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 لرمحن الرحيم بسم هللا ا
 

 احلمد هلل رّب العاملني, وصّلى هللا على سّيدان حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين. 
 

يعترب إحياء أمر أهل البيت عليهم السالم يف أاّيم أحزاهنم وأفراحهم, العالمة اليت تظهر مكنون حمّبتهم, والشاخص الذي يدّل على  
 هم السالم يف وصف شيعتهم وحمّبيهم أهّنم: "حيزنون حلزننا ويفرحون لفرحنا". عظيم موّدهتم, وذلك التزاماً مبا ورد عنهم علي

 
أمهّية خاّصة, ال سّيما جمالس اإلمام أيب عبد  -وال تزال -وتعّد جمالس العزاء من أهّم أشكال ذلك اإلحياء, حيث اّّتذت عرب التاريخ 

يسعه اإلنكار أو التشكيك يف املكانة اليت حتتّلها هذه اجملالس يف الفكر  هللا احلسني عليه السالم يف شهري حمّرم وصفر.. فإّن أحداً ال
 والوجدان الشيعّي العاّم, واآلاثر والربكات اليت خّلفتها على مستوى الفرد واجملتمع الشيعّي خاّصة واإلسالمّي عاّمة.

 
اثر العظيمة ويرّدد القول: "إّن كّل ما عندان هو من  ومن هنا جند اإلمام الراحل قدس سره كثرياً ما كان يؤّكد على هذه الربكات واآل

 بركات عاشوراء, وهذه اجملالس يف شهري حمّرم وصفر", كما ال زال اإلمام اخلامنئّي دام ظله يشّدد على أمهّية هذه  
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 اجملالس وضرورة إحيائها واالعتناء بشأهنا وتعظيم أمرها.
 

موقعهما املتمّيز يف إدارة شؤون األّمة, ومعرفتهما العميقة بنهج أهل البيت عليهم  وقد تلّمس هذان القائدان الَعَلمان ومن خالل
السالم وخّطهم, تلّمسا الكثري من الفوائد والنتائج والدروس والعرب, اليت قّلما يلتفت إليها غريمها, ممّا انعكس بشكل واضح على  

 ر وهنج وكلمات أهل بيت العصمة والطهارة صلوات هللا عليهم أمجعني.خطاابهتما ومواقفهما وكلماهتما النورانّية, املستقاة من فك
 

 وهلذا كان من الضرورّي لكّل مشارٍك ومساهٍم يف إحياء أمرهم عليهم السالم أن يرجع إىل رواايت األئّمة عليهم السالم, لريى إرشاداهتم
اء املّداح أو الراثي, واملستمع أو الباكي, والداعي أو الساعي, وأّي  وتوجيهاهتم أّواًل, وما أرادوه من شيعتهم وحمّبيهم يف هذا اجملال, سو 

 شخٍص له دور على هذا الصعيد. 
 

هبا  مثّ إنّه من الضرورّي اثنياً, أن يعود إىل كلمات وتوجيهات وإرشادات اإلمام اخلميين قدس سره واإلمام اخلامنئي دام ظله, واليت أدليا
دة, واحتوت على فوائد عظيمة تصلح أن تكون برانجماً عملّياً لكّل من أراد أن يصل, هبذه يف مناسبات خمتلفة, وجمالس متعدّ 

املناسبات واإلحياءات, إىل مرحلة تصبح هنجاً ومدرسة يتخرّج منها األجيال اليت متّهد األرض ليومها املوعود بظهور حّجة آل حمّمد  
 اىل فرجه الشريف.صلى هللا عليه وآله وسلم املهدّي املنتظر عجل هللا تع

 
 هذا الكتاب: 

ّم ويف هذا السياق, فقد قام اإلخوة يف املكتب الثقايّف لفخر األئّمة عليهم السالم )دفرت فرهنگي فخر األئّمة عليهم السالم( يف مدينة ق
يفة الواردة عن  املقّدسة, وحتت إشراف مساحة الشيخ أمحد پناهيان حفظه هللا, جبمع كتاب حيتوي على نبذة من الرواايت الشر 

 املعصومني عليهم السالم, كما حيتوي على مقتطفات مهّمة من  
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كلمات وخطاابت وتوجيهات وإرشادات اإلمام الراحل قدس سره وويّل أمر املسلمني اإلمام اخلامنئّي دام ظله, وهي تتعّلق مبكانة  
دوره يف عملّية التبليغ الدييّن, وكذلك مكانة القرّاء وخّدام أهل  العزاء وجمالس ذكر وإحياء أمر أهل البيت عليهم السالم, وموقع املنرب و 

 البيت عليهم السالم راثًء ومدحاً وشعراً ونثراً, وما يرتبط هبذه العناوين من فروع, وما يتصل هبا من أمور..
 

ن فائدة على مستوى اخلطابة والتبليغ,  وحيث وجدان يف معهد سّيد الشهداء عليه السالم للمنرب احلسييّن أمهّية ما حيتويه هذا الكتاب م
حيث كان األصل ابللغة   -واملنرب احلسييّن وإحياء أمر أهل البيت عليهم السالم, وبعد أن أجازان مساحة الشيخ بناهيان مشكوراً بتعريبه

 هلم اإلّطالع على حمتواه, والغوص يف قمنا هبذه املهّمة, فعمدان إىل تعريبه وتقدميه لإلخوة اخلطباء والقرّاء األعزّاء, ليتسّن  -الفارسّية
أحيوا أمران، من كلمات املعصومني عليهم السالم وتوجيهات اإلمام اخلميين قدس سره واإلمام  رحابه ومداه, وقد أمسيناه: "

 اخلامنئي دام ظله".
 

 عملنا يف الكتاب:
 وقد جاءت حصيلة عملنا يف هذا الكتاب على الشكل اآليت:

على املضمون األصلّي نفسه, بدون أّي تغيري يُذكر إاّل ما تقتضيه قواعد اللغة وفنون   -قدر املستطاع-ريب حافظنا يف التع -1
 األدب. 

مّت ّتريج كّل املصادر واملراجع املذكورة للرواايت الشريفة, وكذلك املناسبات والتواريخ اليت وردت فيها كلمات وخطاابت اإلمام  -2
 امنئي دام ظله. اخلميين قدس سره واإلمام اخل

 احتوى الكتاب على ثالثة أقسام رئيسّية وفصول عديدة ضمن كّل قسم. -3
 خّرجنا يف اهلامش تعريفاً مقتضباً ألمساء بعض الشخصّيات الواردة يف   -4
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 املنت, واليت قد تكون غريبة بعض الشيء عن اجملتمع العريّب. 
 
 بعاً, يف األصل, وذلك لضرورات فنّية.أجرينا بعض التعديالت على الرتقيم الذي كان متّ  -5
 
أضفنا بعد كّل فصل مشّجراً صغرياً, مثّ أضفنا بعد كّل قسم مشّجراً كبرياً يتضّمن عناوين ما ورد يف الفصول, مبا يصلح أن يكون   -6

 برانجماً عملّياً لكّل من يعمل يف سبيل إحياء أمرهم عليهم السالم. 
 

 ويف اخلتام: 
عملنا هذا مفيداً لإلخوة القرّاء واخلطباء وخّدام أهل البيت عليهم السالم وموّجهاً هلم يف سبيل إحياء أمر النيّب   نسأله تعاىل أن جيعل

ه نعم وأهل بيته عليهم السالم, وأن يثيب العاملني فيه من كرمي فضله وعظيم مّنه, وأن يوّفقنا مجيعاً ملرضاته وحيشران مع النيّب وآله, إنّ 
 صري.املوىل ونعم الن

 
 

 معهد سّيد الشهداء عليه السالم للمنرب احلسيينّ 
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"ليعرف شعبنا العزيز قدر هذه اجملالس اليت تبقي الشعوب حّية، واليت تزداد وتنتشر يف أاّيم عاشوراء ويف   اإلمام اخلمييّن قدس سره:
 غريها من األاّيم املباركة مثل األسابيع ومناسبات الثورة.

 
 الناس عرفوا األبعاد السياسّية هلذه اجملالس، فإّن اجلميع سينهض للمشاركة فيها، حّّت أولئك املتأثّرون ابلغرب ومقّلدوه، إذا ما ولو أنّ 

 كانوا حّقاً يريدون اخلري لشعبهم ولوطنهم.
 

اء الكبار الذين جيلسون على املنابر, أو وإّّن آلمل أن تُقام هذه اجملالس بنحٍو أفضل وأوسع من قبل املشاركني يف إحيائها, سواٌء اخلطب
  منشدو املراثي الذين يقفون عند املنابر وينشدون بعض األشعار، فإّن كاّلً من هذين الفريقني له أتثريه الطبيعّي يف هذه القضّية، وإن

 .  1كان بعض األشخاص ال يدركون ذلك، إاّل أهّنم يؤثّرون من حيث ال يشعرون"
 

 الرواايت: 
قال يل أبو عبد هللا عليه السالم: "اي مسمع إّن األرض والسماء لتبكي منذ قتل أمري املؤمنني رمحًة لنا, وما بكى لنا من عن مسمع, 

 املالئكة أكثر، وما رقأت دموع 

 
 هـ. ش.  30/3/1361، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -1
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 قبل أن ّترج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خدِّه فلو أّن  املالئكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رمحة لنا وملا لقينا إاّل رمحه هللا
قطرة من دموعه سقطت يف جهّنم ألطفأت حّرها حّّت ال يوجد هلا حّر, وإّن املوجع قلبه لنا ليفرح يوم يراان, عند موته, فرحة ال تزال  

 .2تلك الفرحة يف قلبه حّّت يرد علينا احلوض"
 

 . 3الم: "رحم هللا شيعتنا، شيعتنا وهللا هم املؤمنون، فقد وهللا شركوان يف املصيبة بطول احلزن واحلسرة"عن أيب عبد هللا عليه الس
 

َة من عني بكت ودمعت عليه، وما من ابٍك يبكيه إاّل وقد وصل   وعن أيب عبد هللا عليه السالم: "...وما عني أحّب إىل هللا وال َعربر
صلى هللا عليه وآله وسلم، وأّدى حّقنا، وما من عبد حُيشر إاّل وعيناه ابكية إاّل الباكني على  فاطمة وأسعدها عليه، ووصل رسول هللا

  جّدي احلسني عليه السالم, فإنّه حُيشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بنيِّّ على وجهه، واخلَلرق يف الفزع وهم آمنون، واخلَلرق
حتت العرش ويف ظّل العرش، ال خيافون سوء يوم احلساب، يقال هلم: ادخلوا اجلّنة فيأبون  يُعَرضون وهم ُحّداث احلسني عليه السالم 

سه  وخيتارون جملسه وحديثه، وإّن احلور لرتسل إليهم: إاّن قد اشتقناكم مع الولدان املخّلدين، فما يرفعون رؤوسهم إليهم ملا يرون يف جمل
 .4عليه السالم من السرور والكرامة"

 
 . 289، ص 44, حبار األنوار، ج اجمللسيّ  -2
 . 222، ص 43اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -3
 .314، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -4
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 الفصل األّول: الغاية من إقامة العزاء ألهل البيت عليهم السالم 
 

اب فحسب، وجيب أيضاً أن نوضح للناس، ونذّكرهم "ينبغي لنا مجيعاً أن نعرف أّن القضّية ليست هي يف طلب الثو اإلمام اخلمييّن:  
 . 1أبّن جمالس العزاء ليست فقط ليقول أحدهم شيئاً، ويبكي اآلخر"

 
"إّن ذكر مصائب ومراثي أيب عبد هللا عليه السالم، يعين تقدمي األسوة للناس، يف كيفّية إمداد املسرية ابلعطاء يف سبيل اإلمام القائد: 

 .2األهداف الكبرية" 
 

 حفظ اإلسالم وإحياؤه -مر األّول األ
"..جيب أن تُقام جمالس العزاء, وعلى اخلطباء وأرابب املنابر أن يسعوا جاهدين لإلبقاء على ذكرى شهادة اإلمام اإلمام اخلمييّن:  

ذه اجملالس انبضة ابحلياة، احلسني عليه السالم حّية, وعلى األّمة أن تسعى وبكّل قّوة واقتدار إلبقاء الشعائر اإلسالمّية, وال سّيما ه
 فإّن اإلسالم حييا إبحياء ذكرى شهادة احلسني عليه السالم, 

 
 هـ. ش. 17/4/58، بتاريخ 71، ص 8صحيفة نور، ج  -1
 هـ. ش.  20/4/70من كالم له خالل لقائه العلماء واملبّلغني على أعتاب شهر حمّرم  -2
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معناه أّن احلسني ميّن وأان أبقى حّياً به، ألنّه يشّكل   3م أبنّه قال: "..أان من حسني"فما ُروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسل 
 امتداداً يل".

 
"فلشهادة احلسني بركات مجّة ال ميكن إحصاؤها، مع أّن أعداء اإلسالم حاولوا, منذ القَِّدم, حمو آاثرها من الوجود, وكانوا يف صدد  

, فقد كانوا خيّططون للقضاء على أساس اإلسالم وحتويل الدولة اإلسالمّية، إىل 4شم..."اجتثاث بين هاشم من األساس: "لعبت ها
لقضّية  مملكة عربّية، ممّا جعل مجيع املسلمني، عرهبم وعجمهم، يتنّبهون إىل أّن القضّية ليست قضّية عربّية أو عجمّية أو فارسّية، وإّّنا ا

 هي هللا واإلسالم".
 

جملالس، فإّن هذه اجملالس واإلجتماعات الدينّية واإلسالمّية هي اليت حتفظ اإلسالم حّياً يف قلوبنا، فحافظوا "فعليكم أن حتفظوا هذه ا
على اجلماعات وعلى اجلُمعات، وحافظوا على األعياد اإلسالمّية، وما فيها من شعائر, حافظوا على جمالس العزاء بنفس هذا الزخم  

 .5ها أعظم من ذلك"العظيم الذي كنتم تؤّدونه، بل اجعلو 
 

"إّن واجبنا مجيعاً أن حنيي شهري حمّرم وصفر بذكر مصائب أهل البيت عليهم السالم، فإّن هذين الشهرين حيمالن  اإلمام اخلمييّن:  
ملراثي هي اليت  الكثري من اخلريات والربكات الدينّية؛ ألّن ذكر مصائب األئّمة عليهم السالم بتلك الطريقة املتعارفة والتقليديّة، وقراءة ا

 حافظت على مذهب التشّيع وأبقته حّياً إىل يومنا هذا, وال تدعوا 

 
 . 261، ص 43اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -3
 كان يزيد )لعنة هللا عليه( يضرب بقضيبه ثنااي أيب عبد هللا عليه السالم ويقول:   -4

 هــــاشــــــم ابملــلــــك فـــــال خـــــرب جـــــاء وال وحــــــــٌي نــــــــزلر لــعبــــت 
 مـــــن بنــــي أمحــــد ما كــــان فعــــــــل لســــُت من خنـــــــدٍف إن مل أنتــــــــقم 

 (.307، ص 2)الطربسّي, اإلحتجاج، ج 
 هـ. ش.  59/ 8/ 14, بتاريخ 158, ص 13صحيفة نور, ج  -5
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حنن قمنا ابلثورة فينبغي اآلن أن نشتغل بقضااي هذه الثورة فقط دون ما كان قبلها، فإنّه  وساوس الشياطني تؤثّر عليكم حيث يقولون:  
قد أصبح من املاضي, إّن شهر حمّرم وشهر صفر مها اللذان حفظا دين اإلسالم, ولذا ينبغي لنا احلفاظ على هذه التقاليد اإلسالمّية، 

 .6ئماً، وال سّيما يف يوم عاشوراء ويف حمّرم وصفر ويف كّل املناسبات املهّمة" وهذه املواكب الدينّية املباركة اليت نؤّكد عليها دا
 

"إّن العزاء لسّيد الشهداء هو ألجل حفظ هنج سّيد الشهداء، وأّما الذين يقولون ال تقرأوا العزاء على سّيد الشهداء، اإلمام اخلمييّن:  
 يدركون أّن هذه املنابر واجملالس وذكر هذه املصائب مع لطم الصدور,  فهؤالء ال يدركون ما هو خّط وهنج سّيد الشهداء, هؤالء ال

منذ أربعة عشر قرانً, هي اليت حفظت وجودان وإسالمنا حّّت اآلن، إّن الذي أعاد احلياة لإلسالم هو شيء واحد ال غري.. إّن اإلسالم 
ك املاء الذي حفظ اإلسالم، وحفظ هنج سّيد الشهداء هو هذه  يشبه تلك الوردة اليت ُتسقى ابملاء دائماً لتحافظ على بقائها، وإّن ذل

 .7الدموع اليت ُتذرف يف جمالس ذكر مصائب اإلمام احلسني عليه السالم"
 

 
 هـ. ش.  60/ 8/ 4, بتاريخ 302, ص 15صحيفة نور, ج  -6
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 إحياء النهضة احلسينّية -األمر الثاين 
ء على الشهيد هو إحياء للنهضة ومتابعة للمسرية، وقد ورد يف الرواايت: "أّن من بكى على احلسني أو  "إّن البكااإلمام اخلمييّن:  

، وذلك ابعتبار أّن من يبكي أو حياول البكاء على احلسني عليه السالم فقد حافظ على تلك النهضة,   8أبكى أو تباكى فله اجلّنة"
 . 9س البكاء هذه أّمتنا وشعبنا"هنضة اإلمام احلسني عليه السالم، وقد حفظت جمال 

 
"لقد جاءان اليوم من يقول: كّفوا عن هذه اجملالس وال تقرأوا العزاء! إهّنم ال يفهمون ماذا تعين هذه اجملالس, وال يعرفون  اإلمام اخلمييّن:  

تنا هذه شعــــــاع من هنضــة عاشوراء.  ماهّية هذا العزاء, وال يعرفون أّن هنضة احلسني عليه السالم هي اليت مّهدت لنهضتنا هذه. إّن هنض
ة الكبرية إهّنم ال يدركون أّن البكاء يف عـــزاء اإلمـــام احلســــــني عليه السالم يُبقي مفهوم وقوف الفئة القليلة يف مواجهة اإلمرباطوريّ 

( ومعن ذلك  يوم عاشوراء, وكّل أرض كربالء  )كلّ والعظيمة حّياً. إنّه النهج العملّي لإلمام احلسني عليه السالم، وهو هنج للجميع: 
 .10أن حنافظ على هذه النهضة يف كّل زمان ومكان, وبنفس الطريقة"

 
"هناك أمر جيب أن يكون واضحاً لدينا مجيعاً, مثّ نقوم إبيضاحه وإفهامه للناس, وهو أّن القضّية ليس يف حتصيل اإلمام اخلمييّن:  

نسري إىل اإلمام ونتقّدم, فسّيد الشهداء عليه السالم مل يقدم على الشهادة طلباً للثواب، ألّن الثواب مل  الثواب فقط، إّّنا القضّية يف أن 
 يكن مهّماً جّداً لديه، فقد ذهب لينقذ الّدين 

 
 مل يتأّت له البكاء فتباكى فله اجلّنة". روي عن األئّمة الصادقني عليهم السالم، قالوا: "من بكى أو أبكى غريه ولو واحداً ضمّنا له على هللا اجلّنة, ومن  -8
 هـ. ش.  30/7/58، بتاريخ 10صحيفة نور، ج  -9
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ويدفع ابإلسالم إىل األمام وحيييه, وأنتم إذ تنوحون اآلن وتتكّلمون وّتطبون وتنعون وتـُبركون الناس فيبكون, كّل ذلك ابتغاء هذه   
سالم هبذه احليويّة واإلستنهاض والبكاء واإلنشاد والبيان مثلما ُحفظ حّّت اآلن, وجيب أن تتوّضح  الغاية، وهي أنّنا نريد أن حنفظ اإل

هذه املسألة للناس ويذّكروا هبا، وهي أّن جمالس العزاء ليست ليقول أحد شيئاً، ويبكي اآلخر, فالقضّية هي حفظ اإلسالم ابلبكاء وقد 
لكن ملاذا؟ ألّن التباكي يساعد هذا النهج احلسييّن، فأولئك خُيطئون حينما يرون بعداً  ُحفظ, بل حّّت التباكي أيضاً عليه ثواب, و 

 . 11واحداً من القضّية وال يرون بعداً آخر، ومع األسف فإّن اإلسالم يُبتلى دائماً برؤية بعد واحد منه"
 

 مواجهة ظلم الظاملني   -األمر الثالث 
أوالده وأصحابه وأمواله وآماله وكّل ما ميلك قرابانً يف سبيل هللا، ومن أجل نصرة اإلسالم "لقد قّدم سّيد الشهداء اإلمام اخلمييّن:  

  ومقارعة الظاملني, وقد هنض بفئة قليلة يف وجه إمرباطوريّة ذلك الزمان اليت كانت أشّد, وانتصر عليها وسحقها بدمائه الزكّية وشهادته
ملا أمر به الصادق عليه السالم وأوصى به أئّمة اهلدى عليهم السالم نسري على هديهم   املباركة. وحنن أتباعه ومنذ ذلك الوقت، وطبقاً 

يف إقامة جمالس العزاء, وننادي هبذا األمر مقابل الظلم والظاملني, لقد أحيينا وأحيا خطباؤان قضّية كربالء، وهي قضّية مواجهة فئة 
 . 12ار"لنظام طاغويّت جبّ  -لكّنها حتمل إمياانً كبرياً  -قليلة

