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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
مبااااا لن العاااارال مقباااا  ذلااااع التريااااري  ان هللا بعاااااشر رل نااااا ماااان ا ناساااا  لن  نشاااار 
لإلخاااومل ا اااؤمنر اااخااارمل اأخاااريمل الاااا للقاهاااا ا رظاااا الااا      اااة هللا الع  اااع ا ماااام 

حااوا العاارالر والاااف تباا  و ابااا  ( درظابااا لذلااع هللا ) السااي  د اا  ا ساااي  الشااريا  
 . ه 1422شهر رمضان ا بارك  27خب سة لايمر ل  يف ليلة 

كاان العاارال ماان لكاام اهت اماات ا مااام الشااريا   الراحاا ر وتا  للاا  الع  اا  ماان 
الكت  ولص ر ذشرات البياانت وللقع لكثر من مائاة داخارمل حاوا العارال والشاع  

 مواتف  البطولية يف القضية العراتية. العراتي ا  لومر مضا اً إش
ذااا م مشاكلة العارال منااهت با اايعا وبفاذا  مااا بطوراعاا لكثاار  ا ماام الشاريا  

مااان  سااار ذاماااار  قااا  رلة لذ ااا مل ا ر اااة النسااابية بتقاااو  يف العااارالر و ااا  دلهاااا 
م لذ اا مل البااؤل وال  كتابور ااة ورلة ا  قااكرت العسااكر ة ا تواليااة وهااي بقااوم بتحطااي

 العرال وبقطيع ر لهتلف حبث و ب  و رك بقوملر ثقا يا واظت اذيا وسياسيا.
وتا  حاهتر يف الكثااري مان مواتفاا  وكتاربا  ماان الا  كتابورايت الااا لخاهتت اأ اا   
الرا لااة بقاافق وااار واسااات ر يف دذاام القضااية العراتيااة وداولاااة إ قاااا الشااع  ماان هاااهتا 

 الكابول الطو  .
يف كتاربا  القاورمل ا ساتقبلية للحكام يف العاارالر ( رهتا ل ساا) طار  ا ماام الراحا 

 فاااي  اااااا بطبيااااق القاااوا ر رلة خاااارورمل بطبيااااق القاااوا ر ا سااااكميةر حيااااث إن هااااهته 
القااوا ر ا يو ااة بتوا ااق مااا  طاارمل ا  سااان وبااتكسم مااا مقااا   وبسااه  ذلياا  حياباا ر 

ر ( ا لاامام) وتااا ون( اأر  هلل و اان ذ رهااا) ر وتاا ون( الساالم والكذناا ) مثا  تااا ون
 . ( النال مسلطون ذلع لمواوم ول فسهم) وتا ون
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خاارورمل لن  ااتم بطبيااق القااوا ر ا سااكمية بشااك  قااو    لن  طبااق  ك ااا طاار 
بعضااااها و اااا ك الاااابعا اوخاااارر  ااااتن القااااوا ر ا سااااكمية مت اخلااااةر ول ضااااا  باااا  ماااان 

  فه وا ثقا تها.الت رج يف التطبيق حىت  ستطيا النال لن  تكيفوا معها و 
ويف  اااا ا كاام والسياسااة رلة خاارورمل وظااود ا اارايت ا سااكمية حيااث اذتمهااا 
لسااااال بقاااا م ا  سااااان وبطااااورهر وتااااااحل اين ا سااااكم لر   يااااا ا اااارايت ا  سااااا ية 
ماذ ا اارمات وهي تليلة.. وتااحل اين ا كومة ا سكمية يف العارال  با  لن بساتن  

ا نبثقاااة مااان الشاااع ر وهاااهته القااا رمل بعت ااا  بشاااك  لساساااي ذلاااع إش القااا رمل الواتعياااة 
وظاااود اأحاااماب وا ن  ااااات وا ؤسساااات ال سااااتور ة والعشاااائر العراتيااااة يف  ااا    ااااام 
التع د ااةر حااىت بتنااا ا اأحاااماب بكفاااسمل وبراتاا  ا كوماااة لكااي  بنحاار . مضاااا ا 

 ات ال ولياااة إش خااارورمل ا ااااا سياساااة الكذنااا  والعفاااو العاااام وحسااان ا اااوار وا عاهااا
 وا ستشارمل يف ا كم.

   ر تاااا  الاااا بسااااتن  بشاااك  لساسااااي ذلاااع تضااااية ويف اجملااااا ا تتقاااااد  طااار 
ذاااام ا ذت اااااد ذلااااع القااااناذة الوطنيااااة وبقو تهااااار وبطااااو ر المراذااااة ( ا كتفاااااس الااااهتاي)

والثااااارومل ا يوا ياااااةر والاااااف  ذطااااااس حر اااااة الع ااااا  والت اااااارمل والقاااااناذة والمراذاااااةر ك اااااا 
لة اتتقاااد ة مه ااة وهااي الوظااود الكثياا  لل ااو فر الااهت ن  ع لااون يف مشااك انتاام

ظهاااااا  ال ولاااااة ول لااااابهم  ع ااااا  يف و اااااائ  هامشاااااية  بنفاااااا الشاااااع ر بااااا   عقااااا ون 
اأذ ااااا و عرتلوواااا و ساااتهلكون ميما ياااة ال ولاااة ولماااواا الشاااع ر  كبااا  مااان بقلااايلهم 

ة ذلاااع ساااري الع ااا  و و ااا  لذ ااااوم إش ا ؤسساااات اااصاااةر ولماااا ال ولاااة  هاااي مشااار 
وذاا م اارا اا    لن بتاا خ  يف كاا  شاايس. إش  ااري الااف ماان اأطروحااات الااا براهااا 

 و ريها.( إاا تام ا سكم يف العرال) يف كتاب  القيم
وهااهته اااخاارمل ذلااع صاارر ح  هااا  توااا  تااو  ذلااع مباحااث هامااة ظاا اًر وتاا  

 و( ل بعا  حامب البعااثالعارا) طبعا  مان تبا  يف إ اران والكو ا  ولبنااان  ا  ذناوان
 .( العرال بع  ص ام)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 . ( 1) ا    هلل رب العا ر وصلع هللا ذلع د   و ل  الطاهر ن
مرل  َ تاا هللا بعاشحل  ا َُّنِْلي ََلُمْم َخيمْ ما َُّنِْلمي َوال ََيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأَّنَّ ْم ِإَّنَّ ِْ ْنْمُفِسم

ِْيل  ََلُْم لِيَمْزداُدوا ِإْْثاً َوََلُْم َعذابل ُم
 (2 ). 

