بـيـان رقم – – 11
((مــحـرّم الـدم والشهادة))

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أوالد الحسين وعلى أصحاب الحسين
وعلى الش هداء في ي وم عاش وراء الحس ين وعلى زُّوار الحس ين وعلى أتب اع الحس ين
ورحمة اهلل وبركاته.
ُنع ّزي موالن ا ص احب الزم ان ق ائم آل محم د والن بي محم داً (ص لوات اهلل وس المه
عليهما وعلى آلهما) بالمصاب العظيم المؤلم الفجيع في يوم عاشوراء حيث:

المروع ة في ط ّف ك ربالء ال تي وقعت على األرواح
 المج زرة الوحش ية الهمجي ةّ

القديسة واألجساد الطاهرة الشريفة لسبط النبي المصطفى وسيد شباب الجنة الحس ين
ّ
الشهيد (صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين) وأوالده وأصحابه الغُ ّر المنتجَبين.

 المج ازر البغيض ة القبيح ة ال تي يتعرَّض له ا المستضعَفون المطيع ون الص ادقون فيالمقدس ة واألحك ام واإلرش ادات النبوي ة المطهَّ رة المشرَّفة ال تي
ا ّتب اع األوام ر اإللهي ة
ّ
المودة بذوي قربى النبي المصطفى (صلى اهلل عليه و آله وسلم) وأقربها ما
ُتلزمنا
ّ

حصل هذا اليوم يوم عاشوراء الحسين (عليه السالم) في كربالء المقدسة والكاظمية

المطهَّرة وفي كويتا الباكستانية ،حيث أُزهقت المئات من أرواح المؤمنين الصادقين،
وج رحت وقُ ّطعت وش ُ ّتتت آالف األجس اد الط اهرة الزكي ة ،على أي دي أحف اد أولئ ك
ُ

الخوارج المارقين السافكين لدماء األبرياء المستضعَفين واألصحاب المنتجَ بين وأهل
البيت المطهَّرين.

فإنن ا وباس م الح وزة العلمي ة في ك ربالء المقدس ة والنج ف األش رف
وبه ذه المناس بة ّ

وباس م الش عب الع راقي األبي وباس م الش عوب اإلس المية المستض عفة وباس م اإلنس انية
ّ
جمع اء نش جب ونس تنكر ه ذه الجريم ة النك راء والعم ل الهمجي ال بربري البغيض
وجهلهم وظالمهم وضاللهم وكفرهم وإلحادهم.
نحم ل قوات االحتالل الكافرة مسؤولية ما
وفي نفس الوقت بالدرجة األولى والرئيسة
ّ

حص ل طب ًق ا للق انون ال دولي وللش واهد وال دالئل والمواق ف واإلج راءات الص ادرة من
جميع ا إلى مس ؤوليتهم المباش رة وغ ير المباش رة عن تل ك
ق وات االحتالل المش يرة
ً
خدمة للتنفيذ.
المروعة،
المجزرة
المتَبعة والجهة المس َت َ
ّ
وبغض النظر عن الوسائل ّ
ّ

وما ذكرنا ساب ًقا ال ُيلغي المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة لجهات أخرى ،نذكر
بعضها وبعض األمور التي لها عالقة في المقام:

قوات االحتالل
تتحم ل المس ؤولية عن تل ك الجريم ة وك ل الج رائم
األول :ق وات االحتالل الفاش ل
َّ
المادية والمعنوية التي حصلت..

 -1فالق انون ال دولي ُيلزمه ا توف ير األمن واألم ان للبل د المحت ّل وش عبه ،وبخالف ه
الت ِبعات القانونية.
يتحمل ك ّل َ ّ
ّ

يحملهم المسؤولية.
 -2القانون اإلنساني والضمير
الحي ِ ّ
ّ
 -3إق رار المس ؤولين األميرك يين وفي مناس بات عدي دة عن دما يتح َ ّدثون عن
أنهم أبع دوا ش بح
إنج ازاتهم لش عوبهم االميركي ة ،فمن اإلنج ازات ي ذكرون ّ

الحرب وخطر اإلرهاب عن أميركا وشعوبها ونقلوها إلى العراق فجعلوا العراق
ساحة الحرب وموضع اإلرهاب وتصفية الحساب.

