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»ال يوجد لدينا مجلس علماني لإلمام الحسين )عليه الســام(! وكل من تربطه صلة مودة باإلمام الحسين، يعني أن له صلته 
باإلسام السياسي واإلسام المجاهد واإلسام المقاتل وإسام التضحية بالنفوس وإسام بذل المهج. وأما أن يحذر المرء 

في مجالس ومواكب العزاء مخافة الخوض في بحوث اإلسام السياسي فهذا خاطئ.« . اإلمام الخامنئي )2013/11/11(
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نهج املقــــــــاومة   

 
ً
 محتدمــا

ً
علــى مــّر تأريــخ البشــرية نشــهد صراعــا

بين الحــق والباطــل، ألن الباطل الــذي يصبو إلى 
فــرض هيمنتــه وســيطرته علــى البلــدان ونهــب 
ثرواتهم واالســتحواذ على خيراتهم واإلمساك 
 أمام 

ً
 منيعــا

ً
بمقّدراتهــم، يــرى في الحــق ســدا

 ما قد 
ً
تحقيق أهدافه الامشروعة، ولذلك دوما

تصــدى لمقارعتــه ومحاربتــه في ســبيل القضاء 
 لمآربــه. وهو 

ً
 لمشــاريعه وتحقيقــا

ً
عليــه تمريــرا

 
ً
 معّينا

ً
بــع أســلوبا

ّ
في كل مرحلــة من المراحــل يت

 في هذه الحرب. 
ً
 خاصا

ً
وينتهج نهجا

أين تكمن الحرب اليوم؟
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو أنــه: 
»أين تكمــن حربنــا اليــوم؟« )2018/9/6( فقد خاض 
العــدّو فــي الوقــت الراهــن ضــّد الحــق وضــّد 
اإلســام مختلــف الحــروب العســكرية واألمنيــة 
»ولكــن  وغيرهــا،  والسياســية  واالقتصاديــة 
هنالــك حــرٌب أخــرى نغفــل عنهــا فــي كثيــر مــن 
األحيان... إنهــا حرب اإلعــام وحرب تلبيــد األجواء 
العامة وحرب الدعايات، وهــي كبيرة األهمية.« 

)2018/9/6(

القــوى  بيــد  الحربيــة  اآلليــات  »أهــم  إن  ذلــك 
العالمية اليوم هو اإلعام... فإن تأثير الوسائل 
وشــبكات  والفنــون  والتلفزيونــات  اإلعاميــة 
التواصل االجتماعي الهائلة وغيرها يفوق تأثير 

الساح والصاروخ والقنبلة الذرية.« )2004/5/17(
اإلمبراطورية الخبرية والعالمية بيد االستكبار

الخبريــة  أن »اإلمبراطوريــة  لــه  وممــا يؤســف 
والعالميــة اليوم، هــي علــى وجــه التقريب بيد 
أناٍس ال يريدون سيادة الفضائل األخاقية والدين 
واإليمــان والمعنويــة والســام فــي العالــم. 
فــإن نفــس أولئــك المســيطرون علــى وســائل 
اإلعــام فــي العالــم أكثــر، هــم الذيــن يمتلكون 
عــة لألســحلة، ويمتلكــون 

ّ
أكبــر المعامــل المصن

أســلحة الدمار الشــامل، ويمارســون السياســات 
2  )2006/5/16( الــدوام.«  علــى  الســلطوية 

الصراع بين الحق والباطل 
قائم على مّر تأريخ البشرية
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املقاومة سید

2    

نقّدم هذا العدد إلى روح الشهيد محمد الدّرة
تل في حضن والده؟! وال يقتصر األمر على هذا المورد وإنما هناك 

ُ
»لقد شاهدتم ذلك الصبّي الذي ق

. فإن هذه التضحية تعتبر في غاية العظمة وقد أبهرت العالم.. شهادة كشهادة ذلك 
ً
موارد أخرى أيضا

 في قلوب شعوب العالم وهي قضية بالغة األهمية والقيمة.«  
ً
الصبي في حضن والده أثارت إعصارا

اإلمام الخامنئي  )2000/10/20(

كيف حدثت قضية كربالء بعد 
عقود قليلة من وفاة رسول الله؟

عندمــا نعــود إلــى 
ذلك العصر وما حّل 
باإلســام وباألمــة 
مــن  اإلســامية 
مصائــب وتحّديــات، 
انتهى األمر فيها 
إلــى استشــهاد أبــي عبــد الله الحســين 
)ع( ومــن معــه وإلى ســبي بنات رســول 
 اإلنســان يتســاءل: كيف 

