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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ر لالعاِل..إن الظروف العصيبة اليت مت
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

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

لـــيت تـــالزم واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومبادةـــه اإلنســـانية العميقـــة ا
اإلنسان يف كل شـؤونه وجئةيـات حياتـهت وتتـدخل مباشـرة يف حـل مجيـع أزماتـه ومشـكالتهت يف 

 احلرية واألمن والسالمت ويف كل جوانب احلياة..
والــتعطا الشــديد إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةت وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 

أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبل احلي ةت وبث الوعي الوكري والسياسي يف 
 املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمل..

كــل ذلــك دفــع املؤسســة ألن تقــوم ةعــداد ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
سـر   ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )قـد 

الشــري يف يف وـــروف وأزمنــة حتلوـــةت حــوا حتلـــ  شــؤون احليـــاة الورديــة واالجتماعيـــةت وقمنـــا 
اع لــبعض الوـــرا  العقاةــدي واألخالقـــي  بطباعتهــا مســانة منـــا يف نشــر الــوعي اإلســـالميت وســد 

 ألبناء املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضيد..
 وذلك انطالقاع من الوحي اإلهلي القاةل:
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   يِن و لِيُنِذرُوا ق  ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج ُعوا ِإل ْيِهْم ل ع لَُّهْم َي ْذ رُون  لِي ت  ف قَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــل عقالةــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التوقــه يف الــدين وانــ ار األمــةت ووجــوب 
 رجوع اجلاهل إىل العاِل يف معرفة أحكامه يف كل مواقوه وشؤونه..

 لي وسلوكي لآلية الكرمية:كما هو تطبيق عم
 ِف  ب شِ   ْر ِبب   اد   ُاُ ُم هللا الَّ  ِذين  ي ْس  ت ِمُعون  اْلق   ْوي  ف  ي  تَِّبُع  ون  ه ْحس   ن ُك ُهول يِ  ه  الَّ  ِذين      د 

األ ْلب ابِ  او ُهول ِيه  ُ ْم ُهوُلو 
(2). 

ري يف إن مؤلوات مساحة آية هللا العظمـى السـيد حممـد احلسـيين الشـريازي )قـد  سـر  الشـ
 : تتسم ب

 التنو ع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساع لشمولية اإلسالم.. هواًل:
فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة يف شــت علــوم اإلســالم املاتلوــةت 
 بــدءاع مـــن موســوعة الوقـــه الــيت بلغـــجم املاةــة والســـتني ضلــداعت حيـــث تعــد أكـــ  موســوعة علميـــة
ــــةت مــــروراع بعلــــوم احلــــديث والتوســــري والكــــالم واألصــــوا والسياســــة واالقتصــــاد  اســــتداللية فقهي
واالجتمـاع واحلقــوق وسـاةر العلــوم احلدي ــة األخـرى.. وانتهــاءع لالكتــب املتوسـطة والصــغرية الــيت 

 يف مؤلٍ .1300ـ) تتناوا حتل  املواليع واليت تتجاوز ِبجموعها أل
 تتمحــور حــوا القــرآن والســنة الشــريوة املرويــة عــن رســوا هللا األصــالة حيــث إهنــا  اثني  اً:

 وتستلهم منهما الرؤى واألفكار. وأهل بيته األطهار 
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العاِل املعاصر. اثلثاً:
)القـانونيف األصـوايف و)  التحدث بلغة علمية رصينة يف كتالاته لـ وي االختصـاص ك رابعاً:

و)البيــعيف وغريهــات وبلغـــة والــحة يوهمهــا اجلميـــع يف كتالاتــه اجلماهرييــةت وبشـــواهد مــن مواقـــع 
 احلياة.

هــ ا ونظــراع ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية يف نشــر موــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع 
علــى هللا ونشــر هــ   السلســلة القيمــة مــن ا الــرات اإلســالمية الــيت راجعهــا اإلمــام الراحــل )أ

درجاتــهيفت وإال فــمن ضمــوع  حمالــراته بلغــجم آالفــاعت وقــد ألقاهــا مساحتــه يف فــ ة زمنيــة تتجــاوز 
                                                        

 .122سورة التوبة:  يف1)
 .18-17سورة الئمر: يف 2)
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 األربعة عقود من الئمن يف العراق والكويجم وإيران..
نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا لنشر مـا يتواجـد منهـا وإخراجـه إىل النـورت لنـتمكن 

وحتصــرة تنقــل إىل األمــة وجهــة نظــر اإلســالم  ــا  حتلــ   مــن إكمــاا سلســلة إســالمية كاملــة
 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر              

 شوران 13/  5951بريوت لبنان ص ب                 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

العـاملنيت والصـالة والسـالم علـى نبينـا حممـد وآلـه الطيبـني الطـاهرينت واللعنـة احلمد هلل رب 
 الداةمة على أعداةهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 
 جزاء الصابرين

 
هللاُ م ع  الصَّاِبرِين  قاا هللا تعاىل:  ك ْم ِمْن ِفي ٍة ق ِليل ٍة غ ل ب ْت ِفي ًة ك ِثري ًة ِبِِْذِن هللِا و 

(3). 
ألخـــوة واألخـــوات املـــؤمنني الصـــابرين الـــ ين هجـــروا مـــن دايرهـــم وأوطـــاهنم فصـــ وا.. إن ا

مث نئلوا ليوفاع كرامـاع أحبـة علينـات  وتشرفوا بئايرة مدينة قم املقدسة والسيدة فاطمة املعصومة 
 فأهال وسهالع بكم.

ت خصوصـاع ت وليس بيتكم ال اينت وه ا ما نعتئ به ونوار فيه(4)لقد جئتم إىل بيتكم األوا

                                                        

 .249سورة البقرة:  (3)
أي: بيــجم اإلمــام الراحــل )أعلــى هللا مقامــهيف الــ ي كــان مــن أعظــم النمــاذا لبيــوت العظمــاء والقــادة  (4)

اإلســـالم واملســــلمنيت وعلـــى كافــــة  احلقيقيـــني للمجتمـــعت الــــ ين نـــ روا أعمــــارهم وأعمـــاهلم يف خدمــــة
األصــعدة واملســتوايتت جــاعلني االهتمــام بكــل صــغرية وكبــرية يف ســبيل هللا ومتحملــني كــل املصــاعب 
واملصاةب ألجل إنقـاذ املسـلمني. وهـو بيـجم متوالـع يف بنيانـه املـاديت قـوي وعظـيم يف بنيانـه الروحـي 

ــه القدميــة للشــهادة لشــهدت ِبــ ــو قــدر حلجارت ا لــم وجــرى يف هــ ا البيــجم الشــري  مــن واملعنــويت ول
 أفكــار وتطلعــات وبــث لشــكوى وأحــئان وآالم وآمــاا األمــة اإلســالمية.. فقــد كــان إمامنــا الراحــل 

يستقبل زاةريه من املؤمنني ومن كل املستوايت يف ذلك البيجم املتوالع البناءت يستقبلهم مستوسراع عـن 
رشــداع إىل مــا فيــه خــريهم وصــالة أحــواا األمــةت أحــواهلم ونــومهمت ومشاصــاع العــالا ملشــاكلهمت وم

حموئاع فيهم روة اجلهاد يف سبيل هللا على كافة األصعدة واملستوايتت فكم دخـل عنـد  إنسـان بطمـوة 
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وأن هنالـــك عالةـــق ود  وقـــر  وصـــداقات تربطنـــا ِبـــن ابتلـــى بطغـــاة العـــراقت الـــ ين ذاقـــوا مـــرارة 
 واحلقد الطاةوي والعنصري البغيض. (5)التهجري

                                                                                                                                                               

وآماا بسـيطة فينوـث فيـه مـن فكـر  الوقـاد فيشـجعه علـى اإلقـدام والـدخوا ِبشـاريع كبـريةت وميـ  قلبـه 
 اإلسالمية مجعاء.طموحات وآماا عريضة ختص نوم األمة 

 . ملعرفة املئيد راجع شهادات اجلميع أصدقاء وخصوم تظهر لنا جانب من احلقيقة
جرميــة التهجــري: التهجــري أو ال حيــل جرميــة بشــعة دأب علــى ارتكااــا أغلــب احلكــام الــ ين حكمــوا  (5)

كومــة عبــد ا ســن العــراق يف العصــر احلــديث بعــد إنشــاء الدولــة العراقيــة بكياهنــا احلــا ت فبــدءاع مــن ح
ـــ ين وقوـــوا بوجـــه االســـتعمار ال يطـــاين  ـــار ال ـــام بتهجـــري ضموعـــة مـــن العلمـــاء الكب ـــ ي ق الســـعدون ال
وعمالةـهت مـروراع بنـوري السـعيدت وانتهـاءع أبتعـس حـاكم حكـم العـراق ـ صـدام التكـرييت وزلانيتـه ـ حيـث 

لعــــراقينيت وذلــــك  جــــ  لاشــــروا وبكــــل حقــــد وشراســــة بتنويــــ  عمليــــة اإلبعــــاد القســــري للمــــواطنني ا
وادعاءات واهيةت منها أهنم من أصوا غري عربيةت أو من أصوا فارسـيةت ومـا أشـبه مـن ذراةـع وحجـ  
غري حقيقيةت مبطنـة أبحقـاد طاةويـة ونئعـات عنصـرية غـري إنسـانيةت فسـبب ذلـك تشـريد مئـات آالف 

خصوصـاع ـ دون رادع مـن خـوف من العراقيني و ريدهم مـن أمـواهلم ولتلكـاهتم ومـن أبنـاةهم ـ الشـباب 
ميف ومـا بعـد 1979وال وازع من لمريت وقد كانجم أشر  ه   احلمـالت يف األعـوام الـيت تلـجم عـام )

حيــث صــدرت ضموعــة قــرارات اــ ا الشــأن نــورد منهــا برقيــة وزارة الداخليــة ـ لنظــام صــدام ـ املرقمــة 
 يف ))تبدأ: 10/4/1980يف يف )2884)

يـــدة مـــن قبـــل أجهــــئتكم يف التســـوريات و ديـــد املشـــمولني اــــا لـــوحق وقـــوع أخطـــاء والتباســــات عد
واملست نني من التسوريت توليحا للتعليمات السابقةت أدان  الضوابط اليت جيـب العمـل ِبوجبهـا يف هـ ا 

 الشان:
يسور مجيع اإليرانيني املوجودين يف القطر وغري احلاصلني على اجلنسية العراقية وك لك ِبعـامالت  -1

 ا لن ِل يبجم أبمرهم.التجنس أيض
عند وهـور عاةلـة الـبعض منهـا حاصـلني علـى شـهادة اجلنسـية تشـملهم الضـوابطت إال إن الـبعض  -2

اآلخـر مشـمولنيت فيعتمـد مبـدأ )وحـدة العاةلـة خلـ  احلـدودححيف مـع سـحب الونةـقت أي اجلنســية إن 
رة بقــواةم املشــمولني بقــراران وجــدتت واالحتوــا  اــا لــديكم ومــن مث إرســاهلا إىل الــوزارة مــع تئويــد الــوزا

هــ ال ليتســا لنــا إســقا  اجلنســية عــنهم ـ إن مبــدأ )وحــدة العاةلــة خلــ  احلــدوديف هــ    ــوذا بشــع 
إلمضاء املئاا واهلوى واحلقد الدفني يف تقدير مصاةر النا ل فبأي سـنة مـن سـنن البشـرت وشـريعة مـن 

وا يعتقـــدون أبي ديـــن مســـاويت أن يقـــرر شـــراةع الســـماءت وأبي اعتبـــار مـــن اعتبـــارات األداينت إن كـــان
صدام وأزالمه يف حاا وهور عاةلة البعض منها حاصـل علـى شـهادة اجلنسـيةت تشـملهم الضـوابط إال 
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واألمــل لاهلل العظــيم كبــري جــداع يف العـــودة إىل األوطــان ســاملني غــا ني إن شــاء هللا تعـــاىلت 
يف العــراق عــن أرم املقدســاتل فــمن هللا ســبحانه بعــد أن تنجلــي ولمــة حــئب الطغــاة احلــاكم 

ِإْن ت  ْنُص ُروا هللا  ي  ْنُص رُْكْم وتعاىل وعد لالنصرت وهللا ال خيل  امليعادت فقد قاا تبارو وتعـاىل: 
ام ُكمْ  و يُ ث  بِ ْت ه ْقد 

(6). 
ه ْن ب س  ى ر بكُك ْم لقومـه:  وقاا تبارو وتعاىل يف كتابـه الكـرح حاكيـاع كـالم النـى موسـى

                                                                                                                                                               

إن البعض اآلخر غري مشموا فيعتمد لالعمل وفق ه ا املبدأت أي: كل العاةلة ترمى خل  احلدود مع 
وأي ونةـق مكتوبـة تؤيـد أبحقيـة هـ ا اإلنسـان  سحب الونةق كاجلنسية واجلواز والشهادات اجلامعيـةت

 يف العيا على األرم العراقية؟حـ.
ـــق القومســـرييةت ويف حـــاا عـــدم اســـتالمهم جيـــري  -3 ـــل عـــن طري ـــبعض خاصـــة العواة جيـــري تســـوري ال

 تسوريهم من مناطق احلدود االعتيادية. االست ناءات:
لعســكري يف بغــداد للتصــرف اــم مــن أوالع: العســكريني علــى حتلــ  الرتــب يســلمون إىل االنضــبا  ا

 قبلها وحسب التعليمات املبلغة إليها.
ننيــاع: عــدم تســوري الشــباب املشــمولني لالتســوري املقيمــني يف القطــر وتــئود هــ   الــوزارة بقــواةم تتضــمن 

 هوايهتم الكاملة وأعماهلم . 
 ةهن إىل الوزارة.نل اع: النساء اإليرانيات املتئوجات من أشااص عراقيني ترسل قواةم أبمسا

سـنة واالحتوـا  اـم يف  28 -18رابععا: عدم تسوري الشباب املشمولني لالتسوري ال ين أعمارهم مـن 
 مواق  ا افظات إىل إشعار آخر.

ــرانيني املقيمــني يف القطــر وتــئود هــ   الــوزارة بقــواةم تتضــمن  خامســاع: يســت ا مــن التســوري األرمــن اإلي
 هوايهتم الكاملة وأعماهلم.

 سادساع: ال يشمل التسوري الالجئني السياسيني اإليرانيني.
 سابعاع: يست ا العرب العربستانيني املقيمني يف القطر من التسوري.

 نمناع: عند وهور أية حالة من غري الواردة أعال  إعالمنا هاتويا قبل البجم فيها.
 اقية من املسورينححنؤكد امران يف فتح النار على من حياوا العودة إىل األرالي العر 

 انتهجم. نرجو االطالع والعمل ِبوجبه. وزير الداخليةيفيف.
: )كيـ  وملـاذا أخرجنـا مـن العـراقيفت ملعرفة املئيد عن جرمية التهجري راجع مؤلوات االمام الشريازي 
 و)النازحون من العراقيفت و)التهجري جناية العصريف وغريها.