 -4نحن وباس م الح وزة العلمي ة وباس م الش عب الع راقي طلبن ا وفي مناس بات عدي دة
انسحاب المحتلين وخروجهم من أرض العراق وأرض المقدسات وترك العراقيين
يتولّون حفظ أمنهم بأنفسهم وإدارة شؤونهم وتوجيهها وتوظيفه ا ،وك ذلك طلبت

جه ات عدي دة ه ذا الش يء من ق وات االحتالل ولكن المحتلين رفض وا ك ل تل ك
الطلبات.
 -5فيم ا يخص أميرك ا وبريطاني ا وال دول األوربي ة وك ل ال دول ال تي ترتب ط م ع
إن المعلوم ات االس تخباراتية األميركي ة تك ون دقيق ة ومح َ ّددة
أميرك ا ،ف َ ّ
المحتملين ووسائل التنفيذ
بخصوص العمليات اإلرهابية وتتوفر أسماء المنفذين
َ
تتخ ذ اإلج راءات المناس بة فتمن ع
ووقت العملي ات ،،وبن ًاء على تل ك المعلوم ات ّ

حص ول تل ك العملي ات في بل دانهم ،هك ذا يقول ون وينش رون ويفعل ون ،إذًا أين
ويتعرض ألبشع
تعرض
َّ
المعلومات االستخباراتية بخصوص العراق وشعبه الذي ّ
الجرائم في تاريخ اإلنسانية؟

الرموز الدينية
ونحملها مسؤولية ما
الثاني :نشجب ونستنكر مواقف بعض الرموز الدينية وغيرها،
ّ

ألن تل ك الرم وز أعطت الغط اء الش رعي والق انوني
حص ل من مج ازر في عاش وراءّ ،
واالجتماعي لالحتالل ،وأعطت الثقة للمحتلين وألزمت الشعب العراقي بالتعاون مع

قوات االحتالل والتصديق بها وامتثال ما يصدر منها من أوامر وتوجيهات ،بل تلك
الرم وز ص ارت تطلب من ق وات االحتالل الك افر التس لّط على رق اب المؤم نين وعلى
سبيل المثال ال الحصر ،أذكر لكم هذه الواقعة:

عندما حصل االعت داء األميركي الغاشم البغيض على الح وزة العلمية في ك ربالء
المقدس ة في ليل ة الجمع ة  20ش عبان 1424هـ وال ذي استش هد في ه العدي د من مش ايخ

الح وزة العلمي ة وطلّابه ا ،ومنهم (الش يخ أس عد العب ادي والش يخ عب د اإلل ه الكع بي
وحيدر الوزير وعبد المجيد الجناحي وستار العفلوكي وسعد العيفاري)

إن أح د تل ك الرم وز الديني ة ُيص در بيا ًن ا بخص وص ذل ك االعت داء( ،والعجب ك ل
ف َّ

أن ه يطلب في ه من ق وات االئتالف (ولم ي ذكر في بيان ه ق وات االحتالل)
العجب) ّ
س حب الس الح من الن اس المؤم نين الم دافعين عن مقدس اتهم ومب ادئهم وأعراض هم،
هذا هو المضمون الكلي لبيانه ولم يتعرض لشيء آخر،

أن ق وات االحتالل غ ير ق ادرة على حماي ة نفس ها وبالتأكي د
ف إذا ثبت عن د الجمي ع َ ّ
غ ير ق ادرة على حماي ة الن اس في ه ذا ال وقت ،فهي ب ا َألولى (وبالتأكي د) غ ير ق ادرة

على حماية نفسها واآلخرين قبل ما يقارب الستة أشهر ،فكيف سمح ذلك العالم وماذا
سيكون موقفه وجوابه أمام اهلل تعالى والتاريخ والناس أجمعين عندما ُيسأل عن سبب

تس ليطه الك افرين على رق اب المس لمين وتجري دهم من س الحهم وتس ليطهم على

أموالهم وأعراضهم وأرواحهم ،والناس امتثالًا لما صدر وثقت بالمحتلين حتى حص ل
ما حصل من مجازر.

