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 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري حمّمد وآله الطاهرين.
أّماااا بعاااد، نمنااا  أغ بلّاااى الاااارب عااان يططاااه البدداااس م ا جلاااىليال  علاااى الااابالد ا جلاااالميس  ااا     

ني أ  وهاا  أجلاال ب عاا هلم عاان ألااالىل م الدينيااس ونااال م بااالب ا ني أجلاال ب آياار أتأاار  اا  رياس علااى املساالم
 ال ضعيس اليت ابىلدع ها وطّبب ها م بالد ا.

ّّ  اااادارة وولاااال ا    ماااارام م  ياااا   ّغ  ومااااس ااجلاااا  الشااااديد نااااهّمم ا اااا ا م ةّطط اااام هاااا ا بياااا
 ارهم.الب ا ني املبىلدعس من الارب الي م   دين جتاوزها بني املسلمني وم عبر د

ومن الب ا ني املبىلدعس اليت ما أ  ل اهلل هبا من جللطاغ ه  قا  غ احلدود ا ارانيس املصاطنعس الا ي قيّاد 
املساالمني وأبهااّ  اارّيىل م وق ااى علااى وحاادلم ا جلااالميس الاايت  ااّك علي ااا الباارآغ الياار  نبااال عااّ  ماان 

 ّغ ه ه أُّمىليم أُّمس واحدةقائّ: 
(1). 

لبا  غ املسىل رد ألاب  جلاائداس م الابالد ا جلاالميس باال اجلاىلأنا   يا    ُيسام  ا دير بتره أّغ ه ا ا
احد بىلجاوزه، وباملبابّ نهّغ الارب  فسه أجلبط حدوده الفاللس بني بالده واّّتدوا نيماا بيان م ر ام تأارة 

 الف ارق و عّدد اخلالنات الشديدة بين م.
ياان م   ّ بعااد اقىلناااع م أّغ الىلبااّدم والرقاا    دياان أغ و  خيفااى أّغ أعاادا  ا جلااالم و ي يلاا ا احلاادود ب

يىل ّببااا مااس احلفاااا علااى احلاادود ا ارانيااس ول ازم ااا، ولاا ا نااهّمم نرضاا ا علااى عمالئ اام ماان حّيااام الاابالد 
ّّ دقّااس، بااّ  ّغ بع اا م أياا  يبيااد الاابالد وي لاا  العباااد ماان أ ااّ جلاايادة  ا جلااالميس الىلبيّااد هبااا نطّبب هااا بياا

 .ه ا البا  غ
ّّ قاّ ة مان أ اّ ح ناه مان  من هناا تااغ علاى املسالمني أغ يلىلفىلا ا    نسااد ها ا الباا  غ ويعملا ا بيا

 بالدهم لىلع د  لي م عّ لم اُاو  اليت ألبس ا  يّاهم ا جلالم احلني .
وماااان أباااارز الاااا ين دعاااا ا وبهلاااارار     لاااااا  الباااا ا ني الفاجلاااادة وم مبااااّدمىل ا قااااا  غ احلاااادود ا ارانيااااس 

الاا ي  مااص ببصااري ه  نعس هاا  حاحااس املر ااس الاادي  آيااس اهلل الع مااى السااّيد حممااد الشااريازي املصااط
ّّ قّ ة ومبخىلل  ال جلائّ املشروعس.  ال اعيس يط رة مأّ ه ه الب ا ني وأي  حيارهبا بي

نبااد تىلااّ حاحىلااه العديااد ماان املالّفااات املناديااس    رنااب هاا ه الباا ا ني املبىلدعااس والعاا دة     ااالل 
                                                           

 .29جل رة اا بيا :  (1)



 جلالم، وه ا اليىلاب ال ي بني يدي  ا أيّ ا البارئ الير  ا ناهد ح  علاى   تياد ها ا املر اس الع ايم ا
 ضرورة ع دة املسلمني    ألالىل م الدينيس.

وقاااد أناااار حاحىلاااه م طيّاااات  أاااه    مسااااوئ احلااادود ا ارانياااس وتيااا  أّغ الاااارب تبّاااّ هباااا حرّياااس 
م،  اهي  عن طرحه لل ل ل السليمس املسىلفادة من اليىلااب والساّنس املسلمني ومّ ق وحدلم وأبهّ بعّ ل

 و رتي ه على الش اهد البريبس الدالّس على قب  احلدود ا ارانيس.
يببااى الباا ل  ّغ العاااو الياا م  ا ااس    ماان ينشاار مأااّ اانيااار احل اااريس وي لاال ا    املساالمني م 

 رن  ا احلدود ا ارانيس اليت نرضت علي م.نّّت أحنا  العاو عّل م يفيب ا من جلبالم وي
 مركز الجواد للتحقيق والنشر                                            

 بيروت لبنان                                           
 
 

 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على حمّمد وآله الطاهرين.
تىلاب تىلبىله  لبا  ال    على ه ه البدعس ا ديدة اليت وا  ت الابالد ا جلاالميس منا  )  لل دود(  

ح ايل  ال س أرباع البرغ، حي  ابىلدع املسىلعمروغ ه ه احلدود لىلفرقس بالد ا جلاالم وّتطايم قا مل املسالمني 
. وقاال رجلا ل اهلل (9)غو  لن ا و  ّت  ا ا وأ اىلم ااعلا  اليت من  ا اهلل  يّاهم لعلّ هم تما قال جلب ا ه:

 :ا جلالم يعل  و  يُعلى عليه
(3)  . 
 م  يراغ. (4)نبد  ا  الاربي غ با )الب ل ي(

 م العراق. (5)و)ياجلني اهلامش (
                                                           

 .132جل رة آل عمراغ:  (9)
 .98202ح 1ب 149ص 11مسىلدرك ال جلائّ: ج (3)
م، ويعار  1241 ناازل  بناه حمّماد م، حيام باال لم وا ا ر وا جلاىلبداد، و شار الفسااد،1292م( نااه  ياراغ 1244اا1010رضا هبلا ي ) (4)

 بالب ل ي ااول.
أع اغ نيصاّ م، تاغ من 1289م م مدينس باداد، الىل ق باليليس العسيريس م )اجلىلنب ل( وبرّج من ا عام 1004ياجلني اهلامش ، ولد  (2)

م، و بلّاد رئاجلاس وزار اه اُاو  1299ااّول حي  عّيناه رئيسااس لكرتااغ م جلا ريا أيّاام حي ماس نيصاّ هنااك، اّ عانّي حمان ااس للمنىلفا  م 
م( وبعد  عيينه زار املص بيّ ولان  ا وقال هلا:  ريد مع  ىليم ومع  ىلا  أ ات ب  اه يااص، و با ل املاص بياّ ا 1294ها )1343عام 
م( وني اا ألادر 1232ها )1324م ا: )أعىلبد أّغ ياجلني ر ّ الَبَدر(. ووزار ه الأا يس عام 1299آب   31جلالىل ا    أبي ا بىلاريخ م ر 

