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 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا
 

 َوالَ ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اهلِل أَْمَواتاً  
ْم يـُْرَزُقونَ    َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِّبِه

 
 صدق اهلل العلي العظيم

 
 201سورة آل عمران: 
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 المقدمة
 

 
 

واللعنــ   احلمــد هلل را العــاال والوــسال والســسي علــد وبينــا يمــد والــن ال يبــل ال ــاهرين 
 الدائم  علد أعدائهم أمجعل إىل قياي يوي الدين.

.. كتبتهـا تلبيـ  اـا  وبعد  فهذه مجل  من أحوال األخ الشـهيد السـيد حسـن الشـ از  
 طلبن بعض ااؤمنل..

 أسأل اهلل عزوجل أن ينفع بن  ويتغمد الشهيد برمحتن الواسع   إون مسيع جميب.
 

 قم المقدسة                                                  
 محمد الشيرازي                                                   
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 الحقد ضد علماء الدين

علــد يــد البعيفيــل ِف لبنــان  حيــ  كــاووا  لقــد استشــهد األخ الســيد حســن الشــ از  
د أثناء سجنن ِف )قور حيقدون علين منذ احلكم البعيفي ِف العراق  وقد أظهروا حقدهم الشدي

 النهاي (.. 
وكان يسمد بقور النهاي  ألون هناي  كل إوسان إذا دخلن  وكان سابقاً من قوـور االوكيـ  

 فبدلوه إىل السجن..
فيـن ألقسـاي كيفـ ال وقاسـي  مـن التعـذيب  ذكـرن مجلـ  منهـا ِف  وقد تعرض السـيد األخ

 .(2)بعض كتيب
 لب وليـ  دـد الظلـم وا ـور وال غيـان  فكـان وكان من أسباا حقدهم عليـن  مواقفـن ا

 ينشد القوائد الروّاو  عليهم  ومن أبياهتا 
                                                           

 كتاا )الوياغ  ا ديدال( و)تلك األياي( لإلماي ااؤلف داي ظلن. راجع   (1)
 وال بأس هنا باالشارال إىل بعض أساليب التعذيب ِف سجن قور النهاي  

. الضـرا علـــد قــدمي الســجل لســاعان طويلــ  بواســ   الوــوودان وهـي عبــارال عــن أوابيــب مــن اا ّــا  ِف داخلهــا مــواد 1
. ربـ  اليـدين علـد مسـاود خشـبي  والضـرا بالوـوودان علـد مجيـع ا سـم 2ذا الغـرض  حديدي  ومومم  توميماً فنياً لـ

. الكــّي بالكهربــاء والســجائر وعلــد ا وــوط فـــي اانــاطس احلساســ  مــن ا ســم 4. إجــسس الســجل علــد كرســي ااــون 3
. صـب ااـاء السـاخن 8  . الضغ  علد الرأس بـال وق احلديـد7. وفخ ا سم بواس   منفاخ الواء  6. قلع فروال الرأس 5

. إجبـــار ااعتقلــل بــأن يضــرا أحــدهم ا خــر 9علـــد الــرأس صــيفاً  والبــارد شــتاءاً مــن شــبك  اايــاه اايفبتــ  ِف ســقف الغرفــ  
. إجبار السـجناء أن يبوـس أحـدهم ِف وجـن ا خـر 11حبذائـن وتلتق  لـم الوور التلفزيووي  والويـل اـن ال يستجيب لذلك 

. 12. إجبــار الســجل علــد مســ  األحذيــ  أو ينتســل شسوــي  مسســار الســاق ان 11علــد رأس ا خــر  أو يبــول أحــدهم
. إجبـار السـجل أن 13إجبار السجل أن يقلهد صون الكلب وطريق  س ه وأن يهجم علـد السـجناء وهـو ِف هـذه احلالـ  

. منــع 14مركـز األمــن القـومي لوقــة احلاجـ   يـد  باالعاافـان الــق يلّقـن ِّبــا ِف تسـجيل تلفزيــو  وَتفـة هـذه األشــرط  ِف
. سـلخ 15السجل عن تناول ال عاي واااء لعدال أياي وإجباره علد تناول القاذوران بـدل ال عـاي   وشـرا البـول بـدل ااـاء 

 . قلع األظافر. وغ ها مما هو كيف ... 17. الزرق بالزرويخ أو بالسموي  16ا سم 
ذيب كمــا وقلهــا العلــو  جمللــ  )اجمللــ (   أحضــر تابوتــاً واســتدعد أصــلب ااعتقلــل ولّفــن ومــن ابتكــاران وــاظم كــزار ِف التعــ

باحلبــل أ أدخلــن ِف التــابون   وأغلــس غ ــاءه بااســام  وأحضــر اانشــار ووشــره إىل ووــفل أمــاي ااســاجل .  وال  فــد إن 
و غريــب إلـــد ســجن كبــ  كمـــا اســتسدمة الســجون وااعــتقسن ازدادن بعــد ذلــك   فقــد َتــّول قوــر االــ  ِف من قــ  أبــ

البيـــون ا اصـــ  الـــق تشـــري عليهـــا مديريـــ  األمـــن العامـــ  كمعـــتقسن   وأوشـــأن ســـجون أخـــر  ِف مديريـــ  األمـــن العامـــ  
  التهمــي  283ومــديريان افافظــان وفـــي مقــر االســتسباران وســري  ا ّيالــ  ِف بغــداد .  راجــع كتــاا )تلــك األيــاي(  ط

 .1رقم 



 

 5 

 وهممممم الشمممميوعيون     نمممم 
 

 زادتهمممممممم األمويرمممممممة النكمممممممراء 
 فـنن البعيفيـل هــم الشـيوعيون حقيقــ  ِف خووصـياهتم  ولكــن بزيـادال األمويــ  كمـا قــال  

 .. وقد رأيناهم ِف العراق بعد جميئهم إىل احلكم..
علماً بأن الغرا هو السّر ِف جميئهم وليس اابـاد  ا اصـ   فليسـوا بشـيوعيل وال بعيفيـل 
وال أمويل بااعىن ااو ل   وإمنـا هـم حـزا جـاء ِّبـم الغـرا إىل العـراق لإلوتقـاي مـن الشـعب 

 .(1)  كما اوتقموا من إيران لقو  التنباك(1)العراقي لقو  ثورال العشرين الشه ال 
 ـ باضإدـاف  إىل إهنـم مسـتعمرون ـ أشـد عـداوال للشـعوا الـق َتـارِّبم ولـو ِف فـان الغـربيل

ا مل   وهذا هو من أسباا َت ـم بري اويـا ومـن أشـبن  بينمـا كاوـة األرض لـم قبـل  سـل 
سن  وكاووا يعّّبون عنها بقـولم  )السـل   الـق ال تغـرا علـد أرادـين الشـمس(  فـان الشـمس  

عليــن مــن األرادــي وتغــرا عليهــا كــذلك  وكــان عنــدهم النــد كاوــة تشــرق علــد مــا ســي روا 
 والول وأفريقيا ومور وكيف  من موادع اسيا وغ ها... علد ما هو مذكور ِف مستعمراهتم.

 رؤيا صادقة

 ِف قو  ثورال العشرين عندما كان الشيخ يمـد تقـي وقد رؤ  اضإماي أم  ااؤمنل 
 الّبي اويل الذين عاثوا فساداً ِف العراق.. ايحيارِّبم  فاشتكد الرائي إىل اضإم (2)

                                                           
ي  حي  اصـدر اضإمـاي الشـيخ يمـد تقـي الشـ از  1921هـ 1338رال عارم  دد االستعمار األوكليز  ِف العراق عاي هي ثو  (2)

  قائــد اليفــورال والــذ  كــان اارجــع األعلــد لل ائفــ  ِف زماوــن  فتــواه الشــه ال دــد التواجــد االوكليــز  ِف العــراق ممــا ادــ روا
)م البـ  احلقـوق واجبـ  علـد العـراقيل ويـب علـيهم ِف دـمن م ـالبتهم  للسروج بعد ا يب  واالوكسار  وهذا وص الفتو  

 رعاي  السلم واألمن  ويوز لم التوسل بالقوال الدفاعي  إذا امتنع االجنليز عن قبول م البهم(.
  ووـص فتـواه  هي ثورال عارم  دد االستعمار االوكليز  ِف ايران  قادها اضإماي السيد يمد حسـن اجملـدد الشـ از  الكبـ   (3)

(  ممـــا ســـبب خـــروج )اســـتعمال التنبـــاك والتـــي حـــراي بـــأ  عـــو كـــان  ومـــن اســـتعملن كـــان كمـــن حـــارا اضإمـــاي اانتظـــر 
 الّبي اويل عن إيران.

هو الشيخ يمد تقي بن اا زا يب علي بن أيب احلسن ااـ زا يمـد علـي احلـائر  الشـ از   زعـيم اليفـورال العراقيـ   ولـد بشـ از  (4)
ووشأ ِف احلائر الشريف  فقرأ فيـن األوليـان ومقـدمان العلـوي وحضـر علـد أفادـلها حـم بـره وكمـل  فهـاجر إىل سـامراء ِف 
أوائل ااهاجرين  فسضر علد اجملدد الش از  حم صار من أجسء تسميذه وأركان حبيفن  وبعـد أن تـوأ أسـتاذه ا ليـل تعـل 

ـــ  واالوتســـا ا  فقـــاي بالوظـــائف مـــن اضإفتـــاء والتـــدريس وتربيـــ  العلمـــاء  و  تشـــغلن مرجعيتـــن للسسفـــ  باالســـتسقاق واألولوي
العظمــد وأشــغالن الكيفــ ال عــن النظــر ِف أمــور النــاس خاصــهم وعــامهم  وحســبك مــن أعمالــن ا بــارال موقفــن ا ليــل ِف اليفــورال 

فــد   لوقـع العظـيم ِف النفـوس  فهـو العراقيـ  وإصـداره تلـك الفتـو  ا  ـ ال الـق أقامـة العـراق وأقعدتــن اـا كـان لـا مـن ا
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 ِّبذه العبارال..« ألقومن ظهرهم»لن   فقال اضإماي 
وبالفعل أخذن مشسهم تغيب يوماً بعد يـوي  بينمـا االسـتعمار األم كـي أخـذ مكـاهنم ِف  

 كيف  من البلدان.. 
  كالنـــد علـــد كمـــا اســـتقل كيفـــ  مـــن الـــبسد عـــن االســـتعمار الّبي ـــا  تفوـــيسً أو إمجـــاالً 

 وسعتها  والول كذلك  وعدد من البلدان األفريقي  وا سيوي ..
 (5)حم أصبسة هي ِف احلال احلادر تبعاً لألمريكيل ِف كيفـ  مـن القضـايا  علمـاً بـأهنم

 أيضاً   يتمكنوا من البقاء مستعمرين  وهكذا تكون سن  الظاال..
كمممي   يكمممون دولمممةن بمممين األ نيممماء كـــيم  فـــان الـــدويا دول  كمـــا يعـــّب عنـــن القـــران احل

مممنكم
  واهلل ســبساون وتعــاىل  ــتسن البشــر كــأفراد وكمجتمعــان وأمــم  وذلــك بنع ــائهم (0)

 ااال والقدرال والعلم والسي رال وما أشبن  فنذا أساؤوا التوري ِف ذلك أخذ منهم ما وهبهم.. 
بين أمي  وبين العباس ومن أشبن  فاألمر دول  وتداول بل الناس.. كما رأينا ذلك ِف دول  

وسيعلم الذين ظلموا  ي منقلب ينقلبونقال تعاىل  
(7). 

 الفصول الخمسة

 وسنش  بنذن اهلل تعاىل ِف هذا الكتاا إىل  س  فوول  
 فول ِف االوكي .

 وفول ِف الشيوعي .
 وفول ِف القومي .
 وفول ِف العفوي .

                                                                                                                                                                      

اسـتقسل العــراق بنفســن وأوالده وكــان أفــم مــن قبــل حبرمــ  اوتسـاا غــ  ااســلم  وكــان العراقيــون طــوه إرادتــن ال يوــدرون إال 
هـــ( 1338ِف اليفالـ  عشـر مـن ذ  احلجـ  عـاي ) عـن رأيـن  وكاوـة اجتماعـاهتم تعقـد ِف بيتـن ِف كـربسء ااقدسـ . تـوِف 

 دفن ِف الوسن الشريف ومقّبتن فين مشهورال. بالسم  و 
 أ  األمريكان. (5)
 .7سورال احلشر   (6)
 .227سورال الشعراء   (7)
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 .(0)وفول ِف البعيفي  
ِف أيـاي أولئـك احلكـاي الـذين اسـتولوا علـد  ب  بأحوال األخ الشـهيد وإىل بعض ما يرت

 العراق بأمر من األسياد..
 فقد كان االكيون أيضاً عمسء لّبي اويا  لكنهم   يكوووا كالذين أتوا من بعدهم..

حي  كاوـة ِف العائلـ  االكيـ  أوـاس لـم بقايـا شـري  وقـد َتولـوا مـن احلجـاز إىل العـراق 
الــذ  عمــل الغربيــون اوقسبــاً  (22)أ فيوــل اليفــا  (20)أ غــاز  األول (1)يوــل األولِف زمــان ف

ـــ  العائلـــ  االكيـــ  كلهـــا  فـــان مـــن سياســـ  الغـــربيل أهنـــم يـــأتون  ِف العـــراق اوـــذاك  وأبـــادوا دول
بشسص ليسدمهم أ بعد أن استفادوا منن يقلبون األمـر عليـن  فقـد قتلـوا فيوـل األول بالسـم 

 بي ..ِف البسد الغر 
وقتلوا غاز  باحلديد كما علمنا ِف وقتـن وذلـك باسـم اوـن اصـ دي بعمـود الكهربـاء  بينمـا 
  يكــن األمـــر كـــذلك  بـــل كــان راكبـــاً معـــن ِف الســـيارال رجــل بري ـــا  وِف أثنـــاء ال ريـــس دـــربن 

 بعمود من حديد مما أهلكن..
 وأخ اً قتلوا فيول اليفا  باالوقسا القامسي ااشهور.

 لغربيون بقتل كبار العلماء ِف خمتلف البسد اضإسسمي  وذلك عّب عمسئهم.وقد قاي ا
 قتيلهم ِف لبنان.. فكان السيد حسن 
 قتيلهم ِف ليبيا..  (21)والسيد موسد الودر
 قتيلهم ِف ا رطوي..  (21)والسيد مهد  احلكيم 

                                                           
الفوول الق ِف الكتاا هي كالتـا   )فوـل  فـاال االكيـل(  )فوـل  فـاال الشـيوعيل(  )فوـل  فـاال القـوميل(  )فوـل  فـاال  (8)

 (.  البعيفيل(  )فول  مجل  من أحوال الشهيد 
وقـــاد ا ـــي  العـــريب ِف  1916ي( ولـــد ِف ال ـــائف  ابـــن الشـــريف حســـل  ثـــار علـــد العيفمـــاويل 1933-1883) 1فيوـــل (9)

 ي.1921واوسسب بعد دخول ا ي  الفروسي  ملك العراق  1921فلس ل  وود  بن ملكاً علد سوري  
 ادث سيارال مو نع.  توِف حب1خلفاً لوالده فيول 1933ي( ملك العراق 1939-1912) 1غاز  (11)
 متوز. 14  قتل ِف ثورال 1953ي( ابن غاز  االول  ملك العراق 1985-1935) 2فيول (11)
ي.لـن مواقـف مشـرف  ِف لبنـان  واـاه اشـتداد افنـ  1928حزيـران  4العسم  السيد موسد الودر  ولد ِف قم ااقدس  بتـاريخ  (12)

ي قـــاي الســـيد الوـــدر اجموعـــ  زيـــارال مشلـــة كـــس مـــن ســـوريا واألردن اللبناويـــ  وتعـــاظم األخ ـــار مـــن قبـــل العـــدو اضإســـرائيل
والسعودي  وا زائـر وليبيـا و... داعيـاً لعقـد قمـ  عربيـ  يـدودال سـعياً ضإهنـاء ينـ  لبنـان وإوقـاذ جنوبـن  وِف يـوي ا معـ  بتـاريخ 

ـــــدر 1978اا  25ااوافـــــس  1398رمضـــــان  22 الـــــدين إىل  ســـــافر برفقـــــ  الشـــــيخ يمـــــد يعقـــــوا  والوـــــسفي عبـــــاس ب
 ا ماه ي  الليبي   ووصل إىل م ار طرابلس أ اوق عة أخباره واختفي ِف ليبيا  والزال مو ه جمهوال.
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 قتيلهم ِف النجف األشري. (22)والسيد باقر الودر
 شهور  أ إن الغربيل يعملون عادال عّب الوسائ  ال مباشرال.إىل غ  ذلك مما هو م

 لماذا ا نقالبات العسكرية

  وقـد أصـب  (25)كان شسص يسمد بـ)فؤاد عاري( وهو مـن االوقسبيـل ِف زمـان قاسـم
 ِف دوره وزيراً وكاوة بيده وزارتان  وكان فاال متورفاً لكربسء ااقدس   وهو كرد  بسي .

وزير ا ارجيــ  الّبي اويـــ  فقلــة لـــن يومــاً  اـــاذا حوــل االوقـــسا ِف قــال  كنـــة صــديقاً لـــ
العــراق وقــد كــان العــراق ِف أيــاي االكيــ  ِف الرفــاه والراحــ  واألمــن والســسي  واــاذا جئــتم ِّبــؤالء 

 االوقسبيل وغ مت احلكم؟ 
عـل قال  كان سبب ذلك هو تأخ  تنفيـذ أوامروـا  حيـ  إن ِف أيـاي االكيـل إذا أردوـا ج

قــاوون ِف العــراق.. احتــاج األمــر إىل ســنتل حــم ي بــس ذلــك القــاوون  حيــ  كــان مــن الــسزي 
عرض القاوون علد جملس األم  أواًل  وبعد التداول والقبول يعرض علد جملس األعيـان  وبعـد 
البس  والتوـديس يعـرض علـد الوـسف واضإذاعـ  ومـا أشـبن  وبعـد ااوـادق  )ومـن ااعلـوي أن  

 زي أتعاباً كيف ال وتداوال وتأخ اً( يول إىل رأ  االك  فنذا أمضاه صار قاووواً..كل ذلك يستل
وعن ال منلك وقتاً ايفل هذه ااداول  واا اول   فونعنا االوقسا فوار األمر فـوراً  حيـ  
وتول بفسن ـ وكان عميسً لبناوياً مسيسياً لم ِف بغداد يعمل َتة غ ـاء االسـتاذ ِف ا امعـ  

كان يذهب فـوراً بعـد االتوـال بـن إىل )عبـد الكـر( قاسـم( ويقـول لـن مـا أردوـاه  ففـي وفـس ـ ف
اليوي أو الغد كان يوـب  قاوووـاً بـأمر عبـد الكـر( قاسـم  وكـان هـذا الرجـل ـ العميـل الّبي ـا  ـ 
                                                                                                                                                                      

ولـــد ِف النجـــف األشـــري ســـن   العسمـــ  الشـــهيد الســـيد يمـــد مهـــد  بـــن ايـــ  اهلل العظمـــد اضإمـــاي الســـيد يســـن احلكـــيم  (13)
  17هــــ 1418مجـــاد  األوىل  27العـــراق ِف عوـــر يـــوي األحـــد ي واستشـــهد ِف الســـودان علـــد يـــد طغـــاال 1935هــــ 1353

 ي( 1988كاوون اليفا  
هــ 1353ذ  القعـدال عـاي  25اي  اهلل العظمد الشهيد السيد يمد باقر بن السيد حيدر بن السيد امساعيل الودر  ولد ِف  (14)

العـــراق أ اطلـــس ســـراحن  أ هــــ علـــد يـــد طغــاال البعـــ  ِف 1399رجـــب عــاي  17ي ِف مدينــ  الكاظميـــ   اعتقـــل ِف 1993
اعتقــل للمــرال الرابعــ  مــع اختــن العلويــ  بنــة الــد  وبعــد أيــاي وجيــزال قتلو ــا ودفنو ــا ِف مكــان جمهــول مــن واد  الســسي ِف 

 النجف األشري.
ي( وأطـا  باالكيـ   قضـد عليـن عبـد السـسي عـاري 1958ي( دـاب  قـاد اوقـسا عـاي )1963ـ  1914عبد الكـر( قاسـم ) (15)

 اوقسا عسكر . ِف
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مشهوراً ِف الكتب استسدمن العراق للتـدريس ِف جامعـ  بغـداد  وكـان لـن غرفـ  خاصـ  بـن  و  
تزوجــاً  فعنــد اتوــال الّبي ــاويل بــن كــان يــذهب إىل الــدفاه  وفيــن قاســم فيقــول لقاســم يكــن م

 باألمر الّبي ا  فينفذه فوراً وبدون أي  مناقش ..  وهذا أسهل بكيف  من فاال االكيل!