اغتصاب األموال
الثالث :نشجب ونستنكر الجهات والرموز التي تس لّطت واغتصبت حق اإلمام المعصوم
يقدر بمليارات الدنانير العراقية وغير العراقية الموجودة في
(عليه السالم) والذي ّ

المراق د المقدس ة للمعص ومين والص الحين (عليهم الس الم) وك ذلك األم وال

وستوجـد ،وال تي اس ُتخدمت للمص الح الشخص ية واألم ور
والملي ارات التـي ُوجـدت
َ
الدنيوي ة وتحقي ق الواجه ات وخدم ة مص الح دول أخ رى دون اس تخدامها وتوظيفه ا
لخدمة وإعانة الشعب العراقي الجريح وبالخصوص تعميـر وتطويـر العتبات المقدسة
وما يرتب ط بها من توفير وس ائل الخدم ة االجتماعية والص حية واألمني ة ،ف الواجب

اس تغالل تل ك الملي ارات بتوس يع المراق د المطه رة وتوف ير المس احات الواس عة
المحيطة بالمراقد المقدسة وتوفير الملحقات الصحية في أماكن مختلفة ،إضاف ًة
إلى تجني د األع داد الكافي ة من العراق يين الوطن يين المخلص ين لحماي ة العتب ات
زوارها
المقدسة (إذا كانت الدولة غير قادرة على حمايتها) إضاف ًة لخدمتها وخدمة ّ

وأدق األجه زة والمع دات للحماي ة والكش ف عن أجه زة ووس ائل
وتوف ير أفض ل وأرقى
ّ

التخ ريب والتفج ير ،إض اف ًة ل ذلك تش ييد المستش فيات والمراك ز الطبي ة وتوف ير
العالج الالزم والكافي.
وبس بب ع دم اتخ اذ ه ذه اإلج راءات وقعت تل ك المج زرة وبس بب فق دان الخ دمات
الص حية ازداد ع دد الش هداء وعظم األلم والج راح والص دمة عن د اآلخ رين ،وله ذا
نحمل تلك الجهات والرموز مسؤولية ما حصل.
ّ

البعثيون
الرابع :نشجب ونستنكر مواقف ك ّل من عمل أو رض ي أو سكت على إبقاء العديد من
أزالم نظ ام البعث المس لكيين المنتفعين غ ير الوطن يين ومن ارتب ط معهم ،في

ونحم ل الك ّل
مناص بهم أو على تش غيل العدي د منهم في مناص ب مهم ة وحساس ة
ّ
مس ؤولية م ا حص ل من مج ازر خاص ة ال ذين س عوا في توظي ف وتش غيل أح د
المسلكيين المنتفعين المجرمين والذين رضوا وسكتوا على ذلك العمل (على سبيل
المثال ال الحصر) من تعيين ذلك المنتفع المنافق في أرفع منصب أمني في مدينة
المقدس ة كم ا تح ّدث به ذا األم ر العدي د من المؤم نين الموث وق بهم،
ك ربالء
ّ

نحمل مسؤولية ما حصل من مجازر في عاشوراء ،ك ّل من سكت على إبقاء
وكذلك
ّ

العدي د من الرم وز وبالخص وص الرم وز الديني ة ال تي ك انت تعم ل لحس اب النظ ام
الس ابق بعن وان (وكي ل أمن) ،ومث ل ه ؤالء ال وكالء األمن يين من الس هولة الض غط