 .7يف سورة حممد: 6)
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يُ ْهِله  ب ُدوَُّكْم و ي ْست ْخِلف ُكْم ِف األْرضِ 
(7). 

لكن نصرة هللا تعاىل لنا تتوق  على مقومات وشرو ت مـن أنهـا مقـدار سـريان يف الطريـق 
 ال ي رمسه هللا تعاىلت وهو طريق اإلسالم احلني  بقوانينه احليوية.

يمن علينـا لالنصـر والظوـرت فقـد قـاا ومن الوالح أن لاتباعنا هل ا الطريق فمن هللا تعاىل سـ
ِِ لك و ال  ي ْش ق ىسبحانه وتعـاىل:  َ  ي  تِي  نَُّكْم ِمينِ  ُ ًدى ف م ِن ات َّب ع  ُ د اي  ف   و م  ْن   ف ِإمَّا َيْ 

ه ْبر ض  ب ْن ِذْكِري ف ِإنَّ ل ُك م ِعيش ًة ض ْنكاً و َن ُْشُرُه ي  ْوم  اْلِقي ام ِة ه ْبم ى
(8). 

ل والصـــعولات الـــيت واجهـــجم األمـــة بتســـلط هكـــ ا حكـــم طـــاٍ  علـــى الشـــعبت إن املشـــاك
ولالرغم لا فيها من املعاانة واآلالمت إال أن هللا عئوجل ال يضيع أجر العاملني ومينحهم ال ـواب 
العظيمل وذلك حلسن ص هم وجهادهمت مث إن األتعاب واملشاكل واالبـتالءاتت إلـافة إىل مـا 

نتـاة  مـن اجلـئاء األخـروي للصـابرين عليهـات فمهنـا ـ أيضـاع ـ تنضـ   تعـود بـه علـى اإلنسـان مـن
  ربته وخ تهت بل وتقوي عئميته يف اجلهاد والنصر.

 كما قاا أحد الشعراء:
 جئى هللا الشداةد كل خري       وإن جـرعتين غصصـاع بريقـي

 وما مدحي هلا حباع ولكـن        عرفجم اا عدوي من صديقي
شاكل والصعولات تسبب ردود فعـل سـلبية واحباطـات لـ وي اإلميـان صحيح أن بعض امل

الضعي ت ولكنها لالنسبة إىل أهل الوضـل واملعرفـة تبـين اإلنسـان وتعـئز قدراتـه أك ـر وأك ـر يف 
ال  َت ْس  ُبوُه ش  ر اً ل ُك ْم مواجهة صعولات وابتالءات هـ   احليـاةت وقـد جـاء يف القـرآن الكـرح: 

ٌر ل   ُكمْ ب ْل ُ و  خ ي ْ
يعـين: أن مـا تالقونـه مـن األذى والصـعولات هـو خـريت ولـيس هـو خـرياع  (9)

لآلخرة فقطت وإ ا هو خري للدنيا واآلخرة معاعل فمن األمة اليت ِل تواجـه املشـاكل والصـعولاتت 
ال تتمكن من  مل املسؤوليات الكبرية عادةت أم ـا األمـم الـيت تعـيا حالـة املعـاانة والتناقضـات 

ِبرحلة حام وستتجاوز الصعولاتت وخترا أك ر عافية وتواؤالعت وقـدرة علـى النهـوم  فمهنا متر
 أبعباء املسؤولية ةذن هللا تعاىل.

                                                        

 .129يف سورة األعراف: 7)
 .124ت 123يف سورة طه: 8)
 .11يف سورة النور: 9)
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 املؤمن مبتلى

 
املـؤمن ال ميضـي عليـه »يقـوا:  عن حممد بن مسلمت قـاا: مسعـجم ألا عبـد هللا الصـادق 

 .(10)«أربعون ليلةت إال عرم له أمر حيئنه ي ك ر به
 .يف11)«إن هللا جعل املؤمنني يف دار الدنيا غرلاع لعدوهم: »وقاا 
لو يعلم املـؤمن مـا لـه يف املصـاةب مـن األجـر لتمـا أن ».. ـ يف حديث آخر ـ :  وقاا 

 .يف12)«يقرم لاملقاريض
ــروا  إن األخــوة الــ ين تعرلــوا للســجون والتهجــري مــن العــراقت أو مــن أي بلــد كــانت وهج 

بتلــوا لاالمتحــان ولــح الك ــري مــنهم يف هــ ا االمتحــانت فأصــبحجم قســراع إىل بــالد أخــرىت قــد ا
مأساة التهجري خـرياع هلـمت وهنالـك رواايت ك ـرية تشـري إىل أن املـؤمن مبتلـى ومعـر م للمشـاكل 
واالمتحــان داةمــاعت لكــن هللا عئوجـــل ســيعطيه األجــر اجلئيــل وال ـــواب الك ــريت يف مقابــل صـــ   

 وجلد  وجهاد .
م ــل املــؤمن م ــل كوــيت امليــئانت كلمــا زيــد يف إميانــه زيــد يف »قــاا:  عــن اإلمــام الكــاوم 

 .يف13)«بالةهل ليلقى هللا عئوجل وال خطيئة له
نِعم جرعة الغيق ملن ص  عليهـات وإن عظـيم األجـر مـع عظـيم : »وقاا اإلمام الصادق 

 .يف14)«البالءت وما أحب هللا قوماع إال ابتالهم
ال يطاين أراليهت بشكل االحتالا غري املباشر أوالعت مث إن العراق ومن  دخوا االستعمار 

                                                        

 .11لاب شدة ابتالء املؤمن ة 254ص 2يف الكايف: ا10)
 .64ة 12ب 240ص 64يف  ار األنوار: ا11)
 .66ة 12ب 240ص 64يف  ار األنوار: ا12)
 .2397ة 65ب 436ص 2يف مستدرو الوساةل: ا13)
 .63ة 12ب 240ص 64يف  ار األنوار: ا14)
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 .  يف15)االحتالا املباشر ننياع 
 .يف16)وبعد ذلك يف أايم فيصل

 .(17)مث غازي
 .يف18)مث فيصل ال اين

 .(19)وعبد الكرح قاسم
 .(20)وعبد السالم

                                                        

ميف منطقـــة الوـــاوت ويف 1914/تشـــرين ال ـــاين/ 7ال يطانيـــة األرالـــي العراقيـــة يف )يف دخلـــجم اجليـــو  15)
ميف أذيع بيان االحتالا ال يطاين لبغداد من قبل اجلنراا مود القاةد العام للجيـو  1917/ آذار/11)

ـــة ) ـــة. انظـــر احلقـــاةق الناصـــعة يف ال ـــورة العراقي  2ميف. وموســـوعة العـــراق السياســـية: ا1920ال يطاني
 وما بعدها. 16ص

ميف: ولـد يف الطـاة ت ابـن الشـري  حسـنيت نر علـى الع مـانيني 1933 - 1883فيصـل األوا ) (16)
ميف 1920ميفت وقــــاد اجلـــيا العــــرن يف فلســـطنيت نــــودي بـــه ملكــــاع علـــى ســــورية عــــام )1916عـــام )

 ميف.1921وانسحب بعد دخوا اجليا الورنسيت ملك العراق عام )
ــــل 1933ملــــك العــــراق ) ميف1939 - 1912غــــازي األوا ) (17) ميف خلوــــاع لوالــــد  فيصــــل األوات قت

  ادث سيارة مدبر.
ميفت كـان  ـجم وصــاية 1953ميف ابـن غـازي األوات ملــك العـراق )1958-1935فيصـل ال ـاين ) (18)

 ميف.1958متوز  14خاله عبد اإللهت قتل مع أغلب أفراد العاةلة املالكة عقب انقالب )
التحـق لالكليـة العسـكرية يف ميف 1914بيدي من مواليد بغداد عـام )عبد الكرح قاسم حممد بكر الئ  (19)

ميفت قــام لانقــالب 1956انتمـى لتنظــيم الضــبا  األحـرار عــام )ميف وتـدرَّا يف الرتــب العســكريةت 1932)
ميف وأطاة لاحلكم امللكيت فقاموا بقتل كل من ع ر عليه من أفراد العاةلة امللكيـة ِبـا 1958عسكري عام )
ضلـس السـيادةت وتــرأ  ضلـس الـوزراء إلــافة ل ال ــاينت وأعلـن احلكـم اجلمهــوري وشـكل فـيهم امللـك فيصـ

إىل وزارة الــدفاع لالوكالــة لــ الث دوراتت ألغــى املظــاهر الدميقراطيــة كال ملــان والتعدديــة احلئبيــة مــا عــدا 
مـن  احلئب الشيوعي ال ي ألحى احلئب ا بب للسلطةت وألغى احلكم املدين وألحجم الـبالد خاليـة

الدستورت تعـرم خـالا حكمـه إىل عـدة حمـاوالت انقالبيـةت أعـدم رميـا لالرصـاص مـع بعـض رفاقـه يف 
دار اإلذاعــة بعــد انقــالب عســكري دبــر  رفيقــه الســابق عبــد الســالم عــارف مــع ضموعــة مــن الضب ـــا  

 ميف.1963البع يني أم اا أمحـد حسن البكر وصاحل مهدي عم ا  وغريهمت وذلك عام )
ميفت كــان مـــن أعضـــاء تنظــيم 1921لســالم حممــد عــارف ت مــن مواليــد مدينــة الرمــادي عــام )عبـد ا (20)
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 .(21)وعبد الرمحن
 .(22)والبكر

                                                                                                                                                               

ميف فـــي اإلطاحــة لاحلكــم امللكــيت وبعــد 1958 الضــبا  األحــرارت اشتـــرو مــع عبــد الكــرح قاســم عــام )
اختالفــه مــع قاســم أقصــي مــن مناصــبهت عــني  ســورياع فـــي العاصمـــة األملانيــةت ألقــي القــبض عليــه وأودع 

جنت وصــدر حكـم اإلعـدام عليــه وعوـي عنـه بعـد أن قضــى أك ـــر مــن سـنتني يف السـجن. أصــبح السـ
ميف ومـنح نوسـه رتبـة مشـري. 1963/ شـبا / 8رةيساع للجمهورية بعد اإلطاحة بعبد الكـرح قاسـم يف )

و ات سـم حكمــه بــالكبجم واإلرهــاب والعنصـريةت وأهــتم بتعيـني األقــارب وأبنـاء العشــرية والبلـدة ـ كمــا هــ
شـأن أغلـب الطغــاة ـ يف إسـناد املناصـب بغــض النظـر عــن املؤهــالت والقابليــات والكوـاءات. اشــتهر 
لالتعصــب املــ هىت يقــوا الــدكتور ســعيد الســامراةي عــن عبــد الســالم مــا نصــه : كــان هــ ا الرجــل ال 

ءها ورؤسـاء حيتمل رؤية الشيعي ت حت أنه قطع زايرتـه لشـركة التـأمني الوطنيـة يومـاع ألنـه وجـد أن مـدرا
أقســامها وشــعبها هــم إمــا مــن الشــيعة أو املســيحينيت والــ ين تبــوءوا هــ   املناصــب بكوــاءهتم يف هــ   

ميف وأقصـاهم 1963املهنة اليت ال  تمل ولع غري الك ء فيها. انقلـب علـى رفاقـه البع يـني يف عـام )
ل الش وذ اجلنسي والسرقةت من وزارته وأصدر كتالاع لد هم مس ا  املنحرفونت وصمهم بكل  قبيح من قبي

 وما إىل ذلك.
ميف إثــر ســقو  طاةرتــه قــرب البصــرة ت وكــان عمليــة مــدب رة 1966قتــل مــع عــدٍد مــن الــوزراء يف عــام )     

 نتيجة ولع قنبلة يف الطاةرة .
ميفت انضــم إىل تنظــيم الضــبا  األحــرار أصــبح رةيســا 1916عبــد الــرمحن حممــد عــارفت ولــد عــام ) (21)

ميف بعد مقتل أخيه عبد السالم. ات سم حكمه لالتدهور االقتصادي واملعاشـي 1966للجمهورية عام )
ولالتمييـــئ الطاةوـــي والعنصــرية والقبيليــة وكـــان يتــأثر لا يطــني بــه وي ــق اــمت ويتبــا عــادة رأي آخــر مــن 

 يقابله.
النـــاي  وإبـــراهيم  حنـــي عـــن الســـلطة بعـــدما أوعـــئت املاـــابرات األمريكيـــة وال يطانيـــة إىل عبـــد الـــرزاق     

ـــري الســـلطة يف العـــراق إثـــر االنقـــالب العســـكري يف ) ـــداود وأمحـــد حســـن البكـــر بتغي متـــوز عـــام  17ال
 ميف ونوي إىل تركيا.1968

ميفت تقل ـد منصـب رةسـة الـوزراء فــي حكومـة 1914أمحد حسن البكر ت من مواليد تكريجم عام ) (22)
إثـر انقــالب دبـر  علــى عبـد الــرمحن  ميف1968مث  منصـب رةــيس اجلمهوريـة عــام )عبـد السـالم عــارفت 

عارفت ومنح نوسـه رتبـة مهيـب ـ مشـري ـ بعـد االنقـالبت مـنح أقـرلاء  وأصـهار  وأبنـاء عشـريته وبلدتـه 
ــه وتــدهورت الئراعــة وتــرد ت الصــناعة  ــة والعصــبية يف زمان رتبــاع عاليــة دون اســتحقاقت  كمــجم الطاةوي

لؤمــه وغــدر  حــت أبصــدقاةه ـ راجــع مــ كرات حــردان وملئــجم الســجون لاياهــدين واألحــرار. عــرف ب
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 .(23)وصدام التكرييت
ت الـــ ين (24)دخل يف أخـــرى. وقبـــل ذلــك الع مـــانيونواىل هــ ا اليـــوم خيــرا مـــن مأســـاٍةت ويــ

                                                                                                                                                               

مت وز عام  16التكرييت ـ حني عن احلكم إثر انقالب دبر  عليه زميله يف اإلجرام صدام التكرييت بتاريخ )
عاماع. قتله صـدام  قنـة ترفـع نسـبة السـكر لديـه بواسـطة الـدكتور  11ميف بعد أن حكم العراق 1979

 ميف.1982صادق علو ت وذلك عام )
ابتلى العراق أبقسى نظام وأشر  طاغية أال وهو نظام العوالقة بقيـادة صـدام التكـرييتت الطـاغوت  (23)

ال ي صاغه الغرب وفق متطلبات املنطقة ووروفها السياسيةت وحـافق علــى أمنــه الشاصـي فــي أدق 
ب ميف يف قريــة العوجــة جنـوب تكريــجمت انتمــى إىل حــئ 1939الظـروف وأحلــك اللحظــاتت ولـد عــام )

ميف 1959البعث واش و مع بعض عناصر احلئب يف حماولة فاشلة يف اغتيـاا عبـد الكـرح قاسـم عـام )
ميف. وقـام بنوســه ةقصـاء عبــد 1968متـوز  17هـرب إىل سـوراي ومنهــا إىل مصـرت اشـ و يف انقــالب )

