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 الشيعة واحلكم يف العراق
 

 آية هللا العظمى
 السيد حممد احلسيين الشريازي 

 أعلى هللا درجاته
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
 
 إلنسانيةاحلضارة ا

ْم َخالَِئَف ِف األْرِض ِمن بَ ْعِدِهم لَِننظمَر َكْيَف تَ ْعَملمونَ قال هللا تعاىل:  ُثمّ َجَعْلَناكم
(1) .

خلق هللا اإلنسان من الرتاب، وقد أودع سبحانه فيه كماالت تؤهله لكي يبين حضارة إنسانية 
خلري مبا فيها بناء نفسه، وبناء حتتضن مجيع أفراد البشر، كما أنه سبحانه وتعاىل عّلمه طرق ا

جمتمع يقود أفراده حنو هللا تعاىل، لتنشر العدالة ِف ربوعه، ويعيش ذلك اإلنسان كما أراد هللا 
تعاىل. إال أن اإلنسان ومبا تنطوي عليه نفسه من طموح وهوى الحدود هلما، أخذ يسري 

ين، منطلقًا من مقدمات بعكس ما امريد له، فأخذ يتفنن ِف الظلم وِف سحق كرامة اآلخر 
 خاطئة التقربه إىل هللا، بل تبعده عنه وتوسع اهلّوة بينه وبني هللا عزوجل.

من هنا أخذ التاريخ يسجل لنا ظهور طغاة وجبابرة وظاملني على مسرح احلياة، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى   وطبقًا للموازين الكونية   كان ِف قباهلم من يؤمن ابهلل عزوجل 

ى حلفظ البشرية ومحاية كياهنا اهلام، والدفاع عن املظلومني. فربزت إىل الواقع اخلارجي ويسع
                                                        

 .14( سورة يونس: 1)
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 صوراتن، صورة الباطل والظلم، وصورة احلق والعدل.
وحبثنا هنا، يدور حول بقعة من بقاع األرض اليت اختارها هللا حمطة للعديد من أنبيائه 

استقراًء اترخيياً، وإمنا حنن بصدد ، وهي أرض العراق املباركة. وليس حبثنا ورسله 
تسليط األضواء على مسألة احلكم ِف هذه الدولة، أي عن الراعي والرعية، عن القيادة 
واألمة، عن شكلها ودافعها. ومبا أن أغلبية الشعب العراقي هم من الشيعة فرأينا أن نتكلم 

 .(2)عن الشيعة والتشيع

 
 الشيعة يف اللغة

ب اللغة: الفرقة اليت تتبع شخصاً، أو كل قوم جيتمعون على أمر يراد بلفظ )الشيعة( حس
ويكّونون كتلة واحدة ويدًا قوية، وشيعة الرجل: أصحابه وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمر 

فهم شيعة، فلفظ )الشيعة( حبسب معناها اللغوي غري خمصوص بفرقة دون أخرى، بل تشمل  
ه اللفظة خرجت عن هذا العموم، وغلبت على  . غري أن هذ(3)كل فرقة أمجعت على شيء

وأهل بيت رسول هللا  )عليه السالم(كل من متسك ابإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
؛ (4) )صلى هللا عليه وآله(معتقدًا إمامتهم وخالفتهم احلقيقية لرسول هللا  )عليهم السالم(

)صلى هللا عليه بذلك رسول هللا  فصارت امسًا خاصًا يطلق عليهم دون سواهم، وقد مساهم
 كما ِف الرواايت   على ما سيأيت  .  وآله(

 أصل الشيعة: 
، وهذا القول خيالف الواقع، كما أن (5)يزعم البعض أبن أصل التشيع نبع من بالد فارس

                                                        

( كان  ه1367م/1948( حسب إحصائية أجراها السيد حممد الصدر إابن رائسته جمللس الوزراء ِف العراق عام )1)
 %، على ما سيأيت ِف الكتاب.85% ، ولكن اإلحصاءات األخرية تدل على أهنم 80راق نسبة الشيعة ِف الع

مادة  191ص 2( الشيعة: قوم يتشيعون، أي: يهوون أهواء قوم ويتابعوهنم، وأصنافهم: شيع، راجع كتاب العني: ج1)
 )شيع(.

كتاب احلجة.   168ص 1ر الكاِف: ج( وذلك ابلنصوص القرآنية الشريفة واألحاديث النبوية واألدلة العقلية، انظ2)
 و)املراجعات( و)الشيعة والتشيع( و...

( قال بذلك بعض املتعصبني وبعض مستشرقي املسيحيني، أمثال املستشرق بروكلمان ِف كتابه )اتريخ الشعوب(، 1)
 واملستشرق دوزي عن اتريخ املذاهب اإلسالمية.
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ِف  )صلى هللا عليه وآله(؛ إذ ال دليل يدل على قوهلم، بل ورد عن رسول هللا (6)التاريخ يفنده
 .(7)«اي علي أنت وشيعتك الفائزون»ث املروي عند الفريقني: احلدي

)صلى هللا يعرفون هبذا االسم منذ أايم رسول هللا  )عليه السالم(فكان أتباع اإلمام علي
. ولكن (8)هو أول من أطلق عليهم هذا االسم )صلى هللا عليه وآله(، والرسول عليه وآله(

ن التشيع نشأ من مواالة بعض الفرس لإلمام أمري البعض من املتعصبني أو ما أشبه، زعم أب
 .(9)زمن خالفته )عليه السالم(ِف حروبه  )عليه السالم(املؤمنني

وكان مما يساعد هذه األقوال تلك األوضاع السياسية الظاملة وأولئك امللوك واحلكام غري 
بعاد الناس عن الشرعيني من أمثال بين أمية وبين العباس ومن سار على طريقهم، ممن سعوا إل

أصحاب احلق الشرعي ِف اخلالفة وأمور الدين والدنيا. وهناك أدلة كثرية  أهل البيت 
                                                        

ق الشيعة( للنوخبيت، و)حياة حممد( وفيه يقول حممد بن عبد هللا ( راجع ِف ذلك )امللل والنحل( للشهرستاين، و)فر 2)
عنان: من اخلطأ أن يقال إن الشيعة إمنا ظهروا ألول مرة عند انشقاق اخلوراج، بل كان بدء الشيعة وظهورهم ِف 

راء: سورة الشع وأنذر عشريتك األقربنيحني اممر إبنذار عشريته آبية:  )صلى هللا عليه وآله(عصر الرسول 
214. 

: )والذي نفسي بيده إن هذا )عليه السالم(علي بن أيب طالب  مشريًا إىل )صلى هللا عليه وآله(( قال رسول هللا 7)
 348، وص 951ح 442ص 2وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة( راجع اتريخ دمشق البن عساكر الشافعي ج

 362ص 2زيل للحسكاين احلنفي: ج. شواهد التن62. املناقب للخوارزمي احلنفي: ص851و 849ح
 6. الدر املنثور للسيوطي الشافعي: ج314و 313و 245. كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص1139ح

: )علي )صلى هللا عليه وآله(، وفيه عنه 92.  وانظر: كنوز احلقائق: ص156ص 1. فرائد السمطني: ج379ص
. وتذكرة اخلواص 96. والصواعق احملرقة: ص131ص 1ه: جوشيعته هم الفائزون يوم القيامة(. واهليثمي ِف جممع

ط دار  61ص 3. والفردوس مبأثور اخلطاب البن شريويه الديلمي: ج56ص 2للسبط ابن اجلوزي احلنفي: ب
)السابقون إىل ظل العرش يوم القيامة طوىب هلم،  : )صلى هللا عليه وآله(الكتب العلمية بريوت. وِف حديث قال 

ط دار الكتب  441ص 4: هم شيعتك اي علي وحمبوك( شرح الزرقاين: ج)صلى هللا عليه وآله(قال من هم؟ قال 
لك ولذريتك  ن هللا قد غفرإ: )اي علي )صلى هللا عليه وآله(العلمية بريوت. وِف حديث آخر قال رسول هللا 

 5ويه الديلمي: جولولدك وألهلك ولشيعتك فأبشر فإنك األنزع البطني( الفردوس مبأثور اخلطاب البن شري 
: )فاستغفرت لعلي وشيعته( جممع )صلى هللا عليه وآله(ط دار الكتب العلمية بريوت. وِف حديث قال  329ص

ط دار  212ص 4ط دار الراين للرتاث القاهرة. واملعجم األوسط للطرباين: ج 172ص 9الزوائد للهيثمي: ج
 41ب 284و 283ص 36انظر: حبار األنوار: جاحلرمني القاهرة.  أما ما ورد ِف مصادر الشيعة فكثري، 

 .53ص 1، وكشف الغمة: ج41ص 1. اإلرشاد: ج106ح
 . لإلمام الشريازي (الشيعة والتشيع)للتفصيل راجع كتاب  (8)

 انظر النوخبيت ِف كتابه )فرق الشيعة( وابن الندمي ِف كتابه )الفهرست(.( 9)
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تصرح بلفظ الشيعة، مما يدل على   )صلى هللا عليه وآله(ورواايت عديدة وردت عن النيب 
 )صلى هللا عليه وآله(كون لفظ )الشيعة( من األلفاظ القدمية اليت استعملها النيب األكرم 

مذعنني أهنم اخللفاء احلقيقيني  وآله الطاهرين  )عليه السالم(فيمن يتبع أمري املؤمنني 
عن  )صلى هللا عليه وآله(. فعن ابن عباس قال: سألت رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(له 

ِف جّنات الّنعيم أولئك املقّربون  والّسابقون الّسابقون قول هللا عزوجل: 
ل يل جربئيل قا»؟ فقال: (10)

(11)«: ذاك علي وشيعته هم السابقون إىل اجلنة، املقربون من هللا بكرامته هلم . 
: كنت قال سلمان الفارسي »قال:  وعن أيب محزة الثمايل، عن علي بن احلسني 

فقال  إذ أقبل علي بن أيب طالب  )صلى هللا عليه وآله(ذات يوم جالسًا عند رسول هللا 
)صلى هللا عليه له: أال أبشرك اي علي؟ قال: بلى اي رسول هللا، قال وآله()صلى هللا عليه 

: هذا حبييب جربئيل خيربين عن هللا جل جالله أنه قد أعطى حمبيك وشيعتك سبع وآله(
 احلديث.  (12)«خصال..

ابلشيعة وردت عن رسول  إذن تسمية أنصار وأتباع اإلمام أمري املؤمنني وأهل بيته 
. (13)للخالفة )عليه السالم(قبل تصدي اإلمام أمري املؤمنني   عليه وآله()صلى هللاهللا 

. وهذه الرواايت تبطل (14)والنصوص كثرية ومتواترة ِف ذلك، وقد نقلها أبناء العامة أيضاً 
 مجيع االدعاءات القائلة خبالف ذلك.