عليهم من قب ل من افقي ومج رمي أجه زة أمن النظ ام الس ابق المتالكهم الوث ائق
والمستندات (األضابير) الخاصة بكل وكيل وهي تصلح للضغط لتحقيق ما يُ راد
من مخطط ات إجـرامية ،وبعض الرم وز الب ارزة (على س بيل المث ال ال الحص ر) في
محافظة كربالء ينطبق عليها هذا المعنى،
وقد اشترك ه ذا وذاك من مدينة كربالء المقدسة في إطالق سراح شبكة إرهابية
تت ألف من جنس يات متع ددة ،عن دما ك انت في قبض ة مجموع ة من المؤم نين ،حيث
وج دوا بعض الوث ائق والرس ائل ال تي ت دلّ على ارتب اط ذل ك الرم ز ال ديني بقي ادتهم
ورموزهم.

املواقف الدنيوية
الخ امس :نش جب ونس تنكر المواق ف الدنيوي ة النفعي ة للعدي د من الرم وز والعن اوين
الديني ة واالجتماعي ة ،ال تي تتفاع ل م ع األح داث بالمق دار ال ذي يخ دم مص الحها
الدنيوية الخاصة ،فقد سكتوا وأصابهم العمى والص ََّمم والخَ رس على جميع الجرائم
بحق العتبات المقدَّسة في النجف
السابقة ومنها الصادرة من قوات االحتالل الكافر
ّ
وكربالء وسامراء ،وانتهاك الحرمات مـن األمـوال واألنفس واألعراض ،واالعتداء
بالسجن واالعتقال والتغييب والقتل لألطفال والنساء والشيوخ والرجال.
ونس تنكر م واقفهم وهم يس كتون عن الج رائم الوحش ية الممقوت ة الص ادرة من
المحتلين م ا دامت تل ك الج رائم ق د ُع ّتم عليه ا ولم تتناوله ا وس ائل اإلعالم ،بينم ا

ن راهم ونس معهم يس ّجلون بعض المواق ف لالس تهالك ال دعائي واإلعالمي عن دما
تتن اول وس ائل اإلعالم تل ك الج رائم وتعلن عنه ا ،ومنه ا ه ذه الجريم ة البش عة ال تي

حصلت في يوم عاشوراء ،فلوال الحضور الجماهيري المليوني ومشاهدتهم المجزرة

أي ش يء من
ول وال الحض ور اإلعالمي الع المي الواس ع في مواق ع األح داث لم ا ص در ّ
تلك الرموز.

أن المواق ف والبيان ات الص ادرة من العدي د منهم لم تتن اول مج زرة
ويش هد له ذا َ ّ

الحي ز
إن تلك المجزرة الباكستانية لم تشغل
عاشوراء في كويتا الباكستانية حيث َ ّ
ّ

اإلعالمي المناسب لتحريكهم.

ارتباط املواقف
السادس :نستنكر ونشجب مواقف العديد من الرموز الدينية واالجتماعية التي ارتبطت
في مواقفه ا بص ورة مباش رة م ع ق وات االحتالل وإعالمه ا ،فق وات االحتالل ال تي
أمـلت الش عب الع راقي قب ل الح رب بالحي اة الس عيدة الحرّة الديمقراطي ة
ك انت ق د ّ
المريح ة األمين ة وغيره ا من الوع ود لكن بع د س قوط وانه زام النظ ام الس ابق ،لم
يحص ل ش يء من الوع ود األميركي ة البريطاني ة الغازي ة ،فس وء األح وال االجتماعي ة
والصحية واألمنية وغيرها تنسبها إلى صدام ونظامه ،وبعد إلقاء القبض على رأس
النظ ام الس ابق حكى األميرك ان عن انته اء تل ك المس اوئ وابت داء مرحل ة جدي دة
وهك ذا تحدّث من ارتب ط م ع المحتلين وم ع م رور ال وقت لم يحص ل ش يء فنس ب
األميرك ان وبالتأكي د من ارتب ط معهم تل ك المعان اة الجماهيري ة إلى ركن النظ ام
ع ّزت ال دوري ،وهك ذا إلى أنْ وص ل الح ديث إلى الزرق اوي وال نعلم إلى أين سيص ل
بع د ذل ك وم ا بعده ....وهك ذا وفي ك ل ذل ك ن رى االرتب اط بين مواق ف المحتلين
وإعالمهم وبين مواقف تلك الرموز وما يصدر عنها.
المروعة في يوم عاشوراء تُثير عدّة أمور منها ما ذكرنا في هذا األمر
والمجزرة
ّ

