
 
 
 

 

1 

 

 االستفادة من عاشوراء
 
 
 

 
 الراحل لمرجع الديني ا

   الشيرازي الحسينيمحمد السيد اإلمام 
 
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر  
 بالتعاون مع مؤسسة الوعي اإلسالمي



 
 
 

 

2 

 
 
 
 في العراق الطبعة األولى 

 م 2012هـ  1433
 
 

 
 
 
 
 
 

 منشورات : 
 اجملتىب للتحقيق والنشرمؤسسة  

 
 
 حي عدن  \رف  مطبعة النجف األش

 



 
 
 

 

3 

 

 

 مقدمة المؤلف
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العــالمينو والةــالة والســالم علــى 
 محّمد وآله الطاهرين.

ــم  ــانيو موسـ ــاء الربـ ــما العطـ ــوراءو موسـ )عاشـ
الفضيلة والتقوى واألخالقو موسم العلــم والمعرفــةو 
ورمز النتةار مبادئ الحق على جيوش الضــالل.. 

ر الهنــد الــذي وإذا كان عطا ؤه قد بلََغ )غانديو محّرِّ

ص لينتةــرو  تعلم من الحســين  كيــف يكــون مالومــا

خاةــة لولــى  فإّن المسلمين عامة وشــيعة اإلمــام 
 بهذا العطاء.

إّن المطر الذي ينــزل مــن الســماء ليحيــي هللا بــه 
ــاو األ ــَد موته ــه إرَض بع ــى الوج ــه عل ــتفيد من ن اس

ــار واألزـهـ  ــف الام ــلو لعطــى مختل ــ  األكم ارو وم
األرض بالريــاضو والقلــوب بالبهجــةو فــإذا هبطــ  

ستفادة من المطر هبط  نسبة األرباح التــي نسبة اال
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ص.  ياتوقّع حةولها ليضا

لى باطن األرضو إفإن لم يستفد منه فإّنه يتسّرب 
 وبذلك يخسر اإلنسان النعمة التي لسدها هللا إليه.

لــى مــاء إوربّما اجتمع فــي المنخفضــا  ليتحــّول 
راكــد وآســن يحمــل األوبجــة والجــراايم التــي تكــون 
مةدراص لكاير من األمراضو وكذلك كايــر مــن نعــم 

 هللا.

ص وغــذاءص  ـمــاالص  ـوالعنــب  وقــد  وقــد يكــون طعامــا
ــة  ــراض وتقوي ــض األم ــي عــالم بع ــه ف ــتفاد من يس
الناقهينو وقد يهمل ليلقــى فــي القمامــةو وقــد تةــنع 

 منه الخمرة الضاّرة.

  .(1)َوُكلُوا َواْشَربُواق فاألول: من مةادي

 .(2)يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِهاوالااني: 

 

 .31األعراف: سورة  (1)

 .145األعراف: سورة  (2)
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والاالث: إسراف وتبـذير  وقـد ناهـي عنـهو قـال 
انُوا : و وو(1َوال تُْسِرفُواتعالى:  ِريَن كَََ إِنَّ الُمبَذ ِ

 .(2)إِْخَواَن الشَّيَاِطينِ 

ص  والرابع: تبديل نعمة هللا كفراصو فيكون مةـداقا
ِذيَن بَََ َّلُوا نِْ مَََ َ  سبحانه: لقول هللا ا الَََّ أَلَْم تََرى إِلَََ

 .و هذا في الجانب المادي(3)ُكْفرا  هللِا 

ص كـذلكو كمـا  واألمر في الجانب المعنوي ليضا
ُ  قال سبحانه بالنسبة إلى القـرآن الحكـيم:  ِ ِّ َونُنَََ

ْوِمنِيَن َوال َح َوَرْحمَََ ح ِلْلمََُ فَا َو شََِ ا وََُ يَِِّيََُ   ِمْن اْلقُْرآِن مَََ

ارا   وا : و و(4)الظَّاِلِميَن إِالَّ َخسَََ ِذيَن آَمنََُ َو ِللَََّ ْ  وََُ قََُ

َو  رح َووََُ ْم َوقََْ آ آذَانِهََِ َح َوالَِّذيَن ال يُْوِمنُوَن فََِ ُو  ى َوِشفَا

 

 .31األعراف: سورة  (1)

 .27اإلسراء: سورة  (2)

 .28إبراهيم: سورة  (3)

 .82اإلسراء: سورة  (4)
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 .(1)َعلَْيِهْم َعم ا

وعشرة عاشوراء كالمطرو فقد يحّول العةـاة 
والطغاة هذه المناسبة الدينية إلـى نقـيض لهـدافها 
المااليةو وذلك حينما تاستغل لقتل النـا  األبريـاء 
وحـــرق المســـاجد والحســـينيا  والمؤسســـا  

عتداء على المواكب العزاجية وتكري  الفرقة واال
ــي واال ــه بعــض الجماعــا  ف ــا تفعل خــتالفو كم

تنفيـــذاص لمخطـــط  (2)بعـــض الـــدول اإلســـالمية

ق تَسادو.اال  ستعمار )فّرِّ

 ـاذ بــاهلل والعـيـ  ـوقــد يســتغلها بعــض العةــاة 
واإلســـراف فـــي  والقتـــراف بعـــض المحّرمـــا 

وتضــييع األوقـا  فـي اللهــو  والمأكـل والمشـرب

 

 .44ل : فةّ سورة  (1)

 كالوهابيين في الباكستان. (2)
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 .(1)واللعب

 وقد ياستفاد منها إلحياء ذكرى سيد الشهداء 
نّه لوال شك  ووما يحتفا بها من المزايا المتعارفة

  من لفضل القربا  الموجبة لخير الـدنيا واخخـرة
(2). 

نَِها: لكــن قــول هللا ســبحانه ذُوا بِأَْحسَََ  (3)يَأْخََُ

ستفادة من هـذا الشـهر الحـرام لفضـل يقتضي اال
 استفادة ولكمل استامار وفي شتّى األبعاد.

وناير هذاو قول هللا سبحانه وتعالى فـي بـاب 

 

د كما يفعله بعض الشباب المتجمهرين خارم الحسينيّا  والمساج (1)

 ولطراف المواكب.

حول الشــعاجر الحســينية ولقســامها وضــرورتها ولهميتهــا راجــع  (2)

كتاب: )الشعاجر الحسينيةو للشهيد آية هللا الســيد حســن الشــيرازي 

 للعالّمــة المجلســي 45وبحار األنــوار: م  و ونفــ  المهمــوم

 . للمحّدث القّمي

 .145األعراف: سورة  (3)
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ــل:  ِجِ  التماي اَرَْ الَمسََْ َََ ِ َوِعم اع  َََ  الح
قَايَ َ تُْم سََِ ََْ أََج َل

بِيِ  َواْليَ بِاهلِل الَحَراِم َكَمْن آَمَن  آ سَََ َ  فََِ ِر َوَجاوَََ ْوِم اآلخََِ

ــإّن )الســقايةو و)العمــارةو مــن لفضــل (1)هللاِ  و ف

القربا  عنـد هللا سـبحانهو لكـن تكـري  اإليمـان 
والجهاد فـي سـبيله سـبحانه والعمـل وفـق سـننهو 

 لفضل من السقاية والعمارةو بدرجا  كبيرة.
وهذا الكرا  يهدف إلى بيان الطريـق األماـل 

ــمل لال ــبةواألشــ ــذه المناســ ــن هــ ــتفادة مــ  وســ
لخدمـة الـدين  ووالستامارها على الوجه األحسـن

ف  ــّ واإلنســــانية وإلنقــــاذ البشــــرية مــــن التخلــ
 والضاللة.

 ءو مقولة ةّرح به لينـينو الغايـة)اقتلوا كربال
بتأريخهــا  ومنهــا القضــاء علــى كــربالء المعنويــة

وبمقارعة الجبابرة والطغـاةو  والحافل بالبطوال 
 األخالقية واإلنسانية. وبمعنوياتها

 

 .19التوبة: سورة  (1)
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ــوب  ــي القلـ ة فـ ــّ ــربالءو حيـ ــ  )كـ ــا دامـ فمـ
ــدينيو  والضــماجرو فســتبقى مةــدراص لاشــعا، ال
ابو ومركــزاص  ومدرســة للعلمــاء والخطبــاء والكتــّ
للفضــيلة واإليمــان واألخــالق والتقــوى و... كــل 

 .(1)ذلك مما يناقض لاس  الشيوعية

لم يكـن ذلـك كـالم لينـين وحـدها وإنّمـا ةـّرح 
ــذلك ــارونو  بـ ــامو و)هـ ــدو و)الحجـ ــه )يزيـ قبلـ

 .(1)و)الحكومة العامانيةوو (2)و)المتوكلو

 

ن طبيعــة المبــادئ المنحرفــة تكــون خــالف العقــل والفطــرة إ (1)

واإلنسانيةو وخالف األديــان الســماويةو ومــن هــذه المبــادئ التــي 
حكم  بالحديد والنار وقتل  عشرا  الماليين من النا  وسجن  
 والماليين من األحرار وسبب  في إفقار الشــعوب ونهــب ارواتهــا

 وا الشــرقية والةــينسواء في االتحــاد الســوفيتي الســابق ولوروبــ 
وعلى مدى نةف قرن من الــزمن هــو الناــام الشــيوعي ويــن  
هذا المبدل علــى الــالءا  الخمســة: )ال إيمــانو و)ال لخــالقو و)ال 

 عاجلةو و)ال اروةو و)ال حريةو.

إن السلوك العملي للجبابرة والطواغيــ  ال يختلــفو وإن تعــّدد   (2)

هم الجغرافيــةو فــإّن همو وتفاوت  لزمانهمو واختلف  خــارطتؤلسما
← 
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→ 

 الكفر ملّة واحدة والتاريخ ياعيد نفسه.
فسياســتهم مبنيــة علــى العــداء لرســاال  الســماء ومحــو األخــالق 
والفضــيلة فـــي المجتمــع وتكبيـــل الحريــا  والحاـــر للشـــعاجر 

 والمقّدسا .
وخالل فترة حكمه اــالث ســنوا  ارتكــب اــالث بن معاوية فيزيد 

 لها اإلنسانية:  جراجم يندى لها الجبين وتقشعرّ 

ولةــحابه ولســر عيالــه  ولهل بيته  قتل سبط رسول هللا : 1

وا ولطفاله وسعى إلخماد لهيــب الاــورة وةــداها ولكــن  را َوَمكــَ

ينَ  رِّ ا َخْيرا اْلَماكِّ ا َوَّللاه  .َوَمَكَر َّللاه

االاــة ليــام لعســكره وتجــاوزوا علــى  لبــاح مدينــة الرســول : 2
 لكار من الحرام.بل ك العام للف طفل النساء حتّى لنه ولد في ذل

 لرسل جيشاص ومعهم المنجنيق لهدم الكعبة وفعل ذلك.: 3
والحجام األموي: ةّب جّل اهتمامه للقضاء على لتبا، ولنةــار 

والقضاء على   واإلمام الحسين   مدرسة اإلمام لمير المؤمنين 
 كربالءو وكتب السيرة والتأريخ خير شاهد على هذه الحقيقة.