ً
اللــه )ص(، طبعــا

حــدث هــذا األمــر بعــد عقــود قليلــة مــن 
وفــاة رســول اللــه )ص( وقيــام دولــة 
إلــى  نعــود  عندمــا  الكبيــرة؟  اإلســام 
الناس فــي ذلــك الزمان ســوف نجــد بأن 
المشكلة لم تكن مشكلة معرفة بشكل 
أساســي، كثيرون منهم كانــوا يعرفون 
الحق وكانــوا يعرفون الحســين )ع(. خال 
العشــرين ســنة التــي مضــت مــن حكــم 
 
ً
للنــاس عمومــا  

ً
معاويــة، صــار واضحــا

في كل األقطــار اإلســامية حقيقة هذا 
الحاكم األمــوي وهــذا الحكــم األموي. 
المســألة لم تكن مســألة معرفــة، وإنما 
كانت المشــكلة في مكان آخــر، ألنه خال 
هذه العقود تــم إحداث تغييــرات تربوية 
وثقافيــة وروحية ونفســية فــي النخب 
وفي الناس أدى بهم إلــى االبتعاد عن 
جبهة الحق وعن نصرة الحــق والوقوف 
والحيثيــة  الحــق،  إمــام  جانــب  إلــى 
األساســية هــي ركــون هــؤالء النــاس 

والنخب إلى الدنيا.
السيد حسن نصر الله  2018/9/12

1     ممارسات األعداء الكاذبة في وسائل اإلعالم

إن االســتكبار قائم علــى الكــذب والتزوير في ســبيل تأمين 
مصالحه »ولكم أن تشاهدوا السياسات اإلعامية المهيمنة 
على العالم، فقــد اقتضت مصلحتهــم أن يصّوروا اإلســام 
بــت منافعهم علــى أن 

ّ
على أنــه مســاوق لإلرهــاب... وتطل

يعّرفوا أمريكا بأنها مظهٌر للديمقراطية وحقوق اإلنسان.« 
 )2006/5/16(

كما ويستخدمون اإلعام في تهويل بعض القضايا الجانبية 
وتهميش القضايــا الهامة، حيث نــرى »فجأة تتبــّدل قضية 
إنفلونــزا الطيــور إلــى القضيــة األولى فــي العالــم، ولربما 
لم يتجــاوز عــدد ضحايا هــذا المــرض األلــف في جميــع أنحاء 
العالم، بينما ُيقتل على يد أمريكا وأعوانهــا اإلرهابيين 120 
ألف مواطــن عراقي مدنــي، و)وســائل اإلعام( قــد التزمت 
الصمت... وفي الشأن الفلسطيني إذا وقع في فلسطين 
ر في العالم  انفجار أســفر عن جرح عدد من الصهاينة، ُيصــوَّ
على أنــه كارثة مرّوعــة، وفــي المقابل قتُل الفلســطينيين 
 علــى يــد الجنــود )الصهاينــة( واغتيــال الناشــطين 

ً
يوميــا

الفلســطينيين علــى يــد قــادة الكيــان اإلســرائيلي يبقــى 
 عنه!« )2006/5/16(

ً
مسكوتا

من أهم األهداف النيل من جبهة المقاومة
وإن من أكبر األهداف التي يتوخاها العدّو المستكبر اليوم 
في حربه اإلعامية هي النيل من جبهة المقاومة واإليقاع 
بها بعد أن أخفق في حربه العســكرية والسياســية ضّدها. 
 الشــبهات واإلشكاالت 

ّ
ومن أســاليبهم في هذه الحرّب بث

وزرع الشــكوك حول دعم هذه الجبهة ومساندتها، ونشير 
على سبيل المثال إلى ما ذكره أحد المسؤولين األمريكيين 
من مساعدة إيران المالية لسوريا والعراق، يريد بذلك إثارة 
 في 

ً
فين ذهنيــا

ّ
الشــعب اإليرانــي: »لقد شــارك أحــد المتخل

 بأن حكومتكم 
ً
برنامج متلفز وخاطب الشــعب اإليراني قائــا

 
ٌ

ف
ّ
 إنساٌن متخل

ً
تصرف أموالكم في سوريا والعراق! إنه حقا

، فإّن هــؤالء هم الذين قال رئيســهم: أنفقنا ســبعة 
ً
ذهنيــا

تريليــون دوالر فــي المنطقــة - أي فــي ســوريا والعــراق - 
، والحق معــه، فإنهم أنفقــوا على حّد 

ً
دون أن نجنــي شــيئا

تعبيرهم سبعة تريليون دوالر ولم يغنموا أي مغنم حتى 
اليــوم، بينمــا لــم تقــم الجمهوريــة اإلســامية بــأي واحــد 
 !

