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 حسـنة تركهـا أهـل البيـت 
ٌ

ة
ّ
”مسـيرة األربعيـن العظيمـة“ سـن

ـيعة وبـات 
ّ

)سـام اللـه عليهـم( واسـتمّرت طـوال تاريـخ الش
ـيعة. خـال األعـوام التـي تلـت سـقوط 

ّ
إحياؤهـا أحـد رمـوز الش

صـدام واسـتبدال نظامـه بنظـام الحكومـة الشـعبّية فـي 
عرف في العالم كواحدة 

ُ
العراق باتت هذه الحركة العظيمة ت

من أكبر التجّمعات حول العالم ورغم المساعي من كّل حدب 
وصوب للتعتيم عليهـا تحّولـت إلـى رمز يتوّهـج بنـور الثقافة 

الحسـينّية ويغمـر أرجـاء العالـم. 
يمكـن تحليـل هـذه المسـيرة وهـذا الحـدث الكبيـر مـن عـّدة 
 لهـا 

ً
 فـي أّن إحـدى األبعـاد العظيمـة جـّدا

ّ
جوانـب لكـن ال شـك

هـي دورهـا وتأثيرهـا فـي التعريـف بمدرسـة أهـل البيـت 

)عليهـم السـام( وشـخصّية ومبـادئ أبـي عبدالله الحسـين 
)عليه السـام(. بتعبير آخر لقد جعلت ظاهرة مسيرة األربعين 
 
ً
 بعـد عـام اإلمـام الحسـين عالمّيـا

ً
التـي تـزداد عظمـة عامـا

 أكثر فـي العالم تتعـّرف على هـذه الحقيقة. 
ً
وجعلت شـعوبا

المواكـب  أصحـاب  لقـاء  فـي  الخامنئـي  اإلمـام  قـال  وقـد 
العراقّييـن:

عالميـة فـي  أكثـر   وسـيكون 
ً
عالميـا األربعيـن  أصبـح  ”لقـد 

المسـتقبل. إنها دماء الحسـين بـن علـي بعـد 1400 عـام تفور 
 بعـد يـوم. 

ً
 بعـد يـوم وتـزداد حيـاة يومـا

ً
وتغلـي وتتجـدد يومـا

هـذه هـي رسـالة عاشـوراء التـي تعالـت مـن حنجـرة أبـي عبـد 
الله وحنجرة زينب الكبرى )سام الله عليهما( وهما بمنتهى 

الغربـة والتوحد، واسـتغرقا ويسـتغرقا أجـواء العالم اليـوم.“ 
٢٠١٩/٩/١٨

الحاجـة  هـو  والعالمّيـة  الحضـور  هـذا  فـي  ُيسـاهم  مـا 
الموجـودة لـدى العالـم المعاصـر، العالـم المليـئ بالشـقاء، 
والنزاعـات والظلـم؛ بيـد أّن األسـاس في مسـيرة األربعين هو 
المحّبة، والوّد، والخدمة والمساواة ومن الطبيعي أن يسير 
شـون لهـذه 

ّ
النـاس حـول العالـم بشـوق الذيـن هـم متعط

الحقائق إذا ما تعّرفوا على نبعها. واليوم مع وجود األرضّية 
التـي أوجدتهـا مسـيرة األربعيـن العظيمـة باتـت الظـروف 
مناسـبة لتعريـف العالـم بحقيقـة اإلسـام وحقيقـة التشـّيع 

وأهـل البيـت )عليهـم السـام(. 

هـذا العـدد مـن نشـرة خـط حـزب اللـه ُمهـدى للشـهداء الذيـن لّبـوا نـداء فتـوى المرجعّيـة العليـا وكافحـوا اإلرهابييـن 
حة اإلرهابّية وجاهـدوا وبذلوا أرواحهم مـن أجل توفير األمن للعـراق؛ ومّهدوا 

ّ
التكفيرّييـن الدواعش والجماعات المسـل

األرضيـة إلحيـاء مسـيرة األربعيـن بمنتهـى العظمـة.

شهداؤنا

قبل حوالي  المئة عام  توّصل  االستعمار إلى هذه النتيجة 
ه إذا أراد أن يكون له موطئ قدم في منطقة الشرق 

ّ
بأن

األوســط وفي آســيا الشــرقّية ينبغي له أن يقضي على 
اإلسام؛ ومنذ ذلك الحين بدأت المخططات االستعمارية 
ضّد اإلســام. وإذا ســألتم عن ســبب مخالفتهم لإلسام، 
فســوف يكون الجواب بــأّن الســبب كان معارضة اإلســام 
لم واالســتثمار والتجّبر على الخائق والشعوب ولم 

