
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 العراق و العراقٌٌن تارٌخ و حضارة

                 التميمي االستاذ الدكتور سعد عبد الحسٌن ناجً

ٌمر الشعب العراقً فً الوقت الحاضر فً حالة االنكسار النفسً فأصبح ٌحس 

الحضارة و نسً ان الحضارة االنسان العراقً و كأنه ٌعٌش على هامش 

االنسانٌة هو اصلها و هو الذي علم الناس الحرف و الكلمة و الكتابة و هو اول 

من سن القوانٌن و المسالت و اول من تحضر و علم االنسانٌة معنى الحضارة 

و تكتب و تتكلم . و نسً االنسان العراقً بأن شعوب العالم  تقرأ علمها كٌفو

بالحضارة الفرعونٌة و  اذا كانت تفخر بحضارة واحدة كما ٌفخر المصرٌون

بالحضارة الرومانٌة اما  ٌفخر االٌرانٌون بالحضارة الفارسٌة و االوربٌون

شعب العراق فهو ٌفخر بأربع حضارات سادت ثم بادت كالحضارة السومرٌة 

و االكدٌة و البابلٌة و االشورٌة ... اذن هذه المحاضرة عبارة عن محاولة 

بلسم على قلوب العراقٌٌن بنفسه و لتكون  متواضعة العادة ثقة الشعب العراقً

لتعٌد لهم الثقة بأمكانٌة  اٌصال الماضً التلٌد بالمستقبل السعٌد بأذن هللا تعالى 

ٌفخروا بها  . بهذه المحاضرة سنتكلم عن محطات تارٌخٌة ٌحق للعراقٌٌن ان 

 و هً كما ٌلً : 



الذي اشارت  (نبٌنا ادم )علٌها السالمالمحطة االولى مع ابو البشرٌة  -1

انه اول من وطأ ارض العراق بل و ذهب معظم المصادر التارٌخٌة 

بعض المفسرٌن الى ان نبٌنا ادم )علٌه السالم( كان ٌسكن جنة ارضٌة و 

لٌست جنة االخرة التً فٌها الخلود الدائم . الجنة باللغة ٌعنً البستان و 

لرافدٌن و كلمة كان هذا البستان بٌن النهرٌن دجلة و الفرات اي وادي ا

اهبطو منها ٌعنً انزال من الشمال الى الجنوب فهبط ادم )علٌه السالم( 

على فً جنوب العراق لتنطلق من هذه المنطقة الحضارة االنسانٌة 

االب الثانً للبشرٌة كان اٌضا ٌسكن  )علٌه السالم( حاالرض . نبٌنا نو

ارض العراق فهو عراقً كان بٌته فً مسجد الكوفة . مسجد الكوفة 

بٌت نبً هللا نوح )علٌه السالم ( و من هنا فار التنور و  كان هو الٌوم

. و قٌل انه اثناء الطوفان انكشفت جثة نبً هللا ادم )علٌه حدث الطوفان 

جبل ابً قبٌس فً الحجاز فأمر هللا السالم( الذي دفن فً كهف فً 

فأرجعها تعالى نبٌه نوح )علٌه السالم( ان ٌأخذها فً السفٌنة معه 

ر لحدا له و لحدا اخر لالمام فللعراق و دفن فً النجف االشرف و ح

علً )علٌه السالم( .و لهذا نحن الٌوم عندما نزور االمام علً )علٌه 

االمام الصادق )علٌه السالم( السالم( نقول له بالزٌارة المروٌة عن 

السالم علٌك و على ضجٌعٌك ادم  و نوح و جارٌك هود و صالح . 