 (16)قصة نوري السعيد

ن قال احلاج يمـود األسـااباد  ـ وهـو الـذ  اختفـد )وـور  السـعيد( ِف داره ـ  كنـة ذا
يــوي ِف البيــة وإذا بنــور  ســعيد دخــل دار  ِف مسبــس وســائي  وكــان خائفــاً بشــدال.. فــذهب 
إىل ســرداا داروــا واختفــد هنــاك  وكــان مضــ رباً جــداً.. كــان  ــرج مــن الســرداا كــل ســاع  

 وينظر إىل السماء. فقلة لن  ماذا تنظر.
واقعــي  فــنذا   قــال  أوظــر لكــي أعــري أن االوقــسا هــل هــو اوقــسا بري ــا  أو اوقــسا

كان اوقسباً بري اويـاً فقـد اوتهـد كـل شـيء  وإذا كـان اوقسبـاً واقعيـاً دـربن حلـف بغـداد  وهـو 
 حلف بل بري اويا وتركيا والعراق وإيران علد تفويل مذكور ِف اافوسن.

قال  واّـا   تظهـر ال ـائران ِف السـماء لضـرا االوقـسا  قـال وـور  السـعيد  إوـن عمـل 
وقضد كل شيء. وكان من أمر وور  السعيد اون خرج من الكاظمي  قاصـداً بغـداد  بري ا  وا

من ق  الباا الشرقي متسفياً بز  النساء  فسل وزولن من السيارال  كشـف أمـره فهجمـوا عليـن 
 وق عوه إرباً إربا  ِف قّو  مشهورال.

                                                           
ي( ثـــار علــد األتـــراك مـــع فيوـــل  رئــيس جملـــس الـــوزراء ووزيـــر الــدفاه ووزيـــرا للسارجيـــ  ووزيـــرا 1958-1898الســعيد وـــور  ) (16)

للداخلي  مراراً  وهو احد عمـسء بري اويـا ِف العـا  العـريب  حيـ  ودـع امكاوـان العـراق وقدراتـن َتـة توـري الّبي ـاويل  
 متوز. 14قتل ِف اوقسا 
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 الفصل األول: فترة الملكيين
 

 الملكيون
ن ووــّدر جملــ  باســم )األخــسق وا داا( وذلــك ألول ومجاعــ  اخــرو  كنــا  أوــا واألخ 

 مرال ِف كربسء ااقدس  وبأعداد كب ال اوذاك  أحياواً تول إىل  س  االي..
وحيــ  إن رئــيس احلكومــ  وــور  الســعيد   يَرقــن ذلــك  أمــر بغلــس اجمللــ  وســجن القــائمل 

 ِف إصــدار وســجن مجاعــ  اخــرين كــاووا مشــاركل ِّبــا  كســجين وســجن األخ الســيد حســن
 اجملل   لكنهم   يتمكنوا من ذلك حي  إن اوقسا قاسم أود  ِّبم..

وقــد كاوــة العــراق اوــذاك ِف غليــان مــن الفســاد. فاحلكومــ  كاوــة تفــت  ااسمــر وااقمــر 
واابغد ِف كل مدين  وقري  حـم ان ذان مـرال ذهـب متوـري بغـداد إىل بعـض القـر  فلـم يـد 

قــالوا لــن  ال  ــر ِف هــذه القريــ  حيــ  إهنــا يافظــ  وصــغ ال   ا مــر علــد ااائــدال فســأل عنهــا 
 فرجع إىل بغداد وأمر بنقل القائم مقاي جزاًء لفعلتن وذلك بعد أن فت  ااسمر ِف القري ..

وهكـــذا كـــان ااقمـــر واابغـــد يفـــت  ِف كـــل مدينـــ  مدينـــ  وقريـــ  قريـــ  وكـــان الفســـاد منتشـــراً 
ألشـري وكـربسء ااقدسـ  والكاظميـ  وسـامراء  بشكل غريب  وعـم يسـتيفىن مـن ذلـك النجـف ا

وكــان االســتيفناء امسيــاً وصــورياً أكيفــر مــن كووــن واقعيــاً حيــ  كاوــة تلــك األمــور ِف هــذه الــبسد 
خمفي   من دون القمار الذ  كان منتشراً ِف كل مكان حم إوّا قرروـا ذان مـرال مـع مجاعـ  مـن 

ومـن أشـبههم (21)والسـيد مرتضـد  (18)والشـيخ محـزال  (27)ا  باء كالشـيخ عبـد الزهـراء 

                                                           
هــ يـوي والدال الوـديق  ال ـاهرال 1339ا  يب الباره الشهيد الشيخ عبد الزهـراء الكعـيب  ولـد ِف مدينـ  كـربسء ااقدسـ  سـن   (17)

 هـ.1393وبعد جهاد طويل سقوه السم ِف يوي شهادال فاطم  الزهراء وتوِف مسموماً شهيدا عاي  فاطم  الزهراء 
الشـيخ محـزال بـن ااـس يـاس بـن خضـر اغـا الزبيـد   ولـد ِف النديـ  )طـويري ( سـن  ( ا  يب الشيخ محـزال بـن الشـيخ طـاهر بـن 18)

هـــــ  لــــن مقــــاالن هادفــــ  ِف جملــــ  )األخــــسق وا داا( و)صــــون اابلغــــل(  تــــوِف ِف كــــربسء ااقدســــ  يــــوي ا مــــيس 1327
 هـ ودفن فيها.1411ااوافس لسن   8/9/1988

هـــ خ يــب شــه  وعلــم مــن أعــسي العلــم واألدا 1351القــزويين  ولــد عــاي  ايــ  اهلل الســيد مرتضــد بــن الســيد يمــد صــادق (19)
ي   اعتقلتــن الســل ان الظااــ  ِف العــراق عــدال مــران  1958وا  ابــ   قــاوي ااــد األمحــر ِف العــراق أثنــاء حكــم قاســم عــاي 
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 باغسق يسن القمار ِف كربسء ااقدس  وحسبناها فكاوة سبعمائ  مقمر!.
وقد تعبنا تبعاً كيف اً طال سن  كامل  واستعنا بعلمـاء النجـف األشـري وااتنفـذين ِف بغـداد 

 حم متكنا من إغسق ااقامر.
حل   بينمـا إذا اوعـدي الـدين أصـبسة ومن ااعلـوي أن الـدين إذا غلـب  تكـون الظـواهر صـا

 ااظاهر فاسدال.
وهكذا كنـا وعـي  تلـك الظـروي والكـل ياقـب التغيـ   ألوـن عنـدما يُـاك كـسي ااوـلسل 

 فاااقب هو التغي .
وعـــم األمـــور اااديـــ  كاوـــة حســـن  حســـب الظـــاهر حيـــ  كاوـــة ِف الـــبسد أحـــزاا حـــرال 

رال تنـــافس بعضـــها بعضـــاً  وتنـــاهض بعضـــها ووقابـــان متعـــددال  ومـــن الوادـــ  أن األحـــزاا احلـــ
بعضـــاً  فتكـــون النتيجـــ  بوـــا  النـــاس  وقـــد كـــان ِف العـــراق أربـــع وأربعـــون حزبـــاً وكـــان بعـــض 
رؤســـــائهم مـــــن ااعـــــروفل  كمسمـــــد مهـــــد  الوهـــــاا مـــــن حـــــزا الدســـــتور  وعبـــــد احلســـــل  

  بينمــــا حــــزا (12)مــــن حــــزا األمــــ   وحــــزا األمــــ  كاوــــة مرتب ــــ  بوــــا  جــــّب (10)كمووــــن
 لدستور كان مرتب اً بنور  السعيد.ا

وهكذا بقي  األحزاا العديدال كسزا االستقسل  واحلزا الد قراطي وما أشـبن  ممـا ذكـر 
 تفويلن ِف بعض الكتب ااعني  ِّبذا الشأن.

ومــن الوادــ  أن مــع وجــود األحــزاا احلــرال تكــون الــبسد ِف أمــن ورفــاه وســيب  فقــد ذكــر 
ألحزاا احلرال لكنن أخ اً قال  إن أفضل وظاي وصل إلين بعض اضإشكاالن علد ا (22)غاود 

 العا  ِف احلال هو وظاي األحزاا احلرال والد قراطي  واالوتسابان احلرال وتبديل الرئيس..
                                                                                                                                                                      

ااؤسسـان اضإسـسمي  ِف وعذا خسلا ووفـي إىل مشـال العـراق  هـاجر إىل الكويـة أ ايـران أ امريكـا  وأسـس العديـد مـن 
 دول عديدال.

عبد احلسـل كمووـ  مـن أهـا  كـربسء ااقدسـ  ومـن الشسوـيان العراقيـ  اايفقفـ   ينسـدر مـن عشـ ال بـين اسـد  وكاوـة ترجـع  (21)
 الين العش ال ِف أمورها وحل مشاكلها.

ي  تقلــد عــدال 1931هـــ 1349ســن   ي ِف مدينــ  الناصــري   درس احلقــوق وعــل وائبـا1911هــ 1318صـا  جــّب مــن مواليــد  (21)
ي  اسـس حـزا األمـ  1935هــ 1354وزاران ِف فاال االكيل  وأصب  رئيسـاً للـوزراء مـرال  ومتوـرفا لكـربسء ااقدسـ  عـاي 

 ي.6/6/1957هـ 1377ذ  احلج   19ي مان بنوب  قلبي  ِف 1951هـ 1371عاي 
ي(  فيلســوي وجماهــد هنــد   ولــد ِف بــور 1948ـ 1869اود( )( ِف كتابــن )اــاريب مــع احلقيقــ (. وامســن  )موهنــداس كرامشــ11)

بندر . اشتهر بلقب )ااهامتا( أ  النفس السامي   دعا إىل َترير الند مـن اضإوكليـز بـال رق السـلمي  وااقاومـ  السـلبي  بعيـداً 
 عاال السسي.ي . اغتالن برا ايت متعوب. يعد من أبرز د1947عن العنف. أدن جهوده إىل استقسل الند عاي 
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كمـا هـو متعـاري اليـوي ِف الغـرا  حيــ  ال يـد الـدكتاتور ـ عـادال ـ منفـذاً ِف ميفـل هــذا 
 النظاي.
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 الفصل الثاني: فترة الشيوعيين
 

 الشيوعيون

 بعد اوقسا عبد الكر( قاسم سي ر الشيوعيون علد العراق.
وكان عبد الكر( قاسم رجـسً غربيـاً سـبب سـي رال الشـيوعيل علـد الشـعب العراقـي  وكـان 

 شعار الشيوعيل  
 ال إلن..

 وال أخسق ..
 وال مال..
 وال دين..
 وال عائل ..

اد  مما إذا راه اضإوسان أذعـن بـواقعهم وَتة هذه الشعاران كاووا يعملون كل فساد وإفس
 الفاسد  فاون ال تأيت أعمالم حسب ااوازين العقلي  وال الشرعي  وال العرفي  إطسقاً.

 حسن الركاع

 وكان ركاعاً قبل االوقسا ِف ااسيب.. وقد سّل وا شسواً يسمد بـ)حسن الركاه(
 فكان يعمل كل ما أراده هواه كأون احلاكم اا لس..

ن  أل القنا  بالعقارا أ يأخذ بريئاً ويعلن عارياً ويرب ـن بـاألرض أ يوـّب العقـارا وكا
 علد جسم الضسي  حم يكيفروه لدغ  فيمون.

 نماذج من التوحش
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وهكــــذا كــــاووا يعملــــون ظلمــــاً وجــــوراً واســــتبداداً ويقتلــــون النــــاس األبريــــاء استلــــف أقســــاي 
 القتل..

لغريــب  فكــاووا يضــعون العوــد الغليظــ  ِف عقــب إىل غــ ه مــن هتــك العــرض والتعــذيب ا
 بعض أصساا ااال أ يسسبوون علد األرض مساف  طويل .

ِف كربسء ااقدس  حـم أعمـدال احلديـد اليفقيلـ  الـق   وذان مرال هنبوا شاره اضإماي علي 
 كاوة هناك  وقد وفس اهلل احلاج صا  عوز بان يعل يلن ذاك مسجداً.

 باحلبال أحياًء ِف الشواره  ِف كربسء ااقدس  وغ ها.وكاووا يرون الناس 
 وراا رب وا رجلن بسيارال وجروه ِف الشاره حم يتق ع.

 وراا رب وا رجلين بسيارتل متسالفق االااه وجروه حم ينشس ووفل!
وقد وقل   بعض األصـدقاء اهنـم شـاهدوا ِف شـفاث  وهـو يـل قريـب مـن كـربسء ااقدسـ  

ل قتلوا معلماً ِّبذه الكيفي   أ جعلوا جيفتن ِف من قـ  وأخـذ العشـران مـن شـباِّبم أن الشيوعي
 يأتون ا يف  ويل سون أيديهم بدمائن ويهتفون ِّبذا الشعار  )هذا جزاء ا وو (.

وراـــا أخرجـــوا ااظـــاهران وأخـــذوا يهتفـــون باألباطيـــل فكـــاووا يقولـــون ِف مظـــاهراهتم كمـــا 
 رأيناهم ِف كربسء ااقدس   

 )ماكو مؤامرال تو ..          واحلبال موجودال(.        
 وكاووا  رجون البنان باأللوي ِف شواره كربسء ليهتفن 

 )بعد شهر.. ماكو مهر.. اوذا القادي بالنهر(.          
وكان أعداد من الشـباا الفاسـقل يتمعـون ِف مقـران احلـزا وامعـاهتم ويزوـون بالنسـاء 

 علد مرا  األشهاد... ويلوطون بعضهم ببعض
ومــن كيفــرال الزوــا ِف أيــاي قاســم وكيفــرال األجنــ  غــ  ااشــروع  أرســل قاســم ليــأتوا مــن الغــرا 

 بسبع  أطباء جاءوا ضإجهاض البنان فكاووا ليل هنار يهضون البنان احلوامل.

 من مواقف الوالد  
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هـذه األعمـال  رسواًل إىل متوري لواء كربسء ااقدس   نعن عن (23 )وقد أرسل والد 
 الق هتل كرام  اارأال وعزهتا وشرفها..

فقـال ااتوـري  قولــوا للسـيد الشــ از   إن   حيـب ميفـل هــذه األمـور فليســرج  فـان البلــد 
 ليس بلده.

للرســول  قــل للمتوــري اوــن إذا أراد ميفــل هــذه األمــور فليســرج هــو مــن  فقــال والــد  
ل ِف ثورال العشرين  حي  ان اارحوي الشيخ يمد البلد  فنن البلد بلدوا وعن أب ال االستقس

  وكان والـد  معـن مضـافاً إىل جمموعـ  أخـر   قائد االستقسل كان خاالً لوالد   (24)تقي
 من العلماء واجملاهدين.

 ا ستهزاء بالدين

وكــــان ااــــدراء وااتوــــرفون ومــــن أشــــبههم مــــن الشــــيوعيل ينكــــرون اهلل ويســــتهزئون بــــالقيم 
 وااباد ..

ذا راجعهم إوسان مؤمن لقضاء عمل.. امتنعوا عنن  فنذا قال ذلك ااؤمن  أيهـا الـرئيس فن
أو اادير أو ااتوري أو ااعاون أو القائم مقاي أو من أشبن  اعمـل هـذا حبـس اهلل أو ِف سـبيل 

 اهلل  كان ييبن مستهزئاً  )اهلل ِف إجازال( وذلك بتعب هم ا لفي العامي.
إىل احلكــم فأرســل  (25)علــد قاســم وقتــل  جــاء عبــد الســسي عــاريواــا صــار االوقــسا 

جسوزتن ـ وكان يسمون بـ)احلرس الوطين( بينما جسوزال قاسم كاووا يسمون بااقاوم  الشـعبي  ـ 
العتقـــال هـــؤالء فجمعـــوهم ِف بغـــداد وجـــّردوهم عـــن مسبســـهم أ جعلـــوا اانـــافخ ِف أدبـــارهم 

 ه الكيفي .ووفسوا ب وهنم حم اوشقة  فقتلوا ِّبذ

 مع متصرف كربالء المقدسة

                                                           

هــ اشـاك ِف ثـورال العشـرين 1314( اي  اهلل العظمد السيد م زا مهد  بـن حبيـب اهلل الشـ از   ولـد ِف كـربسء ااقدسـ  عـاي 23)
 هـ  ودفن ِف الوسن احلسيين الشريف.1381شعبان  28ل رد االستعمار الّبي ا   توِف ِف 

 ة ترمجتن.( اي  اهلل العظمد الشيخ يمد تقي الش از   سبق24)
ي( داب  عراقي قاي باوقسا عسكر  علد عبد الكر( قاسم  رئـيس ا مهوريـ  عـاي 1966ـ  1921( عبد السسي عاري  )25)

 ي(.1968ـ  1966ي( قتل ِف حادث سقو  طائرال  خلفن أخوه عبد الرمحن )1963)
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ومجاعـ  مـن خدمـ  الرودـ  ااباركـ  كالسـيد  وذان ليل  ذهبة أوا واألخ السـيد حسـن 
ـــــين  والســـــيد عبـــــود الشـــــروِف  ومجاعـــــ  اخـــــرون مـــــن الشسوـــــيان والوجهـــــاء.. إىل  ســـــعيد زي

وهـذا اليـوز ااتوري  لنقول لن بأن الشيوعيل يعملون ِف هذه اادين  هذه األعمـال الشـائن  
 وال يناسب قداس  كربسء ااقدس ..

  هـل أوـة متوـري الليـل أو متوـري النهـار  وقال لن السـيد يمـد علـي ال باطبـائي 
 فان كنة متورفاً ِف الليل والنهار فلماذا يعملون الشيوعيل هذه األعمال ااشين ؟!.

 فلم يكن للمتوري جواا..

 قتل األبرياء

لــون النــاس اعتباطــاً وبــس ســبب  وكــاووا ينهبــون افــسن ويرعبــون إن الشــيوعيل كــاووا يقت
النـــاس.. ولـــذلك ادـــ ر العديـــد مـــن رجـــال الـــدين ومـــن خدمـــ  رودـــ  اضإمـــاي احلســـل وأخيـــن 

وغ  ـــا مـــن الوجهـــاء أن حيملـــوا الســـس  دفاعـــاً عـــن أوفســـهم  وقـــد أصـــّروا علـــّي  العبـــاس 
عنف وكــان رأيــي )الســسي( وذلــك ِف حبمــل الســس  لكنــين أبيــة ذلــك  حيــ  ال أعتقــد بــال

 قو  طويل .
  امحــــل )مقــــص ســــنجر( فاوــــن لــــيس بســــس   (26)وقــــد قــــال   الشــــيخ عبــــد الزهــــراء 

 وتتمكن أن تدافع بن عن وفسك  قلة لن  ال أفعل.

 األسرة في عهد الشيوعيين

وقــد كــان الشــيوعيون يعملــون ضإلغــاء دور األســرال ِف اجملتمــع وتــرك احلــدي  والبســ  عــن 
مها وتقويتها  حي  كاووا يـرون أهنـا ال تـؤثر ِف ت ـور اجملتمـع  بـل إهنـا موـدر مـن موـادر دع

 االستغسل والتسلف! فيجب َت يمها.
كمـــا كـــاووا يـــرون لـــزوي َتويـــل مســـائل اضإوتـــاج إىل االكيـــ  العامـــ  وإلغـــاء االكيـــ  الفرديـــ   

بيتهم قضــي  عامــ   فيأخــذ فتوــب  إدارال اانــزل ا اصــ  صــناع   وتوــب  العنايــ  باألطفــال وتــر 

                                                           

 ( الشيخ عبد الزهراء الكعيب  مرن ترمجتن.26)
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 اجملتمع علد عاتقن تربيتهم دون األسرال.
كما إن اارأال تكون عند الشيوعيل مشاك  بل ا ميع والختـتص بزوجهـا  فيسـتفيد منهـا 

 من يشاء..
فأباحوا مقارب  مجيع النساء من دون استيفناء  كيـف مـا شـاءوا  سـواء أكـان جـ  زوج أي   

ن ســـبباً الختفـــاء ا جـــل الـــذ  يســـاور قلـــب الفتـــاال مـــن جـــرّاء يكـــن  وقـــالوا  بـــأن ذلـــك يكـــو 
 االرتبا  بكل الرجال والنساء  وهذا من أهم عوامل منو االقتواد ـ حسب زعمهم ـ. 