ّ
للظ

تكن الحكومات والقوى العظمى في العالم قادرة على 

االســتمرار في الحيــاة دون ممارســة الظلم واالســتثمار 
والتجّبر على الخائق والشعوب. ١٩٨٠/٤/١ وجهاز االستكبار 
يميل إلى االستحواذ على منطقة الشرق األوسط هذه، 
التي هي منطقة حساسة ومليئة بالثروات والحساسيات 
الجغرافّيــة واالقتصادّيــة المتنوعــة، وأن يقبــض عليهــا. 
ووسيلته هي إسرائيل الغاصبة؛ والصهاينة المسيطرون 
ــة.  هــذا لــّب القضّيــة. فــكّل هــذه 

ّ
علــى فلســطين المحتل

الحــركات التــي شــهدتها المنطقــة خــال هــذه األعــوام 

 
ً
 بأحــداث العــراق ووصوال

ً
 من أحــداث لبنان مــرورا

ً
-انطاقــا

إلــى أحــداث فلســطين- ُيمكــن فهمهــا وتحليلهــا بهذه 
 قالت 

ً
ه خال حرب الثاث وثاثين يوما

ّ
الّرؤية. ورأيتم كيف أن

وزيرة خارجّية أمريكا: هذه آالم والدة شــرق أوسط جديد!  
ــه ســيولد كائن جديــد من هــذه األحداث هو الشــرق 

ّ
أي أن

األوســط الــذي تنشــده أمريــكا.  ٢٠٠٩/١/٨  مــا الــذي يعنيه 
تغيير خارطة الشــرق األوســط؟ هذا يعني بــأّن الصهاينة 
الميــن هــم أداة بيــد االســتكبار العالمــي  ويعملــون 

ّ
الظ

على بسط سيطرته في المنطقة بحيث ال تكون في هذه 
المنطقــة دولــة أو حكومــة أو قّوة أو شــعب خــارج قبضة 

استثمار الصهاينة.  ٢٠٠٣/٩/٢٤

طات أمريكا
ّ
رق األوسط الذي تحّول إلى مقبرة لمخط

ّ
الش

رواية اإلمام الخامنئي لهزائم أمريكا المتتالية في المنطقة

دليل انعقاد مشيئة الله على نصرة األّمة اإلسالمّية
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بداية صفحة جديدة

 مقاومة وشــجاعة - 
ً
خرج إيران من أيديهم وحســب، بــل أبدت روحا

ُ
الجمهورية اإلســامية لم ت

 - أدت إلى تشــجيع البلدان األخرى. الحظوا أنهم يقولون 
ً
وســوف أتحدث عن هذا الجانب الحقا

اليــوم »الموت ألمريــكا« في بلدان متعــددة من هذه المنطقــة وحتى خارج هــذه المنطقة، 
مت الشعوب 

ّ
ويحرقون العلم األمريكي. لقد أثبت شــعب إيران أنه قادر على المقاومة، وتعل

األخرى ذلك وخرج زمام األمور من يد أمريكا… الحظوا اآلن أن نفس هؤالء الذين كانوا يرفعون 
شعار الشرق األوســط الكبير، ظلوا حائرين في قضية سورية، وقضية اليمن، وقضية العراق، 
وقضيــة فلســطين، وهــم يــرون الجمهوريــة اإلســامية الســبب فــي كل هــذا.  ٢٠١٥/٣/٢٠ لقد 
 ُيحتذى به للعالم اإلسامي؛ نموذج السيادة الشعبّية الدينّية، نموذج 

ً
قّدمنا  اليوم نموذجا

 -
ً
ة الوطنّية. لقد احتشد العالم اإلسامي اليوم -طوال خمس وعشرين عاما

ّ
االستقال والعز

 بالموت ألمريكا؟  من 
ً
ضّد أمريكا  وها هي الشعوب تهتف بالموت ألمريكا. من كان يهتف سابقا

كان يهتف بهذا الهتاف غير الجمهورّية اإلســامّية وغير الشــعب اإليراني؟ الجميع يهتفون 
اليوم بهــذا الهتــاف. ٢٠٠٤/٦/٢١  لقــد أدرك الجميع في العالم بــأّن ورقة دفتــر األحداث في 
ويت بانتصار حزب الله في لبنان والهزيمة الواضحة والفاضحة إلسرائيل 

ُ
الشرق األوسط قد ط

- وقد بدأت صفحة جديدة. لقد ُهزمت تلك السياسة 
ً
في ميدان الحرب -حرب الثاث وثاثين يوما

رق األوسط.  ٢٠٠٦/١٠/٢٤
ّ

ط الذي كان األمريكّيون يرومون تنفيذه في منطقة الش
ّ
والمخط

لقد باتت الجبهة المقابلة أضعف

فلسطين واالنتفاضة اإلســامية وقيام الحكومة الفلســطينّية والمســلمة، لبنان واالنتصار 
التاريخي لحــزب اللــه والمقاومة اإلســامية على الكيــان الصهيونــي المســتكبر والّدموي؛ 
العراق وتأســيس حكومة مســلمة وشــعبّية على أنقاض نظام صّدام الملحــد والدكتاتوري؛ 
طات أمريكا االســتكبارّية من أجل الســيطرة على الشــرق األوسط؛ 

