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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َد هللام َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجم 
 َأْن يُْذَكَر فميَها اْْسُُه 
َا   َوَسَعى ِفم َخرَاِبم

 أُولَئمَك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها 
ْزٌي  نـَْيا خم  إمالَ َخائمفمنَي ََلُْم ِفم الدُّ
رَةم َعَذاٌب َعظميمٌ   َوََلُْم ِفم اآَلخم

 
 
 

 صدق هللا العلي العظيم
                      

 114: سورة البقرة
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...
 ...وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان مفـــاهيم اإلســـالم ومباقئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 
اإلنســان ِف كــو شــجونه وجزئيــات حياتــه وتتــدخو مباشــرة ِف حــو مجيــع أزماتــه ومشــكالته ِف 

 احلرية واألمن والسالم وِف كو جوانب احلياة..
إىل احليــاةو وبلــورة الةقافــة الدينيـــة والــتعطا الشــديد إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األصــيلة 

 احلّية.
وبث الوعي الفكري والسياسي ِف أبناء اإلسـالم  كـي يتمكنـوا مـن رسـم خريطـة املسـتقبو 

 املشرق أبهداب اجلفون وذرف العيون ومسالت األانمو..
كــو ذلــك قفــع املجسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 

احة املرجع الديين آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )أعلـى هللا قرجاتـه  ألقاها ْس
 ِف ظـــروف وأزمنـــة  تلفـــةو حـــوا  تلـــف شـــجون احليـــاة الفرقيـــة واالجتماعيـــةو وقـــد راجعهـــا 

وألــاف عليهــاو فقمنــا بطباعتهــا مســاشة منـــا ِف نشــر الــوعي اإلســالمي وســّدا  لــبعض الفـــرا  
 قي ِف اجملتمع من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..العقائدي واألخال

 وذلك انطالقا  من الوحي اإلَلي القائو:
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 َ َمُهمإ ِإَعا رََجُعوووا ِإلَوويإِهمإ َلَعلَُّهوومإ َ إووَ رُو يِن َولِيُنووِ رُوا قَووووإ لِيَوتَوَفقَُّهوووا ِ  الوودِِ
الــذي هــو  (1)

مــةو ووجــوب رجــو  اجلاهــو أصــو عقالئــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التفقــه ِف الــدين وإنــذار األ
 إىل العامل ِف معرفة أحكامه ِف كو مواقفه وشجونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ بَوا ِِ ورإ  َُ ُنولَِّووَن الَّوِ يَن هللَاووَداهللُاُم هللاُ   فَوَبشِِ َسوَن ََ فَويَوتَِّبُعووَ  َنحإ وَتِمُعوَ  الإَقوووإ الَّووِ يَن َيسإ
لإَبا ِ الَ  اَوُنولَََِّن هللُامإ ُنوُلو 

(2). 
إن مجلفــات ْساحــة آيــة هللا العظمــى الســيد حممــد احلســيين الشــريازي )أعلــى هللا قرجاتــه  

 تتسم مبا يلي:
التنــوّ  والشــمولية ألهــم أبعــاق  احليــاة واإلنســانو لكولــا إنعكاســا  لشــمولية اإلســالم  نواًل:
 العزيز..

علــوم اإلســالم امل تلفــةو  فقــد أفــاا يراعــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــ مة ِف شــى
أخـذا  مـن موسـوعة الفقـه الــيت بلئـ  املائـة والسـتني ضلـدا و حيــث تعـد إىل اليـوم أكـ  موســوعة 
علمية استداللية فقهيةو مرورا  بعلوم احلديث والتفسـري والكـالم واألصـوا والسياسـة واالقتصـاق 

كتــب املتوسـطة والصــئرية الــيت واالجتمـا  واحلقــوق وسـائر العلــوم احلديةــة األخـرا.. وانتهــاء  ابل
   مجلفا .1250تتناوا  تلف املواليع واليت تتجاوز مبجموعها  )

 األصالة  حيث إلا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤا واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكو األمة اإلسالميةو ومشاكو العامل املعاصر. اثلثاً:
لـــــذوي االختصـــــاص  كــــــ)األصوا   التحـــــدة بلئـــــة علميـــــة رصـــــينة ِف كتاابتـــــه  رابعووووواً:

و)القــانون  و)البيــع  وغريهــاو وبلئــة والــحة يفهمهــا اجلميــع ِف كتاابتــه اجلماهرييــةو وبشــواهد 
 من واقع احلياة اليت نعيشها.

احـو نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا لنشر ما بقي من مجلفـات اإلمـام الشـريازي الر 
 و وإخراجــه إىل النــور  لنــتمكن مــن إكمــاا سلســلة إســالمية كاملــةو تنقــو إىل األمــة وجهــة

نظر اإلسالم جتاه  تلف القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب والح وبسـي... إنـه 

                                                        

 .122سورة التوبة:   1)
 .18-17سورة الزمر:   2)
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 ْسيع ضيب.
 

  مجسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 5951/13بريوت لبنان ص.ب: 
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 محن الرحيمبسم هللا الر 
احلمــد ر رب العــاملني والصــالة والســالم علــى نبينــا حممــد وآلــه الطيبــني الطــاهرينو واللعنــة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
 
 

 اتريخ العراق احلديث
 

ِمِنيَ قاا هللا العظيم ِف حمكم كتابه الكرمي:  َفُع الإُمؤإ َرى تَونوإ َوعَكِِرإ فَِإ َّ ال ِِكإ
(3). 

 حبةنا يدور حوا بعدين:
 البعد األوا:  ة عن اتريخ العراق.

 والبعد الةاين: حوا كيفية رفع املعاانة عن العراق.
م  يعتــ  1917كــان احــتالا العــراق وســقوع بئــداق علــى يــد القــوات ال يطانيــة ِف عــام )
يشـــكو النهايـــة رمـــزا  لســـقوع احلضـــارة اإلســـالمية ِف نظـــر االســـتعمارو )وكـــان احـــتالا العـــراق 

 والئاية لةالثة قرون من النشاع ال يطاين ِف الشرق األوس. .
إن سيطرة االستعمار كان  تعـين فـرا اَليمنـة علـى كـو املنطقـة املمتـدة مـن القفقـا  إىل 
البحــــر األبــــيض املتوســــ... وإىل اجللــــيل وجنــــوب اجلزيــــرة العربيــــة  ألن العــــراق يشــــّكو مفتــــاة 

و وكــان احــتالا العــراق ابلــذات يعــين لالســتعمار حصــوله علــى الشــرق األوســ. وقلبــه النــابض
سوق جتارية لتصريف منتجاته الصناعيةو وحصوله على أرا غنيـة ابلبـلوا واملعـاقن والةـروات 
الزراعيـة األخـراو بـو كـان يعـين لديـه أكةـر مـن ذلـك وهـو حصـوله علـى ِمـر بـري يصـو البحـر 

لك طريــق مواصــالت اَلنــد أو رمــي آابر الــنف. و ويــجمّمن بــذ(4)األبـيض املتوســ. جلــيل البصــرة

                                                        

 .55سورة الذارايت:  (3)
 .اجلليل العريب (4)
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 ِف عّباقان.
حيث قاا: إن املناطق االسلاتيجية ِف الشرق األوس. تقع  (5)وقد اعلف بذلك أحدهم

ِف بئــداقو وقــد اســتطعنا ابحــتالا العــراق أن نرّكــز أنفســنا ِف العــامل اإلســالميو وبــذلك منعنــا 
 جتّمع املسلمني لدان ِف الشرق األوس..

هــذا هــو جانــب مــن أشيــة العــراق االســلاتيجية.. ولكــن ســجاال  قــد يطــرة: هــو كــان  إذنو
 ابستطاعة بريطانيا أن تستويل عليه مبوافقة الشعب؟

واجلــواب علــى ذلــك نقــوا: إن بريطانيــا لــو مل تلجــأ إىل أســاليب املكــر واجلــدا و وتقضــي 
واألملو مل تســــتطع ذلــــكو علــــى روة املقاومــــة اإلســــالمية ابســــتئالا املشــــاعر والقهــــر والعــــذاب 

حيث إلم حـى ِف السـاعات األخـرية مل يتوقفـوا عـن التنكيـو ابلشـعب واالعتـداء علـى حرماتـه 
ومقدســاتهو ومارســوا العنــف واإلرهــاب حــى مــع بعــض رجــاا القبائــو الــذين جــاؤوا لنصــرهتمو 

: (6)اقهتمفتقدم  بريطانيا للفع شعار )التحرير  و)انقاذ الشعب العراقي و حيث قـاا أحـد قـ
 .«لقد جئنا حمررين ال فاحتني»

 إن الشعب العراقي مل يلقم السالة إال بفعو هذه الوعوق امل اقعة.. 
ونقوا: إن االسـتعمار لـو احتـو بـالقان عسـكراي  فقـ.و لكـان مـن السـهو إخراجـهو ولكنـه 
ووفــق خّطــة حمكمــة قخــو إىل بعــض النفــو  الضــعيفة وذوي العقــوا املريضــةو بــو وإىل بعــض 

لقاقة أيضا و فأصبح جزءا  من الوجوق الفكري واالجتماعي لبعض املسلمنيو فاستقّر به املقـام ا
 وصار من الصعب إخراجه.

لقــد اســت دم االســتعمار الئــريب كــو وســيلة ِمكنــة إللئــاء ش صــية األمــة اإلســالمية  كــي 
وره ـ يعامـو اجلميـع تتحوا إىل )أمة ال وزن َلا و فتدور ِف فلكه بال إراقة وال اختيارو وهو ـ بد

بــال رمحــة وال شــفقة ويســت دم هــذه الش صــية وهــذه األمــة لتحقيــق م ربــه وأطماعــه وبشــكو 
 مستمر.

                                                        

وهو )آرنولد ويلسن  الذي كان آنذاو وكيو احلاكم امللكيو ويشـئو منصـب املنـدوب السـامي ال يطـاين ِف العـراق.  (5)
وقاا بطر  األك   ـ أحـد قـاقة روسـيا قبـو احلـرب العامليـة األوىل ـ مبينـا  أشيـة منطقـة اجللـيل والشـرق األوسـ. فقـاا: 

 ةو رأ  اجلليل وأقرب املواقع إليه.)من ميلك اجلليل ميلك العامل . والعراق مي
القائو هو )اجلنراا ستانلي موند  قائد اجليوش ال يطانية اليت احتل  بئداقو انظر احلقائق الناصعة ِف الةورة العراقية  (6)

 م .1920سنة )
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ولوال الئفلة واجلموق الطويو ـ اليت مرت علـى األمـة اإلسـالمية ِف العهـد العةمـاين ـ مل يكـن 
ـ أن جيـّرق األمـة  االستعمار قاقرا  على أن يفعو مـا يريـدو ولكنـه اسـتطا  ـ بـدهاء ومكـر وخبـث

 من أسلحتها الواحد تلو اآلخر مث يقوقها ِبدوء وبكو طواعية وقياقة سهلة حنو املسلخ.
إذ أنــه ِف البدايــة ســلب األمــة ســالة الفكــر والعقيــدة حيــث غــزا األمــة ثقافيــا و مث ســلبها 
 سالة االقتصاقو حيـث جعلهـا أمـة  كـو أكةـر ِمـا تنـتل بـو وأمـة مسـتهلكةو مث سـيطر عليهـا
سياســيا و حيــث بــث فيهــا حكــام جــور وطئــاة ظلمــةو واغتصــب منهــا حــى قطعــة األرا الــيت 
تسكن عليهاو فاحتـو املواقـع االسـلاتيجية ِف املنطقـة  كـي يسـهو عليـه لـرِبا مـى أراقو ومـى 

 ما طالبته األمة حبقوقها املشروعةو كاحلرية واالستقالا وما أشبه. 
 املقاومة اإلسالمية

الركائز اليت جعلها االستعمار ال يطاين كمحـور أساسـي يرتكـز عليـه للبقـاء ابلرغم من كو 
ِف بـــالقان اإلســـالميةو فـــ ن املســـلمني قـــاوموا االحـــتالا اإلنكليـــزيو وكـــان علـــى رأ  القـــوات 
املناهضــة لالســتعمار العشــائر العراقيــةو بقيـــاقة علمائهــا األعــالم ِف النجــف األشــرف وكـــربالء 

 .(7)املقدسة وبئداق وسامراء
وأمـــا بعـــد ســـيطرة بريطانيـــا علـــى العـــراقو حيـــث مل تســـتقر األولـــا  السياســـيةو اســـتمرت 
مقاومـة احلكـم اإلنكليـزي املباشـر.. فانطلقـ  ثـورة العشـرين بقيـاقة العلمـاء املراجـع مـن كــربالء 
املقدســــة والنجــــف األشــــرف والكاظميــــةو إال أن قهــــاء اإلنكليــــز إلــــافة إىل قــــوهتم العســــكرية 

دئـــــة األولـــــا  ابالســـــتعانة بعمالئهـــــم مـــــن بعـــــض أهـــــو الـــــبالق املتعـــــاونني مـــــع مّكـــــنهم مـــــن هت
 .(8)االستعمار

                                                        

زا حممـد تقـي الشـريازيو ومن أبرز العلماء األعالم الذين جاهدوا وشاركوا ِف مواجهة الئـزو ال يطـاين هـم: اإلمـام املـري  (7)
والســـيد حممـــد ســـعيد احلبـــويبو و آيــــة هللا الســـيد كـــاظم اليـــزقيو وآيـــة هللا الشــــيخ مهـــدي اجلالصـــيو والســـيد مهــــدي 
احليـــدريو وآيـــة هللا شـــيخ الشـــريعة األصـــفهاينو والســـيد مصـــطفى الكاشـــاينو والســـيد علـــي الـــداماقو وقـــد بلـــ  عـــدق 

آالف فــار  والتحــق ِبـم ســتمائة فـار  مــن اجملاهـدين األكــراق. انظــر  اجملاهـدين أكةــر مـن ثالثــني ألـف راجــو وعشـرة
م و واتريـخ العــراق السياســي 1924-1900احلقـائق الناصــعة لةـورة العشــرينو واتريــخ التحـرو اإلســالمي ِف العــراق )

 .141ص 2املعاصر ج
م و حيـث 1920/  ه1338م )ثورة العشرين: هي ثورة عارمة لد االحتالا اإلنكليـزي للعـراق انطلقـ  شـرارهتا عـا (8)

والـــذي كـــان املرجـــع األعلـــى للطائفـــةو فتـــواه الشـــهرية لـــد  اصـــدر قائـــد الةـــورة اإلمـــام الشـــيخ حممـــد تقـــي الشـــريازي 
التواجــد اإلنكليــزي ِف العــراق ِمــا الــطر اإلنكليــز لل ــروج ابجليبــة واالنكســارو وهــذا نــق الفتــوا: )مطالبــة احلقــوق 
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ِف لــمن مطــالبتهم رعايــة الســلم واألمــنو وجيــوز َلــم التوســو ابلقــوة الدفاعيــة إذا  واجبــة علــى العــراقيني وجيــب علــيهم
م ونتائجهــــــــا: 1920امتنــــــــع اإلنكليــــــــز عــــــــن قبــــــــوا مطــــــــالبهم  انظــــــــر احلقــــــــائق الناصــــــــعة ِف الةــــــــورة العراقيــــــــة ســــــــنة 

 .195_192ص
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 الصراع بي نمريكا وبريطانيا
 

ــــدفع  أمريكــــا لتصــــفية املســــتعمرات  ــــة أوزارهــــاو ان ــــة الةاني بعــــد أن ولــــع  احلــــرب العاملي
دق الوجــوه جعــو طريــق ال يطانيـةو فحاولــ  الــدخوا إىل العــراق.. إال أن النفــوذ ال يطـاين املتعــ

ـ أحــد رمـوز بريطانيــا ِف العـراق وِف العــامل  (9)أمريكـا صـعب املســالكو فقـد كــان نـوري الســعيد
 العريب ـ إحدا العقبات الك ا أمام التسلو األمريكيو ولذا حاول  أمريكا اغتياله.

