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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 َوال ََتَْسََبَّ 

 الَِّذيَن قُِتُلوا ِِف َسِبيِل اهلِل أَْمواتاً 
ْم يُ ْرَزُقوَن   َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َرِّبِه

 صدق اهلل العلي العظيم
 

 165سورة آل عمران: اآلية 
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 كلمة الناشر

 
 لرمحن الرحيمبسم اهلل ا

 
وكأهنم فطروا على حمبته، حيث أحبه املسلم وغري  أحب الناس حسينًا 

املسلم، الشيعي وغري الشيعي، ملا عرفوا فيه من طيب الوالدة وطهارة املولد وكرم 
إن النسب ومسو األخالق ومجيع خصال اخلري والصفات احلميدة، قال تعاىل: 

لهم الرحمن ودا  الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
(2) . 

الناس مجيعًا صغريهم وكبريهم قريبهم وبعيدهم،  وِف املقابل أحب احلسني 
ومل ال يكون كذلك وهو إمامهم وحجة اهلل عليهم وأبو أئمتهم، قال سبحانه: 

ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم
(1). 

وم   الذين جاؤوا حملاربته   مث محد يوم عاشوراء بإزاء الق وقف اإلمام احلسني 
وعلى املالئكة وعلى  اهلل وأثىن عليه وذكر اهلل مبا هو أهله، وصلى على النيب 

 ، فلم يسمع متكلم قط قبله وال بعده أبلغ منه ِف املنطق.أنبيائه 
 مث قال: 

أما بعد فانسبوين، فانظروا من أنا، مث ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها، فانظروا »
هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرميت، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه 

 .(3)«مبا جاء من عند ربه.. وأول املؤمنني املصدق لرسول اهلل

                                                           

 .56سورة مرمي:  (1)
 .4، سورة اجلمعة: 21سورة احلديد:  (2)
 .59ص 2اإلرشاد: ج (1)
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الوجدان والضمائر، ودعا الناس للتفكري فيما  فقد خاطب اإلمام احلسني 
انت دعوته يريدون من اإلقدام عليه، وأخربهم باملصري الذي ِف انتظارهم. فك

تشتمل على حقيقة مصريية وهي الرجوع إىل النفس وحماكاهتا ورفض التحجر، 
والنظر ِف عواقب األمور، والتدبر وتقومي األشياء بقيمها احلقيقية، فهي وقفة تأمل 

 مع النفس، فلماذا حياربونه ويريدون قتله؟ 
 أمجعني؟وإمام اخللق  ألبدعة جاء ِّبا ِف الدين، وهو ابن سيد املرسلني 

 أم جلريرة يطلبونه ِّبا؟ 
 ال هذا وال ذاك.

فرجعوا ولكن أىن ملن استوىل عليه الشيطان أن يرجع إىل نفسه، قال تعاىل: 
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد  إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 

علمت ما هؤالء ينطقون
، فكانت بادرة خري لكي يرجعوا إىل أنفسهم ليتدبروا (4)

هم صائرون إليه وخيرجوا أنفسهم من ذلك الظلم الذي هم فيه سادرون، ولكنها  ما
ما كانت إال ومضة أطفأها الشيطان الذي استحوذ عليهم فأنساهم ذكر اهلل 

 .(5)«يا حسني ما هذا الذي تقول أفهمنا حىت نفهم»العظيم، فقال قائلهم: 
، فقيام احلسني به بقيامه املبارك وخلد قيامه  لقد خلد اإلمام احلسني 

  وهنضته املباركة من دون كل الثورات ِف تاريخ العامل بقيت حية خالدة، وال
تزال تتذكرها األجيال جياًل بعد جيل، وستبقى كذلك إىل أن يرث اهلل األرض ومن 
عليها، فهي حاضرة ِف كل شؤوهنم، متدهم باألفكار واألخالق واألهداف النبيلة 

 عرب العصور.
حنن حباجة إىل العودة إىل هذه النهضة املباركة ِف مجيع مراحل احلياة.. من هنا 

نعايشها ونستفهمها ونستنطقها ونستخلص منها الدروس والعرب، فهي جزء منا 
                                                           

 .65-64سورة األنبياء:  (4)
 .19ب 6ص 45نوار: جحبار األ (5)
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وحنن جزء منها، وِّبا اكتشفنا ذاتنا وإنسانيتنا، وهذا هو سر خلودها، فقد تغلغلت 
يث ما زالت تسهم بدور ِف أعماق األمة بشكل عام والشيعة بشكل خاص، حب

هام ِف تكوين الشخصية الثقافية واألخالقية واالجتماعية والسياسية لكل األحرار 
 ِف العامل.

وطنه وأهله وقومه وهاجر بأهل بيته ِف سبيل اهلل  لقد ترك اإلمام احلسني 
وإحياء أمره، فأبدله اهلل تعاىل عن وطنه مواطن كثري هي قلوب شيعته وحمبيه بل 

األحرار مجيعاً، وعّوضه عمن فقده ِف يوم عاشوراء من ولده وأهل بيته بأن قلوب 
من ذريته، أئمة يهدون الناس بأمر اهلل وأوحى إليهم  جعل األئمة املعصومني 

فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا له طاعني عابدين، فنعم ما أنعم ونعم 
وإن له  منن أو أمسك بغير حسابهذا عطاؤنا فاما أجزى، قال تعاىل: 

عندنا لزلفى وحسن مآب
(0). 

مما أجاد به ( عاشوراء والعودة إلى اإلسالم)وهذا الكتاب الذي بني يديك 
اإلمام الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )أعلى اهلل درجاته( 

ضة املباركة وأهدافها جاء ليدعونا إىل مراجعة الذات ومطابقة واقعنا مع تلك النه
من أجلها، والعمل مبا دعا إليه القرآن  املقدسة اليت استشهد اإلمام احلسني 

اجمليد من قوانني أعرض عنها املسلمون كاألمة الواحدة واألخوة اإلسالمية ورفع 
احلدود املصطنعة اليت أوجدها االستعمار بني البلدان اإلسالمية فشتت مشلها وفرق 

 بني أبنائها.
وحنن إذ نقوم بطبع ونشر هذا السفر اجلليل مبناسبة الذكرى السنوية األوىل 
لرحيل اإلمام الشريازي )قدس سره( نأمل أن يساهم ِف سبيل توحيد البالد 
اإلسالمية ويقرب بني أبنائها وجيمع مشلهم ويوفقهم ملا فيه اخلري والصالح، واحلمد 

 هلل رب العاملني.
                                                           

 .44-15سورة ص:  (6)
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 والنشرمؤسسة المجتبى للتحقيق 

   23/  5555بيروت لبنان  ص.ب: 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.

 ِف بيان فلسفة هنضته املباركة: قال اإلمام احلسني 
إين مل أخرج أشرا وال بطرا، وال مفسدا وال ظاملا، وإمنا خرجت لطلب »
أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية  ح ِف أمة جدي اإلصال

 .(7)«جدي وأيب
إن السبب ِف تقدم اآلخرين علينا هو تركنا لإلسالم، فغري املسلمني بالرغم من 
عدم صحة عقائدهم فإهنم توصلوا إىل معرفة أسباب التقدم ِف احلياة الدنيا وعملوا 

كال  نمد هؤالء وهؤالءقال تعاىل:  ِّبا فتقدموا   ولو نسبياً  ،
(0). 

لكن املسلمني قد أعرضوا عن القوانني اإلسالمية، حىت ِف عباداته من الصالة 
والصيام واحلج واجلهاد، فكيف بقوانينه السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما 

 أشبه.
أربعة ماليني ونصف، وذلك مع عدم  فقد حج ِف زمان اإلمام السجاد 

ر الوسائل احلديثة ِف الدعوة واإلعالم آنذاك، وكان قد مضى على اإلسالم منذ توف

                                                           
 .2ضمن ح 19ب 125ص 44حبار األنوار: ج (9)
 .24سورة اإلسراء:  (8)
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انطالقه أقل من قرن، أما اآلن وبعد مرور أربعة عشر قرنًا ومع توفر خمتلف الوسائل 
لكنه ال يشرتك ِف أداء مناسك احلج أكثر من مليوين  (5)احلديثة وكثرة املسلمني

 حاج.
 فلماذا هذا؟ 

صرار اإلسالم على مسألة احلج حىت ورد ِف الكثري من أدعية على الرغم من إ
 شهر رمضان املبارك أمثال هذه العبارة اليت يرددها مجيع املسلمني:

 .(20)«وارزقين حج بيتك احلرام ِف عامي هذا وِف كل عام»
إن من أسباب قلة عدد احلجاج إىل هذه الدرجة أن احلكام ِف الدول اإلسالمية 

رره اإلسالم   أوجدوا للحج مشاكل وشرائط وموانع حبيث أدت   على خالف ما ق
إىل حرمان كثري من املسلمني من أداء هذه الفريضة اإلهلية، ِف الوقت الذي تدعي 

  هذه احلكومات بأهنا إسالمية.
 وكل يدعي وصال  بليلى

 
 وليلى ال تقر لهم بذاكا 

صرح به الكتاب العزيز فإذا كان حال املسلمني هكذا بالنسبة إىل احلج الذي  
إىل يومنا هذا، فكيف  والسنة املطهرة والذي يقام كل سنة من زمن رسول اهلل 

سيكون حاهلم بالنسبة إىل غريه من الفرائض؟. ومن الواضح أنه ال يقبل منهم أي 
 عذر ِف هذا التهاون.

ليعود املسلمون إىل اإلسالم ِف كل  وهكذا جاءت هنضة اإلمام احلسني 
ومكان، فإن يوم عاشوراء كان من أجل العودة إىل اإلسالم وعدم اإلعراض زمان 

قد ضحى بدمه ودماء أهل بيته   عن ذكر اهلل عزوجل وأمره، واإلمام احلسني

                                                           

لقد بلغ تعداد نفوس املسلمني املليارين، حسب آخر اإلحصاءات. انظر كتاب )فقه العوملة(  (5)
 و)املتخلفون مليارا مسلم( لإلمام الراحل )أعلى اهلل درجاته(.

عام  2ِف أعمال شهر رمضان العامة، نشر دار األضواء بريوت لبنان ط 228جلنان: صمفاتيح ا (14)
 م.1556  ه1419
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 :عن لسانه (22)وأصحابه إلحياء الدين املبني، كما يقول الشاعر
 إن كان دين محمد لم يستقم

 
 إال بقتلي يا سيوف خذيني 

م عاشوراء من أفضل الفرص للعودة إىل اإلسالم وإىل ما تركه نعم إن يو  
 .وسرية أهل بيته الكرام  املسلمون من القرآن وسنة النيب

وإن عدتم نسأل اهلل تعاىل أن مين علينا برمحته الواسعة فهو القائل: 
عدنا

(21). 
 قم المقدسة                                          

  ه2410ذي القعدة الحرام                                           
 محمد الشيرازي                                          

 
 
 
 
 

                                                           

 1145   1215( هو اخلطيب الشاعر الشيخ حمسن بن حممد أبو احلب الكعيب احلويزي احلائري )11)
ولد  (، ينتسب إىل بيت علم وأدب يعرف ب  )آل احلب( اليت تنتسب إىل قبيلة بين كعب العربية. ه

ِف كربالء املقدسة ونشأ ِّبا، وملا بلغ عهد الصبا قرأ القرآن الكرمي مث درس العلوم العقلية والنقلية 
على أعالم عصره، ودرس احلديث والتفسري والفقه واألدب حىت عد خطيباً بارعاً وشاعراً كبرياً، كان 

. وعامة أشعاره ِف رثاء أهل حسن املعاشرة، طيب احملادثة، ورعًا مالزمًا للذكر ِف جمالس كربالء
مجعت ِف ديوان باسم )احلائريات( وهو خمطوط خبط حفيده اخلطيب الشاعر حمسن بن  البيت 

 الشيخ حممد حسن بن الشيخ حمسن.
 .8سورة اإلسراء:  (12)
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 الفصل األول
 اإلسالم دين العلم والعمل
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 من مشاكل األمة

 إن املشكلة ِف بالدنا تكمن ِف أمرين:
 : مشكلة احلكام وحكوماهتم الظاملة.1
 عي والثقافة عن األمة.: مشكلة غياب الو 2

 وما دام األمر يبقى كذلك فاملشاكل واملآسي مستمرة.
 الحكام العمالء

إن أغلب هذه احلكومات ِف بالدنا اإلسالمية قد أوجدها املستعمرون الغربيون  
كي تكون مانعًا أمام تطور املسلمني وترقيهم، على خالف ما نطق به الرسول 

 .(23)«وال يعلى عليه اإلسالم يعلو»حيث قال:  الكرمي
وأنتم األعلون إن كنتم وقبل ذلك قال اهلل تعاىل ِف القرآن اجمليد: 

مؤمنين
(24). 