ّ
ة مخط

ّ
انهزام وفشــل كاف

المآزق واالضطراب غير القابلــة للعاج داخل الكيــان الصهيوني الغاصب؛  اتســاع رقعة موجة 
رين؛ التقّدم 

ّ
ة دول المنطقة خاّصة بين الشباب والمفك

ّ
المطالبة باإلســام في غالبية أو كاف

العلمي والتكنولوجي المبهر داخل إيران اإلسامية رغم الحظر والحصار االقتصادي؛ انهزام 
حرب أمريكا الشــعواء في المجالين السياســي واالقتصادي؛ الشــعور بالهوّية بين األقلّيات 
المســلمة في غالبية الدول األوروبّية؛ كّل هذه عامات واضحة على انتصار وتقّدم اإلســام 
في صراعه مع األعداء في هذا القرن أي القرن الهجري الخامس عشر. ٢٠٠٨/١٢/٧ يعلن اإلمام 
الخميني في وصّيتــه أّن الثورة ستنتشــر؛ وســوف تقطــع أيــدي المســتعمرين وتبعدها عن 
العالم اإلســامي. هذه نبــوءة اإلمام الجليــل. عندما ننظر إلى المشــهد اليوم، نــرى أّن هذا 

األمر قد وقع. ٢٠٠٨/٦/٣
 طوال هذه األعــوام. لو اعتبرنا أمریــکا والکیان الصهیوني 

ً
الجبهة المقابلة لنا ازدادت ضعفــا

 .
ً
رمزین أساسّيين لهذه الجبهة، وقلنا إن الغرب یسیر وراءهما فمن الواضح أنهم ازدادوا ضعفا

الکیان الصهیوني الیوم أضعف بکثیر مما کان علیه قبل عشرین سنة وثاثین سنة. وقد ضعف 
الکیان الصهیونی بشــدة بعد أحداث شــمال أفریقیا ومصر. له مشــاكله من الداخل، وله في 
الخارج مشاكل ال تنتهي. وأمریکا في الوقت الراهن لیست أمریکا زمن ریغان فقد تراجعوا إلی 
. إّن جبهة 

ً
. ٢٠١٢/٧/٢٤ وفي المقلب اآلخر نرى أّن الظاهرة الثانية على العكس تماما

ً
الوراء کثیرا

 الماضية؛ في المنطقة وفي 
ً
 خال األربعين عاما

ً
المقاومة اليوم في أكثر أحوالها انسجاما

مواقع حتى خارج المنطقة، وهذا واقع. وفي الطرف المقابل هناك القوة االستكبارية، القوة 
ى مستواها 

ّ
االستكبارية ألمريكا وقوة الكيان الصهيوني المثيرة للفتن والخبيثة، والتي تدن

 وإلى اليوم. هذا ما ينبغي أن نأخذه في حساباتنا.۰٤/٢٠١٩/٠٦
ً
وانخفض منذ أربعين عاما

ق الوعد اإللهي الكامل أي 
ّ

 سيتحق
ً
ني أقول هذا بثقة تاّمة: ال نزال في بداية الطريق، وقريبا

ّ
إن

 على الباطل وإعادة بناء أّمة القرآن والحضارة اإلسامية الحديثة. ٢٠٠٨/١٢/٧  ينبغي 
ّ

انتصار الحق
على كل مسلم في الوقت الحاضر أن يكون هدفه إيجاد حضارة إسامية. هذا ما نريده اليوم. 
الشعوب اإلسامية لديها إمكانيات هائلة ولو تمت االستفادة من هذه اإلمكانيات والطاقات 
لبلغت األمــة اإلســامية ذروة عزتها. يجــب أن نفكر بهــذا، يجــب أن نفكر بهذا، هدفنــا النهائي 
إحداث حضارة إسامية عظيمة… إذا تظافرت جهود وطاقات البلدان اإلساميةـ  طاقات العراق 
وطاقات إيران وطاقات البلدان األخرى في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقياـ  بعضها مع بعض 
وتاقت والتحمت وتعاضدت هذه األيدي عندئذ ســوف تثبت األمة اإلســامية ما معنى العزة 
عرض الحضارة اإلسامية العظيمة على مجتمعات العالم. ينبغي أن يكون 

ُ
اإللهية، وسوف ت

هذا هو هدفنا ويمكن لمســيرة األربعينية هذه أن تكون وســيلة فاعلة لتحقيق هذا الهدف. 
٢٠١٩/٩/١٨    |         مالحظة: كل ما جاء بين عالمة »« فهو من كالم سماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله(