 إش إخوا نا العراتير اأذماس يف شىت لااس العامل. 
 السكم ذليكم ورمحة هللا وبركاب .

  خيفااع ذلاايكم لن العاارال معاارو  رلتباا ار واأوخاااا اأخااريمل يف ذراتنااا ا اار   
ن الرارب  ر ا  ببا    الن اام ا ااكم يف العارال إش   اام  خارر  قا ام كاان بوذم إش ل

ذباا اً واام وهاام الااهت ن ظااايوا باا  واليااوم  ر اا ون بب  لاا  بع ياا   خاارر إا لن هااهته ساانتهم 
 ودلهبم يف إدارمل سياسة العرال.

 ويف ب ا ااة  اايس البعثياار إش ا كاام تاااا و  اار ال اخليااة( 3)  عناا ما كنااا يف العاارال
حل ظئنا إش العرال بقطار ل كلوا لمر كير وإثار اااذي لككما  ( صاحل السع  ذلي )

تلااا   ااان كاااان حاااو  مااان اأصااا تاسحل إ ااا  مل  اااهتكر ا قيقاااة بكاملهاااار ولرد ااا  معلقااااً 
 ذلع ككم   قل حل ب  لوم ظايوا بقطار ل كلوا لمر كي إسرائيلي.

 نحل في الواتا لن ص ام ليا إ  ذب اً للررب ظايوا ب  أمر 

                                                        
حل ل  تبا  (  ه1422شاهر رمضاان ا باارك  27) يف ليلاة( لذلاع هللا درظابا ) خر داخارمل رللراة العربياة للقاهاا ا ماام الشاريا  ههته  ( 1) 

 و اب  خب سة لايم.
 .178سورمل  ا ذ رانحل ( 2) 
 .( لكي  و ااا لخرظنا من العرا) مكرها. ا  ر كتاب  ه1391من العرال ذام ( ت ل سره) هاظر ا مام الراح ( 3) 
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 .( 4) اأواحل إا ا العراتير أوم حاربوا بر طا يا يف ثورمل العشر ن ا عرو ة
 الثاينحل ا ستيكس ذلع خريات العرال.

 ق  كان لمح  حسن البكر هو ا ااكم ساابقاًر ج ظااس صا امر ويف ا ساتقب   اري 
 معلوم من سيكون حاك اً ذلع العرال.

ن الكثاريمل ا  ر ا  ببا    الن اام ا ااكم وذلاع كا  حااار  االررب ا ك اا با ا القارائ
يف العارال إا لن ذ الاة صاا ام لصابح  معرو ااة ذنا  ا  يااا وهام  ر اا ون وظوهااً  ااري 

 معرو ة.
 تاا حق  التريرير  االك م بطبياق  ساة لماور يف العارال وإ  سايبقع العارال ك اا  

 كان ذلي ر  تحكم مبقريه ال ل ة والطرامل من ذ كس الررب.
 اا سة  هيحل لما اأمور

 حكم اإلسالم
اأواحل حكاام ا سااكمر وا ااراد بااهتلف لن بكااون القااوا ر ا سااكمية هااي ا اك ااة 
والساائ مل يف العارالر ك اا كاان الااف دققااً تبا  ااو ساتر ذاماااً بقر باًا ا ولاو  سابيًا ا 
 ق  شاه ت شخقياً بعا بلف القوا ر ا ساكمية كقاا ون إحيااس اأر  ا ساتفاد 

 .( 5) «اأر  هلل و ن ذ رهاحل »من تول 
وهاااهتا القاااا ون لااايا مااان ذنااا  البشااار بااا  هاااو تاااا ون إواااير وطلباااة العلاااوم ال  نياااة 
 قرلو ااا  يف الكتااا  الفقهياااة كالشااارائار وشااار  الل عاااةر وا ااا ائقر وا اااواهرر ومقااابا  

 الفقي  و ريها من كت  الفق  اأخرة الا بنص ذلع ههتا القا ون.
كاان  )صالع هللا ذليا  و لا (   القاحي  لن يف ذها  رساوا هللاوك ا ظااس يف التاار   

 ك  شيس مباحاًر ا اسر ا عادنر اأر ر و ريها.
مل  كان هاهتا )صالع هللا ذليا  و لا (  وا لف  لك تباه ل   تب   يس الرسوا اأذ م

                                                        
 .( ت ل سره) الا تادها ا مام ا ري ا د   بقي الشريا  ( 4) 
 .3  72ب 108ص 3ا ستبقارحل ج( 5) 
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القااا ونر باا  كا اا  اأر  ك ااا ااان ذلياا  اليااومر ملكاااً أ ااراد معيناارر ولكاان رسااوا 
اأر  هلل »اربقاع ا نام اات  اوم وخطا  يف الناال تاائًكحل ع هللا ذليا  و لا ( )صل هللا

 .( 6) «ج إوا م  إليكم ل ها ا سل ون... »ولخا  إلي حل « و ن ذ رها
اارون لطاارا   والنااال ذناا ما اعااوا الااف   اارهم الساارور هبااهتا القااا ونر  رخااهتوا  ع  

أر ر  هاهتا صانا داراًر وااك لحا  ا   نة ا نورملر  ك  منهم ظع  حيياي تسا اً مان ا
لنفساا  بساااتاانًر واوخاار لذااا   لنفساا  رحاااًعر و ااري الااافر حااىت ذ ااارت لطاارا  ا   ناااة 

 ا نورمل.
 عااامر  لااامم لن  عاااود هاااهتا القاااا ون إش العااارالر وإ  ااا  لباااهتكر ظيااا اً التطبياااق النسااا  