فأباحوا للمرأال أن تسلم وفسها ان تشاء  سواء أكـان أبـاً  أو أخـاً  أو ابنـاً  أو زوجـاً  أو 
 غ  ذلك.

صـــرحي  إىل هــدي العائلــ  وَت يمهــا  وتقلــيص تأث هـــا  ومــن ااعلــوي أن هــذه ال ريقــ  دعــوال
اضإيايب إىل احلّد الذ  توكل فين رعاي  األطفال للمؤسسان االجتماعيـ  العامـ  دون األبـوين  
وهــذا يوجــب إشــاع  اضإباحــ  ا نســي  والفســاد ا لقــي  واحلــ  علــد وــزه لبــاس احليــاء والعفــ  

عائليــ  لكــل مــن الرجــل وااــرأال  وقــد قــال أحــدهم والــدعوال إىل التسلــل مــن مجيــع ااســؤوليان ال
بكل فسر!  جعلة زوجق مباحـ  اـن شـاءن مـن الرجـال  كمـا إن امـرأيت جعلتـين مباحـاً اـن 

 شئة من النساء.
وقد أدخل قاسم إىل العـراق ـ باضإدـاف  إىل الشـيوعي  ـ اضإباحيـ  الوـرف   حـم اوـن كـان ِف 

ل العبـد  وااهـداو  والوصـفي ومـن أشـبههم وراء ليا  ا مع  يلـس هـو وبعـض دـباطن أميفـا
التلفزيون مع راقوان عاريان حم من ورق التون ويرقوون أمـاي النـاس  ممـا كـان يسـبب ان 
ينجــــر الشــــباا إىل الفســــاد وأقـــــل ذلــــك اهنــــم حيتلمــــون عنـــــد النظــــر إىل تلــــك اانــــاظر اايفـــــ ال 

 السأخسقي   وهكذا كان يعمل قاسم كل األعمال اانكرال.
قــد قــال لنــا مــدير شــرط  كــربسء وامســن )عبــد االــك(  إن مســؤوال ِف بغــداد أمــره بأوــن إذا و 

وازه شيوعي وشسص اخـر  فـالسزي إع ـاء احلـس دائمـاً وأبـداً للشـيوعي  وإن كـان احلـس واقعـاً 
مــع خوــمن فــالسزي احلكــم لوــا  الشــيوعي وان يســجن مــن يكــون معاردــاً لــن  وذلــك دعمــاً 

 ل.للشيوعي  والشيوعي

 مع سلطان الواعظين الشيرازي
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 وكان من أصدقائنا  (27)وقد وقل   اارحوي سل ان الواعظل صاحب )ليا  بيشاور(
اون ذان مرال ِف أياي قاسم  جئنا إىل العراق للزيارال  وذهبنا ِف الكاظمي  إىل احلمـاي  وقـد  

ماي وكان الـّبد شـديداً  كنا مجاعً  من اضإيراويل وإذا بشرط  )عبد الكر( قاسم( يقتسمون احل
فأخذووا بدون مسبس وعن عـراال إال بفوطـ  احلمـاي فقـ   أ أركبووـا السـياران الكبـار والنـاس 
ينظــرون إلينــا وذهبــوا بنــا إىل الــدفاه  وكــان َتــة الــدفاه ـ كمــا رأيــة ذلــك بنفســي أيضــًا ـ 

 سراديب تدخل فيها السياران الكبار..
الســراديب.. ورأينـا هنــاك خلقــاً كيفـ اً أيضــاً مــن النســاء قـال  فأدخلووــا وعــن عـراال ِف تلــك 

 والرجال معتقلل.
قـال  وكنــة أوــا مريضــاً و  يكــن لنــا شــيء  نعنـا مــن الــّبد  وبعــد فــاال جــاءوا اسبســنا مــن 

 احلماي..
وكان السبب ِف اعتقالنا ما كاووا يقولوون من أن هؤالء ـ أ  اضإيراويل ـ أعداء اليفـورال  ألوـن  

وعبـــد الكـــر( قاســــم وـــزاه  حيــــ  إن قاســـم كـــان اوكليزيــــا والشـــاه كــــان  (28)الشــــاه كـــان بـــل
 أمريكياً.

قـال  وبعـد ثـسث سـاعان مـن مضـي الظهـر ادخلـوا إلينـا عربـان مـن الـتمن وااـرق وكــاووا 
يوبون التمن واارق ِف أ  شيء يدوون هناك  فكان هناك بعـض ظـروي الـنف  فوـبوا فيهـا 

مـن األكـل.. أ تركووـا حـم وقـة متـأخر مـن الليـل وبعـد ذلـك أمـروا ذلك  أما أوا فلـم أمتكـن 
 بنخراجنا فركبنا السيارال وجئنا إىل كربسء ااقدس   وقد متردنا بسبب ذلك..

يراجع ال بيب  وقد ذهبة إىل زيارتـن  ومـن أثـر ذلـك بقـي ِف كـربسء ااقدسـ   فكان 
 مدال يعا  من اارض.

هدهم.. فهذا السيد علد جسلتن وعلـد خدماتـن الكبـ ال وعم   يكن لإلوسان كرام  ِف ع
 ِف كتاباتن ومنابره.. هكذا يهان  ألن سياس  بسدوا ال تعري اان س وتعمل ما تشاء.

                                                           

قاســم ااوســو  الشــ از  ااعــروي بســل ان الـواعظل  يوــل وســبن إىل الســيد إبــراهيم اجملــاا ( السـيد يمــد بــن علــي أكــّب بـن 27)
تـوِف ِف العقـد األخـ  مـن القـرن الرابـع عشـر الجـر  عـن عمـر وـاهز  ابن األم  يمد العابد بن اضإماي موسد بن جعفـر

 صفس  وطبع عدال مران.التسعل عاماً. وكتاا )ليا  بيشاور( يقع ِف أكيفر من الف ومائ  و سل 
ي  حكــم بــالظلم وا ــور واالســتبداد  ووشــر الفســاد  تنــازل البنــن يمــد 1925ي( شــاه ايــران 1944-1878( ردــا ِّبلــو  )28)

 ي.1941
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 ضرب الزوار حتى اإلدماء

ووقل   شسص اخر  إون قد خرج هو ومجاع  من إيران قاصدين زيـارال العتبـان ااقدسـ  
رطي بــنوزالم مــن الســيارال  فــأوزلوهم وأخــذوا يضــربوهنم بالعوــا ِف العــراق  وِف ال ريــس أمــر الشــ

 درباً مّبحاً  حم أدموهم  أ أركبوهم السيارال وأمروهم بالرحيل..
فلم يكـن لألمـر حسـاا وال رقابـ   وال معـادالن من قيـ  لليفـواا وال للعقـاا  وإمنـا جمـرد 

شـــعب هـــو الضـــسي   وكـــان أن راديـــو إيـــران كـــان يســـب العـــراق وراديـــو العـــراق يســـب إيـــران وال
 الواقع هو النزاه بل أمريكا وبري اويا لكنن يظهر ِّبذه ااظاهر.

كـــان لـــن دور كبـــ  ِف التوـــد  لـــذه اانكـــران  فكـــان   واارحـــوي األخ الســـيد حســـن 
يذهب مع عدد مـن الوجهـاء اسقـاال احلكـاي وااتوـرفل ِف لـواء كـربسء ااقدسـ   أو الـوزراء ِف 

   عليهم للود عن هذه اانكران أو التسفيف من هذه احلدال..بغداد ألجل الضغ
  والســـيد وـــاجي وقـــد ذهـــب أكيفـــر مـــن مـــرال إىل بغـــداد مـــع الشـــيخ عبـــد الزهـــراء الكعـــيب

 العميد   والسيد صادق الشهرستا   والشيخ محزال الزبيد   ومن أشبههم ألجل ذلك .
ا بعبد الكر( قاسم  وتكّلمة إىل بغداد والتقين وقد ذهبة أوا مع السيد سعيد الزيين 

معن ثسث  أرباه الساع  إمتاماً للسج   وكـان يظهـر الوطنيـ  واوـن يعمـل كـل ذلـك ألجـل الـوطن 
وألجـــــل إعـــــزاز ااســـــلمل! وأخـــــذ يتظـــــاهر باحاامنـــــا وقـــــال  إ  أرتـــــا  لـــــرؤيتكم أل  أحـــــب 

 الواحلل! 

 نهاية مطاف الشيوعيين

  حي  اون اعدي جاوي  عشـر مـن الضـبا  ااسـمل وكان الذ  أود  بقاسم أخ اً القومي 
بـــاألحرار عنـــد )اي ال بـــول( وهـــو علـــد مشـــاري بغـــداد  فظهـــرن حركـــ  الشـــواي ِف ااوصـــل  
فسارِّبــا عبــد الكــر( قاســم  أ ظهــرن حركــ  األكــراد وان كاوــة حلــركتهم جــذور قبــل قاســم  

مـون بتسركـان دـد عبـد لكـن ِف زماوـن اشـتدن احلركـ   فـان الشـاه كـان يـدعمهم  فكـاووا يقو 
 الكر( قاسم..

 وهكذا.. إىل إن اوتهد األمر بنخراج اضإيراويل من العراق  وكان ذلك موقفاً دد الشاه.
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فقـد صـودرن أمـوال اضإيــراويل ودورهـم وسـائر مــا يتعلـس ِّبـم  وأخرجــوا مـن العـراق ب ريقــ  
 مؤذي   حي  استعملوا العنف ِف إخراجهم  وقد حدث ذلك عدال مران..

لمــاً بــأن العديــد مــن الــذين أخرجــوا   يكووــوا إيــراويل  بــل كــاووا عــراقيل  لكــن أخرجــوا ع
 باسم اضإيراويل ألن احلرك  هذه كاوة ِف الواقع خ   بري اوي  دد الشيع .

 الفتوى ضد الشيوعيين

 مــع الســيد يســن احلكــيم   (29)وفاربــ  الشــيوعي  والوــد عــن جــرائمهم أفــم الوالــد
 وغ هم  بان الشيوعي  كفر واحلاد..   (31)عبد الاد  الش از   والسيد (31)

مــــع الوالــــد ِف داروــــا  وقــــد وظّــــم بعــــض الشــــعراء ِّبــــذه  وكــــان اجتمــــاه الســــيد احلكــــيم 
 ااناسب  أبياتا قال فيها  

هممممذا هممممو المهممممدي يسمممممع 
 محسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنان 

 

وتمممممممممرى الحكممممممممميم يحمممممممممد   
 الشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميرازي

 
 ليوي.وأخذن بعض الوور عنهما وهي موجودال إىل ا

                                                           

 ( اي  اهلل العظمد السيد م زا مهد  الش از   سبقة ترمجتن.29)
هـــ   1391هـــ   وتــوِف ســن  1316 النجــف األشــري ( ايــ  اهلل العظمــد اارجــع الــديين الكبــ  الســيد يســن احلكــيم  ولــد ِف31)

ي( 1961هـــ )ايــار 1379مـن شــعبان عــاي  17أصـدر فتــواه الشــه ال بتكفــ  الشـيوعي  والكشــف عــن صــبغتها اضإحلاديــ  ِف 
 واعتّب إن الشيوعي  كفر وإحلاد  ووشر الفتو  ِف جريدال العراق اوذاك.

هـــ الــة اليــن اارجعيــ  1315ل احلســيين الشـ از   ولــد ِف مدينــ  ســامراء عـاي ( ايـ  اهلل العظمــد الســيد عبــد الـاد  بــن امساعيــ31)
الديني  بعد وفاال السيد أبو احلسن اضإصفها   لـن مواقـف مشـرف  دـد االسـتعمار الّبي ـا   اشـاك مـع الشـيخ الشـ از  ِف 

هــــ و تـــوِف عـــاي 1369ليـــز عـــاي ثـــورال العشـــرين  ووقـــف بوجـــن ااـــد الشـــيوعي وأصـــدر فتـــواه الشـــه ال بضـــسلتهم  أعمـــاه األجن
 هـ.1382
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 الفصل الثالث: فترة القوميين

 القوميون

القوميــون والبعيفيــون قتلــوا عبــد الكــر( قاســم  ألن الّبي ــاويل اوتهــة اســتفادهتم مــن قاســم 
 وأخذ ال ي يعهم حرفياً ِف كل شيء  فعجزوا عنن وقتلوه..
م وكـان ثـائراً علـد اصـ سحه (32) وجاء القوميون إىل احلكم بزعام  )عبـد السـسي عـاري(

مع عبد الكر( قاسم  لكنن حي  كان قومياً وعبد الكر( شيوعياً عزلن عن وزارال الداخلي  الق 
 ُمنسة لن ِف أول اليفورال وتركن وشأون يُفسد كما يشاء.

 واا جاء إىل احلكم وأخذ يفعل من الظلم واالستبداد  ذهب إلين األخ السـيد حسـن 
رون مــــن العلمــــاء والوجهــــاء ليتكلمــــوا معــــن ِف ومجاعــــ  اخــــ  واارحــــوي الشــــيخ عبــــد الزهــــراء 

 إصس  اافاسد  لكنن   يول  شيئاً.. وكان دد الشيع  اا للكلم  من معىن.
وجــاء يومــاً إىل كــربسء ااقدســ  وذهــب إىل النجــف األشــري وأراد مسقــاال الســيد احلكــيم 

  لكن السيد.. ن يلتقـي بـن   يسم  لن بذلك وكلما أصّروا علـد السـيد بلقائـن رفـض أ
 احتجاجاً علد ما كان يفعلن من ا رائم.

وهكــذا كــان عــاري غادــباً علــد الشــيع  عامــ  وعلــد احلــوزال العلميــ  ِف النجــف األشــري 
وكربسء ااقدس  خاص .. إىل أن رأ  الغربيون أن يغ وه فأمروا حبرقن ِف البورال حينما أسق وا 

 طائرتن.. وقد وُظم بية حولن 
 صممممممممممممعد لحممممممممممممم

 
 منممممممممممممممممممممممزل فحمممممممممممممممممممممم 

 
 رؤيا الشيخ الكعبي 

قبل احااق عاري  إون رأ  ِف ااناي اون تشري لزيارال  وقد حدثين الشيخ عبد الزهراء 
 جالساً ِف الضري . وكان اضإماي  مشهد اضإماي موسد بن جعفر 

                                                           

 ( سبقة ترمجتن.32)
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يــتكلم مــع شــسص  فتوّجهــة وإذا  قــال  وإذا يب رأيــة ان اضإمــاي موســد بــن جعفــر 
ألمـ  ااـؤمنل  اوـن قـد  ِف احلـري  فقـال اضإمـاي موسـد بـن جعفـر داخـل  بأم  ااؤمنل 

داق صدر  من هذا الرجل  وأشار اضإماي إىل جه  فرأية فيهـا عبـد السـسي عـاري  فأشـار 
 إىل عبد السسي فوعد إىل السماء واحاق ووزل. أم  ااؤمنل 

السسي  وصار األمر   قبل قو  احااق عبد هذا ما حدثين الشيخ عبد الزهراء الكعيب 
 كما كان حي  صعد ال ائرال ِف البورال أ احاق ووزل  ِف قو  مشهورال.

 عبد السالم وا شتراكية

أ إن بعض الناس فرحوا أول جميء )عبـد السـسي( ألجـل إبادتـن الشـيوعيل  لكـن خابـة 
أســياده و  (33)امــالم بقواوينــن غــ  الشــرعي  وبظلمــن وجــوره  حيــ  جــاء بــأمر مــن عبــد الناصــر

 ااستعمرين باالشااكي  إىل العراق..
  والســيد مرتضــد (34)وقــد ذهبنــا عــن ومجاعــ  مــن العلمــاء كالســيد يمــد صــادق القــزويين

  والسـيد حسـن األخ  واخـرون  إىل النجـف األشـري (10)  والشيخ جعفر الرشـق(35)القزويين
 لنأخذ منن التوجين ِف عملنا دد االشااكي . إىل السيد احلكيم 

قــال للســيد مرتضــد القــزويين  اذهــب وقــل فــوق اانـــّب  إ   واذكــر أن الســيد احلكــيم 
 خمالف لسشااكي   فان أصابك شيء فأوا أدمن جناتك.

وهكــذا رجــع الســيد مرتضــد القــزويين وذكــر الكــسي فــوق اانــّب ِف صــسن اضإمــاي احلســل 
   ـا  الفـان االشـااكي   وذلك ِف جملس حاشد  إن السيد احلكـيم والسـيد الشـ از  وغ 

                                                           

ي( رئـيس ا مهوريـ  عـاي 1952ي( رجـل دولـ  موـر   قلـب احلكـم علـد االـك فـاروق )1971ـ 1918( مجال عبد الناصر )33)
 ي( حم وفاتن1958)

   مـن أسـرال علويـ  جمـدها شـامخ ( اي  اهلل السيد يمد صادق بن السيد يمـد ردـا بـن السـيد هاشـم القـزويين ااوسـو  احلـائر 34)
وشـرفها بـاذخ  لـا تـاريخ حافــل بااكـاري وجسئـل األعمال.اعتقلتـن السـل ان الظااــ  ِف العـراق إىل يومنـا هـذا  و  يكـن منــن 

 خّب وال أثر  وعمره يناهز ااائ  سن ..
 ( سبقة ترمجتن.35)
ي أ هـاجر إىل العـراق ودرس علـد كبـار علمائهـا  1892هــ 1311اي  اهلل الشيخ جعفر الرشق  ولد ِف رشـة اضإيراويـ  عـاي  (36)

 ي.1974هـ متوز 1394توِف ِف كربسء ااقدس  رجب عاي 
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 وأخذ يبل للناس التفويل.
وبعد هذه القو   ألقـي القـبض عليـن بـأمر مـن )عبـد السـسي عـاري(  وأبعـدوه إىل بغـداد 

 لنجاتن حم جّناه اهلل. واىل تكرية  وقد عمل السيد احلكيم
ن النـاس كما قمنا أيضاً ببيان احلقائس للناس وبـان االشـااكي  علـد خـسي اضإسـسي  وكـا

 يتقبلون ذلك وينظرون إىل حكوم  )عبد السسي عاري( كسكوم  استعماري  دد اضإسسي. 
إىل أن هلــــك عــــاري بالوــــورال ااــــذكورال  وجــــيء بفســــم بدوــــن إىل بغــــداد باعتبــــار جنازتــــن 

 ودفنوه.
هـــذا وقـــد ذهبنـــا يومـــاً مـــع مجاعـــ  مــــن العلمـــاء كالشـــيخ جعفـــر الرشـــق  والســـيد صــــادق 

مرتضـد القـزويين  والسـيد حسـن األخ وغـ هم إىل بغـداد لزيـارال الشـيخ يمـد  القزويين  والسيد
لدراس  األمور ومناقشتها  ولكي يعمل علد احلّد من الظلم وا ـور ااوجـود   (17)ردا الشبييب

حي  كان فاال وائباً   وفاال ِف جملس األعيان  وفاال رئيس اجمللس العلمي العراقي وغ  ذلك  
 .وكان طيب النفس.

فرأينــاه وتكّلمنــا معــن حــول األودــاه  فقــال  إ  ال أملــك شــيئاً حيــ  ازداد األمــر ســوءاً 
 يوماً بعد يوي..

أ قــال  تــذكرن ا ن كــسي وــور  الســعيد  فــن  ذان مــرال قلــة لــن ِف جملــس األمــ  إوك 
 دكتاتور..

  أوا أو فقال  أيها الشبييب إذا ذهبة أوا وجاء غ   ذاك الوقة تعري من هو الدكتاتور
 الذين يأتون من بعد .

قال الشيخ يمد ردا الشبييب  وا ن أفهم معىن كسمن  ـ وال  فد ان هـذا ال يـدل علـد 
 أن وور  السعيد   يكن مستبداً  بل ان االستبداد ذو مراتب كما هو واد  ـ.

ووا أ قـــال الشـــبييب  إن ِف أيـــاي الشـــيوعيل جـــاء إىل داروـــا مجاعـــ  مـــن الشـــباا الـــذين كـــا
 يسمون أوفسهم بااقاوم  الشعبي  وطلبوا بنق وكاوة ِف الدار.