ثالثـة عشـر يومـاع الرزاق الناي  وإبراهيم الداود الل ين كان هلما دوراع رةيسياع يف لاة ال ـورة وذلـك بعـد 
ميف أصـبح صـدام انةبـاع يلـس قيـادة ال ـورة ورةسـة اجلمهوريـة يف 1970من لـاة اإلنقـالبت ويف عـام )

ميف أصبح رةيساع للجمهوريـة بعـد أن أقصـى البكـر عـن 1979حاا غياب البكر عن البالدت ويف عام )
يني ال ين حاولوا إزاحته عـن احلكم ومنح نوسه رتبة مهيب ركن. وقام بتصوية ضموعة من رفاقه القياد

ميف فانــــدلعجم حــــرب اىللــــي  األوىل واســــتمرت  ــــان ســــنواتت احتــــل 1980الســــلطة. هــــاجم إيــــران )
ميف فاندلعجم حرب اىللي  ال انيةت فقامجم قوات احللواء بقيادة أمريكا بتدمري العـراق 1990الكويجم )

ة الشـــعب العراقـــي وولـــع العـــراق  ـــجم حصـــار طويـــل األمـــد. انـــتوض الشـــعب فقمـــع صـــدام انتوالـــ
ألــ  وقيــل  500بوحشــية ال م يــل هلــات فقــد قــدرت أعــداد مــن قتلــوا وأعــدموا واختوــوا مــا يئيــد علــى )

 مليون إنسانيف عراقي على بعض اإلحصاءات.
ميف نشـأت علـى أنقـام 1281الع مانيون: ساللة السالطني األتراوت أسسها ع مـان األوا عـام ) (24)

 البلقـان والـدوا العربيـة وبـالد إفريقيـةت اسـتولجم الدولـة الع مانيـة الدولة السلجوقية ومدت سـلطتها إىل
ميف بعد القضاء على اىلالفة العباسية. احتل حممد الوـاتح القسـطنطينية سـنة 1658على العراق عام )

ميف وجعلها عاصـمة وقضـى علـى البيـئنطيني وانتقلـجم ـ مـا يسـمى ـ خالفـة املسـلمني إىل سـليم 1453)
ميفت خلوه ابنه سليمان 1516م املماليك وسيطر على سورية وفلسطني ومصر )األوا ال ي أهنى حك

ــبالد العربيــة واإلســالمية حــت إفريقيــةت وقــد بلغــجم  ــة وبســط نوــوذ  علــى ال القــانوين فوطــد أركــان الدول
اإلم اطوريــة يف عهــد  يف أوا قوهتــات فأصــبح هلــا جــيا قــوي وأســطوا  ــري مــن االنكشــارية. بــدأت 

  يف أواخــر القــرن الســابع عشــر املــيالدي وأخــ  نووذهــا يــتقلص شــيئاع فشــيئاع وقويــجم الدولــة لاالحنطــا
شــوكة الــرو ت مث وهــرت احلركــات االســتقاللية يف القــرن التاســع عشــر يف مصــر واليــوانن الــيت  ــررت 
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يف ســـنةت وكـــانوا طغـــاة ولمـــة واســـتعماريني بشـــكل أو  خـــرت 500حكمـــوا العـــراق مـــا يقـــارب )
حيــث اتبعــوا سياســة الت يــك يف العــراق ويف غــري  مــن البلــدان الــيت كانــجم  ــجم ســيطرهتمت فقــد  

 الت وك لك القالي. كان من شرو  الوا  أن يكون تركياعت أما أن يكون عربياع ف
 

وعلى أي حاات خرا العراق من االحتالا ال كي إىل االحتالا ال يطاينت وهك ا استمر 
الولـع أايم حكــم امللكيــنيت فكــان الولــع أك ــر سـوءاعت حيــث وــل يــتحكم اإلنكليــئ لالشــعب 

سـيد عن طريق  ريك امللك كيوما يشاءونت واىل ذلك يشري أحد الشعراء وهو العـاِل اجلليـل ال
 حاطباع فيصل األوا:  (25)صاحل احللي

                                                                                                                                                               

يـا إىل وتبعتها رومانيا والصرب.  ال  الع مانيون مع األملان يف احلرب العاملية األوىلت فأدى اهنئام أملان
ـــــة بئعامـــــة مصـــــطوى كمـــــاا أ تـــــورو عـــــام  توكـــــك اإلم اطوريـــــة الع مانيـــــة وإعـــــالن اجلمهوريـــــة ال كي

ميف. للمئيد راجع كتاب )تلايص  ريخ اإلم اطورية الع مانيةيفو )موجئ عن الدولة الع مانيةيف 1923)
 .لإلمام الشريازي

طيـب شـهري. ولـد يف احللـة عـام هو السيد صاحل بـن السـيد حسـني احللـي النجوـي عـاِل فالـل وخ (25)
يف وقرأ مبادئ العلوم فيهات مث هاجر إىل النج  األشـرف فـأق قـراءة سـطوة الوقـه واألصـوا  ه1289)

على لوي  من العلماء وأهل الوضـلت حضـر علـى الشـيخ آغـا رلـا اهلمـداين والشـيخ حممـد طـه لـ  
 والشيخ حممد كاوم اىلراساين )قد  هللا اسرارهميف.

فامتهنها واستعان بتوجيه السيد لاقر اهلنديت فلم متض سنوات إال وهو أحد مشاهري اىلطبـاء  ولع لاىلطابة
يف العراق وأكابر رجاا املن ت وكان موهولاع قوي األسـلوب حسـن البيـان خشـن اللسـان متوقـد الـ كاء 

عـام ويهـي  قوي احلافظة ك ري احلوقت عارم االحتالا ال يطاين فكـان حيـر م اجلمـاهري علـى النوـري ال
ميف قــام ةنرة الــرأي العــام علـى حكومــة االحــتالا فأخــ  1920العشـاةرت وملــا حــدثجم ال ــورة العراقيـة )

يتنقل يف األرايف ويسـتنهض العشـاةر فأبعـد إىل ا مـرة فـأوا  أمريهـا الشـيخ خئعـل حـت انتهـجم ال ـورة 
شــرف ودفــن يف وادي يف فحمــل إىل النجــ  األ ه1359فعــاد وســكن الكوفــة. تــوف يف الكوفــة ســنة )

. انظـر )نقبـاء البشـر يف شـعر ك ـري يف رنء أهـل البيـجم  . لـه السالم قرب مقام اإلمـام املهـدي 
 .1421الرقم 2ق 883ص 1القرن الرابع عشريف: ا
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 عــــــــــــــــــــــــــــــا يف رفــــــــــــــــــــــــــــــا  ونعمــــــــــــــــــــــــــــــى
 واإللليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى

 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــل للمليـــــــــــــــــــــــــــــــــك املوـــــــــــــــــــــــــــــــــدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــجم للحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــم    فأن

 
 

 طريق اخلَص
 

إن االســتعمارت ومنــ  ئســماةة ســنةت قــد عشــعا يف بــالدانت وتشــعبجم خطوطــه يف أك ــر 
طالةـع هـ ا اهلـدفت فـمذا وفـروا  اياالتل ل ا البد مـن الـتال ص منـهت واملؤمنـون اياهـدون هـم

 شراةط النصر فسيكون اىلالص على أيديهم إن شاء هللا تعاىلت وما ذلك على هللا بعئيئ.
إن مســألة إنقــاذ الشــعب العراقــي مــن االســتبداد والظلــمت والتحــرو يف الســاحة السياســيةت 

األمــةل ألن عمليــة  حيتــاا إىل إعــداد العــد ةت وحيتــاا إىل الكــادر الــواعي امل قــ  لقيــادة مجــاهري
بــث الــوعي واإلرشــاد الوكــري ل مــةت مــن األســس الرةيســية الكويلــة لالنهــوم ِبســتوى األمــة 
و قيـــق شاصـــيتها وإدراكهـــا ملكانتهـــا ومســـؤوليتهات وكـــل منـــا مســـؤوا يف هـــ ا البـــابت إن هللا 

ك ان  ُهمَّ ًة قانِت اً   ِإنَّ ِإبْ راِ يم  أبنـه كـان أم ـةت فقـاا تبـارو وتبـارو:  تعاىل يص  النـى إبـراهيم 
ْ ي ُه ِمن  اْلُمْشرِِكني   شاِكراً أل نْ ُعِمِك اْجت باُه و    داُه ِإىل ِص راٍ  ُمْس ت ِقيمٍ  هلِل ح ِنيفاً و َل 

(26) 
و ل ق   ْد معلمــاع للاــري والســبب يف ذلــك هــو رشــد  ووعيــهت كمــا قــاا هللا تعــاىل:  فقــد كــان 

ُه ِمْن ق  بْ   وه ا يدا على أنية الوعي والرشد. (27)لُ آت  ْينا ِإْبراِ يم  ُرْشد 

                                                        

 .121-120سورة النحل:  (26)
 . 51سورة األنبياء:  (27)
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 الوبي والرشد
فـــاليوم حنـــن  اجـــة إىل املســـتوايت العاليـــة مـــن الـــوعي والرشـــد الوكـــريت لنواجـــه طواغيـــجم 

 العصر واملوسدين يف األرم وننهض أبمتنا حنو احلرية واالستقالا.
 ولية؟ ولكي نبلغ مستوى الرشد ه ات علينا أن نعرف ما جيري يف الساحة الد

 وماذا جيري يف العراق؟ 
 وِبن يرتبط صدام وغري ؟

 وملاذا تشريد النا  من بيوهتم؟ 
وهــل حصـــل هــ ا مـــن منطلــق طـــاةويتأم هــو مـــن منطلــق اســـتعماريت أم هــو مـــن منطلـــق 

 اقتصادي أو قومي؟
املـؤمن  : »وعلى اإلنسان أن يكون فطناعت ال يصوق لكل من جاءت فقد قاا رسـوا هللا 

 .(28)«ركي س فطن ح 
فوي األايم األوىل النقالب البع يني يف العراق ـ كما نت كر ـ كان قسم من النـا  يصـوقون 
ييء هؤالءت وإن قسـماع قلـيالع مـن الـ ين حيملـون وعيـاع سياسـياع كـانوا يقولـون إن هـؤالء عمـالء 

 بريطانيا وإسراةيلت فلم خُيدعوا أبكاذيبهم.
 الرشد والضياع. وه ا هو الورق بني اجلهل والوعيت وبني

ال يصــلح مــن ال يعقــلت وال يعقــل مــن ال يعلــمت وســوف : »وقــد قــاا اإلمــام الصــادق 
ينجب من يوهمت ويظور من يعلمت والعلم جنة والصـدق عـئت واجلهـل ذا والوهـم ضـدت واجلـود 

: ـ ومـن لح وحسن اىللـق ضلبـة للمـودةت والعـاِل بئمانـه ال هتجـم عليـه اللـوابس ـ إىل أن قـاا 
اف العاقبــة ت بــجم فيمــا ال يعلــمت ومــن هجــم علــى أمــر بغــري علــم جــدع أنــ  نوســهت ومــن ِل خــ

فاإلنســان الــواعي غالبــاع مــا  (29)«يعلــم ِل يوهــمت ومــن ِل يوهــم ِل يســلمت ومــن ِل يســلم ِل يكــرم
يـــدرو جـــ ور القضـــاايت وال يناـــدع لاملظـــاهرل ولـــ ا فانـــه يكتشـــ  بـــداايت خيـــو  املـــؤامرة مث 

                                                        

 .297ص 2تنبيه اىلواطر ونئهة النواور: ا (28)
 ودرر من كالمه. حكمه  356   العقوا: ص (29)
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 اجتنااا. يسعى إلسقاطها أو
 
 

 ال بديل بن اإلسَم
 

ُ   و  ِف ا  ِخ  ر ِة ِم  ن  قــاا هللا العظــيم:  َ ِم ِدين  اً ف  ل   ْن يُ ْقب   ل  ِمْن  ُك و  َِ غ ي ْ  ر  اإِلْس   ت    و م   ْن ي  ب ْ
اخْل اِسرِين  

(30). 
لقـد لات والـحاع أن ذلـك العـالا ـ عـالا األولـاع املنحرفـة واملأسـاوية ل مـة اإلسـالمية 

اصـــة ـ ال يكمـــن يف االطروحـــات القوميـــةت أو يف الدميقراطيـــة علـــى الطريقـــة عامـــة وللعـــراق خ
ه ف ُحْك    م  الغربيــــةت أو يف الشــــيوعيةت أو مــــا أشــــبهت بــــل يف اإلســــالم العظــــيمل قــــاا ســــبحانه: 

ُغون  و م ْن ه ْحس ُن ِمن  هللِا ُحْكماً ِلق ْوٍم يُوِقُنون   اْْل اِ ِليَِّة ي  ب ْ
(31). 

ْحس    ُن ق     ْوالً ِدَّ   ْن د ب    ا ِإىل  هللِا و ب ِم   ل  ص    احِلاً و ق    اي  ِإنَّ   يِن ِم   ن  و م    ْن ه  وقـــاا عئوجـــل: 
اْلُمْسِلِمني  

فالالزم التسـليم لعبـادة هللا ودينـه الـ ي ارتضـا  لعبـاد ت واحلكـم السياسـي يـتم  (32)
 تنوي   بيد األمة عن طريق شورى املرجعية والتعددية السياسية.

ألخرى غري اإلسالمت فمن كلها مرتبطة لاالستعمارت أو تصب يف أما األطروحات البديلة ا
ضـــرا . فكانـــجم نتيجـــة هـــ   األفكـــار املنحرفـــة التورقـــة بـــني النـــا  والســـيطرة علـــيهمت مث ســـلب 
خــرياهتم وثــرواهتمت وهــ ا هــو االحنــراف عــن ســبيل هللا الــ ي أمــر بــهت وال ميكــن أن نقــ  بوجــه 

إذا كنــا  تلــك رشــداع فكــرايع ووعيــاع ملــا يــدور حولنــا.  هــ   األفكــار واملبــادئ غــري الصــحيحة إال
 ومن هنا ورد التأكيد على أنية الوكر.

