
 
 

3 

  
 إلى حكومة شيعية
 في العراق 

 

 

 

 

 

 

 املرجع الديين الراحل

 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي

 )قدس سره الشريف(

 

 



 
 

4 

 

 

 الطبعة األولى

 م2005 هـ / 1426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتميش:
 للتحقيق والنشرمؤسسة المجتبى 

 شوران 13/  5955بيروت لبنان ص ب 
 
 

 

 

 

 
                  



 
 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

                                                 
 
 
 
 
 
 

 إلى حكومة شيعية          
 في العراق             



 
 

6 

 
 سورة الفاتحة



 
 

7 

 

 
 

 كلمة الناشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

عانت الطائفة الشيعية يف العراق كثريًا من ظلم وتعسف 

نظمة ال ي تاالت على حمم العراق  سسعت ذهه األنظمة وكمل األ

ما متلمه حلرمان الشيعة من أكسط حقاقها يف احلياة  سقام الطغاة 

كاإلكقاء املتعمد على حالة اجلهل  وعدم الاعي يف صفاف 

الشيعة؛ وذلك كعدم كناء املدارس  ومنع أكناء الشيعة من مااصلة 

مهم يف املستايات الدنيا  كما حدت دراساتهم العليا  وإكقاء تعلي

وكقاة من تسلم أكناء الشيعة مناصب عليا يف الدولة وحصرذا على 

 أكناء األقلية.

واألنمى من كل ذها ذا الغمز يف مااطنتهم واعتبارذم غركاء 

على ذها البلد  سمانت ومازالت تعرقل حقهم يف احلصال على 

ل شطت أكثر من ذها املستمسمات الرمسية ال ي تثبت عراقيتهم  ك

سقامت وعلى مدى عقاد ثالثة كرمي الشيعة وراء احلدود  كدون 

وازع من ضمري  وكعيدًا عن  كل القيم اإلنسانية  ولا علمنا أصل 
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ونسب القائمني على ذها املخطط هلان علينا األمر  وكما يقال 

املثل: لا عرف السبب لبطل العجب. سأكثر املسئالني يف األنظمة 

ممت العراق ذم من أصال تركية وشركسية وداغستانية ال ي ح

وأرمنية وغريذم  جاء كهم االستعمار لتنفيه خمططاته يف سحق 

الشيعة وتدمري العراق  كل أن البعض منهم كان ال يتملم العركية 

مثل ساطع احلصري  الهي كان يتملم كاللغة الرتكية ثم ينادي 

الهي كتب وصيته كاللغة  كالقامية العركية  وعبد احملسن السعدون

الرتكية قبل أن يطلق الرصاص على نفسه وينتحر  ويف ذها كفاية 

 لهي عينني.

نعم  لقد سمن العراق أناس تعددت أعراقهم وقامياتهم 

وأديانهم ومهاذبهم  سرتى سيه العركي والمردي والفارسي والرتكي 

يه واهلندي والشركسي والداغستاني واألرمين وغريذم  كما ترى س

املسلم واملسيحي واليهادي والصاكئي واليزيدي وغريذم  وذها 

عامل من عاامل القاة ال الضعف أن ترى أناس ختتلف أجناسهم 

وقامياتهم وأديانهم يعيشان يف ممان متحاكني متآخني  لمن 

املؤسف يف األمر أن ترى أكثرية أكناء الشعب  والهين قاماا كبناء 

كأنفسهم  وذم أكناء الشيعة حمرومان العراق  والدساع عنه وسدوه 

 من أكسط حقاقهم يف العيش يف كلدذم آمنني مطمئنني.
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سالعراق كلد شيعي  ومهد التشيع مه قدم إليه أمري املؤمنني 

من اهلجرة املباركة   36عام  اإلمام علي كن أكي طالب 

واستاطن الماسة  وأقام أول حمامة إسالمية يف العراق  ثم قام 

  واستمر األمر ذمها يف مام السبط احلسن اجملتبى كعده اإل

العراق  سالشيعة يبنان العراق ويضحان من أجله. ولمن ما عمله 

معاوية خبروجه على إمام زمانه  وكغيه على دولته  وما عمله ضد 

 شيعة العراق كسياسته الدماية  أدى إىل كبت الشيعة.

  مم يف العراقتسيطر على احل متمادية لسنني ظلت األقليةلقد 

وتفرض آراءذا وتسري أكناءه حسبما حيلا هلا    وتتحمم يف مقدراته

كما عملت كسياسة الطائفية املقيتة يف  .وأسمارذا على األكثرية

حماركة معتقدات الشيعة  وقتل علمائها  ومطاردة شباكها  وذدم 

مساجدذا  واستباحة مدنها  ودسن الرجال والنساء واألطفال يف 

عقب االنتفاضة   ذ1411مجاعية  كما حدث يف أحداث عام مقاكر 

 الشعبانية املباركة.

ينادي كالدميقراطية  ليس كعامل األمس  سها إن عامل اليام

  سقد وىل عهد الظلم والمبت واحلرمان  واحلرية وحقاق اإلنسان

وحمم األقلية وتسلطها على األكثرية  وسرض أسمارذا ومعتقداتها 

رية  وعلى األكثرية القبال كها وإال ساملات يف على أكناء األكث
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واالستقالل   احلرية والتعدديةانتظارذم. سالعامل اليام ينادي ك

واحلفاظ   وحمم األكثرية واألخالق الفاضلة  واالكتفاء الهاتي

 ومحاية مقدساتهم.  على حقاق الناس ومصاحلهم

وعليه ومن أجل كناء عراق حر جديد  تصان سيه حرية 

اطنة وحقاق اإلنسان  يلزم على العراقيني مجيعًا املساذمة يف املا

كناء حمامة العراق املستقبلية  وضرورة املطالبة حبقاقهم املهدورة 

ال ي عمل النظام املقبار على طمس معاملها وحما صارتها من أذذان 

الناس  وجعلهم عبيدا لـه ولرئيسه املخلاع  ومل يسمح هلم 

 هم ومعتقداتهم.كالتعبري حتى عن آرائ

لقد سعى املرجع الراحل اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي 

 من خالل كتاكاته ولقاءاته مبختلف طبقات الشعب  

العراقي  على تاعيتهم وتهكريذم حبقهم يف حمم العراق لمانهم 

األكثرية  وعدم ترك السلطة يف يد األقلية  أو سرد واحد أو حزب 

ة تسلط الفرد ألن ذها يف رأيه معناه واحد  سمان يرسض وكشد

يؤمن كالتعددية احلزكية  وحرية  الدكتاتارية املقيتة  كل كان 

األسراد  والعمل املؤسساتي  ومبدأ املناسسة احلرة كني األسراد 

 واألحزاب يف كاسة اجملاالت احلياتية.

 :مشملتني رئيسيتني يف العراقولقد خلص مساحته معاناة 
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انعدام الاعي يف ميادين السياسة واحلقاق  تممن يفى: ولاأل

 وسهم احلياة.

 سيطرة األقلية على األكثرية. تممن يفة: ثانيال

معامل احلمم الصحيح للعراق  كعركه )رضاان اهلل عليه( كما رسم 

وأكراده وسائر قامياته وأديانه  على أساس متني حيفظ للجميع 

م  سال مداذمات حقاقهم وكرامتهم  وتصان سيه حياتهم وأمااهل

يف ظلمات الليل  وال اعتقاالت  وال مطاردات  وال قتل وال 

 تشريد  كل اجلميع آمنان مطمئنان على حياتهم وأمااهلم.

