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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ا التدم  ي إن أمة ال تنظر إىل ما حواليها وال تلتفت إىل أطرافها وال تعي جذور مشاكلها ال ميكن أن يكتب هل

 احلياة.
كما أن أمًة ال تتأسى بأعاظم شخصياهتا ومؤسسي تارخيها وحضارهتا الذين جعلهم اهلل تعاىل قادة األمم وال تأخذ 

 بتعاليمهم ال ترى لوناً من ألوان السعادة وال باباً من أبواب اخلري ي حياهتا.
مت بأن من ركبها جنى وأن من ختّلف عنها غرق فإن أّمة ختلفت عن االلتحاق بأعظم سفن النجاة بعم أن اعتد

 وهوى واعتندت احلياة املادية واخنمعت بربيدها وزخرفها ال يلوح هلا إمارات النجاة من املهالك.
 واآلن وقم أحمق اخلطر هبذه األمة وغطّتها مشاكلها الكثرية والكبرية، كيف ميكن هلا اخلروج من هذا املأزق؟

 مات؟وما هو العالج هلذه األز 
خصوصًا وإن األمة اإلسالمية ختتلف على ما ذكر عن سائر األمم، فإن كانت تلك األمم مل تصل إىل طريق 
لعالج مشاكلها، فإن األمة اإلسالمية توصلت ألفضل عالج، وجربته قرونًا طويلة وذلك عرب ما قممته هلا شخصياهتم 

لعالج، مما قم أضاء العامل بضيائها واقتبس الكون من أنوارها العظيمة: سفن النجاة ومصابيح اهلمى من أنوار اهلماية وا
شيخ األنبياء وصاحب السفينة املعروفة مل يكن لينجو لوال أن ركن إليهم  وتعّلق األنبياء حبجزهتا وحىت أن نوحًا 

 .وتعلق بسفينة النجاة سفينة احلسني سيم الشهماء 
 .1احلسني مصباح اهلمى وسفينة النجاة

احلسني بن علي  ا حنن املسلمني أن نتعلم درس احلرية من أيب األحرار وقائم األبرار سبط رسول اهلل وجمير بن
  وندف على أسرار هنضة الطف اليت فّجرها ضم االستبماد واالستعباد لنستلهم منها معاين العزّة واإلباء ومعىن

 احلياة احلرة الكرمية.
ار هذه النهضة العظيمة وقم كتبه َعلم من أعال  اإلسال  ومرجع كبري وإن هذا الكراس وضع لبيان جوانب من أسر 

هلذه األمة وطاملا كتب وأّلف الكثري والكثري بدلم واضح وفكر ثاقب ورأي سميم وقم ضّمن كتبه أطروحات تعاجل 
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ستبمة، وقم مشاكل هذه األمة وتمعو للتحرر من الديود واألغالل اليت جاءت هبا الدوانني الوضعية واحلكومات امل
كتاب وكراس تضمنت مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وعدائمية وغري ذلك، مدتبسة  0011جتاوزت مؤلفاته 

وإىل جانب تلك املواضيع كتب مساحته  وسرية أهل بيته املعصومني  كلها من الدرآن الكرمي وسنة النيب 
وكان من أشهر ما كتب ي ذلك هي المورة الفدهية الكبرية  دورات فدهية وأصولية وقم  حبوثًا هتّم احلوزات العلمية

 جملماً.061)موسوعة الفده( اليت تضم 
هذا وحنن ندّم  هذا الكراس الديم بني يمي الدارئ الكرمي على أمل االستفادة العامة للمسلمني ورجاء ملرضاة اهلل 

 سبحانه وتعاىل رب العاملني.



 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب العاملني والصالة والسال  على حممم وآله الطيبني الطاهرين، واللعنة على أعمائهم أمجعني إىل  احلمم هلل
 قيا  يو  المين.

 السال  عليك يا أبا عبم اهلل وعلى األرواح اليت حّلت بفنائك، عليك مّّن سال  اهلل أبمًا ما بديت وبدي
تكم، السال  على احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى أوالد الليل والنهار، وال جعله اهلل آخر العهم مّّن لزيار 

 . 2احلسني وعلى أصحاب احلسني 

 وأهمافها ثورة اإلما  احلسني 
 من وراء هنضته املباركة؟ س: ماذا كان يهمف اإلما  احلسني 

لمين من هنضته اإلصالحية املباركة إحياء المين اإلسالمي، ذلك ألن ا ج: استهمف اإلما  احلسني 
اإلسالمي تعرض للخطر وكاد أن ينمرس ويعفى أثره نتيجة اخلطط الشيطانية اليت كان خيططها بنو أمّية إلعادة 

 بإرواء شجر المين بممه املبارك وبتبميم أهماف بّن أمّية. اجلاهلية وحمو اإلسال ، وقم قا  اإلما  احلسني 
 س: ما هو املدصود من المين؟

