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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
  رمر لالعل م اسإسماي....إن الظروف العصيبة اليت

 واملشكمات الكبرية اليت تعيشهل األية اسإسمايية..
 واملعلانة السيلسية واالجتملعية اليت نقلسيهل مبضض...

 وفوق ذلك كله األزيلت الروحية واألخماقية اليت يئن ين وطأهتل العل م أمجع...
سةةةلنية العميقةةةة الةةةيت تةةةماز  واحللجةةةة امللسةةةة إو نشةةةر وبيةةةلن يوةةةلئيم اسإسةةةما  ويبل  ةةةه اسإن

اسإنسةةلن ك كةةل هةةجونه وجح يةةلت حيلتةةه وتتةةدخل يبلهةةرة ك حةةل مجيةةع أزيلتةةه ويشةةكماته ك 
 احلرية واألين والسما  وك كل جوانب احليلة..

والةةتع ا الشةةديد إو إعةةل ة الةةروة اسإسةةمايية األيةةيلة إو احليةةلةف وبلةةوية ال قلفةةة الدي يةةةة 
والسيلس. ك أب لء اسإسما  ك. يتمك وا ين يسم خري ةة املسةتقبل احلّيةف وبث الوع. الوكري 

 املشرق أبئداب اجلوون وذيف العيون ويسمات األانيل..
كةةل ذلةةك  فةةع املجسسةةة ألن تقةةو  ةعةةدا  ضموعةةة يةةن ا للةةرات التوجيهيةةة القيمةةة الةةيت 

لشةريازي أأعلةى هللا ألقلئل مسلحة املرجع الةديين الراحةل آيةة هللا العظمةى السةيد حممةد احلسةيين ا
 يجلته( ك ظروف وأزي ة خمتلوةةف حةوخم خمتلةؤ هةجون احليةلة الور يةة واالجتملعيةةف والةيت كةلن 

وألةلف عليهةلف فقم ةل ب بلعتهةل يسةلاة ي ةل ك نشةر الةوع. اسإسةماي. وال قلفةة  قد ياجعهل 
 الدي ية ين أجل غد أفضل ويستقبل ضيد ةذن هللا تعلو ..

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر/ بريوت لبنان                       

 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 3 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل يب العةلمل،ف والصةماة والسةما  علةى نبي ةل حممةد وآلةه ال يبة، ال ةلئرينف واللع ةة 
 الدا مة على أعدا هم أمجع، إو قيل  يو  الدين.

 خطاب إىل اجملاهدين يف العراق
هههها الَههههُنيَن صَمنُرههههوا اِبههههُ ُروا َوَبههههاُبرُروا َورَاُبطُرههههوا َوا َهقُرههههوا  َ َلَعَل ُرههههِ  يَ قةةةلخم هللا تعةةةةلو   ََ  ََيه 

 هُرِفُلحُرونَ 
(1). 

 األخوة اجمللئدونف ك  اخل العراق وخليجه  
م ألنكةم قلةتم  ال إلةةه  أحيةيكم بتييةة اسإسةما ف وقةد ظلمةتم وأخةرجتم يةن  رييكةم بألةري حةلت

 إال هللا. 
اَلُنيَن ُرِخرُجُرهوا ُمهِن َُيَيُرُههِ  ُبرَهرِيُ ٍَّهقال ُإنَ ََِن يَهقُرولُرهوا رَبه نَها له تعلو  أيبيتم يصداق قو 

 .(2) ُر 
 نحلةةيف ك املهةةلجرين وجةةرت ك آخم حممةةد »ك ئةة ه اةيةةة املبليكةةة   قةةلخم اسإيةةل  البةةلقر 

 .(3)«ال ين أخرجوا ين  رييئم وأخيووا
قةةةلخم  قلةةةيف لةةةه  أخةةة إ عةةةن الةةةدعلء إو هللا   وعةةةن أم عمةةةرو الةةةحبريي عةةةن أم عبةةةد هللا

واجلهل  ك سبيلهف أئو لقو  الحيةل إال مةمف وال يقةو  بةه إال يةن كةلن ية همف أ  ئةو يبةلة لكةل 
ف ويةةةن كةةلن كةة ا فلةةه أن يةةدعو إو هللا عحوجةةةلف وإو يةةن وّحةةد هللا عحوجةةلف وآيةةن برسةةوله 

 طلعتهف وأن جيلئد ك سبيله؟
 .«ل إال ممف وال يقو  ب لك إال ين كلن ي همذلك لقو  ال حي»فقلخم  

 قليف  ين أولئك؟
ين قل  بشرا ط هللا عحوجل ك القتلخمف واجلهل  على اجمللئةدينف فهةو املةأذون لةه ك »قلخم  

الةةةدعلء إو هللا عحوجةةةلف ويةةةن  م يكةةةن قل مةةةلل بشةةةرا ط هللا عحوجةةةل ك اجلهةةةل  علةةةى اجمللئةةةدينف 
الةةدعلء إو هللاف حةةة  حيكةةم ك نوسةةه يةةةل أخةة  هللا عليةةه يةةةن فلةةيمب مبةةأذون لةةةه ك اجلهةةل ف وال 
                                                        

 .200سوية آخم عمران   (1أ
 .40سوية احلج   (2أ
 سوية احلج. 381ص 3انظر توسري الصلك  ج (3أ
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 .«هرا ط اجلهل 
 قليف  فب، يل يرمحك هللا؟

إن هللا تبةةليو وتعةةلو أخةة  ه نبيّةةه ه ك كتلبةةهف الةةدعلء إليةةهف وويةةؤ الةةدعلة إليةةهف »قةةلخم  
فجعل ذلك مم  يجلت يعرف بعضهل بعضللف ويستدخم ببعضةهل علةى بعةضف فةأخ  أنةه تبةليو 

ُروا لو أوخم ين  عل إو نوسه و عل إو طلعتهف واتبلع أيرهف فبدأ ب وسهف فقلخم  وتع َو ُر يَهِد
ُدي َمهِن َيَشها ُر ُإىَل ُبهَراَم مُرِسهَتُقي َ  َِ ُإىَل ََياُر الَساَلُم َويَه

اَيِعُر ُإىَل مث ثة  برسةولهف فقةلخم   (4أ
َسههَنةُ  َِْ ُُْلَههُة ا ُِِْ َمههُة َواِلَمِو ُِ َْ ٍَََِّسههنُر  َسههُبيُ  رَبالُههَا  ُِ ُههه لَهه ُِ ُُِرِ   َوَجههاَُي

يعةةين لالقةةرآنف و م  (5أ
يكن  اعيلل إو هللا عحوجل ين خللؤ أير هللافويدعو إليه بألري يل أير ه به ه ك كتلبهف وال ي 

ة مث ذكةر يةن أذن لةه ك الةدعلء إليةه بعةده وبعةد يسةوله  أير أن ال يةدعى إال بةه ة إو أن قةلخم
َُهههُن َولِهههك كتلبةةةهف فقةةةلخم  هههِوَن  ََ ِلَمِعهههرُروُع َويَهنهِ ُِ ُروَن ُإىَل اَِيَهههرِيُ َواَِمُرهههرُروَن  َت ُرِن ُمهههِن ُرِ  ُرَمهههةع يَهههِد

اِلمُرِنَ هههُر َوُرولََُهههَا هُرههه ُر اِلمُرِفُلحُرهههونَ 
مث أخةةة  عةةةن ئةةة ه األيةةةةف ومةةةن ئةةة.ف وأ ةةةل يةةةن ذييةةةة  (6أ

ف الةة ين وجبةةيف مةةم إبةةرائيمف ويةةن ذييةةة إمسلعيةةل يةةن سةةكلن احلةةر ف مةةن  م يعبةةدوا غةةري هللا قةةط
الةةدعوةف  عةةوة إبةةرائيم وإمسلعيةةل يةةن أئةةل املسةةجدف الةة ين أخةة  عةة هم ك كتلبةةهف أنةةه أذئةةب 

يةةن املةةجي ،ف فقةةلخم  ة مث ويةةؤ أتبةةلع نبيةةه عةة هم الةةرجمب وطهةةرئم ت هةةريال ة إو أن قةةلخم 
َُلَههه  اِل ُرَفهههارُ عحوجةةةل   َُرِ   َههههَراهُرِ  رُرَكعههها   ُمُرََمهههدع َرسُرهههووُر ُ  َوالَهههُنيَن َمَعههه ُر ََُشهههَدا ُر  هههنَه رُرََحَههها ُر بَهيهِ

َُرِ   ِ  ُمهِن ََرَهُر الس هجُروَُي َكلُهَا َمهثَهلُر َُ تَهرُروَن َفِضال  ُمَن ُ  َوُرِضَواان  ُسيَماهُرِ  يف وُرجُرهوُه سُرَجدا  يَهبهِ
َُرِ  يف اإُلِْنُي  يف التَهِورَاُة َوَمثَهلُر

 .(7أ
ِهههُ ي  ُر النَهههُ َ وقةةةلخم تعةةةلو   ِ  يَههههِوَم نَ زُر َُ  َوالَهههُنيَن صَمنُرهههوا َمَعههه ُر نُرهههورُرهُرِ  َيِسهههَع  بَههههِ َ ََيِهههُدي

َوِبَُِْيَهههاُمُ ِ 
قَهههِد ََفِهلَهههَم اِلمُرِؤُمنُرهههونيعةةةين أولئةةةك املةةةجي ،ف وقةةةلخم سةةةبيلنه   (8أ

مث حمائةةةم  (9أ
وويةةوهمف كةة. الي مةةع ك الليةةلق  ةةم إال يةةن كةةلن يةة همف فقةةلخم فيمةةل حمائةةم بةةه وويةةوهم  

                                                        
 .25ية يونمب  سو  (4أ
 .125سوية ال يل   (5أ
 .104سوية آخم عمران   (6أ
 .29سوية  الوتح   (7أ
 .8سوية التيرمي   (8أ
 .1سوية املجي ون   (9أ

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 5 

يف َبههههاَلُُِْ  َخاُشههههعُرونَ الَههههُنيَن هُرهههه  ِ  ََُههههُن الَلِرههههُو مُرِعُرضُرههههون َوالَههههُنيَن هُرههههِ  
 إو قولةةةةه (10أ

 َُروَلََُا هُر ُر اِلَوارُرُرون   َا َخاُلدُرون ََ اَلُنيَن يَرُرُروَن اِلُفِرََيِوَس هُرِ  ُفي
 .(11أ

ههها  وقةةةلخم ك يةةةوتهم وحليةةةتهم أيضةةةلل   َُ ُروَن َمهههَه ُ  ُإ صَخهههَر َونَ يَهِقتهُرلُرهههوَن والَهههُنيَن نَ يَهههِد
َهههقال َونَ يَهِ نُرهههوَن َوَمهههِن يَهِفَعهههِ  َكلُهههَا يَهِلهههَق َََ مههها   ِْ ُِ ُِ ٍَّهههَرَم  ُر ُإنَ  َُِل لَههه ُر  الهههنَهِفَا الَههه يُرَضههها

اان   ََ اِلَعَنابُر يَهِوَم اِلُقَياَمُة َوَزِلُرِد ُفيُ  مُر
 .(12أ

َُُرِ   ةل يةوتهم مث أخة  أنةه اهةمن يةن ئةجالء املةجي ،ف ويةن كةلن علةى ي َُرِ  َوََِمههَوا ََنِهفُرَسه
ََُلِيهُ  ٍَّقالها  يف التَههِورَاةُ  ُِهدا   َُُر ُر اِْلََنَة يهُرَقا ُلُروَن يف َسُبيُ  ُ  فَهيَهِقتهُرلُرهوَن َويهُرِقتَهلُرهوَن َو َواإُلِْنُيهُ   ِبََُن 

َواِلقُرِرصنُ 
 .(13أ

همث ذكر وفلءئم له بعهده ويبليعتهف فقلخم  َِ ُدُه ُمهَن ُ  فَاِستَهِبُشهرُروا بُبَههِيُع ُر ُر َوَمِن ََِوََف ُبَع
يَهِعتُرِ  ُبُ  َوَكلُهَا هُرهَو اِلَفهِواُر اِلَعُْلهي ُر  َِ اَلُني 

ُإَن  َ اِشهتَهَر  ُمهَن فلمةل نحلةيف ئة ه اةيةة   (14أ
َُُرههه ُر اِْلَنَهههةَ  َُُرِ  ِبََُن  َُرِ  َوََِمهههَوا اِلمُرهههِؤُمُنَ  ََنِهفُرَسههه

  ري نةةة  هللاف فقةةةلخم قةةةل  يجةةةل إو ال ةةة   (15أ
 أيأيتك الرجل أيخ  سيوه فيقلتل ح  يقتلف إال أنه يقمف ين ئ ه ا لي ف أ ههيد ئو؟

َاُمهههدُروَن الَسهههاُئحُروَن الَراُكعُرهههوَن فةةةأنحخم هللا عحوجةةةل علةةةى يسةةةوله   ِْ التَهههائُبُروَن اِلَعابُهههدُروَن ا
َُههههُن ا ِلَمِعهههههرُروُع َوالنَههههاهُروَن  ُِ هههههُر الَسههههاُجدُروَن اَرُمههههرُروَن  ُُْرههههدُروَُي ُ  َوَبشال َههههاُفْلُروَن  ِْ ِلمُرِنَ هههههُر َوا

اِلمُرِؤُمُن َ 
(16). 

اجمللئدين ين املجي ، ال ين ئ ه يوتهم وحليتهم لالشهل ة واجل ةف وقلخم   فوسر ال   
التةةل بون يةةن الةة نوبف العلبةةدون  الةة ين ال يعبةةدون إال هللاف وال يشةةركون بةةه هةةيئللف احلليةةدون  

 علةةى كةةل حةةلخم ك الشةةدة والرخةةلءف السةةل يون  وئةةم الصةةل مونف الراكعةةون الةة ين حيمةةدون هللا
السلجدون  ال ين يواظبون على الصلوات اخلمةمبف واحلةلفظون مةلف وا ةلفظون عليهةل بركوعهةل 
وسةةةةجو ئلف وك اخلشةةةةوع فيهةةةةلف وك أوقلهتةةةةلف اةيةةةةرون لاملعةةةةروف بعةةةةد ذلةةةةكف والعةةةةليلون بةةةةهف 

                                                        
 .3 -2سوية املجي ون   (10أ
 .11 - 10سوية املجي ون   (11أ
 .69 -68سوية الورقلن   (12أ
 .111سوية التوبة   (13أ
 .111سوية التوبة   (14أ
 .111توبة  سوية ال (15أ
 .112سوية التوبة   (16أ
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ع ةةهف قةةلخم  فبّشةةر يةةن قتةةل وئةةو قةةل م  ةة ه الشةةرو  لالشةةهل ة  وال ةةلئون عةةن امل كةةر وامل تهةةون
واجل ةةةف مث أخةة  تبةةليو وتعةةلو أنةةه  م أييةةر لالقتةةلخم إال أيةةيلب ئةة ه الشةةرو ف فقةةلخم عحوجةةل  

 ههُرُهِ  َلَقههُديرع َِ َُلَهه  َن ههِ  وُرُلمُرههوا َوُإَن  َ  َُر  الَههُنيَن ُرِخرُجُرههوا ُمههنِ  ُرُكَن لُلَههُنيَن يهُرَقهها َهلُروَن ُِبَنَه
َُيَيُرُهههِ  ُبرَهههرِيُ ٍَّهههقال ُإنَ ََِن يَهقُرولُرههوا رَبه نَههها  ُر 

وذلةةك أن مجيةةةع يةةل بةةة، السةةةملء واألي  هلل  (17أ
عحوجةل ولرسةةوله وألتبلعهمةةل يةةن املةجي ، يةةن أئةةل ئةة ه الصةةوةف فمةل كةةلن يةةن الةةدنيل ك أيةةدي 

عةةن طلعتهمةةلف مةةل  واملةةويّل  املشةةرك، والكوةةلي والظلمةةة والوجةةلي يةةن أئةةل اخلةةماف لرسةةوخم هللا
كلن ك أيديهمف ظلموا فيه املجي ، يةن أئةل ئة ه الصةولتف وغلبةوئم عليةهف مةل أفةلء هللا علةى 

