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 )أعلى اهلل درجاته(
 

 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أخذت الكتابة عن اإلمام احلسني )عليه السالم( عدة أنواع من الدراسات، فمنها ما أخذ طابع 
احثني من املسلمني غري الشيعة وبعض الكتاب من غري املسلمني، السرية واليت اتسمت هبا مؤلفات الب

وركز بعضها اآلخر على )املقاتل( واليت تناولت معركة الطف بتفصيل وهي غنية عن التعريف، بينما 
اجتهت بعض الدراسات احلديثة إىل إبراز قيم الثورة احلسينية كنهج تغيريي يف مسرية التاريخ اإلسالمي 

مصباح اهلدى( هو حبث  س والعرب من هذه الثورة املباركة، وهذا الكراس )احلسني واستلهام الدرو 
يف منهجية الثورة احلسينية املقدسة واألهداف اليت رمستها لعملية التغيري يف سبيل إقامة احلكم اإلسالمي 

على واقع على األرض، ويعرض الكراس أبعاد الشعائر اليت يقيمها املسلمون يف ذكرى الثورة وآثارها 
املسلمني من النواحي السياسية واالجتماعية يف الرتكيز على اجلانب السياسي كمبادئ الالعنف 
والتعددية وتطبيق القانون اإلسالمي، وإذا كانت أصول الثورة احلسينية مستمدة من هنج الرسول األكرم 

  واإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومة اإلسالمية اليت فإن مهمة إبراز مالمح احلك
تتوضح جلياً من خالل الربط بني عموميات املناهج الثالثة هلذه  مرت بنموذج هنج اإلمام احلسني 

احلكومة واليت يوجزها هذا الكراس حتت عنوان )احلكومة اإلسالمية املرتقبة( مستقيًا مبادؤها العامة يف 
هنجه يف ثورة كربالء يف ثوب واقعي يأخذ بعني و  الشورى واحلرية والتعددية من سرية اإلمام احلسني 

االعتبار التطور السياسي للمجمع العاملي واجملتمع اإلسالمي الذي ميثل شرحية مهمة حيسب هلا اجملتمع 
 الدويل حسابات خاصة.

  



 
 المقدمة

 بسم الّله الرحمن الرحيم 
 ن، ولعنة الّله على أعدائهم أمجعني.احلمد لّله رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهري

 .1إّن احلسني مصباُح اهلُدى وسفينة النجاة :قال رسول الّله 
يصّور احلديث الشريف لنا الدنيا بأروع ما ميكن تصويره ليقربنا إىل واقع الدنيا وحقيقتها، فيشّبهها 

وال طريق للخالص من ظلماهتا إاّل بلجج البحار املظلمة، اليت ال سبيل للنجاة من جلجها إاّل بالسفينة، 
 باملصباح، وهو تشبيه رائع.

 فإن اإلنسان يف الدنيا حباجة إىل:
: املصباح املنري لريى به الطريق، وإاّل ضاع يف ظلمات اجلهل واملرض والفقر، ووقع يف املهاوي، ومل 1

ليت تريد انتهاشه فيحرتز عنها، يبصر السباع والوحوش اليت تريد افرتاسه فيجتنبها، وال العقارب واحلّيات ا
 وال يرى ما حيفظ به جسده من احلّر والربد، وما يقيم بسببه بدنه من املأكل واملشرب حىت يستفيد منها.

: كما أنه حباجة إىل السفينة لتحفظه من الغرق واهلالك يف جلج الدنيا املتالطمة وتوصله إىل 2
 ساحل السعادة بأمان وسالم.

الذي يستطيع أن يكون املصباح هلداية اإلنسان يف الدنيا، والسفينة إلنقاذه من ويا ترى َمن هذا 
 .جلجها وغمراهتا؟ إنه ال ميكن أن يكون إالّ َمن نّص عليه الوحي ودّل عليه رسول الّله 

الذين كلهم ُسُفن النجاة ومصابيح اهلدى، فقد قال النيب  أحد املعصومني  واحلسني 
 : م بأيّهم اقتديتم اهتديتمأهل بييت كالنجو2. 

 .3أهل بييت كسفينة نوح، من ركبها جنى، ومن ختّلف عنها غرق :وقال 
فالصفتان: )املصباح والسفينة( لكل من املعصومني األربعة عشر: )علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

 هم الصالة والسالم(.والسّجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا واجلواد واهلادي والعسكري واملهدي علي
يا أي َُّها الّنيبُّ بنفسه، فهو املصباح األعظم، والسفينة األمشل، وقد قال سبحانه:  أما الرسول 

راً َونَذيراً   .4َوداِعياً إىل الّله بإْذنِِه َوِسراجاً ُمنريا إنّا أْرَسْلناَك شاِهداً َوُمَبشِّ
اجلهل، وتغرق يف جُلج من الفوضى واالضطراب  ... والبشريّة إذ تعيش اليوم يف ظالم دامس من

والقلق، ال عالج هلا   إذا أرادت النجاة   إاّل باالستضاءة بأنوار هؤالء األطهار، وركوب سفينتهم فاهنم 
 :ِعدل الكتاب احلكيم، حيث قال رسول الّله 

                                                           
 .131ص 2، والصراط املستقيم: ج8ح 40ب 202ص  33راجع حبار األنوار: ج 1
 .83ص 4، وغوايل الآليل: ج83ص 1دعائم اإلسالم: ج 2
 .328، والعمدة: ص33142ح 2ب 34ص 22شيعة: جوسائل ال 3
 .43 - 42سورة األحزاب:  4