تبقى   فمهما حاول بعض مزوري احلقائق إرجاع الشيعة إىل فئة أو جهة أخرى فاحلقيقة
                                                        

 .12-10سورة الواقعة: ( 10)
 .89بشارة املصطفى: ص (11)
 .15ح 54اجمللس  336: صاألمايل للشيخ الصدوق  (12)
 أي اخلالفة الظاهرية بعد مقتل عثمان بن عفان. (13)
الفصل األول ِف اآلايت الواردة، عقيب اآلية الثامنة اليت أوردها ِف  154انظر كتاب الصواعق البن حجر: ص (14)

. وأخرج الطرباين من وعمل صاحلاً ُث اهتدىوإين لغفار ملن اتب وآوهي قوله تعاىل:  فضل أهل البيت 
اي علي، إنك ستقدم على هللا وشيعتك راضني «قال:  )صلى هللا عليه وآله(أن خليلي  )عليه السالم(عن علي 

 6والسيوطي ِف )الدر املنثور: ج». مرضيني، ويقدم عليه عدوك غضاىب مقمحني، ُث مجع على يده يريهم األقماح
 )صلى هللا عليه وآله(لزلة( أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد هللا قال: كنت عند النيبتفسري سورة الز  379ص

إن ونزلت: ». والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة«فقال النيب:  )عليه السالم(فأقبل علي
إذا أقبل   عليه وآله()صلى هللافكان أصحاب النيب  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية

 (.5 4قالوا: جاء خري الربية. للتفصيل راجع للشيخ حممد حسني املظفر )اتريخ الشيعة: ص )عليه السالم(علي
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كما هي، فهي الفرقة احملقة السائرة على درب اإلسالم ونور القرآن والتعاليم احملمدية 
السمحاء، ال يستطيع إخفاء وسرت هذه احلقيقة الواضحة زمرة من املغرضني وأصحاب الدنيا.  

ال أن يتّم نوره ولو كره يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب هللا إكما قال سبحانه وتعاىل ِف كتابه الكرمي: 

الكافرون
(15) . 

الباحث عن احلقيقة جيد أن  )صلى هللا عليه وآله(إن املتفحص ألقوال الرسول األعظم 
التشيع هو اإلسالم الكامل الذي أمر به هللا عزوجل، حيث أكمل سبحانه وتعاىل دينه بوالية 

م أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت اليو حني أنزل اآلية املباركة:  اإلمام علي بن أيب طالب 

ورضيت لكم اإلسالم دينا
)صلى وذلك ِف حجة الوداع عند غدير خم بعد ما نصب الرسول  (16)

 . (17)خليفة من بعده أبمر من هللا، علي بن أيب طالب هللا عليه وآله(
 شعاب ِف )صلى هللا عليه وآله(نعم ولد التشيع ِف اليوم األول هلتاف الرسول األعظم 

، فإن هذه الكلمة تعين اإلسالم الكامل وهو مشروط «ال إله إال هللا»مكة وجباهلا بكلمة: 
. فالشيعة نشأت ِف زمن الرسول (18)والنصوص كثرية ِف هذا الباب ابلوالية ألمري املؤمنني

هذا االسم على أتباع  )صلى هللا عليه وآله(وأطلق الرسول  )صلى هللا عليه وآله(األعظم 
  )صلى هللا عليه وآله(ِف حياته  إلمام أمري املؤمنني ا

 الشريفة.

 انتشار التشيع يف العراق: 
لإلمام أمري  (19)إن انتشار التشيع ِف العراق يعود إىل ما قبل عودة اخلالفة الظاهرية

                                                        
 .32سورة التوبة:  (15)
 .3سورة املائدة:  (16)
. ِف كتب .من كنت مواله فهذا علي مواله.: )صلى هللا عليه وآله(راجع حديث الوالية، حيث قال رسول هللا  (17)

 املسلمني كافة من العامة واخلاصة حيث بلغ حد التواتر، للتفصيل انظر كتاب )املراجعات( للعاملي.
خبالفة علي أمري املؤمنني ولزوم اتباعه، ِف مثل حديث الدار حني نزل  )صلى هللا عليه وآله(حيث صرح رسول هللا  (18)

(، وحديث املنزلة، و...، كما صرح اإلمام الرضا 214راء: )سورة الشع وأنذر عشريتك األقربنيقوله تعاىل: 
  أبن كلمة ال إله إال هللا حصن هللا وهي مشروطة بوالية أهل البيت  وذلك ِف حديث سلسلة الذهب

 املشهورة.
عني( هو اخلليفة احلقيقي والواقعي وكذلك األئمة من ولده )صلوات هللا عليهم أمج )عليه السالم(( فإن اإلمام علي 1)

 وإن استلم احلكم ظاهراً هذا وذاك من أعدائهم.
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بسنوات عديدة، كان منها زمن عمر بن اخلطاب، حيث انتشر  )عليه السالم(املؤمنني 
واضحة ِف هذه الفرتة، وذلك عندما رجعت جيوش املسلمني إىل بلداهنا، التشيع بصورة 

وسكن الكثري من هذه اجليوش ِف الكوفة والبصرة، وقد أاتح ذلك الفرصة هلم ِف التعرف 
)صلى ومعرفة حقه وفضله عند هللا عزوجل وعند نبيه الكرمي  )عليه السالم(على أمري املؤمنني 

 ا ِف إرساء قواعد التشيع ِف العراق. ، فهناك أخذو هللا عليه وآله(
ولكن كان األمر األهم واألمر األساسي ِف انتشار التشيع هو ما حدث ِف زمن خالفة 

أمور املسلمني حني  )عليه السالم(عند إرجاع حقه املغصوب وتوليه  )عليه السالم(اإلمام 
كوفة، وِف العراق من اختذ الكوفة عاصمة له، وهذا ساعد كثريًا على انتشار التشيع ِف ال

 بعد.
بفرتات خمتلفة من حيث  )عليه السالم(مر التشيع بعد استشهاد اإلمام أمري املؤمنني 

الصعوبة والسهولة، فتارة كانت عصيبة جدًا على مجيع املنتمني إىل هذا املذهب   مذهب 
 ، واترة كانت هذه احلدة خفيفة، حيث كان بعض احلكام ال  مشايعة أهل البيت 

  بسبب ضعفهم أو وعي اجلماهري   وكان أحسن  ظهرون عداًء شديدًا ألهل البيت ي
فرتات التشيع هو عند استالم بعض الشيعة مقاليد األمور ِف العراق حيث احلرايت الواسعة 

 هلم ورفع الضغوط عنهم. 
 فنستطيع أن نقّسم الفرتات اليت مرت على الشيعة ِف العراق إىل ثالث فرتات:

 الفرتة الصعبة، وهي اليت كان األمويون والعباسيون حكامها.: أولا 
: الفرتة شبه السهلة، حيث كانت معاملة احلّكام لينًا مع الشيعة ال طيبًا منهم، أو اثنياا 

حمبة للشيعة، بل للضعف الذي اعرتى احلكام، وإال فكانوا يعاملون بنفس املعاملة القاسية 
 ام. ويتمثل ِف هذه الفرتة ثالثة أدوار: اليت عاملهم هبا من سبقهم من احلك

وقت انتقال احلكم من األمويني إىل العّباسيني حيث أتيحت الفرصة لإلمام الصادق  :1
ِف العمل اإلسالمي وأتسيس اجلامعة العلمية ونشر معارف أهل البيت  )عليه السالم(
(20). 

                                                        

)صلى ( أي فرتة اضمحالل احلكم األموي وبداايت نشوء احلكم العباسي الذي كان يرفع لواء الرضا من آل حممد 1)
 .هللا عليه وآله(
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 ولياً للعهد. )عليه السالم(فرتة املأمون حيث نصب اإلمام  :2
فرتة )املنتصر لدين هللا(. ولكن مبا أهنا كانت فرتات قصرية مل نتعرض هلا إال ِف طي  :3

 البحث عن الفرتتني.
، الفرتة السهلة الكاملة، حيث مل توجد ضغوطات على أتباع أهل البيت  اثلثاا:

 وفيها كانت مقاليد احلكم بيد الشيعة. وسنتطرق إن شاء هللا إبجياز إىل تلك الفرتات.

 بني األمويني والعباسيني: 
بفرتة  )عليه السالم(لقد مّر التشيع بعد شهادة أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب

عسرية جداً، وذلك أايم حكم معاوية بن أيب سفيان، حيث وصل احلال فيها إىل حماوالت 
أو  لسالم()عليه ااجتثاث التشيع، وذلك بقتل مجيع من ينتسب إىل اإلمام أمري املؤمنني 

يواليه أو يتبع طريقته. ومبا أن حكم معاوية كان يرتكز ِف الشام، فقد أرسل إىل العراق   
وخصوصًا الكوفة ألهنا كانت مركز التشيع ِف ذلك الوقت   بعض احلكام الظلمة مثل زايد 

من الشيعة  بني أبيه واملغرية بن شعبة، وأمثاهلما، فساسوا أهل العراق ابلظلم، وقتلوا عدداً كبرياً 
 .(21)ِف العراق

حيث  وكاد معاوية أن يقضي على الشيعة ِف العراق، لوال منهج أهل البيت 
. وِف هذه الفرتة أصبح الشيعي حمل (22)أوحوا إىل شيعتهم ابستخدام أسلوب التقية ِف العمل

                                                        

عبد هللا بن جني ( مثل ميثم التمار وحجر بن عدي الكندي وعمرو بن احلمق اخلزاعي  واحلضرميني مسلم بن زمير و 1)
، وكان معاوية قد أمر والته بقتل كل من  )عليه السالم()رضوان هللا عليهم(، وكثري غريهم من أصحاب اإلمام علي

 .321كان على دين علي ورأيه. انظر كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ص
اردها الشرعية، فإن التقية (: نعتقد ب )التقية( ِف مو 1ط 70ِف كتاب )الشيعة والتشيع ص ( قال مساحة اإلمام 1)

مبعناها الصحيح من تعاليم اإلسالم، ومعناها وجوب حفظ اإلنسان لنفسه وماله وعرضه ولنفوس سائر املسلمني 
 وأمواهلم وأعراضهم من الكفار والظاملني وقد أمر بذلك القرآن احلكيم والرسول العظيم واألئمة الطاهرون 

يّتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من هللا ال ففي القرآن احلكيم قال تعاىل: 
(، وقال سبحانه: 28)سورة آل عمران:  ِف شيٍء إال أن تّتقوا منهم تقاًة وحيّذركم هللا نفسه وإىل هللا املصري

وما جعل عليكم ِف الدين من حرج  :(، وقال عزوجل: 78)سورة احلجعد إميانه إال من من كفر ابهلل من ب
ابب التقية، ووسائل  217ص 2(. وراجع أيضاً: الكاِف: ج106)سورة النحل:  أكره وقلبه مطمئن ابإلميان

ِف التقية، والصراط املستقيم:  11فصل  40، ومشكاة األنوار: ص21384ح 24ب 212ص 16الشيعة: ج
 تذنيب حبث ِف التقية. 71ص 3ج
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اضطهاد من قبل أغلب حكام بين أمية، ولكن هذه احلالة مل تدم، ففي آخر عهد بين أمية 
 ضعف سلطاهنم، وأخذ الشيعة يعملون بصورة أوسع، ورفع عنهم الضغط بعض الشيء.