 .( 7) وهتا القا ون تب  او ستر ذاماً يف العرال
( 8) ظااوداً سااابقاً يف إ ااران والعاارالر وتاا  للراااه البهلااو  اأواوكااان هااهتا القااا ون مو 

 يف إ رانر ج  علوا  فا الف متاماً تب  او  سر ذاماً بقر باً يف العرال. 
 ابإلسالم تعمر البالد

 ومن  اثر ههتا القا ون ا سكمي هو ما شاه ب  شخقيًا ذم الققة التاليةحل
إش منملاا  لل شاااركة يف ( الشااي   ارج) لاا  قا  دذاااين يف بلاف اأايم شااي  ظلياا  

ما ر  800  لا العماس الهت  ذق ه   هتاكر وت  كان منملا  كبارياً رمباا بلرا  مسااحت 
 ولبهتكر ل    سرلت    هتاك تائًكحل كم كلفف بناس ههتا ا نما؟.

                                                        
 .58  4الفق  44ص 1راظا  وا  اللئا  حل ج( 6) 
 .( ت ل سره) لس احت ( حيابنا تب   ق  ترن) راظا كتابحل( 7) 
هاااظر إش إ ااران يف  ماان القاظااار وسااكن يف ( م1878)  ه1295رخااا خااان هبلااو حل لرماا  ماان منطقااة كرظسااتانر ولاا  ذااام ( 8) 

بعاا  ا قااكب ذسااكر  ذلااع دولااة القاظااارر واساات ر إش ( م1925)  ه1344شااواا  11إحاا ة القاارة. اسااتلم ا كاام يف 
ولق   فس  رلبهلو  إحياس للفارسية الق مية. ابسم حك  حل  حياس القومياة الفارسايةر و شار ا اهته  ( م1941)  ه1359
ئير والقضاااس ذلااع ا عااامل ا سااكميةر وهاا م ا ساااظ  وا اا ارل وا سااينياتر ومنااا العل اااس ورظاااا الاا  ن ماان  ارسااة البهااا

لدوارهاام يف ا يااامل. و شاار اا اار والاامان والق ااارر ومنااا النساااس ماان ارباا اس ا  ااابر وحطاام اتتقااادايت الاابكدر تتاا  يف ثااورمل 
ساانر لتقااه ا يليام ذان ا كام بعا  لن  قابوا ولا ه د ا  رخاا شااه يف ما   ق  ذن ثكثة     إ ( كوهر شاد) مس  

 . ه1360شهر رمضان 
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تاارص ماان ااباامر  800 لاااحل ل  مااا  عااادا تي تاا  الشاارائية   ااهتاك  800 قااااحل 
 كان حينهتاك  ُباا بفلا واح ر و ا سرلت  كي  ميكن الف؟إا لن ترص اابم  

لظاااابحل أن اأر  لخااااهتعا  اااااانًر  قلاااا  لااا حل إاا كا اااا  اأر   ا يااااة  ل ااااااا 
 الث امنائة  لا؟

  رظابحل لق  لذ دت شخقياً الِلنب ولذطي  للبن اس حىت  رص  ههتا الِلنب.
  مثامنائاة  لاار ولاهتا كاان ما  تي تا 800هكهتا كان ذراتنار  ا نما الكام  الباال  

 ا  يا ميتلكون البي .
وهناااك تقااة لخاارة باا ا ذلااع  فااا ا طلاا ر وهاايحل لن لحاا  لصاا تائنا الفضااكس 

وهو ا رحوم الشي  إبراهيم ا اائر 
شاي   منام ً كاامكً بنفسا  ودون مسااذ مل ل  ( 9) 

إش منملااا ر ( 10) شاااخص  خااارر وتااا  دذااااين شخقاااياً ماااا ااحاااة اأ  الساااي  صاااادل
 ااهتهبنا   ااهتاك  شااااه ت ظاا ار داره  اااري مسااتقيمر وحين اااا ساارلت  ذااان الااف لظااااب 
تاائًكحل لان   لظياا  البناااس وإمنااا شااي  ت هاهتا ا نااما بنفسااي... هكااهتا كا اا  اأر  هلل 

 و ن ذ رها.
 لما اون  ركثر الشباب  ا  سرومحل ه  ل تم متموظون؟

 جييبونحل  .
 و ا  سرومحل  ااا؟
  منلف بيتاً.جييبونحل أ نا  

 علااع اأخااومل اأذااماس إاا اهبااوا إش العاارال ا إن شاااس هللا بعاااش ا لن  سااعع كاا  
                                                        

إحا ة تاارة كشا رير وهاااظر إش  (  لو اف) الشاي  د ا  إبااراهيم بان حسان باان ذلاي بان حساار الكشا ري  ا اائر ر ولاا  يف( 9) 
ج اذتقاااا  مااااا ذاااا د ماااان لصاااا تائ   ر ودرل يف حو عااااا واسااااتوطنها ثكثاااار ساااانةر ه1376م 1956كااااربكس ا ق سااااة ذااااام 

اجملاهاا  نر وانا ل واذاااً ماان التعااهت   القاسااي ماان تباا  طرااامل العاارالر ج هاااظر إش الكو اا ر ليواصاا   شاااط  الاا   ر وبااويف 
و قا  ظث ا اا  إش دمشاق ود ان يف ا قااممل اجملااورمل  قاام السااي مل   ه1417بعا  ماا رظاا ماان ح تا  الثا ياة يف ا  ا  ااة ذاام 

 .( هللا ذليها سكم)   ن 
يف كااربكس ا ق سااةر لاا  لكثاار ماان مثااا ر   ه1360ا رظااا الاا      ااة هللا الع  ااع السااي  صااادل ا سااي  الشااريا  ر ولاا  ذااام ( 10) 

 . ه1422مؤلفاً يف الفق  واأصوا والثقا ة واأخكلر     لذباس ا رظعية بع  و امل لخي  اأكم يف الثاين من شواا 
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 واح  منهم لتطبيق ههتا القا ون ا وي ذم اللسان والقلم.
 قاْنون من سبق

