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 توطئة

تلبية لنداء المرجعية العليا 

في النجف االشررر و ساجررةجامة   ر 

ية  بة العلو عام في العة ا  ين ال

ضياء زين  شيخ  جماحة ال جة  المقد

لدين  قها فة دام توفي لر ةر و شررر 

العمليات مرئاجة االجةاذ المهندس 

شرمة نائب ا  ين  ضا  زهير  حمد ر

العام سعضوية معض رؤجاء س نةسبي 

العةبة العلوية المقدجررة ست تلر 

شؤسن  ةرفة العمليات ممهام ثالثة: 

عددهم  جاسز  لذين ت نازحين ا ال

الثمانين ألف نازحو سفرقة اال ام 

ناه   يه السرررالمل الةي  علي )عل

شر ألف  الكها على أك ثر  ن اثني ع

هد  جا حاسر  -  قد شرررراركوا مم س

 ةعددة في جررررا راء سالحاتمية 

ضمن  حاسر  عركة جر   جية  سالتار

النصررر سقد ز  فوا ال رار )عليه 

شهيدين سعدد  ن الجرحى سالمل   -ال

سالمهمة الثالثة لجنة االرشرررراد 

سالةعبئررة للرردفررار عن عرا  

المقدجررررات المة تلة ملرجررررا  
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جاتذة سطلبة ال حوزة العلمية في أ

النجف االشررر  الى قعاعات الجهاد 

حاسر  فة الم كا هدين سفي  جا سالم

هدين سحثهم على  جا لرفع همم الم

الثبات سالصررربر ساحراز النصرررر 

سالةمسررررو مةو ررريات المرجعية 

شر  ساالجامة  الدينية في النجف اال

على أجررئلة المجاهدين سكثيرا  ا 

هدين  جا لدين  ع الم جا  ا يقف ر

سررالح على جرراتر الجهاد حا لين ال

ماإلضررافة الى  همة االرشرراد س ن 

المهام الةعبوية للجنة االرشررراد 

طبرراعررة  نشررررورات سكةيبررات 

حة  ما كان لسررر قد  هدينو س جا للم

سين الح يم ) دام توفيه  سيد ح ال

عة  نا ممجمو يد ل السررربت مة س

عناسين ها ة سنحن اذ ننشررررها 

نش ر سنثمن الجهد جائلين المولى 

علرر ج ي ي  ان  ع  ل ي انا في    ه 
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حسررناته وسكم  ن شررار  في متمام 

 هذا العمم المبار .
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B المحور األول: التأسيس 

 : دررتمهي

: لغة سالّعاعة ساالنضباط االنقياد

 نجد اللغوية المعاجم تةبع خال   ن

 هذه مين ساضحا   اندكاكا   هنا  أن

 في معضها أخذ محيث المتاهيم

 في جاء فمثال   اآلخر البعض تتسير

 :ل1)الوجيط المعجم

 االنقياد..  العاعرررة

  سالموافقة.

سمةةبع المعاجم اللغوية نجد ان 

الجا ع الشةقاقات التعم طار هي: 

الموافقة سالةم ن ساالنقياد 

سالخضور سالةسليم سالةم ين 

 ساال ةثا .  

 

B :المبحث األول 

 : الجهة ووجود األمر فرع الّطاعة

                                                           
 . 22ص 2( المعجم الوسيط ج1)
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 أ ر عن مال ت ون ال العاعة أن قيم

 هللا مل ر االئةمار قوا ها أن ممعنى

 المعيع سطاعة. ا  ر سأسلي سنبيه

  حم موجود مال تحصم ال للمعار

 في سالده االمن يعيع كلن العاعةو

 سعليه  او أ ر منتاذ على القيام

 ا  ر ذلو في  ميه االمن طاعة كانر

. سقضائه نتاذه على القيام ممعنى

  عينو مل ر آ ر   هو ا  ر فولي

 .ا  ير   ر المنتذ هو سالمعيع

 :والوالء للرضا توأم األمر تنفيذ

   يف هاهنا الةنتيذ سل ن

 ساالنقياد سالوالء الرضا ممتاهيم

  تة ع س على اآل رو للقائد

 ُينّتذ الذي المعيع ةير المل ور

 أن حين في عنهو سةصبا   رةما   ا  ر

 قامم سهو سليه أ ر ينّتذ المعيع

 مم دائما و  عمئن   سخاضع    نصار  

 هنا فالعبرة. الةنتيذ في راةب

 ساالنصيار سالرضا مالقبو 

   ر ساالطمئنان سالخضور ساالنقياد
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 المعيع جلو  انصهار س رده اآل رو

 طائع ف م مذا  . العاعة ممتهوم

 . طائع  ل ور كم سليس  ل ور

 : لــــاصـــالح

 في  عينة لجهة ت ون فالعاعة

 لجهة طاعة ال سمالةالي  او أ ر

 سال ساإل ارةو الوالية  تة ثبوت دسن

 اآل رةو الجهة ثبوت دسن  َْ ر   طاعة

 جمير لذلو  ةالز انو سا  ر فالجهة

 لأل ر العاعة  ن اآل رة مالجهة

 عن مال يصدر ال ا  ر سكون امةداءو

 ماعةبار ضمنيا   العاعة كانر الجهة

 ا  ر مثبوت ثبةر العاعة أ م أن

 ال: »المؤ نين أ ير سقو . المعار

. ل2)«الخالت  عصية في لمخلو  طاعة

 لجهة هي العاعة أ م ملن تتيد

 الذي اإلنسان طاعة سأن الخالتو

 مم للخالتو طاعة هي الخالت ُيعيع

في معض ا حيان أن  عصية اإلنسان 

                                                           
 . 121ص 1( ميزان الحكمة ج2)
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هي  - الذي يعصي الخالت- لإلنسان 

 .طاعة للخالت

 

 

B  الثاني:المبحث 

 :اطررام ساالنضبررة النظررأهّمي  

النظام ساالنضباط هما شريان 

الحياة مالنسبة للقو ة العس ري ةو 

سهما حقيقة الهوي ة سالحياة 

العس ري ةو سال ُمد   ن أن تلة م 

القو ات العس ري ة مهذين ا  رين 

مش م كا م سمال  تحو لر ملى  جر د 

 قةالي ة لها.حشود مشري ة ال قيمة 

تةلخ ص الهوي ة الحقيقي ة للقو ات س

المسل حة في  ةانة نظمهاو فالقو ات 

المسل حة الخالية  ن النظم 

المةينةو من ما هي  جر د حشود 

مشري ة ال قيمة قةالّية لهاو كما أن  

ا جاس في ذلو البناء المةين هو 

االنضباط سا خّوةو سجلسلة المراتب 
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المؤج سة العس ري ة ليسر في 

 تميي ا .

 مفردات النظم واالنضباط:

سُيم ن اإلشارة ملى معض المتردات 

 ا جاس في النظم ساالنضباط:

 :اطررب ساالنضبررالةرتي -1

العس ريّ يجب أن ي ون في حيث أّن 

جميع حركاته سج ناته  رت با  

مم يم ن س نّظما و حة ى في لباجه. 