الس ادس واألم ر الخ امس وك ذلك م ا س بقهما من أم ور وله ذا ن رى ونس مع

التص ريحات والمواق ف بم ا يتناس ب م ع تحقي ق م زيج من األم ور والتوفي ق بينه ا،

فبينم ا ردود الفع ل الفطري ة األولي ة للجم اهير المؤمن ة الموالي ة ك انت ض د ق وات
أي ح ادث يس يء إلى وح دة الش عب
االحتالل كم ا ش هد وس مع الجمي ع ولم يس جل ّ

أن تلك الشخصيات قد أثارت قضية الوحدة الوطنية
العراقي ،ومع هذا نرى ونسمع َ ّ

ووحدة الشعب العراقي وعدم إثارة الحرب الطائفية ،وبهذا استطاعوا امتصاص نقم ة

الجم اهير ورفض هم لالحتالل وتحميلهم المس ؤولية ،ف إذا ك انت ق وات االحتالل
تتحمل مسؤولية ما حصل (حسب ما أصدرتم من بيانات ومواقف) فلماذا تثيرون
قضية لم يكن لها وجود يثير التخوف؟

الظامل واملظلوم

مظلوما وال تجعلني
السابع(( :اللهم اجعلني
ً

ظالما)).
ً

أيّها المسلم أيّها الشيعي الموالي للنبي (صلى اهلل عليه و آله وسلم) المطيع ألوامره

في ا ّتب اع أه ل ال بيت (عليهم الس الم) وم واالتهم ،اجع ل ه ذا المع نى ال وارد عن
المعص ومين (عليهم الس الم) عن ج ّدهم المص طفى (ص لوات اهلل وس المه علي ه
ومنهج ا للتمس ك بالمب ادئ اإلس المية اإلنس انية الرس الية الص حيحة
عارا
ً
وعليهم) ش ً

نجسد هذا المعنى فنكون مظلومين
الحقة ،ولنتعلم من أيام عاشوراء الحسين كيف
ّ
ّ
بتمسكنا بالمبادئ السامية وعدم مهادنة المض ِلّين والكافرين أهل الدنيا وأتباع الهوى.

أهل السُّنة

يخا وال تُجه زوا
الث امن(( :ال تقطع وا ش جرة وال تقتل وا طفلًا أو ام رأة أو ش ً
على جريح))......

الس نة عن الخليف ة األول أبي بك ر ص احب رس ول اهلل
ه ذا المع نى ورد في كتب أه ل ُ ّ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) وعن غيره من الصحابة من وصايا تـُنسب لهم.

الس نة كونوا واعين وحذرين وال تجعلوا عقولكم وأبدانكم وأنفسكم رهينة
يا أهل ُ ّ

التعص ب واألن ا
تفكـروا تح ّرروا من
تفقـهوا ّ
الجه ال والمُغرض ين ،أق رؤوا ّ
بي د
ّ
ّ
محب ة اهلل تعالى في
جس دوا
ّ
وانطلقوا إلى الرحمة والفيض والقُ دس والتجلّي اإللهيّ ،

تمس كوا بم ا ورد عن الن بي وآل ه وص حبهم (عليهم الص الة
ّ
محب ة عب اده ومخلوقات هّ ،