 فرسم الغرب للحكام قوانني وضعية ختالف اإلسالم فطبقوها أحسن التطبيق.
بأعمال عدائية ضد اإلسالم وأخذ مبحاربة  (25)ففي إيران: قام رضا خان
، فمنع احلجاب وسعى لتقليد الغرب ِف فسقه وفجوره املظاهر اإلسالمية ِف اجملتمع

وطمس معامل اإلسالم. كما حاول تبديل حروف اللغة الفارسية من العربية إىل 
الالتينية، كما فعل أتاتورك ِف تركيا، ولكنه فشل ِف مسعاه. وبعد عزله من قبل 

                                                           

 .5915باب مرياث أهل امللل ح 114ص 4من ال حيضره الفقيه: ج (11)
 .115سورة آل عمران:  (14)
م( ضابط ِف اجليش اإليراين، أطاح باألسرة القاجارية 1544 – 1898بهلوي األول )رضا خان ال (15)

 م(.1525احلاكمة، وأعلن نفسه شاهاً على إيران عام )
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يه، ِف تغريب فقد سار األخري على هنج أب (20)اإلجنليز وَتويل مهام السلطة إىل ابنه
البالد وحماربة اإلسالم والثقافة اإلسالمية. كما أخذ بتعزيز األجهزة األمنية مبساعدة 
 الغرب وبالغ ِف إنشاء ترسانة عسكرية على حساب قوت الناس ومصدر عيشهم.

ِف أعقاب احلرب العاملية األوىل، مت اغتيال حبيب اهلل ِف وِف أفغانستان: 
متهيدًا لتنفيذ  (20)خان رش ابنه الشاب أمان اهللليعتلي الع (27)ظروف غامضة

فقد حاول القيام بعدة  املهمة امللقاة على عاتقه، وهي تغريب اجملتمع األفغاين.
فأمر زوجته خبلع احلجاب والتظاهر بالسفور. وطلب من أعمال خمالفة للشرع، 

ع تعدد الرجال نبذ اللباس الشعيب، وارتداء الزي األجنيب. كما أصدر أمرًا مبن
الزوجات، فحدثت مقاومة شعبية َتولت إىل ثورة أجربته على التخلي عن العرش 

 .(25)والفرار من البالد
، بطمس معامل اإلسالم ِف هذه (10)وِف تركيا: قام مصطفى كمال أتاتورك

البالد، وأشاع الفساد واخلمور والفجور، كما أدخل احلروف الالتينية ِف اللغة الرتكية 
 لعربية.بدل احلروف ا

مبحاربة املظاهر اإلسالمية ِف البالد. حيث  (12)وِف تونس: قام احلبيب بورقيبة
ألغى التاريخ اهلجري وأجرب الناس على العمل بالتاريخ امليالدي، كما منع احلجاب 

                                                           

م( أدى جوره وفسقه إىل قيام ثورة شعبية عارمة، 1584   1515حممد رضا البهلوي الثاين ) (16)
جوء إىل اخلارج بعدما اهنارت دعائم م(، فأجربته على الل1595أطاحت حبكمه ِف مطلع عام )

 حكمه اإلمرباطوري.
 م.1515عام  (19)
 م(.1852-1564) (18)
 م.1525عام  (15)
م( ألغى اخلالفة العثمانية وأبدهلا باجلمهورية، وأصبح رئيسًا للجمهورية عام 1518  1881) (24)

 م.1521
 م.1514م( قام بتشكيل حزب الدستور اجلديد عام 2444 -1541) (21)
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 ِف الدوائر واملدارس واجلامعات وغريها.
إىل وِف العراق: سعى حزب البعث العراقي بعد سيطرته على زمام احلكم، 

حماربة اإلسالم وطمس معامله. فقد منع بث األذان وصالة اجلمعة من دار اإلذاعة، 
كما قام بإبعاد املسلمني الشيعة والعلماء عن البالد، ِف خطوة منه لضرب احلوزة 
العلمية ِف النجف األشرف وكربالء املقدسة. ومن مث سعى لتجفيف منابع الثقافة 

املساجد وبث املخربين وتعطيل املدارس اإلسالمية ِف  اإلسالمية ِف البالد، كمراقبة 
كربالء املقدسة وبغداد و... كما شن محالت االعتقال ومطاردة املؤمنني 
وإعدامهم، ومضايقة العلماء وكم األفواه والتضييق على الناس، وأخريًا وليس آخراً 

 شنه احلرب الظاملة على الشعوب املسلمة.
 إىل غري ذلك مما هو كثري.

 دم العمل باإلسالمع
إن السبب ِف ختلفنا حنن املسلمني هو عدم العمل باإلسالم، الذي استشهد 

 ِف يوم عاشوراء. من أجل بقائه حياً اإلمام احلسني
وقد أصبح هذا االبتعاد عن اإلسالم بدرجة، حىت مل يبق ِف بعض الدول 

 اإلسالمية إال اسم اإلسالم فقط وال خرب من العمل به.
سالمية( تعين العمل بأحكام اإلسالم وقوانينه وليست جمرد إدعاء لف  فإن )اإل

 اإلسالم، وإال فقد كان يزيد بن معاوية يدعي اإلسالم وأنه خليفة املسلمني.
 وهكذا كان حكام بين أمية وبين العباس والعثمانيني.

 نماذج من سيرة األمويين
إين باعثك ِف جيش  عن سفيان بن عوف الغامدي قال: دعاين معاوية فقال: 

كثيف، فالزم يل جانب الفرات حىت متر ِّبيت فتقطعها، فإن وجدت ِّبا جندا فأغر 
عليهم، وإال فامض حىت تغري على األنبار، فإن مل جتد ِّبا جندا فامض حىت تغري 
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على املدائن، مث أقبل إيل، واتق أن تقرب الكوفة، واعلم أنك إن أغرت على أهل 
فكأنك أغرت على الكوفة، إن هذه الغارات يا سفيان على  األنبار وأهل املدائن،

أهل العراق ترهب قلوِّبم، وجتّرئ كل من كان له فينا هوى منهم، ويرى فراقهم، 
وتدعو إلينا كل من كان خياف الدوائر، وخّرب كل ما مررت به، واقتل كل من 

وجع لقيت ممن ليس هو على رأيك، وحّرب األموال، فإنه شبيه بالقتل وهو أ
 للقلوب. 

قال: فخرجت من عنده وعسكرت، وقام معاوية وندب الناس إىل ذلك، فما 
مرت يب ثالثة حىت خرجت ِف ستة آالف، مث لزمت شاطئ الفرات فأسرعت السري 
حىت مررت ِّبيت، فبلغهم أين قد غشيتهم فقطعوا الفرات، فمررت ِّبا وما ِّبا 

ندوداء، فتنافروا فلم ألق ِّبا عريب، كأهنا مل َتلل قط، فوطئتها حىت مررت بص
أحدا، فمضيت حىت أفتتح األنبار وقد أنذروا يب، فخرج إيل صاحب املسلحة 
فوقف يل، فلم أقدم عليه حىت أخذت غلمانا من أهل القرية فقلت هلم: خربوين كم 

 باألنبار من أصحاب علي؟.
كوفة وال قالوا: عدة رجال املسلحة مخسمائة، ولكنهم قد تبددوا ورجعوا إىل ال

 ندري الذي يكون فيها، قد يكون مائيت رجل. 
قال: فنزلت فكتبت أصحايب كتائب، مث أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة، 
فيقاتلوهنم واهلل ويصربون هلم ويطاردوهنم ِف األزقة، فلما رأيت ذلك أنزلت إليهم 

عليهم اخليل فلم حنوا من مائتني مث أتبعتهم اخليل، فلما مشت إليهم الرجال ومحلت 
يكن إال قليال حىت تفرقوا وقتل صاحبهم ِف رجال من أصحابه فأتيناه ِف نيف 
وثالثني رجال فحملنا ما كان ِف األنبار من أموال أهلها مث انصرفت، فواهلل ما 
غزوت غزوة أسلم وال أقر للعيون وال أسر للنفوس منها، وبلغين واهلل أهنا أفزعت 

 الناس.



 

 16 

 ية فحدثته احلديث على وجهه قال: كنت واهلل عند ظين بك. فلما أتيت معاو 
ِف سنة ستني من اهلجرة دعا ابن الزبري مبكة  وملا استشهد اإلمام احلسني 

إىل نفسه، وعاب يزيد بالفسوق واملعاصي وشرب اخلمور، فبايعه أهل هتامة 
ضم إىل كل واحلجاز، فلما بلغ يزيد ذلك ندب له احلصني بن منري وروح بن زنباع، و 

واحد جيشا، واستعمل على اجلميع مسلم بن عقبة وجعله أمري األمراء، وملا ودعهم 
قال: يا مسلم ال ترد أهل الشام عن شيء يريدونه لعدوهم، واجعل طريقك على 

 املدينة، فإن حاربوك حارِّبم، فإن ظفرت ِّبم فأحبهم ثالثا. 
وا ِّبا وأمريهم عبد اهلل بن فسار مسلم حىت نزل احلرة، فخرج أهل املدينة فعسكر 

حنظلة غسيل املالئكة، فدعاهم مسلم بن عقبة ثالثا فلم جييبوا فقاتلهم، فغلب 
أهل الشام وقُتل عبد اهلل وسبعمائة من املهاجرين واألنصار، ودخل مسلم املدينة 
 وأباحها ثالثة أيام، مث شخص باجليش إىل مكة وكتب إىل يزيد مبا صنع باملدينة.

أنه ملا قدم املدينة أحد أمراء الفتنة، فقيل جلابر بن عبد اهلل األنصاري  وقد روي:
  وكان قد كف بصره  : لو تنحيت عنه. فخرج ميشي بني ابنيه فنكب، فقال: تعس 

. فقال ابناه أو أحدمها: يا أبت وكيف أخاف رسول اهلل من أخاف رسول اهلل 
  وقد مات؟ قال: مسعت رسول اهلل  :ن أخاف أهل املدينة فقد م»أنه قال

 «.أخاف ما بني جنيب
: وعن خالد بن خالد بن السائب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل 

من أخاف أهل املدينة أخافه اهلل يوم القيامة وغضب عليه ومل يقبل منه صرفًا وال »
 «.عدالً 

اللهم اكفهم من دمههم : »وعن سعد بن أيب وقاص قال: قال رسول اهلل 
بأس   يعين أهل املدينة   وال يريدها أحد بسوء إال أذابه اهلل كما يذوب امللح ِف ب

 «.املاء
وقال حيىي الغساين: كان عبد امللك بن مروان، كثريًا ما جيلس إىل أم الدرداء. 
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فقالت له مرة: بلغين يا أمري أنك شربت الطالء بعد النسك والعبادة؟. قال: أي 
. هذا وقد أوصى عبد امللك بن مروان ابنه بوصايا وهو على واهلل والدماء قد شربتها

فراش املوت قائاًل: إذا أنا مت، إياك أن جتلس وتعصر عينيك كاملرأة الوكعاء. لكن 
ائتزر ومشر، والبس جلد النمر، وضعين ِف حفريت وخلين وشأين. وعليك شأنك 

 هكذا.وادع الناس إىل بيعتك، فمن قال: برأسه هكذا، فقل له: بسيفك 
وذكر ابن قتيبة: أن سليمان بن عبد امللك مّر باجملذومني ِف طريق مكة فأمر 

 بإحراقهم وقال: لو كان اهلل يريد ِّبؤالء خرياً ما ابتالهم هذا البالء.
وذكر الطربي ِف تارخيه: أن هشام كتب إىل خالد بن عبد اهلل واليه على العراق، 

ت أمري املؤمنني حىت بلغت الكيلجة درمهاً. ال تبيعن من الغالت شيئاً حىت تباع غال
 وكانت تبلغ غلة خالد بن عبد اهلل عشرين ألف ألف.

ويروى: أنه واقع جارية يومًا وهو سكران، فما تنحى عنها حىت آذنه املؤذن 
 بالصالة، فحلف أال يصلي بالناس غريها، فخرجت متلثمة فصلت بالناس. 