الضجٌع الذي ٌجاور بالمنام اذن ادم و نوح مدفونٌن بنفس ضرٌح االمام 

علً و اما النبٌٌن هود و صالح علٌهما السالم فمدفونان بوادي السالم 



البشرٌة ادم و نوح  اءمتر عن الضرٌح المقدس . اذن اب 444على بعد 

 .علٌهما السالم عراقٌون و اجسادهم الطاهرة . مدفونة بأرض العراق 

 

 

 

فهو عراقً ولد فً  المحطة الثانٌة مع ابو االنبٌاء ابراهٌم ) علٌه السالم(-2

ر اكبر طواغٌت عصره و هو الملك النمرود الذي حكم االرض بابل و عاص

كلها . التارٌخ ٌقول ان االرض حكمت اربع مرات من قبل شخص واحد عبر 

التارٌخ البشري و هم حاكمان عادالن و هما سلٌمان )علٌه السالم( و ذي 

القرنٌن )علٌه السالم( وحاكمان جائران و هما النمرود و نبوخذ نصر و هما 

النمرود ادعى الربوبٌة و واجهة ابراهٌم )علٌه السالم( لوحده و ٌان . عراق

كسر االصنام و لذلك ورد باالٌة ) ان ابراهٌم كان امة( ابراهٌم لوحده مثل 

دور امة االٌمان مقابل امة الكفر . و لذلك حكموا علٌه بالحرق فأعدوا محرقة 

عالى جعل النار بردا و سالما و لكن هللا تمنجنٌق الهائلة و رموه بالنار بواسطة 

ٌجب على كل عراقً ان ٌحفظه فقد  . و هنا ورد حدٌث شرٌفعلى ابراهٌم 

قال رسول هللا )صلى هللا علٌه ة اله( لقد هم جدي ابراهٌم ان ٌدعوا على اهل 

العراق فأوحى هللا علٌه ال تفعل فأنً جعلت خزائن علمً فٌهم و انزلت 

ن ٌتصفون بالعلم و الرحمة القلبٌة و هذا تشرٌف العراقٌو الرحمة فً قلوبهم .



 اهٌم ٌلقب بأبو االنبٌاء فمن ابنهعظٌم من رب العزة و الجالل لهذا الشعب . ابر

ء بنً اسرائٌل و انبٌااسحاق من زوجته سارة انحدر ٌعقوب و من ٌعقوب كل 

 حتى موسى و عٌسى علٌهما السالم . و من زوجته هاجر ولد نبً هللا اسماعٌل 

اله( خاتم االنبٌاء و وو من نسله انحدر سٌد البشرٌة محمد )صلى هللا علٌه 

 المرسلٌن . اذن اصل رسول هللا )صلى هللا علٌه و اله( و ال بٌته هو العراق و 

لهذا عندما سؤل االمام علً )علٌه السالم( من اٌن انتم ؟ قال )علٌه السالم( 

 نحن من كوفان من انباط العراق ....

 

 المحطة الثالثة هً محطة نبً هللا ٌونس )علٌه السالم(-3

الذي بعث فً نٌنوى شمال العراق و هً محافظة الموصل الحالٌة بعث ٌونس 

 هعام و لم ٌؤمن ب 34الف ٌسكنون نٌنوى و لبث فٌهم  144الى )علٌه السالم( 

عوا على اال اثنان و هما تنوخا العابد و روبٌل العالم . اقترح علٌه تنوخا ان ٌد

القوم اما روبٌل فقال انً امل فٌهم ان ٌؤمنوا بعد حٌن . دعى ٌونس )علٌه 

فرحل عنهم مع تنوخا و اما روبٌل فطلب السالم( علٌهم و بدأت بوادر العذاب 

     منمنه ان ٌبقى مع القوم لعلهم ٌرجعون عن كفرهم . لما نزل العذاب 

م ان عذاب و نقمة هللا تعالى  السماء و المطر و الرٌاح و الصواعق علم القو

 نازلة علٌهم فأجتمع اهل الحل و العقد الكبار و قالو ان هذا هو العذاب فلنذهب 

 



 

 

سألوا روبٌل فقال لهم نعم انه عذاب هللا مثل . ؟؟الى روبٌل لٌعلمنا ماذا نعمل 

. قالوا له ماذا نفعل لرد عذاب هللا العذاب الذي نزل على قوم عاد و ثمود 

 هنا علم العراقٌون العالم اجمع كٌف ٌتصرفون اذا نزلت نقمة هللا ..؟؟تعالى 

... قال لهم اخرجوا جمٌعا مع حٌواناتكم و انتشروا على قمم الجبال حول 

 ) ان هللا ال العظٌم عندما قال هللانٌنوى و ادعوا هللا و توبوا الٌه ... و صدق 

 سورة الرعد . ففعل الجمٌع ذلكٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما بأنفسهم ( من 