  يرى )إلى حكومة شيعية في العراق(المتاب ذها يف و

أن زوال النظام العفلقي الظامل ضرورة )رضاان اهلل عليه( مساحته 

م شاسيين عنصري قائم على أساس حتمية الكد منها؛ سإنه نظا

طائفي  يسعى جادًا وكمل ما أوتي من قاة يف القضاء على الشيعة  

أكناء ثارة العشرين الهين طردوا اإلجنليز من العراق  وحرروا البالد 

من كراثن االستعمار اإلجنليزي  كما يسعى ذها النظام يف ذالك 

ها ساى املات احلرث والنسل  كإقحام الشعب يف حروب مل جين من

 والدمار.

 ضرورة وعي الناس للمطالبة حبقاقهم املشروعة. ويرى 

ومؤسسة اجملتبى إذ تقام كطبع ونشر ذها المراس  مساذمة 
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منها يف تاعية الشعب  وقد من اهلل عزوجل على الناس كزوال نظام 

الطاغية  ترجا قيام حمامة منتخبة من قبل العراقيني  تعمل مببدأ 

دل  واملساواة كني أسراد الشعب  وتصان حقاقهم احلرية والع

 وحتفظ كرامتهم  وما ذلك على اهلل كعزيز.

 واًل وآخرًا.أواحلمد هلل 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر    بريوت ـ لبنان

 
 

 
 

احلمد هلل رب العاملني  والصالة والسالم على حممد وآله 

 الطيبني الطاذرين.
 

 لكل شيء سبب

املعروف عنه ـ ال يعلم الغيب  والقرآن المريم  اإلنسان ـ كما

 َواِت َواألْرِض الْغَْيَب إاِلَ اقُْل الَ يَْعلَُم َمْن فِي السَّمَ يقال: 

هللاُ 
(1). 

                

 .65سارة النمل:  (1)
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ولمن اهلل سبحانه وتعاىل جعل ذناك عالمات وأسباكًا يستطيع 

من خالهلا أن يتنبأ اإلنسان كعض الشيء عن املستقبل  سيطلع على 

 األمار ويعرف ما سيحدث كنسبة معينة. كعض خفايا

سعلى سبيل املثال  إن علماء الطب القديم قالاا: إن األمراض 

( قسم وناع  وذي تنتج من 24000ال ي تصيب اإلنسان تبلغ )

األخالط األركعة املعروسة لدى اإلنسان: الصفراء والدم والبلغم 

 ( سبب  24000( مرض )24000والساداء  وهلهه الـ )

( دواء  سمل مرض ينتهي إىل 24000( عالمة  و)24000و)

سبب   وكل مرض لـه عرض وعالمة متيزه عن كاقي األمراض   

وله عالج خمتص كه  لهلك كان على الطبيب احلاذق آنهاك أن 

 ( ألف مسألة طبية حتى يستحق أن يدعى طبيبًا حاذقًا.96يعرف )

لدواء كناءًا على ذها  سالطبيب الهي يشخص املرض ويصف ا

لربء املريض  ليس عمله من قبيل العلم كالغيب  وإمنا ذا تشخيص 

للمرض كااسطة العالمات واألعراض املاجادة يف جسم املصاب  

 وتنبؤ للصحة إذا استعمل الدواء املاصاف.

وذمها يمان األمر كالنسبة إىل معرسة املستقبل السياسي 

 للشعاب واألمم واحلمامات والدول.

 اء الفلكالمنجمون وعلم
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وكهلك أكثر املنجمني ومعدي التقايم حني يتحدثان شيئا عن 

املستقبل  مثاًل خيربون كأنه يف اليام المهائي سيحدث اخلساف أو 

المساف أو أي حدث آخر  سمالم ذؤالء املنجمني وإخبارذم 

كاملستقبل أيضًا ليس من قبيل العلم كالغيب  وإمنا ذا إجراء كعض 

 معرسة كعض العالمات والظااذر المانية  إذ احلساكات الفلمية عرب

لمل شيء عالمة وقانان ياصلنا إىل كعض احلقائق اخلفية؛ ألن اهلل 

سبحانه وتعاىل جعل الدنيا دار أسباب ومسببات وخلقها وسريذا 

وسق قاانني وسنن خاصة  كل قانان من ذهه القاانني والسنن يشري 

ُسنَّةَ هللاِ فِي عاىل: إىل سر من أسرار ذها العامل حيث يقال ت

 .(1)الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة هللاِ تَْبِديلا 

)إلى كل ذها كان من كاب ملقدمة ملاضاع حبثنا الهي ذا: 

  حيث يستفاد من كعض القرائن أن حكومة شيعية في العراق(

إِنَُّهْم  احلمم يف العراق سيتغري كإذن اهلل عزوجل  قال تعاىل:

ا  يََرْونَهُ بَِعيداا    ومن ذنا يلزم على الشعب (2)َونََراهُ قَِريبا

العراقي أن يمان واعيًا ألخه حقاقه املهدورة  حتى ال تتمرر ذهه 

املآسي ال ي نشاذدذا يف كل يام  ويف كل ساعة ضد أكناء األكثرية 

                

 .62سارة األحزاب:  (1)

 .7 -6سارة املعارج:  (2)
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 يف العراق.
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 مقدمات الوصول لحكومة األكثرية

 حمامة شيعية يف العراق الكد من مقدمات للاصاىل اىل

 ومقامات  من أذمها:

 : اإلنفاق يف سبيل اهلل.1

 : وحدة الملمة.2

1 
 اإلنفاق سر التقدم

املقدمة األوىل: يلزم علينا صرف جهاد كبرية وأماال طائلة يف 

سبيل وعي األمة لمي تأخه حبقها  وذي حق األكثرية الشيعية يف 

 العراق ومنه مئات السنني ـ كاستثناء كعض العراق؛ ألن احلمامة يف

السناات ـ كانت حتت سلطة األقلية وسياستها الطائفية الظاملة  

علمًا كأن انتزاع احلمامة من أيديهم وإرجاعها إىل سلطة األكثرية 

من األمار الصعبة جدًا  خصاصًا  وذم شيعة أذل البيت 

جلاانب السلطاية  وأن األقلية قد نشروا وطبقاا مبادءذم من كل ا

واحتفظاا كاحتادذم وتراكطهم سيما كينهم  خبالف الشيعة حيث 

 حرماا حتى من أكسط حقاقهم.

سإذا كنا نريد أن نصل إىل حقاقنا املغصاكة سالكد من كهل سيل 

من األماال لتاعية الشعب؛ إن البعثيني استالاا على احلمم يف 
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 .العراق كااسطة سيل األماال ومحاية من الغرب

سالرجل الشيعي الهي لـه القدرة على اإلنفاق  عليه أن ينفق 

يف سبيل حقاق شعبه  ومن لـه الاعي والفهم والثقاسة عليه 

كالسعي اجلاد للمطالبة كههه احلقاق  سما ينفق يف ذها السبيل ذا 

جزء من مقدمات الاصال إىل حمامة األكثرية. وذمها جند أن 

من دون أن جيد أكناء الشيعة حقاق الشيعة مهدورة يف العراق 

 وعلماؤذم ومفمروذم القدرة الماسية على املطالبة كها.