                                                           
ي ِف النجـــف االشـــري  شـــارك ِف ثـــورال 1889هــــ 1317الشـــيخ يمـــد ردـــا جـــواد الشـــبييب مـــن عشـــ ال بـــين اســـد ولـــد عـــاي  (37)

س  وأحـد األعضـاء البـارزين ِف حـزا االسـتقسل الـذ  ترأسـن العشرين وكان راب اً مع بعض شيوخ العشائر ِف الفران األو 
السيد يمد الودر  تقلـد وزارال ااعـاري ِف  ـس دوران وأصـب  عضـواً جمللـس النـواا ِف جـان دوران  تـوِف ِف بغـداد عـاي 

 ي.1966هـ 1386
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 فقلة لم  ااذا تريدوهنا؟ 
قالوا  إهنا متآمرال ووريد ياكمتها )وكان من سياس  الشـيوعيل ذلـك حيـ  كـاووا يـذهبون 

 هنا(.إىل الدور ويأخذون البنان األبرياء باسم ااؤامرال ويفعلون ِّبّن ما يشاؤون أ ياكوهنا وشأ
قال  قلـة  ال بـأس  فأجلسـتهم براويـ  الـدار  وجئـة إىل الـداخل واتوـلة بعبـد السـسي 

 عاري وذكرن لن القو .
فقــال  ا ن أرســل احلـــرس  فأرســل مجاعـــ  مــن احلـــراس الــوطنيل  فـــأخرجوا أولئــك بـــالقوال 

 والشدال.
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 الفصل الرابع : فترة البعثيين
 

 البعثيون
 جاء البعيفيون إىل احلكم..بعد القوميل واحااق عاري  

وقــد قــال )علــي صــا  الســعد ( ِف إذاعــ  بغــداد وكــان وزيــر الداخليــ   جئنــا إىل العــراق 
 بق ار اوكلو أمريكي..

 وأدفة أوا )حل السماه(  واسرائيلي أيضاً.
ألن هؤالء البعيفيل هم والئد األمريكان واالوكليز واضإسرائيليل وإن كاوـة احلوـ  األكيفـر 

قوــيدال مجيلــ  ِف مهرجــان مــيسد اضإمــاي أمــ   يل.. وقــد قــال األخ الســيد حســن للّبي ــاو
 الشه ال  وصف فيها البعيفيل  وسيأيت ذكرها ِف خامت  الكتاا بنذن اهلل تعاىل. ااؤمنل

أخـذاً طبيعيـاً بـأمر مـن  وقد مكر البكر وهو مركـز ااكـر والفجـور ألخـذ السـيد حسـن 
للمشاورال ِف  (39)ء وهم ي لبون من السيد حسن مسقاال البكر  فأرسل بعض الوجها(38)عفلس

 بعض ااواديع..
فـــذهب األخ إىل بغـــداد بوـــسبتهم إمتامـــاً للسجـــ   وهنـــاك وقعـــة ااشـــكل  بأخـــذه فـــوراً 
وإيداعن )قور النهاي ( َتة أشد أوواه التعذيب  حم اون بعد ما خرج من سجن النهايـ  إىل 

اهلل عليها( لرؤيتن  لكنها   تعرفـن لتغـّ  مسيـن تغـ اً غريبـاً  سجن بعقوب   ذهبة الوالدال )رمح 
علد أثر التعذيب القاسي  وقد رأية توويره بعـد كووـن ِف سـجن بعقوبـ  فلـم يكـن يظهـر اوـن 

 السيد حسن السابس.
لنجاتــن مــن ســجن البعيفيــل  هــذا  وقــد اهــتّم أصــدقاؤوا وعلــي رأســهم الســيد احلكــيم 

 ء والتوسل  وإال فقد كان مو ه اضإعداي حي  حكم البعيفيون بنعدامن.مضافاً إىل كيفرال الدعا
مــن البعيفيــل اطــسق ســرا  وفــرين  الســيد حســن  وكــاظم  وقــد طلــب الســيد احلكــيم 

                                                           

 .( ميشيل عفلس مسيسي خترج من فروسا بعد احلرا العااي  اليفاوي   من مؤسسي حزا البع 38)
 (.1979-1968ي( رئيس ا مهوري  العراقي  )1982-1916( أمحد حسن البكر )39)
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  وأطلـس سـراحهما بعـد أشـهر مـن  شّّب  وكان كاظم شـّب ال بيـب ا ـاط للسـيد احلكـيم 
 التعذيب..

 جـــاء البعيفيـــون إىل احلكـــم  أمـــا ااـــرال األوىل فقـــد وكاوـــة هـــذه القوـــ  ِف ااـــرال اليفاويـــ  الـــق
 سق وا ِف قو  مفول ..

وقد قاي البعيفيـون ِف العـراق بظلـم واسـتبداد غريـب   يسـبس لـذلك ميفيـل  فأخـذوا األبريـاء 
 من كل حدا وصوا.

 أما الفاال األوىل الق سق  البعيفيون فيها.. فأخذوهم وذهبوا ِّبم إىل السجن أو اضإعداي.
سء ااقدسـ  أخـذوهم إىل ااكتبـ  العامـ  حيـ  افاكمـ  أو فالسـجن أو اضإعـداي   وِف كرب

وقــد أخــذوا مــن يلــ  الســعدي  رجــسً كــان يســمد بوــاروخ الســعدي  وكــان مــن أشــد اانــافقل   
كمــا أخــذوا اخــر مــن بــاا ا ــان  وغــ ه مــن بعــض األحيــاء األخــر   وكاوــة عــدهتم قليلــ  

 جداً.

 التعذيب في السجن

  ان ِف الســـــجن كـــــان البكـــــر بنفســـــن حيضـــــر بعـــــض أوـــــواه ألخ الســـــيد حســـــن قـــــال ا
التعــــذيب  وكــــذلك أســــتاذه عفلــــس ااشــــهور  وكــــان عفلــــس هــــو الــــراب  بــــل الّبي ــــاويل وبــــل 

 البعيفيل  وأخ اً قتلن اهلل سبساون ودفن ِف بغداد.
وـذر   اون حينما كان ِف سجن البعـ  وَتـة التعـذيب القاسـي   وذكر األخ الشهيد 

إذا جناه من ذلك السجن الرهيب يكتـب كتابـاً حولـن  هلل )عزوجل( وتوسل باضإماي احلج  
 .. 

فلما خـرج مـن السـجن وفـّر مـن العـراق إىل سـوريا ولبنـان  حيـ  كـان مـن ااتوقـع أن يغـ  
البعيفيــون رأيهــم فيــن ويســجنوون مــرال ثاويــ  أو يقضــوا عليــن  اوشــغل مــدال  فــرأ  اضإمــاي ااهـــد  

 منن الكتاا الذ  وذره.. اهلل علين( ِف ااناي ف لب  )صلوان
ِف اانـاي تـذكرن النـذر..   قال األخ  كنة قد وسية وذر  ذلك  فلما رأية اضإمـاي 

 (.كلمة اإلمام المهديفكتب كتابن )
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  لكـــل معوـــوي ابتـــداًء مـــن الرســــول (20))الكلمممممة(كمـــا كتـــب مجلـــ  مـــن الكتـــب باســـم 
.. وقــد أدــاي إىل ذلــك كتابــاً ِف كلمــان اهلل ســبساون   إىل اضإمــاي ااهــد  األعظــم 

وبعــض الكتــب األخــر   وكــل كتبــن مجيلــ  )كلمممة ا ( وتعــاىل مــن األحاديــ  القدســي  باســم 
 ومنتسب  اوتساباً حسناً  فجزاه اهلل خ  جزاء افسنل.

 الشهادة

مـن السـجن   العـراق فـراراً مـن البعيفيـل وذلـك فـور إطـسق سـراحن غادر األخ الشـهيد 
فركب طائرال من بغداد إىل بـ ون  وبعـد إقـسه ال ـائرال وا ـروج مـن مسـاء العـراق أرسـل البكـر 
برقّيــ  إىل ال ــائرال بــالرجوه إىل بغــداد  العتقــال الشــهيد مــرال ثاويــ   لكــن ال ــائرال   تكــن بــأمره 

 حم ترجع.. وهكذا جناه اهلل عزوجل.
فس  جديدال من النشا  الديين ِف العديـد مـن فهاجر الشهيد إىل لبنان وسوريا  وبدء بو

 ..(22)دول العا 
 وأخ اً كان مو ه القتل ِف سبيل اهلل علد يد طغاال العراق )فردوان اهلل تعاىل علين(. 

                                                           
جملداً  طبع أكيفرهـا  والبـاقي علـد شـري ال بـع بـنذن اهلل تعـاىل  وسـنذكر القائمـ  التفوـيلي   25موسوع  الكلم  تشمل علد  (41)

 ِف اخر الكتاا. الناشر. اؤلفان الشهيد 
 رجل( و)الشجرال ال يب (. للتفويل راجع كتاا )حضارال ِف (41)
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 الفصل الخامس: في جملة من  حوال الشهيد

 من  خالقيات الشهيد

اصـــل الليـــل بالنهـــار جمـــداً ِف الدراســـ  وَتوـــيل العلـــوي  فكـــان يو  كـــان األخ الشـــهيد 
 بالكتاب  واا الع  والدرس والبس ..

 وكان دؤوباً ال يعري ع ل  أو ما أشبن.
و  يتــزوج  فاوــن قــد أوقــف وفســن ومجيــع أوقاتــن  دمــ  اضإســسي وا هــاد ااتواصــل والســفر 

 ااتكرر إىل خمتلف الدول  وكان ذلك مما  نعن عن الزواج..
 .(21)دا ااوجن( و)العمل األديب( وما أشبن ذلكوقد ألف مجل  من الكتب  كـ )األ

 مع العلويين
وِف ســـوريا ولبنــــان قــــاي باالرتبـــا  ااســــتمر مــــع العلــــويل وكـــاووا مليــــوول.. فأصــــدروا بعــــد 

 .  (21)ياوران ومباحيفان عديدال بياواً صرحوا فين بأهنم شيع  أهل البية

                                                           
 سيأيت ذكر مؤلفان الشهيد ِف اخر الكتاا. (42)
 (  وقد كتب الشهيد مقدم  علد بياهنم كالتا   راجع كتاا )ااسلمون العلويون شيع  أهل البية  (43)

ين اهلل تعــاىل لزيــارال بسـم اهلل الــرمحن الــرحيم  احلمـد لوليــن  والوــسال والسـسي علــد وبيــن  واألطهــار مـن عاتــن. وبعــد  لقـد وفقــ
هــ  أ زرن إخواونـا ااسـلمل )العلـويل( 1392شـعبان  7ـ  3إخواونا ااسلمل )العلويل( ِف ا مهوري  العربي  السوري  مـن 

ِف طــرابلس ـ لبنــان  وذلــك علــد رأس وفــد مــن العلمــاء بــأمر مــن مساحــ  اضإمــاي اجملــدد اارجــع الــديين أخــي  الســيد يمــد 
لـــن(  فالتقيـــة مماعـــ  مـــن أفادـــل علمـــائهم وميفقفـــيهم  وممـــوه مـــن أبنـــاء ااـــدن والقـــر  ِف جـــوامعهم الشـــ از  )داي ظ

وجمامعهم  وتبادلنا معهم ا  ب واألحادي   فوجدهتم ـ كما كـان ظـين ِّبـم ـ مـن شـيع  أهـل البيـة الـذين يتمتعـون بوـفاء 
فادـل مـن علمـائهم خـّب يوـدق ا ـّب  فمـن خسلـن يرفـع اضإخسط  وبراءال االلتزاي باحلس. وهذا البيان الـذ  أمجـع عليـن األ

إخواونا ااسلمون العلويون رؤوسهم فوق ما تبقد من دباا ال ائفي  ليقولوا كلمتهم عالي  مدويـ    إونـا كمـا وقـول  ال كمـا 
ألداء يقـــول عنـــا ااتقولـــون. هـــذا البيـــان الـــذ  يقدمـــن إىل الـــرأ  العـــاي أصـــساا الفضـــيل  مـــن شـــيوخهم هـــو وادـــ  وصـــري  

 داللتل 
بالواليـــ   وبعضـــهم ينتمـــي إليـــن بالواليـــ   األوىل  إن العلـــويل هـــم شـــيع  ينتمـــون إىل أمـــ  ااـــؤمنل علـــي بـــن أيب طالـــب 

 وبعضهم يرتفع إلين اوتماؤه النسيب أيضاً. والنسب  كسائر الشيع  الذين يرتفع اوتماؤهم العقيد  إىل اضإماي علي 
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لزمسئـــن   (22)الشـــاه مـــن قدرتـــن هـــذه  فّمـــرال قـــال وكاوـــة احلكومـــان ختـــاي الشـــهيد 
 الشسص الذ  يتمكن أن يؤثر علد مليوول ينبغي ُ شد منن.

 مع شيخ األزهر
ذهب فاال كوون ِف سوريا ولبنان إىل مور وتكلم مع شيخ األزهر وعلمائهم  كما اون 

  ووعـــده شـــيخ األزهـــر (25)لكـــي يعافـــوا بالتشـــيع ويوـــدروا فتـــاو  كفتـــو  الشـــيخ  الشـــلتون
    هلن لتكميل أمره.بذلك  لكن األجل 

 الحوزة العلمية الزينبية
ِف سوريا ـ وألول مـرال ـ حـوزال علميـ  عنـد مقـاي السـيدال زينـب )سـسي  وقد أسس األخ 

   وقــد أصـبسة من قــ  الســيدال زينــب )الحمموزة العلميممة الزينبيممة(اهلل عليهـا( ومساهــا باســم 

                                                                                                                                                                      

لشيع ( كلمتان ماادفتان ميفل كلمق )اضإمامي ( و)ا عفري (  فكل شيعي هو علو  العقيـدال  وكـل اليفاوي   إن )العلويل( و)ا
 علو  هو شيعي ااذهب.

و  تقولمموا لمممن  لقممى  لمميكم وأود هنــا ـ كــأ  مســلم لــن حــس احلســب  ـ أن ألفــة أوظــار الــذين يهملــون قــول اهلل تعــاىل  
الفـة أوظـارهم  إىل أوـن قـد اوتهـد عوـر التقـاطع  ــ94ــ سـورال النسـاء   السالم لست مؤمنمان تبتومون عمرل الحيماة المدنيا

 الذ  كان يسم  بالااشس بالتهم  وجاء عور التواصل الذ  ال يسم  ارور الكلم  إال عّب األدواء الكاشف .
                 وأسأل اهلل تعاىل أن يمع كلم  ااسلمل كاف  علد ما فين خ هم ورداه تعاىل  إون و  التوفيس.

 هـ     لبنان ـ ب ون1392/ ذ  القعدال احلراي / 11حسن مهد  الش از                   
ي  مـان 1979ي خلفـاً ألبيـن ردـا ثار عليـن الشـعب  تـرك الـبسد 1941ي( شـاه إيـران 1981ـ  1919يمـد ردـا ِّبلـو  )  (44)

 ِف مور.
أون يب علد ااسلم لكـي تقـع عباداتـن ومعامستـن علـد وجـن صـسي  أن  وهذا وص فتواه  قيل لفضيلتن  إن بعض الناس ير  (45)

يقّلــد أحــد ااــذاهب األربعــ  ااعروفــ   ولــيس مــن بينهــا مــذهب الشــيع  اضإماميــ  وال الشــيع  الزيديــ   فهــل توافقــون فضــيلتكم 
 علد هذا الرأ  علد إطسقن فتمنعون تقليد مذهب الشيع  اضإثين عشري  ميفس؟ 

  فأجاا فضيلتن
إن اضإسسي ال يوجب علـد أحـد مـن أتباعـن  اتبـاه مـذهب معـل  بـل وقـول  إن لكـل مسـلم احلـس ِف أن يقلهـد بـاد  : 2

ذ  بــدء أّ  مــذهب مــن ااــذاهب اانقولــ  وقــس صــسيسا  واادووــ  أحكامهــا ِف كتبهــا ا اصــ   واــن قّلــد مــذهباً مــن هــذه 
 رج علين ِف شيء من ذلك.ااذاهب أن ينتقل إىل غ ه  أّ  مذهب كان  وال ح

إن مــذهب ا عفريــ  ااعــروي اــذهب الشــيع  اضإماميــ  اضإثــين عشــري   مــذهب يــوز التعّبــد بــن شــرعا  كســائر مــذاهب  :1
أهل السن   فينبغي للمسـلمل أن يعرفـوا ذلـك  وأن يتسلوـوا مـن العوـبي  بغـ  احلـس اـذاهب معينـ   فمـا كـان ديـن اهلل ومـا  

ذهب أو مقوورال علد مذهب  فالكل جمتهدون مقبولون عنـد اهلل تعـاىل  يـوز اـن لـيس أهـس للنظـر كاوة شريعتن بتابع  ا
واالجتهــــــــــــاد تقليــــــــــــدهم  والعمــــــــــــل اــــــــــــا يقررووــــــــــــن ِف فقههــــــــــــم  والفــــــــــــرق ِف ذلــــــــــــك بــــــــــــل العبــــــــــــادان وااعــــــــــــامسن.                                

 التوقيع )يمود شلتون(
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 سسمي .تستوعب اليوي أكيفر من ألف رجل دين  من خمتلف البسد اضإ
( وقـد زرن أوـا مدرسـتن عنـدما مدرسة اإلمام المهمدي أسس ِف لبنان ) كما اون 

ذهبة إىل الكوية من طريس سوريا ولبنان  فكاوة اادرس  مجيل  منظم  وقد أصب  تسميذه 
 مجل  من رجال الدين والعلم وا هاد.

 إىل أفريقيا وأسس ِف أفريقيا مؤسسان ديني  عديدال. كما ذهب 
 سعي لبناء البقيعال
يـــذهب إىل احلـــ  كـــل ســـن  ألهـــداي تبليغيـــ  عاليـــ   وقـــد التقـــد بالســـعوديل  وكـــان  

ودــغ  علــيهم ألجــل تعمــ  البقيــع الغرقــد ووعــدوه بالســما  لتعمــ  البقيــع  وذلــك بعــد جهــد 
وتعـب كيفـ  ومناقشــان ويـاوران مــع كبـار رجـالم وفقهــائهم  لكـن بعــض ا هـان ِف العــراق 

ك بااال الكيف  واضإغراء وما أشبن  وكاوة ا معي  العراقي  الق منعة عن ذلـك منعة عن ذل
 أواساً من الشيع ! اعاوو  من حكوم  العراق.

وذان مـــرال وِف حـــوار عقائـــد  مـــع مجاعـــ  مـــن علمـــاء الوهـــابيل دار الكـــسي بينـــن وبيـــنهم 
وأمـره بنوـب علـي  مـد حول ا سف   فقال كب هم  يا فسن إذا أوزل اهلل جّبئيـل علـد ي

  مظهراً بذلك شدال تعوبن دد الشيع  والتشيع.  خليف  من بعده    اقبل منن !! 
 موكب التطبير

موكب الت ب  لرجال الدين والعلماء ِف كربسء ااقدس   وذلك أيـاي )عبـد  وقد أسس 
األخ ودــد شــعائره ااقدســ   وقــد رأيــة  الســسي عــاري( الــذ  كــان دــد اضإمــاي احلســل 

 الشهيد اوذاك حي  كان ي ّب هو وحيرض ا خرين علد الت ب .
وعزائــن   وقــد كــان عبــد الســسي عــاري يوــّر علــد التقليــل ممــا يــرتب  باضإمــاي احلســل 

حم اون منع ااكّّبان للس باء  وأذكـر ذان مـرال اهنـم رفعـوا ااكـّبان مـن أمـاي ا  يـب حـال 
 خ ابتن.