مكانة األربعين التاريخّية
هداء من يوم األربعين.٢٠٠٦/٣/٢١

ّ
كانت بداية العشق للتربة الحسينّية ومرقد سّيد الش

ذهاب جابر بن عبدالله وعطّية بن سـعد العوفي لزيارة اإلمام الحسين )عليه السام( في 
ى يومنا هذا.٢٠٠٦/٣/٢١

ّ
ل بداية حركة اسـتمّرت على مدى القرون حت

ّ
األربعين شك

اس مـن أجـل مكافحة األجهـزة الظالمة ونشـر 
ّ
 الجـرأة لـدى الن

ّ
ل انطاقـة لضـخ

ّ
األربعين شـك

رسـالة أهـل البيـت )عليهـم الّسـام(.٢٠٠٩/٢/١٦
هضة الحسينّية 

ّ
د التدبير اإللهي ألهل بيت الّرسول )ص( في األربعين ذكرى الن

ّ
لقد خل

ى األبـد.١٩٨٩/٩/٢٠
ّ
حت

أهمّية مسيرة األربعين
لـة بالعشـق واإليمـان هـي حسـنة ومـن الشـعائر 

ّ
حركـة مسـيرة األربعيـن المكل

اإللهّيـة.٢٠١٥/١١/٣٠
فـي الظواهـر التـي تكـون غيـر مدعومـة بإعـام ودعايـة، عـادة مـا تكـون اليـد 

اإللهيـة مشـهودة أكثـر مـن المواطـن األخـرى. ٢٠١٦/١١/٢٣
 وظاهـرة إلهّيـة وهـي مسـار عشـق 

ٌ
األربعيـن حـدث

يترافـق مـع البصيـرة.٢٠١٦/١١/٢٣
اس 

ّ
مسـيرة األربعيـن الحسـينّية واجتمـاع ماييـن الن

هـا أكبـر تجّمـع فـي 
ّ
فـت علـى أن

ّ
 إلـى جنـب، ُصن

ً
جنبـا

العالـم.٢٠١٥/١/٩
ظاهـرة مسـيرة األربعيـن الفريـدة هـي حركـة 

واإليمـان.٢٠١٥/١١/٣٠ العشـق 

نعمة األربعين
سـتكون ]مسـيرة[ األربعيـن إن شـاء اللـه نعمـة 

وفخـر  ة 
ّ

وعـز رفعـة  ومدعـاة  مسـتمّرة 
والعراقـي.٢٠١٦/١١/٢٣ اإليرانـي  للشـعبين 
لقـد توّهـم أعـداء أهـل البيـت )عليهـم 
هم سّدوا الطريق على هذا 

ّ
الّسام( أن

المسـار لكـن انظـروا أّي حركة عظيمة 
انطلقـت!٢٠١٥/١/٩

يحاولـون فـي العالـم أن ال يسـمحوا 
لهـذا النـور القـوي بـأن يشـاهد ويـرى، 

لكنهـم ال يسـتطيعون فهـو نـور سـوف 
حقيقتـه.٢٠١٦/١١/٢٣ عـن  ويكشـف  يـرى 

 للعاقات الودّية التي تربط 
ً
ل نموذجا

ّ
مسـيرة األربعين تشـك

ـعبين العراقي واإليرانـي.٢٠١٥/١١/٢٤
ّ

بين الش
يافـة والكـرم فـي اسـتقبال زّوار أربعيـن اإلمـام 

ّ
حسـن الض

الحسـين مـن صفـات الشـعب العراقـي الممّيـزة.٢٠١٥/٦/١٧

دروس األربعين
ـهادة 

ّ
ه ينبغي إبقاء ذكرى الش

ّ
الـّدرس الذي ُيلهمنا إّياه األربعيـن هو أن

حّية أمام دعايات العـدّو. ١٩٨٩/٩/٢٠
 إلـى جنـب فسـوف ينعكـس حضورهـا علـى 

ً
عندمـا تقـف األجسـاد جنبـا

ة سـتكون مـن نصيب اإلسـام لـو أّن قلوب المسـلمين 
ّ

حـو، أّي عز
ّ
هـذا الن

تصافـت مـع بعضهـا ولـم يوّجهـوا اإلهانـات لبعضهـم البعـض. ٢٠١٥/١/٩

يارة
ّ

آداب الز
يارة إلى حضور اإلمام.٢٠٠٤/٣/٢٥

ّ
التفتوا في الز

فلتقرؤوا زيـارات األئّمـة مثل زيـارة الجامعـة الكبيـرة، وزيارة أميـن الله 
و…٢٠٠٤/٣/٢٥

زيـارة األربعين واحـدة من أفضـل وأعمـق الزيـارات من حيـث المضمون 
التـي وردت فـي األئّمـة )عليهـم السـام(، فلتقرؤوهـا.١٩٨٩/٨/٢     |    

