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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة 

ق بارزة وكثيرة في تاريخ صدر احدى الظواهر البارزة في الثقافة اإلسالمية ـ ولها مصادي
ًوالجهاد طبعا ال ينحصر في . الفترة ـ هي ثقافة القتال والجهاد َمنها على مر  اإلسالم وأقل

نطاق القتال في ميادين الحرب؛ فكل ما ينطوي على جد واجتهاد ومجابهة مع العدو يسمى 
  . ًجهادا

ّالتفتوا جيدا؛ فلعل البعض يؤدي عمال ويتحمل فيه مشقة  ً كال؛ . ّكبيرة، ويدعي الجهادً
ولكن قد يكون تارة في ميدان الحرب . فأحد شروط الجهاد ان يكون في مجابهة العدو

ًفيسمى بالجهاد الحربي، وقد يكون تارة في ميدان السياسة فيكون جهادا سياسيا، وقد  ً
ًيكون في الميدان الثقافي فيسمى جهادا ثقافيا، وقد يكون في مجال البناء فيسمى  بجهاد ً

ًالبناء، كما ان له ميادين ومجاالت أخرى طبعا والشرط األول فيه ان يبذل فيه جهد . ُ
  . ومثابرة، وشرطه الثاني ان يكون في مواجهة العدو
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ًواليوم أيضا بدأ . ّهذه ظاهرة بارزة في الثقافة اإلسالمية ولها أمثلة في شتى الميادين
ظام البهلوي المقيت، من حنجرة اإلمام رضوان هذا الجهاد منذ ان انطلق نداء مجابهة الن

  ]. ش. هـ [١٣٤١اهللا عليه وأنصاره آنذاك، أي في عام 

  . وكان حتى قبل هذا التاريخ ولكن بصورة متناثرة ونادرة وقليلة األهمية

ًمنذ ان بدأت هذه المجابهة اتخذت طابعا أكثر أهمية إلى ان تكللت بانتصار هذا 
ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا كان في هذا البلد . ار الثورةالجهاد الذي تجسد بانتص

  . جهاد دائم

ًوبما ان لنا أعداء، وأعداؤنا أقوياء في الجانب المادي، وبما ان األعداء قد أحاطوا بنا 
من كل جانب، وهم بصدد العدوان علينا، وقضية العدوان على إيران ال يمزحون فيها؛ ألنهم 

حو ممكن، إذن فكل من يقف في إيران اإلسالمية بوجه هذا العدو يستهدفون ضربها بأي ن
 الذي سدد من كل جانب سهامه السامة إلى جسد هذه الثورة وهذا البلد اإلسالمي ـ فهو -

  . ونحمد اهللا على ان شعلة الجهاد كانت وال زالت وستبقى مضيئة. مجاهد في سبيل اهللا

أي بما ان العدو قد . و الجهاد الفكريوبطبيعة الحال ان أحد أنواع هذا الجهاد ه
يباغتنا ويوقعنا في األخطاء والمنزلقات، فكل من يبذل جهده على طريق توعية الناس، 
ويحول دون حصول أي انحراف أو سوء فهم، فعمله هذا جهاد؛ إذ هو في سبيل مجابهة 

  . ّالعدو، ولعله من الجهاد المهم

هاد، وليس لدينا ما يستوجب القلق في هذا بلدنا اليوم مركز الج! إذن يا أعزائي 
ّالحمد لله ان الشخصيات المسؤولة في البلد كلها شخصيات صالحة ومؤمنة . المجال

عليكم ان تلتفتوا لهذه الجوانب، فرئيس الجمهورية سماحة . ومجاهدة وواعية ومخلصة
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ًهد ليال الشيخ الهاشمي الرفسنجاني رجل قضى عمره في الجهاد والزال حتى اآلن يجا
ُونهارا، وكذلك الحال بالنسبة لمسؤولي المحافل األخرى كمجلس الشورى اإلسالمي،  ً

  . والسلطة القضائية، والقوات المسلحة، وكذا سائر أبناء الشعب، كلهم في حالة جهاد دائم

ّهذه الدولة هي دولة الجهاد في سبيل اهللا، ومن هنا فان ثقل جهدي، في المراقبة 
التي تخبو فيها شعلة الجهاد فاسارع بعون اهللا وال ادعها تنطفئ، وأرى ألرى المواضع 

انني ال يساورني أي قلق . مواضع الخطأ والزلل فاتصدى لها، وهذه هي مسؤوليتي األساسية
ًإال ان في القرآن شيئا . حول حالة الجهاد الحالية في البلد، وهذا ما يجب ان تعلموه ّ

  . انه أمرنا ان ننظر إلى الماضي ونأخذ العبر من التاريخيرغمنا على التفكير فيه، وهو 

هذه . ًولكن قد يأتي البعض ويتفلسف بأن الماضي ال يمكن ان يكون مثاال للحاضر
! اآلراء يثيرها البعض ويتصور انه قادر على صياغتها كاطروحة فلسفية، لكنه ال يستطيع ذلك

  . وال شأن لنا بأمثال هؤالء

واالعتبار بالتاريخ . وهو يدعونا إلى استقاء العبرة من التاريخّالقرآن صادق مصدق 
ُيعني حالة القلق التي عرضت لهاآنفا، ألن التاريخ تكتنفه أمور لو أردنا االعتبار بها لساورتنا  ً
بعض الهواجس، وهذه الهواجس ذات صلة بالمستقبل، ولكن لماذا؟ وما سبب هذه 

  الهواجس؟ وما الذي جرى عبر التاريخ؟ 

ُوقد ذكرت في وقت ما ان األمة . الواقعة التي حدثت كانت في صدر اإلسالم
ّاإلسالمية حري بها ان تفكر في السبب الذي وصل بالبالد اإلسالمية بعد وفاة الرسول 
بخمسين سنة فقط إلى ان يجتمع أبناؤها من وزير وأمير وقائد وعالم وقاضي وقارئ للقرآن 

  .  بتلك الطريقة الفجيعة)ص(كبد رسول اهللا في الكوفة وكربالء، ويمزقوا 



 

٤ 

وقد سبق لي . على اإلنسان ان يطيل النظر في األسباب التي انتهت إلى تلك الحالة
) عبر عاشوراء(وان تحدثت فيما سبق في هذا الموضوع قبل سنتين أو ثالث تحت عنوان 

درس كدرس الشجاعة، و) دروس من عاشوراء(ًطبعا هذا شيء آخر يختلف عن موضوع 
  . والشيء األهم من دروس عاشوراء هو العبر المستقاة من عاشوراء. االيثار وما إلى ذلك

ُسبق لي وان ذكرت ان األمور وصلت إلى الحد الذي جعلهم يأتون بحرم الرسول إلى 
والخوارج في اإلسالم . الشوارع واألسواق أمام انظار الناس ويصمونهم بصمة الخوارج

رج على اإلمام العادل ويشق عليه عصا الطاعة، ويستحق لعنة مصطلح يطلق على من يخ
ّولهذا السبب كان المسلمون آنذاك يتنفرون . اهللا ورسوله والمؤمنين، هذا هو معنى الخوارج

، هذا مع ان اإلسالم يولي أهمية فائقة »من خرج على إمام عادل فدمه هدر«من الخوارج 
  . لدماء الناس

َهللا، ابن فاطمة وابن أميرالمؤمنين، خارج على اإلمام العادل لقد اشاعوا ان سبط رسول ا
  !! ّـ وذلك اإلمام العادل هو يزيد بن معاوية ـ وصدقهم الناس

ّان أفراد السلطة الحاكمة أناس ظلمة يقولون ما يحلو لهم، ولكن لماذا يصدقهم  ُ
ب من القضية، الناس؟ ولماذا يلتزمون الصمت ازاءهم؟ ان ما يثير هواجسي هو هذا الجان

ُلماذا وصلت األمور إلى هذا الحد؟ ولماذا اصيبت األمة اإلسالمية وهي على تلك الدرجة 
من التدقيق في تفاصيل األحكام اإلسالمية واآليات القرآنية، لماذا أصيب بهذه الحالة من 
الغفلة والتهاون والتراخي الذي انتهى إلى بروز فاجعة كهذه؟ هذه المسألة تشغل فكر 