 حفظ كامل حقوق األقليات

طبعًا حنن عند ما ندعا إىل تأسيس حمامة شيعية يف العراق 

النريد منه التعصب واإلساءة إىل الغري  وال الطائفية الظاملة كما 

 كانت األقلية تفعل ذلك وال زالت.

ذلك مطلب عقلي وشرعي وقانان طبيعي يف كل  كل ألن

العامل اإلنساني وعند مجيع عقالء العامل؛ وذلك ألن العقل حيمم 

كأن احلق يف احلمم إمنا ميتلمه صاحب األكثرية  إذ ال يصح عقاًل 

ومنطقًا أن تقهر األقلية النادرة األمة على مهذب وقانان ال يرتضيه 

كثرية مع احرتام األقليات وحفظ أكثر أكناء الشعب   سإن احلق لأل

كامل حقاقها من دون نقيصة  ولهلك حنن نطالب كقيام حمامة 

شيعية يف العراق ال سنية؛ وذلك ألن األكثرية الساحقة يف الشعب 
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%( 85العراقي ذم من أكناء الشيعة  إذ تبلغ نسبة الشيعة حاالي )

 %(.12من أكناء الشعب  كينما ليس للسنة إال )

لاقت سإن دعاتنا للحمامة الشيعية ال تعين أننا ويف نفس ا

نريد مصادرة حقاق السنة  كل نقال لمل حصته  للشيعة حصتهم 

%( أيضًا. أما إذا 12%(  وللسنة حصتهم مبقدار )85مبقدار )

حممت السنة األقلية على األكثرية الشيعية  كان ذلك تطرسًا 

ناازع الفرقة واعتداءًا على حقاق األكثرية  وذضما هلا وكثا ل

 واالختالف  ومصداقا واضح من الطائفية.

 نفوذ اإلنجليز في العراق عن طريق األموال

: عندما سيطر اإلجنليز على (1)يقال املرحام والدي 

                

كن السيد  گبزراملريزا حبيب اهلل كن السيد آقا  ذا آية اهلل العظمى السيد مهدي كن (1)

اجملتهدين ومن مشاذري الفقهاء   مريزا حمماد كن السيد إمساعيل احلسيين الشريازي

درس على أساتهتها وذـ  1304سنة  املقدسة يف كركالء ولد ومراجع التقليد يف زمانه.

اشتغل سيها كالبحث والتحقيق والتدريس لفرتة سثم ساسر إىل سامراء مقدمات العلام  

 داعما يقرب من سنتني   املقدسة وكقى سيها طايلة  ثم تاجه إىل مدينة الماظمية

كعدذا إىل كركالء املقدسة  وكقي سيها سرتة من الزمن مااصاًل الدرس والبحث إىل أن 

درس اخلارج على  من عشرين عامًا.انتقل إىل النجف األشرف  وأقام كها ما يقرب 

أيدي كبار العلماء واملراجع يف عصره أمثال: السيد املريزا علي آغا جنل اجملدد 

الشريازي  واملريزا الشيخ حممد تقي الشريازي  والعالمة اآلغا رضا اهلمداني 
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العراق  كان الدخل الشهري للعائلة املتاسطة يف العراق حاالي 

 لرية واحدة  وكان لإلجنليز مئات اآلالف من اجلناد الهين جاؤوا

كهم من اهلند  وكانت القيادة اإلجنليزية قد خصصت لمل جندي 

من جيش اإلجنليز لرية واحدة يف كل يام  وأكلغتهم كأنه على كل 

                                                                                                             
 

والسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب )العروة   صاحب )مصباح الفقيه(

حيضر يف كركالء املقدسة حبثًا علميًا عميقًا يسمى كبحث الـ   كان غريذم.الاثقى( و

)كمباني(  حتت رعاية املرحام السيد احلاج آغا حسني القمي  وكان البحث يضم 

 مجعًا من أكاكر ومشاذري اجملتهدين يف كركالء املقدسة.

سؤولية ذـ استقل كالبحث والتدريس  واضطلع مب1366كعد وساة السيد القمي سنة 

 .الفتاىالتقليد واملرجعية الدينية  ورجع الناس إليه يف أمر 

ويف أثناء سرتة تنامي املد الشياعي  كادر   يف عهد حمامة عبد المريم قاسم يف العراق

إىل استنهاض ذمم مراجع الدين المبار يف النجف األشرف؛ الختاذ ماقف مجاعي 

وأصدر   قى كالسيد حمسن احلميمقاي إزاء اخلطر اإلحلادي على العراق  سالت

 األخري ستااه الشهرية كتمفري الشياعية.

ذـ   وشيع جثمانه يف ماكب 1380يف الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة  تايف 

مهيب قلما شهدت كركالء مثله  ودسن يف مقربة العامل اجملاذد الشيخ املريزا حممد تقي 

يفة  وأقيمت على روحه الطاذرة جمالس الشريازي يف صحن الروضة احلسينية الشر

 الفاحتة والتأكني مبشاركة خمتلف الفئات والطبقات واستمرت لعدة أشهر.

: ذخرية العباد  الاجيزة  ذخرية الصلحاء  تعليقة العروة املطباعة من مؤلفاته

الاثقى  تعليقة الاسيلة  كداية األحمام  مناسك احلج )سارسي(  أعمال ممة 

 .األشعار والقصائد من دياانه واملدينة  كعض
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جندي أن يصرف ذهه اللرية خالل اليام كأي صارة كانت  ومن 

يتخلف عن ذلك سإن السياط ساف تتلاى على قدميه  لهلك كان 

لااحدة ال ي ال تتجاوز قيمتها اجلندي اإلجنليزي يشرتي الدجاجة ا

عشرين سلسًا كروكية واحدة  وذا مبلغ يعادل عدة أضعاف سعر 

الدجاجة األصلي  وذمها سائر األشياء من أجل أن يتممن من 

صرف اللرية يف يامه كماملها وال يبقى منها شيء  وكهها صبت يف 

العراق أماال طائلة  وعلى قال أحدذم: كانت األكااب واجلدران 

نهاك متطرنا كاألماال  كان ذها من أسباب متمن اإلجنليز من آ

 السيطرة على العراق وجره إىل الفلك اإلجنليزي.

 إنفاق المال في الموارد الصحيحة

واملطلاب ذا إنفاق املال يف ماارده الصحيحة من التبليغ 

  ونشر المتب والصحف وإقامة جمالس عزاء اإلمام احلسني 

طات التلفزيانية واإلذاعية  وما أشبه يف سبيل واجملالت  وكناء احمل

تاعية األمة  وكها يف سائر املراسق احلياتية األخرى  سإنها جيدة 

ومفيدة. علمًا كأن ذناك قانان األذم واملهم  سإن صرف األماال يف 

 كعض املاارد مهم ولمن يمان يف البعض اآلخر أذم.

لقاعدة الفقهية ال ي ومن األذم صرف األماال وإنفاقها ـ طبقًا ل

تنص كتقديم األذم على املهم ـ يف مقدمات وطرق وصال األكثرية 
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 الشيعية إىل حقها يف العراق.

 ال للحتكار، نعم لإلنفاق

 مل نبعث جلمع املال ولمن كعثنا  :قال رسال اهلل 

 .(1)إلنفاقه

 .(2)ما أوحي إليَّ أن أمجع املال :وقال 

ات الشريفة واآليات المرمية ال ي حتث إىل غري ذلك من الرواي

على اإلنفاق وتنهى عن االحتمار  سإن املال لـه دور كبري يف احلياة 

االجتماعية والسياسية والعاملية وغريذا  وذا من طرق تأمني اللهة 

املادية منها واملعناية  كاللباس والغهاء واملسمن والزوجة والعلم 

نه من طرق دسع األمل يف أضداد والفضيلة والقاة وما أشبه  كما أ

 تلك األمار.