وهنااك تااا ون إساكمي  خاار خاي ع  الع ااكس يف العارالر  علينااا لن  ساعع ظاهاا  ن 
)صالع  لسبقر  في ا   ث الشر   ذان رساوا هللامن لظ  إذادب ر ل  وهو تا ون ا

 .( 11) «من سبق إش ما مل  سبق إلي  مسلم  هو ل »ل   تااحل هللا ذلي  و ل ( 
ر وكاهتا مان ( 12)   ثًك ا  سان الهت   سبق اوخر ن إش حيا مل السا ف  كاون لا 

هتا  ساابقهم إش حيااا مل ا لاا  لو ا عاا ن لو الكااف لو  ريهااا  هااي كااهتلف بكااون لاا . وهاا
)صاالع   اري مقتقار ذلااع الاف الممااانر با   شاا    ما ناا الااراهن ل ضااًر  حااكا د ا 

 .( 13) حكا إش  وم القيامة وحرام  حرام إش  وم القيامةهللا ذلي  و ل ( 
و  خيفااع لن كاا  برااري يف تااا ون هللا بعاااش  هااو  سااب  الضاانف يف ا عيشااةر ك ااا 

أعمممرن عمممن إكمممري  ممم ن لممم   وممممن ااانص ذلاااع الاااف القااار ن الكااار ر حياااث تاااااحل 
معيشة ضنكاً 

 (14 ). 
  اااثكً يف العاااارال كا اااا  هناااااك منطقتااااان جيلاااا  منه ااااا ا لاااا ر إحاااا ا احل الاااار ا ملر 
واأخارة تر اا  اأخيضاارر وتاا  كنااا  شاا   منهااا ك يااة كبااريمل ماان ا لاا  بعشاارمل ل لااار 
 ل  ماااا  عاااادا توبااا  الشااارائية ذشااارمل لتاااراص مااان اابااام. وإثااار  ااايس ذبااا  الكااار  تاسااام
لصااااابح   فاااااا هاااااهته الك ياااااة بااااا  نارر ل  ا دادت القي اااااة ذ اااااا كا ااااا  ذليااااا  مائاااااة 

 خع .
وكاهتلف ا ااا رلنساابة إش اصاطياد الساا ف  قا  كااان مباحااًر وذلااع سابي  ا ثاااا  
كاربكس ا ق سااة كا ا  وااا ثكثااة لطارا   قااطاد  يهااا السا فر لحاا هاحل يف طااو ر  ر 

                                                        
 .112-111ص 17سائ حل جمست رك الو ( 11) 
   خيفع لن الف يف ا باحات العامة و  جير  ههتا القا ون يف ا  تلكات الشخقية.( 12) 
حاكا د ا  حاكا لبا اً إش  اوم القياماة وحراما  »ذان ا اكا وا ارامر  قاااحل  ههتا إشاارمل إش ا ا  ث التاا حل ذان  رارمل تاااحل سارل  لر ذبا  هللا ( 13) 

 .19  58ص 1ر لصوا الكايفحل ج«وم القيامة    كون  ريه و  جييس  ريهحرام لب اً إش  
 .124سورمل ط حل ( 14) 
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 واوخر يف الس  ملر والثالث يف الر ا مل.
 ان النااااااااااااااااااااال  قااااااااااااااااااااطادون الساااااااااااااااااااا ف و بيعو اااااااااااااااااااا  ل خاااااااااااااااااااار نر وتاااااااااااااااااااا  كاااااااااااااااااااا

 كنا  ش   الس ف يف  وم اأربعاس لعائلتنا ا كو اة   اهتاك مان ذشارمل ل اراد مان خاان 
ا خضاار بعشاارمل ل لااار وذناا   اايس ذباا  الكاار  تاساام ا ا اا ذي للوطنيااة ا ُمنااا صااي  

و سااار  السااا فر ويف اأسااابوا الثااااين اشااا  نا  فاااا السااا ف و فاااا ا قااا ار مباااائتر
 لساااًر ل  مااا  عااادا  سااة وذشاار ن خااعفاًر ومااا مضااي اأايم وبعاا  لن لصااب  ذباا  
الكاار    خياا م مقااااحل الراارب بشاااك  كاماا  تتلاااوهر حيااث إوااام ظااايوا بااا  لمااام ا اااف 

 العام ولردوه صر عاً برصاصاعم.. 
 اإلسالم هو احلل

م تاااااوا ر ولكااااي   بتكااااارر هكااااهتا  اااااارب مااااارمل لخاااارة يف العااااارال  نبرااااي لن  كااااا
ا سااكمر وإ   ت اا  إاا سااادت القااوا ر  ااري ا سااكمية  ااتن مقااريان يف ا سااتقب  رمبااا 
سيكون لشا   اا اان ذليا  الياومر اأمار الاهت   عاود ذليناا رلو ا  وذلاع  فاا ا كاام 
الهت ن  حيك ون هبهته القاوا ر ا ساكمية رلضاياا ك اا حقا  لل اخار مانهم.  هاهتا 

لمحاا  ) ر ولخاار  خاارراً ظسااي اً حااىت تتلااوهر وكااهتلف رلنساابة إشذباا  الكاار  تاساام بضاار  
 ..( ذب  الرمحن) و( ذب  السكم) ر و( حسن البكر

و ااااااا لراد ( مااااااور ا) إش( البهلااااااو  اأوا) وكااااااهتلف ا اااااااا يف إ اااااارانر  قاااااا   ُفااااااي
الم طااا يون إبعاااده ذاام البحاار رمااع بنفساا  ذلااع الشاااطر ولخااهت  بكااي و تضاارا إلاايهم 

مل جُياا ه شاايئاًر  اارركبوه الساافينة و فااوه ذاان إ اارانر وكااهتا الشاااه الثاااين  قاا  إ  لن الااف 
  فوه ومات مبر  السرطان.