وعند جميء حكام بين العباس إىل السلطة مسحوا للشيعة ِف البداية ابلعمل مبذهبهم ونشر 
علومهم؛ وذلك ألن بين العباس مل يصلوا إىل احلكم إال بشعار أخذ الثأر من بين أمية لإلمام 

 .)عليه السالم(وآل علي م()عليه السالاحلسني 
 

 هناية احلكم األموي: 
إن فرتة هناية حكم بين أمية وبداية جميء حكم بين العباس متكن الشيعة فيها من العمل 
بنطاق واسع من أجل نشر التشيع وقاموا إبنشاء املدارس العلمية ِف العراق واحلجاز وغريمها 

وأصول، وعلم كالم، وتفسري، وحديث  لتدريس العلوم الدينية جبميع أنواعها، من فقه،
، وقد ضّمت حلقاهتا آالف الطلبة. وكل هذا  وغريها وذلك على منهج أهل البيت 

. ولكن ذلك مل يدم طوياًل؛ إذ أحس كان مقاراًن لزمن اإلمام الباقر واإلمام الصادق 
ن أجل الدنيا بنو العباس خبطر العلويني على عروشهم الظاملة، ألهنم كانوا يريدون احلكم م

  إقامة حكم هللا ِف األرض،  بينما أراد العلويون   وعلى رأسهم األئمة من أهل البيت 
ومل يكن يتماشى هذا مع رغبتهم الدنيوية واملادية، فعندها حارب بنو العباس العلويني 
وأشياعهم، ومجيع من ينتمي إليهم، بشىت الوسائل والطرق، حىت فاق ظلمهم ظلم بين 

 . حىت قال أحد الشعراء: (23)أمية
 اتهلل ما فعلت أمية فيهم         معشار ما فعلت بنو العباس          

إىل أن خّفت حّدة الظلم واملطاردة للشيعة ِف عهد املأمون نسبياً، حيث فرض منصب 
، وذلك مبؤامرة من املأمون نفسه ِف قصة مفصلة )عليه السالم(والية العهد على اإلمام الرضا 

)عليه ، ولكن مل تستمر هذه الفرتة طوياًل، إذ عندما استشهد اإلمام الرضا (24)حملها ِف
وشيعتهم، وجتسد  عاد الظلم واجملاهرة ابلعداء لكل من ينتمي إىل آل حممد  السالم(

                                                        
 .119انظر ميمية أيب فراس: ص (23)
  حني امتنع عن قبول  )عليه السالم(، وفيه يقول اإلمام الرضا 3ح 13ب 128ص 49راجع حبار األنوار: ج (24)

تريد بذلك أن يقول الناس: إن علي بن موسى مل يزهد ِف الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه، «.. الوالية من املأمون  : 
 ».أال ترون كيف قبل والية العهد طمعاً ِف اخلالفة...
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، واستمرت احلالة على هذا املنوال (25)الظلم ِف زمن املتوكل العباسي أببشع وأفظع صورة
لون الشيعي ويبيحون دمه وماله ومجيع ممتلكاته. وأهون فرتة مّر هبا حىت أخذ احلكام يقت

الشيعة ِف حكم بين العباس هي فرتة تويل )املنتصر لدين هللا( احلكم، واستفاد الشيعة من 
هذه احلرية اليت كانت ِف زمنه فأخذوا ِف نشر التشيع، ولكن هذا الوضع مل يدم طوياًل، فعند 

. وهكذا كانت األحوال تتقلب حبق أتباع مذهب آل البيت وفاته عاد الظلم والقتل 
 من حال إىل حال.

 انتقال مركز التشيع من الكوفة إىل بغداد
قلنا أبن التشيع انتشر ِف العراق منذ صدر اإلسالم، وكان مركزه الكوفة، ولكن عندما 

فة من الكوفة إىل تسلم احلكم، املنصور الدوانيقي وهو احلاكم العباسي الثاين، نقل مركز اخلال
، ومن ُث إىل بغداد. وقد صاحب هذا االنتقال انتقال الكثري من الشيعة إىل (26)اهلامشية

بغداد. وكان بعضهم يعمل ِف حكومة املنصور متخفيًا حبيث اليعلمون أنه شيعي، ويبدأ 
، وقد شجعهم على ذلك وجود اإلمام جعفر الصادق (27)ابلعمل اخلفي اجلاد لنشر التشيع

ِف بغداد ِف ذلك احلني؛ ولذا أخذ التشيع ينتشر ِف بغداد انتشارًا واسعًا،  ليه السالم()ع
وخصوصاً ِف منطقة الكرخ، رغم الشدة واملضايقات اليت استخدمها املنصور مع اإلمام جعفر 

 .، ومجيع أتباع أهل البيت )عليه السالم(الصادق 

 فرتة ولية احلكام الشيعة
 

 ولية البويهيني: 

                                                        
 حملمد جواد مغنية. 172-145راجع الشيعة واحلاكمون: ص (25)
مادة  457ص 1وهي مدينة اختطها أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع ِف عمارهتا. انظر معجم البلدان: ج (26)

 )بغداد(. 
ي الذي أمثال: أبو سلمة اخلالل الكوِف الذي استوزره السفاح أول ملوك بين العباس، وحممد بن األشعث اخلزاع (27)

هللا يعقوب بن داود وعلي بن يقطني الذي استوزره الرشيد، وجعفر بن األشعث، والفضل استوزره املنصور، وأبو عبد 
 بن سهل ذا الرايستني الذي استوزره املأمون وغريهم إىل آخره. 
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ِف القرن الرابع اهلجري، حيث استولت الدولة البويهية  (28)بزغ جنم آل بويه ِف فارس
بعد ذلك على مقاليد احلكم ِف بغداد. ومبا أن الدولة كانت دولة شيعية فقد أسست 

، ومت فيها تدريس أغلب العلوم الدينية، املدارس الدينية ونشرت علوم أهل البيت 
وقت على نشر العلوم ِف مجيع بقاع العامل، وخصوصاً فدأب علماء الشيعة ِف ذلك ال

املناطق اجملاورة لبغداد، مثل احللة والنجف األشرف وكربالء املقدسة، وغريها من املناطق 
، (29)العراقية. وقد برز الكثري من علماء الشيعة إابن ذلك العصر، مثل:الشيخ املفيد

 )رمحهم هللا(.  (32)يوالشيخ الطوس (31).. واملرتضى(30)الرضيوالشريفني: 

                                                        
( ُث امتد  ه321ن عام )أتسست الدولة البويهية على يد علي بن بويه امللقب بعماد الدولة ِف شرياز ِف بالد إيرا (28)

حكمها إىل كل إيران والعراق وجزء من تركيا وغريها من بالد بين العباس، وكان آخر ملوك البويهيني أاب نصر 
 سنة. 153(، والذي امتد  ه474امللقب ابمللك الرحيم وبه انتهى حكم الدولة البويهية الشيعية سنة )

ن بن عبد السالم العكربي امللقب ابلشيخ املفيد، من أجل مشايخ الشيعة هو أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعما (29)
(  ه336سنة ) ورئيسهم وأستاذهم، فضله أشهر من أن يوصف، انتهت رائسة اإلمامة إليه ِف وقته، ولد 

 )عليه السالم(( ودفن ِف داره ونقل إىل مقابر قريش ابلقرب من جانب رجلي اإلمام اجلواد  ه413) وتوِف
تصانيف عديدة منها: الرسالة املقنعة، واألركان ِف دعائم الدين، واإليضاح ِف اإلمامة، واإلرشاد، واإلفصاح،  له

: وكان يوم وفاته يومًا مل يمر أعظم منه من كثرة الناس للصالة والعيون واحملاسن. يقول عنه الشيخ الطوسي 
 عليه، وكثرة البكاء من املخالف له ومن املؤالف.

( وتوِف سنة  ه359الشريف الرضي أبو احلسن حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد، ولد عام ) هو (30)
 ِف كتاب هنج البالغة. )عليه السالم(( جامع كالم اإلمام أمري املؤمنني  ه406)

د بن موسى بن هو سيد علماء األمة وحميي آاثر األئمة ذو اجملدين أبو القاسم علي بن احلسني بن موسى بن حمم (31)
املشهور ابلسيد املرتضى، وبعلم اهلدى، مجع من العلوم ما مل  )عليه السالم(إبراهيم ابن اإلمام موسى الكاظم

جيمعه أحد، له تصانيف مشهورة منها: الشاِف ِف اإلمامة وكتاب الطيف واخليال وكتاب الغرر والدرر، وله ديوان 
( وتوِف سنة  ه355سنة ) الشريف الرضي. ولد  شعر يزيد على عشرين ألف بيت، وهو أخ السيد

ألف جملداً( من مقروآته ومصنفاته وحمفوظاته، انظر الكىن  80خلف بعد وفاته ) (. وقيل إنه  ه433)
 )علم اهلدى(. 482ص 2واأللقاب: ج

(32)
هر رمضان الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي، املعروف بشيخ الطائفة، ولد بطوس خراسان ِف ش 

ه  وبقي ِف العراق إىل آخر عمره. ِف  408ه  درس أواًل ِف مدارس خراسان ُث هاجر إىل بغداد سنة  385سنة 
ه  هجم السالجقة األتراك على بغداد وأغار عبد امللك الوزير املتعصب لطغرل بيك ِف ذلك الوقت  447سنة 

ار الشيخ ليقتله، وملا مل جيده ِف داره فقد أحرق ما على مناطق الشيعة وقام ابلقتل والنهب كما أنه هجم على د
فيها من أاثث وكتب. فانتقل الشيخ من بغداد إىل النجف األشرف بعد هذه احلادثة املؤسفة فقام بتأسيس احلوزة 

هجرية عن عمر يناهز  460توِف الشيخ ليلة االثنني الثاين والعشرين من شهر حمرم احلرام سنة  العلمية هناك.
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وبعد أايم البويهيني حدثت فتنة كبرية بني السنة وكانت حلقات الدرس تنتقل فيما بينهم. 
حبوزته العلمية من بغداد إىل  والشيعة ِف بغداد وانتقل على أثرها شيخ الطائفة الطوسي 

ا، وكما مل تعد ، إذ مل تعد بغداد ترضى مبقام املرجعية الدينية فيه ه448النجف األشرف عام 
صاحلة أيضًا الحتضان احلوزة العلمية بني ظهرانيها، فأضحت النجف األشرف بعدها عاصمة 

)رضوان هللا تعاىل  ، ومقاماً ومستقراً لكبار علماء الشيعة ومراجعهم العظامومركزاً لعلوم أهل البيت 

 .عليهم أمجعني(

 املغول والتشيع: 
وغزوه بغداد،  (33)حال، حىت جميء هوالكووهكذا انقلبت األحوال من حال إىل 

بقي اثبتًا صامدًا رغم تلك  وإحداثه الدمار الشديد فيها، إال أن مذهب أهل البيت 
اهلزاهز واالبتالءات العظيمة، بل كان سببًا إلسالم املغول ومنعهم من االستمرار ِف التدمري، 

أتباع مذهب أهل البيت  فحينما استتب األمر هلوالكو وفرض سيطرته على بغداد تنفس
  الصعداء، نتيجة لدخول بعض حكام املغول اإلسالم بربكة جهود العلماء الكبار

 أمثال:
 ..(35)، والعالمة(34)اخلواجة نصري الطوسي

، ومن هؤالء وغريهم   وإعالن إتباعهم ملذهب أهل البيت  )رمحهم هللا( (36)وابنه

                                                                                                                                                               

سة والسبعني عاماً، ودفن ِف داره اليت كان يقطنها بوصية منه، وهي اآلن من أشهر مساجد النجف اخلام
 األشرف ويعرف مبسجد الطوسي ابلقرب من احلرم الشريف.