ولها سمحبة املال ثاناية يف نظر اإلسالم  أي أن اإلسالم ينظر 

إىل املال نظرة طريقية ال ماضاعية  سليس املال ذا اهلدف  كل 

املال يمان يف خدمة اهلدف ويف خدمة اإلنسان. سها وسيلة إلمناء 

اء اإلنسان وليست ذدسًا اإلنسان وعمارة األرض ال ي ذي أيضًا إلمن

                

 .25ف 3ب 183مشماة األناار: ص (1)

 .57ضمن ح 94ب 47ص 69حبار األناار: ج (2)
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مبا ذي ذي  لمن قسمًا من األثرياء جيعلان املال ذدسًا ال وسيلة  

وذا حتريف املال عن مقصده املشروع  وذها من أسباب التغيري يف 

شخصية اإلنسان  سالتاجر الهي جيعل املال ذدسًا واملزيد منه 

له مقصدًا  ال يالحظ حقاق اآلخرين عادة  سينظر إىل نفسه وما

سقط  سيمفي إن نام ذا وأكل ولبس ومتشى وإن كانت على 

حساب اآلخرين. وقد يصاب كاألمراض والعاذات يف نفسه  

كاإلضاسة إىل أنه جيعل اجملتمع متأخرًا؛ ألنه يهتم جبمع املال 

 واحتماره وعدم إنفاقه. 

لها يلزم اإلنفاق من املال وعدم احتماره  وكهلك يتقدم 

كن مقدرًا وال  :اإلمام أمري املؤمنني اجملتمع  حيث يقال 

 .(1)تمن حمتمرًا

إن إنفاق املال يؤدي إىل التمامل الفردي والرشد اإلنساني  

 وجيسدذا من ثالث نااح:

: إنه يزيح ماانع التمامل النفسي والرشد اإلنساني  ويقلع 1

السدود عن مسريتهما؛ ألنه يهذب كرتاكم املال والثروة  املاجب 

ملفرط املفسد لإلنسان واإلنسانية  والعامل على سقاطه للغنى ا

                

 .8206ح 6ف 2ب 5ق 361غرر احلمم: ص (1)
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من يستأثر من وترديه يف معركته ضد مسرية التمامل والرشد  سإن 

 .(1)األماال يهلك

: إنه جيلي الروح اإلنسانية يف الشخص  ويمرب النفس  2

 ويغرس السماح وعلا اهلمة يف ذاته  ويركي الفضائل اخللقية.

ان روح الرتكية اإلسالمية  وذي االلتزام : إنه ينمي يف اإلنس3

 كاهلدف الديين وحب اآلخرين.

 تقسيم األموال بأمر الميرزا الشيرازي 

نقل لي احلاج حمماد الصراف وكان الاكيل العام للمرجع 

 القصة التالية: (2)املريزا حممد تقي الشريازي 

                

 يف قصار ذهه املعاني. وروي عنه  217حتف العقال: ص (1)

املريزا حممد علي آية اهلل العظمى الشيخ حممد تقي كن املريزا حمب علي كن أكي احلسن  (2)

احلائري الشريازي  زعيم الثارة العراقية املعروسة كثارة العشرين  ولد يف شرياز عام 

ذـ  ونشأ يف احلائر الشريف  سقرأ سيه األوليات ومقدمات العلام  وحضر 1256

ذاجر إىل سامراء يف أوائل املهاجرين  سحضر على  على أساضلها حتى كرع وكمل.

ى صار من أجالء تالميهه وأركان حبثه  وكعد وساة أستاذه  تعني اجملدد الشريازي حت

للخالسة كاالستحقاق واألولاية واالنتخاب  سقام كالاظائف من اإلستاء والتدريس 

مل تشغله مرجعيته العظمى وأشغاله المثرية عن النظر يف أمار الناس  وتركية العلماء.

اجلليل يف الثارة العراقية  خاصهم وعامهم  وحسبك من أعماله اجلبارة ماقفه 

وإصداره تلك الفتاى اخلطرية ال ي أقامت العراق وأقعدته ملا كان هلا من الاقع 
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  كانت القيادة العليا للمرجعية يف يد املريزا الشريازي 

وكانت تصله وكاستمرار من األماكن القريبة والبعيدة األماال 

واحلقاق الشرعية  سمانت تصل إليه األماال من أذركيجان  

  وأسريقيا وغريذا. وكعضها كانت تأتي كشمل (1)وإيران  وكادكاكة

لريات ممدسة يف أكياس كبرية كأكياس السمر والرز  وحدث ذات 

العام ـ املريزا حممد تقي الشريازي يام أن طلبين ـ والمالم لاكيله 

   وأعطاني كيسًا كبريًا مليئًا كاللريات  وقال: خه ذها الميس

وطف على كيات الناس كيتًا كيتًا  كغض النظر عن غناء أصحاكها 

وسقرذم  وأعِط لمل عائلة لرية واحدة. وذمها سعلت حتى أنهيت 

 مجيع األماال ال ي كانت عندي.

                                                                                                             
 

وكان قد أستى من قبل   لقد سدى استقالل العراق كنفسه وأوالده العظيم يف النفاس.

  حبرمة انتخاب غري املسلم  سمان العراقيان طاع إرادته ال يصدرون إال عن رأيه

يف الثالث عشر من  تايف  جتماعاتهم تعقد يف كيته يف كركالء مرات عدة.ا وكانت

من  ذـ  ودسن يف الصحن الشريف ومقربته سيه مشهارة.1338ذي احلجة عام 

: مباحث 3  : حاشية كتاب البيع2  : حاشية املماسب احملرمة1 مؤلفاته:

 : الرسالة العملية.  5: دياان أذل البيت النباي 4  األصال

وتعرف كـ )كاكا( أيضًا  عاصمة مجهارية أذركيجان من كالد القاقاز  تقع على  (1)

الساحل الغركي من حبر قزوين  يعتمد اقتصادذا على النفط  يبلغ تعداد سمانها أكثر 

 من مليان نسمة.
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أن املرحام املريزا حممد تقي الشريازي  ذهه القصة تبني لنا

  كم كان يصرف من األماال يف سبيل خدمة الناس  وتقاية

 حمامة األكثرية  ودعم الشعب وتقاية عزائمه.

أما يف اآلونة األخرية سنرى العمس من ذلك  سإن البعض 

يطمع أن يفعل شيئًا  أو يقيم مؤسسات ومشاريع  أو يقدم 

حبق األكثرية  ولمن ال ينفق األماال يف خدمات للناس  أو يأخه 

سبيل ذلك  ومن املعلام أن كدون إنفاق املال ال ميمن إقامة تلك 

 املشاريع وال الاصال إىل حق األكثرية يف العصار الراذنة.