 
 حظروا إقامة جمالس العزاء كّلها هلدٍف وغايٍة وهو مل يكن لديه مشكلة أصاًل,   13"إّن رضا خان، وعناصر السافاكاإلمام اخلمييّن:  

 
 هـ. ش. 17/4/58، بتاريخ 71، ص 8صحيفة نور، ج  -11
 هـ. ش.  30/7/58، بتاريخ 10صحيفة نور، ج  -12
 أاّيم حكم الشاه البائد. وهو جهاز املخابرات اإليرانّية -13
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  ولكّنه كان مكّلفاً ومأموراً فعل ذلك من قبل من لديهم اّطالع وخربة، وهم األعداء الذين قرأوا عّنا وطالعوا أحوال الشعوب وحال أّمة
وطاملا أّن ذلك التشهري ابلظلم  التشّيع، فتنّبهوا هلذه القضّية ووجدوا أّن هذه اجملالس طاملا هي قائمة، وهذا الراثء هلذا املظلوم مستمّر، 

والظاملني ابٍق، فلن يستطيعوا أن يبلغوا مقاصدهم وأهدافهم. ففي عهد رضا خان مّت حظر إقامة جمالس العزاء حبيث منع من إقامتها يف 
، وقام النظام حبملٍة دعائّيٍة  مجيع أحناء إيران، وقد مّت هلم ما يريدون، وكّفت أيدي أهل املنرب والعلماء ومنعوا من ممارسة دورهم التبليغيّ 

 . 14وتبليغّيٍة مضاّدة، أّدت إىل ّتّلفنا وهنب كافّة ثرواتنا" 
 

"لقد ضّحى اإلمام احلسني عليه السالم مع تلك الفئة القليلة اليت كانت معه, بكّل شيء فداًء لإلسالم, ووقف يف اإلمام اخلمييّن:  
ال", وحنن علينا يف كّل زمان ويف كّل مكان أن حنفظ كلمة الـ: "ال" هذه, وإّن إحياء  مواجهة أعّت اإلمرباطوراّيت وأعظمها, وقال: "

 .15هذه اجملالس هو من أجل حتقيق هذا األمر، وهو حفظ هذه الـ: "ال""
 

عداء( أن يصّوروه  "ال ينبغي أن يتخّيل جيل الشباب والناشئة أّن القضّية هي جمّرد بكاء أّمة،كما حياول اآلخرون )األاإلمام اخلمييّن:  
د  لكم, ويقولوا: أنتم أّمة البكاء, إهّنم يف احلقيقة خيشون من هذا البكاء, ألنّه بكاء على املظلوم وصرخة يف وجه الظامل، وتلك السواع

جيب حفظها، فال اليت ّترج وترتفع إّّنا قامت يف مقابل الظامل، وعليكم أن حتافظوا عليها، إهّنا شعائران الدينّية، وهي شعائر سياسّية 
 وحتت أمساء وعناوين  -خيدعّنكم أولئك األشخاص الذين يريدون

 
 هـ. ش..  30/7/58، بتاريخ 10صحيفة نور، ج  -14
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أن ينتزعوا كّل شيء من أيديكم، فهم يرون ويشاهدون أّن هذه اجملالس احلسينّية اليت تذكر  -خمتلفة ألهدافهم ومراميهم املنحرفة 
ائب املظلوم وجناايت الظامل، تقام يف كّل عصر ملقارعة الظاملني، إّن هؤالء غافلون عّما قّدمته هذه اجملالس من خدمات هلذا البلد  مص

 ولدين اإلسالم" 

 
 هـ. ش..  30/7/58، بتاريخ 10صحيفة نور، ج  -16



20 

 



21 

 

 الفصل الثاين: جمالس العزاء ألهل البيت عليهم السالم عرب التاريخ
 

 جربائيل يذكر املصيبة آلدم عليه السالم  -األّول  األمر
أنّه رأى ساق العرش وأمساء النيّب   1﴾فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيهِ روى صاحب الدّر الثمني يف تفسري قوله تعاىل: "﴿

 علّي، اي فاطر حبّق فاطمة، اي حمسن حبّق احلسن واحلسني  واألئّمة عليهم السالم فلّقنه جربئيل قل: اي محيد حبّق حمّمد، اي عايل حبقّ 
ومنك اإلحسان, فلّما ذكر احلسني سالت دموعه واخنشع قلبه، وقال: اي أخي جربئيل يف ذكر اخلامس ينكسر قليب وتسيل عربيت؟ قال 

اانً غريباً وحيداً فريداً ليس له جربئيل: ولدك هذا يصاب مبصيبة تصغر عندها املصائب، فقال: اي أخي, وما هي؟ قال: يقتل عطش
 انصر وال معني، ولو تراه اي آدم وهو يقول: وا عطشاه وا قّلة انصراه، حّّت حيول العطش بينه وبني السماء كالّدخان، فلم جيبه أحد إاّل 

دان، ومعهم النسوان، ابلسيوف، وشرب احلتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفاه، وينهب رحله أعداؤه وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره يف البل
 .2كذلك سبق يف علم الواحد املّنان، فبكى آدم وجربئيل بكاء الثكلى"

 
 .37سورة البقرة اآلية  -1
 . 223، ص 44اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -2
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 عزاء إبراهيم عليه السالم يف مصيبة اإلمام احلسني عليه السالم  -األمر الثاين 
لرضا عليه السالم يقول: "ملّا أمر هللا تبارك وتعاىل إبراهيم عليه السالم أن يذبح مكان ابنه إمساعيل عن الفضل بن شاذان قال: مسعت ا

إىل   الكبش الذي أنزله عليه, متّن إبراهيم عليه السالم أن يذبح ابنه إمساعيل عليه السالم بيده, وأنّه مل يؤمر بذبح الكبش مكانه, لريجع
يذبح أعّز ولده بيده, فيستحّق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على املصائب, فأوحى هللا عزَّ وجلَّ قلبه ما يرجع قلب الوالد الذي 

عليه وآله وسلم   إليه: اي إبراهيم من أحّب خلقي إليك؟ فقــــال: اي رّب, ما خلقــــــــت خلقاً هـــــو أحّب إيّل من حبيبــــك حمـــــّمدصلى هللا
يه: اي إبراهيم أفهو أحّب إليك أو نفسك؟ قال: بل هو أحّب إيلَّ من نفسي, قال: فولده أحّب إليك أو  فأوحى هللا عزَّ وجلَّ إل

ولدك؟ قال: بل ولده, قال: فذبح ولده ظلماً على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك يف طاعيت؟ قال: اي رّب, بل ذحبه على 
ائفة تزعم أهّنا من أّمة حمّمد صلى هللا عليه وآله وسلم ستقتل احلسني عليه السالم ابنه أيدي أعدائه أوجع لقليب, قال: اي إبراهيم, فإّن ط

من بعده ظلماً, فأوحى هللا عزَّ وجلَّ إليه: اي إبراهيم, قد فديت جزعك على ابنك إمساعيل, لو ذحبته بيدك جبزعك على احلسني عليه  
 .3﴾"َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ملصائب, فذلك قول هللا عزَّ وجلَّ: ﴿السالم وقتله وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على ا

 
 ذكر عظمة مصاب اإلمام احلسني عليهم السالم يف احلوار بني هللا تعاىل وموسى الكليم عليه السالم  -األمر الثالث 

عليه وآله وسلم على سائر األمم؟ فقال هللا يف حديث مناجاة موسى عليهم السالم وقد قال: "اي رّب,مل فّضلت أّمة حمّمد صلى هللا 
 تعاىل: فّضلتهم لعشر خصال، قال موسى: وما تلك اخلصال اليت يعملوهنا حّّت آمر بين إسرائيل يعملوهنا؟ قال هللا تعاىل: الصالة،

 
 . 125، ص 12، اجمللسي, حبار األنوار، ج 209، ص 1الصدوق, عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج  -3
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السالم: اي رّب, وما العاشوراء؟   عليه لزكاة، والصوم، واحلّج، واجلهاد، واجلمعة، واجلماعة، والقرآن، والعلم، والعاشوراء، قال موسىوا 
 عبد من قال: البكاء والتباكي على سبـــــط حمـــــّمد صلى هللا عليه وآله وسلم، واملرثّية والعزاء على مصيبة ولد املصطفى، اي موسى ما من 

  عبيدي يف ذلك الزمان، بكى أو تباكى وتعّزى على ولد املصطفىصلى هللا عليه وآله وسلم: إاّل وكانت له اجلّنة اثبتاً فيها، وما من عبد
أنفق من ماله يف الدرهم بسبعني درمهاً، وكان معاىف يف اجلّنة، وغفرت له ذنوبه، وعّزيت وجاليل، ما من رجل أو امرأة سال دمع عينيه  

 .4م عاشوراء وغريه، قطرة واحدة إاّل وكتب له أجر مائة شهيد"يف يو 
 

 الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وذكر املصيبة  -األمر الرابع 
عن جعفر بن حمّمد عليهماالسالم قال: "نظر النيّب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل احلسني بن علّي عليهماالسالم وهو مقبل، فأجلسه  

لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبداً، مثّ قال عليه السالم: أبيب قتيل كّل عربة، قيل: وما قتيل كّل عربة يف حجره وقال: إّن 
 .5اي بن رسول هللا؟ قال: ال يذكره مؤمن إاّل بكى"

 
؟ قال: إي وهللا, إّّن ألحّبه عن ابن عّباس قال: قال علّي لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: "اي رسول هللا إّنك لتحّب عقيالً 

بون، مثّ  حّبني, حّباً له وحّباً حلّب أيب طالب له, وإّن ولده ملقتول يف حمّبة ولدك، فتدمع عليه عيون املؤمنني، وتصّلي عليه املالئكة املقرّ 
 . 6بكى رسول هللا حّّت جرت دموعه على صدره, مثّ قال: إىل هللا أشكو ما تلقى عرتيت من بعدي"

 
 .319، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -4
 .318، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -5
 ، نقاًل عن أمايل الصدوق.288، ص 44اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -6
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 تنبؤ وبكاء أمري املؤمنني عليه السالم يف كربالء  - األمر اخلامس 
لسالم قال: "مّر علّي بكربال يف اثنني من أصحابه, قال: فلّما مّر هبا ترقرقت عيناه للبكاء, مثّ عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه عليهما ا

 .7قال: هذا مناخ ركاهبم، وهذا ملقى رحاهلم، وههنا هُتراُق دماؤهم، طوىب لكِّ من تربة عليكِّ هُتراُق دماء األحّبة"
 

 إلمام احلسني عليه السالمالسالم على ا بكاء السّيدة الزهراء عليها -األمر السادس  
اً،  ُروي أنّه ملّا أخرب النيبّ صلى هللا عليه وآله وسلم ابنته فاطمة بقتل ولدها احلسني وما جيري عليه من احملن, بكت فاطمة بكاًء شديد

ي عليه؟ ومن  وقالت: "اي أبت, مّت يكون ذلك؟ قال: يف زمان خال ميّن ومنك ومن علّي، فاشتّد بكاؤها وقالت: اي أبت فمن يبك 
دون يلتزم إبقامة العزاء له؟ فقال النيّب: اي فاطمة, إّن نساء أّميت يبكون على نساء أهل بييت، ورجاهلم يبكون على رجال أهل بييت، وجيدّ 
سني  العزاء جياًل بعد جيل، يف كّل سنة, فإذا كان القيامة تشفعني أنت للنساء وأان أشفع للرجال, وكّل من بكى منهم على مصاب احل

أخذان بيده وأدخلناه اجلّنة, اي فاطمة! كّل عني ابكية يوم القيامة، إاّل عني بكت على مصاب احلسني فإهّنا ضاحكة مستبشرة بنعيم  
 .8اجلّنة"

 
 ذكر السّيدة زينب الكربى عليها السالم للمصيبة يف كربالء   -األمر السابع

 -السالم( هو النبع املتدّفق منذ زوال يوم عاشوراء، عندما صعدت زينب الكربى"هذا )ذكر مصيبة اإلمام احلسني عليه اإلمام القائد: 
 التّل الزينيّب   -كما ينقل

 
 . 258، ص 44اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -7
 .37، ص 44اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -8
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ا حسينك مرّمل ابلّدماء، مقّطع األعضاء، وخاطبت الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم: "اي حمّمداه صّلى عليك مليك السماء، هذ
، وأخذت تقرأ مصيبة أيب عبد هللا وتذكر بصوٍت عاٍل تلك الواقعة اليت أرادوا إخفاءها، لقد قامت أخت  9مسلوب العمامة والرداء..."

صوٍت عاٍل، ومنذ ذلك اليوم  اإلمام العظيمة عليها السالم سواء يف كربالء أو الكوفة أو الشام أو املدينة, ببيان حادثة عاشوراء ب
 . 10أخذت تغلي وتتدّفق وال زالت إىل يومنا هذا على ذلك التدّفق والغليان, هذه هي واقعة عاشوراء"

 
 اإلمام السّجاد عليه السالم وذكر املصيبة  -األمر الثامن 

االسالم عشرين سنة أو أربعني سنة، وما عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: "بكى علّي بن احلسني على أبيه احلسني بن علّي عليهم
وضع بني يديه طعاماً إاّل بكى على احلسني، حّّت قال له موىل له: جعلت فداك اي بن رسول هللا, إّّن أخاف عليك أن تكون من  

 . 11اّل خنقتين العربة لذلك"اهلالكني، قال: إّّنا أشكو بّثي وحزّن إىل هللا, وأعلم من هللا ما ال تعلمون، إّّن مل أذكر مصرع بين فاطمة إ
 

وأشرف موىل لعلّي بن احلسني عليهما السالم وهو يف سقيفة له ساجد يبكي، فقال له: اي علّي بن احلسني, أما آن حلزنك أن  
على ينقضي؟ فرفع رأسه إليه فقال: "ويلك )أو ثكلتك أّمك(، وهللا لقد شكى يعقوب إىل ربّه يف أقّل ممّا رأيت حني قال: "اي أسفي 

 . 12يوسف" وإنّه فقد ابناً واحداً، وأان رأيت أيب ومجاعة أهل بييت يذحبون حويل"
 

 وصّية اإلمام الباقر عليه السالم إقامة العزاء  -األمر التاسع

 
 . 133ابن طاووس: اللهوف على قتلى الطفوف ص  -9

 هـ. ش.  17/3/73شهر حمّرم من كالم له يف مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب  -10
 .107ابن قولويه, كامل الزايرات، ص  -11
 . 110، ص 46اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -12
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"إّن اإلمام الباقر عليه السالم قد أوصى عند وفاته أن يوقف له من ماله كذا وكذا لنوادب يندبنه عشر سنني يف من, اإلمام اخلمييّن:  
وهل إّن اإلمام الباقر عليه السالم كان حباجة إىل البكاء؟ وماذا أراد عليه السالم من البكاء وإقامة العزاء   فأّي نوع من املواجهة هذا؟

 ومراسم الراثء يف أاّيم احلّج ويف من؟ هذه نقطة أساسّية، سياسّية، نفسّية، إنسانّية، إّن البكاء يف ذلك املكان عشر سنني، يعين أن
رب، ما القضّية؟ فيأيت اجلواب: القضّية كذا وكذا, فهذا يلفت انتباه الناس إىل هذا اخلّط وهذا النهج، وهذا  أييت الناس ليسألوا: ما اخل

من شأنه أن حيطّم الظامل وينصر املظلوم. حنن قّدمنا الشباب، كربالء قّدمت الشباب، وعلينا حفظ مسريهتم, فليست املسألة هبذه  
 .13اء؟ ال، ليست بكاًء، إّّنا هي مسألة سياسّية، نفسّية، إجتماعّية"البساطة, فهل تتخّيلون أهّنا مسألة بك

 
 أمر اإلمام الصادق عليه السالم إبقامة العزاء   -األمر العاشر 

"حنن نقيم جمالس العزاء منذ ذلك الوقت الذي أمر إمامنا الصادق عليه السالم بذلك وأوصى أئّمتنا عليهم السالم اإلمام اخلمييّن:  
 .14به"
 

"لقد صدرت هذه الرواايت يف ذلك اليوم الذي كانت فيه الفرقة الناجية مبتالة ابحلكم األموّي، ويف أغلب احلكم إلمام اخلمييّن:  ا
العّباسّي، وكانت هناك أقلّية قليلة للغاية يف مواجهة القوى الكربى آنذاك، ومن أجل تنظيم النشاط السياسّي فقد قامت هذه األقلّية  

منقول عن مصادر الوحي من أهل البيت عليهم السالم، أبّن هذه اجملالس وهذه الدموع هلا  -هو حبّد ذاته عمل تنظيميّ  -إبجياد طريق
كّل هذه العظمة والفضيلة والثواب، فكان الشيعة جيتمعون على قّلتهم آنذاك، ولعّل الكثري منهم مل يكونوا يعلمون ما هي القضّية، 

 ولكن القضّية كانت هي تنظيم
 

 
 هـ. ش.   29/8/58، بتاريخ 217، ص 10صحيفة نور، ج  -13
 هـ. ش.  30/7/58املصدر نفسه، بتاريخ  -14
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 .15جمموعة من هذه الفئة القليلة أمام تلك الفئات الكثرية" 
 

نة هللا، فبكى أبو عن ابن خارجة عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: "كّنا عنده فذكران احلسني بن علّي عليهماالسالم، وعلى قاتله لع
عبد هللا عليه السالم وبكينا، قال: مثّ رفع رأسه, فقال: قال احلسني بن علّي عليهما السالم: أان قتيل العربة، ال يذكرّن مؤمن إاّل  

 .16بكى"
 

 العزاء يف العصر احلاضر  -األمر احلادي عشر
ويف إيران اليت هي مهد التشّيع   -البالد اإلسالمّية -عاّماً يف البالد  "وهكذا كانت هذه اجملالس, طيلة التاريخ, تنظيماً اإلمام اخلمييّن:  

واإلسالم والشيعة، كانت جمالس العزاء هذه، وهذه املواكب تقف يف وجه أنظمة احلكم اليت توالت, وكان هدفها القضاء على 
اد وخييفهم هو هذه اجملالس وهذه املواكب  اإلسالم, والقضاء على أساس علماء الّدين, فالشيء الوحيد الذي كان يقف هلم ابملرص 

 .17احلسينّية"
 

"إّن العزاء اليوم أفضل وأكثر محاساً من العزاء أاّيم شبايب، وهذا يعين إنتشار هذه األجواء أكثر فأكثر يف أاّيمنا هذه، إاّل  اإلمام القائد: 
 18أنّه جيب احلفاظ على وجود تلك الربكات"

 

 
 هـ. ش.  30/3/61ريخ ، بتا16صحيفة نور، ج  -15
 .312، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -16
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -17
 هـ. ش.  19/2/80كالم القائد يف لقاء مسؤويل هيئات العزاء يف أحناء إيران،   -18
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 الفصل الثالث: أمهّية التوّسل واالرتباط أبهل البيت عليهم السالم 
 

"إّن هذا التوّسل ذو قيمة عالية, إّن جوهر حمّبة أهل البيت عليهم السالم وابألخّص فاطمة الزهراء عليهاالسالم، املمّيزة  مام القائد: اإل
 .1بني أفراد هذه العائلة العظيمة، ذو قيمة عالية جّداً" 

 
, إّن خلفيتنا اإلميانّية عبارة عن جوهر قيِّّم يشّكل هويّتنا  "ينبغي أن نعرف قيمة هذا االرتباط واالتصال القليّب واملعنويّ اإلمام القائد: 

يه وآله  اإلنسانّية واإلسالمّية, لنعمل على زايدة احملّبة يوماً بعد يوم بيننا وبني العرتة الطاهرة واملعصومة ألهل بيت الرسول صلى هللا عل
 . 2اعة هللا"وسلم وابألخّص فاطمة الزهراء عليهاالسالم. ولنقرتب منهم من خالل ط

 
 العالقة العاطفّية أبحزان األئّمة عليهم السالم وأفراحهم -األمر األّول 

 "إّن عاطفة شعبنا وتعّلقهم ابألئّمة عليهم السالم شيء مهّم جّداً إذ إهّنماإلمام القائد: 

 
 . ش. هـ 17/5/83من كالم له يف لقاء املنشدين مبناسبة والدة السّيدة الزهراء عليها السالم  -1
 هـ. ش.  28/5/82من كالم له يف لقاء املنشدين مبناسبة والدة السّيدة الزهراء عليها السالم،  -2
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 .4، وهذا أمر مهّم جّداً"3يف أفراحهم حقيقًة يفرحون، ويف عزائهم حقيقة حيزنون ويغتّمون 
 

 أمهّية إقامة العزاء ألهل البيت عليهم السالم  -األمر الثاين 
"إّن الذي حيضر إىل املسجد، ويستمع إىل املطالب اليت تُلقى من على املنرب، وعندما يصل إىل العزاء، يرتك ويرحل،  :  اإلمام اخلميينّ 

فهذا ألنّه غري ملتفت إىل حقيقة األمر, إنّ هذا العزاء هو الذي حفظ هذا احملراب وهذا املنرب, ليكن قصدكم عندما ّتطبون وتنوحون  
كون، هو حفظ اإلسالم كما وصل إلينا، فبهذا البكاء والنياحة وهبذا الشعر والنثر نريد حفظ هذا النهج،  وتدفعون الناس للبكاء، فيب
 .5كما مّت حفظه حّّت اآلن"

