
ابراهيم باي سالمي 

*)الثورة االسالمية يف ايران قبس من 
عاشوراء و نهضته االهلية العظيمة(

االمام اخلميين
ال شك يف أن ثورة الشعب االيراني املسلم، وكما 
قال االم��ام اخلميين، مستلهمة من نهضة عاشوراء 
والنهج  تتطابق معها يف اخللفية  ال��ي  احل��س��ن، 
واالهداف. وأن ما يستدعي التأمل يف هذا الصدد هو 
أن كلتا الثورتن إندلعتا بوحي من استلهام تعاليم 
االسالم الي تدعو اىل االصالح والتغيري يف اجملتمع، 

والقابلة لالقتداء واالتباع يف كل عصر وزمان.
حي��اول هذا املقال تسليط الضوء على األساليب 
والنماذج املشرتكة الي إتبعها االمام احلسن )عليه 
السالم( ومساحة االم��ام )ق��دس س��ره(، يف االص��الح 
والتغيري وال��ت��ص��دي ل��الحن��راف��ات ال���ي ط����رأت يف 

اجملتمع. 
اصالح  و حماولة  الدين  اىل  النظرة  تغيري  اواًل- 

اجملتمع
يعترب الدين اح��د امل��ص��ادر الرئيسية للثقافة يف  
اجملتمعات االنسانية، وان صالح وفساد كل جمتمع 
مرهون بصالح وفساد الفكر الديين السائد يف ذلك 
اجملتمع. ويوضح التاريخ أن حّكام اجلور حاولوا - يف 
األعم االغلب- استخدام الدين مبثابة وسيلة لتربير 
حكمهم وسلطاتهم، وكانوا يعتربونه ليس أكثر 
من أداة إلسكات اجلماهري وابعادها عن مسؤولياتها 

االجتماعية. 
لقد عقد االم��ام احلسن )عليه السالم(، بصفته 
جتسيداً لالسالم احملمدي )صلى اهلل عليه وآله(، العزم 
بثورته على التصدي للتأويالت املنحرفة والتصورات 
اخلاطئة الي انتشرت عن الدين وتفنيدها، ولفت 
انظار الناس  من خالل احياء الدين احلقيقي- اىل  
ابعاد الدين احليوية واهلادفة والبناءة، وهل��ذا أعلن 

موضحاً:
)إمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي، أريد أن 
آمر باملعروف وأنهى عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأبي 

علي بن أبي طالب(.
ينهض االم���ام احلسن )عليه ال��س��الم(، ال��ذي هو 
ع��ص��ارة االس���الم احمل��م��دي، ليوضح للناس ب��أن ما 
ي��روج له بين أمية لتربير حكمهم، ليس من الدين، 
وأن��ه جمرد خديعة وتضليل ي��روج هلا باسم الدين، 
ألن الدين ال يقتصر على العبادات الفردية واجلمعة 
واجلماعة دون االهتمام بأمور املسلمن، وهل��ذا فان 

االسالم احلقيقي ال ينسجم مع وجود هذا احلكم. 
االمام اخلميين )قدس سره( هو اآلخر يضع اصالح 
الفكر الديين يف طليعة اهتمامات النهضة االسالمية، 
ويعمل على التخلص من التصورات اخلاطئة الرائجة 
عن الدين من خالل إثارته موضوع عدم الفصل بن 
الدين والسياسة، ولفت االنظار اىل أن االسالم عبارة 
عن دين اجتماعي- سياسي، و حيرص على التعريف 
مبختلف أب��ع��اده ال��ي ينبغي أن تتجلى يف كافة 
اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ويف هذا 
الصدد يقول مساحته: )أننا مكلفون بتبديد الغموض 
الذي احاطوا به االسالم. فاذا مل نتمكن من ازالة هذا 
الغموض واإلبهام من األذه���ان، لن نتمكن من فعل 

شيء(. )احلكومة االسالمية، ص130(.