وهارون العباسي: سعى لمحو كربالء وآاارهــا وكــّرب قبــر اإلمــام  *

وهدم األبنيــة التــي كانــ  محيطــة بــهو وقطــع الســدرة  الحسين 

 الرســول قــد لعــن و والتي كان يستدل بها الزّوار موضــع القبــر
 و398  45ماألنــوار: ناــر بحــار اقاطع السدرة االث مّرا و 

ناــر تــراث ا) ســواق فيهــا.ومنع بناء البيو  في كربالء وفتح األ
 و.45ماألنوار: وبحار  و34  :كربالء

ص ولكار ضراوة وقسوة في العــداء *  والمتوكل العباسي: كان لكار عنفا
← 
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→ 

ألهل البي  )عليهم الســالمو ومــواليهم فكــان يتبــع آل لبــي طالــب 

وزّواره فــي كــل مكــانو ومنــع زيــارة  وشــيعة اإلمــام الحســين 

إلعدام على زّوار قبرهو ولقام في ولةدر حكم ا  اإلمام الحسين  
ص يتربّةون لزيــارة القبــر لو يهتــدي لموضــع القبــرو  المسالح ااناسا
ولكن شيعة اإلمام ومحبيه كان نداءهم: )لــو قاتلنــا عــن آخرنــا لمــا 

ا عــن زيارتــهوو ولمــر بتهــديم قبــر اإلمــام   لمســك مــن بقــي منــّ
 وحرث لرضه سبع عشرة مّرة ولســال المــاء عليــهو وفــي إحــدى
ا  المّرا  لمر المتوكل باألبقار لتمّر على قبــر شــهداء كــربالء فلمــّ

ــام الحســين  ــر اإلم ــار  بلغــ  قب ــه وضــربوا األبق ــر علي ــم تم ل

وال  بالعةي وتكّسر  العةي وما جاوز  علــى قبــر اإلمــام 
ه لــم يســتطع علــوي واحــد لن  تخّطته؛ كمــا لّن التــاريخ يحــّدانا لنــّ

 61عــام  ام الحســين يســتوطن كــربالء مــن بعــد مةــر، اإلـمـ 
ـهــ: )اناــر تــراث كــربالء 247هجرية حتى وفــاة المتوكــل عــام 

 و.397  45والبحار م 11م :وتاريخ الطبري

ألطما، الوالة  ـكبقية الواليا  األخرى  ـتعرض  مدينة كربالء  (1)

ــا  ــوا خيراته ــزواتهم وةــراعاتهم الشخةــيةو فنهب ــانيين ون العام
هــاو وحاةــرها الــوالي وفرضــوا الضــراجب والمكــو  علــى لهل

هـ ولمدة لربع سنوا و وكّر عليهــا 1241العاماني داود باشا عام 
عدة مرا  وقطع نخيلها ولغــار علــى مياههــا وقتــل مــن األهــالي 

 آالف نسمة ولضحى النا  في مجاعة شديدة. ستة
كما وتعرض  لحةار من قبل نجيب باشا في عهد السلطان عبــد 

دخــل المدينــة بعــد لن ضــربها ـهــ حيــث 1258المجيد الااني عام 
← 



 
 
 

 

12 

 و(2)و)الوّهابيونو و(1)و)البهلوي األولو

 
→ 

ص وقتالصو وارتكب فيها كــل  ص ونهبا بالمدافعو واستباحها االاة ليام سلبا
فضاعة وشناعةو وعمل السيف فــي رقــاب النــا  اخمنــينو فقتــل 

ولجأ النا   ـكما في كتاب شهداء الفضيلة  ـللف شخ   عشرين

بــهو لكــن  نيســتنجدونه ويســتغياو إلى ضــريح اإلمــام الحســين 
ــالقبر. )الـجـ  ــراث ايش دخــل الحــرمو وقتــل كــل مــن الذ ب ناــر ت

وكتاب السالسل الذهبية للسيد محمــد  و385  376  :كربالء
ةــادق بحــر العلــومو وكمــا تعرضــ  المدينــة المقدســة لحــوادث 

 لخرى وعلى مدى حكم آل عامان.

فقتــل  ـمحــو الــدين  ـاتّبع الطاغية رضا بهلــوي سياســة الــتعلمن  (1)

األمةو ومنــع مــن ارتيــاد الــزي الــدينيو ومنــع  رجال الدين وهداة
بناء الحسينيا  والمساجد والمدار  الدينيةو ولجبــر النســاء علــى 

ختالطو وســلب الحريــا  وةــادر األمــوالو وحــارب التبّرم واال
الشعاجر والمقّدسا  ومنع عقد المآتم والبكاء على اإلمــام الحســين 

 واألزقة مواساة وتخليد ذكراهو ومنع توزيع الماء في الشوار ،

و ومنع نةب الرايا  السوداء علــى البيــو  فــي لشهيد الطف 

 .إحياء ذكرى سيد الشهداء 

هــو  –في القــرن األخيــر  –من المذاهب التي ابتدعتها السياسة   (2)

المذهب الوهابي الذي يحمل العداء والبغضاء للمذاهب اإلســالمية 
بوسعهم من مــال وعلى الخةو  المذهب الشيعيو فقد بذلوا ما 

ــه  ــ  معالم ــيعي وطم ــذهب الش ــى الم ــّوة للقضــاء عل ــر وق ومك
← 
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و مـــن لماـــال (1)وعشـــرا  الطغـــاة اخخـــرين

 
→ 

وشعاجرهو ومن الخطوا  التي اتبعوها هو هجومهم مــرتين علــى 
باعتبارهــا مركــزاص لاشــعا، الفكــري ومدرســة المقدســة كــربالء 

ــث جهــز الوهــابي ســعود عــام  ــداء؛ حي ــة والتضــحية والف للبطول
ص قوامه  1216 قاةداص كربالء وهي في للف مقاتل   عشرونهـ جيشا

غاية الشهرة والفخامةو ينتابهــا الــزّوار مــن كــل حــدب وةــوبو 
ذي الحجةو  ليلة الغدير وهــي الليلــة التــي  18فدخل المدينة ليلة )

 ويتوّجه لهالي مدينة كــربالء للنجــف لزيــارة قبــر اإلمــام علــي 
وارتكب سعود وجيشه الفضاجح التي ال توةفو فقتلــوا فــي ليلــة 

للف نسمةو فلم يرحمــوا الشــيخ الكبيــر وال الطفــل رين عشواحدة 
الةغير وال النساءو ولم يسلم من وحشيتهم ولسرهم لحدو وســلبوا 
ليو واعتدوا على الحرمينو وكســروا شــبّاك  ما على النساء من حا

وقبــور الشــهداءو ونهبــوا مــا فــي خــزاجن  قبــر اإلمــام الحســين 
ــة الروضــتين المقدســتين مــن األعــالق النفيســةو  ــذخاجر الامين وال

ــقوفو  ــب الس ــوا ذه ــدرانو وقلع ــارف الج ــلبوا زخ ــادرةو وس الن
وسرقوا الشمعدانا  والسجاد الفاخر واألبواب المرّةعةو وقتلــوا 

ص عنــد ضــريح اإلمــام الحســين  خمســين . )اناــر تــراث شخةــا
ولمزيد من التفةيل راجع  371 و370و  367 و63   :كربالء

تحفة وو 288   :الفضيلة شهداءوو 307  4م :لعيان الشيعة
   1م :و وداجـــرة المعـــارف اإلســـالمية289  10م :العـــالم

 و.193 – 192

ر لمحاربــة كــربالء ومقدســاتها   (1) وهكــذا دلب كــل جبــار متكبــّ
← 
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ةدامو حيث هدما الحوزة العلمية فـي )و و)البكر
ــي  ــا فـ ــاني منهمـ ــل الاـ ــربالءو وقتـ ــف وكـ النجـ

ف إنسانو وهـّدم لل ماجة)االنتفاضةو لكار من االا
ــا   ــدار  والمكتبـ ــينيا  والمـ ــاجد والحسـ المسـ
ــدور  ــوف ال ــاء ولل ــابر العلم والمستوةــفا  ومق
والبســــاتين واألســــواق والمراكــــز التجاريــــةو 
وضرب بمدافعه قبّة اإلمـام الحسـين ولخيـه لبـي 

 .(1))عليهما السالموالفضل العبا  

وارتكب مجزرة بشعة في الحرمين المطّهرين 
ــدى لهــا الج ــدماء تلطــخا كــل ين ــينو فكانــ  ال ب

و كما فعـل جـيش يزيـد بالمدينـة المنـّورة (2)مكان
 

→ 
وشعاجرها وبشتّى الوساجل والطرق ألنها تكشف زيفهم وانحرافهم 

أَْفَواهِّ ودجلهم  ِّ بــِّ وَر َّللاه يداوَن لَْن ياْطفِّجاوا نــا ا إِّاله لَْن يارِّ أْبَى َّللاه ْم َويــَ هِّ

ونَ  هَ اْلَكافِّرا  .32التوبة: سورة  ياتِّمه ناوَرها َولَْو َكرِّ

 لضرحتهما.كذلك و (1)

ــه مــن مكاســب  (2) ــدافها ولبعادهــا ومــا حققت ــن االنتفاضــة وله ع

وإنجازا  وما اقترف الناام الةدامي من جراجم وموبقا  راجع 
← 
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ــم  ــول األعاـ ــرم الرسـ ام وحـ ــّ ــل الحجـ و وفعـ
 بالمسجد الحرام بأمر الخليفة األموي.

ــة الحــق  ــاة إعــالء راي ــي الحي لكــن ســنّة هللا ف
وإاهــاره وإزهــاق الباطــل وانــدحارهو لــذا ذهــب 

ْنيَا لَْ نَ   َويَْوَم  َوأُتْبِ ُوا فِآالطغاة والجبابرة  َوِذِه ال ُّ

ة نقيـةو مةـدراص  و(1)اْلِقيَاَم ِ  وبقيـ  كـربالء حيـّ

ص ل خـــالق  لاشـــعا، الـــديني والفكـــريو ومنبعـــا
 والفضيلة والحركة.