 احلكومة الشيعية
اأمر الثاين الهت   لامم بطبيقا  يف مساتقب  العارالحل ا كوماة الشايعيةر ل   لامم لن 
  كااام العااارال حكوماااة شااايعيةر إا لن  البياااة الشاااع  العراتاااي مااان الشااايعة. وك اااا هاااو
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% مااان 12% مااان بعااا اد الساااكانر والبقياااة  85معلاااوم لااا  نا لن شااايعة العااارال هااام 
 % من ا سيحير واليهود واليم   ر و ريهم.3العامة و

  تاا كا   لكثر ة العرال من الشيعةر  ل ااا   بكون وم حكومة شيعية؟! 
لر  اتن لهتلف  الك م السعي ا اد والتبليا  ا سات ر لقياام حكوماة شايعية يف العارا

 ببليركم القو  سيكون مؤثراً.
 

 ا حزاب احلرة
اأمااار الثالاااث الاااك م مراذابااا  يف العااارالحل اأحاااماب ا ااارملر   اااااا  عااا  لن العااارال 
حىت ذقاران الاراهن حيك ا  حامب واحا  ودكتاابور مساتب ر  ر لا  العاامل الياوم بساوده 

مساتب  ااا  صا امر واي  وال ميقراطياة ا ولاو النسابية منهاا ا لماا العارال  يحك ا  ا ر اة
بااارة مااان هاااو صااا ام حاااىت  ساااتو  ذلاااع الااابكد و اااتحكم يف مقاااري العبااااد؟ إ ااا  رظااا  
ر في من تر ة يف لطارا  بكر ا  با ذع العوظاة. وهاو رظا  ظاها ر  اري مثقا ر و  
 عاار  ماان ا يااامل سااوة القااومل والاابطم اللااهت ن  ااتحكم ماان خكو ااا مبقااري النااال يف 

 العرال. 
يًا ا ذهاا  بعاا د اأحااماب يف العاارالر ورل اا  بعااا  اثره وإ اا  لدركاا  ا شخقاا

ا جيابيةر ولع  الققة التالياة هاي خاري شااه  ذلاع الافر  قا  اهبناا يف بعاا اأايم 
يف ( 16) إش رئاايا الااو راس السااي  د اا  القاا ر( 15) مااا السااي  د اا  ذلااي الطباطبااائي

                                                        
الساي  د ا  ذلاي اباان الساي  مها   اباان الساي  د ا  ذلاي الطباطبااائي ا اائر ر  نت اي إش لساارمل بوشاح  لصاووا رلشاار  ( 15) 

وتاا   ساان السابن اباان ا ماام ذلااي بان ل  طالاا  الر ياا وذااممل الانفا وهااي بنسا  إش السااي  ا سان ا ثااا اباان ا ماام ا 
استوطن  ههته اأسرمل كربكس ا ق سة يف القرن الثاين ذشر او ار  وحاا ت ذلاع المذاماة ال  نياة يف بعاا اأدوارر ولا  يف 

 لشاريا  ر و ع  من بكميهت ا اري ا ظعفار الطباطباائي والساي  هااد  ااراسااين والشاي  د ا  بقاي ا ه1302م  نة كربكس ذام 
. شاارك ماا ا ماام الشاريا   يف ثاورمل العشار نر وبعار  لكذتقااا ذا مل مارات و فاي ماا بعاا رظاا ت ( ت س  لسرارهم)

 .( بلف اأايم) ود ن يف مقممل العكمة اجملاه . ا  ر كتاب  ه1381الثورمل إش ظم رمل هن امر بويف ذام 
ر ولعا  دوراً رر اً يف ( م1919)  ه1338مر لساا حامب حارل ا ساتقكا ذاام 1887ام السي  د   حسن الق رر من موالي  م  نة سامراس ذ( 16) 

ا يليم اة. ثورمل العشر نر  كان الرابن بر تيادمل الثورمل والعشائر اايطة بلواس الا  لم وساامراسر وهاو الاهت  حار  بلاف العشاائر ذلاع داصارمل القاوات 
مااا كوكبااة ماان العل اااس لمثاااا السااي  لباااو ( م1922)  ه1341العاارال يف شااهر داارم ا اارام ذااام ا ناا وب الم طاااين إش خااارج ( بريسااي كااوكا)  فاااه
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  كان  يا  ساوة حقاري منمل  الواتا يف برا ادر وتا  كاان ا ناما متواخاعاً ظا اً حياث مل
ت   وسر ر كاان الساي   ناام ذليا ر وكاان الساي  ذنا ما  رانه مر ضااًر وبعا  لن ظلسانا 
ذن ه وت  كان ا و ررداً يف الشتاسر تاا ل  السي  د ا  ذلاي الطباطباائيحل  اااا با ك 
الباااب مفتوحاااً اي سااي ان؟  رظااابحل هناااك هاار مل تاا  ليباا  صاارارها يف هااهته الاا ار ولان 

 الباب مفتوحاً رل ة هبا. لبرك
ااااام بساااايطة  ااااا كا اااا  اأحااااماب ا اااارمل هااااي ا اك ااااة يف  هكااااهتا كا اااا  حيااااامل ا ك 

كا  واحا  ( 17) العرالر لما ذراتنا اليومر  ق ام ت  شي   لنفس  العشرات من الققور
ر بكاااااالي  بنائااااا  ر لياااااراتر كااااا  الاااااف مااااان لظاااا  إشاااااباا و ااااا  وإرخااااااس  منهااااا بقااااا  

 شهواب ..
   رول ل  لن  كم العرال اأحماب ا رملر وخري دلي  ذلاع الاف لظ ر  الررب 

و  ار ذبا  الكار  تاسام حياث تاااحل اهبا  إش ( 18) هي الققة الا  قلها  ؤاد ذار 
لنااا ن والتقيااا  بااااو  ر ااارظياااة الم طاااااين وسااارلت حل مااااااا كا ااا  مشااااكلة العااارال حااااىت 

 ظعلتم ذب  الكر  تاسم حاك اً ذلي ؟ 
حةحل ذناا ما كااان ا لكيااون حيك ااون العاارال كن ااا أظاا  إصاا ار  رظاااب  بكاا  صاارا

تااااا ون بسااااين  نت اااار ماااا مل طو لااااةر حيااااث كااااان النااااواب  ت اولو اااا  لو ً يف اجمللااااار ج 
 ااهته  بعاا  ماا مل طو لااة إش اجمللااا اأذلااعر وبعاا   اا مل  نشاار يف ا ااذااة والقااح ر 

لاا   يبقاع القاا ون ماا  قااارب ساتة لشاهر  تاا اوا هناا وهنااك حااىت  قا  إ ش ا لاف  يع  
 و ق   ي  بريريات كثريمل ج  ُقرر.