 89فتوقف عنهم العذاب و ارجع هللا لهم نبٌهم و تمت نعمته علٌهم فورد باالٌة 

) و كم من قرٌة امنت فنفعها اٌمانها اال قوم ٌونس لما امنوا سورة ٌونس : 

. االمام  كشفنا عنهم عذاب الخزي فً الحٌاة الدنٌا و متعناهم الى حٌن (

( قال لم ٌرد هللا العذاب عن قوم بعد ان نزل فٌهم اال قوم الصادق )علٌه السالم

انهم عراقٌون عرفوا كٌف ٌوقفوا عذاب الرب و غٌروا انفسهم لٌغٌر  ٌونس .

قال : هللا تعالى لهم حالهم . و صدق امٌر المؤمنٌن علً ) علٌه السالم( عندما 

اقترفوها الن هللا لٌس  و ال بذنوب عنهمل ازما كان الناس فً خفض عٌش ف

بظالم للعبٌد ... و لو انهم رجعوا الى هللا بصدق من نٌاتهم لرد الٌهم كل شارد 

 و اصلح لهم كل فاسد .

 



 

 

. و هنا ٌبرز لنا  المحطة الرابعة خالل العصر االسالمً -4

 اختٌار االمام علً )علٌه السالم( للكوفة من ارض العراق عاصمة لالمة

االسالمٌة . فلقد قام االمام ) علٌه السالم ( بنقل عاصمة الخالفة االسالمٌة من 

دولة بعالم الٌوم كانت تحت لواء  52المدٌنة الى العراق فأختار العراق من بٌن 

الذي  انه تشرٌف لالرض و تشرٌف لشعب العراقالخالفة االسالمٌة انذاك ... 

العراق انً لم اتً العلمكم و لكن اتٌت  ٌا اهلقال االمام )علٌه السالم( فٌهم 

. ان االمام علً )علٌه العلم الناس بكم . اي سوف اجعلكم اساتذة للعالم اجمع

السالم( اختار شعبا فٌه من المواصفات و العاطفة و الوفاء و الحب المفرط و 

التمسك بالعقٌدة ما ٌجعله ٌنفرد عن شعوب العالم اجمع . علم االمام ان شعب 

اق سٌحفظه فً قلبه و ٌحافظ على مدرسة اهل البٌت بكل وجوده و سوف العر

ٌثبت للمحن و االحن و ٌنقل هذا الحب من جٌل الخر من كابر الى كابر دون 

كلل او ملل ... و فعال رأٌنا بالتارٌخ ان مدرسة اهل البٌت انتشرت فً شعوب 

مها عدٌدة و خاصة شعوب المغرب العربً و على رأسها مصر التً حك

 الفاطمٌون و بنوا فٌها جامع االزهر الشامخ لٌومنا هذا . و لكن هذه الشعوب 

 

 



 

مدرستها و عافت تشٌعها و لكن شعب العراق كان عندما ضغط علٌها بدلت 

ال ٌزال ٌدفع ثمن الحب لهذه المدرسة العظٌمة التً اغنت الفكر االسالمً و و

ٌهم السالم كانوا ٌحومون على االنسانً . و لهذا نرى ان ائمة اهل البٌت عل

ارض العراق . فال غرابة ان ارض العراق تشرفت بأجساد ستة من ائمة اهل 

و هم االمام علً )ابو االئمة( علٌهم السالم و االمام الحسٌن البٌت علٌهم السالم 

حسن العسكري علٌهم )علٌه السالم( و االمام الكاظم و الجواد و الهادي و

 ة ان ارض العراق تشرفت بوالدة االمام الحجة ابن الحسنالسالم . و ال غراب

االمام الثانً عشر علٌه السالم فقد ولد فً محافظة صالح الدٌن على ارض 

االمام الحجة صاحب  بأرض العساكر .... ىسامراء التً كانت حٌنها تسم

ولد و هو االمام مالالعصر و الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدى هو عراقً 