اية هذا االنضباط من  عدم رعالقو  

كاالهةمام ملزرار القميص )العادّي 

ال يبعث على االطمئنان في  ل ثال  

جاحة الحرب سجة ون أرساح اآلخرين 

 على عاتقه.

من  الد اء هي  ن أةلى ا  انات  

تعالى على عاتت  هللاال ةي سضعها 

اإلنسانو سقد تحّملها العس ريّو 

فاالجةهةار مليِّّ أ ر عس ريّ   هما 

كان  غيرا و قد يةسب ب مالةتريط 

مد اء كان ُيم ن المحافظة عليها 

 ع قليم  ن االنضباط سااللة ام 
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مالنظامو لذلو ال يجوز االجةختا  

ممثم هذه ا  ور  ن ها في الحقيقة 

اجةختا  مد اء المؤ نين سالعياذ 

 مإهمالها هللاسهي مال شو ال يرضى  اهللم

 ش ا .ساالجةختا  مها مش م  ن ا 

فالالزم على المجاهدين ممخةلف 

ا نظمة رتبهم س واقعهم أن ينتذسا 

سالقوانين العس ري ة حرفّيا  )شعرة 

ء  هما هملوا أي  شييُ مشعرةل سال 

إن  تنتيذ هذا القانون فَ ُغر... 

 االنضباطيّ أ ر ساجب سالزم.

 :امررالنظ -2

مّن النظام  ن الضرسريات الالز ة 

 هما كانر الجهة الةي يراد  نها 

أن  أن تنةظم فمثال : قد يرى البعض 

اال عتا  سرفع ا رجم مةلو العريقة 

المقر رة في النظام هو أ ر  خجم! 

مهذه ال يتي ة يةّم االجةعداد سل ن 

سقد أشار أ ير  مش م أفضم.

المؤ نين ملى معض أمجديات 
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داد سالةهيؤ جاء في نهج االجةع

 البالةة:

 الخشيةو اجةشعرسا الناس  عاشر»

 ستجلببوا ا  واتو سأ يةوا

 الالّ ةو سأكملوا مالس ينةو

 قبم أةمادها في السيو  سقلقلوا

 ساطعنوا الخ رو سالحظوا وّلهاج

 س لوا وامالظب سنافحوا والش ر

 ساعلموا ان م عاومالخُ  السيو 

 اعاسدسف ورجو  هللا عم امن  ع هللا معين

 فإنه التّرول  ن) ساجةحيوا ال رّ 

 الحسابو يوم وسنار ا عقاب في عار

 عن ساطوسا نتسا   أنتس م عن طيبواس

 الموت ملى سا شوا كشحا و الحياة

 فسوّسا أال - قا  أن ملى -  شيا  

 النواجذو على سعضوا الركبو مين

 مالصوارمو القوانص ساضرموا

  .«مالجوانح الر اح ساشرعوا

من  جميع هذه ا  ور ال ةي 

ذكرناها ليسر كمالي ات مالنسبة 

للقو ة العس ري ة مم هي أ ر أجاس 
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سضرسرّي ُيعبِّر عن جهوزي ة القو ة 

المسل حة لمواجهة الةحدِّياتو سمدسن 

 هذه ا  ور لن ت ون جاه ة.

 :مررة الةنظيرراجةمراري   -3

جيلة من  الةنظيم يؤ ِّن الو 

ا نجع سا قصر لةلبية الحاجات 

العملي ةو سمالةالي فيجب أن ي ون 

دائما   ةماشيا   ع الحاجات سقادرا  

على تلبيةها. سحيث مّن الحاجات في 

حالة تغيُّر ستعوُّر دائم كان ال ُمّد 

للةنظيم  ن أن ي ون  واكبا  لهذا 

الةغيُّر سالةعوُّر في الحاجات فةةّم 

 ن الحاجات  ياةةه  ن جديد 

سالةعوُّرات الجديدةو سمناء عليه 

فحركة الةنظيم هي حركة  سةمّرة ال 

تةوق ف عند حدّ و سهذا ال يعني أن 

نصم ملى حالة عدم االجةقرارو مم ال 

 ُمد   ن الةوازن في ذلو.

 :بررة الرتررجلسل -2
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ععير جلسلة من  
ُ
الرتب ال ةي أ

ُتقاس مها قيمة المقاتم ال لألفراد 

و ل ّن هللامجاهد المضحِّي في جبيم ال

الرتبة أ ر الزم لةحقيت االنضباط 

سمدسنها ال ي ون  م نا . من  الرتب 

العس ري ة أ ر هو حصيلة تجارب 

كثيرة سليسر تقليدا   حدو لهذا 

الجيش يجب العمم مها داخم 

 سالقععات العس رية.

خرى يم ن طرح الةساؤ  
ُ
سمعبارة أ

لضرسرّي سجود  ن االةالي أّنه هم 

رتب عس ري ة سآ ر س ل ورو أم أّن 

 .ذلو ُينافي اإلجالم؟

أن   سللة الرتب ال ينبغي الشو في 

سرعايةها في المؤج سة العس ري ة هي 

أ ر في ةاية ا همِّي ةو لما لها  ن 

أثر كبير في تنظيم حركة العمم 

 العس ريِّّ ستحديد المسؤسلي ات.

  سالمةحصم:

تعني النظام الدقيتو الرتبة أّن 

سدسرها تحديد المسؤسلي ة سالعالقة 



اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق 

 06..................................المقدسات...................

 

مين ا فراد. سالعمم المؤج ساتي 

يظهر مهذه الرتب العس ري ة. سمن  

هذه ا نظمة الموجودة هي الحّد 

التا م مين المؤج سة العس ري ة 

 سماقي المؤج سات.

سمالةالي يجب أن يتهم أنه ي ون 

ّن أ ل ا ا  على القوات المسلحة

حافظ على تسلسم الرتبو ف مُّ فردو ت

سفي أيِّّ  وقع كانو عليه أن ي ون 

حاز ا  سيةعا م مرسح القيادة في 

م دار ا سا ر ملى اّلذين هم تحر 

م رتهو سأن يةقب م ا سا ر  ن 

 سؤسله سيلة م مها سأن ي ون كّله 

 ضمن الصالحي ات سا سا ر.

سفي حالة عراقنا الجريح حيث أن 

ال يهدد ا رض مما هي أرض مم  العدس

سالمقدجات فحينئذ  ا رساحيسةهد  

رعاية النظام يم ن القو  أن 

سالسلسلة الةنظيمي ة سظيتة ديني ةو 

سفي نتس الوقر ت ون رسح ا خو ة 

ساالهةمام ممن نسل  عنهمو 
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سالةقييمو كمُّ ذلو  بنّيا  على أجاس 

 القيم المعنوي ة.

واجب  ن ا  ور السمالةالي 

اتِّباعها الحتاظ على النظم 

سالقوانين الصادرة. فمراعاة 

القوانين سا سا ر ليسر ظلما و مم 

 من  لهذه العاعة قيمة جا ية.

