�سر الإيمان وقّوة المعنوّيات  ُيناف�س بع�سُ

عند الإن�سان الموؤمن حا�سرًا, فال يمكن لأّية و�سيلة مادّية اأن تتغّلب عليه.

فلو لم يكن الأمر كذلك؛ لما بقيت الحقيقة والعدالة والّدين الحّق على 

طول التاريخ. انظروا كيف تّمت مواجهة طريق الحّق وفكر الحّق على طول 

اأ�سحاب القدرة والم�ستكبرين في مقابل الحّق, ونه�س  التاريخ, وقف كّل 

كّل الجبابرة لمواجهته وا�ستخدموا ما حازوا عليه من قدرات ومال وذهب 

حّتى ل يبقى الحّق؛ وليزيلوا فكر الحّق من الدنيا. اإّن الذي �ساهم في بقائه 

على طول التاريخ وبين الّنا�س واأبقاه حّيًا, هو هذا. هناك اأداة وو�سيلة تجعل 
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كّل قّوة المال والذهب وال�سلطة والفرعونّية والتجّبر عديمة الفعالّية؛ وهذه 

هي قّوة الإن�سان الموؤمن ذاتها. عندما يقتحم الإن�سان )الموؤمن( ميدان 

العمل بالإيمان؛ ُتعّطل الو�سائل المادّية. 

واإذا ما كان لهذه القّوة اأن تتبلور وتتج�ّسم, فمن الطبيعّي اأن يقّدم عدد 

ي�سبح  واأن  المقّد�س,  الهدف  هذا  �سبيل  في  قرابين  اأنف�سهم  الّنا�س  من 

الأف�سل وال�سفوة من هوؤلء قرابين على الدوام؛ ولقد كانت ال�سفوة دائمًا 

هي الفداء لطريق الحّق و�سبيل اهلل.

وفي زمن الإمام الح�سين Q؛ هل كان هناك �سخ�س تحت ال�سماء 

ل  الإلهّية؟  الإمام Q بالمعايير  من  واأكرم  واأعّز  اهلل  من  قربًا  اأكثر 

اأحد! دائمًا ما يكون الأعّزاء هم القرابين في �سبيل اهلل؛ يجعلون �سدورهم 

دروعًا لنجاة الآخرين؛ مثلهم كمثل رجل قوّي في جماعة من ال�سعفاء فاإذا 

.
(1(

ما هاجمهم العدّو كان هو المبادر اإلى الدفاع

التضحية الواعية

كان الإمام الح�سينQ يرى ذلك بو�سوح في �سفحة قلبه الم�سّعة 

ياء وهو يعلم اأّنه �سيحدث ذلك؛ هو لم ياأِت مغم�س العينين؛ كان يعلم  بال�سّ

ماذا �سيحدث في هذه ال�سحراء المحرقة. كان يعرف العط�س والجوع, 

عط�س الأطفال والبنات والن�ساء؛ كان يعلم اأّن العائلة �ستبقى وحيدة بعد 

�سهادة الرجال؛ كان يعلم اأّن هوؤلء الأعداء - عديمي ال�سرف ذوي الطبائع 

الوح�سّية- �سيهجمون على الخيم بعد قتل الرجال؛ كان يعرف كّل ذلك. 

ولكن مع ذلك كّله فقد اأقدم الإمام الح�سين Q ب�سجاعة تاّمة. لي�س 

لأّنه لم يكن يعرف ثّم وقع في الفّخ اأو الم�سيدة؛ ل, الق�سّية لي�ست كذلك. 

)1)  في لقاء عوائل �سهداء وقادة عملّيات كربالء, 4 و 5, 1363/12/15�س- 1985/3/6 م.
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الّدين  عن  الدفاع  لأّن  لكن  �سيح�سل؛  ماذا  اإليه  بالن�سبة  وا�سحًا  كان 

والدفاع عن القراآن وبقاء الإ�سالم وبقاء ا�شم ر�سول اهلل P كانت على 

المحّك على طول التاريخ, فكان Q حا�سرًا لتقديم هذه الت�سحيات 

.
(1(

كّلها

 Q ثمن حفظ اإلسالم برأي اإلمام الحسين

لو �سّحى الإمام الح�سينQ بروحه الطاهرة المباركة الغالية- وهي 

اأ�سمى الأرواح في العالم- في �سبيل هذه الثورة, لما كان هذا في نظره ثمنًا 

باهظًا. ولو تّمت الت�سحية باأرواح خيرة الّنا�س وهم اأي�سًا اأ�سحاب الإمام 

اهلل  اآل  �ْسُر 
َ
فاأ  .Q نظره  في  باهظًا  ثمنًا  كانت  لما   Qالح�سين

وُحَرم الر�سول P؛ بل واأن تغدو �سخ�سّية كزينب �سبّيًة باأيدي الأجانب, 

هذا كّله لم يكن بنظر الإمام الح�سين Q ثمنًا باهظًا ومرتفعًا بالن�سبة 

اإلى هذا الغر�س ال�سامي الذي يريد اأن يحّققه؛ وقد كان Q يعلم اأّنه 

حينما ُيقتل في تلك ال�سحراء ف�سوف ُيقدم هوؤلء على اأ�سر هذه ال�سّيدة 

وهوؤلء الأطفال. الثمن الذي ندفعه يجب اأن يوؤخذ بنظر العتبار في �سوء 

.
(2(

ما يتحّقق مقابله لالإ�سالم والم�سلمين والأّمة الإ�سالمّية وللمجتمع

التضحية هي كلمة السّر للوصول إلى الهدف

اأنف�سهم في  وي�سعوا  ياأتوا  اأن  الأخ,  وابن  والبن,  الأخ,  على  كان  لماذا 

لّجة بالء الإمام الح�سين Q؛ مع اأّنهم كانوا على يقين باأّنهم �شُيقتلون؟ 

لنا  در�س  الت�سحية  هذه  والفريدة.  الكبيرة  العظيمة,  الت�سحية  هي  هذه 

)1)  في ح�سد من فيلق »48 فتح«, 1367/5/27�س- 1989/8/18 م.

)2)  ي لقاء ح�سد من اأهالي قم بمنا�سبة انتفا�سة 19 دي, 1378/10/19�س- 2009/1/8 م.
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باأّنه يجب علينا اأن ن�سّحي. فمن دون الت�سحية وروح الإيثار لن يتحّقق اأّي 

هدف؛ ولن تتقّدم اأّية حركة؛ فهذا غير ممكن!

الّنا�س  بع�س  خالفته-  زمن  في   -Q الموؤمنين  اأمير  خاطب  وقد 

الذين اأظهروا �سعفًا وتراخيًا فقال: »ولعمري, لو كّنا ناأتي ما اأتيتم ما قام 

. لو كّنا نعمل على النحو الذي 
(1(

للّدين عمود ول اخ�شّر لالإيمان عود«

ْت اأغ�سان هذه  كنتم تعملون, لما ا�ستقرَّ للّدين اأ�سا�س وبناء, وَلما اخ�سرَّ

.
(2(

ال�ستلة. اإذًا الت�سحية لزمة

ق أهداف النظام اإلسالمّي السامية
ّ

التضحية؛ المفتاح لتحق

بن  محّمد  لأخيه  و�سّيته  اهلل الح�سينQ في  عبد  اأبي  الإمام  عن 

الحنفّية:»اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول مف�شداً ول ظالماً, واإّنما خرجت 

لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي محّمد, اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن 

. وعنه Q اأّنه قال:»من كان باذًل فينا 
(3(

المنكر, واأ�شير ب�شيرة جّدي«

مهجته وموّطناً على لقاء اهلل نف�شه فليرحل معنا, فاإّني راحل م�شبحاً 

.
(4(

اإن �شاء اهلل«

ل�سّيد  الحديثين  هذين  حول  ببالي  تخطر  التي  النقطة  اإّن 

ال�سهداء Q هي اأّنه يفهم من تقارنهما اأّن اأهداف النظام الإ�سالمّي 

العليا غير قابلة للتحّقق اإّل بالت�سحية وال�ستعداد والجهوزّية المطلقة.

)1)  نهج البالغة, خطبة 56؛ بحار الأنوار, ج3, �س328-329؛ وجاء الحديث في م�سادر اأهل ال�سّنة: »ولعمري 

لو كّنا ناأتي مثل الذين اأتيتم ما قام الّدين ول عّز الإ�سالم...«. وقعة �سّفين, �س521-520.

)2)  في مقر »كربال« الأهواز, 1367/6/2�س- 1989/8/24 م.

)3)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)4)  اللهوف, �س38؛ كذلك انظر: نزهة الناظر, �س86؛ بحار الأنوار, ج44, �س367.
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وحركة  للدرو�س  ملِهمة  ثورة  هي   Qالح�سين الإمام  ثورة  اإّن 

المقا�سد,  هذه  اأجل  من  كانت  الثورة  هذه  الإ�سالمّي,  التكليف  تج�ّسد 

وكان Q اأي�سًا قد قال في الطريق ما جاء في الجملة الثانية:»من كان 

يت�سورّن  ل  اأّنه  اأي   ,
(1(

نف�شه« اهلل  لقاء  على  وموّطناً  مهجته  فينا  باذًل 

اأحد اأّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الحقيقّي واأّن اإ�سالح 

هذه  دون  من  عملّيًا  يتحّقق  اأن  يمكن  العالم  واإ�سالح  والمحيط  المجتمع 

الأ�سياء. بذل المهجة في �سبيل اهلل اأمر لزم ومطلوب. توطين النف�س على 

لقاء اهلل اأمر لزم؛ لو خلت القلوب من هذه النّية فمن غير الممكن اأن ت�سل 

اإلى �سيء. واإذا ما حلَّت اأهداف اأخرى مكان هذه الأهداف الإلهّية فلي�س 

باإمكان من هم في هذا ال�سبيل وهذه الحركة الو�سول اإلى ذلك المق�سود. 

.
(2(

هذا بالن�سبة اإلينا در�س

نتائج التضحية؛ القريبة والبعيدة األمد 

يحتاج  فذلك  التاريخّية؛  الحوادث  اخت�سار  بمكان  ال�سهولة  من  لي�س 

اإلى وقت واإلى روؤية عميقة وب�سيرة. فكثيرًا ما يحكم الإن�سان على حادثة 

معّينة بنظرة �سطحّية؛ ولكن بمرور الزمن وات�ساح جوانب الق�سّية تتبّدل 

الأحكام. فالكثير من الحوادث على مّر التاريخ كان على هذا النحو. ففي 

ما  على حادثة  معّين  يكون هناك حكم  الّدين,  لأولياء  الكبرى  ال�سهادات 

بالنظر اإلى النتائج القريبة المدى؛ وبالنظر اإلى النتائج البعيدة المدى- 

للحادثة نف�سها- يكون هناك حكم اآخر. يوجد اأي�سًا بعٌد اآخر من الحكم في 

باب الم�سائل التاريخّية؛ بمعنى اأّن الق�ساء والحكم اأحيانًا قد يكون �سحيحًا 

)1)  اللهوف, �س38؛ كذلك انظر: نزهة الناظر, �س86؛ بحار الأنوار, ج44, �س367.

)2)  في موؤتمر اأئّمة الجمعة والجماعة لمحافظة طهران )فيلق اأّول ثاراهلل(, 1366/6/1�س- 1988/8/23 م.
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اإلى  اأّما باللتفات  اإلى النتائج القريبة,  ؛ ولكْن ذلك باللتفات 
ً
ولي�س خطاأ

النتائج البعيدة المدى يوجد حكم اآخر فيما يتعّلق بالق�سّية ذاتها.

عندما ننظر اإلى �سهادة الإمام الح�سين بن علّي L؛ فالحكم الأّولّي 

؛ لكْن 
(1(

»فاإّن الدنيا بعدك مظلمة« والمّت�سل بالأفق الق�سير المدى هو 

باللتفات اإلى النتائج البعيدة المدى لهذه الحادثة ذاتها نرى اأّنه لو لم تكن 

هذه ال�سهادة, ولول ذلك الفداء وتلك المقاومة, لأ�سبح العالم كّله مظلمًا 

بفقدان القراآن ونور الإ�سالم. والأمر ذاته اأي�سًا بالن�سبة اإلى حوادث زماننا 

ب�سكل  واأن يحكم  التاريخ  يتعّلم من حوادث  اأن  �سعب  اأراد  فاإذا  الحا�سر. 

البعدين؛  كال  اإلى  النظر  عليه  ينبغي  الحوادث,  هذه  على  ودقيق  �سحيح 

الطويل كالمدى والق�سير المدى.

كما اإّننا ينبغي اأن نعلم اأّن الحوادث التي تقع؛ مهما كانت مّرة وقا�سية, 

فاإّنها عندما تكون هلل, فلن يكون هناك بالن�سبة اإلى �سحايا تلك الحادثة 

�سوى الفائدة والمنفعة. هذا اأي�سًا الوجه الآخر لهذه ال�سفحة, الذي ينبغي 

 .
(2(

علينا اللتفات اإليه

)1)  مقتل الح�سين Q, المقّرم, �س337.

)2)  بمنا�سبة 7 تير, في المدر�سة الفي�سّية, 1364/4/7�س- 1986/6/28 م.





طلب ةم�شهادة





- 171 -

ة
د

ها
�ش

ةم
ب 

طل

ب الشهادة
ّ

اإلمام الحسين Q ملهم طال

الح�سين Q اإ�سافة  الإمام  لأّن  اإيران؛  ل�سعب  ل�سرور م�ساعف  اإّنه 

اإلى اأّنه ابن النبّي P واإمامنا؛ هو ملهم حركتنا الثورّية؛ ملهم الت�سحية 

ال�سامنة  هي  ال�سهادة  وهذه  اأي�سًا,  ال�سهادة  ومعّلمهم  واأبنائنا  ل�سبابنا 

.
(1(

لنت�سار الإ�سالم

الشهادة في خطبة اإلمام Q مقابل جيش الحّر

عندما قطع الحّر الطريق على الإمام الح�سين Q وقال له: لن اأدعك 

تم�سي, اأ�سرَّ الإمام, لكن الحّر ا�ستمّر اأي�سًا على موقفه. فقال  Q: اإذًا 

 وفي ذلك الموقف خطب الإمام اإحدى 
(2(

ْرِجع. لكّنه لم ي�سمح له بالعودة.
َ
اأ

خطبه الثورّية, المفعمة بالحما�س. توّجه الإمام Q اإلى اأ�سحابه؛ وهنا 

بالتاأكيد كان اأهل الكوفة ي�سمعون كالمه هذا. قال- بعد الحمد والثناء على 

اهلل تعالى-: »اإّنه نزل بنا من الأمر ما قد ترون, واإّن الدنيا قد تغّيرت 

وتنّكرت واأدبر معروفها«, »ولم يبق منها اإّل �شبابة ك�شبابة الإناء«, لقد 

اأدبر جمال الدنيا وح�سُنها, وتغّير حالها. ويظهر من الحديث, اأّن المتكّلم 

ي�سعر باأّنه لم يبق من عمره الكثير. لم يبق من الدنيا اإّل بقدر بقّية ماء في 

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1360/3/15�س- 1982/6/5 م.

)2)  الأخبار الطوال, �س249-250؛ الإر�ساد, ج2, �س78-81؛ بحار الأنوار, ج44, �س378-376.
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كاأ�س, اأقّل من قطرات �سائلة في قعر كاأ�س. ثّم يقول Q:»األ ترون اإلى 

الحّق ل ُيعمل به واإلى الباطل ل ُيتناهى عنه؟!«, هذا هو بيت الق�سيد 

ولّب المرام لدى الإمام الح�سين Q؛ بمعنى اأّنكم األ ترون اأّن المجتمع 

الإ�سالمّي قد ابتعد عن ونهجه ال�سحيح والحقيقّي وترون الحّق ل ُيعمل به 

واأن الباطل ل ُيتناهى عنه؟ وهنا ما العمل؟ عندما يرى الإن�سان اأّن الحّق ل 

ُيعمل به واأّنه ُيعمل بالباطل؛ عندما يرى الإن�سان اأّن الدنيا قد امتالأت ظلمًا 

وجورًا, فماذا يعمل؟

»ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه, فاإّني ل اأرى الموت اإّل �شعادة والحياة 

.
(1(

مع الظالمين اإّل برماً«

ر�سالة  كتب  تحّرك,  اأن  الإمام Q بعد  اأّن  اأي  ال�ستعداد؛  هو  هذا 

واأعلن ا�ستعداده؛ وقال لأهل الكوفة عبر م�سلم بن عقيل: اأنا حا�سر وم�ستعّد؛ 

اإلى  وتوّجهه  دون حركته  مانٌع حال  اأمامه  ُوجد  قد  وها   .
(2(

تقاتلون؟ فهل 

وهي  الأولى  النتيجة  باأّن  �سعر  الثانية؛  النتيجة  اإلى  �سي�سل  واأّنه  الكوفة؛ 

الحكومة لن تتحّقق؛ واأّن ما �سيقع هو ال�سهادة ولقاء اهلل في هذا ال�سبيل, 

وحالة الموؤمن فيه اأن يرغب بلقاء رّبه.

عندما يرى الإن�سان اأّن دنيا الظلم في مواجهته؛ واأّن الظالمين قد ت�سّلطوا 

على اأغلب ق�سايا العالم؛ فعلى الإن�سان اأن يظهر ا�ستعداده لمواجهة ذلك.

 .
(3(

فال�سهادة لئقة بالإن�سان في و�سع كهذا

)1)  اللهوف, �س48؛ بحار الأنوار, ج44, �س192؛ مع اختالف ي�سير؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س305.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س262؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س261-262؛ بحار الأنوار, ج44, �س335-334.

)3)  كلمته في 1361/8/4�س- 1983/10/26 م.
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انتظار اإلمام للشهادة منذ بداية حركته

الحادثة.  هذه  ينتظر  التحّرك  بداية  الح�سين Q منذ  الإمام  كان 

القتل  يتجّنب  كان  ك�سخ�س  يتحّرك  لم  خطواته,  اأولى  خطى  اأن  منذ 

والموت؛ بل كان يتحّرك كمن يذهب بنف�سه اإلى الموت؛ اأّنه لم يرد اإقامة 

من  بنحٍو  يقوم  كان  اأّنه  ول  الكوفة,  يت�سّلم  اأن  ُيرد  لم  اأّنه  ول  الحكومة 

التمثيل. من المقطوع به اأّنه Q كان يّتجه نحو ا�ستالم حكومة الكوفة, 

»من كان باذًل  اأي�سًا يترّقب �سهادته مثلما كان يقول لمن معه:  لكّنه كان 

كان  من   ..
(1(

معنا« فليرحل  نف�شه  اهلل  لقاء  على  وموّطناً  مهجته  فينا 

الإمام  كان  معنا؛  فليرحل  ال�سبيل  هذا  في  اهلل  يالقي  لأن  نف�سه,  موّطنًا 

الح�سين Q موّطنًا نف�سه على لقاء اهلل في هذا ال�سبيل؛ كان حا�سرًا 

وم�ستعّدًا ويعلم اأّنه �سي�ست�سهد وكان لديه اأمل اأي�سًا اأن يحّقق قبل �سهادته 

.
(2(

ذلك النت�سار الكبير

الشهادة؛ أّول شروط الدفاع عن القيم واألهداف اإللهّية

فلو  واإّل  L؛  علّي  بن  الح�سين  الإمام  بدماء  اليوم  الإ�سالم  يحيا 

اأّنه Q كان قد ت�سّرف كبع�س اأولئك الذين ت�سّرفوا اآنذاك انطالقًا 

من تفكيرهم النفعّي, وقال: لماذا ُيق�سى علينا؟! بل نبقى على قيد الحياة 

وندافع عن الإ�سالم.

كان لبع�سهم مثل هذا المنطق؛ ولم يدركوا اأّنه متى ما ركن اأّي اإن�سان 

عن  الدفاع  با�ستطاعتهم  يعود  فلن  حيًّا؛  البقاء  اإلى  اأّمة  واأّية  �سعب  واأّي 

)1)  اللهوف, �س38؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر, �س86؛ بحار الأنوار, ج44, �س367.

)2)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1362/7/15�س- 1984/10/7 م.
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الإلهّية  والقيم  الأهداف  للدفاع عن  �سرط  اأّول  اإّن  واهلل.  والقيم  الإ�سالم 

القتل  اأف�سل  واإّن  الحياة.  قيد  على  البقاء  على  الإن�سان  يحر�س  ل  اأن  هو 

هو في هذا الطريق. كان الإمام الح�سين Q يفّكر بهذا الأمر, ونحن 

اليوم نذرف الدموع على الإمام الح�سين Q وعلى كّل اأعّزائنا؛ ونبكي 

اأو  اأو الندم  اأي�سًا؛ لكن ل ن�سعر بالأ�سف  على كّل ال�سهداء وعلى �سهدائنا 

العالم؟  هذا  عن  الح�سين Q برحيله  الإمام  خ�سر  فهل  بالخ�سارة, 

الإ�سالم  لكن  الإ�سالم,  دنيا  عن  الح�سين Q رحل  الإمام  اأّن  �سحيح 

اأم  اأعّز  الإ�سالم  هل  يده,  على  الح�سين Q تحّقق  اإ�سالم  هو  الذي 

.
(1(

الح�سين Q؟ اإّنه الإ�سالم

بذل النفس والمال واالستعداد للقاء الله؛ لوازم الثورة االصالحّية

الدرو�س  تقّدم  ملهمة  الح�سين Q حركة  الإمام  نه�سة  كانت  لقد 

وتج�ّسد التكليف الإ�سالمّي. وكانت هذه الحركة لأجل بيان تلك المقا�سد 

وفي �سبيلها اأي�سًا تلك الكلمات التي قالها في الجملة الثانية:»من كان باذًل 

.
(2(

فينا مهجته وموّطناً على لقاء اهلل نف�شه«

بمعنى اأّنه ل ُيت�سورّن اأّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عملّيًا 

بالمعنى الحقيقّي للكلمة من دون هذه الأمور؛ فبذل المهجة اأمر لزم في 

القلوب من هذه  النف�س على لقاء اهلل. فلو خلت  �سبيل اهلل؛ وكذا توطين 

النّية فلي�س ممكنًا الو�سول اإلى �سيء. ولو اأخذت اأهداٌف اأخرى مكاَن هذه 

الأهداف الإلهّية فمن غير الممكن اأن ي�سل من ي�سير في هذا ال�سبيل وفي 

.
(3(

هذه الحركة والنه�سة اإلى مبتغاه ومق�سده. وهذا در�س لنا

)1)  في لقاء عوائل �سهداء كتيبة الحر�س )كتيبة قدر( 1363/2/24�س- 1985/5/14 م.

)2)  اللهوف, �س38؛ نزهة الناظر, بحار الأنوار, ج44, �س367.

)3)  موؤتمر اأئّمة الجمعة والجماعات, محافظة طهران, )فيلق اأّول ثار اهلل( 1366/6/1�س- 1988/8/23 م.
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قيمة الشهادة

اأّن  اإّل  الجاهل؛  ال�سهيد  من  علمه-  ب�سبب  اأف�سل-  هو  العالم  ال�سهيد 

الأ�سل هو ال�سهادة؛ فاأن ُي�ست�سهد العالم والجاهل, المراأة والرجل, الكبير, 

وال�سغير حّتى الّطفل؛ من اأجل نه�سة لهو فخر. ومن بين �سهداء كربالء, 

ذهبوا  واإرادة,  عزم  بكّل  المعركة  �ساحة  اإلى  ذهبوا  م�سّحون  هناك  كان 

من تلقاء اأنف�سهم, وقاتلوا, وكانت عاقبة اأمرهم هي ال�سهادة؛ فهل هناك 

اأ�سهر الذي لم يذهب  تفاوت بينهم وبين ذلك الطفل ال�سغير ذي ال�سّتة 

باإرادته اإلى المعركة؟ هل اإّن علّي الأ�سغر بن الإمام الح�سين الذي ُقتل على 

 هو اأقّل من علّي الأكبر الذي اأذّل العدّو وف�سحه؟ 
(1(

يد العدّو بنحو مفجع

باأّمه واأبيه واأبنائه واأخواته  اأقربائه, ويّت�سل  يوؤّثر في كّل  هذا هو ال�سهيد 

واأرحامه واأهل مدينته وكّل الأّمة وال�سعب, والجميع له ن�سيب من الفخر 

.
(2(

والعتزاز به

اإليمان الراسخ؛ من لوازم الشهادة 

اأين هو الم�سلم الذي نفَذت اآيات القراآن الكريم اإلى عمق ذّرات روحه 

اآية اآية؟ فاأينما نجد م�سلمًا كهذا فهو مقاوم بهذا النحو. ونموذجه الأعلى 

اأولئك  كبيرًا؛  ا�ست�سهادّيًا  �سخ�سًا   72 ال�  اأولئك  كربالء,  في  نجده  والتاّم 

الفولذّيون الذين تر�َسح منهم المعنوّيات.

ونموذجه اأي�سًا هذا ال�سعب, واإذا لم نكن مثلهم, فاإّننا على طريقهم, وفي 

�سدد التكامل معهم والتماثل بهم. ف�المثل الأعلى ل�سبابنا هو علّي الأكبر؛ 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س362؛ الإر�ساد, ج2, �س108؛ بحار الأنوار, ج45, �س47-46.

)2)  كلمته في 1357/8/8�س- 1979/10/30 م.
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 ,Q  الح�سن بن  القا�سم  واأمثولتهم هو  ومظهرهم  قدوتهم  واأحداثنا 

واأّمهاتنا  عو�سجة.  بن  وم�سلم  مظاهر  بن  حبيب  م�سلك  يملكون  و�سيوخنا 

اإلى  بابنها  دفعت  التي  الإ�سالم-  الحديث  ال�ساب-  ذلك  والدة  اأ�سوتهّن 

�شاحة المعركة؛ »وهب« ذلك ال�ساب الذي اأ�سلم حديثًا وعلى الأرجح كان 

ن�سرانّيًا, وقد جاء بنف�سه اإلى المعركة؛ وجاءت اأّمه وزوجته اأي�سًا. ما هذا 

الإ�سالم الثورّي الذي �سار كاأّنه ماء الحياة بالن�سبة اإليهم! اأّي كيمياء هي! 

في يوم عا�سوراء, كان �سعبًا على الإمام الح�سين Q اأن يذهب وهب 

اإلى ميدان المعركة ليقاتل وُيقتل؛ اإّل اأّنه طلب الإذن وذهب وا�سُت�سهد. كانت 

اأّمه تنظر؛ عندما راأت اأن ابنها ا�سُت�سهد؛ ظّن الجميع اأّنها �ستغ�سب و�ستقع 

اأ�سيرة الحزن والبلوى. وقام �سخ�س بقطع راأ�سه اأمام عينيها وقذفه باتجاه 

الخيام. تلّقفت هذه المراأة الم�سّنة راأ�س ابنها, قّبلته, م�سحت التراب عن 

. اأي اإّن هذه الهدية التي قّدمناها في �سبيل 
(1(

وجهه ورمت به باتجاه الأعداء

اهلل ل ن�سترجعها. نحن لدينا مثل هوؤلء. اأّمهاتنا �سلكن هذا الطريق وقد 

 .
(2(

اأظهرن هذا النحو من العطاء وعّبرن عن اأنف�سهّن بمثل هذا الم�سهد

طلب الشهادة؛ أساس االستقالل وانتصار الشعوب 

ال�سهادة  معنى  الح�سين Q وا�ستيعاب  بالإمام  الرتباط  اإّن 

ومفهومها ينفعان في حياة الإن�سان المادّية وحياته المعنوّية. واإذا ما فهم 

�سعب معنى ال�سهادة واأدرك كيفّية الت�سحية بالأرواح في �سبيل الأهداف, 

يعد  لم  الموت  لأنَّ  قلق؛  ينتابه  ول  با�ستقالل  العي�س  من  �سيتمّكن  عندها 

)1)  بحار الأنوار, ج45, �س17-16.

1362/7/2�س-  البالد,  اأنحاء  كّل  في  العام  اللقاء  في  الم�ساركين  الإ�سالمّية  الثورة  جرحى  لقاء  في    (2(

1984/9/2 م.
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عقبة اأمامه؛ واإّل فاإّن العدّو �سيعمد اإلى تخويفه بالموت, و�سيغدو م�سيره 

.
(1(

كم�سير بع�س الدول وال�سعوب التي تتخاذل اأمام الأعداء

الأّمة التي لديها �سهر المحّرم, لديها الجهاد وال�سهادة, والأّمة المجّهزة 

.
(2(

والمعّدة باأ�سباب الجهاد والمعتمدة على اهلل, لن ُتغلب اأبدًا

الشهادة رمز صمود الشعوب

اأمير  يقول  وقّوة.  ا�ستقامة  اأكثر  دائمًا  هي  ال�سهداء  تقّدم  التي  الأّمة 

؛ اأي اإّن الذين 
(3(

الموؤمنين Q: »بقّية ال�شيف اأبقى عدداً واأكثر ولداً«

فاأولئك  اهلل  �سبيل  في  ال�سهادة  كاأ�س  وي�سربون  الّنا�س  بين  من  ينه�سون 

ذكراهم باقية في التاريخ واأكثر دوامًا. ف�ال�سعب الذي يقّدم ال�سهداء باٍق 

في  دمه  ليبذل  �سخ�ٌس  اأفراده  بين  من  ينه�س  ل  الذي  ال�سعب  اأّما  وحّي. 

بذل  التي  فالثورة  والذّل.  بالزوال  محكوم  فهو  المقّد�شة  الأهداف  �سبيل 

واأكثر  عدداً  اأبقى  ال�شيف  »بقّية  باقية:  هي  اأرواحهم  �سبيلها  في  الّنا�س 

.
(4(

ولداً«, اأي ولدة اأمثالهم اأكثر وهو هكذا

ة اإلسالم
ّ
دم الشهيد الضامن لعز

اإّن دماء ال�سهيد هي الحافظة ل�ستقالل ال�سعب وعّزة الإ�سالم؛ لذا نحن 

جميعًا مدينون ل�سهدائكم )يا عوائل ال�سهداء)؛ لقد قّدمتم ال�سهداء؛ ونلتم 

هذه القيمة الرفيعة وهذا هو ال�سيء نف�سه الذي ا�سُت�شهد من اأجله الإمام 

بالوجود  اأو  الأكبر  علّي  ب�  �سهدائنا  مقارنة  يمكننا  فهل  Q؛  الح�سين 

)1)  في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام, 1375/2/24�س- 1997/5/14 م.

)2)  في خطبة �سالة عيد الفطر, 1383/3/24�س- 2005/6/14 م.

)3)  نهج البالغة, الكلمات الق�سار, رقم 84.

)4)  كلمته في 1364/1/15�س- 1986/4/4 م.
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ا�ست�سهدوا  العظام  فهوؤلء  L؟  علّي  بن  للح�سين  والعظيم  المقّد�س 

.
(1(

لأجل هذا, و�سبابكم ا�ست�سهدوا اأي�سًا لأجل ذلك. لذا فاأنتم لم تخ�سروا

شهادة اإلمام الحسين Q؛ الضمانة لحياة اإلسالم األبدّية

فمع  واأهداف,  قيم  �سبيل  في  لمعة  رفيعة  �سخ�سّية  ت�ست�سهد  عندما 

قيمة,  وذا  فاعاًل  وجودًا  بفقدانها  تخ�سر  والمجتمع  والثورة  الحركة  اأّن 

ما  وهذا  الحركة.  لتلك  القّوة  تهب  و�سهادتها  ودمائها  بت�سحيتها  اأّنه  اإّل 

ح�سل بالّدقة لجميع �سهدائنا الكبار على طول التاريخ؛ ونموذجها البارز 

عا�سوراء الإمام الح�سين Q. فرجل كالح�سين بن علّي L مع ما 

ففقدانه  الب�سرّي,  المجتمع  يفقده  عندما  ت�سّورها  يمكن  ل  قيمة  من  له 

الفقدان هي عظيمة  اإلى هذا  اأّدت  التي  الت�سحية  لكّن  تعّو�س؛  خ�سارة ل 

بن علّي حياة  الح�سين  اإليها  ينتمي  التي  الحركة  اأ�سفى على  اأّنه  اإلى حّد 

الإن�سان  يوّقع  الدماء؛ عندما  بذل  و�سمة  الت�سحية؛  �سمة  اأبدّية. هذه هي 

على �سعاراته بدمائه, فاإّنه بذلك ُيثبت �سّحتها للجميع. وقد اأحدثت واقعة 

عا�شوراء تاأثيرات كبيرة لدى الّنا�س في م�ساعرهم وعواطفهم خالل �سنوات 

بعد  حدثت  التي  الثورات  كّل  اأّن  وجراأة  بقّوة  الّدعاء  يمكن  ولعّله  طويلة. 

واقعة عا�شوراء على مدى قرون عديدة؛ كانت م�ستندة اإلى واقعة عا�سوراء؛ 

ومنها ا�ستلهمت واإليها ا�ستندت. لقد اأحدثت ذلك التاأثير العظيم في م�سار 

.
(2(

الثورات الإ�سالمّية لذلك الع�سر في المراحل الأولى

ا�ستعال  بعينيه  راأى  فهل  الح�سين Q دمه,  الإمام  بذل  ]عندما[ 
اأن  ينبغي  ما  كّل  ذلك.  يَر  لم  ل  المّيت؟  الج�سد  ذلك  وحياة  ال�سعلة  تلك 

)1)  في لقاء عوائل ال�سهداء, طهران, 1363/1/22�س- 1985/4/11 م.

)2)  في لقاء �سحفّي حول حادثة 7 تير 1361/3/26�س- 1983/6/16 م.
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يبذله الإمام في �سبيل اهلل فقد بذله وم�سى. لكن الذي حدث, اأّنه اأحيى 

الإ�سالم. هذا ال�سترخا�س للدماء وترجيح الإ�سالم على حياته وعمره هو 

.
(1(

ما اأحيى الإ�سالم

فـفي الوقت الذي كانت ال�سماء والأر�س تبكيان كان التاريخ يبت�سم لبقاء 

الأنبياء  قتل  على  تبكيان  والأر�س  ال�سماء  كانت  ومثلما  وا�ستمراره؛  الإ�سالم 

 .
(2(

وال�سالحين والأبرار, كانت ال�سنن الإلهّية تبت�سم لبقاء دين اهلل في التاريخ

 Q نظرّيتان خاطئتان حول استشهاد اإلمام الحسين

لما  با�ست�سهاده,  يعلم   Qالح�سين الإمام  كان  لو  اأّنه  بع�سهم  ظّن 

اأقدم؛ كما اأّن البع�س الآخر قال اإّن الإمام الح�سينQ ثار لي�ست�سهد. 

.
(3(

وكال الراأيين خطاأ

الحكومة أم الشهادة؛ نتيجتان للثورة 

ال�شهادة« قد  »الهدف هو  اإّن  »الهدف هو الحكومة«اأو  اإّن  اإّن القائلين 

خلطوا بين الهدف والنتيجة. اأبدًا, لم يكن هذا هو الهدف, بل كان لالإمام 

الح�سين Q هدف اآخر, كان الو�سول اإليه يتطّلب طريقًا وحركة تنتهي 

باإحدى النتيجتين: فاإّما »الحكومة« واإّما »ال�شهادة«, وكان الإمام م�ستعّدًا 

لكلتا النتيجتين, فقد اأعّد مقّدمات الحكم وكان يعمل لها؛ وكذا مقّدمات 

ال�سهادة وكان يعمل لها, فاإذا ما تحّقق اأّي منهما كان �سحيحًا؛ لكن لم يكن 

.
(4(

اأّي منهما هو الهدف, بل كانا نتيجتين

)1)  في لقاء عوائل ال�سهداء في كتيبة قدر 1363/2/9�س- 1985/4/19 م.

)2)  في لقاء نّواب المجل�س في ليلة 7 تير, 1362/4/7�س- 1984/6/28 م.

)3)  في مرا�سم العر�س ال�سباحّي للحر�س الثورّي في مقر ق�سر فيروزة 1364/7/2�س- 1986/9/24 م.

