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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 اْدُعوِني َوقَاَل َربُُّكُم 

ْب َلُكْم   َأْسَتجي
ُوَن   إينَّ الَّذييَن َيْسَتْكِبي

 َعْن عيَباَدِتي 
ريينَ   َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخي

 
 صدق هللا العلي العظيم

 60سورة غافر:  

 

 
 
 
 

 كلمة الناشر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 يشها األمة اإلسالمية..واملشكالت الكبرية اليت تع

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

واحلاجةةةة املاسةةةة إو نشةةةر وبيةةةان موةةةائيم اإلسةةةال  ومبادةةةةه اإلنسةةةانية العميقةةةة الةةةيت تةةةالز  
ت حياتةةه وتتةةدخو مباشةةرة ك حةةو مجيةةع أزماتةةه ومشةةكالته ك اإلنسةةان ك كةةو شةةجونه وج ةيةةا

 احلرية واألمن والسال  وك كو جوانب احلياة..
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والةةتع ا الشةةديد إو إعةةادة الةةروة اإلسةةالمية األصةةيلة إو احليةةاةف وبلةةورة ال قافةةة الدينيةةةة 
ملسةتقبو احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسي ك أبناء اإلسال  كي يتمكنوا من رسم خري ةة ا

 املشرق أبئداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمو..
كةةو ذلةةك دفةةع املجسسةةة ألن تقةةو  ةعةةداد ضموعةةة مةةن ا الةةرات التوجيهيةةة القيمةةة الةةيت 
ألقائا مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمةى السةيد دمةد احلسةيين الشةريازي ظدا   لةه  

شةةةجون احليةةةاة الورديةةةة واالجتماعيةةةةف وقمنةةةا ب باعتهةةةا ك  ةةةروف وأزمنةةةة  تلوةةةةف حةةةول  تلةةة  
مسةةةةانة منةةةةا ك نشةةةةر الةةةةوعي اإلسةةةةالميف وسةةةةّداا لةةةةبعض الوةةةةرا  العقاةةةةةدي واألخالقةةةةي ألبنةةةةاء 

 املسلمني من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك ان القاا من الوحي اإلهلي القاةو:

 ُيِن َولِيُنِذرُوا قـَْوَمه ْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُونلِيَـتَـَفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الةةذي ئةةو أصةةو عقالةةةي عةةا  يرشةةدان إو وجةةوب التوقةةه ك الةةدين وانةةذار األمةةةف ووجةةوب 
 رجوع اجلائو إو العامل ك معرفة أحكامه ك كو مواقوه وشجونه..

 كما ئو ت بيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِ ــْر ِعَبــا لَّــِذيَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَي فـَيَـتَِّبُعــوَن َهْحَســَنُك ُهولَِيــَه الَّــِذيَن َهــَداُهُم هللاُ ا  فـََبشِ 

َوُهولَِيَه ُهْم ُهوُلوا األَْلَبابِ 
(2). 

 إن مجلوات مساحة آية هللا العظمى السيد دمد احلسيين الشريازي ظدا   له  تتسم بة:
 سان واحلياة لكوهنا إنعكاساا لشمولية اإلسال ..التنوّع والشمولية ألئم أبعاد اإلن هواًل:

فقةةد أفةةام قلمةةه املبةةارو الكتةةب واملوسةةوعات الضةةامة ك شةةت علةةو  اإلسةةال  املاتلوةةةف 
بدءاا من موسوعة الوقه اليت جتةاوزت ة حةت ا ن ة املاةةة وانيمسةني ضلةدااف حيةث تعةد إو اليةو  

  احلةةةةديث والتوسةةةةري والكةةةةال  واألصةةةةول أكةةةةِب موسةةةةوعة علميةةةةة اسةةةةتداللية فقهيةةةةة مةةةةروراا بعلةةةةو 
والسياسةةةة واالقتصةةةاد واالجتمةةةاع واحلقةةةوق وسةةةاةر العلةةةو  احلدي ةةةة األخةةةر .. وانتهةةةاءا ابلكتةةةب 

   مجلواا.1500املتوس ة والصغرية اليت تتناول  تل  املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الةظ
 تستلهم منهما الرؤ  واألفكار.األصالة حيث إهنا تتمحور حول القرآن والسنة و  اثنياً:

                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة ال مر:  (2)
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 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاصر. اثلثاً:
التحدث بلغة علميةة رصةينة ك كتاابتةه لةذوي االختصةاص كةةظاألصول  وظالقةانون   رابعاً:

وائد مةةةن مواقةةةع وظالبيةةةع  وغريئةةةاف وبلغةةةة والةةةحة يوهمهةةةا اجلميةةةع ك كتاابتةةةه اجلمائرييةةةة وبشةةة
 احلياة.

ئةةذا ونظةةراا ملةةا نشةةعر بةةه مةةن مسةةجولية كبةةرية ك نشةةر موةةائيم اإلسةةال  األصةةيلة قمنةةا ب بةةع 
ونشر ئذه السلسلة القيمة مةن ا الةرات اإلسةالمية لسةماحة املرجةع ظدا   لةه  والةيت تقةارب 

ن الةةة من ك التسةةةعة آالف دالةةةرة ألقائةةةا مساحتةةةه ك فةةةاة زمنيةةةة قةةةد تتجةةةاوز األربعةةةة عقةةةود مةةة
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوو العلي القدير أن يوفقنا إلعداد ونشةر مةا يتواجةد منهةاف وأمةالا ابلسةعي مةن 
أجةةةو لصةةةيو املوقةةةود منهةةةا وإخراجةةةه إو النةةةورف لنةةةتمكن مةةةن إكمةةةال سلسةةةلة إسةةةالمية كاملةةةة 

الجتماعيةةةة والسياسةةةةية و تصةةةرة تنقةةةو إو األمةةةةة وجهةةةة نظةةةر اإلسةةةةال  جتةةةاه  تلةةة  القضةةةةا  ا
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                   

 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب: 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ةائرينف واللعنةة ال يبةني ال هوالسةال  علةى نبينةا دمةد وآلة والصةالة نيفاحلمد هلل رب العةامل
 .قيا  يو  الدين إو الداةمة على أعداةهم أمجعني

 
 األمل القاطع

 
اْ ُعوِن َهْسَتِجْب َلُكمْ قال هللا تعاو: 

(3). 
قحط شديدف ومن ال بيعي أن يهتم النةا   ورد ك الروا ت انه حدث ك زمان موسى 

غةذاء ولةو بدرجةة سةد الرمةقف أمةا ك م و ئذه الظروف اب افظة على حياهتم ابحلصةول علةى ال
 احليواانت فإن نصيبها املوت واهلالو غالبا.

وئةةةو يسةةةري ك الصةةةحراء ق يعةةةاا مةةةن املةةةاع  ئ يلةةةة  يوةةةة ال  وذات يةةةو  صةةةادف موسةةةى 
 تقو  على احلركة. فاجتهت  وه مع   ابلنيابة عن الق يعف ولدثت معه ة ةذن هللا ةف قاةلة:

  أن يةةةاحم علينةةةا وينةةة ل امل ةةةرف فةةةأوحى هللا إو موسةةةى   موسةةةى اطلةةةب مةةةن هللا تعةةةاو
تلةةةك املعةة   بعةةةد   بعةةد  وجةةةود مصةةلحة ك نةةة ول الغيةةث ك تلةةةك السةةاعة. فةةةأخِب موسةةى 

 ن ول امل ر.
فةةأرادت املعةة   أن تعةةود وئةةي  ةسةةة متأملةةة ولكنهةةا فكةةرت ك نوسةةها أبنةةه  سةةن  ةةا أن 

بشةر الق يةةع عنةد رؤيتهةةا ولةو لوةةاة قصةريةف ومةةن ترجةع إو الق يةةع  يئةة ملجئةةا األمةو حةةت يست
مث ختِبئم مبا أوحى هللا تعاو إو موسى؛ ولذلك عادت مسةرعة  ةو الق يةع بوةرة كمةن  مةو 
بشةةةارة سةةةارةف وعنةةةدما وصةةةلت إو الق يةةةع أرادت أن ختةةةِبئم ابألمةةةر اال اهنةةةا رأت الغيةةةو  وقةةةد 

 ةر يه ةو بشةدةف فلةم تةذكر املعةة   تعانقةت والتحمةت فيمةا بينهةا وأرعةدت وابرقةت مث أخةذ امل
 ألن الق يةةع كةةان قةةد دار ك خلةةده أبن موسةةى  للق يةةع شةةيئاا اةةا دار بينهةةا وبةةني موسةةى 

                                                        

 .60سورة غافر:  (3)
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فقد تعجب مةن ئ ةول امل ةر و ةذه الشةدة  قد دعا له ابمل ر واستجيبت دعوتهف أما موسى
اجلةةةواب أبن تلةةةك  وتوجةةةه إو هللا تعةةةاو ابلةةةدعاء والتضةةةرع وسةةةأله عةةةن علةةةة نةةة ول امل ةةةرف فةةةأ ه

املعة   عنةدما خرجةت مةن عنةدو عةادت إو الق يةع  يئةة املستبشةر الوةرة فتصةور الق يةع أبن 
 امل ر سوف ين ل وما أردت أن تيأ  احليواانت واذئب أبملها.