 أ ير كةاب حيث سرد في

 هسالّ  لما ا شةر لمالوالمؤ نين

ْنَصَحهُ  ُجُنودِّ َ   ِّنْ  َفَو ِّّ : » صر
َ
 فِّي مْ أ

ْنَقاُهمْ سَ  سإلَ ا ِّوَو َسلَِّرجُولِّهِّ   َنْتسِّوَ 
َ
 أ

ْفَضَلُهمْ  َجْيبا و
َ
 عَنِّ  ُيْبعِّئُ  نْ  ِّم   حِّْلما   َسأ

 ُ  رِّواْلُعذْ  مَِّلى َسَيسَْةرِّيحُ  اْلَغَضبِّو
َ
 َسَيْرأ

 وَِّياءِّوا قْ  َعَلى َسَيْنُبو مِّالضَُّعَتاءِّو

 مِّهِّ  َيْقُعدُ  الَ سَ  اْلُعْنُفو ُيثِّيُرهُ  الَ  َس ِّم نْ 

 .ل3)«الض ْعفُ 

 :و ةررسح ا خالرتب ال تنافي  -5

                                                           
 عهد اإلمام لمالك األشتر. -( نهج البالغة3)
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الةصّر  الشو أن هنا  فرقا  مين 

العاةوتّي سالةصرُّ  اإليمانّي في 

  وضور الرتب ساالنضباط:

النظام ساالنضباط هو عدم إن  ف

عمم طاةوتيّ. الةصرُّ  العاةوتّي هو 

أن يجلس القائد داخم ةرفةه سُيغلت 

الباب في سجه العا لين فال يعةني 

ال يةواضع س مهم سال يعةني م ال هم.

لهم فإن لذلو أثرا  كبيرا  في 

  مدارة المعار  الحقا .

فتي جيش اإلجالم هنا  أ ران  

 علومان هما: االنضباط سا خو ةو 

فرسح ا خو ة مين المؤ نين ال تنتي 

سجود ُرَتب لةنظيم ا  ور سال تعني 

عدم االنضباط سالتوضىو مم ال ُمّد  ن 

 المحافظة على ذلو كلِّه.

الحرس  »ش يم فر  الُنخبة ت -1

 « ة...ررالجمهوريو الترقة الذهبي

: 

 الخميس: شرطة
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يةضح  ن خال   راجعة المصادر 

الةاريخية ان شرطة الخميس تعد 

القّوة الُنخبة حيث سرد عن رئيسها 

أنهم مايعوا  - اال بغ من نباته -

على الةضحية ملى آخر نتسو  اإل ام

سأن لهذه القوة  هّمات داخلية 

 سخارجية. 

 أ ير جيرة على يّعلع س ن

 قوة أسجد أنه يدر المؤ نين

 ماجم عنصر آال  جةة  ن عس رية

 ل. الخميس شرطة)

 الخميس كلمة أن عرفنا سمذا

 ملى يقس م كان مذ الجيشو تعني

 جموا لماذا نعر  أقسامو خمسة

 الةالي الخبر خال   ن الخميس شرطة

 _سكان نباتة من ا  بغ أن رسي مذ

  عركة في القوة هذه رأس على

 شرطة جُميةم كيف: »جئم  تين_

 ضمن ا منا: فقا  أ بغ؟ يا الخميس
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 أي. ل4)«التةح لنا سضمن الذمحو له

 . الموت على مايعوه أنهم

 العس رية القوة لهذه سكانر ر

 :  مي ات

: ل5)اللغوية المعاجم في. أ

 كةيبة أّس ُ : الشَُّرطة أس الشُّْرطةُ »

 السلعان جند سخيار الحرب تحضر

 على يقد هم الذين أ حامه سنخبة

 القوة فهي« جنده  ن ةيرهم

 أجم  ن تسةبسم الةي التدائية

 . العدس ضد النصر تحقيت

 الناس س توة خيرة تضم كانر. ب

 فمن. سعمال   ستقوى ميمانا   ز انه في

 سعمار المقداد: » ثال   ضّمر الصحامة

 سجهم عبادةو من جعد من سقيس

«. ا نصاريين حنيف امني سعثمان

 من ا  بغ: » ثال   ضّمر ةيرهم س ن

 الخ اعيو الحمت من سعمرس نباتةو

                                                           
 ترجمة االصبغ بن نباتة.  ( الكشي  4)

 . 22ص 2والطريحي ج 55ص 1( العين ج5)
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 الهجريو سرشيد الةمارو س يثم

 من س حمد ا جديو  ظاهر من سحبيب

 حةى«. الهمداني سالحارث م رو أمي

 شرطة  ن كان فالنا   أن ُذكر مذا أنه

  ثال   فةقرأ  دحا و ذلو كتاه الخميس

  ن كان: »قيس من جليم في قولهم

 جاللة ُيعلم سمذلو الخميسو شرطة

 «. جليم

 تؤدي كانر الذي الوقر ذات في. ا

 جبهات على العس رية  ها ها فيه

 ضمن داخلية  ها ا   أدت القةا و

 اإل ام يدير كان الذي المجةمع

 الشرطة دسر  ن تقرب مصورة شؤسنهو

 أكثر المصادر سفي. ال  ان هذا في

 س نها المعنىو هذا يؤيد خبر  ن

 اإل ام عن المرسي الةالي الخبر

   ير قا  شاما   من: »الباقر  حمد

 خرجوا النتر هؤالء من:  المؤ نين

 سلم فرجعوا السترو في  عهم ملمي

: فقالوا عنه فسللةهم أميو يرجع
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  ا: فقالوا  اله عن فسللةهم.  ات

 شريح ملى فقد ةهم  اال و تر 

 خرا أمي أن علمر سقد فاجةحلتهم

 أ ير فقا  كثيرو  ا  س عه

 محُ م   مينهم  ح من هللاس:  المؤ نين

 داسد مال قبلي خلت   مه حَ م  ا

 شرطة لي ادرُ  قنبرو يا.  النبي

 رجم م م فوك م فدعاهمو الخميس

 ملى نظر ثم الشرطةو  ن رجال    نهم

 تقولون تقولون؟  اذا: فقا  سجوهم

 هذا ملمي  نعةم  ا أعلم ال مني

: قا  ثم. لجاهم مذا   مني التةى؟

 فتر : قا . رؤسجهم سةعوا فرقوهم

 ملى  نهم رجم كم سأقيم مينهم

 المسجد أجاطين  ن أجعوانة

 دعا ثم. مثيامهم  غعاة سرؤسجهم

: فقا  كاتبه رافع أمي من هللا معبيد

 أ ير سجلس سدساةو  حيتة هات

 سجلس القضاءو  جلس في المؤ نين

 أنا مذا: لهم فقا  مليهو الناس
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: للناس قا  ثم. ف ّبرسا كّبرت