كُتْم هِبِم َريت ما إْن ََتَسَّ  .2ا َلْن َتِضّلوا ِمْن بَ ْعدي أبداً إّّن ُُمّلف فيكم الثقلني: كتاب الّله وِعت ْ
ممّا يدّل على أنّه لوال التمّسك بالعرتة إىل جانب التمّسك بالكتاب يكون الضالل الذي يف دنياه 

 عار وشنار ويف آخرته جحيم ونار وماذا بعد احلّق إالّ الضالل.
 مصيبة الحسين 

 م، وقد أجاد الشاعر حيث قال:... يا هلا من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيّتها يف اإلسال 
 أْنَسْت َرزيّتُكْم رزايانا اليت          َسَلَفْت َوَهوََّنْت الرَّزايا اآلتية

ًة          َوَتزوُل َوِهَي إىل الِقياَمِة باقية  َوَفجائُِع األيّام تَ ْبقى ُمدَّ
فيه فاستحّلْت فيه دماؤنا، إّن احملّرم شهر كان أهل اجلاهلية حيّرمون القتال  :قال اإلمام الرضا 

وُهِتَكْت فيه حرمتنا، وُسِبَيْت فيه ذرارينا ونساؤنا، وُاْضرَمت النريان يف مضاربنا، وانتهب ما فيها من 
ثقلنا، ومل يرتك لرسول الّله حرمة يف أمرنا، إّن يوَم احلسني أقرح جفوننا، وأسبل دموَعنا، وأذلَّ عزيزنا، 

فليبك الباكون، فإّن  والبالء إىل يوم االنقضاء، فعلى مثل احلسني أرض كرب وبال أورثتنا الكرب 
 .3البكاء عليه حيّط الذنوب العظام

َقِلُبوَن، َوال َحْوَل َوال قُ وََّة إالّ  َقلٍب يَ ن ْ  بِالّلِه الَعِلّي إنّا لِّلِه َوإنّا إلَْيِه راِجُعون َوَسيَ ْعَلُم الَّذيَن ظََلُموا أيَّ ُمن ْ
 الَعظيم.

 م شهر الحسين محرّ 
... وها هو احملّرم قد أطّل على البشريّة فالالزم أن يستفيدوا منه بالقدر املمكن يف أبعاد ثالثة، بينما 

 املتعارف االستفادة من احملّرم يف بُعد واحد:
 أبعاد الشعائر الدينية 

قّيات واآلداب : بُعد إقامة الصالة وإيتاء اخلمس والزكاة وغريها من شؤون العبادات واألخال1 
وتعمري احلسينّيات واملساجد وتعمري أماكن الزيارات واملشاهد املشرّفة وإطعام الطعام وتسبيل املاء وما إىل 

 ذلك، وهذا هو الُبعد املألوف قليالً أو كثرياً.
 القوانين اإلسالمية

 : بُعد تطبيق كافّة أحكام اإلسالم:2
تنتخب االُّمة حّكامها الذين تتوّفر فيهم شروط  ألف: من الشورى يف احلكم يف انتخابات حرّة

 اإلسالم.
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ُه  ْم إْصَرُهْم َواألْغالَل الَّت  ي  ب: ومن إطالق احلريّات كما أمر الّله سبحانه حيث قال:  َوَيَضُع َعن ْ
يّة مثل حرّية األحزاب اإلسالمّية اليت تكون حتت إشراف املراجع، وحريّة التجارة، وحر  2كاَنْت َعَلْيِهمْ 

الصناعة، وحريّة الزراعة، وحريّة العمران، وحريّة السفر واإلقامة، وحريّة الطبع والنشر، وحريّة التجّمع، 
 وحريّة إبداء الرأي، وسائر احلريّات املمنوحة ِمن ِقَبل اإلسالم واملذكورة يف الكتاب والسّنة.

، وال مجارك، وال قوانني ُمرتعة ممّا ج: ومن إسالمّية كّل القوانني، فال ربا، وال ضرائب غري إسالمية
 ال مصدر هلا يف الكتاب والسّنة واإلمجاع والعقل.

د: ومن حتكيم األخّوة اإلسالمّية، فال حدود بني دول اإلسالم، وال خيتلف العريب عن الفارسي 
ؤِمنونَ وعن الرتكي وعن الكردي وعن اهلندي وعن... يف أيّة صغرية أو كبرية، بل 

ُ
ا امل  8إخَوة إَّنَّ

ُتُكْم اُّم ٌَة واِح َدٌة َوأنَا َربُُّكْم فَاْعُبُدون، و9كّلُكم من آدم وآدم ِمن تُرابو ، 10إنَّ هِذِه اُمَّ
 .11َوَجَعْلناُكْم ُشُعوباً َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا إنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد الّلِه أْتقاُكمو

إاّل احلاِكُم بالِكتاب القاِئم بالِقْسط والدائُن بدين فَ َلَعْمري ما اإلمام  :وقال اإلمام احلسني 
 .12الّلِه احلابُس نَ ْفسُه على ذاِت الّله

فكيف ميكن اّدعاء احلّكام املستولني على بالد اإلسالم هذا اليوم: اإلسالم، وهم حياربون أظهر 
ه أجنبياً، وترى الفارسي يعّد أحكام اإلسالم، وهي األخّوة اإلسالمّية، فرتى العريّب يعّد الفارسي يف بالد
 اهلندي يف بالده أجنبياً، وترى اهلندي يعّد األفغاّن يف بالده أجنبياً، وهكذا.