ُرُكَن لُلَهُنيَن ة فة لك قولةه    يسةولهف فهةو حقهةمف أفةلء هللا علةيهم وي ه إلةيهم ة إو أن قةلخم
َُرهِ  وُرُلمُرههوا يهُرَقها َهلُروَن ُِبَنَه

مف وإمنةل أذن للمةةجي ، الة ين قةةليوا يةل كةةلن املجي ةون أحةل بةةه ية ه (18أ
بشةرا ط اسإاةةلن الةةيت ويةةو لئلم وذلةةك أنةةه ال يكةةون يةةأذوانل لةةه ك القتةةلخم حةة  يكةةون يظلويةةللف 
وال يكةةون يظلويةةلل حةة  يكةةون يجي ةةللف وال يكةةون يجي ةةلل حةة  يكةةون قل مةةلل بشةةرا ط اسإاةةلن الةةيت 

ليف فيةه هةرا ط هللا عحوجةل كةلن يجي ةللف اهم  هللا عحوجل على املجي ، واجمللئدينف فإذا تكلي
ُرُكَن وإذا كلن يجي لل كلن يظلويللف وإذا كلن يظلويلل كلن يأذوانل له ك اجلهل م لقولةه عحوجةل 

هههُرُهِ  َلَقهههُدير َِ َُلَههه  َن هههِ  وُرُلمُرهههوا َوُإَن  َ  َُر لُلَهههُنيَن يهُرَقههها َهلُروَن ُِبَنَه
ف وإن  م يكةةةن يسةةةتكمما (19أ

ظةةةل م مةةةن يبألةةة.ف وجيةةةب جهةةةل ه حةةة  يتةةةوبف ولةةةيمب ي لةةةه يةةةأذوانل لةةةه ك لشةةةرا ط اسإاةةةلن فهةةةو 
اجلهل  والدعلء إو هللا عحوجةلم ألنةه لةيمب يةن املةجي ، املظلةوي، الة ين أذن مةم ك القةرآن ك 

َُرهِ  وُرُلمُرهواالقتةلخمف فلمةل نحلةيف ئة ه اةيةة  ُرُكَن لُلَههُنيَن يهُرَقها َهلُروَن ُِبَنَه
ك املهةلجرين الةة ين  (20أ

جهم أئةةةةل يكةةةةة يةةةةن  رييئةةةةم وأيةةةةواممف أحةةةةل مةةةةم جهةةةةل ئم بظلمهةةةةم إريئةةةةم وأذن مةةةةم ك أخةةةةر 
 .«القتلخم

فقليف  فه ه نحليف ك املهلجرين بظلم يشرك. أئةل يكةة مةمف فمةل لامةم ك قتةلمم كسةرن 
 وقيصر وين  و م ين يشرك. قبل ل العرب؟ 

يكةةة كلنةةيف اةيةةة ولةةو كلنةةيف اةيةةة إمنةةل ع ةةيف املهةةلجرين الةة ين ظلمهةةم أئةةل … »قةةلخم  

                                                        
 .40 -39سوية احلج   (17أ
 .39سوية احلج   (18أ
 .39سوية احلج   (19أ
 .39سوية احلج   (20أ
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ة فمةن   يرتوعةة الوةر  عمةن بعةدئمم إذا  م يبةل يةن الظةلمل، واملظلةوي، أحةد ة إو أن قةلخم 
وئةةةو  كلنةةةيف قةةةد رمةةةيف فيةةةه هةةةرا ط هللا عحوجةةةل الةةةيت ويةةةؤ  ةةةل أئلهةةةل يةةةن أيةةةيلب ال ةةة 

يظلةو ف فهةو يةأذون لةه ك اجلهةل ف كمةل أذن مةم ك اجلهةل م ألن حكةم هللا عحوجةل ك األولة، 
ةخرينف وفرا ضةه علةيهم سةواءف إال يةن علةة أو حةل ، يكةونف واألولةون واةخةرون أيضةلل ك وا

ي ع احلةوا ، هةركلءف والوةرا ض علةيهم واحةدةف يسةأخم اةخةرون عةن أ اء الوةرا ض عمةل يسةأخم 
ع ةةه األولةةونف وحيلسةةبون عمةةل بةةه حيلسةةبونف ويةةن  م يكةةن علةةى يةةوة يةةن أذن هللا لةةه ك اجلهةةل  

مب يةةن أئةةل اجلهةةل ف ولةةيمب مبةةأذون لةةه فيةةهف حةة  يوةة.ء مبةةل هةةر  هللا عحوجةةل يةةن املةةجي ، فلةةي
عليةهف فةةإذا تكليلةيف فيةةه هةةرا ط هللا عحوجةل علةةى املةجي ، واجمللئةةدين فهةةو يةن املةةأذون، لةةه ك 
اجلهل ف فليتل هللا عحوجل عبد وال يألم لاأليلإ اليت  ى هللا عحوجل ع هل ين ئ ه األحل يةث 

الةةةيت يكةةةّ  ل القةةةرآن ويتةةة أ ي هةةةل ويةةةن محلتهةةةل ويواهتةةةلف وال يقةةةد  علةةةى هللا  الكلذبةةةة علةةةى هللاف
عحوجةةل بشةةبهة ال يعةة ي  ةةلف فإنةةه لةةيمب وياء املتعةةر  للقتةةل ك سةةبيل هللا ي حلةةة يةةجتى هللا يةةن 
قبلهةةلف وئةة. غليةةة األعمةةلخم ك عظةةم قةةديئلف فلةةييكم ايةةرت ل وسةةهف ولريئةةل كتةةلب هللا عحوجةةل 

 أحةد أعةرف لاملةرء يةن نوسةهف فةإن وجةدئل قل مةةل مبةل هةر  هللا عليةه ك ويعرلهل عليةهف فإنةه ال
اجلهل  فليقد  على اجلهل ف وإن علم تقصريال فليصليهلف وليقمهل على يةل فةر  هللا عليهةل يةن 

 اجلهل ف مث ليقد   ل وئ. طلئرة ي هرة ين كل  نمب حيوخم بي هل وب، جهل ئل.
خةةماف يةةل ويةةو لف يةةن هةةرا ط هللا عحوجةةل علةةى ولسةة ل نقةةوخم ملةةن أيا  اجلهةةل  وئةةو علةةى 

املةةجي ، واجمللئةةةدين  الالئةةةدواف ولكةةن نقةةةوخم  قةةةد عّلم ةةلكم يةةةل هةةةر  هللا عحوجةةل علةةةى أئةةةل 
اجلهل ف ال ين لايعهم واهمن ي هم أنوسهم وأيوامم لاجل لنف فليصةلح ايةرت يةل علةم يةن نوسةه 

نه قد وىف  ل وتكليلةيف فيةهف فإنةه ين تقصري عن ذلكف وليعرلهل على هرا ط هللاف فإن يأن أ
من أذن هللا عحوجل له ك اجلهل ف فإن أىب أن ال يكون ضلئةدال علةى يةل فيةه يةن اسإيةراي علةى 
املعليةةة. وا ةةةلي  واسإقةةةدا  علةةةى اجلهةةةل  لالتقبةةةيط والعمةةةى والقةةةدو  علةةةى هللا عحوجةةةل لاجلهةةةل 

وعةلف إن هللا عحوجةل ي صةر ئة ا والرواريت الكلذبةف فلقةد لعمةري جةلء األثةر فةيمن فعةل ئة ا ال
الدين أبقوا  ال خماق ممف فليتل هللا عحوجل ايرت وليي ي أن يكةون ية همف فقةد بة، لكةم وال 

 . (21)«ع ي لكم بعد البيلن ك اجلهلف وال قوة إال لاهللف وحسب ل هللا عليه توكل ل وإليه املصري

                                                        
 .1لاب ين جيب عليه اجلهل  وين ال جيب لمن ة 13ص 5الكلك  ج (21أ
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لنيةةة واأليريكيةةة والصةةهيونيةف الكةةل يعلةةمف أّن ي وةة ي سيلسةةلت القةةون االسةةتعمليية ال ي 
ئةةةةم اةن علةةةةى يأس السةةةةل ة ك العةةةةراق. وئةةةةم الةةةة ين يةةةةديرون هةةةةجونه االقتصةةةةل ية والسيلسةةةةية 

إمنةةةل  (22)والعسةةةكرية والشةةةجون األخةةةرن.  وأّن حةةةحب البعةةةث ك العةةةراق الةةة ي أسسةةةه يةةةليبيلن
وكلنةةيف  أسةةمب لتةةديري العةةراق بةةل والشةةرق األوسةةطف وملواجهةةة اسإسةةما  واملسةةلم، وتةةديريئمف

أي يةةةةة املسةةةةتعمرين ي ةةةة  القةةةةد  أن يقضةةةةوا علةةةةى يراكةةةةح العةةةةراق العلميةةةةة والدي يةةةةة واالقتصةةةةل ية 
ف واالجتملعيةةة. وجيعلوئةةل ك عحلةةة ميةةة فيم عةةوا الةةحواي عةةن املشةةلئد املقدسةةة ل  مةةة األطهةةلي

ويقضةةةوا علةةةى يوة التمسةةةك  ةةة ه الريةةةوز اخلللةةةدة وااللتوةةةلف حةةةوخم اسإسةةةما  وعظمل ةةةهف وقةةةد 
 ا الك ري ين أئدافهم عن طريل أعوا م وأذريمم. حققو 

 العلما  واْواات العلمية
فةةلحلوزة العلميةةة ك ال جةةؤ األهةةرف والةةيت يرجةةع ميمهةةل إو أك ةةر يةةن ألةةؤ سةة ةف حيةةث 

قةةد ُهةّليف حركتهةةل بعةد ئةة ا  (23)اُسسةيف علةةى يةد هةةيئ ال ل وةة حممةةد بةن احلسةةن ال وسة. 
 العمر املديد.

ة ك كةةربماء املقدسةةة والةةيت بسسةةيف قبةةل أك ةةر يةةن ألةةؤ سةة ة أيضةةلل وكةة لك احلةةوزة العلميةة
 ُهّليف أيضلل.  (25)ونش يف على يد الشيئ ابن مححة  (24)على يد محيد بن زري  ال ي وي

                                                        
 (ف وقةد سةي ر احلةحب علةى احلكةم ك 1942البي ةليف وذلةك عةل  أ ال ييشيل عولل وأكر  احلوياإف وكلن أيضل ين يجسس. ئ ا احلحب زك. األيسوزي ويةماة (22أ

  (.1968العراق ي   عل  أ
ئةةو أبةةو جعوةةر حممةةد بةةن احلسةةن بةةن علةة. ال وسةة. هةةيئ ال ل وةةةف جليةةل القةةديف عظةةيم امل حلةةةف ثقةةة عةة، يةةدوقف عةةليف لاألخبةةلي والرجةةلخمف والوقةةه  (23أ

( و فةةةن  ئ460ك هةةةهر حمةةةر  سةةة ة أ ( وتةةةوك  ئ385ولةةةد ك هةةةهر ييضةةةلن سةةة ة أ واأليةةةوخمف والكةةةما  واأل بف ومجيةةةع الوضةةةل ل ت سةةةب إليةةةه.
يجلوةةلت ك ةةرية ي هةةل  اجملةةللمب املشةةتهر لاأليةةليلف الأليبةةةف املصةةبلة الكبةةريف املصةةبلة الصةةألريف اخلةةمافف املبسةةو ف  لاملشةةهد الألةةروي املقةةدسف لةةه 

 الوهرسيفف وك ري غريئل.
الدئقلن أبو القلسم الكوك ال ي ويف عل م فقيه أيويل ين أئل ني ون قرية إو ج ةب احلةل رف ذكةر ك أال ييعةة(   محيد بن زري  بن محل  بن زري  ئواي (24أ

قةلخم ابةن هةهر آهةوب  لةه أيةل وكتةلب املماحةم والداللةةف وقةلخم الشةيئ ال وسة. ك أالوهرسةيف(  ثقةة ك ةري التصةلنيؤف يون األيةوخم أك رئةلف لةةه  
ولعل يرا  ابن ههر آهوب يةن األيةوخم ئة ه الكتةب الك ةريةف وأيةل يةل ذكةره لةه يةن األيةل فهةو كمةل أهةران كتب ك رية على عد  كتب األيوخم. 

مةن يةروي عة هم إو عصةر الأليبةةف فةةإن  ك عصةر سةةل ر األ مةة  إليةه يةن األفةرا  القليلةة يةن األيةوخمف ومةةل ألةؤ بعةد عصةر أيةيلب الصةل ق 
( بواسة ة واحةدةف فهةو  ئ150( وعةن أم محةحة ال مةليل املتةوىف سة ة أ ئ132اجلعوة. املتةوىف سة ة أمحيد بن زري  كلن ين املعمرينف يروي عن جةلبر 

 115ف وانظر الوهرسيف للشيئ ال وس.  ص564الرقم 148ص 2س ، ك رية. ياجع ال ييعة إو تصلنيؤ الشيعة  ج أ يو ين عصر األ مة 
 .3-238لاب محيد الرقم 

ف بن عل. بن مححة ال وس. املشهدي يةن علمةلء القةرن السةل س امجةري حسةب يةل يظهةر يةن بييةئ يصة ولته ( ئو أبو جعور عمل  الدين حممد 25أ
يةةن ويةةوه العلمةةلء األعةةما  لالشةةيئ الوقيةةه املةةتكلم األيةة، أبةةو جعوةةر. أهةةهر يصةة ولته  الوسةةيلة إو الوضةةيلةف وكتةةلب الواسةة ةف وئةة ان الكتةةللان 

 ا الحيلن واملشةلي إو فتلويةه وخمافلتةه ال ةل ية ك كتةب العلمةلء األعةما ف ويةن آ يه كتةلب ال لقةب ك امل لقةبف املتون الوقهية املشهوية البلقية إو ئ
ك وئو كتلب جليع لوضل ل مجة ويعجحات ك ةرية لل ة  وفلطمةة واأل مةة أسةما  هللا علةيهم(ف وكتةلب الرا ةع ك الشةرا عف وكتةلب املعجةحات وكتةلب 

يرقد يعرف مبرقةد ابةن احلمةحة ك يدي ةة كةربماء املقدسةة ك حملةة لاب ال جةؤ علةى ال ريةل إو قضةلء  ه أو الت بيه. له قضلء الصماةف وكتلب الت ب
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 وك لك احللخم لال سبة إو بقية احلوزات العلمية ك الكلظمية وسليراء وغريئل.
ليج العةراقف كمةل يةل يوا الك ةري يةن وقد قل  طأللة العراق بقتل علملء املسلم،  اخل وخة

الكتةةب وأغلقةةوا املكتبةةلت العةةليرة  ةةل. فقةةد كةةلن ك يدي ةةة كةةربماء املقدسةةة وحةةدئل أك ةةر يةةن 
أيبعةةة، يكتبةةةةف وكةةةلن يرم ئةةةل الشةةةبلب يةةةن ال ةةةماب وال للبةةةلتف فلبتةةةداءل يةةةن يكتبةةةة القةةةرآن 

احلكيمف وانتهلءل مبكتبة ال هضة اسإسةمايية
كلهةل أغلقةيفف كمةل ُ بةيف  (27)ويةدايس احلوةل  (26)

                                                                                                                                                               
 .263ص 2ف وأعيلن الشيعة  ج263ص 6ف ويوللت اجل لت  ج162ص 5طويريج أام دية(ف انظر يري  العلملء  ج

ألةةؤ كتةةلب ك  70 ( ويقرئةةل خلةةؤ املقةةيم احلسةةيين وكةةلن يربةةو عةةد  كتبهةةل علةةى 1967/  ئ1387يكتبةةة القةةرآن احلكةةيم العليةةة وبسسةةيف عةةل  أ (26أ
 يواليع ه . 

