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كربــاء  فــي  الحســيني  لألربعيــن  العظيــم  التجّمــع  فــي  مشــدودة  وبقبضــات  وحمــاس  بقــوة  عــام  كل  الشــهداء  ســّيد  زّوار  بــه  يهتــف  شــعاٌر  حســین"  یــا  "لبیــك 

عّبــر عــن فكرنــا، عــن ثقافتنــا، عــن عاطفتنــا، عــن أصولنــا، عــن مبادئنــا، 
ُ
. وعلــى حــّد قــول ســماحة الســيد حســن نصــر اللــه: »هــذه الجملــة ت

ً
 خاويــا

ً
المقدســة، وهــو ليــس شــعارا

عــن ثوابتنــا، عــن موقفنــا، عــن ســلوكنا، عــن جهادنــا، عــن حضورنــا فــي الميــدان، ومــن خالهــا نكــون صادقيــن مــع الحســين )ع( عندمــا نقــول لــه: "لبیــك یــا حســین".«

 هذا الشــعار إلى 
ً
دخــل أيضا

ُ
 ذلك من ثقافــة كرباء: »أنــا أحب أن ن

ً
 آخر إلى الشــعارات العاشــورائية ألمــة حزب الله، مقتبســا

ً
بيد أّن ســيد المقاومة، وفي هــذا العام، أضاف شــعارا

شعاراتنا الحســينية غير لبيك يا حســين: "ما تركتك يا حســين". شــهداؤنا يقولون اليوم للحســين: "ما تركتك يا حســين"، جرحانا يقولون له: "ما تركتك يا حســين"، عوائل شهدائنا 

2 يقولون لــه: "ما تركناك يا حســين"، مجاهدونــا الذين يمألون الجبهــات يقولون لــه: "ما تركناك يا حســين"، وأنتــم الذين تمألون الســاحات قولوا لــه: "ما تركتك يا حســين".«

التأريــخ ُيعــرف بمنعطفاتــه المفصلية. ومــن هــذه المنعطفــات، واقعــة الطف في ســنة 61  کلمتنــــا

للهجــرة، التــي غّيــرت مســيرة التأريــخ ومصيــر المجتمــع اإلســامي. فقــد نفخــت دمــاء ســيد 
الشهداء )ع( روحًا جديدة في جسد األمة اإلسامية. و»المسيرة األربعينية« هي األخرى من 
منعطفات التأريخ في عصرنا الراهن وفي الســنوات األخيرة. فإن هــذا التجّمع العظيم القائم على 
أســاس الجاذبــة المغناطيســية الحســينية بصــورة إعجازيــة، يعتبــر مظهــرًا مــن مظاهــر العشــق 

المترافق مع البصيرةز

»إّن بداية الجاذبة المغناطيسية الحسينية، بدأت من يوم األربعين، وإّن القوة الجاذبة التي دفعت جابر بن عبد الله األنصاري 
علــى مغــادرة المدينــة والتوّجه نحو كربــاء، هــي نفس الجاذبــة الموجــودة في قلوبنــا على مــّر القــرون المتماديــة. وإّن 
 من خاله بعض األفراد علــى مقام أهل البيت عليهم الســام، فأصبحت 

َ
ألربعينية اإلمام الحســين عليه الســام دور تعّرف

قلوبهــم تنبض بمحبــة وعشــق كربــاء، باإلضافــة إلى تعلقهــم بالتربــة الحســينية والمرقــد الطاهر لســيد الشــهداء عليه 
اإلمام الخامنئي 2006/3/21 السام«. 
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علمنا سيد الشهداء )عليه السالم( سبيل الجهاد

تأريخ اإلسالم يف فكر الويل  |3

ما هو سبب عظمة زينب الكبرى؟ 

#الجاذبة_الحسينية

ما ترکتك یا حسین

المسيرة األربعينية تجسيد للعشق واإليمان
متى زار اإلمام الخامنئي كربالء
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نهدي هذا العدد إلى روح الشهيد القائد أحمد العبيدي

»ينبغي لنا أن نحمل قضية الشــهداء على محمل الجّد. ويجب علينا أن ننعت الشــهداء 
ِه 

َّ
ــوَن ِفــي َســِبيِل الل

ُ
اِتل

َ
بنفس المبــادئ والقيم التــي نعتهم اللــه بها حيــث قــال: ﴿ُيق

ــْرآِن﴾. فــإن أولئك الذين 
ُ

ق
ْ
نِجيِل َوال ِ

ْ
ــْوَراِة َواإل

َّ
ا ِفــي الت

ًّ
ْيــِه َحق

َ
ــوَن َوْعًدا َعل

ُ
ل

َ
ت

ْ
ــوَن َوُيق

ُ
ل

ُ
ت

ْ
َيق

َ
ف

هم، لهــم منزلتهم ســواء 
ّ

يجاهــدون في ســبيل اللــه ويحملــون أرواحهــم علــى أكف
َيقتلون األعداء أو ُيقتلون، وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يتغّمدهم برحمته.«     اإلمام الخامنئي 2016/11/5