 ومل تنجح حماوالت أمريكـا لـدخوا العـراق إال بشـكو جزئـيو مث كـان انقـالب عبـد الكـرمي
الــذي اكتشــف  بريطانيــا بعـد مــدة مــن ِمارســة الســلطة ألـا مل تعةــر فيــه علــى العميــو  (10)قاسـم

 الذي تريدو فسحب   ييدها له.
م  الذي محو تناقضـا  ِف طياتـه إذ حـاوا 1963وجنح اإلنكليز بتقوية مركزهم ابنقالب ) 

                                                        

م  1958-1930ام )م و أصــبح رئيســا  للــوزراء بــني عــ1888نــوري ســعيد صــاي الســعيد مــن مواليــد بئــداق عــام ) (9)
ألربــع عشـــرة قورةو ووزيـــرا  للـــدفا  ِف ةـــو عشـــرة قورةو ووزيــرا  لل ارجيـــة ِف إحـــدا عشـــرة قورةو ووزيـــرا  للداخليـــة ِف 
قورتني. وهو أحد أك  عمالء بريطانيا فـي العامل العريبو حتـالف مـع اإلجنليــزو جعــو العــراق لـمن التكـتالت الدوليـة 

عمار وسوقا  ملنتجات الدوا االستعمارية ومصدرا  ملواقه اجلام. أسو ِف اجلمسـينيات حـزب والتبعية االقتصاقية لالست
االحتــاق الدســتوري لــدعم وزارتــهو وكــان حزبــه وحــزب صــاي جــ  )األمــة االشــلاكي  ال ظتلفــان مــن الناحيــة التنظيميــة 

املوايل لإلجنليزو وكاان يتنافسان أحيـاان   والفكرية عن بعضهماو فاالثنان مواليان لإلجنليز وأغلب أعضائهما من القطا 
متــوز وقيــو  14م  إثــر انقــالب 1958وظتلفــان ِف بعــض املســائو الداخليــة. انتحــر ةطــالق النــار علــى نفســه عــام )

 قتو.
م  وتـدرَّج 1932التحـق ابلكليـة العسـكرية ِف )م . 1914عبد الكرمي قاسم حممد بكر الزبيدي ولد ِف بئـداق عـام ) (10)

متــوز عــام  14م . قــام ابنقــالب عســكري عــام ِف )1956انتمــى لتنظــيم الضــباع األحــرار عــام )تــب العســكريةو ِف الر 
م  وأطــاة ابحلكــم امللكــيو فقتــو أغلــب أفــراق العائلــة امللكيــة مبــا فــيهم امللــك فيصــو الةــاينو وأعلــن احلكــم اجلمهــوري 1958
دفا  ابلوكالـة لـةالة قوراتو ألئـى املظـاهر الدميقراطيـة  ضلـو السـياقة وتـرأ  ضلـو الـوزراء إلـافة إىل وزارة الـوشكو 

كال ملـــان والتعدقيـــة احلزبيـــة مـــا عـــدا احلـــزب الشـــيوعي الـــذي ألـــحى احلـــزب ا بـــب للســـلطةو وألئـــى احلكـــم املـــدين 
وألح  البالق خالية من الدستور تعرا خالا حكمه إىل عدة حمـاوالت انقالبيـةو تعـرا النقـالب عسـكري قبـره 

عـارف مـع ضموعـة مـن الضبّــاع البعةيـني أمةـاا أمحــد حسـن البكـر وصـاي مهـدي عّمـاش وغـريهم وذلـك  عبد السالم
 م و أعدم رميا ابلرصاص مع بعض رفاقه ِف قار اإلذاعة.1963عام )
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ولكنـه انقلــب  فشـاركه ِف احلكـمو (11)حـزب البعـث االسـتفاقة مـن اسـم )عبــد السـالم عـارف 
عليهم إذ كان مرتبطا  بعمالء أمريكا ِف املنطقة حسـب بعـض التحاليـو السياسـية. وجـاء بعـده 

. مث متكن  بريطانيا من الت لق من عمالء أمريكـا ِف االنقـالب (12)أخوه عبد الرمحن عارف
 م  الذي جاء ابلبعةيني إىل احلكم اثنية.1968العسكري ِف الةالثني من متوز سنة )

                                                        

م و كان مـن أعضــاء تنظـيم )الضـباع األحـرار و 1921عبد السالم حممد عارفو من مواليد مدينة الرماقي عام ) (11)
متـوز  ِف اإلطاحـة ابلنظـام امللكـيو وبعـد اختالفـه مـع عبـد الكـرمي  14مع عبد الكرمي قاسم عام فـي إنقـالب ) اشتـرو

األملانيـة. ألقــي القـبض عليــه بتهمـة التــ مر وصــدر حكــم اإلعــدام  العاصمـــةقاسـم أقصــي مـن مناصــبهو فعـنّي ســفريا  فــي 
قــاق انقــالاب عســـكراي  علــى عبــد الكــرمي قاســم مبعاونـــة عليــه وعفــي عنــه بعــد أن قضـــى أكةــــر مـــن ســنتني ِف الســجن. 

م .  اّتسـم حكمـه بــالكب  واإلرهـاب والعنصـريةو واهـتم 1963شـباع عـام  8البعةيني فأصبح رئيسـا  للجمهوريـة ِف )
بتعيـني األقـارب وأبنـاء العشـرية والبلـد ـ كمـا هـو شـأن أغلـب الطئـاة ـ ِف إسـناق املناصـب ألقـرابئهم بئـض النظـر عـن 

جهـــالت والقابليــات والكفــاءات واشــتهر ابلتعصــب املــذهتو يقـــوا الــدكتور ســعيد الســامرائي عــن عبــد الســالم مـــا امل
نصه: )كان هذا الرجو الرتمو رؤية الشيعيو حى أنه قطع زايرته لشركة التأمني الوطنية يوما  ألنه وجـد أن مـدراءها 

و والـذين تبـوءوا هـذه املناصـب بكفـاءهتم ِف هـذه املهنـة الـيت ورؤساء أقسامها وشعبها هم إما من الشيعة أو املسيحيني
م  وأقصــاهم مــن وزارتــهو 1963ال حتتمــو ولــع غــري الكــفء فيهــا . انقلــب علــى رفاقــه البعةيــني بعــد انقــالب عــام )

وأصـدر كتـااب  لـّدهم ْسّـاه املنحرفـونو وصــمهم بكـّو قبـيح مـن قبيـو الشـذوذ اجلنســي والسـرقة ومـا إىل ذلـك. قتـو مــع 
 م  إثر سقوع طائرته قرب البصرة نتيجة ولع قنبلة فيها.1966دٍق من الوزراء ِف عام )ع

م و انضــم إىل تنظـيم الضـباع األحــرار اصـبح رئيســا  للجمهوريـة عــام 1916عبـد الـرمحن حممــد عـارف و ولــد عـام ) (12)
لتمييــز الطائفــي والعنصـرية م  بعد مقتو شقيقه عبد السالم. اّتسم حكمه ابلتدهور االقتصاقي واملعاشـي واب1966)

وكـــان يتــأثر اب يطــني بــه ويةـــق ِبــمو ويتبــم عــاقة رأي آخـــر مــن يقابلــه. حنــي عـــن الســلطة بعــدما أوعــزت امل ـــابرات 
األمريكيـــة وال يطانيـــة إىل عبـــد الـــرزاق النـــايف وإبـــراهيم الـــداوق وأمحـــد حســـن البكـــر بتئيـــري الســـلطة ِف العـــراق فقـــاموا 

 م  ونفي إىل تركيا.1968متوز عام  17ابنقالب عسكري ِف )
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  13)من البكر إىل صدام
 

ِسُبو َ قاا تبارو وتعاىل:  وََكَ ِلَن نُوَوّلِِ بَوعإَض الظَّاِلِمَي بَوعإضاً ِبَا َكانُوا َيكإ
(14) . 

خشـــي االســـتعمار األمريكـــي وال يطـــاين مـــن ميوعـــة األولـــا  السياســـية أايم حكـــم عبـــد 
ا واجملـيء حبّكـام َلـم مـن ِف العـراقو فاتفقـا علـى الـت ّلق منهمـ (15)الرمحن عارف وطاهر رـى

مظــــاهر التأييــــد مــــا يكفــــي لتمريــــر امل ّططــــات االســــتعمارية.. فجــــاء إىل الســــلطة خلــــي. مــــن 
وكــــان مواليــــا  ألمريكــــا وميةــــو امتــــداق العهــــد الســــابقو  (16)العمــــالء أمةــــاا عبــــد الــــرزاق النــــايف

 الذي كان عميال  ل يطانيا. (17)والبكر
                                                        

  صـــدام التكـــرييتو الطـــاغوت الـــذي صـــاغه الئـــرب وفـــق متطلبـــات املنطقـــة وظروفهـــا السياســـيةو وحـــاف  علــــى أمنــــه 13)
م  ِف قريــة العوجــة جنــوب تكريــ و انتمــى إىل 1939الش صــي فـــي أقق الظــروف وأحلــك اللحظــاتو ولــد عــام )

م  هــرب 1959ب ِف حماولــة فاشــلة ِف اغتيــاا عبــد الكــرمي قاســم عــام )حــزب البعــث واشــلو مــع بعــض عناصــر احلــز 
م . وقـام بنفسـه ابقصـاء عبـد الـرزاق النـايف وإبـراهيم 1968متوز  17إىل سوراي ومنها إىل مصرو اشلو ِف انقالب )

د أن أقصـــى م  أصـــبح رئيســـا  للجمهوريـــة بعـــ1979الـــداوق اللـــذين كـــان َلمـــا قورا  رئيســـيا  ِف جنـــاة الةـــورة. وِف عـــام )
البكــر عــن احلكــم ومــنح نفســه رتبــة مهيــب ركــن. وقــام بتصــفية ضموعــة كبــرية مــن قــاقة حــزب  البعــث الــذين حــاولوا 

م  فانـدلع  حــرب اجللـيل األوىل واسـتمرت نــان سـنواتو احتـو الكويــ  1980إزاحتـه عـن السـلطة. هــاجم إيـران )
بقيــاقة أمريكـا بتــدمري العـراق وولــعه حتـ  حصــار  م  فانـدلع  حــرب اجللـيل الةانيــةو فقامـ  قــوات احللفـاء1990)

طويو األمد. انتفض الشعب فقمع صدام انتفالة الشعب بوحشية ال مةيو َلاو فقد قدرت أعداق مـن قتلـوا وأعـدموا 
 ألف عراقي.  300واختفوا ما يزيد على 

 .129سورة األنعام:  (14)
 ات منها ِف حكومة عبد السالم عارف.طاهر رى التكرييت: رئيو وزراء العراق ِف أربع قور  (15)
م  مث اعتقـو مـع ضموعـة أخـرا مـن قبـو صـدام والبكـر وذلـك ِف 1968عبد الـرزاق النـايف: أحـد قـاقة انقـالب ) (16)

 م  أي بعد أايم قالئو من اشلاكه ابالنقالب األوا.1968متوز  30)
وزراء فــي حكومـة عبـد السـالم عـارفو مثّ م  تقلّـد منصـب رةسـة الـ1914أمحد حسن البكر من مواليد تكري  ) (17)

م  إثـر انقـالب قبـره علـى عبــد 1968متـوز عـام  17/ ه1388منصـب رئـيو اجلمهوريـة ِف العشـرين مـن ربيـع الةــاين )
الرمحن عارفو ومنح نفسـه رتبة مهيب ـ مشري ـ بعد االنقالبو منح أقرابءه وأصهاره وأبنـاء عشـريته وبلدتـه رتبـا  عاليـة 

حتكم  الطائفية والعصبية ِف زمانـه وتـدهورت الزراعـة وتـرّقت الصـناعة وملئـ  السـجون ابجملاهـدين  قون استحقاق.
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ليبـدوان   «حـزب البعـث»و «القـوميني العـرب»: وقد أراق االستعمار أن يستعمو واجهتني
كقاعـــدة شـــعبية إلســـناق الســـلطة اجلديـــدةو وســـرعان مـــا  لّـــق عمـــالء بريطانيـــا مـــن عمـــالء 

 .(18)األمريكان خالا ثالثة عشر يوما  
وكان من أهم املهمـات االسـتعمارية الـيت جـاء ِبـا العهـد اجلديـد: لـرب احلركـة اإلسـالمية 

بـدأت تظهـر علـى السـاحة السياسـية بشـكو جـاّق ورزيـن وهـاق  حتـ  الشيعية ِف العـراق الـيت 
توجيهات بعض املراجع األعالم ِف النجـف األشـرف وكـربالء املقدسـةو وبـدءوا ابلتضـييق علـى 

و وسار احلكم اجلديد ِف تطبيق السياسة االستعماريةو وتفّرق ِبذا (19)املرحوم السيد احلكيم 
 (20) عمالء بريطانيا ِف العراق يعاونـه حـرقان التكـرييتاحلكم أمحد حسن البكر الذي هو أك 

                                                                                                                                                               

واألحـــرار . عـــرف بلجمـــه وغـــدره حـــى أبصـــدقائهو حنـــي عـــن احلكـــم إثـــر انقـــالب قبـــره عليـــه زميلـــه ِف اإلجـــرام صـــدام 
صـدام حبقنـة ترفـع نسـبة السـكر لديـه  عامـا  . قتلـه 11م  بعد أن حكـم العـراق 1979متّوز عام  16التكرييت بتاريخ )

 م .1982بواسطة الدكتور صاقق علوشو وذلك عام )
 م.1968متوز  30إشارة إىل ما يسمى ثورة  (18)
ِف  آية هللا العظمى املرجع الـديين الكبـري السـيد حمسـن بـن مهـدي بـن صـاي بـن أمحـد الطباطبـائي احلكـيمو ولـد  (19)

  وعمـــره آنــذاو ســ  ســـنوات  ه1312جبيــو بلبنــانو تـــوِف والــده عــام )م  ِف بلــدة بنـــ  1889/  ه1306)شــواا 
والـذي يكـ ه بعشـر سـنواتو لتتـوىل األم واألب الكبـري  وتركه مع والدته وأخيه األكـ  آيـة هللا السـيد حممـوق احلكـيم 

ن املرجـع األعلـىو م  قبـو أن يكـو 1938تربيته ورعايته. وكان أمني سر القياقة ِف ثـورة العـراق علـى ال يطـانيني سـنة )
صـــنف العديـــد مـــن الكتـــب القيمـــةو قيـــو إلـــا تقـــارب ةســـني مجلفـــا و أجلهـــا )مستمســـك العـــروة الـــوثقى  و)تولـــيح 
املسائو  و)حقائق األصوا  و)قليو الناسك ِف املناسك و ومن أعماله  سيو املكتبـة العامـة املعروفـة ابسـم )مكتبـة 

وهـــو أوا مـــن أســـو مكتبـــة عامـــة فيهـــاو كمـــا أنشـــأ َلـــا فروعـــا  ِف مـــدن آيـــة هللا احلكـــيم العامـــة  ِف النجـــف األشـــرف 
 17العـراقو واندونيســيا وســورية ولبنــان. أصــدر فتــواه الشــهرية بتكفــري الشــيوعية والكشــف عــن صــبئتها اإلحلاقيــة ِف )

عــرا م  واعتــ  أن الشــيوعية كفــر وإحلــاق ونشــر الفتــوا ِف جريــدة العــراق آنــذاو. ت1960/ أاير  ه1379 -شــعبان 
م  وقفـن ِف النجـف األشـرف وكـان 1970/  ه1390للمضايقة من قبو حزب البعث ِف العـراق. تـوِف ببئـداق عـام )

 .يوم وفاته يوما  مشهوقا  ِف اتريخ العراق حيث عطل  األسواق وخرج  املدن عن بكرة أبيها لوقاعه 
انئــب القائــد العــام للقــوات املســلحة عــام  حــرقان عبــد الئفــار التكــرييتو عســكري عراقــي عــرف بتعلقــه ابملوبقــاتو (20)

م  1963م و اشلو مع أمحد حسن البكر وصاي مهدي عماش ِف لـرب مـا عـرف ابحلـر  القـومي عـام )1963)
متــوز  17وحتـالف مــع عبـد الســالم عــارف رئـيو اجلمهوريــة ِف حينـهو فعينــه األخــري وزيـرا  للــدفا . اشـلو ِف انقــالب )

م  وقاق عملية االغتياا محوقي العزاوي املستشار ِف السفارة 1971ِف الكوي  عام )م  أظهر التمرق فاغتيو 1968
العراقية ِف الكوي و وقام صدام ةرساا عبد الكرمي الشي لي وزير اجلارجية آنذاو بطائرة خاصة لتهريب قتلة حرقانو 

 م .1968له مذكرات تفضح عصابة احلكم ِف العراق بعد عام )
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واســتعانوا أبجهــزة حــزب البعــث  وأبشــ اص رملــون الــوالء للبكــر  (21)وصــاي مهــدي عمــاش
 ولديهم ارتباطات مع أجهزة امل ابرات ال يطانية ملوء املراكز احلساسة ِف الدولة.

كن  يةق إال أبقاربـهو ومـن وكان يئلب على أمحد حسن البكر احلو العشائري حيث مل ي
 هذا املدخو اقتحم صدام السلطة من ابِبا الواسع.