ثانيًا- رفض التطبيع مع حّكام اجلور
جتاه  والالإبالية  احلكومة الباطلة،  إزاء  السكوت 
اوضاع اجملتمع، يؤدي اىل ترسيخ واستفحال املعايري و 
القيم املناهضة للدين، ويضفي املشروعية االجتماعية 
وماهو  واملستبدة.  املتجربة  على القوى  والسياسية 
واضح وجلي يف ثورة كل من االمام احلسن و االمام 
اخلميين، هو أن كلتا النهضتن اعلنت منذ البداية 
رفضها لالوضاع املرتدية وتصدىها حلّكام اجلور. و 
ملا اراد معاوية، خالفاً لسرية رسول اهلل، أن يأخذ البيعة 
من االم���ام احلسن إلبنه يزيد ليخلفه يف احلكم 
االموي املتوارث، قوبل مبعارضة االمام ورفضه. ومن 
خالل نهضته العاشورائية أوضح االمام احلسن بأنه 
من احملال أن ترضى شخصية تعترب أسوة لالسالم 
احملمدي بهذا الذل، وأن تؤيد االسالم املنحرف: )مثلي 

اليبايع مثله(. 
االم��ام اخلميين ايضاً، فعل ذلك مقتدياً باالمام 
احلسن )ع(، وحتمل عناء ومشقة يف مقابل احلكومة 
ال��ط��اغ��ي��ة، وم���ن خ���الل ص���م���وده ورف���ض���ه للخنوع 

واالستسالم، أثار الشكوك ألول مرة يف تاريخ ايران، 
الشاهنشاهي االجتماعية  النظام  ح��ول مشروعية 
والسياسية. وأن روحية التحرر ومقارعة الظلم الي 
اتسم بها نهج االمام احلسن )ع(، قد جتلت يف وجود 

االمام اخلميين. ويف هذا الصدد يقول مساحته: 
)لقد عّلم سيد الشهداء  سالم اهلل عليه- اجلميع 
ما ينبغي فعله امام الظلم ويف مقابل حّكام اجلور(. 

)صحيفة االمام،  ج17، ص52(.
وميضي بالقول: 

)لقد عّلمنا إمام املسلمن بأنه عندما يفرض طغاة 
العصر حكمهم اجلائر على املسلمن، البد لنا من 
النهوض والتصدي هلم حتى وإن كانت قوانا تفتقر 
اىل التناغم واالنسجام. فاذا ما رأيتم املخاطر تهدد 
كيان االس����الم، ال ب��د لكم م��ن التضحية وتقديم 

الدماء(. )صحيفة االمام، ج5، ص75(.
ثالثًا- االهتمام بدور اجلماهري

النهضات الثورية واالصالحية تعمل يف العادة على 
زعزعة النظام االجتماعي، وترتك تأثريها على آراء 
وافكار الناس. وان االمام احلسن )ع( واالمام اخلميين 
)ق���ده(، كالهما أوىل اهمية بالغة ل��دور اجلماهري 
ومشاركتها يف النهضة االسالمية. ونظراً للتباين 

والظروف  الزمان  الثورتن من حيث  االساسي بن 
بالنسبة  بينهما  امل��ق��ارن��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، ال مي��ك��ن 

للمشاركة الشعبية والرتحيب الذي حظيتا به. 
ففي سنة ستن للهجرة حيث بدأ االم��ام احلسن 
)ع( نهضته، ك��ان��ت مث��ة ظ���روف خ��اص��ة حاكمة 
بقيام  الكوفة  يف  ال��ن��اس  علم  اجملتمع، وعندما  يف 
االم��ام، وجّهوا اليه رسائل كثرية يدعونه للقدوم. و 
رغم كل الظروف واالوض��اع الي كانت سائدة يف 
اجملتمع، استجاب االمام احلسن)ع( هلذه الدعوات، 
مم���ا ي��ل��ف��ت االن���ظ���ار اىل أن����ه ك����ان ي��ول��ي اهمية 
بالغة ملشاركة اجلماهري وتلبيتهم لنداء طلب النصرة. 
بيد  أن االم���ام اخلميين ك��ان ق��د انطلق بثورته 
يف جمتمع م��ت��ف��اوت ع��ن اجملتمع ال���ذي ك���ان يف 
عصر االمام احلسن )عليه السالم( . فبعد أن أقتنع 
مساحته بوجود االرضية املناسبة للقيام ضد احلكم 
املستبد ال��ظ��امل، ك���ّرس ج��ه��وده على مدى سنوات 
طويلة، لتوعية اجلماهري واعداد االرضية ملشاركتهم 
يف الثورة االسالمية. ويف هذا الصدد يقول مساحته: )إذ 