 
 أمهّية البكاء على أيب عبد هللا عليه السالم   -األمر الثالث 

يقول: "إّن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف كّل ما  عن احلسن بن علّي بن أيب محزة، عن أبيه، عن أيب عبد اللهعليه السالمقال: مسعته
 . 6جزع، ما خال البكاء واجلزع على احلسني بن علّي عليهما السالم، فإنّه فيه مأجور"

 
وعن جعفر بن حمّمد عليهما السالم أنّه قال: "من دمعت عينه فينا دمعة لدم ُسفك لنا، أو حقٍّ لنا نُقِّصناه، أو عِّرض انتهك لنا أو  

 . 7من شيعتنا بوَّأه هللا تعاىل هبا يف اجلّنة حقبا"ألحد 

 
ن حلزننا ويبذلون أمواهلم عن أمري املؤمنني عليه السالم: "إّن هللا تبارك وتعاىل اطَّلع إىل األرض فاختاران واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا وحيزنو  -3

(. وعن الرضاعليه السالم: "إن سرَّك أن تكون معنا يف الدرجات العلى من اجلنان  287ص  44نوار ج  وأنفسهم فينا أولئك مّنا وإلينا". )اجمللسي, حبار األ
 (.549ص  12فاحزن حلزننا وافرح لفرحنا". )الربوجردي, جامع أحاديث الشيعة ج 

 هـ. ش.  28/10/68من كالم له يف لقاء املنشدين مبناسبة والدة السّيدة الزهراء عليها السالم  -4
 . 71، ص 13حيفة نور، ج ص -5
 ابن قولويه, كامل الزايرات. -6
 . 175املفيد، األمايل, ص  -7
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 ُروي عن األئّمة الصادقني عليهم السالم قالوا: "من بكى أو أبكى غريه ولو واحداً ضمّنا له على هللا اجلّنة, ومن مل يتأّت له البكاء
 .8فتباكى فله اجلّنة"

 
: "اي دعبل, من بكى أو أبكى على مصابنا ولو واحداً كان أجره على هللا، اي دعبل, من ذرفت عيناه  عن الرضاعليه السالم أنّه قال

على مصابنا وبكى ملا أصابنا من أعدائنا حشره هللا معنا يف زمرتنا، اي دعبل, من بكى على مصاب جّدي احلسني عليه السالم غفر  
 . 9هللا له ذنوبه"

 
ل, من ذَكران أو ذُكران عنده فخرج من عينه مثُل جناح الذابب, غفر هللا له ذنوبه ولو كانت أكثر عن الصادق عليه السالم: "اي فضي

 .10من زبد البحر"
 

"إّن الكالم حول حادثة عاشوراء ليس جمّرد حديٍث عن ذكرى من الذكرايت, بل هو توضيح حلادثة ذات أبعاد غري  اإلمام اخلامنئي:  
 هبذه الذكرى هي, يف احلقيقة, من ابب املقولة اليت ميكن أن تنتهي إىل بركات كثرية وال متناهية, ومن  حمدودة. لذلك فإّن إعادة التذكري

 . 11هنا فإّنكم تالحظون االهتمام العظيم ابلبكاء واإلبكاء على اإلمام احلسني عليه السالم يف زمن األئّمة عليهم السالم"

 
 .14احلّلي ابن ّنا, مثري األحزان، ص  -8
 .386، ص 10حملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج ا -9

 . 282، ص 44اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -10
 هـ. ش.  17/3/73من كالم له يف مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم  -11
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وتوضيح الواقعة وشرحها, كانت زينب الكربى عليهاالسالم  "إّن دور العاطفة، عظيم جّداً، لذلك أُمران ابلبكاء واإلبكاء اإلمام القائد: 
، وكان اإلمام السّجاد عليه السالم من على منرب الشام يوّجه  12تتحّدث بشكل منطقّي يف الكوفة والشام، لكّنها كانت ترثي أيضا"

ملراثي حّّت اليوم, وجيب أن تبقى إىل األبد،  الضرابت بعزّة وصالبة على رأس احلكم األموّي، إاّل أنّه كان يرثي أيضاً, وهكذا استمّرت ا
 . 13لتتنّبه العواطف وتتيّقظ, إّن فهم الكثري من احلقائق حمال إاّل يف أجواء العاطفة والعشق واحملّبة"

 
لوا دمشق:  -12  ومن مرثّية زينب بنت فاطمة أخت احلسني عليه السالم حني أُدخِّ

 ن من طول احلزن وكّل وغد انهل أما شجاك اي سكن قتل احلسني واحلسن    ظمآ 
 وفــاطــم أّمــي التــي لــها الــتقى والــنائل    يقــول يـــا قــوم أبــي عـلّي البــّر والوصّي     
 أطفــالنا مــن الظمــأ حيــث الفرات سائل    مّنوا على ابن املصطفى بشربة حييا هبا       
 يوف والــقنا      فانــزل بــحكم األدعيــا فقــال بل أنــاضلقالــوا لــه ال مــاء ال إاّل الــــس 

 من ســقر ال يــخلص رجــس دعــي واغل      حتّــــى أتــــاه مشقــص رمــاه وغد أبــرص    
 ومــــوته فــــي نضــــله قد أقــــحم املنــاضل      فهــــّللوا بــــختله واعــــصوصبــــوا لــــقتله      
 ابلــــدم اي مــــعينة مــــا أنــــت عــــنه غــافل        وعّفــــــروا جبينــــــه وخــــّضبوا عــــثنونه     
 وآثــــــروا كلثومــــــه وســــــقيت احلــــالئل           وهتــــكوا حــــرميه وذبــــــحوا فــــــطيمه    
 وأدمــــــع ذوارف عقــــــــوهلــــا زوائــــــل        ـــة اهلــواتف    يسقــــــن ابلتنــــــايف بضّجـــ 
 قــــد أســــــرتنا األعبــــــد وكّلنــــــا ثــــــواكل      يقلــــن اي مــــــحّمد اي جــــــّدان اي أحــــــمد    
 ن ابلــــدماء لــــيس هلــــن نــاعلقــــد انتعــــل     هتــــدى سبااي كربالء إىل الشئام والبالء   
 مــن حنو بــــاب اجلــــابية بــجاحد وخــالل    إلــى يــزيد الطــــاغية مــــعدن كّل داهــية     
 بيــن يــــدي شّر الورى ذلك اللــــعني القــاتل    حــّّت دان بدر الدجى رأس اإلمام املرجتى  
 ينــــــكت يف أســــنانه قــــطعت األنــــامل   ــــيب خيزرانه         يظــّل فــــي بنــــانه قض 
 مــــكابد مــــعانــــد فــــي صــــدره غــــوائل       أنــــامل جبــــاحد وحــــاقد مــــراصــــد        

 هاء جــــــاهلّية ذلـّــــت لــــها األفاضل  شــــــو            طــــــوائل بــــــدريّة غــــــوائــــل كفــــــــريّة    
 بفيــض دمــع انضب كذاك يبــكي العــاقل       فيــا عــيوّن اسكــيب علــى بين بنت النيّب 

 (.584, ص 17, البحراّّن, العوامل ج 288ص  45)اجمللسّي, حبار األنوار ج 
 هـ. ش.  5/11/84هر حمّرم من كالم له يف لقاء العلماء واملبّلغني على أعتاب ش  -13
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 الفصل الرابع: سرية أهل البيت عليهم السالم يف العزاء احلسيينّ 
 

 برانمج جملس العزاء -األمر األّول 
عن أيب عبد هللا عليه السالم وذكر حديثاً طوياًل يف ثواب زايرة احلسني عليه السالم إىل أن قال: "بلغين أّن قوماً أيتونه من نواحي  

وانساً غريهم ونساء يندبنه وذلك يف النصف من شعبان, فمن بني قارئ يقرأ وقاصٍّ يقّص، واندٍب يندب، وقائٍل يقول املراثي,  الكوفة,
فقلت له: نعم, قد شهدت بعض ما تصفه، فقال: احلمد هلل الذي جعل يف الناس من يفد إلينا وميدحنا ويرثي لنا، وجعل عدّوان من  

 . 1ريهم يهّددوهنم ويقّبحون ما يصنعون"يطعن عليهم من قرابتنا وغ
 
 تبيني رواايت ومعارف أهل البيت عليهم السالم -1

  عن أيب عبد هللا عليه السالم أنّه قال للفضيل: "جتلسون وتتحّدثون؟ فقال: نعم، فقال: إّن تلك اجملالس أحّبها، فأحيوا أمران، فرحم هللا
 . 2من أحيا أمران"

 
 . 599، ص 14الشيعة، ج  احلّر العاملّي, وسائل -1
 . 501، ص 14احلّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج  -2
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عن عبد السالم بن صاحل اهلروّي، قال: مسعت أاب احلسن الرضا عليه السالم يقول: "رحم هللا عبداً أحيا أمران, فقلت له: فكيف حييي 
 .3سن كالمنا التبعوان"أمركم؟ قال: يتعّلم علومنا ويعّلمها الناس, فإّن الناس لو علموا حما

 
 قراءة املراثي )إنشاد الشعر( -2

السالم، يف مثل هذه األاّيم )أاّيم حمّرم( فرأيته    وموالي علّي بن موسى الرضا عليه حكى دعبل اخلزاعّي قال: دخلت على سّيدي
مرحباً بناصران بيده ولسانه, مثّ إنّه وسَّع  جالساً جلسة احلزين الكئيب وأصحابه من حوله، فلّما رآّن مقباًل قال: "مرحباً بك اي دعبل,

يل يف جملسه وأجلسين إىل جانبه، مثّ قال يل: اي دعبل, أحّب أن تنشدّن شعراً، فإّن هذه األاّيم أاّيم حزن كانت علينا أهل البيت،  
داً, كان أجره على هللا، اي دعبل,  وأاّيم سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بين أمّية. اي دعبل من بكى أو أبكى على مصابنا, ولو واح

من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى ملا أصابنا من أعدائنا, حشره هللا معنا يف زمرتنا. اي دعبل, من بكى على مصاب جّدي احلسني  
اء السرت ليبكوا على  عليه السالمغفر هللا له ذنوبه البتة؛ مثّ إهّنعليه السالمنهض وضرب سرتاً بيننا وبني حرمه، وأجلس أهل بيته من ور 

مصاب جّدهم احلسني عليه السالم، مثّ التفت وقال: اي دعبل, إرثِّ احلسني عليه السالم، فأنت انصران ومادحنا ما دمت حّياً، فال 
 تقّصر عن نصران ما استطعت, قال دعبل: فاستعربت وسالت عربيت، وأنشأت أقول...: 

 
لتِّ احلسني جمّداًل  وقد مات   عطشاانً بشطِّّ فراتِّ أَفَاطِّم لو خِّ

 4إذاً للطمتِّ اخلّد فاطَم عنده    وأجريتِّ دمع العني يف الوجناتِّ 

 
 .180الصدوق, معاّن األخبار، ج  -3
 .285، ص 45، اجمللسّي, حبار األنوار، ج 386، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -4
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الم قال جلعفر بن عفان الطائّي: "بلغين أّنك تقول الشعر يف احلسني عليه  أّن أاب عبد هللا عليه الس -يف حديث -وعن زيد الشّحام 
السالم وجتيد؟ قال: نعم. فأنشده فبكى ومن حوله حّّت سالت الدموع على وجهه وحليته, مثّ قال: اي جعفر, وهللا لقد شهدك مالئكة 

ا بكينا وأكثر، ولقد أوجب هللا لك, اي جعفر, يف ساعتك هللا املقرّبون هاهنا يسمعون قولك يف احلسني عليه السالم, ولقد بكوا كم
اجلّنة أبسرها وغفر لك، فقال: أال أزيدك؟ قال: نعم اي سّيدي، قال: ما من أحد قال يف احلسني عليه السالم شعراً فبكى وأبكى به 

 . 5إاّل أوجب هللا له اجلّنة وغفر له"
 .6ا بيت شعر بن هللا تعاىل له بيتاً يف اجلّنة"وعن أيب عبد اللهعليه السالمأنّه قال: "من قال فين

 
من وعن احلسن بن اجلهم قال: مسعت الرضا عليه السالم يقول: "ما قال فينا مؤمن شعراً ميدحنا به إاّل بن هللا له مدينة يف اجلّنة أوسع 

 .7الدنيا سبع مرّات يزوره فيها كّل ملك مقّرب وكّل نيّب مرسل"
 

قال: كتبت إىل أيب جعفر ابن الرضا عليه السالم, فأذن يل أن أرثي أاب  احلسني عليه   -بد هللا بن الصلتيعين ع -عن أيب طالب
 .8السالم أعين أابه قال: "وكتب إيّل: اندبين واندب أيب"

 
 البكاء  -3

ابحلسني عليه السالم؟  : "أما تذكر ما ُصنع به يعين -يف حديث  -عن مسمع بن عبد امللك قال: قال يل أبو عبد اللهعليه السالم
قلت: بلى، قال: أجتزع؟ قلت: إي وهللا، وأستعرب بذلك حّّت يرى أهلي أثر ذلك علّي، فامتنع من الطعام حّّت يستبني ذلك يف  

 وجهي، فقال: رحم هللا دمعتك, أما إّنك من الذين يُعّدون من أهل اجلزع 

 
 . 510، ص 14احلّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج  -5
 . 597، ص 14ّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج احل -6
 . 598املصدر نفسه، ص  -7
 . 597املصدر نفسه، ص  -8
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لنا، والذين يفرحون لفرحنا، وحيزنون حلزننا، أما إّنك سرتى عند موتك حضور آابئي لك، ووصّيتهم ملك املوت بك وما يلقونك به  
ك من األّم الشفيقة على ولدها )إىل أن قال(: ما بكى أحد رمحة لنا وملا لقينا من البشارة أفضل، ومللك املوت أرّق عليك وأشّد رمحة ل

إاّل رمحه هللا قبل أن ّترج الدمعة من عينه، فإذا سال دموعه على خّده، فلو أّن قطرة من دموعه سقطت يف جهّنم ألطفأت حّرها حّّت  
ول فيه: وما من عني بكت لنا إاّل نعمت ابلنظر إىل الكوثر، وُسقيت منه ال يوجد هلا حّر، وذكر حديثاً طوياًل يتضّمن ثواابً جزياًل، يق

 . 9مع من أحّبنا"
 

قال: "وإنّه لينظر إىل من يبكيه   -يف حديث طويل يذكر فيه حال احلسني عليه السالم -وعن ابن بكري، عن أيب عبد هللا عليه السالم
اكي لو علمت ما أعدَّ هللا لك لفرحت أكثر ممّا حزنت, وإنّه ليستغفر له من كّل فيستغفر له ويسأل أابه االستغفار له, ويقول: أيّها الب

 .10ذنب وخطيئة"
 
 إطعام املعّزين -4

عن عمرو بن علّي بن احلسني قال: "ملّا قتل احلسني بن علّي عليه السالم, لبس نساء بين هاشم السواد واملسوح, وكّن ال يشتكني من  
 .11احلسني عليه السالم يعمل هلّن الطعام للمأمت" حرٍّ وال برد، وكان علّي بن

 
إنّه سأله عن املأمت فقال: "إّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله   -يف حديث -عن العّباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه عليه السالم
 .12وسلم قال: ابعثوا إىل أهل جعفر طعاماً فجرت السّنة"

 
ن عبد من عبيدي يف ذلك الزمان، بكى أو تباكى وتعزَّى على ولد املصطفى صلى هللا  ويف حديث مناجاة موسى: "اي موسى ما م

 عليه وآله وسلم: إاّل وكانت له اجلّنة اثبتاً فيها، وما 

 
 . 508احلّر العاملّي، ص  -9

 .597املصدر نفسه، ص  -10
 . 238، ص 13احلّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج   -11
 املصدر نفسه. -12
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نفق من ماله يف الدرهم بسبعني درمهاً، وكان معاىف يف اجلّنة، وغفرت له ذنوبه، وعّزيت وجاليل، ما من رجل أو امرأة سال دمع من عبد أ
 . 13عينيه يف يوم عاشوراء وغريه، قطرة واحدة إاّل وكتب له أجر مائة شهيد"

 
 السلوكّيات الفرديّة -األمر الثاين 

 
 ارتداء اللباس األسود  -1

 يزيد )لعنه هللا( استدعى حبرم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقال هلن: أمّيا أحّب إليكّن, املقام عندي أو الرجوع إىل وُروي أنّ 
والبيوت  املدينة، ولكم اجلائزة السنّية؟ قالوا: حنّب أواًل أن ننوح على احلسني عليه السالم قال: افعلوا ما بدا لكم، مثّ ُأخليت هلن احلجر 

 .14دمشق، فلم تبق هامشّية وال قرشّية، إاّل ولبست السواد على احلسني عليه السالم، وندبوه, على ما نُقل, سبعة أاّيم يف
 
 التالقي والتعزية  -2

قال: "..اي علقمة, واندبوا احلسني عليه السالموابكوه, وليأمر أحدكم َمنر يف داره ابلبكاء  -يف حديث-عن أيب جعفر عليه السالم
، وليقم عليه يف داره املصيبة إبظهار اجلزع والبكاء، وتالقوا يومئٍذ ابلبكاء بعضكم إىل بعض يف البيوت وحيث تالقيتم، وليعّز عليه

بعضكم بعضاً مبصاب احلسني عليه السالم، قلت: أصلحك هللا كيف يعّزي بعضنا بعضاً؟ قال: تقولون: أحسن هللا أجوران مبصابنا  
ليه السالم، وجعلنا من الطالبني بثأره مع اإلمام املهدّي إىل احلّق من آل حمّمد صلى هللا عليه وآله وسلم وعليهم  أبيب عبد هللا احلسني ع

 .15أمجعني"
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 اجتناب الضحك، وإظهار احلزن أاّيم العزاء -3
بكاء عليه حيــــــّط الذنـــــوب عن إبراهيم بن أيب حممود عن الرضاعليه السالم)يف حديث(: "فعلى مثل احلسني فليبك الباكون، فإّن ال

  العــــظام؛ مثّ قال عليه السالم: كان أبـيعليه السالمإذا دخل شهر احملّرم ال يُرى ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليه حّّت متضي عشرة
 .16حلسني عليه السالم"أاّيم، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه, ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه ا 

 
ن, عن عبد هللا بن سنان قال: دخلت على سّيدي أبـــــي عبــــد هللا جعفـــر بن حمّمد عليهماالسالم يف يوم عاشوراء، فألفيته كاسف اللو 

فقال يل: أََو يف  ظاهر احلزن، ودموعه تنحدر عن عينيه كاللؤلؤ املتساقط، فقلت: اي بن رسول هللا، مّم بكاؤك, ال أبكى هللا عينيك؟
 . 17غفلة؟ أما علمت أّن احلسني بن علّي عليهماالسالم أصيب يف مثل هذا اليوم؟"

 
االسالم أنّه قال: "نـََفُس املهموم لظلمنا تسبيح، ومهّه لنا عبادة، وكتمان سّران جهاد يف سبيل   عن أيب عبد هللا جعفر بن حمّمد عليهم

 . 18م: جيب أن يكتب هذا احلديث ابلذهب"هللا؛ مثّ قال أبو عبد هللا عليه السال 
 
 السالم على احلسني عليه السالم ولعن قاتليه عند شرب املاء -4

  عن داود الرّقي، قال: كنت عند أيب عبد هللا عليه السالم إذا استسقى املاء، فلّما شربه رأيته قد استعرب واغرورقت عيناه بدموعه، مثّ 
احلسني عليه السالم، فما من عبد شرب املاء فذكر احلسني عليه السالم ولعن قاتله إاّل كتب هللا له  قال يل: "اي داود, لعن هللا قاتل 

مائة ألف حسنة، وحّط عنه مائة ألف سّيئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأّّنا أعتق مائة ألف نسمة، وحشره هللا تعاىل يوم القيامة ثلج  
 . 19الفؤاد"

 
 .319، ص 10ك الوسائل، ج احملّدث النورّي, مستدر  -13
 . 327، ص 3احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -14
 .316، ص 10املصدر نفسه، ج  -15
 . 128, الصدوق, األمايل، ص 504، ص 14احلّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج   -16
 .317، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -17
 .338املفيد، األمايل, ص  -18
 .107ابن قولويه, كامل الزايرات، ص  -19
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 ترك التكّسب والعمل يف أاّيم العزاء -5
أنّه قال: "..اي علقمة, واندبوا احلسني عليه السالم وابكوه..وإن استطاع أحدكم أن ال  -يف حديث -عن أيب جعفر عليه السالم 

ن ُقضيت مل يباَرك فيها ومل يُرشد، وال يّدخرنَّ أحدكم ملنزله ميضي يومه يف حاجة فافعلوا، فإنّه يوم حنس ال تُقضى فيه حاجة مؤمن، وإ
قّدم به  يف ذلك اليوم شيئاً، فإنّه من فعل ذلك مل يباَرك فيه؛ قال الباقر عليه السالم: أان ضامن ملن فعل ذلك، له عند هللا عزَّ وجلَّ ما ت

 . 20لوات هللا عليه"الذكر من عظيم الثواب، وحشره هللا يف مجلة املستشهدين مع احلسني ص 
 

قال: "من ترك السعي يف حوائجه يوم عاشوراء قضى هللا له حوائج الدنيا واآلخرة،   عليه السالم عن أيب احلسن علّي بن موسى الرضا
 .21ينه"ومن كان يوُم عاشوراء يوَم مصيبته وحزنه وبكائه جيعل هللا عزَّ وجلَّ يوم القيامة يوَم فرحه وسروره وقّرت بنا يف اجلنان ع

 
 اختاذ هيئة أصحاب املصاب  -6

عن أيب عبد هللا عليه السالم: "اي عبد هللا بن سنان, إّن أفضل ما أتيت به يف هذا اليوم أن تعمد إىل ثياب طاهرة فتلبسها وتتسّلب،  
 .22قال: وما التسّلب؟ قال: حتّلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب املصايب"

 
 اطات اجلماعّية يف إقامة عزاء أهل البيت عليهم السالم النش  -األمر الثالث 

 جمموعات العزاء -1
"بعد شهادة اإلمام احلسني عليه السالم وعودة قافلة كربالء، عّمت جمالس العزاء والنواح مدينة الرسول صلى هللا عليه  اإلمام القائد: 

 وآله وسلم يف الليل والنهار، جرت الدموع على 

 
 .316، ص 10رّي, مستدرك الوسائل، ج احملّدث النو  -20
 . 504، ص 14احلّر العاملّي, وسائل الشيعة، ج   -21
 . 303، ص 98اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -22
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تراهبا الطاهر، وترّددت جمموعات العزاء للنسوة بني منزل زينب الكربى وحرم الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ومن حرم الرسول صلى   
آله وسلم إىل منزل أّم البنني عليهاالسالم. وبعد عودة احلوراء، عقيلة بين هاشم زينب الكربى عليهاالسالم من الشام إىل  هللا عليه و 

املدينة، وبعد االستقبال وإقامة جمالس العزاء، حضر اجلميع من األطراف واألكناف لتعزيتها والتشّرف مبحضرها؛ وعندما قيل لزينب  
بنني تعزم احلضور إىل منزلك, أرسلت هلا: ال حتضري, بل من األفضل أن أقوم أان وأخوايت لزايرتك وتعزيتك  عليها السالم إّن أّم ال

.  أبوالدك. كانت زينب الكربى حتمل احرتاماً خاّصاً لوالدة العّباس عليهاالسالم حيث كانت تزورها يف املناسبات الدينّية وغري الدينّية
ينة مجعت نساء بين هاشم وبنات علّي عليه السالم وعقيل وجعفر وآل عبد املطلب, وأمرهتم ابالبتعاد يف اليوم الثاّن لدخول زينب املد 

 -مع الــ "آه" والبكاء والنحيب على شهداء كربالء -عن الزينة, وارتداء لباس أهل العزاء واللباس األسود. مثّ اجّته اجلميع وبنظم خاصّ 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. يف ذلك اليوم كان اجلميع ينادي بصوت حزين "وا وهم يلطمون على الصدور, حنو مسجد وحرم  

 سّيداه! وا حسيناه", حبيث بكى كّل من شاهد هذا املنظر من اخللق".
 