ًوهل نحن أقوى عزما واشد شكيمة من مجتمع عهد الرسول وعهد أمير المؤمنين؟ . إلنسانا
  وماذا نفعل حتى ال يجري مثلما جرى؟ 
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. ًطبعا السؤال الذي اثرته حول تلك األسباب، لم يجب عليه أحد، ولكن جوابه عندي
ًوأشير إلى أن أحدا لم يتحدث في هذا الموضوع؛ أو انهم قد تحدثوا حوله  ولكن ليس ُ

  . بالشكل الوافي والكافي

ًأود اليوم التحدث بايجاز في هذا المجال، وحديثي سيكون مقتضبا بالنسبة ألصل 
القضية، سأثير رؤوس المواضيع أمام أفكاركم لتخوضوا فيها بأنفسكم وليتقصى جذورها 

  . المفكرون والباحثون، وليفكروا في السبل الكفيلة بالحيلولة دون تكرارها

 لم نقف أنا وأنتم بوجهها اليوم، فال تعجبوا إذا رأيتم مجتمعنا اإلسالمي وصل إلى إذا
ّتلك الحالة، ربما بعد خمسين سنة أو بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات، إال إذا 
ُكانت هناك ابصار حادة تسبر أغوار األمور، وعين أمينة تدل على الطريق، وأصحاب فكر  ّ

صلبة تساند هذا المسار، ليتكون عند ذاك ساتر متين وقلعة حصينة ُيوجهون األمور، وإرادة 
ّال يستطيع أحد اختراقها، وإال فستتكرر الحالة ذاتها فيما إذا أهملنا، وعندها ستذهب كل 

  . ًهذه الدماء هدرا

ُبلغت األمور في ذلك العهد حدا تربع فيه أبناء وأحفاد من قتلوا يوم بدر على يد  ً ُ
مزة وبقية قادة اإلسالم، في مكان الرسول، ووضع أمامه رأس مهجة رسول أميرالمؤمنين وح

  : اهللا، وصار يضرب على ثناياه بعود من الخيزران وينشد

  جزع الخزرج من وقع األسل    ليت اشياخي ببدر شهدوا 

انظروا ما الذي وقع، والتزموا } قل سيروا في االرض{: هنا يأمر القرآن باالعتبار ويقول
وألجل ان يسري هذا المعنى ان شاء اهللا في الثقافة الحالية لبلدنا على يد . رجانب الحذ

  . المفكرين والباحثين واصحاب الرأي، أتحدث إليكم اليوم باقتضاب عن هذا الموضوع
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إذا نظرتم إلى المجتمع البشري؛ أي مجتمع كان، وفي أية مدينة أو ! الحظوا يا أعزائي 
  : ن ـ من وجهة نظر معينة ـ إلى فئتينُبلد، تجدون الناس فيه يقسمو

وال يهمنا في  فئة تسير عن فكر وفهم ووعي وإرادة، وهي تعرف طريقها وتسلكه ـ
المقام أن هذه الفئة على صواب في مسلكها أو أنه مسلك خاطئ ـ هذه الفئة يمكن 

  . تسميتها بالخواص

ّف الصائب، وال يهمها ُوفئة أخرى ال تنظر لترى ما هو الطريق الصحيح، وما هو الموق
ان تفهم وتحلل وتقيس وتدرك، بل تتبع الجو السائد والهوى العام، ولنسم هذه الفئة  َ ُ ّ

دققوا النظر، أريد االشارة إلى . بالعوام، إذن فالمجتمع يمكن تصنيفه إلى خواص وعوام
  . نقطة بشأن العوام والخواص ويجب ان ال يقع فيها أي التباس

ّ هم طبقة خاصة؟ كال ألن هذه الفئة التي نسميها بالخواص تضم من هم الخواص؟ هل ّ
ًبين افرادها أشخاصا متعلمين وآخرين غير متعلمين، فقد يكون أحيانا بين الخواص شخص  ً
ًغير متعلم لكنه يفهم ما ينبغي عليه فعله، وهو يعمل وفقا لتخطيط وارادة حتى وان لم يكن 

  . ُرتدي زي العلماء، لكنه متفهم لحقيقة األمورقد دخل المدرسة أو لديه شهادة أو ي

وكان في » ايرانشهر«في أيام اندالع الثورة ـ وقبل انتصارها ـ كنت في المنفى في مدينة 
ّاحدى المدن القريبة منها عدة اشخاص من بينهم سائق، كان هؤالء األشخاص من ذوي 

ًالثقافة والمعرفة، رغم انهم يصنفون ظاهريا في عداد الع ّوام، إال انهم في الحقيقة كانوا من ّ
الخواص؛ كانوا يأتون للقائنا في إيرانشهر بشكل منتظم، وينقلون لي حوارهم مع عالم الدين 

ّفي مدينتهم، وقد كان اآلخر رجال طيبا إال انه كان من العوام ً ّ ً !  
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 من ّالحظوا، سائق الشاحنة من الخواص، بينما ذلك العالم المبجل إمام الجماعة كان
ّلماذا حينما يذكر اسم النبي تصلون عليه مرة واحدة، في حين إذا : كان العالم يقول! العوام ّ

ّذكر اسم السيد الخميني تصلون على النبي ثالث مرات؟ أال تفهمون؟ فكان السائق يرد ! ّ
يوم نفرغ من المجابهة، يوم يكون اإلسالم قد ساد كل األرجاء، وإذا انتصرت : عليه بالقول

ّثورة فانا سنترك الصالة عند ذكر اسم الخميني، ثالث مرات، بل ال نصلي وال مرة واحدة؛ ال ّ
الحظوا ان هذا الرجل يفهم مع انه . هذه الصلوات الثالثة أسلوب من أساليب المجابهة

  . سائق، لكن ذلك العالم ال يفهم

ًّم فئة ترتدي زيا ذكرت هذا المثال لتعلموا اننا حينما نقول الخواص، فال يعني ذلك انه
ًبعينه؛ فقد يكون رجال وقد يكون امرأة، وقد يكون ثريا وقد يكون فقيرا،وقد يكون من  ً ً

وكلمة . العاملين في األجهزة الحكومية وقد يكون من المعارضين ألجهزة الحكومة الطاغوتية
ّالخواص نقصد بها طبعا الصالح والطالح منهم، ثم اننا سنصنف الخواص إلى أقسام ُ أخرى ً

  . ًأيضا

ًالخواص هم الذين عندما يؤدون عمال يتخذون موقفا، والنهج الذي يختارونه، يختارونه  ً
والذين يقفون . هؤالء هم الخواص. عن فكر وتحليل، أي انهم يفهمون ويقررون ويعملون

  . في الجانب المقابل لهم هم العوام

ليل للمواقف، حينما العوام هم الذين يسيرون مع مسير الماء، ليس لديهم تح
يرددون » ...الموت لـ«يهتفون معهم، وحينما يهتف الناس » يعيش«يشاهدون الناس يهتفون 

عندما تكون األجواء في وضع معين يأتون هنا، وحينما تكون على منوال آخر . نفس الهتاف
  ! يذهبون هناك
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اإلمام لقد وفد ابن عم : نفترض ان مسلم بن عقيل دخل الكوفة، تراهم يقولون
ُالحسين، لقد جاء مبعوث بني هاشم، وهو عازم على الثورة والنهوض، فيستثارون ويلتفون 

وبعد خمس أو ست ساعات دخل رؤساء القبائل إلى . ًحوله ويبايعونه؛ بايعه ثمانية عشر ألفا
ّلماذا اتخذتم هذا الموقف؟ عمن تريدون الدفاع؟ وضد من؟ انكم : الكوفة وقالوا للناس

وبعدما حاصر جنود ابن . ًانسحب أوال زعماء القبائل كل إلى داره! ً الثمن غالياستدفعون
هؤالء هم ! زياد دار طوعة للقبض على مسلم، انبرى أولئك الناس أنفسهم لمحاربة مسلم

سلوكهم ال ينطلق عن تفكير، وال ينبثق عن تشخيص، وال هو قائم على تحليل . العوام
  . يمليه الجو العامًصائب، بل يتحركون وفقا لما 