وواقع األمر ئو كذلكف فإذا توجةه اإلنسةان إو هللا تعةاو أبمةو قةاطع ال يشةوبه الشةك أو 
يةةرده عةةن رمحتةةه الواسةةعة بةةو يسةةتجيب لةةه ويع يةةه سةةجلهف كمةةا قةةال الةةادد فةةإن هللا سةةوف لةةن 
َوقَاَي رَبُُّكُم اْ ُعوِن َهْسَتِجْب َلُكمْ تعاو ك القرآن الكرمي: 

(4). 
 ملعاوية بن وئب:  قال اإلما  أبو عبد هللا الصادق 

أع ةي   معاويةف من أع ي ثالثة مل  ر  ثالثةف من أع ي الدعاء أع ي اإلجابةف ومةن »
الشةةةكر أع ةةةي الةةة  دة ومةةةن أع ةةةي التوكةةةو أع ةةةي الكوايةةةةف فةةةإن هللا ع وجةةةو يقةةةول ك كتابةةةه: 

 ُـــَو َحْســـُبك ـــْل َعلَـــى هللِا فـَُه ـــْن يـَتَـوَكَّ َوَم
ـــِيْن َشـــَكْرُزْ أَلزِيـــَدنَُّكمْ ويقةةةول:  (5) َل

ويقةةةول:  (6)
 ْاْ ُعوِن َهْسَتِجْب َلُكم

(7)»(8)  . 

                                                        

 .60سورة غافر:  (4)
 .3سورة ال الق:  (5)
 .7سورة إبرائيم:  (6)
 .60سورة غافر:  (7)
 .56ابب ال الثة ة 101: صانيصال (8)
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 املستجابوالدعاء   9ظالشيخ البهائي
 

دعةاء وذكةر انةه مةا مةن شةاب دعةا بةه أربعةني مةرة إال واسةتجيب  نقو الشةي  البهةاةي 
لةهف فأخةةذ شةاب ئةةذا الةدعاء وقةةرأه أربعةني مةةرة فلةم يسةةتجب لةهف فأخةةذ يةتكلم بكةةال  سةةيء 

ك املنا  فقةال لةه الشةي :  على الشي  البهاةيف وذات ليلة رأ  ذلك الرجو الشي  البهاةي 
ك حيث مل تقرأ الدعاء ابلشكو الصحيح وابلشروط الالزمةة لةذلك مل يسةتجب إن الذنب ذنب

 لك.
نعمف ئناو بعض انيصوصيات جيب أن تراعةى ك الةدعاء حةت تتنة ل الرمحةة اإلهليةة  يةث 

 إذا دعى اإلنسان ووفر الشروط الكاملة فسوف يستجاب دعاؤه.
قةةال: قلةةت : آيَةتَةةاني كي   فقةةد ورد عةةن ع مةةان بةةن عيسةةى عمةةن حدثةةه عةةن َأ  عبةةد ا َّ 

ةةُدُنَاف قَةال  قلةت: قَةةةْوُل ا َّي َعةة َّ َو َجةةوَّ  «؟وَمةةا ُنَةةا »: كيتَةابي ا َّي َعةة َّ َوَجةةّو َأْطُلبُةُهَمةا فَةةال َأجي
 ْاْ ُعـــوِن َهْســـَتِجْب َلُكـــم

َ َعةةة َّ َو َجةةةوَّ »: فَةنَةةةْدُعوُه وال نَةةةةَر  إيَجابَةةةة ف قَةةةال  (10) أَفَةتَةةةةَر  ا َّ
َُوف َمةْن »قُةْلةُت: ال أَْدرييف قَةال:  «؟َفميةمَّ َذليةك  »قُةْلت: الف قَةاَل: «؟َلَ  َوْعَدُه َأخْ  لكيةينّي ُأْخةِبي

َعاءي َأَجابَةهُ  َهةةي الةدُّ َ َعة َّ وَجةوَّ فييَمةا أََمةرَُه مُثَّ َدَعةاُه ميةْن جي َعاءيا قَةال  «َأطَاَع ا َّ َهةةي الةدُّ قُةْلةت: وَمةا جي
 :«  َّي تَةْبَدأُ فَةَتْحم َ وَتْذُكُر نيَعَمُه عيْنَدَو مُثَّ َتْشُكرُُه مُثَّ ُتَصةلّيي َعلَةى النَّةِّي مُثَّ تَةْذُكُر ُذنُوبَةَك  ُد ا َّ

َعاءي  َهُة الدُّ َهاف فَةَهَذا جي نةْ َا مُثَّ َتْسَتعييُذ مي قُةْلُت: قَةةْوُل ا َّي  «وَما ا يَُة اأُلْخَر ا»ف مُثَّ قَال: «فَةُتقيرُّ  ي

                                                        

الشةةي  البهةةاةي: ئةةو دمةةد بةةن الشةةي  حسةةني بةةن عبةةد الصةةمد احلةةارثي اجلبعةةي ينسةةب إو احلةةارث اهلمةةداِن ولةةد ك  (9)
ابلعلةم والوضةو واجلامعيةة  ئاجر مع أبيه إو د ر العجم وله من العمر سةبع سةننيف وصة   ( ئ953)بعلبك سنة 

سةةع ك التةةألي ف مةةن مجلواتةةه: احلبةةو املتةةني ك أحكةةا  الةةدينف مشةةرق الشمسةةني لشةةتات الونةةونف ودقةةة التوكةةري والتو 
 1030)ك أصةوهان سةنة  (قةده)وإكسري السعادتنيف والعروة الوثقى ك التوسريف احلديقة اهلاللية وك ةري غريئةا. تةوك 

 سة.ودفن ئناو ك بيته قرب احلضرة املقد ونقو ج مانه إو مشهد اإلما  الرلا  ( ئ1031أو 
 .60سورة غافر:  (10)
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َفْقــُتْم ِمــْن َشــيْ وَّ: َعةة َّ وَجةة ــُر الــرَّازِِقنيَ  ومــا َهنـْ يـْ َُ ُِْْلُفــُك وُهــَو  ٍء فـَُهــَو 
وإيِّني أُْنويةةُق وال أََر   (11)

َ َعة َّ وَجةوَّ َأْخلَةَ  َوْعةَدُ   »َخَلوااف قَال: قُةْلةُت:  «؟َفميةمَّ َذليةكَ »قُةْلةُت: الف قَةال:  «؟أَفَةتَةَر  ا َّ
لّيةةةهي ملَْ يُةْنويةةةْق ديْرَنةةةاا إيال لةةةْو َأنَّ َأَحةةة»ال أَْدرييف قَةةةاَل:  لّيةةةهي َوأَنْةَوَقةةةُه كي حي ةةةْن حي دَُكُم اْكَتَسةةةَب اْلَمةةةاَل مي

 .(12)«ُأْخليَ  َعَلْيه

                                                        

 .39سورة سبأ:  (11)
 .8ابب ال ناء قبو الدعاء ة 486ص  2الكاك: ج (12)
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 حوي العراق
 

لةذا فةان ننةا بتغيةري الولةع املأسةاوي لشةةعبنا املسةلم ك العةراق جيةب أن يقةان بسةعينا  ةةو 
و اجلةاد واملتواصةوف وان  قةق شةروط الةدعاء املتعلقةة تغيري أنوسنا وضتمعنا أوالا وئذا يتم ابلعم

بناف ونتوكو على هللا تعةاوف عنةد ذلةك يسةتجيب سةبحانه دعةاءان وميةدان بنصةرهف أمةا أن نةدعو 
بةةةال عمةةةو وال نةةةةف ونتوقةةةع أن يسةةةتجاب دعةةةاؤان ويتغةةةرّي نظةةةا  احلكةةةم املتسةةةلط علةةةى الرقةةةابف 

الةةةبالد فلةةةةيً صةةةحيحاا؛ فةةةان هللا سةةةةبحانه  إو احلكةةةةم لتقةةةود (13)وأيِت األك ريةةةة وئةةةم الشةةةيعة
ُوا َما ِِبَنـُْفِسِهمْ يقول:  ِإنَّ هللاَ اَل يـَُغريِ ُ َما ِبَقْوٍم حَّتَّ يـَُغريِ 

(14). 
وبعةةون هللا تعةةاو ومةةن خةةالل العمةةو اجلةةاد واجلهةةود املالصةةة املتواصةةلة للمةةجمنني وبِبكةةات 

اكمف سةواء بقيةةا  ثةورة مجائرييةةة وحةة ب البعةث احلةة (15)دعةاةهم سةيتم القضةةاء علةى نظةةا  صةدا 
 موحدة قوية لده أ  بغري ذلكف ألن ئذا مصري كو ال غاة وقتلة الشعوب على مّر العصور.