و المدٌنة . اذن من بٌن اثنا عشر امام سبعة االوحٌد الذي ولد خارج الحجاز 

منهم بالعراق و اربعة منهم فً ارض المدٌنة وهم االمام الحسن و السجاد و 

الباقر و الصادق علٌهم السالم و واحد منهم فً ارض خراسان و هو االمام 

و مشهده فً مشهد بأٌران ... علً ابن موسى الرضا )علٌه السالم( 

مرة . و  12االحصائٌات القرانٌة تشٌر الى ان كلمة امام بالقران الكرٌم تكررة 

ما بٌن االئمة االثنا عشر سبعة منهم ٌشرفون ارض العراق . انها حقا ارض 

 ا----- االنبٌاء و االولٌاء

 



 

 

لسؤال الذي ٌطرح نفسة هنا هل نبقى نحن الٌوم واقفٌن ا

الل الماضً ؟ ام ننطلق من ماضٌنا التلٌد الى على اط

 حاضرنا و مستقبلنا السعٌد و المجٌد بأذن هللا تعالى ؟

 شمخ من جدٌد :نو اذا كانت اجابتنا باالٌجاب فعلٌنا ان نقوم بما ٌلً ل

 119. اقرأ االٌة  علٌنا ان نعلم ان االختالف سنة من سنن هللا باالرض -1

و لو شاء ربك لٌجعل الناس امة واحدة و ال من سورة هود )  118و 

اال من رحم ربك و لذلك خلقهم و تمت كلمة ربك  Oٌزالون مختلفٌن 

 ( المألن جهنم من الجنة و الناس اجمعٌن

 و لذا قال الحكماء الغربٌون ان التنوع من منكهات الحٌاة 

varieties are the spices of the life 

 .   unity in diversity و ان الوحدة فً التنوع

 

 

 



 

 

و التنوع ٌخلق حالة تنافس و ٌعطً المشهد جمالٌة مهمة الدامة حركة 

 الحٌاة فالماء الراكد دائما ٌتعرض للفساد .

 

... فالختالف ال ٌفسد  علٌنا ان نتعلم فن التعاٌش مع وجود االختالف -2

للود قضٌة و نحن اخوة تجمعنا االخوة االنسانٌة اوال و اخوة الوطن ثانٌا 

و اخوة الدٌن ثالثا و اخوة العٌشة المشتركة بالمنطقة و ان عشرة اربعٌن 

رحم اي قرابة كما جاء بالرواٌات ... اذن اذا فقدنا اخوة  ةٌوم صل

دٌدة من عٌن تبقى لدٌنا انواع الطائفة او اخوة العشٌرة او اخوة الد

  االخوة الكافٌة للتعاٌش بحب و وئام

و  ان نعلم جمٌعا ان النزاع فٌه فشل و ذهاب للقوة لجمٌع االطرافعلٌنا  -3

...  و ال تنافروا فتفشلوا و تذهب رٌحكمندرك بذلك سر االٌة الكرٌمة ) 

البغً  و ٌغري االعداء بنا جمٌعا . و من سل سٌفالنزاع ٌذهب القوة ( 

 قتل فٌه كما قال االمام علً )علٌه السالم( .

 

 

 

 



 

 

فقد قال رسول هللا )صلى هللا  علٌنا جمٌعا ان نترك التعصب والعصبٌة -4

علٌه و اله( عنها دعوها فأنها نتنة ... و قال من مات و فً قلبه مثقال 

... و لما سؤل ٌا رسول هللا ذرة من عصبٌة حشر مع اعراب الجاهلٌة 

)العصبٌة صلى هللا علٌه واله( : )صلى هللا علٌه واله( ما العصبٌة فقال 

. التعصب للوطن او ان ترى شرار قومك افضل من خٌار قوم اخرٌن ..

المذهب او الدٌن او العشٌرة او المنطقة كلها مرفوضة باالسالم . 

زه و الكفاءة و التارٌخ باالنتخابات علٌنا ان ننتخب االفضل و االن

النظٌف . ال ننتخب فالن النه من طائفتً او عشٌرتً او منطقتً ... و 

امانة علٌنا ان نضع بالصنادٌق اسماء االمناء و ان لنعلم ان االنتخابات 

الدٌن االمانة فعلٌنا جمٌعا ان ال نضٌع االمانة . الشعب االمرٌكً فٌه 

انت بٌنهم حروب سنٌن % و ك69% و البٌض 32السود و ٌمثلون 

طوٌلة ... و لكن مع تغٌر الثقافة و تعاضد اجهزة االعالم و التربٌه 

و  44والتعلٌم نزعوا هذه العصبٌة و انتخبوا اوباما و هو الرئٌس رقم 

هو اسود اللون و هو الرئٌس االمرٌكً الوحٌد ذو البشرة السوداء . 