طريق الذي يؤدي إىل سعادة الناس ي دنياهم وآخرهتم، وهو يشتمل على أمور ج: المين هو السبيل وال
 ثالثة:
 : العديمة.0
 : الدول.2
 : العمل.0

 س: ماذا تعّن )العديمة(؟
 ج: العديمة تعّن: االقتناع وقبول أصول المين اخلمسة بالعدل والربهان، وهي عبارة عن:

 ـ التوحيم. 0
 ـ العمل. 2
 ـ النبّوة. 0
 مامة.ـ اإل 4
 ـ املعاد. 5

 س: ما هو املدصود من الدول؟
ج: املدصود من )الدول( هنا: هو اإلقرار والتلفظ بالشهادتني: الوحمانية هلل سبحانه والرسالة النبوية خلامت 

 وأيضاً اإلقرار بإمامة األئمة الطاهرين والذين هم: األنبياء حممم 
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 .ـ اإلما  أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  0
 .ـ اإلما  احلسن اجملتىب  2
 .ـ اإلما  احلسني سيم الشهماء  0
 .ـ اإلما  علي بن احلسني زين العابمين  4
 .ـ اإلما  حممم بن علي الباقر  5
 .ـ اإلما  جعفر بن حممم الصادق  6
 .ـ اإلما  موسى بن جعفر الكاظم  7
 .ـ اإلما  علي بن موسى الرضا  8
 .لي اجلواد ـ اإلما  حممم بن ع 9

 .ـ اإلما  علي بن حممم اهلادي  01
 .ـ اإلما  احلسن بن علي العسكري  00
 .ـ اإلما  احلجة بن احلسن املهمي  02

 .بنت رسول اهلل  وكذلك اإلقرار بالعصمة للسيمة الصميدة الطاهرة فاطمة الزهراء 
 س: ما هو املدصود من )العمل(؟
العديمة والدول، وتطبيق الدوانني واألحكا  اإلسالمية، وسيأيت بيان ذلك ي ج: العمل هو االلتزا  العملي ب
 املباحث اآلتية إن شاء اهلل تعاىل.

 العلم بالشهادة
 يعلم حينما قا  بنهضته ضم الظلم والطغيان باستشهاده يو  عاشوراء؟ س: هل كان اإلما  احلسني 
ستشهاده كما أشار إىل ذلك مرارًا ي خطبه وكلماته يعلم علمًا قطعيًا با ج: نعم كان اإلما  احلسني 

  وذلك أثناء خروجه من مكة واملمينة، معلنًا عن توطني نفسه على لداء اهلل وعزمه على بذل مهجته ي
وممى  سبيل اهلل ونصرة احلق وإحياء المين اإلسالمي، وحنن اليو  نلمس وبكل وضوح آثار استشهاده 

 يو  الطف. سالمي وصيانته من كيم األعماء بسبب موقفه التارخيي وتضحيته تأثريه ي بداء المين اإل
 وصل إىل همفه املنشود واملدمس وهو إحياء اإلسال  وتثبيت دعائمه؟ س: هل أن اإلما  احلسني 

ج: نعم، إن هنضة عاشوراء أزاحت الستار عن فضائح األمويني وجرائمهم وأّدت إىل اندطاع واضمحالل 
 ألموية وغريهم من أعماء المين، وأبانت حديدة المين اإلسالمي وأوضحت معامله للجميع.السلسلة ا

قم وصل إىل أهمافه من هنضته فلماذا جنم املسلمني اليو  ـ وهم على  س: إذا كان اإلما  احلسني 
الفوضى بعض اإلحصائيات ملياران ـ يعيشون ي أقسى ظروف احلياة وأتعس حاالت الفدر واجلهل، واملرض و 

وما أشبه ذلك، وملاذا ترى االستبماد واحلروب قائمة ي البالد اإلسالمية وترى أعماء اإلسال  يتحكمون برقاب 
 املسلمني؟



 ي أمور:  ج: ميكن أن نوجز أهماف اإلما  احلسني 
جربوهتم أواًل: فضح احلكومة األموية واجتثاث جذورها، وذلك ألن األمويني كانوا قم متادوا ي طغياهنم و 

نتيجة ما توفّر عنمهم من املال والسالح والنفوذ والسلطان، فراحوا يفكرون بإهناء المين اإلسالمي والدضاء 
عليه، ومل يكن اجملتمع الدائم حينها يسمح لنفسه بالتفكري ي الدضاء على األمويني لعظم سلطاهنم وشمة 

كر والعمل على اإلطاحة هبم وبكل الظاملني، لتفتح طريق الف استبمادهم، فجاءت هنضة اإلما  احلسني 
وكان كذلك، فلم يكن فضح األمويني واجتثاث شجرهتم اخلبيثة من فوق األرض جتميمًا حلياة اإلسال  