ًلنترك قضية العوام جانبا، ونبحث في . إذن في كل مجتمع هناك خواص وهناك عوام
  . وضع الخواص

ًويقسم الخواص طبعا إلى فريقين خواص فريق الحق، وخواص فريق الباطل، أليس : ُ
وا عرفوا الحق، وعلم. كذلك؟ أهل الثقافة والفكر والمعرفة منهم يعملون لصالح جبهة الحق

ان الحق مع هذا الجانب فهم يتحركون ويعملون ألجله، إذن فهم يعرفون الحق، وقادرون 
ّأما الفريق اآلخر فهم الذين يقفون على الطرف الضد . ًعلى تشخيصه، هؤالء يمثلون فريقا

  . لطرف الحق

وإذا ماعدنا إلى صدر اإلسالم ثانية؛ فهناك فريق أصحاب أميرالمؤمنين واإلمام 
وفريق آخر هم أصحاب معاوية، كان فيهم من الخواص، كان فيهم . بني هاشمالحسين و

  . ًأشخاص أذكياء من ذوي الرأي والتدبير يناصرون بني أمية، وهؤالء من الخواص أيضا

الخواص من أنصار الحق، والخواص من أنصار : إذن خواص كل مجتمع على نمطين
طل؟ ال تتوقعوا منهم سوى التآمر ضد وماذا ترجون من الخواص المشايعين للبا. الباطل
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وهذا ما يفرض عليكم محاربتهم؛ حاربوا الخواص من أنصار الباطل، هذا . الحق وضدكم
  . أمر ال نقاش فيه

نأتي اآلن إلى الخواص من أنصار الحق، وأنا أتحدث إليكم اآلن، انظروا إلى أنفسكم 
ر واالتباع عن رؤية ال نخلط بين وحينما نقول ان األصل هو الفك. لتروا في أي موضع أنتم

  . ّالتاريخ والقصة، التاريخ وجه آخر لسيرتنا الذاتية

ّوإذا كنا نحن الذين نقوم . التاريخ معناه انا وأنتم، معناه نحن الموجودون اليوم هنا
ّونشرح التاريخ، فالبد ان ينظر كل منا محله من هذه القصة، وفي أي موضع منها ّ ثم لنرى . ّ

عله من كان يومذاك في مثل موضعنا حتى كان نصيبه الخسران، لخطئه؟ حتى ال ما الذي ف
مثل ما هو متعارف في دروس التعليم العسكري، يفرض جهة معادية، . نقع في الخطأ نفسه

ّواألخرى جهتنا، ثم يالحظ خطأ خطة جهتنا ّوتجدون ان العقل الذي وضع الخطة قد . ُ
ّدون أنتم وضع الخطة يجب ان ال تقعوا في ذلك أخطأ في هذا المكان، إذن حينما تري

أو يفرض أن الخطة كانت صحيحة إال ان اآلمر أو المخابر أو المدفعي أو . الخطأ نفسه
ًالمراسل أو جنديا عاديا في جبهتنا ارتكب خطأ، تدركون انتم وجوب عدم الوقوع في ذلك  ً

اتكم في هذا المشهد الذي واآلن عليكم العثور على ذ. هكذا هي مسيرة التاريخ. الخطأ
  . أتحدث عنه في صدر اإلسالم

بعض الناس من طبقة العوام، وال قدرة لهم على اتخاذ القرار، وأمرهم منوط بالفرصة 
ُالمتاحة أمام العوام، فإذا صادف أن كانوا في زمن يتصدى لزمام األمور امام ـ كاإلمام 

وأمثال . ّم نحو الجنة، فخير على خير ـ ويسير به&، أو كاإلمام الراحل )ع(أميرالمؤمنين 
أما إذا صادف وعاشوا . ّهؤالء يسوقهم الصالحون، وينتهي بهم األمر إن شاء اهللا إلى الجنة

ألم تر إلى الذين {أو } وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار{: في زمن من يصفهم القرآن بقوله
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ّبدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ي ً ، يكون مصيرهم }صلونها وبئس القرارّ
  . إلى النار

إذن احذروا ان تكونوا من العوام، وال نقصد بكالمنا هذا وجوب اكمال مراحل دراسية 
ًمتقدمة، أبدا، وقد قلت ان معنى العوام ليس هذا؛ فما أكثر الذين أنهوا مراحل دراسية عليا، 

 العلوم الدينية وهم من العوام، وما ُلكنهم يحسبون في عداد العوام، وما أكثر من درسوا
ان صفة العوام رهن ارادتي . أكثر الفقراء أو األغنياء الذين يدخلون في عداد العوام

وارادتكم، ولهذا علينا ان ننتبه وال نكون من العوام، أي يجب أن يكون كل فعل نفعله، عن 
رآن الكريم على لسان بصيرة، ومن ال يعمل عن بصيرة فهو من العوام، ولهذا ورد في الق

  . }ّأدعو الى اهللا على بصيرة من ديني أنا ومن اتبعني {)ص(رسول اهللا 

 كنتم من تلك الفئة فسارعوا إلى فإذاًإذن انظروا أوال هل أنتم من فئة العوام أم ال؟ 
  .  تكون لكم قدرة على التحليل والدراية والمعرفةأنالخروج منها، حاولوا 

لخواص، فلنرى هل نحن من خواص أنصار الحق أم من خواص ّأما إذا كنا في عداد ا
أنصار الباطل؟ والمسألة هنا واضحة؛ فالخواص في مجتمعنا من أنصار الحق بال ريب، 
ألنهم يدعون الناس إلى القرآن وإلى السنة وإلى العترة وإلى سبيل اهللا، وإلى القيم 

 نتحدث اآلن عن الخواص من إذن فال. اإلسالمية، هذه هي طبيعة الجمهورية اإلسالمية
ًأنصار الباطل وال شأن لنا بهم حاليا، بل تمام الكالم في الخواص من أنصار الحق، 

  . والمشكلة كلها تبدء من هنا

  : ُ خواص أنصار الحق يقسمون إلى فريقينأنإعلموا يا أعزائي 



 

١١ 

الجاه الفريق األول هم الذين يتغلبون في الصراع مع مغريات الدنيا والحياة من 
. والفريق اآلخر هم الذين يخفقون في هذا الصراع. والشهوة والمال واللذة والرفاه والسمعة

متاع «هذه ـ أي اللذة والسمعة والجاه وما شابه ـ كلها أمور حسنة، وكلها من مباهج الدنيا 
يحة،  قبأنها متاع الحياة الدنيا فال يعني ذلك بأنهاوالقرآن حينما يصفها . »الحياة الدنيا

ّفالمتاع جعله اهللا ليتمتع به اإلنسان؛ ولكن إذا انغمس فيها إلى الحد الذي يعجز معه عن 
اجتنابها فيما إذا استدعت التكاليف الصعبة منه ذلك، فهذا شيء، وإذا استمتع فيها إلى 
الحد الذي يستطيع معه الكف عنها بكل سهولة عند حصول أي امتحان عسير، فهذا شيء 

  . آخر

ّألمور تستدعي إعمال النظر فيها، وتستلزم الدراسة والدقة؛ ألن أفراد المجتمع، هذه ا ُ
ًوالنظام، والثورة ال يمكن ضمان مستقبلهم اعتباطا، فكل مجتمع يوجد فيه هذان النمطان 

إذا كان الفريق الصالح منهما، أي الذين يستطيعون عند الحاجة االنتهاء . من أنصار الحق
، )ع(م األكثر، فلن يقع المجتمع بما وقع فيه على عهد اإلمام الحسين عن متاع الدنيا، ه

  . ًوكونوا على ثقة أن المستقبل سيكون مضمونا إلى األبد

ّأما إذا كانوا قلة، وكان ذلك الفريق من الخواص، أي المناصرين للحق ولكن في 
، ودار وشهرة الوقت نفسه تنهار معنوياتهم أمام المغريات الدنيوية، بما فيها من ثروة

ومنصب وجاه، والذين يعرضون عن سبيل اهللا ألجل أنفسهم، فيلتزمون الصمت حيثما يجب 
ًقول الحق، حفاظا على أرواحهم أو مناصبهم أو أعمالهم أو ثرواتهم أو لحب األوالد 