 المثوى األخير
ِف لبنان وقل جيفماوـن إىل قـم ااقدسـ  ودفـن ِف حـري  ألخ السيد حسن وبعد أن قتل ا

 السيدال معووم  )سسي اهلل عليها( وصلد علين اارجعان ااشهوران 
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 .(20)الكلبايكا 
 )رمحهما اهلل تعاىل(. (27)والنجفي

وقــد أخــذن لــن الفاَتــ  ِف أكيفــر الــبسد اضإســسمي   وِف مجلــ  مــن الــبسد غــ  اضإســسمي   
راه الـــبعض ِف اانـــاي وهـــو يســـ  مـــع ااسئكـــ  ِف صـــسن الســـيدال فاطمـــ  ااعوـــوم  بنـــة  وقـــد

 يريدون ال  ان إىل السماء. اضإماي موسد بن جعفر 
وقــــال ذلــــك الرائــــي  رأيــــة ذان مــــرال ِف اانــــاي اوــــن يــــوي القيامــــ  وإ  علــــد أبــــواا ا نــــ   

لـن فلـم يـده  واـا قلـة لـن  من ااسئك   فنظر االك ِف ديـوان  فسألة عن السيد حسن 
 هو كذا وكذا واون صاحب كتب )الكلم ( وكتاا )الشعائر احلسيني ( وغ ها..

قـــال االـــك  وعـــم إن هـــذا الشـــسص معـــروي هنـــا بــــ)صاحب الشـــعائر( وهـــو مـــع األوبيـــاء 
.. 

 وهذه الرؤيا تدل علد أ ي  كتابن )الشعائر احلسيني (.
حيشــره مــع يمــد والــن ال ــاهرين  وأن يوفقنــا مجيعــاً وســأل اهلل عزوجــل أن يتغمــده برمحتــن و 
  دم  اضإسسي وااسلمل  اون مسيع جميب.

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 
 

                                                           
 .د ردا الكلبايكا  اي  اهلل العظمد السيد يم (46)
 .اي  اهلل العظمد السيد شهاا الدين اارعشي النجفي  (47)
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 (48)خاتمة 
 

 المهرجان العظيم في ذكرى ميالد اإلمام  مير المؤمنين 

 المهرجان الكبير

يفـ  رسـول اهلل اقاا شهر رجب  حي  يوادي اليوي اليفال  عشر منن ذكر  مـيسد خل
 وب ـــل اضإوســـاوي  اضإمـــاي علـــي أمـــ  ااـــؤمنل فأصـــدر ايـــ  اهلل العظمـــد الفقيـــن اارجـــع  

السيد م زا مهد  الشـ از  ـ والـد الشـهيد ااعظـم ـ قـراراً إىل أهـا  كـربسء ااقدسـ  حيـيفهم فيـن 
اناسـب  ا الـدال  بنقام  احتفال ديين عظيم  يكون األول من ووعن ِف تاريخ العراق كلن  ِّبذه ا

 وكان الدي من إقام  هذا ااهرجان الكب  هو 
 .  إحياء ذكر  ميسد اضإماي 1
 ومواقفن ااشرف  ِف اضإسسي.   التسدث عن فضائلن 2
  بـــــّ  رو  الـــــوعي واليقظـــــ  ِف النـــــاس  وتنبـــــيههم علـــــد أخ ـــــار الشـــــيوعي  ومســـــاوئها 3

  ومفاسدها  ودفعهم إىل ياربتها والوقوي ددها.
وهنـا بـدأن اللجنـ  ـ ااكّلفـ  بنقامـ  االحتفـال ـ أعمالـا قبـل الـذكر  بشـهرين  واختـذن  

 ا  وان التالي  
  تــزيل شــواره كــربسء ااقدســ  مــن أّولــا إىل اخرهــا اظــاهر الزينــ  والبشــر   كاألدــواء 1

اق النوـر.. ومـا االّوو  واألزهار وااناظر ال بيعي  وسا ا دران باألقمش  الفـاخرال وووـب أطـو 
 شابن ذلك.

                                                           
 .؟؟؟71 -45أخذوا هذه ا امت  من كتاا )حضارال ِف رجل( للسيد عبد اهلل الامشي  ط  (48)
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  عمــل متاثيــل ومتيفيليــان دينيــ  مســتلهم  مــن التــاريخ اضإســسمي اجمليــد  فمــيفًس  ووــب 2
باعتبار أن والدال  متيفال خشيب كب  للكعب  ااشرف   ـ حبجم الكعب  ـ ِف ساح  اضإماي علي 

 َتققة فيها.  اضإماي 
مــن الوهــابيون عنــد احــتسلم للسكــم ِف كمــا ووــبة متيفــاالً رائعــاً للبقيــع ااقــدس الــذ  هد
 احلجاز  وكان التميفال  يّفل البقيع قبل الدي ـ طبعاً ـ.

وكاوـــة هنـــاك متاثيـــل أخـــر   رائعـــ  ِف الوـــنع  بديعـــ  ِف ا مـــال  ممـــا يقوـــر القلـــم عـــن 
 وصفها.
  توجين الدعوال إىل الشسويان الديني  والعلميـ  والسياسـي  ِف العـراق  اـا فـيهم سـفراء 3

 دول اضإسسمي   ومعظم الوزراء  وكبار الرمسيل ِف الدول  وا ي .ال
كمــا تقــاطرن الوفــود مــن خمتلــف ااــدن العراقيــ  إىل مدينــ  كــربسء ااقدســ  اناســب  ااــيسد 

 السعيد.
  ووـــب مكــــّبان الوــــون ِف شـــواره كــــربسء ااقدســــ  وأســـواقها حــــم يســــمع ا ميــــع 4

 صون ا  باء ِف االحتفال.
ان الذ  أقيم فين االحتفال فهـو )احلسـيني  ال هراويـ ( الواقعـ  مـوار صـسن سـيدوا أما ااك

 وهي حسيني  فسم  البناء  واسع  األرض.. وموالوا أيب عبد احلسل 
رجــب ـ أ  ليلــ  ااــيسد ااقــدس ـ كــان كــل شــيء جــاهزاً.. وكاوــة مدينــ    13وِف ليلــ  

إليهـا مـن خمتلـف ااـدن والـبسد  وكاوـة كـربسء كربسء متوج ِف حبر من ا ماه  الق توافـدن 
 تسب  ِف وور ودياء  حم كأن الليل هنار.

وافتــت  ااهرجــان بوــورال طبيعيــ   وتليــة كلمــ  مــن قبــل ايــ  اهلل العظمــد الشــ از  ـ والــد 
  كمــا َتــدث ِف ااهرجــان الكاتــب الشــهيد ااعظــم ـ ومــن قبــل ايــ  اهلل العظمــد احلكــيم 

 اق صاحب موسوع  )اضإماي علي صون العدال  اضإوساوي (.ااعروي جورج جرد
 موقف الشيوعيين من المهرجان

أما الشيوعيون فقد أدركوا ما حيملن هـذا ااهرجـان العظـيم مـن ريـا  عاتيـ  سـوي تكسـ   
وجــودهم وتــذروهم ذرو الريــا  الشــيم.. فســاولوا منــع إقامــ  هــذا االحتفــال وبــذلوا جهــوداً ِف 

 الزعام  الديني  أثبتة وجودها وهزمة الشيوعيل.سبيل ذلك  إال أن 
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وعنــدما فشــلوا ِف منــع ااهرجــان قــرروا إثــارال الفودــد واالدــ راا ِف االحتفــال  حــم ال 
يتسقــس الــدي اانشــود مــن إقامتــن  فلجــأوا إىل أســلوا ا ــداه والــدجل وبــذلوا أمــواالً طائلــ  

مـن أرسـلة إلـيهم متهيـداً لـدخولم  واست اعوا أن حيولوا سراً علد ب اقـان الـدعوال مـن بعـض
ِف قاع  االحتفال.. إال أن األوباء تسربة إىل  نـ  االحتفـال  فقـررن أن َتـول دون دخـولم 

قـــد رّف فيهـــا رو   ِف القاعـــ   واوتشـــرن العناصـــر الشـــاب  ـ الـــق كـــان الشـــهيد الشـــ از 
نهنم كـاووا معـروفل عنـد التضـسي  وا هـاد ـ علـد أبـواا القاعـ  انـع الشـيوعيل مـن الـدخول فـ

أهـــا  كـــربسء  وعنـــدما جـــاء أولئـــك اارتزقـــ  للـــدخول ِف االحتفـــال  ابتـــدرهم الشـــباا ااـــؤمن 
ومنعــوهم مــن الــدخول  فــأبرزوا ب اقــان الــدعوال فمــا كــان مــن الشــباا إال أن مزقــوا الب اقــان 

 ِف وجوههم وردوهم علد أعقاِّبم خائبل.
 .وهكذا فشل الشيوعيل للمرال اليفاوي 

 وا ن.. لننتقل إىل قاع  االحتفال لنست لع األخبار.. 
ــــاء واحــــداً تلــــو ا خــــر ضإلقــــاء كلمــــاهتم وقوــــائدهم بااناســــب   عريــــف احلفــــل يقــــّدي ا  ب

 السعيدال  وا ماه  تبد  مشاعرها ال يب  ااه هذا وذاك.
ر وحدثة الضج  وارتفعة التافان عندما وقف عريـف احلفـل وأعلـن للجمـاه  أن الـدو 

 .قد وصل إىل شهيدوا ااعظم اي  اهلل العظمد السيد حسن الش از  
لقد فقدن ا ماه  هدوءها ووفذ صّبها وكأهنا كاوة علد موعد معن وكأهنا كاوة تعـد 

 الدقائس واليفوا  لشروق طلعتن الغرّاء علد منّو  ا  اب .
ِف الاحيــب بالقائــد لقــد كــان التوــفيس علــد أشــّده  حــم كــأن األعمــدال وا ــدران تشــاك 

 الب ل.
حييـــي ا مــاه   ملوحــاً بيــده  شـــاكراً لــم عــواطفهم ا ّياشـــ   ووقــف الشــهيد العظــيم 

 ومشاعرهم االتهب .
لقـــد كـــان ااوقـــف حساســـاً جـــداً  حيـــ  كـــان االحتفـــال حساســـاً جـــداً  فالقاعـــ  تضـــم 

 شسويان ديني  وشعبي  وأدبي  وسياسي  وعسكري .
الشـيوعي  وتنّفـروا منهـا بعـد أن رأوا ـ بـأعينهم ـ مسـاوءها وتوـرفاهتا  والنـاس قـد امشئـزوا مـن

 احلاقدال علد الشعب.
 وااؤمنون حيبسون أوفاسهم لإلصغاء إىل عا  ديين معروي بووالتن الب ولي .
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 وأما الشيوعيون فقد فشلوا وطردوا واهنزموا من الساح  خائبل.
مـاي الشـهيد؟ وكيـف يوـب جـاي غضـبن ِف هذا ااوقف احلساس  تر  مـاذا سـيتسدث اضإ

 علد الشيوعي  والشيوعيل؟ بالرغم من استماعهم إلين خارج القاع !
وكان يـافة كـربسء ـ يـوي ذاك ـ )عبـود الشـوك( قـد أحـّس بـا  ر فأصـر ـ قبـل االحتفـال ـ 
اقابلــ  ايــ  اهلل الشــهيد لكــي يقنعــن بتسفيــف الجــوي  إال أن اضإمــاي الشــهيد رفــض االجتمــاه 

ن.. فهّدد افافة انع إقام  االحتفال إن   ير القوـيدال الـق ينـو  السـيد الشـهيد إلقاءهـا.. ب
 فرفض السيد ذلك  ألون كان يعلم أن افافة سوي ال يسم  بنلقاء ميفل تلك القويدال.

وِف هــذا اجملــال كــان موقــف أعضــاء  نــ  االحتفــال حرجــاً جــداً بــل إلغــاء االحتفــال وبــل 
 بنراءال قويدتن للمسافة. إقناه الشهيد

وتقـــــــدي األعضـــــــاء إىل مساحـــــــ  الشـــــــهيد ااعظـــــــم يرجـــــــون منـــــــن الســـــــما  الراءال قوـــــــيدتن 
للمســـافة.. وأخـــ اً.. وافـــس مساحتـــن وبعـــ  بـــبعض األبيـــان الـــق   تكـــن فيهـــا حـــّدال الســـيف 

 وصاعق  الكلم  إلين وألقد افافة وظرال عليها فراها ال َتارا سياس  الدول .
لكبـ  فقــد ألقـد قوـيدتن بكاملهــا وكـان قـد حفـة األبيــان الناريـ  عـن ظهــر أمـا شـهيدوا ا

قلب وقال كل ما أراد  بكل شجاع  وبسال   مما أثار وقم  افافة ـ وكان حادراً طبعًا ـ وكاد 
أن ينهــــي االحتفــــال ويفســــد علــــد الســــيد كلمتــــن وقوــــيدتن.. إال أن عظمــــ  اجمللــــس وفسامتــــن 

 عبي  حالة دون ذلك.وتواجد األفراد الرمسي  والش
 وا ن.. تعالوا وستمع إىل ما قالن السيد الشهيد.. ِف كلمتن وقويدتن 

 بسم ا  الرحمن الرحيم

 ..السسي علد ب ل اضإسسي  وربيب القران  علد أم  ااؤمنل
 .السسي علد عظيم اليفائرين  وإماي ا الدين أيب عبد اهلل احلسل 

 ..أ السسي علد احلفل الكر(
 وعلد ااسلمل مجيعاً ِف أق ار األرض  وأكناي البسد.

 أيها احلشد الكر( 
  ومسـ  القـران وأول ووـ  لإلسـسي  إونا علـد ميعـاد  مـع وليـد الكعبـ   وربيـب يمـد
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وإذ عتفل الليل  بذكر  ميسده اايمـون لنجـدد عهـدوا بـن  ووسـتمد مـن حياتـن العـامرال بالـد  
أرواحنـــا بالعقيـــدال واليقـــل.. وجنعلـــن قـــدوال صـــاحل  وقتـــد  بب والتـــن  ِف واضإ ـــان شـــعل  تغـــذ  

ـــادين العلـــم والشـــجاع  والســـساء واليفبـــان واضإخـــسط  وتـــوف  حقـــوق الشـــعب ومكافســـ   مي
 ااستغلل..

  جمموعـ  مـن الب ـوالن  واليفـوران التسريريـ   دـد أعـداء وحي  إن حياال اضإماي علي
وســــان  ويذهلـــن عــــن التفكـــ   ِف وجــــوا االقتـــداء بــــن  اضإوســـاوي  والشـــعوا  ممــــا يـــده  اضإ

  إال إذا وقــف علــد وق ــ  لــذلك  اليســت يع اضإوســان أن يســ  علــد منهــاج أمــ  ااــؤمنل 
االو سق لعظمتن الق هي فوق احلدود وأوسع مـن األفكـار  فعلينـا قبـل كـل شـيء أن وعـري   

وت أطأ لن العظماء  إجسالً  هذا الب ل العظيم الذ  ختشع لن األجيال كيف أصب  علي
 وإكباراً.؟!

  بلـــذ هـــذا اارتبـــ  الرفيعـــ   ألوـــن كـــان مســـلماً ي بـــس أحكـــاي اضإســـسي  فكـــان إن عليـــاً 
  وكـان أعــدل احلــاكمل  ألن أعظـم ا الــدين  ألوـن كــان أعظـم النــاس إ اوــاً بـاهلل وبرســولن

ذليل  حــم يأخــذ لــن احلــس اضإســسي أمــره بالعــدل واضإحســان  وكــان يقــف ماوــب الضــعيف والــ
من القو  الغشـوي  ألن اضإسـسي ي الـب حبـس ااظلـوي الضـعيف  وكـان ينـاد  باسـم ال بقـان 
الكادحـــ   ويقــــاره ااافـــل الــــذين َتّكمـــوا علــــد الشـــعب باســــم الشـــعب  مــــن أميفـــال معاويــــ  

 وزباويتن  ألن اضإسسي ال يردد باالستغسل واالستعباد.
هـو  لفضـائل والكمـاالن  رهينـ  وظـاي اضإسـسي  فعلـي   من افكلما جنده ِف علي

أمـــ  ااـــؤمنل الـــذ  طّبـــس اضإســـسي علـــد وفسن فأصـــب  علـــيَّ العوـــور  وإمـــاي ا الـــدين  فهـــو 
ذلـك الب ـل  ااسلم النموذجي  الذ  يعرفنا أن اضإسسي هـي ال اقـ  الـق خلقـة مـن علـي

 مد  الدهور..ا بار  الذ  رّكز للعدال  اضإوساوي   راي  خّفاق  
  يـــب أن يعـــي  كمـــا عـــا  هـــو  ســـعيداً جميـــداً  فمـــن يعـــاي بعظمـــ  أمـــ  ااـــؤمنل

  دسي  احلس والدين  فعلين أن ي بس اضإسـسي علـد وفسـن  ويسـعد و ون كما مان هو 
 ِف ت بيقن علد اجملتمع.

كيـف      هذا الرجل العظيم  الذ  اعاي بن العا   مميـع طبقاتـن وأدياوـن  وـر وعليّ 
كّرس حياتـن الغاليـ   وكيـف دـّسد اجموعـ  مؤهستـن  لإلعـسء كلمـق  )ال إلـن إال اهلل يمـد 
رســول اهلل(  ولــو شــاء أن يعـــي  امّباطــوراً مافــاً الســـت اه  ولكنــن أف إال أن يعــي  مســـلماً  
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  الـق خضـع لـا ـ إىل هـذه الدرجـ  ـ ميفـل ومن هنا وعري عظم  اضإسسي والقـران والرسـول
 ا الب ل العااي العظيم.هذ

ِف اتبــــاه منــــاه  اضإســــسي  أيهــــا الســــادال  إن علينــــا أن وقتــــد  بنمامنــــا أمــــ  ااــــؤمنل
وقواوينن  وعلينا أن وعتقد بأن لإلسسي مسؤولي  كب ال علد ااسلمل ولقد قـاموا بـأداء واجـبهم 

كـل فـرد منـا أن يقـوي خ  قياي  حم شاء اهلل أن تقع هذه ااسؤولي  علينا  فمن الواجب علد  
بأداء هذه الرسال  ا الدال  حم يسلمها إىل األجيال القادم   دون أ ا َتريف أو تزوير  ولقد  
كـــان ااســـلمون يـــوي أن بعـــ  فـــيهم النـــيب األعظـــم  بـــل كتلتـــل كب تـــل  الفـــرس والـــروي  وقـــد 

لـــ  الغربيـــ   وِف أصـــب  موقفنـــا مـــن العـــا  كمـــوقفهم  فقـــد أصـــبسنا بـــل الكتلـــ  الشـــرقي   والكت
وسعنا أن وـتسلص منهمـا وونتوـر عليهمـا ميفـل ابائنـا األقـدمل  فـنهنم   يكووـوا مسئكـ   وال 
أجنّــ   ولكــنهم كــاووا مســلمل  ومــم اســت عنا أن وكــون مــيفلهم مســلمل  فــنسن ســادال العــا  

 والعا  يس  وراءوا.
   (49)ى النمماسوكممذلج جعلنمماكم  مممة وسممطا لتكونمموا شممهداء علمموقــد قــال تعــاىل  

فعلينا أن وعي  كما أراد اهلل وس ا  ال شرقي  وال غربي   فس الشرق ينجينا وال الغرا ينقـذوا  
وإمنـــا النجــــاال لنــــا ولشـــعوا األرض ِف اضإســــسي.  واالســــتعمار ال  شـــد مــــن أ  شــــيء كمــــا 
 شـــــد مـــــن اضإســـــسي  فاوـــــن الـــــدين احلقيقـــــي الزاحـــــف الـــــذ  يتوّســـــع بنفســـــن ويهـــــدد الظلـــــم 

 ستغسل بااو  األسود..واال
ان الشـرق »فهذا )بول امشيد( الرّحال  األاا  الكب  ِف كتابـن )اضإسـسي قـوال الغـد( يقـول  

اضإسسمي يتسّفز للسي رال بعد التسلص مـن السـيادال األوربيـ   ألوـن  لـك فعـسً مقومـان القـوال 
ال  ووحدال اهلل  وغّ ة ِف الغد فنذا اجتمعة هذه القو  وتآخد ااسلمون علد وحدال العقيد

ثروهتم ال بيعي  حاج  عددهم ااتزايد  كان ا  ر اضإسسمي منذراً بفناء أوروبا وبسيادال دعـوال 
 .«عااي  ِف من ق  هي مركز العا  كلن
لقــد كنــا  ــوَّي بشــعوا خمتلفــ   ولكننــا بعــد االختبــار    »وهــذا )لــوروس بــروان( يقــول  
لكـن ا  ـر احلقيقـي كـامٌن ِف وظـاي اضإسـسي  وِف قدرتـن علـد جند مّبّرا  ايفل هـذا ا ـوي.. و 

 .«التوسع واالخضاه  اون ا دار الوحيد ِف وجن االستعمار األورويب

                                                           
 .143سورال البقرال   (49)
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فاضإسسي ـ كما اعاي هؤالء ـ قوال تقهر االستعمار وتزحين عن البسد  لـذلك جعـل يعمـل 
ـــرق بـــل اضإســـسي وااســـلمل حـــم اليبقـــد جمتمـــع إســـسمي ِف بـــس د اضإســـسي  فيســـهل لـــن ليّف

اســتعمارها مــم شــاء  ولــذلك أخــذ يرمــي اضإســسي بالرجعيــ  وا مــود قــائًس  اوــن  نــع الشــعوا 
 عن العلم والتقدي واحلضارال واادوّي   ولقد سسس االستعمار الكافر ـ واحلمد هلل ـ .