إلمام احلسني عليه  "كان الباكون والنادبون يتحرّكون حنو منزل أّم البنني اليت كانت تنتظر أمام دارها السّيدة زينب وأخواهتا واملعزّين اب
السالم, ومبجّرد مالقاة أّم البنني للسّيدة زينب الكربى عليها السالم, علت اآلهات منهما ومن النساء املعّزايت، وبكى الصغري 

ّن والكبري، ومع ذلك فلم تذكر أّم قمر بين هاشم اسم ولد من أوالدها, عّزهتا زينب عليهاالسالم وصاحت: "وا أخاه! وا عّباساه"، لك
 أّم البنني أجابتها: "وا إماماه! وا حسيناه! ماذا حلَّ اببين احلسني؟!". 

 
دخلن املنزل على تلك احلالة, واشتّد البكاء والنواح, أخذت السّيدة زينب حتّدثها عن وقائع عاشوراء، ومن كان حاضراً كان يبكي، 

 حّّت أُغمي عليها. مثّ 
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كلثوم أبمور أخرى. وهكذا است مّر العزاء يف املنازل حّّت أبعدت السّيدة زينب عليها السالم إىل الشام, واستمّر العزاء أيضاً  حتّدثت أم ّ
 . 23بعد خروجها من املدينة"

 
 إقامة جملس العزاء يف الدار -2

يه  قال: "مثّ ليندب احلسني عل -يف حديث زايرة احلسني عليه السالم يوم عاشوراء من قرب وبعد -عن أيب جعفر عليه السالم
مبصاهبم  السالمويبكيه، وأيمر من يف داره ممّن ال يّتقيه ابلبكاء عليه، ويقيم يف داره املصيبة إبظهار اجلزع عليه، َولريـَُعزِّ بعُضهم بعضاً 

  يعين ثواب ألفي حّجة، وألفي عمرة، وألفي -ابحلسني عليه السالم، وأان ضامن هلم, إذا فعلوا ذلك, على هللا عزَّ وجلَّ مجيع ذلك 
قلت: أنت الضامن هلم ذلك والزعيم؟ قال: أان الضامن والزعيم ملن فعل ذلك، قلت: وكيف يعّزي بعضنا بعضاً؟ قال: تقول:  -غزوة

عت عظّم هللا أجوران مبصابنا ابحلسني عليه السالم، وجعلنا وإاّيكم من الطالبني بثأره مع ولّيه واإلمام املهدّي من آل حمّمد، وإن استط
يومك يف حاجة فافعل، فإنّه يوم حنس ال تُقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت مل يبارك له فيها، وال يرى فيها رشداً، وال  أن ال تنشر 

ب هللا هلم يّدخرن أحدكم ملنزله فيه شيئاً، فمن اّدخر يف ذلك اليوم شيئاً مل يباَرك له فيما اّدخر، ومل يباَرك له يف أهله، فإذا فعلوا ذلك كت
ة وألف عمرة وألف غزوة مع رسول اللهصلى هللا عليه وآله وسلم، وكان له كثواب كل نيّب ورسول وصّديق وشهيد  ثواب ألف حجّ 

 .24مات أو قُتل منذ خلق هللا الدنيا إىل أن تقوم الساعة"
 

من يف داره ابلبكاء  قال: "..اي علقمة, واندبوا احلسني عليه السالم وابكوه, وليأمر أحدكم -يف حديث -وعن أيب جعفرعليه السالم
عّز عليه، َولرُيقِّم عليه يف داره املصيبَة إبظهار اجلزع والبكاء، وتالقـَورا يومئذ ابلبكاء بعضكم إىل بعض يف البيوت وحيث تالقيتم، ولي

 بعضكم بعضاً مبصاب احلسني عليه السالم، قلت: أصلحك هللا, كيف

 
 .183يف وقائع عاشوراء، ص  البحراّّن السّيد حمّمد صادق, منابع النوراء -23
 . 510، ص 14احلّر العاملّي, وسائل الشعة، ج   -24
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 .25يعّزي بعضنا بعضاً؟ قال: تقولون: أحسن هللا أجوران مبصابنا أبيب عبد هللا احلسني" 
 
 وضع ساتر بني النساء والرجال -

االسالم، يف مثل هذه األاّيم فرأيته جالساً جلسة حكى دعبل اخلزاعّي قال: دخلت على سّيدي وموالي علّي بن موسى الرضا عليهم 
احلزين الكئيب وأصحابه من حوله... مثّ إهّنعليه السالمنهض وضرب سرتاً بيننا وبني حرمه، وأجلس أهل بيته من وراء السرت ليبكوا  

 .26على مصاب جّدهم احلسني عليه السالم، مثّ التفت وقال: "..اي دعبل, إرثِّ احلسني عليه السالم.."
عن عبد هللا بن غالب قال: دخلت على أيب عبد هللا عليه السالم فأنشدته مرثّية احلسني بن علّي عليهماالسالم فلّما انتهيت إىل هذا  

 املوضع: 
 
 لبـلّية تسـقـو حـسينا     مبسقاة الثـرى غيـر الرتاب  
 

 . 27صاحت ابكية من وراء السرت: اي أبتاه"
 

 ةالعزاء يف املراكز العامّ  -3

 .28عن أيب عبد هللا عليه السالم قال: "قال يل أيب: اي جعفر, أوقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب تندبين عشر سنني مبن أاّيم من"

 
 .316، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -25
 .386، ص 10احملّدث النورّي, مستدرك الوسائل، ج  -26
 . 286ص   44اجمللسّي, حبار األنوار ج  -27
 .117، ص 5الكلييّن, الكايف، ج  -28
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 الفصل اخلامس: النموذج املطلوب يف العزاء 
"إّن األئّمة كانوا يصّرون ويؤّكدون على التجّمع واإلجتماع, سواءٌكان للبكاء أو لغريه، ألنّه حيفظ كيان مذهبنا, وال  اإلمام اخلمييّن:  

ليت تنطلق يوم عاشوراء إىل جمّرد مسريات، نعم إهّنا مسريات، لكّنها مسريات حتمل بُعداً سياسّياً, تتخّيلوا أنّنا نريد حتويل هذه املواكب ا
 لذلك جيب االهتمام هبا كما يف السابق بل أكثر، إّن عنوان ورمز انتصاران إّّنا هو هذا اللطم وهذا الراثء, جيب أن تقام جمالس العزاء

 . 1يقرأوا العزاء, وعلى اجلميع أن يبكوا" يف مجيع أحناء البالد, وعلى اجلميع أن
 

"هذا البكاء هو الذي حفظ سّيد الشهداء, وهذه املصائب واللوعات واآلهات والندبّيات واملواكب واللطم هي اليت  اإلمام اخلمييّن:  
وهو حيّرك سبحته ملا بقي  حفظت مدرسته، ولو كان احلال أن جيلس كّل عامل وكّل متدّين داخل حجرة بيته ليقرأ زايرة عاشوراء وحده

راك، فإّن اللطم على الصدور   راك، وكّل مدرسة حتتاج إىل حِّ  لنا شيء من مدرسة أيب عبد هللا احلسني عليه السالم, فاألمر حيتاج إىل حِّ

 
 هـ. ش.   29/8/58، بتاريخ 217، ص 10صحيفة نور، ج  -1
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س هل ا البكاء واللطم على الرؤوس والصدور ال ميكن أن تبقى وتستمّر، والذين ال هو الذي يستطيع أن يؤّسس هلا واملدرسة اليت ال يؤسِّّ
 .2يلتفتون إىل هذا األمر هم مشتبهون وال زالوا صغاراً"

 
"اآلن ينبغي إقامة العزاء كما كان متعارفاً طوال القرون والعصور, وكما كان يشارك املتديّنون والعلماء، أي تشكيل  اإلمام القائد: 

زاء وإجياد مسريات ومواكب العزاء اليت يغلب عليها احلزن والشوق وحمّبة أهل البيت عليهم السالم، اسعوا ليكون النوح،  جمالس الع
 واألشعار واملراثي ذات حمتوى ومليئة ابملضامني الصحيحة, ومعتمدة على اآلاثر الواردة واملعتربة عن األئّمة عليهم السالم أو العلماء

 . 3الكبار"
 

"حنن املعّممني... واملبّلغني ومجيع قرّاء العزاء، ينبغي أن هنتّم مبسألة عاشوراء ومصائب احلسني بن علّي عليه السالم  لقائد: اإلمام ا 
ّدي، فما هو الطريق ّدير وأساسّي, وبعيداً عن املظاهر والشكلّيات واجملامالت. ولكنر لو أردان أن هنتّم هبذه املسألة بشكل جِّ   بشكل جِّ

لشرط األّول: أن نقوم بتعرية احلادثة عن الشكلّيات والتصويرات الضارّة. وهناك أمور أخرى تـَُعدُّ يف زمرة الشكلّيات  إىل ذلك؟ ا
والتصويرات, إاّل أهّنا ليست ضارّة وال حّّت كاذبة, فجميع األشخاص الذين يرغبون بتصوير مسألة بشكل فيّن، ال يذكرون مضمون  

عون إىل شخص يف ظروف خاّصة خُيرج من لسانه كالماً معّيناً، ميكنكم أن حتدسوا أبحاسيسه ومنت احلادثة فقط. عندما تستم
سواٌء للدعوة   - ومشاعره, وهذا أمر قهرّي. فلو حتّدث إنسان بكالم ما يف الصحراء وأمام جيش جرّار، مهما كان نوع هذه الكلمات

حلاالت املوجودة لدى هذا املتكلم يف روحه وذهنه قابلة للحدس من  فالقاعدة تقتضي أن تكون ا -أو الطلب أو التهديد أو غري ذلك 
 قبل السامع العاقل, وقابلة للتوضيح والبيان من قبل املتحّدث الفّنان أيضاً, إّن احلديث مبثل هذا ال إشكال فيه.

 
 هـ. ش.  17/8/58كالم اإلمام يف مجع من وّعاظ وعلماء طهران   -2
 هـ. ش.  73/ 27/3أردبيل حّجة اإلسالم واملسلمني مرّوج جواب عن رسالة إمام مجعة  -3
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وبذاك املقدار الذي قرأانه ووجدانه يف الكتب  -عندما نريد توضيح أحوال اإلمام وأصحابه عليهم السالم يف ليلة عاشوراء ويومها
توضيح كالم اإلمام عليه السالم  فستظهر من دون شّك جمموعة من اخلصوصّيات واملالبسات, وعلى سبيل املثال: ميكننا  -املعتربة

الذي توّجه به إىل أصحابه ليلة عاشوراء على النحو اآليت: يف ظالم الليل أو يف ظالم ذلك الليل املؤمل واحلزين، وما شابه ذلك, هذه  
اعتبارها ضمن األمور   األمور الشكلّية والتصويريّة ليست ضارّة وليست كاذبة, نعم هناك بعض األمور الشكلّية والتصويريّة اليت ميكن

الكاذبة، وبعض ما ينقل يكون خالف الواقع حّّت إّن بعض ما دّونته بعض الكتب ليس مناسباً وال يليق مبفهوم ومعن النهضة 
تلك  احلسينّية. جيب التعّرف على هذه األمور وعزهلا. بناًء على ما تقّدم, فاملسألة األوىل أن نعمد إىل تصفية احلادثة، مثّ نعمد إىل 

فهذا  احلادثة املصّفاة واليت أصبحت دقيقة ومتقنة، فنقّدمها بوساطة أنواع البياانت األدبّية, من الشعر والنثر وأساليب املراثي اخلاّصة, 
عمل ال إشكال فيه, ال بل هو عمل مهّم. جيب علينا أن نقوم هبذا العمل, وأولئك الذين لديهم خربة وتسّلط يف هذا اجملال جيب أن 

وهي  -موا هبذا العمل, فلو حتّدثنا عن حادثة عاشوراء على طريقة أهّنا كانت بنحو "ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية الضاللة"يقو 
ولكن وجدان ذلك املعن واملفهوم ينتقض وأّن عماًل ما خيالفه ويغايره، فإنّنا بذلك ال نقّدم  -عبارة أضحت اليوم واضحة املعن واملفهوم

 ف احلسينّية وحلادثة عاشوراء, إذاً ينبغي أن نصّفي هذه الواقعة, مثّ نقوم بتشريح أبعادها املختلفة للناس. خدمة لألهدا
 

اب  أان ال أرغب بعرض بعض املطالب املتعّلقة هبذا املوضوع يف مجع العلماء واملبّلغني واخلطباء والقرّاء احملرتمني, وحنن مجيعاً من أصح
 ب وفضائل سّيد الشهداء عليه السالم، ولكن أقول, وبشكل عاّم, إّن هذه املنرب واملراثي وذكر مصائ
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ينبغي أن تكون مصدر عزّة وشرف وحركة, وأن تبقى قادرة صلبة, إذا تعاطينا مع العزاء اليوم   -ابعتبارها أساس هنضتنا وثورتنا -الواقعة 
مد إىل اإلحتمال الذهيّن الذي يرّجحه, مثّ ننقل ذلك للناس  أي نرى شيئاً مثّ نع -سنة 50كما كّنا نتعاطى معه يف مرحلة ما قبل 

 .4فقد نلحق الضرر هبذه احلادثة" -هبدف إبكاء املؤمنني وحصول القارىء, من جهة واملستمعني من جهة أخرى على الثواب
 

 إقامة العزاء ابألسلوب التقليديّ  -األمر األّول 
لذان حفظا اإلسالم, وإّن تضحيات سّيد الشهداء عليه السالم هي اليت حفظت لنا "إّن شهري حمّرم وصفر مها الاإلمام اخلمييّن:  

اإلسالم حّياً إىل يومنا هذا. فيجب أن يكون إحياء عاشوراء بوساطة العلماء واخلطباء, وبذلك الوضع التقليدّي والنسق القدمي, حيث  
املنظمة. عليكم أن تعلموا أبّنكم إذا أردمت حفظ ثورتكم هذه فيجب   كانت الشرائح املختلفة من الناس تتحّرك يف مواكب العزاء الكبرية

 .5أن حتافظوا على هذه التقاليد" 
 

"يف هناية خطاهبم جيب أن يقرأوا العزاء احلسييّن كثرياً, كما كان األمر يف األزمنة املاضية، ويذكروا املراثي ويقرأوا الشعر  اإلمام اخلمييّن:  
ت ويف ذكر مصائبهم, حّّت يتهّيأ الناس ويكونوا موجودين يف الساحة, ويعلموا أّن أئّمتنا قد صرفوا حياهتم والنثر, يف فضائل أهل البي

كّلها لنشر اإلسالم, فلو أهّنم كانوا يقبلون ابملصاحلة لكانت أسباب الرخاء املاّدي متوّفرة لديهم, لكّنهم ضّحوا أبنفسهم ألجل 
ن تعّرفوا الناس على واجباهتم ويُرجى من الناس أن ال تكون املسريات وكأهّنا مظاهرة, بل جيب أن اإلسالم ومل يهادنوا الظاملني. جيب أ

 تكون كمواكب، على غرار املواكب التقليديّة مع مراعاة اجلوانب الشرعّية اإلسالمّية. عليكم أن حُتيوا 
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 . 6عاشوراء فبإحياء عاشوراء لن يصيب بالدكم أّي ضرر"
 

من أداء تكليفنا يف هذا العصر، الذي هو عصر ظهور   -ال مسح هللا -"إّنين, يف احلقيقة, أخشى أن ال نتمّكناإلمام القائد: 
، وبروز اإلسالم وجتّلي اإلسالم وجتّلي فكر أهل البيت عليهم السالم, هناك بعض األعمال اليت يؤّدي اإللتزام هبا إىل قرب اإلسالم

الناس من هللا والدين, ومن مجلة هذه األعمال، جمالس العزاء التقليديّة, عندما يطلب اإلمام )اخلمييّن( أن نقيم العزاء ابألسلوب  
جل هذا اهلدف. إّن احلضور يف جمالس العزاء، وقراءة املراثي، والبكاء، واللطم على الرأس والصدر واملشاركة يف التقليدّي، فهو من أ

 . 7مواكب العزاء، كّل ذلك من األمور اليت تثري العواطف اجتاه أهل بيت الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وهي أمور مهّمة جّداً"
 
 مواكب العزاء -

"... ويُرجى من الناس أاّل تكون املسريات وكأهّنا مظاهرة, بل جيب أن تكون كمواكب، على غرار املواكب التقليديّة  اإلمام اخلمييّن:  
 . 8مع مراعاة اجلوانب الشرعّية اإلسالمّية, عليكم أن حُتيوا عاشوراء, فبإحياء عاشوراء لن يصيب بالدكم أّي ضرر"

 
 ة األصيلة وربطها ابحلاضرتبيني وتوضيح املعارف الدينيّ  -األمر الثاّن 

, لعّل البعض منكم يتذّكر, -املعرفة واإلدراك -"ينبغي أن مَتأل املراثي والنواُح واللطُم األجواَء ابملسائل احلسينّية احلّيةاإلمام القائد: 
حيث كانت املراسم على   -قبيل انتصار الثورة  -والبعض اآلخر قد ال يتذّكر آخر حمّرم يف زمن حكومة الطاغوت, والذي قبله أيضاً 

 هذه الشاكلة, أي أّن النواح الذي يقّدمونه, وبعض

 
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 205، ص 15صحيفة نور، ج  -6
 هـ. ش.  17/3/73من كالم له يف مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم  -7
 . ش. هـ 4/8/60، بتاريخ 205، ص 15صحيفة نور، ج  -8



52 

 

األوقات من خالل التسجيالت اليت ينقلوهنا إىل املدن املختلفة، كانت موّجهة ضّد نظام الطاغوت, كنت يف تلك املرحلة أعيش مبعداً 
 وكانوا أيتون إيّل هبذه التسجيالت من شرياز ورفسنجان, استمعوا إىل ذلك العزاء، حيث جيب أن يكون اليوم على تلك الشاكلة.