وو يوتنا  ن بعد التوسو ابهلل تعاو والتوكو عليه السعي إلجياد حكومة شيعية ك العةراق 
ألقليةةاتف حيةةث تلةةِّ م اليةةب الغالبيةةة العظمةةى مةةن الشةةعب مةةع احلوةةا  علةةى حقةةوق ابقةةي ا

 جيب أن تكون حكومة العراق القادمة شيعية إن شاء هللا تعاو.
 سؤاي؟

مةةا ئةةةو الةةةداعي إو عييةةد الشةةةعب املسةةةلم أليةةةة حكومةةة عِت أو أي شةةةاب جيلةةةً علةةةى  
                                                        

والبةاقي مةن األقليةات األخةر ف وفةق إحصةاء أجةراه  %15ونسبة السةنة  %80إن نسبة الشيعة ك العراق تبلغ  (13)
إلمةا  املجلة  ظدا   لةه  نشةر مجسسةة السيد دمد الصدر رةيً الوزراء أواخةر األربعينةاتف أنظةر كتةاب تلةك األ   ل

 الوعي اإلسالميف وفيه إحصاةيات تبني مد  اإلجحاف الذي أحلق ابلشيعة ك العصر احلديث.
 .11سورة الرعد:  (14)
   بعةةةد تنحيتةةةه 1979رةةةةيً اجلمهوريةةةة ظ ( 1937)صةةةدا  حسةةةني التكةةةرييت سياسةةةي عراقةةةيف ولةةةد ك تكريةةةت  (15)

   1990لعت حرب انيلةي  األوو واسةتمرت نةان سةنوات ف احتةو الكويةت ظ   فاند1980للبكرف ئاجم إيران ظ
فاندلعت حرب انيلي  ال انية واخرج اجليا العراقةي منهةاف وقامةت قةوات احللوةاء بقيةادة أمريكةا بتةدمري العةراق وولةع 

 العراق لت حصار طويو األمدف انتوض الشعب فقمع صدا  انتوالة الشعب العراقي بوحشية .
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 كرسي احلكم ك العراقا!
 وملاذا يصوق الشعب املسلم لكو رةيً  كم العراقا! 

يةةةديهم هلةةةذا احلةةةاكم أو ذاو ابهنةةةم ذاقةةةوا وئةةةو نسةةةي بعةةةض أبنةةةاء الشةةةعب الةةةذي صةةةوقوا أب
األمةرَّين مةةن نوةةً احلةاكما وئةةم مةةع ذلةةك مل يعتةِبوا بةةو يكةةررون ذلةك ابسةةتمرار وتتنةة ل علةةيهم 

 الويالت ابستمرار من كو حكومة أو حاكم صوقوا هلا أو له. 
 . (16)«َما َأْك َةَر اْلعيبَةَر َوأََقوَّ االعتيَبارَ »نعمف لقد صدق احلديث القاةو: 

قال هللا تبارو وتعةاو ألعةذبن كةو رعيةة ك اإلسةال  دانةت بواليةة  »: وقال اإلما  الباقر 
كو إما  جاةر ليً من هللا وإن كانةت الرعيةة ك أعماهلةا بةرة تقيةةف وألعوةون عةن كةو رعيةة ك 

 .(17)«اإلسال  دانت بوالية كو إما  عادل من هللا وإن كانت الرعية ك أنوسها  املة مسيئة
ملعلةو  ان احلكومةة ال تكةون شةرعية إال إذا م لةت الشةيعة أصةدق مت يةوف وذلةك ألن ومةن ا

% من  85األغلبية ك العراق ئم الشيعة ونسبتهم حسب اإلحصاءات املنصوة تشكو حوايل 
كةةو الشةةعب العراقةةيف طبعةةاا مةةع تقسةةيم القةةدرات ك احلكومةةة وإجةةراء االنتاةةاابت الصةةحيحة 

شةةراء الةةذمم. عنةةدئا سةةتم و احلكومةةة الشةةعب وتسةةتمد قوهتةةا منةةه الن يهةةة انياليةةة مةةن الت ويةةر و 
 ويتالب الشعب من ارتباطاته ابلغرب والشرق كما يتالب من ربقة احلكا  املستبدين.

                                                        

 .297البالغةف قصار احلكم:  هن  (16)
 .4ة 376ص 1الكاك: ج (17)
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 من منافع تعد  القوى
 

ك العراق ونشره على صعيد واسعف اا أاثر  (19)كتابه الغدير   (18)طبع العالمة األميين 
ةف وقةةةا  بعةةةض أبنةةةاء العامةةةة يهرجةةةون لةةةدهف مث أخةةةذ بعضةةةهم ئةةةةذا ئةةةذا الكتةةةاب لةةةجة كبةةةري 

لتقةةةدمي دعةةةو  لةةةد الكتةةةاب ومجلوةةةهف فقةةةال نةةةوري  (20)الكتةةةاب وذئبةةةوا بةةةه إو نةةةوري السةةةعيد
السةةعيد هلةةم وئةةو يقلةةب صةةوحات الكتةةاب: املصةةادر الةةيت اعتمةةد عليهةةا ونقةةو منهةةا ئةةو ئةةي 

                                                        

  بةةدأ دراسةةته ك تِبيةة  مث  ئ1390  ك تِبيةة  وتةةوك سةةنة ظ ئ1320الشةةي  عبةةد احلسةةني أمحةةد األميةةين ولةةد سةةنة ظ (18)
ي انتقو إو النج  األشرفف حضر على السيد دمد الوريوز آابدي والسيد أبو تراب انيراسةاِن واملةريزا علةي الشةرياز 

 وغريئم.
له مجلوات منها: الغدير الةذي مجةع فيةه كةو مةا يتعلةق بيةو  غةدير خةم مةن حةديث وشةعرف وكتةاب شةهداء الوضةيلة. ومةن 

مجةةع فيهةةا مةةا يقةةرب مةةن أربعةةني  مةثثره إنشةةاؤه املكتبةةة الكةةِب  ك النجةة  األشةةرف الةةيت مسائةةا مكتبةة أمةةري املةةجمنني 
لنظةةا  احلةةاكم ك العةةراق فيمةةا صةةادر مةةن دمةةاء النةةا  وحةةر هتم ألةة  كتةةاب بينهةةا مئةةات املا وطةةات وقةةد صةةادرئا ا

 وكراماهتم ومكتباهتم وأمواهلم.
 .82أنظر مستدركات أعيان الشيعة: ص

الغةةدير ك الكتةةاب والسةةنةف كتةةاب فةةينف ديةةينف علمةةيف عر ةةيف أد ف أخالقةةي مبتكةةر ك مولةةوعه فريةةد ك اببةةهف  (19)
من كنت مواله فهذا علةي مةوالهف اللهةم وال مةن وااله وعةاد مةن : « يبحث فيه عن حديث الغدير وقول رسول هللا
ف ويبحةةث ك احلةديث كتةةاابا وسةةنة وأداباف يتضةةمن تةراجم أمةةة كبةةرية مةةن »عةاداه وانصةةر مةةن نصةةره واخةذل مةةن خذلةةه..