ص للمجاهـدين واألحـرارو  وبقي  كربالء نبراسـا
ص ل مم والشعوبو ومدرسةص  لتربية العلماء  وسراجا

 منذ استشهاد اإلمـام  والمبلّغين وحملة األقالمو
وإلى يوم اهور اإلمـام المهـدي  ووإلى يومنا هذا

 .)عجل هللا تعالى فرجه الشريفو
)سـالم هللا عليهـاو وكما قال  عقيلة الهاشميين زينب 

 
→ 

 اضر والمستقبلو.كتاب )العراق بين الماضي والح

 .60هود: سورة  (1)



 
 
 

 

16 

 ـالنـا   ـ وينةـبون  :لامام زين العابـدين 

ص لقبـر لبيـك سـيّد الشـهداء  ال  لهذا الطـف علمـا
ه على كـرور الليـالي وال يعفو رسم ويادر  لاره

ة الكفـر ولشـيا، الضـاللة  واأليّامو وليجتهدنه لجمـّ
في محوه وتطميسـه فـال يـزداد لاـره إالّ اهـوراص 

 .(1)ولمره إالّ علواص 

 اسـعَ د كيـدكو وَ كـِّ فَ  ليزيد:)عليها السالمو وقال  
سعيكو وناةب جهدكو فوهللا ال تمحو ذكرنا وال 

 .(2)تامي  وحينا

ص بإذن هللاو كما ذهب مـن وسيذهب ةدام قريب ا
وا أَ َّ  وقبله الطغاة والجبابرة ِذيَن َظلَمََُ يَْ لَُم الَََّ َوسَََ

 

 .الباب الاامن والامانون 260كامل الزيارا :   (1)

َدكَ )وفيه:  309  2انار االحتجام: م (2) ْد َكيـْ َدكَ  واامه كِّ هـْ ْد جا  وَواْجهـَ

َدَن كا لَمـَ ْنتَِّجابِّ ال تاْدرِّ ةِّ َواالِّ تَابِّ َوالنُّباوه فَنَا بِّاْلَوْحيِّ َواْلكِّ َوال  وافََو الهذِّي َشره
ْكَرنَا وتَْبلاغا َغاَيتَنَا و ذِّ نَا وَوال تَْمحا َك إِّالّ  وَوال تَْرَحضا َعْنَك َعارا ْل َرلْيـا  َوهـَ

َك إِّالّ  وفَنَد   َن الاهالِّما  وبََدد   َوَجْمعاَك إِّالّ  وَعَدد   َولَيهاما ي لاَل لاعِّ نَادِّ ي اْلما َيْوَم يانَادِّ
ي  و.اْلعَادِّ
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 .(1)ُمنقَلٍَب يَنقَِلبُونَ 

ردنا هللا واليوم اخخر لن لإن الواجب علينا إن 
نةــّب اهتمامنــا إلحيــاء كــربالء وبقيــة العتبــا  
صو ولن نكاـر االسـتفادة مـن  ص ومعنويا المقدسة ماديا

لكـل مـن  سرام الوهامو الذي ينيـر الـدربال هذا
ــي  ة ف ــّ ــوز بالجن ــدنياو والف ــي ال ــب الســعادة ف يطل

ـــ)الحسين مةـــباح الهـــدى وســـفينة  ةواخخـــر ـف
 النجاةو.

وعاشوراء لهم موسـم لتحقيـق كـل ذلـكو وهللا 
 المستعان.

 حممد الشريازي                                             

 

 .277الشعراء: سورة  (1)
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 الفةل األول
 والقِّيَم تكري  الماال

 

يلزم االسـتفادة مـن ذكـرى عاشـوراء لتركيـز 
ــة  ــل األخالقي ــوى والما ــيلة والتق ــان والفض اإليم

 الرفيعة في المسلمينو وتوسعة داجرتها.

ّن تحلي المسلمين بالةـفا  النفسـية الرفيعـة إ
ــي  يمــنحهم الحةــانة مــن األمــراض النفســية الت
انتشر  في العـالم المـادي؛ كمـا ويجـب توسـعة 

ذه الماـل والقـيم الشـتمالها علـى مراتـب داجرة هـ 
 ودرجا .

ص  ومن الضروري لن يجعل هذا الموسـم منطلقـا
لارشاد والتبليغ ونشر لحكام هللا وتعاليم الرسول 

  عبـــر تطبيـــق  ولـــى الحيـــاة الطيبـــةإالداعيـــة
واألمـة  ووإطـالق الحريـا  اإلسـالمية والشورى
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ــر  وواالاخــوة اإلســالمية والواحــدة والســالمو وعب
 بيق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.تط

واإلمــام لميــر المــؤمنين  فالرســول األعاــم 
جاهدا من لجل تطبيق )عليهما السالمو واإلمام الحسن 

هذه المفاهيم وتركيزها في المجتمعو وسار علـى 

 في اورته المباركة. خطاهم اإلمام الحسين 

راص شـِّ إنّي لـم لخـرم لَ  :فقال اإلمام الحسين 
ص  وبطراص  وال وإنمـا خرجـ ا  ووال مفسـداص وال االمـا

لريـد لن آمـر   لطلب اإلةـالح فـي لمـة جـّدي
بــالمعروف ولنهــى عــن المنكــرو ولســير بســيرة 

 . (1)ولبي علي بن لبي طالب  جدي 

نحن وبنو لميّة اختةمنا في : وعليه السالم)وقال 
قلنا: ةـدق هللاو وقـالوا: كـذب هللاو  وهللا عّزوجلّ 

 

مــا جــرى عليــه بعــد بيعــة  37ب 329  44بحــار األنــوار: م (1)

 النا .



 
 
 

 

20 

 .(1)إياهما الخةمان يوم القيامةفنحن و

ص:  وعليه السالم )وقال  نّك تعلم لنّه لـم إاللّهم ليضا
ص  ص فـي سـلطانو وال التماسـا يكن ما كان منّا تنافسـا
مــن فضــول الحطــامو ولكــن لنــرى المعــالم مــن 
ــأمن  ــالدكو وي ــي ب ــر اإلةــالح ف ــكو وناه دين
المالومون من عبادكو ويعمل بفراجضك وسننك 

 .(2)ولحكامك...

 ـفمــاالص إذا فرضــنا لن مليــون مجلــ  حســيني 
ياعقد في شهر محرم وةفر فـي كـل  ـعلى األقل 

البالد اإلسالمية وغير اإلسالميةو وتكفل  الهيجـة 
اإلدارية لكل مجل  بطبع كتـاب تاقيفـي لخالقـي 

ص.  لو عقاجدي لو ما لشبهو وتوزيعه مجانا

 

 خةمان اختةموا في ربهم. 42  1الخةال: م (1)

ــول (2) ــه  237:  تحــف العق ــن كالم ــالمعروف  م ــر ب ــي األم ف

 .37ح 1ب 79  97والنهي عن المنكر. عنه بحار األنوار: م
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هتّم  بأن تجعـل اوإذا فرضنا لن كل مؤّسسة 
بــأن تؤســّ   ومتــداداص فــي المنــاطق األخــرىلهــا ا

ص لو تقـوم  ص حسينيا حسينية لو مسجداص لو تعقد مجلسا
بإنشاء مركز في المناطق األخـرى قريبـة كانـ  

  .لم بعيدة
يـة فـي توعيـة رافمعنى ذلك إسهام الهيجـة اإلد

ــم  ــف آالمه ــدايتهمو وتخفي ــادهم وه ــا  وإرش الن
 ومعاناتهم من المشاكل العالقة بهم.

ا ل   :إلمام علـي قال ا النـا  ةـنفان: إمـّ

 .(1)لك في الدين لو ناير لك في الخلق

ــهرين  ــين إن الش ــّرم وةــفرالعايم ــن  ومح م
لفضل األوقا  للـدعوة لاسـالم ومـذهب التشـيّع 
ونشر مبادئ الحق وقيمهو وتوسيع داجرتهمـاو إذا 

 كان للمسلمين القاجمين بالعزاء هذا الهدف.

 

: )فــإنهم كتبه ل شتر النخعي وفيه 53الكتاب انار نهج البالغة:  (1)

 ةنفانو.
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ــريف:  ــديث الش ــي الح ــافف ــى  م ــذ هللا عل لخ
الجّهال لن يتعلّموا إالّ وقـد لخـذ علـى العلمـاء لن 

 .(1)يعلّموا

إذا اهـر  البـد،  :وقال الرسول األكـرم 
في لّمتي فلياهر العالم علمه وإالّ فعليـه لعنـة هللا 

  .(2)والمالجكة والنا  لجمعين

ومـا لخـذ هللا  :وقال اإلمام لمير المؤمنين 
اّروا على كاة االم وسغب على العلماء لن ال يق

 .(3)مالوم

 

 .41ح 71  4غوالي اللجالي: م (1)

 .234  54بحار األنوار: م (2)

 نهج البالغة: الخطبة الشقشقية. (3)
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 الفةل الااني 
 التكافل االجتماعي

والسياســة  وإّن األهــواء النفســانية مــن جهــة
 ومــن جهــة لخــرى وشــرقيةص  االســتعمارية غربيــةص 

جعل  كايراص من المسلمين يعرضون عن قـوانين 
هللاو ويتكالبون على الـدنيا وملـذّاتهاو لـذلك بقيـ  

معّطلـــةو فقلـــّ  نســـبة الماليـــين مـــن الحاجـــا  
الزوامو وتفش  العزوبة بما تحمله من سـلبيا و 
ولةــبح كايــر مــن النــا  دون مســكن ومــأوىو 

لو ارتفع  قيمتهو ولـم يتـوفر  ووفاقد الدواء لو قلّ 
ــةو  العــدد الكــافي مــن المــدار  والمعاهــد العلمي

ــوارد اال ــراجطه وتقلةــ  م ــد  ش ــاب وتعق كتس
عـاطلين عـن وكار  قيودهو مّما زاد فـي نسـبة ال

 العمل.

ــة ــة متوقف ــن الخــدما  العام ــر م ــ  كاي  ووبقي
ــري  ــبكا  ال ــوفير ش ــرقو وت ــد الط ــال: تعبي لما
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والكهربــاء والمــاءو وكــذلك مخــازن الميــاه علــى 
 والخةو  في القرى واألريافو وتشجير البالد

 وغير ذلك كالمعامل والمةانع وشبهها.