( وكلنةيف تتةوي علةى أك ةر يةن ثماثةة آالف كتةلب بضةم هل كتةب خم وطةة تي ةةف وكلنةيف  ئ1380ويكتبةة ال هضةة اسإسةمايية الةيت بسسةيف عةل  أ
 (ف ويكتبةة السةيدة زي ةب الكة ن  ئ1372املكتبةة اجلعوريةة وبسسةيف عةل  أتقةع ك يسةجد الشهرسةتلإ يقلبةل لاب الصةلك. ويةن املكتبةلت  

(ف ويكتبة العماية احلل ري ويوقعهل ك حسةي ية احلةل ري ك زقةلق الةدايل ف ويكتبةة البل كوبةة أو يديسةة الةمو أو يديسةة  ئ1386وبسسيف عل  أ
ك يديسة ابن فهد احلل.ف وين املكتبلت الشهرية  يكتبة سيد الشهداء  ويوقعهل وئ. ك زقلق الدايل ف ويكتبة الرسوخم األعظم  أئل البييف

 وبلةةةد عةةةد  كتبهةةةل سةةةبعة آالف و سةةةمل ة كتةةةلب. إو غريئةةةل يةةةن  ئ1376الةةةيت كةةةلن يوقعهةةةل ك حةةة. العبلسةةةية الألربيةةةةف وقةةةد بسسةةةيف عةةةل  أ )
 لكم.املكتبلت اليت غللبلل كلن يصريئل الأللل ويصل ية الكتب كمل ئو  يدن ال ظل  احل

حيةةث أنشةةئيف ك يدي ةةة كةةربماء املقدسةةة العديةةد يةةن يةةدايس حوةةل  القةةرآن الكةةرمي وذلةةك بتوجيةةه يبلهةةر يةةن آيةةة هللا العظمةةى السةةيد املةةريزا يهةةدي  (27أ
(ف  ئ1388( حة  عةل  أ ئ1380وملعرفة املحيد ع هةل ياجةع كتةلب أيةدايس حوةل  القةرآن الكةرمي بكةربماء املقدسةة ة العةراق( يةن عةل  أ الشريازي

  ( ك ي بعة اة اب ك ال جؤ األهرف1969/  ئ1388وئو كراس أعدته اميئة املجسسة ملدايس احلول  وطبع عل  أ
ولوعةلل  وقد جلء  ك يدخل الكراس يل يل.  أكلن املرحةو  الوقيةد آيةة هللا العظمةى اسإيةل  اجمللئةد احلةلج السةيد يةريزا يهةدي احلسةيين الشةريزاي 

يبلهف وعلى ئ ا كلن حلفظلل للقرآن كله عن ظهر القلبف ويواظبلل على تماوته ويعت يلل بتوسريه واويده ويداويلل على تريض  لالقرآن احلكيم ي  
تةه أواخةر أري  حيل اةخرين لاالعت لء لالقرآن تماوة وحوظلل وتوسةريال واويةدال وت بيقةلل.. حة  أنةه ة انةدفلعلل يةن ئة ا الولةع والرغبةة ة ايبن مسلحتةه ك

( وحيث كةلن  ئ1380الكراةف أن ي شئ يديسة حلوظ القرآن احلكيمف وتدييمب العلو  املرتب ة بهف وأنشئيف أوخم يديسة ة فعمال ة وكلن ذلك عل  أ
بف بسيمب ئ ه املديسةف مل رم له ك ري ين ال لسف فقةد قوبلةيف ةقبةلخم كبةري يةن ال ةلسف حة  أعل ةيف املديسةةف عةن ايةتماء الصةووف املعةدة لال ةما

.. وعد  وجو  فراغ ل ماب جد ف وئ. ال تحاخم آن او ك س تهل األوو. وقد كلن مة ا اسإقبةلخم والتجةلوب أكة  يولجةأة للقةل م، بشةجون املديسةة
حيةث  م يكةةن ك حسةةبل م أن املشةةروع سةةي لخم ي ةةل ذلةةك المحةةلب واسإقبةةلخم. وحيةث كلنةةيف هةةعب املديسةةة ويةةووفهل قليلةةة ويعةةدو ة نظةةرال لضةةيل 

نف مةةل  م يسةةمح سإ اية املديسةةة أن تقبةةل ال ةماب أك ةةر مةةل كةةلن عليةةه ئ ةلوف فقةةد الةة رت ئيئةةة املةةدايس أن هتيةئ يكةةلانل أوسةةعف وفعةةمال فقةةد املكةل
ى ئة ه قلييف بتيضريهف وانتقليف املديسة إو املكلن اجلديد مةل أمة مةل أن توةتح أبوا ةل لل ةماب الةراغب، اجلةد . وئكة ا كةلن لتهلفةيف ال ةلس علة

ملديسةة يبعةث ان ةماق ئيئةة املةدايس ك آفةلق أوسةةعف فوتيةيف يديسةة ملثلةة للب ةلتف وتلتهةل يديسةةة يسةل ية للب ة،ف وأخةرن للب ةلت أيضةللف حةة  ا
ماب أيبح عد  املدايس ستة  ليية ويسل ية لل ماب وال للبلتف علملل أبن اميئة ت وي إنشلء يولة منوذجيةة ل طوةلخمف ليتسة  مةل احتضةلن ال ة

 التةأثري   طوولتهمف لألرس ال قلفة اسإسمايية فيهم وتربيهم لالمبية القرآنية ي ة  تلةك الوةمة الشةولفة. كمةل أن تشةجيع ال ةلس للوكةرة كةلن لةه أكة ي 
لق ك نوةةوس القةةل م، علةةى ئةة ه املجسسةةلتم حيةةث  فعهةةم إو تبةةين يشةةلييع توجيهيةةة إسةةمايية امل هةةلج وامةةدفف تقةةو  لالتوعيةةة الدي يةةة علةةى ن ةة
يةن واسعف كشعبة التوجيه الديينف وهعبة اخلةديلت اسإسةماييةف وهةعبة الدعليةة اسإسةماييةف ويكتبةة اجملةمات الدوييةةف وهةعب أخةرن. وأخةريال فةإن 

  بةدوي املشةلئد للجميةعف أن ئة ه املشةلييع اسإسةمايية وإن كةلن بعضةهل بةدا يلل ة تق يةلل ة قةد رمك ةيف ك السة وات األخةرية املللةية لالة اتف أن تقةو 
مث تةيف يعليةة هلةه األكة   يلموس ك بث الوع. الديين والتوجيه اسإسماي. السليم.. وقد كلنيف ئ ه املةدايس تةيف إهةراف  املجسةمب الوقيةد 

لف وفيمل مسلحة آية هللا العظمى السيد حممد الشريازي ال ي يوجه إليهل ع لية كبريةف ويسعى لت ويرئل وتوسعتهلف ويقو  بقسط يعتد به ين نوقلهت
 يل. يعلويلت خمتصرة وهليلة عن املدايس واملشلييع التلبعة ملف نكتبهل لإلطماع أيمال ك االنتولع(. 

احلللر وئو  وقد نقل ل ئ ه الوقرة ين الكراس ل ب، يقداي االئتمل  م ه ال شلطلت املبليكة ك تلك الس ، ونقلينه بواقع العراق اجلريح ك الوقيف
 كم ال أللة العوللقة. أيل املدايس اليت وي  ذكرئل ك الكراس فه. يرزة تيف نري ح

(ف وكةةلن يقرئةةل ك املبةة  املقلبةةل لليسةةي ية ال هرانيةةة  أومسيةةيف بعةةد ذلةةك  ئ1380. يديسةةة حوةةل  القةةرآن الكةةرمي األوو للب ةة، بسسةةيف عةةل  أ1
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أيواخم الك ري ين املجسسلت األخرن اليت يو يت أب يتهل. كمل أّن السل لت احللكمة عليلةيف 
علمةةلء الةةدين وطةةماب احلةةوزات العلميةةة ك ال جةةؤ األهةةرف وكةةربماء املقدسةةة وغريئةةل أببشةةع 

م واغتيةلمم أنواع املعليلةف ين قتل وسجن ويماحقة وتضييل وأخريال هتجريئمف بل ح  ي ةلي هت
والسيد يهدي احلكةيم  (28)خليج العراقف كمل حد، ل خ الشهيد السيد حسن الشريازي 

(29) .وك ري غريال 
كلن ك ال جؤ األهةرف أك ةر يةن عشةرة آالف طللةب يةن   (30)ك أري  السيد احلكيم 

                                                                                                                                                               

ف وقةد تسةلم ة ك زقلق أالدايل ( يقلبل لاب املرا  حلر  سيد الشةهداء لاحلسي ية احليديية( ك احلل ر احلسيين الشريؤف وانتقليف إو ب لية جديد
 إ ايهتل مسلحة الشيئ اخل يب حممد ليلء مححة الحبيدي.

ة . يديسةة حوةل  القةرآن احلكةيم املسةل ية للب ة،ف وقةد بسسةيف ئة ه املديسةة بعةد املديسةة األوو بشةهويف ويقرئةل ك نوةمب يقةر املديسةة ال هلييةة2
 لم إ ايهتل فضيلة األستلذ الشيئ جعور الشيئ ئل ي.األوو. وتس

( وتسةلميف إ ايهتةل سةيدة علويةة وهةريوة يةن السةل ة آخم  ئ1382. يديسة حلفظلت القرآن احلكيم األووف وقد بسسيف ئة ه املديسةة ك عةل  أ3
 .طللبة(ف وكلن يقرئل ك زقلق الصولفري 250ى أ بيف وئم ين وجهلء يدي ة كربماء املقدسة. وقد زا  عد  ال للبلت امل تسبلت م ه املديسة عل

( وئ. عبلية عن  وية ييوية  ليية ل ماب املدايس الرمسيةف وملةل وجةدت  ئ1385. يديسة حول  القرآن احلكيم ال لنية للب ،ف بسسيف عل  أ4
وعل لةةف وكلنةيف تةيف إ اية الشةيئ عبةد احلسة،  ئيئة املدايس اسإقبلخم الشديد عليهل قريت جعلهل  ا ميةة ك تةدييمب ال ةماب يقلبةل أجةوي زئيةدة

 .حممد جوا ف ويقرئل ك هليع ابن فهد جب ب يديسة العماية ابن فهد احلل. 
( وقةةد أني ةيف إ ايهتةةل إو سةةيدة جليلةةة يةةن السةةل ة القحاونةةة ا ميةة،ف وكةةلن  ئ1386. يديسةة حلفظةةلت القةةرآن احلكةةيم ال لنيةةةف بسسةةيف سةة ة أ5

 مث انتقليف إو لاب ال لق قرب طلق الحعوراإ املعروف. ع يلحب الحيلن يقرئل بداية ك هلي 
( وتداي ين قبل السيدة يةديرة املديسةة ال لنيةة لليلفظةلتف ويقرئةل كة لك  ئ1387. يديسة حلفظلت القرآن احلكيم املسل يةف وبسسيف عل  أ6

 ك يقر املديسة ال لنية لليلفظلت.
( وتستقبل ال لبة ين املدايس بعد إكملمم املرحلةة السل سةةف وكلنةيف إ ايهتةل مبعةة ملديسةة احلوةل   ئ1388. املديسة الص لعيةف بسسيف عل  أ7

 األوو.
يين ويقرئل ك . يديسة الكتلب والعمة الدي يةف وئ. مب لبة يرحلة  نية يل بعد املرحلة األوو وقد توو إ ايهتل فضيلة العماية السيد يرتضى القحو 8

 .ل  ة جبلنب يديسة ابن فهد احلل. الب لية الك
ل جةؤ آية هللا السيةد حسن بن السيد يهدي الشريازي ف ي يدي ين أسرة يشهوية لالعةلم والوضيلة والتقةون ويكلفيةة االسةتعملي . ولةد ك يدي ةة ا (28أ

السيةةةد يهةةةدي الشةةريازي وأخيةةه األكةةة ف  (.  يس السةة وة العليةةل علةةةى يةةد العلمةةلء الكبةةةلي أي ةةلخم والةةده آيةةةة هللا العظمةةى 1935/ ئ1354عةةل  أ
الوقلئةة وك لك آية هللا العظمى السيد حممد ئل ي امليماإ وآية هللا العظمى الشيئ حممةد يلةل االيةوهلإ . اهةتهر ك األوسةةل  العلميةة لالعلةم و 

عةراق بوكةره وقلمةه ولسةلنهف لة ا تعةرت  لماعتقةلخم والة وق األ م والعمل الدتوب. كلن ين طليعة ا ليب، لليكويلت اجلل رة اليت تعلقبيف علةى ال
( واستمر ك نشلطه اجلهل ي وتعريؤ ظمايةة الشةعب العراقةة. للعةل م. كمةل  ئ1390والتع يب القلس.. ترو العراق يهلجرال إو لب لن وسويري عل  أ

حةوزة علميةة ك سةويري ئة. احلةوزة العلميةة الحي بيةة فةة.  استمر ك براضه العلمية ك أي  املهجرف فأسمب املدايس واملراكح واحلسةي يلتف وأسةمب أوخم
وكةلن يديِّس فيهةل حبث خليج الوقه واأليوخمف وأسمب أيكتب مجلعة  ( بتوجيه ين أخيه اسإيل  الراحل  ئ1393عل  أ ي  قة السيدة زي ب 

(. خلةؤ آ يال ي بوعةة وخم وطةة ي هةل   ئ1400عةل  أ(. اغتيل بريليلت عمماء نظل  البعث العراق. ك لب لن  ئ1397العلملء( ك لب لن عل  أ
ضلةدال تتضةمن كلمةة هللاف وكلمةة اسإسةما ف وكلمةة الرسةوخم األعظةمف وكلمةة أيةري املةجي ، إو كلمةة اسإيةل  املهةدي أيةلوات  25يوسةوعة الكلمةة ك 

يةن هةعريةف والعمةل األ مف واأل ب املوجةهف والشةعل ر جف واالقتصةل  اسإسةماي.ف و واو 3هللا وسمايه عليهم أمجع،(ف وكتلب خواطةري عن القرآن 
ف احلسةةي يةف وغريئةةلف للتوصةةيل ياجةةع كتةةلب أحضةةلية ك يجةةل( للسةةيد عبةةد هللا امةةلد. ف وكتةةلب أأسةةرة اجملةةد  الشةةريازي( ل ةةوي الةةدين الشةةلئرو ي

 وأالراحل احلللر( ملجسسة املستقبل لل قلفة واسإعما .
 ( 1935/  ئ1353ولةةةد ك ال جةةةؤ األهةةةرف سةةةة ة أ يهةةةدي بةةةةن آيةةةة هللا العظمةةةى اسإيةةةل  السةةةيد حمسةةةةن احلكةةةيم  العمايةةةة الشةةةهيد السةةةيد حممةةةد (29أ

  (.1988كلنون ال لإ   17/  ئ1408مجل ن األوو  27واستشهد ك السو ان على يد عمماء طأللة العراق ك عصر يو  األحد أ
(ف أيةةدي فتةواه الشةةهرية بتكوةري الشةةيوعية  ئ1390(ف وتةةوك سة ة أ ئ1306كةةيمف ولةد ك ال جةةؤ األهةرف أاملرجةع الةةديين الكبةري آيةةة هللا العظمةى السةةيد حمسةن احل (30أ
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هةرف إال طماب العلو  الدي ية ك خمتلؤ املستوريت. أيل اليو  فما يوجد ك يدي ةة ال جةؤ األ
ف وك لك احلةلخم ك كةربماء املقدسةة حيةث تقلصةيف فيهةل أعةدا  (31)األقل ين ئ ا العد  بك ري

العلمةةلء وطةةماب العلةةو  الدي يةةة بشةةكل كبةةريف واليةةو  الك ةةري يةةن ال لبةةة حيةةلوخم أن يكةةون بعيةةدال 
 عن األنظلي وذلك خوفلل ين يراقبة أجهحة القمع التلبعة للسل ة احللكمة ويماحقتهل مم.
 ئ ا يضلفلل إو يماحقة خمتلؤ ال لس املجي ، واعتقلمم وتع يبهم ونويهم أو قتلهم.