 واألقارب واألصدقاء، هؤالء إذا كانوا هم الكثرة، فالويل الويل حينئذ، عندها ينزل واألسرة
ائرون على خطى الحسين إلى أرض الشهادة ويقادون إلى مسالخ الذبح، ويتسلط اتباع الس

 ويطول )ص(ُيزيد على مقاليد األمور، وسيحكم بنو أمية الدولة التي أسسها رسول اهللا 
  ! حكمهم ألف شهر، وتتحول اإلمامة إلى ملك وسلطان
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س السلطة وهو المجتمع اإلسالمي مجتمع اإلمامة، أي يكون اإلمام فيه على رأ
ًالشخص الذي يكون بيده زمام األمور، والناس ينقادون له انقيادا قلبيا نابعا من اإليمان ً ً أما . ُ

السلطان فهو على خالف ذلك؛ يحكم الناس بالقهر والغلبة، والناس ال يعتقدون به وال 
  . يقبلون حكمه وال يميلون إليه، والمقصود من الناس هنا ذوو الفهم والوعي

ّ بدل بنو أمية اإلمامة في اإلسالم إلى سلطنة وملكية، وحكموا هذه الدولة لقد
ُحينذاك وضعت أسس بناء هش انتهى إلى . اإلسالمية الكبرى ألف شهر أي تسعين سنة

ُالثورة ضد بني أمية الذين انقرضوا وجاء من بعدهم بنو العباس، وحكموا العالم اإلسالمي 
  ! اس انهم خلفاء الرسولستة قرون أي ستمائة سنة على اس

بنو العباس الذين كان خلفاؤهم أو بتعبير أدق ملوكهم يمارسون الفساد والفسق وشرب 
الخمور والفجور والفحشاء والخبائث وجمع الثروات واللهو والملذات وآالف أنواع 
ًالمفاسد األخرى، كانوا يحضرون المساجد أيضا ـ كما هو حال سائر الملوك في العالم ـ  ُ

ًوكان الناس يصلون خلفهم اضطرارا ـ وان لم يبلغ اضطرارهم . ّيأمون الناس في الصالةو
ذلك الحد ـ أو من باب االعتقاد المغلوط، وهو ما أدى بالنتيجة إلى تخريب معتقدات 

  ! الناس

إذا أصبح الخواص المناصرون للحق في مجتمع ما ـ كلهم أو أكثرهم ـ يخافون على 
ألموال والمناصب والجاه والمكانة االجتماعية ويخشون العزلة، حياتهم وعلى فقدان ا

ُوحينما تصير األمور . ّبسبب تعلقهم بالدنيا، حينذاك ال يناصرون الحق وال يضحون بأنفسهم
ُإلى هذا الحال، حينئذ يقع في طليعة األمور استشهاد اإلمام الحسين بتلك الصورة 

والعصابة المروانية ومن بعدهم بنو العباس، ثم ُالمأساوية، ويكون آخرها تسلط بني أمية 
  . سلسلة السالطين الذين حكموا العالم اإلسالمي إلى يومنا هذا
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انظروا اليوم الى العالم اإلسالمي، وإلى مختلف البلدان اإلسالمية، انظروا إلى محل 
ّبيت اهللا والمدينة المنورة والحظوا من يحكمهما من فساق وفجار، وهكذا في بقي ة ّ

ّاللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل «: ومن هنا تقولون في زيارة عاشوراء. األماكن
  . ، وهذه هي الحقيقة»ّمحمد

ًحسنا، اقتربنا شيئا من تحليل واقعة عاشوراء ذات العبر الكثيرة، وبعدما سمعتم هذه  ً
  . ّالمقدمة ننتقل إلى التاريخ

ة الرسول بست أو سبع أو ثمان سنوات، بدأ انزالق الخواص المؤيدين للحق بعد وفا
ًوحديثي هنا مع غض النظر عن مسألة الخالفة تماما، قضية الخالفة على حدة، بل أتحدث 

القضايا بأجمعها وقعت بعد وفاة . اآلن حول هذا النهج بسبب ما يتصف به من خطورة
ذوو السابقة ال يجوز ان يستوي : ُالرسول بسبع سنوات، وبرزت أولى مؤشراتها في قولهم

في اإلسالم ـ وهم أصحاب الرسول ومن شهد منهم حروبه ـ مع سائر الناس؛ هؤالء يجب ان 
  ! فمنحت لهم امتيازات مالية من بيت المال! تكون لهم امتيازات

كانت هذه هي اللبنة األولى، وهذا هو حال سائر التيارات المنحرفة؛ تبدأ من نقطة 
االنحرافات بدأت من هنا إلى ان بلغت . مع كل خطوةصغيرة ثم يستفحل شأنها ويتفاقم 

عهد عثمان، حيث آلت األوضاع في أواسط عهد الخليفة الثالث إلى حالة صار فيها كبار 
أي ان كبار الصحابة من ذوي األسماء .  أثرى األثرياء في زمانهم)ص(صحابة رسول اهللا 

لذين كان لهم مفاخر، باتوا من المعروفة ـ كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم ـ ا
ّبحيث ان أحدهم لما مات وأرادوا تقسيم أمواله بين وارثيه اضطروا ! رأسماليي الطراز األول

إلى كسر الذهب ـ الذي أذابه وحوله إلى سبائك ـ بالفؤوس، كالحطب الذي يكسر 



 

١٤ 

ن ّبالفؤوس، فكم كان مقدار الذهب إذن حتى يكسر بالفؤوس؟ والحال أن الذهب يوز
  ! ّبالمثاقيل، هذا ما سجله التاريخ

ًهذا ليس مما يقال ان الشيعة سطروه في كتبهم، أبدا، هذا ما كتبه الجميع، فالمبالغ  ّ
وهذه الحالة هي التي أدت إلى وقوع ! التي خلفوها من الدنانير والدراهم كانت مبالغ خيالية

ر يولي أهمية فائقة ، أي بما ان البعض صا)ع(المؤمنين  تلك األحداث على عهد أمير
  . للمنصب، لذلك فقد دخلوا في صراع معه

، وقد بدأت الكثير من )ص(هذا وقد مرت خمس وعشرون سنة على وفاة الرسول 
، ولوال هذه )ص( هي نفس الرسول )ع(المؤمنين  ان نفس أمير. األخطاء واالشتباهات

بناء ذلك  أية مشكلة في )ع(ًالفترة ـ الخمس وعشرون سنة ـ لما كانت تواجه عليا 
يتخذون « جوبه بمثل هذا المجتمع الذي يوصف بعض أفراده بانهم )ع(المجتمع، إال انه 

ًمال اهللا دوال وعباده خوال ودينه دخال بينهم ً مجتمع ضاعت القيم فيه في خضم حب . »ً
ّ مصاعب جمة عندما يريد قيادة الناس إلى )ع(المؤمنين  الدنيا، مجتمع يواجه فيه أمير

  . الجهاد

كثر الخواص في عهد أميرالمؤمنين من المناصرين للحق؛ أي من الذين كانوا كان أ
وهو ما أدى به إلى خوض ثالث معارك، . يعرفون الحق، ولكنهم يرجحون الدنيا على اآلخرة

إلى ان ! وانهى فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات وتسعة أشهر في هذه المعارك الثالثة
  . يد أحد األشقياءاستشهد في نهاية المطاف على 

السالم «: تقرأون في زيارة عاشوراء.  غال كدم اإلمام الحسين)ع(المؤمنين  ّإن دم أمير
 وولي دم أبيه )ع(أي ان اهللا تعالى هو ولي دم اإلمام الحسين . »عليك يا ثار اهللا وابن ثاره

راق ولي، من البديهي ان لكل دم ي. ، ولم يرد مثل هذا التعبير ألحد غيره)ع(المؤمنين  أمير



 

١٥ 

وهو ما يسمى بولي الدم؛ فاألب ولي دم ولده، والولد ولي دم أبيه، واألخ ولي دم أخيه، 
والذي يطالب . ًويسمى هذا عند العرب ثأرا، المطالبة بالدم ومالكية حق الدم يسمونها بالثأر