باعتبارهـا  ـفإذا استامر  المجـال  الحسـينية 
الكوامن العاطفية في النف و وبما تحمل من تاير 

التوجيه العقلي المؤار في تغيير السلوك اإلنساني 
 ووفي التراحم والتوادد وفي قضاء حواجج النا  ـ

وإنجـــاز الخـــدما  الفرديـــة والعامـــةو لقضـــي  
ماليــين الحاجــا  كــل عــامو وهــذا يتوقــف علــى 

 مشاركة االث جها :

ادهم إلـى الخطيب: بتوجيه النـا  وإرشـ  .1* 

لهمية التكافل االجتمـاعيو وإلـى لعمـال الخيـرو 
وذكــــر القةــــ  المشــــوقةو وســــرد اخيــــا  

 والروايا  التي تحث على ذلك.
 ومـن قضـى ألخيـه المـؤمن حاجـةص فقد ورد: 

ــوم القيامــة ســبعين حاجــة ــه ي ليســرها  وقضــى ل
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ة ــّ ــام الحســـين  .(1)دخـــول الجنـ : وقـــال اإلمـ

مــن نعــم هللا  واعلمــوا لّن حــواجج النــا  إلــيكم

ص   .(2)عليكمو فال تملّوا النعم فتحور نقما

هيجــة لمينــة ومخلةــة تتشــكل فــي كــل  . 2* 

مســجد وحســينية ومدرســة و... وتنباــق مــن كــل 
مجل  حسينيو لجمع التبرعـا  وقضـاء حـواجج 

 النا  وفق سالّم األولويا .
ار  .3*  مســـاهمة النــــا  الخيـــريين والتجــــّ

و فقــد قــال اإلمــام األاريــاء فــي التبــر، والتمويــل

في الحث علـى التبـر، واإلنفـاق فـي  الحسين 
ص فال سبيل هللا:  مالك إن لم يكن لك كن  له منفقا

تبقـه بعـدك فيكـون ذخيـرة لغيـركو وتكـون لنــ  

 

و وفيه: 1باب قضاء حاجة المؤمن ح 192  2راجع الكافي: م (1)

 ومن قضــى ألخيــه المــؤمن حاجــة قضــى هللا عزوجــل لــه يــوم

 الحديث. القيامة ماجة للف حاجة من ذلك لولها الجنة

 .29  2كشف الغمة: م (2)
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المطالب به المأخوذ بحسابهو واعلم لنـك ال تبقـى 

 .(1)له وال يبقى عليكو فكله قبل لن يأكلك

وقـد تمكـن مـن  ني قد شـاهد ا لحـد العلمـاءإو
بناء لكار من االاماجة وخمسين مؤسسة فـي مـدة 

 نةف قرنو باستامار مجال  اإلمام الحسـين 
 وتحريض النا  على ذلك.

ص آخــراص تمكــن مــن بنــاء لربعــين  ورليــ ا عالمــا
 مؤّسسة في مّدة عشرة لعوام.

 

 
 الفةل الاالث 

 االهتمام بالمؤسسا  وترميمها
 

رة فـي شـتى فإذا لمكـن عبـر المجـال  المنتشـ 
 

مــواعا الحســين بــن لميــر  20ب 128  75بحــار األنــوار: م (1)

 .11ح المؤمنين 
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بقا، األرض تأسي  ماجة للف مؤسسة خالل كل 
عام من: مدرسـةو ومسـجدو وحسـينيةو ومكتبـةو 
ومستشـــــفىو ومستوةـــــفو ودور األيتـــــامو 
وإذاعـــا و وتلفزيونـــا و ومراكـــز للدراســـا و 

و كـان األمـر بعـد (1)وإةدار المجـال  والجراجـد

خم  عشرة سنة يعادل ما للمسيحية فـي لفريقيـا 
كمـا  ـسسـا  حيـث لنهـم لسهسـوا وحدها من المؤ

ص ونةــف مليــون  ـفــي بعــض التقــارير  مليونــا

 .(2)مؤسسة
 

الحــديث عــن المؤّسســا  ودورهــا فــي  لقد ذكر اإلمام المؤلف  (1)

المجتمع في كتاب )الفقه: الدولــة اإلســالميةو و)الفقــه: االجتمــا،و 
ا  )رسالة المساجد و)الوةول الى حكومة واحدة إسالميةو وكر

 والحسينيا و.

حســب تضم القارة األفريقيــة لربعــين دولــةو ويبلــغ عــدد ســكانها  (2)

و مليــون مســلم 332و مليــونو مــنهم )600)بعــض اإلحةــاءا  
والباقي غير مسلمينو اهتم )الفاتيكانو ومنذ عدة عقود من الزمن 

 و للف قسي  ومتنّةر104في تنةير القارة األفريقيةو فأرسلوا )
 و للف معاون قسي  ومعاون متنةر ألجل التبليغ المسيحي93و)

← 
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→ 
ص لن للمسيحيين في العالم ) ـ و مبلّغ متفرغ للتبليغ 4.250.000علما
وفتحوا دوراص لترجمة اإلنجيل إلــى اللغــا  المتداولــة فــي القــارة ـ 

ــة عــددها ) ــة البالغ ــةو ووزعــوا )422األفريقي ــون 128و لغ و ملي
و 22موو كمــا خةةــوا )1993ام )نسخة مــن اإلنجيــل خــالل عــ 

ــا عــام ) موو وإليــك بعــض 1994مليــار دوالر للنشــاط فــي لفريقي
 األرقام التي تبيّن النشاط المسيحي في لفريقيا قد تةدرها.

 م.1999و للف معهد كنيسي حتى عام 16.671تأسي  ) -1
 و جامعة وكلية.500إشراف الكناج  على ) -2
ــي  ) -3 ـ 489تأســ ــة لتـخــ ــة الهوتيــ ــة و مدرســ ريج القساوســ

 والمتنةرين.
ــراف المجمــع الكنيســي علــى ) -4 و مدرســة اانويــةو 2594إش
و روضــــة لطفــــالو 11130و مدرســــة ابتداجيــــةو و)83900و)
ص لن )115و) و ماليين مســلم يدرســون 6و مدرسة للمكفوفين. علما

 في مدار  التنةير في لفريقيا.
ــاج  ) -5 و مستوةــف فــي 5112و مستشــفى و)600تمتلــك الكن
 يقيا.لفر
و 85و ملجــأ للمرضــى و)130و معهد ل يتــامو و)256تمتلك ) -6

 ملجأ ل رامل.
ــؤون  و75) -7 ــيحي وبالش ــي المس ــاط التبليغ ــي بالنش ة تعتن ــّ مجل

 الدينية.
ص. -8  مجا  دور النشر لطباعة الكتب وتوزيعها مجانا
و للــف عنــوان جديــد 62.800تربية الكادر الكتابي وإةــدار ) -9

 م.1987ية في عام يتحدث عن النةران
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ولي  ذلك باألمر المتعّسرو إذا امتلك اإلنسـان 
ص وهمـةص  ص راسـخا عاليـةو ولربّمـا  إرادة قوية وعزما

ــرو  ــد لن يةــنع الكاي ــرد الواح ــدور الف ــان بمق ك

اَن أُمَََّ   فـ َراِويَم كَََ وحـده  المـؤمنو:  و(1)إِنَّ إِبََْ

 .(2)جماعة

ــي الشــعر المنســوب لامــام  ــد ورد ف ــر لوق مي
 :المؤمنين 

           رــــــلتزعم لنّك جرم ةغي

ــالم                             ــك انطــوى الع وفي

 (3)األكبر

والتاريخ يشهد بأن لفراداص قالجل اسـتطاعوا لن 
 يغيّروا مسار األمم وحياة الشعوب.

 

  .120ل: حالنسورة  (1)

 .2باب فضل الةالة في الجماعة ح 371  3الكافي: م (2)

 . وفيه: )ل تحسب لنكو.   :175ديوان علي  (3)
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 :ولما في الجانب الكيفي* 

سـواء كانـ   ـفكايراص ما تبنى مؤّسسـة خيريـة 
ــةص  ــينيةص  اص لو مســجد مدرس ــةص  لو حس  لو دارَ  لو مكتب
وتبقى ناقةـة مـن حيـث األفـراد األكفـاء  ـنشر  

و (2)ستشارة في األمور اإلداريـةواال و(1)والمدراء

لو العملو لو ال يفي مال لهل الخير والمتبـّرعين 
ــديم ال ــرميم الق ــاء لو ت ــام البن ــى إلتم ــرف عل مش

 الخراب.

ــر اال ــتم عب ــواق  ي ــل الن ــتفادة مــن وتكمي س
ندفا، العقالجـي لو العـاطفي إلـى حـب الخيـرو اال

 فمن جاش  عواطفه يكون قلبه مبعث الخيرا .

ــة وهكــذا األمــر بالنســبة للمؤسســا  اال نتفاعي
 

كالطبيب والمهند  والعــالم والمــدّر  والمــدير والمواــفو لقــد  (1)

الحـــديث عـــن المؤسســـا  ومـــا هـــي آليـــة  فةـــل المؤلـــف 
 )استمرارية المؤسسا  اإلسالميةو. استمراريتها في كتاب:

كمــا يلــزم علــى الهيجــة اإلداريــة لن تقــوم بتربيــة لفــراد آخــرين  (2)

 ليقوموا بالمهام اإلدارية في المستقبل.
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ــان  ــدم اإلنسـ ــا يخـ ــبهو ممـ ــا لشـ ــة ومـ والتجاريـ
 واإلسالم.

لجانـب فـي ولعله إذا توّجه المجتمع إلـى هـذا ا
صو  وهذا الموسم ص وكيفـا ة كمـا فإنه سيأتي بامـار جمـّ

 إن شاء هللا تعالى.
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 الفةل الرابع  

 إرجا، الحقوق اإلنسانية

يمكــن لن يســتفاد مــن واقعــة الطــف فــي حــل 
المشاكل السياسية التي تعاني منها األمـةو والتـي 

 منها:

ستبداد والدكتاتوريـة السـاجدة لوالص: مشكلة اال* 
الاالثو وفضح الطواغي  التي اتهخـذوا  في العالم

 ودينه دغالص. ووماله دوالص  وعباد هللا خوالص 

ام  ــة مــن الحكــّ فــإن المةــالح الشخةــية لجمل
وبعض األارياء المترفين وعلماء السوء تقتضـي 
وجود التمييز والفرقة والعبودية بين النا ؛ فـإّن 

جاهـــد للقضـــاء علـــى هـــذه  اإلمـــام الحســـين 
 و القاجل:األمورو للي  ه

 إنما خرج ا لطلب اإلةالح فـي لمـة جـّدي

  ــن ــى عــ ــالمعروف ولنهــ ــر بــ ــد لن آمــ لريــ
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 .(1)المنكر...