ّّ نيااااه وياااس ااحاااا اب وألااااب  العااااراق ياليااااس ماااان ااحاااا اب    عاااام  هااااا 1322م والاااايت أطاااااح هبااااا بيااار لاااادق  عااااام 1241قا   ااااس حاااا
م وزارة  اا   السا يدي ووزارة رناايد عاايل اليايالىل اُاو  والأا ياس. الىلجاا     جلا ريا ولبنااغ وماات عااام م(، و بلّاد وزارة املالياس 1231)



 م  رتيا. (6)و)أ ا  رك(
 م أناا سىلاغ.. (7) و)أماغ اهلل ياغ(

 لمني.تما  اؤوا باريهم م جلائر بالد ا جلالم ا ّ ّتطيم ا جلالم واملس
ّّ ماان: نر سااا وروجلاايا وبريطا يااا و شاار م الصاا   آ اا اك م  ّّ هاا ا م مااالر عبد ااه تاا وقااد قُاااّرر تاا

   ها ه الابالد لىلخطايط احلادود بين اا، وبالفعاّ نباد عماّ  (8)قّصس معرونس، وقاد أرجلالت بريطا ياا لا را ص
ّّ   بااااغ ملاااّدة رساااني جلااانس م الصااا اري حاااّّت  عاااّ هلااا ه الااابالد  احلااادود الااايت يعماااّ هباااا هااا ا الر اااّ بيااا

ّّ دقّااس ماان بلاا  الياا م    عصاار ا احلااايل، وتاام أراقاا ا ماان الاادما   اارّا  هاا ه احلاادود تمااا م  عمالؤهاام بياا
م العاااراق، وأو ااالغ م  رتيااا، والب لااا ي و ااريهم م  ريهاااس وتااام جلاالب ا املساالمني أمااا اهلم  (9)قّصااس لاادام

                                                                                                                                                                      

م ودنن      ار لالح الدين اايّ يب بدمشق. أُطلق عليه لبّ أ ا  رك العراق لبسااو ه وعنفاه وطايا اه، و يّفاّ م ّماس  صافيس 1231
لدين وقىلّ بع  م و فى البعب اآلير ومنس   را  مراجلم الشعائر احلساينيس واجلاىلخدم العنا  احل زات العلميس م العراق، نطارد ر ال ا

 م  طبيق الىلجنيد ا ل ام .
م( ماجّلص ا م  رياس الكتياس وأّول رئايص هلاا، قاام بنشار املفاجلاد م باالده و ارّي تىلاباس اللااس الكتياس 1230_  1001مصطفى أ ا  رك ) (1)

 ر  الال ي ، حيم با  ر وا جلىلبداد.من احلر  العريب    احل
م(، حااول البياام بعادة أعماال ةالفاس للشارع حيا  1292-1212م( أمري ا ملا  علاى أناا ساىلاغ )1218-1029( أماغ اهلل ياغ )1)

مبناس  عاادد  أمار زو ىلااه  لاس احلجاااب والىل ااهر بالسااف ر، وطلاّ ماان الر اال  باا  اللبااا الشااعن وار ادا  الاا ي اا نان، تمااا ألادر أمااراس 
ال و اات، ااا أ ااارت   اّ ا ماااهري علياه ن ااد ت مباوماس نااعبيس ّت لات     اا رة أ ن اه علااى الىلخلا  عاان العار  والفاارار مان الاابالد 

م. تاغ )أماغ اهلل( ر الس ماروراس هبره زي  املد يس الاربيس ن ااول  ارياّ امىلماس ااناااىل، وقاد أنصا  ها  نخصاياس عان ها ه 1292عام 
قاائالس: ) غ م آجلاايا بااالداس اح اا  رتيااا قااد م ات، وأ ااا أريااد أغ ا عاّ أناا سااىلاغ مأااّ  1291م أعباااب زيااارة لاه اوروبااا و رتيااا امل ماس 
  رتيا(.

ماامر جلياجل  اجلىلعماري بريطااىل عار  بلا را ص العارب. درا الىلااريخ واآل اار م  امعاس اتساف رد، وا  اّم    بعأاس اآل اار م باالد ماا  (0)
م. لعاّ دوراس هاّمااس م الأا رة 1214م. وبب  بعد جلفر البعأس م البلداغ العربيس يىلعّلم هلجىل ا السااريس حاّّت جلانس 1211ن رين جلنس بني ال

 املعلنس على احلي مس العأما يس، تما لعّ دوراس م ّماس م يداع العرب و نفي  جلياجلس بريطا يا.
 غ ونااق مىلطّلبااات املنطبااس و رون ااا السياجلاايس، وحااان  ا علااى أمنااه الشخصاا  م أدّق لاادام الىلياارييت، الطااا  ت الاا ي لااا ه النيطااا ي (2)

م( م قريااس الع  ااس  ناا ب  يرياات الاايت  بعااد مائااس ميااّ مشااال باااداد، والااده تاااغ يعمااّ 1232ال اارو  وأحلاا  الل  ااات، ولااد عااام )
 باعد زو  ا من السفارة،   ّو ت لبي س من أربعس  نراناس م السفارة النيطا يس، تا ت أُمه لبي س )لب س( طلفاح  سىللم ةّصصات

أزواج  اااالأ م  باااراهيم احلسااان ورابع ااام زبااان احلسااان، وتااااغ لااادام يىلنّباااّ مع اااا مااان بيااات زوج    بيااات زوج آيااار _ هااا ا عااادا عالقالاااا 
سااابعس عشاار، انااكك مااس بعااب املشااب هس املعرونااس ليااّ ماان ابىللااى مبعرنىل ااا _  ناماات لديااه روح ا  ىلبااام، ابىلاادأ عمليااات البىلااّ وهاا  م ال

ل ز  11م( هرب    جل ريا ومن ا    مصر، انكك م ا بالب )1222عنالر البع  م حماولس نانلس   ىليال عبد الير  قاجلم عام )
م( ألاااب  لااادام  ائباااس ملاااص قياااادة الأااا رة ورئاجلااس ا م  رياااس م حاااال  يااااب البياار عااان الااابالد. وم عاااام 1218م(. وم عااام )1210

م( نا اادلعت 1208م( ألاب  رئيساااس للجم  رياس بعااد أغ أقصاى البياار عان احلياام وماان   فساه ر بااس م ياّ رتاان، هاا م ايااراغ )1212)
ّّ الي ياات ) م( نا اادلعت حاارب اخللاايُ الأا يااس وأياارج ا اايه العراقاا  من ااا، 1228حاارب اخللاايُ اُاو  واجلااىلمّرت واااغ جلاان ات، احىلاا

م( نبمس لدام 1221بىلدمري العراق ووضس العراق ّتت حصار ط يّ اامد، ا ىلفب الشعّ عام ) وقامت قّ ات احللفا  ببيادة أمرييا
أل  عراق  قامت أمريياا  288ا ىلفاضس الشعّ العراق  ب حشيس   مأيّ هلا، نبد قدرت أعداد من قىلل ا وأُعدم ا وايىلف ا ما ي يد على 

م( ا ألباا  الباابب عليااه م ياا م 2/4/9883م حيمااه الاادم ي م )م( نساابط باا ل    ااا9883وحلفاؤهااا باااهلج م علااى العااراق عااام )
 م( وه  اآلغ رهن ا عىلبال بيد اامريياغ.14/19/9883ااحد )



 وهىلي ا أعراض م وجلجن ا نباهبم؟
ياّ بلادين مسااحس ُ علات حيااداس وبلا    اارة الفاح م وقات حا اس املساىلعمر، وقد  عّ ل را ص ل

حااّّت  ّغ بعااب امااالت العربيااس تىلباات مبااا س ّتاات عناا اغ بريطا يااا )عّباااد العبااد( أُنااري نيااه    هاا ه ا  ااس 
 بالىلفصيّ.