مث تدرّج هذا إىل أن صار العريب العراقي يعّد العريب اخلليجي يف بالده أجنبياً، والفارسي األفغاّن يعّد 
 الفارسي الباكستاّن يف بالده أجنبياً، وهكذا.

 ترى مينع األخ أخاه عن دخول بلده؟فهل يا 
 وهل يعّد األخ أخاه أجنبياً؟

 وهل مينع األخ أخاه عن شراء امللك يف بلده؟
 وهل مينع األخ أخاه عن التجارة يف بلده؟

فمن يزعم أّن هذا هو اإلسالم، فليعلم أّن اإلسالم الوارد يف الكتاب والسّنة وكتب الفقهاء غري هذا 
والتعليالت التافهة لتربير احلدود اجلغرافية   املصطنعة   بني بالد اإلسالم، والتفرقة اإلسالم الذي يزعمه، 

بني املسلمني، ليست إاّل من إحياءات الكّفار، الذين يريدون تفريق املسلمني ألجل السيطرة عليهم، كما 
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الدعارة والفجور، حدث بالفعل مثل هذه التربيرات، وذلك مثل التربير لوجود الربا يف البنوك، وحمالت 
ومراكز القمار واخلمور ووجود اجلمارك، وأخذ الضرائب، باسم أنّه )لو مل نفعل ذلك الهندم اقتصاد 

 البلد( أو ما أشبه هذه األعذار الواهية.
: : ِعظين، فقال ، فقال اخلليفة لإلمام وقد التقى خليفة من اخللفاء بأحد األئمة 

وي واألصغر منك عمراً، فاجعل أكربهم أباً، وأصغرهم ابناً، وأوسطهم إّن يف املسلمني األكرب واملسا
 .13أخاً، فربّ أباك، وِصل أخاك، وارحم ابنك

وهكذا جيب أن يكون املسلمون بعضهم مع بعض، وذلك ال قواًل يف اإلذاعات ووسائل اإلعالم 
ارق القانونية، إىل غري ذلك فقط، بل عماًل من أجل إسقاط احلدود اجلغرافية، واحلواجز النفسية، والفو 

من األحكام اإلسالمية اليت مل يطبق شيء منها يف أي بلد من بالد اإلسالم، واليت سّببت تأخر 
وال يتقّدمون إاّل بالعمل هبا، وإاّل فسيبقون متخّلفني، ولن خيلف الّله  14املسلمني وهم )ألف مليون(

 .12َلُه َمعيَشًة َضْنكاً  َوَمْن أْعَرَض َعْن ذِْكري فإنّ وعده، حيث قال: 
 ثورته اخلالدة بقوله: ولقد عّلل اإلمام احلسني 

 الّلهمَّ إنََّك تَ ْعَلُم أنُّه ملَْ َيُكْن ما كاَن ِمّنا تَناُفسًا يف ُسْلطان، َوال التماسًا ِمْن ُفضول احُلطام، ولكْن
عامِل ِمْن ديِنَك، ونُْظِهَر اإلصالَح يف ِبالِدَك،

َ
ْظلوموَن ِمْن ِعباِدَك، َويُ ْعَمُل بَِفراِئِضَك َو  لُِنرَِي امل

َ
ويَأَمَن امل

 . 13ُسَننَك َوأْحكاِمَك...
 التبليغ اإلسالمي:

: بُعد تبليغ رساالت الّله إىل كافّة شعوب العامَل، ممّا ميكن أن يكون احملّرم منطلقًا مناسبًا إلبالغ 3
لك جبمع املال يف املآمت واحلسينيات، وتشكيل إىل البشرية املتعطشة، وذ أهداف اإلمام احلسني 

اهليئات ألجل إرسال املبّلغني إىل كّل أحناء العامل، حيث إّن اإلسالم دين عاملي، إلنقاذ مجيع الناس من 
 الظلمات إىل النور، وليس دين ألف مليون مسلم فقط.

بينما تدّل اإلحصاءات  أليس من املؤسف أن ال يكون للمسلمني يف غري أقطارهم حىت مائة مبّلغ؟!
على أن للمسيحيني يف إفريقيا عشرة آالف مبّشر، ويف آسيا تسعون ألف مبّشر، مهّمتهم تنصري 
اآلسيويني واإلفريقيني، وهم مزودون بكّل وسائل احلياة والتقّدم، وقد َتّكنوا من تنصري املاليني يف هاتني 

 القارّتني.
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ًا هلذين الُبعَدْين األخريين إىل جانب الُبعد األّول فقد قمنا وعلى هذا، فإذا اختذنا )احملّرم( منطلق
بالواجب علينا بالقدر املمكن، مضافًا إىل أن ذلك يوجب إخراج املسلمني من العبوديّة إىل السيادة، 

 وإخراج كثري من غري املسلمني من الظلمات إىل النور.
 اليقظة اإلسالمية

اإلسالم دلياًل على اليأس، بل حاهلا حال التثاؤب الذي  وليست هذه الفوضى اليت تشاهد يف بالد
يّتصف به الناعس بعد نوم طويل، حيث إن التثاؤب يف هذا احلال، دليل الشروع يف اليقظة، ال األخذ 
يف النوم، وقد نام املسلمون طوياًل طوياًل حىت ُقّسَمْت بالدهم، وهُنَِبْت أمواهلم، وُهِتَكْت أعراضهم، 

ائهم، وساَدْت فيهم القوانني الكافرة، وعّمت فيه الفوضى واجلهل واملرض والفقر والعداء واُريَقْت دم
والفرقة، واآلن أخذوا يتثاءبون للنهوض. فإذا َتّكنوا من جعل برامج صحيحة للنهوض، لوصلوا إىل 

 هدفهم السامي بإذن الّله تعاىل.
 والربامج هي كالتايل:

بالد اإلسالم، لتكرب التنظيمات ويّتصل بعضها ببعض حىّت  : التنظيم وتأسيسه وتوسعته يف كلّ 1
 تكون تنظيماً واحداً ذا أجنحة، بشرط أن تكون فيه انتخابات حرّة دوريّة كّل عامني مرّة مثاًل.