 حملة ِن البكر
أمحـــد حســـن البكـــر كـــان لـــه جـــّد يهـــوقي يعمـــو ِف التجـــارة ِف أحـــد أكـــ  أســـواق بئـــداق 
)ســـوق الشـــورجة و وكـــان االســـم األصـــلي جلـــّده هـــو )ساســـون حســـقيو و ومبـــا أن االســـتعمار 

لمسـلمني ِف العـاملو لـذا فقـد أعـد خطـة مـاهرة فقـام بنقـو )ساسـون قائما  بصدق توجيـه لـربة ل
حســـقيو  مـــن مقـــر عملـــه إىل إحـــدا قـــرا مدينـــة تكريـــ و فـــذهب )ساســـون حســـقيو  إىل 
شــ ق يــدعى )تــنل عبــد هللا  والــذي قــام بــدوره بتبــديو اســم حســقيو إىل )أبــو بكــر  وبعــد 

حسن البكر  هو الذي ولعه  ذلك ولد له ولد أْساه )حسن  وهو والد )أمحد و وهذا )أمحد
 االستعمار كواجهة لتنفيذ م ربه وأطماعه ِف العراق بشكو خاص وِف املنطقة بشكو عام. 

وجــرت صــراعات عنيفــة قاخــو الســلطةو وقاخــو احلــزبو قــام البكــر خالَلــا بتصــفية عــدق 
وانظـم  من أزالم ضلو قياقة الةورة بواسطة أجهزة القمع الـيت كـان علـى رأسـها صـدام التكـرييت 

و فتمــ  تصــفية العديــد مــنهم الواحــد بعــد اآلخــرو أمةــاا: حــرقان التكــرييتو وصــاي (22)كــزار
                                                        

م  نشـأ ِف أسـرة متوالـعة ِف منطقـة األعظميـةو قخـو الكليـة 1914مـن مواليـد بئـداق سـنة )صاي مهدي عماش  (21)
متـــوز/  14العســـكرية ليت ـــرج منهـــا لـــابطا . انتمـــى لتنظـــيم الضـــباع األحـــرار ِف اجلمســـيناتو وعنـــدما قامـــ  ثـــورة )

فوف )حــزب البعــث  م و وِف أحــد املعـتقالت ا ــرع ِف صـ1959م  مل يتقلـد منصــبا  مهمـا و اعتقــو ِف عـام )1958
م  1963شــباع/  8مــع رفيقــه أمحــد حســن البكــر وضموعــة مــن العســكريني القــوميني. شــارو ِف اإلعــداق النقــالب )

وكان له قور ابرز فيهو وِف صبيحة االنقالب خرج من املعتقو ليتوىل حقيبـة وزارة الـدفا . وِف السـتينات وبعـد نكسـة 
م  1968متـوز/  17سرية للبعث وكان له الدور الفاعو ِف التهيئة النقالب )البعث العراقي اختري عضوا  ِف القياقة ال

عمـو كسـفرٍي لـبالقه ِف ابريـو وموسـكو وهلسـنكيو اسـتدعي مـرات عـدة إىل بئـداق ولكنـه امتنـع لتوجسـه الئـدر مـن 
يت بــدعوة مجيــع رفاقــه وتكــرر االســتدعاء وتكــرر االعتــذار  لعلمــه ابلنــوااي الســيئة للســلطة احلاكمــةو قــام صــدام التكــري

سفراء العراق للتوجه إىل جبهة احلرب مع إيران وحكـم علـى مـن يـرفض مسـبقا  أبنـه جبـانو فاسـتجاب عنـدها عمـاش 
 م .1985فد  له السم بواسطة قاقة أحد الفيالقو فمات على إثر ذلك عام )

التحقيـق ِف قصـر النهايـة م  عضـو هيئـة 1973ـ  1968انظم كـزار املشـهور أبيب حـربو مـدير األمـن العـام عـام ) (22)
م . عـرف ابإلجــرام وتلـذذه بتعـذيب املعتقلــني والتفـنن بـذلكو قبــر لـه صـدام خطــة للـت لق منـه وذلــك 1963عـام )
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مهـــدي عّمـــاشو وعبـــد هللا ســـلوم الســـامرائيو وعبـــد اجلـــالق الســـامرائيو وعلـــي عليـــانو وعبـــد 
و وكةري غريهم ِمن ظهرت أْساؤهم فلة وجيزة مث خبا ذكرهم وقبعوا إمـا ِف (23)الكرمي الشي لي

ــــور  ــــة املشــــارو الصــــئري للبكــــرو حبيــــث  ــــا القب أو ِف الســــجونو إىل أن وصــــو صــــدام إىل مرتب
 وتض م قوره ليصبح فيما بعد الرئيو املطلق للعراق بعد عملية انقالبية مقنَّعة على البكر.

                                                                                                                                                               

م  لـد أمحـد حسـن البكـرو فـألقي القـبض عليـه 1973/ حزيـران/ 30بعد ا اولة االنقالبية الفاشلة اليت قام ِبا ِف )
 م .1973ومت إعدامه ِف شهر آب عام )

عبد الكرمي الشي لي الصديق الش صي لصدام وشريكه لفلة تزيد على عشرين عاما و وقد نفذ خالَلـا عـدقا  مـن  (23)
املهام اجلاصة. قر  ِف كليـة الطـب فاسـتةمر معلوماتـه الطبيـة ِف قضـااي التعـذيبو كـأن ضمـر املـريض املصـاب ابلسـو 

ة مث منصب ِمةـو العـراق ِف األمـم املتحـدة. قـام بتهريـب قتلـة أبن يبصق ِف أفواه املعتقلني. شئو منصب وزير اجلارجي
حــرقان التكــرييت مــن الكويــ  علــى طــائرة خاصــة عنــدما كــان وزيــرا  لل ارجيــة. تــروا عنــه قصــق تعــذيب للمعتقلــني 

 م  بعدما أحيو على التقاعد التقاعد.1980/ نيسان/ 8بقصر النهاية تبعث على التقزز. اغتيو ِف )
ا  ـ غالبا  ـ كانوا من أعضاء ضلو قياقة الةورةو إما مت  تصفيتهم أو هربوا خـارج العـراق بعـدما انتفـ  واملذكورون سابق

 احلاجة إليهمو أو ألم أبدوا أطما  ِف السلطة.

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


 رجوع إىل القائمة

 16 

 
 

  24)ميشيل ِفلق 
 

َُّنُوووَن الَّوووِ ي يَوُقولُووووَ  فَوووِإنوَّهُ قـــاا هللا العظـــيم:  َُ لََيحإ بُوَنَن َوَلِكووونَّ قَووودإ نَوعإلَوووُم ِإنَّووو مإ الَ ُيَكووو ِِ
الظَّاِلِمَي ِِبََيِت هللِا ََيإَحُدو َ 

(25). 
لنا وقفة هنا مع )حزب البعث  العراقي وابألخـق مجسسـه ميشـيو عفلـق القائـد املجسـو 

 واألب الروحي حلزب البعث وأمينه العام ـ كما يزعمون ـ .
عديـدة مـن خـالا أرقـام وأقلـة فقد كشف  ملّفات حياته الفكرية والسياسية عن شـبهات 

صــارخةو لعــو أبــرز هــذه الشــبهات هــو مــا عــرف عــن ارتباطاتــه املشــبوهة وعالقاتــه املريبــة الــيت 
أخرج  منه رجال   وذجيا  ملمارسة الدور الفعاا ِف سلخ األمة عن اترظها احلقيقـي وعقيـدهتا 

 اإلسالمية األصلية.
عيـــة ِف فرنســـاو وفيهـــا تعّهـــده ابللبيـــة فقـــد تتلمـــذ ميشـــيو عفلـــق ِف ســـنوات قراســـته اجلام

ووهــذا مــا قالــه الصــحفي اللبنــاين )علــي بلــوع  علــى (26)واالعــداق أحــد املستشــرقني الفرنســيني
صفحات ضلة الدستور اللبنانيـة وهـو يـدافع عـن عفلـق لـد حكـم اإلعـدام الـذي أصـدره حبقـه 

 أحد الرؤساء العربو حيث ذكر بلوع وهو ميتدة عفلق قائال : 
ستشــرق األب ماســينون قــاا عـــن مجســو البعــث عفلــق: أبنـــه أنبــ  وأعــز تلميـــذ ِف إن امل

 .(27)حيايت
ـــــو موقعـــــا  مركـــــزاي  ِف احلركـــــة الصـــــليبية  هـــــذه الكلمـــــة جـــــاءت علـــــى لســـــان مستشـــــرق رت

إن األب ماســـينو و هــو املستشـــرق »: (28)االســتعمارية ِف العــاملو فقـــد جــاء ِف أحـــد الكتــب
                                                        

م  مسـيحي ولـد ِف قمشـق ومـات ِف بئـداقو أحـد مجسسـي حـزب البعـثو  ـرج 1989ـ  1910ميشـيو عفلـق ) (24)
 ية الةانية.من فرنسا بعد احلرب العامل

 .33سورة األنعام:  (25)
 م  مستشرق فرنسي من أشد املهتمني مبجلفات احلالج الصوفية.1962-1883هو لويو ماسينون ) (26)
 ضلة الدستور اللبنانية حت  عنوان )قمشق.. إعدام البعث  الكاتب علي بلوع. (27)
 .556كتاب )الفكر اإلسالمي احلديث  للدكتور حممد البهي ص  (28)
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سـتانتية الفرنسـية ملــا وراء البحـارو ومستشـار وزارة املســتعمرات الروحـي لكنـائو املســيحية ال وت
و وقــد أظهــرت بولــوة آراء ميشــيو عفلــق الفلســفية ومواقفــه اجلاصــة مــدا انتمائــه «الفرنســية

 للفكر الصليتو إذن هذا مجسو حزب البعث وقائده وأمينه العام!!.
نشــرهتا اإلذاعــات  ِف هــذه األبيــات الــيت (29)وقــد عــّرف البعــث نفســه علــى لســان شــاعره

 والصحف وهي:
 آمنوووووووووووً اللبعوووووووووووث راِلً ال شووووووووووورين لوووووووووووَ

 
  

 والمليشوووووووووووووووووووووووووووووووووووويل نبيوووووووووووووووووووووووووووووووووووواً مالووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ اث ِ   
 كتوووووووووووووا  ِوووووووووووووَِّ منَّلوووووووووووووَ  «  سوووووووووووووبيل»و 

 
  

  30)ضوووربً اللووو كر و ِمووودًا و ِووور  حيطوووا   
 وِف شعر آخر َلم: 

 إ  َتَسوووووووووووول ِوووووووووووويِن لتعوووووووووووور  موووووووووووو هللاي
 

 نان بعثووووووووووووووووووو  اشووووووووووووووووووو اك  ِووووووووووووووووووور  
راق شــعار العنــف والتعــّدي علــى اإلنســان وســحق حقوقــهو وقــد ا ــذ حــزب البعــث ِف العــ 

 بو حتطيم األقاين وحتطيم كو شيء خري ِف احلياة.
وكــانوا قــد رفعـــوا الفتــة ِف كـــربالء املقدســة ِبـــذا الــنق: مزيـــدا  مــن العنـــف الةــوري. والفتـــه 

 رفعوها ِف بئداق قرب أحد اجلسور: 
 إعا كووووووووووا  لدسووووووووووالم  ور قوووووووووود انقضووووووووووى

 
  

 بعووووووووووووووووووووووث   الزموووووووووووووووووووووواتفهيووووووووووووووووووووووا لوووووووووووووووووووووودور ال  
وكــانوا قــد عّلمـــوا الشــ ق احلـــزيب وفرلــوا عليــه إهانـــة الــدين ومقدســـاتهو فكــان أحـــدهم  

ألن عفلق أنقذان من االستعمار و)حممد  جـاء ابالسـتعمار.   (31)يقوا: عفلق أعظم من حممد
 كما يزعم!!

 وكان آخر يتمةو بشعٍر قدمي قاله شاعر ملحد:
 إننووووووووووووا معشووووووووووووور الشوووووووووووووبيبة قووووووووووووووم

 
 ا الشووووووووووووووووووريعة المحديوووووووووووووووووووةقوووووووووووووووووود رفضوووووووووووووووووون 
                                                         

 صاي مهدي عّماش أحد أعضاء احلزب ِف أّوا حكومة حلزب البعث ِف العراق. (29)
)ميشــيو  هـــو ميشــيو عفلـــق و)ِف ســبيو  كتـــاب ألفــه عفلـــق أْســاه )ِف ســـبيو البعــث  و)الـــذكر  يريــد بـــه القـــرآن  (30)

 الكرمي.
 .ويقصد به سيد الكائنات الرسوا األعظم حممد بن عبد هللا  (31)
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 وقد أنشد أحدهم قائال :
  ع اجلمووووووووووووووو  واِ رع ِبلووووووووووووووب  التحوووووووووووووورر

 
  

 إعا رنيووووووووووووووووووووووووووً ِاملوووووووووووووووووووووووووواً فصووووووووووووووووووووووووووكَ الحل ووووووووووووووووووووووووووور  
َْإَشووى هللاَ ِموونإ ويقصــد ابلعــامل )علمــاء الــدين األبــرار  الــذين يقــوا هللا تعــاىل عــنهم:   َووا  ِإَّنَّ

َباِ ِه الإُعَلَماءُ  ِِ
(32). 

 .(33)«أميت كأنبياء بين إسرائيوعلماء »: وقاا رسوا هللا 
وفضو العامل على العابد كفضو القمر على سائر النجوم ليلـة البـدر »: وقاا رسوا هللا 

 .(34)«وإن العلماء ورثة األنبياء..
حماقثــــة العـــــامل علــــى املزابــــو خـــــري مــــن حماقثـــــة اجلاهــــو علـــــى »: وقــــاا اإلمــــام الكـــــاظم 

 .(35)«الزرايب

                                                        

 .28سورة فاطر:  (32)
 .67اجلملة الةانية ة 77ص 4غوايل الآليل: ج (33)
 .1ابب ثواب العامل واملتعلم ة 34ص 1الكاِف: ج (34)
 .2ابب ضالسة العلماء وصحبتهم ة 39ص 1الكاِف: ج (35)
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 حماربة الدين واملتديني
 

ووووُر قــــاا هللا العظــــيم ِف كتابــــه الكــــرمي:  ووووَوُم َويُوَبشِِ ُِ هللِاووووَ  َنقوإ ووووِدي لِلَّوووو ِإ َّ هللَاووووَ ا الإُقوووورإآَ  يَوهإ
ِمِنيَ  الإُمؤإ

(36). 
 .(37)«.. وهللا هللا ِف القرآن ال يسبقكم ابلعمو به غريكم..»: وقاا أمري املجمنني 

أحد الطالبو س روا منـه واسـتهزئوا لقد كان البعةيون ِف العراق إذا رأوا القرآن اجمليد بيد 
 به.

 وإذا كان الشـاب يـذهب إىل ضـالو الـوع  واإلرشـاق أو إىل حـرم اإلمـام أمـري املـجمنني 
عّدوه رجعيا و وكانوا يشّجعون على )الشذوذ اجلنسي  وعلـى )الـزان   أو حرم اإلمام احلسني 

 العّفة والشرف.وعلى )شرب اجلمر  وعلى )لعب القمار  وكو الرذائو ومنافيات 
وذات مرة رأوا كتااب  قينيا و ِف يد أحد الطالب وهو يرجع من بيـ  أحـد العلمـاءو فأخـذه 
)رجـــو األمـــن  وأراق أن ضخـــذ الكتـــاب مـــن يـــده لكـــن الطالـــب أ  إعطـــاء الكتـــابو فجـــرت 

 بينهما مشاقة كالمية انته  ِبما إىل )قائرة األمن  فالتوقيف واإللقاء ِف السجن.
 وا الدين والعلم والعلماء!هكذا حارب

 من جرائم الطغاة
مــن املشــاكو األخــرا الــيت طّوقــ  رقــاب شــعبنا املظلــوم هــو أن )رجــو األمــن  كــان يقــف 

أو فيهـــا ضـــالو  علـــى أبـــواب البيـــوت الـــيت فيهـــا تقـــام ضـــالو العـــزاء علـــى اإلمـــام احلســـني 
أن يقوا له: )أنـ  شـاب الوع و ليصرف الشباب عن اجمللو أوال  ابلتظاهر ابلكالم اللنيو ك

مةقـــفو ملـــاذا تـــراتق هـــذه اجملـــالو الرجعيـــة؟  وأمةـــاا هـــذا الكـــالم الفـــار و وإذا مل يرجـــع كـــان 
يســّجو اْســه ويتوعــده ابملالحقــة وأحيــاان  يــدخو معــه ِف حــوار مث مشــاقة مصــطنعة لســوقه إىل 

                                                        

 .9سورة اإلسراء:  (36)
 ملا لربه ابن ملجم )لعنه هللا . للحسن واحلسني  من وصية له  47لل البالغةو الكتب:  (37)
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 )قائرة األمن  ومن مث إىل السجن!
م حبــرق كــو كتــاب قيــين وجــدوه ِف املســاجد أو وكــانوا قــد عّممــوا علــى احلــزب قــرارا  ضمــره

 غريها.
وكــانوا ررقــون الكتــب الدينيــة الــيت  يت مــن اجلــارج حبجــة أن فيهــا أغــالع مطبعيــة أو مــا 

 شابه ذلك.
 وكــــانوا جيعلــــون أعضــــاء احلــــزب ِف القطــــاراتو ِف أايم الــــزايرات ليســــتهزئوا ابر والنــــت 

. وإذا تعــّرا َلـم أحــد الئيـارا ابلــرق قخلـوا معــه ِف ويسـبوهم أمــام الـزوار واألئمـة الطــاهرين 
مشاقة كالمية فيسـتدرج إىل إحـدا قوائـر األمـن مث يشـهدون عليـه هنـاو أبنـه سـّب احلكومـةو 

 ِما يكون مصريه السجن وأحياان  يصو احلكم إىل اإلعدام.
لي. هذا غيض من فيض من املشاكو اليت خلقتها تلـك الواجهـة االسـتعمارية املتمةّلـة بتسـ

هــذه اجملموعــة الظاملــة الكــافرة علــى رقــاب شــعبنا املظلــوم ِف العــراقو واآلن جيــري عليــه مــا هــو 
 أشد وأنكى.
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 احلقد ِلى الشيعة
 

لقد أظهر نظام البعث احلاكم ِف العراق احلقد على الشيعة ـ بشكو خاص ـ حقدا  مل جنـد 
مــن أمةــاا معاويــة ويزيــد وهــارون  مةيلــه ِف التــأريخ إال عنــد الظــاملني مــن أعــداء أهــو البيــ  

 العباسي واملتوكوو وغريهم من عبيد الشيطان.
 وهذا يتولح ِف أقواَلم وأفعاَلم مرة بعد أخرا.