 .اخرجوا

 مين فلجلسه  نهم مواحد دعا ثم

 لعبيد قا  ثم. سجهه عن سكشف يديه

 ثم يقو و س ا مقراره اكةب: هللا

 له فقا  مالسؤا  عليه أقبم

 خرجةم يوم أي في:  أ يرالمؤ نين

  ع م؟ التةى هذا سأمو  نازل م  ن

. سكذا كذا يوم في: الرجم فقا 

 شهر في: فقا  شهر؟ أي سفي: فقا 

: فقا  جنة؟ أي في: قا  سكذاو كذا

 أين سملى: فقا . سكذا كذا جنة في

 هذا أمو  ات حةى جتركم في ملغةم

. سكذا كذا  وضع ملى: قا  التةى؟

 في: قا   ات؟ َ ن  ن   سفي: قا 

 كان س ا: قا . فالن امن فالن  ن  

 سكم: قا . سكذا كذا: قا   رضه؟

: قا . سكذا كذا: قا   رض؟ يو ا  

 س ن ةسله؟ س ن  ات؟ يوم أي فتي

  لى س ن كتنةموه؟ سمما كتنه؟
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 جلله فلما قبره؟ ن   س ن عليه؟

 أ ير كّبر يريدو  ا جميع عن

 جميعا و الناس سكّبر المؤ نين

 يشّ وا سلم الباقونو أسلئو فارتاب

 سعلى عليهم أقر قد  احبهم أن

 سُينعلت رأجُه ُيغّعى أن فل ر نتسهو

 مآخر دعا ثم. السجن ملى مه

 سجهه عن سكشف يديه مين فلجلسه

  ا أعلم ال أني زعمةم كالو: سقا 

 المؤ نين أ ير يا: فقا   نعةم؟

 سلقد القومو  ن ساحد مال أنا  ا

 دعا ثم. فلقر لقةلهو كارها   كنر

 سأخذ مالقةم يقر كلُّهم معُدو مواحد

 مه أ ر كان الذي رد ثم. الما 

 فلل  هم. أيضا   فلقر السجن ملى

 داسد ح م ذكر ثم. سالدم الما 

 . ل6)«ذلو ممثم

 الةي المشاهد  ن ساحدة هذه ر

 لشرطة الداخلي الدسر تبّين

                                                           
 . 11ص 12( بحار األنوار ج6)
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 المصادر تذكر _كما سمذلو الخميس.

 جهاز تنظيم تم أنه الةاريخية_

 ستبلورت واإل ام قبم  ن الشرطة

 ثم خالفةه فيل الشرطة  احب) سظيتة

 . معده فيما تدريجيا   تعورت

 مه تعالعنا الذي اآلخر المشهد ر

 الدقيقة المحاجبة هي النصوص

 مهذه يقوم لمن سالحاجمة

  صدر هو كان لو فيما المسؤسلية

 الخبر فتي المجةمعو في الخلم

 ععارد من لبيد ملى علي معث: »أنه

  ِّن ممجلس فمر مهو ليجاء الةميمي

 من نعيم سفيه أجدو مني  جالس

 الرجمو فخّلص نعيم فقام دجاجةو

 عليا   المؤ نين أ ير فلتوا

 مه فمررنا الرجم أخذنا: فقالوا

 سكان فخّلصهو دجاجة من نعيم على

 علي  : فقا  الخميسو شُرطة  ن نعيم

 ضرما   يضرب أن مه فل ر منعيمو

 يا: قا  مه سلُّوا فلما  برِّحا و
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 لذ   عو المقام من المؤ نين أ ير

 ل ذلو؟ منه: قا  ل ترو فراقو سمن

 . ل7)«جبيله خلوا قا  نعمو: قا 

 اإل ام يدفعه الذي الثمن الحظ ر

 قد سالذي المخالفو لهذا ممحاجبةه

 ساللحو  الةمرد حد ملى يصم

 أخرىو  واقع في حصم كما ما عداء

 ذلو عشيرة تمرد ملى ا  ر يجر سقد

 في يةهاسن ال اإل ام سل ن.. الرجم

 لو أّنه في ت من المسللة  ن ذلو

  صدر هو ي ون أن مه ُيتةرض َ ن فسد

 سالمحافظ سالعملنينة ا  ن

 في ا  ن تحقيت يم ن ف يف عليهماو

 المجةمع؟.

  بدأ المراجعة: -7

 المشرقة الةاريخية الصورة هذه

 في القائم الوضع على مظاللها ُتلقي

 تؤكد ا جه ة ا  نية عندنا سكلها

 النظام كم في النظر معادة ضرسرة

                                                           
 . 272ص 1والغارات ج 24ص 21( بحار االنوار ج7)
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 الحساس الجهاز هذا في القائم

 : الةالية النقاط خال   ن سذلو

 لسلوكيات الشا لة المراجعة. أ

 س راقبة   توعية   سالضباط ا فراد

 . س حاجبة

 العس ري ماالنضباط االهةمام. ب

 سهو السلوو لهذا المنةسبين مين

 ل م ساضحا   انتالتا   حاليا   يشهد  ا

 .  راقب

 على العقومات تغليظ. ا

 ل م ردعا   المخالتينو العس ريين

 ماجةغال   نهم نتسه له تسّو   ن

 رةباته إلشبار الوظيتي الموقع هذا

 . الدنيئة

 للوجاطات المجا  مفساح عدم. د

  ن سلعم. القانون  جرى تغيير في

 هو الجهاز هذا مه امةلي  ا أجوأ

 المسؤسلين معض لضغوطات االجةجامة

 للةدخم يسارعون  من ا  ة سنواب

 لةجاسز  عينة  صلحية حسامات ضمن

  ن الةهمة تحويم أس القانونو
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 الةالعب أس آخرو شخص ملى  رت بها

  ن القضية ُيلغي مصورة الدعوى في

 ةير ا  ور  ن ذلو سةير أ لهاو

 الصحف مها تمةلئ سالةي الخافيةو

 يجّرئ ذلو سكم يو يا و المحلية

 في لالجةمرار المخالتين العس ريين

 أجاء العقومة أ ن فَمن ةّيهمو

 . ا دب

 تات المنةسب عند أ ير  -5

 : المؤ نين

  المنةسبين العس ريين دسر منّ 

 الةي المجةمعات في ا  ن قوى الى

 هو ستراعيها اإلنسان حقو  تحتظ

 الساهر ا  نو على المحافظ دسر

 العس ري  ورة ال الشعبو خد ة على

 سالسيارة البدلة تدفعه الذي

 يحمله الذي سالسالح العس رية

 المواطنين على لالجة بار

 حالة نتسه في ت رر أس سالوافدينو

 الرعب لي رر مالتوقية الشعور  ن
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 قد ي ونوا أن دسن الناس قلوب في

 يوّظتها أن أس  او  خالتة   ارت بوا

 عقده ستتريغ الناس إلهانة

 المعلوب الصورة من.. الشخصية

 الذي العس ري  ورة هي تحقيقها

 تلقائيا   شعر المواطن رآه مذا

 سالُمثم سا  ن سالعملنينة مالراحة

 الَعسَ رِّي ة. منّ  سالقيادةُ  الُعليا

  تات تحمم الر ينة المجةمعات

 الشجار فالقائد و دائما   قادتها

 ثولة   ي ون
ُ
 و لشعبه  ادقة   أ

 يحمم الذي الباجم سالعس ري

 و العالية ا خالقّية الصتات

 ساإليمان و ال ا لة سالعاعة

 سأعماله  ورته ت ون العالي

 إلقدام سالرئيسي ا ّس  الحاف 

 في ستضحيةه شجاعةه سمرسز الجندي

 ُ عّلم سضع سلذا و الوةى جوح

 Oهللا رجو  معد الثاني اإلنسانّية

 في العّيبة الخِّصا  تلوعلي   اإل ام
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 دِّ َ ُجُنو  ِّنْ  َفَو ِّ » الرائعة الصور هذه