١٩٨٧/١٠/١٦

تحّدثوا إلى اإلمام بلسان الزيارة الخاّصة به.٢٠١٥/١١/٣٠
تحّدثـوا مـع األئّمـة مـن أعمـاق القلـب، كالـذي يتحـّدث مـع والده 

العزيـز عليـه.٢٠١٥/١١/٣٠

شكر نعمة األربعين
فلتشكروا ظاهرة مسيرة األربعين.٢٠١٦/١١/٢٣

لطالما انطلقت مسيرة في األربعين لكّن هذا الحراك العظيم 
، لقـد مّن 

ً
ألتبـاع أهل البيت )عليهـم السـام( لم يكن مشـهودا

الله علينا بهذا ويجب أن نشـكر الله.٢٠١٧/١١/٦
حافظـوا فـي ذواتكـم علـى تلـك المعنوّيـات والحـاالت التـي 
شـاهدتموها وعشـتموها فـي المسـيرة.٢٠١٦/١١/٢٣
حافظوا على هذه األخوة والمحبة والعطف 
للتعـب  والتوّجـه للواليـة واالسـتعداد 
وترجيـح المشـقة والجهـد والمشـي 

علـى الراحـة والكسـل.٢٠١٦/١١/٢٣

توجيه الشكر لشعب 
وحكومة العراق

حكومـة  مـن  م  نتقـدَّ
نـت  أمَّ التـي  العـراق 
إقامـة  مقتضيـات 
األربعيـن  مسـيرة 
ومـن  العظيمـة، 
العراقـي  الشـعب 
الـذي  العزيـز 
اسـتضاف زّوار اإلمـام 
اإلخـاص  بهـذا  الحسـين 
و هـذا الّسـرور، ومـن الشـباب 
الشـعبي  والحشـد  المناضـل  العراقـي 
والعامليـن علـى توفيـر األمـن فـي هـذه 
المراسـم ومـن مسـؤولي العتبـات فـي 
ـكر مـن أعمـاق القلب.

ُّ
النجـف وكرباء بالش

٢٠١٧/١١/١٣

"بــرزت خــال األعــوام األخيــرة ظاهــرة فريــدة ولم يســبق لهــا مثيــل هي الســير على 
ــى كرباء، هذا 

ّ
األقدام بين النجــف وكرباء أو بعض المــدن التي تبعد أكثر عن النجف حت

الحراك هو حراك العشق واإليمان."٢٠١٥/١١/٣٠
تســتعرض نشــرة خط حزب الله في االنفوغــراف التالي أهم مــا ورد على لســان اإلمام 

الخامنئي حول مسيرة األربعين.

ظاهرة األربعين اإللهية

طات أمريكاالتأّهب لبناء حضارة إسالمية حديثة
ّ
رق األوسط الذي تحّول إلى مقبرة لمخط

ّ
الش

”الناس في العالم، والشباب في العالم والشعوب غير المغرضة 
تخفـق قلوبهـم لمثـل هـذه الحقيقـة. إذا جـرى تعريـف اإلمـام 
 لإلسـام 

ً
الحسـين )عليـه السـام( للعالـم فسـيكون ذلـك تعريفـا

والقرآن. تطلـق الدعايـة واإلعـام في الوقـت الحاضر ضد اإلسـام 
الحـراك  هـذا  ومقابـل  الوسـائل.  بمئـات  اإلسـامية  والمعـارف 
العدائي لجبهة الكفر واالستكبار يمكن لحركة المعرفة الحسينية 
عـّرف حقيقـة اإلسـام وحقيقـة 

ُ
أن تتصـدى بـكل قـوة وتقـف وت

القـرآن للعالـم. منطـق الحسـين بـن علـي )عليهمـا السـام( هـو 
منطق الدفـاع عـن الحـق ومنطق الصمـود والثبـات مقابـل الظلم 
والطغيـان والضـال واالسـتكبار. هـذا هو منطـق اإلمام الحسـين، 

والعالـم اليـوم بحاجـة لهـذا المنطـق.“ ٢٠١٩/٩/١٨
مـن جهـة أخـرى تعتبـر هـذه الخطـوة فرصـة أمـام مسـاعي البـؤر 
االستكبارية العالمية ضّد اإلسـام والذين يجهدون إلظهار صورة 
بالغـة الخشـونة وكريهـة للعالـم حـول اإلسـام. والنـاس فـي 
العالـم المعاصـر الذيـن هـم بعيـدون عـن الحقائـق ومنغمسـون 
 إلى 

ً
ات والشهوات يستطيعون استنادا

ّ
في الحياة اليومّية واللذ

ذواتهم االجتمـاع حـول وجـود اإلمام الحسـين )عليه السـام( كما 
المغناطيـس ويواصلـوا مسـار الخيـر والسـعادة الخـاّص بهـم. 