ً
من هــذه األفعــال، وال يمكــن المقارنة بيــن القضيتين أبــدا

 من 
ً
فإن ســوريا والعراق دولتــان صديقتان لنا، واجهتــا خطرا

جانب أمريــكا والســعودية يهــّدد اســتقرارهما، فبادرنا إلى 

مســاعدتهما واســتطعنا أن نمّد يد العون لهما، وسنقّدم 
 لكل دولة صديقة، فالقضية ليســت 

ً
العون بعــد اليوم أيضــا

قضيــة بــذل األمــوال ومــا شــاكل، وإنمــا هــي تبــادٌل بيــن 
الحكومات مــن أخذ وعطــاء وبيع وشــراء، ولكّن )هــذا الرجل( 
 والتــرّدد فــي )قلوب( 

ّ
يتحــدث بهــذه الطريقــة ليــزرع الشــك

الشــعب اإليراني تجاه مواقف النظام اإلسامي وحكومة 
الجمهوريــة اإلســامية.« )2018/8/13( واألحــداث األخيــرة 
التي اندلعت لتلبيــد األجــواء وإثارة الضغينة والشــحناء بين 

الشعبين اإليراني والعراقي تصّب في هذا السياق.

إجهاض المخطط األمريكي في المنطقة
لقــد اســتنفر العالــم االســتكباري كل طاقاتــه وإمكانياتــه 
الثــورة  المقاومــة وعلــى رأســها  للقضــاء علــى جبهــة 
ــد فــي ذلــك مختلــف الوســائل 

ّ
اإلســامية فــي إيــران، وجن

نت 
ّ
واألدوات واآلليــات، بيــد أن الجمهورية اإلســامية »تمك

رغم أنف أمريكا والقوى االســتكبارية من استقطاب قلوب 
الشــعوب اإلســامية وجذبهــم إلى رســالتها، واســتطاعت 
إجهاض المخطط األمريكــي في المنطقــة وإحباطه، ومن 
األمثلة على ذلك سوريا والعراق ولبنان. حيث جّربت شعوب 
المنطقة قوة صمودها أمام المؤامرات االستكبارية، فقد 
صمد الشعب العراقي ببسالة، ونزل الشــعب السوري إلى 
، وهذه دالالت على القوة اإللهية ومؤشرات 

ً
الساحة مضحيا

ــوا ِإن 
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َهــا ال يُّ

َ
على صدق الوعــد اإللهي القائــل: ﴿َيــا أ

ــْم﴾، فقد نصرهم وثّبت 
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ق
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)2018/9/9( ».
ً
أقدامهم أيضا

النصر يأتي بالجهاد والعمل
إّن العدّو يبذل مجهوده لتحقيق منشوده، »ولكننا بتوفيق 
الله سنلحق الهزيمة به في هذه المرحلة وفي كل المراحل 
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التراجع بكل تأكيد، ولكن شــريطة أن تقاتلوا وتجاهدوا، وأما 
 إذا 

ً
إذا جلســتم وتركتم الســاحة فا. فإن العدو ُيهزم قطعا

كنا في حركة وعمل، وهذا ما شاهدناه على مّر الزمان ولله 
الحمد.« )2018/9/6(

مالحظة: كل مــا جاء بيــن عالمــة »« فهو من كالم ســماحة 
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العالــم  شــؤون  حــول  اإلســامية 

اإلســامي وقضايــاه المركزيــة.
لاشــتراك فــي خدمــة موقــع اإلمــام 
 WhatsApp الخامنئــي علــی تطبیــق
إلــى  التالــي  الرقــم  ُيرجــى إضافــة 
كلمــة  وإرســال  االتصــال  قائمــة 

"اشــتراك" )فقــط ال غيــر(: 
]+961 81 825886[
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. يقولــون أّن التاريــخ يعتبــر أعظــم أســتاٍذ للبشــر وأّن الماضــي 