باارآغ وأياارياس حياا  تاااغ هااد  العامااّ لل اادود ناايطا ّياس ومبااا أغ تيااد الشاايطاغ ضااعي  تمااا ياانّك ال
، نبد أي  اه  فاص حي مىلاه وحيمات علياه با عادام نانباس نالقاى  ا ا ه ااوا م الاد يا، وم (10)الير 

 اآليرة   ّنم وبئص املصري.
ا دير بتره أّغ ه ه احلدود ها  الايت حُييام هباا منا  بلا  ال قات و   اليا م،وه  الايت جلاببت الفرقاس 

 بني  العريب والعجم  والكت  واليردي و ريهم.. بني املسلمني ال ين تا  ا أمس واحدة.. نفّرق
 وجلىلببى    ي م يب   اهلل ر  ع املسلمني    دين م.

 جدار برلين
 ّغ الاربيني   يرمح غ حّّت أ فس م ا تما ه  ن غ املاّديس ا نيي  باريهم، وقد رأينا ب  فسانا احلارب 

 ..(11)العامليس الأا يس
 ..(12)وحعنا عن احلرب العامليس اُاو 
                                                           

 .11جل رة النسا :   غ تيد الشيطاغ تاغ ضعيفاس قال  عا :  (18)
ا يااا و يطاليااا والياباااغ ماان   ااس. واحللفااا  (:  شاابت بااني قااّ ات املا ااَ ر امل1242/  2/  9=  1232/  2/  1احلاارب العامليااس الأا يااس ) (11)

نر سااا وبريطا يااا وا ّتاااد الساا نياا وال  يااات املىل اادة والصااني ماان   ااس  ا يااس. ماان أجلااباهبا  رهاااق ا قىلصاااد ااملاااىل بىلع ي ااات احلاارب 
حياا ي أوجلااس وّتالفااه مااس دتىلا  ريااس  يطاليااا  العامليااس اُاو  اّااا أّدمل بطريبااس  ااري مباناارة      اا ر النازيااس ودتىلا  ريااس هىللاار ومطالبىلااه مباادمل

والياباااغ م حماا ر اّ صاا  بسياجلااس عدوا يااس   جّلااعيس. وماان ااحااداو الاايت جلااببت احلاارب وتشاافت عاان عجاا  عصاابس ااُماام حياهلااا: ضااّم 
، احااىلالل 1232ا ، ا ىلياااح  يطاليااا ا ي بياا1231واقىلطاع ااا أقساااماس ماان الصااني وا ااد ع احلارب بااني الاادولىلني  1239اليابااغ ملنشاا ريا 
، ومطالبىلاه بادا ىل يو واملماّر الب لا ىل، وأياارياس 1232و 1230، والسا ديت و شيي جلال ناتيا 1230وضاّمه النمساا  1231هىللار لرينا ياا 

ساائر اّا أنعّ احلرب اليت امىلّدت    أحنا  العاو ومشلت  اره ال اجلعس وألاابىله   1232اّ فاقه مس الس نيات و  و ب ل  يا أّول أيل ل 
ماّديس وبشريس  سيمس  عّدت يسائر احلرب العامليس اُاو  وناقىل اا ضاراوة. أّدت    ا ادحار دول ا ا ر الاأالو ومبىلاّ هىللار وم جلا لي  
و بساايم أملا يااا وطاارد الياباااغ ماان منشاا ريا والصااني وت ريااا.  ااىلُ عن ااا   شااا  من مااس ااُماام املىل اادة واجلااىلبالل  البيااس املسااىلعمرات. ليّاا ت 
ب  اا ر أجلاال س  دياادة مىلطاا رة، طااائرات ولاا اريخ ودبابااات وأجلاااطيّ  ريااس ورادار. انااىل رت بىل رّتااات جلااريعس وهجاا م لاااعق وُعرناات 
 رب الصاعبس، هدنت الاارات ا  يس    هدم معن ياات الشاع ب، ور ام ا حاىلالل العسايري تا ات  نشاط حرتاات املباوماس الساّريس. 

ملياا غ ّنّااد ومساااعد. يىلفاااوت  باادير البىللااى ماان عساايريني  29ألبىل ااا علااى الياباااغ. انااكك ني ااا حناا  أ ىلجاات أمريتااا أّول قنبلااس بّريااس و 
ماليااني  1ملياا غ روجلاا  ماان م  98ملياا غ م معااىلبالت أملا يااا،  19ملياا غ . ماان م  42ومااد يني  فاو اااس تباارياس بااايىلال  املصااادر، حناا  

يااني ياباااىل، ملياا غ و صاا  ي  سااالم، جلااىلمائس ألاا  ليااّ ماان نر سااا والي  اااغ، مال 3ماليااني أملاااىل،  2ماليااني ماادىل ب لاا ىل،  1ماادىل، 
 أربعمائس أل  ليّ من امر وروما يا وبريطا يا.

. 1232( تا اااات  عاااار  باااااحلرب الياااانمل حااااّت  شاااا ب حااااارب 1210/  11/  11=  1214/  1/  90احلاااارب العامليااااس اُاو  ) (19)
ط ريس العأما يس من   س، واحللفا  نر ساا وبريطا ياا وروجلايا وبلجيياا واليابااغ، وال  ياات املىل ادة  شبت بني أملا يا والنمسا وامر وا منا

م املرحلاس ااياارية. ماان   ااس  ا ياس. أجلااباهبا عدياادة من ااا:   عاس أملا يااا    الىل جّلااس وا جلااىلعمار،   ا ر ّتالفااات  دياادة م أوروبااا قلباات 



داماات  (13)وقرأ ااا ق ااايا احلااروب والأاا رات بياان م، نبااد وقعاات احلاارب بااني اليا  لياا  والنو سااىلا ت
الاايت داماات مائااس جلاانس،  اهياا  عاان احلاارب بااني  (14)العديااد ماان الساان ات، واحلاارب بااني نر سااا وبريطا يااا 

، ولاائن حااّد نا اهلل  عااا  (16)والاايت ا ىل اات با ىليالااه، و   أيّااام دام  اادار باارلني (15)ااماارييىلني أيّااام لنياا لن
، نباااد قرأ اااا عااان  حاااراق ألااا اب الااارأي اآليااار وبلااا  (18)عااان ألااا اب اُايااادود (17)م البااارآغ اليااار 

                                                                                                                                                                      