 رجاالت العلم والدين واألدب الذين نظموا ئذه االاثر من العلم وغريئم.
  ف أصةةةةبح رةيسةةةةاا للةةةةوزراء بةةةةني عةةةةا  م1888-  ه1306مةةةةن مواليةةةةد بغةةةةداد عةةةةا  ظنةةةةوري سةةةةعيد صةةةةا  السةةةةعيد  (20)

  ألربةع عشةرة دورةف ووزيةراا للةةدفاع ك رةً عشةرة دورةف ووزيةراا للاارجيةةة م1958-1930/  ه1377-1349ظ
العةةةراق ك إحةةد  عشةةرة دورةف ووزيةةةراا للداخليةةة ك دورتةةني. أحةةةد عمةةالء بري انيةةا فةةةةي العةةامل العةةر ف ولةةةع إمكةةاانت 

وقدراتةةةه لةةةت تصةةةرف الِبي ةةةانينيف وكانةةةت سياسةةةته مبنيةةةة علةةةى نظريةةةة ظخةةةذ وطالةةةب  وعلةةةى التحةةةال  مةةةع اإل ليةةةة  
وجعةةةةةو العةةةةةراق لةةةةمن التكةةةةتالت الدوليةةةةة والتبعيةةةةة االقتصةةةةادية لالسةةةةتعمارف وجعةةةةو العةةةةراق سةةةةوقاا ملنتجةةةةات الةةةةدول 

االلةةاد الدسةةتوري لةةدعم وزارتةةهف وكةةان ح بةةه وحةة ب  االسةةتعمارية ومصةةدراا ملةةواده انيةةا . أسةةً ك انيمسةةينيات حةة ب
صةةا  جةةِب ظاألمةةة االشةةااكي  ال  تلوةةان مةةن الناحيةةة التنظيميةةة والوكريةةة عةةن بعضةةهماف فاالثنةةان مواليةةان لإل ليةةة  

بعةد وأغلب أعضاةهما من الق اع املوايل لإل لي ف وكان يتنافسان أحياانا و تلوان ك بعض املساةو الداخلية. انتحةر 
   وقيو قتوف من مجلواته: استقالل العرب ووحدهتم.م1958-  ه1377أن أطلق النار على نوسه عا  ظ
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األمةر ئينةاا لكةن املصةادر كلهةا سةنية  شيعية أ  سنيةا قالوا له: لو كانةت املصةادر شةيعية لكةان
 وئي لدان.

 فقال نوري السعيد: إذن اذئبوا وأصلحوا مصادركم ومبانيكم.
 ئنا قد   ر ك الذئن سجالف انه ملاذا أجا م نوري السعيد ئكذا.

ألن القةةةوة مل تكةةةن متمركةةة ة بيةةةد نةةةوري السةةةعيد وحةةةده بةةةو كانةةةت شةةةبه متعةةةددة  اجلـــواب:
 ست اعته أن يوعو شيئاا لد ئذا الكتاب أو مجلوه.وموزعة. لذلك مل يكن اب

عنةةةدما تكةةةون القةةةوة دصةةةورة ومتمركةةة ة لةةةد  شةةةاب معةةةني أو فئةةةة معينةةةة فنتيجةةةة ذلةةةك 
سةةيكون االسةةتبداد ابلةةرأي واالسةةتئ ار ابلسةةل ة ويسةةتمر كةةم األفةةواهف وخنةةق األصةةوات األخةةر  

 املعارلة لتوفر اإلمكانية ك ذلك.
درئا فهةةةو صةةةما  األمةةةان ملواجهةةةة ا ةةةراف احلةةةاكم أو الوئةةةة أمةةةا تعةةةدد مراكةةة  القةةةوة ومصةةةا

 املتسل ة.
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 قوة الشعب

 
ك إحةةد  السةةنني عنةةدما كةةان العةةراق يةةرز  لةةةت نةةري إحةةد  الوئةةات قمنةةا ب بةةع رسةةةة 

لغرم توزيعها ك احلجاز ك موسم احل .  (21)وسبعني أل  نساة من كتاب ظئكذا الشيعة 
 فيما بني احلجي .وئكذا فعلنا حيث وزعنائا مجيعاا 

وقةةةال يل: إن وزيةةةةر العةةةدل كةةةةا م   (22)وذات يةةةو  جةةةاءِن الشةةةةي  عبةةةد ال ئةةةةراء الكعةةةِّ
الةةرواف يريةةد أن يرفةةع شةةكو  لةةدكم ةدعاةةةه أنكةةم ت ةةريون الن اعةةات ال اةويةةة بةةني املسةةلمنيف 
وتعمقةةةون البغضةةةاء والشةةةحناء بيةةةنهم بنشةةةركم الكتةةةب الشةةةيعيةف بعةةةد ذلةةةك أب   جةةةاءان وكيةةةو 

وأخذ يعةام ويتباحةث معنةاف فقلنةا لةه: إنةه ال  ةق لكةم االعةاام والتضةييق علينةا ك  احلاكم
أمةور مةذئبناف قةال:  ةن حكومةة قويةة وةمكاننةا أن نتاةذ اإلجةراءات لةدكمف فكةان جوابنةةا: 
إذا فعلتم شيئاا من هتديداتكم فان الشيعة ستض  لدكم وت ور عليكم! وانتم تعلمون ابلتواف 

لمةةاء ومراجةةع التقليةةدف فاةةاف مةةن ذلةةك والةة رب وانصةةرف عةةن ئةةذا األمةةر الشةةيعة حةةول الع
 هناةياا.

بعد ذلك رفع حاكم النج  األشرف شكو  لدان وقلنا له ما قلنةاه لةلول فاةاف ئةذا 
 ا خر من إاثرة الرأي العا  لدئم وأفحم أيضاا.

                                                        

ف وئةةو كةةرا  يتضةةمن تعريةة  مةةوج  حةةول الشةةيعة والتشةةيعف ألوةةه مساحتةةه (دا   لةةه)مةةن مجلوةةات اإلمةةا  الشةةريازي  (21)
كسةةبة كةةربالء املقدسةةة. وطبةةع مةةرة علةةى نوقةةة   (صةةوحة 24)ك كةةربالء وطبعتةةه م بعةةة ا داب ك  (ئةةة1383)عةةا  

 ك مرك  الرسول األعظمف وطبع ابللغة السواحلية ك طهران. (ئة1419)اثنية عا  
الشةةةي  عبةةةد ال ئةةةراء الكعةةةِّ ينتمةةةي إو  أسةةةرة كرميةةةة ُعرفةةةت ابلوضةةةو والشةةةرف ينتهةةةي نسةةةبها إو قبيلةةةة بةةةين كعةةةب  (22)

 لقرن ال اِن عشر اهلجري . املنتهية إو كعب بن لجي بن غالب استوطنت كربالء ك ا
وانتهةةةو العلةةةو   ئةةةة ف والةةةيت صةةةادفت يةةةو  والدة الصةةةديقة ال ةةةائرة فاطمةةةة ال ئةةةراء 1327ولةةةد ك مدينةةةة كةةةربالء عةةةا  ظ

 واملعارف اإلسالمية من معني مدار  كربالء الدينية. 
 در  عند الشي  الرّماحي والشي  دمد اني يب والشي  جعور الرشيت والشي  الواعظ. 

لةغ مكانةةة عاليةة ك اني ابةةة احلسةينية وكةةان سةلً البيةةان شةري  الةةنوً واسةع الصةةدر يّتصة  ابلكةةر  واألخةالق النبيلةةة. ب
 فةي يو  عاشوراء.  اشتهر ك قراءته ملقتو اإلما  احلسني 

 ».قتيو العِبة«ف من مجلواته:  ئة  املصادف يو  شهادة ال ئراء 1394اغتيو ابلسّم عا  ظ
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 وزير العدي هيضاً 
اد أن يشتكي لدانف فأرسو لةه بعةض وك املرة ال ال ة ن ل إو امليدان نوً وزير العدل وأر 

األصةةدقاء رسةةالة قةةال لةةه فيهةةا: أبنةةك إذا أردت أن تقةةيم ئةةذه الشةةكو  فةةإِن سأفضةةحك أمةةا  
الةةةةرأي العةةةةا  واثبةةةةت هلةةةةم أبنةةةةك لسةةةةت بةةةةوزير شةةةةرعي وا ن إذا مل ختةةةة  مةةةةن ذلةةةةك فةةةةامض ك 

 شكايتك ئذه! فااف ئذا ال الث من ذلك وتراجع.
 