عرب  واملسلمني فحسب، بل كان فيه أعظم خممة للبشرية مجعاء حيث تعلمت البشرية من اإلما  احلسني 
 والظاملني وتكشف زيفهم وجتتث أصوهلم ي كل عصر وزمان.هنضته املباركة كيف تثور ضم الظلم 

ثانياً: تصحيح االعتدادات المينية للمسلمني، فإن من مفاسم األمويني الذي كان موردًا الهتمامهم هو 
قيامهم بعرض صورة مشّوهة من اإلسال  واملعتدمات المينية وذلك بغية إبعاد الناس من اخلط الواقعي لإلسال  

، فكانوا يدومون من أجل توطيم حكمهم جبعل األحاديث واختالقها ونشر ه أهل البيت والذي ميثل
العدائم الباطلة، كاجلرب والتفويض والتجسيم وما شابه ذلك مما يرسي قواعم حكومتهم غري الشرعية، فجاءت 

واستشهاده حجة قاطعة تعلن عن بطالن ذلك التحريف األموي، وتكشف زيف تلك  هنضة اإلما  
االحنرافات العدائمية اليت أشاعها بنو أمية ي املسلمني، ودلياًل رصينًا على إبماء الصورة الناصعة للمين 

وملع ي مذهب أهل  اإلسالمي. وبذلك جتّلى اإلسال  على واقعه الذي أنزله اهلل تعاىل على رسوله
 عنه غبار باطلهم. بعم أن غسل  البيت

تشرت العدائم الصحيحة ومعارف المين اإلسالمي لمى مئات املاليني من وبسبب هذه النهضة املباركة ان
املسلمني الشيعة وذلك من خالل الكتب واملنابر احلسينية وأشرطة الكاسيت وغري ذلك بلغات خمتلفة وي كل 
 العامل. وترك ذلك األثر الكبري ي تعميل السلوك اإلنساين لمى كل املسلمني، بل العامل كله، وساهم ي

 خالص البشرية من ظلم االستبماد والطغيان.
ثالثاً: تصحيح سلوك الناس وتدوميه، بعم أن تلّون سلوك الناس وأخالقهم ي ظل النظا  األموي بطابع 

هنضته  العنف واالستبماد والوحشية واالستهتار مما اليتناسب مع اخللق اإلسالمي واإلنساين، فأعاد اإلما  
وقّممها إىل البشرية ودعا الناس للتخلق هبا ي كل مراحل  اليت بناها جّمه الكرمي الشريفة مكار  األخالق 

 احلياة.
وإننا إذ نالحظ اليو  املشاكل واملآسي حتيط باملسلمني ي البالد اإلسالمية من كل جانب فما ذلك إالّ 

 وانينه العادلة.البتعاد املسلمني أنفسهم عن التعاليم اإلسالمية وعم  تطبيق أحكا  اإلسال  وق
قم قلع جذور االستبماد فلماذا إذاً نالحظ اليو  حكامًا مستبمين وطغاة  س: إذا كان اإلما  احلسني 

 جبارين حيكمون بعض البالد اإلسالمية وينهبون ثرواهتا ويضّيعون احلياة على أبناء األمة اإلسالمية؟
ت التحررية ي العامل ضم الظاملني، وكانت كانت نرباسًا لسائر النهضا  ج: إن هنضة اإلما  احلسني 

هي االنفجار العظيم الذي هّز عرش كل الطغاة املستبمين، كما ومّهمت الطريق أما  الثورات األخرى وهّيئت 



األسباب لدلع جذور دولة بّن أمية وبّن العباس وغريهم ودفعت اجملاهمين للمفاع عن املدمسات اإلسالمية 
ّكا  املستبمين واالستدامة ي جماهمهتم حىّت يعيشوا ي ظل جهادهم احلياة احلرة وعّلمتهم النضال ضم احل

 الكرمية، وميكن الوقوف على هذه احلدائق من خالل مراجعة التاريخ.
نعم، إن السبب من وراء كل هذه املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها واليت أحاطت 

مون أنفسهم حيث ابتعموا من قوانني اإلسال ، كما أن عالج هذه املشاكل  باملسلمني من كل جانب هم املسل
 ما معناه: كلها يكون بأيميهم أيضاً وي ذلك يدول الشيخ البهائي 

 ال عيب ي المين احلنيف بذاته         العيب عنم املسلمني يكون
 س: هل ميكن اإلتيان مبثال لذلك:
فرضنا أن طبيباً حاذقاً استطاع أن يشّخص املرض بمقّة كاملة مّث وصف  ج: األمثلة ي هذا اجملال كثرية، فلو

المواء الالز  لشفاء املريض، فهل مبجرد تشخيصه للمرض ووصفه للمواء يكفي العالج وإن مل يعمل املريض 
بوصفة الطبيب أو ال يكفي ذلك؟ وعلى فرض أن املريض أعرض عن تعاليم الطبيب فأيهما يكون املدّصر، هل 