من الغالب ؟
منطق زينب أو منطق يزيد

عندما ننظر إلى تلك 
المايين المجتمعة 
حــول  والمحتشــدة 
ضريــح أبــي عبداللــه 
عليــه  الحســين 
الســام وأخيــه أبي 
الفضــل العبــاس عليــه الســام فــي 
مدينــة كربــاء اليــوم )يــوم األربعيــن( 
وخال هذه الساعات نعرف َمن المنتصر 
فــي تلــك المعركــة، وَمــن كان الغالب، 
وأّي منطــق هــو الذي ســجل لنفســه 
، هــل منطــق "كد كيــدك واســَع 

ً
خلــودا

سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو 
ذكرنــا وال تميت وحينا" هــو الذي انتصر 
أو منطــق "لعبــت هاشــم بالملــك فــا 
خبر جاء وال وحي نزل" هو الذي انتصر؟ 
يعنــي منطــق زينــب أو منطــق يزيــد؟ 
منطق الحسين أم منطق يزيد؟ منطق 
اإلســام أم منطق الجاهلية؟ مشروع 
اإلســام أم مشــروع الجاهلية؟ اليوم 
مــا نشــهده علــى امتــداد العالــم وما 
شهدناه على امتداد القرون يؤكد َمن 

الغالب. السيد حسن نصر الله 2013/1/3

1         تشکيل النظام اإلسالمي هي الغاية من زيارة األربعين

ينبغــي تحــّري فلســفة التجّمــع الســنوي المليونــي للمســلمين 

في كربــاء وعمــق وروح المســيرة األربعينيــة العظيمة فــي هذين 

الشــعارين األساســيين. والبــد مــن النظــر إلــى أن اإلمــام الســجاد )ع( 

والسيدة زينب )س(، وهما المؤسسان لزيارة أبي عبد الله الحسين )ع( 

ــاه من هذه الزيارة؟ 
ّ

في يوم األربعين، ما هو الهدف الذي كانا يتوخ

»إّن مجيء أهل بيت الحســين بن علي )ع( إلــى أرض كرباء، لم يقتصر 

ي القلب وتجديد العهد وحسب، إذ البد من البحث عن أسرار 
ّ
على تسل

أكبر في أعمــال ومبادرات شــخصيات بهــذه العظمة. ومــن هنا فإن 

 
ً
ل فــي الحقيقة امتــدادا

ّ
المجيء إلــى مرقد ســيد الشــهداء )ع( يمث

لنهضة عاشوراء. حيث أرادوا بهذا العمل تعليم أتباع الحسين بن علي 

موا الشــيعة بأنــه: ههنا محل 
ّ
)ع( بــأّن الحادثة هــذه لم تنتــِه. فقد عل

اجتماعكم.. ههنا موضع ميعاٍد كبيٍر يجب من خال االجتماع فيه تذكير 

بعضنــا اآلخر بهــدف المجتمــع الشــيعي والهــدف اإلســامي الكبير 

لمجتمع المســلمين؛ أال وهو تشــکیل النظام اإلســامي والســعي 

إلقامته حتى لــو بلغ حد الشــهادة بتلك الصــورة المفجعة! هــذا أمٌر 

 أبد الدهر. 
ً
 يقلع عن ذاكرة المسلمين وأن يبقى حيا

ّ
كان من الواجب أال

ولقد كان هذا هو الهدف من مجيء آل بيت النبي؛ اإلمام السجاد )ع( 

وزينب الكبرى )س( إلى كرباء في األربعين.« )١٩٨٧/١٠/١٦(

نظام الهيمنة واالستكبار يقف على الضّد من النظام اإلسالمي

إذن فالغايــة مــن زيــارة األربعيــن هــي التذكيــر بهــدف المجتمــع 

اإلســامي الكبير، وهو تأســيس النظــام اإلســامي. والذي يقف 

على الضّد مــن النظام اإلســامي هو نظام الهيمنة واالســتكبار. 

 منذ زمن 
ً
»النظام اإلســامي يواجه االســتكبار. وهــذا ما كان جاريــا

إبراهيــم الخليــل والنبــي نــوح واألنبيــاء العظــام ونبــي اإلســام 

حتى يومنا هــذا بــأن معكســر الحق واقــف في وجــه االســتكبار.« 

)2013/11/20( »والنظــام االســتكباري موجــود في الوقــت الراهن 

، ورأس االستكبار في العالم هو الواليات المتحدة األمريكية. 
ً
أيضا

فعلينــا أن نعــرف االســتكبار، وأن نعــرف خصائــص االســتكبار، وأن 

ن من تنظيم سلوكنا أمامه 
ّ
نعرف أداء االســتكبار وتوّجهاته لنتمك

بحكمة.« )2013/11/20(

»ما هو معنى االستكبار؟ االستكبار تعبير قرآني؛ اإلنسان المستكبر 

والحكومة المستكبرة والجماعة المستكبرة هم أولئك األفراد وتلك 

ل في شــؤون الناس والشعوب األخرى؛ 
ّ

الحكومة التي تبغي التدخ

 على مصالحها، وترى من حقها 
ً
ل في جميع شؤونهم حفاظا

ّ
تتدخ

ل في شؤون البلدان، 
ّ

فرض )رأيها( على الشعوب، ومن حقها التدخ

وال تتحمل المســؤولية أمــام أّي أحد، والنقطة المقابلة لمعســكر 

الظلــم والجــور هــي الجماعــة التــي تقــارع االســتكبار. ومقارعــة 

 يخضع شعب لتدخل وفرض القوى االستكبارية أو 
ّ

االستبكار تعني أال

اإلنسان المستكبر أو الحكومة المستكبرة.« )2013/11/3(

استعباد الشعوب هدف نظام الهيمنة واالستكبار

»الجبهة التي تواجهنا والتي نعّبر عنها بتعابير مثل "نظام الهيمنة" 