)4)  خطبة الجمعة في طهران 1374/3/19�س- 1996/6/9 م. ) 10 محرم 1416ه�(.
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من  واحدة  �سيعطي  �سيقّدم,  فهو  كهذه  بثورة  الإن�سان  يقوم  عندما 

نتيجتين؛ فاإّما اأن ي�سل اإلى الحكومة واإّما اأن ينال ال�سهادة؛ وكالهما نتيجة 

الهدف  معًا!  كالهما  ولي�س  حتمًا,  �ستح�سل  منهما  واحدة  اإّن  اأي  قهرّية؛ 

الأو�ساع  اأكثر  وفي  القا�سية,  الظروف  اأحلك  في  والقيام  الثورة  نف�س  هو 

تعقيدًا, التي من الممكن اأن تواجه ثائرًا. هذا ما حدث وفي الحقيقة, لقد 

.
(1(

كان الإمام الح�سين Q هو من اأكمل الإ�سالم

وجوب الثورة وجدواها في صورتي: الحكومة والشهادة

كان الهدف هو اإرجاع الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي اإلى ال�سراط الم�ستقيم 

والخّط ال�سحيح؛ ولكن في اأّي زمان؟ بعد اأن انحرف عن الم�سير وانحرف 

الظروف  وكانت  بع�سهم  وخيانة  وا�ستبداد  وظلم  جهل  نتيجة  الم�سلمون 

موؤاتية. وبالطبع, ي�ستمل التاريخ على مراحل مختلفة. فاأحيانًا تكون الظروف 

موؤاتية واأحيانًا ل تكون كذلك. غاية الأمر عندما ي�سعى الإن�سان اإلى تحقيق 

الهدف وهو اإرجاع الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي اإلى مكانته ال�سحيحة من 

خالل الثورة على ال�سلطة الفا�سدة فال بّد للثورة اأن ت�سل اإلى الحكم, وهي 

في ع�سرنا كانت موؤاتية مثلما كانت في زمن الإمام الح�سين Q, فاأقدم 

وهو  فارق  مع  لكن  نف�سه,  العمل  عليه( على  الخمينّي )ر�سوان اهلل  الإمام 

اأّن الثورة �سّد الحكم الباطل في ع�سرنا انتهت باإقامة الحكومة الإ�سالمّية 

والحمد هلل, لكّن ثورة الإمام الح�سين Q كانت نتيجتها ال�سهادة, ففي 

هذه ال�سورة, هل ينتفي وجوب الثورة؟ وهل تزول فائدتها اإن كانت نتيجتها 

هي ال�سهادة؟ اأبدًا, اإّن الثورة واجبة واإن انتهت بال�سهادة, ول فرق في ذلك 

اأو بالحكم, لكن لكّل منهما نوع من الفائدة. يجب  بين اأن تنتهي بال�سهادة 

)1)  في لقاء منت�سبي جهاد الجامعات, 1366/6/10�س- 1988/9/1 م.
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.Q العمل والثورة. وهذا هو العمل الذي قام به الإمام الح�سين

اإذًا ما هو التكليف؟ التكليف هو اأن »يغّير عليه بفعل اأو قول«. فاإن واجه 

ويثور  يقوم  اأن  عليه  وكان الظرف موؤاتيًا- وجب  هذا الأمر-  مثل  الإن�سان 

لم  اأم  الظاهر  نجح في  بقي,  اأم  ُقتل  بلغ, �شواء  ما  بلغ  ولو  الأمر  هذا  �سّد 

ينجح. يجب على كّل م�سلم اأن ينه�س ويثور اأمام هذا الو�سع, وهذا تكليف 

 .
(1(
P اأخبر به النبّي

معنى شهر محّرم بحسب المنطق الشيعّي

اإّن اأكثر معاني محّرم ثراًء وحيوّيًة عندنا هي تلك التي ع�سناها خالل 

ومحّرم  الر�سالة  محّرم  محّرمنا  الما�سيين.  العامين  من  المحّرم  �سهر 

والثقافة  ال�سيعّي  المنطق  في  محّرم  معنى  اإّن  المقاومة.  ومهد  الجهاد 

الإ�سالمّية هو بذل الدماء, فداء ال�سهادة, الثورة في �سبيل القيم والمقا�سد 

.
(2(

الحّقة التي هي عظيمة وقّيمة لدى جميع ال�سعوب والب�سرّية جمعاء

)1)  خطبة الجمعة في طهران 1374/3/19�س- 1996/6/9 م. ) 10 محرم 1416ه�(.

)2)  كلمة اأمام مقّر الجا�سو�سّية الأمريكّية في طهران, محّرم 1358�س- 1980 م.
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بصيرة اإلمام الحسين بشأن األحداث المّرة؛ الحاضرة والمستقبلّية

ووقفُت  الهجرّي  الأّول  القرن  الثاني من  الن�سف  تاريخ  لقد طالعُت   ..

نت اأو ُذكرت؛ عندما نتخّطى  على حقائق مذهلة؛ لم اأَر اأّنها ا�سُتخل�ست وُدوِّ

الن�سف الأّول من القرن الأّول نالحظ اأّن المجتمع الإ�سالمّي قد تبّدل دفعة 

واحدة اإلى مجتمع مليء بالف�ساد, والف�ساد الذي ن�ساهده في اأواخر القرن 

الأّول في المجتمع الإ�سالمّي لهو عجيب ومده�س اأي�سًا.

ر�سول  وحكومة  الوحي  موطن  كانتا  اّللتان  المدينتان  والمدينة,   فمّكة 

الفواح�س  وكّل  المغّنين  فكّل  للف�ساد.  مركزين  اإلى  تبّدلتا  اهلل P قد 

ال�سوء  واأ�سحاب  المتهّتكين  وكّل  الّل�سان  البذيئي  ال�سعراء  وكّل  المعروفة 

والُخَبثاء قد اجتمعوا في هاتين المدينتين؛ فاأ�سهر �سعراء الفح�س الذين 

كانوا يرّوجون الف�ساد اأو يمتدحون خلفاء جور ع�سرهم كانوا قد اجتمعوا 

 .
(1(

في مّكة والمدينة تقريبًا في اأواخر القرن الأّول وفي تمام القرن الثاني

.
(2(

وقد ارتكبت في جوار حرم اهلل في المدينة اأب�سع الأعمال

)1)  يراجع ملحق بعنوان: »و�سع المدينة ومّكة«, حديث تف�سيلّي لالإمام الخامنئّي حول و�سع المجتمع الإ�سالمّي 

في ذلك الوقت. ملحق رقم 1 في نهاية الكتاب.

)2)  ال�سعر وال�سعراء, ج1, �س509 -510؛ العقد الفريد, ج7, �س12 و 29 38, ج8, �س8؛ مروج الذهب, �س471 و 

579-580, وج 3, �س253, وج 6, �س279 و 305 و 418, وج 7, �س47, وج 8, �س367-369 و 378-380 و 409 

و 459, وج 12, �س349-350, و ج16, �س466, و ج24, �س195 و260؛ تاريخ مدينة دم�سق, ج9, �س288-287.
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ة, ولذلك تحّرك  كان الإمام الح�سين Q ي�ساهد هذه الوقائع المرَّ

بهذا ال�سكل واأوجد هذه الحركة المجيدة والعظيمة. اهلل يعلم اأّنه ل يوجد في 

.
(1(

Q التاريخ حركة وثورة بهذه العظمة وهذه الرفعة كحركة الح�سين

أهّمّية معرفة ساحة المعركة

 من المهّم اأن ن�سّخ�س ميدان المعركة جّيدًا. فما لم تكن �ساحة المعركة 

وا�سحة للمقاتل- من مرتفع, اإلى م�ستنقع, اإلى منطقة حرجّية, اإلى منطقة 

زلقة, اإلى منطقة ي�ستخدم فيها ال�سالح الفالنّي دون غيره- لن تكون لديه 

القدرة على القتال كما يجب. 

 الخّطة التي تفر�س علينا توجيه فوهة المدفع اإلى قلب العدّو واإلى تلك 

النقطة التي ينبغي اأن نتوّجه اإليها. الخّطة هي التي توّجهنا اإلى اأّي وجهة 

ينبغي التوّجه؛ ولأّي جهة نوّجه �سالحنا؛ واأّي جهة هي الأكثر خطورة؛ واأّيها 

الأكثر �سرورة؛ اأين ين�سب العدّو كمينه؛ اأين هي نقطة ال�سعف التي اإن لم 

ها نفَذ العدّو منها؛ ما لم ن�سع في ح�سباننا مثل هذه الخّطة؛ لن تكون  نغطِّ

الحرب المدرو�سة ممكنة.

في عا�سوراء الإمام الح�سينQ, كان لدى بع�س الأ�سحاب خّطة؛ 

المهولة؛  بلججه  العدّو  بحُر  اأقبل  عندما  الآخر,  بع�سهم  بيد  تكن  ولم 

الإمام  فهموا  فاإّنهم  الخّطة,  اإلى  اهتدوا  الذين  الأ�سحاب  اأولئك   لكّن 

الح�سين Q في تلك اللحظة الح�ّسا�سة, واأّما اأولئك الذين لم يهتدوا 

اإلى خّطتهم, فاإّنهم كانوا اإلى جنب الإمام الح�سين Q اأي�سًا, لكّنهم 

عّبا�س  بن  لعبد اهلل  يكن  لم  اإّنه  القول  با�ستطاعته  الخطاأ. من  في  وقعوا 

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1362/7/15�س- 1984/10/7 م.
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وعبد اهلل بن جعفر ن�سيب من الإ�سالم ومن حّب اآل النبّي P؟ فهذان 

ترّبيا في كنف النبّيP؛ لكّنهما حمال المخّطط الخاطئ. لم يعرفا اأين 

الت�سحية  التي ينبغي  التي يجب الدفاع عنها, وتلك النقطة  هي المنطقة 

من اأجلها...

معرفة ساحة المعركة؛ الفّن الكبير والوظيفة الخطيرة

ح�سين  وتركوا  الناطق  القراآن  تركوا  المتج�ّسم,  الإ�سالم  تركوا  لقد 

فاطمة وحيدًا. حّتى اإّن بع�س الأ�سحاب جاء اإلى كربالء اأي�سًا ودافع عن 

بن  »يا  وقالوا:  اإليه  الأمر جاوؤوا  اآخر  في  لكّنهم  Q؛  الح�سين  الإمام 

ر�شول اهلل! نحن دافعنا عنك اإلى هنا, فاإن اأذنت لنا بالن�شراف« فاأجابهم 

 .
(1(

الإمام Q: »ان�شرفوا«

هذا هو المخّطط الخاطئ؛ فهوؤلء لم يعرفوا اأين يجب عليهم اأن يدافعوا 

ويحاموا.

كثيرون عبر التاريخ كانوا ل يعرفون اأين يدافعون عن الإ�سالم. كثيرون 

واأكثرها  الأعمال  باأوجب  القيام  الوقت  ذلك  في  عليهم  كان  الذين  من 

�سرورة وهو الدفاع عن قيم الإ�سالم واأ�سالته؛ جل�سوا ولم يدافعوا. واليوم 

اأي�سًا, هناك الكثيرون مّمن ينتمون اإلى الإ�سالم ويرفعون �سعاراته ويّدعون 

الدفاع  يجب  �ساحة  اأّي  وفي  الإ�سالم,  هو  اأين  يعرفون  ل  ولكن  الإ�سالم؛ 

عنه. اإّن الفّن العظيم يتمّثل في معرفة ال�ساحة. 

الإمام  خوا�ّس  من  الأ�سحاب,  وبع�س  مظاهر  بن  حبيب   فاأمثال 

اأخته  اأّن  اأي�سًا  نرى  لذلك,  جّيدًا.  المخّطط  فهموا  قد   ,Qالح�سين 

)1)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3,�س197؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س329.
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اأو  مّكة  في  بقي  اأباهم  اأّن  حين  في  معها,  باأبنائها  جاءت   Oزينب

لها  وما يحدث  اأخيها  مع  اإّنها ذاهبة  القول  با�ستطاعتها  كان   .
(1(

المدينة

ابنيها  اأح�سرت  لكّنها  والدهم.  اأبناءها عند  ُتبقي  واأن  لوحدها؛  ي�سيبها 

 ح�سب ما ُنقل. فهذه ال�سّيدة O امتلكت 
(2(

وا�ست�سهدا في كربالء اأي�سًا

الب�سيرة وعرفت ما ينبغي فعله. 

في يوم عا�سوراء, دنا �ساّب من الإمام الح�سينQ وطلب منه الإذن 

بالنزول اإلى الميدان. نظر الإمام Q اإلى قامته وطلعته- حيث يظهر 

 .Q الإمام  قلب  الألم  اعت�سر  والعط�س-  ال�سعف  اآثار  وجهه  على 

التي  اأّمي هي  اهلل!,  ر�شول  بن  »يا  اأجاب:  اأّمك؟«.  لك  اأذنت  ف�ساأله: هل 

 .
(3(

دفعتني اإلى الميدان, وجئت لآخذ الإذن منك«

�سعرت الأّم اأّنه هنا مكان بذل اأغلى ما تملك؛ وابنها هو اأعّز ما لديها؛ 

فبذلْت وا�ستثمرت.

اإّن اأعظم وظيفة لنا اليوم, هي معرفة ميادين المقاومة. اأحيانًا يوجد 

�سخ�س من اأهل العبادة, اإّل اأّنه ل يعرف ماذا عليه اأن يفعل. 

 ينبغي اأخذ م�ساألة الوعي الإ�سالمّي العميق على نحو الجّد؛ فلول الوعي 

والب�سيرة يقع الإن�سان في الخطاأ وال�ستباه, الإن�سان الواعي المّطلع قد يقع 

في الخطاأ, اإّل اأّنه ل يبقى على الخطاأ. بالطبع, ال�سرط الأ�سا�س هو التقوى, 

 .
(4(

والتوّجه اإلى اهلل, حّتى اإذا ما اأدرك الإن�سان اأّنه قد اأخطاأ, يرجع ويوؤوب

)1)  الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س3؛ اإعالم الورى, ج1, �س446؛ بحار الأنوار, ج44, �س366.

)2)  مقاتل الطالبّيين, �س95-96؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س253؛ بحار الأنوار, ج45, �س32.

)3)  مقتل الح�سينQ, الخوارزمّي, ج2, �س25؛ بحار الأنوار, ج45.

)4)  في المرا�سم ال�سباحّية للحر�س الثورّي, مقر ثكنة ق�سر فيروزة, 1364/7/2�س- 1986/9/24 م.
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معرفة العدّو؛ درس عاشوراء المهّم 

عن  الغفلة  عدم  العدّو,  معرفة  عا�شوراء  درو�س  من  الآخر  الدر�س   ...

ْعَمْتُهم 
َ
اأ الوقت  ذلك  في  كثيرون  الأعداء.  بحيل  النخداع  عدم  العدّو, 

ينبغي  اأّنه  ت�سّوروا  كثيرون  الأمر.  باطن  روؤية  ا�ستطاعوا  فما  الظواهر 

ال�سكوت مقابل هذا الو�سع, لأّنهم كانوا يظّنون اأّن الّدين محفوظ بح�سب 

�سفحات  بطون  في  العدّو   Lعلّي بن  الح�سين  �سّخ�س  لقد  الظاهر! 

هذه الظواهر. اإّن معرفة العدّو �شيء مهّم؛ ول ينبغي ال�ستباه في ذلك.

 هذه اليقظة هي الدر�س الكبير الذي قّدمه الح�سين بن علّي L. في 

ذلك الوقت قّلة هم الذين كانوا يمّيزون بين الحّق والباطل. ]والأكثرّية[ 

كانت تخدعهم الظواهر. لم يكن لدى الّنا�س تلك الروؤية ال�سحيحة التي 

كانت للح�سين بن علّي L؛ حيث كان Q على قدر من الطمئنان 

واليقين بتلك العقيدة والإيمان, بحيث كان م�ستعّدًا ليقّدم في ذلك ال�سبيل 

روحه وحّتى اأعّزاءه, واأبناءه, وطفله علّي الأ�سغر, واأن تم�سي اأ�سرته اإلى 

.
(1(

الأ�سر وال�سبي؛ فهل هناك اأرفع من ذلك؟

أهّمّية وضرورة إيجاد البصيرة في المجتمع 

الب�سيرة مهّمة, ودور النخبة والخوا�ّس هو اأن يوجدوا هذه الب�سيرة؛ ل 

في اأنف�سهم فقط؛ واإّنما لدى الآخرين اأي�سًا. يرى الإن�سان اأحيانًا اأّنه حّتى 

بع�س النخبة مبتلون- لالأ�سف - بانعدام الب�سيرة فال يكادون يفهمون اأو 

التي  الجبهة  ل�سالح  العدّو,  ل�سالح  كالمًا  فجاأة  يطلقون  اأ�ساًل.  يلتفتون 

تكر�س كّل هّمها للق�ساء على الجمهورّية الإ�سالمّية. فهوؤلء نخبة وخوا�ّس, 

)1)  في ح�سد من فيلق عا�سوراء, 1367/5/28�س- 1989/8/19 م.
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من  الحال  هذه  على  لكّنهم  �شّيئة,  نواياهم  ولي�ست  �شّيئين  اأفرادًا  لي�سوا 

انعدام الب�سيرة... 

مع  وبالحوار  بتاأّمل,  الجّيدة  الأعمال  بقراءة  الب�سيرة  انعدام  عالجوا 

الأ�سخا�س الموثوقين النا�سجين ولي�س بالحوارات التقليدّية- حيث تقبلون 

كّل ما قالوه, ل, لي�س هذا ما اأريده- هناك اأ�سخا�س بو�سعهم اإقناع الآخرين 

بالأدّلة وتنوير اأذهانهم واإقناعهم؛ فالإمام الح�سين Q ا�ستخدم هذه 

الإمام  اأّيام  هي  الأّيام  ولأّن  امتدادها.  وعلى  نه�سته  بداية  في  الو�سائل 

الح�سين Q اأقول هذه الكلمة:

يوم  »معركة  خالل  من   Qالح�سين الإمام  نعرف  ل  اأن  ينبغي 

التعّرف  ينبغي   .Q الإمام  جهاد  من  جانب  فذلك  فقط؛  عا�سوراء« 

اإلى كلماته وخطاباته واأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر و�سرحه للق�سايا 

والم�سائل في منى وعرفات وخطابه للعلماء وللنخبة - لالإمام Q كلمات 

ومهّمة م�سطورة في الكتب - ثّم في الطريق اإلى كربالء وفي �شاحة 
 (1(

عجيبة

كربالء نف�سها. لقد كان الإمام الح�سين Q �ساحب بيان وتو�سيح في 

�ساحة  كانت  اأّنها  ويتحّدث؛ مع  Q يقف  نف�سها, فكان  كربالء  �شاحة 

حرب وقتال والمتوّقع هناك اإّنما هو اإراقة الدماء, لكّنه Q كان ينتهز 

طبعًا  اإيقاظهم.  من  يتمّكن  لعّله  المقابل  الطرف  مع  للتحّدث  فر�سة  اأّية 

اأّما الذين كانوا يتظاهرون بالنوم فقد كان  لقد ا�ستيقظ بع�س الغافلين, 

.
(2(

اإيقاظهم �سعبًا, بل اأحيانًا كان من الم�ستحيل اإيقاظهم

)1)  تحف العقول, �س239-237.

)2)  في لقاء اأع�ساء مكتب حماية القائد واأ�سرهم 1388/5/21�س - 2009/8/12 م.
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انعدام البصيرة؛ فرصة للعدّو وخسارة للشعوب

يجب اأن ت�ست�سعر الحا�سة الإن�سانّية العميقة ل�سعب من ال�سعوب الأحداث 

قبل وقوعها وتدرك ماذا �سيح�سل, فيبدي ال�سعب ردود الفعل المنا�سبة. 

والح�ّس  الإدراك  هذا  توّفر  عدم  اأّن  نجد  الإ�سالم  تاريخ  نتاأّمل  وحينما 

ال�سيا�سّي ال�سليم قد اأبقى ال�سعوب نائمًة على الدوام ومّكن اأعداءهم من 

اأن ُيلحقوا بها كّل ما يحلو لهم مع بقائهم بماأمن من رّدات اأفعالهم.

من  الكثير  لدى  يكن  لم  الزاوية.  هذه  من  كربالء  حادثة  اإلى  انظروا 

الم�سلمين في ال�سّتين عامًا الأخيرة بعد الهجرة - اأي خم�سين عامًا بعد 

افتقروا  ولأّنهم  يجري.  لما  �سحيحة  قراءة   - P الأكرم النبّي  رحيل 

اإلى القراءة ال�سحيحة لم يّتخذوا الموقف المنا�سب. لهذا كانت ال�ساحة 

دون  من  الإ�سالمّية  الأّمة  م�سيرة  حْرف  يريدون  الذين  كّل  اأمام  مفتوحة 

فاجر  فا�سق  رجل  ي�سبح  اأن  درجة  اإلى  الأمر  وو�سل  اأحد.  ي�سّدهم  اأن 

�سروط  من  اأّي  فيه  تتوّفر  ل  �ساّب   - الّنا�س  اأمام  ومف�سوٌح  ال�سمعة  ئ  �شيِّ

المعاك�س  التجاه  كان في  بل  الر�سول,  خالفة  و�سروط  الإ�سالمّي  الحاكم 

الإ�سالمّية  الأّمة  قائد  هو  ي�سبح  اأن  اأعماله-  النبّي Pفي  ل�سيرة  تمامًا 

اأنظاركم  في  عجيبًا  ال�سيء  هذا  يبدو  كم  لحظوا  اهلل!  لر�سول  والخليفة 

ي�سعر  لم  الع�سر.  ذلك  في  الّنا�س  اأنظار  في  عجيبًا  يبُد  لم  لكّنه  اليوم؟ 

لهم  ت�سمح  لم  رّبما,  بالخطر  �سعروا  مّمن  وبع�سهم  بالخطر.  الخوا�ّس 

معين.  فعل  رّد  ُيبدوا  اأن  والراحة  للعافية  وطلبهم  ال�سخ�سّية  م�سالحهم 

جاء الر�سول P بالإ�سالم ليقود الّنا�س اإلى التوحيد, والطهر, والعدالة, 

و�سالمة الأخالق, وال�سالح العاّم للمجتمع الإن�سانّي, ثّم يجل�س محّل ر�سول 
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, ول يعتقد باأ�سل وجود اهلل 
(1(

اهلل P �سخ�س غارق في الف�ساد والف�سق

. بعد خم�سين عامًا على رحيل الر�سولP يتوّلى زمام الرئا�سة 
(2(

وتوحيده

�سخ�س كهذا! هذا الأمر هو مّما يثير ده�ستكم اليوم, لكّنه لم يكن كذلك 

يزيد خليفة  اأ�سبح  لقد  للعجب!  يا  يومذاك..  الّنا�س  الكثير من  اأعين  في 

له  لياأخذوا  الإ�سالمّي  العالم  اأنحاء  في  ال�سداد  الغالظ  جنوده  ن�سر  وقد 

البيعة من الّنا�س. و�سار الّنا�س جماعات جماعات وبايعوا.. العلماء بايعوا, 

.
(4(

 
(3(

والزّهاد بايعوا, والنخب بايعوا, ورجال ال�سيا�سة بايعوا

البصيرة؛ من توابع الدفاع عن الّدين

عا�سوراء درو�س ور�سائل. تعّلمنا عا�سوراء در�سًا؛ وهو اأّنه يجب الت�سحية 

لحفظ الّدين, واأّنه ينبغي التخّلي عن كّل �سيء في �سبيل القراآن؛ ينبغي في 

معركة الحّق والباطل و�سع الجميع معًا: ال�سغير والكبير, الرجل والمراأة, 

واحد.  �سّف  في  والرعّية,  الإمام  والو�سيع,  ال�سريف  وال�ساّب,  ال�سيخ 

ب�سكل  وال�سرر  للعطب  قابلة  العدّو  جبهة  اأّن  وهو  در�سًا  تعطينا  عا�سوراء 

اأمّية قد  اإمكانات ظاهرّية؛ مثلما كانت جبهة بني  كبير, مع ما لديها من 

اإلى الكوفة؛ وت�سّررت في ال�سام,  ت�سّررت بوا�سطة قافلة �سبايا عا�سوراء 

الجبهة  باإفناء  الحادثة  هذه  اختتمت  المطاف  نهاية  وفي  المدينة  وفي 

ال�سفيانّية. من الدرو�س التي تقّدمها لنا عا�سوراء اأّنه في مجال الدفاع عن 

�شيء  اأّي  من  اأكثر  الإن�سان  اإلى  بالن�سبة  اأمرًا لزمًا  الب�سيرة  تعّد  الّدين؛ 

)1)  اأن�ساب ال�سراف, ج5, �س286-288؛ مروج الذهب, ج3, �س68-67.

)2)  الحتجاج, ج2, �س34؛ تذكرة الخوا�س, �س235 و260 - 261.

)3)  لإمامة وال�سيا�سة, ج1, �س197؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج3, و ج5؛ الأخبار الطوال, �س277؛ تاريخ الطبرّي, ج4 

�س225؛ العقد الفريد, ج5, �س115-119؛ مروج الذهب, ج3, �س70؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س17.

)4)  في لقاء ح�سد من اأهالي قم بمنا�سبة انتفا�سة 19 دي, 1378/10/19�س- 2009/1/8 م.
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الباطل  جبهة  في  ي�سبحون  الب�سيرة  وعديمو  ُيخدعون,  فالغافلون  اآخر. 

دون اأن يدروا؛ مثلما كان في جبهة ابن زياد اأ�سخا�س لم يكونوا من الف�ّساق 

والفّجار؛ بل كانوا من فاقدي الب�سيرة. 

هذه هي درو�س عا�سوراء, وبالطبع فاإّن هذه الدرو�س كافية لتنه�س باأّمٍة 

من الذّلة اإلى العّزة. هذه الدرو�س كافية لك�سر جبهة الكفر وال�ستكبار. هي 

.
(1(

درو�س عمارة الحياة

O بصيرة زينب الكبرى

اإّن قيمة زينب الكبرى O وعظمتها ناتجتان من موقفها وحركتها 

فعملها,  الإلهّي.  التكليف  من  انطالقًا  العظيمة  والإ�سالمّية  الإن�سانّية 

وعزمها, ونوع حركتها, كّل ذلك اأ�سفى عليها هذا النوع من العظمة. واأّي 

 -Q سخ�س يقوم بهذا العمل - حّتى لو لم يكن هو بنت اأمير الموؤمنين�

�سيظهر عظيمًا �سامخًا.

الجانب الأ�سا�س من هذه العظمة هو من هذه الجهة: اأّوًل, اأّنها �سّخ�ست 

الوقت المنا�سب؛ �سواء الوقت الذي �سبق توّجه الإمام الح�سين Q اإلى 

كربالء, اأو ظرف اللحظات الع�سيبة في يوم عا�سوراء, اأو ظرف الحوادث 

موقفًا  اختارت  اأّنها  وثانيًا,  Q؛  الإمام  �سهادة  بعد  للظهر  القا�سمة 

.
(2(

O منا�سبًا لكّل ظرف. هذه المواقف كانت هي من �سنعت زينب

)1)  في لقاء قادة كتائب و�سرايا وف�سائل عا�سوراء قّوات المقاومة ال�سعبّية في جميع اأنحاء البالد بمنا�سبة 

�سهادة الإمام ال�سّجاد Q /1371/4�س- 1993/7/13 م.

)2)  في لقاء ح�سد كبير من الممر�سين بمنا�سبة ميالد ال�سّيدة زينب الكبرى �سالم اهلل عليها ويوم الممّر�س, 

1370/8/22�س- 1992/11/13 م.
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قبل التوّجه اإلى كربالء, نجد وجهاء, كابن عّبا�س وابن جعفر و�سخ�سّيات 

معروفة في �سدر الإ�سالم, مّمن يّدعون الفقاهة وال�سهامة والرئا�سة, قد 

بالحيرة,  ُت�سب  لم  الكبرى  ولكّن زينب  يفعلون,  تحّيروا ولم يعرفوا ماذا 

واأدركت الطريق الذي يجب اأن ت�سلكه, ولم تترك اإمامها وحيدًا وتم�سي. ل 

لأنها لم تكن مدركة ل�سعوبة الطريق, بل كانت تدركه اأف�سل من غيرها. 

اأداء  لقد كانت امراأًة حا�سرة لأن تنف�سل عن زوجها وعائلتها في �سبيل 

بحجم  ت�سعر  كانت   .
(1(

معها واأبناءها  اأطفالها  اأح�سرت  ولهذا  المهّمة, 

الواقعة. 

اإدراك  على  الّنا�س  اأقوى  يقدر  ل  حيث  الع�سيبة  ال�ساعات  تلك  في 

بعد  لل�سهادة.  وجّهزته  اإمامها  ودعمت  ذلك  اأدركت  يفعل؛  اأن  ينبغي  ما 

القلوب  وتكّدرت  الدنيا  اأظلمت  وحين   ,L علّي  بن  الح�سين  �سهادة 

لقد  �ساطعًا.  نورًا  الكبرى  ال�سّيدة  هذه  اأ�سحت  العالم,  واآفاق  والنفو�س 

و�سلت زينب اإلى حيث ل ي�سل �سوى اأعظم الّنا�س في تاريخ الب�سرّية - اأي 

.R الأنبياء

ت��ح��ت��اج ال���م���راأة ال��ي��وم اإل���ى ال��ن��م��وذج؛ ف����اإذا ك��ان��ت ق��دوت��ه��ا زينب 

في  الفطنة  ال�سحيح,  الفهم  عن  عبارة  عملها  ك��ان  وفاطمة L؛ 

اإدراك الموقف واختيار اأف�سل الأعمال والمواقف, حّتى لو ترافق ذلك مع 

الت�سحية والتزام اأّي �سيء من اأجل اأداء التكليف الكبير الذي اأخذه اهلل 

.
(2(

تعالى على الّنا�س

)1)  العقد الفريد, ج5, �س126؛ اإعالم الورى, ج1, �س446؛ بحار الأنوار, ج44, �س366.

الممّر�س,  ويوم  عليها  اهلل  �سالم  الكبرى  زينب  ال�سّيدة  ميالد  بمنا�سبة  الممّر�سين  من  كبير  ح�سد  في    (2(

1370/8/22�س- 1992/11/13 م.
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 Q بصيرة قمر بني هاشم

اأبي  ب�ساأن   R الأئّمة  عن  الواردة 
 (2(

والكلمات
 (1(

الزيارات اأّكدت 

الف�سل العّبا�سQ, على وجود خ�سلتين لديه: الأولى الب�سيرة, والثانية 

اأ�سحاب  كّل  كان  لقد  العّبا�س؟  الف�سل  اأبي  ب�سيرة  تكمن  فاأين   الوفاء. 

ك�سف عن  العّبا�س  الف�سل  اأبا  اأّن  اإّل  الب�سائر,  ولي 
ُ
اأ من   Qالح�سين

للخال�س  الفر�سة  له  �سنحت  عندما  تا�سوعاء,  يوم  ففي  اأكبر؛  ب�سيرة 

من هذا البالء حيث اقترحوا عليه ال�ست�سالم في مقابل اإعطائه الأمان, 

ت�سّرف ب�سهامة عالية اأفحمت الأعداء, وقال لهم: اأنا اأتخلى عن الح�سين؟! 

(3(

الويل لكم! اأّف لكم ولأمانكم هذا!

وثّمة نموذج اآخر لب�سيرته, وذلك عندما طلب من اإخوته الذين كانوا 

. فقد 
(4(

اإلى ميدان الحرب والجهاد حّتى بلوغ ال�سهادة معه بالتقّدم قبله 

الأكبر-  الأخ  العّبا�س-  الف�سل  اأبو  اأّم واحدة, وهم:  اإخوة من  اأربعة  كانوا 

. فاأن ي�سّحي المرء باإخوته الثالثة اأمام عينيه 
(5(

وجعفر وعبد اهلل وعثمان

من اأجل الح�سين بن علّي L, ول يعيقه عن ذلك التفكير في اأّمه الثكلى 

والكتفاء بواحد منهم حفاظًا على م�ساعر اأّمه ولكي يهتّم بم�سير اإخوته 

.
(6(

ال�سغار الموجودين في المدينة المنّورة, هذه هي الب�سيرة

)1)  كامل الزيارات, �س440-442؛ بحار الأنوار, ج98, �س219-217.

)2)  �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س89؛ عمدة الطالب, �س356.

)3)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س315؛ الإر�ساد, ج, �س109؛ بحار الأنوار, ج44, �س391.

)4)  الأخبار الطوال, �س275؛ الإر�ساد, ج2, �س109؛ بحار الأنوار, ج45, �س38.

)5)  الطبقات الكبرى, ج3, �س13؛ الإر�ساد, ج2, �س125؛ بحار الأنوار, ج42, �س74.

)6)  في خطبة الجمعة, طهران, 1379/1/26�س- 2001/4/15 م.
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الهداية والتنوير

لقد تبّدلت الإمامة الإ�سالمّية في زمن الإمام الح�سينQ اإلى و�سع 

الإمام  انبرى  اأن  فكان   ,
(1(

والعدوان« بالإثم  اهلل  عباد  في  »ُيعَمل   كهذا: 

الح�سينQ لمقارعة هذا الو�سع.

بين  والتمييز  والهداية  والإي�ساح  البيان  في  هذه  مقارعته  تمّثلت  وقد 

.
(2(

الحّق والباطل, �سواء في ع�سر يزيد اأو ع�سر من �سبقه!

زينب وسكينة L مشعالن للعلم والمعرفة

بل  والمعرفة؛  العلم  بعيدة عن  امراأة  تكن زينب  لم  القدوة.  زينب هي 

اإلى  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  واأرفعها.  واأ�سفاها  العلوم  اأعلى  تحوز  كانت 

�سكينة.. فهي بنت الإمام الح�سين Q وتلميذة زينب O. -حيث 

يرى اأهل البحث والتحقيق- اأّنها كانت اأحد م�ساعل المعرفة العربّية في كّل 

. فحّتى اأولئك الذين يعترفون بزينب اأو بوالد 
(3(

تاريخ الإ�سالم وحّتى اليوم

زينب اأو والد �سكينة ولي�س لديهم اّطالع, يقبلون ويعترفون اأّن �سكينة كانت 

م�سعاًل للعلم والمعرفة. 

اإّن ال�سلوك في هذا الطريق ]الت�سحية وال�سهادة[ ل يعني البتعاد عن 

بل  والآداب,  والمعلومات  والتنوير  الكونّية  والروؤية  والمعرفة  العلم  طريق 

.
(4(

هذا الطريق هو وراء تلك الأمور

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

1381/1/9�س-  دوكوهة«  مقر«  في  ال�سعب  �سرائح  ومختلف  الجبهة  زّوار  من  غفيرة  ح�سود  في    (2(

2003/3/29م.

)3)  المنتظم, ج7, �س175؛ الإعالم, ج3, �س106.

)4)  في لقاء ح�سد كبير من الممّر�سين بمنا�سبة ميالد ال�سّيدة زينب الكبرى �سالم اهلل عليها ويوم الممّر�س, 

1370/8/22�س- 1992/11/13 م.



 ةل�شتغال بامذكر 

وةمقعاء
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ة في عاشوراء مناجاة الله؛ من األبعاد المهمَّ

هذا  عن  نتغا�سى  اأن  يمكننا  ل  بو�سفها در�شًا؛  نطرح عا�شوراء  عندما 

ة  خا�سّ الّنا�س؛  كّل  من  جميل  الدعاء  اهلل؛  مع  والمناجاة[  ]الدعاء  البعد 

اإذا �سدر عن اأ�سخا�س بعظمة الإمام الح�سين Q؛ وفي يوٍم بعظمة يوم 

عا�شوراء.

لي�س الدعاء عالمة على ال�سعف بل اإّنه اإ�سارة اإلى القّوة. بالدعاء يك�سب 

الإن�سان القّوة والقدرة؛ ويزيد من قّوته القلبّية والروحّية الم�ساعدة للقدرة 

الج�سمّية؛ الدعاء ُي�سيء الطريق لالإن�سان وينّجيه من الحيرة والت�سوي�س 

وال�سطراب.

 اإ�سافة اإلى ذلك, فاإّن الدعاء يك�سف للم�ستمع والمخاطب عّما يدور في 

ذهن الداعي؛ فعندما ت�سمع �سخ�سًا يدعو اهلل ويناجيه يمكنك اأن تعرف 

عظيم,  اأم  حقير  ومناجاته؛  وا�ستغفاره  دعائه  خالل  من  هو,  اإن�سان  اأّي 

ق�سير النظر اأم بعيد النظر, موؤمن اأو �ساّك؟

الدعاء، أمر عجيب.

وزاوية,  مكان  كّل  في  موجود  الدعاء  اأّن  الإ�سالم  �سدر  في  نرى   لذا 

ل  الدعاء  اأّن  اأي  اأحد؛  معركة  وكذلك في  بدر  معركة  فالنبّي P دعا في 
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يعرف الن�سر اأو الهزيمة. الدعاء يعني ارتباط الإن�سان باهلل واّتكاله عليه. 

وفي الوقت الذي يكون فيه الإن�سان في اأوج النت�سار والقّوة ل ينفّك بحاجة 

اإلى الدعاء؛ ينبغي التحّدث مع اهلل والطلب منه, وفي القراآن, طلٌب من اهلل 

ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    } للنبّي P اأن:  تعالى 

فعليك   ,
(1(  

ڍ} ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
بدايًة الإنابة, ثّم اطلب حاجتك من مح�سر القادر المتعال. وهذا العن�سر 

والركن الأ�سا�س ل ي�سح اأن ل نراه في عا�سوراء.