 ملدّصر هو الطبيب أو املريض؟ا
عرب هنضته املباركة دّل األجيال على الطريق وأوضح عن السبيل لعالج مشاكل  إن اإلما  احلسني 

اجملتمع واحلصول على سعادة المنيا وكرامة اآلخرة، وحينما كان اجملتمع اإلسالمي يلتز  شيئًا ما بتلك التعاليم 
والرفاه والكرامة، ومل يكن يعرف شيئاً من هذه املشاكل املوجودة اليو ، كما  اإلسالمية كان يعيش العزّة والسعادة

يشهم التاريخ بذلك ي أيا  السيم املرتضى والشيخ املفيم والعالمة احللي وفخر احملددني واحملدق الكركي والشيخ 
يبتلى بشيء من هذه املشاكل حيث كان اجملتمع يعيش العزة دون أن  )قمس اهلل أسرارهم(البهائي والعالمة اجمللسي 

اليت أُبتلي هبا املسلمون اليو ، بل كان العكس فالذي كان يعيش هذه األزمات واملشاكل كان هم أعماء 
 اإلسال  حيث غرقوا حينها ي حبار من اجلهل والتخلف وما إىل ذلك.

 العامل اإلسالمي ومشاكله احلاضرة
 مي اليو  قابلة للمفع والعالج؟س: هل املشاكل اليت يعاين منها العامل اإلسال

ج: نعم، إن المين اإلسالمي مل يكن خاصاً بأمة من األمم، كما أنه مل يكن لفرتة معينة من الزمن، بل هو 
لكل األمم ولكل األزمنة، وقم تكّفل بوضع طرق العالج لكل مشكلة ميكن هلا أن حتمث ي عصر من 

 ددها بوضع الطرق الوقائية السليمة للحيلولة دون وقوعها.العصور، كما أنه تمارك حموث املشكالت قبل حت
س: فما هو العالج الذي يلز  على املسلمني العمل به ليسرتدوا سؤددهم ويسرتجعوا عّزهم ويتخلصوا من 

 مشاكلهم اليت أحمقت هبم؟
 ج: العالج هو االلتزا  بتطبيق هذه األمور األربعة:

 ـ األمة الواحمة. 0
 مية.ـ األخوة اإلسال 2
 ـ احلريات. 0



 ـ الشورى. 4

 : األمة الواحمة0
أما األول: وهي األمة الواحمة، فإنه جيب على كل مسلم أن يسعى لتحديق )األمة الواحمة( اليت أشار إليها 

قواعمها ي اجملتمع اإلسالمي  واليت أرسى النيب  3وإن هذه أمتكم أّمة واحمةالدرآن الكرمي بدوله: 
 .4سواسية كأسنان املشط الناس :وقال 

وبعم ذلك هل األمة اإلسالمية ي يومنا هذا هي أّمة واحمة، أ  هي مندسمة وجمزّأة إىل أمٍم متباعمة 
 متباغضة.. بعضها أجنيب عن البعض اآلخر؟!

 ما هو املدصود من )األمة الواحمة(؟ س:
تطبيق العملي املتحدق خارجًا برفع املدصود من األمة الواحمة ليس هو جمرد االسم والشعار بل هو الج: 

 احلمود واحلواجز اجلغرافية ـ املصطنعة ـ بني البالد اإلسالمية وتأسيس المولة اإلسالمية املوحمة والعظيمة.
 ترى هل باإلمكان تأسيس هكذا حكومة واسعة وكبرية ي ظل األوضاع الراهنة اليت نعيشها؟س: 
ارجي هو أول دليل على إمكانه، وقم حتدق هذا األمر ي بالد أن ووضع الشيء وحتدده ي العامل اخلج: 

اهلنم والصني، حيث كانت اهلنم وكذلك الصني إىل قبل ما يدارب من نصف قرن تعيش التفرق والتمزق 
واالندسا  إىل عشرات بل إىل مئات المول الصغرية واحلكومات احمللية الضعيفة ولكن مع وجود تلك 

كل منهما من حيث العديمة واللغة واآلداب واألعراف وغري ذلك، قامت شعوهبما برفع االختالفات الكثرية ي  
احلمود اجلغرافية فيما بينها وتأسيس المولة الواحمة ي اهلنم وكذلك ي الصني رغم ذلك العمد اهلائل والضخم 

الصني املليار من سكاهنما حيث تشري بعض اإلحصائيات إىل أن نفوس اهلنم بلغت املليار نسمة، ونفوس 
 وثالمثائة مليون نسمة.