 سجنا  العراق
مث إن ئ ةلو ك العةةراق هةيئلل يمبةةل  م جيةده املتتبةةع ك التةلييئ مب لةةه أبةدالف حةة  ك عهةو  أك ةةر 
 احلكل  طأليلانل وجويالف فإنةه حسةب بعةض اسإحصةلءات ئ ةلو أك ةر يةن  سةمل ة ألةؤ سةج،
يو ع، ك سجون العراقف وأغلبهم تيف التع يب الشديدف وبضم هم يل يقليب ثماثةة آالف 
ايةةةةرأة. وقةةةةد اطلعةةةةيف علةةةةى أحةةةةد الكتةةةةب املقتصةةةةة ك ئةةةة ا الشةةةةأن حيةةةةث تةةةة كر أنت سةةةةجون 
التعةةةة يب ك العةةةةراق تتةةةةوي علةةةةى تةةةةلن، قسةةةةملل يةةةةن أهةةةةد أنةةةةواع التعةةةة يب القلسةةةة. ال وسةةةة. 

 واجلسدي.
كةةون ان ية يةةن نوعهةةل ك التةةلييئ ويمبةةل انوةةر   ةةل نظةةل  البعةةث العراقةة. إنت ئةة ه احلللةةة قةةد ت

 ..(32)اجلل رف فلو عدان إو ظلمة التلييئ والسولك، للديلء ي ل منرو  وفرعون
 ..  (33)وابن زري 
 ..(34)واحلجلج

فرمبل ال جيد اسإنسلن ع دئم يل ع د ئجالء الظلمة ين التو ن ك اسإجرا  وأنةواع التعة يب  
 بة. نعم ألولئك ال أللة ين أي لخم ابن زري  جرا م ال تصل إليهل جراة أبدال.الرئي

                                                                                                                                                               
  ( واعت  أن الشيوعية كور وإحلل ف ونشر الوتون ك جرا د العراق آن او.1960/ أريي  ئ1379ين هعبلن عل   17والكشؤ عن يبألتهل اسإحلل ية ك أ

 زري ة السكلن ك العراق وك العل م أمجع.خلية لو أخ ان ب ظر االعتبلي  (31أ
 منرو  وفرعونف طأللة لرب هللا  مل ك كتلبه الكرمي ي مال ك سريهتمل وج وهتمل وظلمهمل وعلقبة أيرالف وأير ين تبعهمل. (32أ
أيسةل عمةر بةن سةعد علةى يأس اجلةيا الة ي عبيد هللا بةن زري  بةن أبيةه بةن يرجلنةةف ئةو الةدع. ابةن الةدع.ف تةوو الكوفةة عةن يحيةد بةن يعلويةة ألةع(ف  (33أ

فإن قتليف حس، فأوطأ اخليل يديه وظهره.. قتله إبةرائيم بةن يللةك األهةم ك يعركةة اخلةلزي ع ةديل كةلن … وقلخم له   حليب اسإيل  احلس، 
بةن أبيةه لالشةدة والشراسةة والوحشةية خةماخم إبرائيم قل دال جلةيا املقتةلي ال قوة.ف وكةلن ابةن زري  قل ةدال لعبةد امللةك بةن يةروانف عةرف ئةو وأبةوه زري  

 .واليتهملف ولال صب الشديد ةخم البييف 
ف واله عبةةد امللةك بةن يةروانف وتةوو يكةةة احلجةلج بةن يوسةؤ ال قوة.ف ولةةد ك ال ةل ؤ واهةتهر بوال ةه للبيةيف األيةةوي وعدا ةه الشةديد ألئةل البيةيف (34أ

ك احلكم وسوك الديلء فقد كلن يقوخم  أأك  الل ات ع دي سوك الديلء(ف ولقد قتل يةن واملدي ة وال ل ؤ والعراق. كلن ي لالل للظلم والشدة 
 ال لس يل ةة وعشةرين ألةؤ سةون يةن قتةل ك احلةروبف وملةل يةلت وجةد ك سةج ه ثماثةة وثماثة، ألوةلل يةن املسةلم، األبةرريءف وكةلن سةج ه حل  ةلل ال

الشةممب ييةتهم احلرسةة لاحلجةليةف وكةلن ي عمهةم خبةح الشةعري خملوطةلل لامللةح والريةل ف سقؤ فيةهف فةإذا آون املسةجونون إو اجلةديان يسةتظلون يةن 
ك سةةرية  44اجمللةةمب  128ص 1(. انظةةر هةةجرة طةوىب  ج ئ95فكةلن اليلبةةث الرجةل ك سةةج ه حةة  يسةوّ  ويصةةري كةةللحه.. ئلةك بواسةةط سة ة أ

 احلجلج بن يوسؤ ال قو. وهقلوته. 
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ويةةةن أفعةةةلخم البع يةةة، ك العةةةراق أ ةةةم كةةةلنوا يسةةةج ون ويعةةة بون ويةةة حبون األب ةةةلء وال سةةةلء 
واألطوةةلخم أيةةل  ذويهةةمف وذلةةةك بأليةةة انتةةحاع االعمافةةةلت يةة هم. ويةةن ئ ةةل قةةةد يقةةلخم أب ةةم أك ةةةر 

حلجةةةلجف يغةةةةم إيئةةةلب احلجةةةةلج وب شةةةهف وكةةةة لك فرعةةةونف وبةةةةرغم طأليةةةلانل حةةةة  يةةةن فرعةةةةون وا
تع يبهمل لل لس مبقتلةؤ الوسةل لف لك همةل قةد ال يصةمان إو املسةتون الة ي ويةله ئةجالء ك 

 بشلعة التع يب. 
أحضةر ثماتل ةة قةل ت  أيل منرو  فقد ذكر ل ل التةلييئ أنّةه ملةل أيا  أن يقتةل نة  هللا إبةرائيم

حمضةةر يةةن ال ةةلس حةة   يعلةةم ال ةةلس أن إبةةرائيم كةةلن يةة نبلل حسةةب  وقةةلخم مةةم  حةةلكموه علةةى
زعمه..  فإن منرو  على طأليلنه وج وتةه كةلن إذا أيا  أن يقتةل إنسةلانل هةريولل يسةتدع. القضةلة 
 لكمتهف يع قديته على قتله بدون حملكمةف و م يكتؤ بقةل  واحةد بةل ثماتل ةة قةل . وكةلن 

ء أيخة ون العلمةلء يةن بيةوهتم لةيمال ويقتلةو م سةرال أو جهةليال يوعل ذلك سإغواء ال ةلس. أيةل ئةجال
 ون حملكمةةة وال إحضةةلي حةة  قةةل  واحةةدف فةةإ م مجعةةوا أسةةلليب التعةة يب القداةةة واحلدي ةةة 

 واستقديوا أهدئل إي اءل لإلنسلن.
 

 لي  العراق املْلل 
 عهةةد التتةةلي خمايةةة الكةةما   قةةد  م رمةةر لالعةةراق فةةمة أظلةةم يةةن ئةة ه الوةةمة ويمبةةل حةة  ك

ال ين سّو وا يويلت التةلييئف فةإ م يةع أوث يةتهم( ملةل جةلتوا إو بألةدا  وقيةل مةم  (35)واملألوخم
 إن يةةةةةةةةةةةةةةةدن ال جةةةةةةةةةةةةةةةؤ األهةةةةةةةةةةةةةةةرف وكةةةةةةةةةةةةةةةربماء املقدسةةةةةةةةةةةةةةةة واحللةةةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةة. يراكةةةةةةةةةةةةةةةح أل مةةةةةةةةةةةةةةةة 

ولعلمةةةةل هم. قةةةةللوا  بةةةةن ال بةةةةليب أئةةةةل العلةةةةم ويراكةةةةحئم الدي يةةةةةم ولةةةة ا أيةةةةدي  املسةةةةلم، 
 .(36)عد  التعر  إو ال جؤ وكربماء واحللة حسب يل وي  ك التلييئاملألوليون أيرال ب

                                                        
سسةةهل ج كيةح خةلن ووزعهةةل بة، أب ل ةةه وية هم جألتةلي ويةة هم ئوالكةو وئةةو يجسةمب  ولةة املألةةوخم اسإيلقلنيةة ك إيةةران املألةوخم   ولةة ك آسةةيل الوسة ى أ (35أ

 ( واحتل سويية. أيل التتلي فهةم قبل ةل كلنةيف تسةكن ك 1258 ( حويد ج كيح خلن ال ي قضى على اخلمافة العبلسية ك بألدا  عل  أ1251أ
 ف مث ئحيوا فلنكوئوا إو القر .16-13وا بألحواهتمف حكموا يوسيل ك القرن أواسط آسيل أيلهم ين املألوخم وقد اهتهر 

 ( بةةةرزت يديسةةةة احللةةةة الوقهيةةةة بعةةةد احةةةتماخم بألةةةدا  علةةةى يةةةد ئوالكةةةو التتةةةليف فقةةةد كلنةةةيف يديسةةةة بألةةةدا  قبةةةل االحةةةتماخمف حلفلةةةة لالوقهةةةلء والبةةةلح ،36أ
خم علةى قةةد  وسةلق. وحي مةل احتلةةيف بألةدا  يةن قبةل املألةةوخمف أوفةد أئةل احللةةة وحلقةلت الدياسةة الواسةعةف وكةةلن ال شةل  الوكةري فيمةةل قبةل االحةتما

وفدا إو قيل ة اجليا املألويلف يلتمسون األيلن لبلدئمف فلستجلب مم ئوالكو وآي هم على بلدئم بعد أن اخت ئم على يةدقهم. وبة لك ظلةيف 
ألةويلف وأخة ت احللةة تسةتق ب الشةلي ين يةن بألةدا  يةن ال ةماب واألسةلت ة احللة يأيونة ين ال كبة اليت حليف بسل ر الةبما  ك حم ةة االحةتماخم امل

يويئ   والوقهلءف واجتمع ك احللة عد  كبري ين ال ماب والعلملءف وانتقل يعهم ال شل  العلم. ين بألدا  إو احللةف واحتوليف ئ ه البلدة ة وئ.
ال شل  الوكري. واستقرت املديسة ك احللةف وظهر ك ئ ا الدوي ك احللةة    ين احلوالر االسمايية الك ن ة مبل كلنيف تتول به بألدا  ين وجوه

قل احللة. فقهلء كبليف كلن مم األثر الكبري ك ت وير ي لئج الوقه واأليوخم اسإيلي.ف واديد ييلغة عملية االجتهل ف وت ظيم أبواب الوقةهف كةل 
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 فلملألوخم يغم قسوهتم وبربريتهم وإجرايهم  م يتعرلوا بسوء إو ئ ه املدن املقدسة. 
أيةةةل البع يةةةون ك العةةةراق وئةةةم ذيةةةوخم االسةةةتعمليف فقةةةد يأيةةةتم كيةةةؤ فعلةةةوا مبةةةدن املقدسةةةلت 

ال تصىف وقد أيبيوا أهد وأخ ر ين ضري. التلييئ وأئلليهلف فإن أفعلمم اسإجرايية التعد و 
 ويمبل ح  ين فراع ته وين الوث ي، التم واملألوخم. 

ك إيرانف فإن الشله  م يقتل العلملء عل لل و م تكةن سةجونه  (37)وئم أك ر إجرايلل ين الشله
 ي ل سجون العراق أبدال.

 القضا  ُل  اإلسالم
ويليت والية للجميعف وئ. القضلء علةى اسإسةما   لقد اليف يهمة البع ي، ك العراق

اةةيف لةةه بصةةلةف وذلةةك عةةن طريةةل مليسةةة القمةةع واسإيئةةلب والتعةة يب والقتةةل وسةةوك  وكةةل يةةل
الةةةديلء وانتهةةةلو احلريةةةلت ويصةةةل ية األيةةةواخمف وسةةةوف يتجلةةةى ذلةةةك أك ةةةر للعةةةل م ع ةةةد سةةةقو  

 حكويتهم بعون هللا تعلو. 
الةةةيت خويةةةيف خوفةةةللف وسةةةيعلم اجلميةةةع بشةةةلعة ئةةةجالء  وسةةةُتظهِّر األقةةةما  ك ةةةريال يةةةن األهةةةيلء
 وجرا مهمف والشوائد على ذلك ك رية.

 وذلك كتعرية الشله بعد سقوطه ك إيران..
 ..(38)وكتعرية عبد الكرمي قلسم

 ..(39)والبكر
 ..(40)وعبد السما 

                                                                                                                                                               
يس والشةةهيد األوخم وابةةن طةةلوس وغةةريئم يةةن ف لحةةل األعةةما  ويجةةلخم الوكةةر. انظةةر ي تهةةى والعمايةةة وولةةده فقةةر ا ققةة، وابةةن منةةل وابةةن أم الوةةوا

 .14ص 3امل لب  ج
  (. 1941 (ف حكم لالظلم واجلوي واالستبدا ف ونشر الوسل ف ت لزخم الب ه حممد أ1925 ( هله إيران أ1944-1878يلل  لوي أ (37أ

  ( توك مبصر.1979ولل ألبيه يلل ويستمرال ك  جه الظل مف  ي عليه الشعبف ترو البما  أ ( خل1941 ( هله إيران أ1980-1919وحممد يلل  لوي أ
 (ف انتمى لت ظيم الضةبل  األحةراي عةل  1932 (ف التيل لالكلية العسكرية ك عل  أ1914عبد الكرمي قلسم حممد بكر الحبيدي ين يواليد بألدا  أ (38أ

 (ف أطلة لاحلكم امللك.ف أعلن احلكم اجلمهويي. وألألى املظةلئر الداقراطيةةف اُعةد  1958/  ئ1377 (.  قل  لانقماب عسكري عل  أ1956أ
  (.1963يييل لالريلص يع بعض يفلقه ك  اي اسإذاعة ك التلسع ين هبل  أ

هيب ة يشري ة بعد االنقمابف ي ح نوسةه يتبة ي  (1968رموز  17ي يمب اجلمهويية بعد انقماب أ (ف 1914أمحد حسن البكرف ين يواليد تكرييف أ (39أ
 ( 1979رمّةوز  16تكميف ال ل وية والعصبية القبلية ك زيلنهف بة. عةن احلكةم إثةر انقةماب  بةره عليةه زييلةه ك اسإجةرا  يةدا  التكةرييت بتةلييئ أ

  (.1982  أعليلل(. قتله يدا  حبق ة ترفع نسبة السكر لديه بواس ة الدكتوي يل ق علوش وذلك عل11بعد أن حكم العراق أ
رمةوزف  14 (ف يةةن أعضةةلء ت ظةيم الضةبل  األحةرايف اهتةةرو يةع عبةد الكةرمي قلسةم ك انقةماب 1921عبد السما  حممد عليفف يواليد الريل ي عل  أ (40أ

للجمهوييةة  وبعد اختمافه يع قلسم أقص. ين ي ليبهف حكم عليه لاسإعدا  وعو. ع ه بعد أن قضةى أك ةر يةةن سة ت، ك السةجن. أيةبح ي يسةلل 
 ( 1963 (ف اّتسةةةم حكمةةةه بةةةةللكبيف واسإيئةةةلب والع صةةةريةف انقلةةةب علةةةى يفلقةةةه البع يةةة، ك عةةةل  أ1963بعةةةد إطلحتةةةه بعبةةةد الكةةةرمي قلسةةةم ك  أ

يةن وأقصلئم ين وزايته وأيدي كتللال لّدئم مسّله امل يرفونف ويمهم بكّل قبيح ين قبيل الش وذ اجل س. والسةرقة ويةل إو ذلةك . قتةل يةع عةد  
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 ..(41)ونويي السعيد
 واحلرس القوي... 