فـمنذ اليوم الأّول ل�سروع الإمام الح�سينQ بهذه الحركة العظيمة 

التي �سنعت للتاريخ واإلى اللحظة الأخيرة التي وقع فيها على رمال كربالء 

الحاّرة ول�سانه الذي يب�س وجّف من العط�س لم يترك الدعاء. 

اإّنه  لنا,  در�س  عا�سوراء  واقعة  الح�سين Q في  الإمام  دعاء  واإّن 

اإليه  لي�سل  يكن  ولم  بعيدًا  يزال  ل  الخطر  كان  الذي  الوقت  وفي  يعّلمنا. 

�سخ�سّيًا كان يرفع يديه اإلى ال�سماء ويدعو »اللهّم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن 

. دعا اهلل, وناجاه؛ وقد اأو�سل اهلل تعالى 
(2(

ما كان مّنا تناف�شاً في �شلطان«

ر�سالته هذه اإلى التاريخ؛ واليوم فاإّن كّل من �سمع با�سم الإ�سالم في هذا 

العالم قد �سمع هذا الدعاء عن ل�سان الح�سين بن فاطمة واآمن به: »اللهّم 

اإّنك تعلم اأّنه لم يكن...« اإّن ظاهر هذا الدعاء هو دعاء حقيقًة؛ ول ينبغي 

بالدعاء؛  يتظاهرون  يدعون فهم  عندما   R الأئّمة  اأّن  اأبدًا  ُيتوّهم  اأن 

به  يدعو  الذي  وال�سوق  بالحرارة  العابق  الدعاء  ذلك  ففي  كذلك؛  لي�س  ل 

اأنا  لي,  اغفر  »اإلهي   :Q ال�سّجاد  الإمام  الموؤمنين Q اأو  اأمير 

)1)  �سورة الن�سر, الآيات: 3-1.

)2)  تحف العقول, �س239؛ بحار الأنوار, ج97, �س80-81: مع اختالف: الم�سادر والموازنة �س277.
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ر المحتاج في عملي القليل اإلى عفوك«؛ في الوقت عينه  المذنب المق�شّ

المعرفة  من  لديه  كان  فمن  يجامل,  ول  يمزح  ل  دعائه  في  جاّد  فالإمام 

هو  الح�سين  بن  علّي  عمل  بقدر  عماًل  اأّن  الح�سين L يعلم  بن  كعلّي 

قليل في مح�سر اهلل. واأّن جهادًا بمقدار جهاد علّي بن اأبي طالب Q ل 

اأّن الإمام علّيًا  يزن كثيرًا في ميزان اأعمال الإن�سان وفي مح�سر اهلل فلو 

والإمام ال�سّجاد عبدا اهلل تعالى مئة عام وناجيا وبكيا وجاهدا وخدما عباد 

اأي�سًا؛ لأّن مح�سر عبادة اهلل تعالى هو  اإلى الدعاء  اهلل؛ لكانا محتاجين 

ي�سعر  اأن  ال�سهولة  بهذه  يمكنه  ل  اإن�سان  اأّي  اإّن  بحيث  والرفعة  الو�سع  من 

بالكتفاء من العبادة والدعاء.

في  لكن  حقيقّية؛  جّدّية  الح�سين Q اأدعية  الإمام  اأدعية  كانت 

الوقت نف�سه فاإّن ثّمة اأمورًا اأخرى في هذه الأدعية ذات اأهّمّية بالن�سبة 

اإلينا.

Q الدعاء عند القّوة والضعف، من دروس اإلمام الحسين

الدر�س الأّول هو الدعاء ذاته, يا �سيعة الح�سين بن علّي L! اعتمدوا 

على اهلل تعالى في كّل الأحوال واطلبوا من اهلل, فعندما نكون في اأوج القّوة 

والقتدار ل ينبغي اأن ن�سعر بالقّوة في اأنف�سنا؛ وينبغي اأن نعتبر اهلل تعالى 

متو�ّسلين  اأيدينا  نمّد  واأن  نبقى نطلب منه؛  واأن  الدائمة  القّوة  هو م�سدر 

اأو  اأو �سّدة  واأّي ن�سر  الدعاء- ول ينبغي لأّي حادثة  نتعّلم  اأن  اإليه- يجب 

بالء اأن ُتن�سينا الدعاء اأو تجعلنا غافلين عنه. 

الإمام الح�سين Q واأفّكر فيها؛ تغّيرت  اأدعية  اأتاأّمل  البارحة  كنت 

ويناجي  يدعو  فهو  ال�سامخة!  العظيمة  الروح  هذه  ما  وانقلبت.  اأحوالي 
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ما  وال�سدائد  الم�ساكل  تلك  كّل  خ�سم  في  وم�ستقّر  مطمئّن  بقلب  رّبه 

الإمام  من  نف�سه  الدعاء  نتعّلم  اأن  يجب  الده�سة,  الإن�سان  في  يبعث 

الح�سين Q وفي هذه المراحل جميعًا ل ينبغي اأن نن�سى الدعاء.

رسالة اإلمام الحسين التاريخّية في قالب الدعاء

ِذْكراه  اأبقت  الح�سين Q التي  الإمام  دعاء  في  الثانية  الر�سالة 

خالدة في ذاكرة التاريخ؛ ف�في ليلة عا�شوراء, �سدر عن قلب الإمام وعلى 

ل�سانه المبارك اأحد الأدعية العميقة التي تفي�س بالمعاني:

»اأثني على اهلل اأح�شن الثناء, واأحمده على ال�شّراء وال�شّراء, اللهّم 

في  وفّقهتنا  القراآن,  وعّلمتنا  بالنبّوة  اأكرمتنا  اأن  على  اأحمدك  اإّني 

.
(1(

الّدين«

ل  حّتى  الكلمات.  هذه  في  الح�سين Q ر�سالته  الإمام  اأودع  لقد 

يتخّيل اأحد في م�ستقبل الأّيام معركة الإمام الح�سين Q بنحو معكو�س 

اأو يظّن اأّنه كان ي�سعى اإلى ال�سلطة, واأّن ال�سّف الذي وقف اأمامه كان من 

اأهل اهلل والقراآن؛ ل, لي�س الأمر على هذا النحو.

اأكرمتنا بالنبّوة  اأن  اأ�سكرك واأحمدك على  اإلهي   :Q  يقول الإمام 

وجعلت النبّوة في اأهل بيتنا واأنزلت الوحي على اأهل بيتنا. كّنا اأّول من اأخذ 

بر�سالة حّرّية الإن�سان من اأجل ا�ستحكام العدل ولتمريغ اأنوف الم�ستكبرين 

اإّن  التاريخ!  امتداد  على  الّنا�س  اأّيها  يعني:  الب�سرّية.  ولنجاة  بالتراب 

النبّوة.  اأهداف  اإطار  في  كانت  اليوم  يزيد  الح�سين Q مع  معركة 

اإحياء  Q- هو م�ساألة  الح�سين  اإلى  بالن�سبة   - اليوم  وما هو مطروح 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س317؛ الإر�ساد, ج2, �س91؛ بحار الأنوار, ج44, �س392.
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التوحيد في  وال�سياطين والجّبارين ون�سر  الطواغيت  اأنوف  واإرغام  العدل 

العالم....

»وعّلمتنا القراآن« و »فّقهتنا في الّدين« اأي عّلمتنا الّدين ]في مقابل[ 

هو  الّدين  اأّن  يفهموا  ولم  به  واكتفوا  الّدين  بظاهر  ر�سوا  الذين  اأولئك 

يفهموا  لم  هوؤلء  الب�سرّية؛  النفو�س  ولتكميل  الإلهّي  النظام  ل�ستقرار 

الإ�سالم ولم يجاهدوا في �سبيل هذه الأهداف ولم ي�سعوا؛ لكن نحن فهمنا 

.
(1(

الإ�سالم: »وجعلت لنا اأ�شماعاً واأب�شاراً واأفئدة«

الحّق  اإلى جانب  نكون  واأعينًا حّتى  اآذانًا  وهبتنا  لأّنك  رّبنا  يا  ن�سكرك 

واأن ن�سعى للحّق. ولقد بّين الإمام الح�سينQ من خالل الدعاء, وبلغة 

الدعاء موقعه للتاريخ, و�سرح للنا�س موقفه في قالب الدعاء.

االنقطاع إلى الله؛ مقّدمة الجهاد الحقيقّي والشهادة

كمال  لي  َهْب  »اإلهي  الم�سامين:  العالية  ال�سعبانّية  المناجاة  في  ورد 

 .
(2(

النقطاع اإليك«

كيف يح�سل كمال النقطاع اإلى اهلل, والتحّرر من كّل القيود والعالئق 

في طريق المحبوب الحقيقّي, والتوّجه نحوه والتحليق في ف�سائه؟

ل تتحّقق ال�سهادة, التي هي قّمة الت�سحية بالن�سبة اإلى الإن�سان, من دون 

التحّرك نحو النقطاع وما لم يح�سل ال�سعي والمجاهدة لإيجاد »النقطاع 

اإلى اهلل«.

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س317؛ الإر�ساد, ج2, �س91؛ بحار الأنوار, ج44, �س392.

)2)  اإقبال الأعمال, ج3, �س399؛ بحار الأنوار, ج91, �س99.
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في  اأكثر  معروف  اأّنه  مع   ,Qال�سهداء ل�سّيد  المقّد�س  فالوجود 

ُبعدي: الجهاد وال�سهادة؛ لكّنه في الحقيقة مظهر الإن�سان الكامل والعبد 

الخال�س المخِل�س والمخَل�س هلل. وفي الأ�سل, ل يح�سل الجهاد الحقيقّي 

دون  ومن  والتوّجه,  بالإخال�س  تمهيد  دون  من  �سبيل اهلل  ال�سهادة في  ول 

 .
(1(

الحركة نحو »النقطاع اإلى اهلل«

الحر�س,  الح�سين Q ويوم  الإمام  ميالد  بمنا�سبة  الثورّي  الحر�س  من  غفيرة  جموع  لقاء  في    (1(

1368/12/10�س- 1990/3/2 م.



ة ةمدلب في  قوم

ظلم ةمقعاء وةمّ�اجاة
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لحاجة  عر�ٌس  هو  الح�سين Q اأي�سًا  الإمام  اأدعية  بع�س  اإّن 

الإمام Q اإلى اهلل. يحتاج الإن�سان في كّل الحالت لأن يدعو اهلل ويتكّلم 

 معه. والحديث مع اهلل يهب القلَب قّوة, ويطرد ال�سعف والوهن. احتاج الإمام 

فتحّدث  اهلل؛  مع  الحديث  اإلى  ال�سعبة  الظروف  تلك  الح�سين Q في 

الأحوال.  كّل  موجود في  القلب. وهذا  قّوة  منه  وا�ستمّد  وناجاه  دعاه  معه, 

الدعاء اأي�سًا �سلوى لالآخرين؛ لم يكن دعاء الإمام Q �سلًوْى له فقط, 

بل كان �سلًوْى للمحيطين به ولأ�سحابه. كان الموقف �سعبًا؛ كان عليه اأن 

يوا�سي الآخرين, وقد حدث هذا الأمر من خالل دعاء الإمامQ اإلى 

جانب الكلمات والخطابات والنقاط الأخرى.

كان لالإمام الح�سين Q �سباح يوم عا�سوراء دعاٌء؛ عندما ا�سطّف 

Q؛ وهو يقف مع عدد رّبما لم  بحٌر من الجيو�س في مواجهة الإمام 

يكن اآنذاك يتجاوز ال� 50 اأو ال� 60 نفرًا من اأ�سحابه, جرى على ل�سانه هذا 

الدعاء:

»اللهّم اأنت ثقتي في كّل كرب ورجائي في كّل �شّدة واأنت ولّيي في كّل 

.
(1(

اأمر نزل بي ثقًة وعّدًة«

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س321؛ الإر�ساد, ج2, �س96؛ بحار الأنوار, ج45, �س4.
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اأي: اإلهي, عندما اأعتمد عليك ل يهّزني هجوم الأعداء, عندما اأعقد قلبي 

عليك ل تلقي هموم وغموم موت الأعّزة والأحّبة وال�سدائد العديدة بظاللها 

اإلهي! ورّبي! في اأ�سعب اللحظات التي يجلب فيها العدّو كّل نيران  علّي؛ اأي 

حقده وبغ�سه وخبثه وق�ساوته اأ�سنع لنف�سي جّنًة من ذكرك. وقد جعل الإمام 

العا�سر  يوم  كان  كّلما  لذلك  اأي�سًا؛  به  محيطة  الجّنة  الح�سين Q هذه 

يو�سك على القتراب من الظهر- اأو من الع�سر ح�شب بع�س الروايات- كان 

الغّم:  هذا  كّل  ففي   .
(1(

و�سكينة �شرورًا  اأكثر  الح�سين Q ي�سبح  الإمام 

موت الأحّبة, تهديد العدّو القا�سي, وذلك العداء الذي اأبرزوه بق�سوة وغلظة 

دونما فهم اأو وعي,- من الطبيعي اأن ي�ستولي ال�سطراب على الإن�سان - كان 

الإمام الح�سين Q كّلما اقترب وقت الع�سر يزداد بهجة و�شرورًا, ويتاأّلق 

.
(2(

وجهه ويزهر وتتعالى روحه؛ كّل ذلك ب�سبب هذا العتماد على اهلل تعالى

Q ر في مناجاة اإلمام الحسين
ّ
إشارات التأث

تاأّثره بحادثة  اأدعية الإمام Q ما يحكي عن  يوجد في بع�س ثنايا 

عا�سوراء  يوم  في  كانت  الفريدة  العظمة  وهذه  العظيمة  الروح  فهذه  ما. 

تتاأّثر لبع�س الحوادث, وهذه الحوادث هي عبرة لنا اأي�سًا. بمعنى اأّن عظمة 

نف�سه لم تكن توجب اأن ل يغتّم ول يتاأّلم لهذه المنّغ�سات. ل, بل كان غّمه 

طره اإلى اللتجاء اإلى مح�سر  في بع�س المواقف كبيرًا جّدًا وثقياًل, ما ي�سّ

القرب الإلهّي والدعاء والمناجاة؛ اإّل اأّنه �سبر اأمام هذه الحوادث وتعامل 

معها ب�سبر. 

وك�����ان م���ن ب��ي��ن ت��ل��ك ال����ح����وادث ال��ق��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ه�����ّزت الإم�����ام 

)1)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س473, �سرح الأخبار, ج3, �س163-164؛ بحار الأنوار, ج45, �س50.

)2)  في خطبة الجمعة طهران, 1364/7/5�س- 1986/9/27 م.
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طفله  �سهادة  بالدعاء  ال�سماء  اإل��ى  يديه  عندها  الح�سين Q ورفع 

نحره  في  ب�سهم  حرملة  اأ�سابه  اأن  فبعد  الواقع.  في  هّزته  التي  الر�سيع, 

الإمام Q الدماء  اأوداج��ه جمع  الدم من  و�سال  والده  وهو في ح�سن 

 بحالة عجيبة, ودعا بهذا الدعاء: 
(1(

بكّفيه ورمى بها نحو ال�سماء ونثرها

»رّب اإن تكن قد حب�شت عّنا الّن�شر من ال�شماء فاجعل ذلك لما هو خير, 

.
(3(

 لنا واجعل ما حّل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل«
(((

وانتقم

وهذا ي�سير اإلى اأّن الإمام الح�سين Q قد تاأّثر ب�سّدة بهذه الحادثة 

من خالل دعائه هلل بهذا النحو.

رّبه  الح�سين Q يناجي  الإمام  جعلت  التي  الحوادث  من  اإّن  كما 

ال�ساّب ابن  ويبّث �سكواه ولواعج قلبه, �سهادة عبد اهلل بن الح�سن, ذلك 

التي  ال�سهادة  , تلك 
(4(

Q الأحد ع�سر عامًا, وهو ابن الإمام الح�سن 

الإمام  �سقط  عندما  الوقت,  ذلك  في  جّدًا  وموؤلمة  �سعبة  حادثة  كانت 

 - الأخيرة  اللحظات  في   - الأر�س  اإلى  جواده  ظهر  الح�سين Q عن 

وعاد الجواد اإلى المخّيم خاليًا وعرفت الن�سوة والأطفال اأّنه ح�سل خطٌب 

.
(5(

لالإمام Q وكان لكلٍّ منهم رّدة فعل

كان عمر هذا ال�ساّب عند �سهادة اأبيه �سنة واحدة, وترّبى في حجر عّمه 

ع�سر �سنوات, فكان عمره يوم عا�سوراء 11 �سنة وكان يحّبه اأكثر من اأبنائه 

لكونه يتيمًا. من الوا�سح اأّن هذه المحّبة قد عّمت حال هذا الطفل وغمرته, 

)1)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س285.

)2)  الإر�ساد, ج62, �س108؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س75.

)3)  مقتل الح�سين Q, المقّرم, �س286.

)4)  الم�سدر ال�سابق, �س294.

)5)  الفتوح, ج5, �س119-120؛ الآمالي, ال�سدوق, �س226؛ بحار الأنوار, ج45.
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ولذلك عندما فهم- من مجيء الفر�س- اأّن عّمه قد �سقط على الأر�س في 

المعركة اأ�سرع وو�سل اإليه. وكما ينقل في الكتب عن هذه الحادثة, اأّنه ما 

اإن و�سل اإلى ج�سد عّمه المثخن بالجراحات, كان اأحد رجال ابن زياد من 

ق�ساة القلوب ي�ستعّد ليهوي بال�سيف على عّمه, فا�سطرب هذا الطفل ب�سّدة 

وهو يرى هذا المنظر فو�سع يديه اأمام ال�سيف ليحمي ج�سد عّمه؛ اإّل اأّن 

ذلك الوح�س لم يبال و�سربه بال�سيف عليهما فقطعهما. قطعت يدا الطفل, 

, وهنا تغّيرت حالة الإمام الح�سينQ وتاأّثر 
(1(

�ساح ونادى, وا�ستغاث

اليتيم عزيز  الطفل  يقتلون هذا  بعمل وهم  القيام  ي�ستطيع  فهو ل  ب�سّدة؛ 

قلبه ابن ال�11 ربيعًا اأمام عينيه. 

ودعا  قلبه  �سميم  من  الدعاء  في  و�سرع  ال�سماء  اإلى  يديه  رفع  وهنا 

. وهنا يجدر التاأّمل, 
(2(

عليهم ونادى: »اللهّم اأم�شك عنهم قطر ال�شماء«

توّجه  اأّي  النهاية  وفي  روحّية؟!  ودقائق  اأّية حالت  كانت هذه,  اأّية حالت 

والتجاء اإلى اهلل تعالى؟! اأي اأّنه في هذه الحال وبدًل من القيام باأّي عمل 

ة وتحّير وقنوط, لجاأ اإلى الدعاء والحديث مع اهلل. فيه غ�سب وغ�سّ

وهذا در�س لكّل الم�سلمين واأتباع الح�سين بن علّي Q ومحّبيه!

نداء قلب اإلمام Q في اللحظات األخيرة

كان Q في اللحظات الأخيرة ول�سانه قد جّف و�سفتاه قد يب�ستا من 

المقاتل,  بالذكر والدعاء ومناجاة اهلل. فكما ينقل في  يلهج  العط�س وهو 

عندما وقع Q على الأر�س ولم يبَق اإّل لحظات قليلة من حياته ال�سريفة, 

)1)  اللهوف, �س72؛ بحار الأنوار, ج45, �س54-53.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س344.
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عبد  اأبي  راأ�س  قطع  على  يت�سابقون  اأخذوا  قتله,  على  منهم  جمع   عزم 

الإمام  �سمعوا  وهوؤلء   .
(1(

اأ�سيادهم من  الجائزة  باأخذ  اهلل Q طمعًا 

الح�سين Q في اللحظات الأخيرة يقول: »اللهّم متعالي المكان عظيم 

الجبروت �شديد المحال غنّياً عن الخالئق عري�س الكبرياء قادراً على 

 .
(2(

ما ي�شاء...«

لحظة  واأّي  هذه؟!  معنوّية  لحظات  اأّي  اهلل؛  مع  بالمناجاة  م�سغوًل  كان 

عزيزة وعظيمة تلك اللحظة التي يتحّدث فيها اإن�سان على هذا النحو اإلى اهلل 

تعالى؟! نحن لدينا ما ي�سبه هذه الحالة, �سهداوؤنا الأعّزاء الذين تعّلموا من 

الإمام الح�سين Q وقد �سمعنا ذلك اأحيانًا عنهم. فهوؤلء كانوا يدعون 

في اآخر لحظات حياتهم ويناجون, وقد م�سوا وهم في دعاء ومناجاة.

هذه  من  الإمام  انتهى  عندما   .Q الح�سين  الإمام  در�س  هو  هذا 

الكلمات دعا بعّدة كلمات اأخرى ودعاوؤه معروف: »�شبراً على ق�شائك يا 

, هذا هو نداء قلب الإمام الح�سين Q الذي جرى 
(3(

رّب ل اإله �شواك«

على ل�سانه في اللحظات الأخيرة قبل ا�ست�سهاده وهذا در�س لنا. وهذه حال 

.
(4(

Q الدعاء في حياة الح�سين

 ليلة عاشوراء؛ وقت الذكر والدعاء

ليالَي عجيبة ومده�سة 
 (5(

كانت الليالي التي ت�سبق العملّيات في الجبهة

ومثيرة. فهوؤلء ال�سباب, �سبابنا واإخواننا عندما كانوا ي�سعرون باقتراب 

)1)  تذكرة الخوا�س, �س228.

)2)  اإقبال الأعمال, ج3, �س304؛ بحار الأنوار, ج98, �س348.

)3)  مقتل الح�سين, المقّرم, 297.

)4)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1364/7/5�س- 1986/9/27 م.

)5)  اأثناء الحرب المفرو�سة على الجمهورّية الإ�سالمّية) 1981 م-1988 م(.



- 212 -

موعدهم مع اهلل واأّنهم على و�سك ال�سهادة ومجاورة اهلل كانوا في الليالي 

التي ت�سبق العملّيات يبدون بحال عجيبة؛ كّنا ن�شاهد فيهم �سورًا مده�سة 

اإلى  والتوّجه  والذكر  وال�سالة  والمناجاة  الدعاء  وحالة  زاهية؛  ومناظر 

اهلل, حالة جليلة القدر, وعندما نقراأ بع�س و�ساياهم ن�شاهد هذا الأمر؛ 

والأّيام  الأخيرة  ال�ساعات  في  الحالت,  تلك  في  اهلل  اإلى  التوّجه  نجد 

انق�ست,  قد  الفر�سة  اأّن  اللحظات  تلك  في  الإن�سان  ي�سعر  الأخيرة. 

فت�سبح لديه حالة من الإقبال والتوّجه, اإ�سافة اإلى �سوق لقاء اهلل.

وكانت هذه الحالة موجودة بنحو اأرفع وب�سكل م�ساعف ليلة عا�شوراء في 

خيام اأ�سحاب اأبي عبداهلل الح�سينQ. وقد نقل بع�س الذين �سمعوا 

خيام  من  بالقرب  الليالي  اإحدى  في  ماّرًا  كنت  بينما  الوقائع:  تلك  ورووا 

الح�سين بن علّي, كنت اأ�سمع اأ�سوات تالوة القراآن والدعاء وال�سالة من 

.
(2( (1(

كّل الخيام, وكان الجميع في حالة ذكر ودعاء

 أصحاب اإلمام الحسين Q أهل الذكر والعبادة

ومتاري�سنا  حربنا  جبهات  اأ�سبحت  لقد  الخمينّي:  الإمام  قاله  مّما  كان 

؛ 
(3(

كم�ساجد العبادة, فيها ال�سالة والذكر, وتالوة القراآن وترانيم الآذان

هذه هي اإحدى الخ�سو�سّيات الممتازة لدينا, وينبغي الحفاظ على ذلك. 

واأمير   Pالنبّي واأ�سحاب  الإ�سالم  �سدر  من  بدءًا  لدينا  موجود  وهذا 

.
(4(

الموؤمنين والإمام الح�سين R؛ ول نبحث عنه في مكان اآخر

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س319؛ الإر�ساد, ج2, �س94؛ بحار الأنوار, ج44, �س394.

)2)  في مقّر رئا�سة الجمهورّية, 29, رم�سان, 1366/3/7�س- 1988/5/28 م.

)3)  �سحيفة الإمام, ج18, �س439.

)4)  كلمته في مقّر �سّيد ال�سهداء Q,1363/3/30�س- 1985/6/20 م.
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األمل بنصر الله 

الح�سين Q يتحادثون  الإمام  اأ�سحاب  بع�س  كان  عا�سوراء,  يوم  في 

! والمزاح اأثناء الخطر يدّل على اأّن قلوبهم كانت م�سرورة و�ساكنة؛ 
(1(

ويتمازحون

اأّنه لم ي�ستوِل عليهم الهّم والغّم؛ وكّل هذا ببركة هذا التكال على اهلل  بمعنى 

والعتماد عليه الذي بّينه الإمام Q في هذا الدعاء وفي الأدعية الأخرى:

فيه  ويخذل  الحيلة,  فيه  وتقّل  الفوؤاد,  فيه  ي�شعف  هّم  من  »كم 

ال�شديق, وي�شمت فيه العدّو, اأنزلته بك و�شكوته اإليك, رغبًة مّني اإليك 

عّمن �شواك, ففّرجته وك�شفته, واأنت ولّي كّل نعمة, و�شاحب كّل ح�شنة, 

.
(2(

ومنتهى كّل رغبة«

اإلهي, اأنا في كّل حياتي قد اأنزلت بك كّل �سدائدي وقّلة حيلتي, عندما 

العدّو  يفرح  عندما  لي,  العون  وتقديم  م�ساعدتي  على  �سخ�س  اأي  يعجز 

ولذلك  عّني.  تفّرجه  وقدرتك  برحمتك  الذي  واأنت  ب�سدائدي,  وي�سمت 

فاليوم اأنا ل اأ�سكو من اأّي غّم مع كّل خ�سومة هذا العدّو المدّجج بالحراب 

حّتى اأ�سنانه. هذه هي روح الإمام الح�سين Q وهذه ال�سجاعة والقدرة 

.
(3(

L المعنوّية قد حفظها الح�سين بن علّي

)1)  اللهوف, �س57-58؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س60؛ بحار الأنوار, ج45, �س1.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س321؛ الإر�ساد, ج2, �س64؛ بحار الأنوار, ج45, �س4.

)3)  في خطبة الجمعة, طهران, 1364/7/5�س- 1986/9/27 م.
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 عاشوراء؛ مصدر لألمل عند الشيعة على مّر التاريخ 

التاريخ  امتداد  على  ر�سالة  حامل  المحّرم  �سهر  كان  لطالما 

ال�سيعّي الم�سّرج بالدماء. فخالل ع�سر المحنة الأموّي والعّبا�سي, 

ذلك الع�سر الذي دي�ست فيه القيم الإ�سالمّية الرفيعة على اأعتاب 

كان  ع�سر  في  ال�سلطة؛  وبالط  والعّبا�سّي  الأموّي  الر�ستقراط 

الإلهّية  ال�سيعة ع�ّساق الإمامة والولية ي�ساهدون اهت�سام الحقوق 

محّرم  كان  والأموّي.  العّبا�سّي  البالط  وحو�س  اأقدام  تحت  الحّقة 

تبعث  التي  البّوابة  هما  التاريخ,  محن  مراحل  كّل  في  وعا�سوراء, 

النور وال�سفاء والحرارة والأمل في قلوب ال�سيعة, وهذا من اأعاجيب 

مذهبنا و�سريعتنا.

ال�سيعّي  الفكر  اأروع  ما  لكن  العادة..  في  ُمّرة  حادثة  القتل  حادثة  اإّن 

التي خلقت من هذه  وال�سهادة  الفداء والجهاد  المتمّرد, ومدر�سة  الثورّي 

من  وتفّجر  ال�سيعة,  قلوب  في  وابتهاجًا  ون�ساطًا  هيجانًا  الأليمة  الحادثة 

حادثة وواقعة,- هي بالن�سبة اإلى الجميع موجبة للياأ�س- نبعًا فّوارًا بالأمل 

ان�ساَب اإلى قلوب الموالين.

لقد �سّحى الإمام الح�سين Q واأ�سحابه باأنف�سهم, في ع�سر حالك 

الظالم من القمع والختناق ل يمكن تحّمله, في مواجهة �سلطة متجّبرة. 

والتنظيم 
 

Q
 

قد ترى العيون الناظرة اإلى الأفق القريب نهايَة الح�سين

لتنبت من جديد  التراب  بقي كبذرة ترقد تحت 
 

Q
 

اأّنه اإّل  الح�سينّي؛ 

وتوؤتي ثمارها...
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Q المحدود بالله؛ منطق اإلمام الحسين
ّ

األمل ال

على  الأدّلة  فاأحد  انت�سر,  قد   Lعلّي بن  الح�سين  اإّن  نقول  عندما 

لعمله  محورًا  التاريخ  طول  على  الح�سينّي  المنطق  جعل  من  كّل  اأّن  ذلك 

انت�سر ول �سّك. المنطق الح�سينّي يعني عدم الخوف من الموت. المنطق 

المنطق  الثمن.  كان  مهما  الباطل  على  الحّق  ترجيح  يعني  الح�سينّي 

مهما  الباطل  اأهل  تكثير  وعدم  الحّق  اأ�سحاب  تقليل  عدم  يعني  الح�سينّي 

. المنطق الح�سينّي يعني الأمل الاّلنهائّي حّتى لو 
(1(

كان حجمهم وعددهم

 .
(2(

كانت الآمال تبدو �سئيلة في الظاهر

)1)  اأي عدم اعتبار الحجم والعدد معيارًا في الحركة والنت�سار.

)2)  في جمع من عنا�سر وم�سوؤولي فيلق الإمام الر�سا Q, 1367/5/23�س- 1989/8/14 م.





ةلإخال�� وةموفاء
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Q اإلخالص؛ من أبرز صفات أبي عبد الله

يتمّيز تاأّلق وجود اأبي عبداهلل Q باأبعاد مختلفة؛ وكّل واحد من هذه 

الأبعاد ي�ستتبع اأبحاثًا و�سروحًا عديدة؛ لكن اإذا تناولنا �سفتين اأو ثالتًا من 

بين كّل هذه الإ�سراقات؛ فاإّن »الإخال�س« ياأتي على راأ�سها؛ بمعنى رعاية 

والجماعّية  ال�سخ�سّية  المنافع  اإدخال  وعدم  الإلهّية  والوظيفة  التكليف 

والدوافع المادّية في العمل. 

ي اإلخالص في واقعة كربالء
ّ

تجل

الح�سين Q كان  الإمام  خروج  اأنَّ  الواقعة  هذه   
(1(

خ�سائ�س من 

خال�سًا  هلل ول ت�سوبه اأي �سائبة, وكان للّدين ولإ�سالح المجتمع الإ�سالمّي, 

 :Q وهذه خ�سو�سّية بالغة الأهّمّية. فعندما يقول الإمام

 
(2(

»اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول ظالماً ول مف�شداً«

اأي اإّن ثورتي لم تكن رياًء وغرورًا ول اأطلب فيها اأّي �سيء لنف�سي, ولي�ست 

ّمة 
ُ
فيها ذّرة من الظلم والف�ساد, بل:  »اإّنما خرجت لطلب الإ�شالح في اأ

جّدي«

)1)  بّين الإمام الخامنئّي في كلمته خ�سو�سّيتين مهّمتين لهذه الواقعة الفريدة كربالء. وهاتان الخ�سو�سّيتان 

هما: الإخال�س التاّم اأو المطلق والغربة التي ل نظير لها.  

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س329.
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وهذه نقطة مهّمة جّدًا, ف� »اإّنما« يعني فقط, اأي اأّنه ل وجود لأّي هدف اأو 

ق�سد اآخر يكّدر تلك النّية ال�سافية وذلك الذهن النّير الم�سّع. 

يقول:  الإ�سالم  �سدر  في  الم�سلمين  الكريم  القراآن  يخاطب   حينما 

يقول  وهنا   ,
(1(

ٹ} ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    {ٺ  

الإمام Q: »اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً«.

الذين  مثل  تكونوا  ل  القراآن:  يقول  وهناك  وخّطان.  نهجان  هنا  فها   

وما  تحّركهم,  في  لالإخال�س  اأثر  ول  وتكّبرًا,  غرورًا  اأي  »بطراً«  خرجوا 

»الذات«, و»رئاء  و  »اأنا«  ال�  الفا�سد هو  المنهج  هذا  لديهم في  مطروح  هو 

َن ولب�س الحلّي وامتطى جوادًا غاليًا وخرج وهو يرتجز,  الّنا�ض«, اأي اإّنه تزيَّ

اإلى اأين؟ اإلى الحرب, التي يهلك فيها اأمثال هوؤلء اأي�سًا, فخروج مثل هذا 

ال�سخ�س هو بهذا ال�سكل. لي�س لديه �سوى نف�سه. فهذا خّط.

الإمام  ثورة  الأرقى  ومثاله  المقابلة,  الجهة  اآخر في  ونهج  خّط  وهناك 

والم�سالح  »ذات«  ولل�  »اأنا«  لل�  فيها  وجود  ل  والتي   ,Q الح�سين

ال�سخ�سّية والقومّية والفئوّية اأبدًا, اإذًا هذه اأّول َخ�سي�سة من خ�سائ�س 

.L ثورة الح�سين بن علّي

ابتعدنا  وكّلما  قيمتها,  ازدادت  اأعمالنا  في  الإخال�س  ازداد  فكّلما 

للم�سالح  والعمل  والرياء  الغرور  محور  من  اقتربنا  الإخال�س  محور  عن 

ال�سخ�سّية والقومّية, وهذا طيف اآخر. 

فهناك �شاحة و�سيعة بين ذاك الخال�س المطلق وتلك الأنانّية المطلقة.

)1)  �سورة الأنفال, الآية: 47.
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قيمة  نق�ست  لالإخال�س[  ]المقابل  الطرف  هذا  من  اقتربنا  وكّلما 

وكّلما  الق�سّية.  وديمومته. هذه هي ميزة هذه  وبقاوؤه  بركته  وقّلت  عملنا, 

ازدادت ال�سوائب في ال�سيء كّلما اأ�سرع فيه الف�ساد, فلو كان نقّيًا وخال�سًا 

لما ف�سد اأبدًا.

واإْن اأردنا اأن نعطي مثاًل من الأمور المح�سو�سة, نقول: اإذا كان الذهب 

خال�سًا ونقّيًا بن�سبة 100% لم يقبل الف�ساد وال�سداأ اأبدًا, واإْن كان مخلوطًا 

اأكثر,  الف�ساد  احتمل  الثمن,  الرخي�سة  المواّد  وبقّية  والحديد  بالّنحا�س 

فهذا في الماّدّيات. 

اأّما في المعنوّيات فاإّن هذه المعادلة اأكثر دّقة, اإّنما نحن ل نفهمها ب�سبب 

تعالى هو  اإّن اهلل  و  اأهل المعنى والب�سيرة,  نظرتنا المادّية, لكن يدركها 

فوجود   ,
(1(

ب�شير« الناقد  »فاإّن  الواقعة,  هذه  والناقد في  وال�سائغ  النّقاد 

نف�سه  بالمقدار  العمل  قيمة  من  يقّلل  العمل  في  اإبرة  راأ�س  بمقدار  �سائبة 

ويخّفف من ديمومته. 

من  هي   Qالح�سين الإمام  حركة  واإّن  ب�سير.  ناقد  تعالى  فاهلل 

الأعمال التي لم يكن فيها �سائبة ولو بمقدار راأ�س اإبرة, لذا ترون اأّن هذا 

.
(2(

ال�سنف الخال�س النقّي باٍق اإلى الآن و�سيبقى خالدًا اإلى الأبد

Q ثالث خصال بارزة ومهّمة في شخصّية أبي عبد الله

من جملة ع�سرات, بل مئات الخ�سائ�س التي تنفرد بها الأّمة الإ�سالمّية 

بف�سل القراآن والإ�سالم واأهل البيتR, اأّن لهذه الأّمة, ن�سب عينيها, 

)1)  الخت�سا�س, �س341؛ بحار الأنوار, ج13, �س432.