باليــ  األمــة  قــد علــى اإلســالم الســالم إذ: و

 برا، مال يزيدو ولقد سمع ا جّدي رسـول هللا 

 .(2)يقول: الخالفة محّرمة على آل لبي سفيان

ص:  وقال  ومعـدن  إنّا لهـل بيـ  النبـّوةليضا
الرسـالة... ويزيــد رجــل فاسـقو شــارب الخمــرو 
قاتل النف  المحترمـةو معلـن بالفسـقو ومالـي ال 

 .(3)يبايع ماله

 :وعليه السالم )وقال 

 ــّدعي ــين الال وإّن ال ز ب ــّ ــد رك ــّدعي ق ــن ال ب
اانتينو بين السلّة والذّلةو وهيها  منّا الذّلةو يأبى 

 

 .37ب 329  44بحار األنوار: م (1)

 .25. ماير األحزان:  24اللهوف:   (2)

 .37ب 324  44. بحار األنوار: م22اللهوف:   (3)
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ابـ  هللا لنا ذلك ورسوله والمؤمنونو وحجـور ط
وطهر و ولنوف حميّة ونفو  لبيّة من لن نؤار 

 .(1)طاعة اللجام على مةار، الكرام

وفــي هــذا يكمــن ســّر محاربــة الطغــاة لامــام 

ص وزيــارةص  الحســين  ص وبلــداص وحرمــا فكــراص ونهجــا
ص وبكاءاص وذكراص.  وشعاجر ومةابا

ص: العنةرية التي تعاني منها لغلب بـالد *  اانيا
رة حتى التي  ـالعالم   ـتطلق على نفسها المتحضـّ

فالتمييز العنةري والفروق اللغويـة والجغرافيـة 

 .(2)والقومية والعرقية هي الحاكمة في عالم اليوم

ــبالد *  ــي الـ ــروب فـ ــار الحـ ــاد نـ ص: إخمـ ــا االاـ
ضرمتها الدواجر االستعمارية في لاإلسالمية التي 

صو فــإن  % مـــن 80بالدنــا ومنـــذ خمســين عامـــا

 

 .54. ماير األحزان:  97 اللهوف:  (1)

 .راجع كتاب )القوميا  في خمسين سنةو لامام المؤلف  (2)
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 ا الدول اإلسالمية.ةراعا  العالم مسرحه

ص: إيجاد المؤسسا  اإلنسانية إلنقاذ بني *  رابعا
 اإلنسان من الجو، والفقر والمرض ولماال ذلك.

عبـر قيــام  ـإلــى حـّد مــا  ـويـتم حــل المشـاكل 
ــا   ــام الهيج ــدينيو وقي ــم ال ــأداء دوره ــاء ب الخطب
ــب  ــع الكت ــينيا  بتوزي ــاجد والحس ــة للمس اإلداري

ــا ــةو وقيـ ــة والتوعويـ ــالم التاقيفيـ ــاجل اإلعـ م وسـ
ص لقــول هللا ســبحانه:  ــا الحقيقيــةو تطبيقــا بأدواره

  ْ َََ َم هللاُ يَْرف ََْ وا اْلِ ل ََُ ِذيَن أُوت َََّ ْنُكْم َوال ََِ وا م ََُ ِذيَن آَمن َََّ ال

 . (1)َ َرَجاتٍ 

ص لآلية المباركة:  ٍر وتطبيقا ْن ذَكَََ اُكْم مََِ ا َخلَْقنَََ إِنَََّ

تَ َاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَ  َوأُنثَا َوَج َْلنَاُكْم ُش ُوبا  َوقَبَائَِ  لِ 

 . (2)...أَتْقَاُكمْ هللِا 

 

 .11المجادلة:  سورة (1)

 13الحجرا : سورة  (2)
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سـتفادة مـن ومن الضـروري توسـيع داجـرة اال
محّرم ومعنوياته الهاجلة لخدمة اإلنسانية ولتحقيق 

 السالم في العالم.

ــذه  ص لن ال نتـــرك هـ ــا ومـــن الضـــروري ليضـ
ص وبدون استفادة كاملـة  والمناسبة تسير سيراص بطيجا

جـال  المعتاد عنـد بعـض المتةـدين للم كما هو
ص كان لو هيجة إدارية  .خطيبا
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 الفةل الخام  
 العودة إلى اإلسالم

يمكن لن يستفاد من عاشوراء في التأكيد علـى 
ضــرورة العــودة إلــى اإلســالم وإلــى لحكامــه 

 وشعاجره.

 و)اقتلــوا كــربالءو كمــا ســبق :لقــد قــال لينــين
قبل قرن: وقال: )غالدستونو الرجي  البريطاني 

)إن لردتم ترسيخ لقدامكم في بالد اإلسالم فعليكم 
ــج  ــع الح ــلمين ومن ــين المس ــن ب ــرآن م ــع الق برف

 عنهموو وقد فعل الغربيون كال األمرين.

ــى حمــال  محــدودة بحــدود ــالحج تحــول إل  ف
و ومضيقّة بأيام معدودةو ومراقبة مـن قبـل عديدة

ــوم وال  ــادل هم ــارف وال تب ــال تع ــي و ف الجواس
 وال حل لمشاكل المسلمين و...مؤتمرا  

ص  عـن  ـإلى درجة كبيـرة  ـفأضحى الحج خاويا
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اِ  كونــه  َََّ افَِ  و و (1)...قِيَامََا  ِللن َََ َهُ وا َمن ِليَشََْ

 .(2)لَُهمْ 

رة خل  ــّ ــاب المطهـ ــدم القبـ ــى هـ ــافة إلـ باإلضـ

ل الحــج مركــزاص  الرســول  عــِّ ولةــحابهو كمــا جا
فـي للتناز، والتخاةم والتشاجر بين المسـلمين و

و ولبعدوا المسلمين عن لحكام القرآن (3)كل موسم

ــاة  ــى الحيــــــــــــــ ــة إلــــــــــــــ  الداعيــــــــــــــ
 السعيدة.

فقضوا على: )االخوة اإلسـالميةو فةـار لهـل 

 

 .97الماجدة:  سورة (1)

 .28الحج:  سورة (2)

ــّ   (3) ــي حل ــي الحــديث عــن المشــاكل الت ــف ف تطــّرق اإلمــام المؤل

صو وكيــف  بالمســلمين فــي موســم الحــجو وكيــف كــان الحــج ســابقا
 ستفادة من هذا التجمعلضحى اليومو وما هي الحلول المقترحة لال

ــاو  ــون ميليونــــــــ ــيحج خمســــــــ ــاب )لــــــــ ــي كتــــــــ  فــــــــ
 وغيره.
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ص.  كل قطر في القطر اخخر لجنبيا

ــة اإلســالمية الواحــدةو فأةــبح وفرّ  ــوا )األم ق
ص عدةو محددين بحدود جغرافية مـا  المسلمون لمما

 لنزل هللا بها من سلطان.

فــال حريــة  وخنقــوا )الحريــا  اإلســالميةوو
 وال حرية للكلمةو وال حرية للفكر. وإلبداء الرلي

ــوداص  ــون قي ــاجرةو لتك ــوانين الج ووضــعوا )الق
عمــار لتكبيــل النــا  وتحديــد حــركتهم فــي اإل

والتجارة والزراعة والةـناعة والسـفر واإلقامـة 
 وساجر شؤون الحياة ولوازمها.

مو فةـار الحكـام ستشارة فـي الحكـ وللغوا )اال
ــتبدون ــّرة ويس ــا  ح ــال انتخاب ــا   وف وال مؤسس
 دستورية.

ومنعوا )التناـيمو فأةـبح محاـوراص فـي بـالد 
وإنّمـا الحـق للحـزب  واإلسالمو فال تعددية حزبية
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 .(1)الواحد والحاكم الواحد

وحللوا )حرام هللاو كالخمر والخنزيـر والبغـاء 
 والغناء والربا وساجر المحرما  األخرى.

 سوا قول هللا تعالى في محكم كتابه:ون

 إِنََّما الُمْوِمنُوَن إِْخَوْح (2). 

تُُكْم أُمَّ   َواِحَ ْ  : و  . (3)إِنَّ َوِذِه أُمَّ

ْت : و آ َكانَََ َِ  الَّتََِ َرُوْم َواََاََْ ْنُهْم إِهََْ ُ  عَََ َويَضَََ

 

الحديث عن لحكام هللا الباعاــة للحيــاة  لقد فةل اإلمام المؤلف  (1)

في الكتب التاليــة: )الفقــه: الحريــةو و)الفقــه: السياســةو و)الحريــة 
ي اإلسالمو و)ممارسة التغييرو و)الســبيل اإلسالميةو و)الشورى ف

ــاذا تـــأخر المســـلمونو و)إنقـــاذ  إلـــى إنهـــاض المســـلمينو و)لمـ
 المســـــــــــــلمينو و)مـــــــــــــن لوليـــــــــــــا  الدولـــــــــــــة 

 اإلسالميةو.

 .10الحجرا :  سورة (2)

 .92األنبياء:  سورة (3)
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 .(1)َعلَْيِهمْ 

 .(2)َوأَْمُرُوْم ُشوَرى بَْينَُهمْ : و

ٍَ َمْوُِّونٍ ِمْن ُك  ِ : و  .  (3) َشْآ

 .(4)نام لمركموفي الحديث: 

ــة:  ــة المبارك ــي اخي ُر وف ََِ ُر َوالَمْيس ََْ ا الَخم َََ إِنَّم

ْيَطاِن  َََّ ِ  الشََ َََ ْن َعمََ ََِ ََْ ح مََ اُب َواََِّْالُم ِرجََ َََ َواََنهََ

 . (5)فَاْجتَنِبُوهُ 

اَن : و َ  كَََ ََِ َواَ  كََُ ُّ أُْولَئ َر َواْلفََُ ْمَ  َواْلبَهَََ إِنَّ السَََّ

 

 .157األعراف:  سورة (1)

 .38الشورى:  سورة (2)

 .19الحجر:  سورة (3)

لما ضربه ابن  للحسن والحسين  من وةية له  نهج البالغة: (4)

 ملجم لعنه هللا.