لعراق ٌستطٌع الشعب هكذا ازالوا العصبٌة . بهذا الجو الدٌمقراطً با

ت العراق لٌعٌدوا االواعً ان ٌشخص االمناء و الشرفاء و ٌجعلهم ساد

مجده التلٌد و لٌشمخ العراق و العراقٌون كما ٌشمخ نخل العراق و 



العراق كنخلة قد ٌنحنً قلٌال امام الرٌاح العاتٌة لكنه سٌعاود الشموخ 

 من جدٌد بأذن هللا تعالى 

م ان العراق من شماله لجنوبه مطرز الحظ اخً القارئ الكرٌ

باالضرحة و المناطق الدٌنٌة لالنبٌاء و االولٌاء . ففً ارض نٌنوى 

و نبً هللا  شٌت موصل الفٌحاء ٌوجد مرقد نبً هللا ٌونس )علٌه السالم( 

و جرجٌس علٌهم السالم .. و فً الحلة ٌوجد مرقد نبً هللا اٌوب )علٌه 

بً هللا ادم و نوح و هود و صالح و ذي السالم( و بالنجف ٌوجد مرقد ن

الكفل علٌهم السالم ... و هنالك رواٌات كثٌرة تشٌر الى ان ارض 

العراق قد تشرفت بوالدة السٌد المسٌح )علٌه السالم( . فعندما احست 

مرٌم )علٌها السالم( بالوالدة امرها هللا تعالى بالخروج من بٌت المقدس 

دة ... خرجت خارج المسجد فطوى النه بٌت عبادة و لٌس بٌت وال

االرض لتلد الولٌد على ارض العراق كما قالت بعض الرواٌات و  هاتحت

التً اسنده اثبات ذلك بعدم وجود نخٌل فً بالد الشام )فهزي الٌك بجذع 

النخلة ٌساقط الرطب ..( كما ورد باالٌة الكرٌمة هذه النخلة المباركة 

ن تطوى لمرٌم االرض لتضع هً رمز ارض العراق . و ال غرابة ا

طفلها المبارك على ارض مباركة مثل ارض العراق . فهً ارض خٌر 

  و نماء ... ارض االنبٌاء و االولٌاء ... 

 

 

 



 

 

قٌل ان صحابة رسول هللا )صلى هللا علٌه واله( سألوه سؤال فقالوا : ٌا  

اطلبوه فً رسول هللا من اٌن نطلب الخٌر قال )صلى هللا علٌه واله( 

المدٌنة ... فقالوا و ان انتهى خٌر المدٌنة قال )صلى هللا علٌه واله( 

اطلبوه فً الشام ... قالوا و ان انتهى خٌر الشام قال )صلى هللا علٌه 

 قال رسولواله( اطلبوه فً العراق ... فقالوا و ان انتهى خٌر العراق 

ان فً العراق خٌر   (صلى هللا علٌه والههللا )

 ال ٌنتهً الى ٌوم القٌامة ... كثٌر

رفعتا ان ٌكون المصلح النهائً  نو ٌكفً العراق شموخا وٌكفً العراقٌٌ

نعم االمام  . للبشرٌة عراقٌا و سٌحكم من ارض العراق العالم بأسره 

 المهدي الحجة ابن الحسن و اسمه محمد بن الحسن بن علً الهادي

علٌهم السالم عراقً ولد بالعراق و سٌحكم من ارض العراق من الكوفة 

لٌصبح العراق عاصمة للعالم اجمع . و لهذا قال االمام الصادق ) علٌه 

سٌأتً زمان ٌكون فٌه اهل العراق اسعد : السالم ( 

عندما ٌحكم ابن العراق العالم بأسره و ٌصبح  . اهل االرض

اسٌاد العالم ... فعلى العالم ان ٌحسن االدب العراقٌون لتشرفهم باالمام 



االٌات  عند التعامل مع العراق و العراقٌٌن و عند ذاك سٌتحقق مصداق

و نرٌد ان نمن على الذٌن استضعفوا فً االرض القرانٌة التالٌة : ) 

و لقد كتبنا فً الزبور من ( و االٌة ) فنجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثٌن

 ٌرثها عبادي الصالحٌن ( بعد الذكر ان االرض 

ابن العراق و العراقٌون و المؤمنون اٌنما كانوا سٌرثون االرض و 

ٌنشرون العدالة االلهٌة على ارض المعمورة و ٌحققون وعد هللا و ال 

 ٌخلف هللا تعالى وعده .