 .(33)«العاِل بئمانه ال هتجم عليه اللوابس..: »قاا اإلمام الصادق 
الوكــــــــر يوجــــــــب االعتبــــــــار ويــــــــؤمن الع ــــــــار وي مــــــــر : »وقــــــــاا اإلمــــــــام أمــــــــري املــــــــؤمنني 

                                                        

 .85سورة آا عمران:  (30)
 .50سورة املاةدة:  (31)
 .33سورة فصلجم:  (32)
 .29كتاب العقل واجلهل لمن ة  27ص 1الكايف: ا (33)
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 .  (34)«االستظهار
 . (35)«لعواقب ينجي من املعاطبالوكر يف ا: »وقاا 

 وحدة الصف
ويلـئم علــى  املســلمني الــواعني أن يكونــوا يقظــني داةمــاعت واليســمحوا لآلخــرين أبن يندســوا 
فيمــا بيــنهم فيشــق وا صــووفهم أو يورقــوهمت كمــا أن علــيهم أن الينجــر وا لقتــاا بعضــهم الــبعضل 

 هتم. ألهنم يدركون أهنم الضحيةت وهم املستهدفون لتعميق خالفا
كمـا أن القتــاا الــ ي دار ويــدور بـني الــبالد اإلســالمية بعضــها مـع بعــض كلهــا تصــب يف 

 مصلحة األعداء واالستعمار.
مث إن الالزم على املتعاونني مـع الطغـاة أن يعرفـوا عظـيم ذنـبهمت فـان رجـاا األمـن يف نظـام 

قيـق األمـن ـ كمـا قـد صدام ماذا فعلـوا مـع أبنـاء شـعبهم؟ وهـؤالء يف احلقيقـة ال يعملـون علـى  
يتونون أو يدعون ـ بل علـى العكـس مـن ذلـكت ولـو كـان هلـم وعـيت وكـانوا راشـدينت ملـا كـانوا 
يضطهدون الشعب العراقي املسلمت فيع بون الشباب األبرايء يف السجونل إذ ال معـا لسـلب 

 أمن الشعب مقابل أن يعيا الظاِل آمناع بعيداع عن النا .
مـــن عامـــل رعيتـــه لالظلـــم أزاا هللا ملكـــه وعجـــل بـــوار  وهلكـــه   » :قـــاا أمـــري املـــؤمنني 

 .(36)«وهالكه [ 
وكــ لك الــ ين يقومــون ةعــدام النــا  علــى املشــانق مــن أجــل بقــاء صــدام وزمرتــه الظاملــةت 

 فهل هؤالء رشيدون؟ 
كـالل فــمهنم لـو كــانوا ميلكــون شـيئاع مــن الرشـد ملــا فعلــوا هـ ا اإلجــرام ةخـواهنم املــؤمنني مــن 

 اء بلدهم.أبن
إذا كان يـوم القيامـة اندى منـاد: أيـن الظلمـة وأعـواهنمت مـن الق : »فقد قاا رسوا هللا 

                                                        

 .589ة 5الوصل  1ب 1ق 58غرر احلكم ودرر الكلم: ص (34)
 .595ة 5الوصل  1ب 1ق 58غرر احلكم ودرر الكلم: ص (35)
 .7971ة 7الوصل  2ب 4ق 346كلم: صغرر احلكم ودرر ال (36)
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 .(37)«هلم دواةت أو ربط هلم كيساعت أو مد هلم مدة قلمت فاحشروهم معهم
أال ومـــن علـــق ســـوطاع بـــني يـــدي ســـلطان جـــاةر جعـــل هللا ذلـــك الســـو  يـــوم : »وقـــاا 

 .(38)«سبعون ذراعاع يسلط عليه يف انر جهنم وبئس املصريالقيامة ثعباانع من النار طوله 
 .(39)«العامل لالظلم واملعني له والرالي به شركاء ثالث: »وقاا اإلمام الباقر 

 قصة من القرآن الكرمي
قصـة قابيــل وهابيــل هــي امل ــاا احلــي اآلخـر ملولــوع الــوعي والرشــد الوكــري. فقابيــل األ  

ل    ِيْن ا قابيـــل هلابيـــل: )ألقتلنـــكيف فكـــان جـــواب هابيـــل: املنحـــرف وهابيـــل أخـــو  املـــؤمنت قـــا
ٍَ ي       ِدي  ِإل ْي      ه  أل قْ تُ ل       ه  ِإ  ِ ه خ       اُ  هللا  ر بَّ  ُ  لِت  ْقتُ ل       يِن م       ا ه ي  بِب اِس       ِْت  ِإد َّ ي       د  ب س       

اْلع ال ِمني  
وذلك ألن هابيل كان رشيداع وواعياع. وقابيل ِل يكن له رشد فلم يعرف عواقب  (40)

 .(41)رميةل ل لك قتل أخا  ودخل الناراجل
 ت حينما سأله أحد أصحابه قاةالع: ما العقل؟ وقد أجاب اإلمام أبو عبد هللا الصادق 

 «.ما عبد به الرمحن واكتسب به اجلنان: »فقاا 
 قاا: فال ي كان يف معاوية؟

 . (42)«تلك النكراءت تلك الشيطنةت وهي شبيهة لالعقل وليسجم بعقل»قاا: 
إن معاوية وقابيل وكـل أعـداء هللا ال ميلكـون رشـداع وال وعيـاعت بـل إهنـم ولـعوا عقـوهلم  نعمت

 جم أرجلهمت وتصرفوا وفق ما متليـه علـيهم رغبـاهتم الشـيطانية وغراةـئهم غـري الشـرعيةل ولـ لك 
 القجم األمة منهم ومن أم اهلمت أنواع الظلم واهلوان.

                                                        

 .17ة 82ب 372ص 72 ار األنوار: ا (37)
 .3لمن ة 82ب 369ص 72 ار األنوار: ا (38)
 .35لمن ة 82ب 377ص 72 ار األنوار: ا (39)
 .28سورة املاةدة:  (40)
سـورة  77ص 6قصـة هابيـل وقابيـلت وانظـر تقريـب القـرآن: ا 165ص 1انظر توسري القمـي: ا (41)

 املاةدة.
 .3كتاب العقل واجلهل ة  11ص 1الكايف: ا (42)
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 بث الوبي ِف األمة
 

ما أخ  هللا على أهل اجلهل أن يتعلموا حت أخ  على أهل العلـم : »قاا أمري املؤمنني 
 .(43)«أن يُعل موا

إذنت مـن أولــوايت العمــل للنهــوم  الـة األمــة الضــاةعة إىل املســتوى الـ ي يليــق اــات هــو 
أن  عــل عيوهنــا موتوحــة لتبصــر كــل مــا جيــري حوهلــا مــن الدســاةس واملــؤامرات الــيت هتــدف إىل 

ةها  جم التبعيةت ولكي نتمكن مـن ذلـك البـد مـن بـث الـوعي والرشـد ال قـايف النيل منها وإبقا
 والسياسي بني النا . وعندها ستقوى حصانة األمة لد كل املؤامرات اليت  او لدها. 

 ومن الطبيعي أن ال ي يقوم ا ا الدور املهمت هم الطليعة امل قوة الواعية. 
نووسهم أوالعت ونشـر الـوعي بـني صـووف مجـاهري فعلى املؤمنني اياهدين تعميق الوعي يف 

األمة ننياعت وبكل الوساةل اإلعالمية املتاحة يف عصران من تبليغ ونشر يف ايالت والصح ت 
والنشــرات واإلذاعــات وغريهــات فعنــدما يتعمــق الــوعي يف نوــو  أبنــاء األمــة ويــدركون جيــداع مــا 

إلطاحـــة اـــؤالء اللصـــوص الـــ ين تربعـــوا يـــدور حـــوهلمت فـــمهنم سينهضـــون للمطالبـــة  قـــوقهم وا
 وج موا على صدر العراق والعراقيني انهبني ومضيعني ثرواتهت بال حساب والرقيب. 

أمــا إذا أصــبحجم األمــة فاقــدة للــوعيت فــال يســتبعد أن يــتحكم ِبصــريهات أم ــاا قابيــلت أو 
 معاويةت أو صدامت أو غريهم من الطغاة.
 ن علينا بدولة كرميةت وأن خيلصنا من هؤالء الطغاة.ويف اىلتام نسأا هللا عئوجل أن مي

اللهــم إان نرغــب إليــك يف دولــة كرميــة تعــئ اــا اإلســالم وأهلــهت وتــ ا اــا النوــاق وأهلــهت »
ــــــا فيهــــــا مــــــن الــــــدعاة إىل طاعتــــــكت والقــــــادة إىل ســــــبيلكت وترزقنــــــا اــــــا كرامــــــة الــــــدنيا  و علن

 .(44)«واآلخرة

                                                        

 .478هن  البالغةت احلكم:  (43)
 فقرة من دعاء االفتتاة. 4ق 60إقباا األعماا: ص (44)
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 من  دي القرآن احلكيم
 ىل العقلكتاب يرشد إ
ِإيَّ ه نْ ز ْلن اُه قُ ْرآًي ب ر بِي اً ل ع لَُّكْم ت  ْعِقُلون  قاا تعاىل: 

(45). 
ِت ل ع لَُّكْم ت  ت  ف كَُّرون  وقاا سبحانه:  ُ هللاُ ل ُكُم ا  اي  ك ذ ِله  يُ ب  نيِ 

(46). 
َ  وقاا عئوجل:  ت  ْعِقُلون  ل ق ْد ه نْ ز ْلن ا ِإل ْيُكْم ِكت اابً ِفيِك ِذْكرُُكْم ه ف 

(47). 
و ه نْ ز ْلن      ا ِإل ْي     ه  ال     ذ ِْكر  لِتُ ب       نيِ   لِلنَّ     اِس م      ا نُ      زِ ي  ِإل      ْيِهْم و ل ع لَُّه     ْم وقـــــاا جـــــل وعـــــال: 

ي  ت  ف كَُّرون  
(48). 

ِإيَّ ج ع ْلن اُه قُ ْرآًي ب ر بِي اً ل ع لَُّكْم ت  ْعِقُلون  وقاا سبحانه: 
(49). 

 نالدنيا دار متحيص وابتَء للمؤم
و لُِيم حِ ص  هللاُ الَِّذين  آم ُنوا و َي ْح ق  اْلك اِفرِين  قاا تعاىل: 

(50). 
ي  ُقولُ  ون  ل   ْو ك   ان  ل ن   ا ِم  ن  األْم  ِر ش   ْيٌء م   ا قُِتْلن   ا   اُ ن   ا قُ  ْل ل   ْو ُكن ْ  ُتْم ِف وقــاا ســبحانه: 

ْ  ب ل     ْيِهُم اْلق ْت    ُل ِإىل  م   ت ِل    ي  هللاُ م     ا ِف ُص    ُدورُِكْم بُ يُ    وِتُكْم ل ب      ر ز  الَّ    ِذين  ُكتِ     ِ     اِجِعِهْم و لِي  ب ْ
اِت الصكُدورِ  هللاُ ب ِليٌم ِبذ  و لُِيم حِ ص  م ا ِف قُ ُلوِبُكْم و 

(51). 
ُ   و  اْلع زِي  ُز وقـاا سـبحانه:  لُ  و ُكْم ه يكُك ْم ه ْحس   ُن ب م  ًَ و  الَّ  ِذي خ ل  ق  اْلم   ْوت  و احْل ي  اة  لِي  ب ْ

                                                        

 .2سورة يوس :  (45)
 .219سورة البقرة:  (46)
 .10سورة األنبياء:  (47)
 .44سورة النحل:  (48)
 .3سورة الئخرف:  (49)
 .141سورة آا عمران:  (50)
 .154آا عمران: سورة  (51)
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اْلغ ُفورُ 
(52). 

ن ا تُ ْرج ُعون  وقاا عئوجل:  ِإل ي ْ ن ًة و  ُلوُكْم اِبلشَّرِ  و اخْل رْيِ ِفت ْ و ن  ب ْ
(53). 

 كتاب الوبي واإلرشاد
ْ   الَّ  ِذي ب لَّ  م  اِبْلق ل   مِ   اقْ   ر ْه و ر بك  ه  األْك  ر مُ قــاا جــل وعــال:  ب لَّ  م  اإِلْنس   ان  م   ا َل 

ي  ْعل مْ 
(54). 

ُ    ًدى  و م   ا ه نْ ز ْلن   او قــاا تعــاىل:  ُ  ُم الَّ  ِذي اْخت  ل ُف  وا ِفي  ِك و  ب ل ْي  ه  اْلِكت   اب  ِإال  لِتُ ب     نيِ   ل 
و ر مْح ًة ِلق ْوٍم يُ ْؤِمُنون  

(55). 
ْ  ِفيِك ُ ًدى لِْلُمتَِّقني   هَل وقاا سبحانه:  ذ ِله  اْلِكت اُب ال  ر ْي

(56). 
ا ب  ي اٌن لِلنَّاِس و ُ ًدى و م ْوِبظ ٌة وقاا عئوجل:  لِْلُمتَِّقني    ذ 

(57). 
 ال بديل بن اإلسَم
اي  ه ي كه   ا الَّ  ِذين  آم نُ  وا اْس  ت هلِليُبوا هلِل و لِلرَُّس  وِي ِإذ ا د ب   اُكْم ِلم   ا َُيْيِ  يُكْم قــاا جــل وعــال: 

و اْبل ُموا ه نَّ هللا  َي ُوُي ب  نْي  اْلم ْرِء و ق  ْلِبِك و ه نَُّك ِإل ْيِك َُتْش ُرون  
(58). 

ي  ْه ِدي بِ ِك هللاُ م  ِن ات َّب  ع  ِرْض و ان ُك   ق ْد ج اءُكْم ِمن  هللِا نُوٌر و ِكت اٌب ُمبِ نيٌ : وقاا تعـاىل
َ ِم و ُُيْرُِجُهْم ِمن  الظكُلم اِت ِإىل  النكوِر ِبِِْذنِِك و ي  ْهِديِهْم ِإىل  ِصر اٍ  ُمْست ِقيمٍ  ُسُبل  السَّ

(59). 
ْع  وقــاا ســبحانه:  ُم  ُرُ ْم اِبْلم  َّيِ ب   اِت و َُي   ر ُِم َيْ  ُ  ُم ال ه   اُ ْم ب   ِن اْلُمْنك   ِر و َيُِ  لك ل  ُروِ  و ي  ن ْ

َ ي  الَِِّت ك ان ْت ب ل ْيِهْم ف الَّ ِذين  آم نُ وا بِ ِك و ب  زَّ  ُهْم ِإْصر ُ ْم و األْغ ِ ُع ب ن ْ رُوُه ب ل ْيِهُم اخْل ب اِئث  و ي 

                                                        

 .2سورة امللك:  (52)
 . 35سورة األنبياء:  (53)
 .5ـ  3سورة العلق:  (54)
 .64سورة النحل:  (55)
 .2ـ  1سورة البقرة:  (56)
 .138سورة آا عمران:  (57)
 .24سورة األنواا:  (58)
 .16-15سورة املاةدة:  (59)
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ْنِزي  م ع ُك ُهول ِيه  ُ ُم اْلُمْفِلُحون  و ن ص ُروُه و ات َّب  ُعوا النكور  الَِّذي هُ 
(60). 

ا ِص  ر اِطي ُمْس  ت ِقيماً ف   اتَِّبُعوُه و ال  ت  تَِّبُع  وا السك  ُبل  ف  ت  ف   رَّ   ِبُك  ْم  وقــاا عئوجــل:  و ه نَّ     ذ 
ب ْن س ِبيِلِك ذ ِلُكْم و صَّاُكْم ِبِك ل ع لَُّكْم ت  ت َُّقون  

(61). 
يع   اً و ال  ت  ف رَّقُ   وا و اذُْك   ُروا نِْعم    ت هللِا ب ل    ْيُكْم ِإْذ  و اْبت ِص   ُموا ِ   وقـــاا تعـــاىل:  ْب   ِل هللِا اِ 

اًء ف أ لَّف  ب   نْي  قُ لُ وِبُكْم ف أ ْص ب ْحُتْم بِِنْعم تِ ِك ِإْخ و ايً و ُكن ْ ُتْم ب ل  ى ش  ف ا ُحْف ر ٍة ِم ن  ا ُتْم ه ْبد  لنَّ اِر ُكن ْ
 ُ ه ا ك ذ ِله  يُ ب  نيِ  تِِك ل ع لَُّكْم ت  ْهت ُدون   ف أ نْ ق ذ ُكْم ِمن ْ هللاُ ل ُكْم آاي 

(62). 
 بث الوبي ِف األمة
ادُْع ِإىل  س ِبيِل ر بِ ه  اِبحلِْْكم ِة و اْلم ْوِبظ ِة احْل س ن ةِ قاا سبحانه: 

(63). 
تِن     ا ه ْن ه ْخ    رِْظ ق  ْوم     ه  ِم    ن  الظكُلم     اِت ِإىل  وقــــاا عئوجــــل:   و ل ق     ْد ه ْرس     ْلن ا ُموس     ى ِناي 

النكورِ 
(64). 