 .90الماجدة:  سورة (5)
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 . (1)ْنهُ َمْسئُوال  عَ 

بَاهللاُ َوأََح َّ : و َم الر ِ  . (2)اْلبَْيَ  َوَحرَّ

فالالزم لن نتّخذ من عاشـوراء سـبيالص للتركيـز 
ــرآن  ــا  القـ ــالم وآيـ ــام اإلسـ ــادة لحكـ ــى إعـ علـ

 . وتوجيها  العترة المطّهرة

 

 .36اإلسراء:  سورة (1)

 .275البقرة:  سورة (2)
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 الفةل الساد 
 كتسابالحث على الكسب واال

ي تحسـين يمكن االستفادة من ذكرى كربالء فـ 
ــلمين ــإّن:  والشــؤون االقتةــادية للمس ــن ال ف م

 .معاش له ال معاد له

كتســـاب واالقتةـــاد النـــاجح إنمـــا يكـــون باال
ــناعة  ــارة والةـ ــة والتجـ ــتامار والزراعـ واالسـ

 وحيازة المباحا .

ض النـــا ا علـــى  فمـــن الضـــروري لن يحـــره

ة  و(1)كتســاباال ويشــجعوا علــى النشــاط والهمــّ

ا يوجـب تقليـل والتوسيع في األعمـالو  وهـذا ممـّ
 نسبة البطالة بين ةفوف المسلمين وغيرهم.

ــدإن ـعـ  ــالخطوا  الســابقة يزي ــام ب ــي  دم القي ف
 

لي في ساجر ليام السنةو لما االكتساب في عاشوراء فهــو مكــروه  (1)

 ويوجب عدم البركة في الرزق.
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 والبطالة والفقرو وهما مبعث كـل شـّر وانحـراف

 كاد الفقر لن يكون كفراص(1). 

ص ال  وكان الرسول األعام  إذا علم لّن إنسـانا
 .سقط من عينييعمل يقول: 

قتةــادية الغربيــة مــن قافــة االلمــا التمســك بالا
جعل األموال فـي البنـوك والعـيش علـى فواجـدها 

 ـكما يةنعه البعض فـي بـالد اإلسـالم  ـالربوية 
ويسبّب نقل النا  من  وفذلك مّما يزيد في البطالة

 بكـلّ  ىسـتهالكو فيلقـ قطا، اإلنتام إلى قطـا، اال
هؤالء على العاملينو في حين لنهم يعيشون على 

ــة وا ــبيل البطال ــي س ــرون ف ــدح آخ ــلو ويك لتره
 تحةيل لقمة العيش ألنفسهم وللعاطلين.

ــول  ــا يق ــروبو كم ــرارة الح ص ش ــا ــا داجم والرب

 

 .4باب الحسد ح 307  2الكافي: م (1)
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 .(1)االقتةاديون

 وللمجال  الحسينية مهام عديدة فهي تقوم:

ــويم اال ــا  لوالص: بتق ــة الن ــراف وهداي ــى إنح ل
 الحياة السليمة.

ص: إرجــا، قاعــدة )الســبق والحيــازةو إلــى  ــا ااني
من سبق إلى ما لم يسبق إليـه فيذو فقد ورد: التن

 .(2)مسلم فهو له

ــال رســول هللا  ــد ق ــادي األرض هلل : وق ع

 .(3)نّها لكم مني ليها المسلمونإام  وولرسوله

 

ربا ولســبابهو واألمــراض الناجمــة عنــهو وطــرق عالجــهو عن ال (1)

في كتابه: )الفقه: االقتةــادو و)االقتةــاد  تحدث اإلمام المؤلف 
اإلســـالمي المقـــارنو و)لمـــاذا تـــأخر المســـلمون و و)البنـــك 

 اإلسالميو.

. وفيــه: 20905ح 1ب 111  17اناــر مســتدرك الوســاجل: م (2)

هو لحق بهمن سبق إلى ما ال يسبقه إليه المسلم ف. 

عــادي األرض و وفيــه: 4ف  44  1انار غوالي اللجــالي: م (3)
← 
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 .ملك زمن حا: و

ص فهي له امن لحي: و ص مواتا  .(1)لرضا

ــنف   ــى ال ــلطنة عل ــدة )الس ــا، قاع ص: إرج ــا االا
فإن )النا  مسـلّطون  وقوالمالو إلى حيز التطبي

ــى لمــوالهم ولنفســهمو ــن  (2)عل ــك م ــر ذل ــى غي إل

و التــي كانــ  دارجــة فــي (3)النةــو  والقواعــد

صو ام جـاء  بالد اإلسالم إلى قبل نةف قرن تقريبا
الحّكام المستبّدون وبإيعاز من لسـيادهمو بقـوانين 
ــة للحريــا و  ــا و وكابت ــة للطاق ــعيةو كابح وض

 
→ 

ص فهي له  .هلل ولرسوله ام هي لكم مني فمن لحياها مواتا

  .22ح 11ب 152  7تهذيب األحكام: م (1)

 2ةدرها رواية )النا  مسلطون على لموالهمو بحار األنوار: م (2)

ــه تعــال7ح 33ب 272  يُّ ى: . والبــاقي مســتفاد مــن قول ــِّ النهب

مْ  هِّ ْن لَْنفاسِّ نِّيَن مِّ ْؤمِّ  .6األحزاب: . سورة لَْولَى بِّاْلما

للمزيد راجع: كتــاب )القواعــد الفقهيــةو و)الفقــه: إحيــاء المــوا و  (3)

 .لامام المؤلف 
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ــة للـشـ  ــأوقعوا ومةــادة للفطــرةو ومخالف ريعةو ف
المسلمين في لزمة لم يسبق لها مايل في التـأريخ 

 اإلسالمي.

فلنجعل من محـّرم مناسـبة إلرجـا، المسـلمين 
إلــى حـــالتهم اإلســـالمية الســـابقة وإلـــى عـــّزهم 

 وسيادتهم.
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 الفةل السابع 
 هداية غير المسلمين

مــن مجــاال  االســتفادة فــي موســم عاشــوراء 
 ر المسلمين.توسيع داجرة التبليغ لتشمل غي

 فاإلسالم بمعناه القرآني الذي طبقه الرسول 

يهـدف إلنقـاذ  وسار علـى نهجـه اإلمـام علـي 
ــل  ــم والجه ــة والال ــراان العبودي ــن ب ــان م اإلنس
ــتغالل   واالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُكْم والفقر والمرض والجشع والفوضى:  إِذَا َ عَََ

ا  َََ  ِلمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ولكار البشرية وبسبب ابتعادهم عن  و (1)يُْحيِيُكمْ 

ــام  ــاء لحك ــاليم األنبي ــذه  الســماء وتع ــوا به ابتل

 

 .24األنفال:  سورة (1)
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 .(1)المشاكل

نكا  : و  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِر  فَِإنَّ لَهُ َمِ يَش   ضَََ

... (2). 

ص مـن بعاـة  فإنّه وبعد قرابة )خمسة عشرو قرنـا

ال زالـ  الوانيـة منتشـرة فـي  الرسول األكرم 
الكرة األرضيةو كما في الهنـد والةـين واليابـان 

 ا بقسميها وبعض بالد لفريقيا.وكوري

 ووال زال  الوانية المغلّفة تسود فـي لرض هللا
 

ــا  (1) ــال عنهـ ــي يقـ ــة التـ ــبالد الغربيـ ــة إحتـــى الـ ــالد الحريـ ــا بـ نهـ

االقتةادي والتقدم العلمــيو انتشــر  فيهــا والديمقراطيةو والرفاه 
جراجم القتل واالغتةاب والبطالة والعنوسة والمرض والفقر. فقد 

 وو مليــون فقيــر37ذكــر  بعــض اإلحةــاءا  لّن فــي لمريكــا )
و. وقــد فةــل اإلمــام 9411)انار جريدة الدستور األردنية العدد 

ى الحديث عن لمراض المجتمع الغربي ومؤاخذاته علــ  المؤلف 
الواقــع الغربــي ومــا ســيحل بــالغرب مــن لفــول حضــارته إن لــم 

 يغيِّّروا واقعهم في كتابه القيّم: )الغرب يتغيهرو.

 .124طه: سورة  (2)
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لو عزيـر ابـن  ون المسيح ابن هللاإكالذين يقولون 
مـــع لن  .لو الـــذين يعتقـــدون بـــإلهين اانـــين وهللا

المنطق العقالجي مع وحدة اإلله وةفاته الابوتيـة 

 .(1)والسلبية المعروفة في علم الكالم

لبشرية والفطرة السليمة مجبولتان إن الطبيعة ا
آ  وعلى قبول الحق وإتبا، مناهجه ِ الَّتََِ فِْطَرَْ َّللاَّ

 

الةــفا  الابوتيــة: هــي الةــفا  التــي يتةــف بهــا هللا ســبحانه  (1)

ـكــ)القدرةو و)العلــمو و)الحيــاةو و)اإلرادة والكراهــةو و)اإلدراكو 
 المو و)الةدقو.و)السرمديةو و)الك

تةــاف بهــا والةفا  السلبية: هي الةفا  التي يجّل هللا عــن اال
بو و)ال جســم وال عــرض وال وهــي لنــه تعــالى  )لــي  هللا بمركــّ

ــه  ــي  ل ــامو و)ل ــي  بمحت ــي  محــالص للحــوادثو و)ل جــوهرو و)ل
شــريكو و)تســتحيل عليــه الرؤيــة البةــريةو و)نفــي المعــاني 

 واألحوال عنهو.
)النافع يــوم الحشــر فــي شــرح البــاب الحــادي  للمزيد راجع كتاب

لفاضل المقدادو وكتاب )القول السديد في شــرح التجريــدو لعشرو 

 .و)شرح مناومة السبزواريو لامام المؤلف 
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عـادةصو  ذوالمعاند قليل وشـا و(1)فََطَر النَّاَ  َعلَْيَها

لذا فالواجب علينا لن ننشر القيم السـماوية بسـبب 
ــك مــن وســاجل  ــا نمل المجــال  الحســينية بكــل م

 وطرق.
بب التبليـغ واإلرشــاد والتـاريخ يحـدانا لنـه بسـ 

ســاد اإلســالم فــي الهنــد قرابــة للــف عــامو ولكــن 
ــغالهم  ــوم وانش ــار الق ــام وكب ــل الحك ــة لجه نتيج
بالمنازعا  الداخلية والحروب األهليـة واألمـور 
الشخةيةو ونتيجة لتكاسل لو جهل من كان  تقع 
ــدين  ــار الـ ــعف انتشـ ــغ ضـ ة التبليـ ــّ ــيهم مهمـ علـ

المسلمين فيهـا  اإلسالمي في الهندو فلم تتعد نسبة
%و 20في الوق  الحاضـر باسـتاناء الباكسـتان )

 من الشعب.
وبسبب التبليغ انتشر اإلسـالم فـي الجملـة فـي 
ــالمو  ــة دول الع ــتراليا وبقي ــا ولس ــا ولمريك لوروب

 

 .30الروم:  سورة (1)
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والتــاريخ اإلســالمي حافــل بالقةــ  والشــواهد 
التي تبيّن دور التّجار والعلماء في نشـر اإلسـالم 

 .وهداية البشر

ممكن لن يتكّرر ذلك الـدور فـي موسـم ومن ال
ص لو بشـكل مسـتمر  ـعاشوراء  فـإذا سـاهم  ـمؤقتا

التّجار واألارياء بنشر تعاليم اإلسالم بأنفسـهم لو 
بإرســـال المبلّغـــين لو بطبـــع الكتـــب اإلســـالمية 
ــا   ــي  إذاعـــ ــا لو بتأســـ ــة وتوزيعهـــ الحيويـــ
وتلفزيونـــا  لو بإةـــدار الةـــحف والمجـــال  

يلية إلى غير ذلك كان لـه وتكاير األشرطة التسج
 لكبر األار.

