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الإمام اخلميني
وارث �شيد ال�شهداء        

ح�سنني اجلّمال

ورثة  »العلماء   : اهلل عبد  اأبي  عن  الع�صمة  ل�صان  عن  ال�صريف  احلديث  يف  ورد 
االأنبياء«)1(. ومن املحتوم اأّن هذه الوراثة لي�صت وراثة مادية. فال بّد اأن يكون االإرث اأمرًا 

كن اأن يفهم من الروايات اأّن العلم هو هذا االأمر املعنوي. معنويًا. ولعّله ح�صب ما ميمُ
لكن اأي علم؟ هل هو علم الدرا�صة اأم علم الوراثة؟

لقد اّت�صح اجلواب عند طرح ال�صوؤال. فاالرتباط املعنوي باالأنبياء ومبقامهم ال�صامخ 
ومنزلتهم الرفيعة يوّلد هذا االإرث العظيم ومينحه للعلماء كلٌّ بقدر درجة ارتباطه. وهذا 

االرتباط ال يورثهم علم الدرا�صة. 
والتعّلم. واجل��ّد  ال�صعي  وراء  من  يتاأّتى  ال��ذي  املكت�صب  العلم  هو  الدرا�صة   فعلم 
ارتباطهم  ج��ّراء  للعلماء  املعطاة  الكربى  واملنحة  العظيمة  الهبة  فهو  الوراثة،  علم  اأّم��ا 

باالأنبياء. فمن كان ارتباطه باالأنبياء اأوثق كان مرياثه اأكرب.
باالأنبياء  �صلتهم  اأحكموا  الذين  العلماء  اأولئك  اأح��د  هو  اخلميني  واالإم��ام 
املقالة  ه��ذه  عقدت  وق��د  امل��رياث.  ذل��ك  يف  واف��ٌر  ن�صيٌب  له  فكان  ول��ي��اء،  واالأ
ال�صهداء  �صّيد  من  اخلميني  االإمام  ورثها  التي  العنا�صر  بع�س  على  �صاءة  لالإ
الثورة  ب��داي��ة  الأّن  ؛  ال�صهداء ل�صيد  وراث��ت��ه  اخ��رتت  وق��د   . احل�صن م���ام  االإ
1383 ه�، وهذا ما  12 حمّرم  اال�صالمية كانت يف حمّرم. فكانت البداية ح�صينية يف 

15 خرداد.  ا�صم  اكت�صب 
والأنه يمُحتمل اأن تكون كلمات موىل املوّحدين علي حينما قال لكميل: »يا كميل ما 
 .  من حركة اإال واأنت بحاجة فيها اإىل معرفة«)2(، قد جرت يف وجود االإمام اخلميني
االإمام  اإىل معرفة عظيمة. ولعّل  االإ�صالمية حركة عظيمة، وبالتايل فهي حتتاج  فالثورة 

 طالب يف احلوزة العلمّية - جامعة امل�صطفى العاملية - فرع لبنان، ال�صطح الثاين )مرحلة االإجازة(.
1( احلر العاملي: و�صائل ال�صيعة، حتقيق عبد الرحيم الرباين ال�صريازي، ال. ط، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ال ت، ج27، �س 78.

2( املجل�صي: بحار االأنوار، ط 2 م�صّححة، موؤ�ص�صة الوفاء، بريوت، 1403 ه / 1983 م، ج74، �س 267.
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اخلميني مل يمُقدم على تفجري هذه الثورة املباركة اإال بعد اأن عرف اأّن �صّر النجاح و�صّر 
البداية يكمن يف و�صعها على خّط عا�صوراء ودجمها بكربالء وجعلها امتدادًا لها. »لذا 
. وكان ج�سمه يق�سعّر ملجّرد  تراه دائماً يوؤّكد على ا�سم كربالء وذكر احل�سني بن علي

.)3(» ؛ ذلك الأّنه تلميذ يف ح�سرة احل�سني ذكر احل�سني
ونراه من ناحية اأو�صح، يعلن ب�صراحة �صّر االنت�صار، فيقول: »كّل ما لدينا من بركات 
عا�سوراء«. والأّن �صيد ال�صهداء ا�صتعمل كثريًا يف كلماته ونداءاته لفظة »مثل«، فتارة 
وحينما  ���س��ّرا«)5(.  يبايع  ال  »مثلي  يقول:  وط��ورًا  مثله«)4(،  يبايع  ال  »ومثلي  يقول: 
مثل  ب���راٍع  االأّم����ة  بليت  ق��د  اإذ  ال�����س��الم  االإ���س��الم  »وعلى   : يقول يزيد  ع��ن  يتحّدث 
بن  فال�صراع  به،  تنح�صر  ال  ونه�صته  ثورته  اأّن  يوؤّكد  ال�صهداء  ف�صّيد  يزيد«)6(. 