م( حفيد جنكيز خان، 1251م( مغويل مؤسس دولة املغول اإليلخانية ِف إيران سنة )1265 1217هوالكو )حنو  (33)
م( 1258م(، قضى على اخلالفة العباسية ِف بغداد )1256إلمساعيلية ِف قلعة )املوت( )أخضع أمراء الفرس وا

 م(.1260واحتل سورية. هاجم املماليك جيشه ِف عني جالوت وأابدوه )
صاحب كتاب جتريد العقائد، وكتاب  هو احملقق املتكلم احلكيم املتبحر حممد بن حممد بن احلسن الطوسي  (34)

وكتاب حترير أقليدس وحترير اجملسطي وشرح اإلشارات والفصول النصريية والفرائض النصريية  التذكرة النصريية،
ه ( ودفن ِف 672ه (، وتوِف ِف سنة )597مبشهد طوس ِف سنة ) واالخالق الناصرية وكثري غريها، ولد 

 مقابر قريش ِف الكاظمية. 
(، من كبار علماء الشيعة، نسبته  ه726/ ه648ة )احلسن بن يوسف ابن علي بن املطهر احللي ويعرف ابلعالم (35)

إىل مدينة احللة ِف العراق وفيها مولده ومسكنه ومدفنه له كتب كثرية منها: تبصرة املتعلمني ِف أحكام الدين، 
وهتذيب طريق الوصول إىل علم األصول، واألحكام ِف معرفة احلالل واحلرام، وخمتلف الشيعة ِف أحكام الشريعة، 

 امللكوت ِف شرح الياقوت.وأنوار 
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، وكذلك ابنه أبو سعيد هبادرخان، (37)بندهاحلكام )نيقوالوس بن أرغون( ومسي مبحمد خدا
، وهو أخو حممد (38)وبعضهم أسلم، ولكن مل يصرح ابلتشيع، مثل غازان املسمى حممود

 خدابنده، وبني من مل يطل عهده ليعلم حاله مثل تكوادر بن هوالكو املسمى أبمحد.

 الدولة اجلالئرية والتشيع: 
على أنقاض اإليلخانية، حكمت العراق جالئر هي ساللة مغولية أنشأها )حسن بزرك( 

( عاصمتها بغداد أشهر سالطينها أويس وابنه أمحد، حكمت هذه  ه 813إىل  740من )
الدولة العراق بعد رحيل املغول، وهي دولة شيعية حبتة، وهلا بصمات واضحة ِف نشر التشيع، 

كن مغويل األصل، وكان زعيم هذه الدولة )حسن اجلالئري( وهو من أمراء املغول وإن مل ي
وقد استمر ِف حكم العراق فرتة من الزمن، وجاء بعده ولده وحكم العراق، وتعاقبت على 

بىن أحد أوالد حسن اجلالئري   ه767حكم العراق جمموعة من أفراد هذه العائلة، وِف عام 
 احلرم احلسيين القائم اليوم.

 
 والتشيع:  (39)الدولة الصفوية 

لدولة خدمات جليلة ِف انتشار مذهب التشيع ِف العراق وإيران لقد سجل التاريخ هلذه ا
                                                                                                                                                               

( وتوِف  ه682هو حممد فخر احملققني بن حسن بن يوسف بن علي بن املطهر احللي فقيه أصويل متكلم ولد سنة ) (36)
( من آاثره: هنج املسرتشد ِف أصول الدين، وجامع الفوائد ِف الفقيه، والكافية ِف علم الكالم، وغاية  ه771سنة )

 ه. البادي ِف شرح املبادي وغري 
ِف قصة مشهورة، وذلك عندما طلق زوجته ثالاًث ِف  حممد خدابنده الذي استبصر على يد العالمة احللي  (37)

وبعد مباحثات طويلة مع  جملس واحد، وأمجع علماء املذاهب على وجوب احمللل، ُث جاء العالمة احللي 
دون سواه، وقد أسفرت تلك  لبيت علماء العامة وإقامة األدلة الدامغة عليهم أثبت صحة مذهب أهل ا

ِف )روضة املتقني(.  املباحثات عن تشيع السلطان وأكثر من معه، وقد ذكر هذه احلادثة العالمة اجمللسي 
 .43راجع إيضاح االشتباه للعالمة احللي: ص

دابء، له م( فرض اإلسالم دينًا للدولة شجع األ1295م( سلطان إيلخاين سنة )1304   1271حممود غازان ) (38)
 آاثر عمرانية ِف تربيز، خلف أخوه، راجع املنجد ِف األعالم: حرف الغني.

م( أسس الدولة إمساعيل األول. قهر األق قيونلو واختذ تربيز 1736   1501الصفويون ساللة ملكت إيران ) (39)
اسب األول، ُث م( طهم1555عاصمة وتلقب ابلشاه، وأعلن التشيع مذهب الدولة، نقل العاصمة إىل قزوين )

 نقل عباس األول الكبري إىل أصفهان. انظر املنجد ِف األعالم: الصفويون.
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(، وأول من  ه910ومجيع املناطق اجملاورة، وهي دولة علوية شيعية حكمت العراق ِف عام )
استوىل على حكم العراق من الصفويني هو )الشاه إمساعيل األول(، وقد دارت بينه وبني 

انيني ِف السيطرة على العراق، فانتصر العثمانيون العثمانيني معارك ضارية؛ وذلك لطمع العثم
( أايم )الشاه طهماسب األول( ُث عاد الصفويون وحكموا  ه941على الدولة الصفوية عام )

(، وكان ذلك على يد )الشاه عباس األول(، ُث عاد العراق  ه1032العراق اثنية ِف عام )
ن الرابع العراق بعد الصلح الذي مت ( وحكم مرادخا ه1045حتت السيطرة العثمانية ِف عام )

بني الدولة الصفوية والدولة العثمانية، وشرط الصفويون على الدولة العثمانية مبوجب هذا 
الصلح أن حتكم الدولة العثمانية العراق دون التعرض للشيعة والعتبات املقدسة. ولكن بعدما 

ع ِف مجيع أرجاء العراق، وذلك استقر احلكم للدولة العثمانية نكثوا عهدهم، فحاربت التشي
، خاصة وأن العثمانيني كانوا بتحريض من بعض احلاقدين على مذهب أهل البيت 

 يتبعون سياسة طائفية شديدة التعصب ألهل السنة واجلماعة.

 الدولة العثمانية والضغط على الشيعة: 
ِف العراق عما   على مقاليد احلكم، تغري حال الشيعة (40)بعدما سيطرت الدولة العثمانية

كانوا عليه ِف زمن الدولة الصفوية، فلقد عاد الظلم واالضطهاد، وأصبح كل من ينتمي إىل 
معرضًا للقتل  )عليه السالم(ويعرف أبنه من شيعة أمري املؤمنني  مذهب أهل البيت 

والتشريد، وجبميع أصناف التعذيب األخرى. وكان املذهب الرمسي ِف الدولة العثمانية هو 
ملذهب احلنفي، ومل يكتفوا ِف جعله فوق املذاهب أبسرها، بل عمدوا إىل ضرب املذاهب ا

 األخرى، وخصوصاً املذهب الشيعي. 
وسعوا إىل نشر املذهب احلنفي أبسلوب الرتغيب والرتهيب ِف مجيع أرجاء العراق، حيث  

ملقدسة، واليت كان كل كانوا ينشرونه بصورة سرية ِف املناطق اجلنوبية من العراق وِف العتبات ا
                                                        

م( نشأت ِف األانضول على أنقاض الدولة 1281العثمانيون ساللة السالطني األتراك، أسسها عثمان األول سنة ) (40)
م( 1453لفاتح القسطنطينية )السلجوقية ومّدت سلطتها إىل البلقان والدول العربية وإفريقية. احتل حممد ا

وجعلها عاصمته وقضى على البيزنطيني. أهنى سليم األول حكم املماليك وسيطر على سورية وفلسطني ومصر 
م( وخلفه ابنه سليمان القانوين فوطد أركان دولته على البالد العربية واإلسالمية حىت إفريقية. وبلغت 1516عام )

العثمانيون واألملان ِف احلرب العاملية األوىل وأدى اهنزام األملان ِف احلرب إىل الدولة ِف عهده أوج قوهتا، حتالف 
م(. راجع 1923تفكك اإلمرباطورية العثمانية وإعالن اجلمهورية الرتكية بزعامة مصطفى كمال أاتتورك سنة )

 املنجد ِف األعالم: العثمانيون.
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سكاهنا من الشيعة إال ما ندر، كما قاموا بنشر مذهبهم وبصورة علنية ِف مشال العراق، 
وبعض املناطق اليت يكثر فيها السنة. ونتيجة ملقاومة الشيعة الشديدة، وقوة نفوذهم وأتثريهم 

والتعمريات ِف  امجرب بعض األمراء األتراك على مساملة الشيعة، فقد أجروا بعض التعديالت
العتبات املقدسة، وزارها بعض والهتم. واجلدير ابلذكر هنا أن بعض املؤرخني قال: إن الشيعة 
القوا من العرب   من متعصيب السنة الذين كانوا حتت حكم الدولة العثمانية   احلاقدين على 

قد ،أكثر مما القوه من احلكام األتراك أنفسهم، و التشيع،وعلى مذهب أهل البيت
أثبت التاريخ حينما رحل الرتك عن العراق فإن األوضاع املأساوية ظلت على ما هي عليه إن 

 .(41)مل نقل أهنا تفاقمت

 املوصل والتشيع: 
، وكان أمريهم (42)توالت على إدارة املوصل إماراتن شيعيتان، إحدامها إمارة آل محدان

ر الدولة، واستمر أمراء هذه اإلمارة ِف أاب اهليجاء عبد هللا بن محدان، والد سيف الدولة وانص
إدارة املوصل إىل فرتة طويلة، حىت انقضت هذه اإلمارة وقتل آخر أمرائها )عدة الدولة 

(. تلت هذه احلكومة حكومة شيعية اثنية، هي إمارة آل املسيب،  ه369غضنفر( ِف عام )
(، وقد كانوا من أمراء نصيبني، اليت استولت على املوصل حرابً فأقرهم هبا )هباء الدولة البويهي

واستمرت إمارهتم إىل القرن اخلامس اهلجري، إىل أن جاء صالح الدين األيويب الذي حارب 
التشيع أينما وجده، واستمر على هنجه هذا من بعده ساللته حيث ضربوا هذه اإلمارة، 

تشيع السلطان وشنوا عليها الغارات الكثرية، ومن ُث أعقبهم ابلعداء الشديد للشيعة وال
العثماين سليم الثاين الذي أذاق الشيعة ِف عهده أنواع البالاي واملصائب. وسار على هنجه 
السلطان مراد الرابع، فقضوا على هذه اإلمارة، وظل كثري من أهل املوصل على مذهبهم، 

ني واليوم يعرف كثري من املوصليولكن على تكتم شديد خوفاً من مطاردة وقتل السلطان هلم، 
ومن الثابت ِف حمله أن . (43)وآخرين أردم عليهم البناء آابراً ِف املوصل ملئت من قتلى الشيعة.