واستفتحوا وخاب كل قوله تعاىل:   وذكروا: أنه تفأل بالقرآن يومًا فخرج
جبار عنيد

فرمى املصحف من يده وأمر أن جيعل هدفا ورماه بالنشاب ( 22) 
 وأنشد: 

 تهددني بجبار عنيد
 

 فها أنا ذاك جبار عنيد 
 إذا ما جئت ربك يوم حشر 

 
 فقل يا رب مزقني الوليد 

 سني إىل غري ذلك من ظلمهم وجورهم وعلى رأس ذلك قتل اإلمام احل 
 وأهل بيته وأصحابه الكرام )عليهم أفضل الصالة والسالم(.

 نماذج من سيرة العباسيين
كتب إبراهيم اإلمام أول حكام بين العباس إىل أيب مسلم اخلراساين: إن 
استطعت أال تدع خبراسان أحدا يتكلم بالعربية إال وقتلته فافعل، وأميا غالم بلغ 

                                                           

 .15سورة إبراهيم:  (22)
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مبضر فإهنم العدو القريب الدار، فأبد  مخسة أشبار تتهمه فاقتله، وعليك
 خضراءهم، وال تدع على األرض منهم دياراً.

وعندما مات حممد بن عبد اهلل املنصور، امللقب باحملبس سنة مائة وتسع وستني 
هجرية، قام مكانه ابنه موسى امللقب باهلادي، وكان قاسي القلب، سفاكًا للدماء، 

رامة، متسرعًا وسفيهاً، كما كان مولعًا بشرب ال يرى للدين حرمة، وال لإلنسان ك
اخلمر وخمادنة النساء واجلواري. وكان عمره آنذاك أربعًا وعشرين سنة، وِف عهده 

 .(13)حدثت واقعة فخ املشهورة
وبدأ اهلادي يفكر ِف خلع أخيه هارون عن والية العهد حىت تصري األمور البنه 

حيىي بن خالد الربمكي فنصحه بالعدول  جعفر، وكان صبيًا صغرياً ، فاستشار وزيره
عن هذا األمر، فغضب عليه وأمر به إىل السجن، فلبث فيه زماناً، وهّم بقتله وأخذ 

 يعذبه ِف السجن.
وكانت أخوف الناس منه أّمه اخليزران بنت عطاء، وقد خافت على ابنها هارون 

و طلب إليه وأشفقت عليه، فنصحته بأن يصانع أخاه اهلادي ويستجيب له إذا ه
التنازل عن والية العهد، وإمنا أرادت اخليزران بذلك إبعاده عن أخيه، فأمرته بأن 
يستأذن أخاه ِف السفر إىل الصيد، فأذن له، فلما استأذنه باخلروج أعطاه مليوناً 

 ونصف املليون دينار من بيت املال.
ا فيه فتكرمهم لقد كان بيت اخليزران حمط األنظار، وجممع كرباء الناس يزوروهن

وتوزع عليهم اهلدايا واألعطيات، وصارت تتظاهر باخلضوع للناس وتقضي 
وملا رأى موسى  حاجاهتم، كما وثقت مكانتها لدى الوزير حيىي بن خالد الربمكي،

باِّبا عامراً بكرباء الرجال والقادة وأن الرجلة ال تنقطع عنها، دبر ِف نفسه أمراً، فمر 
ل هلا: ما هذه املواكب اليت تغدو وتروح إىل بابك؟ أما لك إىل بيتها ذات يوم وقا

بغزل يشغلك، أو مصحف يذكرك، أو بيت يصنك؟ أَلن بلغين أنه وفد على بابك 
                                                           

 .25ح 6ب 154ص 48( انظر حبار األنوار: ج21)
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 أحد ألضربن عنقه.
فخططت للقضاء عليه قبل أن يقضي عليها، ففي ليلة النصف من ربيع األول 

ه ، فأكل وشرب حىت سنة مائة وسبعني هجرية دخل موسى بيته، واختلى جبواري
سكر واسرتخى بدنه وغاب عن وعيه، وِف منتصف الليل عندما سكنت احلركة، 
أرسلت جاريتان من جواريها ومعهن وسادتني، فاقرتبت أحدمها من موسى، 

 فوضعت الوسادة على فمه حىت مخدت أنفاسه.
تل وهكذا استلم السلطة هارون، فبدأ بالظلم واجلور، واالستبداد والدجل، والق

والتعذيب، حىت أنه قتل ِف ليلة واحدة ستني علوياً، كما قام بقتل اإلمام موسى بن 
 بالسم بعدما سجنه أكثر من عشر سنوات. جعفر 

إىل غري ذلك من الظلم واالستبداد، وعلى رأسه قتل األئمة املعصومني من أهل 
 بالسم. البيت
 

 نماذج من سيرة العثمانيين
ية بأمارة صغرية مث توسعت حىت عادت أكرب إمرباطورية بدأ حكم الدولة العثمان

على وجه األرض مث آَل أمرها إىل الزوال ِف عهد السلطان عبد احلميد بعدما 
 حكمت سبعة قرون متوالية.

)خاقان الربين والبحرين وحامي احلرمني( عن   أعلن عبد احلميد الذي لُقب ب
، وأنه سينشر الرخاء ِف يب بعض اإلصالحات، وأنه سيعمل بالكتاب وسنة الن

البالد، واملساواة بني الرعايا، ويطبق أحكام اإلسالم من دون حيف أو ميل وما 
 أشبه ذلك.

ولكن كان ذلك تظاهرًا ومصانعًة، حيث كشف بعد ردح من الزمن عن 
حقيقته وطغيانه حيث مل يسبق له مثيل ِف تاريخ الدولة العثمانية. فقد أخذ بالظلم 

لغى دور املستشاريني، وأخذ حيكم باحلديد والنار، من سجن وقتل واجلور، فأ
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وتعذيب، وشدد من وطئته على الفالحني واملزارعني والعمال وكافة أفراد الشعب، 
بينما كان يصرف األموال الطائلة على شهواته وملذاته، حىت قيل أنه كان يفرش 

 سبعمائة مائدة لزوجاته وإمائه.
ِف الدماء كثريًا فقام بقتل الناس على الشبهة والظنة، كان عبد احلميد قد ولغ 

وكان كثريًا ما يذحبهم بيده، أو خنقهم باحلبل، أو بتغطية أنف الضحية وفمه حىت 
ميوت، ومن إلقاء ضحاياه ِف مياه البحر، وبلغ من كثرة من ألقى ِف مياه حبر 

ر األمر على البسفور من الضحايا، أن األتراك امتنعوا عن أكل السمك، واستم
 ذلك زمناً طوياًل. 

مث اختذ لنفسه احلراس ومأل قصوره باجلواسيس، حىت كان أهل القصر ال جيرئون 
على الكالم، ولقد قتل منهم مائة رجل وامرأة، كما كان يصور للناس: إنه اخلليفة 
واحلاكم بأمر اهلل عزوجل، فال يشري على أحد بشيء إال وجب امتثاله ألنه خليفة 

 .اهللرسول 
وِف أحد أيام عام ألف وثالمثائة ومخسة وعشرين هجرية ذهب عبد احلميد إىل 
قصره وكانت من عادته أن ينام بعد منتصف الليل، وملا أراد النوم مسع أصواتًا ووقع 
أقدام فهب متسائاًل: ما هذا؟. فقالت له زوجته: ال أدري يا موالي، وقبل أن 

موعة من الضباط، وقال له أحدهم: عبد يتحرك، فُتح الباب بعنف وظهرت جم
احلميد خان إنا قد خلعناك عن السلطة واخلالفة، فقال عبد احلميد هلم: ال هتينوا 
سلطانكم، فقالوا له: كنت سلطاننا قبل هذا ولكنك خملوع اآلن، وبعد ذلك بايع 

 .الضباط حممد رشاد اخلامس
ة إيطالية مشهورة كان ِف عهد السلطان العثماين سليمان القانوين أرمل

، وكانت تعرف بلقب أمجل زهرة ِف الغرب، وقد غرم ِّبا السلطان، (14)باجلمال
فعزم على أن يضّمها ِف قصره إىل بقية جواريه خبطفها من بلدها، فعبأ األسطول 
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البحري الرتكي وكان قوامه ألف سفينة الختطافها، حىت وإن أدى ذلك إىل قيام 
برياء، فنزل األتراك على اليابسة لياًل وتوجهوا مباشرة احلرب وسفك الدماء وقتل األ

حنو القصر الذي كانت األرملة تعيش فيه. فضل قائد البحرية طريقه، فسأل أحدهم 
فالتفت األخري إىل املؤامرة. فامتطى جواداً وأسرع يعدو إىل القصر، فوصل إليه قبل 

اده وفر ِّبا إىل مأمن من األتراك وأيق  األرملة اليت كانت نائمة، ومحلها على جو 
 األرض.

إىل غري ذلك من ظلم العثمانيني وجورهم مما ذكرناه ِف كتاب ختليص 
 .(15)اإلمرباطورية العثمانية

 مجرد التسمية ال يكفي
 إذن اإلسالم هو العمل بقوانينه ال جمرد التسمية به فقط، فإن ذلك ال يكفي.

حممد من أطاع اهلل وإن بعدت  إن ويلَّ »ِف هنج البالغة:  يقول أمري املؤمنني 
 .(10)«حلمته، وإنَّ عدو حممد من عصى اهلل وإن قربت قرابته

اإلميان هو إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل : »ويقول اإلمام الصادق
 .(17)«باألركان، فاإلميان بعضه من بعض

اإلميان إقرار باللسان ومعرفة »أنه قال:  وِف حديث مروي عن رسول اهلل 
 .(10)«لقلب وعمل باألركانبا

وإال فمجرد اإلدعاء ال يعين الواقع، فإن املشركني ِف يوم القيامة يقسمون باهلل 
                                                           

( )تلخيص تاريخ امرباطوري عثماين( أربعة أجزاء / باللغة الفارسية، وهو تلخيص لكتاب )هامر بور  25)
 ني كشتال، يوزف( املرتجم إىل الفارسية، ترمجه )مريزا زكي علي آبادي( ط: هيئة اإلمام احلس

 ش، قم املقدسة.  ه 1195  ه1419سنة 
 الكويت. وراجع أيضا كتاب )موجز عن الدولة العثمانية( ط هيئة حممد األمني 

 .56( هنج البالغة، قصار احلكم: 26)
 .9ح 14ب 228( التوحيد للشيخ الصدوق: ص29)
 .1ح 44: ص( صحيفة الرضا 28)
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واهلل ربنا ما كنا مشركينويقولون: 
(15). 

 فإن اللسان يتكلم بكل كالم حيتمل صدقه وكذبه.
وهكذا تكون احلكومات اإلسالمية ِف يومنا هذا، فإهنا تتعذر ألجل تربير 

ا وعلة ختلف األمة اإلسالمية، بأعذار واهية، ولكن احلل هو ِف العودة إىل أعماهل
 اإلسالم فقط.

 
 الالوعي سبب التخلف

إن من أبرز أسباب ختلف ملياري مسلم: هو عدم الوعي، فإن كثريًا منهم 
 ، فكيف بفهم ثقافة احلياة.(30)أميون عاجزون حىت عن القراءة والكتابة

ر الذين سيطروا على بالد املسلمني، فكانوا سببًا ِف ومن وراء ذلك حكام اجلو 
هذا التخلف واألمية املتعمدة، وقد شاهدت اإلصرار العجيب على ذلك ِف 

                                                           

 .21( سورة األنعام: 25)
 ( وإليك بعض اإلحصاءات:14)

مليون  145م، 1556أكدت منظمة اليونسكو بأن أعداد األمية ِف العامل العريب بلغت ِف العام 
 مليون أمي. 124إىل  115م من 2414أمي. وتتوقع املنظمة أن يصل العدد ِف عام 

 % من السكان العرب البالغني كانوا جيهلون القراءة والكتابة ِف منتصف التسعينات.49يذكر: أن 
مليون شاب  15ماليني طفل عريب خارج التعليم االبتدائي، وأن  5م بأن 1556اء جاء ِف إحص

 مليون مواطن عريب ال جيدون سبيالً للمعرفة. 64عريب خارج التعليم الثانوي، كما إن 
  52  ألف شخص، مقارنة ب 144كتب لكل 4بلغت نسبة الكتب الصادرة سنوياً ِف العامل العريب 

 ِف الدول الصناعية. ألف شخص 144كتاباً لكل 
م وصل إىل 1584جامعة، وِف عام  12م 1554كان عدد اجلامعات ِف كل األقطار العربية عام 

 جامعة. 244م فقد وصل إىل 2444جامعة، وأما ِف عام  82
 %.1تبلغ نسبة اإلنفاق اإلمجايل على التعليم العايل ِف األقطار العربية 

%، كما بلغت نسبة الرجال 44ءة والكتابة ِف الدول العربية بلغت نسبة النساء اللوايت جيدن القرا
 %.56ر6الذين جييدون القراءة والكتابة 
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( لتعليم األطفال القراءة العراق، فعندما أردنا تأسيس )مدرسة اإلمام الصادق 
ليل من والكتابة مضافًا إىل الرتبية الدينية، فبالرغم من وجود بعض األحزاب وق

احلريات آنذاك، لكنهم عرقلوا األمر ومل يعطوا التصريح باإلذن إال بعد فرتة طويلة 
 وحماوالت عديدة..