وبذلك نكون قد لسهمنا في إبالغ رسالة اإلمـام 
الداعية إلى إحياء معالم الحق  وليه السالم )عالحسين 

ا يسـبب إنقـاذ البشـرية مـن  وطلب اإلةـالح ممـّ
 الالما  والمتاها  الفكرية والعملية.
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 الفةل الاامن
 جمع التبرعا 

ه فيهـا النـا  من المناسبا  المهّمة ال تي يتوجـّ
إلى هللا ولنجاة عباد هللا الفقراء والمسـاكين شـهر 

 محّرم وةفر.

فالالزم استامار هذا الموسـم لجمـع التبّرعـا  
ــلمين  ــن المس ــوزين م ــراء والمع ــوبين والفق للمنك

 فإن:  ووغير المسلمين

لكّل كبد حرى لجر(1). 

ارحموا من في األرض يرحمكم مـن فـي : و

 .(2)السماء

 

 23ب 370  71و وبحــار األنــوار: م139جامع األخبــار:   (1)

   .63ح

 .10187ح 107ب 55  9مستدرك الوساجل: م (2)
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ــدرو  كمــا ولعطــى الرســول  ار ب ــّ المــاء لكف

المـاء ألةـحاب معاويـة  ولعطى اإلمام علـي 

الماء للّذين  في ةفينو ولعطى اإلمام الحسين 
ال يَْنَهاُكْم قال سبحانه:  جاءوا لقتاله في كربالء.

ْن هللاُ  وُكْم مََِ يِن َولَْم يُْخِرجََُ َعْن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِآ ال  ِ
 َََ ْيِهْم إِنَّ ِ يَ َََ ُطوا إِلَ ََِ وُوْم َوتُْقسَ رُّ َََ بُّ هللاَ اِرُكْم أَْن تَبَ ََِ يُحَ

 .(1)الُمْقِسِطينَ 

والــالزم اســتامار هــذا الموســم لجمــع الحقــوق 
ــي  ــوا  لةــرفها ف ــا  وزك ــن لخم الشــرعية م
مواردها من تقوية الحوزا  العلمية والمؤسسا  

 .و والفقراء وما لشبهاإلسالمية

ـ  ــى الخطـب ــن الضــروري عل ــين وم اء والمبلّغ
ــا  بالوةــيّة ـبـ  ــور ـ تحــريض الن ــثو ل م )الال
كانـ  لو  اقافيـةص  والخيرية والمؤسسا  اإلسالمية

 

 .8سورة الممتحنة:  (1)
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 لو غيرها. لو مهنيةص  ةحيةص 

ومن األمور المهمة التي يجب مالحاتهـا فـي 
ــّمو  ــّم والمهـ ــانون: )األهـ ــا  قـ ــرف التبّرعـ ةـ
و)الحســـن واألحســـنو فمـــاالص جمـــع التبّرعـــا  

نو قــد يعطــى بةــورة نقديــة للفقــراء والمحتــاجي
آنيّةو وقد يعطى نماؤه بعد لن يوضع رل  المـال 

بـرل  المـال األمـالك  ىفي المضـاربة لو يشـتر
نتفا، من إيجارهـا لو يسـتأجر للفقـراء منـازل لال

لهم دور توقـف لسـكناهم  ىليسكنوا فيها لو يشتر
 ما داموا فقراء.

ــامه  ــاني بأقس ــك لن الا ــن ـوال ش ــع  إن لمك م
 ـ شــروط الشــرعية ومنهــا إذن المتبــر،رعايــة ال

عط إلنسان امـن )للفضل من األولو وفي المال: 
صو ولعطـه شـبكة ةـيد تشـبعه  سمكة تشـبعه يومـا

 .وعمراص 
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 الفةل التاسع
 إزالة المنكرا 

 

ستفادة من موسم عاشوراء فـي إزالـة يمكن اال
مـن شـيوعها  ـعلـى األقـل  ـالمنكرا  لو التقليل 

 وانتشارهاو حسب المقدور.

 ويتم ذلك بطريقين:

بــل والضــغط  واألول: الطلــب مــن الحكومــا 

إللغـــاء القـــوانين المنكـــرة المبيحـــة  (1)عليهـــا

 .فإن ذلك شايع في بالد اإلسالمو (2)للمحّرما 

الاــاني: االهتمــام الجمــاعي لو الفــردي إلزالــة 

 

عبر األحزاب والمنّاما  والجمعيا  والةحافة الحــرة والــرلي  (1)

 العام.

لمزيد مــن التوضــيح عــن تلــك القــوانين راجــع كتــاب )الةــياغة  (2)

 .الجديدةو لامام المؤلف 
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  .المنكرا  بقدر المستطا،
مــــوال لتــــزويج الالتــــي فمــــاالص: تجمــــع األ

اضــطررن للبغــاء مــن الفقــر لو الحاجــةو وشــبه 

 .(1)ذلك

ص   زّوم مومسة. وقد ورد لن عليا
وماالص: تجمع األمـوال لتبـديل حانـا  الخمـور 
إلى محال  لبيـع البضـاجع المحللـةو ولـو بـدفعها 

ص لهم على تغيير المهنة.  ألةحابها تشويقا
يـة ال وربما يتـوّهم الـبعض لن األعمـال الجزج

 تعطي النتاجج المطلوبة.
 ولرفع هذا التوّهم نقول:

هوو وهـذه  لوالص: )ما ال يـدرك كلـه ال يتـرك كلـّ
ــون شــرعيةو و ــة قبــل لن تك ــدة عقلي كــذلك قاع

 

 لو تحريض الشباب للتزويج بهّن. (1)
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 .(1))الميسور ال يسقط بالمعسورو

ص: قال رسـول هللا  لـجن يهـدي هللا بـَك  :اانيا
ــه  ــْ  عليـ ا طلعـ ــّ ــك ممـ ــر  لـ ــداص خيـ ــالص واحـ رجـ

وهــذا الحــديث الشــريف يشــير إلــى و (2)الشــم 

 عام الفاجدة وقيمة العمل اإلرشادي وقداسته.

ص: إن هذه الجزجيا  لها امتدادا و وإلغاؤ ها االاا
ــاء ــام  إلغـ ــداد هـ ــو امتـ صو وهـ ــا ــداداتها ليضـ المتـ

 للمعروف وهو واجب.

 

ي غــوال ال يتــرك الميســور بالمعســور :قــال رســول هللا  (1)

راجع كتاب )القواعد الفقهيةو لامــام و 205ح 58  4اللجالي: م

 .المؤلف 

و باب الــدعاء إلــى اإلســالم قبــل القتــال 36  5انار الكافي: م (2)

نِّيَن وفيه:  ْؤمِّ يــرا اْلمــا ِّ :  قَاَل لَمِّ ولا َّللاه ي َرســا َهنــِّ ا َوجه ى  لَمــه إِّلــَ
ِّ يَا َعلِّيُّ ال تاقَاتِّْل لَحَ  :اْليََمنِّ قَالَ  ما َّللاه داص َحتهى تَْدعاَوها إِّلَى اإلْسالمِّ َوايــْ

الص  َدْيَك َرجــا ا َعزه َو َجله َعلَى يــَ َي َّللاه ْ   ألَْن يَْهدِّ ا َطلَعــَ مــه َك مِّ ر  لــَ َخيــْ

ه  .َعلَْيهِّ الشهْم ا َوَغَربَْ  َولََك َوالؤا
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فماالص: غلق حانة الخمـر ومنـع المـرلة الباغيـة 
مجتمـع عن البغاء له امتدادا  في األسرة وفـي ال

ص في عمق الزمن. ص وعموديا  لفقيا

ــة  ــا  المنحرف ــرة الجزجي ص: بمالحاــة كا ــا رابع
ــا   وتحطيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــو، ــ ـكمجم ــف  ـــ ــع نكتش ــتامار لللمجتم ن اس
الموســم للحيلولــة دونهــا شــيء عاــيم وذو فاجــدة 
كبيرة مرجوةو فإن إلغاء للوف المقامر والمخامر 
والمبـــاغي والحانـــا  والمالهـــي والمـــراق  

تالط ولنديــة الشــذوذ الجنســي و... ومراكــز االخــ 
عمل يـؤدي إلـى طهـارة المجتمـع وسـالمته إلـى 

ه هللا ورســولا  نــه عمــل يحبــهإاــم  ودرجــة كبيــرة
وةالح المؤمنين فضالص عـن لنـه عمـل بالوايفـة 

 الشرعية في النهي عن المنكر.

ومــن الضــروري لن تتاــافر الجهــود إلعــادة 
 الشباب إلى لحضان الفضيلة والتقـوىو وردعهـم
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 (1)بـــل وحتـــى عـــن التـــدخين وعـــن المخـــدرا 

صو والموجبـة  ونحوهما من العادا  الضارة ةـحيا
لتلف المال والعمرو لو الداخلة في عنـوان اللعـب 

 سواء بدرجة الحرمة لم الكراهة. وواللهو واللّغو

 

و مليون إنســان فــي العــالم يموتــون 2.5) في بعض اإلحةاءا : (1)

ص ب  و.5150نار جريدة االتحاد العدد اسبب التبغ. )سنويا
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 الفةل العاشر
 االهتمام باإلنسان

علـى المؤسسـا  الدينيـة والمجـال  الحســينية 
ــام بالشــباب والنســاء والمواكــب العزاج ــة االهتم ي
 والعجزة واألطفال.