االإمام احل�صن ويزيد مل يكن �صراعًا �صخ�صيًا بل �صراعًا بن جبهتن)7(.
؟ وهل  فهل اإّن االإمام اخلميني هو امتداد ومثل ل�صيد ال�صهداء احل�صن بن علي
جتّلت الثورة احل�صينية يف الثورة اخلمينية؟ وهل ورث قائد هذه الثورة �صيئًا من جّده �صيد 

؟  ال�صهداء
يظهر اجلواب عند ا�صتعرا�س عنا�صر الوراثة احل�صينية. لذا �صاأ�صتعر�صها على �صكل 

نقاط متعّددة:
ذاب االإمام اخلميني يف �صخ�صية �صيد ال�صهداء حتى �صار عمله عا�صورائيًا، 
من  الترّبم  ثورته  اإّب��ان  اأعلن  ال�صهداء  ف�صّيد  ح�صينية.  وروح��ه  كربالئيًا،  وكالمه 
كلمات  يرّدد  وها هو حفيده اخلميني  �صعادة حم�صة.  بروؤيته هو  املوت  واأّن  الظاملن 
جّده الثائرة، حيث يقول: »�سنقوم باأداء تكليفنا االإلهي- اإن �ساء اهلل-، و�سننال اإحدى 
احُل�سنيني: قطع اأيدي اخلونة التي تتطاول على حرمي االإ�سالم والقراآن الكرمي، اأو 
االلتحاق بجوار رحمة احلق - تعاىل. اإين ال اأري املوت اإاّل �سعادة واحلياة مع الظاملني 
اإاّل برماً«)8(. هذه الكلمات التي اأ�صعلت ثورًة يف �صنة 61ه� واأعادت لالإ�صالم احلياة، ها 
هي من جديد تاأخذ بعدها يف القلوب الظماأى وتتلّقفها االأرواح امل�صتعّدة، فتعيد لالإ�صالم 

اأنفا�صه، وتنت�صله من �صبه الرقاد.
3( راجع جوادي االآملي: االإمام اخلميني – ثورة الع�صق االلهي -، ترجمة: كمال ال�صيد، مكتبة الفقيه، الكويت، 1422ه�/2001م، �س 224 

4( املجل�صي: م. �س. ج44 �س 325.
5(ابن االثري: الكامل يف التاريخ، دار �صادر للطباعة والن�صر دار بريوت للطباعة والن�صر،بريوت، 1385 ه  / 1965 م،ج4 �س 15.

6(املجل�صي: م. �س. ج44 �س 326.
7(راجع: جوادي االآملي م.�س. �س234.

، ج 1 �س 185. 8(مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم االإ�صالمية: �صحيفة �صماحة االإمام اخلميني
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موقفه  اأعلن  النا�صرون،  وقّل  العامل  وخانه  ال�صهداء  ب�صيد  الدنيا  �صاقت  عندما 
ال�صريح: »واهلل لو مل يكن ملجاأ وال ماأوى ملا بايعت يزيد بن معاوية«)9(.

وعندما قّرروا اإبعاد االإمام اخلميني من النجف واأغلقت الكويت حدودها ومل ت�صمح 
لالإمام بالهبوط ولو لدقائق، وهو العامل اجلليل وال�صيخ الطاعن يف ال�صّن، يف هكذا موقف 
ملجاأ يف  له  يجد  ولو مل  املواجهة  والثبات على  الظاملن  م�صاومة  االإمام على رف�س  اأ�صّر 
العامل، فقال: »لو مل يبق يل مكان اآمن على وجه االر�س ف�ساأنتقل من مطار اإىل مطار 

ومن ميناء اإىل ميناء واأقود الثورة«)10(.
اك بخيوط الالهثن وراء الدنيا،  رف�س �صيد ال�صهداء اأن ت�صوب ثورته �صائبة اأو حتمُ
لذا رف�س عر�س اجلعفي الذي اأراد اأن يقّدم له �صهمًا ماليًا وقال بحزم: {َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ 

ًدا})11(. لِّنَي َع�سُ امْلُ�سِ
وها هو االإمام اخلميني يرف�س كّل م�صاعدة اأو جهد اأو ت�صامن من قبل املنحرفن، 

وعمل على �صيانة ثورته من ا�صرتاك الفا�صدين واملتمّلقن.
نعم، �صارك بع�س الفا�صدين يف الثورات، لكن من دون اأن يطلب االإمام ذلك، فكانوا 

َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء})12()13(. ا الزَّ كالزبد يف حركة الثورة املقد�صة {َفاأَمَّ
حينما نقراأ يف الن�صو�س االإ�صالمية على م�صتوى ال�صراع واملعركة، جند دائما ً توجيهًا  
اأف�سل  : »اإن  جلعل املعركة مع ال�صلطة ال مع غريها. فقد ورد يف احلديث عن النبي