 

 حكومة العراق المستقبلية

 

مما يبدو للنظر وحسب كعض الشااذد والعالمات ال ي تتجلى 

أن حمامة العراق املستقبلية ستمان  شيئًا سشيئًا مع األحداث 

حمامة طائفية سنية متعصبة كما كانت من قبل  إال إذا أصبحت 

األكثرية الشيعية مبستاى املسؤولية  وانتشر الاعي يف صفاسهم  

وإال سإن كعض احلمامات العركية تعمل ليل نهار حتى تمان 

مت احلمامة يف العراق حمامة سنية  سإن إحدى ذهه احلمامات قا

 يف ذها اجملال كعدة أعمال منها:
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أواًل: إنها قامت كإعداد مائة وثالثني ألف جندي عراقي ذم 

يف كالدذا أسرى كعد حرب المايت  كما قامت كالعناية كهم كأسضل 

 ما يمان  سهي تعدذم للحمامة املستقبلية يف العراق.

ثانيًا: قامت أيضًا كتازيع األماال الطائلة جدًا على كعض 

 ائر لمسب مادتها.العش

 ثالثًا: منحت كعض رؤساء العشائر جنسيتها.

راكعًا: شملت حمامة يف املنفى ضمت رئيس اجلمهارية 

ورئيس الازراء وسائر األعضاء  وذم مجيعًا على أذبة االستعداد 

 لتسلم السلطة يف العراق يف أي وقت.

سنتيجة ذلك اجملهاد الهي تصرسه ذهه احلمامة  وكهل األماال 

طائلة ال ي ال حدود هلا  ذي تشميل حمامة سنية حتمل أسمارًا ال

وذاكية يف العراق ذي األكثرية الشيعية. كما سعلت مثل ذلك يف 

لبنان  حيث قامت كصرف سيل من األماال الطائلة  واستطاعت 

كعد أن وجدت لنفسها ذناك ماضع قدم  من ذضم حقاق الشيعة 

د ذهه الدولة من قدراتها املالية وكث الفرقة سيما كينهم. وذمها تستفي

للتأثري يف سياسة املنطقة  والتحمم يف مصريذا وزرع الطائفية كني 

 األمة اإلسالمية.

ويف املقاكل علينا أن نصرف األماال المثرية  وإنفاقها يف سبيل 
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قضيتنا لتممنا من أن نصل إىل حقاقنا  وذي حق األكثرية الشيعية 

 أساليب العنف واإلرذاب. يف العراق  كعيدًا عن مجيع
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2 
 حقوق األكثرية إلىوحدة الكلمة للوصول 

املقدمة الثانية ـ يف سبيل منح األكثرية يف العراق حقاقها 

املشروعة ـ ذي: وحدة الملمة  سإنها العامل الثاني النتصار الشيعة 

يف العراق  سنحن لا استقدنا )وحدة الملمة( واحتفظت الدولة 

متها  سإن الناس ساف مييلان إىل من اتصف الاذاكية كاحدة كل

كاحدة الملمة؛ ألن املقدمات اخلاطئة تعطي دائمًا نتائج خاطئة 

أيضًا  إذ النتائج تتبع أخس املقدمات حسب املهكار يف علم املنطق 

على تفصيل مهكار يف حمله  كما أن املقدمات الصحيحة ال تعطي 

 إال النتائج الصحيحة أيضًا.

ذا أحد علماء اللغة  الهي  (1)ثال: اجلاذريسعلى سبيل امل

                

أكا نصر إمساعيل كن محاد اجلاذري الفاراكي  لغاي ومن أئمة اللغة  عرف  (1)

أصله من ساراب يف تركيا. رحل إىل العراق صغريًا  وقرأ  كاألدب وجادة اخلط 

العركية على أكي علي الفارسي  وأكي سعيد السريايف  سالع كاللغة العركية وأسرارذا  

 وأخه يطاف يف مظان وجادذا.

ساسر إىل احلجاز  وشاسه العرب كاللغة  ثم دخل كالد ركيعة ومضر  سأقام كها مدة يف 

يف الطلب ثم عاد إىل خراسان  ونزل دامغان عند أكي  طلب اللغة وأجهد نفسه

احلسني كن علي أحد أعيان المتاب والفضالء  ثم سرح إىل نيساكار سلم يزل مقيمًا 

كها على التدريس والتأليف  وتعليم اخلط وكتاكة املصاحف والدساتر حتى تايف كها 

 . ذ393عام 

 



 
 

29 

   أجهد نفسه كثريًا يف جمال اللغة  وعندما كتب قاماسه املسمى ك

ساق القااميس املاجادة يف عصره ورمبا نسخها   (1))الصحاح(

ولمنه لمثرة مطالعته وضغطه على نفسه أصيب حبالة من اجلنان  

لي جناحان كمل طائر سفمر ذات يام مع نفسه وقال: ملاذا ال يمان 

                                                                                                             
 

ثل ويهكر مع اكن مقلة كان خط اجلاذري يف نهاية احلسن  حبيث يضرب كه امل

ونظرائه. حمي أنه مات مرتديًا من سطح  وقيل: إنه تغري عقله  سقد حاول الطريان 

إذ قام كصنع جناحني من خشب وركطهما حببل  وصعد سطح داره  ونادى يف 

الناس: لقد صنعت ما مل أسبق إليه  وسأطري الساعة. سازدحم أذل نيساكار ينظرون 

 ونهض كهما  سسقط إىل األرض قتياًل.إليه  ستأكط اجلناحني 

من تصانيفه : تاج اللغة  الصحاح يف اللغة أو صحاح العركية  املقدمة يف النحا  

 كتاب يف العروض  وله شعر.

الصحاح يف اللغة: معجم لغاي من أحسن تصنيف اجلاذري وأجاد تأليفه  كناه  (1)

أوهلا  ثم النظر إىل ترتيب  على حروف اهلجاء  واالعتماد على آخر الملمة كداًل من

حروف اهلجاء عند ترتيب الفصال  وقد مسى احلرف األخري كاكًا  واحلرف األول 

سصاًل  ومل يقف عند احلرف األخري  كل نظر إىل احلرف األول  ثم  جتاوز ذلك إىل 

احلرف الثاني يف الثالثي  واحلرف الثالث يف الركاعي  واحلرف الراكع يف اخلماسي  

ان الرتتيب دقيقًا. وقد جعله يف مثانية وعشرين كاكًا  وكل كاب منها مثانية حتى يم

وعشرون سصاًل على عدد حروف املعجم  وذا كأيدي الناس اليام وعليه 

اعتمادذم  وقد اعتنى كه الفضالء  سانتخبه كعضهم ومساه )منتخب الصحاح(. 

ريق االختصار  ومساه مجع أكثر لغاته حممد كن أكى كمر كن عبد القادر الرازي كط

)خمتار الصحاح(. أخرجه إىل الفارسية كعد التلخيص الشيخ أكا الفضل حممد كن عمر 

 كن خالد املدعا جبمال الدين القرشي  سامسه كـ )الصراح من الصحاح(. 
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سأطري كهما  لهلك قلع مصراعي الباب وشدذما على يديه على 

ذيئة اجلناحني وصعد على أعلى السطح وصاح يف الناس: أيها 

الناس  إنين سأقام كعمل سريد مل يفعله أحد قبلي حلد اآلن  كما 

جئت كعلم اللغة وتفاصيلها مبا مل يأِت كه أحد  ثم قفز من السطح 

يديه كالطائر يف حماولة ساشلة للطريان  سهاى إىل  وذا حيرك

 األرض وارتطم كها كشدة  ستمسرت عظامه ومات.

إذن  املقدمات اخلاطئة الكد وأنها تعطي النتائج اخلاطئة ال 

 غري.