 .. ك العراق.(42)واملهداوي
 .(43)لبل د أخد  املستعمرين(وكتعرية يلوو العهد ا

أيةةل اسإي اطةةويريت الظلملةةة وأذريمةةل فقةةد ايةةت ت كتةةب التةةلييئ بوضةةل يهلف وئكةة ا احلةةلخم 
لال سبة لكل  وخم العةل م الةيت تةرزة تةيف نةري الظلةم واالسةتبدا  والةيت البةد مةل أن بخة  حريتهةل 

 ..(44)ك يو  ين األري  لتوضح جرا م طأللهتل أي لخم  ئتلر
 ..  وغريئم.(46).. وستلل،(45)ويوسوليين

 مما يل م ُل  اجملاهدين
إن األخةةوة اجمللئةةدين ال ةةل رين يةةن أجةةل هللاف امل ةةرو ين يةةن بما ئةةم واملقةةرج، يةةن أجلةةهف 

ُههِر علةةيهم واجبةةلت نةة كرئل للتةة كرة عسةةى هللا أن يوفق ةةل للعمةةل  ةةلف يقةةوخم تبةةليو وتعةةلو  َوكَكال

                                                                                                                                                               
  ( إثر سقو  طل رته قرب البصرةف وكلن احلل ، يدبرال بولع ق بلة ك ال ل رة.1966الوزياء ك عل  أ

 ( أليبةع عشةرة  ويةف ووزيةرال للةدفلع ك  ةمب 1958-1930 (ف ي يسةلل للةوزياء بة، عةل  أ1888نويي سعيد يلحل السةعيد يةن يواليةد بألةدا  عةل  أ (41أ
إحدن عشرة  ويةف ووزيرال للداخلية ك  ويت،. أحد أك  عمماء بري لنيل فة. العل م العرم. أسمب ك اخلمسي يلت  عشرة  ويةف ووزيرال للقليجية ك

  ( وقيل قتل.1958ححب االتل  الدستويي لدعم وزايتهف انتير ةطماق ال لي على نوسه ك انقماب عل  أ
ا كمة اليت عرفيف لامسه أحمكمة املهةداوي( ك عهةد عبةد الكةرمي قلسةمف وئة. حمكمةة  ( ترأس 1915فللل عبلس املهداوي ين يواليد بألدا  عل  أ (42أ

كمةة عسكرية تتألؤ ين  سة لبّل ف كلن يعروفل بلسلنه السليط واستشهل اته املليئة لاسإئلنةلت والكما  الب يءف وقد جعل املهداوي ئة ه ا 
 وسيلة لتسلية اجلمهوي وإليلكهف ويهل  ا كمة ئ.  

 حملكمة يجلالت العهد امللك..أ  
 ب  حملكمة يل يسمى أبعداء ال وية ين يدني، وعسكري،.

ج  حملكمة ين حلوخم اغتيةلخم قلسةم أو القيةل  لانقةماب عسةكري. انظةر كتةلب أتلةك األري ( لإليةل  الراحةلف وكتةلب أعبةد الكةرمي قلسةم يتيةة بعةد 
 العشرين( للعلوي.

 14 ( حيةث انتهةى العهةد امللكة. بقيةل  ثةوية 1958 ( إو عةل  أ1921ب علةى العةراق يةن قبةل اسإنكليةح عةل  أإهلية إو احلكةم امللكة. الة ي نصة (43أ
 ( وبعةةةةده نصةةةةب امللةةةةك غةةةةلزي 1933-1883رمةةةةوز بقيةةةةل ة عبةةةةد الكةةةةرمي قلسةةةةمف وكةةةةلن أوخم يلةةةةوو العةةةةراق آنةةةة او فيصةةةةل بةةةةن الشةةةةريؤ حسةةةة، أ

 رموز. 14 ( ال ي قتل ك انقماب 1958-1935 لإ أ ( ال ي قتل ك حل ، سيلية يدبر. مث فيصل ال1939-1912أ
 ( وأيةةةةبح زعيمةةةه ومسةةةةله احلةةةةحب الةةةةوطين 1919 ( سيلسةةةة. أملةةةلإ ولةةةةد ك ال مسةةةةلف  خةةةةل احلةةةحب العمةةةةليل األملةةةةلإ أ1945-1889أ ولةةةؤ ئتلةةةةر أ (44أ

 ( مث 1933يستشةةليال عةةةل  أ  ( فوشةةل وسةةجنف أيةةبح1923 ( حةةلوخم القيةةل  بعصةةيلن يسةةلح ك ييةةةونئ عةةل  أ1921االهةةماك. أي ال ةةلزي أ
 ( وال مسةةةةةل 1936 (ف أقةةةةةل  نظليةةةةةلل  يكتةةةةةلتويريل بوليسةةةةةيللف أ ت بةةةةةه سيلسةةةةةته التوسةةةةةعية إو احةةةةةتماخم يي لنيةةةةةل أ1934ي ةةةةةيمب الدولةةةةةة امل لةةةةةل عةةةةةل  أ

  (.1945ل  أ ( فهح  ين قبل قوات احللولء وانتير ك برل، ع1939وتشيكوسلوفلكيل وبولونيلف أهعل احلرب العلملية ال لنية عل  أ
 (ف تةللؤ يةةع ئتلةةر و خةةما 1922 ( يةةن يجةلالت الدولةةة ال ألةةلة ك إي لليةةلف أسةمب احلةةحب الولهةة. واسةتوو علةةى احلكةةم عةةل  أ1945-1883ب يتةو يوسةةليين أ (45أ

 ( فقتله الشعب.1944 ( فأعل ه األمللن عل  أ1943احلرب يعللف أقص. ين احلكم عل  أ
 ( حةة  1924 ( خلةؤ لي ة، ك زعليةةة احلةحب والدولةةة عةل  أ1922لسةة. يوسة. تةةرأس احلةحب الشةةيوع. أ ( سي1953-1879جوزيةؤ سةتلل، أ (46أ

 وفلتهف قضى على ي لو يه ك حملكملت يويية واستبد لالسل ة وكلن ين أك  ال أللة.
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َفهُر اِلمُرِؤمُ  ُن َ فَُإَن النالُِكَر   َهنهِ
(47). 

 َون : رص الَفوع
َُلَهِي ُرِ  قلخم سةبيلنه وتعةلو   يعها  ونَ  َهَفَرقُرهوا واكِكُرهرُروا نُِعَمهَة ُ   َُِ همُروا ُحَِبهُ  ُ   َُ َت ُِ َوا

َدا   فَأََلَل بَهِ َ قهُرلُروُب ُرِ  فََأِبَبِحتُرِ  بُُنِعَمُتُ  ُإِخَواان   ُِ تُرِ  ََ ُإِك كُرنهِ
(48). 

 ونوحد يووف ل ونريهل ييلل وال ندع ضلالل للورقة بي  ل. فقةد قةلخم أيةري علي ل أن همع قواان
 . (49)«الحيوا اجلملعة واجت بوا الورقة»  املجي ، 

إريو والورقةةة فةةإن الشةةلذ عةةن أئةةةل احلةةل للشةةي لنف كمةةل أن الشةةلذ يةةن الألةةة م »  وقةةلخم 
 .(50)«لل  ب

 .(51)«ف وال ه. عن امل كرإريكم والتدابر والتقلطع وترو األير لاملعرو »  وقلخم 
لة ا جيةةب أن نكةةون يةةدال واحةةدة كةة. نةةتمكن يةةن يواجهةةة طألةةلة العةةراق ون قةة  الشةةعب يةةن 

 الظلم واالستبدا .
كمةةةةل علةةةةى اسإنسةةةةلن أن ال يبعةةةةده انتسةةةةلبه إو أححابةةةةه وي ظملتةةةةه اسإسةةةةمايية عةةةةن وحدتةةةةه 

ِ  وقَهَباُئَ  لُتَهَعارَ والقرآن الكرمي يقوخم   فُرواَوَجَعِلَناكُرِ  شُرعُرو
(52)  . 

كمةةةل ال جيةةةب أن يبعةةةده انتسةةةلبه إو يةةةدن أو قوييةةةلت خمتلوةةةة عةةةن وحدتةةةهف فةةةإن امةةةدف 
 األمسى ئو اخلماص ين ال أللة.

فع ةةد يةةل ن سةةب أحةةدال ونقةةوخم  ئةة ا بألةةدا يف وئةة ا يويةةل.ف وئةة ا بصةةريف فإمنةةل يكةةون 
ي تسةةب ذلةةك ألجةةل التعةةليف فقةةط وال يكةةون سةةببلل للورقةةة واالخةةتمافف فةةإن كةةل واحةةد يةة هم 

إو نسب أك  وئو العراقف فكل واحد ي هم عراق.ف والعراق. بضةم ه ي تسةب إو قيمةة أكة  
ُإَن َهههُنُه ُرَمههتُر ُرِ  ُرَمههة  واٍُّههَدة  وََاَن رَب  ُرههِ  وأعلةةى وئةة. اسإسةةما  فهةةو يسةةلمف كمةةل قةةلخم تعةةلو  

ُِبُردُرونُ  فَا
(53). 

                                                        
 .55سوية ال ايريت   (47أ
 .103سوية آخم عمران   (48أ
 .10715ة 13الوصل  5ب 6ق 466غري احلكم و يي الكلم  ص (49أ
 .10717ة 13الوصل  5ب 6ق 466غري احلكم و يي الكلم  ص (50أ
 .10718ة 13الوصل  5ب 6ق 466غري احلكم و يي الكلم  ص (51أ
 .13سوية احلجرات   (52أ
 .92سوية األنبيلء   (53أ
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أو اجلمعيةةة أو امل ظمةةة أو احلةةحبف فلسإنسةةلن ع ةةديل ي سةةب إو ئةة ه الوئةةة أو تلةةك اميئةةة 
يلةةح  أن يتةة كر أن ئ ةةلو انتسةةللال أكةة  وئةةو اسإاةةلنم لةة ا جيةةب أن تكةةون األحةةحاب وامل ظمةةلت 
وغريئل يدال واحدة على عدو هللا واسإسما  واسإنسلنيةم فإن ك االتةل  قةوةف وك التورقةة لةعوللف 

َُهالَ يف ا رِ قةلخم تبةليو وتعةلو   َُهِوَن  َُرِ  ُإَن ُفِر ها ُشهَيعا  َيِسَتِضهُعلُر َِائَُفهة  ُمهنهِ ََ ُض وَجَعهَ  ََِهَل
يُرَنبالمُر ََبِهَنا هُرِ  وَيِسَتِحُيْ ُنَسا هُرِ  ُإنَ ُر َكاَن ُمَن اِلمُرِفُسُدينَ 

(54) . 
فلة كن كتلةة ذات ئةدف واحةد ويصةري واحةد وااةله واحةدف ل ةتمكن يةن يواجهةة األعةداء 

 وإنقلذ املظلوي،.
  نيا : العم  هلل

جيةةةب أن يعمةةةل اجلميةةةع ألجةةةل هللا تعةةةلو وةخةةةماصف كمةةةل قةةةلخم تبةةةليو وتعةةةلو ك القةةةرآن 
َ َكِرهُر ِ الكرمي   قُرُ   ُر ُثُر

(55)  . 
َُرههرِكُر ُر  ُر فةإذا ك ةةل هلل ويةةع هللا كةةلن هللا انيةةران وكةةلن يع ةةلف فهةةو القل ةةل سةةبيلنه   ُإِن يَهِن

َفاَل َغاُلَب َل ُر ِ 
(56). 
َُررِكُرِ  ويهُرثَهباُلِت ََِقَداَم ُر ِ َي ََ ويقوخم تعلو   َُررُروا  َ يَهِن ا اَلُنيَن صَمنُروا ُإِن  َهِن ََ يه 

(57). 
 فمن تكون بري لنيل أيل  هللا؟ 
 وين تكون إسرا يل أيل  هللا؟ 
 وين تكون أيريكل أيل  هللا؟ 

 بل وين يكون كل طأللة التأييئ أيل  هللا جل وعما.
ة مةل أيةل  قةدية هللا تعةلوف كمةل يةرة ل ةل بة لك القةرآن إن ئ ه الةدوخم االسةتعمليية ال قيمة

هَن ُر وبُههََِا   نَ يَهرُرَرنَهَا  َهَقل ههبُر الَهُنيَن َكَفههرُروا يف الِهُباَلَيُ الكةرمي   ََ َ َمههِأَواهُرِ  َج َمتَههاعع قَُليه ع ُثُر
اَيُر  ََ اِلُم

(58). 
َُرهرُركُر وقلخم عحوجل   ِ  ُمهِن َيُروُن الهَرَِحَُن ُإُن اِلَ هاُفرُروَن َََمِن َهَنا اَلُني هُرَو جُرِنهدع َل ُرهِ  يَهِن

ُإنَ يف غُررُرورَ 
(59). 

                                                        
 .4سوية القصص   (54أ
 .91سوية األنعل    (55أ
 .160سوية آخم عمران   (56أ
 .7سوية حممد   (57أ
 .197-196ران  سوية آخم عم (58أ
 .20سوية امللك   (59أ
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 فكم يأي ل تقلب أئل الكور وطأللة العصويف إال أن يتلعهم قليلف فأين الوراع ة ك يصر؟
 وأين إي اطوي إيران؟ 
 وأين يلوو العراق؟ 
 ( قل ة احتماخم العراق.. (61)واجل راخم يو  (60)وأين أبرس. كوكمب

َوَجَعهَ  َكُلَمهَة الَهُنيَن َكَفهرُروا وا وبقيةيف أكلمةة هللا ئة. العليةل( كمةل قةلخم تعةلو  كلهم ذئبة
َْ اِلعُرِلَيا الس ِفَل  وَكُلَمةُر ُ  ُه

(62)  . 
تُرِ  مُرِؤُمُن َ وقلخم سبيلنه   رع َل ُرِ  ُإِن كُرنهِ بَُقَيةُر ُ  َخيهِ

(63). 
لةةةةةى يأس السةةةةةل ة ك إيةةةةةران إن بعةةةةةض ال ةةةةةلس كةةةةةلنوا يظ ّةةةةةون أن عل لةةةةةة  لةةةةةوي سةةةةةتبقى ع

وستسةةةةتمر ك احلكةةةةمف لكةةةةن ئةةةةجالء ظ ةةةةوا هةةةةيئلل وأيا  هللا هةةةةيئلل آخةةةةر. وإنةةةةه تعةةةةلو  ا مةةةةلل يةةةةع 
َوَمههها َل ُرهههِ  نَ  هُرَقههها ُلُروَن يف َسهههُبيُ  ُ  واِلمُرِسَتِضهههَعُفَ  ُمهههَن الرالَُجهههاُو املستضةةةعو، قةةةلخم تعةةةلو 

ها واِجَعه  لَنَها ُمهِن  والناُلَساُ  واِلُوِلَداُن اَلُنيَن يَهقُرولُرهونَ  ََ رَبَهنَها ََِخرُِجنَها ُمهِن َههُنُه اِلَقِريَهُة الْلَهاهُُ ََِهلُر
ريا   َُ َلدُرِنَا ولُيالا  واِجَع  لََنا ُمِن َلدُرِنَا َن

(64). 
فلل تيجة احلتمية ئة. ال صةر للمةجي ، واالنةدحلي ألئةل الكوةر والظلةم وال أليةلنف كمةل وي  

َُررُر رُرسُرَلَنا َواَلُنيَن صَمنُرواُإاَن لَنَهنِ ك ال كر احلكيم 
(65). 