                                                        
 . ن الدولة العثمانية( لإلمام املؤلف وللمزيد عن اتريخ الدولة العثمانية راجع )موجز ع (41)
احلمدانيون: أسرة عربية، تولت املوصل واجلزيرة ِف زمن العباسيني ُث استقلوا فبسطوا سيادهتم على مشال سورية  (42)

م( وسع حدود اإلمارة ابنه عبد 892( أسسها محدان بن محدون شيخ قبيلة تغلب ِف ماردين ) ه394   317)
 دولة أمري حلب، انقرضت هذه اإلمارة مبوت سعيد الدولة بن سعد الدولة بن سيف الدولة.هللا وحفيده سيف ال

 املوصل ومشال العراق. 106راجع اتريخ الشيعة: ص (43)

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 15 

أي فكرة أو عقيدة عندما ترتدي حلة الوجود، وتظهر على سطح اجملتمع، عادة يربز هلا 
تياران: تيار مساند وتيار مضاد، ومن عوامل تقدم أو تقهقر هذه الفكرة أو العقيدة وجود 

التيارين.  فتارة تالحظ أن مبدأ ينتشر انتشار واسعًا ِف أوساط الناس، ومن العوامل  هذين
املؤثرة ِف ذلك قوة التيار املساند له، مع إضافة عوامل أخرى. واترة يفشل املبدأ، ومن 

 .(44)العوامل املؤثرة ِف ذلك قوة التيار املضاد، مع إضافة عوامل أخرى
)صلى هللا دة منذ نشأته األوىل ِف زمن الرسول األعظم ومل خيرج التشيع عن هذه القاع

  كما ذكران سابقًا   حيث كان التيار املساند واملساعد هو احلاكم وذلك ِف زمن  عليه وآله(
، وِف عصر احلكومات الشيعية اليت حكمت ِف بعض )عليه السالم(حكم أمري املؤمنني 

وهذا األمر ساعد على انتشار التشيع وكثرة  مراحل التاريخ اإلسالمي   واليت ذكران بعضها  
أنصاره وقوة سلطاهنم، مما أدى إىل انتشار العمل اإلسالمي الشيعي ونشر علوم أهل 

 ومدرستهم،وذلك ملا كان الشيعة يتمتعون بشيء من احلرية.  البيت
كما ظهر التيار املخالف حيثما تسلمت زمام احلكم حكومات مناهضة ومعادية ملذهب 

، ففي هذه احلالة كان التشيع ينحسر، ويمقتَّل الكثري من أنصاره وأتباعه، لبيت آل ا
وحيّد من انتشاره؛ وذلك لقوة التيار املضاد. كذلك ظهر هذان التياران على الشيعة ِف العراق 
على وجه اخلصوص، فحينما كانت تتسلم احلكم حكومات شيعية، أو حكومات ال حتمل 

ق، كان التشيع يتقدم وينتشر ِف العراق، وميتد سلطانه ويرتسخ، العداء هلذا املذهب احل
خاصة وأن التشيع حيمل من األحكام واآلراء املنطقية القوية املوافقة للفطرة، ما يفحم اخلصوم 
حبيث يعجزون عن مواجهته. أما إذا كان العكس، كما إذا كان احلكم قد تسّلمه املعادون 

سر االنتشار، وِف بعض األحيان يتوقف. فخالصة ومن شايعهم فينح ألهل البيت 
الكالم هو أن التشيع ِف األقاليم العراقية قد تراوح معدل انتشاره من حني إىل آخر وكانت 

 .األرجحية ِف أكثر العصور لألكثرية املتمثلة مبذهب أهل البيت 

 الشيعة يف عراق اليوم: 
م، فهو بلد شيعي تسكنه األكثرية لقد كان العراق يعرف أبنه بلد شيعي، وكذلك اليو 

                                                        
وقد ذكر علماء االجتماع أن املؤثرات ِف اإلنسان عشرة منها: األجواء االجتماعية، واألجواء الطبيعية راجع )الفقه  (44)

 .اإلمام املؤلف  االجتماع( لسماحة

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 16 

الشيعية. وإليك التقسيم اآليت على حسب كثرة الشيعة ِف احملافظات   كما يطلق عليها اليوم   
 وهو كما يلي:

مناطق العتبات املقدسة: النجف األشرف، كربالء املقدسة، الكاظمية، سامراء. إن  أولا:
وخاصة ِف كربالء والنجف والكاظمية فإنه إذا  األغلبية السكانية هلذه املناطق هم من الشيعة،

 وجد فيها البعض من املذاهب األخرى فهو اندر أو قليل جداً.
املناطق اجلنوبية: البصرة، العمارة، الناصرية. فهذه املناطق كسابقاهتا من مناطق  اثنياا:

 %.99.9العتبات املقدسة نسبة الشيعة فيها حوايل 
عاصمة الدولة العراقية ِف الوقت احلاضر، واألغلبية فيها  بغداد، واليت تعترب اثلثاا:

% تقريباً. وِف بعض املناطق من العاصمة 75للمذهب الشيعي، وتشكل الشيعة فيها حوايل 
 % من سكاهنا مثل: مدينة الكاظمية والثورة والكرخ والبياع وغريها..99.9تشكل الشيعة 

% 99احللة والديوانية ميثل الشيعة فيها بعض احملافظات الوسطى، مثل: الكوت و  رابعاا:
% أما حمافظة 90من نسبة السكان تقريباً، والبعض اآلخر مثل السماوة، يشكل الشيعة 

%، أما الرمادي وتكريت فاألغلبية فيها سنية، ويوجد الشيعة 85دايىل فنسبة الشيعة فيها 
 أيضاً ِف هاتني احملافظتني أبعداد واضحة.

لشمالية، أربيل والسليمانية ودهوك، واألغلبية فيها للمذهب السين، احملافظات ا خامساا:
% 40. أما ِف كركوك واملوصل فالشيعة فيها حوايل (45)وأيضاً يوجد الشيعة فيها أبعداد كبرية

 تقريباً. 
 وهذه األرقام والنسب اليت ذكرهتا هي للداللة وكلها أرقام تقريبية.

% من سكان العراق هم من أتباع مذهب 85: أما النسبة الكلية لشيعة العراق فهي
% وبقية الطوائف واألداين 12، أما املذاهب السنية األربعة فحوايل أهل البيت 

%. ولكن ورغم هذه النسبة، وما ميثله الشيعة من أكثرية ِف سكان 3األخرى فحوايل 
ئب الوزارية وزمام العراق، إال أهنم خارج املناصب العليا ِف الدولة، وأصبحت املناصب واحلقا

القوة هي بيد األقلية، رغم أن مجيع القوانني واألنظمة وحىت الوضعية منها تعطي احلق ملن 
 ميثل األكثرية ِف إدارة شؤون البالد، مع مراعاة حقوق األقلية وعدم ظلمهم.

                                                        
 فمثاًل األكراد الفيلية كلهم شيعة وهم زهاء ثالثة ماليني. (45)
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 نظرة إىل واقع العراق املعاصر:

 لتجربتان مها: إن العراق عاش جتربتني قاسيتني بعد نيله االستقالل وا 
، الذي عملت بريطانيا على رسم (46)احلكم امللكي، الذي بدأ ابمللك فيصل األول أولا:

م( اليت قادها املرجع 1920صورة حكمه وتنصيبه، إلمخاد انر الثورة العراقية الكربى عام )
، وكانت جتربة فيصل فاشلة للغاية،  (47)الديين األعلى املريزا حممد تقي الشريازي 

 التاريخ يشهد بذلك. و 
الذي أطاح ابحلكم  (48))عبد الكرمي قاسم(  احلكم العسكري واجلمهوري املتمثل ب  اثنياا:

                                                        
م، وقاد 1916(: ولد ِف الطائف، ابن الشريف حسني، اثر على العثمانيني عام  ه1933   1883فيصل األول ) (46)

يش الفرنسي. م( وانسحب بعد دخول اجل1920اجليش العريب ِف فلسطني، نودي به ملكًا على سورية عام )
 م(.1921ملك العراق عام )

هو الشيخ حممد تقي بن املريزا حمب علي بن أيب احلسن املريزا حممد علي احلائري الشريازي زعيم الثورة العراقية، ولد  (47)
( ونشأ ِف احلائر الشريف، فقرأ فيه األوليات ومقدمات العلوم، وحضر على أفاضلها حىت  ه1256بشرياز سنة )

حىت صار من أجالء  ، فهاجر إىل سامراء ِف أوائل املهاجرين، فحضر على اجملدد الشريازي برع وكمل
تالميذه وأركان حبثه، وبعد أن توىف أستاذه اجلليل تعني للخالفة ابالستحقاق واألولوية واالنتخاب، فقام 

له الكثرية عن النظر ِف أمور ابلوظائف من اإلفتاء والتدريس وتربية العلماء. ومل تشغله مرجعيته العظمى وأشغا
الناس خاصهم وعامهم، وحسبك من أعماله اجلبارة موقفه اجلليل ِف الثورة العراقية، وإصداره تلك الفتوى اخلطرية 

فدى استقالل العراق بنفسه  اليت أقامت العراق وأقعدته ملا كان هلا من الوقع العظيم ِف النفوس. فهو 
مة انتخاب غري املسلم. وكان العراقيون طوع إرادته ال يصدرون إال عن رأيه وكانت وأوالده وكان أفىت من قبل حبر 

( ودفن  ه1338ِف الثالث عشر من ذي احلجة عام ) اجتماعاهتم تعقد ِف بيته ِف كربالء مرات عدة. توِف 
 .561قم الر  261ص 1ِف الصحن الشريف ومقربته فيه مشهورة. راجع طبقات أعالم الشيعة، نقباء البشر: ج

. م(1932التحق ابلكلية العسكرية ِف عام )م(  بغداد، 1914عبد الكرمي قاسم حممد بكر الزبيدي من مواليد ) (48)
م(.  قام 1956م( ِف جبهة األردن، انتمى لتنظيم الضباط األحرار عام )1948شارك ِف حرب فلسطني عام )

ي، قتل أغلب أفراد العائلة امللكية مبا فيهم امللك م(، أطاح ابحلكم امللك1958    ه1377ابنقالب عسكري عام )
ألغى املظاهر الدميقراطية كالربملان والتعددية احلزبية ما عدا احلزب الشيوعي فيصل الثاين، أعلن احلكم اجلمهوري. 