وملا جاءت دولة البعث ِف العراق قامت بتعطيل مجيع مدارس )حفاظ القرآن 
احلكيم( و)حافظات القرآن احلكيم( ومصادرهتا، وكانت ست مدارس تضم ثالثة 

 آالف طالب وطالبة.
ما أغلقوا سبعني حماًل لبيع الكتب، ومثانني مكتبة للمطالعة، ومخس عشرة ك

 .(32)جملة وصحيفة خمتلفة، وقد أشرت إىل ذلك ِف بعض الكتب
 كما قاموا أيضاً بإغالق ثالثني مدرسة علمية لطلبة العلوم الدينية.

نعم هكذا سعت أكثر حكومات الدول اإلسالمية للوقوف أمام أي تقدم 
طلب العلم »ر ثقاِف للشعوب، خالفًا ملا جاء ِف احلديث الشريف: علمي وتطو 

، وقد أفىت الفقهاء بأن تعلم العلوم املختلفة (31)«فريضة على كل مسلم ومسلمة
 .(33)احملتاج إليها واجب كفائي

ومن الواضح أن منع الوعي والثقافة اإلسالمية هو ديدن املستعمرين، فقد كان 
 نت مستعمرة لربيطانيا تعليم القرآن اجمليد.مينع ِف اهلند أيام ما كا

كما أرادوا لليابان أن تكون دولة متخلفة، لكنها متكنت اآلن من الوصول إىل 
 أعلى مراتب التقدم وذلك بفضل نشر الوعي ِف أوساط األمة.

 وهناك الكثري من األمثلة األخرى اليت ال يسع هذا الكتاب لبياهنا.
يوم عاشوراء يومًا إلحياء القوانني اإلسالمية والعمل لذا فالالزم علينا أن جنعل 

                                                           

 تعطيل املشاريع. 64( انظر كتاب )كفاحنا(: ص11)
 .21254ح 4ب 245ص 19( مستدرك الوسائل: ج12)
 .5ح 294ص 5( راجع شرح أصول الكاِف للموىل املازندراين: ج11)



 

 24 

قتل من أجل  ِّبا ونشر الثقافة والوعي ِف أوساط األمة، فإن اإلمام احلسني 
 إحياء اإلسالم وقوانينه العادلة.
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 الفصل الثاني
 

 الحريات اإلسالمية
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 تعدد األحزاب وحرية الصحافة
لمون ِف هذا الزمان هو: تطبيق قانون إن من املسائل اليت حيتاج إليها املس

 احلريات اإلسالمية مبا فيه من تعدد األحزاب احلرة، وحرية الصحافة واإلعالم.
فيلزم أن تكون لكل مسلم أو منظمة أو حزب أو جتمع أو هيئة أو ما أشبه، 
احلرية الكاملة املشروعة ِف التعبري عن آرائهم ومعتقداهتم وتأسيس اإلذاعات 

 ت ونشر الصحف واجملالت ودور النشر واملعاهد العلمية و غريها.والفضائيا
 

 بنو أمية وكبت الحريات
من أجل إحياء احلرية اليت ماتت على  لقد كان استشهاد اإلمام احلسني 

إن مل »يوم عاشوراء حينما خاطب القوم:  أيدي بين أمية، وقد جاء ِف قوله
 .(34)«وا أحراراً ِف دنياكميكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد فكون

فأنت واهلل حر ِف »ِف تلك املعركة للحر الرياحي:  وقال اإلمام احلسني 
 .(35)«الدنيا وسعيد ِف اآلخرة

 ينادون باحلرية، يقول أحدهم: وكذلك كان أصحاب احلسني 
 أقسمت أن ال اقتل إال حرا  

 
 (16) وإن رأيت الموت شيئا  نكرا   

 .(37)« أنا احلر ومأوى الضيفإين»وكان ِف أقواهلم:  

                                                           

 .19ب 51ص 45( حبار األنوار: ج14)
 .مقتل أصحاب احلسني 61ب 99ص 1( ينابيع املودة للقندوزي: ج15)
 .مقتل احلسني بن علي  65( مقاتل الطالبيني: ص16)
 .باب إمامة أيب عبد اهلل احلسني  254ص 1( مناقب آل أيب طالب: ج19)
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وغري ذلك مما يدل على قانون احلرية اإلسالمية، وضرورة أن يعيش اإلنسان 
 حراً، وأن ال يقبل بالظلم واالستبداد.

 
 بين الدين والحريات

مث إنه ال منافاة بني الدين واحلرية، بل الدين يدعو إىل احلرية، نعم الذي يناِف 
قليلة جداً، مثل: اخلمور والقمار والزنا والفحشاء الدين هو احملرمات فقط وهي 

والغناء وغريها من املوبقات، وإال فاإلسالم هو دين احلريات الكثرية والشاملة،  
كحرية التجارة والكسب، وحرية الزراعة والصناعة، وحرية الثقافة والعلم، وحرية 

وحرية السياسة السفر واإلقامة، وحرية العمران والبناء، وحرية القول والعمل، 
واالقتصاد، وحرية ألف شيء وشيء، حيث ذكرنا بعضها ِف كتاب )الفقه: 

 .(30)احلريات(
وهذه احلريات من األسس اليت تؤدي إىل تطور األمم وتقدمها سريعاً، واإلسالم 

                                                           

 14ملقدسة ( كتاب )احلريات(: من تأليفات مساحة اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( ِف قم ا18)
. 19×  24صفحة قياس  128. وهو ضمن )موسوعة الفقه(، يقع الكتاب ِف  ه 1412رمضان 

تناول مساحته فيه املواضيع التالية: حرية التجارة، حرية البيع، حرية االشرتاط ِف العقد، الكالم ِف 
لة، حرية الكفالة، الربا، حرية القرض، حرية الرهن، حرية الدائن واملفلس، حرية الضمان، حرية احلوا

حرية الصلح، حرية الشركة، حرية املضاربة، حرية املزارعة، حرية املساقاة، حرية اإليداع، حرية 
االستعارة، حرية اإلجارة، حرية الوكالة، حرية الوقف، حرية الصدقات، حرية السكىن والعمرى 

ية النكاح، تعدد الزوجات، والرقىب واحلبس، حرية اهلبة، حرية السبق والرماية، حرية الوصية، حر 
حدود طاعة الزوجة، حدود النظر واللمس، املتعة، املهر، حرية الطالق، حرية اخللع، حرية املباراة 
والظهار واإليالء، حرية اللعان، حرية اإلقرار، حرية اجلعالة، حرية األميان، حرية الشفعة، حرية 

حلريات املتفرقة، حقيقة احلريات ِف البالد غري إحياء املوات، حرية اللقطة، حرية الصيد والذباحة، ا
اإلسالمية، احلريات العبادية، حرية الطهارة، احلريات ِف باب القضاء، احلريات ِف باب الصالة، 

، قامت بطبعه مؤسسة الفكر اإلسالمي ِف …احلريات ِف باب الصوم، احلريات ِف باب احلج، و
 . ه1414بريوت   لبنان، عام 
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قد أكد عليها بإصرار وهلذا السبب كانت النتيجة بعد مرور عدة سنوات قليلة من 
 طور اهلائل والتقدم امللحوظ لدى املسلمني األوائل.ظهور اإلسالم، ذلك الت

وأما ِف الغرب ومبا أهنم ال يعتقدون حبرمة احملرمات، كما هو احلال ِف )كتاب 
 ، فقد خلطوا احلرية باألعمال احملرمة اليت تضر بالفرد واجملتمع.(35)العهدين(

مية منعوا كل علمًا بأن منع احملرمات ال عالقة له باحلرية، ففي بالدنا اإلسال
شيء وأباحوا احملرمات ومسوها باحلرية! وكانت نتائجها انتشار اخلمور والفحشاء 

 واملنكرات وأسباب الفساد وتدمري البيئة.
 فهل هذه حريات ختدم اجملتمع؟ 

وأخريًا شاع وانتشر مرض )اإليدز( ِف كثري من سكان العامل، وخاصة ِف القارة 
 .(40)اإلفريقية

                                                           

على القسم األول والثاين من الكتاب املقدس )العهد القدمي والعهد اجلديد( فالعهد اسم يطلق  (15)
القدمي ينتظم ِف تسعة وثالثني سفراً، كتب معظمها ِف األصل باآلرامية وهي تشمل تاريخ اليهود 
وبعض تعاليم أنبيائهم، وأما العهد اجلديد فهو ينتظم ِف سبعة وعشرين سفراً، وقد كتب العهد 

ويتحدث عن نشأة  د ِف األصل باللغة اليونانية وهو يشتمل على بعض سرية السيد املسيح اجلدي
الكنيسة النصرانية وانتشارها، وهناك َتريفات كثرية ِف العهدين القدمي واجلديد، للتفصيل راجع كتاب 

 ف(.)ماذا ِف كتب النصارى؟( و)هؤالء اليهود( و... لإلمام الشريازي الراحل )قدس سره الشري
( ال يكاد مير أسبوع إال وهناك ما تتناقله وسائل اإلعالم الدولية، عن مرض )اإليدز(، وِف 44)

القارة األفريقية وحدها هناك ما يثري الدهشة واالستغراب: فقد أكد خرباء أفارقة ِف اليوم األخري من 
ليون امرأة مصابة م11)املؤمتر اإلفريقي السابع حول املرأة واإليدز( الذي عقد ِف )دكار( أن 

باإليدز ِف البلدان الواقعة جنوب الصحراء. وقدرت دراسات عرضت ِف مؤمتر دكار نسبة 
عاماً، 24و15اإلصابات اجلديدة باإليدز عند النساء الشابات اللوايت ترتاوح أعمارهن ما بني 

 %.64 ب
بلغ مع هناية عام كشف تقرير أصدرته احلكومة الكينية أن عدد حاملي فريوس اإليدز ِف كينيا 

 ألفاً حيملون الفريوس هم من األطفال. 54مليون شخص، وأن  1ر4م حنو 1559
وصرح املدير اإلقليمي لليونيسيف لشمال أفريقيا، ِف مؤمتر صحفي قبيل مغادرته العاصمة السودانية 

ان أي % من عدد السك2)اخلرطوم ( بعد زيارة هلا مؤخرًا ب  )أن نسبة املرض ِف السودان بلغت 
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 هذه املفاسد ليست من احلرية بل هي ضد احلرية.ومن الطبيعي أن 
نعم، لقد روج الغرب هذا املقدار من الفساد حبيث أصبح عاجزًا عن معاجلته 

 والسيطرة عليه.
كما سّبب الغرب   حسب تقاريرهم وإحصاءاهتم   أسباب الفقر والعوز أللف 

 .(42)مليون إنسان
                                                                                                                                                                      

 ألف حالة(. 644حنو 
سنة ِف إفريقيا اجلنوبية بسبب  15و 14كما صرحوا باخنفاض متوسط عمر اإلنسان اإلفريقي بني 

 انتشار مرض اإليدز.
 وِف بعض اإلحصاءات: 

 إن من بني كل عشرة مصابني باإليدز ِف العامل هناك سبعة أفارقة.
 اإلصابة باإليدز ِف العامل. بوتسوانا الدولة األفريقية اليت ِّبا أعلى معدالت