والس الم) وتحلّ وا ب أخالقهم ،وتخلّ وا عن األخالق الرذيل ة ألع دائهم ،ونفس الكالم
ومشددة ومضاعفة يجري على الشيعة.
وبصورة مؤكدة
ّ

علماء السُّنة
السنـّ ة ،المس ؤولية مض اعفة عليكم ،ف ّإنكم الق ادة والق دوة فتتحمل ون
التاس ع :ي ا علم اء ُّ

أمام اهلل تعالى ما يصدر عنكم من أقوال وأعمال وما يصدر عن اآلخرين مَن سار على

جميع ا إلى عُمق القضية
خطاكم وعمل بعملكم واتّبع أحكامكم وإرشاداتكم .لنلتفت
ُ
ً
وخطورته ا ،ف المؤامرة يحوكه ا ويقوده ا جه ات ومنظم ات إرهابي ة ومخابراتي ة

ُوظ ّـفـت لها كل الوسائل المادية والمعنوية ووُ ّج ه اإلعالم العالمي لتأسيسها وتثبيتها
وتنميتها وتعميقها ،ومثل هذه اآلفة والمُعضلة تحتاج إلى أنْ نواجهها بحِنكة وحِكمة

ومعالج ة جذري ة وواقعي ة فكري ة وروحي ة وأخالقي ة ،بتأس يس الم دارس وحلق ات
الدرس والمحاضرات بما يتيس َّر من إمكانات ،ونبدأ بتربية أنفسنا أولًا ثم اآلخرين.
أن اهلل تعالى الرحمن الرحيم أرسل إلينا نبي الرحمة الحبيب
َ
ولنفهم ونـُفهم اآلخرين َ ّ
المصطفى (صلى اهلل عليه وآله وسلم) لتهذيبنا وتحصيننا وتطهيرنا من النجاسات

المادي ة والنجاس ات المعنوي ة للقلب وال روح والفك ر واألخالق ،ولينقلن ا من التعص ُّب
والمودة والمجادلة بالحسنى والعدل
والجهل والذات والضالل إلى االنفتاح والتراحم
ّ

إن الش رع والعق ل واألخالق يُلزمن ا
والص الح ،فلنتعلَّم ُ
ونـعلّم اآلخ رين ون بيِّن لهمّ َ ،

ويرشدنا (مثلًا) إلى:
ُ

إن قول (ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل) يحقن الدماء.
 َّشاسعا بين مقاومة المحتلين وبين قتل األبرياء المستضعَفين من
وإن هناك فر ًق ا
ً
َّ -

النساء واألطفال والشيوخ والرجال.

 -وأْن ال نقلـّ د اآلخ رين وننق اد لهم انقي ا ًدا أعمى ب دون دلي ل علمي ش رعي أخالقي،

خاص ة في األم ور العقائدي ة ال تي يجب أنْ نبحث عنه ا بأنفس نا ونتَّب ع ونعتق د بم ا
نتوصل إليه.
َّ
 وأْن نج ّرد أفكارن ا وقلوبن ا وأخالقن ا عن األفك ار المنحرف ة واالعتق ادات الفاس دةالشيطانية الظالمية الضالَّة التي يقودها الجهل والعَمى والتعصُّب البهيمي.

نتعلم األس لوب اإللهي الق رآني والنهج المحم دي اإلس المي الرس الي في البحث
َّ
 وأْنوالمجادلة بالحسنى.
 -وأْن نتحلّى بأخالق النبي األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم

حبه الك رام (رض ي اهلل عنهم) ونك ون ق دوة حس نة ينظ ر إلين ا الجمي ع
الس الم) وص َ ْ

نظ رة إجالل وإكب ار وتعظيم وتش ريف فنك ون من ال داعين الص امتين لإلس الم
الرسالي القويم ونكون زي ًنا لإلسالم وقادته وال نكون شي ًنا عليهم.
 وأْن ُنل زم أنفس نا ونُجه دها ب البحث عن الح ّق ومعرفت ه وا ّتباع ه ومعرف ة الباط لواجتنابه وإنكاره.