الذي أضحى احلزب احملبب للسلطة، وألغى احلكم املدين. استمر حكمه قرابة أربع سنوات ونصف تقريبًا . 
م( النقالب عسكري دبره )عبد السالم عارف( مع جمموعة من الضبّ اط البعثيني أمثال 1963ِف عام )تعرض 

أمح د حسن البكر وعبد الكرمي فرحان وصاحل مهدي عّماش وغريهم، أعدم رميا ابلرصاص مع بعض رفاقه ِف دار 
 م. 1963اإلذاعة ِف التاسع من شباط 
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 أحد أكرب رموزه.. (49)امللكي الذي كان )نوري السعيد(
 ، (51)، ُث من بعده )عبد الرمحن عارف((50)و)عبد السالم عارف(

وهو األشأم من بينهم.   (53)ام(املشؤوم، ُث حكم )صد (52)إىل حكم )أمحد حسن البكر(

                                                        
م( ، أصبح رئيسًا للوزراء بني عام 1888/  ه1306بغداد عام )نوري سعيد صاحل السعيد من مواليد  (49)

م( ألربع عشرة دورة، ووزيراً للدفاع ِف مخس عشرة دورة، ووزيراً للخارجية ِف 1930/1958    ه1349/1377)
اق إحدى عشرة دورة، ووزيراً للداخلية ِف دورتني. أحد أكرب عمالء بريطانيا ف ي العامل العريب، وضع إمكاانت العر 

وقدراته حتت تصرف الربيطانيني، وكانت سياسته مبنية على نظرية )خذ وطالب( وعلى التحالف مع اإلجنلي ز، 
جع ل الع راق ضمن التكتالت الدولية والتبعية االقتصادية لالستعمار، وجعل العراق سوقًا ملنتجات الدول 

حتاد الدستوري لدعم وزارته، وكان حزبه وحزب االستعمارية ومصدراً ملواده اخلام. أسس ِف اخلمسينيات حزب اال
صاحل جرب )حزب األمة االشرتاكي( الخيتلفان من الناحية التنظيمية والفكرية عن بعضهما، فاالثنان مواليان 
لإلجنليز وأغلب أعضائهما من القطاع املوايل لإلجنليز، وكاان يتنافسان أحياانً وخيتلفان ِف بعض املسائل الداخلية. 

 م( وقيل: قتل، من مؤلفاته: استقالل العرب ووحدهتم.1958/  ه1377إبطالق النار على نفسه عام )انتحر 
م( ِف مدينة الرمادي، كان م ن أعض اء تنظيم 1921    ه1339عبد السالم حممد عارف ، من مواليد عام ) (50)

طاحة ابلنظام امللكي، وبعد م( ف ي اإل1958     ه1377الضباط األحرار، اشت رك مع عبد الكرمي قاسم عام )
ً ف ي العاصم ة األملانية، ألقي القبض عليه وأودع السجن وص در  اختالفه مع قاسم أقصي من مناصبه، عنّي سفريا
حكم اإلعدام عليه وعفي عنه بعد أن قض ى أكث ر م ن سنتني ِف السجن. أصبح رئيسًا للجمهورية بعد اإلطاحة 

م( ومنح نفسه رتبة مشري.  اّتسم حكمه: ب الكبت 1963شباط عام  8     ه1382رمضان  14بنظام قاسم ِف )
واإلرهاب والعنصرية وأهتم بتعيني األقارب وأبناء العشرية والبلدة ِف إسناد املناصب بغض النظر عن املؤهالت 

نصه: كان والقابليات والكفاءات. اشتهر ابلتعصب املذهيب، يقول الدكتور سعيد السامرائي عن عبد السالم ما 
هذا الرجل ال حيتمل رؤية الشيعي، حىت أنه قطع زايرته لشركة التأمني الوطنية يومًا ألنه وجد أن مدراءها ورؤساء 
أقسامها وشعبها هم إما من الشيعة أو املسيحيني، والذين تبوأوا هذه املناصب بكفاءهتم ِف هذه املهنة اليت ال 

م( وأقصاهم من وزارته وأصدر كتاابً 1963اقه البعثيني ِف عام )حتتمل وضع غري الكفء فيها. انقلب على رف
ضّدهم مسّاه املنحرفون، وصم البعثيني بكّل قبيح من قبيل الشذوذ اجلنسي والسرقة وما إىل ذلك . قتل مع عدد 

م( إثر سقوط طائرته قرب البصرة ، ويرى البعض أّن موته كان عملية 1966/   ه1385من الوزراء ِف عام )
 بّرة نتيجة وضع قنبلة ِف الطائرة .مد

م(، انضم إىل تنظيم الضباط األحرار. أصبح رئيسا للجمهورية عام 1916( عبد الرمحن حممد عارف ، ولد عام )51)
م( بعد مقتل أخيه عبد السالم. اّتسم حكمه ابلتدهور االقتصادي واملعاش ي وابلتميي ز الطائف ي والعنصرية 1966)

ثر ابحمليطني به ويثق هبم، ويتبىن عادة رأي آخر من يقابله. حني عن السلطة بعدما أوعزت والقبلية وك ان يتأ
املخابرات األمريكية والربيطانية إىل عبد الرمحن النايف وإبراهيم الداود وأمحد حسن البكر بتغيري السلطة ِف العراق 

 م ونفي إىل تركيا.1968متوز عام  17إثر انقالب عسكري ِف 

م( ِف تكريت، تقّلد منصب رائسة الوزراء ف ي حكومة عبد 1914/  ه1333حسن البكر ، من مواليد )( أمحد 2)
إثر  م(1968متوز عام  17/ ه1388ُّث منصب رئيس اجلمهورية ِف العشرين من ربيع الثاين )السالم عارف، 
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واملتتبع أحوال هؤالء احلكام واملسؤولني واألوضاع اليت كانت ِف عهودهم، يدرك جيدًا مدى 
فشل هذه احلكومات. ومل يكن هذا الفشل إال ختطيطًا من جهة االستعمار فلم يكن 

العراق. وكان  ابلالشعور بل كان مدروسًا وخمططًا له لتأخري املسلمني والسيطرة على ثروات
ختلي بعض الناس عن مسؤولياهتم ِف املاضي، وختلي بعض آخر عن حقوقه، وإمهال اجلانب 

أخرى اجتمعت مجيعها؛ لتأيت بصدام على رأس حكومة العراق، ولو السياسي مضافاً إىل عوامل 
 تكررت هذه األمور جمدداً، فلعلها ستأيت بشخص هو أسوأ من صدام، ال قدر هللا ذلك. 

شك أن نظام العراق سيتبدل عاجاًل أو آجاًل   كما هي سنة احلياة   كما ال شبهة أن ال 
العراق سيدخل مرحلة جديدة من احلكم، ولكن الكالم ِف أن الغربيني يعملون جاهدين على 

 لتبقى مشاكل العراق وتستمر أزماته السياسية. العراق بيد غري الشيعة، أن تبقى حكومة 
اق ميثلون األكثرية من الشعب؛ فحسب بعض اإلحصاءات اليت أشران إن الشيعة ِف العر 

                                                                                                                                                               

، منح أقرابءه وأصهاره وأبناء انقالب دبره على عبد الرمحن عارف، ومنح نفس ه رتبة مهيب   مشري   بعد االنقالب
عشريته وبلدته رتبًا عالية دون استحقاق. حتكمت الطائفية والعصبية ِف زمانه، وتدهورت الزراعة وترّدت الصناعة 
وملئت السجون ابجملاهدين واألحرار . عرف بلؤمه وغدره حىت أبصدقائه وكان مهه حتقيق هدفه بصرف النظر عن 

م( 1979متّوز عام  16انقالب دبره عليه زميله ِف اإلجرام صدام التكرييت بتاريخ ) الوسيلة، حني عن احلكم إثر
عاماً .  قتله صدام حبقنة ترفع نسبة السكر لديه بواسطة الدكتور صادق علوش، وذلك  11بعد أن حكم العراق 

 م.1982عام 
السياسية، وحافظ عل ى أمن ه  ( صدام التكرييت، الطاغوت الذي صاغه الغرب وفق متطلبات املنطقة وظروفها1)

م( ِف قرية العوجة جنوب تكريت تبع د مائ ة 1939الشخصي ف ي أدق الظروف وأحلك اللحظات، ولد عام )
ميل مشال بغداد، والده كان يعمل فراشًا ِف السفارة الربيطانية، كانت أمه صبيحة )صبحة( طلفاح تستلم 

ة من أربعة أزواج اثلثهم إبراهيم احلسن ورابعهم زبن احلسن، خمّصصات تقاعد زوجها من السفارة، تزوجت صبيح
وكان صدام يتنقل معها من بيت زوج إىل زوج آخر   هذا عدا عالقاهتا املشبوهة املعروفة لكل من ابتلى مبعرفتها   

اغتيال  تنامت لدي ه روح االنتق ام، ابتدأ عمليات القتل وهو ِف السابعة عشر،  اشرتك مع بعض عناصر البعث ِف
م(. وِف 1968متوز  17اشرتك ِف انقالب )هرب إىل سوراي ومنها إىل مصر، م( 1959عبد الكرمي قاسم عام )

م( أصبح صدام انئباً جمللس قيادة الثورة ورائسة اجلمهورية ِف حال غياب البكر عن البالد . وِف عام 1970عام )
احلكم ومنح نفسه رتبة مهيب ركن، هاجم إيران م( أصبح رئيسًا للجمهورية بعد أن أقصى البكر عن 1979)
م( فاندلعت حرب 1990م( فاندلعت حرب اخلليج األوىل واستمرت مثان سنوات، احتل الكويت )1980)

اخلليج الثانية وأخرج اجليش العراقي منها خبسائر كبرية، وقامت قوات احللفاء بقيادة أمريكا بتدمري العراق ووضع 
ألمد، انتفض الشعب فقمع صدام انتفاضة الشعب العراقي بوحشية ال مثيل هلا، فقد العراق حتت حصار طويل ا

 ألف عراقي. 300قدرت أعداد من قتلوا وأعدموا واختفوا ما يزيد على 
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% من نفوس الشعب العراقي، وحسب قانون الشرع 85ون لإليها من قبل، إهنم يشك
والعقل، بل وحىت ما يسمى ابلقوانني الدميقراطية، فإن حق احلكم يعطى لألكثرية، مع حفظ 

ِف العراق، وال تريدها بعد الدول الغربية،  حق األقلية أيضاً، إال أن هذه املعادلة مل توجد
ملصاحل وأغراض خاصة، لذا ينبغي لنا أن نلتفت إىل هذه القضية، ونعي اخلطط املرسومة من 

 قبل الغرب لندفعها، ونعمل جاهدين إلجياد حكومة األكثرية.