ب البلباااغ وبااروز الب ميااات نيااه و  ااال نااع به لنيااّ ا جلااىلبالل مااس بدايااس احنااالل ا مناط ريااس امل اقاا  أّه ااا بااني بريطا يااا ونر سااا، حاارو 
 العأما يااس، حرتااس  رتيااا الفىلاااة،  نااانص روجلاايا مااس النمسااا واماار م محايااس ااقليااات، أّمااا الساابّ املباناار نياااغ ا ىليااال اارناايدوق نر ساا ا

رب، نع ماات النمسااا علااى ضاارب الن عااس الب ميااس م البلباااغ والب ااا  علي ااا بااهعالغ نرديناااغ ويل ع ااد النمسااا م جلااارايف  بيااد أحااد الصاا
احلارب علااى لااربيا. ومااا لبأاات أغ  ادايلت الىل الفااات وانااىلعلت احلاارب م ويااس أحنااا  أوروباا وامىلااّدت     رتيااا والشاارق حياا  قاماات 

لبىلاااال مااان مدنعياااس و  الاااات. أّدت    ا ااادحار أملا ياااا الأااا رة العربياااس. ومشلااات  اااار العااااو. اناااىل رت  ااارب اخلناااادق و طااا ر أجلااااليّ ا
ى، ويسارلا مسىلعمرالا م أنريبيا وبّلي ا عن اال اا والل رين، و فّي   مناط ريس النمسا وامر، و   ر دول  ديدة م أوروبا ال جلاط

مليا غ ّنّاد. البىللاى  12 س و ادمرياس. اناكك ني اا وزوال ا مناط ريس العأما يس، و  شا  عصبس ااُمم. ناقت تّ ما جلبب ا من احلروب ها  
نر ساا ، ويبااّدر عاادد ال اا ايا املااد يني  1328888روجلاا ،  1188888أملاااىل،  1228888ماليااني ماان العساايريني ماان م  2حناا  

 بعشرة ماليني عدا املشّ هني.
ّ الىلعاليم اليا  ليييس، عندما قال املسي  لبطرا اليا  ليييس ه  م هّ املسي يني ال ين يعىلنوغ بابا روما زعيم م الروح . وحس (13)

أ ّااه الصااخرة الاايت يباا  علي ااا تنيسااىله، نه ّااه قااد ايىلاااره اغ يياا غ هلاا ه الينيسااس زعيماااس أعلااى. وبابااا رومااا، الاا ي يعىلاان يليفااس البااّديص 
م   ار الياا  ليييني معصا م عان اخلطاا  م   بطارا، ي امن وحادة الينيساس م امليااغ وهّ يىل اا م ال مااغ، وا ّاه دأّاّ ها ا العنا اغ، نه ّاه

ّّ ما يىلعّلق بشاوغ الدين.  ت
يس، أّما النو سىلا يس ن   حرتس دينيس  نىل م ةىلل  الينائص املسي يس ما عدا الينيسس اليا  ليييس الروما يس والينيسس الشارقيس اار  بتسا

 أوروباا م البارغ الساادا عشار، وها     عاك  بسالطس الباباا وقد  ش ت مع م الينائص النو سىلا ىليس يالل ع اد ا لاالح الادي  م
و طاارح تأاارياس ماان الطباا ا الدينيااس الىلبليديااس، و اتااد علااى أغ الفاارد مساااول جتاااه اخلااالق   جتاااه الساالطات ا تلريتيااس وعلااى أغ )اليىلاااب 

 اا يلييا يس. املبدا( ه  املصدر ال حيد لشريعس اهلل، أهم نرق ا: الل  ريس، اليالفنيس، والينيسس
وقد طال الن اع ال ي  شّ بني البلدين ل   د لالت النساّ  1423ا  1331حّيت ه ه احلرب  رب املائس جلنس وبل  من عام   (14)

بني اُاجلر ني املاليىلني م تال البلدين وما  اىلُ عان بلا  مان  شااب  م املمىللياات ومان ا بيعاس ملا  بريطا ياا مللا  نر ساا. ويباال  ّغ 
 . 1331ّ الرئيس  هل ه احلرب ه  اّدعا  ادوارد الأال  مل  بريطا يا  ّبه م العر  الفر س  عام السب

نبااد  شااّ هاا ا الناا اع الاادايل  م ال  يااات املىل اادة بااني الشاامال وا ناا ب بساابّ ا فصااال ال  يااات ا ن بيااس بعااد  نصاايّ لنياا لن  (12)
 لاا  الرق. وقد تا ت عالمس ا ن بيني ريىلشم د م نر ينياا، وتااغ قائادهم يادعن ورن ت ال  يات ا ن بيس  1018رئيساس للبالد عام 

يل. أجلفرت احلرب عن ا ىلصار الشماليني ببيادة  را ت، و لاا  الرّق م ويس ال  يات و عالغ لني لن ّترير العبيد. وقد ا ىليّ لني لن 
 قىليّ. 111888ب وقد بلو عدد ال  ايا م ه ه احلر  1012  ر ا ىل ا  احلرب عام 

ه  حائط يفصّ البطاع الشرق  من برلني ا وه  عالمس أملا يا الددبراطيس ا عن البطاع الاريب ال ي  ديره بريطا ياا ونر ساا وال  ياات  (11)
ريااس أ سااطص تا  يفصااّ بارلني الاربيااس عاان ببياس أراضاا  و    10ا  11م ليلااس  1211املىل ادة. أقامىلااه حي ماس أملا يااا الددبراطيااس عاام 

 أملا يا الددبراطيس.
 .0ا4جل رة النوج:  (11)
:    ُأجلاب  ااراغ يسا له عان ألا اب اايادود نا ينه بشا  ، نباال علا   أرجلّ علا  نف  اخلن عن أيب  عفر قال:  (10)

أجلاروا ألا ابه اّ بنا ا ليص تما بترت ولين جلُ ينك عن م،  غ اهلل بع  ر الس حبشياس  بيااس نياّ ب ه، نباا ل م نبىللا ا ألا ابه وأجلاروه و 
معااه، لااه حاارياس اّ ملئاا ه  اااراس اّ وعاا ا الناااا، نبااال ا: ماان تاااغ علااى ديننااا وأمر ااا نليعىلاا ل، وماان تاااغ علااى دياان هااا   نلااريم  فسااه م النااار 

 ااا نناداهااا نجعااّ ألاا ابه يىل ااانىل غ م النااار نجااا ت اماارأة مع ااا لاان هلااا اباان أناا ر، نلّمااا هجماات علااى النااار هاباات ورقّاات علااى ابن
 444ا  433ص 14. ) اار اا ا ار: جالصان   لاايب وارما  يب و فسا  م الناار ناهّغ ها ا واهلل م اهلل قلياّ نرمات بنفسا ا م الناار



 بفعّ الينيسس..
 ..(19)وقد  ا  م  اريخ معاويس أ ّه قىلّ وأحرق  ال ني ألفاس من أهّ املدينس واليمن

ّّ بلاا  دلاايالس علااى أّغ ماان   يااامن باااهلل والياا   م اآلياار   يااامن باا ي ناا   و ّنااا ياارمل  فسااه ألاايص تاا
 نبط؟