فقـد قــاا صــدام ذات مــرة: )أفعــو ابلشــيعة حبيــث أجعلهــم يتــ ّءون مــن التشــيعو كمــا كــان 
 الشيوعيون ِف أايم نوري السعيد يت ّءون من الشيوعية !

 يوما : )ال يهمين إال تصفية جهاز احلكم من الشيعة !وقاا البكر 
 ذات يوم: )ابيعوا الشيطان ألجو القضاء على الشيعة ! (38)وقاا شبلي العيسمي

: )هـذا رئـيو املنـافقني ! وهو يشري إىل قبـة مرقـد اإلمـام أمـري املـجمنني  (39)وقاا طلفاة
 العياذ ابر.

)مجعية األمـويني  مهمتهـا االشـاقة ببـين أميـة وقد شكل  احلكومة ِف بئداق مجعية أْسوها 
 والدفا  عنهم وإرجا  االعتبار إليهم.

ــــااب  حــــوا )ُشــــريح  ابعتبــــاره أوا قــــاا ِف اإلســــالم  (40)كمــــا أن أحــــد قضــــاهتم ألــــف كت
 .ومدحهو ومل يكن ذلك إال ألجو أنه أفى بقتو اإلمام احلسني 

وابحلجــاجو فقــد متكنــا مــن القضــاء وكــان صــدام يقــوا: )إين مــن املعجبــني بــزايق بــن أبيــه 
 على الزمرة املارقة  يقصد ِبم الشيعة والعلويني.

                                                        

م مســيحي أحـــد أعضــاء القيــاقة القوميـــة حلــزب البعــث تقلـــد عــدة وزارات ِف ســوراي ومنصـــب 1930ليــد عــام موا (38)
 م.1965انئب أمني عام حزب البعث عام 

 خري هللا خاا صدام ووالد ساجدة زوجة صدام. (39)
عمـــر بـــن  شــريح القالـــي: هــو شـــريح بــن احلـــارة بــن قـــيو بـــن اجلهــم بـــن معاويــة مـــن كنــدة ويكـــم أاب أميــة واله (40)

 77للهجـرة  وقيـو ) 87ومعاويـةو مـات سـنة ) اجلطاب قضاء الكوفة وويل الكوفة زمن عةمان وأمري املجمنني علي 
 . للهجرة  وقيو غري ذلك. كان  الفا  لإلمام 
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وكــان حــزب الســلطة ِف العــراقو أســند كــو املراتــب العاليــة ِف اجلــيا إىل بعــض املتعّصــبني 
 من السنة.

وذات مرة قخو رجاا األمن قار أحد العلماء للتحري )كما يـّدعون  واذا ِبـم جيـدون ِف 
و فقـــالوا للعـــامل ابللئـــة الدارجـــة: (41))وســـائو الشـــيعة  للشـــيخ احلـــر العـــاملي مكتبتـــه كتـــاب 

)متســـــتحيو بعـــــدو شـــــيعي؟ ومنـــــو ُهـــــّم الشـــــيعة؟ غـــــري مجاعـــــة اســـــتعمارية عمـــــالء ورجعيـــــنيو 
 طلع جاسو و وكلكم جواسيو ! هذا أسلوِبم ِف التعامو مع علماء الشيعة. (42)رئيسكم

ىل أن أحـد أعضـاء مــا يسـمى ابلقيـاقة القطريــة وأكةـر مـن هـذاو فــ لم وصـل  ِبـم احلالــة إ
ِف الكاظميـــة وأشـــار إىل القبــــة الشـــريفة قـــائال  ابحلــــرف  مـــّر علـــى مرقـــد اإلمــــامني اجلـــواقين 

 الواحد: )ما قام  هذه األصنام ِف بالقان.. ! والعياذ ابر.
ى الذي الق (43)أما مظاهر حقدهم ِف السجون فشيء ملسه كو سجنيو ومنهم األب الشهيد

                                                        

هـو حممــد بــن احلسـن بــن علــي بـن حممــد بــن احلسـني املشــئري املشــهور ابحلـر العــاملي مــجرب فقيـهو أصــويلو حمــّدة  (41)
  وانتقــــو إىل جبــــع ومنهــــا إىل العــــراق تــــوطن ِف املشــــهد املقــــد  الرلــــوي  ه1033رجــــب  8لم ولــــد ِف لبنــــان )مــــتك

   ه1104وأعطي شي وخة اإلسالم ومنصب القضاء وصار من أعاظم العلمـاء ِف خراسـان. تـوِف ِف شـهر رمضـان )
نو واجلـواهر الســنية ِف األحاقيــث وقفـن ِف الصــحن الرلـوي املقــد . لــه تصـانيف منهــا أمــو اآلمـوو وتــذكرة املتبحــري

القدســيةو وتفصــيو وســائو الشــيعة إىل حتصــيو مســائو الشــريعة ويســمى الوســائو اختصــارا و وهدايــة األمــة إىل أحكــام 
احلـــر العـــامليو  90ص 6األئمـــةو والفصـــوا املهمـــة ِف أصـــوا األئمـــة وغريهـــا. أنظـــر األعـــالم جلـــري الـــدين الزركلـــي: ج

 احلر العاملي. 176ص 2والكم واأللقاب: ج
 .ويقصدون ابلرئيو اإلمام السيد حمسن احلكيم  (42)
آيـة هللا السـيد حسـن بـن السـيد مهـدي الشـريازي و ينحــدر مـن أسـرة مشـهورة ابلعــلم والفضـيلة والتقـوا ومكافحــة  (43)

مةــاا م . قر  الســطوة العليــا علــى يــد العلمــاء الكبــار أ1935/ ه1354االســتعمار . ولــد ِف مدينــة النجــف عــام )
والده آية هللا العظمـى السيــد مهـدي الشـريازي وآيـة هللا العظمـى السـيد حممـد هـاقي املـيالين وآيـة هللا العظمـى الشـيخ 
حممد رلا االصفهاين . اشتهر ِف األوسـاع العلمية ابلعلم والفقاهة والــذوق األقيب والعمـو الـدؤوب. كـان مـن طليعـة 

  علــى العــراق بفكــره وقلمــه ولســانهو لــذا تعــرَّا لالعتقــاا والتعــذيب. تــرو ا ــاربني للحكومــات اجلــائرة الــيت تعاقبــ
  واسـتمر ِف نشـاطه اجلهـاقي وتعريـف ظالمـة الشـعب العراقــي للعـامل.   ه1390العراق مهاجرا  إىل لبنان وسوراي عام )

أوا حـــوزة كـــذلك اســـتمر ِف نشـــاطه العلمـــي ِف أرا املهجـــرو فأســـو املـــدار  واملراكـــز واحلســـينياتو فقـــد أســـو 
  بتوجيــه مـــن أخيــه اإلمـــام  ه1393عـــام ) علميــة ِف ســوراي هـــي احلــوزة العلميـــة الزينبيــة فــــي منطقــة الســـيدة زينــب 

وكـــان يــدرّم  فيهـــا حبــث خــارج الفقــه واألصــواو وأســو مكتــب مجاعــة العلمــاء ِف  الراحــو الســيد حممــد الشــريازي 
  .    ه1397لبنان عام )
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 . خلــــف آاثرا  مطبوعــــة و طوطــــة منهــــا:  ه1400البعــــث العراقــــي ِف لبنــــان عــــام )اغتيــــو برصاصــــات عمــــالء نظــــام 
ضلــدا  تتضــمن كلمــة هللاو وكلمــة اإلســالمو وكلمــة الرســوا األعظــمو وكلمــة أمــري املــجمنني ـ  25موســوعة الكلمــة ِف 
واطــري عـن القـرآن ـ إىل كلمة اإلمام املهـدي )صـلوات هللا وسـالمه علـيهم أمجعـني و وكتـاب خ وكلمات املعصومني 

 ِف ثالثة ضلدات واالقتصاق اإلسالميو وقواوين شعريةو والعمو األقيبو واألقب املوجهو والشعائر احلسينيةو وغريها. 
أنظر كتاب )كفاحنا  لإلمام الراحو )أعلى هللا قرجاته و وفيـه يصـف السـيد الشـهيد  وملعرفة بعض معاانة الشهيد 

... وكانـ  السـاعة تشـري إىل الةانيـة بعـد الظهـرو »وما اكتنفه مـن أحاسـيو فيقـوا: بعض حلظات اَلجرة من العراق 
عنـدما جــاء بعـض الــزمالء األعـزاء إىل البيــ و وبيـده موافقــة علـى ســفري مشـفوعة ببطاقــة الطـائرةو وِف نفــو اليـوم مــا  

اق هاربـة مـن كـو األشـباة كان  عقارب الساعة تشري إىل الساقسة بعـد الظهـر إال وكانـ  الطـائرة  ـلق أجـواء العـر 
امل يفــة ِف الــدنيا اجملتمعــة ِف بئــداقو ولكــن نبضــات قلــت اجلافتــة )فقــد كــان لــئطي هابطــا  إىل ســبع قرجــات لشــدة 
املرا بعد ذلك التعذيب الوحشـي  كانـ  تـنفض الكارثـة حبـذرو فمـا قامـ  الطـائرة ِف اجلـوو فـأان ِف الكارثـةو فكـم 

ق ألن البعةيــني يعيــدون فحــق أْســاء املســافرين بعــد اقــال  الطــائراتو فــ ذا أبــدا اُعيــدت الطــائرات املقلعــة مــن بئــدا
أحــدهم مالحظــة حــوا أحــد املســافرين اُعيــدت الطــائرة وأوقــف املســافرون ريةمــا يت ــذ البعةيــون قــرارا  بشــأن املســافر 

ت: أنه سيصـو إىل الذي اُبدي  حوله املالحظة.. فكيف يب وأان الذي اُثريت حوله لجة كبرية وكتب  صحف بريو 
 بريوت إلجراء عملية جراحيةو وال يتوقع أن يعوق إىل العراق ِف وق  قريب؟

وما كاقت الشمو تسبح ِف البحر لتئسو عنها رهق جولتها ع  اليوم الطويوو إال وكانـ  الطـائرة هتـوي علـى أرا 
ْلُ  ألا تزغرق بدّويها أللـا ارفـأت إىل املطار ِف بريوت الئذة ِبا عسى أن تسرق أنفاسا  تكدرها النظرات الشزرو وخم 

 شاطئ السالم بعد اشتباو مريٍر مع اآلجاا املعلّقة.
ولكن نبضات قلت ال زال  قاكنةو رغم بشارة املضّيفة أبن الطـائرة وصـل  إىل املينـاء اجلـوي ِف بـريوتو فـأان بعـُد ِف 

 فتح على مسافريها أبواب احلياة.الطائرةو ومن املمكن أن تواصو قوَ  النزوا إىل بئداق قبو أن ت
وعندما وصلُ  إىل مفتا اجلمرو فتح حقيبيت اليدوية ليجد فيها مع املالبو العاقية سّكينة صـئرية للفواكـه فـأراق ان 
يبــدأ فــتح حقيبــيت بنكتــةو فقــاا: هــو املشــايخ رملــون الســكاكني ِف حقــائبهم؟ فقلــ : طبعــا .. أو لســَ  تعلــم أنــين 

 اا: إذن احلمد ر على السالمة.. ومل يعلم أن لكلمته معم أك  من الكالسيكية اليت عناها.قاقم من بئداق.. فق
وحينما شم  ابلركوب ِف سيارة خارج املطارو شعرت بَكٍف تولـع برفـق علـى كتفـيو فالتفـّ  ألرا أحـد اصـدقائي 

 ر على السالمة. العراقينيو وهو يقوا يل: لقد كن  معكو ولكن اآلن أستطيع أن أقوا لك: احلمد
وقخلــ  إىل قائــرة ال يــد ألُبــرق إىل أخــي أنــين وصــل  ابلســالمةو مث جــاءين ِف الئــد مســافر يقــوا: وصــل  برقيتــكو 
وقَبلهــا وصــل  برقيــة متنعــك مــن الســفرو واتصــل  اجلهــات امل تصــة الســلكيا  ابلطــائرة لتعــوق بــك إىل بئــداقو ولكــن 

 منها إىل اجلمروو فال ميكنه إعاقهتم إىل الطائرة. راّبن الطائرة أجاب أبن املسافرين خرجوا
وقخلــ  مستشــفى مــن مستشــفيات بـــريوت ِف الئرفــة ا تجــزة يلو وأطللــ  مــن ُشـــرفتها علــى بــريوتو هــذا الصـــدر 
الضــيق الــذي جيــيا ابملتناقضــاتو فوجــدت قلــت يــنفض نفــو النبضــات الكئيبــةو الــيت كــان ينفضــها ِف بئــداقو فقــد 

و احليـاة إىل صـرا  مـن أجـو الرسـالةو فسـتكون بـريوت سـنوات قاقمـة قاعـدة عملـيو والبـد خرج  من صرا  من أجـ
أن أعمـو فيهــا شـيئا و وكيــف ميكنــين ذلـك؟ فهنــا ملتقــى التيـارات املوجهــة ةمكــاانت قواو وأان لسـُ  إال فــرقا  واحــدا  

ظفــق ابحلــرارةو ولعلــه القلــب يواجــه أكةــر مــن حكومــة معاقيــةو وأكةــر مــن حــزب ُمعــاٍقو ولــيو وراءه إال قلــب واحــد 
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 ما القى من ألوان التعذيب الروحي واجلسدي.
وكــو مقّدســات الشـــيعةو   وفاطمــة الزهــراء  ابإللــافة إىل أن ســّبهم األئمــة الطــاهرين 

 كان منهجا  يلزم على املشرفني على السجن أن يطبقوه على كو سجني شيعي.

                                                                                                                                                               

الوحيــد الــذي وجدتــه ظفــق ِبــذه الدرجــة مــن حــرارة اإلميــانو هــو قلــب أخــي ـ اإلمــام الراحــو الســيد حممــد احلســيين 
ـ الذي يظن يب خـريا و وضمـو مـين كةـريا و ولكنـه هـو بـدوره ال ميلـك إال حـرارة اإلميـانو وهـو بـدوره ابق ِف  الشريازي 

ـ يعـاين صـراعا  مريـرا  مـن أجـو احليـاة والرسـالة معـا و فـال أسـتطيع أن أمـّد إليـه يـدا  إلنقـاذه أو  العـراق ـ ِف ذلـك الوقـ 
  فيف الضئ. عنهو وال أستطيع أن أقوم بعمو رسايل يروي بعض ظمئه إىل األعماا الرسالية.