ي ولكن علينا أن وستيقة وعاسـب االسـتعمار فيمـا قـال  ووقـول لـن  كيـف يكـون اضإسـس
 رجعياً وهو أول مبدأ دعا إىل العلم واحلضارال؟ 

 أوليس اضإسسي هو الذ  يقول  
هل يستوي الذين يعلمون والذين   يعلمون (51). 
يرفع ا  الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

(51). 
وتلج األمثال نضربها للناس وما يعقلها    العالمون

 ؟ (52)
 هو الذ  يقول    أوليس النيب األعظم

 «..طلب العلم فريض  علد كل مسلم ومسلم »
 .«اطلبوا العلم من ااهد إىل اللسد»

ســلو  عــن »أراد أن يعلــم شــعبن مسحــ  الفضــاء حيــ  يقــول   أولــيس أمــ  ااــؤمنل 
 .«طرق السماوان فن  أعلم ِّبا من طرق األرض

ولــــو شــــئة »عنــــدما قــــال     حــــاول اســــتسراج طاقــــ  الكهربــــاءأولــــيس أمــــ  ااــــؤمنل 
؟ ولكـن النـاس أبـوا عليـن إال أن يظلّـوا «الستسرجة من هذا الشسل ووراً يستضيء منـن العـا 

 ِف متاهان ا هل والضسل.
ولقــد بلغــة احلضــارال اضإســسمي  إىل حيــ  تتســدث عنهــا )الد  ايفلــل( حينمــا تقــول  

وبــا حــم اليــوي رهــل اضإســسي  ألن إن بغــداد ِف عوــره الــذهيب كــان بلــد العلــم واليفقافــ   وأور »
ااسـلمل حفظــوا العلــم حـم أخذتــن مــنهم أوروبـا  وال أظــن أحــداً ينكـر هــذه األيــاد  البيضــاء 
الق أسدوها إىل العا .. إن البنايان ااستلف  ِف إسباويا أكّب شاهد علد حضارهتم  حم إن 

                                                           
 .9سورال الزمر   (51)
 .11سورال اجملادل    (51)
 .43سورال العنكبون   (52)
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باقرال  ِف التـاريخ والفلسـف  والشـعر وساء ااسلمل   يتسّلفن عن ركب التقدي فقّدمن للعا  ع
 .«والبسغ  وسائر الفنون والعلوي

فاوظروا إىل هؤالء كيف يعافون حبضارال اضإسسي وتفّوقن الرائـع ِف العلـوي واليفقافـ  واادويـ   
أ يقولون لنا  إن اضإسسي رجعي متزّمة  حم عّ م ديننا وجمدوا وكرامتنا بأيدينا فيسـهل لـم 

 ماروا مم شاؤوا! بعد ذلك استع
ولكــــــن يــــــب أن وعــــــري أن اضإســــــسي تقــــــدمي! والرجعيــــــون هــــــم ااســــــتعمرون وأذوــــــاا 

 ااستعمرين. 
 ـ توفيس ـ.

وهذا الدكتور )وشارلس( الذ  كان من أكّب العلماء عند ما سئل عن ووه البس  الذ  
 سيسظد بأعظم تقدي ِف النهاي ؟ 

حيــ   وســوي يــأيت اليــوي الــذ  يــتعلم قــال  ســيسدث أعظــم االكتشــافان ِف النــواحي الرو 
فيــن النـــاس أن األشــياء اااديـــ  ال الــب الســـعادال  وإهنــا قليلـــ  النفــع ِف جعـــل الرجــال والنســـاء 
أقويــــاء قــــادرين علــــد اضإبــــداه  وعندئــــذ ســــوي َتــــول علمــــاء الــــدويا معــــاملهم إىل دراســــ  اهلل 

التقدي أكيفر مما شاهده ِف  والوسال  وعندما يأيت هذا اليوي سيشاهد العا  ِف جيل واحد من
 األجيال األربع  السابق .

هــذه هــي تقدميــ  اضإســسي الــق اعــاي ِّبــا غــ  ااســلمل  ولكــن االســتعمار ال يعــري إال 
 أغرادن وأطماعن.

وكذلك االستعمار جعل يّتهم اضإسسي بأون مبدأ دمو  قاي بالسيف وال يردـد بالسـسي! 
حبس  أن ال سسي إال ِف اضإسسي  وور  أن النيب األعظم  ولكننا عندما وراجع التواريخ  وعري

   ِف بــدء الــدعوال عــا  كأخيــن ااســي  يــدعو إىل اهلل باحلكمــ  وااوعظــ  احلســن  فلمــا
هـــاجر إىل اادينـــ   وكيفـــرن ااـــؤامران دـــده ودـــد اضإســـسي وااســـلمل أذن اهلل لـــن بالـــدفاه ِف 

الممذين  ظلممموا وان ا  علممى نصممرهم لقممديرُاذن للممذين يقمماتلون بممأنهم ا يــ  الكر ــ   
  فااســلمون كــاووا يقولــون ربنــا  (53)اخرجمموا مممن ديممارهم بويممر حممق     ن يقولمموا ربنمما ا 

بالـدفاه عـن وفسـن وعـن  اهلل  ولذا قاي ااشركون يهامجوهنم بالسيف  فقـاي النـيب األعظـم 

                                                           
 .41ـ  39   سورال احل (53)
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 ااسلمل.
فوجـــدوا   عهـــد الرســـول األعظـــم وقـــد أحوـــينا الضـــسايا مـــن ااشـــركل وااســـلمل ِف

 عددهم أقل بكيف  من ألف وأربعمائ  رجل!.
 وهل قامة ثورال جذري  عااي  كيفورال اضإسسي ِّبذا العدد القليل من الضسايا؟ 

 كس.. ولكن ااستعمرين ال يشعرون.
 ـ توفيس ـ.

ف ماوـب وكذلك االستعمار  جعل يـّتهم اضإسـسي بأوـن يـدعو إىل الرأمساليـ  الفاشـل   ويقـ
 الغين ليسلب العامل والفق  ويكّون االق اه وال بقان..

وســ ال األئمــ   ولكــن بــل أيــدينا دســتور اضإســسي  القــران اجمليــد  وســن  النــيب األعظــم 
أ التــــواريخ وهــــي َتــــدثنا  إن اضإســــسي لــــيس رأمساليــــاً  وال اشــــااكياً  وإمنــــا هــــو  ال ــــاهرين 

اتــن  الفقــ  الــذليل عنــده قــو  عزيــز حــم يأخــذ حبقــن  اضإســسي فسســب  واضإســسي مســتقل بذ
 والقو  العزيز عنده دعيف ذليل حم يأخذ منن حقوق الناس.

واضإســسي ال يــده الوــرائف ماوــب القوــور  وإمنــا حيقــس العدالــ  وااســاواال الكــاملتل كمــا 
ال يب لــن    )إمنــا أوــا رجــل مــنكم    مــا لكــم  وعلــّي مــا علــيكم  واحلــسقــال أمــ  ااــؤمنل 

 شيء(.
يــر  أوــن لــن    )أ ــا رجــل مــن ااهــاجرين واألووــار  مـن أصــساا رســول اهلل وقـال

الفضـــل علـــد ســـواه  فـــنن الفضـــل غـــداً عنـــد اهلل  وااـــال مـــال اهلل  يقّســـم بيـــنكم بالســـوي   وال 
 فضل ألحد علد أحد(.

ِف قـــاموس  ولقـــد قـــاي اضإســـسي اكافســـ  اضإق ـــاه بأســـلوبن الرصـــل  حـــم   يبـــس لـــن اســـم
يكتــب إىل واليــن قــائس  )وال تق عــن ألحــد مــن حاشــيتك  ااســلمل  وهــذا أمــ  ااــؤمنل 

 وخاصتك ق يعا.. وعيبن عليك ِف الدويا وا خرال(..
واضإســسي هــو اابــدأ الوحيــد الــذ  اســت اه أن ال يبقــي ِف اجملتمــع اضإســسمي فقــ ا  فلمــا 

  يقبلها أحد من ااسلمل.مجعوا زكاال أفريقيا وعردوها علد الناس   
وأخــــ اً جعــــل االســــتعمار يقــــول  إن اضإســــسي يســــبب التفرقــــ  وينــــاد  باســــم العوــــبيان 
ال ائفي  والعنوري ! وعندما ونظر إىل ااسلمل  جند سلمان الفارسي وبسل احلبشي وصـهيب 
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 ن م  لــ ددوا بــأعلد أصــواهت الرومــي وأبــاذر العــريب  كلهــم واقفــل خلــف النــيب العــااي 
 كممرمكم عنممد ا   تقمماكم

  وال فضــل لعــريب علــد عجمــي وال ألبــيض علــد أســود  إال (54)
 بتقو  اهلل.

 ـ توفيس ـ.
أيها السادال  لقد كان االستعمار يلّفس األكاذيب دد اضإسـسي وااسـلمل  عنـدما أحـّس 

علــد اضإســسي أن اضإســسي هــو القــوال الوحيــدال الــق تقــاوي االســتعمار وَتّ مــن  فــأراد أن يقضــي 
وعلـــد ااســـلمل مجيعـــاً  لـــذلك جعـــل يـــدعووا إىل األفكـــار الضـــّيق  واألهـــواء واالااهـــان الـــق 

 تفّرق الوفوي  وَتدث االوشقاق 
 فممممي كممممل يممممومر جاءنمممما مسممممتورد  

 
 لمبمممممادت فشممممملت بكمممممل نظمممممام 

 فكأننمممممما شممممممعب بممممممدون قيممممممادة 
 

 كمممممي نسمممممتعيد قيمممممادة األقمممممزام 
  و مممممما دروا:  ن العمممممرا  بدينممممم  

 
 بشممممممممعب  وبجيشمممممممم  المقممممممممدامو  

 خير من الشر  الكفور وكل مما 
 

فمممممي الومممممرب ممممممن  فمممممج وممممممن  
  جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرام

 
  سممالمنا شممرع الحيمماةر ونهجهمما

 
 نهمممل البال مممة منهمممل األحكمممام 

 فعراقنممما مهمممد الحضمممارة والتقمممى 
 

 والعلممممممم واألمجمممممماد واإلسممممممالم 
  سالمنا  ممل الشمعوب ومجمدها 

 
 ومنارهمممممما فممممممي حالممممممج األيممممممام 

 الميممول فلمم تجممد  سمالمنا فمو  
 

 فيمممم  المبممممادت مممممو   األقممممدام 
وعم لقد عري االسـتعمار كـل ذلـك  ولكـن أراد أن يـّرد ااسـلمل مـن اضإسـسي  وبـالرغم  

منــن فاضإســسي ديــن ا مهوريــ  العراقيــ   وديــن الشــرق اضإســسمي  وديــن ااســلمل مجيعــاً أينمــا  
حسي )برواردشـو( اافكـر الشـه  حيـ  كاووا  والبد لإلسسي أن يتقدي ويتوسع حم يتسقس أ

 قال  
)لــن ينــتع  العــا  مــن كبوتــن إال إذا أخــذ بتعــاليم الدياوــ  اضإســسمي   والبــد منــن إىل هــذه 
النتيج   إن اليوي الذ  ور  الشعوا فين عام   جمتمع  علد بسا  واحد عادل  ترفري علين 

 قريب  وقريب جداً...( . راي  الدين اضإسسمي خّفاق   مرفوع  الرأس عالياً لو
وأوّد أن أردد هذا ااعىن ِف مق وع  من الشعر احلر أخاطب ِّبا أول ووـ  لإلسـسي علـي 

  بن أيب طالب 
                                                           

 .13سورال احلجران   (54)
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 فو  الجميع
 وِوفق آمال الجميع

 سيظل دينج سائران .. نحو األمام
  لى األمام ..
  لى األمام ..

 حيث السعادة والسالم
 

 في عيد مولدك السعيد
 العزم التليد سنجدد

 وننشر األمل الوئيد
 ونفض  سوار الحديد

 ونجوب بحران 
   يميد

 لنخلق البلد الجديد
 في ظل قرآن مجيد

 بظهور  ائبنا
 المؤمرل ..

 مهدينا الموعود
 واألمل المشرد

 في القفار
 

 سيدافع الصاروخ
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 عن  يماننا 
 ستنور األقمار
 عن قرآننا 

 فترفرف الدنيا
 بظل كياننا
 الرحمان رمز قيامنا وسنجعل

 وسنجعل القرآن رمز شعارنا
 لنفضر مشكلة الحياة
 ونعيد مأساة الطواة
 ونبيد من كرة التراب
 موا   المستعمرين ..

 والطامعين ..
 والداخلين .. على بالد المسلمين

 
 

 سنحكرم القرآن في العهدين 
 ـ توفيس واستعادال ـبعد )الكرملين(                         

 ونحطرم الرجعية الحمراء
 والمستهترين

 لنحرر الشعب األمين
 والكادحين

 من الطواة المجرمين
 ونجعل الوحي المبين
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 منهاج درب الثائرين
 

 
 وسيخبر )الصهيون(

 (55)ديوول ا ثيم 
  ن الجحيم

  تى بأيدي المسلمين
 ليفر وه على الطواة

 ويطهرروا 
 كرة التراب من العذاب

 
 فو  الجميع

 فق  حالم الجميعوو 
 سنطبرق اإلسالم

 في العهد القريب  و البعيد
 على الجميع ويظل دينج

 سائران نحو األمام ..
  لى اإلمام ..

 حيث السعادة والسالم
 والسسي عليكم ورمح  اهلل وبركاتن         

 ـ توفيقان حادال ـ.
  السياسـي  .. واوتهد االحتفال العظيم  وأحدث دج  كّب  وصد  عظيماً ِف األوسا

                                                           
 كان ديغول رئيس فروسا ِف ذلك اليوي.  (55)
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ـ الداخلي  وا ارجي  ـ ووصفْتن بعض االذاعـان العاايـ  بأوـن أكـّب احتفـال ديـين يقـاي ِف العـراق 
 منــــــــذ تار ــــــــن القــــــــد(  وقــــــــد كلّــــــــف ووــــــــف مليــــــــون دينــــــــار عراقــــــــي  وهــــــــو رقــــــــم قياســــــــي 

   يسبس لن ميفيل.
 

 ا حتفال الثاني

  ـ وكان حبجم العظمـ  والفسامـ  وِف العاي اليفا  أقيم االحتفال ـ ِف وفس الذكر  وااناسب
الــق أقــيم ِف العــاي األول  بــل أكيفــر مــن ذلــك  ألن االحتفــال األول كــان قــد تــرك أثــراً طيبــاً ِف 
النفــوس ومسعــ  حســن  عنــد النــاس  ولــذا هتافــة النــاس إىل كــربسء ااقدســ  عنــد مســاعهم وبــأ 

 إقام  االحتفال مرال ثاوي .
ين السـيد مـ زا مهـد  الشـ از  ـ والـد الشـهيد ااعظـم ـ وكـان ايـ  اهلل العظمـد اارجـع الـدي

قــــد فــــارق احليــــاال  واوتقلــــة اارجعيــــ  الدينيــــ  إىل جنلــــن األكــــّب ايــــ  اهلل العظمــــد الســــيد يمــــد 
الشــ از  )داي ظلــن( حيــ  تــوىّل رعايــ  ااهرجــان باالشــااك مــع أخيــن ايــ  اهلل الشــهيد الســيد 

 حسن الش از  )ردوان اهلل علين(.
فدن ا ماه  والوفود الشعبي  والرمسيـ  إىل كـربسء ااقدسـ  حلضـور ااهرجـان  وتزينـة وتوا

 مدين  كربسء بشوارعها  وأسواقها ويسهتا و...
 وِف ليل  اايسد.. 

ِف االحتفـال  وينتظـرون طلوعـن علـد  كان ا ميع يتوّقعون مشـارك  الشـهيد الشـ از  
بن ِف العاي األول  والزالوا يتذوقون حسوال من قن وصـواا  منّو  ا  اب   ألهنم   ينسوا خ ا

 كلماتن  والزال مجال صوتن  أل أمساعهم ويعشع  ِف أذهاهنم.
 وَتققة امال ا ماه .. 

 عندما ظهر الشهيد العظيم أمامهم ضإلقاء كلمتن وقويدتن.
عيل وأعـداء وقد كاوة كلمتن وقويدتن ـ ِف هذه اارال ـ أكيفر صـاعق  وهجومـاً علـد الشـيو 
 الدين  كما كان استقبال الناس وترحيبهم بن أكيفر حرارال وشوقاً من العاي األول..

 وا ن.. إليكم كلمتن وقويدتن الرائعتل 
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 بسم ا  الرحمن الرحيم
 .السسي علد ب ل اضإوساوي  واضإسسي  اضإماي علي أم  ااؤمنل

إلينـــا  تعبـــ اً عـــن الشـــعور ااشـــاك عو الســـسي علـــيكم يـــا ســـفراء ااســـلمل  الـــذين وفـــدمت 
 .شسوي  اضإماي أم  ااؤمنل

 أ السسي علد احلفل الكر( ورمح  اهلل.
 أيها احلشد اابارك 

ولتقي الليل  علد ذكر  ميسد أكّب قائد للمسلمل  وأول ثائر ِف اضإسـسي  وأعظـم ب ـل 
تــن احلافلــ  دروســاً وعــّباً وعظــان اــن خّلــد التــاريخ وعمــر الــدهر بب والتــن النــادرال  وخّلــف حيا

 خلفن من األجيال والعظماء.
وعلينـــا أن وعلـــم  أن واجبنـــا أمـــاي هـــذا  الرجـــل العـــااي العظـــيم اليقتوـــر علـــد االحتفـــال 

 ايسده اايمون.
أغـىن النـاس عـن ااـد  واضإطـراء  وقـد مدحـن أعـداؤه قبـل أوليائـن   فأم  ااؤمنل علـي 
 مبشراً بن  ورا  دسي  لن.. ي بذلك الدين الذ  جاء اضإماي عليوإمنا الواجب أن عتف

  مــا   وقتــد بــن ِف ت بيــس اضإســسي  فعلــٌي كمــا ال ينفعنــا أن وعتــّب أوفســنا شــيع  علــي
   كــان رجــل العقيــدال واابــدأ  ويــب أن تكــون شــيعتن أواســاً مبــدئيل  كــي ال تعوــف ِّبــم

 ائس وااكائد.األهواء  وتتجاذِّبم اا امع  وتفرقهم الدس
ولقـــد علـــم االســـتعمار  أوـــن ال يســـت يع أن يعـــي  علـــد األرض مـــاداي هنالـــك مســـلمون  
فســاول أن يضــرِّبم بأوفســهم  وي ــارد بعضــهم بــبعض  حــم يكّفــوا عــن م ــاردال االســتعمار  

 ولقد عّلمتن التجارا القاسي   أن ااسلمل هم أعداء االستعمار.
ـــآمروا  للقضـــاء علـــد اضإســـسي.. وودـــعوا ا  ـــ  لـــذلك تنـــاد  ااســـتعمرون  وتـــألّبوا   وت

ا هنميــ  الّدامــ  لتس ــيم كيــان ااســلمل  واريــدهم مــن اضإســسي  وراحــوا ينّفــذوهنا بكــل مــا 
 لديهم من مكر ودهاء.