يِن و لِيُ ْن  ِذرُوا قــاا جــل وعــال:  ُهْم ط ائِف   ٌة لِي  ت  ف قَُّه  وا ِف ال  دِ  ف  ل   ْوال  ن  ف   ر  ِم  ْن ُك  لِ  ِفْرق   ٍة ِم  ن ْ
ق  ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج ُعوا ِإل ْيِهْم ل ع لَُّهْم َي ْذ رُون  

(65). 
ِإْذ ه خ       ذ  هللاُ ِميث      ا   الَّ      ِذين  ُهوتُ     و وقـــــاا ســـــبحانه:  ا اْلِكت       اب  ل تُ ب  يِ نُ نَّ     ُك لِلنَّ      اِس و ال  و 

ت ْكُتُمون كُ 
(66). 

 

                                                        

 .157سورة األعراف:  (60)
 .153سورة األنعام:  (61)
 .103ران: سورة آا عم (62)
 .125سور النحل:  (63)
 .5سورة إبراهيم:  (64)
 .122سورة التوبة:  (65)
 .187سورة آا عمران:  (66)
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 من  دي السنة املِهرة

 القرآن كتاب يرشد إىل العقل
إن هـ ا القـرآن هـو النـور املبـني واحلبـل املتـني والعـروة الـوثقى والدرجـة : »قاا رسوا هللا 

مــن استضــاء بــه نــور  هللات ومــن  العليــا والشــواء األشــوى والوضــيلة الكــ ىت والســعادة العظمــىت
اعتقــد بــه يف أمــور  عصـــمه هللات ومــن متســك بــه أنقـــ   هللات ومــن ِل يوــارق أحكامــه رفعـــه هللات 
ومــن استشــوى بــه شــوا  هللات ومـــن آثــر  علــى مــا ســوا  هـــدا  هللات ومــن طلــب اهلــدى يف غـــري  

ي يقتـــدي بـــه ومعولـــه ألــل ه هللات ومـــن جعلـــه شـــعار  ودنر  أســـعد  هللات ومـــن جعلــه إمامـــه الـــ 
 .(67)«ال ي ينتهي إليه أدا  هللا إىل جنات النعيم والعيا السليم

مث أنــئا عليــه الكتــابت نــوراع ال تطوــأ مصــابيحه وســراجاع ال خيبــو : »وقــاا أمــري املــؤمنني 
توقد  و راع ال يـدرو قعـر ت ومنهاجـاع ال يضـل هنجـهت وشـعاعاع ال يظلـم لـوء ت وفرقـاانع ال خيمـد 

 .(68)«وتبياانع ال هتدم أركانه..برهانه 
كتاب هللات بينة  بصاةر  وآي منكشوة سراةر ت وبرهان متجليـة : »وقالجم فاطمة الئهراء 

وواهر ت مدح لل ية استماعهت وقاةـد إىل الرلـوان أتباعـهت مـؤدايع إىل النجـاة أشـياعهت فيـه تبيـان 
ومجله الكافية ورخصه املوهوبـةت وشـراةعه  حج  هللا املنورةت وحمارمه ا دودةت وفضاةله املندوبةت

 .(69)«املكتوبةت وبيناته اىلالية..
اللَّهـــمت إنـــك أعنتـــين علـــى خـــتم  »يف دعاةـــه عنـــد خـــتم القـــرآن:  وقـــاا اإلمـــام الســـجاد 

كتابــك الــ ي أنئلتــه نــورات وجعلتــه مهيمنــا علــى كــل كتــاٍب أنئلتــهت وفضــلته علــى كــل حــديٍث 
 قصصته. 

لــك وحرامـــكت وقــرآان أعربـــجم بــه عــن شـــراةع أحكامــك وكتـــالا وفرقــاان فرقــجم بـــه بــني حال
 فصلته لعبادو توصيالت ووحيا أنئلته على نبيك حممٍد صلواتك عليه وآله تنئيال.

                                                        

 .297يف فضاةل القرآن وفضل تعلمه ة 449: صتوسري اإلمام العسكري  (67)
 يبني فضل اإلسالم والقرآن. من خطبة له  198هن  البالغةت اىلطب:  (68)
 .4940لاب معرفة الكباةر اليت أوعد هللا عليها ة 567ص 3من ال حيضر  الوقيه: ا (69)
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وجعلته نورا هنتدي من ولـم الضـاللة واجلهالـة لاتباعـهت وشـواء ملـن أنصـجم بوهـم التصـديق 
هــدى ال يطوــأ عــن الشــاهدين إىل اســتماعهت وميــئان قســط ال حييــ  عــن احلــق لســانهت ونــور 

برهانـــهت وعلـــم لـــاة ال يضـــل مـــن أم قصـــد ســـنتهت وال تنـــاا أيـــدي اهللكـــات مـــن تعلـــق بعـــروة 
 عصمته.

اللهمت فمذ أفدتنا املعونة على تالوتهت وسهلجم جواسي ألسنتنا  سن عبارتهت فاجعلنا لن 
اإلقــــرار ِبتشــــااهت يرعـــا  حــــق رعايتــــهت ويــــدين لـــك لاعتقــــاد التســــليم  كــــم آايتـــهت ويوــــئع إىل 

 ومولحات بيناته. 
اللهـــمت إنـــك أنئلتـــه علـــى نبيـــك حممـــد صـــلى هللا عليـــه وآلـــه ضمـــالت وأهلمتـــه علـــم عجاةبـــه 
مكمـالت وورثتنـا علمـه موسـراعت وفضـلتنا علـى مـن جهـل علمـهت وقويتنـا عليـه ل فعنـا فـوق مــن ِل 

 يطق محله. 
رفه وفضــلهت فصـــل علـــى حممـــد اللهــمت فكمـــا جعلـــجم قلوبنــا لـــه محلـــةت وعرفتنــا برمحتـــك شـــ

اىلطيب بهت وعلى آله اىلئان لـهت واجعلنـا لـن يعـ ف أبنـه مـن عنـدو حـت ال يعارلـنا الشـك 
 يف تصديقهت وال خيتلجنا الئيغ عن قصد طريقه. 

اللهمت صـل علـى حممـد وآلـهت واجعلنـا لـن يعتصـم  بلـهت وملوي مـن املتشـااات إىل حـرز 
هتــدي بضــوء صــباحهت ويقتــدي بتــبل  أســوار ت ويستصــبح معقلــهت ويســكن يف وــل جناحــهت وي

 ِبصباحهت وال يلتمس اهلدى يف غري . 
اللهمت وكما نصبجم به حممداع علما للداللة عليكت وأهنججم  له سبل الرلا إليكت فصـل 
على حممد وآلهت واجعل القرآن وسيلة لنا إىل أشرف منازا الكرامـةت وسـلما نعـرا فيـه إىل حمـل 

 با لئى به النجاة يف عرصة القيامةت وذريعة نقدم اا على نعيم دار املقامة. السالمةت وسب
اللهــمت صــل علــى حممــد وآلــهت واحطــط لالقــرآن عنــا ثقــل األوزارت وهــب لنــا حســن  اةــل 
األبــرارت واقــ  بنــا آنر الــ ين قــاموا لــك بــه آانء الليــل وأطــراف النهــارت حــت تطهــران مــن كــل 

نر الــ ين استضــاءوا بنــور ت وِل يلههــم األمــل عــن العمــل فــيقطعهم دنــس بتطهــري ت وتقوــو بنــا آ
 خبدع غرور .

اللهـــمت صـــل علـــى حممـــد وآلـــهت واجعـــل القـــرآن لنـــا يف ولـــم الليـــا  مونســـات ومـــن نئغـــات 
الشيطان وخطرات الوساو  حارسات وألقـدامنا عـن نقلهـا إىل املعاصـي حابسـات وأللسـنتنا عـن 
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حرسات وجلوارحنا عن اق اف اآلنم زاجرات وملـا طـوت الغولـة اىلوم يف الباطل من غري ما آفة 
عنا من تصوح االعتبار انشرات حت توصل إىل قلوبنا فهم عجاةبهت وزواجر أم اله اليت لـعوجم 

 اجلباا الرواسي على صالبتها عن احتماله. 
اللهمت صل على حممد وآلهت وأدم لالقرآن صالة واهرانت واحجب به خطرات الوساو  

ن صحة لماةرانت واغسل به درن قلوبنا وعالةق أوزارانت وامجع به منتشـر أمـورانت وأرو بـه يف ع
موقــــــ  العــــــرم عليــــــك ومــــــأ هــــــواجرانت واكســــــنا بــــــه حلــــــل األمــــــان يــــــوم الوــــــئع األكــــــ  يف 

 .(70)«نشوران...
 الدنيا دار متحيص وابتَء للمؤمن

دى الليـل والنهـارت ونـور الليـل اعلموا أن القرآن هـ»موصياع أصحابه:  قاا أمري املؤمنني 
املظلمت على ما كان مـن جهـد وفاقـةت فـمذا حضـرت بلي ـة فـاجعلوا أمـوالكم دون أنوسـكمت وإذا 
نئلـــجم انزلـــة فـــاجعلوا أنوســـكم دون ديـــنكمت واعلمـــوا أن اهلالـــك مـــن هلـــك دينـــه واحلريـــب مـــن 

يوــك أســريها وال يــ أ حــرب دينــهت أال وإنــه ال فقــر بعــد اجلنــةت أال وإنــه ال غــا بعــد النــارت ال 
 .(71)«لريرها

اي »عنـــدما رآهـــا تطحـــن بيـــديها وترلـــع ولـــدها:   لواطمـــة الئهـــراء  وقـــاا رســـوا هللا 
 .(72)«بنتا ت تعجلي مرارة الدنيا  الوة اآلخرة

الـــدنيا ســـجن املـــؤمنت والقـــ  حصـــنه واجلنـــة مـــأوا ت والـــدنيا جنـــة : »وقـــاا أبـــو عبـــد هللا 
 .(73)«مأوا  الكافر والق  سجنه والنار

مــا كــان وال يكــون ولــيس بكــاةن مــؤمن إال ولــه جــار يؤذيــهت ولــو أن مؤمنــاع يف : »وقــاا 
 .(74)«حئيرة من جئاةر البحر البتعث هللا له من يؤذيه

 الوبي والرشد الفكري
                                                        

 عند ختم القرآن. الصحيوة السجاديةت من دعاةه  (70)
 .2لاب سالمة الدين ة 216ص 2الكايف: ا (71)
 .8لمن ة 4ب 85ص 43 ار األنوار: ا (72)
 .74لاب ال الثة ة 108ص 1اىلصاا: ا (73)
 .11املؤمن من الص  ...ةلاب ما أخ   هللا على  251ص 2الكايف: ا (74)
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 «.أربعة تلئم كل ذي عقل وحجى من أميت: »قاا رسوا هللا 
 قيل: اي رسوا هللا وما هي؟  

 .(75)«العلم وحوظه والعمل به ونشر استماع : »قاا 
إن معلــم اىلــري يســـتغور لــه دواب األرم وحيتــان البحــر وكـــل ذي : »وقــاا رســوا هللا 

روة يف اهلــــواء ومجيــــع أهــــل الســــماء واألرمت وإن العــــاِل واملــــتعلم يف األجــــر ســــواء ملتيــــان يــــوم 
 .(76)«القيامة كورسي رهان يئدمحان

ن حقـاةق اإلميـان: اإلنوـاق مـن االقتـار وإنصـافك اي علـيت ثـالث مـ: »وقـاا رسـوا هللا 
 .(77)«النا  من نوسكت وب ا العلم للمتعلم

 «.رحم هللا عبداع أحيا العلم: »وقاا اإلمام الباقر 
 فقيل: وما إحياؤ ؟ 

 .(78)«أن ي اكر به أهل الدين وأهل الورع»قاا: 
تـــ اكر العلــم بـــني  : إن هللا عئوجـــل يقــوا:قـــاا رســوا هللا : »وقــاا اإلمـــام الصــادق 

 .(79)«عبادي لا  يا عليه القلوب امليتة إذا هم انتهوا فيه إىل أمري
 ال بديل بن اإلسَم
إين قــد جئــتكم خبــري الــدنيا واآلخــرة وقــد أمــرين هللا تعــاىل أن أدعــوكم : »قــاا رســوا هللا 

 .(80)«إليه..
ســله لالــدين املشــهورت وأشــهد أن حممــداع عبــد  ورســوله أر : »وقــاا اإلمــام أمــري املــؤمنني 

والعلــم املـــأثورت والكتــاب املســـطورت والنـــور الســاطعت والضـــياء الالمـــعت واألمــر الصـــادعت إزاحـــة 
للشبهاتت واحتجاجاع لالبيناتت و  يراع لاآلايت وختويواع لاملـ التت والنـا  يف فـجن الـ م فيهـا 

                                                        

 .21236ة 4ب 244ص 17مستدرو الوساةل: ا (75)
 .1ة 2ب 3ص 1بصاةر الدرجات: ا (76)
 .5762لاب النوادر لمن ة 360ص 4من ال حيضر  الوقيه: ا (77)
 .7لاب سؤاا العاِل وت اكر  ة 41ص 1الكايف: ا (78)
 .6لاب سؤاا العاِل وت اكر  ة 40ص 1الكايف: ا (79)
 .27لمن ة 1ب 191ص 18نوار: ا ار األ (80)
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لاق املارات وعمي حبل الدينت وتئعئعجم سواري اليقنيت واختل  النجرت وتشتجم األمرت و 
 .  (81)«املصدرت فاهلدى خامل والعمى شامل..

إن هللا تعـــاىل خصـــكم لاإلســـالم واستالصـــكم لـــهل وذلـــك ألنـــه اســـم ســـالمة : »وقـــاا 
 .(82) «ومجاع كرامة.. فيه شواء املستشوي وكواية املكتوي..

 بث الوبي ِف األمة
: اي رسـوا هللا مـا حـق فقـاا جـاء رجـل إىل رسـوا هللا : »قاا اإلمام جعور الصادق 

 العلم؟ 
 قاا: االنصات له.

 قاا: مث مه؟ 
 قاا: االستماع له.

 قاا: مث مه؟ 
 قاا: مث احلوق.