وأن نقيس بمقي اس واح د مقي اس الح ّق والع دل ،فكم ا نس تنكر (ص دقًا وع دلًا)
 ْفإنن ا (باألولوي ة القطعي ة) نس تنكر
ونش جب المج ازر ال تي حص لت في يوم عاش وراء ّ

المروع ة المرعب ة ال تي
ونش جب ص دقًا وع دلًا المج ازر والمج ازر والمج ازر.......
ّ

ارتكبه ا أزالم البعث المن افقين الض الين بح ّق الماليين األبري اء المستض َعفين ال ذين
قضوا في المق ابر الجماعية ،والمجازر والفضائع والفضائح والجرائم التي ارتكبها
ويرتكبها المحتل الكافر وأعوانه.

السُّنة والشّيعة
والشيـعـة ،الع رب واألك راد ،رج ال
الس نة
الع اش :ي ا أبن اء الش عب الع راقي الح ّر
ّ
األبيّ ُ ،
ّ
الدين والمكلفين ،الرجال والنساء ،وغيرهم..،
الح ذر كلّ الح ذر من فِتن ة مُرعب ة مُهلك ة وح رب م دمِّرة وإره اب ش يطاني ممق وت
وصراع دنيا ومصالح يشترك فيه ا دول عالمية كبرى وأجهزة مخابرات ومنظمات
إنهم نقل وا س احة الح رب
إرهابي ة مبرمَج ة ومسيَّرة ،ص ّرح المحتل ون اإلره ابيون َ ّ

واإلره اب إلى الع راق ،ف الواجب علين ا أنْ نك ون واعين فال نُقحم أنفس نا ومن يث ق بن ا

في ه ذه الفتن ة والن ار المحرق ة فال نك ون طر ًف ا في ه ذه الح رب اإلرهابي ة وتص فية
الحسابات الشيطانية الباطلة فنخسر الدنيا واآلخرة.

وحدة الصفّ
الح ادي عش ر :يجب على الجمي ع االل تزام بوح دة الص ّف بين المس لمين وأبن اء الش عب
العراقي الواحد وليكن شعارنا{ :العراق أرض األنبياء وشعب األوصياء}.

للتفك ر والج دال بالحس نى
وم ا ذكرن ا من أم ور وتص ورات وتشخيص ات ودع وى
ّ

وغيرها كلّ ذلك يأخذ مجراه الخاص به ويدخل في مرحلة تحقيق وتدقيق وغربلة

فالمقص ر ُيحاس َب وف ق الق انون الع ادل
وتش خيص من المختص ين في ذل ك المج ال
ّ
جرَد من منصبه الوظيفي واالجتماعي أو ُيعرَض عنه وال ُيقلّد وال ُي ّتبع
المستقل أو ُي ّ

بع د بي ان ع دم ص الحيته ،وك ّل ذل ك يجب أنْ تحكم ه ض ابطة وم يزان ((اختالف
الود والوفاء والتكاتف والمحبة للعراق الحبيب وشعبه العزيز)).
الرأي ال يفسد ّ

االستئناس باملوارد الشرعية
ظ ة والعِ ْب َرة ولنختبـر عقولن ا وأفكارن ا باستحض ار
الث اني عش ر :لنس تأنس ونأخ ذ العِ َ
بعض ما ورد عن النبي المصطفى (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ومعرفة األقوام الذين
يتوقع شمولهم بالروايات؛ فعن النبي األكرم (صلى اهلل عليه و آله و سلم):

يامهم بِشيء،
صلواتكم إلى صَلواتهم بِشيء ،ولا صِيامكم إلى صِ ِ
خارج ِمن أمّتي ليسَ َ
ٌ
{يخرجُ