ّّ املسالمني، علمااس   عم،  ّغ احلدود ا ارانيس اليت  عل ا الاربي غ بني بالد ا جلالم لارت نا عس ليا
أّمااام وضاااع ها أّو س لااابالدهم اّ أجلااابط ها مااان باااني أ فسااا م   ّ أّمااام يصاااّروغ بببائ اااا باااني باااالد ا جلاااالم 

 م اّن يسّم مم حّياماس بىلطبيب ا م ه ه البالد، والش اهد على بل  تأرية.وياّتدوغ على عمالئ 
لاااحّ تىلاااب )ليااايل بيشاااور( ماان ألاادقائ ، و با زار العااراق تنّااا  (20)نبااد تاااغ جلاالطاغ الاا اع ني

 ىلبادل ال يارات، وبات مرّة حني زار تربال  املبدجلس  ّبئات أ ّاه ماريب، ولا ا بهبات لعياد اه وتااغ مساّجى 
الفرا ، ن ينىل أّغ جلبّ مرضه الشديد أ ّاه حينماا زار الياا مني بهاّ    احلّماام وتااغ اىللئااس مان على 

ال ائاارين الاا ين  اااؤوا لالجلااىل مام أو لاسااّ ال يااارة، وبينمااا هاام تاا ل  و با مبجم عااس ماان الشاارطس لااا م 
ّّ قسا ة وقاد تاا غ بع ا م عاريااس لايص علياه احلّمام و  ي  ال ّوار وهم ّّردين عان مالبسا م    اخلاارج بيا

  ّ )املنشااافس( نباااط، وتااااغ اهلااا ا  باااارداس  اااّداس نااا رتب هم م جلااايارات تباااار وأيااا وهم أماااام النااااا    بااااداد 
 ال ي تاغ قد أمر ب ل ،  يىلال  حدو بينه وبني ناه  يراغ. (21)حي  مبر عبد الير  قاجلم

 وأضا  السيد جللطاغ ال اع ني نبال: 
لساايارات أودع  ااا م قباا  ّتاات وزارة الاادناع الاا ي تاااغ معااّداس تماارآب لسااايارات عناادما أ  ل  ااا ماان ا

امل  ّفني وتاغ بارداس  ّداس، ومن أوجلخ ماا ييا غ بسابّ الادياغ ااجلا د الا ي ياطّا  تاّ ميااغ تماا ها  
العاااادة م مااارآب السااايارات، وقاااد اضاااطّر ا مياااس    ا لااا ا علاااى  لااا  اار  البااا رة وهااام عاااراة، تماااا 
                                                                                                                                                                      

 (.2ح 90ب
  اه بلا     بل  م تىلابه البّيم ) ار اا  ار( نباال: وتااغ الا ي قىلاّ بسار ا الا ي بعأاه معاوياس ا م و  أنار العاّلمس املس   (12)

 (.31ب 11ص 34 ال ني ألفاس، وحّرق ق ماس بالنار. ) ار اا  ار: ج
السيد حمّمد بن عل  أتن بن قاجلم امل جلا ي الشاريازي املعارو  بسالطاغ الا اع ني، يصاّ  سابه    الساّيد  باراهيم امااب ابان ااماري  (98)

ماان الباارغ الرابااس عشاار اهلجااري عاان عماار  اااه  الىلسااعني عاماااس. .  اا ّم م العبااد اايااري حمّمااد العابااد باان ا مااام م جلااى باان  عفاار 
وتىلابه )ليايل بيشاور( يبس م أتأر من أل  ومائس ورسني لف س وطبس عّدة مارّات وقاد  بلاه    العربياس ن ايلس العالماس السايد حساني 

 امل جل ي الفايل.
م(. نااارك م حاارب 1239 ااق باليليااس العساايريس م عااام )م( باااداد، الىل1214عباادالير  قاجلاام حمّمااد بياار ال بياادي ماان م اليااد ) (91)

هاااا  1311م(. قاااام باااا بالب عسااايري عاااام )1221م( م  ب اااس ااردغ، ا ىلماااى لىلن ااايم ال اااّبا  ااحااارار عاااام )1240نلساااطني عاااام )
م ا ري. ألااى امل اااهر م(، أطااح بااحليم امللياا ، قىلاّ أ لاّ أنااراد العائلاس املليياس مبااا ناي م امللا  نيصااّ الأااىل، أعلان احلياام ا 1220

 الددبراطيس تالنملاغ والىلعّدديس احل بيس ما عدا احل ب الشي ع  ال ي أض ى احل ب ا ّبّ للسلطس، وألاى احليم املادىل. اجلاىلمّر حيماه
لبعأياني م(   بالب عسيري دبّره عبدالسالم عار  مس ّم عس من ال اّبا  ا1213قرابس أربس جلن ات و ص   بريباس.  عّر  م عام )

أمأااال أمحااد حساان البياار وعباادالير  نرحاااغ ولاااغ م اادي عّمااا  و ااريهم، أُعاادم رمياااس بالرلاااص مااس بعااب رناقااه م دار ا باعااس م 
 م.1213الىلاجلس من نبا  



من ميا ات أُير جليارات مليئاس بالر اال والنساا  مان ال ائارين وتااغ ال قات   اراس وقاد  لاّ ا ا ع أديل ا 
علاااى ا مياااس، وبعاااد جلااااعات  ااااؤوا بسااايارات اىللئاااس أرزاس وجلااايارات أُيااار اىللئاااس مرقااااس )قيماااس( وتااااغ تاااال 

ّياان أ اا مان أتلاه  طالقاااس الطعاامني  اري مطبا يني.. وأماروا الناااا أغ يا تل ا ب ياادي م اارز والبيماس، وو أل
ر م نّدة   ع  وبرودة  سم  م اهل ا  البارد، وبعد الاروب  اا  بعاب ال اّبا  وأيا  ييياّ الساباب 
ّّ  سااارة وحبااد، اّ أماار  رو نااا    الشااارع ناجلااىل  ر ا الساايارات بااُ  رة م عاا دة،  والشااىلائم لرياارا يني بياا

ّمااام الااا ي تاااغ يبعاااد عاان الساااجن أتأاار مااان نرجلاااخ حياا  و  يااان نلاا  حاااّّت نلساااس    أغ  ئناااا    احل
ولبساانا مالبساانا وأعطينااا الساايارات اُا اارة وقااد ألااابىل  محّااى نااديدة و ئاات اآلغ    تااربال  لل يااارة وأ ااا  

 تما  راىل أُرا س الطبيّ ومرض  م حال يطر.
ملاااس هبااام م و باااّ يل ر اااّ آيااار أّغ الشااارطس أيااا ت اابرياااا  مااان النااااا ا أمااارت باااهنرا  السااايارة ا 

وجلاااط الصااا را  بعاااد ماااا عااانت احلااادود وأيااا  الشااارطس ي ااارب غ النااااا بعصااا   لي اااس اّاااا أّدمل    تسااار 
ّّ بلاا  اّغ  ياااراغ الشااااه أياادي م وأر ل ااام، تااا

تااااغ أمرييياااس وقاجلااام العاااراق تاااغ بريطا يااااس. وقاااد  عاااّ   (22)
 )ل را ص( حدوداس بين ما من  عشرين جلنس  بريباس..