ّ، إذن ولي دم )ع(المؤمنين  بدم اإلمام الحسين هو اهللا تعالى، كما انه هو المطالب بدم أمير
  . هاتين الشخصيتين هو اهللا تعالى

 )ع(ومن بعده جاء ابنه الحسن .  بسبب تلك األوضاع)ع(المؤمنين  لقد استشهد أمير
ّالذي لم يتسن له الصمود بوجه تلك الحالة أكثر من ستة اشهر، إذ تخلى عنه أنصاره 

ًوتركوه فريدا وحيدا؛ فرأى انه إذا سار لمحاربة معاوية بهذه الث ّلة القليلة واستشهد فلن ً
يطالب أحد حتى بثأره نتيجة الستشراء االنحطاط األخالقي في المجتمع اإلسالمي، وبين 

وان دعاية معاوية وأمواله وحيله ستستحوذ على الجميع، وسيقول الناس ! هؤالء الخواص
ّان اإلمام الحسن لم يحسن صنعا ـ أساسا ـ حين تحدى مع: بعد مضي سنة أو سنتين ً اوية، ً

ُومعنى هذا ان دمه سيذهب هدرا، لذلك تحمل جميع المصاعب ولم يلق بنفسه في ميدان  ً
  . الشهادة

وهذا المعنى . ًأنتم تعلمون ان الشهادة تكون أحيانا أسهل من البقاء على قيد الحياة
ًأحيانا تصبح الحياة والعمل في أجواء . ًيدركه جيدا أهل الحكمة والدقة واآلفاق المعنوية

 سلك هذا )ع(ّمعينة أصعب بكثير من القتل والشهادة ولقاء اهللا، لكن اإلمام الحسن 
  .السبيل األصعب

في تلك األوضاع كان الخواص في حالة انهيار ولم يكونوا على استعداد للقيام بأي 
؛ ألن يزيد بما )ع(ولهذا السبب حينما استلم يزيد السلطة ثار عليه اإلمام الحسين . ّتحرك

ن صفات سيئة كان من السهولة محاربته، وفيما لو قتل أحد في محاربته ال يتصف به م
  . ًتذهب دمه هدرا
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ّكانت األوضاع في عهده ال خيار فيها إال خيار الثورة، على العكس من زمن اإلمام 
 الذي فيه خياران خيار الشهادة وخيار الحياة، وكان البقاء على قيد الحياة )ع(الحسن 

.  اختار هذا المسلك األوعر)ع(  ومشقة من القتل، واإلمام الحسنًأكثر ثوابا وجدوى 
 ولم يكن هناك اال )ع(ولكن الوضع لم يكن على هذه الصورة في عهد اإلمام الحسين 

والبقاء على قيد الحياة الذي يعني عدم الثورة ما كان له آنذاك أي معنى، كان ! خيار واحد
.  القبض على الحكم أم كان مصيره إلى الشهادةالبد له من الثورة، سواء انتهى به األمر إلى

ُكان عليه ان يرسم الطريق ويركز لواء الداللة عليه، ليكون واضحا ان األمور إذا بلغت هذا  ً
  . ّالحد البد وان يكون التحرك في هذا االتجاه

 لم يأت الكثير من هؤالء الخواص لنصرته مع ما كانت )ع(ّطيب، وعندما ثار الحسين 
الحظوا مدى الضرر الناجم عن وجود هؤالء ! لة عظمى في المجتمع اإلسالميله من منز

ّالخواص في المجتمع؛ الخواص الذين يرجحون دنياهم حتى على مصير العالم اإلسالمي 
  . لقرون مقبلة، مع ما كان لإلمام الحسين من مكانة وشهرة

الحظت انه في  وحركته من المدينة، و)ع(كنت أنظر في قضايا ثورة اإلمام الحسين 
ًالليلة التي سبقت مسيره من المدينة كان عبداهللا بن الزبير قد خرج من المدينة أيضا، وفي 

 من عبداهللا بن الزبير؟ )ع(الحقيقة كان كالهما في وضع واحد، ولكن أين اإلمام الحسين 
ّ يرقق حديث اإلمام الحسين، كالمه، خطابه، أجبر والي المدينة آنذاك ـ وهو الوليد ـ على ان

ّ، وما إن تفوه مروان بكلمة، إال والحسين يرد عليه )ع(كالمه وال يتبع الغلظة مع الحسين  ّ
ًمهددا غاضبا، وال حيلة لمروان إال السكوت ذليال ّ ً ً .  

هؤالء األشخاص أنفسهم ذهبوا وحاصروا دار عبداهللا بن الزبير، فأخرج إليهم أخاه، 
ارة في تلك اللحظة، فأهانوه وهددوه إن هو لم فاستأذن منهم ان يسير معهم إلى دار اإلم
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ًيخرج إليهم قتلوه، حتى خضع لهم وتوسل إليهم في أن يأذنوا له ان يرسل أخاه، وغدا 
  . يأتيهم بنفسه

ًومع ان عبداهللا بن الزبير كان شخصية بارزة أيضا إال ان موقفه كان يختلف إلى هذا 
رأ على التصرف مع اإلمام الحسين أو لم يكن أحد يتج. الحد مع موقف اإلمام الحسين

ّمخاطبته بهذا االسلوب لما له من حرمة وما يتسم به من عظمة وشخصية وهيبة وقوة 
  . روحية

ُجعلت فداك، أو : وفي طريقه إلى مكة كان كل من يلقاه ويتكلم معه يخاطبه بالقول
ّبأبي انت وأمي، أو عمي وخالي فداك سين، وهكذا كانت له هكذا كانوا يكلمون اإلمام الح. ُ

  . مكانة ممتازة وبارزة في المجتمع اإلسالمي

ُيا ابن رسول اهللا، ان قتلت لنسترقن من «: جاءه عبداهللا بن مطيع وهو بمكة وقال له
أي ان هؤالء القوم يحجزهم عن أذانا خشيتهم لك وهيبتهم منك، وانك إذا ثرت . »بعدك

ًعليهم وقتلت اتخذونا رقيقا لهم ُ .  

 مكانة وعظمة يخضع لها حتى عبداهللا ابن عباس، وعبداهللا )ع(إلمام الحسين كانت ل
بن جعفر وحتى عبداهللا بن الزبير ـ مع انه لم يكن ينظر لإلمام الحسين بعين االرتياح ـ كان 

  . يبدي له غاية التبجيل واالكرام

 جميع األكابر والخواص من أنصار الحق، أي الذين لم يكونوا إلى جانب الحكومة
ّاألموية ولم يدخلوا جبهة الباطل، وحتى من بينهم الكثير من الشيعة الذين يقرون بامامة 

ً ويعتبرونه الخليفة األول شرعا، هؤالء بأجمعهم حينما أحسوا ببطش )ع(أميرالمؤمنين 
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ونتيجة . السلطة الحاكمة، تخاذلوا رغبة في الحفاظ على أنفسهم وأموالهم ومناصبهم
  . وام الناس إلى جانب الباطللتخاذل هؤالء، مال ع

 ودعوه للقدوم إليهم، )ع(لو نظرنا إلى أسماء أهل الكوفة الذين كاتبوا اإلمام الحسين 
ًوكان كلهم طبعا من طبقة الخواص ومن أكابر القوم ووجهاء الناس، وكان عدد الرسائل هائال  ً

ّبلغ مئات الصفحات، وربما مألت عدة خروج  األعيان والوجهاء، ًوالذين كتبوها غالبا من. ّ
ّيتبين من خالل لهجة تلك الرسائل كم عدد الخواص من أنصار الحق، من كان على 
ًاستعداد للتضحية بدينه من أجل دنياه، ومن منهم كان حريصا على التضحية بالدنيا في 

  . ُوهذا ما يمكن ان يستشف من خالل الرسائل. سبيل الدين

ن إلى التضحية بالدين في سبيل الدنيا كان أكبر، ولكن بما ان عدد الذين كانوا يميلو
ًآلت النتيجة إلى مقتل مسلم بن عقيل في الكوفة بعدما كان قد بايعه ثمانية عشر ألفا من 