لـى كــو عمـو أقــوم بــه أانو ولعـو كــو قـدم أرفعهــا هنـا ألــع عواقبهــا عليـه هنــاوو فـأان أعلــم أن البعةيـني يقتّصــون منــه ع
فــ لم يعــاقبون القريــب ابلبعيــدو ويشــّدقون الضــئ. علــى َمــن ِف قبضــتهم بــذنب الــذي ال تطالــه أيــديهمو إذن فمــاذا 
افعو أان... اي هللا... أن  وّجهين وأيّـدين.. فليسـ  هنـاو حكومـة تـوّجهين وتجيـدين.. ولـن أرلـى أن أسـري ِف ركـاب 

 للسماء. قوة من األراو فأان بمعُ  كّلي
َِ وقـاا القــرآن يل وألمةـايل:  تَوبإِشووُروا بِبَووويإِعُكُم الَّوِ ي اَليَوعإووُتمإ بِوو   وال أريـد ان أفســخ صــفقة 111)سـورة التوبــة:  فَاسإ

وتَوبإِدُلوَ  الَّووِ ي هللُاوَو َن إَا اِللَّوِ ي هللُاووَو َ وريإ السـماءو وال أريـد أن أكـون مــن الـذين وّجهـم القــرآن بقولـه:  )ســورة  نََتسإ
 .. اي هللا.. أنــ  وليــي.. وويّل املــجمنني.. تــوالين فقــد استســلم  لــك.. اي رب ُقلّــين ِف صــعاب الرســالة  61بقــرة: ال

كمـــا أنقـــذتين أنـــ  ال غـــريو مـــن  الـــب املـــوت والـــُذا قبـــو أايم.. قلّـــين اي إَلـــيو فليســـ  هنالـــك قـــوة أطمـــئن إليهـــا 
 إلنقاذي..

طـ  يب مشـاكو لتهـر  مـا تبّقـى مـن أشـالئي.. أَبـقم علــّي اي رب فقـد متزقـُ  ِف السـجن وحتـ  التعـذيبو واآلن أحا
وال هتملين هكذا حصريا  ِف الراية املتوحشة.. اي هللا.. أجب نبضات قلت اليت هتتف بـكو وامسـح عـن وجهـي ك بـة 

 احلريةو كما مسحَ  عنه ك بة اجلوف والقلق.
مو ولكــين كنــ  شــارقا  ُمبــّدقا  ال أســتطيع جتميــع قــويت لقــد كــان الزائــرون يتوافــدون علــّيو وكنــُ  أابقَلــم ســالما  بســال

وتركيز نظرايت وكانوا يئفرون إلاكي فأان مريض هارب من جحيم الدنياو ولكين حى اليـوم مل أجـرأ علـى غفـران ذلـكو 
 ال من أجو الزائرينو وإ ا من أجو لعفي ِف أقاء رسـالة أشـعر أبلـا ملقـاة علـى عـاتقي.. صـرت عاتبـا  علـى نفسـيو
أَعلـك أعصـايبو وأمـتق عـافييتو وحـرّيُت األطبـاء الـذين كـانوا يشـرفون علـى عالجـي: ملـاذا تتـدهور صـحيت؟  تصــوروا 
أن الــزايرات والقــراءة تــجثر علــّيو فــأراقوا منــع الــزايرات والكتــب عــينو فقلــ  َلــم: امنعــوا شــالا التكفــري أن رفــر ِف 

رسـاالت وهـم يـرون احلـواجز تطـرق رسـاالهتمو حاولـ  أن ُصدغي.. ذقـُ  بعـض املـرارة الـيت كانـ  تنهـب أصـحاب ال
أسـّلي نفســي بضـعفيو فلــم أجــده مقبـوال  ال أمــام هللا وال أمـام لــمريي... وبقيــْ  لـرابت قلــت اجلافتـة الكئيبــة شســا  
خاشعا  يطوف على أبواب رمحـة هللاو وهـي تقـوا أبنينهـا املكبـوت: اي رب إن رمحتـك وسـع  كـو شـيءو وأان شـيءو 

. وكتاب )آية هللا الشهيد السيد حسن الشـريازي فكـرة 13-8. انظر كتاب )عراق البعث  ص: «ين رمحتك..فلتسع
. وراجـــع كتـــاب )األب الشـــهيد الســـيد حســـن الشـــريازي  لإلمـــام الراحـــوو وراجـــع كتـــاب 133-129وجهـــاق  ص: 

لـــدين الشـــاهروقيو و)الراحـــو )حضـــارة ِف رجـــو  للســـيد عبـــد هللا اَلـــاةي و وكتـــاب )أســـرة اجملـــدق الشـــريازي  لنـــور ا
 احلالر  ملجسسة املستقبو للةقافة واإلعالم..
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ى إخواننـا هذا ما يرتب. ابألمر األوا وبعض ما جيري من امل سي والويالت اليت تصب عل
 ِف العراق حت  سلطة احلزب احلاكم.

أما األمر الةاين وهو كيف ميكن رفع هذه امل سي والويالت عن أبناءان قاخو العراق ورفـع 
املشــكالت خارجــه؟ فهــذا مــا رتــاج أوال  وقبــو كــو شــيء إىل أن تتوحــد قــدراتنا ونســري خلــف 

مضــافا  إىل لـــزوم إجيـــاق  (44)ة الرشـــيدة قــوانني القـــرآن الكــرمي والـــدين احلنيــف و)املرجعيـــة الدينيــ
 التعدقية السياسية وتشكيو األحزاب احلرة وشورا الفقهاء املراجع.

                                                        

راجــع الســبيو إىل إلــاا املســلمنيو وإذا قــام اإلســالم ِف العــراقو والصــياغة اجلديــدة لعــامل اإلميــان واحلريــة والرفــاه  (44)
 .والسالمو وكفاحناو وغريها لإلمام الراحو 
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 السري  لف املرجعية
 

َباِ ِه الإُعَلَماءُ قاا تبارو وتعاىل:  ِِ َْإَشى هللاَ ِمنإ  َا  ِإَّنَّ
(45). 

 .«االفقهاء أمناء الرسو ما مل يدخلوا ِف الدني»: وقاا رسوا هللا 
 فقيو: اي رسوا هللاو ما قخوَلم ِف الدنيا؟

 .(46)«إتبا  السلطانو ف ذا فعلوا ذلك فاحذروهم على قينكم»: قاا 
 . (47)«علماء أميت كأنبياء بين إسرائيو»: وقاا 
 .(48)«الفقهاء أمناء الرسو»: وقاا 

ــــه ثلــــم ِف اإلســــالم ثلمــــة ال ي»: وقــــاا اإلمــــام الصــــاقق  ســــدها إذا مــــات املــــجمن الفقي
 .(49)«شيء

إذا مــات املــجمن بكــ  عليــه املالئكــة وبقــا  األرا الــيت كــان »: وقــاا اإلمــام الكــاظم 
يعبـــد هللا عليهـــاو وأبـــواب الســـماء الـــيت كـــان يصـــعد فيهـــا أبعمالـــهو وثلـــم ِف اإلســـالم ثلمـــة ال 

 .(50)«يسدها شيء  ألن املجمنني الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور املدينة َلا
ذين يعيشــون ِف املنفــى هــم مــن أبنــاء الطائفــة الشــيعية ومبــرور الــزمن نالحــ  إّن أغلــب الــ

مشــاكلنا تكــ  شــيئا  فشــيئا و فبــدا أن نلجــأ إىل االحتــاق والتعــاون وتشــكيو جبهــة واحــدة حتــ  
 لــواء اإلســالم الــذي لــّحى مــن أجلــه ســيد شــباب أهــو اجلنــة اإلمــام أبــو عبــد هللا احلســني 

.. أين مل أخـرج أشـرا  »: الطـاهرة الـيت روت كـربالءو فقـد قـااوأريق  مـن أجلـه تلـك الـدماء 
أريــد أن آمــر  وال بطــرا  وال مفســدا  وال ظاملــا و وإ ــا خرجــ  لطلــب اإلصــالة ِف أمــة جــدي 

                                                        

 .28سورة فاطر:  (45)
 .65اجلملة الةانية املتعلقة ابلعلم وأهله وحامليه ة 77ص 4: جغوايل الآليل (46)
 .67املصدر السابقو ة (47)
 .21467ة 11ب 320ص 17مستدرو الوسائو: ج (48)
 .2ابب فقد العلماء ة 38ص 1الكاِف: ج (49)
 .4املصدر السابقو ة (50)
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ــــــــــــــــن أيب   ابملعــــــــــــــــروف وألــــــــــــــــى عــــــــــــــــن املنكــــــــــــــــر وأســــــــــــــــري بســــــــــــــــرية جــــــــــــــــدي وأيب علــــــــــــــــي ب
لـــبعض أبنـــاءان ِف  و نـــرا الســـّب واللعـــن هنـــا وهنـــاو أصـــبح شـــئال  شـــاغال  ...»(51)طالـــب 

 املنفىو والفرقة املوحشة املوجوقة بني بعضنا.
حنن نعلم علما  يقينيا  أن وراء أكةر تلك املشاكو واملظامل اليت حتي. بناو وراءها مـن ررّكهـا 
وينّظمها من األايقي اجلفية االستعمارية اليت ال تراعي للمسـلم إال وال ذمـةو وبعضـها مارسـ  

 الزمة للجرم واجلطيئة والعمالة االستعمارية.اجلناية حى أصبح  م
ولذا يلزم شرعا  إنقاذ املسـلمني مـن تلـك املشـاكو  وذلـك بنبـذ اجلالفـات وطرحهـا جانبـا و 
والسري خلف )املرجعية الدينية  والقياقة الشـرعيةو وأبن نبـذا ِف سـبيو قيـام احلكـم اإلسـالمي  

ِإَتِصوُموا ِحَبإوِل ظيم ِف كتابه الكـرمي: كو ما  لك من طاقات وإمكاانتو فقد قاا هللا الع َوا
هللِا َجَِيعاً َواَل تَوَفرَُّقوا

(52). 
إايكــــم والتــــدابر والتقــــاطع وتــــرو األمــــر ابملعــــروف والنهــــي عــــن »: وقــــاا أمــــري املــــجمنني 

 .(53)«املنكر
 .(54)«الزموا اجلماعة واجتنبوا الفرقة»: وقاا 

                                                        

 ما جرا عليه بعد بيعة النا  ليزيد. 37ب 329ص 44حبار األنوار: ج (51)
 .103ورة آا عمران: س (52)
 .10718ة 5ب 6ق 466غرر احلكم وقرر الكلم: ص (53)
 .10715املصدر السابق: ة (54)
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 مسؤولية اجلميع
 

لكم را  وكلكم مسئوا عن رعيتـهو فاإلمـام را  وهـو املسـئوا عـن ك»:  قاا رسوا هللا 
رعيتهو والرجو ِف أهله را  وهو مسـئوا عـن رعيتـهو واملـرأة ِف بيـ  زوجهـا راعيـة وهـي مسـئولة 
عـن رعيتهـاو واجلـاقم ِف مـاا سـيده را  وهـو مسـئوا عـن رعيتـهو والرجـو ِف مـاا أبيـه را  وهــو 

 .(55)«سئوا عن رعيتهمسئوا عن رعيتهو وكلكم را  وكلكم م
فعلـى كــو مسـلم ســواء أكــان قاخـو العــراق أم خارجــه أن يعمـو كــو مــا بوسـعه مــن أجــو  

إســـقاع ذلـــك النظـــام الطـــاغي املتســـل. ابلعنـــف والقـــوة وكـــو وســـائو اإلرهـــاب لـــد الشـــعب 
 املظلوم.

 
 وصاَي

 
ُوا قاا هللا تعاىل:  ٍم َحَّتَّ يُوَغريِِ ُ َما ِبَقوإ َما ِِبَنوإُفِسِهمإ ِإ َّ هللاَ الَ يُوَغريِِ

(56). 
لــذا نوصــي مجيــع األخــوة املــجمنني أن يبتــدئوا ســريهم بلبيــة الــنفو علــى اجلصــاا احلميــدةو 

بعــث ســريّة فلّمــا رجعــوا قــاا: مرحبــا   إن رســوا هللا »أنــه قــاا:  فعــن اإلمــام أمــري املــجمنني 
و وما اجلهاق األكـ ؟ بقوم قضوا اجلهاق األصئر وبقي عليهم اجلهاق األك و قيو: اي رسوا هللا

 .(57)«إن أفضو اجلهاق من جاهد نفسه اليت بني جنبيه»: . وقاا «قاا: جهاق النفو
الذنوب اليت تئرّي النعم: البئي على النـا و والـزواا عـن العـاقة »: وقاا اإلمام السجاق 

ُ َموا ِإ َّ ِف اجلريو واصطنا  املعروفو وكفران النعمو وترو الشكر  قاا هللا تعـاىل:  هللاَ الَ يُوغَوريِِ

                                                        

 .3ة 8الفصو 129ص 1غوايل الآليل: ج (55)
 .11سورة الرعد:  (56)
 .20216ة 1ب 163ص 15وسائو الشيعة: ج (57)
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ُوا َمووا ِِبَنوإُفِسووِهمإ  ٍم َحووَّتَّ يُوغَووريِِ : ـ والــذنوب الــيت تنــزا الــبالء: تــرو إغاثــة ـ إىل أن قــاا  ِبَقوووإ
امللهــوفو وتـــرو معاونــة املظلـــومو وتضــييع األمـــر ابملعــروف والنهـــي عــن املنكـــر. والــذنوب الـــيت 

ـــــديو األعـــــداء: اجملـــــاهرة ابلظلـــــمو وإعـــــالن الفجـــــورو و  إابحـــــة ا ظـــــورو وعصـــــيان األخيـــــارو ت
 .(58)«واالنصيا  لألشرار..

ألن هــذا الطريــق ـ طريــق تربيــة الــنفو علــى اجلصــاا احلميــدة والعــاقات احلســنةو وشــكر 
النعمة ـ هـو أسـر  الطـرق الـيت توصـلنا إىل ذلـك اَلـدف النبيـو الـذي يسـعى مـن أجلـه اجلميـعو 

أبنــــه ْسّــــى تربيــــة الــــنفو وهتــــذيبها  وبـــذلك ورقت بعــــض األحاقيــــث عــــن الرســــوا األعظـــم 
 )ابجلهاق األك   وفضلُه على غريه أك  من أن يولح.

فمــن أجــو إنقــاذ املســلمني مجيعــا  وخصوصــا  ِف العــراقو جيــب )قبــو كــو شــيء  أن جناهــد 
النفو وذلـك بلبيتهـاو ومـن خـالا هـذا الطريـق سـوف نصـو إىل اَلـدف ِف أسـر  وقـ  وأقـو 

 طاقة إن شاء هللا تعاىل. 
أنــه  وقــد ورق الكةــري مــن الــرواايت الــيت حتــث علــى جهــاق الــنفوو فعــن اإلمــام الكــاظم 

 . (59)«.. وجاهد نفسك للّقها عن هواهاو فانه واجب عليكو كجهاق عدّوو...»قاا: 
 .(60)«حاربوا هذه القلوب ف لا سريعة العةار»: وقاا اإلمام أمري املجمنني 

عنـــد الشـــهواتو وأقمهـــا علـــى كتـــاب هللا عنـــد رّق عـــن ن مـــن   نفســـك »قـــاا:  وعنـــه 
 .(61)«الشبهات

 كما جيب التمسك ابلقياقة املرجعية لتتوحد الطاقات وتصب مجيعها ِف هذا الطريق. 
ونبتهو إىل هللا جو اْسه أن ينّقي أرواحنـا ويطهـر قلوبنـاو ونسـأله تعـاىل أن يفـرّج عنـا فرجـا  

تسل. بقوة احلديـد والنـار علـى رقـاب شـعبنا املظلـوم عاجال  قريبا  ةزالة هذا الكابو  املرعب امل
 ِف العراق.

اللهم صل ِلى حممد وآلَ وبلغ إبمياين نكمول اإلميوا و واجعول يقيوين نفضول اليقويو »
وانتووَ بنيِووُ إىل نحسوون النيِوواتو وبعملوو  إىل نحسوون الِموواَو اللهووم وفوور بلطفوون نيووُو 

                                                        

 .21556ة 41ب 281ص 16وسائو الشيعة: ج (58)
 .12654ة 1ب 141ص 11مستدرو الوسائو: ج (59)
 .893ة 13الفصو  1ب 1ق 67غرر احلكم وقرر الكلم: ص (60)
 .4928ة 1الفصو  2ب 3ق 242غرر احلكم وقرر الكلم: ص (61)
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 .(62)«مينوصحح ِبا ِندك يقيينو واستصلح بقدرتن ما فسد 

                                                        

 ِف مكارم األخالق ومرلي األفعاا. من قعائه  20الصحيفة السجاقية: الدعاء  (62)
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 من هللادي القرآ  احلكيم
 

 الشيطا  يَّين لوليائَ
وَر هللِا ُنولَِّوَن ِحوَّإُ  الشَّويإطَاِ  َنالَ قاا تعاىل:   َِلَويإِهُم الشَّويإطَاُ  فََْنإَسواهللُامإ ِعكإ َوَع  وَتحإ اسإ

َاِسُرو َ  ِإ َّ ِحَّإَ  الشَّيإطَاِ  هللُاُم اْلإ
(63). 