والجانـب الهـاّم اآلخـر فـي مسـيرة األربعيـن هـو إيجـاد الوحـدة؛ 
األولـى  الدرجـة  وفـي 

 الوحدة بين الشيعة ومختلف ملل الشيعة الذين يسـعى األعداء 
بقّوة إلشعال نار الخافات بينهم. خاّصة بين اإليرانّيين والعراقّيين 
هـم يدركـون تأثيـر ودور وحـدة الشـيعة وتاحمهـم. وهـم 

ّ
إذ أن

ه لو اجتمع الشـيعة ووضعوا خافاتهـم وقومّياتهم 
ّ
يعلمون أن

 فسوف يتحّولون إلى مركز للطاقة وإلهام اآلخرين وسوف 
ً
جانبا

تقـع فـي العالـم أحـداث عديـدة. فاألحـداث التـي شـهدها العـراق 
 والمسـاعي التي بذلتها وسـائل اإلعـام اإلقليمّيـة وخارج 

ً
ـرا

ّ
مؤخ

الحـدود اإلقليمّيـة مـن أجـل إثبـات دور إيـران فـي قمـع العراقّييـن 
ل إحـدى النمـاذج علـى ذلك. 

ّ
شـك

ل أرضّيـة لوحـدة الشـيعة فقـط بـل إّن 
ّ
لكـّن هـذه المسـيرة ال تشـك

مسيرة األربعين واالهتمام باإلمام الحسين وتعاليمه اإلنسانّية 
 بيـن المسـلمين. 

ً
والدقيقـة سُيرسـي الوحـدة أيضـا

 بيـد األّمـة الواحـدة 
ً
ل فيـه المسـلمون يـدا

ّ
فاليـوم الـذي يشـك

ويتصّرفـوا كجسـد واحـد سـيكون يـوم مـوت االسـتكبار وانتهـاء 
مؤامرتـه وهجومـه ضـّد المسـلمين المظلوميـن. 

ـم اللـه تعالـى فجـأة حادثـة مسـيرة األربعيـن بهـذا الشـكل 
ّ
”ُيعظ

ويبرزها هكذا. هـذه آية إلهية عظمـى وهـي مؤشـر إرادة إلهية 
علـى نصـرة األمـة اإلسـامية. هـذا يـدل علـى أن إرادة اللـه تعالـى 

معقـودة علـى نصـر األمـة اإلسـامية. ” ٢٠١٩/٩/١٨
والنقطـة األخيـرة فيمـا يخـّص مسـيرة األربعيـن العظيمـة هـي 
دورها في إحداث حضارة إسـامية حديثة. ولقد أدرك المسـلمون 
ـه يجـب أن يكـون 

ّ
اليـوم هـذه الحقيقـة أكثـر مـن أّي زمـن مضـى بأن

لهـم دور وتأثيـر بـارز فـي مسـتقبل العالـم وأن يجهـدوا مـن أجـل 
اكتسـاب مكانتهـم الحقيقّيـة. إذا أدركـت سـيول المشـاة فـي 
األربعين هذه الرسالة التاريخّية في إحداث حضارة إسامية حديثة 
طـت، وتحّدثـت مـع بعضهـا ضمـن إطـار 

ّ
وعملـت مـن أجلهـا، وخط

التواصـل والتعامـل األربعينـي وسـعت مـن اجـل إيجـاد دورهـا فـي 
 
ً
إحداث حضارة إسـامّية حديثة؛ فسـوف لن يكون ذلك اليوم بعيدا

وسنشهد بسط الحضارة اإلسـامية الحديثة ظالها فوق العالم 
 ونـراه 

ً
هـم يرونه بعيـدا

ّ
وسـتنعم الشـعوب الحّرة بتلـك النعمـة ”إن

.“
ً
قريبـا
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؛ االرتداد الذي يهّدد المجتمع اإلسالمي على الّدوام
ً
أّوال

اليـة، وهـي: كيـف أّن 
ّ
 للّصيغـة الت

ً
لقـد طرحنـا فيمـا سـبق قضّيـة ]ِعبـر عاشـوراء[ وفقـا

 ،
ً
 وشغفا

ً
 حول الّرسول وأحّبه وآمن به وامتأل بالّدين حّبا

ّ
المجتمع اإلسامي الذي التف

 
َ

 عن شـيء منها، وفيه من أدرك
ً
ونشأ وتنامى في ضوء األحكام التي سنتحّدث الحقا

عصـر رسـول اللـه )ص(، كيـف وصـل بـه الحـال بعـد خمسـين سـنة أن يجتمـع ويقتـل سـبط 
الّرسـول بأبشـع صورة ممكنة؟! وهل هنـاك ارتـداد ونكـوص وانحـراف أشـّد من هـذا؟! … 
ه إذا 

ّ
هل إّن كّل مجتمع إسامي معّرض لانسياق لمثل هذه الخاتمة؟ من الطبيعي أن

ه إذا لم يستعبر فمن الممكن أن يتسافل إلى هذا الحّد. 
ّ
استعبر ال ينتهي لمثلها، ولكن

هذه هـي ِعبر عاشـوراء.