 
ً
" و"نــورا

ً
 لــو كان التاريــخ "أســتاذا

ً
يضــيء طريــق المســتقبل. إذا

منــه  الــدروس  اســتلهام  يكــون  أن  فينبغــي  للمســتقبل"، 

 وأن تكــون إضاءة مســار الحركة من أجل تســهيل الّســير 
ً
ممكنا

وتصحيحــه متاحــة.  إذا نظرنــا للقضّيــة مــن هــذه الزاويــة، تصبح 

واقعــة عاشــوراء عــام ٦١ للهجــرة رغــم انقضــاء ١٤ قــرن علــى 

حدوثها مليئة بالدروس والعبر التي تصلح ليومنا وعصرنا. كما 

أّن الســؤال الهــاّم الذي يطرح نفســه هــو "ما الذي حــدث بعد 

ى الله عليه وآله( وجعل 
ّ
 على رحيل رسول الله )صل

ً
مرور ٥٠ عاما

 يجعل اإلمام الحسين ُيرغم على 
ً
المجتمع اإلسامي يبلغ حّدا

اإلقدام على هكذا تضحية من أجل إنقاذ المجتمع اإلسامي؟ 

١٩٩٢/٧/١٣" يجيب اإلمام الخامنئي على هذا الســؤال: "عندما 

 مــن الخــواّص، أو األكثرية الســاحقة 
ّ

تتغّيــر ماهّيــة أنصــار الحــق

منهم بحيث تكتســب الدنيــا أهمّيــة لديهم؛ وعندمــا يصبحون 

مستعّدين للرضوخ لســيادة الباطل وال يتصّدون له وال يناصرون 

 
ً
 مــن إزهاقها، وخوفا

ً
 وال يعّرضــون أرواحهم للخطر خوفا

ّ
الحق

 
ً
 من ضياع المنصب والمكانة، وخوفا

ً
من فقدانهم للمال، وخوفا

 من الوحدة؛ حينها تكون بداية الكارثة في 
ً
من أن ُينبذوا وخوفا

ل باستشــهاد الحســين بن علي 
ّ
العالــم اإلســامي والتي تتمث

)عليه السام( بتلك الحالة! ١٩٩٦/٦/٩

٢. الســؤال التالي هو أن لمــاذا يقول اإلمام الحســين "مثلي ال 

يبايع مثلــه" أي أن مثلي ال يبايع مثــل يزيد رغم كّل مــا يراه من 

اعتراض ومخالفة من قبل األصحاب والمعارف. ينبغي البحث عن 

جواب هذا السؤال في المعنى الدقيق لمفهوم "الجهاد".

أســاس القضّية هــو أّن "الجهــاد ال يعني مجــّرد القتــال والحرب 

العسكرّية؛ بل للجهاد معنى أكثر شمولّية. ٢٠١٦/٥/٢٣" و"بين 

وجل اســم الجهاد 
ّ

أنواع الجهاد هناك جهاٌد أطلق عليه الله عز

ِطِع الكاِفريَن َوجاِهدُهم 
ُ
ا ت

َ
وجل: "ف

ّ
الكبير. ٢٠١٦/٥/٢٣" يقول عز

بيًرا". )ســورة الفرقــان، اآلية ٥٢( يمكن البحث عن ســّر 
َ
ِبِه ِجهاًدا ك

عــدم مبايعــة اإلمام الحســين لمثــل يزيد فــي معنــى الجهاد 

الكبيــر: "هــذا التقســيم غيــر تقســيم الجهــاد األكبــر والجهــاد 

 هو جهاد 
ً
األصغر. الجهــاد األكبر الــذي هو أصعب منها جميعــا

النفس، وهو الذي يحفظ هويتنا وباطننا. والجهاد األصغر هو 

مجاهدة العــدو. ولكن ثمة فــي الجهاد األصغر جهاد يســميه 

الله تعالى »الجهــاد الكبير«. مــا معنى الجهــاد الكبير؟ يعني 

عدم إطاعة العدو والكافر. ال تطع الخصــم الذي يواجهك في 

ساحة النزال. ما معنى اإلطاعة؟ معناها االتباع والتبعية، أي ال 

تتبعه. أين ال تتبعه؟ في الساحات والميادين المختلفة، التبعية 

فــي الســاحة السياســية، وفــي الســاحة االقتصاديــة، وفــي 

الســاحة الثقافيــة، وفــي الســاحة الفنيــة. ال تتبــع العــدو فــي 

مختلف الساحات والمجاالت. ٢٠١٦/٥/٢٣"

لذلك فــإّن "اإلمام الحســين كان يكافح في ظّل هــذه الظروف. 