 
انت موّجهة ضّد نظام الطاغوت الذي كان يتوىّل األمور، أّما اليوم وحبمد هللا فقد زال ذلك النظام، إاّل أّن هناك كالماً تلك اجملالس ك

  -آخر جيب أن يُقال, وهناك ألوية أخرى جيب أن تُرفع, إّن مجيع املفاهيم األساسّية اليت يلتزمها نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية اليوم
هي مفاهيم   -يف وجه اإلستكبار العاملّي ومواجهة الفساد، ومعارضة العنصريّة واالهتمام أبصحاب الكفاءات كالعدالة، والوقوف

أساسّية يف ديننا ومجيعها مفاهيم حسينّية، وجيب أن حتضر يف اللطمّيات, فهل تتالءم هذه األمور مع املراثي والبكاء والنواح؟ طبعاً! 
لك احلادثة. إّن تلك احلادثة عبارة عن مركَّب عجيب ذو عناصر متعّددة, أّما األذهان الوقّادة،  ألّن مجيع هذه العناصر موجودة يف ت

فتتمّكن من جتزئة هذه العناصر بشكل صحيح وتنتقيها من صفحة يوم عاشوراء, وليلة عاشوراء, وأاّيم حمّرم, ومن كلمات أولئك  
 . 9العظماء, مثّ تقوم بعرضها"

 
عّرف على واقعة اإلمام احلسني عليه السالم، ولكن أين ميكن ذلك؟ هل يف التاريخ؟ نعم، هذا جزء من ذلك، "جيب التاإلمام القائد: 

  إاّل أّن مسألة اإلمام احلسني عليه السالم مل تكن مسألة ذلك التاريخ فقط, فلو كان هلا ارتباط بذلك املقطع التارخيّي ومتعّلقة بذلك
ّل هذه اآلاثر والرتّددات. وقد أشار اإلمام احلسني عليه السالم يف كربالء وقبلها, إىل أّن عمله هذا  الزمان فقط وال غري, ملا كان هلا ك 

 هو ّنوذج ومثل أعلى، ابعتبار أّن كّل ما حيصل عرب التاريخ ويشبه الظروف احمليطة بذلك 
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الزمان، ينبغي التعامل معه كما فعل اإلمام احلسني عليه السالم, ولذلك جند من انحية, أّن األئّمة عليهم السالم قد أحيَـورا من بعده  
ضّد   هذه احلادثة وأّكدوا عليها، ومن انحية أخرى فقد ظهرت من قَِّبل الناس رّدات الفعل املباشرة لعمل اإلمام احلسني عليه السالم

احلكومات الظاملة املستبّدة. طبعاً ليس يف حادثة عاشوراء، بل يف املئة سنة أو املئة ومخسني سنة أو الثالمثائة سنة اليت تلت حادثة  
 عاشوراء, وهذا يدّل على أّن هذه احلادثة سّيالة مّواجة خالدة.

 
يق يف كّل زمان, الكتشاف املوقع الذي يوجد فيه العناصر فإذاً, إّن فهم حديث عاشوراء ليس يف إطار التاريخ فقط، بل جيب التدق

إّن هذه املسألة    املؤلَّفة لـ "اهلويّة اليزيديّة"، مثّ استحضار العناصر املشكِّلة لـ "اهلويّة احلسينّية" يف مقابلها، وهذا حيتاج إىل معرفة ووعي,
 .10ت وجمالس العزاء"تُعترب من أهّم األمور اليت ينبغي أن تضطلع هبا اهليئات واجللسا

 
"... إّن من مجلة الوظائف املهّمة األخرى هلذه )اهليئات واجللسات وجمالس العزاء(، توضيَح القرآن والّدين واملعارف  اإلمام القائد: 

, وتدّل  اليت ضّحى اإلمام احلسني عليه السالم وسائر األئّمة عليهم السالم أبنفسهم ألجلها, فيجب أن ُتشري هذه اجملالس إليها
 . 11عليها"

 
 البعد السياسّي جملالس العزاء   -األمر الثالث 

"أّما املوضوع املرتبط ابلسادة اخلطباء, فهو أّن عمق هذه املهّمة اليت تضطلعون هبا، وعمق قيمة جمالس العزاء مل  اإلمام اخلمييّن:  
الكبرية اليت توليها رواايتنا لقطرة واحدة من الدموع ملظلوم كربالء،   يتَّضحا إاّل قلياًل، ولعّلهما مل يتَّضحا أبداً لدى البعض, وإّن القيمة

 بل وحّّت للتباكي والتظاهر ابلبكاء، ليست من ابب أن 
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وليس من أجل أن حتصلوا أنتم ومستمعوكم على الثواب، وإن كان الثواب الكبري على ذلك اثبتاً،  سّيد املظلومني حباجة إىل ذلك،
ولكن ملاذا خّصص هذا الثواب وهبذا احلجم الكبري هلذه اجملالس؟ وملاذا جعل هللا تبارك وتعاىل كّل ذلك الثواب للدمع, بل وحّّت  

ّية تّتضح شيئاً ما عندما ننظر إليها من انحيتها السياسّية، وسوف تّتضح أكثر من  لقطرة واحدة منه, بل وللتباكي أيضاً؟ إّن هذه القض
 ذلك يف ما بعد إن شاء هللا, إّن كّل هذا الثواب للمرثّيات وجمالس العزاء والنواح والبكاء إّّنا هو من أجل بُعدها السياسّي املهّم،

 .12ابإلضافة إىل قيمتها العباديّة واملعنويّة"
 
 ادة أهل البيت من العزاء ابعتباره أداة للمواجهة السياسّيةاستف -1

"فإّن األبعاد السياسّية هلذه الشعائر واجملالس تفوق يف أمهّيتها سائر األبعاد واألمور األخرى، وهلذا فليس من العبث ما اإلمام اخلمييّن:  
لبكاء واإلبكاء والتباكي، وأّن من يفعل ذلك فإّن له كذا وكذا كان يوصينا به بعض أئّمتنا من إقامة جمالس العزاء عليهم، وأمرهم لنا اب

من األجر، فاملسألة يف جوهرها ليست جمّرد مسألة البكاء والتباكي، وإّّنا هي مسألة سياسّية، كان األئّمة يهدفون من ورائها, ومن  
ما بينها، وذلك لئاّل تكون عرضة لألخطار يف   خالل نظرهتم اإلهلّية لألمور, إىل تعبئة هذه الشعوب, وزايدة أواصر التالحم يف

 املستقبل. 
 

إّن أحكام اإلسالم، هي أحكام سياسّية، يغلب فيها الطابع السياسّي على غريه من األمور، فهذه اإلجتماعات احلاشدة، اليت دعا  
، فمسألة احلّج ووجوب اجتماع  اإلسالم إليها وأوجب بعضها وفرضه، واستحّب اآلخر وأّكد استحبابه مجيعها، ذات طابع سياسيّ 

ل ذات  الناس من كافّة أحناء العامل اإلسالمّي سنواّيً يف مّكة، مع التوّحد يف اللباس واملظهر واألعمال اليت يتّم أداؤها، كّل هذه املسائ
 أبعاد سياسّية, فاهلل سبحانه وتعاىل غينٌّ وغري حمتاج لعباديت وعبادتك، ولكّنه يريد 
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ألتباع اإلسالم أن جيتمعوا ويطرحوا قضاايهم وقضااي اإلسالم يف ما بينهم ويتباحثوا حوهلا ويفّكروا حبلول هلا، وهلذا أوجب عليهم 
 .13اإلجتماع هناك"

 
اله كذا وكذا لنوادب يندبنه عشر سنني يف  "إّن ما أوصى به اإلمام الباقر عليه السالم عند وفاته أن يوقف له من ماإلمام اخلمييّن:  

، ليس سببه أّن اإلمام الباقر عليه السالم حباجة إىل ذلك، وليس ألنّه يعود بفائدة شخصّية عليه، ولكن انظروا إىل طابعه 14من
مام الباقر عليه السالم،  السياسّي, ففي من وعندما يتوافد الناس من مجيع أقطار العامل إىل هناك، وجيلس شخص أو أشخاص لريثوا اإل

ك  ويذكر جرمية األشخاص الذين عارضوه، وتسّببوا مثاًل يف شهادته، فإّن هذه القضّية ستنتشر يف العامل انتشار الّنار يف اهلشيم, ومع ذل
 . 15فإّن البعض يستهرت هبذه اجملالس احلسينّية!"

 
 األمهّية السياسّية للعزاء يف الظروف احلالّية  -2

"لقد عّلمنا سّيد الشهداء بعمله الذي قام به كيف جناهد يف ميدان احلرب وكيف ّنارس تكليفنا خارج ذلك امليدان،  مييّن:  اإلمام اخل
وعّلمنا كيف ميارس اجملاهدون جهادهم املسّلح، وكيف يكون التبليغ من وراء اجلبهة وساحة احلرب, وعّلمنا كيف تواجه الفئة القليلة  

حّرك الثورة هبذا العدد احملدود ضّد احلكومة املتسّلطة على كّل شيء. وقد عّلم سّيد الشهداء عليه السالم وأهل  الفئة الكثرية، وكيف تت
بيته الكرام وولده العظيم كيف نتصّرف عند نزول املصائب ووقوع البالاي، هل نستسلم؟ أو نرتاجع؟ أو نقف ونصمد كما وقفت زينب  

اليت )تصغر عندها املصائب( وحتّدثت يف مقابل الكفر والزندقة، وسّجلت مواقف مهّمة يف كّل  عليهاالسالم بعد تلك املصيبة العظمى
 موقع مناسب، وكذلك إمامنا علّي بن احلسني عليه السالم
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 بعمله التبليغّي على أمّت وجه, ابلرغم من وضعه الصّحيِّّ اخلاّص؟  
 

 حنن نواجه اليوم حجماً هائاًل من اإلعالم العاملّي املعادي, نواجه كّل هذا اإلعالم املقروء وما تبثّه اإلذاعات وما يرّدده اخلطباء
. إنّنا نقف يف مواجهة كّل ذلك ألنّنا قضينا على مصاحلهم وقطعنا أايديهم عن  واملتحّدثون وما تقوم به املنّظمات واحملافل الدولّية..

ة... لقد بلدان، وال بّد من مواصلة هنجنا هذا للسري ابلثورة قدماً, لقد مّن هللا تعاىل علينا بنعمه، وال بّد لنا من احملافظة على هذه النعم
ام البهلوّي املنحوس، إىل واقع احلياة, وّتّلصنا من أعدائه، وعلينا اليوم احملافظة  ُعدان ابإلسالم الذي كاد أن يُقضى عليه يف عهد النظ

على هذه النعمة... إّن واجب اجلميع يتمّثل يف شكر هذه النعمة اليت أنعم هللا تعاىل هبا علينا, وذلك ببذل كّل اجلهود حلفظها 
 . 16ومحايتها اليت مّن هللا تبارك وتعاىل هبا علينا وصوانً هلا"

 
"إّن اجلانب السياسّي من هذه األدعية وتوّجه مجيع الناس إىل نقطة واحدة وإىل هللا تعاىل هو الذي يعّبئ األّمة اإلمام اخلمييّن:  

 .17لتحقيق اهلدف اإلسالمّي"
 

يف هذه األاّيم العشرة منه، "أقول: لو شارك هذا الشعب )بتعداده البالغ مخسًة وثالثني مليون نسمة( يف شهر حمّرم, و اإلمام اخلمييّن:  
وقام اخلطباء مبعاجلة وطرح مسائل وقضااي اليوم عليهم، وقرأوا هلم جمالس عزاء, وأبكوهم على سّيد الشهداء، لتحوّلت هذه اجملالس إىل  

 واحدة من الشعائر والنداءات واهلتافات اإلهلّية".
 

األمر، وال حاجة بعُد للمجالس العاشورائّية، وهذا يوازي متاماً القول: لقد   "إّن من العبارات اخلطرية القول: لقد قمنا ابلثورة وانتهى
 قمنا ابلثورة وانتصران، ومل يعد هناك حاجة ألن نصّلي. حنن هنضنا ابلثورة لكي حنيي شعائر اإلسالم، ال 

 
 هـ. ش.  7/61/ 25، بتاريخ 17صحيفة نور، ج -16
 . هـ. ش 30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -17
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العباديّة املهّمة، وإقامة العزاء على الشهيد الذي ضّحى   -لنقضي عليها وّنيتها, فاحلفاظ على عاشوراء حّية، يعّد من القضااي السياسّية
  بكّل ما ميلك يف سبيل اإلسالم وإعالء كلمته، هي مسألة سياسّية كان هلا ابلغ األثر يف تقّدم ثورتنا وانتصارها, إنّنا نستفيد من هذه

 .18اجملالس واإلجتماعات كما كّنا نستفيد من نداءات "هللا أكرب". ولذا علينا أن حنفظ هذه النداءات والشعارات"
 

"علينا أن نرفع علماً لكّل شهيد نفقده وننوح عليه ونبكيه ونصرخ ألجله, وهذا ما يفعله اآلخرون أيضاً، فرتاهم حني اإلمام اخلمييّن:  
كان, فإهّنم جيتمعون ويهتفون ويصرخون. إّن هذه اللقاءات واهلتافات هي إلحياء مدرسة سّيد الشهداء,  يُقتل أحُدهم من أّي حزب  

 إاّل أّن البعض غري متنّبه لذلك, وليس لديهم التفات إىل هذه األمور.
 .19ذه الثورة إىل األمام"هذه املناخات هي اليت حفظت هذه املدرسة إىل اآلن، وجمالس العزاء هذه هي اليت حفظتنا أحياًء، ودفعت هب

 
"ينبغي احلرص على تضمني النـَّورح والراثء واملدائح املنظومة يف أئّمة احلّق عليهم السالم استعراَض جرائم الظاملني يف اإلمام اخلمييّن:  

ى يد أمريكا واإلحتاد كّل عصر ومصر وأبسلوب صارخ فيه نربة التحّدي. وملّا كان هذا العصر هو عصر مظلومّية العامل اإلسالمّي عل
 .20السوفييت وعمالئهم... فيلزم اإلشارة إىل ذلك بقّوة وصّب اللعنات على أولئك الظلمة والتنديد هبم بشّدة"

 
 حماربة األعداء جملالس العزاء بسبب بعدها السياسيّ  -3

ا اإلسالم، ليست جمّرد قضااي سطحّية يُراد منها أن  "عليكم أن تدركوا أّن هذه الشعائر والظواهر واألمور اليت أوصاان هباإلمام اخلمييّن:  
 جنتمع ونبكي 

 
 هـ. ش.   14/8/59، بتاريخ 156، ص 13صحيفة نور، ج  -18
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 205، ص 15صحيفة نور، ج -19
 .173، ص 21صحيفة نور، ج  -20
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ّي، حنن أّمة تصنع من دمع مآمتها سياًل عرمرماً حيّطم كّل السدود  وانتهى األمر، كاّل، ليس األمر كذلك، إّّنا حنن أّمة البكاء السياس  
اليت تقف يف وجه اإلسالم, ولو كان البكاء أمراً معيباً، فلماذا أقام هؤالء زمن رضا خان جمالس احتشدوا فيها يبكون هزمية إيران على  

يدون أبعماهلم هذه أن حييوا اجملوسّية وقومّيتهم اليت يفتخرون يد اإلسالم؟ إن كان يف البكاء ما يعيب، فكيف بكى هؤالء؟ إهّنم كانوا ير 
هبا، وهلذا كانت تقام هذه اجملالس ويدار فيها احلديث، وجيري فيها الدموع، بسبب هزمية اجملوس على يد اإلسالم؟ وإّن هذه األفكار  

شهيد اإلسالم، ولكنكم لو بكيتم على هزمية إيران على  الفاسدة ال تزال إىل اآلن يف أذهان البعض. إهّنم ال يريدون لكم أن تبكوا على 
يد اإلسالم عندها سيقولون: كاّل، البكاء شيء جّيد, فهؤالء ال يريدون لكم أن تبكوا ذلك الشخص الذي ضّحى بكّل ما ميلك يف  

م عروش الظلم واإلستكبار، ألهّنا سبيل نصرة اإلسالم, إّن هؤالء ال يريدون لكم أن تُبقوا على حياة تلك الواقعة اليت استطاعت حتطي
ستلهمكم وتولِّد فيكم الكراهّية للظلم واإلستكبار، وهذا ما ال يرضون وقوعه. ومن املؤسف أّن عمل هؤالء املنحرفني املأمورين, هو  

عاايت. فعلى شبابنا نشر هذه الدعاايت الباطلة والرتويج هلا, وقد جنحوا يف خداع الكثري من شبابنا، حبيث إّن بعضهم صّدق هذه الد
أن يدركوا أّن أّي دعاية فيها استهداف لواحدة من مظاهر اإلسالم أو شعائره، إّّنا هي من صنع أولئك الكبار الطامعني والذين  

ينّفذوهنا على أيدي عمالئهم يف الداخل وذلك لضرب اإلسالم وإضعافه. على شبابنا املؤمن والفّعال والنشط أن يفّكر ابألسباب 
منة وراء خمالفة ومعاداة هؤالء لكّل واحدة من تلك الشعائر اإلسالمّية, فما الذي ّتتزنه العمامة حّّت حياربوها ويُعادوها هبذا الكا

الشكل؟ وما الذي ميكن أن تصنعه هذه اجملالس احلسينّية حّّت يعملوا جاهدين للقضاء عليها؟ إّن ما ميكن أن تصنعه هذه اجملالس، 
 والوحدة هو إجياد اللحمة  
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باء بني مجيع أفراد األّمة للخروج إىل الشوارع للهتاف واللطم؟ لو أهّنم فّكروا هبذه املسائل يف وقت من األوقات، ولو أّن العلماء واخلط
 املنتشرين بينهم، تواعدوا ونّسقوا معهم يف تلك األاّيم على اخلروج والتحّرك ضّد قّوة ما، فما الذي ميكن أن حيدث عندها؟

 
 كّل خوفهم هو من هذا، فهم ال مشكلة لديهم مع البكاء، وأن جتلسوا لتبكوا وتلطموا، ولكن على أن تعطوهم نفطكم وثرواتكم! إنّ 

أقيموا من اجملالس ما تشاؤون، ال مشكلة لديهم، ولكن ال تسّخروها ضّدهم! فهؤالء خيافون هذه اجملالس، بسبب أبعادها 
 . 21السياسّية"

 
 "فقد أتوا به )رضا خان( حملاربة اإلسالم، وما حماربة اجملالس احلسينّية إاّل أحد مظاهر حماربة اإلسالم.اإلمام اخلمييّن:  

ذه  وال حيسنّب شبابنا أّن عدم إقامة جمالس العزاء واإلمتناع عن البكاء على احلسني عليه السالم مها خدمة للوطن، كاّل علينا أن نبنّي ه
ناس حقيقة األمر، وعلينا أن نشري إىل هذا األمر بشكل منتظم ويف كّل يوم, ملا هلذه القضّية من أبعاد  املظامل يف كّل مكان ليدرك ال 

 .22سياسّية واجتماعّية"

 
 هـ. ش.   14/8/59، بتاريخ 10صحيفة نور، ج  -21
 هـ. ش.  30/7/58، بتاريخ 10املصدر نفسه، ج  -22
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 الفصل السادس: االحنرافات يف العزاء 
"إّن إحياء مراسم العزاء جيب أن يبقى بنفس القّوة والنشاط الذي كان عليه يف املاضي، وإن كان يلزم تصفية بعض اخلمييّن:  اإلمام  

 . 1املسائل السّيئة اليت كانت موجودة, وأُدخلت بوساطة أانس ال معرفة هلم ابإلسالم"
 

 االحنرافات الفكريّة -األمر األّول 
 
 م العقائديّة وبني األمور العاطفّية الفصل بني مسائل اإلسال -1

"حنن ّنتلك أمراً استثنائّياً ال ميلكه أحد، فمن انحية مل يتمّكن أّي مذهب من حتقيق هذا اإلبداع, ومن انحية أخرى ال اإلمام القائد: 
حتريك هذا املزيج عرب التاريخ،   ميلكون وسيلة لإلبقاء عليه حّياً, فقد عجزوا عن اجلمع بني اإلميان والعاطفة معاً، وعجزوا أيضاً عن

 .  2كالسيل اجلارف الذي يزداد قّوة يوماً بعد يوم"
 

"ال ينبغي أن يتصّور أحد أّن الفكر واملنطق واإلستدالل يتناىف مع أجواء البكاء واملفاهيم التقليديّة القدمية! كاّل! ألّن  اإلمام القائد: 
 هذا التصّور ابطل, فالعاطفة  

 
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 204، ص 15ج صحيفة نور،  -1
 هـ. ش.  19/2/80من كالم له يف لقاء مسؤويل جلان جند اإلسالم يف أحناء البالد،  -2
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هلا مكاهنا اخلاّص, وللمنطق واإلستدالل أيضاً مكاهنما اخلاّص، ولكّل من هذين اجلانبني دور يف بناء شخصّية اإلنسان, هناك الكثري 
حّلها من خالل العاطفة واحملّبة حبيث ال ميكن ذلك عن طريق املنطق واإلستدالل, إذا دّققتم يف حركات األنبياء، من األمور اليت ميكن 

ستالحظون أّن األشخاص األوائل الذين اجتمعوا حوهلم بداية البعثة، كان بسبب عامل العاطفة وليس املنطق. وإذا راجعتم اتريخ نيّب  
جتدون أّن النيّب صلى هللا عليه وآله وسلم كان خياطب كّفار قريش أصحاب اإلستعداد، ابلدليل  اإلسالم املدّون والواضح، فأين 

العقلّي، وأين كان يتحّدث معهم عن الدليل العقلّي على وجود هللا؟ والدليل العقلّي على وحدانّيته؟ وأين جتدون أنّه أبطل عبادهتم 
الدليل عندما تتقّدم وتتطّور الثورة وتتكامل, يف البداية يتحّرك النيّب صلى هللا عليه وآله  لألصنام ابلدليل العقلّي؟ نعم، ُيستخدم املنطق و 

وسلم حركًة عاطفّيًة. ويتوّجه إليهم منذ اللحظات األوىل فيخاطبهم: انظروا إىل هذه األصنام وكم هي عاجزة! يقول هلم: "قولوا ال إله 
والذي جعل من "ال إله إاّل هللا" يؤّدي إىل الفالح؟ ما هو الدليل العقلّي والفلسفّي الذي  , ما هو الدليل الذي ذكره 3إاّل هللا تفلحوا"