: جعل جملس أعلى لكّل التنظيمات اإلسالمّية املوجودة، يتداولون االُمور ويقّررون األعمال 2
نَ ُهمْ ، وقال الّله سبحانه: 12ونظم أمرُكم :علي بأكثرية اآلراء، فقد قال   .18وأمُرُهْم شورى بَ ي ْ

: التوعية الكاملة بإرشاد االُّمة إىل مكامن الضعف والقّوة، إلزالة ااُلوىل، واالستفادة من الثانية، 3
 .19لّلواِبسالعامِل بزمانِه ال تَ ْهجم علْيه ا :وذلك حباجة إىل ما ال يقّل من ألف مليون كتاب، قال 

ٍة اُخرَِجْت لِلّناس تَأُمروَن : االتصاف باألخالقيات الرفيعة، كما قال سبحانه: 4 َر اُمَّ ُكْنُتْم خي ْ
ْعروف

َ
من التعّقل والتدبّر واللني والرفق والتعاون واإلخالص والتشاور والتحابب وغري ذلك  بِامل
ْنَكر

ُ
َهْوَن عن امل بداد والفرقة والتباغض والتشاحن وغريها، فقد ورد من العنف والقسوة واالست 20َوتَ ن ْ

 . 21ختَلَُّقوا بِأخالِق الّلهيف احلديث: 
شاَهد اآلن يف بعض التنظيمات 2

ُ
: اجلماهريية، بأن ال ينفصل التنظيم عن اجلماهري، كما هو امل

دَع وارتكاب ما اإلسالمية، حيث إن الكربياء والغرور واالستعالء على الناس، وَوَلعهم يف تبيّن البِ 
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يفصلهم عن االُّمة، وبذلك يسقطون عن إمكانية استقطاب اجلماهري، ويف ذلك يكون سقوطهم، وقد 
 .22َمن استبّد برأيه َهَلك :قال علي 

 .23أوَحش الوحشة الُعْجب :وقال 
 .24َعَلْيُكمْ َواْعَلُموا أنَّ َحواِئَج الّناس إلَْيُكْم ِمْن نَِعم الّلِه  :وقال اإلمام احلسني 

ذلك بأّن جماري االُمور واألحكام على أيدي  :: اتّباع الفقهاء املراجع، قال اإلمام احلسني 3
، فإّن انفصال التنظيم عن املرجعية اليت انتخبتها االُمة، 22الُعَلماء بالّله االُمناء على حاللِِه وحرامه

 املعاذير والعلل، فإن االُّمة تابعة ملراجعها يوجب سقوطه حىّت وإن زّيف التنظيم مرجعًا لنفسه بشىّت 
 احلقيقيني، وال ينطلي عليها التزييف.

: استقطاب القوى اإلسالمية رجااًل من علماء وأطباء ومفّكرين، ومعّدات من دور نشر ومكتبات 2
تتكّون ومطابع ومدارس وغريها، فإن مجع القدرات من أهّم أقسام احلزم للوصول إىل اهلدف، فإن البحار 

 من قطرات األمطار، والصحارى تتألف من حّبات الرمال.
 الهدف الرئيسي لإلمام الحسين 

من ثورته املباركة  وهبذا الربنامج ميكن التغّلب على الصعاب، وتطبيق هدف اإلمام احلسني  
اً َوال ُمْفِسداً إّّن ملَْ أخرُْج َبِطراً وال أِشر  :حيث قال  وهو: طلب اإلصالح يف اُّمة جّده حممد 

ْنَكر أسري
ُ

ْعروِف َوأهْنى َعِن امل
َ

ِة جّدي حُمَّمد اُريُد آُمَر بِامل الَح يف اُمَّ ا خَرْجُت أْطُلُب الصَّ  َوال ظاِلمًا َوإَّنَّ
 . 23بسرية جّدي وسرية أيب علّي بن أيب طالب...

 بلسان احلال: وقد قال 
 يا سيوف خذيين إن كان دين حممد مل يستقم          إالّ بقتلي

أّما بَ ْعُد فَإّّن أْدُعوُكْم إىل إْحياِء َمعامِل احَلّق َوإماتَِة الِبدَع فإْن جتيبوا هتتدوا ُسُبَل  :وقال 
 .22الّرشاد

ْعُتْم قَ ْويل َوات َّبَ ْعُتْم أْمري أهديُكْم إىل :وقال   َوأنَا أْدعوُكْم إىل ِكتاِب الّلِه َوُسنََّة نَِبيِِّه فَإْن مسَِ
 .28َسبيِل الرَّشاد
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وبالربنامج املذكور يكون الوعاة من االُّمة، قد وضعوا يدهم على أعظم القدرتني، إذ يف ااُلّمة قدرتان 
)أقّلهما قدرة وهي: الدولة( و)أعظمهما قدرة وهي: االُّمة( فإذا رأينا قدرة الدول اإلسالمّية سائرة يف 