أو "الصهيونية العالمية"، هي جبهة خبيثة مخادعة وبأفكار ظالمة.« 

)2016/28/8( »السياســة العامــة لنظــام الهيمنــة هــو عبــارة عــن 

استعباد الشعوب واإلمساك بمصيرهم دون أدنى اكتراث بمصالحهم 

ومطاليبهــم.« )2014/07/23( وإن إشــعال نيــران الحــرب والشــقاق 

واالختــاف والِعــداء فــي وســط األمــة اإلســامية عبــر ترويــج الفكــر 

الوهابي وتشــكيل التيارات التكفيرية و»تأســيس الجماعات اإلرهابية 

باسم اإلسام واحدة من المؤامرات« االستكبارية لفرض الهيمنة على 

شنا على جذور كل هذه المشاكل، لوجدنا »أن 
ّ
العالم اإلسامي. ولو فت

أمريكا والصهاينة هــم الذين يقودون اليوم هــذه الجبهة المعادية. 

فإّن الكيــان الصهيوني الخبيث والغاصب ألرض فلســطين، ومــن ورائه 

اإلدارة األمريكية الجائرة والمستكبرة يناهضون اإلسام.« )٢٠١٧/٤/٢٥(

ومن هــذا المنطلــق، ينبغي لنا تعريــف وتحليل حتــى مقارعــة الكيان 

 فــي إطــار مقارعــة نظــام 
ً
الصهيونــي والدفــاع عــن فلســطين أيضــا

الهيمنة واالستكبار. »الدفاع عن فلســطين اليوم دفاٌع عن الحقيقة.. 

 من القضية الفلســطينية بكثير، ومقارعة الكيان 
ً
حقيقة أوسع نطاقا

 لاستكبار ولنظام الهيمنة.« )٢٠١٧/٦/٢١(
ٌ

الصهيوني اليوم مقارعة

مقارعة نظام الهيمنة واالستكبار امتداد لحركة اإلمام الحسين )ع(

في ســبيل الوصول إلــى الغاية مــن زيــارة األربعين وتأســيس وتعزيز 

النظام اإلســامي وإزالة المصائب والمحن الحالة بالعالم اإلسامي، 

ال مناص لنا من مقارعة نظام الهيمنة واالستكبار. »واحدة من أهداف 

الثورة هــي الصمــود فــي وجــه هيمنــة االســتكبار.« )2016/5/26( وال 

يمكن تعطيل مقارعة االستكبار، »وهي واحدة من مهامنا األساسية، 

ومن مبــادئ الثــورة. ومعنى ذلــك أن التخلي عــن مقارعة االســتكبار 

 )2015/7/11( ».
ً
 نكون من أتباع القرآن أساسا

ّ
يؤدي إلى أال

أجل، المــوت ألمريكا والموت إلســرائيل اليــوم، هما مصداقان لشــعار 

"لبيك يا حســين". ولو أردنــا اليوم أن نكون حســينيين، وأن نرفع شــعار 

"لبيــك يــا حســين" صادقيــن، يجــب علينــا النــزول إلــى ســاحة مواجهــة 

أمريكا والكيان الصهيوني. ولهذا نقول لسيد الشهداء كما قال سيد 

 يكن التهديد والتهويل اإلسرائيلي، نحن لن نترك كل ما 
ً
المقاومة: »أّيا

يمثله الحســين من ِقَيم من الدفاع عن األوطان والكرامات والشعوب 

واألعراض والمستقبل واألجيال والِقَيم الدينية واإلنسانية واألخاقية، 

له داعش والجماعات التكفيرية من تهديد ومن إرهاب 
ّ
 يكن ما تمث

ً
وأّيا

قلنا لــه: يا حســين! نحن لــن نخلــي الميادين ولــن نخلي الســاحات، قلنا 

له: يا حســين! لو إنا نعلم أننا نقتل، ثم نحرق، ثم ننشــر في الهواء، ثم 

نحيا، ثم نقتل، ثم نحرق، ثم ننشر في الهواء، ثم نحيا، ُيفعل بنا، برجالنا، 

بمجاهدينا، بأبطالنا، ُيفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا حسين.«   

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

الخامنئي )دام ظله(

هنــا  والضــروري  المناســب  مــن  »أرى 
وبمناســبة اســتذكار ذلك التجمع الحاشــد 
)األربعيــن الحســيني(، أن أتقــدم بالشــكر 
للحكومــة العراقيــة والشــعب العراقــي 
وعشــائر العراق لمــا قّدموه مــن تضحيات 
وخدمــات وأبــدوه مــن كــرم وكرامــة فــي 
هذا االمتحــان البالــغ األهمية. فلقــد كانت 
األربعينيــة فــي كربــاء هــذا العــام حادثــة 
مذهلــة. حيــث كان يتصــّور أعــداء اإلســام 
وأعداء أهــل البيت أنهــم قد قطعــوا هذا 
الطريــق، ولكــم أن تاحظــوا مــا حــدث مــن 
حركة عظيمة! فإنه عندما تصطف األجسام 
حتــى بعضهــا إلــى جانــب بعــض، ســتكون 
لها أصــداء بهذا الشــكل. فلــو تعاضدنا مع 
بعض، ولو أن الباد اإلســامية والشــعوب 
المســلمة - بمــا فيهم الســنة والشــيعة 
والفــرق المختلفــة الســنية والشــيعية - 
نزعوا مــا في قلوبهم من غّل ومن ســوء 
ظــن وســوء طويــة تجــاه بعضهــم اآلخــر، 
وأقلعوا عن النيل من بعضهم البعض، ماذا 
ســيحدث في العالم؟ وأي عزة سيبلغها 