ْنَصَحُهمْ 
َ
 َسإلَِّ ا ِّوَ  َسلَِّرجُولِّهِّ   َنْتسِّوَ  فِّي أ

ْنَقاُهمْ 
َ
ْفَضَلُهمْ  َجْيبا   َسأ

َ
  ِّم نْ  ْلما وحِّ  َسأ

 لى اْلُعْذرِّ م َسَيسَْةرِّيحُ  اْلَغَضبِّ  َعنِّ  ُيْبعِّئُ 

 ُ 
َ
 َلىعَ  ْنُبوَسيَ  مِّالضَُّعَتاءِّ  َسَيْرأ

 َسالَ  اْلُعْنفُ  ُيثِّيُرهُ  الَ  َس ِّم نْ  ا َْقوَِّياءِّو

 َذسِّيمِّ  اْلَصتْ  ُثمّ  الض ْعُفو مِّهِّ  َيْقُعدُ 

ْهمِّ  َسا َْحسَابِّ  اْلُمُرسَءاتِّ 
َ
 ْلُبُيوَتاتِّ ا َسأ

ْهمِّ  ُثمّ  واْلَحسََنةِّ  َسالس َوامِّتِّ  الص الَِّحةِّ 
َ
 أ

 َسالس خَاءِّ  َسالش َجاَعةِّ  الن ْجَدةِّ 

 اْلَ َرمِّ  نَ  ِّ  جَِّمار   َفإِّن ُهمْ  َسالس َماَحةِّو

  ِّنْ  َتَتق دْ  ُثمّ  اْلُعْر ِّو  ِّنَ  َسشَُعب  

ُ ورِّهِّمْ 
ُ
  ِّنْ  نِّ اْلَوالَِّدا َيَةَتق دُ  َ ا أ

 ء  شَيْ  ْتسِّوَ نَ  فِّي َيَةَتاَقَمن   َسال َسَلدِّهَِّماو

 ْعتا  لُ  َتْحقَِّرن   َسال مِّهِّو َقو ْيَةُهمْ 

 َداعَِّية   ن هُ َفإِّ  َقم   َسمِّنْ  مِّهِّ  َتَعاَهْدَتُهمْ 

 ُحسْنِّ سَ  َلوَ  الن صِّيَحةِّ  َمْذ ِّ  ملى َلُهمْ 

 عِّيفِّ لَ  َتَتقُّدَ  َتَدرْ  َسال مِّوَو الظ نِّ 

ُ ورِّهِّمُ 
ُ
 َفإِّن   اَجسِّيمِّهَ  َعَلى اتَِّ اال   أ
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 مِّهِّ  ْنَةتُِّعونَ يَ  َ ْوضِّعا   ُلْعتِّوَ   ِّنْ  لِّْلَيسِّيرِّ 

 .ل8)«َعْنهُ  َيسَْةْغُنونَ  ال َ ْوقِّعا   يمِّ َسلِّْلَجسِّ 

 هذا: » الحديد أمي امن قا 

 َيةعّلت فيما مالو اة ُ خةصّ  التصم

 راء
ُ
 أ ر يوّلي أن أ ره و الجيش مل

 في  أنصحهم كان َ ن جنوده  ن الجيش

 عتيتا   أي و جيبا   سأطهرهم و ظّنه

 سا  انة العِّّتة عن سُي ّنى و أ ينا

 يجعم يسر  الذي  نّ  الجيب معهارة

 سأيُّ : ُقلر فإنْ  جيبهو في المسرس 

 مّنما الجيش؟ موالة لهذا تعلت

 ُسالة في الو ّية هذه ت ون أن ينبغي

 راء في  نها ُمدّ  ال: قلرُ ! الخراا
ُ
 أ

 .ل9)«الغنائم  جم الجيش

 محصيلة   نخرا اإل ام كالم خال   ن

 لها سالةي ا جاجّية المعاني  ن

 الُمجةمعو جال ة على  باشر   تلثير  

 سهو كال ه  ن اإل ام مه خص   س ا

                                                           
 اإلمام لمالك األشتر.عهد -( نهج البالغة8)

 . 52ـ ص 17شرح نهج البالغة ـ م ( 9)
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 قيادات تولية يجب حيث الجيشو

 الثامر اإليمان يحمم َ ن ملى الجيش

 مرجولهو الراجخ ساالعةقاد واهللم

 ي ون سال لإل امو الةاّ ة سالعاعة

 تمّةعه ملى ماإلضافة ذلوو ع س

 سأ انة   سطهارة   سعّتة   عالية   ملخال   

 المنصب لهذا تؤّهله عاّ ة ساجةقا ة  

 المنصب هذا يةحّمله  ا  نّ  الحساس؛

سمحساس   سمدارة   ستنظيم    هّمات    ن

 ي ون أن تترض مالمسؤسلية سشعور  

 الحميدة للخصا  حا ال   الجيش قائد

 سالصالمة المةناهية الشجاعة  ن و

  ع سالرأفة ساللين ا عداء اتجاه

 ملى ةااتح الةي ا سقات في جنده

 .ذلو

 َسَيسَْةرِّيحُ  اْلَغَضبِّ  عَنِّ  ُيْبعِّئُ   ِّم نْ » ُثمّ 

 ُعذر   أدنى يقبم أي« اْلُعْذرِّ  ملى

 الُجندو عنده ستس ن مليهو سيسةريح

 مهم يرفت أي الضعتاءو على سيرأ 

 الرحمةو: سالرأفة سيرحمهمو

 فىيةجا«: ا َْقوَِّياءِّ  َعَلى َسَيْنُبو»
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  ن ُيمّ نهم ال أي سيبُعدو عنهم

 َس ِّم نْ » الضعتاء على سالةعّدي الُظلم

 عُنف   هةضبَ  يهيج ال«: اْلُعْنفُ  ُيثِّيُرهُ  الَ 

 ليس أي الضعف مه يقصد سال و سقسوة  

 .ل10)عاج ا  

 سَ  اْلُمُرسَءاتِّ  مَِّذسِّي اْلَصتْ  ُثمّ »