 رة االُّمة لتقومي االحنراف.املنهج املنحرف، يلزم علينا أن نتمّسك بقد
 منهج الالعنف 

والالزم أن يعرف اجلميع من الرؤساء، واألثرياء، والعلماء، وسائر الناس من أصحاب احلرف  
، واملؤّسسات: بأّن اإلسالم إذا أخذ بالزمام يعمل بالنسبة إىل الرؤساء واالُمراء مبا عمله رسول الّله 

 .29طلقاءاذَهبوا فأنُتم الحيث قال هلم: 
 وبالنسبة إىل األثرياء ما ذكرته اآلية الكرمية، حيث قال سبحانه:

َلُكْم ُرؤوس أْموالُكْم ال َتْظِلموَن َوال ُتْظَلمون30. 
 وبالنسبة إىل العلماء االحرتام الكامل، حيث قال سبحانه:

َهْل َيْسَتوي اّلذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذيَن ال يَ ْعَلُمون31. 
  سائر الناس كما قال سبحانه:وبالنسبة إىل

 ْإنّا خَلْقناُكْم ِمْن ذََكر َواُنْثى َوَجَعْلناُكْم ُشعوباً َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا إنَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد الّلِه أْتقاُكم32. 
 .33ُكمْ فَأّما َحّقُكْم َعَليَّ فَالنَّصيَحَة َلُكْم َوتَ ْوفري فَ ْيِئُكْم َعَليْ  :وكما قال أمري املؤمنني 

الناس ِصْنفان: إّما أخ َلَك يف الّدين وإما أيضاً:  وبالنسبة إىل غري املسلمني، ما قاله علي 
 .34َنظرٌي َلك يف اخلْلق

 يف هنج البالغة لواليه األشرت ملّا والّه على مصر: وقال 
 ْفان: إّما أخ لك يف الّدين وإما نظري لَك يف َوال َتكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعاً ضارياً تَ ْغَتِنُم أكلهْم فَإن َُّهْم ِصن

ّب أْن يُ ْعطيَك الّلُه ِمْن َعْفوِه َوَصْفِحهِ   .32اخلْلق فاعِطِهْم ِمْن َعْفوَك َوَصْفِحَك ِمْثل اّلذي حتُِ
يَِّئةَ وحىت بالنسبة إىل اجملرمني، قال سبحانه:   .33اْدَفْع بِالَّيت ِهَي أْحَسن السَّ

ن وحشي قاتل عّمه محزة، وعن هبار قاتل بنته وحفيده، كما عفا علّي ع وقد عفا رسول اهلل 
 .عن أهل اجلمل والنهروان وصّفني، بعد أن ظفر عليهم 

 ما نظمه الشاعر: وقد قال الرسول 
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 مكارم األخالق يف ثالثة منحصرة         لني الكالم والسخا والعفو عند املقدرة
 .32إذا َمَلْكَت فَاْسَجحْ  :وقال علي 

 :وقال اإلمام احلسني 
 أي َُّها الّناس... إنَّ أْعفى الّناس َمْن َعفا َعْن ُقْدرٍَة، َوإنَّ أْوَصل الّناس َمْن َوَصَل َمْن َقَطَعُه... َوَمْن

ْحِسننيَ 
ُ

بُّ امل  .38أْحَسَن أْحَسَن الّلُه إلَْيِه َوالّلُه حيُِ
استبداداً، أو ينتقم، أو يعمل عماًل ممّا تعمله  فال يتوّهم أحد أن اإلسالم إذا أخذ بالزمام يعمل

حكومات الشرق والغرب، كما تعمله بريطانيا يف عراق البعث، وروسيا يف أفغانستان، وأمريكا يف 
 فلسطني، وغريهم من احلكومات الكافرة يف البالد اإلسالمية.

والصيين عن مظامل بل لو أّن الّله تعاىل هدى العامل إىل اإلسالم، لتخّلص الشعب الروسي 
الشيوعية، والشعب األمريكي واألورويب عن مظامل الرأمسالية واالشرتاكية، وذلك على املنهاج الذي عمله 

يف مّدة حكومتهما حيث انطوت حتت رمحة  وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب  رسول الّله 
 والبحرين، وقسماً من بالد اخلليج(. نيّب اإلسالم ونظامه العادل: )احلجاز، واليمن الشمايل واجلنويب،

واضطّر أن يتصّدى هلا دفاعاً، كان  ويف كّل تلك احلروب اليت أشعلها املشركون إلطفاء نوره 
  يسعى جبد للتوّصل إىل املهادنة والسالم حرصًا منه على حفظ النفوس وقّلة القتلى، ولذلك مل

مثانية حسب ما أحصاه بعض العلماء ممّا يشري إىل رمحة يكن قتلى الفريقني طيلة تلك املّدة إاّل ألفًا و 
 اإلسالم وعدله الشامل.