وإن علينــا  أن وبســ  عــن تلــك ا  ــ   وعــارا االســتعمار  مهمــا كــان لووــن وجنســن  
تعمار  بـــل البـــد أن وضـــرا االســـتعمار األســـود فلـــيس لنـــا أن وضـــرا اســـتعماراً اوـــلس  اســـ

 واألصفر واألمحر.. ـ توفيس حاد ـ
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 فاالستعمار كلن سواء.
 فأما تلك ا    الق رمسوها للقضاء علد اضإسسي فهي كما يلي 

أوــن أصــدر إلينــا تشــكيل  متنوعــ  مــن األفكــار واابــاد  الرجعيــ  الباليــ   الخطممة األولممى: 
عـن احلـس  والبـد أن يـأيت اليـوي الـذ  يقـول اضإسـسي كلمتـن  وتتبّسـر تفريقاً للوفوي  وجمافاال 

 ااباد  كلها  كما تبّسر السراا األمحر  ـ توفيس حاد ـ.
أن االستعمار جعل يزّج بنا ِف ااعارك ال ائفي   وأخـذ ينـب  القبـور عـن  والخطة الثانية:

ال طائفيـ  ِف اضإسـسي  ـ توـفيس ااـوتد  إحيـاًء للمادـي الـدفل  وإثـارال للعوـبيان ال ائفيـ   و 
 حاد ـ. 

 ن فاضإسسي دين واحد  ومذهب واحد  ال أديان ومذاهب  كما يقول القـران الكـر(  
هذه  متكم  مة واحدة و نا ربكم فاعبدون

(56). 
إن االسـتعمار حـاول أن يفوـل الشـعب عـن العلمـاء  حـم يظـل تائهـاً  والخطة الثالثمة: 

. وعلينــا أن عــب  هــذه ا  ــ  الفاشــل   ووعلــم أن العلمــاء جــزء ال يتســب  ِف الظــسي الــدامس.
 يتجزأ من الشعب  ـ توفيس حاد ـ.

 وإهنم لن يتسّلوا عن الشعب  وإن ختلد عنهم  ـ توفيس ـ.
وإهنــــم ســــائرون علــــد منهــــاج األوبيــــاء ِف إســــداء التوجيهــــان إىل الشــــعب  والــــدفاه عــــن 

 اضإسسي  دون أن تأخذهم الوادال ِف اهلل.
أ بعد ذلك  أخذ ااستعمرون يشّوهون اضإسسي والقران ِف وظـر ااسـلمل حـم ينسـلسوا 
منهمــا  فتنهــار بــذلك قــّوهتم ومنعــتهم ا بــارال  وجعلــوا يقولــون  إن اضإســسي حيــارا احلريــان! 

  (57)  باحلريــ  واالو ــسقولكنــا عنــدما ونظــر إىل القــران جنــده يفســر بعيفــ  الرســول األعظــم
 ي  ِف حدودها اضإوساوي  ااعقول .. ولكنها احلر 

أمــا احلريــ  اا لقــ  فهــي الفودــوي  العارمــ  ـ توــفيس حــاد ـ واضإســسي حيــارا الفودــوي  
 والفوديل ـ توفيس حاد ـ.

                                                           
 .92سورال األوبياء   (56)
الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدون  مكتوبان عندهم في التوراة واإلنجيل يمأمرهم بمالمعروف ِف قولن تعاىل   (57)

م الخبائمث ويضمع عمنهم  صمرهم واأل مالل التمي كانمت علميهم وينهاهم عن المنكر ويحل لهمم الطيبمات ويحمرم علميه
 .157سورال األعراي   فالذين آمنوا ب  وعزره ونصروه واتبعوا النور الذي انزل مع   ولئج هم المفلحون
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 أيها السادال  يا سفراء ااسلمل 
كـان االســتعمار يقــول كــل ذلــك  حــم ال يكـون القــران دســتوروا األساســي العــاي  وليــزي  

اجملــــال التنفيــــذ  ولقــــد علــــم اافكــــرون بــــأن مــــا يعاويــــن عــــا  اليــــوي مــــن ااآســــي  اضإســــسي عــــن
 والويسن لن تعاجل إال بت بيس اضإسسي.. ـ توفيس حاد ـ.

كلكـم راه  »  وعلد كل فرد منا مسؤولي  ت بيس اضإسسي  كمـا قـال الرسـول األعظـم
 .«وكلكم مسؤول عن رعيتن

 فيا أيها ااسلم 
ليمممممممد قمممممممم وانشمممممممر المجمممممممد الت

 السممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامي
 

 وعلممى هممدى القممرآن سممر بسممالم 
 علويرممممممممممِة األفكممممممممممار واألحكممممممممممام  في موكب التوحيد تحت زعامة   
 فالشمممعب   يحميممم   يمممر قيمممادةِ  

 
 اإلسمممممممالم خيمممممممر قيمممممممادة و ممممممممام 

 توفيس.. واستعادال 
 والحكممممم منهممممار  ذا لممممم يتخممممذ

 
 دسمممممممممتوره ِممممممممممن خمممممممممالق  عمممممممممالرم 

 توفيس.. واستعادال 
 ودينُنما فالكفر  فيمون الشمعوبر

 
  ممممل الشمممعوب وفمممو  كمممل نظمممام 

 توفيس.. واستعادال  
 همممممذا  ريمممممق الثمممممائرين لشمممممعبهم

 
 وشمممممممعار كمممممممل مجاهمممممممد مقمممممممدام 

 توفيس.. واستعادال 
 

 قممممم ثممممائران للممممدين وافممممت   عينممممان 
 

 عاشت وماتت فمي عممى وظمالم 
 والكفمممممر واإللحممممماد خيمممممر ممممممرام  حسبوا التقدم رفض كل شريعة 
 ورورعمموا قممد لطخمموا كممرة التممراب 

 
 حتممممى الجنمممممين بأبشمممممع اإلجمممممرام 

 توفيس حاد.. واستعادال 
 فممممي كممممل شممممبر  للرجممممال مجممممازر  

 
 وبكممممممممممل دار  صممممممممممرخة األيتممممممممممام 

 توفيس.. واستعادال 
 فانمممم  (58)  يخممممدعنكم السممممالم

 
 حمممرب  علمممى األو مممان والحكمممام 

 
                                                           

 ااقوود من )السسي( هو الشعار الفارغ الذ  كان يرفعن الشيوعيون ضإغراء الشعب وإغوائن. (58)
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 توفيس.. واستعادال
 قمممالوا السمممالم شمممعارنا وشمممعارُهم

 
 جمممممرر الحبمممممال ومثلمممممة األجسمممممام 

 توفيس حاد.. واستعادال 
 وتهكرممممممممممموا بمحمممممممممممد  وكتابمممممممممم ِ 

 
 واسممممممممممتهتروا بمممممممممما  واإلسممممممممممالم 

 والحمممماكم الُعرفممممي  كبممممر شمممماهد 
 

 والمجلممممس الُعرفممممي خيممممر مقممممام 
 توفيس حاد.. واستعادال 

 
تلممممممممممج الصممممممممممداقة منفممممممممممذ 
 اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتعمارهم

 

 لشممممعوبنار وحهمممممامهم كحهمممممام 
 توفيس.. واستعادال 

هممممذي القنابممممل والصممممواريخ 
 التممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 

 تومممممزو النجممممموم بمبمممممد  همممممدرام 
 هألجمممممممل توثيمممممممِق الصممممممممداقة   

 كورنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت  
 

  م بُويمممممةه التمممممدميِر واإلعمممممداِم  
 توفيس حاد.. واستعادال( 

 
 يممما فتيمممةه اإلسمممالمر  نمممتم  ُممممة

 
 جبرممممارة تسمممممو عممممن األوهمممممام 
ولكمممممم ممممممن اإلسمممممالم خيمممممر  

 منمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماهل  
 

 وشمممممممعائر  ومبمممممممادت ومراممممممممي 
ولكمممممم ممممممن اإلسمممممالم خيمممممر  

 قيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادة
 

 ي  باألنصممممماب واألز مسمممممتط 
 توفيس.. واستعادال 

نفنممممممممممي المبممممممممممادت مثلممممممممممما 
 حطمتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا

 

 الرجعيرمممممة الحمممممممراء باإلر ممممممام 
 توفيس.. واستعادال 

   نهستعيض قيادةن مدسوسةن 
 

مممما لهممممدى علمائِنمممما األعممممالمِ    عمر
 توفيس.. واستعادال 

وليسمممممممممممممع المسممممممممممممتعمرون 
 جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميُعهم:

 

  نرممممما نريمممممد حكوممممممةه اإلسمممممالم 
 ال.. واستعادانتوفيقان حاد 

والوحمممممممدُة الكبمممممممرى شمممممممعار 
 نظامنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 والثمممممورة البيضممممماء رممممممز قيمممممام 
 توفيقان.. واستعادان 

 فعلممى قيممادة حيممدر  ومحمممد  
 

 سمممممنطبرق اإلسمممممالم باإلسمممممالم 
 توفيس 
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وعلمممى شمممفاهي ممممن فمممؤادي 
 ثمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورة  

 

وعلمممممى نشممممميدي ممممممن فتمممممات   
 كالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي:

 
 ا  ربممممي والشممممريعة مممممذهبي

 
والشمممممممعب شمممممممعبي والطريمممممممق  

  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامي
 

 توفيقان.. واستعادان
فممممالى األمممممام  لممممى السممممالم 
 علمممممممممممممممممممممممممممممممى همممممممممممممممممممممممممممممممدى

 

 القرآن نحو مخطرم  األحمالم 
ِسمممممممممميروا علممممممممممى اسممممممممممم ا   

 والقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرآن
 

 لبنممممماء حكمممممم زاهمممممر  سمممممالمي 
 توفيقان.. واستعادان 

 والسسي عليكم ورمح  اهلل وبركاتن.
كبــ اً ِف رفــع   وقــد تركــة أثــراً  وهكــذا اوتهــد االحتفــال باوتهــاء كلمــ  ايــ  اهلل الشــهيد 

 مستو  الوعي ا ماه    وِف إيقاي وصد الزحف اضإحلاد  ااضاد.
هــــذا .. وقــــد واصــــل الســــيد الشــــهيد )ردــــوان اهلل عليــــن( محستــــن الفكريــــ  وخ ّــــن الــــديين 
ا هـــاد  دـــد  الشـــيوعيل  حـــم ســـق وا بســـقو  عبـــد الكـــر( قاســـم مـــن احلكـــم  وخّلفـــوا 

 وراءهم وقم  الشعب ولعنتن.
 

 ل آخر في فترة البعثييناحتفا

وبعــد أن جــاء البعيفيــون ليسكمــوا العــراق بــالظلم واالســتبداد أعلــن ايــ  اهلل الشــهيد الســيد 
 احلرا علد هذه الزمرال  وجعل يفضسهم وهم حكاي وبيدهم القوال . حسن الش از  

دـــدهم هـــي كلمتـــن وقوـــيدتن الـــق كشـــفة أوراقهـــم وأزاحـــة  وِف طليعـــ  مـــا قـــاي بـــن  
 عمالتهم وخياوتهم . الستار عن

فلقد قاي أها  كربسء ااقدس   ااهرجان السنو  العظيم ِف ذكر  ميسد سيد األوصياء  
ِف وفــس احلســيني   وبــنفس العظمــ  والفسامــ  والزينــ   وطلبــة  اضإمــاي أمــ  ااــؤمنل علــي 

ِف ا مـاه    ن  االحتفال من الشهيد ااعظم أن يشاك ِف ااهرجان  ضإلقاء كلمتن وقوـيدتن
 ااتلهف  إلين  ااتشوق  إىل مساه حدييفن . . 

طلـــبهم  وألقـــد كلمـــ  أثـــارن ثـــائرال العفالقـــ  وخ  ـــوا الغتيالـــن وســـجنن  إال أوـــن  فلـــ  
ـــ حيـــ  اســـتقر هنـــاك لفـــاال  وأســـس )دار 1964هـــاجر إىل لبنـــان ـ ِف هجرتـــن األوىل عـــاي  ـ
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 الوادق( ل بع ووشر وتوزيع الكتب اضإسسمي  .
 ن . . إليكم كلمتن وقويدتن الرائعتل  وا 

 بسم ا  الرحمن الرحيم 

 سسي علد ديوفنا الكراي ورمح  اهلل وبركاتن .

 سسي اهلل علد اففل الكر( وَتياتن وبركاتن .
حيتفــل ااســلمون اليــوي  وَتتفــل معهــم العبقريــان البشــري  والضــمائر احلــرال  اولــد اوتظرتــن  

اضإوســاوي  ااعذبــ   بكــل ت لعاهتــا وامالــا ليسرجهــا مــن الظلمــان إىل  األجيــال  واشــرأبة إليــن
 . النور  أال وهو ب ل اضإسسي ا الد اضإماي أم  ااؤمنل علي بن أيب طالب 

 )توفيس(
  واشـــري علـــد صـــياغتن  حـــم طبـــع فيـــن فلقـــد ُولـــد اضإمـــاي واســـتقبلن الرســـول الكـــر( 

 وتوسعة ثقافتن حـم قـال  )واهلل إ  اه الرسولوفسن  فكان وزيره الذ  كان يسمع ما ير 
 أعلم ب رق السماوان من طرق األرض(.. 

 وأداي قائًس )لو كشف   الغ اء ما ازددن يقيناً(..
تاج رأسن  ورأس مالن الذ  َتدث عنن قائًس  )علي مـين  وكذلك اختاره النيب األكري

 انزل  رأسي من بد ( . 
سـسي والقـران  حـم   تكـن تنـبض مشـاعره إال بـاحلس والقـران  ولقد تشـبع اضإمـاي مـن اضإ

  )علي مع القران والقران مع علي(  )علي مع ولذلك صسة فين أقوال الرسول العظيم 
احلس واحلس مع علي(  )علي باا ح   مـن دخـل منـن كـان مؤمنـاً ومـن خـرج مـن كـان كـافراً(  

بعد (  )علي يزهـر ِف ا نـ  ككوكـب الوـب  )علي مين انزل  هارون من موسد إال أون الويب 
 ألهل الدويا(  )عنوان صسيف  ااؤمن حب علي بن أيب طالب( ..

 قائسً  )يا علي ال حيبك إال مؤمن واليبغضك إال منافس( . أ خاطبن الرسول
ولقد أكّب عمر بن ا  اا هذه احلقيق  حينما قال  )كنا ونظر إىل علي ِف أياي رسول  

 نظر إىل النجم(..اهلل كما و
حيــ  قــال  )لــوال ســيف  أحــد ركــين اضإســسي ِف كــسي الرســول  ولقــد كــان علــي 
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 علي ومال خدي  اا قاي لإلسسي عمود( .
كــل اضإســسي عنــدما أصــب  عــدوه كــل الشــرك ِف )يــوي ا نــدق( عنــدما   واصــب  علــي 

درب  علي يوي ا نـدق  )برز اضإ ان كلن إىل الشرك كلن( أ كاوة ) قال الرسول األعظم 
أفضــل مــن عبــادال اليفقلــل( ولــوال تلــك الضــرب  اادويــ    يكــن اليــوي علــد وجــن األرض إوســان 

 واحد مسلماً .
لن قة صفاتن واثـاره  بكـل مـا يعلـو  وحم لو سكة القران والرسول عن فضل علي

  أ مـألن مـا ويزيد  أو ليس هو الذ  كتم أعداؤه فضائلن بغضاً  وكتم أوواره فضـائلن خوفـاً 
بــل ااشــرق وااغــرا  حــم لــو أوكــره النــاس مجيعــاً  لتفــة بعظمتــن األرض والســماء وقدســن 

 مودع كل فتك  سيف  ووبض  فكره؟ 
 أو ليس هو الذ  هتف لن جّبئيل بل السماء واألرض 

 )ال سيف إال ذو الفقار وال فم إال علي( ؟
 )توفيس(

عظمتن ااعجزال  كشاعر يعتور قلبن صوراً وألواواً   وهكذا.. ال يكون   إال أن اقف أماي
 تكر اً لتلك الب ول  الواسع   الق ال حيي  ِّبا البيان  وال يستوعبها الفكر  مردداً  ـ

 
حاشمممممماك  ن تسمممممممو  ليممممممج 
 سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء

 

  نت الفضاء ومما سمواك هبماء 
 ومتى يحلق نحموك العظمماء 

 
 والسممر  نممت و يممرك األسممماء 
 ولسممممممت سمممممماقي الحممممممول  

  نممممممممممممممممت وقاسممممممممممممممممم الممممممممممممممممم
 

 جنمممات والنيمممران كيمممف تشممماء 
وبممممممممأمره األرحممممممممام واألروا   

 واأل
 

 رزا  والوبمممممممممراء والخضمممممممممراء 
 وبكفمممممم  تتصممممممرف األجممممممواء 

 
 فكأنمممم  فممممو  الفضمممماء فضمممماء 
  عممممممداؤه عبممممممدوه    بنمممممماؤه 

 
)والفضممممممل ممممممما شممممممهدت بمممممم   

 األعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممداء(
 

 توفيس واستعادال
فمممممي مدحممممم   قصمممممى الثنممممماء 
 هجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء

 

 ء والبلوماءحتى اسمتوى البلهما 
  

 يا ممن لم  اايمات واألحكمام
 

 ولممممم  قلممممموب العمممممالمين مقمممممام 
 نممممممت الصممممممرا  المسممممممتقيم  

 و نمممممممممممممممممممممممممممممممممممج المممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

 نبمممممأ العظممممميمر و نمممممج العمممممالم 
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قد  علن المختار يوم الدار 
  ن
 

 وصمممميي الكممممرارر وهممممو  ممممالم 
 وبيممموم خمممم قمممد عمممال وبكفممم  

 
  علممممى عليممممان وانبممممرى اإللهممممام 
)مممممممن كنممممممت مممممممو ه فهممممممذا  

 حيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدر
 

 مممو ه( وهممو لمممن سممواه  مممام 
 توفيس واستعادال 

 )و نمما المدينممة للعلمموم وبابهمما
 

 الكممرار( وهممو القائممد المقممدام 
عهلممممم   مممموى علمممممانر و علممممى  

 رايممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
 

 تطمموى وتنشممر باسمممها  عممالم 
  

 يمما مممن بنممورك قامممت العليمماء
 

 عممد نحونمما لتشممع منممج سممناء 
 )علويمممممة(  مممممراء   ) مويمممممة( 

 
 ثهمما(  و مماء ممواءر ينشممد )بع 
 توفيس واستعادال 

فالشممعب نحممن و نممت  نممت 
  مامنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

ورُعاتنممممممممممممممممما )العلمممممممممممممممممماء(    
 )العمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالء(

 
 

كممممممممم ذا جنممممممممى األذنمممممممماب 
 واألحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزاب

 

 فلتسق  األحمزاب واألذنماب 
 توفيس واستعادال 

  توجمممممممد األحمممممممزاب فمممممممي 
  و اننممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

 

 فمنممممماورات تلمممممج  و  لعممممماب 
 يتنمممازع المسمممتعمرون و نممممما 

 
 راذم وشممبابكممبش الفممداء شمم 
يتقممممماتلون علمممممى المناصمممممب  

 والممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي
 

 سمممممن المبمممممادت  نهممممما  بمممممواب 
 توفيس واستعادال 

 فههمممُم  تممموا بالفوضممموية فجمممأة
 

 ومضمموا بهمما وتتابعممت  حممزاب 
 وتقاتممل الهمممل الرعمماع ألنمم  

 
 حقمممت علممميهم لعنمممة وعمممذاب 
 فلكل حزب قادة مدسوسمة 

 
 يحمممدو لهممما مسمممتعمر نصممماب 
 توفيس 

الحممممممزب حممممممزب ا  لمممممميس 
 سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواه

 

فمممممممي اإلسمممممممالم  حمممممممزاب و   
  نصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماب

 
فهممممو الممممذي انهممممارت علممممى 
  عتابمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

األحممممممممممممممممزاب واألنصمممممممممممممممماب  
 وااراب

 
والمشممممممممممممممركون مممممممممممممممذاهب 
 ومشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارب

 

 والمسلمون جمميعهم  حبماب 
 توفيس واستعادال 
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 ممممممممل الشمممممممعوب ومجمممممممدها 
 اإلسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالم

 

 وسمممممواه كفمممممر زائمممممف وظمممممالم 
فمممممدع المبمممممادت كلهممممما فمممممي  

 معممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزل
 

 دام ن المبممممممممادت كلهمممممممما همممممممم 
واعمممممممل لتطبيممممممق الكتمممممماب  

 مجاهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدان 
 

  ن العقيممدة مصممحف وحسممام 
واسمممممحق جبممممماه الملحمممممدين  

 ُمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرددان 
 

  السممممممممممممممجن يرهبنممممممممممممممي و   
 اإلعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدام

 
 توفيس واستعادال

واسمممممحق جبممممماه الملحمممممدين 
 ُمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرددان 

 

  السممممممممممممممجن يرهبنممممممممممممممي و   
 اإلعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدام

 
 توفيس واستعادال

 والطائفيممممة ويلهمممما مممممن فتنممممة
 

 قممزامعميمماء يمموقد حقممدها األ 
 والطائفيمممة جمممددت تاريخهممما 

 
 فمممماذا لهمممما حكممممام واألحكممممام 
 والطائفيممممممة لونممممممت  زياءهمممممما 

 
 وتطورت فمي عرضمها األفمالم 
 لكنهممما همممي لمممم تويمممر ذاتهممما 

 
 فشمممعارها اإلرهممماب واإلر مممام 
دسمممممممتورنا القمممممممرآن نهتمممممممف  

 باسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 وشمممعارنا فمممي العمممالم اإلسمممالم 
 توفيس واستعادال 

وزعيمنممما الكمممرار   ميشممميل 
  
 

مممممممممممممماركس   القسممممممممممممميس    
 الحاخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام

 
 توفيقان واستعادان

 
مشممممممت الشممممممعوب يقودهمممممما 
 اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتعمار

 

 يحدو لها الصماروخ واألقممار 
وتطممممممايرت باسممممممم السممممممالم  

 حممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائم
 

 ممممممن ريشمممممها تتنممممماثر األقمممممدار 
ويممممممممل الشممممممممعوب شممممممممرارها  

  سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميادها
 

 ويسود  سياد الشمعوب شمرار 
 والعالم العمال   صب  لعبة 

 
 إلرهممماب وا نمممذاريجتاحهممما ا 
قمممممممد آن  ن نختمممممممار نحمممممممن  

 مصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميره
 

 مممممن قبممممل  ن يختمممماره الكفممممار 
 توفيس واستعادال 

 
 قمممل للعزيمممز  صمممابنا الضمممراء

 
 (59)فحياتنممممما داء و نمممممت دواء 
  رل العممرا  مجممازر وممم تم 

 
 

 والرافمممممممدان ممممممممدامع ودممممممممماء 
 

                                                           
يما  يهما العزيمز مسمنا و هلنما الضمرر وجئنما ببضماعة مزجماةر فمأوف   متضمناً لقولـن تعـاىل  ااؤمنل  اطب اضإماي أم   (59)

 .88. سورال يوسف   لنا الكيلر وتصد  علينا  ن ا  يجزي المتصدقين
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والشعب آخر ما يفكمر فيم  
 مسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممئول

 

 و هممممممممممداف الممممممممممورى  هممممممممممواء 
 ذكروالشممممممممممممممممممعب  ن يمممممممممممممممممم 

 
فللتضمممممممممممممممليل   ليسممممممممممممممموده  

 الحكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء
 

والشممممعب للحكممممام ملحمممممة 
 الهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموى

 

 ووليممممممممممة يرتادهممممممممما األممممممممممراء 
   ذل    للشمممممعوب و نمممممما 

 
 للحممممماكمين الكبمممممر والولمممممواء 
 توفيس واستعادال    

فمن الذي في الكوخ  بصر 
 حاكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان 

 

 قمممممد  رقتممممم  حشاشمممممة سممممموباء 
 و هل عرفتم حاكما يطموي  

 علمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى
 

 الفقمممممراءجممممموع ليأكمممممل قوتممممم   
 و همممل سممممعتم  ن مسمممؤو ن  

 كسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت  ُ 
 

 قطيفمممممممة ولممممممم  الفمممممممالة فنممممممماء 
 و مممممن يواسممممي المسمممملمين  

 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال
 

يحيممممف بمممم  العطمممماء و يجممممور  
 قضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء

 
    عليممممان مهممممن تعممممالى قممممدره

 
 وتقدسممممت بسمممممائ  األسممممماء 
 توفيس واستعادال 

 
سممملب الرفممما  ثمممرى المممورى 
 وثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراءهم

 

 فومممدوا حيمممارى   ثمممرى وثمممراء 
 الفقممراء ادقممع فقممرهم لكنممما 

 
 واأل نيممماء  مممدوا وهمممم فقمممراء 
واإلشممممممممممممتراكيون  ضممممممممممممحوا  

 بورجوا
 زيمممين فمممي جممممع الثمممراء سمممواء 
 توفيس واستعادال 

داسممموا عفممماف المحصمممنات 
 ألنهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 لقطممماء لمممم يعمممرف لهمممم آبمممماء 
 توفيس واستعادال 

والنممممماس عنمممممدهم شمممممعوبيون 
 قمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 

 سمممممادتهم الرجعيممممممة السمممممموداء 
 توفيس واستعادال 

 بنممورك قامممت العليمماء يمما مممن
 

 عممد نحونمما لتشممع منممج سممناء 
 وهممممممم الشمممممميوعيون     نمممممم  

 
 زادتهممممممممم األمويممممممممة النكممممممممراء 
 توفيس واستعادال 

لممو لممم يكونمموا ملحممدين لممما 
 رضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا

 
 

 بالمشمممممركين وفممممميهم دخمممممالء 
 لكمممنهم رامممموا قيمممادة عفلمممق 

 
  ذ لمممم يكمممن فممميهم لممم   كفممماء 
 توفيس واستعادال 

 و لمممميس قممممد سممممماه يعممممرب 
 قممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماعفل
 

 ولديمم   حقمماد الصممليب دممماء 
 و بوه جماء لسموريا مسمتعمران  

 
 واألم باريسمممممممممممممممية عجمممممممممممممممماء 
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 توفيس واستعادال
همممممممذي العروبمممممممة   عروبمممممممة 
 مسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملم  

 

 حملممممممت بمممممم  و نيممممممة عربمممممماء 
 دسك وتوفيس واستعادال 

كمممممم جربممممموا فمممممي الشمممممعب 
 حريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماتهم

 

 وانصممبت الحمممراء والصممفراء 
 ثم انثنوا والناس  حياء وهم 

 
  و دفنمموا وهممم  حيمماء ممموات  
 توفيس واستعادال 

دفنمممممممموا بأيممممممممديهم و يمممممممممدي 
 شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعبهم

 

 والحمممممممزب  ن دواءه اإلفنممممممماء 
حكمممموا فلمممم يضمممحج لهمممم  

 ثومممممممممممممممممممممممممممممممممممر وقمممممممممممممممممممممممممممممممممممد
 

سممممممقطوا فلممممممم تنحممممممب لهممممممم  
 خرسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء

 
 جمماءوا فكانممت لعنممة حمممراء

 
 ومضمموا فكانممت فرحممة بيضمماء 
 توفيس واستعادال 

 
 ويل العرا  فليل    ينقضي

 
 ة اإلسمممالمحتمممى تقممموم حكومممم 
  

 
 توفيقان واستعادان

 والسسي عليكم 
 )توفيس(..

 
 
 

 من مؤلفات
 آية ا  الشهيد السيد حسن الشيرازي 

 
صـفس  مـن  321)االقتواد العااي  االقتوـاد االسـسمي(   1و2( ا قتصاد/ ج2-1)

 ي.1961هـ / 1379احلجم الكب   طبع عدال مران  ال بع  األوىل ِف العراق 
 563صـفس   وا ـزء اليفـا   527ا ـزء األول : 1-2خوا ري عن القرآن/ ج (1-5)
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صــفس   مــن احلجــم الكبــ   ال بعــ  األوىل  دار العلــوي بــ ون    594صــفس   وا ــزء اليفالــ  
 ي.1994هـ / 1414لبنان  
ممم : 0) هــــ / 1385طبـــع حبجـــم كبـــ   ال بعـــ  األوىل  ِف بـــ ون  لبنـــان  ( األدب الموجر

 ي.1965
صــــفس  مــــن احلجــــم الكبــــ   ال بعــــ  األوىل  دار الوــــادق   441لعمممممل األدبممممي: ( ا7)

 ي.1967هـ / 1387ب ون  لبنان  
صــفس  مــن احلجــم الكبــ   طبــع عــدال مــران  ال بعــ  األوىل  264 ( حممديث رمضممان:0)

 ي.1971هـ / 1391دار الوادق ودار صادر  ب ون  لبنان 
لكبــــ   ال بعـــ  األوىل  ااركــــز العلمــــي صــــفس  مـــن احلجــــم ا 264( التوجيممم  الممممديني: 1)

العــراق منــذ  –ي )خ ــب دينيــ  أذيعــة مــن إذاعــ  بغــداد 1979هـــ / 1399بــ ون  لبنــان  
 هـ(.1385هـ إىل 1382العاي 
ي طبـــع حبجـــم متوســـ  ِف النجـــف 1961–هــــ 1381ال بعـــ  األوىل  (  لممم  الكمممون:20)

 األشري   العراق.
عـــراق حبجـــم صـــغ   وثاويـــاً طبـــع دـــمن كتـــاا طبـــع أوالً ِف ال:  ( رسمممول الحيممماة22)

 )التوجين الديين(.
صـفس  مـن احلجـم ااتوسـ   ال بعـ   124( بحو  وقصائد عن اإلسالم والو ء: 21)

 هـ ) ن  االحتفاالن التأبيني ( دار الد   قم  ايران.1415األوىل  
ـ  هــ1412صــفس  مــن احلجــم ااتوســ   ال بعــ  األوىل   128( بحممو  وكلمممات: 21)

 اللجن  ااشرف  علد احتفاالن الذكر  السنوي  اليفاوي  الستشهاد ااؤلف  قم  ايران.
صــفس  مــن احلجــم ااتوســ   طبــع عــدال مــران  ال بعــ   161( الشممعائر الحسممينية: 22)

 األوىل ِف العراق.
 طبع باحلجم ااتوس  ِف قم ااقدس   إيران.( حكم متنوعة: 25)
 من احلجم ااتوس   طبع عدال مران. صفس  32( الصراع المرير: 20)
 طبع ِف قم ااقدس   إيران  باحلجم الوغ .(  واة العرا : 27)
 طبع ِف قم ااقدس   إيران  باحلجم ااتوس .( عرا  البعث: 20)
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طبع عدال مران  ومنهـا  طبـع دـمن كتـاا )حضـارال ِف ( ميالد القيادة اإلسالمية: 21)
 ي دار الشهيد  ب ون لبنان.1988 هـ1418  ا امس   185-179رجل( ط 

صـــفس  مـــن احلجـــم ااتوســـ   طبـــع ِف قـــم ااقدســـ    112( ممممن حمممديث المممو ء: 10)
 إيران.
 طبع ِف قم ااقدس   إيران باحلجم ااتوس .( من حقول التأمل: 12)
ي 1985هــ / 1415صفس  من احلجـم ا يـيب  ال بعـ  األوىل  73( منابع الكلمة: 11)

  ون  لبنان.مؤسس  الوفاء  ب
ي 1985هــــ / 1415صـــفسان مـــن احلجـــم ا يـــيب  ال بعـــ  األوىل  116( الطوممماة: 11)

 مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان.
صـــفس  مـــن احلجـــم ااتوســـ  طبـــع عـــدال مـــران  ال بعـــ  األوىل ِف  97( ا شمممتقا : 12)

 النجف األشري  العراق.
هـــ دار القــران 1413  صــفس  مــن احلجــم ااتوســ   ال بعــ  األوىل 46( عاشمموراء: 15)

 احلكيم  قم ااقدس   إيران.
هـــ ِف العـراق )طبــع 1382طبـع عـدال مــران  ومنهـا عـاي (  النصمير األول لسسممالم: 10)

 (.دمن كتاا ااهرجان العااي اولد ب ل اضإسسي اضإماي أم  ااؤمنل 
قدســ   هـــ ِف قــم اا 1411طبــع عــدال مــران  ومنهــا عــاي ( بطممل اإلسممالم الخالممد: 17)

 إيران )طبع دمن كتاا  مواقف ب ولي (.
هــ ِف قـم ااقدسـ   1411طبـع عـدال مـران  ومنهـا عـاي ( موقف اإلسالم الفاصمل: 10)

 إيران )طبع دمن كتاا  مواقف ب ولي (.
صفس  من احلجم ااتوس   طبع عدال مران  األوىل     41(  نجازات الرسول 11)

هــــ  لنـــدن  1418الب وتيـــ   وال بعـــ  اليفاويـــ  عـــاي طبـــع ِف لبنـــان علـــد حســـاا جملـــ  العرفـــان 
 اوكلاا.
هـــــ / 1415صــــفس  مــــن احلجــــم ا يــــيب  ال بعــــ  األوىل   144( جممممذور الشممممر : 10)

 ي مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان. 1985
ــــيب  ال بعــــ  األوىل   41( رسممممالة الصمممماروخ: 12) هـــــ / 1415صــــفس  مــــن احلجــــم ا ي
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 ن.ي مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنا1985
ي 1985هــ / 1415صـفس  مـن احلجـم ا يـيب  ال بعـ  األوىل   41( قلت  عمل: 11)

 مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان.
ي 1985هـــ / 1415صــفس  مــن احلجــم ا يــيب  ال بعــ  األوىل   43(  نمما عنممدي: 11)

 مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان.
ي 1989هـــ / 1419صــفس  مــن احلجــم الكبــ   ال بعــ  األوىل   158( مقممدمات: 12)

 دار العلوي  ب ون  لبنان.
بممة: 15) صــفس  مــن احلجــم ااتوســ   ال بعــ   26( نهممل البال ممة مينمماء اإلنسممانية المعذر

 هـ  لندن  اوكلاا.1417األوىل 
صــفس  مــن احلجــم ااتوســ  )كتــب لــن   :83 ( مسممند اإلمممام موسممى بممن جعفممر10)

هـ / 1411الشريف ( ال بع  األوىل  صفس  مع تعليقان قيم  علد األحادي   15مقدم  ِف 
 ي  مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان.1981
ي 1999هـــ / 1419صــفس  مــن احلجــم ا يــيب  ال بعــ  األوىل   63( قصممة البممدء: 17)

   ب ون  لبنانمركز الرسول األعظم 
ي 1999هــ / 1419صفس  من احلجم ا ييب  ال بع  األوىل   32(  نت المظفر: 10)

   ب ون  لبنانل األعظم مركز الرسو 
ي 1999هــــ / 1419صـــفس  مـــن احلجـــم ا يـــيب  ال بعـــ  األوىل   32(  نممما و نمممت: 11)

   ب ون  لبنانمركز الرسول األعظم 
ي 1999هـــ / 1419صــفس  مــن احلجــم ا يــيب  ال بعــ  األوىل   95( يمما  ممموحي: 20)

   ب ون  لبنانمركز الرسول األعظم 
فس  مــــن احلجــــم الكبــــ   طبــــع عــــدال مــــران  ال بعــــ  األوىل  صــــ 633( كلمممممة ا : 22)

 ي  ب ون  لبنان.1966هـ / 1386
صفس  من احلجـم الكبـ   طبـع عـدال مـران  ال بعـ  اليفاويـ    232( كلمة اإلسالم: 21)

 ي  قم ااقدس   إيران.1981هـ / 1411
 صـــفس  مـــن احلجـــم الكبـــ   طبـــع عـــدال مـــران   :464( كلممممة الرسمممول األعظمممم 21)
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 ي  ب ون  لبنان.1964هـ / 1384ال بع  األوىل 
خم ــو    :1و2ج   ( كلمممة اإلمممام  ميممر المممؤمنين علممي بممن  بممي  الممب22-25)

وقــد صــودرن النســس  األصــلي  للكتــاا مــن قبــل الســل ان اضإيراويــ  ِف م ــار طهــران الــدو  
 ي  و  ترجعها حلد ا ن رغم افاوالن الكيف ال.1995)مهر اباد( عاي 

صـــــفس  مـــــن احلجـــــم الكبـــــ   طبـــــع ِف لبنـــــان   :344( كلممممممة فا ممممممة الزهمممممراء 20)
 ي  دار العلوي ب ون  لبنان.2111هـ / 1421والكوية  ال بع  األوىل  

صــفس  مـــن احلجــم الكبــ   طبــع عــدال مـــران    :256( كلمممة اإلمممام الحسممن27) 
 ي  مؤسس  الوفاء   ب ون  لبنان.1983هـ / 1413ال بع  الرابع   

صفس   طبع ِف الكوية ولبنـان  ال بعـ  األوىل    :321( كلمة اإلمام الحسين20)
 ي  ديواوي  اضإماي الش از   الكوية.1999هـ / 1421
 جاهز لل بع.:  ( كلمة اإلمام السجاد21)
 جاهز لل بع.: 1و2ج ( كلمة اإلمام الباقر 50-52)
 جاهز لل بع.: 2-2ج ( كلمة اإلمام الصاد 51-55) 
صــــفس  مــــن احلجــــم الكبــــ   ال بعــــ  األوىل    :352( كلمممممة اإلمممممام الكمممماظم 50) 

 الكوية. - ي  هيئ  يمد األمل2111هـ / 1421
ـــــ   ال بعـــــ  األوىل    :484( كلممممممة اإلممممممام الرضممممما57)  صـــــفس  مـــــن احلجـــــم الكب

 ي  ديواوي  اضإماي الش از   الكوية.1999هـ / 1419
صــــفس  مــــن احلجــــم الكبــــ   ال بعــــ  األوىل    :161 ( كلمممممة اإلمممممام الجممممواد50) 

 ب ون  لبنان. ي  مركز الرسول األعظم1999هـ / 1419
   جاهز لل بع. ( كلمة اإلمام الهادي51)
صـــفس  مـــن احلجـــم الكبـــ   ال بعـــ  اليفاويـــ     :319( كلممممة اإلممممام العسمممكري00)

 الكوية. - ي  هيئ  يمد األمل 2111هـ / 1421
صــفس  مــن احلجــم الكبــ   طبــع عــدال مــران ِف   :592مممام المهممدي( كلمممة اإل02)

 ي  مؤسس  الوفاء  ب ون  لبنان.1983هـ / 1413إيران ولبنان  ال بع  اليفاوي  
صـفس  مـن احلجـم الكبـ   طبـع  216وربيبمات الرسمالة:  ( كلمة السميدة زينمب01)

  بـ ون   يدال زينـب ي  مؤسس  السـ1998هـ / 1419ِف لبنان والكوية  ال بع  األوىل 
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 لبنان.
 م بوه.: ( كلمة األنبياء والحكماء 01)
 م بوه.: 1و2(: كلمة األصحاب/ج02-05)
 ( اإلسالم  مل الشعوب.00)
 (   سالم    في اإلسالم.07)
خم ـــــو   وقـــــد صـــــودرن : 1و 2ج ( حيممممماة اإلممممممام الحسمممممن المجتبمممممى00-01)

 النسس  األصلي  من قبل طغاال العراق.
خم ـــو   وقـــد صـــودرن النســـس  األصـــلي  مـــن قبـــل طغـــاال يممما حكمممام الحمممرمين: (   70)

 العراق.
 )ِف احلوزال العلمي  الزينبي (  خم و .( تقريرات بحث الخارج 72)
طبـــع دـــمن كتـــاا )حضـــارال ِف رجـــل( الوـــفس  ( مممميالد القمممرآن وثمممورة اإلسمممالم: 71)
لبنـان )وهـو عنـوان  ي  دار الشهيد بـ ون 1988هـ / 1418  ال بع  ا امس  192  185

ي  اناســـب  ذكـــر  1967قوـــيدال ألقاهـــا الشـــهيد ِف الكويـــة  بعـــد أيـــاي مـــن وكســـ  حزيـــران 
 هـ(.1387عاي  ميسد منقذ البشري  رسول اضإسسي يمد 

 صفس  من احلجم ا ييب  جاهز لل بع. 96( شعاع من الكعبة: 71)
 بع.صفس  من احلجم ا ييب  جاهز لل  64( تفجر البراكين: 72)
 صفس  من احلجم ا ييب  جاهز لل بع. 48( رعشات مذعورة: 75)
 صفس  من احلجم ا ييب  جاهز لل بع. 31(  ين اإلنسان: 70)
 صفس  من احلجم ا ييب  جاهز لل بع. 32( نحن والقراصنة: 77)
ي  1999هــــــ / 1421صـــــفس  مـــــن احلجـــــم ا يـــــيب  ال بعـــــ  األوىل  32( مناجممممماة: 70)

 لش از   الكوية.ديواوي  اضإماي ا
 خم و .: ( ديوان الشهيد الشيرازي71)
/ كتبهـا ِف كـراس وقـدمها إىل الـرئيس العراقـي ِف (   روحة من  جل انقاذ فلسمطين 00)

 ي   وذلك إمتاماً للسج .  1963وقتن عبد الرمحن عاري عاي 
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