ونتيجة المالم ذي أنه إذا مل نفهم الطريق الصحيح للاصال 

رين عن ركب إىل أذداسنا  واتبعنا املقدمات اخلاطئة  سسنبقى متأخ

احلياة  والتقدم الهي حصل سيها  وسنمان عرضة لتلقي 

 الصفعات والضركات من ذنا وذناك  والعياذ كاهلل .

 ومن أذم مقدمات االنتصار ذا إنفاق املال ووحدة الملمة.

 التلبس بالدين

ذناك البعض ممن يتلبس كالدين ليخدع املسلمني  ويبث الفرقة  

ى كعض الدول تقام ـ كدذاء وذكاء والنزاع كينهم  ومن ذنا نر

عجيب ـ خبداع املسلمني  حيث تأخه كتطبيق ظاذري لبعض 

القاانني ال ي تتلبس مبظاذر إسالمية  وختفي وراءذا مصاحل سياسية 
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حاقدة كعيدة عن اإلسالم  ستحت شعار )وحدة الملمة( تمفر 

املسلمني  وتبث سيهم روح الطائفية  وتدعم الفمر الاذاكي 

 ي  وإن أنمرت ذلك.الطائف

وقد حتدث رئيس تلك الدولة وقال يف خطاكه: )حنن نسري على 

خطى األنبياء  ومن ينسب إلينا الاذاكية سها كهب  نعم ياجد يف 

أمتنا مهذب يدعى كالاذاكية  ولمن اسرتاتيجيتنا قائمة على جتليل 

واحرتام كل املهاذب كدون استثناء  وذها املهذب أيضًا من 

 ضمنها(. 

قبل مدة حتدث ذها الرئيس جملماعة من الشيعة وقال: )كأننا و

نقدر وحنرتم مهذب الشيعة  وذلك ألنه لا مل يمن ذها املهذب 

لبقي قسم كبري من تاريخ اإلسالم جمهااًل(  وذلك من أجل كسب 

 ودذم وتعاطفهم ولا زيفًا. 

ولمن يف مرحلة العمل ترى النظرة الطائفية حاكمة على 

 تلف اجملاالت.سياستهم يف خم



 
 

32 

 
 العزم واإلرادة بعد التوكل على هللا

إذا قمنا ـ كعد التاكل على اهلل عزوجل ـ كههين العملني 

 املهمني:

 : كهل األماال وصرسها يف سبيل اهلدف.1

 : إجياد وحدة الملمة.2

عندئه ميمن تأسيس حمامة األكثرية يف العراق  ومن ذنا يلزم 

اسري ذهين العاملني  وكث الاعي يف على املؤمنني العمل اجلاد لت

املطالبة حبقاق األكثرية  وتأسيس احلمامة صفاف األمة لضرورة 

الشيعية يف العراق املبتنية على أسس السلم والسالم  والتعددية 

واحرتام اآلخرين  وضمان حقاق األقليات  وما ذي العاامل 

املساعدة على تأسيس ذهه احلمامة وتركيزذا  وما ذي األسس 

 ال ي تبتين عليها.

عليه وتاكلنا على اهلل  سإنه  وحنن إذا أردنا ذها األمر وعزمنا

سيتحقق كإذن اهلل تعاىل  سإن التصميم والعزم على األمر ذا 

األساس  كما يقال املثل الفارسي ومضمانه: )اإلرادة تعين 

 .(1)القدرة(

                

 أصل املثل كالفارسية: )خااسنت تاانسنت است(. (1)
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نعم اإلرادة ذي االستطاعة  سبمجرد أن تتحقق اإلرادة سإن 

 ذلك يعين حتقق االستطاعة على الشيء.

إن اهلل ساض إىل املؤمن  :الصادق  وحيث يقال اإلمام

أمره كله  ومل يفاض إليه أن يمان ذلياًل  أما تسمع اهلل يقال عز 

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِينَ وجل:  ِ اْلِعزَّ   ساملؤمن يمان (1)َوّلِِلَّ

عزيزًا وال يمان ذلياًل  سإن املؤمن أعز من اجلبل يستقل منه 

 .(2)قل من دينه كشيءكاملعاول  واملؤمن ال يست

 السكاكي: قوة اإلرادة

يف التاريخ مشهارة  حيث كان كاسبًا  (3)وقصة السماكي

                

 .8سارة املناسقان:  (1)

 .89ح 1ب 93-92ص 97حبار األناار: ج (2)

أكا يعقاب ياسف كن أكي كمر كن حممد كن علي اخلاارزمي احلنفي امللقب سراج  (3)

  ذ555الدين السماكي عامل كالعركية واألدب ولد يف الثالث من مجادى األوىل عام 

خباارزم. كان من مجلة علماء دولة السلطان حممد خاارزمشاه  واملعاصرين 

تغل يف أول األمر حدادًا  سعمل كيده حمربة صغرية للخااجة نصري الدين الطاسي. اش

من حديد  وجعل هلا قفاًل عجيبًا  ومل يزن وزن تلك احملربة وقفلها عن قرياط 

واحد  سأذداذا إىل ملك زمانه  وملا رآذا امللك وندماء جملسه  مل يزيدوا على 

ذ دخل رجل الرتحيب كالرجل واإلعجاب كصنعته. سأتفق أنه كان واقفًا مع احلضار إ

آخر  سقام امللك احرتامًا لهلك الرجل وأجلسه يف مقامه. سسأل عنه سقيل: إنه من 

مجلة العلماء. سفمر مع نفسه أنه لا كان من ذهه الطائفة لمان أكلغ إىل ما كان يطلبه 
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ماذرًا يف صناعته  ويف ذات يام صنع حمربة قيمة صرف عليها من 

الاقت سنة كاملة  سهذب إلذدائها إىل امللك ليحصل على جائزة 

ويف ذها األثناء  منه  وعندما رآذا امللك سرح كها كثريًا وأثنى عليه 

دخل أحد العلماء  ساستقبله امللك حبفاوة وتقدير وترك احملربة 

جانبًا  ثم أجلس العامل إىل جانبه  وأخه حيادثه ويهتم كأمر 

السماكي وحمربته  كأنه مل يشعر كاجاده  سأثر ذها املاقف يف نفس 

السماكي أثرًا عميقًا حني رأى ممانة العلماء حتى عند امللاك  

ر يف نفسه وقال: جيب أن أصبح عاملًا  وصمم على ذلك سفم

كالرغم من تقدمه يف السن  لهلك ذذب إىل ممتب أحد املعلمني 

ليتعلم لديه العلام كالرغم من كرب سنه الهي كان يتجاوز األركعني  

سعلمه املعلم درسًا وقال لـه: احفظه إىل غد  وكان الدرس ذا: 

 دكاغة!(. )قال الشيخ: جلد الملب يطهر كال

سأخه السماكي يردده إىل صباح الغد  وعندما جاء إىل ممتب 

                                                                                                             
 

من الفضل والشرف والقبال. وخرج من ساعته إىل املدرسة لتحصيل العلام  وكان 

ه ثالثان سنة  سقضى سنني طاال يف المد والتعب إىل أن إذ ذاك قد ذذب من عمر

ستح اهلل عليه أكااب العلام واملعارف واألسنان  سحاز قصب السبق على مجيع 

. من  ذ626األماثل واألقران من العلماء واألعيان. تايف خباارزم يف أوائل رجب عام 

 رة.تصانيفه: مفتاح العلام  ومصحف الزذرة  ورسالة يف علم املناظ
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املعلم قرأه على العمس سقال: )قال الملب: جلد الشيخ يطهر 

 كالدكاغة(.