وبعا   اايس ذباا  الكاار  تاساام لصاابحنا يف راحاة ماان الاافر  ت نااا مب اارد لن  تقاا  

                                                                                                                                                               
  ا سن ا صفهاين والشي  د   حسر النائي  والشي  د   ظواد ا واهر  والشي  مه   ااالقي والسي  هبة ال  ن الشهرساتاين والساي  لمحا

الطباطباائي والسااي  ذبا  ا سار الطباطباائي بته اة ا حت ااج خا  ا يليامر ج رظااا إش  ااو ساار  والشاي  ذبا  ا سار الشاريا   والساي  حسان
 .( 99بلف اأايمحل ص) مر ا  ر1924  ه1343العرال ذام 

 تالواحل إن لق ام مثا ر تقراً.( 17) 
مان باا ل  34و عاا   اؤاد ذاار  ا تقاار   رتام واسات ر يف منقاب  ساابعة ذشار شاهراً. ( م1958)  ه1377كاان  اؤاد ذاار  متقاار اً للاواس كاربكس ذااام ( 18) 

 .200حل ص( بلف اأايم) مر بقل  بع  الف ذ مل مناص  و ار ة.1920بشكي  ا كومة العراتية ذام 
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بااا  و ااامه رلقاااا ون الاااهت   ر ااا هر  ت ااا  ميتثااا  مباشااارمل و قااار  القاااا ون دون ل  برياااري لو 
 بع   .

 و  خيفع لوم من لظ  اات القضية ظايوا بق ام.
ااااام  باااا  لن بكااااون اأحااااماب ا اااارمل ك ااااا  ولكاااي   ااااتخلص العاااارال ماااان هكااااهتا حك 

ظعا  )صالع هللا ذليا  و لا (  حياث ل ا )صالع هللا ذليا  و لا (  كا   يف ذه  الرساوا
وتاااا  ( السااابق والرما اااة) ا هااااظر ن واأ قاااار لحااامارًر وهاااهتا موظااااود رلااانص يف كتااااب

 بطرل إلي  الفقهاس يف كتبهم الفقهية كا واهرر وا سالفر وظاما ا قاص ر و ريها.
 حرية احلوزات العلمية

اأمااار الرابااااحل حر اااة ا اااو ات العل ياااة واساااتقكليتهار ولكاااي  سااا ظا العااارال ذمبااا  
اأوش  باا   لن بعااود ا ر ااة إش ا ااو ات العل يااة ك ااا كا اا  ذلياا  يف السااابقر حيااث  

بوسااااا ا  يااااا لن قي و لتحااااق ر ااااو ات العل يااااة دون ل ااااة مضااااا قاتر وكااااان  كااااان
للعل اااس والطلبااة دورهاام يف إرشاااد النااال وبيااان ا كاام الشاارذي ماان دون مضااا قة ماان 

 ا كومات. 
و  خيفاااااع لن للحاااااو ات العل ياااااة  وائااااا   اااااةر منهاااااا الفائااااا مل العل ياااااةر وال  نياااااةر 

 وا تتقاد ةر و ريها.
إثناا ذشار للفااً مان ( ت ل سره) و مل العل ية يف ذه  السي  ا كيموت  كان يف ا 

الطلبااةر ومل  كااان أ ااة حاااو مل لخاارة   اااهتاك هااهتا العااا د اوائاا ر وماااا اأساا  الشااا    
ظاااس صاا ام وشاات   هااهته ا ااو مل وشاارد طلبتهااار وساا ن وتتاا  ماانهم الكثاارير كاا  الااف 

 هكهتا؟  حىت  ستب  ر كم يف العرال دون لن  تساسا من  لح   ااا
وا اا  ر رلاااهتكر لن ا سااتع ار الم طااااين حي ااا  حقاا اً كبااارياً ذلااع ا اااو مل العل ياااةر 
و ع اا  لياا  وااار ماان لظاا   طي هااا والااف أن رظااا ت ا ااو مل لخرظاا  ا سااتع ار 

 الم طاين من العرال يف ثورمل العشر ن ول ق  ب  ااسائر الفادحة.
يااة لاايا ان عاااً لل  ت ااا  قاانر باا  وهنااا  نبرااي لن  ااهتكر لن وظااود ا ااو ات العل 
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 هو ان ا حىت للسلطة لحياان يف تباا بعا الضروطات اأظنبية.
 قاا   قاا    لحاا  اأصاا تاسحل لن الشاااه كااان  ناامذ  كثاارياً ماان السااي  الموظاارد ر 
 شاااكع الاااف يف لحااا  اأايم إش بعاااا و رائااا ر  قااااا لااا  الاااو  رحل حااا   هاااهته ا شاااكلة 

 سه  ظ اً.
 حل وكي ؟  تساسا الشاه تائكً 

 رظاااب الااو  رحل إن السااي  الموظاارد  حياا  لن  ااهته  إش العاارال لاامايرمل العتبااات 
ا ق ساااةر ول ااا  متنعااا ر  ا سااا  لااا  اجملااااا لياااهته  إش هنااااكر وإاا اهااا  امنعااا  مااان 

 الرظوا إش إ ران. 
 قاااااا الشاااااهحل إ ااااف   بعاااار  مااااااا  فياااا ان الموظاااارد حل  اااار  تااااا ون  طلباااا  ماااا   

    قب  الف. لر   بنفيهته لبهترا اين السي  الموظرد الم طا يون و  
 العتبات املقدسة

اأماااااار اااااااااما الااااااك م مراذاباااااا  يف مسااااااتقب  العاااااارالحل حر ااااااة العتبااااااات ا ق سااااااة 
وا هت ااام هباااار  يلاامم لن  فسااا  اجملااااا لل  يااا لااامايرمل العتباااات ا ق سااة بكااا  ساااهولة 

 واختيارر وحر ة ولمان...
  واحاا  لن  اامور العتبااات ا ق سااة يف العاارال دون ل ااة  فااي السااابق كااان بوسااا كاا

 ممامحة من السلطات..
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اللهااام إان  ر ااا  إلياااف يف دولاااة كرمياااة بعااام هباااا ا ساااكم ولهلااا ر وباااهتا هباااا النفاااال 
ولهلاا ر و علنااا  يهااا ماان الاا ذامل إش طاذتاافر والقااادمل إش ساابيلفر وبر تنااا هبااا كرامااة 

تناا مان ا اق  ح لنااهر وماا تقاران ذنا   بلرنااه وصالع هللا ال  يا واوخرملر اللهام ماا ذر 
 ذلع د   و ل  الطاهر ن.