وححبةةةه الكةةةلفر  (66)وئةةة ا وعةةةد حتمةةة.ف وإن بةةةوا ي ال صةةةر قةةةد ظهةةةرت وإن سةةةقو  يةةةدا 
                                                        

 السري برس. كوكمب م ل احلكوية ال ي لنية ك العراقف تقلد ي صب امل دوب السلي. ال ي لإ وكلن يدير احلكوية امللكية ك العراق.  (60أ
د  خوله العراق  أإن جيوه ل  م تةدخل يةدنكم  ( قلخم ع 1917آذاي  11الوريل السري ستلنل. يو ف قل د القوات ال ي لنية اليت احتليف بألدا  ك أ (61أ

 ( علةى إثةر تسةمم أيةيب بةه. أقةيم 1917تشةرين ال ةلإ  18وأياليكم مب حلة قلئرين أو أعداء بل حمريين( ة أي ين احلكةم الع مةلإ ة . يةلت ك أ
 ونتل جهل. 1920لعراقية س ة له رم لخم أيل  السولية ال ي لنية جبلنب الكرخ ك بألدا . انظر احلقل ل ال ليعة ك ال وية ا

 .40سوية التوبة   (62أ
 .86سوية ئو    (63أ
 .75سوية ال سلء   (64أ
 .51سوية غلفر   (65أ
يظةلتف ولةد يدا  التكرييتف ال لغوت ال ي يلغه الألرب وفل يت لبلت امل  قة وظروفهل السيلسيةف وحلفظ علةى أي ةةه الشقصة. فةة. أ ق الظةروف وأحلةك الل (66أ

ة ك قرية العوجة ج وب تكرييف تبعةد يل ةة ييل دلخم بألدا ف والده كةلن يعمةل فراهةلل ك السةولية ال ي لنيةةف كلنةيف أيةه يةبيية أيةبية( طلوةل   (1939عل  أ
تقةةةل ف النتسةتلم خمّصصةلت تقلعةد زوجهةل يةن السةوليةف تحوجةيف يةبيية يةن أيبعةة أزواجف وكةلن يةدا  يت قةل يعهةل يةن بيةيف زوج إو زوجف وت ليةيف لديةةه يوة ا

اهةمو ئةرب إو سةويري وي هةل إو يصةرف  ( 1959ابتدأ عمليلت القتل وئو ك السلبعة عشرف اهمو يع بعض ع لير البعث ك اغتيلخم عبد الكرمي قلسةم عةل  أ
ر عةةن الةةبما  . وك عةةةل   ( أيةةبح يةةدا  ان بةةلل جمللةةمب قيةةل ة ال ةةةوية وييفسةةة اجلمهوييةةة ك حةةلخم غيةةلب البكةة1970 (. وك عةةل  أ1968رمةةوز  17ك انقةةماب أ

 ( فلنةةدلعيف حةةرب اخللةةيج األوو 1980 ( أيةةبح ي يسةةلل للجمهوييةةة بعةةد أن أقصةةى البكةةر عةةن احلكةةم ويةة ح نوسةةه يتبةةة يهيةةب يكةةنف ئةةلجم إيةةران أ1979أ
العراق وولع العراق تيف حصلي   ( فلندلعيف حرب اخلليج ال لنيةف فقلييف قوات احللولء بقيل ة أيريكل بتديري1990واستمرت تلن س واتف احتل الكوييف أ

  فقمع يدا  انتوللة الشعب العراق. بوحشية ال ي يل ملف فقد قديت أعدا  ين قتلوا وأعديوا واختووا يل يحيد على 1991طويل األيدف انتوض الشعب عل  
 ألؤ عراق.. 300
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الظل مف أيبح قريبلل إن هلء هللاف فإن ححب البعث ك العراق  م تبل له قيمة ال ك  اخةل الةبما  
  لس يعهم أيضلل.اسإسمايية وال ك خليجهل. فلهلل يع اجمللئدين املقلص، وال

  لثا : اْلَاَي مبختلل الوسائ 
ههُديَن ََيرََجههة  قةةلخم تبةةليو وتعةةلو   ُُ َُلَهه  اِلَقا   ِ َُ ُِ  وََنِهفُرُسهه َفَضههَ   ُر اِلمُرَجاُهههُديَن ِبَُِمههَواُُ

َُُْليما   ُديَن ََِجرا   ُُ ََُل  اِلَقا ُِْرِسََن وَفَضَ   ُر اِلمُرَجاُهُديَن  ََُد  ُر ا وكُرال  و
(67). 

نتةةةةواج ك جهةةةةل ان ك سةةةةبيل هللاف بةةةةل نضةةةةيّ. بكةةةةل غةةةةلخمت ونوةةةةيمب لوجةةةةه هللا  علي ةةةةل أن ال
عحوجةلف وعلةةى اسإنسةلن أن يقةةد  كةل أهةةكلخم الةدعم املةةليل والوكةري للمجلئةةدين املقلصةة،ف 

حيتلجةه انتصةلي املةجي ،  لاسإللفة إو هتيئة كل املستلحيلت الضرويية ين غ اء ولبلسف وكةل يةل
 ك العراق.

الواجةب يةدعوان ألن نوّحةد اجلهةو  وأن نسةلعد اجمللئةدين املقلصة، وهعةل ئةدف ل ئةةو  إن
 يلل هللا سبيلنه وتعلو.

ويةةن الوالةةح أنت  ليةةةة الظةةلمل، واملسةةتبدين ئةةة. ك هليةةة فرعةةون وئليةةةلن وج و اةةلف فةةةإ م  
ُُْ فكلنةةةيف  ةةةةليتهم كمةةةل قةةةةلخم تعةةةلو   كةةةلنوا يماحقةةةةون ال ةةة  يوسةةةةى ِ  ُرِغرُقُرههههوا ممَهههها َخُطيََهههها

ََارا   َُُرِ  ُمِن َيُروُن ُ  ََِن فَأُرَِيُخلُروا اَنرا  فَهَلِ  َيَُدُروا 
(68). 

نعمف ئ ه  لية كل ال ألةلة والظةلمل،ف وئةل ئة. جبهةة البعةث ك العةراق أيةبييف يوّككةة 
كمقتةةةةل حةةةةر ان التكةةةةرييتف ويقتةةةةل محةةةةل    (69)إو أبعةةةةد احلةةةةدو ف ويةةةةلي بعضةةةةهم يقتةةةةل بعضةةةةلل 

ايف وحممةةةد عةةةلياف وعةةةدانن الةةةدليم.ف وغةةةريئم يةةةن الظلمةةةة الةةة ين سةةةلعد هةةةهلبف وانظةةةم كةةةح 
بعضهم بعضلل ملواجهةة الشةعب املسةلم ك العةراق و ليبةة الةدين املبة، والقةرآن الكةرمي. مث إنةه  م 
يبةل اليةةو  يةن يةةوية حةحب البعةةث العراقةة. أيةل  العةةل م إال يوهةو  اجلراةةة والقتةل وسةةوك الةةديلء 

األيةةةةةواخم وتةةةةةدنيمب احلريةةةةلت وإهةةةةةعلخم احلةةةةةرب يةةةةةع اجلةةةةةريان وتةةةةةدبري  وانتهةةةةلو األعةةةةةرا  و ةةةةةب
 (70)املجايرات. وقد ذكرت إحةدن الصةيؤ العربيةة  أن أك ةر يةن ثماثةة يليةليات  ي ةلي عراقة.

                                                        
 .95سوية ال سلء   (67أ
 .25سوية نوة   (68أ
 ( ورمةةةيف تصةةويتهم الواحةةد بعةةد اةخةةر علةةى يةةد أقةةرا م وئةة ا يصةةري الظلمةةةة 1968رمةةوز  17ة يةةل يسةةمى ب ةةوية أكةةل ئةةجالء املةة كويين كةةلنوا يةةن قةةل   (69أ

 وأعوا م ك الدنيل قبل اةخرة.
 ك وقيف كلن الدي لي العراق. يسلوي أك ر ين ثماثة  واليات. (70أ
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 وين أهبه إو الب وو األج بية ك اخلليج.  (71)قد ئّر ل عولل ويدا  وطلولة
ء  م أيتةةوا إو العةةراق إال ألجةةل وبعةةد كةةّل ئةة ا لقةةد اتضةةح لكةةل ي صةةؤ ك العةةل م أنت ئةةجال

اسةةتعمليه والقضةةلء علةةى هةةعبه و ةةب ثرواتةةه وتةةديري احلركةةلت اسإسةةمايية فيةةه. لكةةن هللا خيةةب 
ظةةّ هم وهةةةتيف دلهةةةم وجعةةةل الكلمةةةة علةةةيهم ال مةةةمف فهةةل بةةةن نةةةرن بعةةةض الةةة ين اُخرجةةةوا يةةةن 

كتلةة يةن ال شةل  ويةن   العراق سواء إو الةبما  الألربيةة أو البلةدان اسإسةمايية يةلي العديةد ية هم
احلركةةةف فأنشةةأوا املجسسةةلت الدي يةةة والعلميةةة واالجتملعيةةة وال قلفيةةة والصةةيية ك أبةةلء العةةةل مف 
ل دن ولاييمب ونيويويو وبون وك دا و م.ف وخمتلؤ املدن اسإيرانيةف وك سويري ولب لن والكوييف 

ل جهةو  املقلصة، يةن والبيرين ويسقط واسإيليات وسل ر البلدان األخرنف وكلن ذلةك بوضة
 ئجالء اجمللئدين ال ين أقصوا وأخرجوا ين بما ئم.

وإن هةةةلء هللا سةةةيأم اليةةةو  الةةة ي يةةةتم فيةةةه يفةةةع ئةةة ا الكةةةلبوس اجلةةةلمث علةةةى يةةةدي العةةةراق 
والعةةةراقي،م لتسةةةتلم إ اية الةةةبما  حكويةةةة إسةةةمايية تسةةةعى لت بيةةةل اسإسةةةما  بشةةةرا عه السةةةمية 

يم والسةةةّ ة امل هةةةرةف وتكةةةون قيل هتةةةل بيةةةد ضلةةةمب أهةةةوين السةةةهلةف ويكةةةون قلنو ةةةل القةةةرآن احلكةةة
الوقهةلء املراجةع( يةن الةة ين يرلةلئم هللا وترلةلئم األك ريةة يةةن األُيةة لاالنتقةللات احلةرةف كمةةل 

َُر ِ يقوخم تعلو ك القرآن احلكيم   نَه َوََِمرُرهُرِ  شُروَر  بَهيهِ
(72). 
 من َين يبدَ التريري؟

ليل يهم جدال ك تقيل ال صر والأللبة علةى الظةلمل،ف لكن قبل ئ ا علي ل أن نلتويف إو ع
ُإَن فإنه ال يكون ذلةك إال إذا بةدأان أبنوسة لف فعلي ةل أن نألةرّي يةل أبنوسة ل أّوالل كمةل قةلخم تعةلو 

 ِ َُ  َ نَ يهُرَرريالُر َما ُبَقِوَم ٍَََّّت يهُرَرريالُروا َما ُِبَنِهفُرُس
(73). 

حوجل بعث نبيلل ين أنبيل ه إو قويهف وأوحى إليةه  إن هللا ع»  وقد قلخم اسإيل  الصل ق 
أن قل لقويك  إنه ليمب ين أئل قرية وال أانس كلنوا على طلعيت فأيل م فيهةل سةرّاء فتيولةوا 
عمةل أحةب إو يةل أكةرهف إال تولةيف مةم عمةل حيبةون إو يةل يكرئةون. ولةيمب يةن أئةل قريةةة وال 

فتيولةوا عمةل أكةره إو يةل أحةب إال تولةيف  أئل بييف كلنوا على يعصةييت فأيةل م فيهةل لةراء
مم عمل يكرئون إو يل حيبون. وقل مم  إن يمحيت سبقيف غض ف فما تق  وا ين يمحةيتم فإنةه 

                                                        
 ئو خري هللا طلولة خلخم يدا  ويربيهف زوجه ب ته سلجدة. (71أ
 .38  سوية الشوين (72أ
 .11سوية الرعد   (73أ

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 20 

ال يتعةةةةةلظم ع ةةةةةدي ذنةةةةةب أغوةةةةةرهف وقةةةةةل مةةةةةم  ال يتعرلةةةةةوا يعلنةةةةةدين لسةةةةةق .ف وال يسةةةةةتقووا 
 .(74)«أبوليل .ف فإن يل س وات ع د غض  ال يقو  مل ه.ء ين خلق.

نعمف فع ديل نألري يل أبنوس ل ين هةر وسةوء ع ةد ذلةك سةريفرف ال صةر علةى يتوسة ل أي مةل 
 توجه ل.

كمةةل يلةةح  يضةةلفلل إو ذلةةك اسإعةةدا  ال وسةة. وال قةةلكف والت سةةيل الةةدقيلف واحلةة يف واحلةةح ف 
والصةة ف واملبةةل يةف وخمللوةةة الةة ومبف والةةدفلعف والصةةمو  حةة  ال صةةرف أو الشةةهل ةف فقةةد وي  ك 

واعلةةم ري حممةةد بةةن أم »إو حممةةد بةةن أم بكةةر يةةل نّصةةه   لة اسإيةةل  علةة. بةةن أم طللةةبيسةةل
بكةةةرف أإ قةةةد ولّيتةةةك أعظةةةم أج ةةةل ي ك نوسةةة. أئةةةل يصةةةرف فأنةةةيف حمقةةةوق أن  ةةةللؤ علةةةى 

 .(75)«نوسكف وأن ت لفح عن  ي كف ولو  م يكن لك إال سلعة ين الّدئر
أنوسة ل و م نسةع لتةوفري يقويةلت ال صةر فةإن ئك ا أيم ال صرف أيل إذا  م نعمل على تأليري 

 الوشل ة ال سليح هللا ة سيصيب ل.
فللدفلع عن ال ومب واألئل واألي  والةوطن واجةب ك سةبيل هللا وك سةبيل املستضةعو،ف 
وئةو يةل يسةمى ك اسإسةما  لاجلهةةل .. والسةع. سإزاحةة ئةجالء ال ألةةلة عةن كرسة. احلكةم جهةةل  

 املستضعو،.  ين أجل إعماء كلمة هللا وإنقلذ
 مقومات التريري

إذا أي ان أن نألةةري يمايةةةح العةةةراق املأسةةةلوية ونوجةةةد واقعةةةل جديةةةدا يوعمةةةل لاأليةةةل والسةةةعل ة 
واالسةةتقراي فمابةةد أن نألةةري اخل ةةو  الةةيت يمسهةةل االسةةتبدا ف ونرسةةم خ وطةةل واقعيةةة تعتمةةد علةةى 

خةةةماق الوللةةةلة واحلوةةةل  احلريةةةة والتعد يةةةة واالسةةةتقماخم واالكتوةةةلء الةةة ام وحكةةةم األك ريةةةة واأل
 على حقوق ال لس ويصلحلهم ومحلية يقدسلهتم..
 فإن للتأليري يقويلت ي بأل. يراعلهتلف ي هل 

 ٍّ ومة ا كثرية
يلةةح  أن تكةةم العةةراق حكويةةة استشةةليية ي تقبةةة يةةن أك ريةةة الشةةعبف فةةإن ك ةةريال يةةن ئةة ه 

عراق لعشةرات السة ،ف االل هل ات ئ. نتيجة أن األقلية ئ. اليت سي رت على احلكم ك ال
وأخةة ت تةةتيكم ك يقدياتةةه وتوةةر  آياءئةةل وأفكليئةةل علةةى األك ريةةة املضةة هدة.. فلألك ريةةة 

                                                        
 . 25لاب ال نوب ة 274ص 2الكلك  ج (74أ
 إو حممد بن أم بكر ح، قلده يصر. ف ين عهد له 27 ج البماغةف الرسل ل   (75أ
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% يةن ضمةوع السةكلن قُمعةيف وي عةيف يةن حقوقهةل 85الشيعية ك العةراق الةيت نسةبتهل ت ةلئح 
ويصةةةلحلهل ويعتقةةةداهتلف يةةةع أ ةةةل ئةةة. الةةةيت حةةةريت العةةةراق يةةةن سةةةي رة األعةةةداء يةةةرايا عديةةةدة 

 لييف ين أجل الدين والوطن لالألليل وال ويمب.و 
 التعدَيية

والبةةد أن تسةةت د احلكويةةة اسإسةةمايية ك العةةراق علةةى القةةدية الواقعيةةة امل ب قةةة يةةن الشةةعبف 
وئةةةة ه القةةةةدية تعتمةةةةد بشةةةةكل أسلسةةةة. علةةةةى وجةةةةو  األحةةةةحاب وامل ظمةةةةلت احلةةةةرة واملجسسةةةةلت 

ية واقعيةة بةدون وجةو  تعةد  األحةحابف الدستويية والعشةل ر الةيت حيركهةل نظةل  التعد يةةف فةما قةد
وتت ةلفمب ئة ه األحةحاب بكوةلءة وتراقةب احلكويةةة لكة. الت يةرف.. أيةل االسةتبدا  فإنةه حكةةم 

املسةةةتبد يتهةةةوي ك اخل ةةةأ »ئةةةا ال اتلةةةك القةةةدية الواقعيةةةة وإن ايتلةةةك القةةةوة العسةةةكريةف فةةةإن 
 .(76)كمل قلخم أيري املجي ،   «والأللط

 اْرية
يية أن رمةةة ح كلفةةةة احلةةةرريت لل ةةةلس ك كةةةل األبعةةةل  ة لةةةمن اسإطةةةلي وعلةةى الدولةةةة اسإسةةةما

اسإسةةماي. ة يةةن حريةةة العقيةةدة والةةرأي والحياعةةة واالكتسةةلب والتجةةلية والصةة لعة والةةدخوخم ك 
الوظةةةةل ؤ والسةةةةور واسإقليةةةةة والعمةةةةلية وحيةةةةلزة املبلحةةةةلت ونصةةةةب حم ةةةةلت الرا يةةةةو والتلوحيةةةةةون 

لت وإنشةةةلء املصةةةلنع واملعليةةةل وإيةةةداي الصةةةيؤ وبسةةةيمب امل ةةةلبع وإنشةةةلء األحةةةحاب وامل ظمةةة
 واجلرا د واجملمات واالنتقلخم ين بلد إو بلد ب وسه أو بكسبهف إو غري ذلك. 