استخدمه هنا؟ طبعاً يف كّل إحساس صادق وعاطفة صادقة، برهان فلسفّي، ولكن الكالم هو أّن النيّب عندما يتوّجه لنشر دعوته، ال 
طفة الصادقني, طبعاً ذلك اإلحساس الصادق، ليس إحساساً ابطاًل أو من يلجأ إىل اإلستدالل الفلسفّي، بل يقّدم اإلحساس والعا

دون منطق, بل هو إحساس يشتمل يف داخله على اإلستدالل, يف البداية يوّجه األنظار حنو الظلم املوجود يف اجملتمع، واإلختالف  
, وهذه هي األحاسيس والعواطف, مثّ عندما  الطبقّي والضغط الذي يوجده "أنداد هللا" الذين هم من جنس البشر وشياطني اإلنس

 أتخذ احلركة والنهضة جمراها الطبيعّي، نصل إىل مرحلة اإلستدالل املنطقّي, فبعض األشخاص الذين ميلكون قدرات ذهنّيٍة 

 
 . 143، ص 9اجمللسّي, حبار األنوار، ج  -3
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هناك بعض األشخاص الذين يبقون يف املراتب والدرجات األوىل,  وفكريٍّة يستطيعون السري للوصول إىل مراتب اإلستدالل العايل, نعم 
ويف الوقت عينه ليس كّل األفراد الذين وصلوا إىل مراتب عالية على مستوى اإلستدالل، سيتمّكنون من الوصول إىل تلك الدرجات  

هو صاحب مرتبة متدنّية يف  واملراتب العالية على مستوى املعنواّيت. وقد يكون األمر على العكس من ذلك، فقد يصل من 
 .4اإلستدالل، إىل الدرجات العالية يف املعنواّيت, ملا حيمله من عواطف جّياشة وارتباط روحّي مببدأ الغيب, هذا هو واقع األمر"

 
دالل، وال اإلستدالل "إّن للعاطفة دورها ومكانتها اخلاّصة يف احلركات املعنويّة, فال العاطفة ميكنها أن حتّل مكان اإلستاإلمام القائد: 

 .5حيّل مكان املشاعر والعواطف. وواقعة عاشوراء يف ذاهتا وطبيعتها، حبر زاخر ابلعواطف واألحاسيس الصادقة"
 

"يف ذلك الوقت الذي بدأت فيه املسائل اإلسالمّية ُتطرح برؤية جديدة، وكانت متتلك جاذبّية قويّة, وأصبحت أمراً  اإلمام القائد: 
بل أصبح   -اص الذين ال ميتلكون ارتباطاً قواّيً ابلّدين واإلسالم، وأصبحت امليول اجلديدة يف الفكر اإلسالمّي أمراً حسناً مباركاً لألشخ

ظهر يف العامل اإلسالمّي ميل وحركة شبه متنّورة أخذت تدعو للفصل بني مسائل   -كالذخرية للعامل اإلسالمّي وابألخّص الشباب
 ئديّة, وبني املسائل العاطفّية, ومن مجلة ذلك األمور املتعّلقة بواقعة عاشوراء وجمالس العزاء والبكاء.اإلسالم اإلميانّية والعقا

 
لعّل هذه األمور كانت يف تلك األاّيم مطلوبة ومقبولة عند الكثريين من الذين كانوا يدركون وجود بعض التحريفات يف واقعة عاشوراء, 

 ذه القضااي مل جتد طريقاً لنفسها إىل الواقع، حيث إّن إمامنا اخلميينّ بسبب رواية هذه األمور، إاّل أّن ه 

 
 هـ. ش.   17/3/73من كالم له يف لقاء علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم  -4
 املصدر نفسه. -5
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 .6العظيم كان يرفض طرحها بشكل عليّن وواضح يف أجواء عاشوراء ومفاهيمها" 
 

"لقد قضى اإلمام )رضوان هللا تعاىل عليه( أبسلوبه الظريف على ذلك التصّور اخلاطئ الذي راج يف برهة من الزمان,  القائد:  اإلمام
اء  قبل انتصار الثورة, لقد متّكن من الربط بني البعد السياسّي الراقي للثورة, والبعد العاطفّي يف قضّية عاشوراء، وعمل على إحياء العز 

وأعلن أّن هذا األمر ليس أمراً ابلياً ومنسوخاً أو هامشّياً يف جمتمعنا، بل هو أمر الزم وجيب أن يكون ذكر مصيبة اإلمام  وذكر املصيبة,
رائجاً بني   -سواء كان ذلك على شكل العزاء أو أبّي شكل من أشكال التعزية  -احلسني عليه السالم وتوضيح فضائل ذلك العظيم

ل والعاطفّي واملشجي, ال بل ينبغي أن يكون أقوى ممّا هو عليه اآلن, وقد أّكد على هذا األمر مراراً  الناس بشكله الرائج واملتداو 
 . 7وتدّخل بنفسه عملّياً ألجله"

 
 النجاة من العقاب اإلهلّي مبجّرد حّب أهل البيت عليهم السالم  -2

يحاً، فليس من الصحيح أن تقول مبا أنّنا شيعة وحمّبون، فإّن "األبيات الشعريّة اليت قرأها األخ، ال حتمل مضموانً صحاإلمام القائد: 
، والويّل جيب أن يطيع هللا، ألّن هؤالء 8هللا لن يعاقبنا إذا عصينا، ال، ليست املسألة على هذا النحو: "من أطاع هللا فهو لنا ويّل"

ل جميئهم إىل هذه الدنيا: "اي ممتَحنة امتحنكِّ هللا الذي  العظماء وصلوا إىل هذا املقام بطاعة هللا. وقد جرى اختبارهم قبل الوجود وقب
، إّن التدبري اإلهلّي جيري ضمن نظام وقانون, ففي رواية عن النيّب األكرم صلى هللا  9خلقكِّ قبل أن خيلقكِّ فوجدكِّ ملا امتَحنكِّ صابرة"

 اء عليهاالسالم ومع ذلك يقول وهو يفعليه وآله وسلم الذي وصل إىل أعلى املقامات وأعظمها، خياطب ابنته فاطمة الزهر 

 
 
 هـ. ش.  11/5/68من كالم له يف لقاء العلماء وأئّمة اجلمعة واجلماعة يف طهران على أعتاب شهر حمّرم  -6
 املصدر نفسه. -7
 .74، ص 2اجمللسّي, الكايف، ج  -8
 . 10، ص 6الطوسّي, هتذيب األحكام، ج -9
.
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, وهذا يعين أن اإلنتساب إيّل ال ينفعك عند هللا. أمل نشاهد أن بعض أبناء 10ين عنك من هللا شيئاً"هذا املقام: "اي فاطمة, إّنين لن أغ 
مة  األنبياء واألئّمة عليهم السالم مل يكن لديهم أيّة رابطة أو عالقة مع هللا ومل يتمّكنوا من االستفادة من ذلك اجلوهر النورّي والقي

ين إىل قّمة الشرف البشرّي، بدءاً من شخص النيّب األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم وأمري املؤمنني  املعنويّة؟ إّن الذي رفع أولياء الدّ 
وانتهاًء إىل أدىن املراتب عند اآلخرين، هو الطاعة  -الذين هم األسوة املنقطعة النظري يف عامل الوجود -وابقي أهل بيته الطاهرين

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ابلتعظيم يف تشّهد الصالة تقولون: "وأشهد أّن حمّمداً  والعبوديّة هلل تعاىل. لذلك عندما تذكرون 
ب عبده", بداية تذكرون عبوديّته مثّ تذكرون "ورسوله", فالعبوديّة أعلى من الرسالة, والعبوديّة هي أساس وجوهر القضّية, وحنن أيضاً جي

كانت عالية جّداً, فإّن علينا السعي والتحّرك, فال طريق غريه, ولو متّكنت أبصاران من  أن نتحّرك على الطريق نفسه, فهذه القمم, وإن  
إدراك تلك القمم، فعلينا أن نشكر هللا كثرياً، فكيف إذا ُقّدر لنا الوصول؟ ينبغي أن نقطع هذه املسافات مبقدار قدرتنا، فإذا فعلنا 

 . 11ذلك فسنستفيد مبقدار طاقتنا"
 
 حلقيقّية لإلمام احلسني عليه السالم حتريف الصورة ا -3

"أعزّائي, اي شيعة أيب عبد هللا احلسني عليه السالم, إّن احلسني بن علّي عليه السالم يستطيع اليوم أن ينقذ العامل!  اإلمام القائد: 
راف األنظار والقلوب عن الصورة  شريطة أن ال يطال التحريف قضّيته، ال تدعوا املفاهيم واألعمال املضّللة املنحرفة تكون سبباً يف انص

 .12املباركة واملشرقة لسّيد الشهداء, جيب أن نتصّدى للتضليل والتحريف"

 
 . 94، الكراجكّي, التعّجب، ص 143، ص 18ابن أيب احلديد, شرح هنج البالغة، ج  -10
 هـ. ش.  28/5/82م من كالم له يف لقاء مّداحي أهل البيت مبناسبة والدة السّيدة الزهراء عليها السال -11
 هـ. ش.   3/3/74من كالم له يف لقاء العلماء والوّعاظ على أعتاب شهر حمّرم  -12
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 اإلفراط والتفريط يف طرح املسائل السياسّية يف جمالس العزاء  -4
ئرة الكالم واحلوار  "ينبغي لنا اجتناب طرفني متقابلني: فمن جهة, ال ينبغي حذف املسائل السياسّية ابلكامل من دااإلمام القائد: 

واجلهاد اإلعالمّي، وذلك كما كان أيمل األعداء أن نصاب به منذ عشرات السنني، حيث جاءت الثورة اإلسالمّية وأضرمت النريان يف  
ع جوانب خمطَّطاهتم, وأدخلت احلوار والفكر السياسّي إىل نصوص النشاطات الدينّية، ومن جهة اثنية ال ينبغي أن نتصّور أّن املنرب ومجي

التبليغ واخلطابة بني الناس واملؤمنني, جيب أن تكون حول أمريكا وإسرائيل واملسائل السياسّية. كاّل، ألنّه يوجد لدينا تكليف إن مل  
 .13يكن هو األهّم واألكثر ضرورة، فإنّه مهّم وضرورّي وهو قلب خماطبكم, حيث جيب علينا إعمار وإرواء قلبه وروحه وفكره"

 
فعليهم أن يسعوا هلداية الناس حنو املسائل اإلسالمّية, سواء منها  -أيّدهم هللا تعاىل -"وأّما اخلطباء وأرابب املنابرمييّن:  اإلمام اخل

 .14املسائل السياسّية أو املسائل اإلجتماعّية، وأن ال يتخّلوا عن إقامة جمالس العزاء, فنحن أحياء هبذه اجملالس"
 

عاد السياسّية هلذه الشعائر واجملالس تفوق يف أمهّيتها سائر األبعاد واألمور األخرى، وهلذا فليس من العبث ما "إّن األباإلمام اخلمييّن:  
ذا كان يوصينا به بعض أئّمتنا, من إقامة جمالس العزاء عليهم، وأمرهم لنا ابلبكاء واإلبكاء والتباكي، وأّن من يفعل ذلك فإّن له كذا وك

وهرها ليست جمّرد مسألة البكاء والتباكي، وإّّنا هي مسألة سياسّية، كان األئّمة يهدفون من ورائها, ومن  من األجر، فاملسألة يف ج
خالل نظرهتم اإلهلّية إىل األمور, إىل تعبئة هذه الشعوب, وزايدة أواصر التالحم يف ما بينها، وذلك لئاّل تكون عرضة لألخطار يف  

 املستقبل. إّن أغلب 

 
 هـ. ش.  5/11/84يف لقاء العلماء واملبّلغني على أعتاب شهر حمّرم  من كالم له -13
 هـ. ش.   14/8/59، بتاريخ 158، ص 13صحيفة نور، ج  -14
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 .15أحكام اإلسالم، هي أحكام سياسّية"
 

ول األمور  أّن علينا, يف هذا الزمان, أن نتحّدث ح  -من دون أن يكون لديهم سوء نّية -"يتصّور بعض الشباباإلمام اخلمييّن:  
سّيد املعاصرة اجلديدة. إاّل أّن كالم اإلمام احلسني عليه السالم هو كالم متجّدد ومبتكر، وهو يف احلقيقة متجّدد دائماً وال يبلى؛ فإّن 
ظت  الشهداء عليه السالم هو الذي حتّدث بقضااي التجديد واإلصالح، وقّدمها لنا، ويف املقابل فإّن جمالس البكاء هذه هي اليت حف

 .16دماء سّيد الشهداء عليه السالم وهنجه"
 

 االحنراف العمليّ  -األمر الثاين 
"هنا جيب أن نتحّدث بعض الشيء يف خصوص العزاء, واجملالس اليت تُقام ابسم احلسني بن علّي عليه السالم. حنن اإلمام اخلمييّن:  

هذا اإلسم، هو جّيد، فهناك الكثري من العلماء الكبار الذين اعتربوا   ومجيع املتديّنني ال نقول، أبّن كّل عمل يقوم به أّي شخص بذريعة
 .17بعض هذه األعمال غري مقبولة ومنعوها أبنفسهم"

 
"أقول ولألسف, إنّه يف هذه السنوات الثالث أو األربع األخرية، ُيالَحظ وجود بعض األعمال ذات عالقة مبراسم العزاء  اإلمام القائد: 

ممارسات خاطئة جيري الرتويج هلا يف جمتمعنا, يؤّسسون لبعض األعمال ويرّوجوهنا حبيث حيصل التساؤل عند كّل  يف شهر حمّرم، وهي 
 . 18انظر إليها"

 
 وضع األقفال يف األبدان أاّيم العزاء  -1

ّدة منع العلماء العظام ذلك  "يف الزمن الغابر راج بني عواّم الناس عادة وضع األقفال يف أبداهنم أاّيم العزاء! وبعد ماإلمام القائد: 
 فاندثرت هذه العادة

 
 هـ. ش.   14/8/59، بتاريخ 158، ص 13صحيفة نور ج  -15
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 205، ص 15صحيفة نور، ج  -16
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 205، ص 15صحيفة نور، ج  -17
 هـ. ش.  17/3/73لى أعتاب شهر حمّرم من كالم له يف مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" ع -18
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السّيئة, ولكن بدأ الرتويج هلا من جديد، ومسعت أّن بعض األفراد, يف هذا البلد, يضعون األقفال يف أبداهنم! فأّي عمٍل فاسٍد هذا   
 .19الذي يقوم به بعض الناس؟!!"

  
 التطبري -2

آل بيت النبّوة والوالية عليهم السالم، هذا الكالم املنطلق من اإلشفاق  "إّن كالمي إىل الناس املتديّنني من عّشاقاإلمام القائد: 
،  عليهم، أان أشاهد كيف أّن إخالص وحمّبة الناس لسّيد الشهداء أيب عبد هللا احلسني عليه السالم يتعّرضان للجفاء يف احملافل الدولّية

مالن, بسبب أعمال بعض اجلهلة, على أمور بعيدة عن الدائرة  وكيف أّن إدراكهم واعتقادهم العميق مبقام أهل البيت السامي، حي
  الشيعّية واألئّمة العظام عليهم السالم. وأان أرى كيف يتعّرض العزاء على الزهراء الطاهرة عليهاالسالم للحمالت اليت يقودها األعداء

رضون ببعض األعمال اليت ال أساس هلا يف الّدين،  املتعّصبون ووسائل إعالم الشيطان املستعمر. أان أشاهد كيف يتمّسك األعداء املغ 
على أهّنما دين خرايّف، مثّ يظهرون يف إعالمهم بغضهم لنظام اجلمهوريّة اإلسالمّية املقّدس.   -والعياذ ابهلل -فيقّدمون اإلسالم والتشّيع

تسيل منه الدماء، أن جيعل األعداء الذين   هل يرضى الشيعّي احملّب واملخلص الذي يقوم ابلتطبري يوم العاشر ويضرب رأس طفله حّّت 
ميلكون اآلالف من العيون املرتّبصة بعيوبنا، واآلالف من األلسن املسّلطة علينا، جيعلهم يستفيدون من عمله هذا كمستمسٍك لتشويه  

 الذين ضّحوا أبنفسهم  صورة اإلسالم والتشّيع؟ وهل يرضى أن يساهم بعمله هذا يف هدر دماء عشرات اآلالف من الشباب التعبوّيني
 من أجل اإلسالم والتشّيع ونظام اجلمهوريّة اإلسالمّية؟

 
إّن ما نقل عن مراجع السلف هو عدم جواز هذا العمل, إذا كان حيمل ضرراً معتّداً به. أليس اإلستخفاف ابلشيعة يف الفكر الدويّل، 

 ضرراً معتّداً به؟ أال يعدّ 

 
 هـ. ش..  17/3/73حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم   من كالم له يف مجع من علماء -19
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تشويه صورة حمّبة وعشق الشيعة آلل النيّب صلى هللا عليه وآله وسلم املظلومني, وابألخّص العشق الذي ال حّد وال حصر له لسّيد   
ا كان التطبري على شكل عمل فردّي جيري وراء األبواب  الشهداء عليه السالم، ضرراً معتّداً به؟ هل هناك من ضرر أكرب من هذا؟ إذ 

املغلقة، فإّن الضرر اجلسمّي هو مالك احلرمة، ولكن عندما جيري هذا العمل على رؤوس األشهاد وأمام كامريات وأعني األعداء  
اجلسمّي والفردّي، بل هو الضرر  واألجانب، ال بل أمام أعني شبابنا، عند ذلك يصبح الضرر الذي هو معيار احلرمة، ليس جمّرد الضرر 

  اإلعالمّي الكبري الذي يتعّرض حليثّية اإلسالم والشيعة, لقد أصبح اليوم هذا الضرر كبرياً ومعتّداً به، لذلك فإّن التطبري بشكل علينّ 
واإلخالص هم مأجورون إن   واملرافق للتظاهر، حرام وممنوع. طبعاً الذين قاموا هبذه األعمال يف السنوات املاضية انطالقاً من العشق

 . 20شاء هللا ويستحّقون الثواب اإلهلّي بسبب نواايهم"
 

"إّن التطبري عمل غري مشروع، وأان أعلم أّن البعض سيقول لكم: لقد كان من املناسب أن ال يتحّدث فالن عن  اإلمام القائد: 
لرؤوس ابلقامات، إاّل أنّه ال ميكن السكوت على هذا، ولو كانت التطبري، فال عالقة له ابألمر، وقد كان حراّيً به أن يدعهم يضربون ا

مسألة )التطبري( اليت بدأوا يرّوجون هلا يف السنوات املتأّخرة سائدة يف حياة إمامنا الراحل )رضوان هللا عليه( لوقف قطعاً بوجهها 
ئ، وإاّل فما هو معناه؟ وما هي الغاية منه؟ وهل  معرتضاً. إّن قيام البعض بضرب رؤوسهم ابلقامات ليلّطخوا بدمائهم، هو عمل خاط

يعّد ذلك عزاًء؟ نعم اللطم على الرؤوس هو العزاء، فمن نزلت به مصيبة يلطم عفواّيً على رأسه وصدره، وهذا هو العزاء، املتعارف  
بل؟ وهل يعترب ذلك عزاًء؟ إّن التطبري  واملقبول. أّما أن أييت أحدهم ويضرب رأسه ابلسيف لفقده عزيزاً من أعزّته؟ فهل مسعتم هبذا من ق

 يُعترب من 

 
 هـ. ش.  27/3/73جواب على رسالة إمام مجعة أردبيل حّجة اإلسالم واملسلمني مرّوج  -20
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البدع، وال ميّت ذلك إىل الّدين بصلة، وما من شّك أبّن هللا ال يرضى به. رمبا كان السلف من علمائنا ال يستطيعون التصريح بذلك،  
ا اليوم فنحن نعيش حاكمّية اإلسالم وظهوره، فينبغي أن ال نقوم بعمل جيعل من اجملتمع اإلسالمّي احملّب ألهل البيت عليهم وأمّ 

السالم والذي يفتخر ابسم ويّل العصر )أرواحنا فداه( وابسم احلسني بن علّي عليه السالم وابسم أمري املؤمنني عليه السالم ال ينبغي 
 ابقي مسلمي العامل وغري املسلمني، يبدو وكأنّه جمتمع متخّلف وغري منطقّي.أن جنعله يف نظر  

 
ولقد كنت كّلما فّكرت هبذا العمل الذي هو ابلتأكيد عمل غري مشروع وبدعة، كنت أرى نفسي ملزماً ابحلديث عنه أمام الناس، 

, عن كّل شخص يريد التظاهر ابلتطبري. أحياانً كان جيتمع فليكّفوا عن هذا العمل، فإّنين غري راٍض عنه، إّنين غري راٍض, من كّل قليب
عدد من األشخاص يف ركن انٍء ويقومون هبذا العمل بعيداً عن أعني الناس وعن التظاهر بذلك أمامهم، ومل يكن أحد يتدّخل يف  

خيرج اليوم عّدة آالف من الناس  شؤوهنم سواٌء كان عملهم هذا مشروعاً أم غري مشروع، فقد كان يتّم ضمن نطاق حمدود، وأّما أن 
فجأة, يف أحد شوارع طهران أو قّم أو مدن آذربيجان أو خراسان, ويضربوا رؤوسهم ابلسيوف، فإنّنا لن نقبل بذلك، وهذا أمر غري  

نا اإلسالمّية مشروع لن يرضي اإلمام احلسني عليه السالم, أان ال أدري من أين أتيت هذه البدع الغريبة واملنكرة لتنتشر يف جمتمعات
 .21وجمتمعنا الثورّي؟!"