لما الشباب فهم عماد المستقبلو والغفلـة عـنهم 
توجــب انحــرافهم عــن المــنهج الســليم واألفكــار 
ــقيمةو  ــارا  الس ــع التي ــرافهم م الةــحيحةو وانح
ووقوعهم في شبكا  اإللحـاد والفسـاد واإلفسـادو 
ــاول  ــى مع ــرة إل ــا  الشــبابية الخي فتتحــول الطاق

 دم.لله

ــربيتهم  ــاه االهتمــام بت واالهتمــام بالشــباب معن
وتعلــيمهم وتــوفير العمــل الشــريف لهــم وتــزويج 

 عزابهم و...

ــإنهّن  ــا و فـ ــونهّن عاطفيـ ــاء: فلكـ ــا النسـ لمـ



 
 
 

 

62 

ــي  ــدين ف ــل المفس ــن قب ــتغالل م معّرضــا  لالس

ة االجتماعيـة و (1)األمور المحّرمـة والمنافيـة للعفـّ

 لمنحرفين.نواتهّن سلعة الستدرار المال للفتكون 

ومــن الضــروري تــزويج النســاء لــجال يتــركن 
عوان و فإن العنوسة توجـب األمـراض النفسـية 

 والجسدية فضالص عن االجتماعية.

وتوجيــه آبــاجهّن  ـومـن الضــروري تـوجيههّن 
ص  لكــي يكــون التعامــل بــين  ـولزواجهــّن ليضــا

ص للضـوابط اإلسـالمية التـي  ص وفقـا الزوجين إنسانيا
روعة وتوفّر للطـرفين الحيـاة تكفل حقوقهّن المش

ــعيدة ــديث: (2)الس ــي الح َم هللا ضــعفهّن و وف ــِّ َعل

 

 كعارضا  األزياءو ولوحا  لاعالنا . (1)

الحديث عن الحقــوق والواجبــا  فــي  لقد فةل اإلمام المؤلف  (2)

ــاحو ــاب النك ــه )كت ــوعة الفق ــي موس ــرة ف ــه: اخداب  واألس و)الفق
 والسننو.
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 .(1)فرحمهنّ 

لّما العجـزة: فـإنهم لولـى بـالرحمو قـال اإلمـام 

ى في نةراني يتكفّف:  علي  استعملتموه حتـّ

ــوه ــز تركتم ــر وعج ــرك العجــزة (2)إذا كب و وت

َمةا المجتمع المتخلّف.  وشأنهم سِّ
ص ألن يكون مـن العجـزة ام للي  الشاب مرشح ا

في المستقبلو فإذا لم يحترم العجزةو فمعنـاه: إنـه 
 .لم يحترم نفسه

ُكْم َوإِْن قال سبحانه:   نتُْم ََنفُسََِ إِْن أَْحَسنتُْم أَْحسَََ

 . (3)أََسأْتُْم فَلََها

 

النســاء  لكار لهل الجنــة مــن المستضــعفين :عن لبي عبد هللا  (1)

 3. من ال يحضــره الفقيــه: معلم هللا عزوجل ضعفهن فرحمهن
 .4628باب النوادر ح 468 

وفيه: )حتى  19996ح 19ب 66  15راجع وساجل الشيعة: م (2)

 إذا كبر وعجز منعتموهو لنفقوا عليه من بي  المالو.

 .7اإلسراء:  سورة (3)
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ا األطفــال: فــإن الشــعوب التــي تبحــث عــن  لمــّ
بـأن سعادتهاو ال بّد لها لن تهتّم بجيلها المسـتقبلي 
ص من العقد النفسية.  يكون ةحيح الجسمو خاليا

فاألطفال عون لآلباء واألّمها و فمـا يأخذونـه 
من قبل آبـاجهم ومجـتمعهم ياسـترجع عبـرهم بعـد 

و)مـا  و(1) و)من ال يحسن ال يحسن إليهو وسنوا 

 لعطيته بيدك اليامنى تأخذه بيدك الياسرىو.

 

ــوار: م (1) ــار األن ــي بح ــه: 1ح 14ب 282  74ف ــن و وفي ال م

 .ياحمدياحسن ال
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 الخاتمة

 

ــا ــاء والهيجـ   مـــن الضـــروري علـــى الخطبـ
ــة ولةــحاب المجــال  لن يهتمــوا بشــأن  اإلداري

 مجالسهمو حتى تكون مجال  اإلمـام الحسـين 
ص للفكر والـوعيو وال بـد لن تتضـمن تحلـيالص  منبعا
ص ل حداث والوقـاجعو وربـط الماضـي  ص سليما علميا
ــك ال يمكــن  ــدون ذل ــتقبلو إذ ب ــر والمس بالحاض
للمجتمـــع لن يقـــاوم األخطـــار المحدقـــة بـــه وال 

 المشينة التي تعرض عليه. األعمال

ــري للمنــابر  ــون المســتوى الفك ــزم لن يك ويل
ص ليتحّةن الشباب من اال نحراف عند هبوب عميقا

نحرافو فـإن المسـتوى السـطحي كايـراص رياح اال
ــالهم  ــباب وإلدخ ــراف الش ص النح ــببا ــون س ــا يك م
السـجون والمعــتقال  لو القبــور لو التشــريد عــن 

 الشاعر: لوطانهمو فيكون حالهم كما يقول
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  كريشٍة في َمهبِّ الريح طاجشةص 

ال تستقّر على حال                               
 من القَلَق

ــة  ــا  اإلداري ــى لةــحاب المجــال  والهيج فعل
 التوّجه للنقاط التالية:

ــاء لفضــل  ــى إلق ــاء عل ــريض الخطب لوالص: تح
ـ  ــيال  النفـسـ ــة التحلـ ــة والتاريخيـ ية واالجتماعيـ

النـا   ن لفضل الطرق لشدّ دية و... وهذا موالعق
ولغر  معالم الـدين والفضـيلة فـي  وإلى اإليمان
 حياتهم.

ص: دعوة لفضل الخطباء القادرين علـى لداء  اانيا
ــويم وإةــالح المجتمــع لو  ــإّن تق ةو ف ــّ هــذه المهم
الفرد الواحد ال يـامن بشـيءو وقـد قـال الرسـول 

 : ا لجن يهدي هللا بك رجالص واحداص خير  لك ممـّ

 .(1)عليه الشم طلعْ  
 

و باب الــدعاء إلــى اإلســالم قبــل القتــال 36  5انار الكافي: م (1)
← 
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ص: المساهمة في تدوين ونشر المحاضـرا   االاا
 التي تلقى في مراكزهم وتوزيعها بين النا .

ام إن المنبر الناجح هو الذي يتوفر فيه األمور 
 التالية:

لوالص: تحريـــك وتهيـــيج األحاســـي  العاطفيـــة 
ــا نحـــو الخيـــر والةـــالح  وتفجيرهـــا وتوجيههـ

ال لن  وهـةص واإلةالحو حتـى تكـون واعيـةص وموج
ــن  ــا م ــا حقّه ــدون إعطاءه ــا ب ــر عليه ــر المنب يم

 ندفا، الواعي.التوجيه الرباني واال
ص: تكايــر رةــيد المعلومــا  فــي مختلــف  اانيــا

ص األ بعاد والحقولو فـإّن اإلنسـان كلّمـا ازداد علمـا
ــدرةص  ــا  ازداد ق ــدايتهم كم ــا  وه ــه الن ــى توجي عل

ص إلى الواقـعو وبـذلك يكـون لقـرب إلـى  يزداد قربا

 
→ 

ِّ :  قال لميــر المــؤمنين وفيه:  ولا َّللاه ي َرســا َهنــِّ ا َوجه ى  لَمــه إِّلــَ
ِّ  :اْليََمنِّ قَالَ  ما َّللاه يَا َعلِّيُّ ال تاقَاتِّْل لََحداص َحتهى تَْدعاَوها إِّلَى اإلْسالمِّ َوايــْ

الص ألَْن يَ  َدْيَك َرجــا ا َعزه َو َجله َعلَى يــَ َي َّللاه ْ   ْهدِّ ا َطلَعــَ مــه َك مِّ ر  لــَ َخيــْ

ه  .َعلَْيهِّ الشهْم ا َوَغَربَْ  َولََك َوالؤا
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نــــزالق والتفــــريط الســــتقامة ولبعــــد مــــن االا
واإلفــراطو ولــذلك كانــ  الــدعوة فــي اخيــا  
ر والتـــّدبر والســـير فـــي  والروايـــا  إلـــى التفكـــّ
 األرض واالعتبار بقة  الماضين وشبه ذلك.

ص: تقوية ملكة المستمع فـي ربـط األحـداثو  االاا
وفهم الروايـا  واخيـا و واسـتنباط الةـغريا  

الفرو، إلى األةولو بحيـث من الكبريا و ورّد 
تتــوفر للمســتمعين حةــانة فــي مقابــل الشــبها  
ــا  ــي يايرهـ ــة التـ ــة والتاريخيـ ــة والعقاجديـ الفكريـ

وبحيث يكونون قادرين على توجيـه  والمنحرفون
ص.  اخخرين وهداية الضالين ليضا

ص: لن يفهم المالكا  الموجبة للتعـدي مـن  رابعا
مةداق إلـى مةـداقو ولن يعـرف الميـزان فـي 
كل مورد بحيث اليتعدى في غير مـورد التعـدي 

 وال يقف جامداص في مورد التعّدي.

 ـولـو فـي كـل قطـر  ـام من الجدير لن تشكل 
مؤسسة تقوم بمتابعة كل النقاط التي ذكرناها فـي 
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ــى  ل عل ــرا و وهللا المســؤول لن يتفضــّ ــذا الك ه
 الجميع باتبا، مراضيهو وهو الموفّق المستعان.

فونَ ُسبحاَن رب َِ  رَ  ا يَهََِ ْ َعمََ  ِ الِ َِّّ ِمح علََا  ،ب  وسَََ

لينَ  ِ ال ََََالمينَ  ،الُمرسَََََ َوالةــــالة  ،والحمََََُ  هلِل رب 
 .والسالم على محمد وآله الطاهرين

 قم املقدسة                        
 هـ ق1414/ شوال/6                        

 حمّمد الشريازي                        
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