سضحك عليه مجيع من كان يف الدرس  وخرج السماكي 

على أثر ذلك وذا حزين متأمل  سهام على وجهه وذا ممتلئ حزنًا 

 منطقة جبلية  سجلس يسرتيح  سرأى ويأسًا  ساصل ذات يام إىل

أمامه منظرًا مجياًل أثر يف كيانه أثرًا عميقًا وغري مسار حياته  حيث 

رأى قطرات املاء تسقط من أعلى اجلبل على صخرة صماء صلدة  

ولمن لمثرة تاالي سقاط القطرات على ذهه الصخرة حفرت  سيها 

من ذهه  ثقبًا عميقًا  سقال يف نفسه: إن عقلي ليس كأصلب

الصخرة الصماء حبيث ال يؤثر سيه التعليم  سيجب عليَّ أن أجد 

واجتهد يف الدرس وحتصيل العلم  سهذب وأخه يدرس ويدرس 

 وجيتهد  حتى صنع من نفسه أحد أكرب علماء البالغة واألدب.

إذن على اإلنسان أن جيتهد يف حتصيل اهلدف وال ييأس  

ثرية يف العراق على رغم وذمها كالنسبة إىل تأسيس حمامة األك

صعاكتها  سعلينا أن جنتهد يف السعي وراء أذداسنا من أجل تأسيس 

احلمامة الشيعية يف العراق  وذلك ألن االنتفاضات ال ي حدثت يف 

تاريخ العراق إمنا قام كها الشيعة  والتعب والعناء والتشريد 

هم  والتعهيب والنهب والقتل والايالت إمنا حتملها الشيعة أنفس
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سلماذا ترتك احلمامة إىل غريذم  سيلزم أن يمان الشعب واعيًا  

حتى ال يستغل أعداء املسلمني من اليهاد والاذاكيني ودول الغرب  

سيستفيدوا من تضحيات الشيعة كما استفادوا من كل شيء يف 

أسغانستان والباكستان وكاقي دول العامل اإلسالمي  ويلزم أن ال 

وي القدرة واالستطاعة كعد التاكل على اهلل ننسى أن اإلرادة تسا

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم عز وجل  قال تعاىل: 

َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ 

 .(1)فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

سبحانه وتعاىل أن يسهل للشعب العراقي  ويف اخلتام نسأل اهلل

املظلام املطالبة حبقاقه املهدورة  وذلك كتأسيس احلمامة الشيعية يف 

 العراق عماًل كقانان األكثرية  مع رعاية حقاق سائر األقليات.

 َّْذَلُه  َأْسالَم َوَلْيَك يف َدْوَلة َكرمَية ُتِعزُّ ِكَها اإِلِإّنا َنْرَغُب ِإَالّلـُهم

ىل طاَعِتَك  ِإْذَلُه  َوَتْجَعُلنا سيها ِمَن الدُّعاِة َأُتِهلُّ ِكَها النِّفاَق َوَو

 .(2)ِخَرِةىل َسبيِلَك  َوَتْرُزُقنا ِكها َكراَمَة الدُّْنيا َواآلِإَواْلقاَدِة 
 

                

 .105سارة التاكة:  (1)

األعمال املشرتكة لشهر  3ب 2ف 371: صالدعاء والزيارة  لإلمام الشريازي  (2)

 رمضان.
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 من هدي القرآن الحكيم

 الحكومة اإلسلمية الشاملة:

 .(1)اسًَّة ِللنَّاِس َكِشريًا َوَنِهيرًاَوَما َأْرَسْلَناَك ِإاَل َكقال تعاىل: 

 ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُساُل اهلِل ِإَلْيُمْم وقال سبحانه: 

 .(2)َجِميعًا

ُذَا الَِّهي َأْرَسَل َرُساَلُه ِكاْلُهَدى َوِديِن وقال جل جالله: 

 .(3)اْلُمْشِرُكاَناْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْا َكِرَه 

ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِمَتاَب ِكاْلَحقِّ ِلَتْحُمَم َكْيَن وقال عز امسه: 

 .(4)النَّاِس ِكَما َأَراَك اهلُل

 :إتباع أحكام الرسول 

 .(5)َساتَُّقاا اهلَل َوَأِطيُعاِن ِإنِّي َلُمْم َرُساٌل َأِمنٌي قال تعاىل: 

                

 .28سارة سبأ:  (1)

 .158سارة األعراف:  (2)

 .33سارة التاكة:  (3)

 .105سارة النساء:  (4)

 .108 -107سارة الشعراء:  (5)
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َأيَُّها الَِّهيَن آَمُناا َأِطيُعاا اهلَل َوَأِطيُعاا الرَُّساَل َيا وقال سبحانه: 

 .(1)َوُأوِلي األْمِر ِمْنُمْم

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهلُل وقال جل جالله: 

 َوَرُساُلُه َأْمرًا َأْن َيُماَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِذْم َوَمْن َيْعِص اهلَل

 .(2)َوَرُساَلُه َسَقْد َضلًََّّ

َأِطيُعاا اهلَل َوَأِطيُعاا الرَُّساَل َواَل ُتْبِطُلاا وقال عز امسه: 

 .(3)َأْعَماَلُمْم

 ال للطواغيت:

ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُماا ِإَلى الطَّاُغاِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن قال تعاىل: 

 .(4)َيْمُفُروا ِكِه

 .(5)ُاْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُباا الطَّاُغاَت َأِنوقال سبحانه: 

َأْذَل اْلِمَتاِب َتَعاَلْاا ِإَلى َكِلَمٍة َسَااٍء  ُقْل َياوقال جل جالله: 

َكْيَنَنا َوَكْيَنُمْم َأاَل َنْعُبَد ِإاَل اهلَل َواَل ُنْشِرَك ِكِه َشْيئًا َواَل َيتَِّخَه َكْعُضَنا َكْعضًا 

                

 .59سارة النساء:  (1)

 .36 سارة األحزاب: (2)

 . :33سارة حممد  (3)

 .60سارة النساء:  (4)

 .36سارة النحل:  (5)
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 .(1)وِن اهلِل َسِإْن َتَالَّْاا َسُقاُلاا اْشَهُدوا ِكَأنَّا ُمْسِلُماَنَأْرَكاكًا ِمْن ُد

ِإنَُّهْم َلْن ُيْغُناا َعْنَك ِمَن اهلِل َشْيئًا َوِإنَّ وقال عز امسه: 

 .(2)الظَّاِلِمنَي َكْعُضُهْم َأْوِلَياُء َكْعٍض َواهلُل َوِليُّ اْلُمتَِّقنَي

 الشورى والمشاورة:

َسِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْا ُكْنَت َسّظًا َغِليَظ قال تعاىل: 

اْلَقْلِب اَلْنَفضُّاا ِمْن َحْاِلَك َساْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُذْم ِسي 

 .(3)األْمِر َسِإَذا َعَزْمَت َسَتَاكَّْل َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمَتَاكِِّلنَي

َوالَِّهيَن اْسَتَجاُكاا ِلَركِِّهْم َوَأَقاُماا الصَّاَلَة وقال سبحانه: 

 .(4)َوَأْمُرُذْم ُشاَرى َكْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُذْم ُيْنِفُقاَن

 أهداف الحاكم المسلم:

ِإْن ُأِريُد ِإاَل اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْاِسيِقي ِإاَل قال تعاىل: 