 من يتخذ القرار؟ 
ملسلمني فليس من أصبح ال يهتم أبمور ا: »)صلى هللا عليه وآله(ال رسول هللا ق

إمنا املؤمنون إخوة بنو أب وأم : »)عليه السالم(. وقال أبو عبد هللا الصادق (54) «منهم..
 . (55)«وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له اآلخرون

هناك قسم من أفراد اجملتمع ال يشغل تفكريهم: من الذي سيأيت بعد صدام؟، فهم 
ىت أتتيهم النتائج جاهزة، والغرب يستغل يفضلون الوقوف على التل دومًا، وينتظرون ح

الفرصة ِف مثل هذا الوضع   الذي يتخلى فيه جزء من األمة عن واجبه   ليعمل على إزالة 
صدام مثاًل، وأييت بشخص آخر عن طريق االنقالب العسكري وما أشبه   وهذا أمر سيئ 

السؤال موجه لكل فرد من أفراد للغاية  . هنا نتساءل: ملاذا ال نمقّدر مستقبلنا أبنفسنا؟ وهذا 
 األمة، حيث إهنم كلهم يشرتكون ِف صنع املستقبل.

 احلكومة املستقبلية: 
إن الواجب على كل فرد من أبناء الشعب العراقي أن يساهم   مبا أويت من قوة   ِف 
تشكيل حكومة العراق املستقبلية، عن طريق االنتخاابت احلرة النزيهة، اليت جتري على 

كل الشعب، واختيار آراء األكثرية مع مراعاة النسب، فليس من احلق واإلنصاف أن   مستوى
حيكم أكثرية العراق   وهم الشيعة   أشخاص من األقلية. كما ليس صحيحًا أن تقع احلكومة 
بيد فريق معني من األشخاص بال انتخاابت أو تصويت أو شورى. وهذا الكالم ال يعرب عن 

ء األقلية هم أخوة لنا، ولكن ال ينبغي هلذه األخوة أن تضيع حق الطائفية، بل إن هؤال
الشيعة األكثرية ِف العراق، بل األجدر هبذه األخوة أن تصلح ما قطعته من جسور وروابط 

                                                        

 .5ابب االهتمام أبمور املسلمني ح 164ص 2( الكاِف: ج1)

 .1ابب أخوة املؤمنون بعضهم لبعض ح 165ص 2( الكاِف: ج2)
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اجتماعية وإسالمية بني األخوة املسلمني، وأن يكونوا مع إخوهتم الشيعة يدًا واحدة لقطع 
العراق وبالد املسلمني. ولو اعرتض أحد على كون  أايدي املستعمرين الطامعني خبريات

احلكومة املستقبلية ِف العراق شيعية، فاالعرتاض الذي هو عند الشيعة أقوى، وهو: ملاذا 
حتكم األقلية األكثرية وتتسلط عليهم، وملاذا يّدعون الوحدة وحيرمون األكثرية من حقوقهم؟! 

 اليوم، وال ِف قوانني الشرع اإلسالمي، بل يرفضه إن هذا األمر ليس مقبواًل، ال ِف قوانني عامل
% من جمموع السكان، وتتحكم أبمور 12حىت القانون الغريب، وذلك أبن أتيت أقلية تشكل 

 % الباقية، حتت حجج وذرائع واهية، وال يكون هلم حول وال قوة.85ال 
الشيعية معاملة  واليوم نرى، أن احلكام البعثيني ِف العراق كيف يتعاملون مع األكثرية

الغدر والتنكيل واملكر واخلديعة. وِف املقابل هناك من الشيعة أانس صعد البعثيون على 
أكتافهم حبجة أهنم أخوة للشيعة ِف الدين، ومل جين الشيعة من وراء ذلك غري املعاملة السيئة 

يعة إال والسب والشتم والكتابة ضدهم، فبمجرد أن يصل أولئك إىل احلكم ال يكون حظ الش
 السجن والظلم واالضطهاد بال سبب يذكر.

 مع األمل وبعيدا عن اليأس:
وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرونقال تعاىل: 

. نعم، جيب أن (56)
نشرع ابلعمل اجلاد، بروح ملؤها األمل مبتعدين عن اليأس ومتوكلني على هللا عزوجل. هذا 

 . أولا 
أن ينتشر العلماء واملبلغون ِف كل مناطق العراق، ليعملوا على هداية الشعب  واثنياا:

وتعريفهم ابإلسالم والتشيع، وابألخص الشباب، ألهنم ميثلون الطاقة النشطة، وبذلك نقطع 
الطريق على األفكار املنحرفة مثل الشيوعية والقومية والبعثية. إذن علنيا   إذا أردان أن ال 

احملنة اليت وقع فيها عراق اليوم   أن نعّرف اجملتمع واألمة املفاهيم الدينية الصحيحة، تتكرر 
وأن ننشر أهداف اإلسالم الصحيح واحلقيقي بني صفوفها؛ لكي يعمل اجلميع من أجل 

 حتقيق هذه األهداف ِف سبيل نشر حكومة احلق املتمثلة ابإلسالم. 
الوعي اإلسالمي فيهم وتعبئتهم ابألفكار تنظيم وتربية الشباب وبث روح  واثلثاا:

اإلسالمية وتسليحهم هبا، عندها ال يبقى هناك جمال لدخول األفكار الشيوعية وال القومية 
                                                        

 .87 ( سورة يوسف:1)
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ألهنم إمنا أخذوا هذه األفكار للفراغ الذهين الذي كان عندهم،  (57)وال البعثية إىل صفوفهم
ك وجه للخوف آنذاك من أن يضفي فإذا امتأل هذا الفراغ ابملفاهيم الصحيحة مل يكن هنا

الدين والثقافة اإلسالمية طابعها العام على شكل احلكومة، وكذلك على األمة اإلسالمية 
 اليت تعيش حتت ظل الدولة اإلسالمية.

 صورة احلكومة اإلسالمية: 
 أما حول شكل احلكومات اإلسالمية ِف العراق فنوجزها ابختصار كاآليت: 

 م لألمة هو اإلسالم. إن الدين العا أولا:
أكثرية أفراد احلكومة من الشيعة تباعًا للنسبة، مع رعاية قانون الكفاءة واللياقة  اثنياا:

 ابملنصب. 
إعطاء األقليات األخرى كامل حقوقهم، وعدم جتاهلهم حبسب نسبتهم، مع  اثلثاا:

مة األفكار مراعاة الكفاءة وغريها من الشروط الالزمة لذلك. وهبذا سوف تسود ِف األ
اإلسالمية اليت جاء هبا اإلسالم، ليخرج الناس من الظلمات إىل النور.. والنور الذي تعيش 
وسطه األمة سوف يتمثل ِف اقرتاهبا من هللا عزوجل، وتقدمها العلمي الذي خيدمها كثريًا ِف 

 مسارها التارخيي.

 
 من هدي القرآن احلكيم

 

 الشيعة 
إذ جاء ربّه بقلٍب سليمٍ  براهيم وإّن من شيعته إلقال تعاىل: 

(58) . 
                                                        

( وكشاهد على ذلك: فإن إنكلرتا وبغض النظر عن موقعها اجلغراِف تعترب قلب القارة األوربية ملكانتها السياسية 1)
( شيوعي، مع 16000والتارخيية اليت تقتضي االحتكاك الكثري واملباشر مع البلدان األخرى، ليس فيها أكثر من )

ً فردًا إىل الكنيسة، وتربطهم هبا، وتقوي ما هناك من حرية نسبية، والسبب هو أهنا تؤكد ع لى إرسال شباهبا فردا
أساس التدين عندهم، ليس حباً ِف الدين، وإمنا جعل الفكرة الدينية عند األفراد يكون حاجزاً عن دخول األفكار 

 اإلحلادية األخرى مثل الشيوعية.

 .84-83سور الصافات:  (58)
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لني يقتتالن هذا وقال عزوجل:  ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجم
ّوه فوكزهم مموسى  ّوه فاستغاثهم اّلذي من شيعته على اّلذي من عدم من شيعته وهذا من عدم

بني ضّل مم ّو مم فقضى عليه قال هذا من عمل الّشيطان إنّهم عدم
(59) . 

ِإمنا ولِيكم هللا ورسوله والِذين آمنوا الِذين يِقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وقال سبحانه: 
وهم راِكعون

(60). 

 احلكومة العادلة 
إاّن أنزلنا إليك الكتاب ابحلّق لتحكم بني الّناس مبا أراك هللاقال جل وعال: 

(61) . 
تّتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن  وأن احكم بينهم مبا أنزل هللا والوقال تعاىل: 

بعض ما أنزل هللا
(62) . 

إّن هللا أيمركم أن تؤّدوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني الّناس أن وقال سبحانه: 
حتكموا ابلعدل إّن هللا نعّما يعظكم به إّن هللا كان مسيعا بصريا

(63) . 
نهم وإن تعرض عنهم فلن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عوقال عزوجل: 

يضّروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم ابلقسط إّن هللا حيّب املقسطني
(64). 

 من واجبات املسلم: 
 . رفض احلكومات اجلائرة1

ولقد بعثنا ِف كّل أّمٍة رسوالً أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطّاغوتقال سبحانه: 
(65) . 

اّلذين آمنوا يقاتلون ِف سبيل هللا واّلذين كفروا يقاتلون ِف سبيل وقال عزوجل: 
الطّاغوت فقاتلوا أولياء الّشيطان إّن كيد الّشيطان كان ضعيفاً 

(66) . 

                                                        
 .15سورة القصص:  (59)
 .55سورة املائدة:  (60)
 .105سورة النساء:  (61)
 .49سورة املائدة:  (62)
 . 58سورة النساء:  (63)
 .42سورة املائدة:  (64)
 .36سورة النحل:  (65)
 .76سورة النساء:  (66)
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قد تبنّي الّرشد من الغّي فمن يكفر ابلطّاغوت ويؤمن ابّلّل فقد استمسك وقال تعاىل: 
هللا ويّل اّلذين آمنوا خيرجهم من الظّلمات إىل  ٌم ابلعروة الوثقى ال انفصام هلا وهللا مسيٌع علي

الّنور واّلذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت خيرجوهنم من الّنور إىل الظّلمات أولئك أصحاب الّنار 
هم فيها خالدون

(67). 
 