اإلسام؟«  اإلمام الخامنئي 2015/1/9

أشكر حكومة وشعب 
وعشائر العراق

شهداؤنا

مـكان االستشـهاد: القائـد أحمـد العبيـدي معـاون مديـر اسـتخبارات الحشـد الشـعبي، نـال 
الشهادة أثناء تأديته للواجب في عمليات فرض األمن في كركوك )سد الموصل(.

زمان االستشهاد: 
2017/10/17

نهج املقــــــــاومة

ما ترکتك یا حسین
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رؤية اإلمام القائد التأريخ املعارص يف 

أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية

3    

التأريخ ُيعرف بمنعطفاته المفصلية. ومــن هذه المنعطفات، 

واقعة الطف في ســنة 61 للهجرة، التي غّيرت مســيرة التأريخ 

ومصير المجتمع اإلسامي. فقد نفخت دماء سيد الشهداء )ع( 

 جديدة في جسد األمة اإلسامية. و»المسيرة األربعينية« 
ً
روحا

هي األخــرى من منعطفــات التأريــخ في عصرنــا الراهــن وفي 

السنوات األخيرة. فإن هذا التجّمع العظيم القائم على أساس 

 
ً
الجاذبة المغناطيسية الحسينية بصورة إعجازية، يعتبر مظهرا

من مظاهر العشق المترافق مع البصيرة: »انظروا كم يبذلون 

 إعامية في العالم من أجل أن يجمعوا عشــرة آالف أو 
ً
جهودا

خمســين ألف شــخص، وال يتحقق ذلك فــي نهاية األمــر. وهنا 

رغــم كثــرة الحواجــز والموانع، ينطلــق من إيــران فقــط مليونا 

 - 
ً
 على األقدام مســافة ثمانين كليومترا

ً
شخص للســير مشــيا

للمشــي ال لالتذاذ واالســترخاء فــي الفنــادق - وأضعــاف هذا 

 من العراق ومن ســائر البقــاع واألصقاع لاتجاه نحو 
ً
العدد أيضا

كرباء.. إنها حادثة وظاهرة إلهية، تدّل على أّن هذه المســيرة 

هــي مســيرة العشــق، ولكــن ال العشــق الجنونــي، وإنمــا هو 

العشق المرافق للبصيرة، كما هو عشق األولياء وحّبهم لله؛ 

ني 
ُ
لِّ َعَمٍل یوِصل

ُ
 َوُحــبَّ ک

َ
ك  َوُحبَّ َمــن ُیِحبُّ

َ
ك قني ُحبَّ

ُ
ُهــمَّ ارز

ٰ
لل

َ
»ا

رِبك«، فإن هذا الحب والعشق يرافق البصيرة، حيث )يسير 
ُ

ِإلٰی ق

المــرء فــي هــذا المســير( عــن وعــي وإدراك، وهــذه الجاذبية 

والمغناطيسية هي التي تجذبه إليه. إذن فاإلنجاز إنجاز عظيم 

والظاهرة ظاهرة كبرى.« )٢٣/١١/٢٠١٦(

أكبر تجّمع في العالم

وســائل اإلعام الغربية رغم أنهــا حاولت بــادئ األمر الحؤول 

دون تغطيــة أصــداء ضخامــة هــذه الحادثــة، إال أنهــا كانت من 

العظمة مــا أعياهم عــن اإلعــراض عنهــا، »معتبرين أنهــا أكبر 

تجّمــع فــي العالــم، وهــؤالء هــم الذيــن يرصــدون القضايــا 

اإلســامية.« )1/9/2015( قبــل عــدة أعــوام كتبــت صحيفــة 

إنترناشــونال بيزنــس حول هــذا الحــدث: "انطلــق مــا يربو على 

 .
ً
 قياســيا

ً
22 مليــون زائــر للذهاب إلــى كربــاء، وهذا يعــّد رقما

ل أكبر تجمهر ســنوّي على وجه األرض، وعدد 
ّ
فاألربعين يشــك

 
ً
زّواره يفوق عدد المليونيــن حاّج الذين يقصدون مكة ســنويا

بكثير." هذا وقالت وكالة بي بي سي بعد اعترافها بالجماهير 

المذهلة في هذه المراسم: "سواء من أجل عقيدة دينية أو 

إليصال رســالة سياســية، فقد عطــف الحضــور المليوني في 

كرباء جميــع األنظــار إليــه. والمراقبــون الذين قد ينقــدح هذا 

السؤال في أذهانم وهو أنه ما هو التأثير الذي تركته رسالة 

عاشــوراء المتمثلة، كما يقال، في عدم الرضوخ للــذّل، اليوم 

في حياة هؤالء المشاركين؟

لماذا تتسم المسيرة األربعينية باألهمية؟

ولكن لربما ُيطرح هذا التســاؤل وهــو أنه: لماذا يجب أن تتســم 

المسيرة األربعينية باألهمية لدى »الشباب المؤمن الثوري«؟ 

 أكثر من 
ً
والجواب على هذا التساؤل بوسعه أن يكشــف أبعادا

عظمة وأهمية هذا الحدث الهام في العصر الحاضر:

ص فــي أن يقول 
ّ

: أداء شــكر هذه النعمة »والشــكر ال يتلخ
ً
أوال

، بل يكمن الشكر في أن يعمل 
ً
 لله، أو أن يسجد شكرا

ً
المرء: شكرا

اإلنسان بلوازم هذه النعمة... فاشكروا )الله على الحضور( في 

هذه المســيرة. ومن شــكرها أن تحافظوا في أنفســكم على 

تلك المعنويــات والحاالت التي شــاهدتموها أو تلّمســتموها 

خال أيام مشــاركتكم القليلة في هذه المســيرة، وعلى تلك 

األخــّوة، وذلــك التحابــب والتــوادد، وذلــك التوجه إلــى الوالية، 

ة، وترجيح بذل الجهد والتعّرق 
ّ

وذلك االستعداد لتحّمل المشق

 على الراحة والِدعة. وهذا ما يجب متابعته في 
ً
والسير مشــيا

جميع شؤون الحياة، وبهذا يتحقق الشكر.« )٢٣/١١/٢٠١٦( 

: »إن هــذه المســيرة هــي مســيرة عشــق وإيمــان، فقــد 
ً
ثانيــا

تجلى فيها اإليمان والعقيدة القلبيــة الصادقة المحفزة إلى 

جانب العشــق والمحبــة... وهــي مزيج بيــن العقــل والعاطفة 

وبين اإليمان والعشــق.« )2٩/١١/٢٠١٥( ولعل هذا هو الســبب 

الذي يــؤدي إلــى ازدياد عــدد الجماهيــر المشــاركة في هذه 

المراسيم سنة تلو أخرى.

: المشــكلة الكبرى التي يعانــي منها العالم اإلســامي، 
ً
ثالثا

هي وجود الخاف والشقاق بين المذاهب والفرق اإلسامية، 

والعدو بــدوره يســتغّل هــذا الموضــوع بالضبط لتســديد ضربة 

يستهدف بها جســد العالم اإلســامي. والمســيرة األربعينية 

ل أحد عوامــل الوحدة بين المســلمين. »إن 
ّ
بمقدروها أن تشــك

الذي يحتل الصدارة بين أولويات العالم اإلسامي هو الوحدة. 

 نحن المســلمون عــن بعض... وأينما نشــاهد 
ً
فقد تباعدنــا كثيرا

نمــاذج من هــذا االجتمــاع، حتى لــو كان علــى مســتوى األبدان 

 إلــى جانــب بعضها، نجــد أن أصــداءه فــي العالم 
ّ

التــي تصطف

تــؤدي إلــى أن يكــون مبعث شــرف وســمعة حســنة لإلســام 

والمســلمين... فقد اجتمــع فــي األربعين الحســيني المايين 

 إلى جنــب، وهذه الحركة الحاشــدة لجماعة من 
ً
من الناس جنبا

المسلمين بحد ذاتها - ولم يختص األمر بالشيعة بل كانت للسنة 

 مشــاركتهم فــي هــذا االجتمــاع - وبعــد انعكاســها في 
ً
أيضــا

العالم أثارت إعجابهم وتبجيلهم.« )1/9/2015(

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

الخامنئي )دام ظله(

ما هو سبب عظمة زينب الكبرى؟ 

ها كانــت ابنة علّي بــن أبي طالــب )ع(، أو أخت 
ّ
»ما هو ســبب عظمة زينــب الكبرى؟... ال يصــّح أن ُيقــال: ألن تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

 
ٌ

 لمثــل هــذه العظمــة. فقــد كان لجميــع أئّمتنــا بنات
ً
الحســين والحســن )ع(، إذ ال يمكــن أن النســب ســببا

 وأخوات ولكــن من منهّن بلغــت مقام هذه الســيدة؟ إّن قيمــة وعظمة زينــب الكبرى يكمن 
ٌ

وأّمهــات
 
ً
ها أوال

ّ
في موقفها وحركتها اإلنسانّية واإلسامّية العظيمة على أســاس التكليف اإللهّي... حيث إن

صت الموقــف ســواٌء قبــل تحــّرك اإلمــام الحســين )ع( إلــى كربــاء، أم فــي لحظــات المحنــة يــوم 
ّ

شــخ
، اتخاذها الموقف المناسب 

ً
عاشوراء، أم خال األحداث القاصمة التي تلت شــهادة سيد الشــهداء )ع(. وثانيا

بحسب كل حادثة، وهذه المواقف هي التي صنعت زينب الكبرى )ع(.«     اإلمام الخامنئي 1991/11/13