الظالـم  النظـام  دعايـات  ـاس 
ّ
الن صـّدق  لقـد   ،

ً
ثانيـا

سـد لفا ا و
عندما ثار اإلمام الحسين )عليه السام(، كان 

هنـاك أشـخاص قّدمـوا حفيـد الّرسـول، 
أميـر  وابـن  هـراء 

ّ
الز فاطمـة  وابـن 

المؤمنيـن )عليهمـا الّسـام( علـى 
ه خـارج عن حكـم اإلمام العـادل! 

ّ
أن

مـن هـو اإلمـام العـادل؟ يزيـد 
بـن معاويـة! لقـد نجـح أولئـك 
الحسـين  اإلمـام  تقديـم  فـي 
بـن علـي )عليـه السـام( كخـارج 
؛ فليقـل 

ً
]عـن حكـم يزيـد[. حسـنا

النظـام الحكومـي الظالـم مـا 
ـاس؟! 

ّ
يحلو لـه. لمـاذا يصّدقـه الن

ـاس الّصمـت؟! مـا 
ّ
لمـاذا يلتـزم الن

يثير هواجسـي هـو هـذا الجانب من 
 
ً
نـا أشـّد صابـة وثباتـا

ّ
القضّيـة … هـل أن

مـن المجتمـع فـي زمـن الّرسـول األكـرم 
وأمير المؤمنين؟! ما الذي علينا فعله كي ال 

يـؤول األمـر إلـى تلـك األوضـاع؟١٩٩٦/٦/٩

هوات
ّ

باع الش
ّ
، عامالن لالنحراف: االبتعاد عن الحسابات اإللهّية وات

ً
ثالثا

لقد أعطى القرآن الجواب وحّدده للمسلمين في آفتين ومرضين، وهذه هي اآلية: »فخلف 
من بعدهم خلف اضاعوا الّصاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غّیا.« 

 هناك عامان هما أسـاس للضالة واالنحراف العام، أحدهما: االبتعاد عن ذكـر الله والذي 
ً
إذا

ى فـي الّصـاة والعبـادة، والذي يعنـي الغفلة عن اللـه والمعنوّيـات وفصل الحيـاة عن 
ّ
يتجل

وجـل والذكـر والدعـاء والتوّسـل 
ّ

المعاييـر المعنوّيـة، وإهمـال االلتفـات واإلنابـة إلـى اللـه عز
ل عليـه وفصـل الحسـابات اإللهّية عـن الحياة.

ّ
وفيـق منـه، والتوك

ّ
وطلب الت

الّدنيـاء  وراء  السـعي  واحـدة:  وبعبـارة  ات، 
ّ
والملـذ ـهوات 

ّ
الش بـاع 

ّ
ات اآلحـر: هـو  والعامـل 

 
ً
ـروة والمـال والوقـوع فريسـة للشـهوات الدنيوّيـة، واعتبارهـا أساسـا

ّ
واالشـتغال بجمـع الث

الحقيقّيـة. األهـداف   ونسـيان 
ً
ومبـدأ

، فلـو أّن الحالـة المبدئيـة تـزول أو 
ً
 رئيسـي وخطيـر ويمكـن أن نبتلـي بـه نحـن أيضـا

ٌ
هـذا مـرض

ى ال نختلف في دنيانا عن اآلخرين، 
ّ
ر بأن ينتزع حّصته من الغنيمة حت

ّ
تضعف عندنا وكّل منا يفك

 لنجمع ألنفسنا 
ً
ويقول في نفسه إّن اآلخرين قد جمعوا ألنفسهم ويجب أن نذهب نحن أيضا

ـم حينئـٍذ أن يصـل بنـا الحـال إلـى ذلـك 
ّ
ونضـع مصالحنـا فـوق مصالـح المجتمـع، فمـن المحت

الوضـع.١٩٩٢/٧/١٣

ّ
، تغّير ماهّية الخواّص من أنصار الحق

ً
رابعا

، أو غالبّيتهـم الّسـاحقة في مجتمع 
ّ

عندمـا يقـوم الخـواّص المناصـرون للحـق
مـا، بتغييـر الماهّيـة بحيـث ال تعـود هنـاك أهمّيـة سـوى لدنياهـم؛ وعندمـا 
 

ّ
يصبحون مستعّدين للّرضوخ لسـيادة الباطل وال يتصّدون له وال يناصرون الحق
 من فقـدان المال 