 . حتمل املسؤولية والهتمام هبا2

حريٌص عليكم لقد جاءكم رسوٌل من أنفسكم عزيٌز عليه ما عنّتم  وقال جل وعال: 
ابملؤمنني رءوٌف رحيمٌ 

(68) . 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه وقال عزوجل: 

(69) . 
من دون هللا  احشروا اّلذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وقال سبحانه: 

ما لكم ال تناصرون وقفوهم إهّنم مسئولون  فاهدوهم إىل صراط اجلحيم 
(70) . 

وا ابلعهد إن العهد كان مسئوالوأوفوقال تعاىل: 
(71) . 

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلنيوقال عزوجل: 
(72). 

 نشر الفكر اإلسالمي 
ولقد أرسلنا موسى آبايتنا أن أخرج قومك من الظّلمات إىل الّنورقال تعاىل: 

(73) . 
وما أرسلناك إال كاّفًة للّناس بشرياً ونذيراً وقال سبحانه: 

(74) . 
رسواًل يتلو عليكم آايت هللا مبّيناٍت ليخرج اّلذين آمنوا وعملوا وقال عزوجل: 

الّصاحلات من الظّلمات إىل الّنور
(75) . 

                                                        
 .257-256سورة البقرة:  (67)
 .128سورة التوبة:  (68)
 .2-1سورة طه:  (69)
 .25-22سورة الصافات:  (70)
 .34سورة اإلسراء:  (71)
 .6ألعراف: سورة ا (72)
 .5سورة إبراهيم:  (73)
 .28سورة سبأ:  (74)
 .11سورة الطالق:  (75)
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يهدي به هللا من اتّبع رضوانه  قد جاءكم من هللا نوٌر وكتاٌب مبنٌي وقال جل وعال: 
سبل الّسالم وخيرجهم من الّظلمات إىل الّنور

(76) . 
إّن اّلذين يكتمون ما أنزلنا من البّينات واهلدى من بعد ما بيّ ّناه للّناس حانه: وقال سب

ِف الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون
(77). 

 من هدي السنة املطهرة
 من هم الشيعة 

.. ما شيعتنا إال من اتقى هللا وأطاعه، وما كانوا »: )عليه السالم(قال اإلمام الباقر 
 . (78)«ابلتواضع والتخشع وأداء األمانة وكثرة ذكر هللا يعرفون إال

 .  (79)«شيعتنا هم العارفون ابهلل والعاملون أبمر هللا»: )عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 
 . (80)«إن شيعتنا من شيعنا وتبعنا ِف أعمالنا»: )صلى هللا عليه وآله(وقال رسول هللا 

إمنا شيعتنا أصحاب األربعة األعني: عينان ِف »: )عليه السالم(وقال اإلمام الصادق 
الرأس، وعينان ِف القلب، أال واخلالئق كلهم كذلك، أال إن هللا عزوجل فتح أبصاركم وأعمى 

 . (81)«أبصارهم
شيعتنا الّرمحاء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا اّلّل، إّن : »)عليه السالم(وقال أبو عبد اّلّل 
 . (82)«إذا ذكران ذكر اّلّل، وإذا ذكر عدّوان ذكر الّشيطانذكران من ذكر اّلّل، إاّن 

تزاوروا فإّن ِف زايرتكم إحياًء لقلوبكم وذكراً ألحاديثنا، وأحاديثنا : »)عليه السالم(وقال 
تعّطف بعضكم على بعٍض، فإن أخذمت هبا رشدمت وجنومت، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، 

شيعتنا أهل اهلدى وأهل الّتقى : »)عليه السالم(قال . و (83)«فخذوا هبا وأان بنجاتكم زعيمٌ 
                                                        

 .16-15سورة املائدة:  (76)
 .159سورة البقرة:  (77)
 .3ابب الطاعة والتقوى ح 74ص 2الكاِف: ج (78)
 .96ح 15ب 28ص 75حبار األنوار: ج (79)
 .150الشيعة حبيان معىن  307: ص)عليه السالم(تفسري اإلمام احلسن العسكري  (80)
 .260حديث الصيحة ح 214ص 8الكاِف: ج (81)
 .1ابب تذاكر األخوان ح 186ص 2الكاِف: ج (82)
 .2ابب تذاكر األخوان ح 186ص 2الكاِف: ج (83)
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 .(84)«وأهل اخلري وأهل اإلميان وأهل الفتح والّظفر
من عّف بطنه  )عليه السالم(إاّيك والّسفلة، فإمّنا شيعة علي : »)عليه السالم(وقال 

وفرجه، واشتّد جهاده، وعمل خلالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك 
 . (85)«يعة جعفرش

إىل أن « اي معشر شيعتنا، امسعوا وافهموا: »)عليه السالم(وقال أبو جعفر 
وال عملكم »إىل أن قال:« واجتمعوا على أموركم وال تدخلوا غّشًا وال خيانًة على أحدٍ »قال:

 .(86)«لغري رّبكم وال إميانكم وقصدكم لغري نبّيكم

 ضرورة العمل 
العمل العمل ُث النهاية النهاية، : »)عليه السالم(قال اإلمام علي بن أيب طالب 

 . (87)«واالستقامة االستقامة ُث الصرب الصرب، والورع الورع، إن لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم
وما تنال واليتنا إال »: )عليه السالم(: قال اإلمام الباقر )عليه السالم(وقال اإلمام الرضا 

 . (88)«ابلعمل والورع
. وعن (89)«أبلغ شيعتنا أنه ال ينال ما عند هللا إال ابلعمل»عفر خليثمة: وقال أبو ج

شهادة أن ال إله »عن اإلميان؟ فقال:  )عليه السالم(مجيل بن دراج قال: سألت أاب عبد هللا 
قلت: فالعمل من  «بلى»، قال: قلت: أليس هذا عمل؟، قال: «إال هللا وأن حممداً رسول هللا

 . (90)«ثبت له اإلميان إال ابلعمل والعمل منهال ي»اإلميان؟ قال: 
العلم مقروٌن إىل العمل، فمن علم عمل، ومن عمل : »)عليه السالم(وقال أبو عبد اّلّل 

 . (91)«علم، والعلم يهتف ابلعمل فإن أجابه وإال ارحتل
إّن العامل إذا مل يعمل بعلمه زّلت موعظته عن القلوب كما يزّل : »)عليه السالم(وقال 

                                                        
 .41ح 19ب 186ص 65حبار األنوار: ج (84)
 .9ابب املؤمن وعالماته ح 233ص 2الكاِف: ج (85)
 .128ح 12ب 113ص 1مستدرك الوسائل: ج (86)
 وفيها يعظ ويبني فضل القرآن وينهي عن البدعة. )عليه السالم(من خطبة له  176هنج البالغة، اخلطبة:  (87)
 .3ابب الطاعة والتقوى ح 75ص 2الكاِف: ج (88)
 .219ح 20ب 93ص 1وسائل الشيعة: ج (89)
 .6ابب ِف أن اإلميان مبثوث جلوارح البدن كلها ح 38ص 2الكاِف: ج (90)
 .71ح 9ب 40ص 2حبار األنوار: ج (91)
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 . (92)«ملطر عن الّصفاا
فمنهم املنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك : »)عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 

املستكمل خلصال اخلري، ومنهم املنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك املتمسك خبصلتني 
 من خصال اخلري ومضيع خصلة، ومنهم املنكر بقلبه والتارك بلسانه ويده، فذلك مضيع

أشرف اخلصلتني من الثالث ومتمسك بواحدة، ومنهم اترك إلنكار املنكر بقلبه ولسانه ويده 
 .(93)«فذلك ميت األحياء

 املسؤولية وتعظيمها 
لو وضعت الشمس ِف مييين والقمر ِف مشايل، ما »: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا 

 . (94)«تركت هذا القول حىت أنفذه أو أقتل دونه
وهللا لو أعطيت األقاليم السبع مبا حتت أفالكها »: )عليه السالم(ري املؤمنني وقال أم

 .(96)«شعرية ما فعلته (95)على أن أعصي هللا ِف منلة أسلبها جلب
اي صادق الوعد »ِف الدعاء بعد صالة يوم الغدير:  )عليه السالم(وقال اإلمام الصادق 

، إن أنعمت علينا مبواالة أوليائك املسؤول اي من ال خيلف امليعاد اي من هو كل يوم ِف شأن
 . ..»(97)ُث لتسألّن يومئٍذ عن الّنعيم عنها عبادك فإنك قلت: وقولك احلق: 

اي معاشر قراء القرآن اتقوا هللا عزوجل فيما »: )صلى هللا عليه وآله(وقال رسول هللا 
لرسالة وأما أنتم محلكم من كتابه فإين مسؤول وإنكم مسؤولون، إين مسؤول عن تبليغ ا

 . (98)«فتسألون عما محلتم من كتاب هللا وسنيت

 خري امللوك 

                                                        
 .3ابب استعمال العلم ح 44ص 1الكاِف: ج (92)
 .7651ح 2الفصل 332غرر احلكم ودرر الكلم: ص (93)
 أبيب طالب. )عليه السالم(فصل ِف استظهاره  58ص 1املناقب: ج (94)
 جلب الشعرية   بضم اجليم  : قشرهتا، وأصل اجللب غطاء الرحل فتجّوز ِف إطالقه على غطاء احلبة. (95)
 يتربأ من الظلم. )عليه السالم(من كالم له  224هنج البالغة، اخلطبة:  (96)
 .26ح 403ص 4تفسري نور الثقلني: ج (97)
 .9ابب فضل محل القرآن ح 606ص 2الكاِف: ج (98)
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 . (99)«خري امللوك من أمات اجلور وأحيا العدل: »)عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

 واجب امللوك 
ذد عن شرائع الدين وحط ثغور املسلمني وأحرز : »)عليه السالم( قال أمري املؤمنني

 . (100)«فك من نفسك والعمل ابلعدل ِف رعيتكدينك وأمانتك إبنصا

 من هو احلاكم؟ 
إن السلطان ألمني هللا ِف األرض ومقيم العدل ِف : »)عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

 .(101)«البالد والعباد ووزعته ِف األرض

 املال ليس للحكام 
للمسلمني إن هذا املال ليس يل ولك وإمنا هو : »)عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

وجلب أسيافهم، فإن شركتهم ِف حرهبم شركتهم فيه، وإال فجنا أيديهم ال يكون لغري 
 .(102)«أفواههم
الّلهم إان نرغب إليك ِف دولة كرمية تعّز هبا اإلسالم وأهله، وتذّل هبا النفاق وأهله، »

 .«يا واآلخرةوجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك، وترزقنا هبا كرامة الدن
 

  ه1407قم املقدسة / 
 حممد الشريازي
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 .7801ح 3الفصل 341غرر احلكم ودرر الكلم: ص (99)
 .7802ح 3الفصل 341غرر احلكم ودرر الكلم: ص (100)
 .7797ح 3الفصل 341الكلم: ص غرر احلكم ودرر (101)
 .7798ح 3الفصل 341غرر احلكم ودرر الكلم: ص (102)
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