ما استطعنا أن نوقظ الشعب ونطلعه على مؤامرات 
الشاه، و سعينا للحيلولة دون إنطالء احليل عليه، 
وختديره من الوقوع حتت تأثري خطط الشاه املخادعة، 
فسوف نهزمه بالتأكيد... ان اعظم عمل يتسنى لنا 
اداؤه هو توعية الشعب وإيقاظه، وحينها سرتون القوة 
العظيمة الي ستتوفر لدينا و الي ال تقهر(. )صحيفة 

االمام، ج1، ص147(.
رابعاً- تشكيل احلكومة االسالمية 

اص��الح  يف  احلكومات  دور  أح��د  خافياً على  ليس 
اجمل��ت��م��ع��ات وإف����س����اده����ا. واالس��������الم دي�����ن ج��ام��ع 
واالقتصادية  االجتماعية  مبادئه  اليتسنى تطبيق 
والثقافية من دون تشكيل حكومة. وحول مدى أهمية 

ذلك يقول االمام اخلميين: 
)أن حياة سيد الشهداء، وحياة االمام صاحب العصر 
س��الم اهلل عليه، بل و حياة مجيع االنبياء منذ بدأ 
اخلليقة، اجلميع كرسوا حياتهم ملقارعة حّكام اجلور 
والسعي إلقامة حكومة  العدل(. )صحيفة االمام، ج21، 

ص4(.
ت��ش��ك��ي��ل  وي��������رى االم��������ام اخل���م���ي���ين أن )ع��������دم 
نقاط ضعف اجملتمع  أب��رز  من  حكومة احلق(، يعد 
االسالمي واكثر تأصاًل، حيث يقول مساحته: )لو أنهم 
مسحوا بإقامة احلكومة الي ارادها االسالم، وتنصيب 

احلاكم الذي أمر اهلل تبارك و تعاىل بتعيينه، وعينه 
الرسول االك��رم )صلى اهلل عليه وآل���ه(، ول��و كانت 
لتأسىس احلكومة االسالمية،  اتيحت  قد  الفرصة 
اهلل  قبل  م��ن  ومنصوباً  منتخباً  احل��اك��م  يكون  و 
ت��ع��اىل، ل��ك��ان ادرك ال��ن��اس ماهية االس����الم ومعنى 

احلكومة االسالمية(. )صحيفة االمام، ج2، ص338(.
وهل�����ذا ف����ان أف��ض��ل ال��س��ب��ل إلص�����الح اجمل��ت��م��ع - 
وفقاً للرؤية اخلمينية- يكمن يف: )السعي إلرساء أسس 
إقامة احلكومة االسالمية احلقة... كي يتسنى اجياد 
حترك اجتماعي، ويسعى بالتدريج اىل بلورة اجلماهري 
الواعية واملتدينة واملدركة ملسؤولياتها داخل النهضة 
االس���الم���ي���ة، وم����ن ث���م أن تنتفض وت���ث���ور إلق��ام��ة 

احلكومة االسالمية(.)والية الفقيه،ص128(.
خامساً  إحياء املبادئ والقيم االسالمية 

يف كل جمتمع من اجملتمعات البشرية، يكتسب 
ال��ن��ظ��ام  االج��ت��م��اع��ي إنسجامه م��ن خ���الل القيم 
والتوجهات واملشاعر املشرتكة بن أف��راد اجملتمع، 
والي متىزه عن اجملتمعات األخرى. ويتمتع االسالم 
مببادئ وقيم وتوجهات إذا ما تسنى هلا أن تتجلى و 
تنتشر، سوف تعمل على تغيري افراد اجملتمع وحتوهلم 
من الداخل، ليكتسب كل فعل من أفعاهلم الفردية 
واالجتماعية مفهومه اخلاص وينفرد باسلوبه. وقد 
عمل االم��ام اخلميين )قدس سره( واالم��ام احلسن 
)عليه السالم(، الذي كان وجودهما جتسيداً هلذه 
املبادئ والقيم، على إحيائها على صعيد االعتقاد ويف 
الواقع. علماً أن هذه املبادئ والقيم ذات منشأ اهلي، وأن 
حيويتها وقدرتها على الفعل والتأثري ال يقتصر على 