الحر�س,  يوم  بمنا�سبة  الم�سّلحة  للقّوات  ة  الخا�سّ والوحدات  الحر�س  منت�سبي  من  �سخمة  ح�سود  في    (2(

1372/10/26�س- 1994/1/16 م.
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قدوات كبيرة وم�سرقة. ووجود القدوة في حياة ال�سعوب م�ساألة ذات اأهّمّية 

كبيرة؛ فاذا ما وجد لدى اأّمة �سخ�سّية فيها نفحة عظمة, فاإّن تلك الأّمة 

ل تنفّك عن تمجيدها والتغّني بها وتخليد ا�سمها, من اأجل توجيه الم�سار 

العاّم لحركة اأجيال الأّمة في التجاه المطلوب. وقد ل يكون هناك في الواقع 

اأي وجود حقيقّي لمثل هذه ال�سخ�سّية, واإّنما ُي�ستقى من �سخ�سّية خيالّية 

نابع من  كّله  وهذا  ال�سعبّية؛  والأ�ساطير  والأ�سعار  الق�س�س  في  مطروحة 

حاجة الأّمة لروؤية قدوات عظيمة اأمامها من بين ظهراَنْيها. وهذه الظاهرة 

الأكابر  بين  ومن  النظير,  ومنقطع  وافر  نحو  على  الإ�سالم  في  موجودة 

الح�سين Q اإمام  اهلل  عبد  اأبي  �سخ�سّية  َتنه�س  قدوًة  �ساروا  الذين 

الم�سلمين و�سبط الر�سول, و�سهيد تاريخ الإن�سانّية الكبير.

واحد  كّل  يتطّلب  �سّتى  اهلل Q اأبعادًا  عبد  اأبي  �سخ�سّية  لتاأّلق  اإّن 

منها بيانًا وتو�سيحًا �ساماًل,.. من جملتها »الإخال�س«, والإخال�س معناه 

والفئوّية  ال�سخ�سّية  الم�سالح  اإدخال  وعدم  الإلهّي  بالواجب  اللتزام 

والدوافع المادّية فيه. 

 هي »الثقة باهلل تعالى«؛ كانت 
(1(

ومن ال�سفات الأخرى البارزة اأي�سًا:

ال�سعلة في �سحراء كربالء؛ مثلما  تلك  باأّن تنطفئ  الأمور تق�سي  ظواهر 

ويراه  الح�سين!  يراه  لم يكن   يرى ذلك في حين 
(2(

ال�ساعر الفرزدق  كان 

, ول يراه الح�سين الذي كان عين اهلل! 
(3(

النا�سحون القادمون من الكوفة

لقد كانت ظواهر الأمور توحي بهذا الماآل, اإّل اأّن الثقة باهلل كانت توجب 

نّية المرء وغايته. والإن�سان  اأن تتحّقق  اليقين.. وجوهر الق�سّية هو  عليه 

)1)  اإ�سارة اإلى اأّن هناك �سفات اأخرى والتي هي الإخال�س والتوّكل ومعرفة الزمان.

)2)  الفتوح, ج5, �س71؛ اإعالم الورى, ج1, �س445؛ بحار الأنوار, ج44, �س374.

)3)  الأخبار الطوال, �س247؛ مثير الأحزان, �س30؛ بحار الأنوار, ج44, �س314.
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المخل�س ل تهّمه ذاته فيما اإذا تحّققت الغاية التي يرمي اإليها.

اأّما الخ�سو�سّية الثالثة فهي اإدراك »الموقف«, وعدم الوقوع في الخطاأ 

مّدة  والإمامة  الم�سوؤولّية  لزمام  مت�سّديًا  الح�سين  الإمام  كان  فقد  فيه, 

الفعل  طراز  من  لي�ست  اأخرى  ن�ساطات  خاللها  مار�س   ,
(1(

�سنوات ع�سر 

ال�ست�سهادّي في كربالء, ولكن بمجّرد اأن �سنحت له الفر�سة لالإتيان بعمل 

بين  من  تفلت  يَدْعها  ولم  بها,  وتم�ّسك  ونه�س  الفر�سة  تلك  ا�ستغّل  كبير 

يديه.

لهذه الأبعاد الثالثة طابع م�سيرّي, وهي على هذا النحو في كّل العهود. 

وفي اأحداث ثورتنا اأي�سًا منح الباري تعالى اإمامنا الخمينّي منزلة رفيعة 

, و�سانه وحفظه وخّلده بالرغم من كّل القوى المادّية 
(2(

{ ڍ  ڍ  ڌ}

.
(3(

وال�ستكبارّية في العالم التي كانت تكيد له المكائد وت�سعى للق�ساء عليه

الوفاء

 الواردة عن الأئّمة R ب�ساأن اأبي الف�سل 
(5(

 والكلمات
(4(

في الزيارات

والثانية  الب�سيرة,  الأولى  خ�سلتين:  على  التاأكيد  تّم   ,Q العّبا�س

الوفاء. 

)1)  رو�سة الواعظين, �س195؛ ك�سف الغّمة, ج2, �س250؛ بحار الأنوار, ج44, �س200.

)2)  �سورة مريم, الآية 57.

الحر�س,  يوم  بمنا�سبة  الم�سلحة  للقّوات  ة  الخا�سّ والوحدات  الحر�س  منت�سبي  من  �سخمة  ح�سود  في    (3(

1377/9/2�س- 1999/11/23 م.

)4)  كامل الزيارات, �س440-442؛ بحار الأنوار, ج98, �س219-217.

)5)  �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س89؛ عمدة الطالب, �س356.
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في  تجّلى  ما  اأكثر  تجّلى  فقد   Q العّبا�س الف�سل  اأبي  وفاء  اأّما 

بلوغه �سريعة الفرات من غير اأن ي�سرب قطرة من الماء, فالم�سهور على 

؛ اإّل اأّن 
(1(

الأل�سنة اأّن الإمام الح�سين Q بعث باأبي الف�سل لجلب الماء

الذي راأيته في الروايات المعتبرة الواردة في كتب مثل »الإر�شاد« للمفيد, 

و»اللهوف« لبن طاوو�س يختلف قلياًل عّما ذكرته؛ فقد جاء في هذه الكتب 

 R المعتبرة اأّن العط�س قد ا�ستّد بالأطفال وبلغ مبلغه من حرم اآل البيت

معًا   L الف�سل واأبو  الح�سين  الإمام  فذهب  الأخيرة,  اللحظات  في 

نهر  من  �سعبة  هي  التي  الفرات-  �سريعة  اإلى  وتوّجها   ,
(2(

الماء طلب  في 

من  هما  الثنان  هذان  الماء.  بع�س  على  يح�سالن  لعّلهما  الفرات- 

الإمام  القتال,  �ساحة  في  دائمًا  معًا  كانا  وقد  والأقوياء  ال�سجعان  الإخوة 

 لكّنه لم يكن ُي�سّق 
(3(

الح�سين Q بعمره الذي �سارف على ال�سّتين عامًا

اأبو الف�سل العّبا�س الذي جاوز  له غبار في الب�سالة والقّوة, واأخوه ال�ساّب 

, بما يتمّيز به من خ�سال يعرفها الجميع. فهذان الأخوان 
(4(

الثالثين بقليل

كّل منهما يحمي ظهر  وكان  الحرب,  �ساحة  الآخر في  اأحدهما  يفارق  لم 

اإلى  الو�سول  في  اأماًل  الأعداء  �سفوف  وتخلُّل  القتال  ا�ستداد  عند  الآخر 

الفرات وجلب الماء. وخالل هذه الجولة القا�سية من المعركة وجد الإمام 

 Q فجاأة باأّن العدّو قد ف�سل بينه وبين اأخيه العّبا�س Q الح�سين

لدى ا�ستداد القتال؛ وفي هذه المعمعة كان اأبو الف�سل قد اقترب من الماء 

للعودة  قربًة  مالأ  فاإّنه  الروايات,  في  جاء  وكما  النهر.  �سريعة  اإلى  وو�سل 

باأن  لنف�سه  الحّق  واحد  كّل  يعطي  الحالة  هذه  مثل  وفي  الخيام؛  اإلى  بها 

)1)  المنتخب للطريحّي, ج2, �س305-306؛ بحار الأنوار, ج45, �س41.

)2)  اللهوف, �س69-70؛ بحار الأنوار, ج45, �س50.

)3)  تاريخ الأئّمة, �س8؛ المعجم الكبير, ج3, �س98؛ بحار الأنوار, ج45, �س90.  

)4)  اإعالم الورى, ج1, �س395؛ �سّر ال�سل�سلة العلوّية, �س89.
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يروي ظماأه, ولكّن اأبا الف�سل العّبا�س Q اأظهر وفاءه في هذا الموقف 

 ,»Qفذكر عط�س الح�شين« ال�سعب. فعندما غرف غرفة من الماء 

ورّبما  وبناته,  اأطفاله  اأطلقها  التي  العط�س..  العط�س..  �سيحات:  وتذّكر 

 .
(1(

تذكر بكاء علّي الأ�سغر وظماأه, فلم ي�سرب واألقى الماء وغادر ال�سريعة

)1)  في خطبة �سالة الجمعة طهران, 1379/1/26�س- 2001/4/15 م. 
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Q رفض الحرص على الدنيا في ثورة اإلمام الحسين

كتب الإمام الح�سين Q و�سّيته التاريخّية لأخيه محّمد بن الحنفّية 

عند خروجه من المدينة وتوّجهه اإلى مّكة والتي قال فيها:

»اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول مف�شداً ول ظالماً, اإّنما خرجت لطلب 

الإ�شالح في اأّمة جّدي«.

اأي: يا �سعوب العالم, يا اأخي محّمد! يا اأهل المدينة, اأّيها الّنا�س الذين 

اأجيال  يا  يزيد!  عار حكومة  ظّل  في  الإ�سالمّي  العالم  اأقطار  في  يعي�سون 

تاريخ الب�سرّية الآتية! اعرفوا ما هو هدف هذه الثورة.

ليزيد  المف�سوحة  الدعائّية  الح�سين Q لالأبواق  الإمام  ي�سمح  لم 

اأن   Qالح�سين الإمام  يريد  وت�سّيعها.  اأهدافه  ت�سّتت  اأن  معاوية  بن 

يو�سل الحقيقة اإلى اآذان الجميع واأن يفهم الجميع: »اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول 

بطراً ول مف�شداً ول ظالماً«.

 كيزيد؛ 
ٍ
والخال�سة اأّنه:لم اأخرج لدوافع مادّية؛ ولم اأخرج لك�سب مقام

منها  وال�ستفادة  مادّية  منفعة  لك�سب  التافهين  الدنيا  كطاّلب  اأُثر  لم 

�سخ�سّيًا. لم اأذهب اإلى كربالء اهتمامًا بدنياي المادّية؛ اإّنما كانت حركتي 

مّكة  اإلى  ثّم عزمت  المدينة  لقد خرجت من  اآخر.  لأجل هدف  وخروجي 
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لأقتلع هذا الف�ساد الذي اأوجَدْته الحكومة اليزيدّية والأموّية. لقد اأعددت 

نف�سي للت�سحية وال�سهادة لكي اأ�سّطر بدمي وت�سحيتي خّط البطالن لكّل 

لهذا  الفا�سد  الأ�سا�س  اأزلزل  لكي  اأتيت  لقد  اليزيدّية.  والخطط  التدابير 

 .
(1(

النظام وهذه الحكومة

التلّوث بالدنيا؛ عائق أمام مواجهة جهاز الظلم والفساد

عندما نتحّدث عن ف�شاد الجهاز ]ال�سلطة[ من الداخل, فمعنى ذلك: 

والمهلكة المعدية  الأخالقّية  اأمرا�سهم  ينقلون  المجتمع  في  اأفراد   ظهور 

- الدنيوّية وال�سهوانّية - تدريجّيًا اإلى باقي اأفراد المجتمع. 

الذي  والروية  والمبادرة  القلب  �ساحب  هو  من  الحالة,  هذه  مثل  في 

الأمر  هذا  مثل  �سيحدث  هل  معاوية؟!  بن  يزيد  نظام  لمواجهة  �سيم�سي 

حينها؟ فمن هو اّلذي كان يفّكر بمواجهة النظام اليزيدّي الظالم والمف�سد 

في ذلك الزمان؟ 

في مثل تلك الأو�ساع حدثت النه�سة الح�سينّية العظيمة, اّلتي واجهت 

العدّو مثلما واجهت روحّية ال�سعي للراحة والر�سا بالف�ساد المهلك المنت�سرة 

. يعني اأّن الإمام الح�سين  بين الم�سلمين العادّيين وعاّمتهم. وهذا اأمٌر مهمٌّ

 .
(2(

بن علّي L قام بعمل اأيقظ وجدان الّنا�س

)1)  كلمته في 1357/8/29�س- 1979/11/20 م.

1371/11/6�س-  �سعبان,   3 بمنا�سبة  الع�سكرّية  والقّوات  الثورّي  الحر�س  عنا�سر  من  جمع  في    (2(

1993/1/26م.
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الغفلة عن طريق اإلمام الحسين Q نتيجة طلب الدنيا

هدف الإمام الح�سين Q هو ذلك الهدف الذي يظهر في كلماته, مثل:

خرجت  واإّنما  مف�شداً  ول  ظالماً  ول  بطراً  ول  اأ�شراً  اأخرج  لم  »اإّني 

(1(

لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي« 

اأو »اأّيها الّنا�س اإّن ر�شول اهلل P قال: من راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً 

لحرم اهلل ناكثاً لعهد اهلل فلم يغّير عليه بقوٍل ول فعٍل, كان حّقاً على اهلل 

.
(2(

اأن يدخله مدخله«

نف�شه  اهلل  لقاء  على  وموّطناً  مهجته  فينا  باذًل  كان  »فمن  قوله:  اأو 

 .
(3(

فليرحل معنا«

كّل من هذه الكلمات در�س وف�سل. 

ڦ   ڄ   فالكالم هنا عن لقاء اهلل, والهدف من خلق الب�سر, و { 

 .
(4(

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  } 

كّل هذه الم�ساعي والم�ساّق لأجل هذا الأمر { ڃ  } , فمن كان موّطنًا 

البيت  المكوث في  له  يجوز  ول  الح�سين,  مع  فليرحل  نف�سه  لقاء اهلل  على 

.Qوالتعّلق بالدنيا ومتاعها والغفلة عن طريق الح�سين

فيجب اأن نتحّرك, وهذا يبداأ بتهذيب النف�س ثّم التحّرك اإلى المجتمع 

.
(5(

والعالم

)1)  بحار الأنوار, ج44, �س329.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

)3)  اللهوف, �س38؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر, �س86؛ بحار الأنوار, ج44, �س367.

)4)  �سورة الن�سقاق, الآية: 6.

1374/3/3�س-  الحرام,  محّرم  �سهر  قدوم  اأعتاب  على  العزاء  وقّراء  والمبّلغين  العلماء  لقاء  في    (5(

1996/5/24 م.
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اجتناب الحرص على السلطة

ينقل عن الإمام الح�سين Q اأّنه قال: »اللهّم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن 

.
(1(

ما كان مّنا تناف�شاً في �شلطان ول التما�شاً من ف�شول الحطام«

اللهّم اإّنك تعلم اأّن حركتنا, ثورتنا, مواجهتنا هذه للظلم وال�ستكبار لي�ست 

ملّذات  تعود  حّتى  لأنف�سنا,  �سيء  ك�سب  لأجل  ولي�ست  مقام..  اإلى  للو�سول 

الدنيا وحلوها علينا وحّتى نّدخر المال والثروة و.. ولي�ست لكي نك�سب ب�سعة 

.
(2(

�سباحات اإ�سافّية نتمّتع بها في حياتنا الزهيدة وال�سريعة النق�ساء

اجتناب التفكير النفعّي الخاطئ

يحيا الإ�سالم اليوم بدماء الإمام الح�سين بن علّي L؛ ولم يت�سّرف 

الإمام الح�سين Q انطالقًا من التفكير النفعّي, كما فعل بع�سهم في 

وندافع  الحياة  قيد  على  نبقى  علينا؟!  ُيق�سى  لماذا  وقال:  الع�سر,  ذلك 

عن الإ�سالم. كان لبع�سهم مثل هذا المنطق. وهم لم يدركوا اأّنه متى كان 

اأّمة, فلن يعود  اأو  اأو �سعب  البقاء على قيد الحياة هو الهّم الأكبر لإن�سان 

.
(3(

با�ستطاعتهم الدفاع عن اهلل وعن الإ�سالم والقيم

Q الحسين  اإلمام  طريقة  بالحكومة؛  ق 
ّ

التعل بدل  اإليمان  شعلة 

على  هوؤلء  ويحّفز  القلوب  يحّم�س  كان  الذي  الوحيد  الأمل  ب�سي�س 

المحنة  �سنّي  من  تالهما  وما   
و1963م[)4)  1962[ عاَمْي  خالل  التحّرك 

وال�سطهاد في ال�سجون, هو الإيمان بالجهاد, ل الرغبة في بلوغ ال�سلطة. 

)1)  تحف العقول, �س239؛ بحار الأنوار, ج97, �س81-80.

)2) في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام, 1378/1/23�س- 2000/4/12 م.

)3)  في لقائه عوائل �سهداء كتيبة الحر�س » قدر 9«, 1363/2/24�س- 1985/5/14 م. 

)4)  بداية اإرها�سات الثورة والتحّركات ال�سعبّية وبيانات الإمام والعتقالت والإبعاد و...
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اأّنه كان له  وهذا الخّط هو ذاته خّط الإمام الح�سينQ, غاية الأمر 

الإمكانّيات  تتوّفر  فتارة  متغّيرة؛  والمكانّية  الزمانّية  والظروف  طرفان 

فيوؤول  الإمكانّيات  هذه  تنعدم  وتارة  رايتها,  الإ�سالمّية  الحكومة  فترفع 

.
(1(

الخّط اإلى ال�سهادة؛ وكثيرًا ما �سهدنا نظير ذلك عبر التاريخ

اإلمامة؛ النقطة المقابلة للحكم بالقّوة والخداع 

تعني  فالإمامة  لها.  ومناق�سة  ال�سلطنة  لماهّية  مغايرة  الإمامة  ماهّية 

القيادة الروحّية والمعنوّية والرتباط بالّنا�س بالرباط العاطفّي والعقائدّي, 

واأّما ال�سلطنة فتعني حكومة القّوة وال�سّدة والخداع بال اأدنى عالقة معنوّية 

اأو عاطفّية اأو عقائدّية. فالإمامة وال�سلطنة تقفان على طرفي نقي�س تمامًا. 

�سوى  ت�ستهدف  ول  الأّمة  اأجل  ومن  الأّمة  و�سط  في  حركة  الإمامة  اإّن 

الخير. بينما تعني ال�سلطنة تلك ال�سلطة المتجّبرة الآخذة باأعناق الّنا�س, 

وتعمل  ة,  خا�سّ فئة  اأجل  من  م�سالحهم  وتتجاهل  حقوقهم,  تهدر  والتي 

لإثراء الطبقة الحاكمة واإ�سباع نزواتها..

ما راأيناه في زمن ثورة الإمام الح�سينQ هو تلك الثانية ل الأولى, 

اأي اأّن يزيد الحاكم لم يكن على عالقة بالّنا�س, ولم يكن من اأهل العلم, 

في  الجهاد  في  �سابقة  له  تكن  لم  كما  حكيمًا,  ول  نقّيًا  ول  تقّيًا  يكن  ولم 

�سلوكه  يكن  ولم  الإ�سالم,  بمعنوّيات  ذّرة  قدر  يوؤمن  يكن  ولم  اهلل,  �سبيل 

اأّي  عن  عاريًا  كان  عاقل؛  قول حكيم  قوله  يكن  ولم  موؤمن,  اإن�سان  �سلوك 

لالإمام  الفر�سة  �سنحت  الظروف  هذه  مثل  وفي   .P اهلل بر�سول  �سبه 

الح�سين Q ليقوم بثورته, وهو الإمام الذي كان يجب اأن يخلف ر�سول 

اهلل P في اأداء مهّمته. 

)1)  في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام, 1378/1/23�س- 2000/4/12 م.
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لو نظرنا اإلى هذه الق�سّية, في الظاهر, فاإّن هذه الثورة ثورة على حكومة 

اأجل  من  ثورة  الباطن, فهي  حيث  من  واأّما  ال�سعبّية,  وغير  الفا�سدة  يزيد 

الّنا�س  اإنقاذ  وبغية  والكرامة  والإيمان  العلم  �سبيل  وفي  الإ�سالمّية  القيم 

من الف�ساد والنحطاط والجهالة. ولهذا فاإّن الإمام الح�سين Q لدى 

خروجه من المدينة كتب و�سّيته التاريخّية لأخيه محّمد بن الحنفّية والتي 

قال فيها: 

»اإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول مف�شداً ول ظالماً, اإّنما خرجت لطلب 

.
(1(

الإ�شالح في اأّمة جّدي«

)1)  بحار الأنوار, ج44, �س329.



ةمجرةأة وةم�شجاعا
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ر بالبطولة والشجاعة
ّ

شهر محّرم يذك

ي�سادف في هذا العام اأن تلتقي الذكرى ال�سنوّية لأ�سبوع الدفاع المقّد�س 

مع اأّيام محّرم الحرام. وهذا ي�سّكل مدعاة لنا لنعود بذاكرتنا اإلى هوؤلء 

العظماء الذين �سّطروا لنا درو�سًا خالدة في العزيمة والإرادة وال�سجاعة 

والب�سيرة الثاقبة.

وبالرغم من اأّن الإمام الح�سين Q انتهى الأمر به في �ساحة القتال 

الظاهرّي بالقتل وال�سهادة, اإّل اأّنه هو الذي فاز وحّقق الّن�سر واقعًا.

اهلل  بعون  اأي�سًا-  قادرًا  و�سيكون  ينت�سر,  اأن  ا�ستطاع  اأي�سًا  �سعبنا 

�ساحة  في  حّتى  بالتراب,  اأعدائه  اأنوف  غ  يمرِّ اأن  على   - وف�سله  وتوفيقه 

القتال الظاهرّي اأي�سًا, و�سيت�سّنى لأبناء �سعبنا في الوقت عينه اأن ياأخذوا 

بثاأر اأ�سالفهم الما�سين.

المنطق الحسينّي يعني عدم الخوف من الموت

عندما نقول اإّن الح�سين بن علّيL قد انت�سر, فدليل هذا الكالم 

محور  التاريخ,  طول  على  الح�سينّي,  المنطق  جعل  من  كّل  اأّن  وتوجيهه 

عمله قد انت�سر ول �سّك؛ المنطق الح�سينّي يعني عدم الخوف من الموت. 

المنطق الح�سينّي يعني ترجيح الحّق على الباطل باأّي ثمن كان. المنطق 
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الح�سينّي يعني عدم تقليل اأ�سحاب الحّق وعدم تكثير اأهل الباطل في اأّي 

. المنطق الح�سينّي يعني الأمل الالنهائّي حّتى لو كانت 
(1(

حجم وعدد كانوا

 
(2(

الآمال تبدو �سئيلة في الظاهر.

عاشوراء درس الصمود والفداء والشجاعة

اغتنام.  اأّيما  الأّيام  هذه  اغتنموا  وعا�سوراء؛  محّرم  اأّيام  قدر  اعرفوا 

القلب  قّوة  لنا  تهب  وت�سحيته  علّي L و�سهامته  بن  الح�سين  ذكر  اإّن 

والإرادة. ل نجد في كّل التاريخ مثياًل لتلك ال�سجاعة وتلك الت�سحية. وعلى 

الإخوة الأعّزاء قّراء العزاء والعلماء المحترمين, اإذا خطبوا وتحّدثوا بذكر 

الم�سيبة, اأن يهتّموا اأكثر بجنبة الت�سحية والفداء واأن ي�ستندوا اإلى الدر�س 

الذي يوؤخذ منها.

نحن  يعّلمنا,  لنا.  در�س  الأ�سا�س  في  الإمام Q هو  عمل  اإّن 

الم�سلمين, كيف ندافع عن ديننا. لم يقع اأّي واحد مّنا حّتى الآن في ظروف 

الإمام الح�سين Q. فهناك فرق كبير بين كربالء)الح�سين( وكربالء 

خوز�ستان واإيران. ول ترقى حادثة ول ق�سّية مّر فيها ال�سعب الإيرانّي مهما 

 Qاإلى �سّدة وعظمة ومرارة واقعة الإمام الح�سين كانت موؤلمة ومّرة 

ولن ترقى؛ لكن الإمام Q قاوم و�سمد وا�ست�سهد ب�سجاعة ولم يتراجع. 

ينبغي اأن نتعّلم ذلك. لقد تخّلى الإمام الح�سين Q عن كّل �سيء في 

.
(3(

�سبيل الإ�سالم. وهذا در�س علينا اأن نتعّلمه

)1)  اأي عدم اعتبار الحجم والعدد معيارًا في الحركة والنت�سار.

)2)  في جمع من عنا�سر وم�سوؤولي فيلق الإمام الر�سا Q, 1367/5/23�س- 1989/8/14 م.

)3)  في جمع من عنا�سر وقادة لواء قمر بني ها�سم, 1367/5/26�س- 1989/8/17 م.
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أهّمّية الشجاعة في مواجهة نظام الظلم

اأهّمّية  على  نقف  لن  فاإّننا  نفهمها  لم  ما  براأيي-  مهّمة-  نقطة  توجد 

النظام  ذلك  اأّن  وهي  المختلفة؛  اأبعاده  الح�سين Q في  الإمام  عمل 

يتواَن عن ذلك ولم  والق�سوة,  ال�سّدة  اليوم نظير في  له في ذلك   لم يكن 

- فيما لو نظرنا من جهة ال�ستقرار والطمئنان الداخلّي لذلك النظام-؛ 

ويرفع  يعتر�س   من  هناك  كان  معاوية,  زمن  في  اأّنه  ترون  ال�سبب  ولهذا 

اأ�ساحوا   
(1(

�سنوات ثالثًا التي دامت  يزيد  ابنه  ولكن في حكومة  ال�سوت؛ 

 Qة في ال�سنة الأولى- عندما بداأ الإمام الح�سين بوجوههم- وخا�سّ

حركته العظيمة ولم ينب�سوا ببنت �سفة!

لماذا كان لدى بع�سهم, الجراأة على رفع ال�سوت ومواجهة تلك القدرة 

ال�سيا�سّية التي كانت لمعاوية  ال�سيا�سّي المحّنك والقوّي والذي كان يّت�سع 

اآ�سيا  اأق�سى  اإلى  اأوروبا  نفوذه لي�سمل بالدًا وا�سعة مترامية الأطراف من 

المراحل  في  اأ�سخا�س  ُعرف  لماذا  ؟ 
(2(

خرا�سان اأطراف  اأي  الو�سطى 

 -Qال�سابقة- اأي في عهد الخلفاء ال�سابقة ما خال عهد اأمير الموؤمنين

قد ا�ستفادوا من امتيازات ا�ستثنائّية؛ اإّل اأّنهم �سكتوا في زمن يزيد؟!

اأ�سخا�سًا اأّن  من  الرغم  على  والهتمام  بالتاأّمل  الظاهرة جديرة   هذه 

 ,
(3(

- بعد ثورة كربالء - كعبد اهلل بن الزبير كانوا قد نه�سوا في مكان ما

؛ اإّل اأّن كّل 
(4(

اأو جماعة المدينة الذين ذهبوا اإلى يزيد بهدف الق�ساء عليه

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س384-383.

)2)  اأطل�س العالم, �س176.

)3)  اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س319-320؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س348.

)4)  تاريخ اليعقوبّي, ج2, �س250-251؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س332؛ اإعالم الورى, ج1, �س96.
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ذلك قد ح�سل بعد ثورة الإمام الح�سين Q؛ فمع اأّن هوؤلء تحّركوا, 

بيدوا.
ُ
لكن قد ُق�سي عليهم واأ

على  هجموا  حيث 
(1(

ثالث اأو  �سنتين,  بعد  »الحّرة«  واقعة  حدثت   

المدينة- التي هي مركز الإ�سالم وفيها بيت الر�سول وبيوت الخلفاء- بهذا 

ة في ال�سنة  . كان الرعب والإرهاب والق�سوة في عهد يزيد- خا�سّ
(2(

ال�سكل

الأولى لعهده- �سيئًا ل يو�سف. لذلك نرى اأ�سخا�سًا لم يحّركوا �ساكنًا اأمثال 

وغيرهم  نف�سه-  الزبير  وابن  جعفر,  وابن  عّبا�س,  ابن  الثالثة-  العبادلة 

نرى  الظروف-  فهم  هنا  المهّم  ومن   - كهذه  ظروف  ظّل  ففي  وغيرهم. 

نظامًا بهذا ال�ستقرار والقّوة والنفوذ والنت�سار, بحيث لم يجروؤ �سخ�س 

راأ�سه بوجهه؛ ولكن فجاأة نرى  اأن يرفع  النائية,  الأطراف  اأق�سى  ولو في 

�سخ�سًا واحدًا فقط يقف في مقابله ويدعوه للمواجهة ب�سجاعة. هذا هو 

.Q الواقع ال�سيا�سّي الذي كان �سائدًا في ق�سّية الإمام الح�سين

Q جّو الرعب الحاكم وثورة اإلمام الحسين 

ووقاحة  وفظاظة  ق�سوة  تزداد  الباطل  ال�سلطوّي  النظام  �سطوة  كانت 

يومًا بعد يوم. لم يكن هناك مجال لأّي اأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

بالمعروف  الآمرين  جعل  الذي  الحّد  اإلى  م�سيطرًا  الرعب  جّو  كان 

والناهين عن المنكر يناأون باأنف�سهم عنه. حّتى اإّن اأ�سخا�سًا ك� »عبد اهلل 

ي�سعون  كانوا   - والج�سارة  بالجراأة  المعروفين  من  نف�شه«,-  الزبير  بن 

كانت  والأجواء  الأو�ساع  اأّن  اأي  الخالفة؛  بجهاز  ال�سطدام  عدم  اإلى 

�سعبة وقا�سية جّدًا؛ بحيث اإّن �سخ�سًا كعبد اهلل بن جعفر ابن اأخي اأمير 

)1)  الفتوح, ج5, �س156؛ تذكرة الخوا�س, �س260-259.

)2)  في لقاء اأع�ساء لجنة مرا�سم ذكرى رحيل الإمام الخمينّي } 1375/3/2�س- 1997/5/23 م.



- 243 -

ا
ع

جا
�ش

ةم
و

ة 
رةأ

ج
ةم

من  للتقّرب  ي�سعى  كان   
(1(

O زينب  وزوج  الموؤمنين Q و�سهره 

وكذلك  مت�سّورًا,  ال�سيء  هذا  غير  اأ�ساًل-   - يكن  لم  اإذ  الخالفة؛  جهاز 

الأمر �سخ�س ك� »عبد اهلل بن عّبا�س« الذي انزوى وناأى بنف�سه عن الّنا�س 

في  الف�ساحة  اأ�سحاب  من  كانوا  اأّنهم  بمعنى  زاوية.  في  الجلو�س  واختار 

ومن  وقري�س«  ها�شم  »بني  كبار  واأبناء  البارزة  ال�سخ�سّيات  ومن  الل�سان 

ال�سباب المعروفين في �سدر الإ�سالم؛ وكّل واحد منهم له تاريخ طويل من 

بالك  فما  الميدان؛  اإلى  لينزلوا  الجراأة  لديهم  يكن  لم  هوؤلء  الإنجازات؛ 

بعاّمة الّنا�س؟!

المدينة  في  كذلك  كان  بل  فح�سب؛  ال�سام  في  كذلك  الأمر  يكن  ولم 

اأي�سًا- فلكم اأن تقارنوا و�سع المدينة ببقّية المناطق الأخرى التي لم يكن 

لها تلك الموقعّية المركزّية. هكذا كانت اأو�ساعها, ذلك الختناق العجيب 

والغريب.

كانت حركة الإمام الح�سين Q ونه�سته في ذلك الوقت لقمع تلك 

ال�سلطة.

عدم اضطراب اإلمام الحسين Q في ظروف الغربة

في كربالء ذلك اليوم, عندما حا�سره ثالثون األفًا من الأراذل والأوبا�س 

اأعّزائه  من  معه  ومن  هو  وهّددوه   ,
(2(

المائة يبلغوا  لم  الذين  اأ�سحابه  مع 

بالموت, كما هّددوا ن�ساءه وحرمه بالأ�سر؛ لم تبُد على هذا الرجل الإلهّي 

 .
(3(

والعبد الرّبانّي العزيز في الإ�سالم ذّرٌة من ال�سطراب

)1)  الطبقات الكبرى, الخام�سة2, �س5-6؛ الغارات, ج2, �س694.

)2)  الفتوح, ج5, �س101؛ الإر�ساد, ج2, �س95؛ بحار الأنوار, ج45, �س4.

)3)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1379/1/26�س- 2001/4/15 م.





ةمحكّا وةم�شالبا
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حكمة زينبO وصالبتها في ثورة عاشوراء

اأبعاد  تر�سيم  يمكننا  ل  الواقع  في  O؛  الكبرى  زينب  اإلى  انظروا 

اإّن الحديث عنها في  O في ب�سع جمل, كما  �سخ�سّية زينب الكبرى 

مطّولت الكالم وال�سعر لي�س ممكنًا. 

على الإن�سان اأن يتعّرف اإلى تلك الأو�ساع والظروف واأن يلم�سها واأن يدرك 

العمل الذي قامت به زينب O ليفهم اأّي عظمة كانت لها  O! ل 

يمكننا اأن نوؤّدي حّق زينب الكبرى من بعيد, بالل�سان وبالإ�سارة وبمثل هذه 

الكلمات. لننظر اإلى اأعماق �سخ�سّية امراأة تعلم اأّن هذا الجمع في طريقه 

اإلى جهاد غير متكافئ, ول انت�سار ظاهرّيًا ول دنيوّيًا فيه؛ ومع اأّنها تعرف 

ذلك؛ فقد تحّركت مع هذا الجمع؛ اأي اأّنها تحّملت الأخطار.

ففي هذا ال�سفر كان الخطر وال�سدائد. اإ�سافة اإلى ال�سدائد والأخطار, 

ال�سخ�سّية,  والمتاعب  الم�ساعب  من  بكثير  واأكثر  اأهّم  �سيء  هناك  كان 

وهو الم�سوؤولّية.

ك���ان���ت زي���ن���ب ال��ك��ب��رى O ت�����درك اأّن�����ه ل���و اف��ت��ق��دت اأخ���اه���ا 

الح�سين Q فلي�س هناك �سخ�س تليق به قيادة هذا الجمع ورعايته 
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المرارة والتعقيد؛  انتظار هذا الجمع م�سيٌر فيه  واإدارت��ه. فقد كان في 

علوّية,  بقابلّيات  كرجل  واأ�سحت  البحر  اأم��واج  عباب  واجهت  ذلك  ومع 

كاأمير الموؤمنين Q, كالنبّي الأكرم P, ومثل اأخيها الإمام الح�سين 

في  ثّم  التعقيد.  وال�سديد  ال�سعب  الميدان  هذا  ودخلت   ,Q  نف�سه

المراحل كّلها, اأّدت دور حكيِم �سجاع قدير يمتاز بجاذبّية باهرة. وكاأّنها 

بناًء عليه خطوة خطوة, فلم  لبرنامجها من قبل, وتحّركت  قد خّططت 

وتوّقعتها  ال��ح��وادث  ه��ذه  بجميع  تنّباأت  قد  وكاأّنها  ال��ح��وادث؛  تفاجئها 

وراأتها. وكان لديها لكّل حادثة جوابها وعالجها المنا�سب وعملت طبقًا 

العا�سر,  ُظهر  العا�سر,  �سباح  عا�سوراء,  ليلة  المثال:  �سبيل  على  لذلك. 

ع�سر العا�سر, ليلة الحادي ع�سر, عندما التهمت النيران الخيام, اأثناء 

الخروج من كربالء مع جمع من الن�ساء والأطفال بدون راع اأو كفيل, ومع 

اأو الجلو�س؛ كانت هكذا في مثل هذه  ابن اأخ عليل ل يقوى على الوقوف 

كانت  التي  التجارب  من  واح��دة  تكفي  الأو�ساع.  تلك  كّل  وفي  الظروف 

تواجه زينب ليل نهار؛ لو اأّنها واجهت �سخ�سًا في حياته وا�ستطاع اّتخاذ 

القرار المنا�سب بوقته واأن يوؤّدي ما عليه ب�سكل �سحيح, فهو جدير باأن 

التاريخ.  في  ا�سمه  ي�سّجل  واأن  وافتخار,  فخار  لوح  وُيمنح  د  ويمجَّ ُيرفع 

فقد وقعت حوادث مهّمة عّدة في حياة هذه المراأة العظيمة وخالل مّدة 

ق�سيرة وقد تعاملت معها كّلها بحكمة و�سجاعة وقّوة, وكان تعاملها مع 

هذه الأحداث باعثًا على التعّجب.