وبةة لك تلألةةى كةةل القيةةو  وكلفةةة أنةةواع الكبةةيفف يةةن امةةوريت الشقصةةية واجل سةةية واجلةةواز 
دا ا ريةةلت وإجةةلزة االسةةتريا  والتصةةديرف ويةةل    أهةةبه. فكةةل إنسةةلن حةةر ك كةةل هةة.ء يةةل عةة

 وئ. قليلة جدال.
 القوان  اإلسالمية

ويةةن الضةةرويي السةةع. لت بيةةل كلفةةة القةةوان، اسإسةةماييةف حيةةث إن ئةة ه القةةوان، احليويةةة 
تتوافةةل يةةع ف ةةرة اسإنسةةلن وتةةتماء  يةةع يصةةلحله وتسةةهل عليةةه حيلتةةهف وئةة. أسةةهل بك ةةري يةةن 

 القوان، املستوي ة ين الألرب والشرق.
وان، اسإسةةةمايية بشةةةكل دةةةويل ال أن ي بةةةل بعضةةةهل ويةةةمو الةةةبعض كمةةةل يلةةةح  ت بيةةةل القةةة

                                                        
 .864ة 12الوصل 1ب 1ق 65غري احلكم و يي الكلم  ص (76أ
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 اةخرف فإن القوان، اسإسمايية يتداخلة.
 وأيضل البد ين التديج ك الت بيل ح  يست يع ال لس أن يتكيووا يعهل ويوهموا ثقلفتهل.

 وين ئ ه القوان، احليوية 
 .(77)  قلنون األية الواحدة1
 .(78)  قلنون األخوة اسإسمايية2
 .(79)«األي  هلل وملن عمرئل»  قلنون 3
 .(80)  قلنون اسإلحا 4
 .(81)«ال لس يسل ون على أيوامم وأنوسهم»  قلنون 5
   قلنون بييف امللخم.6
 .(82)«ين سبل»  قلنون 7

أيةةل القةةوان، غةةري اسإسةةمايية فهةة. عةةل ة قةةوان، جليةةدة ال  ةةد  اسإنسةةلنف بةةل تعقةةد حيلتةةه 
َُِن ُكِكهُري فَهُإَن قو ه بو الشقلء والبجس. قلخم تعلو  وال تتوافل يع ف رته مل ت َُِرَض  َوَمِن ََ

َل ُر َمُعيَشة  َضِن ا  
(83) . 
 انكتفا  النايت

والبةةةةد لليكويةةةةة اسإسةةةةمايية يةةةةن السةةةةع. لتيقيةةةةل االكتوةةةةلء الةةةة ام عةةةة  االعتمةةةةل  علةةةةى 
ع ةلء حريةة العمةل والتجةلية الص لعة الوط ية وتقويتهل وت وير الحياعة وال روة احليوانيةف وذلك ة

 والص لعة والحياعة.
وين املشلكل احلللية اليت يلح  القضلء عليهل ئو الوجو  املك ةؤ للمةوظو، الة ين يعملةون 
ك جهةةلز الدولةةةف وأغلةةبهم يعمةةل ك وظةةل ؤ ئليشةةية ال ت وةةع الشةةعبف بةةل يعقِّةةدون األعمةةلخم 

مةةل حيةةومم إو عةةبء ثقيةةل علةةى كلئةةل  ويعرقلو ةةل ويسةةتهلكون ييحانيةةة الدولةةة وأيةةواخم الشةةعبم
                                                        

ُِبُردُرونُ ُإَن َهُنُه ُرَمتُر ُرِ  ُرَمة  َواٍَُّدة  َوََاَن ( قلخم تعلو  77أ  .92سوية األنبيلء   رَب  ُرِ  َفا
 .10سوية احلجرات   ُإََّنَا اِلمُرِؤُمنُروَن ُإِخَوةع قلخم سبيلنه   (78أ
 . 2لاب ك إحيلء أي  املوات ة 279ص 5ف الكلك  ج«فإن األي  هلل وملن عمرئل  »..قلخم اسإيل  الصل ق  (79أ
 .12ة 29ب 322ص 9ف هت يب األحكل   ج«أنوسهمألحيوئم مبل ألحيوا »قلخم   عن أم احلسن  (80أ
 .7ة 33ب 272ص 2ف حبلي األنواي  ج«ال لس يسل ون على أيوامم  »قلخم يسوخم هللا  (81أ
 17ب 406ص 17ف وسةةل ل الشةةيعة  ج«سةةوق املسةةلم، كمسةةجدئم يعةةين إذا سةةبل إو السةةوق كةةلن لةةه ي ةةل املسةةجد  »قةةلخم اسإيةةل  الصةةل ق  (82أ

 .22851ة
 .124  سوية طه (83أ
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الشعبف فمابد ين تقليلهم وتويل أعملمم إو املجسسلت اخلليةف وأيل الدولة فتكةون يشةرفة 
 فقط على سري العمل وعد  ابرافه ال أن تتدخل ك كل ه.ء.

 الالُنل
الةدفلع مث إن الدولة تتلج إو أك  قدي ين االلتولف الشع  والشرع. حومةل ويعلونتهةل و 

ع هةةةلف فةةةإذا ا ةةة ت احلكويةةةة سيلسةةةة الع ةةةؤ وإياقةةةة الةةةديلء والسةةةجون والتعةةة يب ويةةةل أهةةةبهف 
سليت ك طريل الحواخم في قلب األعوان أعةداءل واألنصةلي خصةملءف فةإن ال ةلس اليصة ون علةى 
قتةةةل أوال ئةةةم وإخةةةوا م وآلا هةةةم وذويهةةةم وأيةةةدقل همف فيأخةةة ون ك ذ  القلتةةةل وتريةةةد ع راتةةةه 

 إو ئد  كيلنه وإسقل  هرعيته وإ ية الرأي العل  لده.وي صرفون 
وين الماز  على الدولة اسإسمايية إعةمان العوةو العةل  عةن كةل يةن أجةر  قبةل قيةل  الدولةةف 

 وئ ا األير ك غلية األاية ين انحية وك غلية الصعوبة ين انحية  نية.
مةةةل يةةةج ي إو تعةةةلو م يةةةع  فةةةإن العوةةةو العةةةل  يسةةةبب اطمئ ةةةلن ال ةةةلس إو احلكويةةةة القل مةةةة

احلكويةةةف وئةة ا يعةةين انتشةةلي االسةةتقراي واأليةةنف واحلكويةةة خصويةةل ك أوخم أيرئةةل حبلجةةة إو 
 التعلون الواسع ين ال لس.

وعةةد  العوةةو يوقةةع احلكويةةة ك يشةةلكل ال تعةةّد وال تصةةىف حيةةث إن القتةةل واملماحقةةة ال 
 وسع.تبقى ك  ا رة خلية بل تتعدائل إو  وا ر أوسع وأ

ئةة ا لاسإلةةلفة إو أن يةةن يصةةل يل عةةد  العوةةو ئةةو  يصةةل ية األيةةواخمف ويماحقةةة األفةةرا ف 
 وكله يوجب تكوين األعداءف وأحيلان يسقط أولئك األعداء احلكوية.

يضةلفلل إو أن عةد  العوةةو يوجةب بليةب اسإعةةما  ك سةل ر الةبما  علةةى احلكويةة الوتيةة مةةل 
 يسبب فقدان هوكتهل وليلع مسعتهل.

 وئ ا ة العوو العل  ة ئو األيل وإذا كلن است  لء فللماز  أن تقدي بقدي أقصى الضروية. 
ف وعوةةةل أيةةةري (84)عةةةن أئةةةل يكةةةة وقةةلخم مةةةم  اذئبةةةوا فةةةأنتم ال لقةةةلء وقةةد عوةةةل يسةةةوخم هللا 

 .(85)عن أئل اجلمل املجي ، 
 نسأخم هللا أن جيمع دل اجلميع تيف لواء اسإسما .

                                                        
 فتح يكة. 26ب 105ص 21انظر حبلي األنواي  ج (84أ
 .حلم اسإيل   22ص 1انظر هرة  ج البماغة البن أم احلديد  ج (85أ
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  ولة كراة تعح  ل اسإسما  وأئله وت خم  ل ال ولق وأئلهف واعل ل اللهم إاّن نرغب إليك ك
 .(86)فيهل ين الدعلة إو طلعتك والقل ة إو سبيلك وترزق ل  ل كراية الدنيل واةخرة

                                                        
  علء االفتتلة. 4ب 60إقبلخم األعملخم  ص (86أ
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 من هدي القرصن اْ ي 

 َقسام اْلَاَي
َُههدُروالُ قةةلخم سةةبيلنه وتعةةلو   هها الَههُنيَن صَمنُرههوا نَ  َهَتُخههنُروا  ََ َُههدُروَكُرِ  ََِولُيَهها   هُرِلقُرههوَن َي ََيه  ي و

 َُّ ُِ َههقال زُرِرُجُرههوَن الَرسُرههوَو وُإَيكُرههِ  ََِن  هُرِؤُمنُرهههوا  ِْ ِلَمههَوََيُة وقَههِد َكَفههرُروا مبَهها َجهها كُرِ  ُمههَن ا ُِ   ِ َُ  ُإلَههِي
هاَيا  يف َسههُبيُلْ وابُِترَهها  َمِرَضههايت  ُرُسهر ونَ  ََ ههتُرِ  َخههَرِجتُرِ  ُج ُِلَهه ُر  رَبال ُرهِ  ُإِن كُرنهِ ِلَمههَوََيُة وََاَن ََ ُِ   ِ َُ ُإلَههِي
تُرِ  وَمِن يَهِفَعِل ُر ُمِن ُرِ  فَهَقِد َضَ  َسَوا  الَسُبي ُ  َلنهِ ُِ تُرِ  وَما ََ مبَا ََِخَفيهِ

(87). 
ا الَنُ   َجاُهُد اِل ُرَفاَر واِلمُرَناُفُق َ وقلخم سبيلنه   ََ َي ََيه 

(88)  . 
  ُلَقهها  ُ  فَههُإَن َََجههَ  ُ  َنَت وهُرههَو الَسههُميهُر اِلَعُلههي ُر َمههِن َكههاَن يَهِرجُرههوا وقةةلخم تعةةلو  

َُُن اِلَعاَلُم َ  َوَمِن َجاَهَد فَُإََّنَا َيُرَاُهدُر لُنَهِفُسُ  ُإَن  َ َلَرُِنٌّ 
(89)  . 

َُرِ  سُرههههههههبهُرَلَنا وُإَن  َ َلَمههههههههَه وقةةةةةةةةلخم جةةةةةةةةل وعةةةةةةةةما   ههههههههُديَهنَه َِ َوالَههههههههُنيَن َجاَهههههههههدُروا ُفينَهههههههها لَنَه
اِلمُرِحُسُن َ 

(90). 
اَيا  َكُبريا  وقلخم عحوجل   ََ َوَجاُهِدهُرِ  ُبُ  ُج

(91). 
 الطراة ومَريه 

َهَنا وُإَن لُلطَاُغَ  َلَشَر َمَابَ قلخم سبيلنه  
(92). 

َََنَ  َكاَنِت ُمِرَباَيا  وقلخم عحوجل   ِ   ُإَن َج لُلطَاُغَ   َمآ
(93). 

َِرَههههوقةةةلخم جةةةةل وعةةةةما   نِهَيا    فََأَمههها َمههههِن  َيَههههاَة الههههد  ِْ َْ  وصرَهههههَر ا فَههههُإَن اِْلَُحههههيَ  ُههههه
اِلَمِأَو 

(94). 
 الْلاملون يف ضالو

                                                        
 .1سوية املمتي ة   (87أ
 .9سوية التيرمي   (88أ
 .6-5سوية الع كبوت   (89أ
 .69سوية الع كبوت    (90أ
 .52الورقلن  سوية  (91أ
 .55سوية ص    (92أ
 .22-21سوية ال بأ   (93أ
 .39-37سوية ال لزعلت    (94أ
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ُدي اِلَقِوَم الْلَاُلُم َ قلخم جل امسه   َِ َو ُر َن يَه
(95). 

ب  الْلَاُلُم َ وقلخم عحوجل    . (96)َو ُر َن ُيُُر
 . (97)ُب َ َبُ  الْلَاُلمُروَن يف َضاَلَو مُر وقلخم سبيلنه  

 اإلخالص يف النية
يَن ولَهههِو َكهههرَُه اِلَ هههاُفرُرونَ قةةةلخم عحوجةةةل   هههَ  لَههه ُر الهههداُل َُ ُِل ُروا  َ لُر فَهههاَِي

وقةةةلخم تعةةةلو  . (98)
  َواكِكُرِر يف اِلُ َتاُب مُروَس  ُإنَ ُر َكاَن لُرَِلَا  وَكاَن َرسُرون  نَُبيالا (99). 

ََُلِيُ  وقلخم عحوجل   ََُل  َربال اِلَعاَلُم َ َوَما ََِسأَلُر ُرِ   ُمِن ََِجَر ُإِن ََِجُرَي ُإنَ 
(100). 

 
 

 من هدي السنة املطَرة
 اْلَاَي

جلئةةد ك هللا حةةل جهةةل هف وال بخةة و ك هللا لويةةة ال ةةمف »  قةةلخم اسإيةةل  أيةةري املةةجي ، 
 .(101أ«وخض الألمرات إو احلل حيث كلن

هةل ان فةر ف وجهةل  سة ة اليقةل  اجلهل  على أيبعةة أوجةه  فج»  وقلخم اسإيل  الصل ق 
إال يةع فةر ف فأّيةل أحةةد الورلة، فمجلئةدة الرجةةل نوسةه عةن يعليةة. هللا عحوجةلف وئةو يةةن 
أعظم اجلهل ف وضلئدة ال ين يلونكم ين الكولي فر . وأيل اجلهل  ال ي ئو س ة ال يقل  إال 

لةةةةةةةو تركةةةةةةةوا اجلهةةةةةةةل  ألمئةةةةةةةم يةةةةةةةع فةةةةةةةر  فةةةةةةةإن ضلئةةةةةةةدة العةةةةةةةدو فةةةةةةةر  علةةةةةةةى مجيةةةةةةةع األيةةةةةةةةف و 
 .(102)«الع اب..