ْهمِّ  ا َْحسَابِّ 
َ
 «.ص الَِّحةِّ ال اْلُبُيوَتاتِّ  َسأ

 يةوّخى أعاله المقعع هذا في

 ُجنده قادةِّ  تنصيب سالته  ن اإل ام

جس   على
ُ
 يبعد حةى سعلمّية أخالقّية   أ

 الجيش نظام ُتضعضع شُبهة كمّ 

 الصتات يخةار فهو ستخلخلهو

  ن نالحظ ُ ةناهية و مدّقة   الُمناجبة

 مالمسةقبمو الةت ير  دى ذلو خال 

جس   على ُيبنى فهو
ُ
 تا ة    درسجة   أ

 عن ُتنبئ المدى معيدةِّ  أهدا    ذات

 ُيععي أن فبعد فائقةو جّبارة عقلّية

 للقائد ا خالقية الشخصية المعالم

 ي ون أن فيعلب كال هو في يسةمرّ 

                                                           
  .53ـ ص 17شرح نهج البالغة ـ م( 10)
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 المعرسفين  ن الُجند قادة

 سأحسامهم العّيبة ملنسامهم

 مذسي علي م: يقا  سكان» المعرسفة

 ية ّر وا لم ُهم فإنْ  ا حسابو

 .ل11)«اجةحيوا

ْهمِّ » ُثمّ 
َ
 َحةِّ الص الِّ  اْلُبُيوَتاتِّ  َسأ

َر  الشَ   نّ  ؛«اْلَحسََنةِّ  َسالس َوامِّتِّ 

 ا ُجس  ن هي سالتضيلة سال را ة

 الجيشو كيان عليها يقوم الةي

 ا دنىو ملى ا ّس  القائد  ن مدءا  

 الحرمي اإلعالم في اآلن ذلو سنالحظ

 الةي الدس   ن ال ثير لدى سةيره

 ستلصت الخِّصا و هذه على تؤّكد

 الشر   ن الرفيعة الخصا  مجيوشها

 أنّ  على دائما   ستؤّكد سال را ةو

 المجةمع في ا على الشر  هو الجيش

 المعنوّياتو رفع  ن فيه لِّما

 الثقة رسح مثّ  على تعمم سالجندّية

 العاعة سحبّ  ا فراد مين االجةماعية

                                                           
 . 53_ص17نهج البالغةـ م( 11)
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 للةترقة سال راهة و العام للنظام

 ا ُخّوة على سالحثّ  و ساالنقسام

 في سالة اتف سالةعاسن سالوئام

 ستقديس المجمور  صلحة جبيم

 هو الرسحي الخُلت سهذا و الواجب

 تعاليم مليه تر ي  ا جوهر

  هذه كانر مذا سنظا ها الجندّية

 ُترّمي أس الجندّية تععيها الصتات

 حا  فما و عليها المقاتلين رسح

 ؟عليّ   سُجند اإلجال ّية العقيدة جيش

 هذا رأس على ي ون أن المؤّكد فمِّن

 الةي الصتات مةلو ُهم َ ن الجند

 الخِّصا  ستلو وعلي   اإل ام ذكرها

 اإل ام عدد ُثمّ  العيبةو الحميدة

 :ا جاس سهي معضها

 .النجدة أهم  ِّن -

 .شجار -

 . جَخي -

 .السماحة أهم  ن -

 .أ ين -
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 جَِّمار  » اإل ام قا  كما هذه كمّ 

: أي ل12)«اْلُعْر ِّ   ِّنَ  َسشَُعب   اْلَ َرمِّ   ِّنَ 

  تات كمّ  يحملون القادة هؤالء منّ 

  ن  جموعة   سما حرى و ال رم

 سأقسام ا خالقية سالمعاني الم ارم

 .أنواعه م مّ  المعرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B :المبحث الثالث 
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 العاعة في القرآنية اآليات

 ساإلنقياد:

 :اإليجامي الجانب

يَُّها ﴿َيا -
َ
  آَ ُنواْ  ال ذِّينَ  أ

َ
 طِّيُعواْ أ

طِّيُعواْ  هللا
َ
ْسلِّي الر جُو َ  َسأ

ُ
 َسأ

 .ل13)لا َْ رِّ 

 ُيَح ُِّّمو َ  ة ىَ حَ  ُيْؤ ُِّنونَ  الَ  َسَرمِّوَ  ﴿َفالَ  -

 فِّي جُِّدساْ يَ  الَ  ُثم   َمْيَنُهمْ  شََجرَ  فِّيَما

نُتسِّهِّمْ 
َ
 ُيسَلُِّمواْ سَ  َقَضْيرَ   ِّم ا َحَرج ا أ

 .ل14)َتسْلِّيم ا﴾

يَُّها ﴿َيا -
َ
 آَ ُنواْ  ال ذِّينَ  أ

 لَِّما َعاُكمدَ  مَِّذا َسلِّلر جُو ِّ   اجَْةجِّيُبواْ 

 .ل15)ُيْحيِّيُ ْم﴾

 السلبي الجانب  ن الةحذير

 ل:المعصية)

 سالعذاب النار في الخلود -

 :المهين

                                                           
 .54النساء: ( 13)

 .15النساء: ( 14)

 . 22األنفال: ( 15)
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 ُحُدسَدهُ  َةَعد  َسيَ  َسَرجُوَلهُ  هللا َيْعصِّ  ﴿َسَ ن

 َعَذاب   هُ َسلَ  فِّيَها َخالِّد ا َنار ا ُيْدخِّْلهُ 

 ُّهِّين ﴾
 .ل16)

 :المبين مالضال  الح م -

 َضالال   َضم   دْ َفقَ  َسَرجُوَلهُ  هللا َيْعصِّ  ﴿َسَ ن

 .ل17) ُّبِّين ا﴾

 :القلب سزيغ مالتةنة الةوعد -

ْ رِّهِّ  نْ عَ  ُيخَالُِّتونَ  ال ذِّينَ  ﴿َفْلَيْحَذرِّ 
َ
 أ

ن
َ
سْ  فِّْةَنة   ُتصِّيَبُهمْ  أ

َ
 َعَذاب   مْ ُيصِّيَبهُ  أ

لِّيم ﴾
َ
 .ل18)أ

 :الوجوب العاعة هذه في ا  م -

 مَِّذا َنة  ُ ْؤ ِّ  َسالَ  لُِّمْؤ ِّن   َكانَ  َسَ ا﴿

ْ ر ا َسَرجُوُلهُ  هللا َقَضى
َ
ن أ

َ
 َلُهمُ  ُ ونَ يَ  أ

ْ رِّهِّْم﴾  ِّنْ  اْلخَِّيَرةُ 
َ
 .ل19)أ

جاء في ةرر الح م  : الرسايات

 سدرر ال لم:

 حرز. العاعة -

                                                           
 12النساء: (  16)

  31األحزاب: (17)

  13النور: (18)

  31األحزاب: (19)
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 العاعة. ت ون العقم قدر على -

 الرجم ميمان على يسةد  -

 العاعة. سل سم مالةسليم

 نتسو. جلمر  نتسو أجلمر أن -

 الةسليم. اإلجالم ةاية -

 مدار التوز الةسليم ةاية -

 النعيم.

 نعم العاعة االنقياد سالخضور. -

 العاعة يل م أن للمؤ ن ينبغي -

 .سالقناعة الورر سيلةحف

 الرضا. العاعة رأس -

 سالرخاء. مالشدة مالرضا عليو -

 عظيم يهّون هللا مقضاء الرضا -

 الرزايا.