O الصبر والحكمة في سلوك السّيدة زينب

عندما ُيبتلى الإن�سان بم�سيبة ما فاإّنه ل ي�ستطيع القيام حّتى باأعماله 

اليومّية. عندما يكون م�سطربًا, يواجه م�سكلة ما تجل�س على �سدره كجبل؛ 
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فهو يفتقد القّوة والن�ساط حّتى لهذه ال�سالة التي يريد القيام بها. لي�س 

لديه قدرة على الحديث حّتى مع رفيق اأو �سديق, واإذا كان م�ساركًا في جل�سة 

م�سامرة, فلي�س لديه الَحْيل والقّوة, ولي�س با�ستطاعته القيام بعمل. في ذلك 

الوقت, كانت هناك امراأة مع كّل ذلك الحزن, مع جبال الغّم الثقيلة, مع 

معاينتها لمقتل اأولئك الرجال, وتلك ال�سدائد, ا�ست�سهاد اأبنائها, اإخوتها, 

يكن هناك  ولم  المّرة,  الحادثة  تلك  بها  اأحاطت  وقد   ,
(1(

ت�سرذم عائلتها

في العالم كّله اآنذاك عين تدمع لها اأو تغتّم لحالها؛ مثل ذلك الغّم الكبير 

ما الكبار والعظماء؛  وتلك الحادثة القا�سية والقا�سمة للظهر يمكن اأن ُيحطِّ

امراأة,  على  والمّرة  القا�سية  الحوادث  ع�سرات  تدافعت  الوقت  ذلك  في 

اأي�سًا  تعجز  لم  �سوابها؛ فهي  تفقد  ولم  ت�سعف  لم  اأّنها  اإلى  اإ�سافة  لكّنها 

عن الت�سميم واّتخاذ القرار, بل اأدارت الأمور وتدّبرت الأحوال على اأف�سل 

وجه, وبقيت بكامل قدرتها ومهارتها توّجه دّفة تلك ال�سفينة التي تقّطعت 

وتحّطمت بفعل تالطم اأمواج عاتية, وتحافظ عليها وترعاها للو�سول اإلى 

.
(2(

المق�سد المطلوب؛ هذه هي عظمة زينب

في ذلك العالم ال�سعب, بقدر ما كانت �سهادة الح�سين Q �سامخة 

ذلك  واإلى  الإ�سالم  �سدر  بدءًا من  اأخرى  �سهادة  اأّية  عن  وتختلف  متاأّلقة 

اليوم, ول يمكن مقارنة اأّي يوم- ل في ع�سر النبّي P ول ع�سر الإمام 

 O ول في زماننا- بيوم عا�سوراء؛ كان لزينب ,Q اأمير الموؤمنين

ولحركتها ذلك القدر من العظمة اأي�سًا.

)1)  الإر�ساد, ج2, �س125-126؛ ال�ستيعاب, ج1, �س396؛ بحار الأنوار, ج45, �س63-62.

)2)  في لقاء جمع من الممّر�سات والأخوات بمنا�سبة يوم الممّر�س, 1365/10/15�س- 1987/1/5 م. 
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كّل  اجتماع  في  اإّنما  وح�سب؛  �سبرها  في   O زينب  عظمة  لي�ست 

في  العظيمة  التاريخ  و�سخ�سّيات  عظيم  لإن�سان  المتاأّلقة  الخ�سو�سّيات 

�شهر  من  الأخيرة  الأّيام  تلك  خالل  الحمل  هذا  اأو�سلت  اإذ  المراأة,  هذه 

محّرم حّتى رجوعها اإلى المدينة واأودعت الأمانة واأتّمت م�سوؤولّيتها, حيث 

- اأعظم الحوادث على اأف�سل وجه وبحكمة 
(1(

اأدارت- خالل �شهر اأو �سهرين

.
(2(

متعالية؛ هي اإن�سانة ذات امتياز عظيم

)1)  اإقبال الأعمال, ج3, �س100؛ بحار الأنوار, ج98, �س335-334.

)2)  في لقاء جمع من الممّر�سات والأخوات بمنا�سبة يوم الممّر�س, 1365/10/15�س.  



ة  طلب ةمعزم

و�ش�اعا ةمّجق
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ّ
اإلمام الحسين Q مظهر العز

التاّم  والنموذج  الحقيقّية  العّزة  مظهر  علّي L هو  بن  الح�سين 

المادّي في  النظام  هذا  اأ�سرى  نحن  اإلينا  بالن�سبة  �شواء  والفخار,  للمجد 

 العالم, اأو حّتى بالن�سبة اإلى الأبرار وال�سّديقين في عالم الملكوت. الإمام 

 .
(2( (1(

الح�سين Q مظهر العّزة, وهو الذي قال: »هيهات مّنا الذّلة«

ة والفخر الحسينّي
ّ
األبعاد الثالثة للعز

»العّزة والمجد الح�شينّي«, فاأّية عّزة هذه, واأّي   هو عام 
(3(

هذا العام

 مجد هذا؟ وبَم هذا الفخار والمجد يا ترى؟ اإّن العارف بحركة الح�سين بن 

هذه  على  نطّل  اأن  لنا  اأّي عّزة كانت هذه العّزة. يمكن  علّي L يدرك 

ثالثة  اأبعاد  خالل  من  التاريخ,  خّلدها  التي  الكبرى  الح�سينية  النه�سة 

هذه  من  كّل  غيره في  من  اأكثر  الأنظار  يلفت  ما  واإن  روؤى.  ثالث  توؤّطرها 

الأبعاد هو ال�سعور بالعّزة وال�سموخ والفخر:

الإمام  به  قام  ما  وهذا  قوّي؛  باطٍل  بوجه  الحّق  ثورة  هو  الأّول:  البعد 

الح�سينQ ونه�ست به حركته الثورّية الإ�سالحّية.

ج14,  دم�سق,  مدينة  تاريخ  في:  ب�سيط  اختالف  مع  �س83؛  ج45,  الأنوار,  بحار  �س39؛  الأحزان,  مثير    (1(

�س219.

)2)  بيان راأ�س ال�سنة, وبيان النوروز, بداية العام 1381�س- 2002 م. 

)3)  عام 1381�س. )2002م(.
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تج�سيدًا  كانت   Lعلّي بن  الح�سين  نه�سة  اأّن  هو  الآخر:  والبعد 

للمعنوّيات والأخالق. 

والمواجهة  الثورّي  والتحّرك  وال�سيا�سّي  الجتماعّي  الجانب  عدا  وما 

ال�سريحة بين الحّق والباطل, ثّمة ميدان اآخر لل�سراع في هذه النه�سة, 

وهو نفو�س الّنا�س و�سرائرهم وبواطنهم؛ فحيثما تراكمت نقاط ال�سعف 

كيان  في  النف�سّية  والأهواء  وال�سهوات  عة  وال�سّ الب�سرّية  والمطامع 

حرب  ميدان  وهذا  الكبرى,  للخطوات  المبادرة  عن  �سّدته  الإن�سان 

الم�سّحون  الموؤمنون  يقتِف  وحيثما  للغاية؛  م�سنية  حرب  وهي  اأي�سًا, 

في  تت�ساءل  ذاك  علّي L اإذ  بن  الح�سين  اأثر  والن�ساء  الرجال  من 

بالتكليف,  ال�سعور  قبال  في  وزخارف  متع  من  فيها  وما  الدنيا  اأعينهم 

الب�سر و�سرائرهم على  اأعماق  المتبلورة في  الكامنة  المعنوّيات  وتنت�سر 

الذين  والجهل  العقل  جنود  وهم  باطنهم-  في  القابعة  ال�سيطان  جنود 

ثّلة  بواطن  في  الجهل  على  العقل  غلبة  كانت  وهكذا   - رواياتنا  تذكرهم 

من العظماء الأماجد الذين ُخّلدوا اأ�سوًة ُيحتذى بها عبر التاريخ. ]هذا 

هو البعد الثاني[. 

وح�سرات  والأحزان  والغ�س�س  والفجائع  الم�سائب  الثالث: هو  والبعد 

اأّن  غير  الّنا�س.  على  تهيمن  ما  وكثيرًا  عا�شوراء,  يوم  تطبع  التي  القلوب 

في هذا البعد الثالث عّزة ومجدًا اأي�سًا؛ فعلى ذوي الفكر والراأي والنظر 

البحث في هذه الأبعاد الثالثة. 

ط 
ّ

ة والمجد الحسينّيين في مواجهة الطاغوت المتسل
ّ
تبلور العز

ففي البعد الأّول حيث قام الإمام الح�سينQ بحركة ثورية, وكانت 
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مظهر العّزة والمجد, ولكن من هو الذي وقف في الجهة المقابلة للح�سين 

بن علّي L؟ اإّنها تلك الحكومة الظالمة الفا�سدة المنحرفة ]المتج�ّسد 

؛ العالمة الأ�سا�س 
(1(

»يعمل في عباد اهلل بالجور والعدوان« عملها في[: 

لهذه الحكومة اأّنها كانت تتعامل مع الأّمة الّرازحة تحت �سلطتها ومع عباد 

وهذه  وال�ستعباد.  والأنانّية  والتكّبر  والغرور  والعدوان  بالظلم  وخلقه  اهلل 

كانت هي الخ�سو�سّية البارزة لتلك الحكومة. فهي قد تنّكرت للمعنوّيات 

تلك  اإلى  الإ�سالمّية  الحكومة  بّدلت  قد  وكانت  الّنا�س.  بحقوق  واللتزام 

الإ�سالم  قبل  الأر�س  في  �سائدة  كانت  التي  نف�سها  الطاغوتّية  الحكومة 

النظام  مزايا  اأبرز  من  اأّن  حين  في  التاريخّية,  المراحل  مختلف  وخالل 

الذي  المثالّي  المجتمع  مظاهر  اأبرز  من  واأّن  الحكومة,  هي  الإ�سالمّي 

وكما  الحاكم.  و�سيرة  وطبيعتها  الحكومة  �سكل  هو  ت�سييده  الإ�سالم  يريد 

عّبر �سخ�سّيات بارزة في ذلك الع�سر اأّن �سالطين الجور كانوا قد بّدلوا 

الإمامة اإلى �سلطنة.

فيها  ي�سير  قافلٍة  في  والّدنيا؛  الّدين  ركب  قيادة  تعني  اإّنما  والإمامة 

الجميع نحو هدف �ساٍم وباتجاه واحٍد, وهناك �سخ�س ير�سد الباقين؛ فاإن 

�سلَّ اأحدهم عن م�سار القافلة انت�سله واأعاده اإليها, واإذا تعب اأحدهم حّثه 

على موا�سلة الطريق, واإن ُجرحت قدم واحد منهم داواها, وهو من يرفد 

الجميع بالعون المعنوّي والمادّي؛ وهذا ما ُي�سّمى في الإ�سطالح الإ�سالمّي 

المقابلة.  الجهة  في  فهي  ال�سلطنة  واأّما  الهدى,  اإمام  اأي  »الإمام«؛  با�سم 

وال�سلطنة التي بمعنى الملكّية الموروثة هي اأحد اأ�سكال ال�سلطنة, لذلك ل 

يطلق على بع�س ال�سالطين في العالم ا�سم �سلطان, لكّن بواطنهم �سلطوّية 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304؛ بحار الأنوار, ج4, �س382.
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تاريخّية  حقبة  اأّية  وفي  جاء  �سخ�س  فاأّيما  الب�سر؛  على  الت�سّلط   تختزن 

- واأّيًا كان ا�سمه- اإذا ما قابل �سعبه اأو ال�سعوب الأخرى بمنطق القّوة فذاك 

هو ما ي�سّمى »�شلطنة«.

وفي عهد الإمام الح�سين Q بّدلوا الإمامة الإ�سالمّية بذلك ال�سيء 

الذي:  »يعمل في عباد اهلل بالجور والعدوان«.

فكان اأن انبرى الإمام الح�سين Q لمقارعة هذا الو�سع؛ وقد تمّثلت 

مقارعته هذه في البيان والإي�ساح والهداية والتمّييز بين الحّق والباطل, 

�سواء في ع�سر يزيد اأو في زمن من �سبقه؛ غاية الأمر اأّن ما وقع في عهد 

اإمام الجور وال�سالل والنحراف هذا كان يتوّقع من  اأّن  يزيد وزاد عليه, 

يبادر  اأن  »البيعة«؛  تعنيه  ما  وهذا   !
(1(

بحكومته العتراف  الهدى  اإمام 

الإمام الح�سين Q اإلى اإعالن تاأييده لحكومة ذلك الجائر والعتراف 

بها بدًل من اإر�ساد الّنا�س وتوجيههم وبيان �سالل تلك الحكومة!

تلك  ولول   .Qالح�سين الإمام  ثورة  منطلق  كان  هنا  ومن 

الإمام  يرفع  اأن  ممكنًا  لكان  الحكومة  تلك  من  البلهاء  الهوجاء   التوّقعات 

لها  ويبّين  هدايتها  ويتكّفل  الأّمة  فير�سد  الهدى  الح�سين Q راية 

عهد  في  هو  �سنع  ومثلما  بعده,  من   R الأئّمة  فعل  كما  الحقائق- 

والتكّبر والبتعاد  اأثر الجهل  لكّنه على  اأي�سًا- وي�ستمّر على ذلك,  معاوية 

وتوّقع  الأمام  اإلى  خطوة  يزيد  تقّدم  الإن�سانّية  والمعنوّيات  الف�سائل  عن 

القا�سية  ال�سوداء  الوثيقة  تلك  على  التوقيع   Qالح�سين الإمام  من 

با�ستبدال الإمامة الإ�سالمّية بال�سلطنة الطاغوتّية؛ اأي اأن يبايع. لكّن الإمام 

الح�سين Q رّد قائاًل: »مثلي ل يبايع مثله«. فالح�سين ل ي�سدر عنه 

)1)  الكامل في التاريخ, ج4, �س14؛ اللهوف, �س16؛ بحار الأنوار, ج44, �س324.
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اإلى الأبد حامل راية الحّق, وراية الحّق ل تقف مع  هذا العتراف, يبقى 

بقوله:  الح�سين  الإمام  به  ما �سّرح  تقبل �سبغته, وذلك  ول  الباطل  �سّف 

 .
(1(

»هيهات مّنا الّذّلة«

كانت حركة الإمام الح�سين Q حركة العّزة؛ اأي عّزة الحّق وعّزة 

لقد كان   .P النبّي الذي ر�سمه  الدرب  الإمامة وعّزة ذلك  الّدين وعّزة 

للمجد  م�سدرًا  اأ�سحى  وب�سموده  للعّزة,  مظهرًا   Qالح�سين الإمام 

والفخر, وهذه هي العّزة الح�سينية والمجد الح�سينّي. قد ياأتي من يطلق 

كالمًا ما هنا, لكّنه ل ي�سمد عليه, بل يعلن ان�سحابه, وهذا ل ي�سعه الفتخار, 

بل الفخر هو من ن�سيب الإن�سان اأو القوم اأو الأّمة التي تقف عند حّد ما 

تق�سي  اأو  ترفعها  التي  الراية  تلك  ُت�سقط  اأن  للعوا�سف  ت�سمح  ول  تقوله, 

 Q الح�سين الإمام  حافظ  ولقد  �سالبة؛  بكّل  عليها  وتحافظ  عليها, 

على تلك الراية و�سمد حّتى ا�سُت�شهد اأحّباوؤه و�ُشبيت عياله, وهذه هي العّزة 

والمجد في ُبعد الحركة الثورّية. 

 Q ة والمجد الحسينّيين في االنتصار المعنوّي لإلمام
ّ
تبلور العز

في ُبعد تبلور المعنوّية, الأمر كذلك اأي�سًا. قد ذكرُت مرارًا اأّن الكثيرين 

وهوؤلء  هذا,  اإ�سراره  على  الح�سين Q ويلومونه  الإمام  ياأتون  كانوا 

اأو من الب�سطاء, بل كانوا من عظماء الإ�سالم,  نا�سًا طالحين 
ُ
اأ لم يكونوا 

اأرادوا  لذلك  الب�سرّي؛  ال�سعف  نوازع  عليهم  وغلبت  الفهم  اأ�ساوؤوا  لكّنهم 

للح�سين بن علّي L اأن ي�ست�سلم لتلك النوازع! لكّنه لم ُيغلب, و�سبر. 

وكذلك جميع من كانوا مع الإمام الح�سين Q ظفروا بالّن�سر في هذا 

)1)  اللهوف, �س59؛ بحار الأنوار, ج45, �س83, مع اختالف ب�سيط: تاريخ مدينة دم�سق, ج14, �س219.
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ال�سراع الباطنّي والمعنوّي؛ ف�الن�سر كان من ن�سيب تلك الأّم التي اأر�سلت 

ال�ساّب  م�ستب�سرة. وذلك  فخورة  وهي 
 (1(

المعركة اإلى �شاحة  ال�ساّب  ابنها 

الذي تخّلى عن لذائذ الدنيا الظاهرّية ودخل ميدان الجهاد وال�سراع هو 

المنت�سر في هذه المعركة. واأولئك ال�سيوخ من قبيل: حبيب من مظاهر, 

وم�سلم بن عو�سجة الذين اأعر�سوا عن راحة ال�سيخوخة واأح�سان الأ�سرة 

الباطنّي  ال�سراع  هذا  في  المنت�سرون  هم  ال�سّدة,  وتجّرعوا  الدافئة 

كان  الذي  الرياحّي-  يزيد  بن  الحّر  ال�سجاع-  القائد  وذلك  والمعنوي, 

بن  بالح�سين 
 (2(

والتحق عنها  اأعر�س  ولكّنه  الأعداء  لدى  منزلة  يتبّواأ 

علّي L كّل اأولئك هم المنت�سرون في هذه المعركة. 

بين  المعنوّي  ال�سراع  في  اليوم  ذلك  في  انت�سروا  الذين  اأولئك  اإّن 

ف�سائل الأخالق ورذائلها, واأولئك الذين ا�ستطاعوا- يومها- تغليب جنود 

العقل على جنود الجهل, كانوا قّلة قليلة, لكّن وجودهم و�سمودهم وثباتهم 

على  بالماليين  حدْت  التي  هي  كانت  ال�سرف  ميدان  في  ال�ستقامة  على 

مّر التاريخ اإلى ا�ستلهام الدرو�س منهم واقتفاء ذات الدرب؛ فلو اأّن هوؤلء 

لم يغّلبوا الف�سيلة على الرذيلة في وجودهم, لجّفت �سجرة الف�سيلة عبر 

التاريخ؛ اإّل اأّن هوؤلء كانوا هم من �سقوا هذه ال�سجرة.

ة والمجد الحسينّيين في ساحات عاشوراء المثقلة 
ّ
تبلور العز

بالمصائب

الفاجعة في عا�سوراء,  يمّثل �سورة  الذي  الثالث  البعد  اأّما على �سعيد 

من  الرغم  فعلى  والفخر؛  وال�سموخ  العّزة  مالمح  م�ساهدة  اأي�سًا  يمكن 

)1)  مقتل الح�سين Q, الخوارزمّي, ج2, �س25؛ بحار الأنوار, ج45, �س27.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س324-325؛ الأمالي, ال�سدوق, �س223-224؛ بحار الأنوار, ج45, �س11-10.
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بني  �سباب  من  اأّي  ا�ست�سهاد  اأّن  من  الرغم  وعلى  وال�ست�سهاد,  الم�سيبة 

ها�سم واأطفالهم و�سغارهم والأن�سار الطاعنين بال�سّن اإلى جانب اأبي عبد 

منها  واحدة  كّل  اأّن  اإّل  كبرى,  وفاجعة  م�سيبة  الح�سين Q يعّد  اهلل 

نالْت جوهرة العّزة والمجد. 

الإمام  بن  الأكبر  علّي  اإّنه  كربالء؟  في  الم�سحّي  ال�ساّب  مظهر  هو  من 

بني  �سباب  بين  واأنموذجًا  متاأّلقًا  كان  الذي  ال�ساّب  الح�سين Q ذلك 

ها�شم, ال�ساّب الذي اجتمع فيه الجمال الظاهرّي والباطنّي وحاز المعرفة 

الممزوجة بال�سجاعة والت�سحية.. لقد كان �ساّبًا من هذا النوع؛ واإّن معرفته 

لمبارزة  علّي L وا�ستعداده  بن  الح�سين  لأبيه  والولية  الحّقة  بالإمامة 

�ساحة  اإلى  المتاأّلق  الأوحدّي  ال�ساّب  بهذا  دفعا  اللذان  هما  ال�سقّي,  عدّوه 

المعركة, ليرجع اإليهم ج�سدًا م�سّرجًا بدمائه على مراأى من اأبيه والن�سوة 

لم  العزاء  وهذا  الم�سيبة  هذه  مثل  ؛ 
(1(

عليه قلقًا  ي�سطربن  كنَّ  الالتي 

يكونا �سهَلْين, لكن تقّدم هذا ال�ساّب نحو الميدان وهذا ال�ستعداد للجهاد 

من قبله هو اأمثولة عّزة وعظمة وافتخار بالن�سبة اإلى الم�سلم, وهو تج�سيد 

العّزة  . فمظهر 
(2(

گ  گ    ڳ  ڳ}   } لقول اهلل عزَّ وجّل: 

اأن يكّر�س الم�سلم طاقته ون�ساطه و�سبابه لهدفه ومبدئه ال�سامي, وذلك في 

غاية الأهّمّية. واإّن الح�سين بن علّي L باإر�ساله هذا ال�ساّب اإلى �ساحة 

المعركة قد ج�ّسد بدوره العّزة المعنوّية؛ اأي اأّن الإمام الح�سين Q حافظ 

بقّوة على اللواء ال�سامخ الذي رفعه, وهو لواء الإباء وحاكمّية الإ�سالم, لواء 

التمييز بين الإمامة الإ�سالمّية وال�سلطنة الطاغوتّية؛ اإّنه بذلك يحافظ على 

هذا اللواء بقّوة واإن كان ثمنه روح ابنه الحبيب. 

)1)  مقاتل الطالبّيين, �س115؛ الإر�ساد, ج2, �س106-107؛ بحار الأنوار, ج45, �س44-42. 

)2)  �سورة المنافقون, الآية: 8.
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لم يكن الإمام الح�سين Q ي�سارع في اإعطاء الإذن لأّي من �سحبه 

واأن�ساره عندما كانوا ياأتون وي�ستاأذنونه للتوّجه اإلى �شاحة المعركة والبراز, 

 وي�سير على اآخرين بالن�سراف من كربالء 
(1(

بل كان يمانع خروج بع�سهم

, وهكذا كان يت�سّرف �شواء مع �سباب بني ها�شم اأو مع الأ�سحاب, 
(2(

كّلّيًا

ولكن لّما اأتاه حبيبه وولده الغالي عليٌّ الأكبر ي�ستاأذنه للبروز اإلى المعركة 

, وهنا يت�سّنى اإدراك معرفة 
(3(

ِذَن له
َ
لم يتواَن Q لحظة و�سرعان ما اأ

البن وعظمة مقام الأّب.

لبني ها�سم  عندما كان الأ�سحاب على قيد الحياة, كانوا ل ي�سمحون 

ي�سمحوا  ولم  فداكم,  نحن  لهم:  قائلين  المعركة  �ساحة  اإلى  بالتوّجه 

لأبناء اأمير الموؤمنين والإمام الح�سن والإمام الح�سينRبالبروز اإلى 

اأنتم  ابرزوا  ُقتلنا  فاإذا  اأّوًل,  نبرز  الذين  نحن  يقولون:  كانوا  بل  الميدان, 

- في ذلك الوقت كان اأّول من تقّدم م�ستاأذنًا هو ذلك ال�ساب 
(4(

اإن �سئتم

العارف بم�سوؤولّيته )علّي الأكبر( وهو ابن الإمام واأقرب الّنا�س اإليه, فهو 

اإذًا اأحّق من الجميع بال�سهادة, فتقّدم لها.

محاّلً  لي�س  فهذا  الإ�سالمّية؛  الإمامة  مظاهر  من  مظهر  يتجّلى  هنا 

ليتّم فيه مقا�سمة الدنيا والمنافع المادّية والأرباح القت�سادّية وال�سهوات 

النف�سّية, بل هو موقع الجهاد وال�سّدة, واأّول المتقّدمين هو علّي بن الح�سين 

 Q الأكبر, وهنا تظهر»معرفة« هذا ال�ساّب, وقد قابله الإمام الح�سين

الإمام  له  �سمح  الإذن  منه  طلب  اأن  فبمجّرد  الروحّية؛  عظمته  باإظهار 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س326؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س31؛ بحار الأنوار, ج45, �س27.

)2)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س468؛ مثير الأحزان, �س47؛ بحار الأنوار, ج45, �س23-22.

)3)  اللهوف, �س47.

)4)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س226-227, و257.
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هي  وهذه  لنا.  عبرة  ذلك  وفي  الميدان,  اإلى  الح�سين Q بالبروز 

في  الب�سرّية  اإليها  تحتاج  التي  والمواقف  التاريخ  عبر  الخالدة  الدرو�س 

حا�سرها وم�ستقبلها.

فـما دامت اأنانّية الإن�سان هي الغالبة عليه فهو يزداد خطرًا كّلما ازدادت 

قدرته العملّية, وما دامت الأهواء النف�سّية هي الطاغية على الإن�سان وكان 

خطرًا  اأكثر  اأ�سبح  قدرًة  ازداد  فكّلما  �شيء,  كّل  على  لال�ستحواذ  ي�سعى 

ووح�شّية واأذّية, وها اأنتم ت�ساهدون نماذج ذلك في العالم. 

من  ال�سلطة  م  �سلَّ يت�سّلقون  من  يختار  اأّنه  في  يتمّثل  الإ�سالم  اإبداع  اإّن 

بين الذين اأفلحوا في خو�س المتحان وبلوغ النجاح في بع�س مراحله على 

اأقّل تقدير؛ فال�سرط الذي ي�سعه الإ�سالم لت�سّنم المنا�سب هو التجّرد عن 

.
(1(

الكثير من هذه الأهواء والنوازع

)1)  في لقاء ح�سود كبيرة من الم�ساركين في »راهيان نور« وجموع من مختلف اأطياف ال�سعب, في مع�سكر »دو 

كوهة«, 1381/1/9�س- 2003/3/29 م.





ا ةمّ�شاعر وةمعوةطف  حاكّيم

في وةقعا كربالء
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عندما يمعن الإن�سان النظر في واقعة عا�سوراء فاإّنه �سيجد اأّنه قد اجتمع 

فيها عدد من الجوانب التي رّبما ل تبدو متالئمة فيما بينها اإلى حدٍّ كبير.

تجّلت  التي  ال�سادقة  الإن�سانّية  الم�ساعر  جّيدًا  نالحظ  اأن  لنا  ينبغي 

بو�سوح في واقعة كربالء. واإّنها لمفارقة جديرة بالهتمام والمالحظة اأن 

نجد العواطف والم�ساعر حاكمة وم�سيطرة في ق�سّية هي على هذا القدر 

من الجّدّية. في مثل هذا النوع من الق�سايا, يعمل الإن�سان عادة من اأجل 

اأن ي�سّم اإلى مع�سكره واإلى �سفوف جنده اأّي جندّي ومقاتل. لكّننا وجدنا 

كانوا  الذين  المقاتلين  الرخ�سة لجميع  الح�سين Q يعطي  الإمام  اأن 

, بل هو اأ�سا�سًا لم يعمل على اأن يح�سد المقاتلين اأو على اأن يجمع 
(1(

معه

جي�سًا, بل قال: »ومن كان باذًل فينا مهجته, موطناً على لقاء اهلل نف�شه 

.
(2(

فليرحل معنا«

والآن اأنظروا جّيدًا! هذا في حدِّ نف�سه ي�سّكل عن�سرًا اإ�سافّيًا من مكّونات 

هذه الملحمة. ولو اأّننا دّققنا واأعملنا النظر في هذه النه�سة الكبرى التي 

والعنا�سر  النقاط  العديد من  فيها  ال�سهداء Q لوجدنا  �سّيد  اأحدثها 

اإليه من اأحداث عجيبة  اآلت  الم�سيئة, والتي تجعل من هذه الق�سّية, بما 

)1)  الأمالي, ال�سدوق, �س220؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س57-58؛ بحار الأنوار, ج44, �س293-292. 

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س367؛ اللهوف, �س38. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر, �س86.
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ومواقف بطولّية خالدة �سّطرتها لحقًا اأ�سرة الإمام الح�سين Q, من 

اإخوته وبناته ومن بقي من اأولده, تجعل منها ق�سّية ا�ستثنائّية ل قبل للزمان 

.
(1(

بمثلها

عاشوراء بين المنطق والملحمة والعاطفة

اإّن ما نقوله حول ق�سّية عا�سوراء- وهو في الحقيقة ل يعدو كونه �سطرًا 

واحدًا في كتاب اأو �ِسفر كبير الحجم- هو اأّن عا�سوراء لي�ست مجّرد واقعة من 

وقائع التاريخ. عا�سوراء ثقافة, ومدر�سة ونهج م�ستمّر ومتوا�سل, واأنموذج 

اهلل  عبد  اأبو  تمّكن  وقد  الدوام.  على  الإ�سالمّية  الأّمة  منه  ت�ستلهم   حّي 

الح�سين Q, من خالل هذا التحّرك الذي قام به, والذي كان في ذلك 

تمّكن  وال�سّفافة,  الوا�سحة  والمنطقّية  العقالئّية  مبّرراته  يمتلك  الوقت 

هذا  بهداه.  وتهتدي  به  تحتذي  مثال  خير  الإ�سالمّية  لالأّمة  يقّدم  اأن  من 

اآخر مرّكب,  اأمر  بل هو  ال�سهادة,  اأي�سًا في  ينح�سر  والمثال ل  الأنموذج 

لها ح�سور  كان  ثالثة  اأن هناك عنا�سر  وذلك  واأبعد غورًا.  تعقيدًا,  اأكثر 

فاعل في حركة �سّيد ال�سهداء Q, وهذه العنا�سر هي: عن�سر المنطق 

والعقل, عن�سر العّزة والحما�سة, عن�سر العاطفة.  

عنصر المنطق والعقل في ثورة عاشوراء

يتجّلى عن�سر المنطق والعقل في هذه النه�سة من خالل كلمات ذلك 

Q بها  نطق  التي  النورانّية  كلماته  من  فقرة  وكّل  جملة  فكّل   العظيم, 

منطق  ُتظهر  �سهادته-  يوم  واإلى  المدينة,  كان في  عندما  نه�سته,  قبل   -

ب على الم�سلم  متينًا. خال�سته: اأّنه عندما تتوّفر الظروف المنا�سبة يتوجَّ

)1)  في لقاء اأع�ساء لجنة اإحياء ذكرى رحيل الإمام الخمينّي } 1375/3/2�س- 1997/5/23 م.
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]النهو�س[, �سواء اأّدى ذلك اإلى مخاطر ج�سيمة اأم ل. 

واأهل  واأعّزاءه  نف�سه  الإن�سان  يقّدم  اأن  في  يتمّثل  المخاطر  اأعظم  واإنَّ 

بيته المقّربين- زوجته واأخواته واأولده وبناته- اإلى �ساحة المعركة وجعلهم 

في معر�س ال�سبي على طبق الإخال�س. اإنَّ مواقف عا�سوراء هذه اأ�سبحت 

اأمرًا طبيعّيًا عندنا؛ لكثرة تكرراها, مع اأنَّ كّل موقف من هذه المواقف يهّز 

الأعماق.

بناًء على ذلك, فحّتى مع وجود خطر اإلى هذا الم�ستوى, عندما تتوّفر 

وظيفته,  يوؤّدي  اأن  الإن�سان  على  المخاطر,  هذه  مع  المتنا�سبة  ال�سروط 

واأن ل يمنعه عن اإكمال م�سيرته التعّلق بالدنيا والحتياط والتحّفظ وطلب 

الملّذات والخلود اإلى الراحة الج�سدّية, بل عليه اأن يتحّرك لأداء وظيفته. 

فلو تقاع�س عن الحركة, فاإيمانه واإ�سالمه لي�سا في محّلهما.

»اإّن ر�شول  اهلل P قال: من راأى �شلطاناً جائراً م�شتحاّلً لحرم اهلل 

.
(1(

ولم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله«

في  ح�سل  كما   - لخطر  تعّر�س  الّدين  اأ�سل  اأّن  ف�لو  المنطق,  هو  هذا 

فاجعة كربالء - ولم ُيغّير ذلك بقول اأو فعل, كان حّقًا على اهلل اأن يبتلي 

الإن�سان غير المبالي وغير الملتزم, بما ُيبتلى به العدّو الم�ستكبر والظالم.

كلماته  خالل  من  الم�سوؤولّية  هذه   Q الح�سين الإمام  بّين  لقد 

خالل  كثيرة  اأماكن  وفي  المنّورة  والمدينة  المكّرمة  مّكة  في  المختلفة- 

كان  لقد   .
(2(

الحنفّية بن  محّمد  اأخيه  اإلى  و�سّيته  في  ذلك  وبّين  م�سيره, 

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س304.

)2)  بحار الأنوار, ج44, �س330-329.
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الإمام الح�سين Q على علم بعاقبة هذا الأمر, وينبغي اأن ل ُيتوّهم اأنَّ 

واإن كانت هذه  ال�سلطة-  اآماله للح�سول على  الإمام Q كان قد عّلق 

ال�سلطة من الأهداف المقّد�سة - واأّنه تحّرك من اأجل ذلك, كاّل, فال ينبغي 

اأن تجّرنا روؤية فكرّية كهذه اإلى العتقاد بذلك؛ فعاقبة هذا الطريق متوّقعة 

ووا�سحة طبق الح�سابات الدقيقة لالإمام الح�سين Q من زاوية الروؤية 

يقف  عندما  حّتى  الأهّمّية,  من  كبير  قدر  على  الم�ساألة  اأّن  اإّل  الإمامّية؛ 

�سخ�س بعظمة روح الإمام الح�سين Q في مقابل هذه الم�سالة؛ يجب 

اأن يقّدم نف�سه على طبق الإخال�س ويجّرها اإلى �ساحة الحرب, وهذا يعتبر 

نظرّيًا  در�سًا  ولي�س  القيامة,  يوم  اإلى  الم�سلمين  اإلى  بالن�سبة  در�سًا عملّيًا 

ُيكتب على لوٍح اأ�سود ثّم ُيمحى, كاّل, فقد ُخطَّ هذا النهج باأمر اإلهّي على 

جبين التاريخ, ونودي به, واآتى ثماره اإلى يومنا هذا.

اإّن ثورة الإمام الخمينّي } في محّرم عام 1963م التي نتجت منها 

التطبيق  ثمار  من  ا�ستلهمت  العظيمة,  خرداد  من  ع�سر  الخام�س  واقعة 

العملّي لدر�س عا�سوراء, وكذلك في محّرم 1978م ا�ستلهم اإمامنا العزيز 

هذه  واأّدت   .
(1(

ال�سيف( على  الدم  انت�سر  )لقد  قال:  حيث  منها  نه�سته 

الحادثة التاريخّية - التي لي�س لها نظير في التاريخ - اإلى انت�سار الثورة 

الإ�سالمّية. 

التي  والظفر  الفتح  هذا ما تحّقق في ع�سرنا, واأمام اأعيننا, واإنَّ راية 

اأن  بّد  ول  التاريخ,  مّر  على  لل�سعوب  الح�سين Q ماثلة  الإمام  حملها 

هذا  تعالى.  اهلل  �شاء  اإن  يكون  �سوف  ما  وهو  الم�ستقبل,  في  كذلك  تكون 

هو جانب المنطق العقالئّي في حركة الإمام الح�سين Q وال�ستدلل 

)1)  �سحيفة الإمام, ج5, �س75.
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الإمام  حركة  وتف�ّسر  تبّين  اأن  �سرفة  عاطفّية  لنظرة  يمكن  ل  عليه. لذلك 

.Qالح�سين

ة
ّ
العنصر الثاني في ثورة عاشوراء؛ الملحمّية والعز

العن�سر الثاني: الحما�سة ]الملحمّية[؛ اأي اأنَّ العملية الجهادّية الملقاة 

گ  گ    ڳ    } لأنَّ  الإ�سالمّية؛  بالعّزة  تقترن  اأن  يجب  عاتقنا,  على 

, وعلى الم�سلمين في الوقت عينه الذي يتحّركون فيه نحو 
(1(

ڳ} 
وعّزة  عّزتهم  على  يحافظوا  اأن  الجهادّية,  الم�سوؤولّية  ويتحّملون  الهدف 

الإ�سالم, ول بّد اأن يتحّلى ال�سخ�س ب�سمات ال�سموخ والعّزة في اأ�سّد الأزمات.