أحداث باريس ورسالة اإلمام 

الخامنئي الثانية إلى شباب الغرب

فــي مســاء يــوم 13 نوفمبــر 2015، شــهدت 
العاصمة الفرنســية باريس سلســلة هجمات 
إرهابيــة منّســقة شــملت عمليــات إطــاق نار 
جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن، ما 
أدى بسماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله( إلى 
 
ً
أن يبعث برســالة ثانية إلى شباب الغرب، مبّينا

 بين 
ً
 مشتركا

ً
فيها جذور اإلرهاب الذي بات ألما

العالم اإلســامي والغربي، ومما جاء فيها: 
»صحيــح أّن اإلرهــاب اليــوم هــو الهــم واأللم 
المشــترك بيننا وبينكم، ولكــن من الضــروري 
أن تعرفــوا أّن القلــق وانعــدام األمــن الــذي 
جّربتموه في األحداث األخيرة يختلف اختافين 
أساســيين عــن اآلالم التــي تحّملتها شــعوب 
العــراق واليمن وســوريا وأفغانســتان طوال 
: إن العالم اإلسامي كان 

ً
ســنين متتالية. أوال

ضحيــة اإلرهــاب والعنــف بأبعــاد أوســع بكثير، 
 :

ً
وبحجــم أضخــم، ولفتــرة أطــول بكثيــر. وثانيا

 على 
ً
إّن هذا العنــف كان - ولألســف - مدعوما

الدوام من ِقَبــل بعض القوى الكبرى بشــكل 
ما يوجد اليوم 

ّ
مؤثر وبأساليب متنوعة. إذ قل

من ال علم له بدور الواليات المتحدة األمريكية 
فــي تأســيس وتقويــة وتســليح القاعــدة، 
المشــؤومة.«     وامتداداتهمــا  وطالبــان، 

اإلمام الخامنئي 2015/11/29

»المناســبة التي تجمعنا اليوم هي ذكرى أحداث 

الثالــث عشــر مــن آبــان )الرابــع مــن نوفمبــر( التــي 

تحققت فــي الباد خــال األعــوام المختلفــة - قبل 

الثــورة وبعــد انتصارهــا - وهي ثاثــة أحــداث: نفي 

والمذبحــة  ســنة 1964،  فــي  الخمينــي  اإلمــام 

البشــعة لتامذة المدارس في طهران سنة 1978، 

والتحــّرك الشــجاع للطلبــة الجامعيين باحتــال وكر 

التجّسس في سنة 1979، ولكل هذه األحداث الثاث 

صلة بالواليات المتحدة األمريكية بنحو من األنحاء. 

في اإلمــام )رض( العتراضه على 
ُ
ففي عام 1964، ن

معاهدة "الكابيتوالسيون" التي تمنح الموظفين 

األمريكييــن في إيــران األمــن والحصانــة القضائية، 

فهي قضية ترتبط بأمريــكا. وفي عــام 1978، قام 

النظــام المدعــوم من قبــل أمريــكا بقتــل التاميذ 

في شوارع طهران وتلّونت الشــوارع بدماء شبابنا 

 عــن كيــاٍن تابــٍع ألمريــكا، وهذه 
ً
المراهقيــن، دفاعــا

 لها صلتها بأمريكا. وفي سنة 1979، تم توجيه 
ً
أيضا

ضربــة مضــاّدة، حيث قــام شــبابنا الشــجاع المؤمن 

مــن الطلبــة الجامعييــن بالهجــوم على الســفارة 

األمريكيــة وكشــفوا عــن حقيقــة هــذه الســفارة 

 للتجّســس.«   
ً
وهويتها التي كانت في الواقع وكرا

  اإلمام الخامنئي 2013/11/3

13 آبان اليوم الوطني 
لمقارعة االستكبار

کلمـــــــــتنا

المسيرة األربعينية تجسيد للعشق واإليمان 



الزيــارة األولى تعــود إلى ســنة 1946، حيث 

كان لسماحته من العمر نحو 7 أعوام: »كان 

 علــى الرحيل إلى مكــة، وكان 
ً
والــدي عازما

مــن المقــرر أن يذهب بنــا إلى العتبــات في 

العراق، خال رحتله إلى مكة وعودته منها، 

إال أنه لم يتمكن من إنهاء جواز السفر، كما 

أنه لم يتمكن من أخذ الجــواز لزيارة العتبات 

ــا حينهــا نقضــي ليــاٍل عصيبــة... 
ّ
. وكن

ً
أيضــا

 عنــد أحد علماء 
ً
وفي البصــرة... نزلنــا ضيوفا

هــذه المدينــة، ثــم أخذنــا التذاكر، وســافرنا 

إلى النجف، وبقينا لعدة أشــهر في النجف 

وســامراء...«وفي  والكاظميــة  وكربــاء 

سنة 1967، توجه إلى العراق بمعية والدته 

وأخيه وعدد مــن أقربائه لزيــارة بعض أفراد 

أســرته الذيــن كانــوا يعيشــون فــي النجف. 

كما وحضر حلقات درس العلماء واألســاتذة 

في حــوزة النجــف العلمية، ولكنــه عاد إلى 

. وفــي شــهر 
ً
مشــهد بعــد شــهرين تقريبــا

محــرم مــن ســنة 1968، عــزم ولمــرة أخــرى 

علــى زيــارة مدينــة كربــاء... فأرســلت إدارة 

الجــوازات طلبــه إلى الســافاك لاستفســار 

 :
ً
 جدا

ً
في صــدور الجــواز. وكان الــرد طبيعيــا

»إنــه... يســتغل كل فرصــة لتحريــض النــاس 

وال يلتزم بــأي قاعــدة وال بتعهداته، ويجب 

منعه مــن الســفر.« وقد تم منعــه بالفعل. 