 ملى اطلع ستعالى جبحانه هللا ان -

 ينصرسننا شيعة لنا فاخةار ا رض

 لح ننا سيح نون  لترحنا سيترحون

 فينا سأ والهم أنتسهم سيبذلون

 .سملينا  نا أسلئو

B :المحور الثاني: النتائج والفوائد 
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 سالعاعة االنقياد ثمرات فوائد

 :ساالنضباط

 عال ة رجوله سطاعة هللا طاعة أن .1

طِّيُعوا: اإليمان
َ
 نْ مِّ  َسَرجُوَلهُ  هللا ﴿َسأ

 . ل20)ُ ْؤ ِّنِّيَن﴾ ُكنُةمْ 

 جبب   رجوله سطاعة هللا طاعة أن .2

: -سعال جم- قا  الجنةو دخو  في

 َجن ات   ْلهُ ُيْدخِّ  َسَرجُوَلهُ  هللا ُيعِّعْ  ﴿َسَ نْ 

 الِّدِّينَ خَ  ا َْنَهارُ  َتْحةَِّها  ِّنْ  َتْجرِّي

 . ل21)اْلَعظِّيُم﴾ اْلَتْوزُ  َسَذلِّوَ  فِّيَها

 تجعم رجوله سطاعة هللا طاعة .3

 سالصديقين النبيين  ع العبد

 جم- قا  سالصالحينو سالشهداء

ْسَلئِّوَ  َسالر جُو َ  هللا ُيعِّعْ  ﴿َسَ نْ : -سعال
ُ
 َفل

ْنَعمَ  ال ذِّينَ  َ عَ 
َ
  ِّنْ  َعَلْيهِّمْ  هللا أ

 َهَداءِّ َسالشُّ  َسالصِّّدِّيقِّينَ  الن بِّيِّينَ 

ْسَلئِّوَ  َسَحسُنَ  َسالص الِّحِّينَ 
ُ
 . ل22)فِّيقا ﴾رَ  أ

                                                           
 . 1( األنفال: 20)

 .13( النساء: 21)

 . 14( النساء: 22)
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 فيها رجوله سطاعة هللا طاعة .2

 َرجُوَلهُ سَ  هللا ُيعِّعْ  ﴿َسَ نْ : سالتالح التوز

ْسَلئِّوَ  َسَية قِّيهِّ  هللا َسَيخْشَ 
ُ
 ُهمْ  َفل

 . ل23)اْلَتائُِّ سَن﴾

 :هللا لرحمة جبب   سرجوله هللا طاعة .5

طِّيُعوا
َ
 ُ مْ َلَعل   َسالر جُو َ  هللا ﴿َسأ

 . ل24)ُتْرَحُموَن﴾

 جبب   رجوله سطاعة هللا طاعة .1

يَُّها ﴿َيا: سالثبات للقوة
َ
 ال ذِّينَ  أ

 ُةواَفاْثبُ  فَِّئة   َلقِّيُةمْ  مَِّذا آَ ُنوا

 َلَعل ُ مْ  َكثِّيرا   هللا َساْذُكُرسا

طِّيُعوا*ُتْتلُِّحونَ 
َ
 َسال هُ َسَرجُولَ  هللا َسأ

 يُحُ مْ رِّ  َسَتْذَهبَ  َفَةْتشَُلوا َتَناَزُعوا

 . ل25)َن﴾الص امِّرِّي َ عَ  هللا مِّن   َساْ بُِّرسا

: للهداية جبب   سجوله هللا طاعة .7

  .ل26)َتْهَةُدسا﴾ ُتعِّيُعوهُ  ﴿َسمِّنْ 

                                                           
 . 52( النور: 23)

 . 132آل عمران: (24)

 . 21-25( األنفال: 25)

 . 52النور:  (26)
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 هللا فإن   العمم؛ لقبو  جبب   .5

يَُّها ﴿َيا: يقو 
َ
 آَ ُنوا ال ذِّينَ  أ

طِّيُعوا
َ
طِّيُعوا هللا أ

َ
 السَ  الر جُو َ  َسأ

ْعَماَلُ ْم﴾ ُتْبعُِّلوا
َ
هللا  فعاعة ول27)أ

 مةوفيت ا عما  لقبو  جبب   سرجوله

 .سفضله هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B تاريخية المحور الثالث: مواقف: 

 في \ ا عظم الرجو  مطاعة عدم .أ

 أحد:  عركة

                                                           
 . 33محمد:  (27)
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 ملى االنةصار تحو  أحد  عركة في

 الجماعي الةقصير مسبب ه يمة

 المسلمين أنّ  أي. للمسلمين

 الر اة ل ن البدايةو في انةصرسا

 شت عند يبقوا أن يتةرض الذين

  ن الجبهة ظهر ليحتظوا الجبم

 مالغنائم طمعوا سالةسلمو النتوذ

 نحو ستوجهوا  ةاريسهم ستركوا

 الخلف  ن العدس فالةفّ  الساحةو

 سكانر المسلمين فمّ   هجو هو سنّتذ

حد ه يمة
ُ
 تحدثر سقد ذلوو مسبب أ

 عن عمران آ  معض اآليات  ن جورة

 المسلمين  نّ  تلوو اله يمة قضية

 مسبب شديدا   اضعراما   يعيشون كانوا

 عليهم ثقيلة سكانر اله يمةو تلو

 تلو القرآن آيات فجاءت كثيرا و

 ستهديهمو االطمئنان لةهبهم

 ذلو سجبب ه يمةهم جبب سلةتهمهم

 اآلية ملى يصم أن ملى الضعفو

 ْنُ مْ  ِّ  َتَول ْوا ال ذِّينَ  ﴿مِّن  : الشريتة

 جَْةَ ل ُهمُ ا مِّن َما اْلَجْمَعانِّ  اْلَةَقى َيْومَ 
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 أي ول28)َكسَُبوا﴾ َ ا مَِّبْعضِّ  الش ْيَعانُ 

حد  عركة في رأيةموه  ا
ُ
  ن أ

 ستسبب للعدس معض م اجةدمار

 أجبامه له كانر ماله يمة

  ن يعانون هؤالء ف ان س قد اتهو

 الشيعان أزلهم فقد داخليو ضعف

 قد كانوا الةي ا عما  ممساعدة

 ذنومهم أنّ  أيّ  قبمو  ن ارت بوها

 في آثارها تظهر قد السامقة

 أس العس رية الجبهة في الجبهةو

 أس العدس  واجهة عند أس السياجية

  مارجة في أس البناء  مارجة عند

 تجب سحيث سالةرميةو الةعليم

 التهم يجب سحيث االجةقا ةو

 أن يجب سحيث الدقيتو ساإلدرا 

 سيةقدم يقعع كالتوالذ اإلنسان ي ون

 .موجهه الموانع تقف سال

 لم الةي الذنوب هي تلو طبعا  

 ساالجةغتار النصوح الةومة تمحها

                                                           
 .  125( آل عمران: 28)
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 آية هنا  السورة نتس في الحقيقي.