في  المختلفة  والع�سكرّية  ال�سيا�سّية  ال�سراعات  اإلى  نظرنا  فلو 

تاريخنا المعا�سر, ف�سنجد اأّنه حّتى اأولئك الذين كانوا يمت�سقون ال�سالح 

اإّل  الذّلة,  لمواقف  اأحيانًا  اأنف�سهم  �سون  ُيعرِّ باأبدانهم,  الحرب  ويواجهون 

الإمام  فل�سفة عا�سوراء, فعندما كان  لها وجود في  لي�س  الم�ساألة   اأّن هذه 

من  يطلبها  كان  فهو   ,
(2(

واحدة ليلة  يمهلوه  اأن  الح�سين Q يطلب 

(3(

ين�سرنا( نا�سٍر  من  )هل  يقول:  كان  الذي  الوقت  وفي  العّزة,   موقع 

- يطلب الن�سرة- كان يطلبها من موقع العّزة والقتدار, وعندما تلتقي به 

ال�سخ�سّيات المختلفة في الطريق بين المدينة والكوفة, ويكّلمهم ويطلب 

القدرة,  وعدم  ال�سعف  موقع  من  ذلك  يكن  لم   ,
(4(

بع�سهم من  الّن�سرة 

وهذا اأحد العنا�سر البارزة في نه�سة عا�سوراء.

)1)  �سورة المنافقون, الآية: 8.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س315-317؛ الإر�ساد, ج2, �س90-91؛ بحار الأنوار, ج44, �س392-391.

)3)  المنتخب للطريحّي, ج2, 379. 

)4)  اأن�ساب الأ�سراف,ج3, �س174-175؛ تاريخ الطبرّي, ج4, �س298-299؛ رو�سة الواعظين, �س178؛ بحار 

الأنوار, ج44, �س315و 373-371. 
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المدرجة  الجهادّية  الأعمال  جميع  في  ُيطّبق  اأن  ينبغي  العن�سر  وهذا 

على جدول اأعمال ال�سالكين على طريق النه�سة الح�سينّية, واأن تكون جميع 

الأعمال والمواقف الجهادية- �سواء كانت �سيا�سّية, اأو اإعالمّية, اأو المواقف 

.
(1(

التي ت�ستدعي الت�سحية بالنف�س- منطلقة من موقف العّزة

العنصر الثالث: العاطفة

العن�سر الثالث: العاطفة؛ اأي اأّنه قد اأ�سبح للعاطفة دوٌر م�سيريٌّ موؤّثٌر 

جّدًا في واقعة كربالء نف�سها وفي ا�ستمرارها, اأّدى اإلى اإيجاد برزٍخ بين الثورة 

الح�سينّية وال�سيعّية من جهة وبين الثورات الأخرى من جهة ثانية, فواقعة 

كربالء لي�ست ق�سّية جاّفة ومقت�سرة على ال�ستدلل المنطقّي فح�سب, بل 

ق�سّية ترافق معها الع�سق, الحّب, والعاطفة وال�سفقة والبكاء. فقّوة العاطفة 

 .
(2(

الفاجعة جوانب  وتف�سيل  والتباكي,  بالبكاء  مرنا 
ُ
اأ ولهذا  مهّمة؛  قّوة 

خطبًا   
(4(

وال�سام  
(3(

الكوفة في  تخطب   O الكبرى  زينب  كانت  ولقد 

 منطقّية, اإّل اأّنها كانت تقيم ماآتم العزاء في الوقت عينه, وقد كان الإمام 

روؤو�س  على  كال�ساعقة  ينزل   
(5(

وال�سالبة القّوة  ال�سّجاد Q بتلك 

في  العزاء  مجال�س  يعقد  كان  اأّنه  اإّل  المنبر,  ي�سعد  عندما  اأمّية   بني 

الوقت نف�سه.

اإنَّ مجال�س العزاء م�ستمّرة اإلى يومنا هذا, ول بّد اأن ت�ستمّر اإلى الأبد؛ 

)1)  في لقاء العلماء والمبّلغين على عتبة قدوم �سهر محّرم الحرام, 1384/11/5�س- 2006/1/25 م.

)2)  كامل الزيارات, �س211-201.

بحار  �س70-71؛  الأحزان,  مثير  �س321-323؛  المفيد,  الأمالي,  �س121-122؛  ج4,  الطبرّي,  تاريخ    (3(

الأنوار,ج45, �س108-110و115 116.

)4)  بالغات الن�ساء, �س21-23؛ الحتجاج, ج2, �س34-37؛ بحار الأنوار,ج 45, �س135-132.

)5)  الفتوح, ج5, �س132-133؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س76-78؛ بحار الأنوار, ج45, �س139-137.
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والع�سق  والمحّبة  العاطفة  اأجواء  خالل  فمن  العواطف.  ا�ستقطاب  لأجل 

هذه  نطاق  خارج  فهمها  ي�سعب  التي  الحقائق,  من  كثير  ُتفهم  اأن  يمكن 

الأجواء.

نه�سة  عليها  قامت  التي  الأ�سا�س  العنا�سر  هي  الثالثة  العنا�سر  هذه 

عا�سوراء الإمام الح�سين بن علّيL. هذا على م�ستوى الكالم والتحليل, 

لنا  تمّثل  الزاوية  اأّن هذه  اإّل   ,Q الح�سين  زوايا عا�سوراء  وزاوية من 

.
(1(

درو�سًا عملّيًة كثيرًة

عدم تضييع الهدف

الإم�����ام  ب��ن��ه�����س��ة  الخمينّي } نه�سته  الإم�������ام  و����س���ل  ل��ق��د 

بالمنظار  اإيران  وق�سّية  اأحداث  اإلى  ونظر  البداية,  الح�سين Q من 

الح�سينّي. فهو افتر�س اأّنه لو قام وتحّرك ولم يجبه اأحد, فماذا �سيحدث؟ 

خ�سو�سّيات  اإح���دى  ه��ذه  �سيجيبه.  ال�سعب  ب���اأّن  ثقة  على  ك��ان  بالطبع 

الإمام  } حيث ك�سف حقيقًة لم يكن اأحٌد حّتى ذلك اليوم قد عمل على 

ك�سفها. مع هذا كّله, فلو اأّن اأحدًا لم ينه�س مع الإمام لم�سى في طريقه 

حّتى لو بقي وحيدًا. وقد اأ�سار مّرات عّدة اإلى هذه الق�سّية. كّل من يعرف 

طبيعة الإمام, كان يعلم اأّنه قد ا�ستعّد لحمل عبء النه�سة والثورة حّتى لو 

بقي وحيدًا.

لقد بّلغ الإمام الخمينّي} اأهّم ر�سالة في ق�سّية عا�سوراء وقد ا�ستفاد 

اأّيما ا�ستفادة من مرا�سم العزاء في محّرم. في اأحداث العام 1963, كنت 

اأنا من جملة الذين حملوا ر�سالته اإلى جماعة من علماء م�سهد- وفي الواقع 

)1)  في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام, 1384/11/5�س-2006/1/25 م.
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اإلى اأهل م�سهد- وذهبت اإلى المدينة حينها. كان قد اأ�سدر بيانات ثالثة 

لت�سل اإلى علماء م�سهد. اثنان منها كانا مرتبطين بجميع العلماء وواحد 

اآنذاك, حيث كان  البارزين في م�سهد  العلماء  اثنين من  اإلى  كان موّجهًا 

من المفتر�س ت�سليمهما البيان وح�سب. وقد ذهبت لمقابلة هذين العالمين 

متعّلقة  الر�سالة  كانت  معهما.  خا�ّس  حديث  بعد  الر�سالة  و�سّلمتهما 

بالتحّرك خالل اأّيام محّرم الع�سرة وربط النه�سة بمحّرم وعا�سوراء. وقد 

فهمت اأّن هذين العالمين لم يكن لديهما روؤية وا�سحة ولم يكونا على اّطالع 

وا�سع على الم�ساألة. وهذا كان وا�سحًا مع اأّنهما كانا م�ساركين في النه�سة 

رين, لكن الم�ساألة  وم�ساهمين فيها؛ اأي اأّنهما في المواجهة لم يكونا مق�سّ

اأّنه لم يكن لديهما الفهم الدقيق والوا�سح حول يوم ال�سابع من محّرم ولم 

يكن لهما م�ساركة فيما كان على اأهل المنبر اأن يقولوه يوم ال�سابع من محّرم 

على منابرهم فيما خ�ّس الأحداث التي جرت في مدر�سة الفي�سّية, وفيما 

كان على قّراء العزاء اأن يقيموه يوم التا�سع من محّرم من مجال�س العزاء 

لهذين  الإمام  ر�سالة  كانت  المدر�سة.  تلك  في  جرى  لما  والرثاء  واللطم 

العالمين تتمحور حول ماينبغي فعله يومي ال�سابع والتا�سع من محّرم. هذا 

هو البيان, واأّما الجواب الذي قّدمه اأحدهما فقد كان فيه اأحداث وتفا�سيل 

كثيرة. وفي ذروة اأحداث تلك ال�سنة, اأحداث محّرم وت�سارع حوادث محّرم 

وذلك البيان العجيب الذي كان في الواقع ح�سينّيًا بامتياز.

م�ستخل�سة  عنا�سر  الإمام}  �سخ�سّية  في  الموجودة  العنا�سر  كانت 

الإمام  اإّن  القول  نريد  ل  نحن  نف�سها.  الح�سينّية  العنا�سر  من  ومر�سومة 

الإمام  اأ�سياع  من  اإمامنا  كان  لقد   .Q الح�سين  الإمام  مثل  كان 

هذا  في  موجودًا  كان  العنا�سر  تلك  مثل  اأّن  اإّل  الح�سين Q واأتباعه, 
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العاطفة  عن�سر  الإخال�س,  عن�سر  الو�سوح,  عن�سر  اأي�سًا:  العظيم 

عن�سر  الطريق,  عن  النحراف  وعدم  ال�ستقامة  عن�سر  والمحّبة, 

موجودة  كانت  عنا�سر  كّلها  المت�سّلط؛  النظام  �سّد  والمواجهة  ال�سجاعة 

في ثورة عا�شوراء وكّلها كانت موجودة اأي�سًا في �سخ�سّية الإمام الخمينّي. 

اأحداث الثورة؛ واأن ن�ساهد  اأن نّطلع في هذه الدائرة على تفا�سيل  ينبغي 

الأولى, هي  بالدرجة  اإلينا,  بالن�سبة  فالنتيجة  ذلك,  ولو ح�سل  اأحداثها. 

الثورات  غالبّية  في  المهّم.  هو  هذا  ن�سّله..  ولن  طريقنا  ن�سّيع  لن  اأّننا 

الكبيرة والحركات المختلفة, كان يح�سل انحراف عن الطريق بعد م�سي 

مّدة من الزمن. ويح�سل اأن ينحرف الم�سار ب�سبب الحوادث التي تحدث 

قهرًا, وهو اأمر ل مفّر منه. فوجود ال�سيا�سة, المواجهة, الق�سايا العالمّية, 

ال�سالئق  اختالف  اآخر,  ومجيء  �سخ�س  المتبادل, ذهاب  والتاأّثر  التاأثير 

الذهنّية والفكرّية, كّل تلك العوامل اأو واحد منها كانت توؤّدي اإلى التذبذب 

والتلّون في الثورات والحركات.

كنت فيما م�سى في اأّيام ال�سباب, كثيرًا ما اأترّدد اإلى الجبال وال�سحارى 

واأ�سعد الرتفاعات المختلفة. اأثناء �سعود الجبل ياأتي وقت ل يعود باإمكانك 

اأن ترى الطريق الذي �سلكته. وقد يخطر في البال اأّنه ل طريق اأ�ساًل وقد 

يعثر  حّتى  النظر  في  التدقيق  ينبغي  هنا  تَرُه.  ل  نظرت  واأينما  انمحت. 

مت�سّلق الجبل على الطريق. واإّن جزءًا مهّمًا من دّقة النظر هنا يكمن في اأن 

يرجع هنا المت�سّلق قلياًل اإلى الخلف ليتحّقق من اأين جاء. وهناك جزٌء اآخر 

من دّقة النظر, وهو اأن ي�سّخ�س جّيدًا - ومنذ البداية - الطريق المو�سل 

اإلى المق�سد مع وجود المنعطفات والمنحدرات الكثيرة. حينها يمكنه اأن 

يقطع الطريق بو�سوح. وحينما يجد الطريق يرى ويفهم اأّنها كانت وا�سحة 
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وم�سّخ�سة منذ بداية الم�سير, ولكّنه ل�سبب ما- مثاًل: �سعف البا�سرة لديه 

اأو �سعف القدرة على الت�سخي�س- ت�سّور اأّنها قد انمحت. 

جميع  وفي  الجتماعّية  والأحداث  الثورات  كّل  في  الحالة  هذه  تحدث 

حالت تغيُّر الأنظمة. وهذه لي�ست حالة غير معلومة اأو مجهولة, ومن يدّقق 

بهذه  ومهتّمًا  ملتفتًا  كان  اأّنه  �سيجد  ور�سائله  الخمينّي  الإمام  كلمات  في 

الحالة. يقول الإمام ما يقرب من هذا التحليل: »اأخ�سى اأن ياأتي يوم تقول 

فيه الّنا�س: لماذا ذهبتم وا�ستوليتم على ال�سفارة الأمريكّية )في طهران(؟ 

اأو لماذا يقوم ذلك ال�سخ�س بهذا العمل؟ اأو لماذا قمتم بالحرب؟«. كان 

ملتفتًا اإلى هذا المعنى. اأي الإ�سارة اإلى مرحلة عدم و�سوح المحّجة وعدم 

جالء الطريق. 

هذه الحالة تحدث في الثورات كّلها وهي اأمر طبيعّي, ل ينبغي اأن نتعّجب 

كثيرًا اأّنه لو ح�سل عدم و�سوح اأحيانًا في بع�س الأمور ماذا �سنفعل؟ اإلى 

اأين نذهب؟ في هذه الحادثة الخطرة, في هذه الزلزلة العظيمة, في هذا 

عادة!  به؟ هذه حالة تحدث  �سنعمل  الذي  الخيار  هو  ما  الكبير,  التهديد 

الإيجابّية  العوامل  هو  اإليه  اأ�سرنا  الذي  هذا  عديدة.  اأ�سبابها  اإّن  اأقول 

اأّنه قد تحدث  اأو  والمثبتة كما قلت �سابقًا: قد يذهب �سخ�س وياأتي اآخر؛ 

حادثة غير معروفة.

المفرو�سة.  الحرب  ثورتنا:  وفي  بلدنا  في  ذلك,  على  البارز  والمثال 

عليه(  اهلل  الإمام)ر�سوان  زمن  في  بداأت  قد  الحرب  اأّن هذه  الحمد هلل 

وانتهت في زمن الإمام. واإّل لو لم تبداأ في زمن الإمام ووقعت بعد رحيله 

لحدثت فو�سى في الآراء والكلمات »هل ندافع؟ واأ�ساًل هل نر�سل قّواتنا؟ 

خّرم�سهر,  من  جزءًا  نعطي  اأن  يمكن  كيف  العراق؟  مع  نتفاو�س  هل 
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لتذهب؟..«. واأي�سًا لو لم تنتِه الحرب في زمن الإمام. ل�سمعنا هذا الكالم: 

»كيف ننهيها؟ هل نوقفها؟ ل نوقفها؟« اإلى غير ذلك من الكالم ذلك اأّنه 

تظهر في العادة مثل هذه الأ�سئلة في حياة اأّي �سعب.

ح�سنًا, ما هو العامل الذي يمكن اأن ينجي الإن�سان؟ وبالتالي األ يوجد 

منظار اأو مجهر اأو نور ير�سد الإن�سان اإلى الطريق؟ بلى؛ يوجد. ف�العامل 

والنور الذي ينبغي اأن يدّلنا على الطريق هو طبيعة هذه الحركة. فما هي 

لها  نف�سها  في  هذه  جّيد؛  ح�شينّية؟  طبيعة  هي  هل  الحركة؟  هذه  طبيعة 

الثورة,  الإمام, من حوادث  كلمات  ا�ستخل�سنا من  ما  فاإذا  وقيمة.  معنًى 

من م�سادر الثورة ومتونها, من بّينات الثورة والنه�سة, من محكمات اآيات 

حركة  هي  الحركة  هذه  اأّن  وفهمنا  ا�ستخل�سنا  مت�سابهاتها,  من  الثورة, 

ح�سينّية, واأّنها حركة قائمة على اأّن على الإن�سان اأن يلحظ هدفًا ثّم ي�سّق 

طريقه اإليه بكّل وجوده وبكّل اإخال�س و�سعي ممكن وما اأوتي من قّوة واأن 

يم�سي بهذا الطريق.

بالطبع, الحركة باتجاه ما.. لي�ست بمعنى الخطاأ والعمل غير العقالنّي 

والحكيم, لي�ست بمعنى ممار�سة الخداع ال�سيا�سّي والحّدة؛ فهذه وا�سحة 

الهدف  هذا  عن  الغفلة  ينبغي  ل  اأّنه  اإّل  مكانها!  في  ومحفوظة  ومعلومة 

للحظة واحدة.

قطارًا  تركبون  عندما  طريق.  في  وتنطلقون  �سيارة,  ت�ستقّلون  عندما 

وت�سيرون باتجاه مق�سد وتنطلقون �سرقًا, فلو راأيتم اأّن ال�سيارة قد غّيرت 

م�سارها باتجاه الغرب مثاًل, األ يجب اأن توقفوا ال�سيارة وتترّجلوا وت�ساألوا: 

»األ ن�شير باّتجاه ال�شرق؟« هذا الفعل ي�سّمى تكتيكًا بال�سطالح المعا�سر, 

وِبُلغتنا نحن هو اأ�سلوب وكيفّية �سلوك الطريق. ولأّننا ل ن�ستطيع العبور من 
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و�سط الجبل ن�سطّر للعبور من جانبه اأو على �سفحه. وفي كّل حال تو�سلنا 

هذه الحركة اإلى الطرف الآخر من الجبل. اإن نَر جباًل واقعًا اأمامنا ل ينبغي 

لنا القول: »الآن لم يبق طريق للو�شول اإلى تلك الجهة من الجبل«. ل 

ينبغي اأن ن�سّل الطريق. ل ينبغي اأن نغّير الهدف واأن نبّدل القيم. افر�سوا 

اأّن الإمام الح�سين Q كان يواجه يزيَد ويقول: »هذا يزيد« ل يمكن اأن 

 يكون في راأ�س ال�سلطة. عندما يكون �سخ�س مثل يزيد على راأ�س الحكومة

 
(((

- اأّي يزيد كان, فال �ساأن لنا ب�سخ�س يزيد- ف� »على الإ�شالم ال�شالم:

مع  له  ونقول  ونوّدعه  الإ�سالم  »يذهب  اأي  ال�شالم«  الإ�شالم  »على  ومعنى 

اأن  يِرد  الح�سين Q لم  الإمام  اأّن  وا�سحًا  بدا  وقد  هذا,  ال�سالمة« 

يقول: »على الإ�شالم ال�شالم«؛ واإّنما اأراد حفظ الإ�سالم, لذلك كان ينبغي 

النهو�س لمواجهة يزيد.

فالآن لو اعتبرنا اأّن مواجهة يزيد هي هدف قريب ومن الدرجة الثانية 

لأّنه كان �سديدًا وقا�سيًا, لنقل: كّنا نريد المواجهة ولكن لأّنه �سّعب الأمر 

وا�ستّد, فال نواجهه وفي مقابل ذلك نذهب اإلى مواجهة اإمبراطور الرومان! 

فهل هذا �سحيح؟! هل هذا حفظ للطريق؟ وحفظ للهدف؟ لم يقم الإمام 

.
(2(

الح�سين Q بمثل هذا العمل

)1)  الفتوح, ج5, �س16-17؛ اللهوف, �س18؛ بحار الأنوار, ج44, �س326.

)2)  في لقاء اأع�ساء لجنة اإحياء ذكرى رحيل الإمام الخمينّي } 1375/3/2�س- 1997/5/23 م.



 ةمتوجيه ةلأخالقيم 

في كربالء
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باللهوف-  المعروف  المقتل-  كتاب  من  مقتطفات  عليكم  اأقراأ 

لبن طاوو�س.. ونمّر على بع�س تلك الم�ساهد العظيمة لذكر م�سيبة 

.Qالح�سين

هو  هذا  كتابه  في  ي�سّورها  التي  والمده�سة  العظيمة  الم�ساهد  جملة  من 

اأعلم   .
(1(

الحلم يبلغ  لم  فتًى  وكان  الميدان,  اإلى  الح�شن«  بن  »القا�شم  بروز 

جميعًا,  مقتولون  واأّنهم  �ستقع  المعركة  باأّن  عا�سوراء  ليلة  في  اأ�سحابه  الح�سين 

تلك  وفي  جنبه.  اإلى  يكونوا  اأن  اإّل  فاأبوا  بالن�سراف,  لهم  واأذن  فاأحّلهم 

الإمام  عّمه   - عامًا  ع�سر  الأربعة  اأو  ع�سر  الثالثة  ابن  الفتى-  هذا  �ساأل   الليلة 

الح�سين Q: »يا عّماه! واأنا فيمن ُيقتل اأي�شاً؟« فاأراد الإمام الح�سين اختباره- 

.
(2(

على حّد تعبيرنا- فقال له: »كيف ترى الموت؟« قال: »اأحلى من الع�شل«

لحظوا, هذا موؤ�ّسر على التوجيه الأخالقّي الذي كان يمار�سه اأهل بيت 

الر�سولP ومن ترّبى في حجور اأهل البيتR. فقد ترعرع هذا الفتى 

حين  عمره  فكان   .Q الح�سين  الإمام  حجر  في  اأظفاره  نعومة  منذ 

الح�سين Q تربيته.  الإمام  اأربع �سنوات. فتكّفل  اأو  اأبيه ثالث  �سهادة 

.
(3(

وفي يوم عا�سوراء وقف هذا الفتى اإلى جانب عّمه

)1)  مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س31؛ بحار الأنوار, ج45, �س34.

)2)  الهداية الكبرى, �س204.

)3)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران, 1377/2/18�س- 1999/5/8 م.
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السعي المستمّر في التهذيب والسياسة 

نرى اأّن الإمام الح�سين Q, مع كونه �سبط النبّي P, وابن علّي بن 

اأبي طالب Q, وابن فاطمة الزهراء O- وهذه قيم عظيمة بحّد 

ذاتها تهب الإن�سان ال�سمّو والرفعة- اإ�سافة اإلى اأّنه قد ن�ساأ في تلك الدار وترّبى 

في ذلك الحجر وترعرع في تلك الأجواء المعنوّية وذلك النعيم الروحّي, لكّنه 

P كان الح�سين Q غالمًا في 
ّ

لم يكتف بذلك. حينما رحل ر�سول اهلل

ال�ساد�سة اأو ال�سابعة من عمره, وعند ا�ست�سهاد اأمير الموؤمنين Q كان 

اأمير  عهد  وفي   .
(1(

العمر من  والثالثين  الثامنة  اأو  ال�سابعة  في  �ساّبًا 

الم�ستعّد  الجوهر  هذا  كان  وعمل,  وجهد  ابتالء  كان عهد  الذي  الموؤمنين 

يتلّقى التربية بالأعمال العظيمة ويتاأّهل على يد اأبيه على الدوام حّتى عاد 

قوّيًا ومزهرًا وم�سرقًا. 

وهو  يكفيني  القدر  »وهذا  يقول:  �سنراه  كهّمتنا,  المرء  هّمة  كانت  اإذا 

ح�سبي وبه األقى رّبي«. هذه لي�ست هّمة ح�شينّية. 

واأخوه  الح�سين Q ماأمومًا  كان  حيث  المباركة  اأخيه  حياة   وفي 

الح�سن Q اإمامًا, ا�ستمّر في حركته العظيمة, وهو ي�سير ُقدمًا ويوؤّدي 

واجباته اإلى جانب اأخيه وفي ظّل طاعته المطلقة لإمام زمانه, وكّل ذلك 

علّو ورفعة. تاأّملوا حياته لحظة فلحظة. 

ثّم اإّنه واجه ا�س�سهاد اأخيه. وا�ستمّرت حياته المباركة بعد هذا الحدث ع�سر 

�سنوات- مّرت ع�سر �سنوات ونيف منذ ا�ست�سهاد الإمام الح�سن Q حّتى 

)1)  تاريخ الأئّمة R, �س7-8؛ ك�سف الغّمة, ج2, �س250؛ بحار الأنوار, ج44, �س201-200.
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هذه  الح�سين Q خالل  يفعل  كان  ماذا  لحظوا   -
(1(

ا�ست�سهاده وقت 

ال�سنوات الع�سر التي �سبقت واقعة الطّف. 

 ,Pالر�سول حرم  في  والعتكاف  والتو�ّسل  والت�سّرع  العبادة  كانت 

�سعيه  اآخر  وطرف  الق�سّية.  اأطراف  اأحد  والروحّية  المعنوّية  والريا�سة 

الحثيث في ن�شر العلم والمعرفة والت�سّدي للتحريف. كان التحريف اآنذاك 

اأكبر تحدٍّ معنوّي يهّدد الإ�سالم, ويجري كال�ّسيل الجارف من الف�ساد والماء 

الآ�سن فيركد في اأذهان اأبناء المجتمع الإ�سالمّي. كان ع�سرًا, طلبوا فيه 

�سخ�سّية في  اأعظم  يلعنوا  اأن  الإ�سالمّية  وال�سعوب  والبلدان  الوليات  من 

 ومالحقة َمن ُيّتهم بموالة اأمير الموؤمنين ويقول باإمامته؛ 
(2(

تاريخ الإ�سالم!

. في مثل هذه الظروف 
(3(

 حيث �شاد اآنذاك »القتل بالظّنة والأخذ بالتهمة«

وقفQ كالطود ال�سامخ وكِقْطع الفولذ يخرق حجب التحريف. تظهر 

اأقواله وكلماته التي خاطب فيها العلماء وما ورد عنه وقد احتفظ التاريخ 

ب�سيء من عظمة الحركة التي كان ياأتي بها في هذا الم�سمار. 

والوظيفة الأخرى كانت هي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في اأرفع 

اأ�سكاله, والذي جاء في كتابه اإلى معاوية, وهذا الكتاب ح�سبما اأتذكر نقله 

اأعثر  لم  اإّني  اأي  نقلوه-  قد  ال�سيعة  اأظّن  ول  ال�سّنة  اأهل  من   
(4(

الموؤّرخون

عليه من طرق ال�سيعة- وحّتى اإن كانوا قد ذكروه فقد نقلوه عنهم. وا�ستمّر 

اأ�سلوب الكتاب المذكور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حّتى خروجه 

)1)  الهداية الكبرى, �س201؛ بحار الأنوار, ج44, �س200.

)2)  الإي�ساح, �س52-53؛ �سرح نهج البالغة, ابن اأبي الحديد, ج4, �س56-57؛ بحار الأنوار, ج33, �س214-

.215

)3)  الإمامة وال�سيا�سة, ج1, �س202-204؛ الحتجاج, ج2, �س17-18؛ بحار الأنوار, ج44, �س69-68.

)4)  اأن�ساب الأ�سراف, ج5, �س120-122؛ الحتجاج, ج2, �س20-21؛ بحار الأنوار, ج44, �س214-212.
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من المدينة بعد و�سول يزيد اإلى ال�سلطة, وهذا يدخل اأي�سًا في باب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث قال:  »اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى 

 .
(1(

عن المنكر«

تهذيب  مجال  في  العظيمة  الحركة  بتلك  ياأتي  الإن�سان  هذا  تالحظون 

نف�سه وتروي�سها, وفي المجال الثقافّي اأي�سًا داأب على مكافحة التحريف 

وعلى  الكبيرة,  وال�سخ�سّيات  التالميذ  وتربية  الإلهّية  الأحكام  ون�شر 

ال�سعيد ال�سيا�سّي اأي�سًا كان يمار�س الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فهو  ال�سيا�سّي.  الجانب  بدوره في  يتعّلق  الذي  العظيم  جهاده  ذلك  تبع  ثّم 

م�سغول بتروي�س نف�سه على الأ�سعدة الثالثة والترّقي فيها. 

التي �سبقت واقعة  يتعّلق بالمرحلة  واأ�سوة. وكّل هذا  اإّنه قدوة  اأعّزائي! 

كربالء. 

يجب عدم التوّقف لحظة؛ يجب التقّدم با�ستمرار؛ فالعدّو يترّب�س نقطة 

واأف�سل  يهجم.  لكي  تتوّقفوا  اأن  منكم  ينتظر  ليت�سّلل,  والتراخي  ال�سعف 

الطرق لإحباط هجوم العدّو واإجها�س ا�ستعداده هو الهجوم عليه. وتقّدمكم 

هو بالهجوم على العدّو. 

العدّو لي�س غافاًل عن هذا المانع, وين�سُب فيه مخالبه, ويعمل فيه حيله. 

وعلينا الت�سّدي لجميع ذلك ومواجهته.

الذات,  وبناء  النف�س  تهذيب  في  �شواء  �سرورّيان,  وال�سعي  الحركة  اإّن 

�شّيدكم  وهو   ,Q الح�سين  الإمام  فعل  كما  �سواه,  ما  على  مقّدم  وهو 

بالمعروف,  والأمر  التحّرك,  حيث  ال�سيا�سّي  ال�سعيد  على  اأو  ومولكم؛ 

)1)  بحار الأنوار, ج44, �س329.
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ال�سيا�سّية  المواقف  بيان  ال�سرورّية,  الموا�سع  وفي  ال�سيا�سّي,  والح�سور 

بناء  اأي  الثقافّي,  الجهاد  �سعيد  على  اأو  ال�ستكبارّي؛  العالم  مواجهة  في 

الإن�سان, تقويم الذات, وتهذيب بناء الفكر الذاتّي, ون�شر الفكر والثقافة. 

وهذا واجب على كّل من يّتخذ الإمام الح�سين Q قدوة له. من دواعي 

اإلى الح�سين Q نظرة اإجالل واإكبار,  اأّن �سعبنا باأ�سره ينظر  ال�سرور 

 .
(1(

وهذا هو �سعور الكثير من غير الم�سلمين اأي�سًا

ّ
اإليمان بالمواجهة في سبيل الحق

 عقب واقعة 
(2(

ُروي اأّن الإمام ال�سّجاد Q وبعد عودته اإلى المدينة

قافلة  مغادرة  �سهرًا من  اأحد ع�سر  اأو  بعد م�سي ع�سرة  ورّبما  عا�سوراء- 

اهلل,  ر�سول  بن  يا  له:  وقال  رجل  جاءه  اإليها-  وعودتها   
(3(

المدينة والده 

فالقافلة  قوله؛  في  ي�سدق  كان  ؟! 
(4(

هذا بخروجكم  بكم  نع  �سُ ما  اأراأيَت 

حين خروجها كان على راأ�سها ويتو�ّسطها الح�سين بن علّي L �سم�س 

اأهل البيت الزاهرة وابن ر�سول اهلل وحبيبه, وخرجت بنت اأمير الموؤمنين 

Q الموؤمنين  اأمير  اأبناء  اأي�سًا  القافلة  في  وخرج  مكّرمة؛   معززة 

- العّبا�س واإخوته- واأبناء الإمام الح�سن Q وخيرة �سباب بني ها�سم 

الإمام  وهو  فقط  واحد  رجل  ومعها  القافلة  هذه  عادت  ثّم  و�سفوتهم, 

ال�سّجاد Q, وتجّرعت الن�سوة الأ�سر وراأيَن الم�سائب والأحزان؛ فال 

الإمام الح�سين ول علّي الأكبر ول حّتى الطفل الر�سيع مع تلك القافلة.. 

فاأجابه الإمام ال�سّجاد: تاأّمل بما �سيح�سل لو لم نخرج! اأجل, اإن لم يخرج 

)1)  في لقاء ح�سود من حرا�س الثورة الإ�سالمّية بمنا�سبة يوم الحر�س, 1375/9/24�س, 1996/12/14 م.

)2)  اإقبال الأعمال, ج3, �س100؛ بحار الأنوار, ج98, �س335-334.

)3)  الفتوح, ج5, �س21-22؛ اإعالم الورى, ج1, �س435؛ بحار الأنوار, ج44, �س326.

)4)  الأمالي, الطو�سّي, �س677؛ بحار الأنوار, ج45, �س177.



- 284 -

هوؤلء �ستبقى اأج�سامهم, ولكن �ستطم�س الحقيقة وتن�سهر الروح وُت�سحق 

ال�سمائر وُيدان العقل والمنطق على مّر التاريخ, بل ول يبقى ذكٌر لالإ�سالم 

اأي�سًا. 

الإ�سالمّي  والنظام  الإ�سالمّية  الثورة  حركة  كانت  هكذا  زماننا  وفي 

الحركة  بهذه  انطلقوا  الذين  ذهن  خامر  قد  كان  ولرّبما  التجاه,  بهذا 

اأّنهم �سيقيمون الحكومة والنظام اللذين ي�سبون اإليهما, ولكن كانت تمالأ 

اأذهانهم اأي�سًا فكرة اإمكانّية ا�ست�سهادهم في هذا ال�سبيل اأو اأّنهم يفنون 

ماثاًل كان  الخيارين  فكال  ال�سدائد,  وتحّمل  والكفاح  الجهاد  في   عمرهم 

- تمامًا كما كان عليه الحال في حركة الإمام الح�سين- وب�سي�س الأمل 

الوحيد الذي كان يحّم�س القلوب ويحّفز هوؤلء على التحّرك خالل عاَمْي 

وما تالهما من �سني المحنة وال�سطهاد في ال�سجون  ]1962 و1963م[ 
هو الإيمان بالجهاد ل الرغبة في بلوغ ال�سلطة. وهذا الخّط هو ذاته خّط 

.
(1(

Q الإمام الح�سين

)1)  في لقاء الم�سوؤولين والعاملين في النظام 1380/12/27�س - 2002/3/18 م.



 ةنت�شار ةمقم 

على ةم�شيف
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 من 
(1(

عندما وقف في يوم عا�سوراء فلذة كبد الزهراءQ مع 72 

 مجّهز؛ وكان بين اأ�سحابه 
(2(

اأ�سحابه اأمام عدّو موؤّلف من 30 األف مقاتل

العجوز  وال�سيخ   
(4(

�شنة  13 ال�  ذو  وال�ساّب   
(3(

ال�سنوات الع�سر  ذو  الطفل 

تلك  في  ة  خا�سّ انتهى؛  الح�سين Q قد  اأّن  العدّو  ظّن   .
(5(

�شنة  70 ال�  ذو 

اللحظات الأخيرة من يوم عا�سوراء؛ عندما ا�سُت�سهد جميع اأ�سحابه وت�سّرجت 

الح�سين Q يحمل  و�ساهدوا  كربالء؛  �سحراء  في  بالدماء  اأج�سادهم 

اأثر  يبقى  لن  اأّنه   - حينها   - الجميع  تيّقن  ر�سيع؛  طفل   قماط 

اأ�سحابه Q قد  جميع  كان  النهاية  في  للح�سين Q ولر�سالته. 

ين قد م�سوا معه, كانت المدينة كّلها في كربالء,  اجتمعوا هناك وكّل الم�سحِّ

وقد اخُت�سرت الكوفة ومّكة والحجاز والعراق في )�سحراء كربالء( ذلك 

الميدان نف�سه. لم يبق �سخ�س يمكنه الّدعاء اأّنه من اأ�سحاب الح�سين Q؛ 

ال�سهادة.  ونالوا درجة  الآخر؛  تلو  واحدًا  بالدماء  ّرجوا  اأن�ساره جميعهم قد �سُ

في ع�سر ذلك اليوم, كانت عين الدنيا �ساخ�سة باّتجاه الح�سينQ؛ مقاتل 

 واحد وحيد وابنه الر�سيع على يديه, وقد ظهر اأمام جي�س العدّو؛ ظّن العدّو

الإمام  خاطبهم  انتهى. عندما  الح�سين Q قد  اأّن  النظر-  الق�سير   -

)1)  الأمالي, ال�سدوق, �س547؛ عمدة الطالب, �س192؛ بحار الأنوار, ج44, �س298.

)2)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س187؛ الإر�ساد, ج2, �س95؛ بحار الأنوار, ج45, �س4.

)3)  مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س31؛ بحار الأنوار, ج45, �س34.

)4)  مقتل الح�سين, المقّرم, �س294.