 روغ بني البالد  جُ واهيس تما نعل ا بل  بني اهلند والباتسىلاغ..وهي ا يفعّ املسىلعم
 وبني الباتسىلاغ وبناالد ..

 وبني طرم تشمري..
 وبني  يراغ وأناا سىلاغ..

 .(23)وبني أح اب أناا سىلاغ: ح ب ببيادة رباىل وح ب للطالباغ
 ..(25)وأرمينيا (24)وت ل  بني آبرباجياغ

 وأطران ا.. (26)وبني الشيشاغ
                                                           

 ناضاطر 1212م يلفااس ابياه رضاا،  اار علياه الشاعّ، ببياادة العلماا  عاام1241م( نااه  ياراغ 1208ا  1212حمّماد رضاا هبلا ي ) (99)
 م   ّم م مصر.1212لكك البالد،  رك البالد 

( طالباغ حرتس  رهابيس ولدت م تن  تره نديد لالّتاد الس نيييت املل اد الا ي  ا ا أناا ساىلاغ.  ب جلااهت اا  ا ة الساريس الاربياس م 93)
 نييت. تماا اعىلانت احلرتاس أجلاامس بان  دغ بنا  احلرتس. و عىلن طالباغ أغ الارب تااغ     اا ب م أ ناا  احلارب ااناا ياس ضاد ال  ا د السا

ضاايفاس علااى طالباااغ وزعاايم طالباااغ املااال حممااد عماار م أناا سااىلاغ، نبااد رحااّ املااال عماار بااه واباا ه لااديباس نخصااياس لااه، وقاماات بياان م 
س. نباد عاملات النساا ة عالقاس مصااهرة. لباد لفىلات حرتاس طالبااغ أ  اار العااو بىلنفيا ها العنيا  ملاا تا ات  فعلاه باجلام الشاريعس ا جلاالمي

بب ة، وأ نغ على ار دا  النقس وحرمن من الىلعليم. تما نرضت   ام منس الىلجا ل علاى وياس الساياغ مان الىلاجلاعس مساا  وحاّت ناروق 
الشاامص. وتاااغ الاابعب يىلعاار  لل اارب م الشاا ارع بساابّ  اا يرهم عاان أدا  الصااالة م م اعياادها. وأ اان الاا ت ر ويعاااس علااى  طالااس 

 اناس     رائم م م قىلّ نيعس أناا سىلاغ حي  قىلل ا من الشيعس اابريا  ما يبارب مائس أل  على بعب ا حصا ات.حلاهم. م 
آبربيجاغ: و  ريس على  ر ق وين ّتّدها ايراغ وأرمينيا، عالمىل ا بات  ومن مدما تنجه.  ىلبع ا و  رياس  اييىلشاباغ، تا ات ع ا اس  (94)

 وحّت احنالل ا ّتاد. 1299م ا ّتاد الس نييت من  
 وحّّت احنالل ا ّتاد، عالمىل ا يريفاغ. 1231أرمينيا: و  ريس  بس  ن يب الب قاز. تا ت ع  اس م ا ّتاد الس نياا من   (92)
   الشيشاااغ: هاا   حاادمل بااالد الب قاااز الااايت  عىلاان ماان املناااطق ا جلااالميس و  ااّم و  رياااات ومناااطق عدياادة من ااا الشيشاااغ وا  اااا (91)



 م رو وجلائر الفلبني.. وبني
 وبني  جلرائيّ الاالبس وأطران ا: لبناغ ومصر وااردغ وجل ريا..

 وبني العراق وجل ريا..
 وبني العراق والي يت..
 وبني  رتيا والشمال..

 وبني البالد املخىللفس ا نريبيس..
 اّا ل  وس قصص ا وأحدا  ا مطّلس ليا ت  سىل عّ العديد من امّلدات.

 رةتحديد الزيا
بعد م ت املر س الشيخ حمّمد  ب  الشريازي 

ور ا ع النيطاا يني    العاراق، أرجلاّ حااتم  (27)
باااداد    تااربال  م آياار ناا ر حمااّرم احلاارام نرقااس ماان عمالئااه لرطّااالع علااى زيااارة أربعااني ا مااام احلسااني 

   ومعرناااس قااادر الااا ين يا ااا غ    ال ياااارة، نجااااؤوا م أّول نااا ر لااافر    أطااارا ، ّّ تاااربال  وأيااا  تااا
واحااد دنااكاس و لااص علااى ترجلاا  م الطريااق وناارع بيىلابااس اجلاام تااّ ماان ياا ا م طريبااه، جلاا ا  ماان طريااق 
بااااداد أو النجااا  أو طااا يريُ، دوغ أغ يساااىلأن ا أحاااداس واجلاااىلمّروا علاااى بلااا  ماااّدة عشااارة أيّاااام، وبعاااد اليااا م 

ملّااا أياانوا حاااتم باااداد قااال: جلاا   العاناار   اااع  عاادد الاا ّوار  ياا   ّماام و يىلمّيناا ا ماان الىلسااجيّ، و 
 أُحّدد ال يارة حّّت   يىلمّين ا من ه ا ا  ىلماع الع يم.

أ ّااه قبااّ  عااّ احلاادود تاااغ الاا ّوار ينااام غ م الليااايل ماان  (28)وقااد  بااّ املرحاا م الشاايخ  عفاار الرناايت
نااا ب       اخلااااغ اهلناادي م طرياااق النجاا  وهااا  يبعاااد عاان تاااربال  مباادار نرجلاااخ هاا ا مااان ا  (29)عاا غ

                                                                                                                                                                      

 ودا سىلاغ وبلااريا واوجليد ا الشماليس و ريها.
ّّ الادين علا  بان أيب احلسان املاريزا حمّماد علا  احلاائري الشاريازي زعايم الأا رة العراقياس، ولاد بشارياز (91)  ه  الشايخ حمّماد  با  بان املاريزا حما

أناضال ا حاّّت بارع وتماّ، ن اا ر    جلاامرا  ها و ش  م احلائر الشري ، نبرأ نيه ااّوليات ومباّدمات العلا م، وح ار علاى 1921عام 
ناس م أوائّ امل ا رين، ن  ر على امّدد الشريازي حّّت لار من أ اّل   المي ه وأرتاغ  أه، وبعاد أغ  ا ّا ُأجلاىلابه ا لياّ  عانّي للخال

شاله مر عيىله الع مى وأنااله اليأرية عن با جلىل باق وااول يس وا  ىلخاب، نبام بال  ائ  من ا نىلا  والىلدريص و ربيس العلما . وو  
 الن ر م أُم ر الناا ياّل م وعام م، وحسب  مان أعمالاه ا بّاارة م قفاه ا لياّ م الأا رة العراقياس، و لاداره  لا  الفىلا مل اخلطارية الايت

أو ده وتاااغ أنااّت ماان قبااّ  رمااس أقاماات العااراق وأقعد ااه ملااا تاااغ هلااا ماان ال قااس الع اايم م النفاا ا. ن اا  نااّدمل اجلااىلبالل العااراق بنفسااه و 
ا ىلخاااب  ااري املساالم. وتاااغ العراقياا غ طاا ع  راد ااه   يصاادروغ    عاان رأيااه وتا اات ا ىلماعااالم  عبااد م بيىلااه م تااربال  املبدجلااس ماارّات 