 مصورة المعنى هذا تبين أخرى

 عجب ال يقو  أن يريد القرآن. أخرى

 سساجهةم اله يمة تلقيةم أن م

 هذه فمثم الحربو جبهة في  ش لة

 قبمو  ن حصلر سقد تحصمو ا  ور

يِّنْ : فيقو 
َ
 َ َعهُ  مَ َقاتَ  َنبِّي ّ   ِّنْ  ﴿َسَكل

َ اَمُهمْ  َمالِّ  َسَهُنوا َفَما َكثِّير   رِّمِّيُّونَ 
َ
 أ

 َسَ ا َضُعُتوا َسَ ا هللا جَبِّيمِّ  فِّي

و ل29)﴾الص امِّرِّينَ  ُيحِّبُّ  هللاس اجَْةَ اُنوا

  ن سأ ام م دهاكم الذي  ا أي

 ساليلس مالضعف معض م سأحسّ  ت ل  

حد  عركة في ه يمة م مسبب
ُ
؟ أ

 تعرضوا قد السامقون فا نبياء

 ل نهم الحرب جاحة في أيضا   لحوادث

  ا مسبب سيهنوا يضعتوا لم

 مْ َقْوَلهُ  َكانَ  ﴿َسَ ا: يقو  ثم أ امهمو

نْ  مِّال  
َ
 َنالَ  اْةتِّرْ  َرم َنا َقاُلوا أ

                                                           
 .  121( آل عمران: 29)
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ْ رِّنَ  فِّي َسمِّجَْراَفَنا ُذُنوَمَنا
َ
 اأ

 ا نبياء أ حاب أنّ  أي ول30)﴾...

 في المصائب ساجهوا مذا كانوا

 كانوا المخةلتة سالحوادث الحرسب

 هللا ملى الدعاء ملى يةوجهون

 ذنومنا لنا اةتر ﴿رمنا: سيقولون

 يد  سهذا ول31)أ رنا﴾ في سمجرافنا

 ناتجة سالمصائب الحوادث أن على

 يحةعبها الةي الذنوب عن أجاجا  

 .الذنوب قضية هي تلو. اإلنسان

 في المؤ نين أ ير طاعة عدم .ب

  تين:

 جتيان أمي من  عاسية رأى لّما

 على علي اإل ام جيش انةصارات

  الو القائد  نه قرب سقد جيشهو

 من عمرس دعا  جموعةهو  ع ا شةر

 هذه أ ام للوقو  خّعة ملى العاص

 .االنةصارات

                                                           
 . 127( آل عمران: 30)

 ( نفس اآلية السابقة. 31)
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 حيث مخدعةو العاص من عمرس فقام

 المصاحف رفع ملى  عاسية جيش دعا

 أنّ  ذلو س عنى الر احو أجّنة على

 ذلو  ن أراد مينناو ح ما   القرآن

 وعلي اإل ام أ حاب يخدر أن

 اإل ام سيدعون القةا  عن ليقتون

 .القرآن ح م ملى علي

  قاتم ألف عشرين زهاء جاء سفعال  

 على جيوفهم حا لين اإل ام جيش  ن

  ن جباههم اجوّدت سقد عواتقهمو

 القّراء  ن عصامة يةقّد هم السجودو

 معدو فيما خوارا  ارسا الذين

: المؤ نين مإ رة ال ماجمه فنادسه

 هللا كةاب ملى القوم اجب عليو يا

 قةلنا كما قةلنا  سمالّ  ُدعيرو مذا

 لم من لنتعلّنها هللا فو عّتانو امن

 .تجبهم

  ن أحتّ  مّني وهللا عباد: » فقا 

  عاسية سل ن هللاو كةاب ملى أجاب

  عيط أمي سامن العاص من سعمرس
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 سمّني قرآنو سال دين مل حاب ليسوا

 أطتاال    حبةهم  ن مو مهم اعر 

 ا طتا  شرّ  ف انوا رجاال و س حبةهم

 ُيراد حتّ  كلمة مّنها الرجا و سشرّ 

 رفعوهاو  ا هللاس مّنهم ماطمو مها

 مهاو يعملون سال يعرفونها مّنهم

 سالم يدةو سالوهن الخديعة سل ّنها

 جاعة سجماجم م جواعدكم أعيرسني

 سلم  قععهو الحتّ  ملغ فقد ساحدةو

 الذين دامر يقعع أن مالّ  يبت

 «.ظلموا

 أّس  أنا سيح م: »لهم قا  ثمّ 

 أجاب َ ن سأّس  وهللا كةاب ملى دعا َ ن

 .ل32)...«مليه

 ا شةر ملى فامعث: قالوا

  بيحة ا شةر كان سقد ليلتيوو

 عس ر على اشر  قد الهرير ليلة

 على فل ّرسا ليدخلهو  عاسية

 في المؤ نين أ ير سكان رأيهمو

                                                           
 . 533ص 2( بحار االنوار ج32)
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 ثالث ال خيارين أ ام الموقف هذا

 :لهما

 ذلو س عنى مالقةا و المضي ر1

 سجيش جيشه أرمار ثالثة جيقاتم أّنه

 .الشام أهم

 أقمّ  سهو مالةح يم القبو  ر2

 .خعرا   الشّرين

 مالةح يم القبو  كان سه ذا

 خيار ال قاهرة لظرس  حةمية نةيجة

  عصية عن نةجر المؤ نين   ير

 . المؤ نين الجيش   ير
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اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق 

 51..................................المقدسات...................

 

 القرآن ال ريم. -1

 »ةرر الح م سدرر ال لم  -2

 .« ح م   ير المؤ نين

 البالةة.نهج  -3

 العين للتراهيدي. -2

  جمع البحرين للعريحي. -5

 المعجم الوجيط. -1

عشر  االثنيجيرة ا ئمة  -7

 لهاشم  عرس  الحسني.

من  إلمراهيمالغارات  -5

  حمد الثقتي.

شرح نهج البالةة المن أمي  -4

 الحديد.

 

 

 

 

 «رسرررهررررالت»

المحرررررررررررررررررررررررررررررور ا س : 

.............................الةلجررررريس
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 3.......ص

تمهيرررررد...............................

 3ص...........

 المبحث ا س : 

العّاعرررررة فررررررر ا  رررررر سسجرررررود 

 2ص.........................الجهرررررررررة

 المبحث الثاني: 

أهّمي رررررررررررررررة النظرررررررررررررررام 

 1ص...................ساالنضررررررررررررباط

 المبحث الثالث:

 اآليررات القرآنيررة فرري العاعررة ساإلنقيرراد 

 24ص.....................

 المحور الثاني: 

 النةائج سالتوائد: 

فوائررررد ثمرررررات االنقيرررراد سالعاعررررة 

 32ص........ساالنضرررررررررررررررررررررررباط

المحرررررررور الثالرررررررث:  واقرررررررف 

 35ص.................تاريخيرررررررررررررررة

المصررررررررررررررررررررررررررررررررررادر 

............................سالمراجرررررع

 21ص..

..............................التهررررررس

 22ص.........
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