 
 "لقد حتّدثت, منذ سنتني أو ثالث, حول أمور تتعّلق ابلتطبري، وقد تفّهم شعبنا العزيز تلك األمور وعملوا هبا. اإلمام القائد: 

 
 مبسائل اإلحتاد السوفيايّت  يف اآلونة األخرية, نقل يل شخص أمراً الفتاً وعجيباً, وأان بدوري أنقله لكم: يقول أحد األشخاص العارفني

 السابق، والقسم الذي  

 
 هـ. ش.  17/3/73من كالم له يف مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم  -21
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إزالة مجيع   : عندما كان الشيوعّيون حيكمون منطقة آذربيجان السوفياتّية سابقاً، عملوا على-مجهوريّة آذربيجان -يسكن الشيعة فيه
ّل على  اآلاثر اإلسالمّية. فحّولوا املساجد مثاًل إىل خمازن، وبّدلوا احلسينّيات واملراكز الدينّية إىل أشياء أخرى، ومل يبقوا على شيء يد

 اإلسالم والّدين والتشّيع. 
 

سلمني ابلصالة، وال أبداء صالة اجلمعة، وال وأجازوا شيئاً واحداً وهو التطبري! كان قادة الشيوعّيني أيمرون أتباعهم أن ال يسمحوا للم
 حيّق هلم قراءة القرآن وال إقامة العزاء، وال ممارسة أّي عمل دييّن، إاّل أنّه حيّق هلم التطبري.

 
اربة الّدين, ملاذا؟ ألّن التطبري ابلنسبة إليهم عبارة عن وسيلة للتبليغ ضّد الّدين وضّد التشّيع. إّن العدّو قد يستفيد من هذه األمور، حمل

 .22وعندما تدخل اخلرافات تسوء مسعة الّدين األصيل"
 

"ال ينبغي عندما تعرض مسألة حمّقة يف مركز ما، مثّ يقوم املسؤول واملبلغ الواعي واملطلع ببياهنا، أن حيصل على أثر ذلك  اإلمام القائد: 
راٌك بسبب توّهم أّن أصل العزاء لإلمام احلسني عليه السالم فيه إشكال، كما شاهدان األمر يف مسألة التطبري, التطبري من وجهة   حِّ

نظران أمر خمالف للشرع القطعّي، كان على هذا النحو وسيبقى. فقد أعلّنا هذا األمر وأيّدان فيه العظماء. وبعد ذلك شاهدان بعض 
راماً، إاّل أنّه ليس واجباً، فلماذا يوجد دافع  األعزّاء يعملون عكس ذلك, هنا وهناك! ولكن لنفرض أّن التطبري ال إشكال فيه وليس ح

  يف بعض األماكن هلذه األمور اليت يعّد بعضها ّتّلفاً؟ وحّّت األمور اليت ال حتمل بعض جوانب التخّلف، فإهّنا تؤّدي, يف عامل اليوم،
ازلنا وانتشرت ينب شبابنا وبناتنا، تؤّدي إىل وجود  ويف اإلعالم املعاصر ويف الثقافة العاملّية الرائجة ويف األفكار الفلسفّية اليت دخلت من

رّدات فعل غري مناسبة. هذه األمور ليست من ضروراّيت الشرع وبديهّياته لنقول بوجوب التصريح هبا سواء قبلها العامل أو مل يقبلها، 
 على األقّل هي أمور مشكوك  

 
 هـ. ش.  1/1/76مييّن )رضوان هللا عليه( يف مشهد املقّدس من كالم له يف االجتماع الكبري للناس يف صحن اإلمام اخل -22
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 . 23فيها, فّكروا يف هذا املوضوع وقوموا مبا ينبغي.."
 

"اإلسالم هو دين منطقّي وأكثر املفاهيم منطقّية يف اإلسالم هي مفاهيم الشيعة، إهّنا مفاهيم راسخة, لقد سطع  اإلمام القائد: 
يف عصره وزمانه، مل يكن أحد جيرؤ على القول أبّن منطقهم ضعيف... انظروا إىل مصّنفات املرحوم   املتكّلمون الشيعة كالشمس كلٌّ 

شرف الّدين يف زماننا احلاضر, وكتاب الغدير للمرحوم العاّلمة األمييّن املعاصر أيضاً, أينما وّجهت وجهك فيها فثّمة استدالالت 
يس فقط تفتقر إىل االستدالل, بل إهّنا أشبه شيء ابخلرافة، هذا هو اخلطر الذي يهّدد  حمكمة، هذا هو التشّيع، ملاذا يرّوجون ألعمال ل

 عامل الّدين ومعارفه، وينبغي على مُحاة الّدين والعقيدة اإللتفات إليه. 
 

تحّدث يف  كما ذكرت, هناك عدد من الناس سيسمعون هذا الكالم, ويقولون يف أنفسهم, ال عن سوء نّيٍة: كان جيدر بفالن أن ال ي
هذا األمر. كاّل, فأان من جيب أن يتحّدث به، فمسؤولّييت أكرب من مسؤولّية اآلخرين، وأيضاً جيب على السادة العلماء قطعاً أن 

 يتحّدثوا هبذا األمر.
 

لومة الئم، ولو لقد كان إلمامنا الراحل مواقف حازمة وصارمة، كان أينما رأى مسألة فيها احنراف يتحّدث بشأهنا بصرامة, وال خيشى 
 كانت هذه األمور سائدة يف زمانه أو كانت رائجة, كما هي اليوم, فإنّه كان سيتحّدث بشأهنا يقيناً. 

 
منون  مثّة أشخاص متعّلقون هبذه األمور سيستاؤون من الطريقة اليت حتّدثت هبا عن تلك األمور احملّببة لديهم، إهّنم يف غالبّيتهم أفراد مؤ 

 . 24لشيء, ولكّنهم خمطئون" وصادقون وال يرمون
 
 القيام حبركات تؤّدي إىل توهني الزايرة  -3

 "لقد ظهرت مؤّخراً بدعة غريبة غري حمّبذة, يف ابب الزايرة,اإلمام القائد: 

 
 هـ. ش.  27/12/83من كالم له أثناء لقاء جملس خرباء القيادة  -23
 هـ. ش. 17/3/73وبوير أمحد" على أعتاب شهر حمّرم من كالم له يف لقاء مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه  -24
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حيث يقوم البعض ابإلنبطاح أرضاً عند مدخل مقام األئّمة املقّدس، مثّ يزحفون على صدورهم ليصلوا إىل املرقد الشريف, كّلنا يعلم  
له وسلم، كما أّن إمامنا الصادق عليه السالم  أّن أئّمة اهلدى عليهم السالم كانوا يزورون املرقد الطاهر للرسول األكرم صلى هللا عليه وآ 

قد  واإلمام موسى بن جعفر عليه السالم، وابقي األئّمة عليه السالم كانوا يزورون املرقد الطاهر لإلمام احلسني عليه السالم، وكذلك املرا
والفضالء، هل مسعتم أّن إماماً أو عاملاً  الطاهرة ألهل البيت عليه السالم يف العراق وإيران, أصبحت مزارات يؤّمها العلماء والفقهاء

كان ينبطح أرضاً عند دخوله حرم أحد املراقد ويزحف حنو الضريح؟ لو كان هذا األمر مستحسناً وحمّبذاً ومقبواًل ألقدم عليه أئّمتنا  
 الكبري واجملتهد املفّكر الفّذ، أنّه كان وعلماؤان. وقد نُقل أيضاً عن املرحوم آية هللا العظمى الربوجردّي )رضوان هللا تعاىل عليه( العامل

مينع تقبيل عتبات املراقد, رغم أّن ذلك قد يكون مستحّباً، وحيتمل أن تكون الرواايت قد نقلت مسألة تقبيل العتبات، يف كتب 
ملرحوم الربوجردّي كان مينع الناس  األدعية واملصادر الروائّية, حسبما يتبادر إىل ذهين. فبالرغم من أّن ذلك قد يكون مستحّباً, إاّل أّن ا

 عنه لكي ال يظّن البعض أهّنم يسجدون هلا وال يشّنع األعداء على الشيعة.
 

واليوم يقوم البعض, يف املرقد الطاهر لإلمام علّي بن موسى الرضا عليه السالم ابإلنبطاح أرضاً عند دخوهلم, والزحف حنو مائيت مرت 
فهل يعّد هذا العمل صحيحاً؟ كاّل إنّه عمل خاطئ، إنّه توهني ابلّدين والزايرة. من الذي ينشر هذه   حّّت يصلوا إىل الضريح املطّهر،

 .25البدع بني الناس؟ رمبا كان ذلك أيضاً من صنع األعداء، اشرحوا هذه األمور للناس، وأنريوا أذهاهنم"

 
 هـ. ش 17/3/73" على أعتاب شهر حمّرم من كالم له يف لقاء مجع من علماء حمافظة "كهگيلويه وبوير أمحد -25
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 الفصل السابع: مثرات وبركات جمالس الذكر والعزاء ألهل البيت عليهم السالم 
"املقولة األخرى اليت ميكن احلديث عنها, مبناسبة حمّرم, هي أّن مراسم عزاء اإلمام احلسني عليه السالم وفضل إحياء  اإلمام القائد: 

ما ميّيز الشيعة من سائر إخواهنم املسلمني، فمنذ أن أصبحت ذكرى مصيبة اإلمام احلسني عليه السالم ُسنًَّة  ذكرى عاشوراء، من أهّم 
يُعمل هبا، تفّجرت الفيوضات واملعنواّيت يف قلوب وأذهان حميّب أهل البيت عليهم السالم، وما زالت تتفّجر إىل يومنا هذا, وستبقى  

 .  1كذلك بفعل ذكرى عاشوراء"
 

 تربية اإلنسان كما يريده اإلسالم  -األّول  األمر
"إهّنم ال يدركون أّن هذه اجملالس وهذا البكاء يهّذب ويصنع اإلنسان الصاحل! إّن جمالس العزاء هذه لسّيد الشهداء  اإلمام اخلمييّن:  

 .2عليه السالم إّّنا هي إعالم ضّد الظلم والطاغوت"
 

 لس إىل هذه األمور )القرآن والّدين  "ينبغي أن تشري هذه اجملااإلمام القائد: 

 
 هـ. ش.  17/2/73من كالم له يف لقاء مسؤويل هيئات جند اإلسالم يف أحناء البالد  -1
 . 201، ص 9صحيفة نور، ج  2
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ملا يقال   واملعارف اليت ضّحى اإلمام احلسني من أجلها(, قارنوا هذه املسألة بذلك اجمللس الذي جيلس فيه املستمع ملّدة ساعتني يستمع
من البداية إىل النهاية ولكّنه ال حيصل على شيء. إّن بعض اجملالس على هذا النحو، لذلك ال يكفي شكل ومظهر اجمللس، بل ينبغي  

 أن تكون روح اجمللس حتمل هذا املعن أيضاً, كيف يتحّقق هذا األمر؟
 

لسكم مّدة ثالث سنوات, مثاًل، فال ينبغي أن خيرج يف ... ينبغي أن تكون خطاابتكم ومنابركم بّناءة، فإذا حضر شخص إىل جم
أن   هنايتها كالعوام. ينبغي أن خيرج وهو ميتلك فهماً ووعياً وإدراكاً. ينبغي أن يكون املنرب وسيلة لبناء اإلنسان وبناء الفكر... ينبغي

ة اليت يشارك فيها، على أساس خّط وهنج واضح، يتحّرك اخلطيب, من بداية اليوم األّول حّّت يوم العاشر، أو يف اجللسات األسبوعيّ 
 . 3وكأنّه يف صّف تدريسّي..."

 
 إجياد روحّية اجلهاد والشهادة  -األمر الثاين 

"إّن جمالس العزاء والراثء هذه لسّيد املظلومني, الذي ضّحى بروحه وأوالده وأصحابه, يف سبيل هللا ولرضاه، واحلديث  اإلمام اخلمييّن:  
تعّرض له، هي اليت خّرجت هؤالء الشباب الذين يتوّجهون إىل اجلبهات ويطلبون الشهادة ويفتخرون هبا، وحيزنون  عن الظلم الذي 

ّيد حلرماهنم منها، وهي اليت تصنع تلك األّمهات الاّليت يفقدَن أبناءهنَّ مثّ يُظهرن اإلستعداد لتقدمي أبنائهنَّ اآلخرين. إّن جمالس س
دعاء كميل وغريه من األدعية, هي اليت تصنع هذا الشعب على هذه الشاكلة. وقد شّيد اإلسالم, منذ  الشهداء وجمالس الدعاء مثل

 البداية, هذا األساس حبيث ميضي إىل األمام هبذه العقيدة وهبذا الربانمج, وإذا ما فهموا حّقاً ما 

 
 هـ. ش.  19/2/80من كالم له يف لقاء مسؤويل هيئات جند اإلسالم يف أحناء البالد  -3
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هي القضّية، وما هو اهلدف من مراسم العزاء، وملاذا اكتسب هذا البكاء كّل هذه القيمة واألجر عند هللا، فحينئٍذ سوف ال ينعتوننا  
 . 4أبنّنا أّمة البكاء بل يعتربوننا شعب املالحم"

 
هر وانتهاًء ابلشيخ العجوز ابن الثمانني، وهو بذلك  "إّن شعبنا ضّحى يف سبيل هللا بدءاً من الطفل ذي السّتة األشاإلمام اخلمييّن:  

 يقتدي برجل التاريخ العظيم سّيد الشهداء عليه السالم.
 

يعلم طبيعة   -سالم هللا عليه-لقد عّلمنا سّيد الشهداء ما ينبغي فعله يف مواجهة الظلم واجلور واحلكومات اجلائرة. فمنذ البداية كان
ي له التضحية جبميع أهل بيته وأصحابه من أجل اإلسالم. ولكّنه كان يعلم مثرة هذه التضحيات الطريق الذي اختاره, وأنّه ينبغ

ونتائجها الطّيبة. ولو مل تكن هذه النهضة، هنضة اإلمام احلسني عليه السالم, لتسّن ليزيد وأتباعه خداع الناس وتعريفهم ابإلسالم  
 منذ البداية, وكانوا يضمرون احلقد على أئّمة املسلمني وحيسدوهنم.بشكل مقلوب, إذ إهّنم مل يكونوا يؤمنون ابإلسالم  

 
إّن تضحيات سّيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه، هزمت احلكم األموّي، إذ مل ميض وقت طويل حّّت تنّبه الناس إىل عظمة الفاجعة 

ك إىل قلب األوضاع ضّد بين أمّية, إضافة إىل ذلك  واملصيبة اليت ارتكبت حبّق آل بيت الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد أّدى ذل
قّلة  فإّن واقعة كربالء قد عّلمت اإلنسانّية على مّر التاريخ أبّن طريق العّز والكرامة هو هذا وال شيء سواه، وعّلمتهم أن ال خيافوا من 

كبرياً, ولكن من انحية الكيف انقص, أو هو ال شيء,  العدد، ألّن األرقام ال طائل منها, بل املهّم هو نوع األرقام، فإّن الكّم قد يكون  
 . 5وابلعكس قد يكون العدد قلياًل ولكن الكيفّية عالية وعظيمة"

 
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -4
 هـ. ش.  25/7/61، بتاريخ 17صحيفة نور، ج  -5
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قّلة العدد يف ميدان احلرب، وأن ال هناب الشهادة, فكّلما مسا  "لقد أوضح لنا سّيد الشهداء واجبنا: أن ال خنشىاإلمام اخلمييّن:  
عقل اإلنسان وهدفه، زادت معاانته ابملقدار نفسه... إنّنا ال نستطيع أن نستوعب حجم هذا اإلنتصار, غري أّن العامل سيدرك يف ما  

 ستواجهها الثورة مبقدار عظمة ذلك اإلنتصار  بعد حجم اإلنتصار الذي حّققته أّمتنا، جيب أن نتوّقع حجم املصائب واملعاانة اليت
اليت فقدت مصاحلها يف هذا البلد, وإن   -الذي حصل, ومبقدار هذا اجلهاد الذي نقوم به, علينا أن ال نتوّقع أن تكّف القوى الكربى

أن نكون يف مأمن من   -ر العظيمبعد هذا اإلنتصا  -عن إيذائنا, وخلق املتاعب لنا. علينا أن ال نتوقع -شاء هللا ستفقدها يف املنطقة
 .6مؤامرات األعداء, وحنن أيضاً, كما كّنا يف السابق, ينبغي أن نكون اليوم"

 
"لقد أعلن شعبنا للعامل, ومنذ انطالقة ثورته، أبنّه يتطّلع إلقامة اجلمهوريّة اإلسالمّية، ويسعى إىل حتقيق استقالله اإلمام اخلمييّن:  

رقّية والالغربّية", لقد أعلّنا للعامل أمجع أبنّنا لسنا حتت وصاية أمريكا وال روسيا وال أيّة قّوة أخرى, أنّنا الكامل يف ضوء مبدأ "الالش
 نعتمد على أنفسنا ونستظّل بظالل إرادة هللا تبارك وتعاىل ولواء التوحيد، الذي هو لواء اإلمام احلسني عليه السالم. 

 
فيذه وحتقيقه بكّل صدق وإخالص، اضطرب العامل وأخذ يعاديكم, فال بّد من اإللتفات إىل عندما أعلنتم هذا للعامل وعملتم على تن

هذا املعن منذ البداية, وهو أنّنا على أهبة اإلستعداد للشهادة, مثلما هنض سّيد الشهداء يف مواجهة كّل تلك احلشود والعّدة والعدد 
ي حرموان فيه من ثّلة من كبار أئّمة اجلمعة يف خمتلف أحناء البالد, يعلنون بكّل  حّّت استشهاده, وأنتم ترون اآلن ويف الوقت نفسه, الذ

 . 7صدق أبهّنم سيواصلون مهامَّهم حّّت الشهادة"

 
 هـ. ش.  25/7/61، بتاريخ 17صحيفة نور، ج  -6
 املصدر نفسه. -7
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ودة, وأُدخلت بوساطة أانٍس غري مطّلعني على اإلسالم, "طبعاً ال بّد من تصفية بعض املسائل السّيئة اليت كانت موجاإلمام اخلمييّن:  
 ولكن اإلحتفال مبراسم العزاء جيب أن يبقى بنفس احلالة, وعلى اخلطباء, بعد احلديث عن األوضاع اجلارية, أن يقرأوا املراثي كما كانوا

 يقرأوهنا سابقاً حّّت يهّيئوا الناس للتضحية.
 