 قاا: مث مه اي نى هللا؟ 
 قاا: العمل به.
 قاا: مث مه؟ 
 .(83)«قاا: مث نشر 

 «رحم هللا خلواةي: »وقاا رسوا هللا 
 فقيل: اي رسوا هللا ومن خلواؤو؟ 

 .(84)«حييون سنيت ويعلموهنا عباد هللاال ين »قاا: 
 «.رحم هللا خلواةي: »وقاا 

 قيل: ومن خلواؤو اي رسوا هللا؟
                                                        

 بعد انصرافه من صوني.. يف خطبة له  2هن  البالغةت اىلطب:  (81)
 يف صوات هللا جل جالله وصوات أةمة الدين. 152هن  البالغةت اىلطب:  (82)
 .1247ة 27ايلس  603أما  الطوسي: ص (83)
 .83ة 8ب 25ص 2 ار األنوار: ا (84)

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


 رجوع إىل القائمة

 29 

الــ ين ملتــون بعــدي ويـروون ســنيت وحيوظــون حــدي ي علـى أمــيتت أولئــك رفقــاةي يف »قـاا: 
 . (85)«اجلنة

أخـ  مـا أخـ  هللا مي اقـا مـن أهـل اجلهـل بطلـب تبيـان العلـم حـت : »وقاا أمري املؤمنني 
 .(86)«مي اقاع من أهل العلم ببيان العلم للجهاال ألن العلم قبل اجلهل

مــن أوجــب حــق أخيــك أن ال تكتمــه شــيئاع ينوعــه ال مــن : »... وقــاا اإلمــام الكــاوم 
 .(87)«دنيا  وال من آخرته
 .(88)«ما تصدق النا  بصدقة م ل علم ينشر: »وقاا رسوا هللا 

 .(89)«يعلمه زكاة العلم تعليمه من ال: »وقاا 
 .(90)«تصدقوا على أخيكم بعلم يرشد  ورأي يسدد »أيضاع:  وقاا 

                                                        

 .19جلملة ال انية ةا 64ص 4غوا  الآل : ا (85)
 .68ة 8ب 23ص 2 ار األنوار: ا (86)
 .52ة 13ب 75ص 2 ار األنوار: ا (87)
 .87ة 8ب 25ص 2 ار األنوار: ا (88)
 .6ق 2ب 72عدة الداعي: ص (89)
 املصدر السابق. (90)
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 ملحق

 
 

 الصورة املستقبلية للعرا 
 

علــى ســؤاا مجاعــة مــن املــؤمنني عــن الراحــل )أعلــى هللا درجاتــهيف  نــص جــواب اإلمــامأدان  
 آراةه حوا الصورة املستقبلية للعراق:

 
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 خوة املؤمنني ورمحة هللا وبركاته.السالم على األ
لقد سألتم عن العراق والصورة اليت ينبغي أن يكون عليها يف املسـتقبل بعـد سـقو  النظـام 
احلا  ةذن هللا تعاىلت وسنشري ههنا إىل بعض البنود حسب ما يستواد من املوازين اإلسالمية 

ِْر  املطابقة للموازين اإلنسانية الوطريةت قاا تعاىل:  ِ ر  النَّاس  ب ل ْيهاِف  .ت  هللِا الَِِّت ف 
: جيب أن تكون األك رية هي احلاكمة كما جيب إعطـاء األقليـة حقوقهـات فـمن األك ريـة  1

ومـرة  تكان هلا الدور األكـ  يف إنقـاذ العـراق مـرارا عديـدة يف هـ ا القـرن: مـرة يف ثـورة العشـرين
لمـــاء بوجـــوب إخـــراا املســـتعمرين مـــن قاعـــدة حيـــث أفـــت الع تأخــرى يف احلـــرب العامليـــة ال انيـــة

ـ الشـيوعي ـ )احلبانيةيف فتحرو الشعب العراقي أبسر  حت أخرجهمت ومرة نل ة: إلان املد األمحر
 .. وقد سجلجم الكتب التارخيية تلك احلوادث بتواصيلها. 

ش  اِوْرُ ْم و  . وقــاا جــل وعــال: و ه ْم  ُرُ ْم ُش  ورى ب  ي ْ  ن  ُهمْ وقــد قــاا هللا ســبحانه وتعــاىل: 
 .«لئال يتوى حق امرئ مسلم». وورد يف احلديث الشري : ِف األ ْمرِ 
: من الضروري استناد الدولـة إىل املؤسسـات الدسـتورية حيـث يلـئم مـنح احلريـة ملاتلـ  2

التجمعــات والتكــتالت والوئــات واألحــئاب غــري املعاديــة لإلســالم يف إطــار مصــاحل األمــةت كمــا 
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  تن تــوفر احلريــة للنقــالات واجلمعيــات وحنوهــاأو  تت حــرة ِبعــا الكلمــةيلــئم أن تكــون االنتاــالا
ويلـئم أن متـنح احلريـة ملاتلـ   تكما يلئم أن تعطى احلرية للصح  وغريها من وساةل اإلعـالم

كـل   .كمـا تعطـى املـرأة كرامتهـا وحريتهـا… أصناف ايتمع من امل قوني والعمـاا والوالحـني و
ينِ قـاا تعـاىل:  تية اإلنسـانيةذلـك يف إطـار احلـدود اإلسـالم . وقـاا تعـاىل: ال ِإْك راه  ِف ال دِ 

 ُْهْم ِإْصر ُ ْم و األ ْغَي  الَِِّت كان ْت ب ل ْيِهم ِ ُع ب ن ْ ال تكـن »: . وقاا اإلمام أمري املـؤمننيي 
 .«عبد غريو وقد جعلك هللا حراع 

اْدُخلُ  وا ِف السِ   ْلِم اىل: : الالعنــ  هــو املــنه  العــام يف الــداخل واىلــارات كمــا قــاا تعــ3
 فمنه هو األصل ونقيضه است ناء. ك افَّةً 
: جيــب أن تراعــى حقـــوق اإلنســان بكـــل دقــة حســب مـــا قــرر  الـــدين اإلســالمي الـــ ي 4

فـال إعـدام مطلقـا إال  تيتووق على قانون حقوق اإلنسان املتداوا يف مجلة من بالد العاِل اليـوم
ضلـس )شـورى الوقهـاء املراجـعيف إذ يف صـورة االخـتالف بيـنهم إذا حكـم ـ يف كليـة أو جئةيـة ـ 

ت كما ينبغي تقلـيص عـدد السـجناء إىل أد  (91) يفاحلدود تدرأ لالشبهات)يكون من الشبهة و
وكـ لك ال مصـادرة ل مـواا  تكمـا ال تعـ يب مطلقـاع   تحت من احلد املقرر يف العـاِل اليـوم تحد

 مطلقا.
ت كمـا عوـا الرسـوا األعظـم ب ف ا هللاُ ب مَّا س  ل ف  بـ : : ولالنسبة إىل ما سبق يتمسك 5
  :ت وعن غري أهل مكةت وكمـا صـنع ذلـك اإلمـام أمـري «اذهبوا فأنتم الطلقاء»عن أهل مكة

إن حـديث )اجلـبيف أوىل لاجلـراين لالنسـبة إىل   تويؤيد  ما ورد عن اإلمام الرلـا  املؤمنني
 املسلمني من جراينه يف حق غريهم.

ل كــــراد وال كمــــان وأم ــــاهلم كامــــل احلــــق يف املشــــاركة يف احلكومــــة القادمــــة ويف كافــــة : 6
اي ه ي كه   ا النَّ  اُس ِإيَّ خ ل ْقن  اُكْم ِم  ْن ذ ك   ٍر و هُنْث  ى ضــاالت الدولــة واألمــة فقــد قــاا هللا ســبحانه: 

ال »:  . وقــاا الرســوا هللِا ه ْتق  اُكمْ و ج ع ْلن  اُكْم ُش  ُعوابً و ق بائِ  ل  لِت ع  ار ُفوا ِإنَّ ه ْك  ر م ُكْم ِبْن  د  
 .«فضل لعرن على العجمي وال ألمحر على األسود إال لالتقوى...

: ينبغــي أن تتاــ  الدولــة القادمــة سياســة )املعاهــدةيف أو )املصــادقةيف مــع ســاةر الــدوا يف 7
                                                        

وســاةل الشــيعة: « ادرءوا احلــدود لالشــبهات..»إشــارة إىل حــديث رســوا هللا )صيف حيــث قــاا:  (91)
 . 34179ة 24ب 47ص 28ا
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ت مع حتل  الوئات غري اإلسالمية حـ كما قام ب لك الرسوا األكرم   تإطار مصلحة األمة
منهــــا: صــــورة احــــتالا الكوــــار واملشــــركني لــــبالد  تاملشــــركنيت ويســــت ا مــــن ذلــــك عــــدة صــــور

حيـــث جيـــب علـــى مجيـــع املســـلمني عندةـــ   تكمـــا حـــدث يف فلســـطني وأفغانســـتان  تاملســـلمني
له ساةر األعضاء لالسهر  املسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعجم»الدفاع إذ 
 .«واحلمى

ويف رســــم السياســــة  تيف دســــتور الدولــــة اإلســــالمية القادمــــة يف العــــراق : املرجــــع األخــــري8
العامـة واىلطـو  العريضـة هـو )شـورى الوقهـاء املراجـعيف حسـب مـا قـرر  اإلسـالمت قـاا الرسـوا 

ن الوقهــاء املراجــع يتعــاونون مــع أ. ومــن الوالــح «املتقــون ســادة والوقهــاء قــادة»:  األكــرم 
فـــمن ذلـــك هـــو  لاألخصـــاةيني يف كافـــة احلقـــوا االختصاصـــيةاحلـــوزات العلميـــة ومـــع امل قوـــني و 

ه ْم     ُرُ ْم ُش     ورى و و ش     اِوْرُ ْم ِف األ ْم     رِ كمـــــا قـــــاا تعـــــاىل:   تمقتضـــــى املشـــــورة والشـــــورى
ن  ُهمْ   .ب  ي ْ
: جيب على كافة املسـلمني السـعي لكـي تتوحـد بـالد اإلسـالم وتنصـهر يف دولـة واحـدة 9

ًة و ه ي  كما قاا تعاىل:   تةن املسلمني أمة واحدأإسالمية ..ذلك  و ِإنَّ  ِذِه ُهمَُّتُكْم ُهمَّ ًة واِح د 
أسا  الدولـة العامليـة الواحـدة حيـث توحـدت  . وقد أسس الرسوا األعظم ر بكُكْم ف ات َُّقونِ 

تسـع دوا  ـجم رايـة اإلسـالم ـ علـى مـا ذكـر  املؤرخـون ـ ويف هـ ا القـرن كانـجم   يف حياتـه 
كمـــا أن أورلا  ـــاوا التوصـــل إىل ذلـــك. ومـــن الوالـــح أن توكـــك الـــدوا   تلـــ لك اهلنـــد م ـــاالع 

اإلســالمية ووجــود احلــدود اجلغرافيــة بينهــا مــن األســباب الرةيســية يف ختلــ  املســلمني مــن جهــة 
ويف توـــوق املســتعمرين علــيهم واســتعمارهم مــن جهـــة  تويف تنــاحرهم و ــارام مــن جهــة أخــرى

 نل ة.
ة كي تقـوم لالضـغو  الشـديدة علـى كـل حكومـة تريـد ولـم : يلئم حث اياميع الدولي10
ذلـــك أن اإلنســـان مـــن حيـــث هـــو إنســـان ال يــرى فرقـــا بـــني ولـــم أهـــل الـــدار بعضـــهم  لشــعبها

وال جيوز يف حكـم  تلبعض وبني ولم اجلريان بعضهم لبعض. وه ا هو ما حيكم به العقل أيضاع 
لــون مــا يشــاؤون بشــعوام تشــريدا العقــل والشــرع أن نــدع أم ــاا موســيليين وهتلــر وســتالني يوع

 جـة أهنـا شـؤون داخليـة.. فـمذا اشـتكى أبنـاء بلـد  تومطاردة ومصـادرة ل مـواا وقـتال ل نوـس
فـــمذا رأوا صـــحة الشـــكوى أنقـــ وا  تعنـــد ســـاةر األمـــم كـــان علـــيهم أن يرســـلوا ا ـــامني والقضـــاة
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 املظلوم من براثن الظاِل.
اـــا اإلســـالم وأهلـــه وتـــ ا اـــا النوـــاق وأهلـــه  اللهـــم إان نرغـــب إليـــك يف دولـــة كرميـــة تعـــئ»

 . «و علنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك وترزقنا اا كرامة الدنيا واآلخرة
 

 حممد الشريازي
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 العرا  ما بعد صدام
 

ِبا أن العراق مقبل على تغيري كبري ةذن هللا تعاىلت يف نظام احلكمل ل ا رأينا مـن املناسـب 
حيــث  نلحــق حتصــر آخــر حمالــرة ألقاهــا اإلمــام الراحــل )أعلــى هللا درجاتــهيف حــوا العــراقت أن 

كان قد ألقاها على مجع من املؤمنني قبل وفاته خبمسة أايمت أي يف ليلة السابع والعشرين مـن 
 يف. ه10422شهر رمضان املبارو عام )

راحـل ملـا هلـ ا البلـد مـن وال خيوى أن العراق كان مولع اهتمام وعناية خاصة من اإلمـام ال
وفيه تر  وترعـرعت وفيـه هنـل مـن علـوم أهـل  صوات وأنيةت فهو مسقط رأ  اإلمام الراحل 

وفيـه جاهـد وقـارع  وفيه تصدى للمرجعيـة بعـد وفـاة والـد  املـريزا مهـدي الشـريازي  البيجم 
يفت وفيــه تصــدى االســتعمار آلاةــه وأجــداد  مــن قبــل وأقرانــه مــن العلمــاء اياهــدين )رمحهــم هللا

األمــام الراحــل ملــؤامرات عمــالء االســتعمار ومروجــي األفكــار الواســدة واملضــلة لشــباب األمـــة 
 اإلسالمية.

العديـد مــن الكتـب وأصــدر عشـرات البيــاانت وألقـى أك ــر مـن ماةــة حمالــرة  فقـد ألــ  
اقيــة. وقـــد حــوا العــراق والشــعب العراقـــي املظلــومت مضــافاع إىل مواقوــه البطوليـــة يف القضــية العر 

عـــايا  اإلمـــام الراحـــل املشـــكلة العراقيـــة منـــ  بـــداايهتات وتواعـــل مـــع تطوراهتـــا منـــ   أك ـــر مـــن 
تســـنم أزمـــة احلكـــم يف العـــراق ئســـني عامـــات فقـــد رأى أنظمـــة البـــؤ  والديكتاتوريـــة والتســـلط ت

ورأى املـــؤامرات تلـــو املـــؤامرات  ـــاو لـــد هـــ ا البلـــد الغـــين لال ـــروات الطبيعيـــة والبشـــريةت ورأى 
االنقــاللات العســكرية املتواليــة وهــي تقــوم حكــم القــانون والدســتور ـ علــى عالتــه ـ و طــم 

 ا.العراق وتقطعهل ل لك  ث ونبه و رو بقوةت ثقافيا واجتماعيا وسياسي
يف كتالاته الصورة املستقبلية للحكم يف العراقت ورأى لرورة تطبيق  طرة اإلمام الراحل 

القـــوانني اإلســـالميةت كقـــانون )الســـلم والالعنـــ يفت وقـــانون )األرم هلل وملـــن عمرهـــايف وقـــانون 
)اإللـــئاميفت وقــــانون )النــــا  مســــلطون علــــى أمــــواهلم وأنوســــهميف. علــــى أن يــــتم تطبيــــق القــــوانني 

ة بشـكل  ـو  ال أن يطبـق بعضـها ويـ و الـبعض اآلخـرل إذ ان  القـوانني اإلسـالمية اإلسالمي
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 متداخلة. 
ورأى لــــرورة وجــــود احلــــرايت اإلســــالمية حيـــــث اعت هــــا أســــا  تقــــدم اإلنســــان املســـــلم 

 .(92)وتطور ت وقاا أبن اإلسالم ألاة مجيع احلرايت اإلنسانية ماعدا بعض ا رمات القليلة 
بـــه مساحـــة اإلمـــام الراحـــل )أعلـــى هللا درجاتـــهيف علـــى مجـــع مـــن املـــؤمنني توضـــل  وإلـــيكم مـــا

 فقاا:

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين. 