  سيرة اإلمام أمير المؤمنين 
أكرب دولة يف عامل ذلك اليوم، )من أواسط إفريقيا إىل أواسط  كانت حكومة أمري املؤمنني   

 طة عامل اليوم(.كانت تشمل مخسني دولة يف خري  آسيا، ممّا َع دَّ بعض العلماء أّن دولته 
ومع ذلك كان يعفو عن املسيء، وال يأخذ املال من أحد ظُلماً، ويقسم الفيء بني املسلمني، وقد 

يف كالم له: )إنّه َوف ََّر لكّل الناس املسكن واملاء والرزق( ومل يكن يف تلك الدولة الكبرية حىّت  قال 
حِلحاز أو اليماَمِة َمْن ال َطَمَع َلُه يف الُقْرص َوال ولعلَّ با :إنسان واحد متيّقن بأنّه جائع، ولذا قال 

بع...  يعين أنّه ال يعلم بذلك علماً، وإَّّنا حيتمله احتمااًل.  39َعْهَد َلُه بِالشَّ
من حّق رعيته عليه )كما يف هنج البالغة( إعطائهم  وكان يستشري الناس يف اُموره حىت جعل 

وقضاته، حىت أّن واليه عثمان بن حنيف ملّا حضر وليمة يف البصرة ، وكان يُراقب ُعّماله 40املشورة له
 :عاتبه بكتاب، حيث يقول 
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 ،َيِة أْهل الَبْصرَِة َدعاَك إىل َمأُدبٍَة فَأْسَرْعَت إلَْيها أّما بعد، يابن حنيف، فقد بَ َلَغين أنَّ َرُجاًل ِمْن ِفت ْ
َقُل إلَْيَك اجلفان ُهْم ُتْسَتطاُب َلَك األْلوان، وتُ ن ْ ، َوما ظَنَ ْنُت اّنك جُتيُب إىل َطعام قَ ْوم عائُِلُهْم جَمُْفّو َوَغِني ُّ

َمْدُعّو، فَاْنظُْر إىل ما تقضمُه ِمْن هذا املقضم، فما اْشَتَبَه َعَلْيَك ِعْلمُه فالفظُه، َوما أيْ َقْنَت بطيِب ُوجوِهِه 
 فَ َنْل ِمْنُه.

ِه َوَيْسَتضيُء بُِنور ِعْلِمِه، أال َوإنَّ إماَمُكْم َقد اْكَتفى ِمْن ُدنْياُه أال وإّن ِلُكّل َمأُموم إمامًا يَ ْقَتدى بِ 
ٍة َوَسداٍد، ِبِطْمَرْيِه َوِمْن َطْعِمِه بُِقْرَصْيِه، أال َوإّنُكْم ال تَ ْقِدُروَن َعلى ذل ِ َك َولِكْن أعيُنوّن ِبَورع َواْجِتهاٍد َوعِ  فَّ

ياُكْم ِترْباً، َوال اّدَخْرُت ِمْن َغناِئِمها وفراً، َوال أْعَدْدُت لِبايل ثويب طمراً، وال ُحْزُت فَ َو الّلِه ما َكنَ ْزُت ِم  ْن ُدنْ 
 . 41ِمْن أْرِضُكْم ِشرْباً 

وملّا ضرب قنرب إنسانًا سوطًا بغري حّق اقتّص منه، وقد عزل واليًا له مبجّرد شكاية امرأة منه، وعزل 
 كان بسبب أّن صوته يعلو صوت اخلصَمنْي.  أّن عزله قاضَيه أبا األسود وبنّي 

، ممّا جيب أن يطّبقه )شورى وسرية علّي  إىل كثري من أمثال ذلك يف س رية الرسول 
الفقهاء املراجع( الذين هم أعلى سلطة يف الدولة اإلسالمّية املرتقّبة بإذن الّله تعاىل )ذات ألف مليون 

َمْن انّه قال:   بالنسبة إىل األقلّيات فقد روي عن النيب مسلم(، ال بالنسبة إىل املسلمني، بل وحىّت 
 .42آذى ِذِمياً فَ َقْد آذاّن

ُه أو كلََّفُه فَ ْوَق طاقَِتِه أو أخذ ِمْنُه شيئاً  :وقال رسول الّله  َمْن ظََلَم ُمعاِهدًا أو انْ تَ َقَصُه َحقَّ
 .43بغري طيب نَ ْفس فَأنَا َحجيجُه يَ ْوَم الِقياَمةِ 

 .44َمْن آذى ِذِمّياً َفأنَا خْصمُه َوَمْن ُكْنُت أنَا خْصُمُه خَصْمُتُه يَ ْوَم الِقياَمة :وقال 
وليتأسَّ ُمتَ أّس بَِنِبيِِّه، َوإاّل  :فإّن ِمن دون تطبيق ذلك ال يتّم تطبيق اإلسالم، وقد قال علي 

 .42َفال يَأَمَننَّ اهلََلَكة
 الحكومة اإلسالمية المرتقبة  

 هذا فمالمح الدولة اإلسالمية املرتّقبة، هي: وعلى 
: شورى مراجع التقليد، الذين تتوّفر فيهم شروط املرجعّية، إىل جانب اختيار أكثريّة االُّمة هلم، يف 1

 أجواء حرّة.
 : األحزاب اإلسالمية احلرّة اليت أزّمتها بأيدي مراجع التقليد.2
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نها احلريّات اآلنفة الذكر، واألخوة اإلسالمية، وإسقاط : تطبيق مجيع القوانني اإلسالمية، واليت م3
 احلدود بني البالد اإلسالمية، حىت تكون بلداً واحداً.