)5)  التاريخ الكبير, ج2, �س30؛ رجال الطو�سّي, �س21.
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اأّيها  القلوب!  ق�ساة  يا  ؛ 
(1(

الطفل« هذا  فارحموا  ترحموني  لم  »اإن  قائاًل: 

والراأفة  الرحمة  تلك  لديكم  يكن  لم  اإذا  الإن�سانّية!  ربقة  من  الخارجون 

الأ�سهر  ذي  ال�سغير  الطفل  هذا  ذنب  فما  الماء؛  �سرب  من  فتمنعونني 

 .Qال�سّتة؟ مّرة اأخرى لم يفهموا اأي�سًا ماذا كان يفعل الإمام الح�سين

قلوبهم.  على  ُختم  الذين  لهوؤلء  الإلهّية  ال�سيا�سة  تت�سح  لم  اأخرى  ومّرة 

الح�سين  من  اأرحنا  له:  وقال  حرملة  قلب  ق�سوة  �سعد  بن  عمر  ا�ستغّل 

. وبدل اأن ي�سقوا الطفل �سربة ماء �سقوه �سهمًا مثّلثًا 
(2(

)اقطع نزاع القوم)

بداأ  منحره.  من  الدماء  وفارت  والده  يدي  بين  الطفل  تململ   .
(3(

م�سمومًا

وتذهب  تتلّوث  الأ�سغر  علّي  دماء  يدع  لم  هنا.  من  الح�سين Q عمله 

مات  يقولون:  والمخادعين  والكّذابين  ال�سائعات  مثيري  يدع  لم  هدرًا؛ 

و�سع  ال�سم�س.  حرارة  من  مات  اأو  بمفرده  الح�سين Q لوحده  طفل 

الح�سين Q يديه تحت منحر علّي الأ�سغر حّتى امتالأتا دمًا رمى به اإلى 

؛ اأي: اأّيها الجبناء انظروا, لقد قتلتم علّي الأ�سغر! 
(4(

ال�سماء اأمام الجميع

اأي  ]بالدماء[؛  حّقانّيته  وم�ستند  الح�سين Q وثيقة  الإمام  وّقع  وهنا 

اأفهم العالم باأ�سباب مواجهته, اأفهم التاريخ ماذا كان يحارب ومن! ومن 

اأجل ماذا حارب! لقد دّون الح�سين Q في التاريخ اأّنه �سّحى وحيدًا واأّن 

جيو�س العدّو قد هاجمته من كّل ناحية. وقف وحيدًا وقّلة من الأ�سحاب؛ 

لم يقل: اأنا وحيد؛ ولم يقل: »الجميع �سّدي ومعار�س لي ولن اأ�ستطيع فعل 

�سيء«؛ لم يقل: »اأنا �سعيف ولم اأحارب بدون جدوى«.

)1)  تذكرة الخوا�س, �س227.

)2)  من المدينة اإلى المدينة, ج5, �س688.

)3)  تذكرة ال�سهداء, ج1, �س504.

)4)  مقاتل الطالبّيين, �س95؛ الملهوف, �س168-169؛ بحار الأنوار, ج45, �س46.
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لقد وقف على مفترق طريقي الحّق والباطل؛ ومن المقطوع به اأّنه يختار 

الحّق؛ وم�ستعدٌّ ليقّدم روحه في �سبيل الحّق. من هذه النقطة بداأ انت�سار 

وال�سل�سلة  معاوية  بن  يزيد  يقّيد  لم  هو  L؛  علّي  بن  الح�سين  ثقافة 

بداأت  اإّنما  فح�سب,  كربالء  �سهداء  ودماء  الأ�سغر  علّي  بدماء  الأموّية 

الثورات العالمّية في تاريخ الم�سلمين والثورات الكبرى من نقطة دماء هوؤلء 

الم�سّحين. فكّل م�سر من اأم�سار الم�سلمين قد دخل اإليه ا�سم الإ�سالم؛ 

دخل معه اأي�سًا ا�سم الح�سين Q, كموؤ�ّسر على الإ�سالم وكدليل عليه. 

فكّل من كان مع الح�سين Q كان الإ�سالم ملكًا له. وكّل من اقتفى اأثر 

الح�سين كان �سادقًا في دعواه,كّل من يختار طريق الح�سين Q ينطق 

�سدقًا وهو من اأّمة النبّي P اآخر الزمان.

.
(1(

لقد افُت�سح اليزيدّيون في التاريخ, وانت�سر الدم على ال�سيف

دماء الحسين بن علّي L أماتت الساللة األموّية

في واقعة عا�شوراء الإمام الح�سين Q؛ بدا اأّن رعد جبابرة الظلم 

وبرقهم قد اأنهيا كّل �شيء- في الظاهر-. وقعت جماعة في الياأ�س؛ اإّل اأّنه 

 وكما ُروي عن الإمام ال�سادق Q فقد ق�ست دماء الإمام الح�سين بن 

�سفيان  اأبي  واأحفاد  اأمّية  بني  �ساللة  على  اأ�سحابه  علّي L ودماء 

الأ�سا�س في  كانت هي  واأ�سحابه  علّي  بن  زيد  دماء  اإّن  كما  بها؛  واأطاحت 

.
(3(

,
(2(

اقتالع واجتثاث ال�ساللة المروانّية

)1)  في خطبة الجمعة, طهران, 1359/8/23�س- 1981/11/14 م.

)2)  ثواب الأعمال, �س220؛ بحار الأنوار, ج45, �س305.

)3)  في خطبة الجمعة, طهران, 1360/3/15�س- 1982/6/5 م.
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انتصار الدم على الخبث

في حادثة كربالء تعّر�س الإمام الح�سين Q لمظلومّيتين؛ 

قتله  الح�سين Q ثّم  �سخ�س  واأذّية  الواقعة  تلك  مظلومّية  الأولى: 

وم�سّيه �شهيدًا.

اأرجاء  ت  عمَّ التي  الخبيثة  وال�سّجة  المنافقة  الت�سوي�س  عملّية  الثانية: 

و..  ال�سام  في  وكذلك  وخّربوها؛  الأو�ساع  اأثاروا  الكوفة  ففي  الدنيا؛ 

 على اأّنه خارجّي قد 
(1(

وقّدموا الإمام الح�سين Q للعالم الإ�سالمّي

خرج على اإمام زمانه والحكومة القائمة, وقد امتالأت المنابر والخطب 

والإهانات  والفتراءات  بالتهم  النج�سة  والحناجر  الخبيثة  والأل�سنة 

.
(2(

L والدعايات التي زادت من مظلومّية الح�سين بن علّي

وفي نهاية المطاف لقد اأّدت هذه المظلومّية دورها وفعلت فعلها؛ فخرقت 

الأذهان  على  نف�سها  الحقيقة  وفر�ست  الخبيثة  الوجوه  وف�سحت  الحجب 

لكّن  وتتجّلى,  الحقيقة  تظهر  لأن  اإرادتهم  عدم  من  الرغم  على  والقلوب؛ 

.
(3(

العدّو انهزم وانت�سر الح�سين Q في نهاية المطاف

Pبقاء دين النبّي 
ْ

ثورة اإلمام Q ودماؤه؛ ضمنت

ذكر بع�سهم في معنى حديث النبّيP: »ح�شين مّني واأنا من ح�شين«, 

وبقي  الح�سين  من  بركة  ا�ستمّد  قد  ديني  اأّن  ح�شين«:  من  »واأنا  معنى  اإّن 

تذكرة  والحرائج, ج2, �س581؛  الخرائج  الطبرّي, ج4, �س331؛  تاريخ  وال�سيا�سة, ج2, �س12؛  الإمامة    (1(

الخوا�س, 260؛ بحار الأنوار, ج45, �س114.

ج2,  الإر�ساد,  �س131؛  ج5,  الفتوح,  �س352؛  ج4,  الطبرّي,  تاريخ  �س12-13؛  ج2,  وال�سيا�سة,  الإمامة    (2(

اأبي طالب, ج3, �س305؛ بحار الأنوار,  اآل  �س117؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س65-66؛ مناقب 

ج45, �س161.

)3)  في خطبة الجمعة, طهران 1366/5/23�س- 1988/8/14 م.
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خالدًا و�سمن بقاءه. وهذا �سحيح تمامًا؛ اأي اأّنه من الممكن اأن يكون هذا هو 

معنى هذه الجملة ومن الممكن اأن ل يكون هذا هو معناها. لكن اأن يكون دين 

فيه؛ لأّنه  �سّك  ل  فهذا  الح�سين  ثورة  خالل  من  وا�ستمّر  بقي  النبّي P قد 

لول ثورة الإمام الح�سين Q لما و�سلت الواجبات والتكاليف اإلى الّنا�س 

اأمّية وبني العّبا�س, ولما ا�ستمّرت  ولما ح�سلت تلك الثورات في عهود بني 

الحركة المتوّهجة والحّية والفدائّية وال�ست�سهادّية, ولما بقيت حياة الت�سّيع 

راأ�س  ياأتي على  اأّي �سخ�س  تقّبل  الّنا�س على  اأذهان  التاريخ؛ ولعتادت  في 

الحكومة, مهما كانت روؤيته واأخالقه ومنهج عمله, وينبغي اأن يطيعوه كولّي 

لالأمر!! حّتى لو كان فا�سقًا فاجرًا؛ ولما ُوجد في مواجهة هذا الفكر الباطل 

هذه  �ست�ستمر  كانت  الحالة  هذه  وفي  واأ�سيل؛  �سحيح  فكر  اأّي  والمنحرف 

الحالة النحرافّية ب�سبب عدم قيام الثورة التي و�سلت اليوم, اإّما اأّنه لم يكن 

�سي�سل اإلينا ا�سم الإ�سالم, اأو اإن و�سل اإلينا ا�سمه ف�سيكون فارغ المحتوى.

واإّن الذي حفظ هذا المحتوى هو ثورة الإمام الح�سينQ. واإّن ثورة 

ال�سعب الإيرانّي تابعة لهذه الثورة. واإّن �سيا�سة انت�سار الدم على ال�سيف كانت 

 .
(1(

L جزءًا من هذه الحركة والفل�سفة التي اأوجدها الح�سين بن علّي

انتصار الجهاد المظلوم

تكون  اأن  ينبغي  والتي  عا�سوراء,  تقّدمها  التي   
(2(

الأخرى الدرو�س  من 

محّل اهتمام لدينا, هو اأّن المواجهة والجهاد مطلوبان حّتى لو تّم اإبادتهما 

كما ح�سل في كربالء فاإّن اهلل �سبحانه لن يدع هذه الدماء تجّف اأبدًا! اإّن 

)1)  من كلمته في اأع�ساء تجّمع الجهاد الجامعي,1366/6/10�س- 1988/9/1 م.

)2)  هذا المقطع هو تتّمة لكالم �سماحته الذي جاء في الدر�س ال�سابق تحت عنوان:» ال�سمود وعدم الخوف من 

الوحدة والغربة« في الف�سول ال�سابقة.
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دماء الإمام الح�سين فّوارة متجّددة, وقد �سقت مدر�سة الإ�سالم ومدر�سة 

الت�سّيع العظيمة على مدى تاريخ الإ�سالم الطويل, بعثت فيه الحياة واأو�سلته 

اإلى ع�سرنا الحالّي. انظروا اليوم, لقد نه�س الإ�سالم بكم وقد تعّلمنا من 

عا�شوراء. لول عا�شوراء لما تعّلمنا كيف نقف في مواجهة ظلم النظام الجّبار 

 .L ال�سابق وَجْوره ]نظام ال�ساه[! هذا هو در�س الح�سين بن علّي

القدرة المادّية؛ مغلوبة للقدرات المعنوّية 

 
(1(

O بنُت فاطمة الزهراء O انظروا كيف واجهت زينب الكبرى

ال�سّفاك,  الظالم  ال�سلطان  ذلك  ع�سرها,  �سالطين  اأقوى  م�سبّية,  وهي 

كانت  ولو  ؛ 
(2(

ذكرنا« تمحو  ل  �شعيك, فواهلل  وا�شَع  »ِكْد كيدك  له:  قائلًة 

ر ذلك الظالم في فعله ولما ُخذلت  القّوة المادّية قادرة على هذا لما ق�سّ

.
(3(

القوى المادّية عنه اليوم

الدماء والمظلومّية؛ لغة التاريخ الخالدة

عن  منهما  واحد  كّل  ي�سفر  اأن  يمكن  هدفان,  الح�سين  الإمام  لنه�سة 

نتيجة طّيبة؛ الأّول: اأن ي�ستطيع الإمام الح�سين Q التغّلب على حكومة 

ويتالعبون  الّنا�س  يقمعون  الذين  اأولئك  يد  من  ال�سلطة  وا�سترداد  يزيد 

ذلك  حدث  كان  فلو  ال�سحيح؛  ن�سابها  في  الأمور  وو�سع  بم�سيرهم, 

لتغّيرت م�سيرة التاريخ. 

هذا  اإحراز  من   Qالح�سين الإمام  تمّكن  عدم  فكان  الثاني  واأّما 

)1)  الطبقات الكبرى, ج3, �س14؛ تاج المواليد, �س23؛ بحار الأنوار, ج42, �س74.

)2)  بالغات الن�ساء, �س21-23؛ الحتجاج, ج2, �س34-37؛ بحار الأنوار, ج45, �س134-133.

)3)  في لقاء قادة وم�سوؤولي الحر�س الثوري, 1376/6/26�س - 1997/9/17 م.
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الن�سر ال�سيا�سّي والع�سكرّي لأّي �سبب من الأ�سباب, وعندئٍذ لم يكن اأمامه 

�سوى ا�ستبدال المواجهة بالقول, اإلى المواجهة بالدم, والمظلومّية بل�سان 

لن ين�ساه التاريخ على مدى الزمان, لتبقى كلمته تّيارًا جارفًا ل ينقطع اأبد 

.Q الدهر. وهذا هو ما فعله الإمام الح�سين

فقد وقع التق�سير؛ وب�سبب تق�سير الآخرين لم يتحّقق الهدف ]البعد[ 

با�ستطاعة  يكن  لم  الذي  ال�سيء  وهو  الثاني,  الهدف  تحّقق  بينما  الأّول, 

اأّية قّوة �سلبه من الإمام الح�سينQ, حيث اإّن قّوة التوّجه اإلى ميدان 

الذي  العظيم  الحدث  ذلك  هما  والأحّبة,  بالنف�س  والت�سحية  ال�سهادة, 

 .
(1(

ت�ساءلت وتال�ست اأمام عظمته قّوة العدّو وعظمته

ة اإللهّية؛ االنتصار مشروط
ّ
السن

قوّيًا.  العدّو  كان  مهما  والنهو�س  القيام  يجب  اأّنه:  هو  عا�شوراء  در�س 

بالطبع يوجد م�سيران في نهاية هذا الطريق: الأّول النت�سار الظاهرّي, 

والثاني الهزيمة الظاهرّية؛ واأحد هذين الم�سيرين هو في انتظار الإن�سان.

للتاريخ قوانين و�سنن؛ بالتاأكيد عندما ُتنجز �سل�سلة الواجبات والأعمال, 

�سيتحّقق الّن�سر.

فلو اأّن الم�سلمين الذين دعوا الإمام الح�سينQ في ذلك الع�سر, 

اأي اأهل الكوفة اأنف�سهم- ولي�س جميع الم�سلمين- قاوموا وا�ستقاموا لكان 

الّن�سر حليف الإمام الح�سين Q. فالق�سّية لم تكن على النحو الذي 

نت�سّوره باأّن الإمام الح�سينQ كان �سينتهي به الأمر في المعركة اإلى 

في  لكن  م�سيره؛  يعرف   Qالح�سين الإمام  كان  نعم  ال�سهادة حتمًا. 

)1)  في خطبة الجمعة طهران, 1379/1/26�س. - 2000/4/14.



- 294 -

�سورة ما لو نه�س الّنا�س وتحّركوا و�سّمموا لتبّدل هذا الم�سير؛ كما تمّكّنا 

اأّنه كان لديه تجربة هزائم قا�سية على طول  الإيرانّي مع  نحن. فال�سعب 

التاريخ اإّل اأّنه ا�ستطاع في النهاية اأن ينت�سر, وهذه هي الق�سّية في يومنا 

هذا. 

حينما ينه�س �سعب, ويحافظ على وحدته, ويتحّمل مقدارًا من ال�سدائد 

من  �سيتمّكن  فاإّنه  الدوام,  على  ي�ستمّر  لم  لو  حّتى  ق�سيرة,  لمّدة  والمحن 

الظفر. لقد ثار الإمام الح�سينQ في ذلك اليوم واأّدى وظيفته, لكّن 

الآخرين لم يتعاونوا معه, فكانت النتيجة اأن وقعت تلك الفاجعة التاريخّية 

العظيمة. بالطبع, هذا در�س للّنا�س وال�سعوب, واإلى الأبد. هذا هو تقييم 

 .
(1(

الإمام الح�سين Q للموقف والموقع

 سّر االنتصار على العدّو 

ويجبرهم  المجّهزة  واأدواتهم  الإ�سالم  اأعداء  يردع  اأن  يمكنه  �سيء  ل 

على التراجع غير قّوة الإيمان لدى ال�سعب الم�سلم. فبهذا العامل الوحيد 

على  ال�سعب  ا�ستقالل  واأعداء  الثورة,  واأعداء  الّدين,  اأعداء  اإجبار  يمكن 

التراجع؛ وبالتالي ُي�سَقط في اأيديهم.

ها بع�سًا وتتواجه؛ اإّل اأّنه عندما   يمكن للو�سائل المادّية اأن يقابل بع�سُ

لأّية  يمكن  فال  الموؤمن,  الإن�سان  وقّوة  والمعنوّيات  الإيمان  عن�سر  يح�سر 

و�سيلة مادّية اأن تتغّلب عليه. فلو لم يكن الأمر كذلك؛ لما بقيت الحقيقة 

مواجهة  التاريخ  تّم خالل  فقد  التاريخ؛  على طول  الحّق  والّدين  والعدالة 

اأ�سحاب القدرة والم�ستكبرين  الفكر الحّق والطريق الحّق. فقد وقف كّل 

)1)  في خطبة �سالة الجمعة, طهران 1364/7/5�س- 1986/9/27 م.
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في مقابل الحّق؛ ونه�س كّل الجبابرة لمواجهته وا�ستخدموا ما حازوا عليه 

من قدرات واأموال واإمكانات باهظة الثمن حّتى ل يبقى الحّق؛ وليزيلوا فكر 

الحّق من الدنيا. واإّن الذي �ساهم في بقائه على طول التاريخ وبين الّنا�س 

واأبقاه حّيًا هو هذا. 

والتجّبر  والفرعونّية  وال�سلطة  والذهب  المال  قّوة  كّل  تجعل  اأداة  ثّمة 

الإن�سان  يقتحم  ذاتها. عندما  الموؤمن  الإن�سان  قّوة  الفعالّية؛ وهي  عديمة 

 .
(1(

الموؤمن ميدان العمل بالإيمان؛ ُتعّطل الو�سائل المادّية

 عوامل القدرة المعنوّية 
ّ

االنتصار الحقيقّي والخالد في ظل

اإّن كاّلً من هوؤلء الرجال الذين اأناروا التاريخ ب�سكل اأو اآخر- الح�سين 

 -Q العّبا�س  الف�سل  ال�سّجاد Q واأبي  علّي L والإمام  بن 

ظهر في عهده من كان لهم تخّيالت مادّية باطلة في �ساأنهم, وهوؤلء قد 

مع  الغربة  الح�سين Q في  الإمام  ا�سُت�سهد  بالكامل.  واندثروا  زالوا 

جميع من كان معه من ال�سباب والوجوه البارزة من عائلته- الإخوة والأولد 

ُي�سيَّعوا,  ولم   ,
(2(

الغربة منتهى  في  وُدفنوا  الغيارى-  وال�سحابة  والأقارب 

ولم ُيِقم اأحد عليهم العزاء. 

بع�سهم كان يتوّهم اأّن بقاء هذه الثّلة قد يدعوهم لالنتقام, كانوا يت�سّورون 

اأّن الم�ساألة �ستنتهي بالق�ساء على الإمام الح�سين Q واأ�سحابه. فالإمام 

ال�سّجاد Q يبدو اأّنه عا�س بعد الإمام الح�سين Q مدة اأربع وثالثين 

�سنة في حالة انزواء في الظاهر بدون اأن ي�سّكل تكّتاًل اأو جماعة اأو ع�سكرًا اأو 

)1)  في لقاء عوائل �سهداء وقادة عملّيات كربالء, 4 و 5, 1365/12/15�س- 1987/3/6 م.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س348؛ الإر�ساد, ج2, �س114؛ بحار الأنوار, ج45, �س62.
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تمّردًا. اأّما اأبو الف�سل Q فقد اأ�سبح واحدًا من ال�سهداء الذين �سقطوا 

يوم عا�سوراء. 

كانت القوى المادّية- التي تت�سّلط على الّنا�س بالمنطق المادّي- تت�سّور 

اأّن الأمر-كما في العادة- قد انتهى بمجّرد الق�ساء على هذه ال�سخ�سّيات؛ 

لكّن واقع الأمر كان مختلفًا عّما كانوا يت�سّورون, فلم ُيق�َس عليهم, بل ُخّلدوا, 

واأخذ جاللهم وجاذبّيتهم وتاأثيرهم يزداد يومًا بعد اآخر, فقد ا�ستولوا على 

قلوب الّنا�س وفتحوها, فزادوا من دائرة وجودهم. واليوم يتبّرك باأ�سمائهم 

مئات الماليين- من ال�سيعة وغير ال�سيعة- وينهلون من كالمهم, ويبّجلون 

ذكراهم؛ اإّنه الّن�سر التاريخّي, الّن�سر الحقيقّي والخالد. 

هذه  في  الأمر  واقع  هو  ما  هو:  الذهن  اإلى  يتبادر  الذي  ال�سوؤال  اإّن 

الق�سّية؟ وما هو �سبب البقاء والخلود؟

اإّنها اإحدى اأكثر الحقائق اأ�سا�سّيًة, وفي الوقت نف�سه من اأو�سح  براأيي 

حقائق الحياة الب�سرّية واأ�سّدها رواجًا, اإّل اأّن �ساأنها �ساأن جميع الحقائق 

جميعها  العالم  ف�حقائق  الغافلين.  اهتمام  تثير  فال  والبديهّية,  الوا�سحة 

الف�سول  ومجيء  والنهار  والليل  والقمر  كال�سم�س  مهّمة؛  وظواهر  حقائق 

المختلفة, والحياة والموت؛ في كّل واحدة من هذه الحوادث در�ٌس جديٌر 

بالتدّبر بالن�سبة اإلى الإن�سان, اإّل اأّن الغافلين ل يلتفتون اإليها, بينما يعتني 

بها المتدّبرون وينهلون منها زادهم. 

اإّن الحقيقة التي اأ�سرنا اإليها هي من تلك الحقائق الوا�سحة التي كانت 

على مّر الع�سور؛ وهي اأّنه لدينا نوعان من عوامل القدرة: العوامل المادّية, 

والنوع الآخر هو القدرة النا�سئة عن عوامل معنوّية. 
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اإّن عوامل القدرة المادّية هي المال والقّوة التي مار�سها الجبابرة على 

لم  اأّنه  اإّل  ما؛  نتيجة  اأثمرت  قد  القدرات  هذه  اأّن  �سحيح  التاريخ,  طول 

يكتب لهذه القدرة البقاء �سوى اأّيام معدودة. انظروا اإلى جبابرة العالم كم 

ُعّمروا, خا�سوا فيه المعارك و�سعوا ومار�سوا ال�سيا�سة لأجل اقتطاف ثمار 

لم تدم اإّل �سنوات قليلة؛ في الواقع هم لم يجنوا اأّي �سيء. 

وهي  للقدرة,  المعنوّية  العوامل  من  اأخرى  مجموعة  هناك  لكّن 

التي  الّدينّية  والقيم  والحّقانّية,  وال�سدق  والتقوى  والطهر  الإيمان 

تقترن بالجهاد وال�سعي. فهذه القدرة قدرة خالدة, وهذه القدرة ل تعني 

التاريخّي,  الأخذ والتخزين والربح والتمّتع, بل هي القدرة على الخلود 

بالن�سبة  الحال  هو  كما  والبقاء؛  الب�سرّية  م�سير  �سناعة  على  والقدرة 

اإلى الأنبياء, فهم اأحياء حّتى اليوم. كما اإّن عظماء َحملة م�ساعل العدل 

اأحياء«؟  »اأّنهم  يعني  وماذا  الب�سرّية؛  تاريخ  في  اأحياًء  زالوا  ل  والحّق 

اأّن النهج الذي �سعوا وجاهدوا ونا�سلوا في �سبيل توطينه في نفو�س  اأي 

ل  الّنا�س وغدا مفهومًا خالدًا, و�سار در�سًا  بقي في حياة  الب�سرّية, قد 

زالت الب�سرّية تنهل منه. 

اليوم  الب�سرّية  عند  نجدها  التي  والمحا�سن  وال�سالحات  الخيرات  اإّن 

نا�سئة من تلك الدرو�س وهي ا�ستمرار لتعاليم الأنبياء وجهود كّل الم�سلحين 

والخّيرين, فهذه تبقى وتخلد. 

كان لدى الإمام الح�سين Q كّل عوامل القدرة المعنوّية, ورغم اأّنه 

ا�ست�سهد في النهاية, اإّل اأّن جهاده لم يكن لأجل التمّتع بلذائذ الدنيا لأّيام 

معدودة لكي نقول اإّنه خ�سر المعركة ب�سهادته؛ بل اإّن جهاده كان لأجل اإبقاء 

منهج التوحيد وحكومة اهلل ومنهج الّدين والنجاة و�سالح الإن�سان, وتخليد 
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الب�سرّية؛ لأّنه كان ذلك في وقت ي�سعى فيه عمالء  هذا المنهج في حياة 

وماأجورون لطم�س هذا المنهج كّلّيًا, واأنتم ترون نماذج من اأولئك اليوم! 

في وقت ما, كانت هذه الق�سايا تعّد ت�سّورات ذهنّية اإذا ما ُطرحت, اإّل 

.
(1(

اأّن هذه الحقائق الذهنّية تحّققت اليوم واأ�سبح لها واقع

1378/8/22�س-  الحر�س,  يوم  بمنا�سبة  الثورّي  الحر�س  وقادة  منت�سبي  من  كبيرة  جموع  لقاء  في    (1(

1999/11/13 م.



ةإحياء ذكرى كربالء
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اإلمام السّجاد Q وبكاؤه الشجّي 

عا�شوراء  لحوادث  والراوي  ال�ساهد  ال�سّجاد Q هو  الإمام  كان 

الم�سّرجة  الحادثة  تلك  فبعد  الثورة؛  تلك  ر�سول  اأي�سًا  وكان  الدامية, 

. لم يكن بكاوؤه هذا بكاء اأ�سى وغّم,بل 
(1(

بالدماء ظّل يبكي اأكثر من 30 �شنة

.
(2(

كان بكاء لهيب الثورة

تدبير اإلمام السّجادQ إلحياء كربالء

لقد )حمل( الإمام ال�سّجاد Q حادثة عا�سوراء بما قام به من تبليغ 

اإلى كّل العالم الإ�سالمّي؛ ولم يدع هذه الواقعة تنتهي في  طوال هذه المّدة 

طّي النزواء والغربة؛ لأّنه كان يعلم اأّن جهاز بني اأمّية كان يريد لجهاز الإمام 

الإمام  ا�سُت�سهد  كربالء.  في  مكانه  في  ويندثر  ُيطم�س  الح�سين Q اأن 

الح�سين Q مع اأقرب اأ�سحابه واأوفى اأبنائه وعائلته هناك؛ ثّم قالوا في 

؛ هوؤلء قوم قاموا باأعمال مخالفة؛ ثاروا �سّد 
(3(

الكوفة: اإّن هوؤلء قد خرجوا

الخالفة و�سّد الحكومة, ومن َيُثر �سّد الحكومة الإلهّية فحكمه معروف.

وقد اأ�سروا عياله حّتى ل يدعوها تحيي له ا�سمًا اأو ذكرى؛ اإّل اأّن الإمام 

)1)  كامل الزيارات, �س213؛ بحار الأنوار, ج45, �س149.

)2)  كلمته في 1359/6/17�س- 1981/9/8 م.

)3)  المنتخب للطريحّي, ج2, �س464؛ بحار الأنوار, ج45, 114.
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ال�سّجاد Q من خالل تدبيره واإدارته اأحيى م�ساألة عا�شوراء في �سوق 

وفي   
(4(

المدينة وفي   
(3(

ال�سام وفي   
(2(

زياد ابن  مجل�س  وفي   
(1(

الكوفة

منا�سبات عديدة. 

العادة ل  اإحدى بقاع �سحراء الغربة- وفي  تلك الق�سّية التي حدثت في 

يتحّدث الّنا�س عنها- التهبت �سعلتها, وقد حاول خلفاء بني اأمّية وبني العّبا�س 

وكّلما  ي�ستطيعوا.  فلم  الأنحاء  من  بنحو  ال�سعلة  يطفئوا هذه  اأن  بعدهم  من 

تقّدم الزمن اأ�سحت اأكثر ا�ستعاًل؛ اإلى حّد و�سل الأمر اأن اأ�سبح زّوار كربالء 

عقبة وم�سكلة لجهاز الخالفة؛ يقطعون الأيدي, الأرجل, الروؤو�س, يودعونهم 

حّتى يمتنع الّنا�س عن المجيء اإلى كربالء فال تزداد هذه ال�سعلة 
(5(

ال�سجون

اإّل توّقدًا. كانوا يخافون من عواقب ذلك؛ لكّنهم لم ي�ستطيعوا �سيئًا.

جهاد أهل البيتR: في طريق إحياء كربالء

 ,Qل زال تاريخ الب�سرّية اإلى الآن ينهل من دماء اأبي عبد اهلل الح�سين

�سّيد �سهداء التاريخ, الم�سفوكة بغير حّق؛ ذلك اأّن وارثي هذه الدماء قاموا 

با�ستخدام اأكثر الو�سائل تدبيرًا واأكثرها بالغة لإحياء هذه الدماء. 

فـفي بع�س الأحيان, ل تقّل الجهود والم�ساعي لإبقاء دماء ال�سهيد حّية 

عن ال�سهادة نف�سها. واإّن الم�سّقة التي تحّملها الإمام ال�سّجاد Q لثالثين 

اأو اأربعين �شنة, وكذلك عّمته زينب الكبرى لعّدة �سنوات, كانت من هذا القبيل. 

الذين   R الأئّمة  بقّية  وبعدهما  الدماء.  هذه  لحفظ  و�سعوا  جاهدا  لقد 

)1)  الحتجاج, ج2, �س31-32؛ بحار الأنوار, ج45, �س113-112.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س350؛ الإر�ساد, ج2, �س116-117؛ بحار الأنوار, ج45, �س118-117.

)3)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س220؛ رو�سة الواعظين, �س190-191؛ بحار الأنوار, ج45, �س162-161.

)4)  مثير الأحزان, �س90-91؛ بحار الأنوار, ج45, �س149-148.

)5)  تاريخ الطبرّي, ج7, �س365؛ الأمالي, الطو�سّي, �س329؛ بحار الأنوار, ج45, �س404-403.
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 .
(1(

تحّملوا العناء والَن�سب في هذا ال�سبيل حّتى ع�سر الغيبة

الجهاز  عزم  ما,  مرحلة  في  اأّنه,  �سترون  التاريخ  في  تدّققون  عندما 

التي  كربالء  حوادث  طم�س  على  فيها  العّبا�س  وبني  اأمّية  لبني  الإعالمّي 

هي اإحدى معارف الزمان ب�سكل تاّم ليقولوا اإّنها لم تحدث من الأ�سا�س. 

اأمورًا  زماننا  الآن في  نرى  حدث. نحن  لقد  يقع,  لم  ذلك  اأن  تت�سّوروا  ل 

عندما كّنا نقراأ في ال�سابق اأحداث �سدر الإ�سالم وق�ساياه ونرى اأ�سباهها 

تمامًا.  ممكن  فيه, وهو  عجب  اأبدًا, فال  اأمامنا,  نتعّجب. والآن نراها  كّنا 

اأّنها  على  عظمة,  من  لها  ما  مع  كربالء,  جرى في  ما  مع  التعامل  يمكنهم 

حادثة قتل وجناية ح�سلت في اأحد الأطراف النائية من ال�سحراء؛ اإّل اأّن 

الأئّمة R, هم و�سعراوؤهم, قد اأبقوا هذه الواقعة حّية.

ُيروى اأّنه جاء رجل اإلى الإمام ال�سادق Q. قال له الإمام: »اأن�شدني 

. فما هو �سبب ذلك؟ األم تكن هناك مجال�س رثاء؟ 
(2(

في الح�شين �شعراً«

ليعرف  الق�سّية  هذه  ينقل  اأن  يرجع  عندما  ال�سخ�س  هذا  من  الإمام  اأراد 

تّم  هكذا  تالحظون؟  الدوام.  على  م�سيئًا  م�سباحًا  ليكون  اأي  الجميع؛ 

الحفاظ على هذه المعارف حّية. لذا نرى اليوم اأّنه لو اجتمع كّل موؤّرخي 

العالم وتكاتفوا وعملوا لمائة عام لما ا�ستطاعوا الق�ساء على هذه المعارف, 

 .
(3(

لماذا؟, لأّنها قد اأثبتها التاريخ

ريقت على رمال الغربة في 
ُ
األقت دماء الح�سينQ الطاهرة التي اأ

 ,L زينب  وال�سّيدة  ال�سّجاد  الإمام  عاتق  على  م�سوؤولّية  اأكبر  كربالء 

)1)  كلمته في عنا�سر )دوريات( حر�س ثار اهلل والعاملين في البلدّية.

)2)  الأمالي, ال�سدوق, �س205؛ بحار الأنوار, ج44, �س283-282.

)3)  في لقاء ثالث من عائالت ال�سهداء, 1379/1/4�س- 2001/3/24 م.
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ومنذ اللحظة الأولى التي َتَلّقى فيها هذه الر�سالة عمل على نقلها اإلى اأرجاء 

العالم الإ�سالمّي باأ�سكال مختلفة. وكانت هذه الحركة من اأجل اإحياء الّدين 

الحقيقّي ودين الإمام الح�سين بن علّيL والهدف الذي ا�ست�سهد من 

اأجله اأمرًا �سرورّيًا ولزمًا. بالطبع كان هناك اأجر اإلهّي محفوظ بالن�سبة 

اإلى الإمام الح�سينQ, وكان باإمكانهم]اأي الأئّمة[ التزام ال�سمت. 

لماذا كان الإمام ال�سّجاد حّتى اآخر عمره- حيث عا�س اأكثر من 30 �سنة بعد 

- ياأتي على ذكر ا�سم الح�سين ودماء الح�سين و�سهادة 
(1(

الإمام الح�سين

اأبي عبداهلل)�سلوات اهلل عليه( عند اأّي منا�سبة, ويذّكر الّنا�س به؟ لماذا 

كان هذا ال�سعي؟ بع�سهم تخّيل اأّن ذلك كان بهدف النتقام من بني اأمّية؛ 

Q الر�سا  الإمام  طلب  لماذا  بعدها.  اندثروا  قد  اأمّية  بني  اأّن   مع 

- وهذا بعد مجيء بني العّبا�س- من الرّيان بن �سبيب اأن يقراأ م�سيبة اأبي 

. وبنو اأمّية في ذلك الوقت كانوا قد هزموا وت�سّتتوا. لقد كان 
(2(

عبد اهلل؟

هذا العمل من اأجل اأن ي�سبح طريق الإمام الح�سين ودماوؤه رايًة للحركة 

العظيمة لالأّمة الإ�سالمّية نحو الأهداف الإ�سالمّية؛ وينبغي اأن تبقى هذه 

تقود  زالت  ول  و�سامخة,  مرفوعة  اليوم  اإلى  بقيت  وقد  مرفوعًة؛  الراية 

.
(3(

الّنا�س وتهديهم

61هـ  محّرم  في  والده  بعد  حياته  فترة  اأّن  ُذكر  ال�سّجاد Q فقد  الإمام  �سهادة  في  اختالف  )يوجد    (1(

كانت: 31,32,33,38,39 و40 �سنة( التاريخ ال�سغير, ج1, �س242؛ اأن�ساب الأ�سراف, ج10, �س237-238؛ 

الثقات, ج5, �س63. الأمالي, ال�سدوق, �س204؛ الإر�ساد, ج2, 137؛ التمهيد, ج9, �س158؛ تاريخ دم�سق, 

ج41, �س414؛ بحار الأنوار, ج46, �س154-151.

)2)  عيون اأخبار الر�سا, ج2, �س268-269؛ بحار الأنوار, ج44, �س286-285.

1383/4/16�س-  همدان,  محافظة  في  المحّررين  والأ�سرى  والجرحى  ال�سهداء  عوائل  لقاء  في  كلمته    (3(

2005/7/7 م.
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ة اإللهّية
ّ
خلود عاشوراء؛ مقتضيات السن

براأيي اإّن زينب الكبرىO هي التي �شّيدت بناء حفظ الوقائع بالأدب 

والفّن. ولول حركة وجهود ال�سّيدة زينب, ومن ثّم بعد تلك ال�سّيدة العظيمة 

لم   ,R الأئّمة  وبقّية  ال�سّجاد  الإمام   :Rالأئّمة اأعمال  لول  اأي�سًا 

تكن لتبقى حادثة عا�شوراء على مّر التاريخ.