ماء الشعوب اإلسالمّية, وإّن مواكب عاشوراء هذه هي اليت تثري الناس وتعّبئهم ألجل اإلسالم إّن دم سّيد الشهداء هو الذي حّرك د
 .8وحفظ األهداف اإلسالمّية, جيب أاّل حيصل الكسل يف تلك األمور" 

 
 تعبئة الناس يف وجه الظاملني   -األمر الثالث 

وطوال التاريخ, تنظيماً خاّصاً، ويف إيران اليت هي مهد التشّيع  "كانت جمالس العزاء تكتسب, يف الدول اإلسالمّية اإلمام اخلمييّن:  
واإلسالم والشيعة، كانت جمالس العزاء تواجه احلكومات اليت توالت على إزالة أساس اإلسالم والعلماء, وإّن الشيء الوحيد الذي كان  

 . 9خييف أولئك, هو هذه اجملالس واملواكب احلسينّية"
 

رّة األوىل اليت اعتقلوّن فيها يف قم، كان بعض رجال األمن يقول يل يف السيارة، لقد جئنا العتقالك وحنن خنشى  "يف املاإلمام اخلمييّن:  
 من هذه اخليم املنصوبة, هنا يف قّم, خوفاً من وصول اخلرب إىل مسامع الناس, فال نستطيع القيام مبهمتنا. وبغّض النظر عن هؤالء، فإنّ 

 هذه اخليم, إّن القوى الكربى ّتشى هذا التنظيم بدون أن تكون هناك يد واحدة جتمع كّل هؤالء القوى الكربى ّتشى هي أيضاً 
 الناس، بل إّن أبناء الشعب يتالمحون من تلقاء أنفسهم يف أرجاء البالد، 

 
 هـ. ش.  4/8/60، بتاريخ 204، ص 15صحيفة نور، ج  -8
 . 217، ص 6صحيفة نور، ج  --9
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يف أاّيم عاشوراء ويف شهري حمّرم وصفر ويف الشهر املبارك. فهذه اجملالس هي اليت جتمع أبناء الشعب مع بعضهم, يف هذا البلد الواسع 
فإذا أراد شخص أن يقّدم خدمة لإلسالم، وأراد أن يصرّح مبوضوع فإنّه ينتشر يف مجيع أرجاء البالد بوساطة هؤالء اخلطباء وأئّمة 

لناس حتت هذا البريق اإلهلّي واحلسييّن، إىل حتقيق هذا اإلنتظام الواسع, يف حني أّن القوى الكربى,  اجلمعة واجلماعة، فيؤّدي اجتماع ا 
مع  إذا أرادت أن تقيم جتّمعاً يف مناطقها، فإّن هذا اإلجتماع ال يتّم إاّل بعد جهود كبرية قد تستغرق عّدة أاّيم أو عّدة أسابيع، فيجت

سون ألفاً بعد نفقات كثرية وجهود كبرية، ليستمعوا إىل حديث ذلك الشخص الذي يريد أن عدد نفرتض أنّه مائة ألف شخص، أو مخ
د  يتكّلم, ولكّنكم ترون أنّه مبجّرد أن حتدث قضّية يف مدينة بل يف مجيع أرجاء البالد، فإّن مجيع شرائح الشعب واملشاركني يف عزاء سيّ 

ه اجلهود واإلعالم، وذلك بفضل جمالس العزاء هذه اليت جعلت أبناء الشهداء ستجتمع بدون أن تكون هناك حاجة إىل كّل هذ
 . 10الشعب يتالمحون، فبكلمة واحدة ّترج من فم سّيد الشهداء سالم هللا عليه نرى اجلميع جيتمعون"

 
ن أن يتحّملوا الثواب العظيم  "لعّل املتأثّرين ابلغرب يقولون لنا إنّنا "شعب البكاء"، ولعّل إخواننا أيضاً ال يستطيعو اإلمام اخلمييّن:  

الذي حتمله قطرة واحدة من الدمع, والثواب الكبري الذي يتمّخض عنه جملس عزاء واحد, لعّلهم ال يستطيعون هضم تلك األمور اليت  
األدعية ذكرت لألدعية والثواب الذي ذكر لسطرين من الدعاء. إهّنم ال يستطيعون إدراك ذلك وهضمه. إّن اجلانب السياسّي من هذه 

وهذا التوّجه إىل هللا وتوّجه مجيع الناس إىل نقطة واحدة, كّل ذلك هو ما يعّبئ الشعب للهدف اإلسالمّي. إّن جملس العزاء ليس هدفه  
 علماً أّن هذا اهلدف مقصوٌد أيضاً ويستتبع  -البكاء لسّيد الشهداء واحلصول على الثواب

 
 ش. هـ.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -10
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بل إّن املهّم هو اجلانب السياسّي الذي خّطط له أئّمتنا, يف صدر اإلسالم, كي يبقى حّّت النهاية، وهو أن يكون   -األجر األخروّي  
اإلجتماع حتت لواء واحد، وحتت فكرة واحدة، وليس إبمكان أّي شيء أن يرتك أتثرياً يف هذا اجملال مبقدار ما يرتكه العزاء لسّيد  

 .  11ه"الشهداء في
 

"لو أدركوا ما فعلته األدعية اليت وصلت إلينا عن اإلمام السّجاد عليه السالم، الذي فقد كّل ما ميلك يف كربالء, وكان اإلمام اخلمييّن:  
ن أّمتنا  يعيش يف ظّل حكومة هتيمن على كّل شيء, وكيف أّن من شأن تلك األدعية تعبئتنا, َلَما استهانوا هبا أبداً, ولو أّن املثّقفني م

تمع  أدركوا ما هي اجلوانب اإلجتماعّية والسياسّية هلذه اجملالس وهذه األدعية وهذه األذكار، ملا تساءلوا: ملاذا نقوم هبذا العمل؟ لو اج
ك هذه خرداد, إّن من ميتل  15كافّة املثّقفني وكّل املتأثّرين ابلغرب ومجيع أصحاب السلطة، ملا كان إبمكاهنم إجياد حادثة أخرى مثل 

 .12القّوة هو من احتشدان اآلن مجيعاً حتت لوائه"
 

"هل تعرفون شيئاً يف العامل يستطيع أن يوجد اإلحتاد واإلنسجام يف األّمة أكثر من هذه اجملالس؟ وهل تعرفون شعباً  اإلمام اخلمييّن:  
ه سّيد الشهداء عليه السالم سبط الرسول األعظم  ميتلك مثل هذا العامل املوجد لإلحتاد؟ ومن الذي أوجد هذا اإلحتاد واإلنسجام؟ إنّ 

ة، صلى هللا عليه وآله وسلم, إّن املواكب واملآمت احلسينّية، ّترج يوم اتسوعاء ويوم عاشوراء يف مسريات عظيمة يف مجيع الدول اإلسالميّ 
ه التجّمعات يف كّل تلك البالد؟ علماً أبنّه  كاهلند وابكستان وأندونيسيا والعراق وأفغانستان وغريها, فمن يستطيع أن ينّسق إلقامة هذ

 .13جيب أن حتافظ هذه املواكب على وجهتها الشرعية, واملهّم أن حتافظوا على هذا التالحم وهذا اإلحتاد"

 
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -11
 املصدر نفسه. -12
 هـ. ش.   29/8/58، بتاريخ 217، ص 10صحيفة نور، ج  -13



82 

 

 التمهيد النطالقة الثورات اإلسالمّية -مر الرابع األ
"ال يعتقدّن أحد أنّه لو مل تكن هذه اجملالس احلسينّية ومواكب اللطم على الصدور والنواح والنحيب, كان ميكن وجود  اإلمام اخلمييّن:  

 . 14قوم إبجياد مثل تلك احلادثة"خرداد(, وال يوجد يف العامل قّوة إاّل قّوة دماء سّيد الشهداء عليه السالم ت 15حادثة )
 

"لقد كانت انطالقة الثورة يف اخلامس عشر من خرداد أيضاً من بركات ثورة عاشوراء, فبعد مضي اثنني وثالثني عاماً اإلمام القائد: 
خلامس عشر من  على واقعة اخلامس عشر من خرداد، عاد شهر خرداد ليتزامن مع شهر حمّرم احلرام, لقد استطاع اإلمام العظيم يف ا

هـ. ق، من خالل االستفادة من واقعة عاشوراء وحمّرم أبحسن صورة، أن   1383خرداد واملصادف للثاّن عشر من حمّرم احلرام عام 
 يطلق من أعماقه نداء احلّق ليصل إىل أمساع الناس ويوجد حتّواًل فيهم. 

 
اطق األخرى هم هؤالء احلسينّيني أنفَسهم، فهؤالء كانوا أّول من  يف ذلك اليوم كان شهداؤان األوائل يف طهران وورّامني وبعض املن

كيف استخلص   1979حيث تعّرضوا هلجوم أعداء عاشوراء, ولقد شاهدمت يف عام  15استشهد يف واقعة اخلامس عشر من خرداد
ن الشعب؟ وهكذا حصل، فإّن اإلمام العظيم مفهوم "انتصار الدم على السيف" من بني مفاهيم حمّرم, وكيف خّلصه وغّذى به أذها

الشعب اإليراّّن أخذ الدرس من عاشوراء, وسار على هنج احلسني بن علّي عليه السالم وكانت الغلبة يف النهاية للدم على السيف، 
 وهذا األمر يعّد من الكرامات العظيمة لنهضة

 
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -14
ألقى اإلمام اخلمييّن قدس سره خطابه يف املدرسة الفيضّية واستعرض فيه املصائب  1963حزيران  3(: يف 1963حزيران  5اخلامس عشر من خرداد ) -15

يّة  وإسرائيل حّّت تطالب مدير اليت أحلقتها العائلة البهلويّة ابلبالد, وفضح العالقات السرّيّة بني الشاه والكيان الصهيوّّن, قائاًل: "ما هي العالقة بني الشاه 
من أنصار اإلمام يف  األمن بعدم التعّرض إلسرائيل...فهل أّن الشاه إسرائيلّي؟!", وقع هذا الكالم كاملطرقة على رأس الشاه وابدرت قّوات أمنه ابعتقال مجع

سجن القصر. اثرت اجلماهري الرابع من حزيران, ويف فجر يوم اخلامس من حزيران داهم رجال الكومندوس منزل اإلمام اخلمييّن العتقاله ووضعوه يف  
يران كان خرب اعتقال  وانطلقت حنو منزل قائدهم ففتحت قّوات النظام أسلحتها الّناريّة عليها وجرى محّام من الدم يف املدينة. ويف صباح اليوم اخلامس من حز 

. وكان هذا اليوم يوم انطالقة الشعب يف الثورة اإليرانّية  اإلمام قد وصل إىل طهران ومشهد وشرياز وسائر املدن ممّا فّجر أوضاعاً مشاهبة يف تلك املدن
 اإلسالمّية. وقد وّجهت هذا اإلنتفاضة ضربة لإلستقرار والضماانت اليت أعطاها الشاه ألمريكا.
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 . 16اإلمام احلسني عليه السالم"
 

أحدث انفجاراً عظيماً ال جند له نظرياً يف أّي مكاٍن  "لقد بلغنا درجة عالية حبيث إّن شعبنا قام بثورته دفعًة واحدًة، و اإلمام اخلمييّن:  
آخر. لقد حدث هذا التحّول الكبري يف شعب كان كّل شيء فيه مرتبطاً )ابألجنيّب(، وكان هذا النظام السابق قد فقد كّل شيء، 

حيدث دفعًة واحدًة بربكة هذه اجملالس اليت وفقد الكرامة اإلنسانّية هلذا البلد، فجعل مجيع أموران ترزح حتت قيود التبعّية، وإذا ابنفجار 
كانت جتمع كّل البلد، وكّل أبناء الشعب مع بعضهم البعض، فكان اجلميع ينظرون إىل نقطة واحدة؛ جيب على السادة اخلطباء وأئّمة  

أحد أنّنا شعب البكاء, بل اجلمعة واجلماعة أن يشرحوا للشعب أمهّية هذه اجملالس أكثر من هذا املقدار الذي أعرفه, كي ال حيسنّب 
 .17سنة" 2500حنن شعب استطاع هبذا البكاء أن يقضي على امرباطوريّة عمرها 

 
"جيب أن نقول يف ما يتعّلق بقضّية حمّرم وعاشوراء أّن روح ثورتنا ووجهتها الكلّية والداعم األساس النتصارها، كان هو  اإلمام القائد: 

 السالم واملسائل املتعّلقة بعاشوراء. هذا التوّجه إىل أيب عبد هللا عليه
 

أن حيّرك   -حّّت لو كان مرتافقاً إبميان عميق -قد يصعب, ابلنسبة إىل البعض, إدراك هذه املسألة, إاّل أهّنا احلقيقة, ال ميكن ألّي فكر
 .18يشعرون أنّه تكليفهم"هذه التجّمعات املليونّية العظيمة حبيث جيعلهم يضّحون بكّل شيء من دون أّي ترّدد, يف سبيل ما 

 
أي   -"لقد ربط اإلمام )رضوان هللا تعاىل عليه( يف مرحلتني, مسألة الثورة مبسألة عاشوراء: املرحلة األوىل يف بداية الثورةاإلمام القائد: 
  -42أاّيم حمّرم عام 

 
 هـ. ش.   3/3/74من كالم له يف لقاء العلماء والوّعاظ على أعتاب شهر حمّرم  -16
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -17
 هـ. ش.  11/5/68من كالم له يف لقاء مجع من العلماء وأئّمة اجلمعة واجلماعة والوّعاظ يف طهران على أعتاب شهر حمّرم  -18
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املرحلة الثانية يف أواخر  حيث كان منرب توضيح مسائل الثورة، احلسينّيات وجمالس العزاء وهيئات اللطم وعزاء القارئني وذكر املصيبة, و 
حيث أعلن اإلمام )رضوان هللا تعاىل عليه( عن ضرورة إحياء شهر حمّرم وطلب من الناس إقامة اجملالس,  -57أي حمّرم عام  -الثورة

لثورة  وأطلق على هذا الشهر، شهر انتصار الدم على السيف، فأوجد هذا الطوفان العظيم العاّم والشعيّب من جديد، أي أّن أحداث ا
 . 19اليت اكتست روحاً وتوّجهاً حسينّياً، قد ارتبطت أبحداث ذكر املصيبة احلسينّية وذكر اإلمام احلسني عليه السالم"

 
"لقد انتصرت ثورتنا بربكة اإلمام احلسني عليه السالم، فهل األمر غري هذا؟ لو مل تكن جمالس حمّرم، ولو مل تكن  اإلمام القائد: 

 . 20 تكن جلسات اخلطابة, طوال هذه األعوام الطويلة، ملا وصلت هذه الثورة إىل النصر أبداً"جلسات العزاء، ولو مل
 

 إجياد القدرة على املقاومة مقابل األعداء  - األمر اخلامس 
ليت حتيكها مجيع "إّن جمالس العزاء احلسينّية هي الوسيلة الوحيدة, يف العامل, اليت تستطيع إبطال كّل هذه املؤامرات ااإلمام اخلمييّن:  

 .21القوى الكربى, من مجيع اجلوانب, على هذا الشعب"
 

"إّن نعمة هبذه العظمة من شأهنا أن تفعم القلوب ابإلميان اإلسالمّي, وبفضل هذه النعمة ابت الظلمة الذين شهدهم  اإلمام القائد: 
وف الذي بدأ منذ عهد خلفاء بين أمّية ما زال مستمرّاً  التاريخ خيشون عاشوراء وخيشون ذكرى اإلمام احلسني عليه السالم، وهذا اخل

 إىل يومنا هذا، وقد شاهدمت ّنوذجاً من ذلك إاّبن ثورتنا، فعندما كان حيّل حمّرم كانت أجهزة النظام البهلوّي الرجعّي الكافر

 
 هـ. ش.  11/5/68أعتاب شهر حمّرم من كالم له يف لقاء مجع من العلماء وأئّمة اجلمعة واجلماعة والوّعاظ يف طهران على  -19
 هـ. ش.  11/12/64لقاء اإلمام القائد مع جمموعة القارئني  -20
 هـ. ش.  30/3/61، بتاريخ 16صحيفة نور، ج  -21
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الفاسد تشعر ابلعجز، وأدركت أّن عجزها انجم عن حمّرم. وقد أشارت بعض التقارير اليت خّلفها النظام البائد, إىل ّتّبط أجهزته   
تباكها مع حلول شهر حمّرم، وقد عرف إمامنا العظيم رضوان هللا عليه، ذلك الرجل احلكيم الفّذ املؤمن، عرف كيف يستفيد من  وار 

 تلك الواقعة حتقيقاً ألهداف اإلمام احلسني عليه السالم، وهذا ما فعله.
 

مامنا الدم ينتصر على السيف بفضل شهر حمّرم إّن شهر حمّرم شهر ينتصر فيه الدم على السيف، وانطالقاً من هذا املنطق جعل إ
احلرام. إنّه ّنوذج عشتموه أبنفسكم, وجيب على اجلميع أن يستفيد من هذه النعمة, سواٌء كانوا من عموم الناس, أو كانوا من العلماء 

 .22وطلبة العلوم الدينّية"
 

حمّرم, احرصوا على بقاء حمّرم حّياً... إّن كّل ما لدينا هو من حمّرم ومن   "عليكم االهتمام ابلتبليغ أيّها السادة! إنّه شهراإلمام اخلمييّن:  
هذه املآمت. جمالس تبليغنا هي أيضاً من بركات حمّرم, ومن بركات دماء سّيد الشهداء عليه السالم وشهادته. علينا أن نصل إىل أعماق  

 حّّت يومنا هذا. فلومل تكن جمالس الوعظ واخلطابة والعزاء واملآمت وهذه  هذه الشهادة وأتثريها، ونربهن للعامل أبّن أتثريها ال زال فاعالً 
التجّمعات، ملا انتصرت بالدان. لقد انتفض اجلميع حتت لواء اإلمام احلسني عليه السالم واليوم أيضاً تشاهدون أّن اجلميع يبّثون 

 .23احلماس يف جبهات القتال بوحي من حّب احلسني عليه السالم"
 

 إجياد حاكمّية اإلسالم وحفظ النظام اإلسالميّ  -السادس  األمر 
"إّن الذي يظهر من رواايت سرية األئّمة عليهم السالم وما تشري إليه الشواهد املتعّددة, أّن األئّمة عليهم السالم كانوا اإلمام القائد: 

 عازمني, بشكل جّدّي, على إجياد النظام 
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ومعرفته. فهم أرادوا حقيقة إقامة النظام اإلهلّي, فإذا أقيم فذاك تقدير   -كما يُتصّور  -اإلسالمّي, وهذا العمل ال يتناىف مع علم اإلمام 
اإلهلّي يف العلم اإلهلّي بوساطة اختالف الشروط, وحنن لسنا يف صدد البحث حول هذا املوضوع اآلن. بشكل   إهلّي, وخيتلف التقدير

عاّم, ال شّك يف أّن حركتهم عليهم السالم كانت ألجل هذا املقصد, واليوم وجد هذا النظام يف جمتمعنا بربكة تلك الثورة. لو مل تنتشر  
 عليه السالم وذكره وذكر مصائبه وحوادث عاشوراء، فمن غري املعلوم أن تنتصر الثورة يف هذه  يف جمتمعنا مسألة عشق اإلمام احلسني

لعامل  املّدة الزمانّية القصرية وهبذه الكيفّية. لقد كان هذا األمر عاماًل مؤثّراً بشكل كبري يف انتصار الثورة، وقد استخدم إمامنا هذا ا
 .24ني بن علّي عليه السالم"لتحقيق هذا اهلدف الذي قام من أجله احلس

 
"إّن الذي وّجه ثورتنا وينبغي أن يوّجهها اليوم، هو ذلك الشيء الذي ألجله قام احلسني بن علّي عليه السالم. حنن  اإلمام القائد: 

د الشاب الذي  اليوم, نقيم العزاء لشهدائنا الذين استشهدوا يف جبهات متعّددة يف سبيل هذا النظام واحلفاظ عليه, إّن ذلك الشهي 
قضى يف احلرب املفروضة, أو يف مواجهة األعداء واملنافقني والكّفار, مبختلف أشكاهلم, فال شبهة لدى أحد من الناس بكونه شهيداً، 

فهو شهيد طريق هذا النظام، وقد استشهد ألجل احلفاظ على هذا النظام وهذه الثورة وألجل تثبيتهما، مع أّن وضع وحال شهداء 
تلف عن وضع وحال شهداء كربالء الذين هنضوا وكانوا يف غربة ووحدة كاملة، ومل يلقوا على ذلك تشجيعاً من أحد، بل كان اليوم خي

اجلميع وحّّت كبار الوجهاء يف اإلسالم, مينعوهنم من ذلك. ومع كّل هذا كان وجودهم يفيض ابإلميان والعشق الذي دفعهم حنو  
, إّن حال شهداء كربالء خيتلف عن الشهداء الذين كانت كافّة األجهزة اإلعالمّية واإلجتماعّية  الشهادة بشكل مفجع ومأساوّي جّداً 

 تشّجعهم على الذهاب والتضحية, 
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 صاحب مقام عاٍل, ولكّنه خيتلف عن أولئك الشهداء.  طبعاً هذا الشهيد هو أيضاً 
 

لقد أدركنا اليوم, وحنن نعيش يف ظّل نظام اإلسالم ونشاهد بركاته عن قرب, عظمة النهضة احلسينّية ومغزاها أكثر من أسالفنا, وجيب  
م قام وهنض للقضاء على النظام  أن نكون كذلك؛ فذلك اإلمام العظيم قد حتّرك من أجل هكذا أمر, إّن سّيد الشهداء عليه السال

الفاسد واملهلك لإلنسان والّدين واخلري والصالح يف اجملتمع، ولكي يستقّر النظام اإلسالمّي واإلهلّي واإلنساّّن والقائم على اخلري 
  -ومون املّتصلون ابلوحيوهم املعص -والصالح يف اجملتمع. فلو حتّقق ذلك النظام يف زمانه, أو يف زمان األئّمة عليهم السالم من بعده

وجلس هؤالء على رأس ذلك النظام, فمن الطبيعّي أن يكون هناك فارق بني حاهلم وحالنا, ومع ذلك فإّن جوهر القضّية وروحها  
 . 25واحد, فقد كانوا يتحرّكون ألجل حتقيق نظام حنن نعيشه"

 
ليه السالم الذي كان من مثاره نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية. إّن حمّرم, يف "حنن يف أجواء حمّرم الثورة وحمّرم اإلمام احلسني عاإلمام القائد: 

 مرحلة الثورة, خيتلف عن أشهر حمّرم اليت عشناها قبل الثورة, أو تلك اليت شاهدانها يف مجيع مراحل عمران وما قبلها أيضاً. إّن حمّرم
ر ونتائج حمّرم يف حياتنا, ومنها هذه احلكومة واحلاكمّية وإعالء هذا هو حمّرم فيه روح ومعن, وتوجيه واضح وحمسوس, حنن نرى آاث 

 .26كلمة اإلسالم, وإجياد نوع من األمل يف قلوب مستضعفي العامل بربكة اإلسالم"
 

 حتّقق وحدة الكلمة  -األمر السابع 
ة, وهي أنّه لو مل تكن ثورة سّيد الشهداء عليه  "جيب على كافّة الوّعاظ وخطباء املنرب احلسييّن اإللتفات إىل هذه القضيّ اإلمام اخلمييّن:  

 السالم، ملا كان ابستطاعتنا
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 املصدر نفسه. -26
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انتصاران، هي وليدة جمالس العزاء واملآمت وجمالس تبليغ اإلسالم ونشره... وإّن  اليوم حتقيق هذا النصر. إّن وحدة الكلمة اليت تعترب سّر 
 . 27سّيد املظلومني هّيأ ألبناء الشعب وسيلة حُتّقق هلم وحدة الصّف وتكاتفهم من دون أدىن أّي مشّقٍة أو عسر"

 
يف أئّمة احلّق عليهم السالم استعراَض جرائم الظاملني يف   "ينبغي احلرص على تضمنيِّ النياحة واملراثي واملدائحِّ املنظومةاإلمام اخلمييّن:  

كّل عصر ومصر... إّن علينا مجيعاً أن ندرك أّن الذي يضمن وحدة املسلمني هو هذه الشعائر السياسّية يف اجملالس احلسينّية, وهي  
 . 28اليت حتفظ هويّة املسلمني, وخصوصاً شيعة األئّمة اإلثين عشر عليهم السالم"

88 
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