 العرا  والتغيري املرتقْ
ُ ْم خ ي ْ ٌر أل  قـاا هللا تعـاىل:  ُ ْم لِي    ْزداُدوا و ال َي ْس  ن َّ الَّ ِذين  ك ف   ُروا ه ُنَّ ا ُُنِْل ي ل  نْ ُفِس  ِهْم ِإُنَّ ا ُُنِْل ي ل 
ِإْْثاً و ل ُْم ب ذاٌب ُمِهنيٌ 

(93). 
 إىل إخواننا العراقيني األعئاء يف شت أحناء العاِل. 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
ال خيوى عليكم أن العراق معروف لالتبـدات واألولـاع األخـرية يف عراقنـا اجلـريح تـوعئ إىل 

الغــرب يريـــد تبـــديل النظــام احلـــاكم يف العـــراق إىل نظــام آخـــرت فصـــدام كــان عبـــداع هلـــم وهـــم أن 
إذ أن هـ   سـنتهم ودأاـم يف إدارة سياسـة  لالـ ين جـاءوا بـه واليـوم يريـدون تبديلـه بعميـل آخـر

 .ـ وغري  ـ العراق
ة )علـي صــاحل ويف بدايـة ضـيء البع يــني إىل احلكـم قـاا وزيـر الداخليـ (94)فعنـدما كنـا يف العـراق

كـان   السعدييف يف خطاب له: جئنا إىل العراق بقطار أنكلوأمريكيت وإثر مساعي لكالمه قلجم ملن
حو  من األصدقاء: إنه ِل ي كر احلقيقة بكاملهات وأردفجم معلقاع على كالمه فقلـجم: بـل أهنـم 

 جاءوا بقطار انكلوا أمريكي إسراةيلي.

                                                        

 طبعجم ه   ا الرة يف إيران والكويجم  جم عنوان )العراق بعد حئب البعثيف. يف92)
 .178سورة آا عمران:  يف93)
يف مكرها. انظر كتاب )كيـ  وملـاذا أخرجنـا مـن  ه1391من العراق عام ) هاجر اإلمام الراحل  يف94)

 العراقيفت   : مؤسسة ايتى للتحقيق والنشر.
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 جاءوا به ألمرين: فوي الواقع إن صدام ليس إال عبداع للغرب
 إذالا العراقيني ألهنم حاربوا بريطانيا يف ثورة العشرين املعروفة. األوي:
 االستيالء على خريات العراق. الثا :

فقـد كــان أمحــد حسـن البكــر هــو احلـاكم ســابقاعت مث جــاء صـدامت ويف املســتقبل غــري معلــوم 
 من سيكون حاكماع على العراق.

تـدا القـراةن الك ـرية ـ يريـد تبـديل النظـام احلـاكم يف العـراق وعلى كل حاات فالغرب ـ كمـا 
 إذ أن عمالة صدام أصبحجم معروفة عند اجلميع وهم يريدون وجوهاع غري معروفة.

فــمذا حصــل التغيــريت فــالالزم تطبيــق ئســة أمــور يف العــراق وإال ســيبقى العــراق كمــا كـــان 
 عليهت يتحكم ِبصري  الظلمة والطغاة من عمالء الغرب.

 
 همور مخسة

 
 أما األمور اىلمسة فهي:

 حكم اإلسَم
حكم اإلسالمت واملراد ب لك أن تكون القـوانني اإلسـالمية هـي احلاكمـة والسـاةدة  األوي:

يف العراق كما كان ذلك حمققاع قبل حنو ستني عاماع تقريباع ـ ولو نسـبياع ـ فقـد شـاهدت شاصـياع 
األرم هلل وملــن : »ألرم املسـتواد مـن قولـه بعـض تلـك القـوانني اإلسـالمية كقـانون إحيـاء ا

 .(95)«عمرها
وهــ ا القــانون لــيس مــن عنــد البشــر بــل هــو قــانون إهلــيت وطلبــة العلــوم الدينيــة يقرؤونــه يف 

وغريهــا مــن   تالكتــب الوقهيــة كالشــراةعت وشــرة اللمعــةت واحلــداةقت واجلــواهرت ومصــباة الوقيــه
 كتب الوقه األخرى اليت تنص على ه ا القانون.

كـــان كـــل شـــيء مباحـــاعت املـــاءت   وكمــا جـــاء يف التـــاريخ الصـــحيح أن يف عهـــد رســـوا هللا 
 املعادنت األرمت وغريها.

                                                        

 .3ة 72ب 108ص 3االستبصار: ا يف95)
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ِل يكن ه ا القـانونت بـل كانـجم األرم  وامللوجم لالنتبا  إنه قبل ضيء الرسوا األعظم 
وم وخطـب ارتقـى املنـ  ذات يـ كما حنن عليه اليـومت ملكـاع ألفـراد معينـنيت ولكـن رسـوا هللا 

مث إهنـــــــا مـــــــين إلـــــــيكم أيهـــــــا »وألـــــــاف إليـــــــه: « األرم هلل وملـــــــن عمرهـــــــا»يف النـــــــا  قـــــــاةالع: 
 .(96)«املسلمون...

ــرون أطــراف املدينــة  والنــا  عنــدما مسعــوا ذلــك غمــرهم الســرور اــ ا القــانونت فأخــ وا يعم 
سـتاانعت املنورةت فكل منهم جعل حييـي قسـماع مـن األرمت فهـ ا صـنع داراعت وذاو أحـه لنوسـه ب

ت وغري ذلكت حت عمرت أطراف املدينة املنورة.  واآلخر أعد  لنوسه رحىع
نعمت يلئم أن يعود ه ا القانون إىل العراقت وإن ين أت كر جيداع التطبيق النسـى هلـ ا القـانون 

 .(97)قبل حنو ستني عاماع يف العراق
يف إيــرانت مث  (98)األوا فهــ ا القــانون كــان موجــوداع يف إيــران والعــراقت وقــد ألغــا  البهلــوي

 فعلوا نوس ذلك متاماع قبل حنو ئسني عاماع تقريباع يف العراق. 

 ابإلسَم تعمر البَد
 ومن آنر ه ا القانون اإلسالمي هو ما شاهدته شاصياع ع  القصة  التالية:

فقــد دعــاين يف تلــك األايم شــيخ جليــل أمســه )الشــيخ فــرايف إىل منئلــه للمشــاركة يف ضلــس 
مـ يفت وأتـ كر أنـ ين   800اء ال ي عقد  آن اوت وقد كان منئله كبرياع رِبا بلغجم مسـاحته )العئ 

 سألته آن او قاةالع: كم كلوك بناء ه ا املنئا.

                                                        

 .58ة 4الوصل 44ص 1راجع غوا  اللئا : ا يف96)
 يف.األايموكتاب )تلك  راجع كتاب: )حياتنا قبل نص  قرنيف لسماحته  يف97)
ميف هـــاجر إىل إيـــران يف زمـــن 1878رلـــا خـــان الـــوي: أرمـــين مـــن منطقـــة كرجســـتانت ولـــد عـــام ) يف98)

يف بعــد انقـالب عســكري علـى دولــة م1925القاجـار وســكن يف إحـدى القــرى. حكـم إيــران يف عـام )
ميف ولقــب نوسـه لالبهلـوي إحيـاءع للوارســية القدميـة. اتسـم حكمــه: 1941)عـام ارت واسـتمر إىل جـالقا

ةحيــاء القوميــة الوارســيةت ونشــر املــ هب البهــاةيت والقضــاء علــى املعــاِل اإلســالميةت وهــدم املســاجد 
ارسـة أدوارهـم يف احليـاة. ونشـر اىلمـر والـئ  واملدار  واحلسـينياتت ومنـع العلمـاء ورجـاا الـدين مـن ل

أقصا  اإللليئ عن احلكـم بعـد  والقمارت ومنع النساء من ارتداء احلجابت وحطم اقتصادايت البالدت 
 هـيف.1360أن نصبوا ولد  حممد رلا يف شهر رمضان )
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رغيـ يف مـن اىلبـئت إذ أن  800فلس: أي ما يعـادا قيمتـه الشـراةية آنـ او ) 800فقاا: 
 ميكن ذلك؟اىلبئ كان حين او يباع بولس واحد. وملا سألته كي  رغي  

أجــاب: ألن األرم أخــ هتا ضــاانعت فقلــجم لــه: إذا كانــجم األرم ضانيــة فلمــاذا ال ما اةــة 
 فلس؟

فأجـاب: لقـد أعـددت شاصـياع اللـك ـ بكسـر الـالم ـ وأعطيـجم للبن ـاء حـت يرصـ  هـ ا 
 اللك.

  مـ يف قيمتـه  ا اةـة فلـست ولـ ا 800هك ا كان عراقنـات فـاملنئا الكامـل البالغـة مسـاحته )
 كان اجلميع ميتلكون البيجم.

وهنـــاو قصـــة أخـــرى تـــدا علـــى نوـــس املطلـــبت وهـــي: أن أحـــد أصـــدقاةنا الوضـــالء وهـــو 
صنع منئالع كامالع بنوسه ودون مسـاعدة أي شـاص آخـرت وقـد   (99)الشيخ إبراهيم احلاةري

إىل منئلهت ف هبنا آنـ او فشـاهدت جـدار  (100)دعاين شاصياع مع مساحة األ  السيد صادق
غــري مســتقيم وحينمــا ســألته عــن ذلــك أجــاب قــاةالع: أان ال أجيــد البنــاء وإ ــا شــي دت هــ ا دار  

  ححاملنئا بنوسي...
 هك ا كانجم األرم هلل وملن عم رها.

 متئوا؟ جمأما اآلن فأك ر الشباب ملا نسأهلم: هل أن
 جييبون: ال.

 وملا نسأهلم: ملاذا؟
 جييبون: ألننا ال  لك بيتاع.

ئاء إذا ذهبوا إىل العراق ـ إن شاء هللا تعاىل ـ أن يسعى كل واحد منهم لتطبيق فعلى األخوة األع
 ه ا القانون اإلهلي ع  اللسان والقلم.

 قانون من سبق

                                                        

 الشيخ حممد إبراهيم بن حسن بن علي بن حسني الكشمريي احلاةري. يف99)
هــيف يف كـربالء 1360يين آية هللا العظمى السيد صـادق احلسـيين الشـريازيت ولـد عـام )املرجع الد يف100)

مؤلواع يف الوقه واألصوا وال قافة واألخالقت  مل أعباء املرجعيـة بعـد وفـاة  80املقدسةت له أك ر من 
 هـ.1422أخيه األك  من شواا 
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وهناو قانون إسالمي آخر لي عه العمالء يف العراقت فعلينـا أن نسـعى جاهـدين مـن أجـل 
مـن سـبق »أنـه قـاا:   ا هللا إعادتهت أال وهو قانون السبقت فوي احلديث الشري  عـن رسـو 

 .(101)«إىل ما ِل يسبق إليه مسلم فهو له
ت وكـ ا مـن يسـبقهم (102)فم الع اإلنسان ال ي يسبق اآلخرين إىل حيازة السمك يكون له

إىل حيــازة امللــح أو املعــدن أو النايــل وغريهــا فهــي كــ لك تكــون لــه. وهــ ا غــري مقتصــر علــى 
حـالا إىل يـوم القيامـة وحرامـه   ضـاعت فحـالا حممـد ذلك الئمانت بل يشـمل زماننـا الـراهن أي

 .(103)حرام إىل يوم القيامة
ري يف قانون هللا فهو يسبب الضنك يف املعيشةت كما ينص على ذلـك يوال خيوى أن كل تغ

و م ْن ه ْبر ض  ب ْن ِذْكِري ف ِإنَّ ل ُك م ِعيش ًة ض ْنكاً القرآن الكرحت حيث قاا: 
(104). 

ــــاو منطقتــــان جيلــــب منهمــــا امللــــحت إحــــدانا:   فمــــ الع يف العــــراق الــــرزازةت  ــــرية كانــــجم هن
امللــح الــ ي األخيضــرت وقــد شــاهدهتا شاصــياعت وقــد كنــا نشــ ي منهــا حصــن واألخــرى قريــب 

رغوـة أي ما يعادا قوته الشراةية عشـرة أ تكبرية بعشرة أفلسجيلب من تلك املناطق وبكميات  
أي ازدادت  حأصـــبحجم نوـــس هـــ   الكميـــة بـــدينارمـــن اىلبـــئ. وإثـــر ضـــيء عبـــد الكـــرح قاســـم 

 القيمة عما كانجم عليه ماةة لع .
علــى ســبيل امل ــاا كــربالء ف توكــ لك احلــاا لالنســبة إىل اصــطياد الســمك فقــد كــان مباحــاع 

السـمكت أحـدها: يف قضـاء طـويري ت واآلخـر يف  ااملقدسة كانجم هلا ثالثة أطراف يصـطاد فيهـ
 السد ةت وال الث يف الرزازة.

قـــد كـــان النـــا  يصـــطادون األمســـاو ويبيعونـــه لآلخـــرينت فكنـــا نشـــ ي الســـمك يف يـــوم و 
األربعــاء لعاةلتنــا املكونــة آنــ او مــن عشــرة أفــراد مــن خــان املاضــر بعشــرة فلــو ت وعنــد ضــيء 

منــع صــيد األمســاوت ويف األســبوع ال ــاين اشــ ينا نوــس  ـ املــدعي للوطنيــةـ عبــد الكــرح قاســم 
اةتني وئسني فلساعت أي ما يعادا ئسة وعشرين لعواعت ومع مضـي السمك ونوس املقدار ِب

                                                        

 .112-111ص 17مستدرو الوساةل: ا يف101)
 ملباحات العامة وال جيري ه ا القانون يف املمتلكات الشاصية.ال خيوى أن ذلك يف ا يف102)
حـــالا حممــد حـــالا أبــداع إىل يـــوم القيامـــة »حيــث قـــاا:  إشــارة إىل حـــديث اإلمــام الصـــادق  يف103)

 .19ة 58ص 1ت الكايف: ا«وحرامه حرام أبداع إىل يوم القيامة ال يكون غري  وال جييء غري 
 .124سورة طه:  يف104)
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حيـــث أهنـــم  تاألايم وبعـــد أن أصـــبح عبـــد الكـــرح ال خيـــدم مصـــاحل الغـــرب بشـــكل كامـــل قتلـــو 
 جاءوا به أمام امل  العام وأردو  صريعاع برصاصاهتم.. 
 