 اهلدف املهم
عى أبنةةه إذا جةةاء حةةاكم آخةةر بعةةد صةةدا  ورجعةةت احلةةوزات العلميةةة ك مةةن املمكةةن أن يةةدَّ 

النجةةةة  وكةةةةربالء والكةةةةا مني وسةةةةامراء إو نشةةةةاطها ومكانتهةةةةا واسةةةةتعادت ا ةةةةالً احلسةةةةينية 
واملسةةاجد واحلسةةينيات والتجمعةةةات الدينيةةة رونقهةةا فةةةال حاجةةة بعةةد ذلةةةك إو جعةةو احلكومةةةة 

 حكومة شيعية! 
يةةة والةةِبام  احلسةةينية لةةروري وئةةو مهةةم إال أن املهةةم أيضةةاا نقةةول: إن عةةودة األنشةة ة الدين

ئو استعادة اإلنسةان الشةيعي ك العةراق حةق تقريةر مصةريه ومصةري بةالده وإخراجهةا مةن أيةدي 
املستعمرينف ومباشرة ذلةك بنوسةه ال بتةدخو ا خةرين مةن الشةرق والغةرب؛ لةذلك جيةب جعةو 

 اد احلكومة الشيعية ك العراق املهضو .ئذا األمر من األئداف املهمة والعمو من أجو إجي
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 موقف السيد احلكيم الصارم 
 

بقةةةوة ألنةةه كةةةان سةةةنياا متعصةةةباا  (24)لةةةد عبةةد السةةةال  عةةةارف (23)وقةة  السةةةيد احلكةةةيم 
يسةةعى لتح ةةيم األك ريةةة ك العةةراقف خصوصةةاا وانةةه أخةةذ جيمةةع بعةةض الشةةيعة حولةةه ليسةةتويد 

إال أن السةةةيد احلكةةةيم رفضةةةه ومل يقبةةةو ز رتةةةهف  مةةةنهمف ومةةةن ئنةةةا طلةةةب ز رة السةةةيد احلكةةةيم 
فأرسو عبد السال  شاصاا إو السيد احلكيم ليتوسط عنده ويهيئ له مقدمات ز رتهف إال أن 

الةذي   (25)السيد احلكيم رفض ذلك أيضااف بعد ذلك طلب عبد السال  من السيد سعيد زيين
نةةه وبةةني السةةيد احلكةةيمف ويعةةني كةةان لةةه بعةةض االرتبةةاط ابلسةةيد احلكةةيم ليصةةلح األمةةر فيمةةا بي

تلوونيةاا فلةم  ف فاتصو السيد زيين ابلسيد احلكيم وقتاا ل  رة وفد من الدولة للسيد احلكيم 
علةى الة  رة إال مشةروطة بعةد  وجةود شةاب عبةد السةال  عةارف مةع  يوافق السيد احلكيم 

لبةةةالغ لةةةه وقةةةالوا  ةةةن وا هةةةروا احةةةاامهم ا الوفةةةدف فجةةةاء الوفةةةد ودخلةةةوا عنةةةد السةةةيد احلكةةةيم 
مسةةةتعدون ألن نوعةةةو أي شةةةةيء عمةةةرون بةةةه ولكةةةةن امسحةةةوا لعبةةةد السةةةةال  عةةةارف أن يةةةة وركمف 

القةةاطع. وكةةان أحةةد أفةةراد ئةةذا الوفةةد مةةدير جهةةاز األمةةن  السةةيد احلكةةيم ولكةةنهم قوبلةةوا بةةرفض 
 فقةةال للسةةةيد احلكةةةيم: إن رةةةيً اجلمهوريةةةة رجةةةو ثةةوري ومةةةن املمكةةةن أن يقةةو  لةةةدكم أبعمةةةال ال
لمد عقبائا ة وكان يقصد من ذلك اخافة السيد احلكيم وهتديده عّله يقبةو ز رة عبةد السةال  لةه ة 

                                                        

ئةةة  ف وتةةوك سةةنة 1306العظمةةى املرجةةع الةةديين الكبةةري السةةيد دسةةن احلكةةيمف ولةةد ك النجةة  األشةةرف ظآيةةة هللا  (23)
مةةةن شةةةعبان عةةةا   17ئةةةة  ف أصةةةدر فتةةةواه الشةةةهرية بتكوةةةري الشةةةيوعية والكشةةة  عةةةن صةةةبغتها اإلحلاديةةةة ك 1390ظ
 آنذاو. واعتِب إن الشيوعية كور وإحلادف ونشر الوتو  ك صح  العراق ( 1960ئة/آ ر 1379ظ
لةابط عراقةي قةا  ابنقةالب عسةكري علةى عبةد الكةرمي قاسةمف رةةيً  ( 1966ة  1921)عبةد السةال  عةارف   (24)

 .( 1968ة  1966)قتو ك حادث سقوط طاةرةف خلوه أخوه عبد الرمحن  ( 1963)اجلمهورية عا  
ابلوضةوف يعةود نسةبه إو اإلمةا  السيد سعيد امحد بةن السةيد جعوةر السةيد حسةني زيةين ف ينتمةي إو أسةرة معروفةة  (25)

كتةِّ مشةةهورف لةه مشةةاعر طيبةة وروة ل يوةةة دمةود السةةريةف وكةان سياسةةياا واعيةاا ولةةه عالقةات مةةع   احلسةن بةن علةةي 
بعةةض السياسةةيني وكةةان ك نوةةً الوقةةت وكةةيالا للسةةيد احلكةةيم ومةةن مث وكةةيالا للسةةيد انيةةوةي قةةةد  سةةرنا فةةةي مدينةةة  

 كربالء املقدسة.
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كالمةه وقةةال: أنةةت ال لةدث طوةةالا حةةت ختيوةه بكلماتةةك اجلوفةةاء ئةةذهف فقةاطع السةةيد احلكةةيم 
إنةةين ال ولةةن أمسةةح ابللقةةاء بةةةظعبد السةةال  عةةارف  أبةةدااف ومهمةةا كانةةت عاقبةةة ذلةةك سةةيئة فةةإِن 

مدف وكان ئذا األمةر ئةو السةبب الةذي أاثر غضةب شةيعة العةراق لةد عبةد السةال  آنةذاو صا
وأحةدثوا الة راابا واسةعاا ك كةو الةبالدف وقةد أدرو االسةتعمار ابن منافعةه قةد أصةبحت معرلةة 
للا ر احلتمي ك العراق اا جعلهم يرمسون لعبد السال  خ ة فّجروا خالهلا طاةرته وئو فيهاف 

 ه إو سدة احلكم.مث جاءوا بغري 
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 اإلحلا  وهسيا ه
ئةةذا ئةةو ديةةدن االسةةتعمار والقةةو  الكةةِب  أسةةياد احلكةةا  ال واغيةةت فمةةت مةةا وجةةدوا أن 
احلاكم ال ميكن أن يستمر أك ةرف ويقةد  خةدمات أخةر  هلةم سةعوا إو تنحيتةه واإلتيةان  ةاكم 

قةاء واالسةتمرار وأعلةن جديد؛ ألهنم ال ميكنهم أن يستمروا ك دعمهةم حلةاكم فقةَد مقومةات الب
 الشعب منائضته له.

مةةن كةةو الةةذي تقةةد  نسةةتالب أن مةةن واجةةب ا تمةةع املسةةلم ك العةةراق التوجةةه ابلعمةةةو 
املسةتمر واملةةنظم وابلةدعاء والتوسةةو إو هللا تعةةاو ابلنصةرة للقضةةاء علةى احلكةةم الواسةةدف وان ال 

م. كمةةا أن إعةةالن املنائضةةة يغولةةوا  دور تعدديةةة القةةو  ألهنةةا تشةةكو ورقةةة لةةاغ ة علةةى احلةةاك
 واملقاومة تقو  بنوً الدور ك مواجهة احلاكم وأسياده الذين نصبوه وأوصلوه إو سدة احلكم.

 
اللهةةةم إان نرغةةةب إليةةةك ك دولةةةة كرميةةةة تعةةة   ةةةا اإلسةةةال  وأئلةةةهف وتةةةذل  ةةةا النوةةةاق وأئلةةةهف 

كرامةةةة الةةةدنيا وا خةةةرة   وجتعلنةةةا فيهةةةا مةةةن الةةةدعاة إو طاعتةةةكف والقةةةادة إو سةةةبيلكف وترزقنةةةا  ةةةا
 .(26)برمحتك   أرحم الرامحني

                                                        

دعةاء   195دعاء كو ليلة من شةهر رمضةانف والبلةد األمةني: ص 581ف ومصباة الكوعمي: ص51: صاالقبال (26)
 كو ليلة من شهر رمضان.
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 من هدي القرآن الكرمي
 الدعاء املستجاب
ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َرّبِ  َلْوالَ ُ َعاؤُُكمْ قال تعاو: 

(27). 
ِعَبــاَ ِ  َوقَــاَي رَبُُّكــُم اْ ُعــوِن َهْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَّــِذيَن َيْســَتْكِ ُوَن َعــْن وقةال سةةبحانه: 

رِينَ  ُِ ُُُلوَن َجَهنََّم َ ا َسَيْد
(28). 

َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن ُضرٌّ َ َعا رَبَُّك ُمِنيبًا ِإلَْيكِ وقال ع وجو: 
(29). 