واســتمر هذا المنع من الســفر حتى انتصار 

 
ً
الثورة اإلســامية. وبعد انتصار الثــورة أيضا

وإلــى يومنــا هــذا، لــم تتوافــر لســماحته 

فرصة زيارة كرباء المقدسة.

رواية ودراية

حزب الله هذا

خط اإلمام
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرية

علمنا سيد الشهداء )عليه السالم( 

سبيل الجهاد  

منــا ســيد الشــهداء )عليــه الســام( 
ّ
لقــد عل

كيفيــة نتصــرف فــي ســاحة النــزال وخــارج 

واجــب  هــو  ومــا  المعركــة،  ميــدان 

المقاتليــن بالســاح، ومــا هــي وظيفــة 

القتــال..  جبهــات  خلــف  المتواجديــن 

الصــراع  نخــوض  كيفيــة  اإلمــام  منــا 
ّ
عل

بفئــة قليلــة وكيفيــة نتصــدى للحكومــة 

المســتبدة التــي تفــرض هيمنتهــا علــى 

منــا 
ّ
كل شــي ء بعــدد معــدود.. هــذا مــا عل

إيــاه ســيد الشــهداء )عليــه الســام(. كمــا 

منــا اإلمــام الســجاد )ع( كيــف ينبغــي 
ّ
عل

التصــرف بعــد تلــك الواقعــة؟ وهــل يجــب 

االستســام؟ أم تقليص حجــم الجهــاد؟ أم 

العمــل مثلمــا فعلــت الحــوراء زينــب )س(. 

1982/10/17 )ره(:  الخمينــي  اإلمــام 

االنتظار ليس الجلوس

 وذرف الدموع
وذرف  الجلــوس  ليــس  »االنتظــار 

الدموع وحسب، وإنما يعني وجوب 

 لصاحب العصر 
ً
إعداد أنفسنا ألن نكون جنودا

وهو ليــس باألمر الهّين، إذ نحتــاج ألن نكون 

 بين يدي منقٍذ عظيٍم يصبو لمقارعة 
ً
جنودا

كافة مراكــز القــوة والفســاد الدوليــة إلى 

ل من 
َ
بناء الذات والوعي والبصيــرة. وإّن َمث

يــرّوج لفكــرة أن اإلمــام المهدي ســيظهر 

ويصلــح األمــور فمــا عســانا أن نصنــع! ومــا 

ــل مــن يمتنــع عــن 
َ
الداعــي ألن نتحــرك! كَمث

إيقاد الســراج فــي الليلة الظلمــاء بحجة أن 

 وســيحّل النهار.« 
ً
الشــمس ستشــرق غدا

اإلمام الخامنئي 22/10/2002

 هــذا العــام أن أذهــب إلــى 
ُ

س: قــّررت

فــي  وأشــارك  األربعيــن  فــي  كربــاء 

المسيرة األربعينية العظيمة، ولكن لم 

ي 
ّ
 إلى أن

ً
أحرز رضا والَديَّ في ذلك. نظرا

نني من الحفاظ 
ّ
 من العمر ما يمك

ُ
بلغت

على نفســي، فهل يجــوز لــي الذهاب 

لهذا السفر.

ج: إن لم يتسّبب سفرك في أذاهم فال 

إشكال فيه.

س: هــل يجــوز لنــا الذهــاب إلــى كربــاء 

دون تأشــيرة ســفر أو دون جــواز وهــل 

قَبل زيارتنا؟
ُ
ت

ج: ال تجوز مخالفــة القوانين والقــرارات 

في هذا المجال.

س: هــل يختــص ثــواب زيــارة األربعيــن 

بيــوم األربعيــن أم يشــمل مــا قبلــه 

وبعده من األيام؟

ج: زيارة ســيد الشــهداء )عليه الســالم( 

مستحبة في كل وقت ولها أجر عظيم، 

غيــر أّن ثــواب الزيــارة في وقــت معين، 

يختــص بــأداء الزيــارة فــي نفــس ذلــك 

الوقــت، ولكــن ال مانــع مــن أدائهــا قبل 

 للحصول على 
ً
ذلك الوقت أو بعده رجاءا

ذلك الثواب الخاص.

املسلمة األرسة 

القائد الفكر اإلسالمي يف القرآنمــــع

متى زار اإلمام الخامنئي كربالء

أحكام األربعين

پایانکاربهسودجبههخداییست

تعلیم األحکام

قریبا ونراه

خالصة النهضة الحسينية

»وردت فـي زيـارة األربعيـن التـي 

تأتـي فقراتهـا األولى علـى صورة 

دعـاء يناجي بـه المتكلم المولى سـبحانه 

وتعالى فيقول: "وبذل مهجته فيك" أي 

الحسـين بن علي )ع( "ليسـتنقذ عبادك من 

الجهالـة وحيـرة الضالـة". وهـذا هـو أحـد 

بصاحـب  المتعلـق  القضيـة وهـو  جوانـب 

النهضـة أي الحسـين بـن علـي )ع(، وأمـا 

التاليـة  الفقـرة  فـي  فيـرد  اآلخـر  الجانـب 

التـي تقـول: "وقـد تـوازر عليـه مـن غّرتـه 

فـي  األدنـى"  بـاألرذل  حظـه  وبـاع  الدنيـا 

وصـٍف للواقفيـن علـى الجبهـة المضـاّدة، 

بالمطامـع  الدنيـا  غّرتهـم  الذيـن  وهـم 

الدنيويـة والزخـارف والشـهوات واألهواء 

هـم مـن السـعادة 
ّ
النفسـية فباعـوا حظ

األدنـى،  بـاألرذل  واألخرويـة  الدنيويـة 

وهـذه هـي خاصـة النهضـة الحسـينية. 