 مليون شخص أصيبوا ب  )فريوس اإليدز( ِف الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء. 1ر8يوجد 
 مليون إصابة ب  )فريوس اإليدز( ِف جنوب إفريقيا وحدها. 1ر6سجلت 
 مليون حالة وفاة ِف إفريقيا بسبب اإليدز. 2ر4مت إحصاء 

 ِف مشال إفريقيا والشرق األوسط. ألف مصاب مبرض اإليدز 224يوجد
 مليون مصاب مبرض اإليدز ِف دول إفريقيا الشرقية واجلنوبية. 21ر1يوجد 
 ماليني طفل يتيم ِف أفريقيا بسبب وفاة الوالدين مبرض اإليدز. 9مت رصد 

 % من وفيات األطفال ِف بوتسوانا بسبب اإليدز.61
 ز.% من وفيات األطفال ِف زميبابوي بسبب اإليد58
 % من وفيات األطفال ِف كينيا بسبب اإليدز.41

بعد عقود من التقدم الصناعي والعلمي مل تتقلص الفروقات االجتماعية، بل ازدادت الفجوة بني  (41)
مليار شخص ِف العامل  1ر1فقراء العامل وأغنيائه ِف الثالثني سنة املاضية مبقدار ثالثني مرة. فهناك 

مليار شخص بأبسط اخلدمات والعناية الصحية،  1ر5 يتمتع قرابة يعيشون ِف فقر مدقع فيما ال
 4مليون ثري و 844% من احملرومني ِف العامل نساء. كما أن سكان األرض يتوزعون بني 94وأن 

مليون متوسط احلال، وعربت مصادر من االَتاد األورويب عن قلقها من  444مليارات فقري و
% بني الكبار 12د بلغت نسبة الفقراء ِف القارة الثرية حوايل انتشار ظاهرة الفقر ِف أوروبا، فق

 % بني األطفال. 14و
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ما آمن يب من بات » :وأما ِف اإلسالم فقد قال نيب اإلسالم العظيم 
 .(41)«شبعان وجاره جائع

لذا يلزم علينا أن نتعلم من يوم عاشوراء درسًا ِف إحياء احلريات الصحيحة 
وإزالة املفاسد االجتماعية، وإال فإن الشخص الذي يكتفي فقط بالشعائر املقدسة 

طبيب املعروفة وال يعمل ببقية دروس عاشوراء مثله كمثل املريض الذي يقرأ وصفة ال
اإلميان »املعاجل وال يعمل إال ببعض مفادها، فإنه ال ينتفع بالشكل املطلوب، فإن: 

                                                                                                                                                                      

 قال وزير الدفاع األمريكي: إن اكثر من عشرة آالف جندي أمريكي رواتبهم أقل من درجة الفقر. 
 % من الشعب األمريكي يعيش َتت خط الفقر.16ر5

 %.28إىل  21ازداد معدل الفقر ِف أمريكا الالتينية من 
 % من سكان األرياف ِف األرجنتني يعيشون ِف فقر.24

 عامًا نتيجة نقص  44ثلث سكان الدول النامية ال يتوقعون العيش أكثر من 
 الغذاء.
 مليون جائع أو فاقد لألمن الغذائي ِف العامل. 844
 مليون طفل ِف العامل جتب عليهم رعاية أنفسهم ضد الفقر واحلروب. 144
 مل العريب ميوتون َتت سن اخلامسة نتيجة الفقر وسوء التغذية.% من أطفال العا5
 % من أطفال روسيا الذين هم دون اخلامسة عشرة فقراء.46
 % من أطفال الدول املستقلة حديثاً عن االَتاد السوفيييت من الفقراء.64
 % من أطفال أفريقيا ميوتون بسبب سوء التغذية.65
 ارييب من الفقراء% من سكان أمريكا اجلنوبية والك45

 تعداد الذين يعيشون َتت خط الفقر ِف العامل:
 مليون أمريكي. 54
 مليون روسي. 14
 مليون عريب. 95
 مليون إيطايل. 9ر4

 .15819ح 18ب 264ص 16مستدرك الوسائل: ج (42)
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 كما سبق ِف احلديث الشريف.  (43)«معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان

                                                           

 .229هنج البالغة، قصار احلكم:  (41)
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 الفصل الثالث
 

 قوانين اإلسالم المنسية
 

ك القوانني استشهد من أجل إحياء القوانني اإلسالمية، تل إن اإلمام احلسني
اليت توجب اخلري والربكة ِف اجملتمع البشري ِف هذه الدنيا قبل اآلخرة، ولكن مع 
األسف الشديد فإن جمموعة ممن يدعي اإلسالم اليوم تراه حيارب هذه القوانني، 

على ألسنتهم ولكنهم حياربون  وهناك من احلكام من جيري ذكر اإلمام احلسني 
 أهداف هنضته املباركة.

خلق لكم ما في األرض جميعا  يقل اهلل تعاىل ِف كتابه الكرمي: أمل 
 ؟(44)

 ؟.(45)«من أحيا أرضاً ميته فهي له: »وأمل يقل رسول اهلل 
 .(40)«من سبق إىل ما ال يسبقه إليه مسلم فهو أحق به: »وأمل يقل 

 فلماذا ال يُعمل ِّبذه القوانني؟.
هم، واليتمتعون حبريتهم، وأن حيث ترى املاليني من املسلمني ال ميلكون أمر 

وحديث  خلق لكمحكام الدول اإلسالمية منعوهم من هذه القوانني وأزالوا آية 
عن التطبيق، وبالنتيجة أصبح اإلنسان املسلم ال حيق له العمل « من سبق»

والتجارة، وال الزراعة والفالحة، وال البناء والعمران، وال السفر واإلقامة، إال بتصريح 
                                                           

 .25سورة البقرة:  (44)
 .24542ح 1ب 111ص 19مستدرك الوسائل: ج (45)
 .4باب إحياء املوات ح 2ق 484ص 1غوايل الآليل: ج (46)
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دولة، وكذلك ال حيق له الصيد وحيازة املباحات إال بإذن مسبق، كما ال حيق من ال
 له استخراج املعادن الطبيعية إال مبوافقة وبعد دفع الضرائب الباهضة.

 أليست هذه األمور تعين أن املسلمني ال ميلكون من أمر أنفسهم شيئا؟
احلكومات  والسبب ِف هذه التعقيدات هو: القوانني اجلائرة اليت وضعتها

 وبعناوين خمتلفة.
 

 الزواج المبكر
ومن القوانني اإلسالمية املنسية قانون الزواج املبكر والتسهيل ِف ذلك، أما اليوم 
فاملاليني من الشباب والشابات مل يتزوجوا بعد، ألهنم ال ميلكون بيتًا للسكن، 

 ملكًا للحكومات، حيث أصبحت األرض على خالف قوانني اهلل والرسول 
وال فرق بني كون احلكومة مجهورية أم ملكية أم غري ذلك، فكلها جاءت باحلرمان 
للناس والتأخر للمسلمني، كما تسعى ألخذ أموال الناس وتكديسها عندها سواء 

 أكان باسم اإلسالم أم بغري اسم اإلسالم.
ومن الواضح أن الشاب إذا كانت له قطعة أرض فإنه يبين عليها بيته فيسكن 

ائلته، كما شاهدت ذلك ِف كربالء املقدسة عندما قامت احلكومة بإعطاء هو وع
بعض التسهيالت للناس وبيع األراضي هلم بقيمة معقولة فإن كربالء توسعت من 

ومن  ومن طرف آخر إىل حرم عون مجيع أطرافها فوصلت إىل حرم احلر
ن جادة طرف ثالث إىل طريق طويريج، كما وصلت البيوت إىل حدود فرسخني م

 النجف األشرف، وكان كل هذا البناء خالل مدة ثالث سنوات فقط.
إذن يلزم على كافة املسلمني البالغ عددهم املليارين، إذا ما أرادوا اخلالص من 
هذا التخلف الذي دمرهم أن يعيدوا قوانني اإلسالم املنسية، وأن يرفضوا تلك 

ول اإلسالمية، فإن كل سعي هؤالء القوانني اجلائرة اليت فرضها احلكام ورؤساء الد
 احلكام هو الصد عن سبيل اهلل واملنع عن ترقي وتعايل املسلمني.
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 الفصل الرابع
 ال للحدود بين البالد اإلسالمية

 
من األمور املهمة والواجبة على مجيع املسلمني هو العمل بقانون اإلسالم 

 احلدود املصطنعة فيما بينها. بالنسبة إىل الوحدة بني البلدان اإلسالمية ونبذ ورفض
فإن وحدة البالد اإلسالمية توجب قوة املسلمني وقدرهتم، كما توجب 
اكتفاءهم الذايت أيضاً، حبيث ميكن للشخص الذي ليست له القدرة على الكسب 
واملعيشة ِف بلده الذي يعيش فيه أن يذهب إىل بلد إسالمي آخر، وهكذا إىل عدة 

نفسه املكان الذي يناسبه من حيث الشرائط االقتصادية، بلدان أخرى إىل أن جيد ل
من دون أية تقيدات وبال هوية وال جواز سفر وال إقامة وال تأشرية، فإن ِف بعض 
البالد اإلسالمية أياد عاملة وِف بعضها اآلخر أراض واسعة وِف بعضها أموال طائلة 

الطريقة وباحلريات  فإذا اجتمعت كانت سببًا لقوة املسلمني االقتصادية، وِّبذه
 االقتصادية ينتفي الفقر من كافة املسلمني.

علمًا بأن رفع احلدود املصطنعة يوجب نشر الثقافة والتمدن الصحيحني بني 
املسلمني أيضاً، كما كانت بالد املسلمني ِف أوائل اإلسالم وإىل ما قبل تقسيمها 

علم من بلد إىل بلد مما حسب اخلرائط الفعلية، متحدة فيما بينها، ينتقل فيها ال
 أدى إىل نشر الثقافة والعلوم.

ذهب من أقصى نقاط إيران إىل بغداد  (47)فعلى سبيل املثال، إن )سيبويه(
                                                           

  ه142)سيبويه( عامل حنوي، ولد ِف البيضاء قرب شرياز عام   أبو بشري عمرو بن عثمان املشهور ب (49)
ونشأ ِف البصرة، حيث أخذ العلم عن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، يعترب أوسع النحاة العرب شهرة 
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فقد هاجر من أفغانستان إىل  (40)ونشر علمه للجميع، وكذلك )ناصر خسرو(
 رحل من األندلس إىل الشرق. (45)طهران، و)ابن مالك(

م، ومن هنا فقد أدرك الغرب وبعد مضي سنوات وكان ذلك سببًا لنشر العلو 
متمادية مدى صحة هذا القانون اإلسالمي فوحدوا دوهلم وأزالوا احلدود فيما بينها، 
ألهنم عرفوا أن هذا العمل باإلضافة إىل أنه يزيد من قدرة الغرب وقوته فإنه سيكون 

 مجيع اجملاالت.سبباً لتطورهم االقتصادي والعلمي والطيب و... ِف كافة الفروع و 
مث إن وحدة البالد اإلسالمية ليست مبسألة جديدة، بل إن املسلمني كان 
يعيشون َتت لواء اإلسالم ِف بلد إسالمي واحد من ليبيا إىل داغستان، ومن 
جاكارتا إىل طنجة، فكانت له دولة واحدة، وِف خالل تلك املدة كانوا يتمتعون 

تلف أرجاء الوطن اإلسالمي بل العامل كله، بقوة عظيمة، وقد نشروا علومهم ِف خم
                                                                                                                                                                      

ان شبابه، وهو إمام البصريني النحاة، وكان أنيقاً وسيماً وِف لسانه حبسة، وقد برغم أنه توِف ِف ريع
غلب لقبه عليه ومعناه )رائحة التفاح( وهو صاحب )الكتاب ِف النحو( الذي يعرف أيضًا ب  

 . ه195)الكتاب( وقد شرحه ابن السراج واملربمان والسرياِف والرماين، توِف عام 
إىل مكة مث زار فلسطني وسوريا   ه416( شاعر وداعية، حج عام  ه469 - 154ناصر خسرو ) (48)

فمصر، حيث تبىن الدعوة الفاطمية وعمل على نشرها، من آثاره كتاب )جامع احلكمتني( وقد 
حاول فيه التوفيق بني املعتقدات اإلمساعيلية والفلسفة اليونانية، وكتاب )سفرنامه( وقد وصف فيه 

 رحلته إىل فلسطني وسوريا.
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املشهور بابن مالك، حنوي ولد ِف جّبان من بالد األندلس عام  (45)