  .  بكربالء)ع(ًوبعد ذلك خرج منها عشرون أو ثالثون ألفا لقتال اإلمام الحسين . أهلها

ال أدري هل عظمة هذه . واممعنى هذا ان حركة الخواص تجلب في أعقابها حركة الع
ّالحقيقة التي تالزم الناس الواعين على الدوام، تتبين لنا بشكل واضح صحيح أم ال؟ البد 

 )ع(وأنكم سمعتم بما جرى في الكوفة؛ إذ كان القوم قد كتبوا الرسائل إلى اإلمام الحسين 
ًقف؛ ان كان خيرا ًأن أقدم علينا معززا، فأوفد إليهم مسلم بن عقيل ليطلع على حقيقة المو

  . سار إليهم بنفسه

سار مسلم إلى الكوفة، ودخل دور كبار الشيعة؛ وتال عليهم كتاب اإلمام الحسين 
وكان النعمان بن بشير . إليهم، فأخذ الناس يفدون عليه زرافات زرافات ويعلنون عن والئهم

ًوالي الكوفة آنذاك شخصا ضعيفا ومسالما، فأعلن انه ال يقاتل إال م ً ن يقاتله؛ ولم ينهض ً
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لمجابهة مسلم بن عقيل، فرأى الناس ان المجال مفسوح أمامهم، فجاءوا إلى مسلم 
  . وبايعوه

بعث بعض الخواص المؤيدين للباطل ـ من أنصار األموين ـ رسالة إلى يزيد يعلمونه فيها 
ًان كانت له في الكوفة حاجة فليولي عليها رجال حازما، وان النعمان بن بشير  ً ال طاقة له ّ

  . على مجابهة مسلم بن عقيل

ّكتب يزيد إلى عبيد اهللا بن زياد الذي كان واليا على البصرة حينذاك يعلمه فيها بأنه  ً
ًعينه واليا على الكوفة مع احتفاظه بوالية البصرة وانطلق عبيداهللا من ساعته يحث السير . ّ

وإذا رأينا .  مجيئه إلى هناكًويتضح دور الخواص أيضا من خالل. من البصرة إلى الكوفة
  . ًالمجال يسمح بذلك قد نعرض هنا جانبا من تلك القضية

ًوصل عبيداهللا إلى مشارف الكوفة ليال، وما أن رأى الناس رجال ملثما قادما ومعه  ً ً ً
ّالخيل والعدة، حتى ظنه العوام انه اإلمام الحسين، فتقدموا إليه بكل بساطة وحييوه قائلين ّ :

هذه صفة عوام الناس؛ ليست ألحدهم قدرة على . »ليك يا ابن رسول اهللالسالم ع«
ّالتحليل أو النظر في األمر، فما أن رأوا شخصا قادما ومعه الخيل والعدة حتى ظنوه اإلمام  ّ ً ً

وأخذ الجميع يردد انه اإلمام .  حتى قبل ان يتحدث معهم بكلمة وحدة)ع(الحسين 
  .  ليعرفوا من هوكان الجدير بهم ان يتأملوا. الحسين

لكن هذا القادم لم يلتفت إلى الناس، وسار إلى دار اإلمارة وعرفهم بنفسه ودخل 
وبدأ يخطط من هناك للقضاء على وثبة مسلم بن عقيل، وتركزت مساعيه على . القصر

واحتال على . استخدام أشد أساليب الضغط والتهديد والتعذيب ضد أنصار مسلم بن عقيل
ولما احتشد بعض الناس حول . ّستقدمه إلى القصر، وشج رأسه ووجهههاني بن عروة وا

ًوهنا ايضا يتضح دور الخواص الفاسدين . القصر نجح بتفريقهم بأساليب الحيلة والكذب
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ّالذين يسمون بأنصار الحق، وهم الذين عرفوا الحق وميزوه، لكنهم رجحوا دنياهم على  ّ ّ
  . الدين

كبير من أنصاره ـ جاء في كتاب ابن األثير ان وبعد أن سار مسلم بن عقيل بحشد 
ًعددهم بلغ ثالثين الفا، والذين أحاطوا بداره فقط بلغ عددهم اربعة آالف يحملون السيوف 
ًدفاعا عنه، كان هذا في اليوم التاسع من ذي الحجة ـ سارع ابن زياد إلى بث بعض خواص 

 بينهم ان لبني أمية كل شيء؛ الباطل بينهم ألجل اثارة الخوف والرعب فيهم، ويشيعوا
فاستشرى الذعر بين الناس وأخذوا . ّالسالح والمال والقوة، وان هؤالء ال شيء عندهم

ونادى . ًيتفرقون عنه تدريجيا، وما ان حان وقت صالة العشاء حتى لم يبق مع مسلم أحد
! وا معهيجب ان يحضر الجميع إلى مسجد الكوفة عند صالة العشاء ليصل: منادي ابن زياد

  . وجاء في المصادر التاريخية ان المسجد امتأل بالناس للصالة خلف ابن زياد

ُحسنا، لماذا آلت األمور إلى ذلك المآل؟ انني حينما انظر أرى ان ذلك يعزى إلى  ً
ًالخواص من أنصار الحق الذين سلك بعضهم مسلكا اتسم بغاية التخاذل، من أمثال شريح 

. َ من بني أمية وكان يعرف حقيقة األوضاع ويدرك الحق مع منشريح هذا لم يكن! القاضي
ّفحينما جاءوا بهاني بن عروة وشجوا رأسه وجرحوا وجهه وألقوه في السجن، هبت عشيرته  ّ
وحاصرت قصر ابن زياد، فخشي ابن زياد اجتماعهم؛ إذ يرون ان قاتل هاني هو ابن زياد، 

  . ّي حيًلذلك أمر شريحا ان يذهب ليرى بعينه ان هان

ًاطلع شريح على حياة هاني بنفسه ولكنه وجده مجروحا، فيما ان رأى هاني شريحا  ً
اين قومي؟ هل ماتوا؟ لماذا ال يأتون ) ًمخاطبا لشريح(القاضي حتى استغاث بالمسلمين 

  وينقذوني مما أنا فيه؟ 
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 اردت أن أذهب وأبلغ المجتمعين حول قصر االمارة بمقالة هاني، لكن: يقول شريح
؟ يعني ترجيح الدنيا )لم استطع(ماذا يعني ! لألسف كان هناك جاسوس ابن زياد، فلم أستطع

  . على الدين

لعل شريح لو كان فعل ذلك لتغير التاريخ، لو قال للناس ان هاني حي ولكنه في 
ُالسجن، وابن زياد يريد قتله ـ ولم يكن ابن زياد قد استولى على األمور بعد ـ لهجموا وانقذوا 
ّهاني وأصبحوا أكثر قوة وشكيمة ولقبضوا على ابن زياد وقتلوه أو أخرجوه من هناك، 

ولو لم تقع حادثة كربالء ! ، ولما وقعت حادثة كربالء)ع(والستتب أمر الكوفة للحسين 
النتهى األمر إلى استالم اإلمام الحسين لزمام الحكم، ولو ان هذا الحكم استمر تسعة 

  . فترة أطول ـ لكانت له بركة كبيرة في التاريخأشهر ـ وربما كان يمتد ل

ُوقد تقود حركة أخرى مغلوطة وناتجة . ًقد تؤدي حركة ما أحيانا إلى تبديل وجه التاريخ
عن الخوف والضعف وحب الدنيا والحرص على الحياة، إلى جعل التاريخ يتمرغ في مهاوي 

ما رأيت هاني على تلك لماذا لم تشهد بالحق حين) يا شريح القاضي( أنت . الضياع
  . ّهذا هو دور الخواص الذي يفضلون الدنيا على الدين! الحالة؟

حينما أمر ابن زياد رؤساء القبائل ان يذهبوا ويعلموا على تفريق الناس من حول مسلم، 
لماذا أطاعوا أمره؟ فهم لم يكونوا بأجمعهم من األمويين، ولم يكونوا قد قدموا من الشام، 

 كشبث بن ربعي الذي كان )ع(كان ممن كتب الرسائل إلى اإلمام الحسين بل أن بعضهم 
هذا الرجل كان من جملة الذين أمرهم ابن زياد بالسعي ! قد كتب له رسالة ودعاه إلى القدوم