مكان او زمان معينن. 
وثورة االمام احلسن )عليه السالم( الي انطلقت 
سنة ستن للهجرة، كانت نبعاً متدفعاً هلذه القيم 
املتسامية. وبفضل هذه الثورة استطاع ابن رسول اهلل 
أن حييي دين النيب حممد )ص( وجيعله فاعالً ومؤثرًا 
على مرّ التاريخ. واالمام اخلميين )قدس سره(، واقتداءًا 
باالمام احلسن )عليه السالم(، استطاع أن يقطف 
مثار هذه النهضة العظيمة، وأن يعمل من جديد على 
احياء مبادئها وقيمها يف اجملتمع االسالمي. وفيما 
يلي عدد من القيم املشرتكة الي جسدتهما هاتان 

النهضتان املقدستان: 

1-املقاومة والصمود واملثابرة يف مقارعة الظلم. 
2-احياء روحية التحرر ورفض الذل. 

و  النفعية  اجتناب  الشهامة و  و  3-الشجاعة 
الدعة و االساليب التربيرية. 

املنكر  4-اح��ي��اء االم���ر باملعروف والنهي ع��ن 
واحياء العبادات األخرى. 

5-احياء القيم االخالقية نظري املروءة و االيثار 
و.... 

6-االميان باجلهاد يف سبيل اهلل. 
7-احياء روحية االندفاع حنو الشهادة. 

معاونية  الشؤون  واع����داد:  *تلخيص 
ت��راث  ونشر  مؤسسة تنظيم  يف  الدولية 

االمام اخلميين )قدس سره(

الثورة االسالمية علی خطی عاشوراء الحسين

1-عباد اهلِل! ال تشَتِغلوا بالّدنيا، فإنَّ القرَب بيُت العمِل، فاعَملوا وال تََغفلوا.
2-إّن أجوَد الناِس َمن أعطى َمن ال يرجوُه، َوإنَّ اعَفى الناِس من َعفى عن قدرة، وإنَّ 

أوَصَل الناِس َمن وصَل َمن َقَطَعه.
3-الناُس َعبيُد الدنيا، َوالّديُن لعٌب على الِسنِتِهم، حَيوطوَنُه ما داَرت به معاِئَشُهم، 

وا بالبالء قلَّ الّدّيانون. صُّ فإذا حُمِ
4-لو َشَتمين رجٌل يف هذه االُذن، وأومى إىل الُيمنى، واعتَذَر لي يف االخرى لقبلُت 
َع َجّدي رسوَل اهلل يقوُل: ال َيِرُد  ثين إّنه مَسِ ذلك منه، وذلك أنَّ أمرَي املؤمنَن حدَّ

احلوَض َمن مل َيقَبِل العذَر ِمن حمقٍّ أو مبِطل.
َس ُكربَة مؤمن، فرََّج اهلُل عنه َكرَب الدنيا واالخرِة. 5-َمن َنفَّ

6-يا ابَن آدَم! ُأذُكر مصارَع آبائَك وأبنائَك، كيَف كانوا، وحيُث َحّلوا، وكأّنَك 
لَُّهم. عن قليل قد حَللَت حَمَ

7-يا ابَن آدَم، أنَت أّياٌم، كلَّما مضى يوٌم ذهَب بعُضَك.
8-إّن شيعتنا َمن سلَمت قلوُبُهم من كلِّ غشٍّ وغلٍّ ودغٍل.

9-وأّني مل أخُرج أشرًا وال َبطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا وإمّنا َخَرجُت لطلِب االصالِح 
يف أّمِة جّدي صّلى اهلل عليه وآله، ُأريُد أن آَمَر باملعروِف وأنهى عِن املنكر وأسرُي بسريِة 

ي وأبي علي بن أبي طالب عليه السالم. جدِّ
10-َمن حاوَل أمرًا مِبعصيِة اهلل كان أفوُت ملا يرجوا وأسَرع ملا حيَذر.

11-َمن َعَبَد أهلَل حقَّ عبادِتِه آتاُه اهلُل فوَق أمانيِه َوكفايِتِه.
12-الَترفع حاجتَك إاّل إىل أحٍد ثالثة: إىل ذي ديٍن، أو ُمرّوة أو َحَسب.