نعم, اإّن ال�سّنة الإلهّية تق�سي اأّن مثل هذه الحوادث والوقائع تخّلد في 

خالل  من  نتيجتها  تتحّقق  اأن  تقت�سي  الإلهّية,  ال�سنن  كّل  اأّن  اإّل  التاريخ؛ 

التاريخ  في  الحقائق  بقاء هذه  اآلّية )وطريق(  واإّن  محّددة.  واآلّيات  طرق 

اطلعوا  والذين  والأمناء )عليها(  الألم  واأهل  ال�سّر  اأ�سحاب  ي�سع  اأن  هما 

على هذه الدقائق, اأن ي�سعوها بين الّنا�س.

مدينة  O في  زينب  خطبة  كانت  مثلما  الأ�سل؛  الفّني هو  والبيان 

 هو من ناحية جاذبّية البيان وجماله اآية في 
(2(

, وفي مدينة ال�سام
(1(

الكوفة

عنه.  التغا�سي  �سخ�س  اأ�سا�سًا, لأي  يمكن,  ل  الذي  بالنحو  الفّني؛  البيان 

كالطلقة  عليه  �سينزل  الخطاب  هذا  خ�سم  اأو  مخالف  اأّي  ي�سمع  فعندما 

القائلة وكال�سكين القاطع, �ساء اأم اأبى, �سيفعل هذا العمل فعله. واإّن تاأثير 

الفّن ل عالقة له بم�سيئة ال�سخ�س الذي هو مخاطب بالفّن. فهو �ساء اأم اأبى 

Lفي خطبتيهما  ال�سّجاد  والإمام  فال�سّيدة زينب  الأثر.  �سيترك هذا 

 قد فعال هذا الأمر.
(3(

البليغتين في م�سجد ال�سام

)1)  الفتوح, ج5, �س121-122؛ الحتجاج, ج2, �س29-31؛ بحار الأنوار, ج25, �س166-164.

)2)  بالغات الن�ساء, �س20-23؛ الحتجاج, ج2, �س33-34؛ بحار الأنوار, ج45, �س135-133.

)3)  الفتوح, ج5, �س132-133؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س305؛ بحار الأنوار ج45, �س166-164.
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ة الزيارة وإحياء ذكرى كربالء في األربعين
ّ
تثبيت سن

من اأين تاأتي اأهّمّية الأربعين؟ ما هي خ�سو�سّية مرور اأربعين يومًا؟ اإّن 

الأمر  الح�سين Q وهذا  �سهادة  ذكرى  حياة  الأربعين هي  خ�سو�سّية 

بالغ الأهّمّية. افر�سوا اأّنه ح�سلت هذه ال�سهادة العظيمة في التاريخ, اأي 

اأمّية  بني  لكّن  كربالء؛  �سهداء  علّي L وبقّية  بن  الح�سين  ا�ست�سهاد 

علّي L واأ�سحابه  بن  الح�سين  قتلوا  اليوم  ذلك  في  اأّنهم  مثلما   -

واأزالوهم واأخفوا اأج�سادهم المطّهرة تحت التراب - ا�ستطاعوا اأي�سًا محو 

ذكراهم من اأذهان جيل الّنا�س في ذلك اليوم وفي الأّيام الالحقة, فما هي 

فائدة هذه ال�سهادة بالن�سبة اإلى العالم الإ�سالمّي؟! اأو اإذا ما تركت اأثرًا في 

ذلك اليوم, فهل �سيكون لهذه الذكرى بالن�سبة اإلى الأجيال الآتية اأثر مبين 

في حقب  لليزيدّيين  وفا�سح  والمرارات  والآلم  والظلم  للظلمات  وفا�سح 

التاريخ التي �ستلي؟ اإذا ما ا�سُت�سهد الإمام الح�سينQ, ولم يفهم اأهل 

ا�سُت�سهد, فما هو الأثر والدور  اأّنه قد  الآتية  اليوم والّنا�س والأجيال  ذلك 

الذي يمكن اأن تتركه هذه الخاطرة في ر�سد وبناء وتوجيه وحّث ال�سعوب 

وتحريك المجتمعات والتاريخ؟ تعرفون اأّنه لن يكون له اأثر.

هناك  علّيين؛  اأعلى  اإلى  الح�سين Q ب�سهادته  الإمام  ي�سل  نعم, 

�سهداء ل يعرفهم اأحد وقد م�سوا في الغربة وطواهم ال�سمت وال�سكوت, 

هم �سي�سلون اإلى اأجرهم في الآخرة, و�ستنال اأرواحهم الفتح والرحمة في 

المح�سر الإلهّي, لكن كم �ستكون در�سًا واأ�سوة؟؟

ال�سهيد در�شًا  ذلك  �سيرة  ت�سبح  اأ�سوة؟  ال�سهداء  اأّي حدٍّ ي�سبح  فـاإلى 

عندما تعرف وت�سمع الأجيال المعا�سرة والآتية بمظلومّيته و�سهادته. ي�سبح 

ذلك ال�سهيد اأ�سوة ودر�شًا عندما يفور دمه وي�سبح �شّياًل في التاريخ. يمكن 
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لمظلومّية اأّمة اأن تبل�سم جرح ج�سد مظلوم وترفع ال�سياط عن اأّمة وتداوي 

ت�سل  واأن  وت�سدح,  تنادي  اأن  المظلومّية  لهذه  يت�سّنى  وعندما  جراحها, 

ع�سرنا  في  الم�ستكبرين  فاإّن  ال�سبب  ولهذا  الآخرين؛  الّنا�س  م�سامع  اإلى 

ومن  �سوتنا؛  يرتفع  ل  حّتى  تترى  اأ�سواتهم  ويرفعون  ي�سدحون  الحا�سر 

اأجل ذلك هم حا�سرون ل�سرف الأموال الطائلة حّتى ل تفهم �سعوب العالم 

لماذا كانت الحرب المفرو�سة على الجمهورّية الإ�سالمّية, وما هي الدوافع 

والأ�سباب والأيدي المحّركة لها.

ما  كّل  لبذل  ا�ستعداد  على  ال�ستكبارّية  الأجهزة  كانت  اليوم  ذلك  في 

لديها حّتى ل يبقى ول يعرف ا�سم الح�سين ودم الح�سين و�سهادة عا�سوراء 

هم  بالتاأكيد  بعد.  فيما  �ستاأتي  التي  ولل�سعوب  الزمان  ذلك  لنا�س  كدر�س 

مع  لكن  عظيمة,  هي  وكم  الم�ساألة  هذه  قيمة  يفهموا  لم  الأمر  بداية  في 

مرور الوقت عرفوا ذلك. حّتى اإّنهم في اأوا�سط العهد العّبا�سّي دّمروا قبر 

 .
(1(

الح�سين بن علّي Lواأجروا الماء عليه واأرادوا اأن ل يبقى له اأثر

خاطرة  دون  من  ف�ال�سهادة  وال�سهادة.  ال�سهداء  ذكرى  دور  هو  وهذا 

ذلك  هو  والأربعون  اأثرها,  توؤّثر  ل  ال�سهيد  دماء  غليان  دون  ومن  وذكرى 

اليوم الذي بداأ فيه رفع علم ر�سالة �سهادة كربالء عاليًا ويوم تخليد ذكرى 

ورثة ال�سهداء. وهنا, �شواء اأتْت عائلة الإمام الح�سينQ اإلى كربالء 

.
(3(

 اأم لم تاأِت
(2(

في الأربعين الأّول

بالإمام  العارفون  الزّوار  فيه  جاء  الذي  اليوم  فهو  الأّول  الأربعون  اأّما 

)1)  مقاتل الطالّبيين, �س478-479؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج2, �س53؛ بحار الأنوار, ج45, �س395-394.

)2)  الآثار الباقية عن القرون الخالية, �س422.

)3)  العدد القوّية, �س219؛ بحار الأنوار, ج98, �س335-334.
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بن  جابر  هناك  اإلى  جاء  فقد   .
(1(

الأولى للمّرة  كربالء  اإلى   Qالح�سين

وحواريي   Pالنبّي �سحابة  من  وهما   ,
(3(

وعطّية الأن�سارّي,   
(2(

اهلل عبد 

كفيفًا  كان  اأّن جابرًا  والروايات  الأخبار  وكما جاء في   .Q الموؤمنين  اأمير 

مع  وتكّلم  وبكى  القبر  لم�س  الح�سين.  قبر  على  وو�سعها  بيده  عطّية   واأخذ 

 ,Lفبمجيئه وكالمه قد اأحيا ذكرى الح�سين بن علّي .
(4(

Q الح�سين 

 .
(5(

وثّبت �سنة زيارة قبر ال�سهداء. اإّن يوم الأربعين هي على هذا القدر من الأهّمّية

اإّن توّجه عائلة الإمام الح�سينQ في اأي مكان كانوا- من المدينة 

اأم من ال�سام- اإلى كربالء لأجل اإحياء واقعة عا�شوراء, كانت حادثة مقاومة 

 .
(6(

وحادثة �سهادة

األربعون؛ حركة امتداد عاشوراء

بيت  اأهل  مجيء  يكن  لم  الأربعين.  م�ساألة  في  واحدة  جملة  لكم  �ساأذكر 

؛ 
(7(

الإمام الح�سينQ اإلى اأر�س كربالء- اأ�سل مجيئهم هو محّل اتفاق

بّث  بهدف  الثانية-  اأم  الأولى  ال�سنة  في  كان  هل  ذلك  اأّن  معلوم  غير  لكن 

لواعج القلوب وتجديد العهد مثلما يترّدد اأحيانًا على بع�س الأل�سنة؛ فالم�ساألة 

اأو  ال�سّجاد  كالإمام  �سخ�سّية  اأعمال  حمل  ي�سّح  فال  بكثير,  ذلك  من  اأرفع 

اإذ  الظاهر.  في  الرائجة  العادّية  الم�سائل  هذه  الكبرى L على  كزينب 

ينبغي البحث في اأعمال وتوّجهات �سخ�سّيات بهذه العظمة عن اأ�سرار اأكبر. 

)1)  العدد القوّية, �س219؛ بحار الأنوار, ج98, �س335-334.

)2)  رجال الطو�سّي, �س31-32؛ ال�ستيعاب, ج1, �س220-219.

)3)  قامو�س الرجال, ج7, �س211-209.

)4)  تنبيه الغافلين, �س90؛ مقتل الح�سين, الخوارزمّي, ج2, �س190-191؛ بحار الأنوار, ج65, �س131-130.

)5)  في لقاء جموع غفيرة من عوائل ال�سهداء في طهران و�سواحيها, 1363/8/22�س- 1985/11/13 م.

)6)  في لقاء اتحادات الطلبة الإ�سالمّية في مختلف مناطق البالد, 1364/8/12�س- 1986/11/3 م.

)7)  الآثار الباقية عن القرون الخالية, �س422؛ مثير الأحزان, �س86؛ بحار الأنوار, ج98, �س336-335.
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لحركة  امتدادًا  ال�سهداء  �شّيد  مزار  اإلى  القدوم  م�ساألة  كانت  الحقيقة  ففي 

بن  الح�سين  اأتباع  يفهموا  اأن  العمل  هذا  خالل  من  اأرادوا  فقد   عا�شوراء. 

تاأثير  تحت  وقعوا  الذين  النبّي P والم�سلمين  عائلة  Lواأ�سحاب  علّي 

هذه الحادثة اأّنها لم تنته, واأّن الم�ساألة ل تنتهي بالقتل والدفن والأ�سر, ومن 

ثّم تحرير الأ�سرى؛ بل هي م�ستمّرة. ُتذّكر ال�سيعة اأّن هنا محّل اجتماعكم؛ 

والهدف  ال�سيعّي  المجتمع  التذكير بهدف  �سيعيد  الذي  الكبير  الميعاد  وهنا 

الإ�سالمّي الكبير لمجتمع الم�سلمين. واإّن ت�سكيل النظام الإ�سالمّي وال�سعي 

في �سبيله ولو اقت�سى ال�سهادة هو بذلك الو�سع! وهو ال�سيء الذي ل ينبغي اأن 

يذهب من ذاكرة الم�سلمين واأن تبقى ذكراه حّية دائمًا. لقد كان مجيء اآل 

.
(1(

النبّيP والإمام ال�سّجاد وزينب الكبرى L اإلى كربالء لهذا الغر�س

األربعون؛ بداية تفّجر ينابيع المحّبة الحسينّية

الينابيع  اأّول  وظهر  الأربعين.  في  العا�سورائّية  البراعم  اأّول  تفّتح  لقد   

الفّوارة للمحّبة الح�سينّية التي اأجرت على الدوام �ساطئ الزيارة خالل كّل 

الأوائل  القلوب  العالية  الجاذبّية  ذو  المغناطي�س  جذب  القرون. ولقد  تلك 

الإمام  لزيارة  بن عبد اهلل وعطّية  وكان ذهاب جابر  الأربعين.  في  نحوه 

الح�سينQ في يوم الأربعين بداية حركة تفي�س بالبركة حيث اأ�سبحت 

خالل القرون واإلى يومنا هذا مّت�سلة وغدت �سيئًا ف�سيئًا اأكثر عظمة وغاية 

في الجذب واأكثر هيجانًا وحياة واأ�سبح ا�سم الح�سين وذكره يومًا بعد يوم 

 .
(2(

اأكثر حياة في العالم

)1)  في خطبة �سالة جمعة طهران, 1366/7/24�س- 1988/10/16 م.

)2)  بيان النوروز بمنا�سبة بداية العام الهجرّي ال�سم�سي 1385ّ, 1385/1/1�س- 2007/3/21 م.
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األربعون؛ بداية االجتذاب الحسينّي للقلوب

الذي  كربالء-  الح�سين Q اإلى  الإمام  عائلة  قدوم  اأكان  �سواء 

اأّن  في  �سّك  اأّنه ل  اأم ل, يظهر  - �سحيحًا 
(1(

الروايات بع�س  تحّدثت عنه 

اأحد التابعين-  جابر بن عبداهلل الأن�ساري قد طوى هذا الطريق برفقة 

كان  الكبار,  التابعين  من  حال  كّل  على  وهو   ,
(3(

عطا اأو   
(2(

عطّية وا�سمه 

 اإلى القبر المطّهر ل�سّيد 
(5(

- وقد و�سلوا في هذا اليوم
(4(

ي�سكن في الكوفة

ال�سهداء. كانت بداية جاذبّية المغناطي�س الح�سينّي في يوم الأربعين, فقد 

اأيقظت جابر بن عبداهلل من المدينة و�سحبته اإلى كربالء. وهذه الجاذبة 

قرون  م�سي  بعد  واأنتم  اأنا  تجذبنا  التي  اليوم  نف�سها  هي  المغناطي�سّية 

متمادية. ف�الذين ا�ستقّرت في قلوبهم معرفة اأهل البيت R يحيا ع�سق 

كربالء و�سغفهم بها دائمًا في قلوبهم. وهذا قد بداأ منذ ذلك اليوم؛ ع�سق 

 .Q التربة الح�سينّية ومرقد �شّيد ال�سهداء

؛ اأي 
(6(

كان جابر من مجاهدي �سدر الإ�سالم الأّول؛ من اأ�سحاب بدر

 ,Q قبل ولدة الإمام الح�سين P اأّنه كان في خدمة الر�سول الأكرم

وجاهد اإلى جانبه؛ وكان قد �سهد بعينه طفولة الح�سين, ولدته, نمّوه, ن�سوءه. 

النبّي P يح�سن  عديدة  مّرات  راأى  قد  كان  جابرًا  اأّن  به  المتيّقن   ومن 

المحتمل  الح�سين Q ويقّبل عينيه ووجهه ويطعمه بيده وي�سقيه؛ من 

بقّوة اأّن جابر بن عبداهلل قد راأى بعينه كّل هذا؛ ومن المحتوم اأّن جابرًا قد 

)1)  الآثار الباقية عن القرون الخالية, اللهوف, �س114؛ بحار الأنوار, ج98, �س131-130.

)2)  ب�سارة الم�سطفى, �س124-126؛ بحار الأنوار, ج65, �س131-130.

)3)  بحار الأنوار, ج98, �س329.

)4)  قامو�س الرجال, ج7, �س209-211؛ العالم, ج4, �س237.

)5)  العدد القوّية, �س219؛ بحار الأنوار, ج98, �س335-334.

)6)  التاريخ الكبير, ج2, �س207؛ اختيار معرفة الرجال, ج1؛ �سرح الأخبار ج3, �س208-205.
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؛ 
(1(

�سمع من النبّي P اأّن الح�سن والح�سين هما �سّيدا �سباب اأهل الجّنة

الإمام  �سخ�سّية  ناظريه:  اأمام  النبّي P كانت  بعد  اأي  بعد,  فيما   ثّم 

الح�سين Q ومكانته وموقعّيته- �سواء في عهد الخلفاء اأم في عهد اأمير 

الموؤمنين Q اأم في الكوفة اأم المدينة- كّل ذلك كان اأمام ناظريه.

ر�سول  كبد  فلذة  اأّن  ا�ست�سهد,  الح�سين Q قد  اأّن  جابر  �سمع   لّما 

الكوفة.  من  عطّية  ورافقه  المدينة,  من  خرج  عط�ساَن.  قتل  اهلل P قد 

يروي عطّية اأّن جابرًا اقترب من �سّط الفرات, اغت�سل وو�سع عمامة بي�ساء 

قبر  نحو  الحترام  وبكامل  متثاقلة  بخطوات  تقّدم  ثّم  راأ�سه,  على  نظيفة 

.Q الإمام الح�سين

وفي الرواية التي راأيتها يقول: عندما و�سل اإلى القبر قال ثالث مّرات 

كيف  راأى  عندما  اأّنه  اأي  اأكبر؛  اهلل  اأكبر,  اهلل  اأكبر,  اهلل  �سوته:  باأعلى 

بتلك  ال�سهوات  اأعمتهم  مهاجمين  اأيدي  النبّي P على  كبد  فلذة  ُقتل 

والنحيب  البكاء  كثرة  من  جابر-  على  غ�سي 
ُ
اأ قال:  ثّم  كّبر.  المظلومّية, 

على قبر الإمام الح�سينQ- ووقع على الأر�س. ل نعرف ماذا جرى 

اأبي  مع  بالحديث  بداأ  اأفاق  اإّنه عندما  الرواية  يقول في هذه  لكن  حينها, 

 :Q  عبداهلل

.
(3(

»
(((

»ال�شالم عليكم يا اآل اهلل ال�شالم عليكم يا �شفوة اهلل

)1)  المعجم الكبير, ج3, �س39؛ �سرح الخبار, ج3, �س76؛ بحار الأنوار, ج27, �س119. 

)2)  بحار الأنوار, ج98, �س329.

)3)  من كلمته في �سحن الجامع الر�سوّي, 1385/1/1�س- 2007/3/21 م.





ا�� �دييم ةم�م





- 315 -

�
ا�

م م�
م ة

يي
د

�

كّلما فّكر الإن�سان وحّلل �سيجد اأّن درو�س عا�سوراء هي اأكثر مّما و�سل 

اإليه فكره. اأحد الدرو�س المهّمة لعا�سوراء اأّنها ق�ّسمت الّنا�س اإلى �سنفين 

الواحد مقابل الآخر. واإّن واحدة من بركات عا�شوراء اأّنه تّم تقييم الّنا�س 

وفرزهم بنحو واقعّي, وهذا در�س كبير. كان هناك اأنا�س كثيرون لم يقطعوا 

اأّن  الح�سين بن علّي L وبقوا معه طالما  واتباعهم لالإمام  انقيادهم 

م�ساألة الدماء والت�سحية غير مطروحة في البين, ولم يدركوا جّيدًا معنى 

تحّرك الإمام الح�سين Q من المدينة اأو مّكة؛ لأّنهم كانوا ل يزالون 

في اإطار ال�سالمة والعافية.

الإمام  اإلى  ر�سائل  وزعمائها  الكوفة  وجهاء  من  كثيرون  كتب 

خروج  بعد  ذلك  وكان  القدوم,  اإلى  فيها  دعوه   ,Q الح�سين

لحقيقة  مدركين  غير  يزالون  ل  كانوا   .
(1(

المدينة الإمام Q من 

الم�ساألة. لم يتخّيلوا اأّن ذلك كان يكتنف امتحانًا �سعبًا �ساغطًا ينزل بثقله 

عليهم. في مّكة رافقته جماعة كثيرة حين خروجه, بالرغم من اأّن ظواهر 

الأمور كانت تبدو مّرة, لأّنه حّتى الآن لي�س معلومًا كيف �ستنتهي الق�سّية؛ 

الحّق  اأهل  قّل  الحقيقّي؛  وجهها  عن  الم�سائل  اأف�سحت  اأن  بمجّرد  لكن 

والحقيقة. فاأزاحت المرارات اأهل الدنيا؛ كما عّبر الإمام Q نف�سه في 

)1)  رو�سة الواعظين, �س172؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س20؛ بحار الأنوار, ج44, �س333-332.



- 316 -

اإحدى كلماته:  »الّنا�س عبيد الدنيا والّدين لعٌق على األ�شنتهم يحوطونه 

 .
(1(

ما دّرت معاي�شهم؛ فاإذا ُمّح�شوا بالبالء قّل الدّيانون«

اأّن  وطالما  الدّيانون؛  يقّل  ال�سدائد  تبرز  كان هذا ر�سمًا للواقع. عندما 

العافية والراحة موجودتان فالمّدعون كثر. في ذلك الوقت كان كثيرون في 

مّكة والمدينة والكوفة وفي العالم الإ�سالمّي كّله يّدعون اأّنهم اأتباع الّدين 

 Qوم�سلمون بال قيد اأو �سرط. وكثيرون كانوا يحّبون الإمام الح�سين

ويقبلون به ويقّدمونه كابن النبّي الأكرمP؛ اإّل اأّن هوؤلء اأنف�سهم عندما 

اأراد الإمام التحّرك من مّكة لم يكونوا م�ستعّدين للمجيء معه. ل تتخّيلوا اأّن 

عبد اهلل بن جعفر لم يكن يقبل بالإمام الح�سينQ واأّن الكثير من بني 

ها�سم لم يذهبوا معه؛ فهوؤلء كانوا يعتبرون الإمام الح�سين Q اإمامًا 

وابن نبّيهم P, واإن�سانًا عظيمًا؛ لكّنهم لم يكونوا على ا�ستعداد للتحّرك 

معه لأن الأمر �سعب! وقبل و�سول خبر �سهادة م�سلم بن عقيل اإلى الإمام 

اأثناء الطريق كان مع الإمام الح�سين جماعة كبيرة؛ وعندما و�سل الخبر 

 .
(2(

من الكوفة اأّنهم قتلوا م�سلمًا واأّن الأو�ساع �سعبة؛ تركه جماعة في حينها

وفي الكوفة نف�سها, لم يبق معه حّتى نفر واحد من الذين اعتقدوا باإمامته 

. وكان بين هوؤلء �سخ�سّيات 
(3(

اآلفًا النبّي P؛ كانوا عّدة  واعتبروه ابن 

كبيرة واأعيان.

 Q بالطبع لو دّققنا النظر في الر�سائل التي اأر�سلوها لالإمام الح�سين

)1)  تحف العقول, �س245؛ بحار الأنوار, ج44, �س383؛ وورد الحديث اأي�سًا في م�سادر اأهل ال�سّنة: »النا�س 

عبيد المال, والّدين لعق على األ�سنتهم يحوطونه ما دّرت به معاي�سهم فاإذا مّح�سوا بالبالء قّل الّدّيانون« 

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر, �س87. 

)2)  اأن�ساب الأ�سراف, ج3, �س169؛ اإعالم الورى, ج1؛ �س447؛ بحار الأنوار, ج44, �س374.

)3)  الإمامة وال�سيا�سة, ج2, �س4؛ الفتوح, ج5,�س20؛ مروج الذهب, ج1, �س54؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, 

242؛ مثير الأحزان, �س16؛ الدّر النظيم, �س541-542؛ بحار الأنوار, ج44, �س336-335.
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فاإّننا �سنجد جذر الم�سكلة. ف�هناك نوعان من الر�سائل التي ُوّجهت لالإمام 

الح�سين Q. وكالهما دعوة اإلى القدوم.

لدينا  لي�س  اأي  فاأقبل«  اإمام  علينا  لي�س  »اإّنه  لالإمام:  كتب  فبع�سهم 

قائد! نريد قائدًا. كانوا يرومون القائد والإمام ليقودهم ولياأخذ باأيديهم 

وليتقّدم بهم خطوة فخطوة. وهذا ال�ستنتاج �سحيح؛ لأّن هذه الر�سالة قد 

. وقد كتبوا في �ساأن يزيد وفي �ساأن 
(1(

ُوّقعت من اأمثال حبيب بن مظاهر

الحكومة الأموّية.

وبع�سهم الآخر- ال�سنف الثاني- كتبوا ر�سالة لالإمام اأي�سًا, دعوه فيها 

للقدوم. بيد اأّنهم لم يدعوه كقائد واإمام. بالطبع هم يريدون اإمامًا, وهم 

اأهل الكوفة كانوا �سيعة-  قد اعتقدوا باإمامته لأّنهم من ال�سيعة- فغالبّية 

اأّما لحن الر�سالة فيظهر منه اأّنها دعوة ل�سيف. فقد كتبوا لالإمام اأّنه قد 

جرت اأنهارنا واأينعت ثمارنا؛ فكاأّنهم كانوا يدعونه ليقدم عليهم ك�سيف! 

اأي بمعنى: اأن اأقدم فالنعيم المادّي والحياة هنا وافران. جّيد, لكّن الإمام 

الح�سينQلم يكن ليقاتل من اأجل التنّعم المادّي. واإّنما كان تحّركه 

 
(2(

من اأجل القيام بوظيفة وتكليف. وقد وقّع هذه الر�سالة �سبث بن ربعي

.
(3(

Q الذي كان اأحد قتلة الإمام الح�سين

اإلى  نظرت  جماعة   :Qالح�سين الإمام  لحركة  نظرتان  هناك  كان 

الأخروّية.  بالنظرة  اإليها  نظرت  اأخرى  وجماعة  دنيوّي,  بمنظار  حركته 

فواحدة كانت تنظر اإليها من زاوية الجاه والمال والمقام؛ وجماعة اأخرى 

)1)  الإر�ساد ج2, �س36-37؛ الكامل في التاريخ, ج4, �س20؛ بحار الأنوار, ج44, �س333-332.

)2)  تجارب الأمم, ج2, �س40؛ مناقب اآل اأبي طالب, ج3, �س241؛ بحار الأنوار, ج44, �س334. 

)3)  الطبقات الكبرى, الخام�سة 1, �س515-516؛ الهداية الكبرى, �س134-135؛ بحار الأنوار, ج44, �س297.
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كانت تنظر اإليها من زاوية الواجب والوظيفة.

فالذين م�سوا مع الح�سين بن علّيL ابتغاء الجاه والمال والموقع 

ما اإن راأوا اأّنهم اأقبلوا على الخطر حّتى كانوا يقولون: »مع ال�سالمة, نحن 

ذاهبون! لم يعد لدينا وظيفة«. لقد اأتوا من اأجل المعا�س. وعندما افتقدوه, 

فماذا يفعلون اإن بقوا؟! لقد جاوؤوا من اأجل المن�سب والجاه, فعندما افُتقد 

المقام وكان الموجود هو المحنة, فلماذا يبقون؟ فكانوا يتركونه ويذهبون. 

وجماعة اأخرى جاءت ابتغاء التكليف. فلم يكونوا ليغّيروا موقفهم �سواء 

يقولون:  كانوا  الحكومة.  اإلى  و�سل  اأم   Lعلّي بن  الح�سين  ا�ست�سهد 

يقوم  الذي  والموقع  الظرف  ذلك  في  هو  والتكليف  تكليفنا.  نوؤّدي  نحن 

المجتمع  واإدارة  الّنا�س  هداية  ولأجل  الحّق  النبّي P ل�ستعادة  ابن  فيه 

نريد  يقولون:  وين�سرونه.  خلفه  والم�سلمون  الموؤمنون  يقف  الإ�سالمّي 

الوظيفة  اأداء هذه  يكون في طريق  اأن  الممكن  الوظيفة ومن  بهذه  القيام 

م�سيران؛ اأحدهما الّن�سر, وقّرة العين وتحقيق المبتغى. والم�سير الآخر 

بن  الح�سين  اإّن  كما  النتيجتين.  لكلتا  حا�سرين  كانوا  وهوؤلء  القتل؛  هو 

علّي L كان هو نف�سه قد تحّرك بهذه الروحّية. وهوؤلء هم الذين بقوا 

يوم  وفي  عا�شوراء.  ليلة  معه  كانوا  لحظة.  اآخر  الح�سين Q حّتى  مع 

فهوؤلء  ل؟!  ولَم  ؛ 
(2(

ويتمازحون  
(1(

ال�سهادة اإلى  يت�سابقون  كانوا  عا�شوراء 

�سي�سلون اإلى لقاء اهلل وي�ست�سهدون. وهذا محّك]اختبار[ قد ا�ستخدمه 

 .
(3(

Lالح�سين بن علّي

)1)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س337؛ اللهوف, �س66-67؛ بحار الأنوار, ج44, �س297.

)2)  تاريخ الطبرّي, ج4, �س321؛ اللهوف, �س57-58؛ بحار الأنوار, ج45, �س1.

)3)  في جمع من عنا�سر مركز دعم الجبهة )قّوة الجنوب(, 1367/5/29�س- 1989/8/20 م.
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ة خالل النصف الثاني من القرن األّول 
ّ

وضع المدينة ومك

للّنا�س,  الفكرّي  النحطاط  الّرعب وهو  هذا  جانب  اإلى  عامٌل اآخر  ثّمة 

في كّل اأطراف العالم الإ�سالمّي واأرجائه, وهو اّلذي ن�ساأ من عدم الهتمام 

الطف. وفيما  واقعة  التي �سبقت  �شنة  الع�سرين  مرحلة  الّدين في  بتعاليم 

الحقائق  وبيان  الآيات  وتف�سير  الإيمان  وتعليم  الّدينّي  التعليم  ُهجر  بعد 

منذ زمن النبّي P- في مرحلة الع�سرين �شنة بعد عام 40 للهجرة واإلى 

ذاك الوقت- فابُتلي الّنا�س من ناحية العتقاد والأ�سول الإيمانّية بالخواء 

والفراغ. عندما ي�سع المرء حياة الّنا�س في ذلك العهد تحت المجهر يّت�سح 

هذا الأمر من خالل التواريخ والروايات المختلفة الموجودة...

اهلل«!  »خليفة  يقولون:  كانوا  الخليفة  هجاء  يريدون  كانوا  عندما  حّتى 

ر  وُكثيِّ والفرزدق  كجرير  الزمان  ذلك  المعروفون في  ال�سعراء  كان  واأينما 

وغيرهم, ومئات ال�سعراء المعروفين والكبار, عندما يريدون مدح الخليفة 

كانوا يطلقون عليه لقب »خليفة اهلل«, ل خليفة ر�سول اهلل P وهذا نموذٌج 

واحد. لقد �سُعفت عقائد الّنا�س بهذا ال�سكل حّتى فيما يتعّلق باأ�سول الّدين. 

اأّما اأخالقهم فقد انحّطت ب�سّدة.

ثّمة نقطة لفتت نظري اأثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج, وهي 

اأّنه في الأعوام 70 و80 و90 و100 اإلى 150 و160 تقريبًا, فاإّن اأ�سهر المغّنين 
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والمطربين والالعبين والعابثين في العالم الإ�سالمّي كانوا في المدينة اأو 

في مّكة, وكّلما كان ي�سيق �سدر الخليفة في ال�سام �سوقًا للغناء, ويطالب 

اأو  المطربين  اأحد  مّكة  اأو  المدينة  من  له  ير�سلون  كانوا  مطرب,  اأو  بمغنٍّ 

والمدينة.  مّكة  في  كانوا  والماجنين  ال�سعراء  فاأ�سواأ  المعروفين.  المغّنين 

فمهبط وحي النبّي P ومن�ساأ الإ�سالم اأ�سحى مركزًا للفح�ساء والف�ساد. 

ومن الجّيد اأن نعرف هذه الأمور ب�ساأن تاريخ المدينة ومّكة. ولالأ�سف في 

الآثار اّلتي لدينا, ل يوجد مثل هذه الأ�سياء, وهي اأموٌر واقعّية حدثت. واأنا 

هنا اأعر�س لنموذٍج من رواج الف�ساد والفح�ساء. 

كان في مّكة �ساعٌر ُيدعى عمر بن اأبي ربيعة, وهو من �سعراء الإباحّية 

والمجون, وقد مات في اأوج عطائه وفّنه ال�سعرّي. ولو اأردنا ذكر ق�س�س 

هذا ال�ساعر وماذا كان يفعل في مّكة لحتاج الأمر اإلى ف�سٍل م�سّبٍع بالتاريخ 

الموؤ�سف لذلك الع�سر, في مّكة والطواف ورمي الجمرات. وهذان البيتان 

مذكوران في كتاب المغني:

رت »بدا لي منها ِمع�َشٌم حينما َجمَّ
(((

ب��ب��ن��ان« ُزّي��ن��ت  وك���فٌّ خ�شيٌب 

داري��اً واإن كنت  اأدري  بثمانِي«»ف��واهلل ما  اأم  الجمر  ب�شبٍع رميُت 

وعندما مات عمر بن اأبي ربيعة, ينقل الراوي اأّنه اأقيم في المدينة عزاٌء 

اأينما ذهبت كنت  اإّنني  اأزّقة المدينة. ويقول:  عاّم وكان الّنا�س يبكون في 

اأجد مجموعة من ال�سباب, ن�ساًء ورجاًل, واقفين ويبكون عمر بن اأبي ربيعة 

الماء,  لُتح�سر  ت�سعى في عملها وتحمل �سطاًل  في مّكة, ف�ساهدت جارية 

وكانت دموعها تنهمر على خّديها بكاًء على عمر بن اأبي ربيعة غّمًا واأ�سفًا؛ 

)1)  مغنى اللبيب, �س20.
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وعندما و�سلت اإلى مجموعة من ال�سباب �ساألوها: لماذا تبكين لهذا الحّد؟ 

تحزني  ل  اأحدهم:  لها  فقال  وخ�سرناه,  مات  قد  الرجل  هذا  لأّن  فقالت: 

هناك �ساعٌر اآخر في المدينة هو خالد المخزومّي, واّلذي كان لمّدٍة حاكمًا 

على مّكة من ِقَبل علماء ال�سام, وقد كان من �سعراء الإباحّية والمجون اأي�سًا, 

اأن يذكروا لها بع�س  اأبي ربيعة, فذكروا لها ذاك البيت واأرادوا  كعمر بن 

الأبيات ال�سعرّية لهذا ال�ساعر, فا�ستمعت هذه الجارية قلياًل- وقد ُذكر في 

»الأغاني« هذا ال�سعر وخ�سائ�سه, فم�سحت دموعها وقالت: »الحمد اهلل 

اّلذي لم يخِل حرمه«. فاإذا ُفقد �ساعٌر جاء اآخر, هذا نموذج من الو�سع 

الأخالقّي لأهل المدينة.

والق�س�س كثيرة عن �سهرات مّكة والمدينة. ولم تكن الم�ساألة منح�سرة 

بالأفراد المنحّطين, بل �سملت الجميع في المدينة, بدءًا من ذاك المت�سّول 

الم�سكين اأ�سعب الطّماع المعروف اّلذي كان �ساعرًا ومهّرجًا, ومرورًا بالأفراد 

العادّيين واأبناء ال�سوق واأمثال هذه الجارية اإلى ال�سخ�سّيات المعروفة من 

قري�س وحّتى بني ها�سم- ل اأذكر اأ�سماء من ال�سخ�سّيات المعروفة لوجهاء 

قري�س ن�ساًء ورجاًل- كانوا من هوؤلء الذين غرقوا في هذه الفح�ساء.

طلحة  بنت  عائ�سة  جاءت  المخزومّي,  ال�ساعر  هذا  اإمارة  زمن  وفي 

وكانت تطوف, وكان يحّبها, وعندما حان وقت الأذان اأر�سلت هذه المراأة 

مر بعدم رفع اأذان الع�سر! فقيل 
ُ
ر�سالًة اأن ل توؤّذنوا حّتى اأنهي طوافي, فاأ

له: اأنت توؤّخر الأذان من اأجل �سخ�سٍ واحد وامراأة تطوف: اأَوتوؤّخر �سالة 

الّنا�س؟! فقال: واهلِل لو اأّن طوافها بقي اإلى ال�سبح لقلت لهم اأن يوؤّخروا 

.
(1(

الأذان اإلى ال�سبح! هذا كان حال ذلك الزمن

)1)  من كلمة في 1365/4/28- 1986/6/19 م.
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