 ها( ودنن م الص ن احلسي  الشري  ومبن ه نيه مش  رة. 1330عّدة.   ّم م الأال  عشر من بي احلّجس عام )
هااا(، هااا ر    العىلبااات املبّدجلااس م العااراق لال ىل ااال ماان معااني 1318ولااد م مدينااس رناات بااهيراغ عااام ) الشاايخ  عفاار الرناايت  (90)

مدارجل ا الدينيس، واجلىل طن مدينس تربال  املبّدجلس، ودرا عند أجلا  ة احل زة العلميس آ  اك أمأال آيس اهلل الع مى السايد حساني البّما  
  املريزا م دي الشريازي وآيس اهلل الع مى بالب   والدرا والىل بيق والىلدقيق ملّدة  ص  قرغ. وتاغ بارعاس م اللاس ّّ ، اجلىلب

اه العربيااس وق اعاادها، حااّّت عااّده الاابعب ُأجلااىلاب الفب ااا  وامىل اادين م علاا م العربيااس، باارّج علااى يديااه العديااد ماان الفب ااا  وامىل اادين، واناا
 ها(.1324ر ّ )اا ّ م تربال  املبّدجلس م 

( ها  عا غ باان عباد اهلل بان  عفاار بان مرعاا  بان علا  باان احلسان البنفسااُ بان  درياص باان داود بان أمحااد املسا د بان عبااد اهلل بان م جلااى 92)



ّّ  (30)الشاااامال، وماااان طاااا ريُ    احلاااارّ  ماااان الااااارب    الشاااارق، وتاااااغ الاااا ّوار يببلاااا غ    تااااربال  ماااان تاااا
ااطرا : اهلند واخلليُ وجل ريا ولبناغ ومن جلائر البلداغ، وتا ت املشاورات واّباب البرارات امل ّماس للابالد 

لااايت اّبااا ت  بّااااغ  ااا رة العشااارين أيّاااام وتااااغ من اااا البااارارات املصااارييس ا  باااس م لااا ن ا ماااام احلساااني 
بااّ وقبلااه ماان احلااروب الطائفيااس أو اخلار يااس، تمااا حاادو بلاا   املر ااس الشاايخ حمّمااد  باا  الشااريازي 

 .(32)على العراق و ريه اّا بتره العالّمس اامي  م تىلاب )ن دا  الف يلس( (31)أيّام هج م السع ديني
احلرم احلسي  الشري  ن اارب ه حاّّت بلاو اامار أّغ لادام مناس ومن هنا نبد الىلفت ا الي     أهيس 

زيااارة الشااباب لل اارم املبااّدا. وهاا  تمااا   خيفااى ماان عمااال  ا الياا ، وقااد حعاات نخصااّياس وزياار دايليااس 
 البع  يصرّح م ا باعس قائالس: ) ئنا    العراق ببطار   يل  أمريي (.

 الهند وتركيا والخليج
لي  علاى اهلناد  عل هاا  الوائاس حي ماس، لياّ حادود وحااتم وقارارات وماا أنابه، عندما اجلىل   ا ا
   حي مااس واحاادة بعااد مائااس جلاانس ماان تفاااح الاّلعناا ، وّتّ لاات بعااد بلاا   (33)وقااد حّ هلااا املااالر اهلناادي

    اااالو حي ماااات: اهلناااد والباتساااىلاغ وباااناالد ، وقاااد تااااغ ا جلاااىلعمار يأاااري احلاااروب باااني احلي ماااات 
ائااااس ويسااااىل يل علااااى يريالااااا و يباااادم هلاااام ناااايئاس جلاااا مل ااُماااا ر اهلامشاااايس تالصاااا   ومااااا أناااابه، وملّااااا الأالو

ّّ ن  : من ا برة    ال رّة.  اجلىلبّلت ه ه احلي مات أي ت  صنس ت
تما قّسمت بريطا ياا ونر ساا احلي ماس العأما ياس ال احادة    عشارات احلي ماات، نباد تا ات مصار   

د ا جلاااالميس مبأاباااس ااع اااا  م ا سااام ال احاااد للدولاااس ا جلاااالميس نجعلااا ا جلااا ريا وجلاا ريا و ريهاااا مااان الااابال
                                                                                                                                                                      

ّّ بياربال  م أوائاّ البارغ الراباس اهلجاري ا  غ بن عبد اهلل ا ب بن احلسن املأىن بن احلسن السبط بان علا  بان أيب طالاّ . حا
اار  املبدجلااس لباا  حفاااوة و يرداااس ماان ااجلااديني الباااطنني م تااربال ، نطلباا ا منااه الببااا  لاا ار عمااه جلاايد الشاا دا  نلاا   وعنااد حل لااه

الاادع ة وحاااّ اار ، نمااان  ضااايعس  سااب  مااان مااار العلبمااا   بعاااد  ال ااس نراجلاااخ عااان املرقاااد احلساااي  املط اار، وتااااغ تأاااري الاااكدد علي اااا، 
وبلاا  ب لاايس منااه، نشاايدوا لااه قبااس ماان ا ااك واآل اار، ومناا  بلاا  الياا م أياا  الناااا يبصاادو ه لل يااارة نصااادنه اا ااّ ا ىلاا م ودناان هبااا 

والابعب اآليار يا عم أ اه قان عا غ بان عباد اهلل بان  عفار  وبالن ور وق ا  احلا اات. وي ان النااا أ اه عا غ بان علا  بان أيب طالاّ
 م احلائر احلسي  الشري .الطيار، وتالها  ري ل ي ؛ امما دننا م ح رية العل يني 

 يبس مرقد احلّر بن ي يد الرياح  حن   ال س أميال  بريباس عن  ريب تربال  املبّدجلس وله مبام ع يم يكّدد عليه ال ّوار. (38)
قااد  هجااري م ياا م الااادير اا اار، وتاااغ أ لااّ أهااايل تااربال 1911نبااد نااّن ال ّهااابي غ هجاا م م علااى مدينااس تااربال  املبّدجلااس عااام  (31)

م النجاا  ااناار  ناا وقس ال هااابي غ امااازر واملوجلاا  وا ىل ياا ا احلرمااات وجتاااوزوا احلاادود الشاارعيس    ّ  اا ا    زيااارة أمااري املااامنني 
 وأدم ا قل ب املسلمني قاطبس.

مااس نيااه    أحااا  بعااد تىلابااه الشاا ري )الااادير( وقااد  طااّرق العالّ  تىلاااب ناا دا  الف اايلس هاا  ماان أهاام مصااّنفات العاّلمااس اامياا    (39)
 الش دا  من أعالم الشيعس وةىلصر عن  راو م مس بتر تيفيس ن ادلم.