 هذا ما كان ي اهلنم وي الصني.
وأما اليو  ففي الغرب يسمع عن احملاوالت اجلادة املبذولة من أجل إجياد المولة الواحمة ألوروبا ورفع كل 

 ها.احلواجز اجلغرافية بني شعوهبا، وذلك رغم كل التناقضات العنصرية واللغوية والمينية املوجودة في
إذن كيف استطاع اآلخرون ـ مع وجود االختالفات الكثرية فيما بينهم ـ أن يلّموا الشمل ويؤّسسوا المولة 
الواحمة، ويلغوا كل هذه احلمود اجلغرافية املصطنعة بني بالدهم واليت مّزقت البالد وفرّقت الشعوب بل أهنا 

كن لألمة اليت تعتدم برّب واحم ونيّب واحم عاقت عن تدم  مسرية بالدهم، كيف ميكن هلم كل ذلك، وال مي
وكتاب واحم ودين واحم وعاشت طوال قرون كثرية أمة واحمة أن تتحم من جميم وتشكل المولة اإلسالمية 

 الواحمة؟!
. 5إن تنصروا اهلل ينصركم ويثّبت أقمامكمهذا مع أن اهلل سبحانه وتعاىل وعمنا النصر حيث قال:  
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ومن . وطبعًا وعم اهلل حق وصمق قال تعاىل: 6إن ينصركم اهلل فال غالب لكموقال سبحانه أيضاً: 
 .8ومن أصمق من اهلل حميثاً وقال سبحانه:  7أصمق من اهلل قيالً 

 : األخوة اإلسالمية2
وأما األمر الثاين الذي جيب على كل املسلمني العمل به ألجل رفع املشاكل اليت تواجههم وألجل الوصول 

ة والعظمة اليت سلبت منهم، فهو العمل من أجل حتدق )األخوة اإلسالمية(،كما يدول اهلل سبحانه:  إىل العزّ 
إمنا املؤمنون أخوة9. 

ولكن ولألسف فإن املسلمني اليو  ليسوا فدط قم فدموا أخوهتم اإلسالمية فيما بينهم وحسب، بل أن 
 سبة إليه، وهذه هي املصيبة الكربى ي المين.بعضهم راح يعترب البعض اآلخر أجنبياً عنه وغريباً بالن

فعلى اجلميع السعي لتحديق )األخوة اإلسالمية( وإذا حتددت األخوة اإلسالمية بني كل فصائل اجملتمع 
اإلسالمي فإنه ميكن حينها لكل فرد ي أي بلم كان من البالد اإلسالمية أن حيصل على مجيع املزايا اإلسالمية 

 االجتماعية اليت أقّرها المين اإلسالمي، ونشري إىل بعض النماذج:واحلريات الفردية و 
ـ أنه حيق له السفر إىل مجيع البالد اإلسالمية ي العامل دون أن حيتاج إىل وثيدة سفر أو تأشرية دخول وما  0

 شابه ذلك من قوانني اهلجرة واجلوازات.
إىل الشاب املختار مع مالحظة املوازين الشرعية ـ أنه يتمكن من التزوج من الفتاة املختارة أو تزوجيها  2

 املذكورة ي باب النكاح دون أن تعوقه مسألة تابعيته أو تابيعة الفتاة إىل هذه المولة أو تلك المولة األخرى.
 ـ أنه حيق له اإلقامة والسكىن ي أي بلم شاء من البالد اإلسالمية دون عائق مينعه عن ذلك. 0
أية عوائق وحواجز متنعه من التجارة أو الصناعة اليت خيتارها وما إىل ذلك ي كل  ـ أن ال تكون هناك 4

 البالد اإلسالمية باستثناء املكاسب احملرمة.
 ـ أن يتمكن من شراء األراضي والبيوت وسائر األمالك ي مجيع البالد اإلسالمية. 5
البناء ي أي منطدة من مناطق العامل ـ أن ال يكون هناك أي مانع مينعه من الزراعة أو الصناعة أو  6

 اإلسالمي.
ـ أن تكون له احلرية الكاملة ي ممارسة النشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها، ي مجيع  7

البالد اإلسالمية، فيحق له مثاًل أن يكّون األحزاب ويؤسس املؤسسات اإلعالمية كاإلذاعة والتلفزيون، ويدو  
 اجملالت، وله أن ميارس النشاط السياسي واإلعالمي الذي يوصله إىل اهلمف املنشود.بنشر الصحف و 

واحلاصل: يلز  لكل مسلم أن تكون له احلدوق املساوية لكل حدوق املسلمني اآلخرين وذلك على ما هو 
مع سائر  مدّرر ي الدانون اإلسالمي الدائل: بأن كل إنسان إذا دخل ي المين اإلسالمي وأسلم تساوى حده
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املسلمني بل ويتساوى حده حىت مع احلاكم والدائم اإلسالمي، فإنه مل تكن اللغة واللون وحمل والدة اإلنسان 
 ي اإلسال  سبباً لتمييزه عن اآلخرين بل إن املسلمني كلهم تتساوى حدوقهم ي ظل احلكم اإلسالمي.