13-إنَّ حوائَج الناِس إليكم ِمن ِنَعِم اهلِل عليكم فال مَتَّلوا النَِّعَم.
14-ماذا َوَجَد َمن َفَقَدك؟ َوما اّلذي َفَقَد مشن َوَجَدَك؟ َلَقد خاَب َمن َرِضَي دونَك 

َبَداًل. 

لوال سّيد الشهداء، ملا تقّدمت هذه الثورة، وسّيد الشهداء يف كل مكان: فكّل أرض كربالء، وكّل 
وأبوه وساللتهما  الشهداء، ألنسى يزيد  الشهداء، وكل حمراب منه.ولوال سّيد  منرب حمضر سّيد 

اإلسالم.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج8، ص: 388

املصطفى  الرسل حممد  بيت سيد  وترّبت يف  اإلهلي  الوحي  على عصارة  تغذت  شخصية عظيمة 
بتضحيتها  لتصنع  تنتفض  الطاهرة،  الصديقة  احضان  يف  ونشأت  املرتضى،  علي  االول��ي��اء  وسيد 

الفريدة ونهضتها االهلية واقعة كربى نسفت صروح اجلائرين وانقذت العقيدة اإلسالمية.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج12، ص: 353

)كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء(! إنها كلمة عظيمة، يسيئون فهمها. إنهم يتصورون بأن 
معناها هو ضرورة البكاء كل يوم! ولكن مضمونها ليس كذلك. ماذا عملت كربالء؟ أي دور أدته 
ارض كربالء يف يوم عاشوراء؟ ينبغي أن تكون كل ارض هكذا! إن دور كربالء كان يتمثل مبجيء 
سيد الشهداء احلسن- سالم اهلل عليه- ومعه فئة قليلة اىل كربالء ليقفوا بوجه ظلم امرباطور 
الزمان يزيد، فضحوه فقتلهم، لكنهم مل يقبلوا الظلم فهزموا يزيد. البد أن يكون كل مكان هكذا! 
والبد لشعبنا أن يدرك أن اليوم هو عاشوراء، فالبد لنا من الوقوف بوجه الظلم. وأن هذا املكان هو 
كربالء! فالبد لنا من تنفيذ دور كربالء، فليكن كل يوم عاشوراء ألنه ليس حمصورًا بأرض حمددة 

وال بأفراد معينن. فكل األرض وكل األيام جيب أن تؤدي هذا الدور.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج10، ص: 91

بنفسه  ضحى  أن  بعد  عليه-  اهلل  س��الم  الشهداء-  سيد  أحياه  قد  اليوم  ترونه  ال��ذي  اإلس��الم  ان 
وثار  اهلل  بهم يف سبيل  وقد ضحى  واألصحاب  الشباب  وأصحابه.. وكلما كان ميلك هو  واوالده 
يف وجه الظلم ورفع راية اإلسالم عاليًا. لقد ثار على امرباطورية ذلك الزمان وهي أشد ظلمًا من 
إمرباطوريات زماننا هذا، ثار بفئة قليلة وتغلب عليها بهذا العدد القليل واستشهد يف هذه املواجهة. 
سحق الظلم وتغلب عليه ومنذ ذلك الوقت وبناء على تأكيد اإلمام الصادق )ع( وبقية أئمة اهلدى 
لقد  والظاملن.  الظلم  مواجهة  )ع( يف  على خطى احلسن  ونسري  العزاء  نقيم جمالس  )ع( وحنن 
إن  لنظام طاغوتي جبار.  مؤمنة  قليلة  فئة  مواجهة  وأحيا خطباؤنا قضية كربالء، قضية  أحيينا 

البكاء على الشهيد إحياء الثورة ومتابعة للمسرية.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج10، ص: 228

يكون  فلن  لنا،  وتعاىل  تبارك  اهلل  اختطه  الذي  الطريق  ونسلك  بالواجب،  نقوم  أن  قررنا  حينما 
الفشل شيئًا بالنسبة لنا. فأمرنا ال خيرج عن واحدة من حالتن: إما أن ننجح وبهذا لن يكون الفشل 
شيئًا ذا بال، وإما أن يأتوا ويهزمونا ونكون قد عملنا بواجبنا. فأين هو الفشل؟ سيد الشهداء هزم يف 
كربالء أيضًا، لكن ذلك مل يكن هزمية. قتل وأحيا عاملًا بأكمله. وأمري املؤمنن أيضًا هزم يف حرب 
صفن، إال أن هذا مل يكن هزمية. كان خيدم اإلسالم ويعمل يف سبيل اهلل. الذي يعمل يف سبيل اهلل 