 قم املقدسة          
  ه1422رمضان املبارك  27ليلة          
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 الصورة املستقبلية للعراق
علممى سمممؤال   العظمممى اإلممممام السمميد حممممد الشمممريازيْنممج جممواب آيمممة هللا

 مجاعة من املؤمني عن آرائ  حول الصورة املستقبلية للعراق:
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 السكم ذلع اأخومل ا ؤمنر ورمحة هللا وبركاب .

لقااا  ساااارلتم ذاااان العاااارال والقااااورمل الااااا  نبرااااي لن  كااااون ذليهااااا يف ا سااااتقب  بعاااا  
ا ااااا   ان هللا بعاااااشر وسنشااااري ههنااااا إش بعااااا البنااااود حساااا  مااااا سااااقون الن ااااام 

 سااااتفاد ماااان ا ااااوا  ن ا سااااكمية ا طابقااااة لل ااااوا  ن ا  سااااا ية الفطر ااااةر تاااااا بعااااااشحل 
طرت هللا الا  طر النال ذليها . 

حل جي  لن بكاون اأكثر اة هاي ا اك اة ك اا جيا  إذطااس اأتلياة حقوتهاار  اتن 1
لااا ور اأكااام يف إ قااااا العااارال مااارارا ذ  ااا مل يف هاااهتا القااارنحل مااارمل يف اأكثر اااة كاااان واااا ا

ثااااورمل العشاااار نر وماااارمل لخاااارة يف ا اااارب العا يااااة الثا يااااة حيااااث ل ااااىت العل اااااس بوظااااوب 
 تحارك الشاع  العراتاي ايساره حاىت لخارظهمر ( ا با ية) إخراج ا ستع ر ن من تاذ مل

لتارخييااااااة بلااااااف ا اااااااواد  وماااااارمل اثلثااااااةحل إرن ا اااااا  اأمحاااااار.. وتاااااا  ساااااا ل  الكتاااااا  ا
. وتااا ظا  وذاكحل ولمارهم شاورة بيانهمبتفاصيلها. وت  تاا هللا سابحا   وبعااشحل 

وشاورهم يف اأمر لئك  توة حق امرئ مسلم». وورد يف ا   ث الشر  حل.» 
حل مان الضاارور  اسااتناد ال ولاة إش ا ؤسسااات ال سااتور ة حياث  لاامم ماان  ا ر ااة 2

تكت والفئاااات واأحاااماب  اااري ا عاد اااة لإلساااكم يف إطاااار  ختلااا  الت  عاااات والتكااا
مقااااحل اأماااةر ك اااا  لااامم لن بكاااون ا  تخاااارت حااارمل مبعاااا الكل اااة ولن باااو ر ا ر اااة 
للنقارت وا  عيات واوهار ك ا  لامم لن بعطاع ا ر اة للقاح  و ريهاا مان وساائ  

قفاااااار والع اااااااا ا ذااااااكمر و لاااااامم لن متاااااان  ا ر ااااااة  ختلاااااا  لصاااااانا  اجملت ااااااا ماااااان ا ث
ك اااااا بعطاااااع ا ااااارلمل كرامتهاااااا وحر تهاااااا كااااا  الاااااف يف إطاااااار ا ااااا ود … والفكحااااار و
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 ضاا ذاانهم . وتاااا بعااش حل   إكاراه يف الا  نا ساكمية ا  ساا يةر تااا بعاااشحل 
حل )ذليااا  الساااكم(  . وتااااا ا ماااام لماااري ا اااؤمنرإصاارهم واأ اااكا الاااا كا ااا  ذلااايهم

 «.هللا حراً    بكن ذب   ريك وت  ظعلف»
ادخلااوا يف حل الكذناا  هااو ا اانه  العااام يف الاا اخ  وااااارجر ك ااا تاااا بعاااشحل 3

السلم كا ة
  ت   هو اأص  و قيض  استثناس. 

حل جياا  لن براذااع حقااول ا  سااان بكاا  دتااة حساا  مااا تاارره الاا  ن ا سااكمي 4
اليااومر  ااك  الاهت   تفااول ذلاع تااا ون حقاول ا  سااان ا تا اوا يف  لااة مان بااكد العاامل

إا ( شااورة الفقهاااس ا راظااا) إذا ام مطلقااا إ  إاا حكاام ا يف كليااة لو ظمئيااة ا  لاا
ر ك ااااا ( ا ااا ود باااا رل رلشااابهات) يف صاااورمل ا خااااتك  بيااانهم  كااااون مااان الشاااابهة و

 نبري بقليص ذ د الس ناس إش لدىن ح  حاىت مان ا ا  ا قارر يف العاامل الياوم ك اا   
 مقادرمل لفمواا مطلقا.بعهت   مطلقا وكهتلف   

ر ك اا ذفاا الرساوا ذفاا هللا ذ اا سال حل ورلنسبة إش ما سبق  ت سف باا حل 5
ر وذااان  اااري ( ااهباااوا  ااار تم الطلقااااس) ذااان لهااا  مكاااةحل)صااالع هللا ذليااا  و لااا (  اأذ ااام