ووويإطَاُ  يَِعووودُُكُم اوقـــاا عزوجـــو:  َُ الشَّ َشووواِء َوهللاُ يَِعووودُُكمإ َمغإِفوووَرًة ِمنإووو وووَر َومَإُمووورُُكمإ اِللإَفحإ لإَفقإ
َوَفضإالً 

(64). 
َُ َقرِيناً َفَساء َقرِيناً وقاا سبحانه:  َوَمنإ َيُكِن الشَّيإطَاُ  َل

(65). 
وووووقــــاا جــــو وعــــال:  وووويإطَاَ  َولِيِوووواً ِموووونإ ُ وِ  هللِا فَوَقوووودإ َ ِسووووَر ُ سإ َراانً َوَموووونإ يَوتَِّ ووووِ  الشَّ

ُمِبيناً 
(66). 

   خمالب الفنت واحملن
وََكَ ِلَن فَوتَونَّا بَوعإَضُهمإ بِبَوعإضٍ قاا تعاىل: 

(67). 
َ  َوَجاءهللُامإ َرُسوٌَ َكِريٌ وقاا عزوجو:  َِوإ َم ِفرإ َلُهمإ قَووإ َوَلَقدإ فَوتَونَّا قَوبوإ

(68). 
وتُ وقاا سبحانه: وُتمإ َننوإُفَسوُكمإ َوتَوَربَّصإ وُتمإ َوََورَّتإُكُم الَمواينَ َحوَّتَّ جواَء َوَلِكونَُّكمإ فَوتَونوإ مإ َوارإتَوبوإ

ووُر هللِا َوََوورَُّكمإ اِلِل الإغَووُروُر  ْإواُكُم  َنمإ يَووٌة َوال ِمووَن الَّووِ يَن َكَفووُروا َموو َ ووُ  ِموونإُكمإ ِفدإ َم ال يُوؤإ فَووالإيَووإ

                                                        

 .19سورة اجملاقلة:  (63)
 .268سورة البقرة:  (64)
 .38سورة النساء:  (65)
 .119سورة النساء:  (66)
 .53سورة األنعام:  (67)
 .17سورة الدخان:  (68)
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النَّاُر هللِاَ  َموإالُكمإ َوبَّإَ  الإَمِصريُ 
(69). 

َِوووَ اُ  ِإ َّ الَّووووقـــاا جـــو وعـــال:  ِمنَووواِت  َّ وَإ يَوُتوبُووووا فَوَلُهووومإ  ِمِنَي َوالإُمؤإ ِ يَن فَوتَونُووووا الإُموووؤإ
َرِيقِ  ََِ اُ  احلإ َجَهنََّم َوََلُمإ 

(70). 
   مواجهة اجلبابرة واملستبدين

َِ َن إ آاَتُه هللاُ الإُملإونَ قاا تعاىل:  ََ ِإبوإوَراهللِايُم  َنوَإ تَووَر ِإىَل الَّوِ ي َحواإَّ ِإبوإوَراهللِايَم ِ  رَبِِو ِإعإ قَوا
ِ  ِموووَن  ووومإ ََ ِإبوإوووَراهللِايُم فَوووِإ َّ هللاَ مَإِ  اِللشَّ ًُ قَوووا يِووو  َوُنِميووو ََ َناَن ُنحإ ًُ قَوووا َ الَّوووِ ي ُ إيِووو  َومُيِيووو َر ِِ

َم الظَّاِلِميَ  ِدي الإَقوإ ًَ الَِّ ي َكَفَر َوهللاُ اَل يَوهإ ْإِت ِِبَا ِمَن الإَمغإِرِ  فَوُبِه ِرِق َف الإَمشإ
(71). 

ِبرِينَ وقاا عزوجو:  َناَمُكمإ بَوعإَد َن إ تُوَوَلوا ُمدإ َواَتَّللَِّ َلِكيَد َّ َنصإ
(72). 

ًَ َوَنُ وَك ِِبََيِ  َوالَ تَِنَيا ِ  ِعكإِريوقاا سبحانه:  َُ   اعإهللَابإ َننإ َ  ِإنَّو َِوإ اعإهللَاَبا ِإىَل ِفرإ
َطَغى

(73). 
ًإ َلُكمإ نُ وقاا جو وعال:  ِمِهمإ َقدإ َكاَن َُ ِإعإ قَواُلوا ِلَقووإ َوٌة َحَسَنٌة ِ  ِإبوإَراهللِايَم َوالَِّ يَن َمَع سإ

وَنُكُم الإَعوَداَوُة وَ  نَوَنا َوبَويوإ الإبَوغإَضواُء ِإانَّ بُوَرءاؤا ِمنإُكمإ َوِِمَّا تَوعإُبُدوَ  ِمنإ ُ وِ  هللِا َكَفرإاَن ِبُكمإ َوَبَدا بَويوإ
َنَبداً 

(74). 

 احلكومات اجلائرة وآاثرهللاا
ِلَها َنِعلَّةً اا تعاىل: ق َََِِّّة َنهللاإ ِإ َّ الإُمُلوَك ِإَعا َ َ ُلوا قَورإيًَة َنفإَسُدوهللَاا َوَجَعُلوا َن

(75). 
اَت ِ وقـــاا عزوجـــو:  َ  ِعي الوإ َِووووإ ا ِ  الإوووِباَل ِ   َوِفرإ ثَوُروا ِفيَهوووا   الَّوووِ يَن َطغَووووإ َْكإ فَووو

َِ الإَفَسا  َط  ََِليإِهمإ رََبَن َسوإ ِإ َّ رَبََّن لَِبالإِمرإصا ِ     ا ٍ ََ َفَصبَّ 
(76). 

                                                        

 .15و 14سورة احلديد:  (69)
 .10سورة ال وج:  (70)
 .258سورة البقرة:  (71)
 . 57سورة األنبياء:  (72)
 .43-42سورة طه:  (73)
 .4سورة املمتحنة:  (74)
 .34سورة النمو:  (75)
 .14-10سورة الفجر:  (76)
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ُهمإ وقاا سبحانه:  وِعُف طَائَِفوًة ِمونوإ َتضإ َلَهوا ِشوَيعاً َيسإ َِالَ ِ  الرإِ  َوَجَعوَل َنهللاإ   َ َِوإ ِإ َّ ِفرإ
ِسِدينَ  َُ َكاَ  ِمَن الإُمفإ ِي  ِنَساءهللُامإ ِإنَّ َتحإ ُيَ بُِِح َنبوإَناءهللُامإ َوَيسإ

(77). 

 ِاقبة الظاملي
َِووَداَن رَبَونَووا ا هللا تعــاىل: قــا اَن َمووا َو ووَحاَ  النَّوواِر َن إ قَوودإ َوَجوودإ َنَّووِة َنصإ ووَحاُ  اجلإ َواَنَ ى َنصإ

َِلَوووى  ووونَوُهمإ َن إ َلعإنَوووُة هللِا  ٌ  بَويوإ َْعََّ  ُموووَؤعِِ َِوووَد رََبُكووومإ َحِقووواً قَووواُلوا نَوَعووومإ فَووو َُإ َموووا َو َحِقووواً فَوَهووولإ َوَجووودإ
الظَّاِلِميَ 

(78). 
ووَماِء ســبحانه: وقـاا  َهووا الَتُوَفووتَُّح ََلُوومإ َنبوإووَواُ  السَّ َِنوإ بَوُروا  ووَتكإ بُوا ِِبََيتِنَووا َواسإ ِإ َّ الَّووِ يَن َكوو َّ

وورِِميَ  ِيَوواِط وََكووَ ِلَن َمإووَِّي الإُم إ ََمووُل ِ  َسوومِِ اْلإ ََ اجلإ َنَّووَة َحووَّتَّ يَِلوو ُ ُلوَ  اجلإ ََلُوومإ ِموونإ   َوالَ يَوودإ
َََواٍش وََكَ ِلَن َمإَِّي الظَّاِلِميَ َجَهنََّم ِمَهاٌ  َومِ  ِقِهمإ  نإ فَووإ

(79). 

 حاَ الظاملي   الدنيا
َِ قـاا ســبحانه:  َإ بِوو وورَُكوا اِلَّللَِّ َمووا وَإ يُونَوووَِِّ ووَب ِبَووا َنشإ ِإ َسوونُولإِق  ِ  قُولُوووِ  الَّوِ يَن َكَفووُروا الَر

ْإَواهللُاُم النَّاُر َوبَّإَ  َمثوإَوى الظَّالِ  ِميَ ُسلإطَاانً َوَم
(80). 

بَوُروا ِ  وقاا سبحانه:  وَتكإ َ  َوهللَااَماَ  َوَلَقدإ َجواءهللُامإ ُموَسوى اِللإبَويِِنَواِت فَاسإ َِوإ َوقَارُوَ  َوِفرإ
ُهمإ   الرإِ  َوَمووا َكووانُوا َسوواِبِقيَ  َِ َحاِصووباً َوِموونوإ ََِليإوو ُهمإ َموونإ َنرإَسوولإَنا  َِ َفِموونوإ اَن ِبَ نإبِوو َفُكووالً َنَ وو إ

َإَرقوإنَوا َوَموا َكواَ  هللاُ لِوَيظإِلَمُهمإ َمنإ َنَ َ تإ  ُهمإ َمونإ َن َِ الرإَ  َوِمونوإ َنا بِو ُهمإ َمنإ َ َسفإ َُ الصَّيإَحُة َوِمنوإ
َوَلِكنإ َكانُوا َننوإُفَسُهمإ َيظإِلُمو َ 

(81). 

                                                        

 .4سورة القصق:  (77)
 .44سورة األعراف:  (78)
 .41-40سورة األعراف:  (79)
 .151سورة آا عمران:  (80)
 .40-39سورة العنكبوت:  (81)
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 من هللادي السنة املطهرة
 

 نئمة اجلور
 . (82)«إذا تئرّي السلطان تئرّي الزمان»: قاا أمري املجمنني 

 .(83)«...وعدُا السلطان خرٌي من خصب الزمان»: وقاا 
...واعلــم اي حممــد! أن أئمــة اجلــور وأتبــاعهم »ـ ِف حــديث ـ :  وقــاا اإلمــام البــاقر 

ملعزولون عن قين هللاو قد للوا وأللواو فأعماَلم اليت يعملولا كرماق اشتدت بـه الـريح ِف يـوم 
 .(84)«هو الضالا البعيدعاصفو ال يقدرون ِما كسبوا على شيءو ذلك 

...وذلـــك أن واليـــة الـــوايل اجلـــائر قو  احلـــق كلـــهو وإحيـــاء »: وقـــاا اإلمـــام الصـــاقق 
الباطــو كّلــهو وإظهــار الظلــم واجلــور والفســاقو وابطــاا الكتــبو وقتــو األنبيــاء واملــجمننيو وهــدم 

معهـمو إال  املساجدو وتبديو سـنة هللا وشـرائعه  فلـذلك ُحـرّمم العمـو معهـم ومعـونتهم والكسـب
 .(85)«جبهة الضرورة نظري الضرورة إىل الدم وامليتة

 
 اجلها  ال  من نبوا  اجلنة

ثالثـــة مـــن قـــاَلن قخـــو اجلنـــة: مـــن رلـــي ابر راب و وابإلســـالم قينـــا  »: قـــاا رســـوا هللا 
ومبحمـــد رســـوال  والرابعـــة َلـــا مـــن الفضـــو كمـــا بـــني الســـماء واألرا هـــي اجلهـــاق ِف ســـبيو هللا 

 .(86)«عزوجو

                                                        

 كتبها إليه حبالرين عند انصرافه من صفني.  للحسن بن علي  من وصية له  31لل البالغةو الرسائو:  (82)
 .67ة 15ب 10ص 75حبار األنوار: ج (83)
 .8عرفة اإلمام ةابب م 183ص 1الكاِف: ج (84)
 تفسري معم الوالايت. 332حتف العقوا: ص (85)
 .1243ة 255لل الفصاحة: ص (86)
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 .(87)«اجملاهدون تفتح َلم أبواب السماء»: وقاا اإلمام أمري املجمنني 
فقــاا: إين راغـب نشـي. ِف اجلهــاقو  أتــى رجـو إىل رسـوا هللا »: وقـاا اإلمـام البـاقر 

قاا: فجاهد ِف سبيو هللا ف نك إن تقتو كن  حّيا  عنـد هللا تـرزقو وإن مـ  وقـع أجـرو علـى 
َوالَ ََتإَسوَنَّ الَّوِ يَن قُِتلُووا ِ  َسوِبيِل ب إىل هللا هـذا تفسـري هللاو وإن رجع  خرج  من الذنو 

َوااتً  هللِا َنمإ
(88)»(89). 

 .(90)«اجلهاق أفضو األشياء بعد الفرائض ِف وق  اجلهاق»: وقاا اإلمام الصاقق 
 

 اجلها  الكرب
ن لـذات أفضو اجلهاق جهـاق الـنفو عـن اَلـوا وفطامهـا عـ»: قاا اإلمام أمري املجمنني 

 .(91)«الدنيا
بعــــث ســــرية فلمــــا رجعــــوا قــــاا: مرحبــــا  بقــــوم قضــــوا اجلهــــاق  إن رســــوا هللا »: وقــــاا 

: جهــاق األصــئر وبقــي علــيهم اجلهــاق األكــ و قيــو: اي رســوا هللا ومــا اجلهــاق األكــ ؟ قــاا 
 .(92)«: إن أفضو اجلهاق من جاهد نفسه اليت بني جنبيهالنفوو وقاا 

ان املــجمن معــين مبجاهــدة نفســه ليئلبهــا علــى هواهــا فمــرّة يقــيم »: وقــاا اإلمــام البــاقر 
أوقها وظالف هواها ِف حمبّـة هللاو ومـرّة تصـرعه نفسـه فيّتبـع هواهـا فينعشـه هللا فينـتعاو ويقيـو 

 .(93)«هللا عةرته فيتذكر
 املؤمن مبتلى

لـه مةـو أجـر  من ابتلي من املجمنني ببالء فص  عليه كان»:  قاا أبو عبد هللا الصاقق 

                                                        

 .7659ة 3الفصو  1ب 4ق 333غرر احلكم وقرر الكلم: ص (87)
 .169سورة آا عمران:  (88)
 .12287ة 1ب 9ص 11مستدرو الوسائو: ج (89)
 .14401ة 42ب 118ص 11وسائو الشيعة: ج (90)
 .4904ة 1الفصو  2ب 3ق 242رر الكلم: صغرر احلكم وق (91)
 .20216ة 1ب 163ص 15وسائو الشيعة: ج (92)
 .1ة 22ب 162ص 75حبار األنوار: ج (93)
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 . (94)«ألف شهيد
 سـئو رسـوا هللا »البالء و ما ظتق هللا بـه املـجمننيو فقـاا:  وذكر عند أيب عبد هللا 

من أشد النا  بالء  ِف الدنيا؟ فقاا: النبيون مث األمةو فاألمةـوو ويبتلـى املـجمن بعـد علـى قـدر 
ن سـ ف إميانـه ولـعف إميانه وحسن أعمالهو فمن صـح إميانـه وحسـن عملـه اشـتد بـالؤهو ومـ

 .(95)«عمله قو بالؤه
نعــم اجلرعــة الئــي  ملــن صــ  عليهــا فــ ن عظــيم األجــر ملــع عظــيم الــبالء ومــا » :  وقــاا 

 .(96)«أحب هللا قوما  إال ابتالهم
 الصرب من اإلميا 

املســجد فــ ذا هــو برجــو مكتئــب  قخــو أمــري املــجمنني »: قــاا أبــو عبــد هللا الصــاقق 
 ك؟حزينو فقاا له: ما ل

 قاا: أصب  أبيب وأخيو وأخشى أن أكون وجل .
: عليــك بتقــوا هللا والصــ و تقــدم عليــه غــدا و والصــ  ِف األمــور فقــاا لــه أمــري املــجمنني 

مبنزلة الرأ  من اجلسدو ف ذا فارق الرأ  اجلسد فسد اجلسدو وإذا فارق الص  األمور فسدت 
 . (97)«األمور

ِف حــاا احلاجــة والفاقــة والتعفــف والئنــاء أكةــر مــن  مــروة الصــ »: وقــاا اإلمــام البــاقر 
 .(98)«مروة اإلعطاء

إن الصــــ  والــــبالء يســــتبقان إىل املــــجمن فيأتيــــه الــــبالء وهــــو »قــــاا:  وعــــن أيب عبــــد هللا 
 .(99)«صبورو وإن اجلز  والبالء يستبقان إىل الكافر فيأتيه البالء وهو جزو 

انبتـه انئبــٌة صـ  َلــاو وإن تـداك  عليــه  إن احلـر حــر علـى مجيــع أحوالـهو وإن»:  وقـاا 
املصائب مل تكسرهو وإن أسر وقهرو واستبدا ابليسر عسرا و كما كان يوسف الصـديق األمـني 