 اإلسَم  و احلل
 

ي أن  كـم قـوانني اإلسـالمت وإال يف العـراق ينبغـأخـرى ولكي ال تتكرر هك ا  ارب مـرة 
فانه إذا سادت القوانني غري اإلسالمية فمن مصريان يف املستقبل رِبا سيكون أشد لا حنن عليه 

وعلــى نوــس احلكــام الــ ين ال حيكمــون اــ   القــوانني  تاليــومت األمــر الــ ي يعــود علينــا لالويــل
 اإلسالمية لالضياع كما حصل للمالني منهم.

 قاســم تضــر ر وألــر  لــرراع جســيماع حــت قتلــو ت كــل ذلــك ألنــه ِل حيكــم فهــ ا عبــد الكــرح
لالقوانني اإلسالميةت وك لك لالنسبة إىل )أمحد حسن البكريفت و)عبد السالم عـارفيف و)عبـد 

 الرمحن عارفيف.
وكـــ لك احلـــاا يف إيـــرانت فقـــد نوـــي )البهلـــوي األوايف إىل )مـــوريسيف وملـــا أراد ال يطـــانيون 

رمــى بنوســه علــى الشــاطب وأخــ  يبكــي ويتضــرع إلــيهم إال أن ذلــك ِل جيــد  إبعـاد  عــ  البحــر 
 شيئاعت فأركبو  السوينة ونوو  عن إيرانت وك ا الشا  ال اين فقد نوو  ومات ِبرم السرطان.

 احلكومة الشيعية
: احلكومــة الشــيعيةت أي يلــئم أن هــو فالــ ي يلــئم تطبيقــه يف مســتقبل العـراق األم ر الث  ا :

حكومة شيعيةت إذ أن غالبية الشـعب العراقـي مـن الشـيعة. وكمـا هـو معلـوم لـدينا   كم العراق
% مـــــن 9% مــــن العامــــة و11% مـــــن تعــــداد الســــكانت والبقيـــــة  80أن شــــيعة العــــراق هــــم 

 .(105)املسيحيني واليهود واليئيديني وغريهم
الزم فمذا كانجم أك رية العراق من الشيعةت فلمـاذا ال تكـون هلـم حكومـة شـيعيةل لـ لك فـال

 . فان تبليغكم القوي سيكون مؤثراع  السعي اجلاد والتبليغ لقيام حكومة شيعية يف العراقت

                                                        

نســبة إن حممـد الصـدر رةـيس وزراء العــراق إحصـاءع يف أواخـر األربعينـات جـاء فيـه: أجـرى السـيد  يف105)
 .%. راجع كتاب )تلك األايميف لإلمام الراحل 80الشيعة يف العراق 
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 األحزاب احلرة
: األحـئاب احلـرةت فمـاذا يعـين أن العـراق حـت هـو الـالزم مراعاتـه يف العـراق األمر الثال ث:

احلريـة  اودهالعـاِل اليـوم تسـبـالد عصران الراهن حيكمه حئب واحد وديكتـاتور مسـتبدت فأغلـب 
ـ أما العراق فيحكمه مستبد امسه صدامت واي تـرى مـن هـو صـدام حـت  والدميقراطية ـ ولو نسبياع 

يســـتو  علـــى الـــبالد ويـــتحكم يف مصـــري العبـــاد؟ إنـــه رجـــل ريوـــي مـــن قريـــة يف أطـــراف تكريـــجم 
تـــدعى العوجـــة. وهـــو رجـــل جاهـــلت غـــري م قـــ ت وال يعـــرف مـــن احليـــاة ســـوى القـــوة والـــبطا 

 تحكم من خالهلما ِبصري النا  يف العراق. الل ين ي
وإنـين أدركـجم ـ شاصـياع ـ عهـد تعـدد األحـئاب يف العـراقت ورأيـجم بعـض آنر  اإلجيابيـةت 
ولعــل القصــة التاليــة هــي خــري شــاهد علــى ذلــكت فقــد ذهبنــا يف بعــض األايم مــع الســيد حممــد 

ئلـــه الواقــع يف بغـــدادت يف من (107)إىل رةــيس الـــوزراء الســيد حممـــد الصــدر (106)علــي الطباطبـــاةي
وقــد كــان املنــئا متوالــعاع جــداع حيــث ِل يكــن فيــه ســوى حصــري قــدح وســرير كــان الســيد ينــام 
عليهت وكان السيد عنـدما زران  مريضـاعت وبعـد أن جلسـنا عنـد  وقـد كـان اجلـو لارداع يف الشـتاءت 

فأجـاب: هنـاو هـر ة قاا له السيد حممد علي الطباطباةي: ملـاذا تـ و البـاب موتوحـاع اي سـيدان؟ 

                                                        

السـيد حممــد علـي ابــن الســيد مهـدي ابــن الســيد حممـد علــي الطباطبــاةي احلـاةريت ولــد يف مدينــة   يف106)
املـريزا جعوـر الطباطبـاةي والسـيد هـادي اىلراسـاين والشـيخ  هــيفت ويعـد مـن تالميـ 1302كربالء عام )

حممـــد تقـــي الشـــريازي )قدســـجم أســـرارهميف. شــــارو مـــع اإلمـــام الشـــريازي يف ثـــورة العشـــرينت وتعــــرم 
هـيف ودفن يف 1381لالعتقاا عدة مرات ونوي مع بعض رجاالت ال ورة إىل جئيرة هنجامت تويف عام )

 مق ة العالمة اياهد.
ـــد مدينـــة ســـامراء عـــام )الســـيد حم يف107) ميفت أســـس حـــئب حـــر  1887مـــد حســـن الصـــدر مـــن موالي

ميفت ولعب دوراع لارزاع يف ثورة العشرينت فكان الرابط بني قيادة ال ـورة والعشـاةر 1919االستقالا عام )
ا يطــة بلــواء الــدليم وســامراءت وهــو الــ ي حــرم تلــك العشــاةر علــى حماصــرة القــوات اإللليئيــة. نوــا  

ميف مــع كوكبــة مــن 1922إىل خـارا العــراق عــام ) تال يطــاينالســامي ريســي كــوكسيف املنــدوب بالسـري )
ــاةيين والشــيخ حممــد  ــاا الســيد أبــو احلســن األصــوهاين والشــيخ حممــد حســني الن العلمــاء اياهــدين أم 
جــواد اجلــواهري والشــيخ مهـــدي اىلالصــي والســيد هبــة الـــدين الشهرســتاين والســيد أمحــد اىلونســـاري 

عبـــد احلســـني الشـــريازي والســـيد حســـن الطباطبـــاةي والســـيد عبـــد احلســـني الطباطبـــاةي بتهمـــة والشـــيخ 
 يف.99ميف انظر )تلك األايم: ص1924االحتجاا لد اإللليئت مث رجع إىل العراق عام )
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 قد ألبجم صغارها يف ه   الدار وأان أترو الباب موتوحاع رأفة اا.
ــام بســيطة ملــا كانــجم األحــئاب احلــرة هــي احلاكمــة يف العــراقت أمــا  هكــ ا كانــجم حيــاة احلك 
عراقنا اليومت فصدام قد شي د لنوسه العشرات من القصور كل واحـد منهـا تقـد ر تكـالي  بناةـه 

 ذلك من أجل إشباع هنمه وإرلاء شهواته.. لامللياراتت كل
أجــلت فــالغرب ال يــروق لــه أن  كــم العــراق األحــئاب احلــرةت وخــري دليــل علــى ذلــك هــي 

وزيـــر عبـــد الكـــرح قاســـم حيـــث قـــاا: ذهبـــجم إىل لنـــدن  (108)القصـــة الـــيت نقلهـــا فـــؤاد عـــارف
علـتم عبـد الكـرح والتقيجم بوزير اىلارجية ال يطـاين وسـألته: مـاذا كانـجم مشـكلة العـراق حـت ج

 قاسم حاكماع عليه؟ 
فأجـــابين بكـــل صـــراحة: عنـــدما كـــان امللكيـــون حيكمـــون العـــراق كن ـــا ألجـــل إصـــدار قـــانون 
بســيط ننتظــر مــدة طويلــةت حيــث كــان النــواب يتداولونــه أوالع يف ايلــست مث يــ هب بعــد مــدة 

قــانون مــا يقــارب طويلــة إىل ايلــس األعلــىت وبعــد فــ ة ينشــر يف اإلذاعــة والصــح ت فيبقــى ال
له و صل فيه تغيريات ك رية مث يُقرر. تستة أشهر يتداوا هنا وهناو  حت يصل إىل امللك فيعد 

وبعد ضيء عبد الكرح قاسم أصبحنا يف راحـة مـن ذلـكت فمننـا ِبجـرد أن نتصـل بـه و ـ   
 لالقانون ال ي نريد ت فمنه ميت ل مباشرة ويقر  القانون دون أي تغيري أو تعديل.

 هنم من أجل ذات القضية جاءوا بصدام.أوال خيوى 
ــام البــد أن تكـــون األحــئاب احلـــرة كمــا كانـــجم يف  ولكــي يــتالص العـــراق مــن هكـــ ا حك 

جعـــل املهـــاجرين واألنصـــار أحـــئالاعت وهـــ ا موجـــود لالـــنص يف   حيـــث أنـــه   عهـــد الرســـوا 
جلواهرت واملســــالكت كتـــاب )الســـبق والرمايــــةيف وقـــد تطـــرق إليــــه الوقهـــاء يف كتـــبهم الوقهيــــة كـــا

 وجامع املقاصدت وغريها.

 حرية احلوزات العلمية
حريـة احلـوزات العلميـة واسـتقالليتهات ولكـي يسـ جع العـراق عئتــه األوىل ال  األم ر الراب ع:

بد  أن تعود احلرية إىل احلوزات العلميـة كمـا كانـجم عليـه يف السـابقت حيـث كـان بوسـع اجلميـع 
لميــة دون أيــة مضــايقات وكــان للعلمــاء والطلبــة دورهــم يف إرشــاد أن مليت ويلتحــق لاحلــوزات الع

وال خيوـى أن للحـوزات العلميـة  تالنا  وبيان احلكم الشرعي مـن دون مضـايقة مـن احلكومـات
                                                        

 ميف.1958كان متصرفاع للواء كربالء عام )  يف108)

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


 رجوع إىل القائمة

 43 

 فواةد مجةت منها الواةدة العلميةت والدينيةت واالقتصاديةت وغريها.
ر ألوـاع مـن الطلبـةت وِل يكـن إثنـا عشـ وقد كان يف احلوزة العلمية يف عهـد السـيد احلكـيم 

أليــة حــوزة أخــرى آنــ او هــ ا العــدد اهلاةــلت ومــع األســ  الشــديد جــاء صــدام وشــت جم هــ   
احلوزة وشرد طلبتهات وسجن وقتل منهم الك ريت كـل ذلـك حـت يسـتبد لاحلكـم يف العـراق دون 

حقــداع كبــرياع أن يتســاءا منــه أحــد ملــاذا هكــ ا؟ واجلــدير لالــ كر أن االســتعمار ال يطــاين حيمــل 
وذلـك ألن رجـاالت احلـوزة أخرجـجم  لويعمل ليل هنار مـن أجـل  طيمهـا تعلى احلوزة العلمية

 االستعمار ال يطاين من العراق يف ثورة العشرين وأحلقجم به اىلساةر الوادحة.
وهنـا ينبغــي أن نـ كر أن وجــود احلـوزات العلميــة لـيس انفعــاع للمجتمـع فقــطت بـل هــو انفــع 

 حياان يف قباا بعض الضغوطات األجنبية.حت للسلطة أ
فقــد نقــل   أحــد األصــدقاء: أن الشــا  كــان ينــئع  ك ــرياع مــن الســيد ال وجــرديت فشــكى 

 ذلك يف أحد األايم إىل بعض وزراةهت فقاا له الوزير: حل  ه   املشكلة سهل جداع.
يــ هب إىل فتسـاءا الشــا  قــاةالع: وكيــ ؟ فأجــاب الــوزير: إن الســيد ال وجــردي حيــب أن 

العــراق لــئايرة العتبــات املقدســةت وأنــجم متنعــهت فافســح لــه ايــاا ليــ هب إىل هنــاوت وإذا ذهــب 
 امنعه عن الرجوع إىل إيران. 

فقاا الشا : إنك ال تعرف ماذا يويدان ال وجردي: فأي قـانون يطلبـه مـين  ال يطـانيون وال 
 ال يقبل ذلك. أريد تنوي   أت رع أبن السيد ال وجردي

 العتبات املقدسة
واألمر اىلامس الالزم مراعاته يف مسـتقبل العـراق: حريـة العتبـات املقدسـة  األمر اخلامس:

واالهتمــام اــات فيلــئم أن يوســح ايــاا للجميــع لــئايرة العتبــات املقدســة بكــل ســهولة واختيــارت 
عــراق دون وحريــة وأمــان... فوــي الســابق كــان بوســع كــل واحــد أن يــئور العتبــات املقدســة يف ال

 أية مئامحة من السلطات..
 

 
 
اللهــم إان نرغــب إليــك يف دولــة كرميــة تعــئ اــا اإلســالم وأهلــهت وتــ ا اــا النوــاق وأهلــهت »
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و علنــا فيهــا مــن الــدعاة إىل طاعتــكت والقــادة إىل ســبيلكت وترزقنــا اــا كرامــة الــدنيا واآلخــرةت 
 .«لغنا اللهم ما عرفتنا من احلق فحملنا ت وما قصران عنه فب

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين.
 

 قم املقدسة                                       
   1422رمِان املباُر  27ليلة  

 حممد الشريازي                                       
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  من مؤلفات اإلمام الشريازي 

 
 حوي العرا 

 
 إذا قام اإلسالم يف العراق .1
 لشيعية يف العراقاألك رية ا .2
 بعض ما فعله الشيوعيون يف العراق .3
 حياتنا قبل نص  قرن .4
 تلك األايم .5
 ضموعة بياانت .6
 كواحنا .7
 دعاة التغيري ومستقبل العراق .8
 الشيعة واحلكم يف العراق .9
 العراق.. ماليه ومستقبله .10
 حمنة العراق .11
 مستقبل العراق بني الدعاء والعمل .12
 إنقاذ العتبات املقدسة .13
 قرار يف العراقمن عوامل االست .14
 نظام البعث يف العراق ومأساة الشعب .15
 نظام احلوزات العلمية يف العراق .16
 النازحون من العراق .17
 وصااي إىل الكوادر العراقية .18
 إىل اياهدين يف العراق .19
 كي  وملاذا أخرجنا من العراق .20
 حكم اإلسالم بعد لاة العراق وأفغان .21
 التهجري جناية العصر .22
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