، ومسع من الشلويين، مث ورد املشرق حاجاً، مث استوطن الشام، فسمع من السخاوي،  ه555
وحبلب من ابن يعيش احلليب، مث تصدر إلقراء العربية ِف حلب مدة، فدمشق اليت توطنها، كان 

 ستشهد بالقرآن فإن مل جيد فأشعار العرب اليت كان ِف استذكارها نسيج وحده.ي
وضع أرجوزة ِف النحو ِف ثالثة آالف بيت تقريبًا دعاها )الكافية الشافية( ولكن شهرته تقوم على 
خمتصر هذه األرجوزة املعروفة ب  )ألفية ابن مالك( الشتماله على ألف بيت، وله أيضًا )المية 

، وقام بتصنيف  ه686و)شواهد التوضيح(، تعلم عليه ولده بدر الدين حممد املتوىف عام  األفعال(
)شرح األلفية( و)شرح المية األفعال(، كما إن ابن عقيل أيضًا قام بشرح األلفية وكذلك السيوطي 

 .692وغريهم، توِف ابن مالك ِف دمشق ِف الثاين عشر من شعبان عام 
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 .(50)«يد اهلل مع اجلماعة: »وقد قال رسول اهلل 
 .(52)«يد اهلل على اجلماعة»وِف حديث آخر: 

وكذلك حسنوا وضع اقتصادهم وازدهرت جتارهتم، وقد قال اهلل تعاىل ِف باب 
ليشهدوا منافع لهماحلج: 

(51). 
من تفكيك هذه الدول وفصلها وبث التفرقة ومل يتمكن األعداء ِف ذلك الزمان 

بني املسلمني، إىل أن خططوا هلذه احلدود املصطنعة بني البالد اإلسالمية ليفرقوا 
وغريه، ورفعوا   (53)املسلمني وميزقوهم، فقد اجتمعوا ِف مؤمتر )سايكس بيكو(

                                                           

 .1211هنج الفصاحة: ح (54)
 .219الفصول املختارة: ص (51)
 .28سورة احلج:  (52)
تفاهم سري استعماري بني بريطانيا وفرنسا، متمم التفاق رئيسي بني بريطانيا وفرنسا وروسيا  (51)

لتقسيم السلطنة العثمانية واالستيالء على املشرق العريب ِف أعقاب دخول األتراك إىل جانب 
 االتفاق النهائي بشأن التفاهم السري، بعد أن عينت أملانيا، وقد توصلت فرنسا وبريطانيا إىل

م 1515تشرين الثاين   نوفمرب  5احلكومة الفرنسية املسيو جورج بيكو قنصلها العام ِف بريوت ِف 
مندوبًا ساميًا مكلفًا مبفاوضة احلكومة الربيطانية بشأن مستقبل الواليات العربية ِف السلطنة 

لربيطانية السري مارك سايكس عضو جملس العموم الربيطاين واملهتم العثمانية مع مندوب احلكومة ا
بالشؤون العربية املندوب السامي الربيطاين لشؤون الشرق األدىن وِف خالل األشهر اخلمسة األوىل 

م مت تبادل إحدى عشرة رسالة َتددت مبوجبها بنود االتفاقية واليت مسيت باسم 1516من عام 
م، وكان سايكس بيكو قد 1516أيار   مايو  16وقيعها سراً ِف القاهرة ِف املتفاوضني واليت جرى ت

زارا روسيا القيصرية ِف آذار   مارس من العام نفسه، حيث قدما لسريجي زازنوف وزير اخلارجية 
الروسي مسودة االتفاق الذي وافق عليه مقابل موافقة فرنسا وبريطانيا على استيالء روسيا على 

حبرية فان وبتليس ِف آسيا الصغرى وعلى االستيالء على البحر األسود بعد انتهاء تربيز وأرظروم و 
 احلرب كأسالب مقابل األسالب الربيطانية والفرنسية.

أما اخلطوط العامة التفاقية )سايكس   بيكو( فقد تضمنت إىل جانب االعرتاف باستقالل شبه 
طني إىل أربع مناطق، أشري ملنطقتني منهما اجلزيرة العربية، تقسيم العراق وسورية باستثناء فلس

باألحرف ألف وباء، وللمنطقتني الباقيتني باللونني األزرق واألمحر، وقد بقيت اتفاقية )سايكس   
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شعارات كاذبة من أجل إغفال املسلمني فقالوا: )لقد جئنا حمررين ال فاَتني 
 .(54)لبالدكم(

وعلى سبيل املثال فإن بالد الشام كانت تشمل فلسطني واألردن ولبنان 
م مت تبديلها إىل مخس دول ِف وقت كانت 1516ودمشق واإلسكندرونة،وِف عام 

وكانت جزء من احلكومة اإلسالمية  (55)مجيع هذه الدول اخلمس تسمى )سنجق(
ئب مفصلة حيتاج توضيحها إىل الكبرية، علمًا بأن سبب تقسيمها هو قضايا ومصا

 عدة جملدات.

                                                                                                                                                                      

م 1519بيكو( سرًا إىل أن تسلم البلشفيك سدة احلكم ِف روسيا ِف تشرين الثاين   نوفمرب 
 فسارعوا إىل إعالهنا ومعارضتها.

م أصدر احللفاء بالغًا نشر ِف باريس ونيويورك ولندن 1518تشرين الثاين/ نوفمرب  8( ِف تاريخ 54)
والقاهرة هذا نصه: )إن الغاية اليت ترمي إليها كل من فرنسا وبريطانيا العظمى من خوض غمار 
احلرب ِف الشرق من جراء أطماع أملانيا هو َترير الشعوب اليت طاملا رزحت َتت أعباء استعباد 

ك َتريرًا تامًا هنائياً، وتأسيس حكومات وإدارة وطنية تستمد سلطتها من رغبة نفس السكان األترا
الوطنيني وحمض اختيارهم، ولتنفيذ هذه الغايات قد اتفقت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى على 
تشجيع ومساعدة إنشاء حكومات وإدارات وطنية ِف كل من سوريا   وقد حررها احللفاء   وِف 

طار اليت يسعى احللفاء ِف َتريرها، واالعرتاف ِّبذه األقطار مبجرد تأسيس حكوماهتا تأسيساً األق
فعلياً، وإن فرنسا وبريطانيا العظمى ال ترغبان ِف وضع نظامات خاصة حلكومات هذه األقطار، بل 

ارات اليت ال هّم هلما إال أن تضمنا مبساعدهتما ومعاونتهما الفعلية سري أمور هذه احلكومات واإلد
خيتارها السكان الوطنيون سريًا معتداًل، وأن تضمنا سري العدل الشامل اخلايل من شوائب احملاباة 
وأن تساعدا التقدم االقتصادي بإهناض األهليني وتشجيع مشاريعهم، وأن تساعدا على تعميم 

هم، هذه اخلطة اليت التعليم والتهذيب، وأن تضعا حدًا للتفريق الذي طاملا توخاه األتراك ِف سياست
 ستسري عليها احلكومتان املتحالفتان ِف األقطار احملررة(.
 م.1518تشرين الثاين/ نوفمرب  15وقد أعلنت ذلك جريدة العراق ِف عددها الصادر بتاريخ 

 ( اصطالح تركي يطلق على دول: االسكندرونة، لبنان، سورية، فلسطني 55)
 واألردن.



 

 18 

وإن هذه أمتكم أمة واحدةنعم إن اإلعراض عن اآلية الشريفة: 
(50) 

أوجب لنا مجيع هذه املشاكل والباليا، لذا يلزم جعل يوم عاشوراء يومًا للرجوع 
والعودة فيه إىل أحكام القرآن والقوانني اإلسالمية ومنها قانون وحدة البالد 

 ة.اإلسالمي
حدثين أحد األصدقاء وقد سافر إىل أملانيا للتبليغ واإلرشاد قال: بعد انتهاء 
شهر رمضان املبارك سافرت إىل أكثر الدول األوروبية إىل أن وصلت إىل روما، 

 وهناك قام البابا بإلقاء خطاب مبناسبة والدة السيد املسيح عيسى بن مرمي 
ىل اجلماهري البالغة عددها املاليني من وكان حوله الكثري من علمائهم باإلضافة إ

خمتلف دول أوروبا، حيث اجتمعوا بكل سهولة ومن دون وجود عراقيل متنعهم من 
 السفر وال حدود َتول دون ذلك.

إهنم قد أخذوا فكرة )إزالة احلدود( فيما بني دوهلم من اإلسالم، على الرغم من 
عية واآلداب والتقاليد وغريها من اختالفهم ِف اللغة واالقتصاد والعالقات االجتما

املسائل، كما إن نفس اجتماع كبار قساوستهم مأخوذ أيضًا من قانون )الشورى 
 اإلسالمية(.

فلماذا ال يعمل املسلمون بقوانينهم احليوية، ِف الوقت الذي أخذ الغرب ِّبا 
 وقام بإزالة احلدود بني دوهلم منذ ما يقرب من نصف قرن؟ 

 الستشارة ِف خمتلف جماالهتم.كما أخذوا مببدأ ا
 فهل لدينا حنن شورى الفقهاء املراجع؟

 وهل احلكومات ِف بالدنا استشارية أم استبدادية؟
وأمرهم شورى بينهموقد قال تعاىل: 

(57). 
واهلل اهلل ِف القرآن ال : »وقال موالنا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

                                                           

 .52( سورة املؤمنون: 56)
 .18سورة الشورى: ( 59)
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 .(50)«يسبقكم بالعمل به غريكم
 

 
 لخامسالفصل ا

 مضار اإلعراض عن اإلسالم
 

لقد أخذ الكفار من القوانني اإلسالمية ما قوى شوكتهم ورفع عزهتم وشأهنم، 
وأما حنن فقد تركنا العمل ِّبا، وكان هذا هو سبب ختلفنا وذلتنا، مع علمنا بأن 

ومن اإلسالم العزيز قد رغبنا ودعانا إىل هذه القوانني، واهلل احلكيم املتعال يقول: 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  

(55). 
أليست حياتنا صعبة وأصبحنا أذالء؟ ونعوذ باهلل تعاىل من أن ينطبق علينا 

ونحشره يوم القيامة أعمىخامتة هذه اآلية الشريفة: 
(00). 

إلمام إن معىن عدم العمل باألحكام اإلسالمية اليت استشهد من أجل إحيائها ا
هو خسارة الدنيا واآلخرة، فإن من يرتك قوانني اإلسالم مل تذهب  احلسني

آخرته فحسب، بل إنه يصاب ِف هذه الدنيا قبل اخلسارة ِف عامل اآلخرة، فرتى 
املسلمني مل يضيفوا منذ مدة مديدة وال شربًا واحدًا إىل أراضيهم، مع العلم بأن 

دم وتطور فإن أراضيهم كانت تزداد يومًا بيوم، املسلمني األوائل كانوا دائمًا ِف تق
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا  لم وكما قال اهلل تعاىل: 

                                                           

ملا ضربه ابن ملجم )لعنه  للحسن واحلسني  ، ومن وصية له 49هنج البالغة، الرسائل:  (58)
 اهلل(.

 .124سورة طه:  (55)
 .124سورة طه:  (64)
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تطؤها
(02). 