لتفريق الناس، فذهب وأخذ يثبط الناس ويستخدم أساليب التهديد والتخويف واالغراء، 
  علوا هكذا؟ لماذا ف. وساهم في تفريق الناس عنه
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ًلو أن شخصا كشبث بن ربعي خشي اهللا في لحظة مصيرية، بدال من خشية ابن زياد،  ً
  . لكن هؤالء انبروا لتثبيط الناس؛ فتفرق العوام! ّلتبدل وجه التاريخ

ولكن لماذا تفرق الخواص المؤمنون المحيطون بمسلم؟ مع انهم كان من بينهم 
لكنهم . ا بعد إلى كربالء واستشهد هناكّشخصيات خيرة وصالحة وبعضهم سار في م

ّمن الطبيعي أن الذين استشهدوا في كربالء قد كفروا عن خطئهم . أخطأوا في ذلك الموقف
ِولكن أيضا كان من بينهم من لم يأت . ونحن هنا ال نتحدث عنهم وال نذكر أسمائهم. ذلك ً

  . عد في صفوف التوابينلم يستطعوا أو لم يوفقوا، لكنهم انخطروا في ما ب! إلى كربالء

ولكن ما فائدة ذلك بعدما وقعت فاجعة كربالء وقتل سبط الرسول، وبدأت حركة 
شهداء . ّالتاريخ باالنتكاس؟ ولهذا السبب كان عدد التوابين عدة أضعاف شهداء كربالء

ولكن . ًكربالء صرعوا كلهم في يوم واحد، والتوابون صرعوا كلهم في يوم واحد أيضا
ًن األثر الذي تركه التوابون في التاريخ ال يعدل واحدا من ألف مما خلفه شهداء تالحظون ا

وذلك ألنهم لم يبادروا إلى ذلك العمل في وقته، وألن تشخيصهم وقرارهم قد جاء ! كربالء
ًمتأخرا لماذا تركوا مسلم وحده، بعد ما جاء إليهم كمندوب عن اإلمام الحسين، وبعدما . ّ

لماذا حينما جن عليه الليل تركوه يلتجئ .  أخاطب العوام بل أعني الخواصبايعوه وأنا هنا ال
  ! إلى دار طوعة؟

لو ان الخواص لم يتخلوا عن مسلم، ولو وقف الى جانبه على سبيل المثال مائة رجل، 
وآووه في دار أحدهم ودافعوا عنه، ومسلم حتى حينما كان وحده حينما أرادوا اعتقاله بقي 

ّاعات، واستطاع بعد ان هجموا عليه عدة مرات، ورغم كثرة عددهم أن يردهم ّيقاوم عدة س
كال؛ ألن الناس ! على أعقابهم، ولو كان معه مائة رجل، هل كان بامكانهم القبض عليه؟

  . سيهبون لنجدتهم
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ّإذن الخواص قصروا هنا إذ لم يهبوا لمؤازرة مسلم الحظوا أينما تذهبون تصطدمون . ّ
ن الواضح ان قرار الخواص في الوقت المناسب، ورؤيتهم الصائبة م. بموقف الخواص

ُلألمور في الوقت المناسب، وتجاوزهم عن الدنيا في اللحظة المناسبة، وموقفهم في سبيل 
وهذا ما يوجب اتخاذ . اهللا في الفرصة المؤاتية، هو الذي يستنقذ التاريخ ويصون القيم

  . ا إذا فات األوان، فال جدوى في ما وراء ذلكالموقف المناسب في اللحظة المناسبة، أم

بعد االنتخابات التي جرت في الجزائر وفازت فيها الجبهة اإلسالمية، سيطر الجيش 
في اليوم األول لمجيء حكومة العسكر إلى . على مقاليد الحكم بتحريض من أمريكا وغيرها

ية قادوا الناس إلى الشوارع ّالسلطة، لم تكن لها أية قوة، فلو أن مسؤولي الجبهة اإلسالم
منذ اليوم األول ـ وقد أعلنت لهم ذلك ـ حين لم تكن الحكومة العسكرية يومذاك على 
ًدرجة من القوة، وال قادرة على أي عمل، لقضوا عليها وألقاموا حكما إسالميا، ولكانت في  ً ّ

ذته الرهبة، والبعض بعضهم أخ. ًولكنهم لم يتخذوا قرارا كهذا. الجزائر اليوم حكومة إسالمية
  ! لنا الرئاسة، أو لهذا أو لذاك: اآلخر انتابه الضعف، والبعض قال

 أعلنت األحكام العرفية في طهران، ١٣٥٧عصر يوم الحادي والعشرين من بهمن عام 
لكن اإلمام دعا الناس للنزول إلى الشوارع ولو لم يتخذ اإلمام هذا القرار في تلك اللحظة 

ولو ان الناس حين اعالن األحكام العرفية لزموا . يزال يحكم هذا البلدلكان محمد رضا ال 
منازلهم، لبدأوا أول ما بدأوا باإلمام ومن بعده مدرسة الرفاه ثم بقية المناطق، ولقضوا على 

على غرار ما ! كل شيء، ولكانوا قتلوا في طهران خمسمائة ألف شخص، وانتهى كل شيء
ّليون شخص ثم عاد كلي شيء إلى محله، وذلك الشخص حصل في أندونيسيا حيث قتلوا م

ّعلى رأس السلطة اليوم، شخصيته المبجلة والمكرمة، ولم يتزحزح شيء عن موضعه غير . ّ
  . ان اإلمام اتخذ القرار الالزم في اللحظة الحاسمة، في موقعه
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ّلو ان الخواص شخصوا ما ينبغي عمله في الظرف المناسب، وطبقوا ذلك لتغير وجه 
وإذا كان الخواص قد . التاريخ، ولما سيق أمثال الحسين بن علي إلى ميادين كميدان كربالء

ُأساءوا الفهم، أو أبطأوا في الفهم، أو فهموا ولكن اختلفوا كما هو الحال بالنسبة لألخوة 
األفغان ـ وحتى إذا كان المتصدون للعمل كفوئين، إال ان طبقة الخواص لم تتجاوب معهم، 

ّد أفرادها نحن مشغولون حاليا وقال غيره لقد انتهت الحرب، دعونا نتفرغ ألعمالنا وقال أح ً
ونكسب لقمة عيشنا وجمعوا خالل بضع سنوات امكانات هائلة واننا قد سئمنا القتال 
والتجوال بين هذه الجبهة وتلك؛ تارة في جبهة الغرب وتارة في جبهة الجنوب، إذا تصرف 

وعد اهللا تعالى ! لموا ان التاريخ ستتكرر فيه وقائع كواقعة كربالءالخواص بهذه الصورة، فاع
ّبنصرة من ينصره، ان قام أحد لله وبذل جهده يكون النصر حليفه ال بمعنى يكتب النصر 
لكل واحد من األشخاص، بل معناه ان أية جماعة عندما تتحرك تنال النصر، ومن الطبيعي 

  . ًالم، ولكن فيه انتصار أيضاّان مسارها تحفه المصاعب والقتل واآل

وال يقول ننصركم دون أن يدمى أنف } ولينصرن اهللا من ينصره{: يقول الباري تعالى
حينما . ّولكن ينتصرون، هذه سنة إلهية} ُفيقتلون ويقتلون{ًأحدكم، ال أبدا، وانما يقول 

وحينما نخشى على نخاف على دمائنا، وعلى كرامتنا، وعلى أموالنا، وألجل عوائلنا وأحبائنا، 
الراحة والمعيشة الوادعة، ونحرص على الكسب وعلى الحصول على دار فيها غرفة أكثر 
ُمن غرف الدار السابقة، عندما تعيقنا أمثال هذه األمور عن الحركة، يصبح من الواضح  ُ
حينها أنه حتى لو كان أشخاص كاإلمام الحسين تزعموا الطريق، الستشهدوا عن آخرهم، 

  . )ع(، وكما استشهد الحسين )ع(ستشهد أميرالمؤمنين مثلما ا

ُأنظروا يا أعزائي أين موقعكم؛ ان كنتم من . الخواص، الخواص، طبقة الخواص
من الطبيعي ان كالمنا هذا . هذا كل ما نريد قوله. ًالخواص ـ وأنتم فعال منهم ـ فحاذروا