لن يفشل أبدًا، بل الفوز نصيبه يف كل األحوال.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج12، ص: 287

.. قد ارتكبوا يف كربالء وحبق أوالد رسول اهلل ما ارتكبوا ولكنهم لكونهم على طريق احلق وألن 
أن تصمد  املشاكل مشاكل مادية وهي ال تستطيع  إن  تهون.  املشاكل  عملهم كان هلل فإن كل 
كثريًا أمام املعنويات إن اجملهزين باملعنويات واملتصلن باهلل تعالي واملتصلن مبصدر الوحي الميكن 

لألمور املاديةأن متنعهم عن مواصلةطريقهم.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج15، ص: 335

.. كربالء هي الي تظللنا بربكاتها. حافظوا على واقعة كربالء حية. ابقوا على االسم املبارك 
لسيد الشهداء حيًا، فإذا ما بقي حيًا بقي اإلسالم حيًا.

صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج17، ص: 402

الثورة العظيمة لسّيد  ما أكثر مصائب شهر احملرم وما أعنفه على الظاملن، إن احملرم هو شهر 
الشهداء وسّيد أولياء اهلل الذي عّلم البناء والعنف للبشر بثورته على الطاغوت، وجعل بذل الضحايا 

سبياًل لدحر الظامل ودثره، وهذا يف رأس تعاليم اإلسالم جلميع الشعوب طوال الدهر.
صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج3، ص: 283

إن دم سيد الشهداء هو الذي حّرك دماء الشعوب اإلسالمية وإن مواكب عاشوراء هذه هي الي تثري 
الناس وتهيئي الناس ألجل األسالم وحفظ األهداف اإلسالمية.

صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج15، ص: 291

..)جيب عليكم(أن تعملوا- اقتداًء باالمام احلسن )ع(- على صيانة الثورة واإلسالم مثلما أحيى 
اإلمام احلسن- عليه السالم- اإلسالم بدمه.

صحيفة اإلمام)ترمجة عربية(، ج17، ص: 358

كلمات االمام الحسين )عليه السالم(القيمة

الحسين )عليه السالم(ونهضته  االمام 
في كالم االمام الخميني )قدس سره(

شكلت ث��ورة سيد الشهداء االم��ام احلسن بن علي، بوحي من 
املثل  ألمس��ى  الينضب  معينًا  االنسانية،   - االسالمية  ماهيتها 
والقيم االهلية -االنسانية، لكل إنسان وجمتمع يتطلع اىل العزة 
والرفعة واحلرية والسعادة. وتعترب الثورة الربانية للشعب االيراني 
احلّر بقيادة االمام اخلميين )قدس سره( ضد النظام الشاهنشاهي 
االستعماري املستبد، خري دليل على هذا اخليار االسالمي، الذي 
سنحاول الوقوف على جانب من أبعاده من خالل كالم خليفة 

االمام مساحة آية اهلل اخلامنئي: 
*االمام اخلميين و نهضة عاشوراء 

حرص االمام اخلميين على جتسيد العالقة الوثيقة بن ماهية 
الثورة و واقعة عاشوراء يف فصلن: األول، خالل حمرم احلرام لعام 
2431 مشسي، حيث أضحت احلسينيات ومآمت التعزية ومواكب 
منابر  احلسينية، اضحت  وامل��راث��ي  التوعوية  واحمل��اض��رات  العزاء 

اعالمية لتسليط الضوء على أبعاد النهضة واهدافها. 
أما الفصل الثاني فقد جتلى يف حمرم عام 7531مشسي، حيث 
وتعظيم  احل��رام  االحتفاء مبحرم  ليتم   ( اخلميين:  االم��ام  أعلن 
شعائره ، وليحرص الناس على حضور جمالس عاشوراء(.. لقد 
أطلق مساحته  على هذا الشهر اسم شهر انتصار الدم على السيف، 
وأوجد من جديد إعصارًا شعبياً عظيمًا ه��ادرًا. أي اقرتان أحداث 
الثورة الي إتسمت بالروح والنهج احلسيين، بأحداث واقعة الطف 