 : احلرية اإلسالمية0
ملسلمني العمل به من أجل التخلص من املشاكل اليت حتيط هبم وأما األمر الثالث الذي جيب على كل ا

وألجل الوصول إىل السعادة اليت صودرت منهم ي احلياة فهو العمل ألجل حتدق )احلريات اإلسالمية( كما 
ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت ي رسالته إىل البشرية:  يدول سبحانه وتعاىل واصفاً مهّمة نبّيه 

 .10عليهم
مث إن املدصود من احلريات اإلسالمية هو أن يتوفر لكل مسلم ي مجيع البالد اإلسالمية كل احلريات 

 اإلسالمية املباحة أي باستثناء ما هو حمّر  وهو حممود وقليل جماً.
فيتمكن الفرد املسلم أن ميارس بكل سهولة مجيع النشاطات اليومية وأعماله الفردية واالجتماعية دون أن 

 عوقه مسألة أخذ إجازة، أو كسب موافدة، أو دفع ضريبة أو ما أشبه ذلك.ت
وعلى هذا فيتمكن كل املسلمني من مرافدة حدوقهم األولية ي احلياة، وممارسة حرياهتم اإلسالمية مثل: 

ت، حرية حرية التجارة، الزراعة، الصناعة، السفر واإلقامة، العمران والبناء، العمل واالكتساب، حيازة املباحا
تأسيس املعامل والوحمات الصناعية الكبرية والصغرية، حرية النشاطات الثدافية من نشر الصحف واجملالت 
والكتب، حرية االستفادة من املؤسسات العامة كاإلذاعة والتلفزيون، حرية املشاركة ي االنتداد البّناء، حرية 

جع تتوفر فيه الشروط املعتربة، وغريها من احلريات الرتشيح لالنتخابات احلكومية، حرية التدليم من أي مر 
اإلسالمية الكثرية واليت هي أكثر بكثري من احلريات املوجودة ي بالد الغرب، ولو أن الغرب كان قم وعى مغزى 

 .11احلريات اإلسالمية وطبدها ي بالده لتدم  أكثر بكثري مما هو عليه اآلن، كما بيّنا ذلك ي بعض كتبنا
إن اإلسال  ال يسمح ألي دولة أو فرد أو منظمة أو مؤسسة أو إدارة من الموائر احلكومية أن  واحلاصل:

حتول بني الناس وبني احلصول على احلريات املشروعة هلم ي اإلسال ، كما ال حيق هلا أن تشرتط على الناس أن 
يسرية بازاء عمل أو بناء أو ما  يستجيزوها ي عمل أو بناء، وال أن تفرض عليهم دفع ضرائب ورسو  مالية ولو

 أشبه ذلك، فإنه ال يصح ذلك كله ويرفضه اإلسال  رفضاً باتاً.
ولذلك يعترب اإلسال  املنع عن هذه احلريات ـ واليت هي من احلدوق الشرعية املسّلمة للفرد املسلم ـ عمالً 

ال  واليت قم تعّم من ضروريات المين حمرمًا ومن أشم احملرمات شرعاً، فإن من أشهر الدوانني الفدهية ي اإلس
 . أي هلم كامل احلريات باستثناء احملر  منها.12الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهماإلسالمي هو قانون: 

 : الشورى اإلسالمية4
وأما األمر الرابع الذي جيب على كل املسلمني العمل من أجل حتدده لرفع هذه املشاكل املعاصرة وللوصول 
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عادة والسيادة فهو: الشورى، وذلك بأن تكون طريدة احلكم ي اجملتمع اإلسالمي استشارية وليست إىل الس
 فردية واستبمادية.

 .13وأمرهم شورى بينهمقال اهلل عّزوجّل: 
 يعّن: أن من مواصفات األمة اإلسالمية هو التشاور فيما بينهم ي كل شؤوهنم وأمورهم العامة واخلاصة.

رعاً أي نوع من االستبماد والفردية وديكتاتورية احلزب الواحم وعم  االعتناء بآراء اآلخرين وعلى هذا حير  ش
ومدرتحاهتم، فإنه تضييع حلدوق املسلمني بل وخروج على اآلية الكرمية. كما يلز  أن تكون األحزاب 

مستدلني لالستفادة  والتجمعات واهليئات وأصحاب املؤسسات العامة وكذلك مجيع املفكرين واملثدفني أحراراً 
 من آرائهم وأفكارهم وخرباهتم.

ويلز  أيضًا أن تتعمد األحزاب والتجمعات واملؤسسات المستورية ي البالد من أجل حصول املنافسة 
 اإلجيابية والسليمة املؤدية إىل تدم  البالد وترفيه العباد واحملّصنة من وقوع الميكتاتورية واالستبماد.