  : ُخالصة لهذا الموضوع الذي يستدعي ان يدرس في حقلين
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ًولو كان أمامي متسعا من الوقت . لحقل األول في الجانب التاريخي للقضيةيتمثل ا
ُلبادرت إليه بنفسي ولكن مع األسف لم يعد في الوقت متسع له، إذن يجب ان يبحث 
ألجل العثور على أمثلة مما يحفل به التاريخ عن الخواص، والظروف التي كان ينبغي عليهم 

ولو كان المجال يسمح اآلن وال يتعبني . ، مع ذكر أسمائهمُفيها المبادرة للعمل فلم يبادروا
  . ويتعبكم، لتحدثت إليكم ساعة عن هذه المواضيع واألشخاص؛ ففي ذهني الكثير منها

أما الحقل الثاني الذي يجب البحث فيه فهو تطبيق ذلك على وضع كل زمان، ال في 
خواص العمل بتكاليفهم زمننا الحالي فحسب، وانما في كل زمن كان يجب فيه على ال

وما ذكرناه عن اجتناب انقيادهم لمغريات الدنيا، كان كلمة واحدة؛ . لكنهم لم يعملوا بها
  . ويجب البحث في كيفية عدم االنقياد للدنيا، مع ذكر األمثلة والمصاديق على ذلك

ء ًولو ان شخصا من هؤال. ان السير على طريق اهللا له معارضون على الدوام! يا أعزائي
الخواص الذين تحدثنا عنهم أراد ان يقدم على عمل ـ ان هو اراد ذلك ـ النبرى له جماعة 

مثلما كانوا . آخرون من أولئك الخواص أنفسهم باللوم والتعنيف والتقريع على موقفه ذاك
لكن الخواص يجب عليهم ان يقاموا؛ هذه احدى ضرورات جهاد . يفعلون في أيام ثورتنا
بر على اللوم والتقريع، ألنهم يتلقون من المعارضين التهم واالساءات الخواص، وهي الص

  . على الدوام

ُنحمد اهللا على ان انتخاباتنا جرت على ما يرام، وشارك فيها أبناء الشعب كافة، وقد 
ّانتخب والحمد لله نواب صالحون ونشكر اهللا على ان الحكومة، ووزارة الداخلية، ورئيس . ُ

صيانة الدستور وغيرهم ساهموا بأجمعهم في اقامة هذه االنتخابات، الجمهورية، ومجلس 
  . فجرت على أفضل ما يكون
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لقد تحدث بعض أفراد قوات التعبئة ببعض الكلمات في طهران أو هنا أو هناك؛ 
ّفأثيرت ألجل ذلك ضجة بذريعة ان الحرس الثوري تدخل في االنتخابات، وما شابه ذلك ّ ُ .

إذا أراد المرء ان يقوم بأي اجراء . ُن األمور تسير على هذه الشاكلةما هذا الكالم؟ أجل، ا
  . أو يأتي بأي عمل، فالعدو بالمرصاد

واألعداء صورهم شتى، حتى ان بعضهم من األصدقاء وهم ليسوا أعداء، ولكنهم ال 
  ! ّيفهمون وال يشخصون، فيثيرون الشكوك والشبهات

لحرس الثوري والجيش وسائر القوات المسلحة ًطبعا كما قال اإلمام الراحل ال ينبغي ل
وال يعني هذا ان األعداد الهائلة من قوات التعبئة ال يحق لها اداء . الخوض في السياسة

لماذا يخلط البعض بين هذين األمرين؟ أفراد . دور مناسب في قضية خطيرة، كاالنتخابات
.  كل شيء بشكل عقالنييجب عليهم التعامل مع. الحرس الثوري شأنهم شأن سائر الناس

ّومن الطبيعي ان عدم الخوض في السياسة باق على قوته بذات المعنى الذي أمر به اإلمام ٍ .
ال : وال يتوهم البعض ان المسار السياسي قد طرأ عليه تغيير، على اعتبار ان اإلمام قال

 فاألمر ما أمر به .ًابدا! ادخلوا في السياسة: ًتقحموا أنفسكم في السياسة، بينما يقال حاليا
  . اإلمام، ولكن مصداقه ومثاله ال ينطبق على المورد

ًإذا أدى الناس الملتزمون والشباب المؤمنون، وهم خيرة شبان البلد دورا في  ّ
االنتخابات، وحضروا عند صناديق االقتراع لغرض االشراف، وللحيلولة دون حصول أي 

خالصة القول هي ان أي عمل تؤدونه ـ و. تجاوزات أو خالفات؛ فال ضير في عملهم هذا
ّأي يؤديه الخواص ـ وفي أي قطاع كان، وقد يكون من القضايا الهامة التي قد تطرأ في 
ًالمستقبل، ـ وما ذكر كان نموذجا مصغرا ـ سيؤدي إلى إثارة االعتراضات والتساؤالت من  ً

  ! قبل البعض
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 اهللا، وبلد الجهاد واإليثار نحمد اهللا على ان بلدنا اليوم بلد المجاهدة في سبيل
ّومسؤولو البلد وأكابره والعلماء األعالم والخطباء والمبلغون في شتى القطاعات . والقيم

والقوات المسلحة كما هو . كالجامعات وغيرها يعملون لخدمة الثورة واإلسالم والفضائل
ّقوات بما تتميز ّوهذا حرس الثورة بما له من مناقب مشرفة، وهذه ال. واضح مظهر للفضائل

به من خصائص، كم بذلت من جهود مضنية، وكم سطرت من المالحم، يجب عليها ان 
  . تبقى اآلن سائرة في طريق تلك القيم والفضائل ذاتها

ًكان هذا عرضا عاما لهذه القضية التي ارتئيت الحديث عنها بمناسبة ايام محرم  ً
ًالشك ان ما قلناه موجزا، وان كان الو. الحرام ًقت قد طال بنا شيئا ما ـ رغم التوصيات ّ

المتكررة بضرورة االختصار في األحاديث لكي ال أصاب باالرهاق ـ والحقيقة انني أرى ليس 
ُمن المصلحة ان أرق نفسي؛ ليتسنى لي أداء مهامي األخرى، لكن المرء حينما يجلس في 

  . محفل كمحفلكم هذا يستغرق في الوجد وال يشعر بالتعب

وأدعوه تعالى . ً أن يوفقكم جميعا، وان يحشر روح اإلمام مع األنبياء واألولياءأسأل اهللا
  . أن يثبت الشعب اإليراني على هذا الطريق الواضح الذي وضع قدمه فيه

اللهم . اللهم أحينا لخدمة الثورة اإلسالمية والقيم اإلسالمية، وامتنا على هذا الطريق
ّاللهم تفضل على . ً درجات شهدائنا االبرار يوما بعد آخرًاجعل موتنا قتال في سبيلك، وارفع

مضحينا باالجر الجزيل ومن عليهم بتمام الصحة والسالمة اللهم اجعل أعلى الدرجات . ّ
ّلمن تحملوا المشقة على هذا السبيل، ولمن كانوا في األسر مدة من الزمن، واطلق  ّ

 أو فقدت اجسادهم وال أحد يعلم سراحهم، أو لم يطلق سراحهم إلى اآلن، ولمن فقدوا
ّاللهم اقض حاجات المسلمين، وخلص البلدان . ًعنهم شيئا، واكتب لعوائلهم األجر والصبر
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اإلسالمية من مخالب األجانب ومن براثن أمريكا، وايقظ زعماء المسلمين من سبات 
  . الغفلة، واستنقذهم من مستنقع الشهوات

 وقدرتك في مذلة وانكسار أمريكا وسائر اللهم بحق محمد وآل محمد أرنا عزتك
  . أقطاب االستكبار وأذنابهم، وأذق الشعب اإليراني حالوة االنتصار عليهم

  . اللهم وكما محوت االتحاد السوفيتي، نسألك ان تمحو بقية اقطاب االستكبار

  . اللهم اشمل برحمتك وبركاتك كل من عاش ومات على هذا السبيل

  . مك كافة األعمال والجهودّاللهم تقبل بلطفك وكر

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