و ؤ اا ه مااا ورد ذاان )ذلياا  السااكم(  لهاا  مكااةر وك ااا صاانا الااف ا مااام لمااري ا ااؤمنر
لوش ر اااااااراين رلنسااااااابة إش ( ا ااااااا ) حل إن حااااااا  ثالساااااااكم(  )ذليااااااا  ا ماااااااام الرخاااااااا

 ا سل ر من ظراي   يف حق  ريهم.
حل لفكاااراد وال ك اااان ولمثااااوم كامااا  ا اااق يف ا شااااركة يف ا كوماااة القادماااة ويف  6

اي ل هاا الناال إان خلقنااكم ماان كا اة  اا ت ال ولاة واأماةر  قا  تاااا هللا سابحا  حل 
. وتااااا شاااعور وتبائااا  لتعاااار وا إن لكااارمكم ذنااا  هللا لبقااااكماكااار ول ثاااع وظعلنااااكم 

   ضااا  للعااار  ذلاااع الع  اااي و  لفمحااار ذلاااع حل »)صااالع هللا ذليااا  و لااا (  الرساااوا
 «.اأسود إ  رلتقوة...

ماااا ساااائر ( ا قاااادتة) لو( ا عاهااا مل) حل  نبراااي لن بتخاااهت ال ولاااة القادماااة سياساااة7
)صاالع هللا ذلياا  و لاا (  هتلف الرسااوا اأكاارمالاا وا يف إطااار مقاالحة اأمااة ك ااا تااام باا

ما خمتل  الفئات  ري ا سكمية حىت ا شركرر و ستثا مان الاف ذا مل صاور منهااحل 

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


 رجوع إىل القائمة

 19 

صورمل احتكا الكفاار وا شاركر لابكد ا سال ر ك اا حا   يف  لساطر حياث جيا  
ا سااال ون كا سااا  الواحااا  إاا اشاااتكع منااا  »ذلاااع  ياااا ا سااال ر ذن ئاااهت الااا  اا إا 

 «.و ب اذ  ل  سائر اأذضاس رلسهر وا  عذض

حل ا رظااااااا اأخااااااري يف دسااااااتور ال ولااااااة ا سااااااكمية القادمااااااة يف العاااااارال ويف رساااااام 8
حساااا  مااااا تاااارره ( شااااورة الفقهاااااس ا راظااااا) السياسااااة العامااااة وااطااااون العر ضااااة هااااو

 (ا تقاون ساادمل والفقهااس تااادمل) حل)صالع هللا ذليا  و لا (  ا ساكمر تااا الرساوا اأكارم
. ومااااان الواخااااا  لن الفقهااااااس ا راظاااااا  تعااااااو ون ماااااا ا اااااو ات العل ياااااة وماااااا ا ثقفااااار 
واأخقااائير يف كا ااة ا قااوا ا ختقاصااية  ااتن الااف هااو مقتضااع ا شااورمل والشااورة  

 .لمرهم شورة بينهم و وشاورهم يف اأمرك ا تاا بعاشحل 
بنقاهر يف دولاة حل جي  ذلع كا ة ا سل ر السعي لكي بتوحا  باكد ا ساكم و 9

وإن هاهته لماتكم واح مل إسكمية.. الف أن ا سال ر لماة واحا مل ك اا تااا بعااشحل 
)صااالع هللا ذليااا  و لااا (  . وتااا  لساااا الرساااوا اأذ اااملمااة واحااا مل ولان ربكااام  اااابقون

بسااا )صاالع هللا ذلياا  و لاا (  لسااال ال ولااة العا يااة الواحاا مل حيااث بوحاا ت يف حياباا 
لاع ماا اكاره ا ؤرخاون ا ويف هاهتا القارن كا ا  اونا  مثاا  دوا  ا  را اة ا ساكم ا ذ

لااااهتلفر ك ااااا لن لورور  اااااوا التوصاااا  إش الااااف. وماااان الواخاااا  لن بفكااااف الاااا وا 
ا سااكمية ووظاااود ا ااا ود ا ررا ياااة بينهاااا ماان اأساااباب الرئيساااية يف  لااا  ا سااال ر 

ن ذلاااايهم ماااان ظهااااةر ويف بناااااحرهم و ااااارهبم ماااان ظهااااة لخاااارةر ويف بفااااول ا سااااتع ر 
 واستع ارهم من ظهة اثلثة.

حل  لاامم حااث اجملاااميا ال وليااة كااي بقااوم رلضاارون الشاا   مل ذلااع كاا  حكومااة 10
بر ا   لاام شااعبهار الااف لن ا  ساان ماان حيااث هااو إ سااان   ارة  رتااا باار  لاام لهاا  
الا ار بعضاهم لاابعا وبار  لام ا ااريان بعضاهم لابعا. وهااهتا هاو ماا حيكاام با  العقاا  

حكاااام العقااااا  والشاااارا لن  ااااا ا لمثاااااا موسااااايلي  وهتلاااار وساااااتالر  ل ضااااا و  جياااااو  يف
 فعلون ما  شاايون بشاعوهبم بشار  ا ومطااردمل ومقاادرمل لفماواا وتاتك لف فاا حب اة 
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لوااا شااؤون داخليااة..  ااتاا اشااتكع لبناااس بلاا  ذناا  سااائر اأماام كااان ذلاايهم لن  رساالوا 
 من براثن ال امل.ااامر والقضامل  تاا رلوا صحة الشكوة ل قهتوا ا  لوم 

اللهاام إان  ر اا  إليااف يف دولااة كرميااة بعاام هبااا ا سااكم ولهلاا ر وبااهتا هبااا النفااال »
ولهلاا ر و علنااا  يهااا ماان الاا ذامل إش طاذتاافر والقااادمل إش ساابيلفر وبر تنااا هبااا كرامااة 

 «.  ال  يا واوخرمل
 د   الشريا  

 
 الفهرل

 2 ................................ كل ة الناشر

 6 ...............................حكم ا سكم

 10 ............................ ا كومة الشيعية

 11 ..............................اأحماب ا رمل

 13 ....................... حر ة ا و ات العل ية

 14 ............................ العتبات ا ق سة

 16 ....... حوا العرال مؤلفات ا مام الشريا  

 17 ..................... القورمل ا ستقبلية للعرال
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