َهمَّن ُيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َ َعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ وقال جو وعال: 
(30). 

اِع ِإَذا َ َعـــاِن َوِإَذا َســـأََلَه ِعَبـــاِ ي َعـــينِ  وقةةةال تعةةةاو:  ـــِيِن ِ َقرِيـــبب ُهِجيـــُب َ ْعـــَوَة الـــدَّ  َف
ْؤِمُنوا ّب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليـُ

(31). 

 الدعاء ِف كل األحواي
َربِ  اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن ُذر ِيَِِّت رَبَـَّنا َوتـََقبَّْل ُ َعاءِ قال سبحانه: 

(32). 
َفَدَعا رَبَُّك َهنَّ َهُؤاَلِء قـَْومب ُُمْرُِمونَ ل ع وجو: وقا

(33). 
َفَدَعا رَبَُّك َهِن ِ َمْغُلوبب فَانَتِصرْ وقال جو وعال: 

(34). 
رَبُـَّنا َربُّ السََّمَواِت َواألْرِض َلن َنْدُعَوا ِمن ُ ونِِك ِإهَلاً وقال تعاو: 

(35). 

                                                        

 .77سورة الورقان:  (27)
 .60سورة غافر:  (28)
 .8سورة ال مر:  (29)
 .62سورة النمو:  (30)
 .186سورة البقرة:  (31)
 .40سورة إبرائيم:  (32)
 .22سورة الدخان:  (33)
 .10القمر: سورة  (34)
 .14سورة الكه :  (35)
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ُل َنْدُعوُه ِإنَُّك ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيمُ ِإَّنَّ ُكنَّا ِمن قـَبْ وقال سبحانه: 
(36). 

َك َنْسَتِعنيُ وقال ع وجو:  َك نـَْعُبُد َوِإَّيَّ ِإَّيَّ
(37). 

 الدعوة إىل العمل الرساِل
قَــاَي َعَســى رَبُُّكــْم َهن يـُْهِلــَه َعــُدوَُّكْم َوَيْســَتْيِلَفُكْم ِف األْرِض فـََينظُــَر  قةةال جةةو وعةةال: 

َكْيَف تـَْعَمُلونَ 
(38). 
فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِك َوَما رَبَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ وقال تعاو: 

(39). 
َهــــــَذا ِكَتابـَُنــــــا يَنِطــــــُق َعَلــــــْيُكم ِتحْلَــــــقِ  ِإَّنَّ ُكنَّــــــا َنْسَتنِســــــُخ َمــــــا ُكنــــــُتْم وقةةةةةةال سةةةةةةبحانه: 

تـَْعَمُلونَ 
(40). 

َُِبرياً  َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيهَ وقال ع وجو:  ِمن رَبِ َه ِإنَّ هللَا َكاَن ِبَا تـَْعَمُلوَن 
(41). 

يـَْرفَــِع هللاُ الَّــِذيَن آَمُنــوا ِمــنُكْم َوالَّــِذيَن ُهوتُــوا اْلِعْلــَم َ رََجــاٍت َوهللاُ ِبَــا وقةةال جةةو وعةةال: 
َُِبريب  تـَْعَمُلوَن 

(42). 
 الع ة تألمم السالفة
بُوا الرُُّسَل َهْغَرقْـنَـاُهْم َوَجَعْلنَـاُهْم لِلنَّـاِس آيَـًة َوَهْعتَـْدََّن   َوقـَْوَم نُوٍح َلمَّاقال جو وعال:  َكذَّ
ـَحاَب الـرَّسِ  َوقـُـُروَّنً بـَـنْيَ َذلِـَه َكثِـرياً  لِلظَّاِلِمنَي َعَذاتً َهلِيماً  ْْ وَُكـالً  َوَعا ًا َوََثُـوَ ا َوَه

َنا َلُك األْمثَاَي وَُكاًل تـَبـَّْرََّن تـَْتِبرياً  َضَربـْ
(43). 

 ْفات الفائزين
ــاطَبَـُهُم اجْلَــاِهُلوَن قةةال تعةةاو:  َُ َِِْن الَّــِذيَن َنُْشــوَن َعَلــى األْرِض َهــْوَّنً َوِإَذا  َوِعَبــاُ  الــرَّ

                                                        

 .28سورة ال ور:  (36)
 .5سورة الوالة:  (37)
 .129سورة األعراف:  (38)
 .123سورة ئود:  (39)
 .29سورة اجلاثية:  (40)
 .2سورة األح اب:  (41)
 .11سورة ا ادلة:  (42)
 .39-37سورة الورقان:  (43)
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ـِرْف َعنَّـا  َوِقَيامـاً  َوالَـِّذيَن يَِبيتُـوَن لِـَرِِ ِْم ُسـجَّداً  قَاُلوا َسـاَلماً  ْْ َوالَـِّذيَن يـَُقولُـوَن رَبَـّنَـا ا
َوالَّـــِذيَن ِإَذا  ِإنَـَّهـــا َســـاءْت ُمْســـتَـَقر اً َوُمَقامـــاً  َعـــَذاَب َجَهـــنََّم ِإنَّ َعـــَذابـََها َكـــاَن َغَرامـــاً 

ـَر َوالَـّ َهنـَْفُقوا ََلْ ُيْسرُِفوا َوََلْ يـَْقتـُُروا وََكـاَن بـَـنْيَ َذلِـَه قـََوامـاً  َُ ِذيَن الَ يَـْدُعوَن َمـَع هللِا ِإهَلـاً آ
َوالَ يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِِّت َحرََّم هللاُ ِإالَ ِتحْلَقِ  َواَل يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَه يـَْلَق َهاَثماً 

(44). 

                                                        

 .68-63سورة الورقان:  (44)
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 من هدي السنة املطهرة
 الدعاء هو هفضل العبا ة

ِإنَّ الَّـــــِذيَن َيْســـــَتْكِ ُوَن َعـــــْن ِعبَـــــاَ ِ   إن هللا ع وجةةةةةو يقةةةةةول:»: قةةةةةال أبةةةةةو جعوةةةةةر 
ــــرِينَ  ُِ ُُُلوَن َجَهــــنََّم َ ا َســــَيْد

ِإنَّ ف قيةةةةو: «قةةةةال: ئةةةةو الةةةةدعاء وأفضةةةةو العبةةةةادة الةةةةدعاء (45)
ِإبـَْراِهيَم ألوَّاهب َحِليمب 

 .(47)«األّواه ئو الدعَّاء»ا قال: (46)
مةةا »بةةادة أفضةةوا فقةةال: أي الع عةةن حنةةان بةةن سةةدير عةةن أبيةةه قةةال: قلةةت أل  جعوةةر 

مةةن شةةيء أفضةةو عنةةد هللا ع وجةةو مةةن أن ُيسةةئو وي لةةب اةةا عنةةدهف ومةةا أحةةد أبغةةض إو هللا 
 .(48)«ع وجو ان يستكِب عن عبادته وال يسأل ما عنده

ِإنَّ الَـِّذيَن َيْسـَتْكِ ُوَن الدعاء ئةو العبةادة الةيت قةال هللا ع وجةو: »: وقال أبو عبد هللا 
 .(50)«ادع هللا ع وجو وال تقو: إن األمر قد فر  منه (49)ا ية َعْن ِعَباَ ِ  
: أحةةةةب األعمةةةةال إو هللا ع وجةةةةو ك األرم الةةةةدعاء أمةةةةري املةةةةجمنني  قةةةةال»: وقةةةةال 

 .(51)«رجالا دّعاء ف قال: وكان أمري املجمنني«وأفضو العبادة العواف
 .(52)«دالدعاء م  العبادة وال يهلك مع الدعاء أح»: وقال رسول هللا 

اف عوا إو هللا ك حواةجكم واجلئوا إليه ك ملماتكم وتضرعوا إليهف وادعوه فإن »: وقال 
الدعاء مة  العبةادةف ومةا مةن مةجمن يةدعو هللا بةدعاء إال اسةتجاب لةه فإمةا أن يكةون يعجةو لةه 
ك الةةةةدنيا أو يججةةةةو لةةةةه ك ا خةةةةرةف وإمةةةةا أن يكوةةةةر بةةةةه عةةةةن ذنوبةةةةه بقةةةةدر مةةةةا دعةةةةا مةةةةا مل يةةةةدع 

                                                        