منطلقاً إىل هذه االُمور، فقد أّديْنا بعض ما علينا م ن الالزم  فإذا جعلنا جمالس اإلمام احلسني 
ه إاّل لتطبيق اإلسالم وإنقاذ الناس،  الذي مل يضّح بنفسه وأهل بيته وأصحاب جت اه اإلمام احلسني 

 .43لَِيْستَ ْنِقَذ ِعبادَك ِمَن اجَلهاَلِة َوحريِة الضَّالَلةِ  :كما يف زيارته 
وإذا توّفرت احلركة اإلسالمية الصحيحة ذات الصبغة اجلماهريية الواسعة، ووعى الشعب خريه من 

 شرّه، تعّقب ذلك ما يلي:
 حكومة الشعب:

النقالبات العسكرية، اليت ليست إاّل عبارة عن تآمر مجاعة من فاقدي الكفاءات األّول: اختفاء ا
بتخطيط من الكّفار واألجانب، للقفز على احلكم، مث ال يكون شأهنم إاّل سفك الدماء ومصادرة 

 األموال وملئ السجون وجعل البالد هنباً لألجنيب الشرقي والغريب.
وصائية، حيث َتّهد احلكومة السابقة جّوًا من الدعاية ملا وكذلك اختفاء احلكومات الوراثية، وال

تريده من حكومة مستقبلة ليس مّهها إاّل حفظ مصاحل السابقني، فإّن كّل هذه احلكومات )االنقالبية، 
والوراثية والوصائية( ال تكون إالّ يف جّو فقدان الوعي وعدم وجود حركة إسالمية صحيحة تقف باملرصاد 

 تزاع السلطة من االُّمة.لكل حماولة ان
 التعددية:

الثاّن: توزّع القدرة حينئذ بني كافّة الطبقات والفئات، سواء قدرة احلكم أو السالح أو العلم أو 
املال أو غريها، فال تكون القدرة بيد مجاعة خاّصة تستبّد هبا، أّما سائر الناس فال شأن هلم، ومن مل 

 والتعذيب والقرب ومصادرة األموال. يصّفق منهم للسلطة يكون مصريه السجن
ولقد كان معاوية مصداقًا ظاهرًا للحاكم املستبّد الذي مجع ُمتلف السلبّيات ولقد قال فيه اإلمام 

 .أّما بعد يا معاوية... لقد فّضلَت حىت أفرْطَت واستأثْرَت حىّت أْجَحْفَت و... :احلسني 
الّله بناس ألخذك بالظّنة، وقتلك أولياءه على  فأْبِشر يا معاوية بالقصاص.. وليس :وقال 

التهمة، ونفيك أولياءه ِمْن دورهم إىل دار الُغْربَة، وأخذك للناس ببيعة ابنك غالم حدث يشرب الشراب 
ويلعب بالكالب، ما أراك إاّل قد خسْرَت نفسَك وترّبت دينك وغششَت رعّيتك وأخرْبَت أمانتك 

ْعَت مقالة السفيه اجلاه  .42ل وأخفت الورع التقيَومسَِ
بينما إذا وّزعت القدرة يقع التنافس احلّر، وال تقدر جهة أن جتحف حبّق الناس، كما هو احلال يف 

 )االستشارية اإلسالمّية( ممّا يوجد شيء قليل منه يف الدميقراطية.
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سالمية وتدمريها، إن الغرب ملن الِعرَب لنا حنن املسلمني، فاهنم إَّنا َتّكنوا السيطرة على البالد اإل
لتوزّع القدرة بينهم، ولدكتاتورية حكام بالد اإلسالم واستبداد احلزب احلاكم بالقدرة فيها، فبينما ترى يف 
الغرب تعّدد األحزاب احلرّة، وتعّدد الصحف احلرّة، وتبّدل الدولة من أّوهلا إىل آخرها كّل فرتة وفرتة يف 

السالح والعلم للجميع )وبطبيعة احلال احلرية يف منطقهم، ال يف انتخابات حرّة، وكون اإلعالم واملال و 
 منطق اإلسالم(.

ال ترى من مثل هذه احلريّات يف البالد اإلسالمية أقّل أثر، حيث البالد مبا فيها من أغلبية مسلمة 
مة ساحقة ترزح حتت كابوس حّكام نزوا على احلكم بال كفاءات وال معتقدات إسالمية، وفرضوا على االُ 

املسلمة أنظمة ُمرتعة من مثل القومية أو البعثية أو الشيوعية أو الدميقراطية املزيّفة، أو العلمانية، اليت ال 
تعرف من اإلسالم سوى التشرخ بامسه، ومن القرآن إاّل إجادة طبعه ورمسه، فهي مبعزل عن اإلسالم 

 واملسلمني وعن القرآن وأحكامه السامية.
 رف الداء ونعرف الدواء، وحناول عالج املرض؟ أليس ذلك عربة أن نع

...إن مل يكن لكم دين وكنتم يف كالمه حيث قال:  وحينذاك تتجّلى عظمة اإلمام احلسني 
 .48ال ختافون املعاد فكونوا أحراراً يف دنياكم

ما أخطأت أّمك إذ مّستك حراً، فأنت حّر يف الدنيا وسعيد يف للحر الرياحي:  وقال 
 .اآلخرة

 يوم عاشوراء وهو يكّر على األعداء ويقول: كما يظهر ذلك يف أرجوزته 
 49أقسمت ال اُقتل إالّ حرّاً     ****وإن رأيت املوت شيئاً نُكراً 

 الكفاءات:
الثالث: ظهور الكفاءات، فإن الكفاءات ال تعيش يف جو االختناق واإلرهاب، وال تظهر مثارها يف 