اجلهاد كلمة عدل عند اإمام جائر«)14(.
اأ�صراف  اإىل  ير�صم هذه احلقيقة يف كربالء عندما كتب  االإمام احل�صن  وها هو 
اأّنه على راأيه: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من احل�سني بن علي  الكوفة مّمن كان يظّن 
ّرد واملُ�سّيب بن جنبة، ورفاعة بن �سّداد، وعبد اهلل بن واأل، وجماعة  اإىل �سليمان بن �سُ
املوؤمنني، اأّما بعد فقد علمتم اأّن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله قد قال يف حياته: من 
راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاًل حلرم اهلل، ناكثاً لعهد اهلل، خمالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل، يعمل 
يف عباد اهلل باالإثم والعدوان، ثّم مل يغّي بقول وال فعل، كان حقيقاً على اهلل اأن يدخله 

مدخله«)15(.
9( املجل�صي: م. �س. ج44 �س 329.
10( جوادي اآملي، م. �س. �س 233.

11(الكهف: 51.

12( الرعد: 17.
13(راجع: جوادي االآملي، م. �س. �س 41.

14( احلر العاملي: و�صائل ال�صيعة، حتقيق موؤ�ص�صة اآل بيت عليهم ال�صالم الإحياء الرتاث، ق، 1414 ه�، ج11 �س400.
15( املجل�صي: م. �س. ج44 �س382-381.
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وقام االإمام اخلميني بالتكتيك نف�صه، ف�صّخ�س اأّن ال�صاه هو م�صدر الف�صاد. ف�صّن 
عليه احلرب ونطق بكلمات حّق هّزت عر�س الطاغوت. فاالإمام اخلميني يقول: »اأيها 
ال�سادة املحرمون، يف اأّي من�سب كنتم، قفوا بكّل قّوة وثبات اإزاء ت�سّرفات هذا النظام 
املخالفة لل�سرع والقانون! وال تخ�سوا هذه احلراب ال�سدئة املنخورة، فاإّنها �ستحّطم 

قريباً«)16(.
واأ�صاف: »فطرف ال�سراع الذي يجب اأن يقف اإزاءنا لنخاطبه ونحا�سبه هذه املّرة، 
هو ال�ساه نف�سه «)17(. و»اإّن كّل هذا الذي ن�سهده هو ب�سبب تق�سي ال�ساه الذي يعجز 
عن اإدارة البلد، وله احلّق يف افتقاره للقدرة على اإدارة البلد، الأّن عر�سه مغت�سب، وكل 

مغ�سوب يف طريقه اإىل الزوال �سريعاً«)18(.
كلما اقرتب �صيد ال�صهداء من ظهرية يوم العا�صر ا�صتّد نور وجهه وازداد تاأّلقًا؛ 
وقتها على  يكن  بل مل  يكن حزينًا وال م�صطربًا وال خائفًا،  فلم  ب.  َقرمُ القرب  الأّن موعد 
وجه الب�صيطة رجل اأربط جاأ�صًا منه. قال بع�س الرواة: »فواهلل ما راأيت مكثوراً قّط ُقتل 
ولده واأهل بيته واأ�سحابه اأربط جاأ�ساً منه، واإن كانت الرجال لت�سّد عليه في�سّد عليها 

ب�سيفه...ثم يرجع اإىل مركزه وهو يقول: ال حول وال قول اإال باهلل«)19(.
وهذا اآخر ي�صف نور وجهه فيقول: »فواهلل ما راأيت قط قتياًل م�سّمخاً بدمه اأح�سن 
منه وال اأنور وجهاً منه، ولقد �سغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكرة يف قتله«)20(.

ن��داءات��ه لطالب احل��وزة  اأح��د  املوقف يف  ه��ذا  االإم��ام اخلميني يرتجم  وه��ا هو 
العلمية، حيث قال: »ال تقلقوا وال ت�سطربوا، واأبعدوا اخلوف عن اأنف�سكم، فاأنتم اأتباع 
بالقيا�س  �سيئاً  لي�س  اليوم  نعانيه  وما  وامل�سائب،  النكبات  يف  وا�ستقاموا  �سربوا  اأئّمة 
اأئّمتنا العظام اأحداثاً مثل يوم عا�سوراء وليلة احلادي ع�سر  اإىل ما عانوه! لقد عا�س 
اأ�سّد امل�سائب يف �سبيل دين اهلل. فماذا تقولون اأنتم اليوم؟ ومّم  من حمرم، وحتّملوا 
تخافون؟ والأي �سيٍء م�سطربون؟ فمن يّدعي اأنه من اأتباع االإمام اأمي املوؤمنني 

16(�صحيفة االإمام 161/1.
17( م.ن 146/1.
18( م.ن 228/1.