... وجلئةةةد نوسةةةك لمّ ئةةةل عةةةن ئوائةةةلم فإنّةةةه واجةةةب عليةةةك  »  وقةةةلخم اسإيةةةل  الكةةةلظم 
                                                        

 .258سوية البقرة   (95أ
 .57سوية آخم عمران   (96أ
 .11سوية لقملن   (97أ
 .14سوية غلفر   (98أ
 .51سوية يرمي   (99أ
 .109سوية الشعراء   (100أ
 .1ة 8ب 200ص  74حبلي األنواي  ة  (101أ
 .1لاب وجوه اجلهل  ة 9ص 5الكلك  ج (102أ
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 .(103)«كجهل  عدّوو
 اُجرة إىل    عاىل

يةةةةةن فةةةةةّر بدي ةةةةةه يةةةةةن أي  إو أي ف وإن كةةةةةلن هةةةةة ال يةةةةةن األي ف »  قةةةةةلخم يسةةةةةوخم هللا
 .(104)«يلى هللا عليهمل وآمملاستوجب اجلّ ة وكلن يفيل إبرائيم وحممد 

وامجةةرة قل مةةة علةةى حةةدئل األّوخم يةةل كةةلن هلل ك أئةةل »...  وقةةلخم اسإيةةل  أيةةري املةةجي ، 
األي  حلجةف ين يستّسر األّية ويعل هلف ال يقةع اسةم امجةرة علةى أحةد إال مبعرفةة احلجةة ك 

يةةن بلألتةةه احلجةةة األي ف فمةةن عرفهةةل وأقةةّر  ةةل فهةةو يهةةلجر وال يقةةع اسةةم االستضةةعلف علةةى 
 .(105)«فسمعتهل أذنه ووعلئل قلبه

َباَُيَي اَلُنيَن صَمنُروا ُإَن ََِرُضْ واُسَعةع وك قوله تعلو   ُُ َي 
  . قةلخم أبةو عبةد هللا (106)

 . (107)«إذا ُعص. هللا ك أي  أنيف فيهل فلخرج ي هل إو غريئل»
 الطاغوت والْلل 
، عمايةلت  يظلةم يةن فوقةه لاملعصةيةف ويةن للظل م ين الرجلخم ثما»  قلخم أيري املجي ، 

 . (108)« ونه لالأللبةف ويظلئر القو  الظلمة
ليمب ه.ء أ عةى إو تأليةري نعمةة هللا وتعجيةل نقمتةه يةن إقليةة علةى ظلةمف فةإن »  وقلخم

 .(109)«هللا مسيع  عوة املض هدينف وئو للظلمل، لاملريل 
َُُرههههههه ُر َوالَهههههههُنيَن اِجتَهنَهبُرهههههههوا الطَهههههههاغُر وك قولةةةةةةه تعةةةةةةةلو   وَت ََِن يَهِعبُرهههههههدُروَها وََاَنبُرهههههههوا ُإىَل ُ  

اِلبُرِشهههَر 
أنةةةتم الةةة ين اجت بةةةوا ال ةةةلغوت أن »خملطبةةةلل ألا بصةةةري   ف قةةةلخم أبةةةو عبةةةد هللا (110)

 . (111)«يعبدوئلف وين أطلع جبليال فقد عبده
كوةةلان هللا وإرّيكةةم كيةةد الظةةلمل، وبألةة. احللسةةدين وب ةةا »  وقةةلخم اسإيةةل  زيةةن العلبةةدين 

                                                        
 . 12654ة 1ب 141ص 11يستديو الوسل ل  ج (103أ
 .6ب 31ص 19حبلي األنواي  ج (104أ
 ك اسإالن ووجوب امجرة.  ين كما  له  189 ج البماغةف اخل ب   (105أ
 .56سوية الع كبوت   (106أ
 توسري سوية الع كبوت. 291ص 8توسري ضمع البيلن  ج (107أ
 .350لي احلكم   ج البماغةف قص (108أ
 ل هم ال قع. ملل واله على يصر. ين كتلب له  53 ج البماغةف الكتب   (109أ
 .17سوية الحير   (110أ
 سوية الحير ويل فيهل ين اةريت ك األ مة امداة... 502بويل اةريت  ص (111أ
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اجلّبليينف أيهل املجي ونف ال يوت  كم ال واغييف وأتبلعهم ين أئل الرغبة ك ئ ه الدنيلف املةل لون 
 .(112)«إليهلف املوتت ون  لف املقبلون عليهل وعلى ح ليهل امليدف وئشيمهل البل د غدال..

 العم  اَيالص لوجَ   عاىل
ماص العمةةةةةل هلل ثةةةةةما، ال يألةةةةةّل علةةةةةيهّن قلةةةةةب يجةةةةةل يسةةةةةلم  إخةةةةة»  قةةةةةلخم يسةةةةةوخم هللا 

 .(113)احلديث« عّحوجل..
ونجين به إالن ين يجله يوق للف وأانب إليه يجي للف وخ ع لةه »  وقلخم اسإيل  أيري املجي ،

 . (114أ«ي ع للف وأخلص له يوحدالف وعّظمه ضد الف والذ به ياغبلل ضتهدال 
خلةص نيلت ةل ك واجعل جهل ان فيكف واّ ةل ك طلعتةكف وأ»  وقلخم اسإيل  زين العلبدين

 .  (115)«يعليلتكف فإان بك ولكف وال وسيلة ل ل إليك إال بك..
 السلطان اْلائر
 .(116)«السل لن اجلل ر والعل م الولجر أهد ال لس نكلية»  قلخم أيري املجي ، 

 .(117)«أحُل أن حي يف السل لن اجلل ر والعدوُّ القل ي والصديل الألل ي»  وقلخم 
 .(118)«قل ي فليتكلم بكلمة عدخم ع د سل لن جل ر ين آثر يلى يبّت »  وقلخم 

                                                        
 .2ة يييوة عل. بن احلس،  14ص 8الكلك  ج (112أ
 .52ة 7ب 148ص 74حبلي األنواي  ج (113أ
 لالكوفة وئو قل م على حجلية. ين خ بة له  182 ج البماغةف اخل ب   (114أ
 أ عية امل لجلةف امل لجلة السلبعةف ي لجلة امل يع، هلل. 32ب 147ص 91حبلي األنواي  ج (115أ
 .8005ة 8الوصل  2ب 4ق 347غري احلكم و يي الكلم  ص (116أ
 .8007ة 8الوصل  2ب 4ق 347غري احلكم و يي الكلم  ص (117أ
 .8029ة 8الوصل  2ب 4ق 347غري احلكم و يي الكلم  ص (118أ
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 ٍّوو العراق من مؤلفات اإلمام الشريااي

 
 إذا قل  اسإسما  ك العراق .1
 األك رية الشيعية ك العراق .2
 بعض يل فعله الشيوعيون ك العراق .3
 حيلت ل قبل نصؤ قرن .4
 تلك األري  .5
 ضموعة بيلانت .6
 كولح ل .7
  علة التأليري ويستقبل العراق .8
 واحلكم ك العراق الشيعة .9
 العراق.. يلليه ويستقبله .10
 حم ة العراق .11
 يستقبل العراق ب، الدعلء والعمل .12
 إنقلذ العتبلت املقدسة .13
 ين عوايل االستقراي ك العراق .14
 نظل  البعث ك العراق ويأسلة الشعب .15
 نظل  احلوزات العلمية ك العراق .16
 ال لزحون ين العراق .17
 ويلري إو الكوا ي العراقية .18
 لئدين ك العراقإو اجمل .19
 كيؤ ومللذا أخرج ل ين العراق .20
 حكم اسإسما  بعد هلة العراق وأفأللن .21
  علة التأليري ويستقبل العراق .22
 التهجري ج لية العصر .23
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 الَورة املستقبلية للعراق

 
ُله  سهؤاو ِاُهة مههن  نهص جهواب صيهة   العْلمه  اإلمهام السهيد ُممهد الشهريااي

 ملستقبلية للعراق:املؤمن  ُن صرائ  ٍّوو الَورة ا
 

 بس    الرَحن الرٍّي 
 السالم ُل  ا خوة املؤمن  ورَحة   وبركا  .

لقهد سهألت  ُهن العهراق والَهورة الهِ ينبرهْ َن ي هون ُليَها يف املسهتقب  بعهد سههقوم 
النْلهههام اْهههاهللا تكن    عهههاىله وسنشهههري هَنههها إىل بعهههت البنهههوَي ٍّسهههب مههها يسهههتفاَي مهههن 

فطهرت   الهِ فطهر املطابقة للموااين اإلنسانية الفطريةه قاو  عاىل:  املوااين اإلسالمية
 .الناس ُليَا

: َيهههب َن   هههون ا كثريهههة ههههْ اْاكمهههة كمههها َيهههب إُطههها  ا قليهههة ٍّقوقَهههاه فهههإن 1
ا كثريههة كههان ُهها الههدور ا كهه  يف إنقههاك العههراق مههرارا ُديههدة يف هههنا القههرن: مههرة يف رههورة 

 اْههههرب العامليهههة الثانيهههة ٍّيهههب َفههههَّت العلمههها  بوجهههوب إخههههرا  العشهههرينه ومهههرة َخهههر  يف
املسهههتعمرين مهههن قاُهههدة )اْبانيهههة( فتحهههر  الشهههعب العراقهههْ ِبسهههره ٍّهههَّت َخهههرجَ ه ومهههرة 
 لثههة: إِن املههد ا َحههر.. وقههد سههجلت ال تههب التارزيههة  لهها اْههواَي  بتفابههيلَا. وقههد 

مهههره  شههههور  بيههههنَ قهههاو   سههههبحان  و عههههاىل:  ههههال: . وقهههاو َو وشههههاوره  يف جهههه  ُو
 «.لَال يتو  ٍّق امرئ مسل ». وورَي يف اْديب الشريل: ا مر
: مههن الضههروري اسههتناَي الدولهههة إىل املؤسسههات الدسههتورية ٍّيهههب يلهه م مههنم اْريهههة 2

ملختلل التجمعات والت تالت والفَات وا ٍّ اب غري املعاَييهة لسسهالم يف إِهار مَها  
ن  هههوفر اْريهههة للنقهههاِت ا مهههةه كمههها يلههه م َن   هههون اننت خهههاِت ٍّهههرة مبعهههَن ال لمهههة َو

واْلمعيات وحنوهاه كما يل م َن  عط  اْرية للَحل وغريها من وسائ  اإلُهالمه ويله م 
كمها  عطه  … َن متنم اْرية ملختلل َبناع اجملتمه مهن املثقفه  والعمهاو والفالٍّه  و
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ة كرامتَهها وٍّريتَهها كهه  كلهها يف إِههار اْههدوَي اإلسههال ن مية اإلنسههانيةه قههاو  عههاىل: املههَر
. يضههه ُههنَ  إبههره  وا غههالو الههِ كانههت ُلهههيَ . وقههاو  عههاىل : إكههراه يف الههدين

 «.ن   ن ُبد غري  وقد جعلا   ٍّرا  : »وقاو اإلمام َمري املؤمن 
اَيخلهههوا يف : الالُنهههل ههههو املهههنَ  العهههام يف الهههداخ  واَيهههار ه كمههها قهههاو  عهههاىل: 3

السل  كافة
   هو ا ب  ونقيض  استثنا .فإن 

: َيب َن  راُ  ٍّقوق اإلنسان ب   َيقة ٍّسهب مها قهرره الهدين اإلسهالمْ الهني 4
يتفههوق ُلهه  قههانون ٍّقههوق اإلنسههان املتههداوو يف ِلههة مههن بههالَي العههاه اليههومه فههال إُههدام 
مطلقهها إن إكا ٍّ هه  ه يف كليههة َو ج ئيههة ه ىلهها )شههور  الفقَهها  املراجههه( إك يف بههورة 

تالع بينَ  ي ون من الشهبَة و)اْهدوَي  هدَر ِلشهبَات( ه كمها ينبرهْ  قلهيص ُهدَي انخ
السجنا  إىل ََيىن ٍّد ٍَّّت من اْد املقرر يف العاه اليوم كما ن  عنيب مطلقا وكهنلا ن 

 مَاَيرة لألمواو مطلقا.
لنسهههبة إىل مههها سهههبق يتمسههها بهههه : 5 ه كمههها ُفههها الرسهههوو ُفههها   ُمههها سهههلل: ِو
ن غري َهه  م هةه وكمها بهنه كلها  ُن ا ُْل  َه  م ة: )اكهبوا فأنت  الطلقا ( ه ُو

: إن ٍّهههديب )اْلهههب( َوىل  ويؤيهههده مههها ورَي ُهههن اإلمهههام الرضههها اإلمهههام َمهههري املهههؤمن 
 ِْلرين ِلنسبة إىل املسلم  من جرين  يف ٍّق غريه .

مثهاُ  كامهه  اْهق يف املشههاركة يف اْ ومهة 6 القاَيمههة ويف كافههة : لألكهراَي والككمههان َو
نثه  ىانت الدولة وا مةه فقد قاو   سبحان :  ي َيَها النهاس إان خلقنهاك  مهن ككهر َو

ن : » . وقههاو الرسههوو وجعلنههاك  شههعِو وقبائهه  لتعههارفوا إن َكههرم   ُنههد   َ قههاك 
 «.فض  للعريب ُل  العجمْ ون لألَحر ُل  ا سوَي إن ِلتقو ...

الدولة القاَيمة سياسة )املعاههدة( َو )املَهاَيقة( مهه سهائر الهدوو  : ينبرْ َن  تخن7
مه لتلل الفَات غري اإلسهالمية  يف إِار مَلحة ا مة كما قام بنلا الرسوو ا كرم

ٍَّّت املشرك ه ويستثَن من كلا ُدة بور منَا: بورة اٍّتالو ال فار واملشهرك  لهبالَي 
ِيهههه املسهههلم  ُندئهههن الهههدفاع إك املسهههلم  كمههها ٍّهههد  يف فلسهههط  ٍّيهههب َيهههب ُلههه  

املسههلمون كاْلسههد الواٍّههد إكا اشههت   منهه  ُضههو  ههداُت لهه  سههائر ا ُضهها  ِلسههَر »
 «.واْم 
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: املرجههه ا خههري يف َيسههتور الدولههة اإلسههالمية القاَيمههة يف العههراق ويف رسهه  السياسههة 8
قههاو  العامههة واَيطههوم العريضههة هههو )شههور  الفقَهها  املراجههه( ٍّسههب مهها قههرره اإلسههالمه

: )املتقهههون سهههاَية والفقَههها  قههاَية(. ومهههن الواضهههم َن الفقَههها  املراجهههه  الرسههوو ا كهههرم
يتعههاونون مههه اْههواات العلميههة ومههه املثقفهه  وا خَههائي  يف كافههة اْقههوو انختَابههية 

َمهره  و وشهاوره  يف ا مهرفإن كلا هو مقتض  املشورة والشور  كما قهاو  عهاىل: 
 .شور  بينَ  

ُلهه  كافههة املسهههلم  السههعْ ل ههْ  توٍّههد بهههالَي اإلسههالم و نَههَر يف َيولهههة  : َيههب9
وإن ههنه َمهت   َمهة واٍّدة إسالمية.. كلها  ن املسهلم  َمهة واٍّهدة كمها قهاو  عهاىل: 

ان رب   فا قون َسهاس الدولهة العامليهة الواٍّهدة  . وقد َسها الرسهوو ا ُْله واٍّدة َو
إلسهالم ه ُله  مها ككهره املؤرخهون ه ويف  سهه َيوو تهت رايهة ا  ٍّيهب  وٍّهدت يف ٍّيا ه 

هنا القرن كانت اُند مثان لنلاه كما َن َورِو تاوو التوب  إىل كلا. ومهن الواضهم 
َن  ف ههها الهههدوو اإلسهههالمية ووجهههوَي اْهههدوَي اْلررافيهههة بينَههها مهههن ا سهههباب الرئيسهههية يف 

املسههتعمرين  ختلهل املسهلم  مهن جَهةه ويف  نهاٍّره  وتهارج  مهن جَهة َخهر ه ويف  فهوق
 ُليَ  واستعماره  من جَة  لثة.

: يل م ٍّب اجملهاميه الدوليهة كهْ  قهوم ِلضهروم الشهديدة ُله  كه  ٍّ ومهة  ريهد 10
ولهه  شههعبَاه كلهها َن اإلنسههان مههن ٍّيههب هههو إنسههان نيههر  فرقهها بهه  ولهه  َههه  الههدار 
ن بعضههَ  لههبعت وبهه  ولهه  اْلههريان بعضههَ  لههبعت. وهههنا هههو مهها ُي هه  بهه  العقهه  َيضهها و 

َيوا يف ٍّ   العق  والشهرع َن نهدع َمثهاو موسهيليِن وهتلهر وسهتال  يفعلهون مها يشها ون 
بشههعوج   شههريدا ومطههارَية ومَههاَيرة لألمههواو وقههتال لألنفهها حجههة َمهها شههؤون َياخليههة.. 
وا  فإكا اشهت   َبنها  بلهد ُنهد سهائر ا مه  كهان ُلهيَ  َن يرسهلوا اضهام  والقضهاة فهإكا َر

 ا املْللوم من برارن الْلاه.بحة الش و  َنقنو 
هله ه » هل ه و نو جها النفهاق َو اللَ  إان نرغب إليا يف َيولة كرْية  ع  جا اإلسالم َو

وجتعلنهههها فيَهههها مههههن الههههدُاة إىل ِاُتههههاه والقههههاَية إىل سههههبيلاه و راقنهههها جهههها كرامههههة الههههدنيا 
 «. وارخرة

 ُممد الشريااي
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