 .(5)ِه َعَلْيِه َتَاكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُبِكاللَّ

                

 .64سارة آل عمران:  (1)

 .19سارة اجلاثية:  (2)

  .159سارة آل عمران:  (3)

 .38سارة الشارى:  (4)

 .88سارة ذاد:  (5)
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اَل َخْيَر ِسي َكِثرٍي ِمْن َنْجَااُذْم ِإاَل َمْن َأَمَر وقال سبحانه: 

 .(1)ِكَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َكْيَن النَّاِس

ِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا األَماَناِت ِإَلى وقال جل جالله: 

 .(2)َأْذِلَها َوِإَذا َحَمْمُتْم َكْيَن النَّاِس َأْن َتْحُمُماا ِكاْلَعْدِل

ِإنََّما اْلُمْؤِمُناَن ِإْخَاٌة َسَأْصِلُحاا َكْيَن َأَخَاْيُمْم وقال عز امسه: 

 .(3)َواتَُّقاا اهلَل َلَعلَُّمْم ُتْرَحُماَن

                

 .114سارة النساء:  (1)

 .58سارة النساء:  (2)

 .10سارة احلجرات:  (3)
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 من هدي السنة المطهرة

 

 الحكومة اإلسلمية الشاملة:

 قال: عن أمري املؤمنني 

 َسَبَعَث اللَُّه ُمَحمَّدًا  ِكاْلَحقِّ ِلُيْخِرَج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة

 .(1)اأَلْوَثاِن ِإَلى ِعَباَدِتِه  َوِمْن َطاَعِة الشَّْيَطاِن ِإَلى َطاَعِتِه

 قال: وعن علي 

  َوَأْمٍر َقاِئٍم  اَل َيْهِلُك ِإنَّ اللََّه َكَعَث َرُسااًل َذاِديًا ِكِمَتاٍب َناِطٍق

 .(2)َعْنُه ِإالَّ َذاِلٌك

 قال: وعن أكي عبد اهلل 

 إن اهلل تبارك وتعاىل أعطى حممدا  شرائع ناح وإكراذيم

 .(3)وماسى وعيسى 

 

                

 .147ة: اخلطب البالغ نهج  (1)

 .169البالغة: اخلطب  نهج  (2)

 .1كاب الشرائع ح 17ص 2المايف: ج (3)
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 في أمر الوالية: إتباع أحكام الرسول 

 قال: عن النيب 

ِلي َوِزيرًا  اللهم إني أقال كما قال أخي ماسى: اللهم اْجَعْل

ِمْن َأْذِلي  عليًا اْشُدْد ِكِه َأْزِري  َوَأْشِرْكُه ِسي َأْمِري  َكْي ُنَسبَِّحَك 

 .(1)َكِثريًا  َوَنْهُكَرَك َكِثريًا  ِإنََّك ُكْنَت ِكنا َكِصريًا

من كنت مااله سهها علي مااله  قال:  وعن رسال اهلل 

ر من نصره  واخهل اللهم وال من وااله  وعاد من عاداه  وانص

 .(2)من خهله

علي خري من أترك كعدي  سمن أطاعه قال:  وعن النيب 

 .(3)سقد أطاعين  ومن عصاه سقد عصاني

 ال للطواغيت:

 قال: عن النيب 

من أرضى سلطانًا جائرًا كسخط اهلل خرج من دين اهلل(4). 

                

 .116ح 61ب 148ص 38حبار األناار: ج (1)

 .2اجمللس الساكع ح 58أمالي املفيد: ص (2)

 .15ح 56ب 10ص 38حبار األناار: ج (3)

 .21223ح 11ب 153ص 16الشيعة: ج  وسائل (4)
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أركعة من قااصم الظهر: إمام يعصي قال: وعن النيب 

 .(1)طاع أمرهاهلل وي

من خف لسلطان جائر كان قرينه يف قال:  وعن النيب 

النار  ومن دل سلطانًا على اجلار قرن مع ذامان  وكان ذا 

 .(2)والسلطان من أشد أذل النار عهاكًا

اتََّخذُوا أَْحباَرهُْم قال: يف قال اهلل:  وعن أكي جعفر 

 ِ ا ِمْن ُدوِن ّللاَّ واهلل ما صلاا هلم    قال: (3)َوُرْهبانَُهْم أَْربابا

 . (4)وال صاماا  ولمن أطاعاذم يف معصية اهلل

 الشورى والمشاورة:

 اسرتشدوا العاقل وال تعصاه قال:  عن النيب 

 .(5)ستندماا

 .(6)إذا عزمت ساستشرقال:  وعن أمري املؤمنني 

                

 .3ح 3ب 230ص 100حبار األناار: ج (1)

 عقاب جممع عقاكات األعمال. 281األعمال: ص ثااب  (2)

 .31سارة التاكة:  (3)

 .33406ح 10ب 133ص 27الشيعة: ج وسائل  (4)

 .252اجمللس السادس ح 153للطاسي: ص  األمالي (5)

 .10050مدح املشاورة ح 1ف 4ب 6ق 441غرر احلمم ودرر الملم: ص (6)
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وشاور يف أمرك الهين قال:  وعن اإلمام الصادق 

 .(1)وجلخيشان اهلل عز

سإن املشارة مباركة  قال قال:  وعن اإلمام أكي جعفر 

َساْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوشاِوْرُذْم ِسي اهلل لنبيه يف حممم كتاكه: 

 .(2)...(3)اأَلْمِر

 أهداف الحاكم المسلم: 

 قال: عن أمري املؤمنني 

ِّي ُأِريُدُكْم ِللَِّه َوَأْنُتْم ُتِريُدوَنِني َوَلْيَس َأْمِري َوَأْمُرُكْم َواِحدًا  ِإن

ألَِْنُفِسُمْم. َأيَُّها النَّاُس  َأِعيُناِني َعَلى َأْنُفِسُمْم  َواْيُم اللَِّه أُلْنِصَفنَّ 

اْلَمْظُلاَم ِمْن َظاِلِمِه  َوأَلُقاَدنَّ الظَّاِلَم ِكِخَزاَمِتِه َحتَّى ُأوِرَدُه َمْنَهَل 

 .(4)َن َكاِرذًااْلَحقِّ َوِإْن َكا

الهَِّليُل ِعْنِدي َعِزيٌز َحتَّى آُخَه قال: وعن أمري املؤمنني 

 .(5)اْلَحقَّ َلُه  َواْلَقِايُّ ِعْنِدي َضِعيٌف َحتَّى آُخَه اْلَحقَّ ِمْنُه

                

 .9615ح 21ب 344-343ص 8الاسائل: ج مستدرك  (1)

 .159سارة آل عمران:  (2)

 .34ح 48ب 103ص 72حبار األناار: ج (3)

 .136البالغة: اخلطب  نهج  (4)

 .37البالغة: اخلطب  نهج  (5)
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 قال: وعن اإلمام احلسني 

 اللهم إنك تعلم أنه مل يمن ما كان منا تناسسًا يف سلطان  وال

سضال احلطام  ولمن لنري املعامل من دينك  ونظهر  التماسًا من

اإلصالح يف كالدك  ويأمن املظلامان من عبادك  ويعمل 

 .(1)كفرائضك  وسننك وأحمامك

 

  ه1411/ ذي احلجة / 13
 قم املقدسة
 حممد الشريازي

                

 يف األمر كاملعروف والنهي عن املنمر. من كالمه  239العقال: ص حتف  (1)
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