كان نضاله اإلظهار، والتوضيح واإلرشاد وتحديد الحّد الفاصل بين 

 والباطل - إن كان في زمان يزيد أو قبله -. لكّن ما تغّير في 
ّ

الحق

ع 
ّ

ال ذاك كان يتوق
ّ

ضيــف، كان أّن إمام الظلم والض
ُ
زمان يزيد وأ

أن يمضي إمام الهداية هذا على منشور حكمه؛ هذا ما كانت 

تعنيه "البيعة". كان يعمل على إجبار اإلمام الحسين على تأييد 

نظام الحكم بدل أن يقــوم بإرشــاد وهداية الناس وشــرح كون 

تلك الحكومة الظالمة على ضال! من هنا انطلقت ثورة اإلمام 

الحسين. ٢٠٠٢/٣/٢٩"

٣. التاريخ أســتاذ البشــر ونحن اآلن نواجه هذا الســؤال أن ما هو 

تكليفنا في الوقت الّراهن، وما هو تكليفنا حيال العدّو الخارجي 

والداخلــي؟ اإلجابــة واضحــة: "ذاك الّصمــود واجــب وضــروريٌّ 

" تســعى القــوى االســتكبارّية اليوم إللقــاء الّرعب 
ً
اليــوم أيضا

من ســطوتها وبطشــها في قلوب الشــعب اإليران والشعوب 

المسلمة المناضلة في أرجاء العالم.. السياسة التي تفرضها 

ه يجب القضاء على أّي 
ّ
أمريكا على أصدقائها وأعوانها هي أن

مقاومة تتصّدى لمســار هيمنة االســتكبار. يقولون: اآلن حيث 

أّن العديــد من الحكومــات قد رضخت واستســلمت لنا، فلمــاذا ال 

يستســلم أتباع اإلســام؟! لماذا ال ترضخ الشــعوب المســلمة؟! 

لماذا ال يستســلم الشــعب اإليراني؟! يريــدون إرعاب الشــعوب 

المســلمة. اليوم هو ذاك اليوم الذي ال ينبغي فيه للشعوب 

المســلمة أن تصــاب بالخــوف والشــك والترديــد فــي مواجهة 

ظاهر االستكبار القوي. ١٩٩٢/٧/١" سبب إبقاء حادثة كرباء حّية 

نا "عندمــا نحافظ على 
ّ
هو هــذا أكثر من أّي شــيء آخــر. حيــث أن

بقاء رســالة اإلمام الحســين حّية، ونجّل اســم اإلمام الحســين، 

 علــى مدى 
ً
 عظيما

ً
 إنســانّيا

ً
وعندما نعتبــر هذه النهضــة حدثــا

مها، يكــون مرّد ذلــك أّن هذه الحادثة ستســاعدنا 
ّ
التاريخ ونعظ

باع الطريق الذي يشير إليه 
ّ
على السير والتقّدم إلى األمام وات

وجل. 
ّ

لنا اإلمام الحســين وبلوغ تلك األهداف بفضل من اللــه عز

 "١٩٩٢/٧/١

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

الخامنئي )دام ظله(

أين تكمن بصيرة أبي الفضل العباس؟
»في يوم التاســع، عندما ســنحت له الفرصة للخاص من هذا الباء حيث اقترحوا عليه االستســام إزاء إعطائه األمان، انبرى ببسالة  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

 لكم وألمانكم هذا! وثمة نموذج آخر لبصيرته، وذلك 
ٍّ

وشجاعة أفحمت األعداء، وقال لهم: وهل أتخلَّ عن الحسين؟! الويل لكم! أف
عندما أمر ثاثة من إخوته الذين كانوا معه بالتقدم قبله إلى ميدان الحرب والجهاد حتى بلوغ الشهادة. فإنهم كانوا أربعة إخوة من 
أم واحدة، وهم: أبو الفضــل العباس - األخ األكبر - وجعفــر وعبد الله وعثمان. ولكن أن يضحي المــرء بإخوته الثاثة أمام عينيه في 
 على مشاعر أمه واالهتمام بمصير أوالده الصغار 

ً
سبيل الحسين )ع( دون التفكير في أمه المحزونة أو االكتفاء بواحد منهم حفاظا

ومن سيعولهم في المدينة المنورة، فهذه هي البصيرة.«  اإلمام الخامنئي )2000/4/14(

حظر الحجاب في مدارس فرنسا

في الحادي والعشــرين من سبتمبر 
/ أيلــول ســنة 1994، عمــد فرانســوا 
الفرنســي،  التربيــة  وزيــر  بايــروا، 
إلــى حظــر الحجــاب فــي المــدارس 