ى الفدهاء املراجع ي قمة احلكم اإلسالمي الدائم، وتكون االنتخابات لرئيس اجلمهورية ويلز  أن يكون شور 
خالل كل فرتة، مثاًل أربع سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل، حسب ما يراه شورى الفدهاء املراجع، وذلك 

 بكامل احلرية واالنفتاح الصادق على اجلماهري.
سالمية من بداء احلاكم ي احلكم، معتممًا على التزوير والتحوير، أو وأما ما نراه اليو  ي أكثر البلمان اإل

 الدمع واإلرهاب من دون أن يفسح اجملال لآلخرين أو يتغرّي وينزاح من دفة احلكم فهو أمر غري جائز شرعاً.

 كيفية التطبيق
 كيف ميكن تطبيق هذه األمور األربعة ي البالد اإلسالمية؟س:  
األمور املذكورة وحتديدها ي أوساطنا يلز  على كل فرد مسلم وكذلك على اهليئات من أجل تطبيق هذه ج: 

المينية واملنظمات اإلسالمية واألحزاب احلرة والتجمعات العامة إىل جانب شورى الفدهاء املراجع الذين هم 
 احملور الشرعي للنشاطات االجتماعية واألعمال المينية أن تراعي األمور التالية:

إمّنا بعثت ألمتم مكار   :تحلي باألخالق الفاضلة وتثديف اجملتمع اإلسالمي عليه، كما قال ـ ال 0
 .14األخالق

أن يهموا اجملتمع اإلسالمي بأخالقهم العظيمة  واألئمة املعصومون  ورأينا كيف استطاع النيب 
 ويثدفوهم هبا.

ي أمور احلياة، وذلك ألنه ال نتيجة من وراء  ـ التخّلي الكامل عن اخلُرق والعنف، وعن الغلظة والدسوة 2
 العنف والدسوة سوى انزجار الناس وابتعادهم.

هذا وإن المين اإلسالمي هو دين الرفق والرمحة وليس هو دين اخلُرق والعنف، وعلى هذا فال جيوز شرعاً 
ع أو تضييق على أي إعما  أو تعذيب أو مصادرة أموال أو غصب حق أو جتسس على أحم من أفراد اجملتم
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أحم منهم، إاّل ي موارد قليلة ونادرة جمًا ي غاية الدّلة والنمرة استثناها الفدهاء ي باب الدصاص واحلمود 
 والتعزيرات.

ـ السعي اجلاد على رفع املستوى الثداي والوعي الميّن لمى اجملتمع اإلسالمي، وذلك من خالل  0
األقمار الصناعية ووكاالت األنباء وانتهاًء بالكتب واجملالت والصحف  استخما  وسائل اإلعال  العامة بمًء من

وأشرطة الكاسيت وما إىل ذلك، وأقل ما ينبغي توزيعه ونشره من الكتب التوعوية هو ما يدرب من ملياري 
 نسخة كتاب، يعّن ما يساوي عمد املسلمني اليو  ي العامل اإلسالمي.

املماومة ي العمل، حبيث تستمر النشاطات دائماً، كما يدول اهلل ـ احلرص الكبري على االستدامة و  4
، حيث ثبت بالتجربة أن األعمال 15الذين قالوا ربّنا اله مث استدامواسبحانه وتعاىل ي الدرآن الكرمي: 

ال املندطعة واملؤقتة واليت تكون على مستوى سطحي وبسيط وكذلك األعمال االرجتالية غري املمروسة واملتدنة 
 تكون هلا تلك الثمرة اجلذرية واملطلوبة.

ـ السعي احلثيث على مجع الكلمة، وذلك بالتجنب من كل عوامل التفرقة،ووضع كل اخلالفات  5
 .16واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفّرقواجانباً،كما قال سبحانه وتعاىل: 

ال الرسالة اإلسالمية واليت هي رسالة هذا ويلز  على كل فرد فرد منا أن يسعى على قمر االستطاعة إليص
 احلياة إىل العامل كله وأن حيرص على قمر اإلمكان إلبالغ أهماف اإلسال  وكيفية سلوك النيب األكر  

وذلك بعم أن نطبده أواًل ي حياتنا اليومية حىت نتحّرر  وخصوصاً اإلما  احلسني  واألئمة الطاهرين 
 ّبلت أيمينا وأرجلنا، ونصل إىل السعادة والعزة اليت أرادها اهلل لنا.من هذه املشاكل والديود اليت ك

 الشعائر احلسينية
 ؟ما هو واجبنا ي احلال احلاضر جتاه اإلما  احلسني س: 
، وعلى أهماف هنضته املباركة وأن واجبنا اليو  هو أن نتعرف على عظمة شخصية اإلما  احلسني ج: 

 ورعاها هو  وبّينها أهل بيته  اليت أتى هبا جمه رسول اهلل  نسعى للعمل بكل قوانني احلياة
جبماهلا الالئق  )صلوات اهلل عليهم أمجعني(بشهادته وسداها بممه الطاهر، مث نعرض صورهتا وصورة األئمة األطهار 