وكذلك فإن عدد املسلمني كان ِف ازدياد دائم ِف أوائل اإلسالم حيث قال 
ورأيت الناس يدخلون في دين اهلل أفواجا  تعاىل: 

(01). 
قوانني اإلسالم حدث العكس، فأخذوا دولة األندلس  ولكن بعد اإلعراض عن

 وفلسطني وقسماً من بالد اهلند وغريها.
، واليهود سيطروا على فلسطني (03)فاألندلس أصبحت إسبانيا املسيحية

 ، واهلند اليت كان شعارها هو اإلسالم والقرآن أصبحت بيد املشركني.(04)اإلسالمية

                                                           

 .29سورة األحزاب:  (61)
 .2سورة النصر:  (62)
ط األطلسي والبحر األبيض األندلس: منطقة تقع ِف اجلزء اجلنويب من إسبانيا اليوم، تطل على احملي (61)

املتوسط، واألندلس أو أندلوسيا اليوم اسم أطلقه املسلمون على أسبانيا والربتغال بعد فتحها بقيادة 
. وأنشئوا فيها حضارة ال تزال آثارها باقية إىل اليوم  ه52موسى بن نصري ومواله طارق بن زياد عام 

اشبيلية وغرناطة وقرطبة ومرسية وأملرية. حكم وهي حمط أنظار السياح ِف العامل. من أهم مدهنا 
مث خلفهم ملوك   ه422إىل   ه118األمويون ِف قرطبة مستقلني عن العباسيني ِف الشرق من عام 

بداية تقهقر   ه645الطوائف فاملرابطون فاملوحدون.وكانت هزمية املوحدين ِف وقعة العقاب عام 
. فاحنصر سلطان املسلمني ِف غرناطة عاصمة  ه611املسلمني أمام األسبان وسقطت قرطبة عام 

بين نصر أو بين األمحر حىت استوىل عليها ملكا آرغون وقشتالة إيزابيال وفرديناند وأسرا آخر ملوكها 
. هذا وقد اَتدت مملكة آرغون ومملكة قشتالة فنشأت عن ذلك  ه859املسمى أيب عبد اهلل عام 

 دولة إسبانيا اليوم.
لى الساحل اجلنويب الشرقي من البحر األبيض املتوسط، استوطنها الكنعانيون ابتداَء تقع فلسطني ع (64)

ق.م بعد ذلك نزل الفلسطينيون 1468ق.م تقريباً. احتلها املصريون حوايل عام 1444من عام 
سواحلها ِف القرن الثاين عشر قبل امليالد قادمني من كيليكية أو كريت واستقروا بني عسقالن وغزة 

ن الكنعانيني فدعيت البالد كلها بامسهم. مث قدم إليها العربانيون وأنشئوا ِف جزء منها حوايل طاردي
ق.م إىل مملكة ِف الشمال ومملكة  512ق.م مملكة ما لبثت أن انقسمت حوايل عام  1444عام 

ق.م ِف 586ق.م ِف أيدي اآلشوريني . وسقطت الثانية عام 921ِف اجلنوب، وقد سقطت األوىل 
ق.م مث احتلها اإلسكندر املقدوين عام 515ي البابليني . واحتل الفرس فلسطني عام أيد
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م الدين، وفقد املسلمون بذلك إن كل ذلك حصل بسبب اإلعراض عن أحكا
تقدمهم العلمي وتطورهم ِف احلياة وانتقل إىل اآلخرين، فالكهرباء، الراديو، 
التلفزيون، السيارة، القطار، الطائرة، اإلنرتنت،  األقمار الصناعية، السفن الفضائية، 
 التلفون، التلكس، والفاكس، وغريها كلها أصبحت من اخرتاعات غري املسلمني.

ذا مل يكن للمسلمني سهم فيها، مع أن التطور العلمي والصناعي كان فلما
، ولكنه ابتعدوا عن التمدن حىت عدهم (05)للمسلمني وكانوا هم آباء العلم احلديث

                                                                                                                                                                      

فأصبحت منذ    ه14ق.م وبعد ذلك احتلها الرومان والبيزنطيون. مث فتحها املسلمون عام 111
. مث دخلها  ه654   ه485ذلك احلني جزًء ال يتجزأ من الوطن اإلسالمي. غزاها الصليبيون 

م صدر وعد بلفور املشؤوم والذي تعهد فيه 1519    ه1115وِف عام   ه522العثمانيون عام 
  ه1118بإنشاء وطن قومي لليهود ِف فلسطني وأخضعت فلسطني لالنتداب الربيطاين عام 

م وبدأ الصهاينة يتدفقون على البالد، فثار العرب ِف وجههم وِف وجه السلطة الربيطانية 1524
م أوصت األمم املتحدة بتقسيم فلسطني بني 1549    ه1166م املنتدبة مرات عديدة. وِف عا

العرب واليهود. فرفض العرب ذلك، فما كان من بريطانيا إال أن أعلنت انتهاء االنتداب ِف 
. وِف الوقت نفسه أعلن الصهاينة قيام دولة )إسرائيل( غري  ه1169م   1548آيار/ مايو 14

لعربية اجملاورة والقوات الصهيونية، ولكن تفرق كلمة الشرعية. فنشبت احلرب بني جيوش الدول ا
العرب آنذاك أدى إىل ضياع جزء كبري من البالد وإىل تشريد مئات األلوف من العرب أصحاب 

 م احتل الصهاينة ما تبقى من فلسطني.1569    ه1189البالد الشرعيني. وِف حرب حزيران 
ظالم دامس من اجلهل فوقف ِّبا تيار العلم ونضبت  لقد كانت أوروبا ِف القرون الوسطى تعيش ِف (65)

موارد احلكمة وبقي الناس ِف غياهب اجلهل حنواً من ألف سنة، بينما كانت بالد املسلمني ِف تلك 
الفرتة ملجأ العلم واحلكمة وموطن املدنية واحلضارة. فبلغت فيها املعارف والفنون أرفع ما قدر هلا 

 ِف تلك القرون البعيدة.
من املنصور العباسي قام املسلمون بدراسة العلوم الفلكية وتأسيس مدارس الطب والشريعة. ففي ز 

وِف زمن هارون أضيف لكل مسجد مدرسة ِف مجيع أرجاء البالد اإلسالمية. وِف زمن املأمون 
 أصبحت بغداد عاصمة علمية كربى مجعت فيها من الكتب مال ال َتصى.

اهلندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم املنطق، وقد اهتدوا لقد كان املسلمون يعتربون دراسة 
إىل حل مسائلهم عن طريق التجربة والنظر بواسطة اآلالت. كما كانوا أول من وضعوا علم 
الكيمياء واملكتشفني لبضع آالت التقطري والتصعيد واإلسالة والتصفية. كما استعملوا أحباثهم 
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أحد الكَتاب ضيوفًا على التمدن، ألهنم يعيشون ِف متدن غريهم، حىت وصل األمر 
قد دخلنا ِف األلفية الثالثة( وهو إىل درجة أننا أخذنا نكتب بتاريخ غرينا فنقول: )ل

 تاريخ املسيحيني ال املسلمني مع أن لنا تارخياً مشرقاً يبدأ باهلجرة النبوية املباركة.

                                                                                                                                                                      

طوح املعلمة واإلسطرالبات   وهي آالت لقياس أبعاد الكواكب   كما الفلكية اآلالت املدرجة والس
استخدموا امليزان ِف العلوم الكيماوية، كما عملوا اجلداول لألوزان النوعية لألجسام واألرياج الفلكية 
  وهي جداول تعرف منها حركات الكواكب   مثل اليت كانت ِف بغداد وقرطبة ومسرقند. وبسبب 

اهر ِف اهلندسة وحساب املثلثات فقد ساعدهم على اكتشاف علم اجلرب. راجع دائرة هذا الرتقي الب
 وما بعدها نشر دار الفكر بريوت. 649ص 6معارف القرن العشرين حملمد فريد وجدي: ج
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 الفصل السادس
 تحرير المسلمين

 
جيب علينا السعي إلنقاذ الدول اإلسالمية من ذلك املأزق الذي وقعت فيه، 

 ويلزم السعي النتشال األمة من مآسيها.
ثاًل ِف العراق ومنذ أن استلم حزب البعث احلكم فيه، القى الشعب ما القى فم

من تعذيب وقساوة وتأخر ودمار، فكانت أعمال احلكومة ضد اهلل وضد دعوة 
األنبياء، وضد الدين وضد اإلنسانية والضمري، وقد بذلوا قصارى جهدهم ِف تدمري 

 البالد والعباد، نذكر مجلة مما فعلوه:
 ربعة ماليني عراقي من غري ذنب، سوى قوهلم: )ال إله إال اهلل(.: إخراج أ1
: إشاعة وترويج شرب اخلمور، ونشر الفساد كالزنا واللواط بني الشباب 2

 والشابات.
 : إشاعة وترويج املواد املخدرة بطريقة خفية ودقيقة.1
 : عدم توفري فرص العمل للشباب.4
 شباب والشابات.: وضع العراقيل واملوانع أمام تزويج ال5
: تعطيل احلوزات العلمية ِف النجف األشرف وكربالء املقدسة واغتيال كبار 6

 العلماء فيها.
: سجن وتعذيب مئات اآلالف من الشباب والشابات األبرياء من أجل 9

 إرضاء صدام وأسياده.
: إفقار الشعب بأكرب درجة ممكنة ِف الوقت الذي أخذ صدام يبين لنفسه 8
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ر حبيث بلغ كلفة كل واحد منها املليارات وكل ذلك من أموال مئات القصو 
 املسلمني.
: التخطيط املستمر ضد اإلسالم واملسلمني واحلرب ضد الدول اإلسالمية 5

 اجملاورة واعتقال نسائهم ورجاهلم وسرقة املليارات من أمواهلم.
واهليئات  : املنع الشديد من بناء املدارس الدينية ونشاط التجمعات الثقافية14

احلسينية، والسيطرة والرقابة على وسائل اإلعالم املختلفة حبيث مل يسبق هلا 
 .(00)مثيل

                                                           

 وإليك بعض اإلحصاءات حول العراق ِف عهد حزب البعث وصدام: (66)
  بل أكثر.25بلغت نسبة الفقراء % 
  15األطفال مبرض التقّزم بسبب سوء التغذية بلغت نسبة إصابة. % 
  9بلغت القيمة اليت يقل فيها منو أطفال عن املعدل الطبيعي العاملي.% 
  ألف عراقي، علماً  854م 1559بلغ عدد الذين لقوا حتفهم من بداية احلصار حىت متوز

 % منهم من األطفال.64بأن
  م مليون طفل.1558إىل  1554بلغ عدد األطفال الذين ماتوا خالل األعوام من 
  طفاًل قبل  515  طفاًل مقارنة ب 6452بلغ عدد األطفال الذين ميوتون َتت سن اخلامسة كل شهر

 غزو الكويت.
  طفاًل. 144بلغ عدد األطفال الذين ميوتون َتت سن اخلامسة كل يوم 
  5444م 1558 يوماً خالل شهر آذار من عام 14   1بلغ معدل الوفيات بني حديثي الوالدة من 

 حالة وفاة.
  حالة وفاة بني كل ألف مولود جديد،  52م 1558بلغت حاالت الوفيات بني املواليد اجلدد عام

 244م. وذكر مصدر آخر أن عدد حاالت الوفيات ارتفع إىل 1554حالة وفاة قبل عام  24  مقارنة ب
 حالة وفاة بني كل ألف مولود جديد.

  42م 1555بلغت نسبة األمية حسب إحصاء. % 
  11م 1559بلغت نسبة التعليم اجلامعي حسب إحصاء عام. % 
  دوالرات أمريكية فقط. 8يبلغ معدل الراتب الشهري لألستاذ اجلامعي 
  مليار دوالر أمريكي. 155بلغت خسائر العراق من توقف تصدير النفط 
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 الفصل السابع

 توحيد كلمة المسلمين
 

إن الوحدة بني املسلمني من أهم ما يلزم إجياده وذلك باالستفادة من قانون 
ا، قال اهلل تعاىل: التسامح والبساطة ِف القوانني اإلسالمية اليت أمر اهلل تعاىل ِّب

يريد اهلل بكم اليسر واليريد بكم العسر
(07). 

 .(00)«يسروا وال تعسروا: »وقال رسول اهلل 
 .(05)«بعثت بالشريعة السهلة السمحاء: »وقال 

 وهذا ال يكون مبعىن االستخفاف بالدين وعدم االهتمام به.
أن يكون سبباً لعدم مث إن االختالف الفكري أو العملي بني املسلمني ال ينبغي 

فإن  (70)توحيد الكلمة كما ذكرناه ِف كتاب )كيف جنمع مشل املسلمني؟(
                                                                                                                                                                      

  44بلغ مقدار الدمار الذي حلق باملؤسسات الرتبوية بسبب احلصار.% 
 مليون مرت  45ل ضخ املياه الصاحلة للشرب ستة ماليني مرت مكعب أثناء احلصار، مقارنة ب  بلغ معد

ملغم لكل لرت  5مكعب قبل احلصار. كما  اخنفضت مادة الكلور املستخدمة ِف تنقية مياه الشرب من 
 ملغم فقط. 1إىل 

  ة، والزيوت مر  1544مرة، والشاي  1458مرة، والرز  19954بلغ مقدار ارتفاع سعر السكر
 مرة وذلك بعد احلصار.625مرة، وحليب األطفال 1669

  دينار عراقي، بعدما كان الدينار العراقي الواحد يعادل  2444بلغت قيمة الدوالر األمريكي الواحد
 نقطة أمام الدوالر األمريكي. 646دوالر أمريكي، أي أن الدينار العراقي هبطت قيمته  1ر1
 .185سورة البقرة:  (69)
 .5املسلك الثالث ح 1ب 181ص 1غوايل الآليل: ج (68)
 ِف معىن الصعيد. 54احلبل املتني، للبهائي العاملي: ص (65)
  ه1412عام  2، صفات البلد الديكتاتوري، ط16راجع )كيف جنمع مشل املسلمني؟(: ص (94)

م . وقد تناول مساحة اإلما12×19صفحة قياس  25مؤسسة الفكر اإلسالمي، والكتاب يقع ِف 
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 لالختالف أسباب عديدة منها:
 عدم االهتمام واالستخفاف بأحكام الدين، وهذا غري صحيح.