                                                        

 .3560ة 76ب 256ص  3  وسائو الشيعة: ج94)
 .2ب 39  التمحيق: ص95)
 .2ابب كظم الئي  ة 109ص 2  الكاِف: ج96)
 .3561ة 76ب 256ص  3  وسائو الشيعة: ج97)
 .21ة 62ب 82ص 68نوار: ج  حبار األ98)
 .3ابب الص  واجلز  واالسلجا  ة 223ص 3  الكاِف: ج99)
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  مل يضرر حريته أن استعبد أو قهر وأسرو ومل تضرره ظلمـة اجلـب ووحشـتهو ومـا انلـه أن مـّن
  مالكاو فأرسله ورحم به أمـةو  وكـذلك هللا عليه فجعو اجلبار العايت له عبدا  بعد إذ كان ن له 

 .(100)«الص  يعقب خرياو  فاص وا تضفروا وواظبوا على الص  تججروا
ال تكونون مجمنني حى تكونـوا مـجمتننيو وحـى تعـدوا النعمـة والرخـاء مصـيبة و »:  وقاا 

 .(101)«وذلك أن الص  على البالء أفضو من العافية عند الرخاء

 مثار الصرب
ـ ِف حـديث ـ مـن صـ  علـى املصـيبة حـى   قـاا رسـوا هللا »قـاا:  املجمنني عن أمري 

يرقهــا حبســن عزائهــا كتــب هللا لــه ثالنائــة قرجــةو مــا بــني الدرجــة إىل الدرجــة كمــا بــني الســماء 
 .(102)«واألرا
إذا قخو املجمن قـ ه كانـ  الصـالة عـن ميينـه والزكـاة عـن يسـاره »:  وقاا أبو عبد هللا  

و عليــهو ويتنحــى الصــ  انحيــة و فــ ذا قخــو عليــه امللكــان اللــذان يليــان مســاءلته قــاا والــ  مظــ
 .(103)«الص  للصالة والزكاة وال : قونكم صاحبكمو ف ن عجزمت عنه فأان قونه

إن تص  تئتب.و وإن ال تص  ينفذ هللا مقاقيرهو »ـ ِف حديث ـ قاا:  وعن أيب احلسن 
 .(104)«راليا  كن  أم كارها  

... مــن بلـــي مــن شــيعتنا بــبالء فصـــ  كتــب هللا لــه أجــر ألـــف » : ا اإلمــام الرلــا وقــا
 .(105)«شهيد

إن الصـــــــ  والـــــــ  واحللـــــــم وحســـــــن اجللـــــــق مـــــــن أخـــــــالق »قـــــــاا:  وعـــــــن أيب عبـــــــد هللا 
 . (106)«األنبياء
 

                                                        

 .5الفصو 22  مشكاة األنوار: ص100)
 .3582ة 76ب 260ص 3  وسائو الشيعة: ج101)
 .35ة 76ب 259ص 3  وسائو الشيعة: ج102)

 .3562ة 76ب 256ص  3  وسائو الشيعة: ج103)
 .10ابب الص  ة 90ص 2  الكاِف: ج104)
 .39ة 47ابب 2: جون أخبار الرلا   عي105)
 .121ابب األربعة ة 251ص 1  اجلصاا: ج106)
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 بياانت 

 
عـــدة بيـــاانت ِف مناســـبات عديـــدة  ـــق العـــراق ومعـــاانة  لقـــد أصـــدر اإلمـــام الراحـــو 

مــن جــور النظــام احلــاكمو وتفضــح املــنهل االســتعماري الــذي ينتهجــه النظــام العميــو  العــراقيني
واألساليب الوحشية اليت يعامو ِبا الشعب العراقي املظلوم  لذا ار ينا إعاقة نشـر بعـض هـذه 
البيــاانت الــيت هــي علــى صــلة مبولــو  الكتــاب ورجــاء الفائــدة للبــاحةني عــن حقيقــة مــا جــرا 

 راقي املسلم ِف ظو حكم العفالقة الظاملني.وجيري على الشعب الع
  

 متوز 17اإلمام الشريازي يعلن احلداق مبناسبة 

هذا البيان معلنا احلداق مبناسبة الكارثة اليت انبـ  العـراق خاصـة   أصدر اإلمام الراحو 
م   ِف العـــراق الـــيت قـــام ِبـــا 1968متـــوز  17واألمـــة اإلســـالمية عامـــة بعـــد مـــا يســـمى بةـــورة )

ة من عمالء بريطانيـا وأمريكـاو مث متـ  تصـفية الـبعض مـنهم أبوامـر أسـياقهمو وذلـك ِف ضموع
بعض امل سي واجلـرائم الـيت قـام ِبـا هـذا  متوز و وقد بني اإلمام الراحو  30ما يسمى بـةورة )

 النظام العميوو فقاا )أعلى هللا قرجاته  فيه ما يلي:
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
جلبـــــارينو مبــــــري الظـــــاملنيو مــــــدرو اَلـــــاربنيو نكــــــاا الظـــــاملني صــــــريخ احلمـــــد ر قاصــــــم ا»

 .  (107)«املستصرخنيو مولع حاجات الطالبنيو معتمد املجمنني
نقدم التعازي احلارة إىل األمة اإلسالمية عامـةو والشـعب العـراق املسـلم خاصـةو حبلـوا مـا 

امليشومةو فتزيد سلطة  متوز  حيث تتجدق مأساة العراق حبلوا هذه األايم 17يسمى بـ)أعياق 
البعــث مــن أســاليب القمــع واإلرهــابو والكبــ  واإلذالاو والتشــريد والتبعيــد للشــعب العراقــي 
ــــدوائر االســــتعمارية  ــــة مــــع ال ــــورو بعــــد أن تســــل. عليــــه منــــذ إحــــدا عشــــرة ســــنةو ابملعاون الئي

                                                        

 فقرة من قعاء االفتتاة. 59  إقباا األعماا: ص107)
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جخرة املفضوحة ألجو لب خرياته وسلب حرايته وحتطـيم اقتصـاقهو ومتزيـق وحدتـه وجعلـه ِف مـ
 القافلة.

والشعب العراقي الئيور مل يشاهد منذ تويل هذا احلزب السلطة ابحلديد والنـار حـى سـاعة 
واحدة من الراحة واجلريو فقـد أحكـم البعـث ربـ. عجلـة العـراق ابلـدوائر االسـتعمارية ِف ثـوب 

دة مزيـف مهلهـو يسـمى بـــ )الوحـدة واحلريـة واالشـلاكية  فتحــ  شـعار )الوحـدة  حـاربوا الوحــ
اإلســالمية الــيت هــي آمــاا كــو مســلمي العــاملو وحتــ  شــعار )احلريــة  ســلبوا كــو احلــرايتو فــال 
جتــد ِف عــراق البعــث ال حريــة الكتابــة وال حريــة الــرأي وال حريــة اجلطابــة وال حريــة الزراعــة وال 
حرية الصناعة وال حرية البنـاء وال حريـة احلركـةوبو كبـ  وإرهـاب وإمـالء السـجون واملعـتقالت 

ألحــرار واملةقفــني والعمــاا والفالحــني والشــبان والفتيــات واجلطبــاء وأصــحاب الفكــر والعلــمو اب
حى إلم مل يكتفوا ابلسجون السابقة وال ببناء سجون جديدةو وإ ـا جعلـوا قسـما  مـن الـدوائر 

 واملدار  والبيوت ـ املئصوبةـ سجوان  أيضا .
 ن أفقر الشعوب.وحت  شعار )االشلاكية  جعلوا الشعب العراقي م

وِف هذه األايم يتـذكر الشـعب العراقـي املسـلم مأسـاته مـن جديـدو فقـد قتـو حـزب البعـث 
ِف ســـنواته الســـيئة املالـــية خـــرية رجالـــه وعلمائـــه ومةقفيـــهو وحـــى أصـــدقاء حزبـــه )مةـــو حـــرقان 

 التكرييت ورشيد مصلح وانصر احلاين .
 العلماء؟ أمل يقتلوا العالمة اجلليو الشيخ عارف البصري وصحبه

 أمل يقتلوا العالمة اجلليو الشيخ عبد العزيز البدري وأصدقائه الكرام؟
 أمل يقتلوا ا امي حسني الدالا وثالثة وأربعني من أصدقائه ِف وجبة واحدة؟

 ؟ (108) أمل يقتلوا الرجاا والنساء واألطفاا ِف بئداق ولواحيها حت  شعار )أبو ط ة 
 (109)شباب املةقف ِف انتفالة العشرين؟أمل يقتلوا نانية من خرية ال

 أمل يقتلوا مئات من األكراق األبرايءو وحرقوا قراهم وشرقوا األلوف منهم ولبوا أمواَلم؟

                                                        

  اسـم لعصــابة اشــتهرت ِف لايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينياتو نشــرت الرعــب ِف أوســاع اجملتمــع العراقــي وعلــى 108)
ليب وحشــية ِف االعتــداء علــى النــا  اآلمنــنيو وهــي ضموعــة إرهابيــة األخـق ِف مدينــة بئــداقو انتهجــ  أبشــع األســا

 منظمة من قبو النظام احلاكم لئرا تصفية املعارلني وبث الرعب بني النا  اآلمنني!!.
 اليت استشهد فيها الكةري من املجمنني.   إشارة إىل انتفالة العشرين من صفر ِف زايرة األربعني لإلمام احلسني 109)
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 أمل يقتلوا خرية شباب فلسطني أمةاا سعيد احلمامي وعلي ايسني؟
شـــية أمل يســـببوا ِف مأســـاة تشـــريد اإليـــرانيني مـــن األطفـــاا والنســـاء والعجـــزة أبســـاليبه الوح

 (110)اجلارجة عن كو عرف وقانون؟
أمل يقتلوا ِف هذه األايم األخرية أكةر من مائة من خرية أبناء العـراق إمـا إعـداما  ابلكراسـي 

 الكهرابئية أو رميا  ابلرصاص أو على أعواق املشانق؟
أمــا تنــازا أمحــد حســن البكــر عــن صــالحياتهو لصــدامو فلــيو ذلــك إال مهزلــة اســتعمارية 

اق الةـوراتو فقـد كـان االسـتعمار ال يطـاين العجـوز يفعـو مةـو ذلـك بعمالئـه كلمـا قدميـةو إلةـ
رأا هيــاج الشــعوب املســتعمرةو كمــا فعــو ذلــك االســتعمار األمريكــي أبعــوان الشــاه ِف إيــرانو 
لكــن هــذه األســاليب ال  ــد  الشــعوب الواعيــة ولــن  ــد  الشــعب العراقــي الــذكيو الــذي ال 

ث عـــن احلكـــمو وجعـــو احلكـــم حســـب شـــورا الفقهـــاء املراجـــع يرلـــى إال ةقصـــاء حـــزب البعـــ
وانت اِبم ِف إطار رلى هللا تعـاىل وتنفيـذ قوانينـهو وسـوف ضيت ذلـك اليـوم القريـب الـذي نـرا 
فيه حكم اإلسالم التطبيقي يرفرف على ربو  العراقو ويكون انت اب احلـاكم بيـد الشـعب ِف 

 ن هللا تعاىل يوم قريب.إطار الشروع ا دقة له ِف اإلسالمو وهو ةذ
اللهــم إان نرغــب إليــك ِف قولــة كرميــة تعــز ِبــا اإلســالم وأهلــهو وتــذا ِبــا النفــاق وأهلــهو »

ــــــا فيهــــــا مــــــن الــــــدعاة إىل طاعتــــــكو والقــــــاقة إىل ســــــبيلكو وترزقنــــــا ِبــــــا كرامــــــة الــــــدنيا  وجتعلن
 . (111)«واآلخرة

 
 1399/ شعبا  /  22قم املشرفة 

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                        

ع  جرميـة التهجـري الوحشـي ملئـات اآلالف مـن املسـلمني الشـيعة حبجـة الـم مـن أصـوا غـري عربيـةو راجـع   وذلك 110)
: كيــف وملــاذا أخرجنــا مــن العــراقو وكتــاب التهجــري جنايــة العصــرو وكتــاب النــازحون مــن مجلفــات اإلمــام الراحــو 

 العراق.
 فقرة من قعاء االفتتاة. 60  إقباا األعماا: ص111)
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 بيان ْساحة اإلمام آية هللا العظمى 

 السيد حممد الشريازي 
 مبناسبة األولا  األخرية ِف العراق

 
بني ْساحته بعض ما جرا علـى العـراق واألمـة العربيـة مـن ويـالت أتـى ِبـا  وِف بيان له 

نتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان هــــذا النظــــام خــــالا مــــدة تســــلطه علــــى ســــدة احلكــــمو بــــدءا  مــــن ا
الصارخةو من قمع احلرايت والقتو والتشريد واالعتقاا واإلعدام والتهجريو مرورا بنهب ثروات 
العــراقو وانتهـــاء  مبسلســـو االستســـالم للصـــهاينة املعتـــدين علـــى اإلســـالم واألمـــة العربيـــةو فقـــاا 

 )أعلى هللا قرجاته :
 بسم هللا الرمحن الرحيم

رينو مبــــــري الظـــــاملنيو مــــــدرو اَلـــــاربنيو نكــــــاا الظـــــاملني صــــــريخ احلمـــــد ر قاصــــــم اجلبـــــا»
 .  (112)«املستصرخنيو مولع حاجات الطالبنيو معتمد املجمنني

وهكـــذا تســـتمر أعمـــاا العنـــف ِف العـــراقو ويســـاق العلمـــاء واجلطبـــاء واملةقفـــون والضـــباع 
قالت حيــث والعمـاا والفالحــون والطــالب والطالبــات ابلعشـرات واملئــاتو إىل الســجون واملعــت

أبشــــع أنــــوا  التعــــذيب الــــيت ال توجــــد حــــى ِف ســــجون إســــرائيو. وهكــــذا تســــتمر ا اكمــــات 
 الصورية واإلعدامات اجلماعية ألبناء العراقو كو يوم حت  شعار.

فيومـــا  يســـاق علمـــاء الـــدين واجلطبـــاء مـــن النجـــف وكـــربالء وبئـــداق والبصـــرة وبعـــض املـــدن 
 ية الدينية!األخرا إىل ساحات اإلعدامو ابسم الرجع

ويومــا  يســاق العمــاا والفالحـــون والصــنا  إىل ســاحات اإلعـــدام ابســم الئــا واجليانـــة ِف 
 اإلنتاج.

ويوما  يساق املدرسون واملةقفون والطـالب والطالبـات إىل سـاحات اإلعـدام ابسـم قخـوَلم 
 ِف املنظمات واألحزاب ا ظورة.

                                                        

 فقرة من قعاء االفتتاة. 59عماا: ص  إقباا األ112)
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 من أنصار احلركة االنفصالية.ويوما  يساق األكراق إىل ساحات اإلعدام ابسم ألم 
ويومــــا  تســــاق مجاعــــات مــــن  تلــــف االجتاهــــات والةقافــــات إىل ســــاحات اإلعــــدام ابســــم 

 العمالة والعداء للةورة.
 ويوما  يساق الضباع األحرار إىل ساحات اإلعدام ابسم الت مر...وهكذا.
املطالبـة حبكـم هللاو واملهم هو اإلعدام بني كو فلة وفلة إلَلاء الشعب العراقي املسـلم عـن 

وعــن املطالبــة ابالنت ــاابت احلــرة الختيــار احلــاكم الكــفء املرلــي ر ولألمــةو وعــن بنــاء وطنــه 
واقتصــاقهو وعــن أن ميلــك زمــام نفســهو ويزحـــزة كــابو  االســتعمار الئــريب والعمالــة إلســـرائيو 

 وأسياقهو عن صدر العراق.
لبكــر  ابلســالة والقــوة ليقــوم مقامــه واليــوم ضيت االســتعمار مبهزلــة جديــدةو هــي تنحــي )ا

)صـدام و ألنــه أوأل لألسـياقو وأقــدر علـى حتطــيم العـراق مــن البكـر وزمرتــهو ومـن الطبيعــي بعــد 
ذلـــك )التصـــفيات اجلماهرييـــة  و)اإلعـــدامات اجلماعيــــة  لكـــو مـــن ال يرغـــب فـــيهم )الــــرئيو 

 اجلديد .
صــنفوا العــراق حتــ  عشــرات إن املســتعمر العجــوز بريطانيــاو ومبســاعدة أمريكــا وإســرائيوو 

األْســاء ليســهو علــيهم القضــاء علــى الشــعب العراقــي البطــوو ِف كــو يــوم حتــ  شــعارو فهــذا 
)رجعي  وهذا )عميو  وهذا )خائن  وهذا )إقطاعي  وهذا )برجـوازي  وهـذا )شـيوعي  وهـذا 
مل )قومي  وهذا )إخواين  وهذا )حتريري  وهذا )كرقي  وهذا )شيعي  وهذا )سين  وهكذا. و 

يشذ نفو حـزب البعـث عـن هـذا التصـنيف فهـذا )بعةـي بكـري  وهـذا )بعةـي صـدامي  وهـذا 
 )بعةي مييين  وهذا )بعةي يساري .