جاوُز َتراقيهم،
ن َأنُّه لَه ُم ،وَهوَ َعليهم ،لا يُ ِ
رو َ
القرآن َي ْ
َ
َ
قرؤون
ولا قراءتُكم إلى قراءتِهم بِشيء ،يَ

ق َ
ن َالرِّمَيِّة }.....مسند أبي بعلي الموصلي/
السّْهُـم مِ َ
مـر ُ
قــون ـِم َن الإسلامِ كَمـا يَ ُ
َ
َي ُ
مر

السنن الكبرى – النسائي  /كتاب السنة – عمرو بن أبي عاصم.

رآن لا
الق َ
قرؤون ُ
َ
شرق يَ
ِ
ل َ
الم
ناس ِمن قَِب ِ
ٌ
خُر ُ
ج
{ي ْ
وعنه (صلى اهلل عليه و آله و سلم)َ :

ج في بَِقَيِّتهم َ
ال} مسند أبي داوود/
الدَّجّ ُ
خُر ُ
شَأ َقر ْنٌ ،ثَُمّ َي ْ
ن نَ َ
جاوُز َتراقيهم ،كلُ ّما قَطََع َقْر ٌ
ُي ِ

كنز العمال.

يء أقوامٌ في آخِِر َ
مان ،وُجوهُُهم وُجوهُ
الزّ ِ
ج ُ
{سَي ِ
وعنه (صلى اهلل عليه و آله و سلم)َ :

ئاب َ
لوبهم شيءٌ ِم َ
ن
س في قُ ِ
الضّواري ،لّْي َ
الذ ِ
الشياطين ،وأمثالُ ِّ
ِ
ُ
لوب
لوبهم قُ
ين ،وقُ ُ
الآدَِمّي َ
َ
وار ْ َ
ت
ار ُوكَ (خادعوك) ،وإنْ َت يَ
بيح ،إنْ َبايَْعَتُهم وَ بَ
ن َق ٍ
ن عَ ْ
ماء ،لا يَْرعَُو َ
للد ِ
حمَِة ،سَ َ ّفاكونَ ِّ
الرّ ْ

وكُ ،
السَّنُّة ِفيهم بِدَْعٌة ،والبِدَْعُة ِفُيه ْ
م
وإن ائَْتَمْنَتُهم خَانُ َ
ْ
كذَُبوكَ
حَدثّ ُوكَ َ
َعْنُهم اغَْتُابوكَ ،وإنْ َ

رارهم }...المعجم الصغير  /المعجم األوسط /
ط اللهُ ِفيهم شِ َ
سِّل ُ
ك ُي َ
ذل َ
سَنٌّة ،فَِعْنَد ِ
ُ
المعجم الكبير  /الطبراني.

ويف اخلتام
الث الث عش ر :وفي الخت ام :ليس بغ ريب أن يسير الموالون من أه ل الع راق بالخصوص
خصوص ا في يوم عاشوراء يوم التضحية
في طريق الشهداء على خط سيد الشهداء
ً

ويقت ل اآلالف ممَّن يعظِّم ش عائر
واإلب اء ،ففي ك ل ع ام وفي نفس ه ذه األي ام يـُ عتقل ُ

فإنن ا نهنّيء
اهلل ال تي هي من تق وى القل وب وفي ال وقت ال ذي قدَّْمنا ونقدِّم التع ازي ّ

الش هداء وال زوّار المؤم نين المضحّين ،على م ا حقّق وه من نص ر م ادّي ومعن وي
للحسين والثورة والنهضة الحسينية والقفز بها إلى المستوى العالمي اإلنساني وعلى
كافة المستويات اإلعالمية والسياسية والفكرية وغيرها.
َّ

واحلمد هلل رب العاملني
والعاقبة للمتقني

وصلِّ اللهم على حممد وآل حممد
وعجل فرج قائم آل حممد
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