الفرنسية.
يحترمــون  وال  يكذبــون  »إنهــم 
الديمقراطيــة والحريــة وآراء النــاس 
علــى اإلطــاق، ومثــال ذلــك حظــر 
الحجــاب فــي مــدارس بعــض الــدول 
األوروبيــة.. ال يســمحون للفتــاة أن 
تدخــل الصــف وأن تمــارس دراســتها 
بخمارهــا. وعلــى هــذا فــإّن النهــج 
األساســي الــذي ينتهجه االســتكبار 
اليــوم هــو عبــارة عــن خــداع العالــم، 
والتحايــل علــى البشــرية، والتعتيــم 
اإلعامــي، وتلبيــد األجــواء، وتعكيــر 

الماء.« اإلمام الخامنئي 2004/7/5

اندلعت نيران الحربيــن العالميتين األولى 

والثانيــة بيــن طائفتيــن مــن الــدول، وقــد 

طالت األولــى أربع ســنوات والثانية ســت 

المفروضــة  الحــرب  نجــد  بينمــا  ســنوات، 

شــّبت بيــن المعســكر االســتكباري برمتــه 

بمــا فيهم عــدد مــن الــدول الرجعية في 

التكريتــي  صــدام  بمباشــرة  المنطقــة 

وبيــن الجمهوريــة اإلســامية الوحيــدة 

 من 
ً
العزالء، وقد طالت ثمانية أعوام بدءا

1980/9/22 وإلى 1988/8/20.

»إن هاتيــن القوتيــن الكبيرتيــن )أمريــكا 

يــن فــي 
َ
واالتحــاد الســوفيتي( المختلفت

عشــرات القضايــا، اتفقــت كلمتهمــا على 

النظــام  بدعــم  وقامــا  إيــران،  معــاداة 

العراقــي والدفــاع عنــه بــكل كيانهمــا! 

والقــوى  الناتــو  تقــف  جانــب  فمــن 

األوروبية التي ســاعدت العراق... وكذلك 

أوروبــا الشــرقية... وزّودتــه بكل مــا يحتاج 

 ...
ً
إليــه... ودول المنطقــة العربيــة أيضــا

ومــن الجانــب اآلخــر، تقــف الجمهوريــة 

اإلسامية.« )2002/5/22(

الحرب المفروضة على 

الجمهورية اإلسالمية

کلمـــــــــتنا

م الحرّية والجهاد
ّ
اإلمام الحسين عليه السالم، معل

لماذا ال نزال نهتف بنداء "ما تركتك يا حسين" رغم انقضاء ١٤ قرنًا؟



فــي شــهر محــّرم الحــرام مــن ســنة 1963، 

إبــان الحكــم الطاغوتــي فــي إيــران، أوكل 

مهمــة  ألنصــاره  )ره(  الخمينــي  اإلمــام 

ارتقــاء المنابــر فــي محــرم والحديــث فيهــا 

ومناهضــة  السياســية  المســائل  عــن 

الظالــم  البهلــوي  النظــام  سياســات 

إلــى  القائــد  اإلمــام  فاتجــه  والعميــل، 

المهمــة،  هــذه  ألداء  بيرجنــد  مدينــة 

ولكــن علــى أثــر خطاباتــه الناريــة المنــاوءة 

لممارســات الكيــان الجائــر والمتغطــرس 

آنــذاك، تــم اعتقالــه بواســطة الســافاك. 

رجــال  وبيــن  بينــه  دار  الــذي  والحــوار 

األمــن ينبــئ عــن معنوياتــه العاليــة: »...

عيــد مثــل هــذا 
ُ
 ت

ّ
قــال: عاهدنــا علــى أال

 لــه: ال أســتطيع أن 
ُ

الــكام وانصــرف. قلــت

أعاهــدك علــى ذلــك. فقــال: إن لــم تعاهــد 

ســأضطّر إلــى أن أعاملــك بقســوة ألنــي 

 ببيــان هــذه 
ٌ

ــف
َّ
 مكل

ً
ــا أيضــا : أن

ُ
ــت ــف. قل

َّ
مكل

المســائل! فُبهــت )مــن كامــي( وســأل 

 ِمــن ِقَبــل َمــن؟ أجبتــه: 
ٌ

ــف
َّ
: مكل

ً
مســتغربا

ــر بشــدة وقــال: هــذا مــا 
ّ
ِمــن اللــه.. فتأث

 
َ

وأنــت والمخاطــر  للمشــاكل  يعّرضــك 

 لــه: ال أتصــّور أنــه يوجــد أعلــى 
ُ

شــاّب. قلــت

 نفســي لذلــك، 
ُ

مــن اإلعــدام وقــد أعــددت

 
َ

 قــد أعــددت
َ

 وقــال: إن كنــت
ً
فانبهــر حقــا

نفســك لإلعــدام فمــاذا عســاني أن أقــول 

لــك.«

رواية ودراية

حزب الله هذا

خط اإلمام
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نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرة

اإلمام الحسين )عليه السالم( 

أنقذ اإلسالم  

لـوال سـّيد الشـهداء، لرمـى يزيـد وأبـوه 

غياهـب  فـي  اإلسـام  وسـالتهما 

ذلـك،  يتحقـق  لـم  لـو  وحتـى  النسـيان. 

لـكان قـد ظهـر علـى نحـو نظـام طاغوتي. 

حيـث كان معاويـة ويزيـد يبغيـان تعريـف 

النظـام اإلسـامّي بأنـه نظـام طاغوتـي. 

ولوال سـّيد الشـهداء لكانـا ُيرسـيان دعائم 

إلـى  وُيعيدانـه  المسـتبّد،  النظـام  هـذا 

 
ً
إسـاما إسـامنا  ولـكان  الجاهليـة.  عصـر 

فاإلمـام   !
ً
حسـينيا  

ً
إسـاما ال   

ً
طاغوتيـا

اإلسـام.  أنقـذ  الـذي  هـو  الحسـين 

اإلمام الخميني )ره(: 1979/7/8

ر به المهدوية..
ّ

األمر الذي تبش
ر به المهدوية هو ذاته الذي ُبعث األنبياء بأجمعهم من أجله، 

ّ
»األمر الذي تبش

ف كافة اإلمكانيات 
ّ
أال وهو بناء عالم توحيدي يقوم على أساس العدالة ويوظ

التي وضعها الله تعالى وأودعها في اإلنسان... عصر ظهور اإلمام المهدي )عج(، عصر 

المجتمع التوحيدي، وحاكمية التوحيد، والسيادة  الحقيقية  للمعنوية والدين على كافة 

مفاصل الحياة البشرية، وعصر استقرار العدل بكل معنى الكلمة.«اإلمام الخامنئي 2011/7/9

س: ما هو حكم ضرب الجسد بالسالسل 

كما يفعله بعض المسلمين؟

ج: إذا كان على النحو المتعارف، وبشكل 

 مــن مظاهــر الحزن واألســى 
ً
يعّد عرفــا

في العزاء، فال بأس به.

س: مــا هــو رأيكــم بالنســبة الســتمرار 

مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر 

محــّرم إلى منتصــف الليل، وُيســتخدم 

فيها الطبل والمزمار؟

ج: انطــالق مواكــب العــزاء علــى ســيد 

الشــهداء وأصحابــه )عليهم الســالم(، 

والمشــاركة في أمثال هذه المراســم 

 ومطلوب، بل من 
ً
الدينية أمر حسن جدا

أعظم القربــات إلــى الله تعالــى، ولكن 

يجــب الحــذر مــن أي عمــل يســّبب إيذاء 

 فــي نفســه 
ً
اآلخريــن، أو يكــون محّرمــا

.
ً
شرعا

املسلمة األرسة 

القائد مــــع

الفكر اإلسالمي يف القرآن

ٌف من الله!
ّ
أنا مكل

أحكام العزاء

پایانکاربهسودجبههخداییست

تعلیم األحکام

قریبا ونراه

الخطر المحدق بالمجتمع اإلسالمي 
في خطبة السيدة زينب )عليها السالم(

 
ّ

»المجتمــع االســامي الــذي التف

حول النبي األعظم، كيــف وصل به 

 إلــى أن يجتمــع 
ً
الحــال بعــد خمســين عامــا

ويقتل سبط الرسول أبشع قتلة؟!