 ونورها املتألق إىل العامل كله.
 بشكل أقوى وأفضل. سني كما وجيب علينا أن نسعى جاهمين من أجل تعظيم شعائر اإلما  احل

 ؟ما هو املدصود من شعائر اإلما  احلسني س: 
هو من مصاديق الشعائر  إن كل أنواع العزاء املتعارف إقامته عنم الشيعة واحملبني لإلما  احلسني ج: 

 .17ومن يعّظم شعائر اهلل فإهنا من تدوى الدلوباحلسينية وتشملها اآلية الكرمية: 
ي روايات كثرية على أمهية هذه الشعائر وعلى لزو   )صلوات اهلل عليهم أمجعني(مة الطاهرون هذا وقم أّكم األئ
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 إقامة جمالس احلزن والعزاء وإحياء ذكريات عاشوراء وجتميم احلماد على مصائب أيب عبم اهلل احلسني 
أحيوا أمرنا  :الصادق وبّينوا ما لذلك من عظيم األجر وجزيل الثواب عنم اهلل تبارك وتعاىل. قال اإلما 

 .18رحم اهلل من أحىي أمرنا
ومن الشعائر اليت ميكن أن يشار إليها هي جمالس العزاء املومسية واألسبوعية اليت تدا  إلحياء مصاب أيب 

ي املنازل وي احملالت العامة وي اهليئات واحلسينيات وي املساجم والعتبات، وذلك  عبم اهلل احلسني 
وكافة صورها وأنواعها، وال خيفى أنه يلز  عم  االقتصار فيها مبا يدا  عنمنا، بل جيب إقامتها ي   بكل أشكاهلا

وقضيته  كل العامل وبكل اللغات فإن ي ذلك خممة للعامل وللبشرية مجعاء، وذلك ألن اإلما  احلسني 
 التاريخ.ليست خاصة باملسلمني فحسب، بل هو للجميع وقضيته قضية كل البشرية على طول 

ما هو حكم الشعائر احلسينية من مثل جمالس التعزية واللطم على الصمور، أو مواكب عزاء الزجنيل س: 
 والضرب بالسالسل على الظهور، أو مواكب التطبري وشمخ الرؤوس بالسيوف والدامات وما إىل ذلك؟

أوساط الشيعة، أمر جائز  بأي حنو كان وبكل صوره املتعارفة ي إن إقامة شعائر اإلما  احلسني ج: 
على ما هو املشهور بني الفدهاء، بل هو مستحب أيضاً، وقم اهتمى املاليني من الناس إىل اإلسال  والتشيع 

 الذي وصفه جمه رسول اهلل  بسبب إقامة هذه اجملالس وهذه الشعائر املدمسة وبربكة اإلما  احلسني 
 .19مصباح اهلمى وسفينة النجاةبأنه: 

 ا واجهت الشعائر احلسينية سخرية واستهزاًء من البعض فهل يتغرّي حكمها؟إذس: 
إن احلكم ال يتغري بسبب السخرية واالستهزاء، بل الالز  هو إرشاد أولئك البعض إىل مغزى هذه ج: 

 الشعائر وأمهيتها.
إلما  على طول التاريخ من إحياء شعائر ا ملاذا يتخوف أعماء اإلسال  وأعماء أهل البيت س: 
 ويسعون دائماً وبكل الوسائل للحيلولة دون إقامتها؟ احلسني 
ألهنم علموا أن الشعائر احلسينية هي اليت استطاعت عرب األحماث التارخيية واألطماع السياسية، أن ج: 

من الضياع والتحريف واالنمراس والتشويه واإلبادة والتممري،  حتفظ المين اإلسالمي ومذهب أهل البيت 
ى مّر التاريخ، هذا إضافة إىل أن احلكومات الظاملة ترى ي إقامة هذه الشعائر خطرًا يهمد عروشها وينمد عل

بكياهنا، ولذلك مل جتم سبياًل سوى املمانعة من إقامة هذه الشعائر املدمسة وحماربتها بكل ما تستطيع من حول 
 وطول،وبكل أساليب اخلماع واملكر واالستهزاء والتهمة.

ولتطبيق أهمافه، وحنن على أمل  خلتا  نسأل اهلل تعاىل أن يوفدنا للمزيم من معرفة اإلما  احلسني وي ا
ويستضيئوا من مصباح  أن يأيت ذلك اليو  الذي يستنري فيه املسلمون وكل العامل من نور اإلما  احلسني 

 همايته، جاّدين ي حتديق سيادهتم وسعادهتم ي المنيا واآلخرة.
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الذين ظلموا أّي مندلٍب يندلبون وسيعلم20. 
 واهلل املوفق واملستعان.

 قم المقدسة                                            
 محمد الشيرازي                                           
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