 .60سورة غافر:  (45)
 .114ة التوبة: سور  (46)
 .1ابب فضو الدعاء ة 466ص 2الكاك: ج (47)
 .2ابب فضو الدعاء ة 466ص 2الكاك: ج (48)
 .60سورة غافر:  (49)
 .7ابب فضو الدعاء ة 467ص 2الكاك: ج (50)
 .8ابب فضو الدعاء ة 467ص 2الكاك: ج (51)
 .8ة 18الدعوات للراوندي: ص (52)
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 . (53)«مثمبأ
 الدعاء سالح املؤمن
 .(54)«الدعاء سالة املجمن وعمود الدين ونور السماوات واألرم»: قال رسول هللا 

الةدعاء موةةاتيح النجةاة ومقاليةد الوةةالةف وخةري الةةدعاء مةا صةةدر »: وقةال أمةري املةةجمنني 
تد عن صدر نقي وقلب تقيف وك املناجةاة سةبب النجةاة وابإلخةالص يكةون انيةالص فةإذا اشة

 .(55)«الو ع فإو هللا املو ع
 .(56)«نعم السالة الدعاء»: وقال اإلما  أمري املجمنني 

 .(57)«الدعاء أنوذ من السنان احلديد»: وقال اإلما  الصادق 
قةةالوا:  «أال أدلكةةم علةةى سةةالة ينجةةيكم مةةن أعةةداةكم ويةةدر أرزاقكةةما»: وقةةال النةةِّ 

 .(58)«سالة املجمن الدعاءتدعون ربكم ابلليو والنهار فان »بلىف قال: 
ف فقيةو لةه:   بةن «عليكم بسالة األنبياء»أنه كان يقول ألصحابه:  عن اإلما  الرلا 

 .(59)«الدعاء»رسول هللا وما سالة األنبياءا قال: 
 الدعاء املستجاب

 ك موجبات الدعاء: قال اإلما  أمري املجمنني 
 .(60)«من قرع ابب هللا فتح له» :1
 .(61)«ص الدعاء فانه أخلق ابإلجابةعليك ةخال» :2

                                                        

 .دان رسول هللا فصو من كال  سي 278أعال  الدين: ص (53)
 .1ابب أن الدعاء سالة املجمن ة 468ص 2الكاك: ج (54)
 .2ابب أن الدعاء سالة املجمن ة 468ص 2الكاك: ج (55)
 .3745ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  192غرر احلكم ودرر الكلم: ص (56)
 .7ابب أن الدعاء سالة املجمن ة 469ص 2الكاك: ج (57)
 .3ن الدعاء سالة املجمن ةابب أ 468ص 2الكاك: ج (58)
 .52ة 19ص 4غوايل اللئايل: ج (59)
 .3751ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  193غرر احلكم ودرر الكلم: ص (60)
 .3755ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  193غرر احلكم ودرر الكلم: ص (61)
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ف مث اسةةةأل هللا إذا كانةةةت لةةةك إو هللا سةةةبحانه حاجةةةة فابةةةدأ ابلصةةةالة علةةةى النةةةِّ » :3
 .(62)«حاجتك فان هللا تعاو أكر  من أن يسأل حاجتني فيقضي احدانا ومينع األخر 

أعةدل مةن أن  ان دعوة املظلو  ضابة عند هللا سبحانه؛ ألنه ي لب حقهف وهللا تعةاو» :4
 .(63)«مينع ذا حٍق حقه

 .(64)«أنوذ السها  دعوة املظلو » :5

 الدعوة إىل العمل
  أاب ذرف م ةةةةو الةةةةذي يةةةةدعو بغةةةةري عمةةةةو كم ةةةةو الةةةةذي يرمةةةةي بغةةةةري »: قةةةةال رسةةةةول هللا 

 .(65)«وتر
  ابةةةن جنةةةدب: .. رحةةةم هللا قومةةةاا كةةةانوا سةةةراجاا ومنةةةاراا كةةةانوا »: وقةةةال اإلمةةةا  الصةةةادق 

 .(66)«أبعماهلم وضهود طاقتهم.. دعاة إلينا
كونوا دعةاة للنةا  بغةري ألسةنتكم لةريوا مةنكم الةورع واالجتهةاد والصةالة وانيةري »: وقال 

 .(67)«فإن ذلك داعية
دعةةا هللا النةةا  ك الةةدنيا لابةهةةم ليتعةةارفوا وك ا خةةرة أبعمةةاهلم ليجةةازوا »أيضةةاا:  وقةةال 

 . »(68)ََّي َهيُـَّها الَِّذيَن َكَفُروا فََّي َهيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوافقال: 

 العمل مع العلم
: ال قةول إال بعمةو وال قةول وعمةو إال بنيةة وال قال رسول هللا »: وقال اإلما  الرلا 

 .(69)«قول وعمو إال بنية وال قول وعمو ونية إال ةصابة السنة

                                                        

 .3756ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  193غرر احلكم ودرر الكلم: ص (62)
 .3761ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  193احلكم ودرر الكلم: صغرر  (63)
 .3760ك الدعاء والسجال ة 4الوصو  193غرر احلكم ودرر الكلم: ص (64)
 أل  ذر الغواري. ك وصية رسول هللا  5الوصو  465مكار  األخالق: ص (65)
 لعبد هللا بن جندب. وصيته  301ل  العقول: ص (66)
 .14ابب الورع ة 78ص 2الكاك: ج (67)
 .72ة 23ب 208ص 75 ار األنوار: ج (68)
 .5ة 5ب 207ص 1 ار األنوار: ج (69)
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غةري علةم كةان مةا مةن عمةو علةى »قةال:  عن آابةه عن رسةول هللا  وقال أبو عبد هللا 
 .(70)«يوسده عن أك ر اا يصلح

العلماء رجةالن رجةوع عةامل آخةذ بعلمةه فهةذا انجف وعةامل  رو لعلمةه »: وقال رسول هللا 
فهةةذا ئالةةكف وإن أئةةو النةةار ليتةةأذون مةةن ريةةح العةةامل التةةارو لعلمةةهف وإن أشةةّد أئةةو النةةار ندامةةة 

ه فأطةةاع هللا فأدخلةةه هللا اجلنةةة وأدخةةو وحسةةرة رجةةو دعةةا عبةةداا إو هللا فاسةةتجاب لةةه وقبةةو منةة
الداعي النةار باكةه علمةه واتباعةه اهلةو  وطةول األمةوف أمةا اتبةاع اهلةو  فيصةّد عةن احلةق وطةول 

 .(71)«األمو ينسي ا خرة
 احلاكم الظاَل

: إِن أخةةالط النةةا  فيك ةةر عجةةِّ عةةن عبةةد هللا بةةن أ  يعوةةور قةةال: قلةةت أل  عبةةد هللا 
كم ويتولةون فةالانا وفةالانا هلةم أمانةة وصةدقع ووفةاءف وأقةوا  يتولةونكم لةيً هلةم من أقوا  ال يتوّلون

جالساا فأقبو علّي كالغضةبان  تلك األمانة وال الوفاء والصدقا! قال: فاستو  أبو عبد هللا 
ال ديةةن ملةةن دان هللا بواليةةة إمةةا  جةةاةر لةةيً مةةن هللاف وال عتةةب علةةى مةةن دان بواليةةة »مث قةةال: 

نعةةمف ال ديةةن »: قلةةت: ال ديةةن ألولئةةك وال عتةةب علةةى ئةةجالءا قةةال «. هللا إمةةا  عةةادل مةةن
هللاُ َوِلُّ الَـّــِذيَن أال تسةةةمع لقةةةول هللا ع وجةةةو: »ف مث قةةةال: «ألولئةةةك وال عتةةةب علةةةى ئةةةجالء

ُْْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  آَمُنوا 
يعين مةن  لمةات الةذنوب إو نةور التوبةة واملغوةرة  (72)
ُْْرُِجـونـَُهْم ِمــَن لةواليتهم كةو إمةا  عةةادل مةن هللا. وقةال:  َوالَّــِذيَن َكَفـُروا َهْولِيَـاُؤُهُم الطَّــاُغوُت 

النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ 
(73). 

إمنةةةا عةةةأ  ةةةذا أهنةةةم كةةةانوا علةةةى نةةةور اإلسةةةال  فلمةةةا أن تولةةةوا كةةةو إمةةةا  جةةةاةر لةةةيً مةةةن هللا 
إلسةةال  إو  لمةةات الكوةةرف فأوجةةب هللا هلةةم النةةار مةةع ع وجةةو خرجةةوا بةةواليتهم إّ ه مةةن نةةور ا

اِلُدونَ الكوارف فة:  َُ َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  ْْ ُهولَِيَه َه
(74) »(75). 