لقــد ألقــت زينــب الكبــرى )س( فــي ســوق 

الكوفة تلك الخطبة العصماء على أساس 

هذا المحور، حيــث قالت: »يا أهــل الكوفة، 

يــا أهــل الختــل والغــدر، أتبكــون؟!«، وذلــك 

الحســين  رأس  شــاهدوا  حينمــا  ألنهــم 

علــى الرمح، وبنت علي مســبية، ولمســوا 

فقالــت:  بالبــكاء.  ضّجــوا  المأســاة  عمــق 

»أتبكــون؟ فــا رقــأت الدمعــة وال هــدأت 

ة«. ثــم قالت: »إنما مثلكــم كمثل التي 
ّ
الرن

 تتخذون 
ً
نقضــت غزلها مــن بعد قــّوة أنكاثــا

 بينكــم«. وهذا هــو النكوص 
ً
إيمانكــم دخا

واالرتداد والتراجع القهقرى. إنكم كالمرأة 

التــي غزلــت الصــوف، ومــن بعــد مــا أتّمتــه 

نقضــت الغــزل وعــادت إلى مــا كانــت عليه! 

وأنتــم فــي حقيقــة األمــر نقضتــم غزلكــم 

، وهذا هو التراجع.. هذه 
ً
وأعدتموه صوفا

عبــرة. وكّل مجتمع إســامي معــّرض لمثل 

هذا الخطر.«اإلمام الخامنئي 1998/5/8

ال تشاركوا في مجالس العزاء 

إلتالف الوقت

»يجــب علــى النــاس اســتثمار نعمــة مجالــس 

عزاء سيد الشهداء )ع( عبر االتصال القلبي بها 

وإقامتها وتوسيعها على أكبر نطاق ممكن. 

والبــد أن تتــم المشــاركة فــي مجالــس العزاء 

بإخــاص وبقصــد االســتفادة، وليــس لمجــرد 

إتاف الوقــت أو نيل الثــواب األخروي بالشــكل 

ج من النــاس، ومن 
ّ
الــذي يتصوره بعــض الســذ

دون أن يعلمــوا منشــأ هــذا الثــواب. فــإن هذا 

الثواب يحصل نتيجة لسبب من األسباب، وما لم 

، ولكن البعض 
ً
يتحقق ذلك ال ينزل الثواب أيضــا

يغفل عن هذه النقطة. إذن يجب على الجميع 

أن يجعلــوا هــذه المجالــس وســيلة لتوطيــد 

االرتبــاط القلبــي فيمــا بينهــم وبين الحســين 

بــن علــي )ع( وآل النبــي )ص( وروح اإلســام 

والقرآن.« اإلمام الخامنئي 1994/6/7

ما معنى أّن األنفال للرسول؟

 ال. ولكن ذلك يعني 
ً
ُسوِل﴾؟ هل الرسول )ص( قطب في مقابل الله؟ طبعا »وما معنى ﴿َوالرَّ

تعيين مركزية قوية تكون قّيمة على أمور الناس، وإذا لم تتعين هــذه المركزية فإن أية 

جماعة من المّدعين لملكية هذه األنفال ســيقولون إّن هذه هي أمــوال الله، ونحن عباد 

الله، فهي ملكنــا. إذن البــّد أْن يتوّل عــن الله َمْن يعّيــن كيفية توزيعها. ومــن هو المخّول 

ل 
ّ
، بل باعتبــاره يمث

ً
 ونبيــا

ً
لهذه المهّمــة؟ هو »الرســول«. والرســول هنــا ال باعتباره رســوال

الحكومة اإللهيــة. وحين يتوفى الرســول يتولى ذلك اإلمــام، أي الحاكــم اإللهي، وفي 

 األمة، فإن الــذي يدير أمور األنفــال والثروات 
َ

عصر عدم تولي اإلمــام المعصوم حكومــة

العامة هو اإلمام العادل الذي بيده زمام الحكومة اإلسامية.«

المصدر: مشروع الفكر اإلسالمي في القرآن لإلمام الخامنئي

زينب الكبرى معلمة األخالق 

والسلوك اإلسالمي للمرأة
»لقد مارســت زينب الكبــرى دورها كزوجة 

وكأّم وكامــرأة بــارزة فــي بيــت الرســالة 

علــى أتــّم وجــه. فكانــت مــن حيــث العلــم 

والتقــوى والعفــة والطهــارة والســجايا 

األخاقية السامية ومن مختلف الجهات، 

أســتاذة ومعلمــة للمــرأة فــي األخــاق 

والســلوك اإلســامي. وفجــأة واجهــت 

هــذه  بــكل  تتســم  التــي  المــرأة  هــذه 

؛ أال وهو 
ً
 وخطيــرا

ً
 عظيمــا

ً
العظمة تكليفا

الذهــاب إلــى كربــاء.« اإلمــام الخامنئــي 

1995/10/4
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