وِف هذه التصفية األخريةو مل يبق حى ِما يسمى بــ)ضلو قيـاقة الةـورة  إال شـ ق واحـد 
فيات واإلعـدامات فق.و وإال فالبقية أخرجوا من اجمللوو وأعدم أكةرهمو وملاذا كو هذه التصـ

 طيلة إحدا عشرة سنة؟
إلــا ألجـــو تصـــفية العـــراق وتقـــدمي ثرواتـــه إىل املســـتعمرينو وإخراجـــه عـــن قافلـــة املســـلمني  

 املطالبني ابلقضية الفلسطينية.
واآلن وقــــد ســــق. )البكــــر  كمــــا ســــق. قبلــــه )حــــرقان  و)عمــــاش  و)األســــوق  وغــــريهمو 

 متوز ؟ 17ثورة ) يتساءا الشعب العراقي الكرمي: ما هي منجزات
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 متوز ؟  14كما يتساءا: ما هي منجزات )
 وهو حصو العراق من هاتني الةورتني حى على أتفه إجناز؟

ــــــ )اإلصـــــالة الزراعـــــي  علـــــى األســـــلوب األجنـــــتو حطـــــم الزراعـــــةو وإن  إن مـــــا يســـــمى ب
ــــــورة اإلســــــالمية احلقيقيــــــة  )االشــــــلاكية  حطمــــــ  االقتصــــــاقو وإن )االنقــــــالابت املضــــــاقة للة

لتطلعــــات الشــــعب العراقــــي  كبتــــ  كــــو احلــــرايتو وخنقــــ  كــــو األنفــــا و وان الشــــعارات و 
املســتورقة )الدميقراطيــة: أايم امللكيــني  و)الشــيوعية: أايم قاســم  و)القوميــة: أايم عبــد الســالم  
و)البعةية: أايم البكر وصدام  كان  كلها خـالف اإلسـالمو ولتحطـيم األمـةو ولسـلب خـريات 

قمــة ســائئة ِف أفــواه املســـتعمرينو ولتفتيــ  العــراقو وإلشــعاا انر الفتنــة بـــني الــبالق وولــعها ل
األخــــوة )األكــــراق والعــــرب وســــائر األقليــــات  وإلمــــالء الســــجون واملعــــتقالتو ولســــوق مئــــات 

 األبرايء إىل ساحات اإلعدام.
 وهو حصلتم أيها العراقيون الكرام على غري ذلك؟

 فهو حصو العراق على احلرية؟ 
 ت أرالي العراق ابلبناء والزراعة؟ وهو عّمر 

 وهو صار العراق بلدا  صناعيا  ذا كفاءة ذاتية؟ 
 وهو للعراق اقتصاق يكفي للقمة اجلبز  بله الةروة والئم؟

 وهو تقدم العراق ِف ميدان )الوحدة اإلسالمية  حى مبقدار أ لة؟
ان حـرو وصـحف وهو ركم شعب العراق نفسه بنفسه ِف انت ـاابت حـرة ويكـون لـه برملـ

 حرة وإذاعة حرة؟
 وهو تقدم العراق إلنقاذ )فلسطني  ولو مقدار )ش  ؟

نعــــمو ِف زمــــان )امللكيــــني  اغتصــــب  )فلســــطني  وألــــاف امللكيــــون احلطــــب علــــى النــــار 
فـــأخرجوا اليهــــوق )ةشـــارة أســــياقهم املســــتعمرين  ليملئـــوا فلســــطني جبــــيا مـــن أثــــرايء اليهــــوقو 

بيني  توسع  )إسرائيو  إىل ألـعافا  مضـاعفةو وحكومـة )بئـداق  وخ ائهمو وِف زمان )االنقال
ال شئو َلا إال املساعدة سـرا  علـى التوسـع الصـهيوينو بضـرب الشـعب والتـ مر مـع احلكومـات 
االستعماريةو للمزيد من لب اليهوق لألرالي اإلسالميةو فهو حصو غري ذلـك أيهـا الشـعب 

 العراقي الكرمي؟
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االنقالابت  شر ِمزقو حى حتطم  كو كفاءاتهو وقـد سـل. عليـه أما اجليا فقد مزقته )
)البعةيـون  أطفـاال  مـن حـزِبم  للمزيـد مـن كبـتهم وإذالَلـمو وصـار اجلـيا ال شـأن لـه منــذ أايم 
امللكيـــني إال حفـــ  )التيجـــان  وبـــدا أن يكـــون اجلــــيا ســـورا  لالمـــةو صـــار ســـورا  للمســــتعمر 

لـــوو  يومـــا  وحفـــ  )اتج قاســـم وعـــارف والبكـــر وإلســـرائيو )لـــد األمـــة  شـــأنه حفـــ  )اتج امل
 وصدام  يوما و فهو غري هذا حصو؟

فيومــــا  تضــــرب القــــوا احلكوميــــة )احلــــوزات العلميــــة ِف النجــــف وكــــربالء  ويومــــا  )جامعــــة 
 بئداق  ويوما  )األكراق ِف ةاا العراق  وهكذا وهلم جرا...

ســـكري  مهمـــا كـــان لونـــه والكـــو يعلـــم أن اإلســـالم واملنطـــق بريئـــان مـــن كـــو )انقـــالب ع
 وم ره.

 إن اختيار احلاكم جيب أن يتوفر فيه شرطان:
 رلا هللا ابحلاكم. -1
وانت ــــاب األمــــة لــــه. أمــــا أن تقفــــز )زمــــرة ضهولــــة مــــن العســــكر  علــــى احلكــــم عــــ   -2 

الـــدابابتو فهـــو خـــالف اإلســـالم وخـــالف املنطـــقو فهـــو رأيـــتم أيهـــا الشـــعب العراقـــي الكـــرميو 
ِف )أمريكــا وفرنســا  أو ِف )أملانيــا وبريطانيــا  أو ِف )اليــاابن وسويســرا  أو ِف  انقــالاب  عســكراي  

 )إسرائيو ؟ فلماذا تكون االنقالابت العسكرية ِف بالقان؟
إن املســلمني وســائر عقــالء العــامل يشــجبون كــو انقــالب عســكريو كمــا يشــجب الشــعب 

ِف املســــتقبو ابالنقــــالب  العراقــــي املســــلم )مــــا مضــــى مــــن االنقــــالابت العســــكرية  وال يرلــــون
العسكرية أيضا و وحيث إن شهر رمضـان املبـارو شـهر االنطـالقو وشـهر العمـو واحلركـةو وفيـه 
حدث  انتصارات إسـالمية رائعـة كئـزوة بـدر الكـ ا وغريهـا  فالواجـب علـى األمـة اإلسـالمية 

اع حكــم عامــة والشــعب العراقــي املســلم خاصــة أن ينتهــزوا هــذا الشــهر فرصــة الشــرو  ِف إســق
 البعث وذلك بـ )مقاطعة احلكومة  و)اإللراابت  و)املظاهرات  وغري ذلك.

ف ذا سقط  حكومة البعث )وسـقوطها قريـب ةذن هللا تعـاىل  يتوحـد الشـعب حتـ  لـواء 
اإلســــالم واألخــــوة اإلســــالمية الصــــاققةو بنبــــذ كــــو األلــــوان املســــتورقة وكــــو الطائفيــــات وكــــو 

وووووُرهللُامإ ُشووووووَرى ابألكةريـــــة )كمـــــا قـــــاا ســـــبحانه:  القوميـــــاتو وينت ـــــب النـــــا  حـــــاكمهم َوَنمإ
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ووونَوُهمإ  بَويوإ
وبعـــد ذلـــك ينبـــذون كـــو القـــوانني املســـتورقةو ليجعلـــوا مكالـــا )قـــانون اإلســـالم  (113)
 فق. .

وحينذاو يكون للجيا كرامتهو ويكون سورا  للوطن لد أعدائهو وعند ذاو يتقدم العراق 
الزراعــة والةقافــةو ويكــون العــراق مســاشا  ِف إنقــاذ جطــى ســريعة ِف ميــاقين الصــناعة والعمــارة و 

 م  فق..1967فلسطني كو فلسطنيو ال األرالي املئتصبة ِف )عام 
فمزيــدا  أيهــا الشــعب العراقــي املســلم مــن العمــو ِف ســبيو اإلطاحــة حبكــم البعــث اجلــائنو 

 وهللا نصري املستضعفني.
م وأهلـــه وتــذا ِبـــا النفــاق وأهلـــهو اللهــم إان نرغــب إليـــك ِف قولــة كرميـــة تعــز ِبـــا اإلســال»

 . (114)«وجتعلنا فيه من الدعاة إىل طاعتك والقاقة إىل سبيلك وترزقنا ِبا كرامة الدنيا واآلخرة
 هللاو1399/ رمضا  املبارك/  6                                       

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                        

 .38  سورة الشورا: 113)
 فقرة من قعاء االفتتاة. 60  إقباا األعماا: ص114)
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 خطاب إىل الشعب العراقي 

 حكومة اإلسالمية استعداقا  لل
 املرتقبة ِف العراق ةذن هللا تعاىل

 
إىل أبنـاءه مـن الشـعب العراقـي أولـح فيـه بعـض اجلطـوع العريضـة الـيت  وِف خطاب له 

مــن الــالزم علــى املســلمني االلتــزام ِبــا ِف ســبيو  ســيو احلكومــة العراقيــة املرتقبــةو والــيت ينبئــي 
حلكومـــة اإلســـالمية الكـــ ا الـــيت هـــي قـــرة عـــني الســـعي إلقامتهـــا كمـــا ينبئـــي الســـعي إلقامـــة ا

املـــجمننيو كمـــا كـــان اإلمـــام الراحـــو وابســـتمرار رـــث املـــجمنني ِف الســـعي اجلـــاق إلقامتهـــا وفـــق 
واألئمـة اَلـداة مـن  القوانني اإلسالمية الصحيحة اليت أمر ِبا هللا جو وعال ورسـوله األعظـم 

 .(115)أهو بيته الطاهرين
 :فقاا 

 
 الرحيم بسم هللا الرمحن

ـــــارينو مبـــــري الظـــــاملنيو مـــــدرو اَلـــــاربنيو نكـــــاا الظـــــاملنيو صـــــريخ » احلمـــــد ر قاصـــــم اجلب
 .(116)«املستصرخنيو مولع حاجات الطالبنيو معتمد املجمنني

 يلزم على األخوة العراقيني اجملاهدين أن يعرفوا ثالثة أمور:
ومــة اإلســالمية العامليــة : إن احلكومــة العراقيــة املرتقبــة يلــزم أن تعــرف ألــا جــزء مــن احلك1

  إذ ِف اإلســـالم احلكومـــة واحـــدةو واملســـلمون كلهـــم أخـــوةو ال فضـــو (117)ذات ألـــف مليـــون
                                                        

  و)احلكومـة العامليـة الواحـدة  2و 1  انظر ِف هذا الصدق كتاب )ِف سبيو إلاا املسـلمني  و )فقـه السياسـة ج115)
ألف مليـون مسـلم  و)إىل حكـم اإلسـالم  و)الصـياغة    و)إىل حكومةو)احلكومة اإلسالمية ِف عهد أمري املجمنني

 .اجلديدة  و) كيف نوحد البالق اإلسالمية و لإلمام الراحو 
 فقرة من قعاء االفتتاة. 59  إقباا األعماا: ص116)
  بعض اإلحصاءات تقوا: إن عدق نفو  املسلمني بل  امللياري مسلمو وهـذا مـا أورقه الـدكتور عبـد هللا النفيسـي 117)

 تابه )عندما ركم اإلسالم  الصفحة األخرية.ِف ك
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ِإ َّ هللَاووِ ِه ُنمَّوووُتُكمإ ُنمَّووًة َواِحوووَدًة َوَناَن لعــربيهم علــى عجمـــيهم إال ابلتقــواو وكمــا قـــاا ســبحانه:
ِإبُوُدو ِ  رََبُكومإ فَا

األســا و وإال مل تكـن حكومــة  فــالالزم أن تجسـو احلكومــة علـى هـذا (118)
إسالمية. وعلى املسلمني أن اليجيدوا أية حكومة ال جتعو الوحدة اإلسالمية جزءا  مـن كيالـاو 

 وال يفيد االكتفاء ابلشعارات أو ما أشبه.
: إنه ال يصح أن جيعو للدولة اإلسالمية املرتقبـة قـانوان  أساسـيا   فـ ن القـانون األساسـي 2

الكتــاب والســنة واإلمجــا  والعقــوو كمــا مل تكــن لكــو الــدوا اإلســالمية ِف  للدولــة اإلســالمية:
وانتهــاء  رخــر حكومـة إســالمية قبــو قــرن قــانوان   طـوا التــاريخ ابتــداء  مــن حكومـة رســوا هللا 

أساســيا   فـــ ن ذلـــك ال يزيـــد األمـــر إال إعضـــاال و وال ميكـــن أن يقـــاا القـــانون األساســـي ســـبب 
ق ذلك أبن الالزم جعو إطار احلكم األقلة األربعـة والـذي يسـتنب. جلعو اإلطار للحكم  إذ ير 

 منها هم الفقهاء ِف شورا املرجعية.
 : إن كيفية احلكومة اإلسالمية هي:3
. شـــورا الفقهـــاء وهـــم مراجـــع تقليـــد األمـــةو وإذا مـــات أحـــدهم انت ـــب أكةريـــة البـــاقني ن

 مة بهو وكونه مرشحا  للتقليد بدوره.مرجعا  لألمة مكانهو تتوفر فيه الشروع الشرعية ورلى األ
. األحـــزاب اإلســـالمية احلـــرة املنتهيـــة إىل الفقهـــاء املراجـــع ِف الشـــورا ِمـــا بيـــد مجـــيعهم  

اإلذاعة والتلفزيونو وَلم املراكز ِف كو الـبالقو والصـحف احلـرةو وإىل غـري ذلـكو حبيـث تكـون 
لــك غــري جــائز شــرعا و ويســبب القــدرات موزعــة بيــنهم  إذ احلــزب الواحــد الزمــه االســتبداق وذ

مــــن اســــتبد برأيـــــه : »حتطــــيم الكفــــاءات وأخــــريا  ســـــيطرة األجنــــتو وقــــد قــــاا اإلمـــــام علــــي 
نَوُهمو وِف القرآن احلكيم:  (119)«هلك َوَنمإُرهللُامإ ُشوَرى بَويوإ

(120) . 
. وبعــد هــذين األمــرين تصــو النوبــة إىل اختيــار األمــة )نــّواب اجمللــو  حيــث إلــم مبنزلــة إ

ــــةو والســــلطة أهــــو احلــــو  ــــق الســــلطة التنفيذي ــــة )أو بو ج  تنبة والعقــــدو وابلتعــــاون بــــني الةالث
 القضائيةو كما ذكران تفاصيو هذه األمور وأقلتها الفقهية ِف )الفقه: السياسة .

وحيث إن الشكو للحكم اإلسالمي هو هذاو فالالزم أن جيتمع الشـعب العراقـي الكـرميو 

                                                        

 .92  سورة األنبياء: 118)
 .161  لل البالغةو احلكم: 119)
 .38  سورة الشورا: 120)
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املســاجد واحلســينيات وحنوشــا  النت ــاب ضلــو أعلــى َلــمو ســواء كــانوا ِف إيــران أو غريهــاو ِف 
مـــةال  ينت ـــب كـــو ةســـة آالف ِمـــةال  عـــنهمو وهـــجالء املمةلـــون وهـــم )اَليئـــة العليـــا  ظططـــون 
ويعملون إلسقاع حكومة البعث وللحكومة املرتقبةو كما فعو قريبا  من ذلـك اإلمـام الشـريازي 

 .ِف ثورة العشرين وهللا املستعان 
إان نرغــب إليــك ِف قولــة كرميــة تعــز ِبــا اإلســالم وأهلــهو وتــذا ِبــا النفــاق وأهلــهو  اللهــم»

وجتعلنـــــــا فيهـــــــا مـــــــن الـــــــدعاة إىل طاعتـــــــك والقـــــــاقة إىل ســـــــبيلكو وترزقنـــــــا ِبـــــــا كرامـــــــة الـــــــدنيا 
 .(121)«واآلخرة
 

 هللاو 1403/ شواَ /  18
 حممد الشريازي                                                  

 

                                                        

 فقرة من قعاء االفتتاة. 60  إقباا األعماا: ص121)
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