وتضحيات االمام احلسن )عليه السالم(. 
*عاشوراء، روح الثورة  االسالمية يف ايران

بالنسبة لقضية حمرم و عاشوراء البد لي من القول: أن روحية 
العامة ودعامة انتصارها، تكمن يف االهتمام  نهضتنا وتوجهاتها 
واح���داث  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ن  اهلل  أب��ي عبد  االم���ام  بقضية 

عاشوراء. 
*عاشوراء، عامل إنتصار الثورة 

ل��و مل ت��ك��ن حم��ب��ة االم����ام احل��س��ن )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( وذك����راه 
متأصلة يف قلوب أبناء شعبنا، ولو مل يكن ذكر مصيبة عاشوراء 
كانت  إن  املعلوم  من  ليس  جمتمعنا،  أوس��اط  شائعاً ومنتشراً يف 
الثورة ستنتصر بهذه الفرتة الزمنية  و بهذه الصورة الي انتصرت 

فيها. 
*واقعة عاشوراء ليس هلا نظري

مل تستغرق واقعة العاشر من حمرم منذ بدءها وحتى إنتهاءها، 
أن النصف نهار هذا كم كان  سوى نصف نهار.. انظروا كيف 
مباركاً يف تارخينا، وبقي حّيًا ومصدر إهلام حتى يومنا هذا... لقد 
كانت واقعة كربالء حاضرة بقوة ومؤثرة اىل حد كبري يف تاريخ 
التشيع، بل ويف تاريخ الثورات املناهضة للظلم يف االسالم، مبا يف 
ذلك الثورات الي مل يقم بها الشيعة... أنين ال أعرف حادثة يف 
التاريخ ميكن مقارنتها بتضحيات النصف نهار من يوم العاشر من 

حمرم. 
*فلسفة ثورة االمام احلسن 

يف  احدى زي��ارات االم��ام احلسن )عليه السالم( الي تقرأ يوم 
ب��ذل مهجته فيك  وه��ي: )  للغاية  توجد عبارة معرّبة  االرب��ع��ن، 

ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية الضاللة(. ان فلسفة تضحية 
زائر  أن  العبارة. وكما هو واض��ح  االم��ام احلسن تكمن يف ه��ذه 
أن  ه��ذا،  ب��أن عبدك  تعاىل  يوّجه خطابه اىل اهلل  االم��ام احلسن 
حسينك هذا، قد ضحى بروحه ودمه إلنقاذ الناس من اجلهالة، 

ومن حرية الضاللة. 
*عاشوراء، القوة احملركة للمسلمن

ماحدث لالمام احلسن بن علي )عليه السالم( كان حقاً مبثابة 
االسالمي  الفكر  على طريق  االسالمية  للقرون  احملركة  القوة 
السليم. ذلك أن كل َمْن ينشد احلرية، وكل جماهد يف سبيل 
اهلل، وكل َمْن يرغب خبوض املخاطر، كل هؤالء يستلهمون من 
تلك الواقعة وجيعلوا منها سنداً روحياً ومعنويًا هلم. وقد جتلى 

ذلك بشكل واضح وصريح يف ثورتنا. 
*عاشوراء، حتّرك على جبهتن 

واقعة عاشوراء عبارة عن حركة جهادية عظيمة على جبهتن. 
جبهة مقارعة العدو اخلارجي الذي كان يتمثل يف جهاز اخلالفة 
الفاسد وعبيد الدنيا الذين اصطفوا اىل جانب أزالم السلطة، حيث 
اساءوا استغالل القوة الي جاء بها الرسول االكرم )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( إلنقاذ الناس، وسخروها للمضي عكس ا ملسار الذي 
اراده االسالم ورسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( . كذلك شّكلت 
واقعة عاشوراء حتركًا على صعيد اجلبهة الداخلية، ألن اجملتمع 

كان يومها يتجه عموماً صوب الفساد واالحنراف الداخلي... 

ثورة سيد الشهداء روح النهضة االسالمية للشعب االيراني