أسباب قّوة الغرب وضعف املسلمني، فقد جاء يف تقرير مسبق: أن يف  مثل هذا اجلو، وهذا أيضًا من
خالل ربع قرن من الزمان فقط وليس أكثر هرب من أصحاب العقل والفكر وذوي الكفاءات العلمّية 
والعملّية، من الشرق األوسط إىل أمريكا وأوروبا وغريها، زهاء نصف مليون، هذا باإلضافة إىل الذين 

 دت نشاطاهتم، أو مل تتفتق مواهبهم من ماليني املسلمني.قُِتلوا، أو مجُّ 
وقد أصبحت غالب البالد اإلسالمية يف احلال احلاضر، ويف عصر النور والذرّة تعاّن من حيث 
سحق الكفاءات ومالحقة أصحاب العقل والفكر بأبشع مما كانت تعاّن منه يف القرون الوسطى ويف 

ام تلك العصور أمثال )جابر بن حيان( الكيماوي الكبري حىت عصر الظلم والظلمات، فقد طارد حكّ 
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اختفى، وقَ َتلت )ابن السكيت( بسّل لسانه من قفاه، وقَ َتلت )عبد الّله بن املقفع( بقطع أعضاء جسده 
 عضواً عضواً، وإلقائها يف النار وهو حّي وذلك أمام عينيه حىت مات، مث إلقاء بقاياه يف النار أيضاً.

مقله( بقطع ميينه ولسانه حىت مات، وضربت على رأس )حممد بن زكريا الطبيب( كتبه وقتلت )ابن 
 حىت عمى وبقي متأثراً بالضربة حىت مات.

 ملعاوية: وإننا جند يف كتاب اإلمام احلسني 
 ألسَت القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه املصّلني العابدين كانوا ينكرون ويستفظعون ...

باملعروف وينهون عن املنكر وال خيافون يف الّله لومة الئم، مث قتلَتهم ظلماً وعدواناً بعد ما  البدع ويأمرون
 .20أعطيتهم األميان املغّلظة واملواثيق املؤكدة... أولسَت قاتل احلضرمي... قَ َتلهم )زياد( ومّثل هبم بأمرك

وأوالدهم  ة اهلداة الطاهرين نعم قتلوا )حجراً( و)ميثماً( و)كمياًل( وغريهم، أما قتلهم لألئمّ 
 وذويهم فحديث الركبان.

 تقدم البالد
الرابع: يظهر واقع الثقل يف ُمتلف األبعاد العلمية والعملية يف بالد اإلسالم، حيث إن الثقل 
والواقعية.. الزراعية والصناعية والتجارية والثقافية والعسكرية وغريها، وليدة الكفاءة واحلريّة، وبذلك 

 القدرة واإلميان والعلم واملال والسالح، وتتقّدم البالد إىل األمام خبطوات سريعة. تتالحم
 استرجاع البالد الضائعة

اخلامس: اسرتجاع البالد اإلسالمّية الضائعة، وإنقاذ أهلها من براثن الكفار واملستعمرين، سواء 
مثال )أرمينيا، وأزبكستان، وتركستان، املنسية منها، كالبالد اإلسالمية اليت ترزح حتت االحتالل الروسي أ

 وتاجكستان، وقرقيزيا، وقازقستان( أم غري املنسية منها كفلسطني وإرتريا وبالد مورو وغريها.
 وإذا رأينا كيف أن احملّرم ميكن أن يكون منطلقاً للنجاة واإلنقاذ، فالواجب هو:

 : تكثري اجملالس احلسينية، كّماً.1
 : وتقويتها، كيفاً.2
وربطها بالوسائل احلديثة كاإلذاعات والتلفزيونات واجلامعات والصحف واألقمار الصناعية، وما : 3

 إليها.
 اإلخالص في العمل

واقرتان ذلك  مث إن من الضروري االهتمام ملزيد من اإلخالص يف قضايا اإلمام احلسني 
تَّقنيه: بالتقوى، فإّن الّله تعاىل إَّّنا يَقبل عمل املّتقني، كما قال سبحان

ُ
ا يَ تَ َقبَّل الّلُه ِمَن امل ، فإّن 21إَّنَّ

العمل إذا مل يكن منبعثًا عن اإلخالص مل يكن له أجر، بل كان له وزر، ويكون كذبائح )َّنرود( لّله 
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أصبحت عليه برداً  تعاىل، فقد روى العاّلمة النراقي رمحه الّله، أن َّنرود ملّا رآى أن نار إبراهيم 
يظهر لَعَبَدته وبين قومه أنه معرتف بالّله، وأنّه اإلله األكرب له، وليس هو إله إبراهيم  وسالمًا أراد أن

.فقّرب إليه سبحانه بثمان عشرة ألف بقرة ، 
إذ قَ رَّبا ومن الواضح إّن الّله ال يَقبل عمل املفسدين، كما قال سبحانه يف شأن قربان قابيل: 

، فإذا فعلنا كل ذلك، نكون قد سامهنا يف بيان هدف 22وملَْ يُ تَ َقبَّْل ِمَن اآلخر قُ ْرباناً فَ تُ ُقبَِّل ِمْن أَحِدمِها
وواصلنا هنجه يف مكافحة االحنراف العقائدي والعملي كالكفر والنفاق والرذيلة  اإلمام احلسني 

الدكتاتورية واملرض واجلهل والفقر والتخّلف والفوضى واحلرب والعدوان والفرقة والتشّتت واخلرق والقسوة و 
وإقامة الشعائر احلسينية، وما ذلك على الّله  واالستبداد، وذلك بسبب جمالس اإلمام احلسني 

 بعزيز.
 قم املقدسة

 حممد الشريازي
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