مث إنه يلزم تطبيق قانون )أصالة الصحة( ومحل أفعال املسلمني على الصحة كما 
 (72)«وأقض بالظاهر: »أمرنا بذلك، يقول أمري املؤمنني أمر به الشرع املقدس و 

 .(71)«امحل فعل أخيك على سبعني حممال: »وقال 
ال تظنن بكلمة خرجت من أحد سوًء وأنت جتد هلا ِف اخلري : »وقال 
 (73)«حممالً 

مضافاً إىل أن بعض هذه االختالفات قد تكون من باب اختالف املصاديق من 
رمبا يكون اجتهادان خمتلفني، ولكن كل واحد منهما دون اختالف ِف أصل، ف

صحيحاً، إما بنسبة متساوية أو برتجيح واحد على اآلخر فأهنما يثبتان حكماً 
 واحدًا ومها مصداقان لكلي واحد. كما هو احلال ِف قصة داود وسليمان 

ا ففهمناها سليمان وكال  آتينعندما حكما ِف األرض الزراعية قال اهلل تعاىل: 
حكما  وعلما  

(74). 
من هذا القول يتضح أن االختالف بني نظريات املسلمني مع بعضهم البعض 

ال : »ليس مانعًا من وحدة الصف وتوحيد الكلمة كما ِف قول رسول اهلل 

                                                                                                                                                                      

الراحل )قدس سره( فيه املواضيع التالية: الوحدة اإلسالمية،  فضح التعذيب واحلرمان والتجزء، 
إسقاط الدكتاتور، صفات البلد الدكتاتوري، االنقالبات العسكرية والشعبية الدكتاتورية، أسباب 

ل / / ربيع األو  15االنقالبات العسكرية. وهو من تأليفات مساحته ِف قم املقدسة بتاريخ 
 . وقد ترجم إىل اللغة الفارسية َتت عنوان )به سوي اَتاد أمت إسالمي( وطبع ِف إيران. ه1441

 .21542ح 1ب 149ص 19مستدرك الوسائل: ج (91)
اختالف الزوجني ِف وقوع العقد حال اإلحرام، وفيه:  151ص 15انظر احلدائق الناضرة: ج  (92)

 ري(.)أمحل أخاك املؤمن على سبعني حمماًل من اخل
 .164هنج البالغة، قصار احلكم:  (91)
 .95سورة األنبياء:  (94)
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، فإن عددًا من الصحابة فهموا من هذا (75)«يصلني أحد العصر إال ِف بين قريظة
 ريظة سريعاً، ال أنه يلزم حتمًا أداء صالة العصرالقول: بأنه يلزم اهلجوم على بين ق

هناك فصلوا ِف الطريق، بينما قال بعضهم: جيب أن نصلي صالة العصر ِف بين 
 قريظة فقط وال جتوز الصالة ِف الطريق حسب ما يستفاد من نص الكالم الشريف.

مع مراعاة الشروط  فكان جيوز لكل أن يعمل حسبما فهم من كالمه 
 الفهم واالستنباط، فالبعض متسك بظاهر الكالم الشريف، وفهم البعض الشرعية ِف

املقصود من احلديث الشريف، فكان عمل كل منهما حسب اجتهاده املشروع 
 صحيحاً.

                                                           

 سورة األحزاب، غزوة بين قريظة. 185ص 2تفسري القمي: ج (95)
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 الخاتمة

 
 معجزة من اإلمام الحسين 

 
يلزم االهتمام جبميع الشعائر احلسينية املقدسة، فإهنا منشأ اخلريات والربكات، 

 ص كثرية ِف هذا الباب، نذكر واحدة منها:وهناك قص
وقد  (70)عندما كنا ِف كربالء املقدسة كانت لنا مباحثات عديدة مع الصابئة

                                                           

تضاربت أقوال العلماء حول حقيقة الصابئة واختلفت آراؤهم فيهم وِف معتقداهتم. قال الشهرستاين  (96)
معرفة اهلل ومعرفة طاعته، وأوامره، وأحكامه إىل ِف )امللل والنحل(: الصابئة تقول: إنا حنتاج ِف 

)متوسط(، لكن ذلك املتوسط جيب أن يكون روحانيًا ال جسمانياً، وذلك لزكاء الروحانيات 
وطهارهتا وقرِّبا من رب األرباب، واجلسماين بشر مثلنا، يأكل مما نأكل، ويشرب مما نشرب مياثلنا 

 . شرا مثلكم إنكم إذا خلاسرونولئن أطعتم بِف املادة والصورة، قالوا: 
وقال الفيومي ِف )املصباح املنري(: وصبأ من دين إىل دين يصبأ مهموز بفتحتني خرج، فهو صابئ. 
مث جعل هذا اللقب علماً على طائفة من الكفار، يقال إهنا تعبد الكواكب ِف الباطن، وتنسب إىل 

أهنم على دين صابئ بن شيث بن آدم.  النصرانية ِف الظاهر، وهم الصابئة والصابئون. ويدعون
 وجيوز التخفيف فيقال: الصابون. 

، وقبلتهم من مهب الشمال عند وقال ِف )القاموس(: والصابئون يزعمون أهنم على دين نوح
 منتصف النهار. 

 وقال ِف )الصحاح(: هم جنس من أهل الكتاب. 
 ارى كما أن السامرة مبتدعة اليهود. ونقل العالمة ِف )التذكرة( عن الشافعي: أهنم مبتدعة النص

وقال احملقق الشيخ علي ِف شرح )القواعد(: ويقال إن الصابئني فرقتان، فرقه توافق النصارى ِف 
أصول الدين، واألخرى ختالفهم فيعبدون الكواكب السبعة، وتضيف اآلثار إليها وتنفي الصانع 

 املختار. 
حد الصانع ِف األزل، ومنهم من جيعل معه هيوىل ِف وقال الشيخ املفيد: إن مجهور الصابئني تو 
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القدم صنع منها العامل، فكانت عندهم األصل، ويعتقدون ِف الفلك وما فيه احلياة والنطق أنه 
املدبر ملا ِف هذا العامل الدال عليه، وعظموا الكواكب وعبدوها من دون اهلل ومسوها بعضهم 

 تاً للعبادات. مالئكة، وجعلها بعضهم آهلة وبنواهلا بيو 
وِف تفسري علي بن إبراهيم القمي: الصابئون قوم ال جموس وال يهود وال نصارى وال مسلمون، 

 ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم. 
وِف )التبيان( للشيخ الطوسي، و)جممع البيان( للطربسي: إنه ال جيوز عندنا أخذ اجلزية عن الصابئة 

  ذلك من أقوال العلماء املختلفة فيهم. ألهنم ليسوا من أهل الكتاب. إىل غري
قال: فقلت: يا موالي فلم مسي الصابئون  وِف رواية يرويها املفضل بن عمر عن اإلمام الصادق 

إهنم صبوا إىل تعطيل األنبياء والرسل وامللل والشرائع، وقالوا كلما جاءوا به : »الصابئني؟. فقال 
األنبياء ورسالة املرسلني ووصية األوصياء، فهم بال شريعة وال  باطل. فجحدوا توحيد اهلل تعاىل ونبوة 
 «. كتاب وال رسول وهم معطلة العامل

إن الذين آمنوا والذين قوله تعاىل:وقد ورد ذكر الصابئون ِف القرآن احلكيم ِف أكثر من آية منها 
م عند ربهم وال هادوا والنصارى والصابئين من آمن باهلل واليوم اآلخروعمل صالحا  فلهم أجره

 .62سورة البقرة:  خوف عليهم وال هم يحزنون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهلل واليوم اآلخر وقوله سبحانه: 

 .65سورة املائدة:  وعمل صالحا  فال خوف عليهم وال هم يحزنون
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين وقوله تعاىل: 

 .19سورة احلج: اهلل يفصل بينهم يوم القيامة إن اهلل على كل شيء شهيد
كما إن مساحة اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( قد كتب كتابًا حول الصابئة بعنوان )الصابئة ِف 

التالية: العقيدة  ، تناول فيه املواضيع14×24صفحة قياس 46عقيدهتم وشريعتهم(، يقع ِف 
اإلسالمية وتوابعها، الشريعة اإلسالمية، الصابئة ِف اللغة، الصابئة ِف القرآن احلكيم، أقسام 
الصابئة، تناقص عدد الصابئة لصعوبة مبادئهم، عدد الصابئة وقبائلهم، مظهر الصابئة، كتب 

لصابئة، األحكام عند الصابئة، الصابئة، املبدأ واملعاد عند الصابئة، األنبياء عند الصابئة، علماء ا
التطهري عند الصابئة، الصالة عند الصابئة، الصوم عند الصابئة، أحكام أخر للصابئة، اخلتام. وهو 
من تأليف مساحته ِف كربالء املقدسة، ضمن سلسلة )بني اإلسالم واألديان واملبادئ( العدد 

ق، ضمن سلسلة منابع الثقافة السادس. وقد طبع الطبعة األوىل ِف النجف األشرف   العرا
اإلسالمية. وقد صودرت مجيع نسخ الكتاب من قبل حزب البعث العراقي. كما مت طبعه ثانية ِف 

 دار القرآن احلكيم، قم املقدسة   إيران.
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 أسلم عدد منهم، وقد مسعت منهم عدة حكايات كان منها القصة التالية:
إن إحدى النساء الصابئات ذهبت ِف ليلة عاشوراء إىل جملس من جمالس عزاء 

لذي أقيم جبوار دارهم وطلبت منهم مقداراً من الرز تربكًا وذلك ا اإلمام احلسني
لشفاء ابنتها، وطلبت من صاحب املنزل أن ال خيرب بذلك أي أحد، ألن هذا 
 العمل كان خالف معتقدات الصابئة فإذا علموا بذلك رمبا وصل األمر إىل قتلها.

ربكة جملس ولكن بعد مرور سنة عادت بوجه طلق إىل صاحب اجمللس وقالت: ب
قد أسلمت عائلتنا بأمجعهم، فإن بنيت كانت عاقراً ال َتمل فلما  اإلمام احلسني

رزقها اهلل ولدًا مسيناه  أخذت هلا من الطعام الذي كان باسم اإلمام احلسني 
 )حسيناً( وبربكة هذه املعجزة أسلم مجيع أفراد العائلة.

يا واآلخرة، ويلزم على ِف الدن (77)هو مصباح هدى نعم إن اإلمام احلسني
املسلمني أن يهتموا بالشعائر احلسينية املقدسة، ويستفيدوا من هنضة اإلمام 

املباركة للعودة إىل اإلسالم والعمل بالقوانني الشرعية السمحة اليت تطابق  احلسني
الفطرة اإلنسانية، فيوم عاشوراء مضافًا إىل كونه يوم احلزن والبكاء وإقامة الشعائر، 

 يوم العودة إىل اإلسالم بإذن اهلل تعاىل. إنه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب 

 العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.
 

  ه2410قم المقدسة /                                         
                                                           

 دخلت على رسول اهلل »قال:  إشارة إىل احلديث الشريف املروي عن اإلمام احلسني  (99)
: مرحبًا بك يا أبا عبد اهلل، يا زين السماوات رسول اهلل  وعنده أيب بن كعب، فقال يل

واألرضني، فقال له أيّب: وكيف يكون يا رسول اهلل زين السماوات واألرض أحد غريك؟ فقال: يا 
أيّب والذي بعثين باحلق نبيا إن احلسني بن علي ِف السماء أكرب منه ِف األرض، فإنه ملكتوب عن 

 .8ح 44ب 244ص 16احلديث. حبار األنوار: ج« وسفينة جناةميني عرش اهلل مصباح هدى 
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