19(ابن طاوو�س: اللهوف يف قتلى الطفوف، ، ط 2، دار القارئ، بريوت،1412ه�/1992 م، �س45.
20(م.ن �س48.
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النظام  وف�سائح  ممار�سات  اأم��ام  نف�سه  تتال�سى  اأن  عليه  عيب   ، احل�سني واالإم���ام 
احلاكم هذا«)21(.

خرج �صّيد ال�صهداء الأجل اال�صالم، الأجل ن�صرة احلق واإظهاره. فقد كتب هذه 
الو�صية الأخيه حمّمد ابن احلنفية مبّينًا له فيها هدفه من اخلروج: »ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم هذا ما اأو�سى به احل�سني بن علي بن اأبي طالب اإىل اأخيه حممد املعروف بابن 
واأّن حمّمداً عبده  اإال اهلل وح��ده ال �سريك له،  اإل��ه  اأن ال  اأّن احل�سني ي�سهد  احلنفية: 
اآتية ال ريب  ال�ساعة  واأّن  والنار ح��ّق،  واأّن اجلنة  ور�سوله، جاء باحلق من عند احل��ّق، 
فيها، واأّن اهلل يبعث من يف القبور، واأين مل اأخرج اأ�سراً وال بطراً وال مف�سداً وال ظاملاً، 
واإّنا خرجت لطلب االإ�سالح يف اأّمة جّدي �سلى اهلل عليه واآله. اأريد اأن اآمر باملعروف 
واأنهى عن املنكر، واأ�سي ب�سية جّدي واأبي علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم، فمن قبلني 
بيني وبني  اهلل  يق�سي  اأ�سرب حتى  علّي هذا  رّد  باحلق، ومن  اأوىل  بقبول احلق فاهلل 
القوم باحلق وهو خي احلاكمني، وهذه و�سيتي يا اأخي اإليك {وما توفيقي اإال باهلل 

عليه توكلت واإليه اأنيب}«)22(.
، فال بّد  واإن كان االإمام اخلميني قد ورث هذا الهدف من جده �صيد ال�صهداء
اأن يظهر ذلك يف كلماته وحركاته. وعندما نبحر يف كلماته جنده يقول: »لي�س لنا ذنب 
�سوى الدفاع عن االإ�سالم وا�ستقالل اإيران.. اإّننا نهان كّل هذه االإهانات وُنهان من اأجل 
االإ�سالم، وها نحن اأوالء م�ستعّدون لل�سجن والتعذيب واالإعدام.. دعوا النظام املتجرّب 

يفعل ما ي�ساء من ممار�سات غي اإن�سانية«)23(.
�صعى �صيد ال�صهداء اإىل توجيه االأّمة نحو حّريتها. حاول اأن يعّلم االأّمة معنى 
احلرية. فقد قال الأعدائه: »ويلكم يا �سيعة اآل اأبي �سفيان اإن مل يكن لكم دين وكنتم ال 

تخافون املعاد، فكونوا اأحراراً يف دنياكم هذه«)24(.
باأّننا  »اأثبتوا  يقول:  حيث  اأهدافه،  اأحد  هي  احلرية  اأّن  اخلميني  االإم��ام  و�صّرح 

م�ستعّدون لكّل �سي ء يف �سبيل حّرية هذا ال�سعب «)25(.
21( �صحيفة االإمام 171/1.

22( م.ن: ج44 �س 326.
23( �صحيفة االإمام 197/1.

24( ابن طاوو�س: �س 45.
25( �صحيفة االإمام 281/1.
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، فكيف بك بكّل ما  هذا بع�س ما ورثه االإمام اخلميني من جّده �صيد ال�صهداء
؟ وكيف بك لو تابعت البحث حول ما ورثه من �صائر االأنبياء واالأولياء؟ ورثه منه

هنا ينك�صر قلمي ويجمد مدادي ويحتار لّبي.
قلب  يف  اإرث  هو  الكربالئي  والنهج  احل�صيني  الفكر  اإنَّ  قيل  اإن  يمُجازف  ال  لكن 
الباطل،  مع  ال�صراع  الدائمة  احلّق  جلهة  م�صداق  الفكر  فهذا   . اخلميني االإمام 
حيث يوقد الباطل احلرب ملحق احلّق واإطفاء �صعلته، ولكن {كلما اأوقدوا ناراً للحرب 
كره  ولو  نوره  متّم  واهلل  باأفواههم  اهلل  نور  ليطفئوا  و{يريدون  اهلل})26(،  اأطفاأها 

الكافرون})27(.

واحلمد هلل رب العاملني

26( املائدة: 64.
27( ال�صف: 8.