علٌنا جمٌعا ان نفتح فً قلوبنا ابواب الحب و االمل بالمستقبل المجٌد -5

المسٌح )علٌه السالم( امام اعٌننا على الدوام حٌث و لنضع قول السٌد 

ابنوا فً قلوبكم بٌوتا من االمل و اشكروا على قال : 

االمل رحمة المتً و . و قال رسول هللا )صلى هللا علٌه و اله(  الدوام

لواله لما ارضعت مرضعة رضٌعها و لما سقى صاحب غرس غرسة 

سالم( ٌقول االمل رفٌق مؤنس ... و االمام امٌر المؤمنٌن علً )علٌه ال

 ان لم تبلغه فقد استمتعت به ...

و لقد علمنا النبً ٌعقوب )علٌه السالم( الثبوت على االمل عندما صبر 

فً صدره االمل  ق ولده ٌوسف و لم تنطفً جذوةعشرٌن عاما على فرا

 و وضع امامه صورة تجمعه مع ٌوسف و بقٌة ابناءه و استمر بالدعاء 

 

 



 

 

له الصورة و قالها الوالده انه ال ٌٌأس من روح هللا اال القوم  ان ٌحقق

الكافرون ... و بالفعل تحقق له الحلم و اجتمع مع ابنه و بقٌة ابنائه ... و 

 صدق رسول هللا )صلى هللا علٌه و اله( عندما قال تفائلوا بالخٌر تجدوه

مع علٌنا ان كأفراد و نحن كمجتان نتفائل بالخٌر دائما نحن  . نعم علٌنا

نزرع بقلوبنا بذور التفائل و نقلع ما فٌها من بذور الٌأس . علم التنمٌة 

 بقانون الجذبما ٌسمى الك البشرٌة الحدٌث اثبت بأن هنا

( Attraction Law فكما ٌجتذب المغناطٌس برادة الحدٌد فأن البث )

او للمجتمع ككل سوف ٌجذب الٌه الخٌر ال  االٌجابً المتفائل لالنسان

محالة ... بثك االٌجابً ٌجذب االمور االٌجابٌة اما البث السلبً المتشائم 

و هللا فسوف ٌجذب الٌك او الى المجتمع السلبٌات و المشاكل . 

عبدي بً فلٌظن ظن :)انا عند حسن تعالى ٌقول 

 تعالى ال علٌنا ان نحسن الظن باهلل و هللاعبدي بً ما ٌشاء (

فما اصابنا من خٌر من هللا تعالى و ما اصابنا من سوء ٌنزل اال الخٌر 

 فمن اٌدٌنا 

 

 



 

 

 

. و لنعلم اٌضا ان التفائل من الرحمن و التشاؤم من الشٌطان ... و ان 

كما قال رسول هللا المجتمع المتشأم مجتمع كسول مهموم حزٌن بائس و 

مجتمع بالكسل ابتلً بالهم ...اما ال)صلى هللا علٌه و اله( من ابتلً 

... اذن لنرفع متسامح مؤمن  ال منفتحالمتفائل فانه مجتمع نشط فع

 التفائل شعارا و لنقول جمٌعا 

  فقد طال افتقادنا المور عدٌدة        هٌا ٌا اخوتً نسعى لحٌاة جدٌدة 

فلنكن واثقٌن بالمستقبل المشرق و سنبنً جمٌعا بلدا ٌحق للجمٌع ان 

فخرون به . اللهم انا وجدناك كما نحب فأجعلنا كما تحب ... اللهم غٌر ٌ

حالنا الى احسن حال انك على ما تشاء قدٌر و باالجابة جدٌر و الحمد هلل 

 رب العالمٌن .
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