                                                        

 .7ة 5ب 208ص 1 ار األنوار: ج (70)
 .1ابب استعمال العلم ة 44ص 1الكاك: ج (71)
 .257سورة البقرة:  (72)
 .257سورة البقرة:  (73)
 .257سورة البقرة:  (74)
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 من القائد
وقةةول زيةةن العابةةدين  وقةةول أمةةري املةجمنني  ..قةول رسةةول هللا »: وقةال اإلمةةا  الرلةةا 

  أمةةا قةةول رسةةول هللا ف عةةن أبيةةهف عةةن جةةدهف عةةن رسةةول هللا فمةةا حدثنيةةه أ ف عةةن جةةدي
 أن هللا ال يقبض العلم انت اعا ينت عه من النا ف ولكن يقبضه بقبض العلمةاء. فةإذا مل ينة ل :

عةةامل إو عةةامل يصةةرف عنةةه طةةالب ح ةةا  الةةدنيا وحرامهةةاف ومينعةةون احلةةق أئلةةهف وجيعلونةةه لغةةري 
 ضلوا وأللوا. أئلهف اختذ النا  رؤساء جهاالف فسئلوا فأفتوا بغري علم ف

فهةو قولةه:   معشةر شةيعتنا واملنتحلةني مودتنةا إ كةم وأصةحاب  وأما قول أمةري املةجمنني 
الةةرأيف فةةإهنم أعةةداء السةةننف تولتةةت مةةنهم األحاديةةث أن  وظوئةةا وأعيةةتهم السةةنة أن يعوئةةاف 

وانزعةوا فاختذوا عباد هللا خوالف وماله دوالف فذلت هلم الرقاب وأطاعهم انيلق أشباه الكةالبف 
احلةةةق أئلةةةهف ومت لةةةوا ابألةمةةةة الصةةةادقني وئةةةم مةةةن اجلهةةةال والكوةةةار واملالعةةةنيف فسةةةئلوا عمةةةا ال 
يعلمونف فأنووا أن يعافوا أبهنم ال يعلمونف فعارلوا الدين لراةهةم فضةلوا وألةلوا. أمةا لةو كةان 

 الدين ابلقيا  لكان ابطن الرجلني أوو ابملسح من  ائرنا. 
فإنةه قةال: إذا رأيةتم الرجةو قةد حسةن مستةه وئديةهف ومتةاوت  سةني وأما قول علةي بةن احل

ك من قهف وختالع ك حركاتهف فرويةدا ال يغةرنكمف فمةا أك ةر مةن يعجة ه تنةاول الةدنياف وركةوب 
 ا ةةةةةةةةةار  منهةةةةةةةةةاف لضةةةةةةةةةع  بنيتةةةةةةةةةه ومهانتةةةةةةةةةه وجةةةةةةةةة  قلبةةةةةةةةةه فنصةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةدين فةةةةةةةةة  هلةةةةةةةةةاف فهةةةةةةةةةو 

تحمةه. فةإذا وجةدمتوه يعة  مةن املةال احلةرا  ال ي ال  تو النا  بظائرهف فإن متكةن مةن حةرا  اق
فرويةةدا ال يغةةرنكمف فةةإن شةةهوات انيلةةق  تلوةةةف فمةةا أك ةةر مةةن ينبةةو عةةن املةةال احلةةرا  وإن ك ةةرف 
و مو نوسه علةى شةوئاء قبيحةةف فيةأِت منهةا درمةا. فةإذا وجةدمتوه يعة  عةن ذلةكف فرويةدا ال 

أمجةعف مث ال يرجةع إو عقةو متةنيف يغرنكم حت تنظروا ما عقدة عقله فما أك ر من ياو ذلك 
فيكةةون مةةا يوسةةده كهلةةه أك ةةر اةةا يصةةلحه بعقلةةه. فةةإذا وجةةدال عقلةةه متينةةا فرويةةدا ال يغةةرنكم 
حةةت تنظةةروا مةةع ئةةواه يكةةون علةةى عقلةةه أو يكةةون مةةع عقلةةه علةةى ئةةواه وكيةة  دبتةةه للر سةةات 

للةةدنياف ويةةر  أن لةةذة  الباطلةةة وزئةةده فيهةةا فةةإن ك النةةا  مةةن خسةةر الةةدنيا وا خةةرة بةةاو الةةدنيا
الر سةة الباطلةة أفضةةو مةن لةذة األمةةوال والةنعم املباحةة ا للةةةف فيةاو ذلةك أمجةةع طلبةا للر سةةةف 

                                                                                                                                                               

 .3ة 375ص 1الكاك: ج (75)
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ْثِْ َفَحْسُبُك َجَهـنَُّم ولَبِـْيَس اْلِمهـا ُ حت إذا قيو له  َذْتُك اْلِعزَُّة ِتإْلِ َُ َ َه اتَِّق اَّللَّ
فهةو  ةبط  (76)

و أبعد غا ت انيسارةف وميد يده بعد طلبةه ملةا ال يقةدر عليةه خبط عشواءف يقوده أول ابطو إ
ك طغيانهف فهو  ةو مةا حةر  هللاف و ةر  مةا أحةو هللا ال يبةايل مةا فةات مةن دينةه إذا سةلمت لةه 
ر سته اليت قةد شةقا مةن أجلهةا. فأولئةك مةع الةذين غضةب هللا علةيهم ولعةنهم وأعةد هلةم عةذااب 

م الرجةو ئةو الةذي جعةو ئةواه تبعةا ألمةر هللاف وقةواه مبذولةة مهينا. ولكن الرجو كو الرجوف نعة
ك رلاء هللا تعاوف ير  الذل مع احلق أقرب إو ع  األبد من الع  ك الباطوف ويعلم أن قليةو 
مةةا  تملةةه مةةن لةةراةها يجديةةه إو دوا  الةةنعم ك دار ال تبيةةد وال تنوةةدف وإن ك ةةري مةةا يلحقةةه مةةن 

و عةذاب ال انق ةةاع لةةه وال زوال. فةذلكم الرجةةو نعةم الرجةةوف فبةةه سةراةها إن اتبةةع ئةواه يجديةةه إ
فتمسةةةةكواف وبسةةةةنته فاقتةةةةدواف وإو ربكةةةةم فبةةةةه فتوسةةةةلواف فإنةةةةه ال تةةةةرد لةةةةه دعةةةةوةف وال ختيةةةةب لةةةةه 

 .(77)طلبة
 همهية العمل

 ك أنية العمو: من كلمات لإلما  أمري املجمنني 
 .(78)«العمو شعار املجمن» :1
 .(79)«عملهف اجلائو يعتمد على أملهالعاقو يعتمد على » :2
اإلميةةةةةةةان والعمةةةةةةةةو اخةةةةةةةةوان توأمةةةةةةةةان ورفيقةةةةةةةةان ال يواقةةةةةةةةان ال يقبةةةةةةةةو هللا أحةةةةةةةةدنا إال » :3
 .(80)«بصاحبه
 .(81)«اعملوا والعمو ينوع والدعاء يسمع والتوبة ترفع» :4
 .(82)«إن مالي يومك منتقو وابقيه متهم فاغتنم وقتك ابلعمو» :5
 .(83)«مالن فيك فاعمو فيهما وأيخذان منك فاذ منهماان الليو والنهار يع» :6

                                                        

 .206البقرة:  سورة (76)
 .25ة 53: صتوسري اإلما  العسكري  (77)
 .2777ك العمو ة 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (78)
 .2781ك العمو ة 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (79)
 .2782ك العمو ة 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (80)
 .2784 العمو ةك 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (81)
 .2788ك العمو ة 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (82)
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 .(84)«من يعمو ي دد قوة» :7
 
 

 الفهرس
 

 2 .......................................... كلمة الناشر

 5 .......................................... األمل القاطع

 7 ...................... املستجاب الشيخ البهائي والدعاء

 9 ...........................................حوي العراق

 9 ............................................... سؤاي؟

 11 ............................... من منافع تعد  القوى

 13 ......................................... قوة الشعب

 14 .................................... وزير العدي هيضاً 

 14 ......................................... اهلدف املهم

 15 ......................... موقف السيد احلكيم الصارم

 17 ...................................... اإلحلا  وهسيا ه

 18 .............................. من هدي القرآن الكرمي

 21 .............................. من هدي السنة املطهرة

 39 ............................................. الفهرس

                                                                                                                                                               

 .2789ك العمو ة 4الوصو  151غرر احلكم ودرر الكلم: ص (83)
 .2802ك العمو ة 4الوصو  152غرر احلكم ودرر الكلم: ص (84)
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 رجوع إىل القائمة
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