فمـع أن اإلمـام الحسـين قـام بمقارعـة 

يزيـد فـي الواقـع، إال أن هـذه المقارعـة 

الواسـعة التأريخيـة لم تكـن ضد يزيـد، ذلك 

الفـرد الفانـي الحقيـر، بـل كانـت ضـّد جهـل 

ـه، وهـو 
ّ
اإلنسـان وانحطاطـه وضالتـه وذل

فـي  الحسـين  اإلمـام  يكافحـه  مـا 

الحقيقة.« 

اإلمام الخامنئي 2000/4/14

أال إن حزب الله هم المفلحون

»أال إن حزب الله هم المفلحون وهم الفائزون 

وهــم الغالبــون وهــم المنتصــرون، فســيروا 

على منهــاج حــزب الله مــا اســتطعتم. إّن حزب 

الله يعني من يستثمر اإلمكانيات اإللهية خير 

استثمار - بما في ذلك استثمار العلم والعقل 

والفكر والطاقات اإلنسانية واإلبداع والتجربة... 

- ويقــّدس إلــى جانــب ذلــك القيــم اإلنســانية 

منــا إياهــا اإلســام، وينظر 
ّ
واإللهيــة التــي عل

إليها على أنها ركيزة يتقدم بها ويستند إليها 

ويسمو بها.« اإلمام الخامنئي 1997/9/27

ما هي المغفرة؟

ومـا هـي »المغفـرة «؟ مغفـرة اللـه ليسـت مـن جنـس مـا يتـداول بيـن النـاس 

 قـد يسـيء إلـى 
ً
أن يغفـر بعضهـم لبعـض إسـاءاتهم. المتـداول هـو أن إنسـانا

إنسـان، فيطلـب منـه العفـو والمغفـرة. وذاك قـد يغفـر لـه وقـد ال يغفـر. وقـد 

يرتكب شـخص جريمة فيطلب العفـو والمغفرة ممـن أجرم بحقهـم. وقد تفرض 

الحكومـة علـى شـخص ضرائـب فيطلـب ذلـك الشـخص أن ُيعفـى منهـا أو مـن 

بعضها، عايشـنا هذا اللـون من العفـو والمغفرة فظننـا أن مغفرة اللـه من هذا 

القبيـل، يظلـم أحدهـم ويذنـب ويفسـد فـي األرض، ثـم يـرى أن اللـه سـيغفر لـه 

لتضـّرٍع أّداه أو قطـرة دمـٍع ذرفهـا، هـل هـذه مغفـرة اللـه فـي قولـه سـبحانه: 

ِفـَرٍة﴾ أم هـي شـيء آخـر؟ إن الغفـران يعنـي التئـام جـرح 
ْ

ـى َمغ
َ
﴿َوَسـاِرُعوا ِإل

صـاب ذراعـك بجـرح عميـق، عندئـذ يعطـوك ضمـاًدا وأدوية كي 
ُ
ومـلء فـراغ. قـد ت

 الـذي تركـه فـي الجسـم. 
ّ

يلتئـم الجـرح، لكـي ينمـو مـا حـول الُجـرح ويمـأل الشـق

ـل ضربنـاه للتشـبيه، إذ إن روحكـم مثـل جسـم، ينـزل بهـا ُجـرح مـع كل ذنب، 
َ
هـذا َمث

ذلـك ألن الـروح مـن شـأنها أن تتسـامى وتتكامـل. وكل ذنـب يعيـق الـروح خطـوة 

عـن الحركـة علـى طريـق السـمّو والكمـال.«

المصدر: مشروع الفكر اإلسالمي في القرآن لإلمام الخامنئي

األساس هو تشكيل الكيان األسري 

»إن األسـاس والمحـور مـن وجهـة نظـر اإلسـام، فـي مشـروع الـزواج وفـي 

الشـريعة اإلسـامية وفـي كل  الجاريـة فـي  السـنة  المراسـم وهـذه  هـذه 

األديـان ولـدى كافـة البشـر، هـو تشـكيل الكيـان األسـري. ذلـك أن األسـرة ركـن 

ركين فـي المنظـار اإلسـامي. فإن ُوجـد هذا الكيـان علـى النحو الصحيـح وكانت 

التربيـة سـليمة، سـيكون لـه دوره الكبيـر فـي تطويـر المجتمـع علـى المنهـاج 

وانبثاقهـا.« النـواة  هـذه  تشـيكل  يريـد  واإلسـام  اإلسـام.  يبتغيـه  الـذي 

 اإلمام الخامنئي 1991/7/11