ً
 من فقـدان الـّروح، وخوفـا

ً
وال يعّرضون حياتهم للخطـر خوفا

 
ً
 من االسـتبعاد وخوفا

ً
عامة، وخوفا

ّ
 من فقدان المنصـب والز

ً
ونقصانه، وخوفا

مـن الوحـدة؛ حينهـا تحـدث فـي العالـم اإلسـامي فاجعـة استشـهاد اإلمـام 
الحسـين بن علي )عليه السـام( -بتلـك الحالـة- … فلتنظروا اليـوم إلـى العالم 
اإلسـامي وإلى مختلف الـّدول اإلسـامّية واألرض التي تضّم بيت اللـه الحرام 
بـي، ولتاحظـا أّي فسـقة وفجـرة يمسـكون بزمـام أمـور 

ّ
ومدينـة الن

الحكـم والّسـلطة هنـاك! … لذلـك تقولون فـي زيـارة عاشـوراء: 
ـٍد.«  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ  ّ ُمَحمَّ

َ
ـَم َحـق

َ
ل

َ
َل ظاِلـٍم ظ وَّ

َ
َعـْن ا

ْ
ُهـَم ّ ال

ّ
لل

َ
»ا

الحجـر  الذيـن وضعـوا  األولـى  الّدرجـة  نلعـن فـي 
 يقتضي هذا األمـر. ١٩٩٦/٦/٩

ّ
األسـاس، والحق

يعنـي  عاشـوراء  مـن  االعتبـار   ،
ً
خامسـا

الثورّيـة الـّروح  تقويـة 
الثورة اإلسـامّية تعني بعث اإلسـام 
مـن جديـد وإحيـاء مبـدأ }إّن أكرمكـم 
ورة اإلسامية 

ّ
عند الله أتقاكم{، فالث

جاءت لتحطيم هذا الترتيب العالمي 
 .

ً
 جديدا

ً
الخاطئ وتنشـئ مكانه ترتيبا

عندما يحكم شبيه اإلمام؛ أي عندما 
الشـهوات  وتنـزوي  األمـور؛  تنقلـب 
والسـعي وراء الّدنيـا، وعندمـا ينـزوي 
ـى 

ّ
تتفش وعندمـا  والتبعّيـة،  الفسـاد 

هـد، وينتشـر النقـاء والنورانّيـة، 
ّ

التقـوى والز
ويسـود الجهاد والشـفقة على سـائر البشـرّية، 
وعندمـا تأتـي الرحمـة والمـرّوة واألخـّوة واإليثـار 
والتضحيـة؛ أي عندمـا يحكـم اإلمـام، فـإّن هـذه القَيـم 
ـاس، وإذا حافظتـم على هـذه القَيم 

ّ
طـرح للن

ُ
هي التي سـوف ت

فسـوف يبقـى نظـام اإلمامـة، وحينئـذ لـن ُيؤتـى بأمثـال الحسـين بـن علـي 
)عليـه السـام( إلـى المذبحـة. 

ينـا عـن هـذه األمـور؟ كيـف إذا فقدنـا الروحّيـة؟ وكيـف إذا 
ّ
ولكـن كيـف إذا تخل

 من التوّجه إلـى الوظيفة والتكليف 
ً
انشـغلنا بأمور الرفاهية الشـخصّية بدال

والهـدف اإللهي؟ كيـف إذا أجبرنا الشـاب التعبـوي المؤمـن والمخلص على 
ـا سـوى تهيئـة سـاحة يجاهـد بهـا فـي سـبيل اللـه، 

ّ
االنـزواء وهـو ال يريـد من

 ذوي وقاحة وجشع وطّماعين خبثاء؟ في هذه 
ً
طنا على األمور أفرادا

ّ
وسـل

الحالـة سـيتبّدل كّل شـيء.
ـى اللـه عليـه وآلـه( 

ّ
فلـو كانـت الفتـرة الفاصلـة بيـن رحلـة النبـّي األكـرم )صل

وشهادة فلذة كبده في صدر اإلسام خمسين سنة فمن الممكن أن تكون 
هذه الفتـرة أقصر بكثير فـي زماننا هـذا، وترتقي الفضائـل وأصحاب الفضيلة 

علـى المقاصـل بسـرعة أكبـر.
يجب أن ال نسـمح بوقـوع أمر كهـذا، يجـب أن نواجـه االنحـراف الـذي قد يفرضه 
أعداؤنـا علينـا، ويجـب أن ال نسـمح بانـزواء الـّروح الثورّيـة وأبنـاء الثـورة فـي 

المجتمـع؛ هـذا هـو االعتبـار مـن عاشـوراء.١٩٩٢/٧/١٣

ال تسمحوا للّروح الثورّية باالنزواء في المجتمع
بضعة نقاط بخصوص عبر عاشوراء على لسان اإلمام الخامنئي