م( ت ااا ب معاااار  لل  ااا د النيطااااىل م الااابالد، ا قااااد اهلناااد حنااا  ا جلاااىلبالل. واجلاااىلطاع 1002( حااا ب املاااالر اهلنااادي   جلاااص عاااام )33)
س الأما يناااات مااان البااارغ املاضااا .  شااايّ احلااا ب م البداياااس  م( وحاااّت مطلااا1240ا جلاااىلئأار بالسااالطس ني اااا بشااايّ نااابه مىل الاااّ منااا  )

م( وبلاا  هباااد   عرياا  ااع اااا  بع اا م علاااى بعااب ورجلااام 1002تجمعيااس وطنياااس عامااس نعباااد مااالره الىل جليسااا  م ب مباااي عاااام )
عاادة وبلاا  حااّت جلياجلاس احلاا ب املببلااس. اجلااىللم  ا اادي قيااادة احلاا ب بعااد ماا ت )ترناال مي ااا وباايالك( و عاار  يالهلااا لالعىلبااال ماارات 

 م( نا ىليّ من قبّ أحد اهلن د.1241اجلىلبلت اهلند عام )



 رص حي مات: جل ريا ااُّم وااردغ ولبناغ ونلسطني و جليندرو س، و عل ا مصر أربس حي مات.
ّّ حادود و ايه 10وقّسم ا اخلليُ    ) ( حي مس اّ  عل ها  سس حي مات تما ه  معارو ، ليا

 أنبه بل . وبرملاغ و بد، وما
وحي   ّغ اخلليُ ضعي   بّد له مان مساىلند، نباد اجلاىلندوا     ياراغ أيّاام قاّ ة الصاف يس، اّ     رتياا 
ملّااا ضااعفت  يااراغ، اّ اعىلماادوا علااى بريطا يااا بعااد أغ ضااعفت  رتيااا، وم العصاار الااراهن اجلااىلندوا    أمرييااا 

 حي  ضعفت بريطا يا.
أقسااام ويلااق احلااروب بين ااا ببااى الااارب مسااىل لياس علااى يريالااا، وعلااى أيّااس حااال نبىلبساايم الاابالد    

، نااال ولاا ا نه ّااه   عااالج   ّ بااالر  ع    ا جلااالم الاا ي  علنااا )أُّمااس واحاادة( تمااا نعااّ رجلاا ل اهلل 
 حدود مصطنعس بيننا، و  برملاغ هل ا وباك، و  ايىلال  م أنيا  أُير.

 االستعمار في العراق
ّّ نا   وأ اى مباا يرياده م تاّ نا   اّاا  وقد رأيات نخصاياس تيا  دياّ ا جلاىلعمار العاراق وجلالبه تا

حيىلاج بيا ه    عشرات الصاف ات، نمان بلا  ها  مانع م ااطباا  ا جلاالميني والىلاداوي بااعشااب الايت  
يّفاس تا ت  ياليف ا قليلس  ّداس، ويا ليىل م تاا  ا يا   غ  ليناا بانفص أدوياىل م ا يّادة، باّ  اؤو اا باادوياس امل  

وال اااارّة الرديئاااس والااايت قاااد  يااا غ   دلاااا م املر باااس الأا ياااس أو الأالأاااس، وقاااد تنااات أجتّنب اااا حاااني مرضااا  وماااا 
 أنبه.

نف   حدمل املرّات قلعت أحد أجلناىل ن عطااىل الادتىل ر ولاس مان ااقاراص وأمارىل بىلنااول  ال اس من اا  
أ اا عُ م  اا م ، ون عااات وببياات أناااعر تااّ ياا م وتااااغ ال قاات لاايالس نىلناولااات واحاادة من ااا ونااات و با يب 

 ّّ باضااطراب نااديد م قلاان، نعلماات أّغ الباارص هاا  الساابّ م بلاا  ناجلااىلعملت دوا س عشاابياس و رتاات تاا
  ل  ااقراص.

ا ااادير بتاااره أّغ اامااارا  زادت م بالد اااا زياااادة م هلاااس بعاااد أغ منعااات أدوياااس ااعشااااب وحااا رب 
ناااهّ   أ ااا ّتر قباااّ  صااا  قااارغ  بريبااااس أّغ بعاااب اامااارا  أطباااا  ااعشااااب و اااا  الاااارب ب دويىلاااه الرديئاااس، 

السائدة م عصر ا احلايل و يين هلا أ ر ألالس، وبل  لىللّ و ا ا  واملاا  والطعاام الايت يساىلعمّ ني اا املا اد 
 الييماويس ولرعرا  عن مناهُ ا جلالم الصّ يس م ةىلل  نعّ احلياة.

ا نياه ماان ا ّساانات و ّنااا أُيااال  ا ساارا  م ا جلااىلعمار و  خيفاى أ ّاا    أُيااال  الطااّ احلاادي  مباا
ّّ ناو ه، نمن الالزم علينا تمسلمني أغ   ي  احلسن و كك السيئ.  بي

نف  أحد اايام ألاب  و س م  ب ايت ن ناار الابعب علاّ  مبرا عاس الطبياّ، وبالفعاّ نباد  صا   
ب تاااّ احلبّاااس السااا دا  طباااق ولاااّيس رجلاااا ل اهلل الطبياااّ باااه را  عملياااس  راحياااس،   ّ أ ّااا  اجلاااىلبدلت بلااا  


وو أجلىلعمّ من ا   ّ مرّات حّّت بهّ ال  س لاماس نهّما وتما م الطّ الباد   ياّبص ال جلاايس،  (34)

                                                           

ّّ دا  :قال رجل ل اهلل  (34)  .31399ح 42ب 181ص 92وجلائّ الشيعس: ج م احلّبس الس دا  نفا  من ت



بعادم ا حىلجاام نلام ياكك احلجاماس   ّ نا  راس حاّّت ماات بالسايىلس،     اري  (35)وقد  ص  احلييم والدي
 ست بصددها اآلغ.بل  من البصك اليأرية اليت ل

 الحدود
 ّغ احلدود ا ارانيس    اّ الىل اييق املاايل والعاائل  والعلما  اّاا يااّدي    ال اع  و اري بلا ، ناهّغ 
البالد اليت  حدود هلا يي غ ا  ساغ ني ا حرّاس، نهغ ضاق به ه ا البلد ي هّ    بلاد آيار، وباالعيص،  

ناا ااد اليأاري مان أهاّ بلاد يساين غ م بلاد آيار  ااؤوا تما ها  احلاال باني مادغ البطار ال احاد، ولا ا نه ّ 
 ليااه مناا  زمااان حياا  و يياان بين اااا حاادود، ت هااّ العاااراق م  يااراغ، وأهااّ  ياااراغ م العااراق، حياا  تاااا  ا 
يىلنّبلاا غ بااني البلاادين تمااا يىلنّبااّ أهااّ تااربال  م باااداد وأهااّ باااداد م تااربال  الياا م، نااال حاادود و   ااري 

   ساغ جلعس العيه.بل  اّا ي يق على ا
 :ول ا قال أمري املامنني 

  اّرب عن ااوطاغ م طلّ العلى 
 وجلانر نف  ااجلفار رص ن ائد                        

  فرّج هم واتىلساب معيشس 
 (36)وعلم وآداب ول بس ما د                        

  اه.وبالر م أّغ د لس الشعر أعّم من اهلجرة ليّنه يشمّ ما بتر 
تماااا أّغ  عاااّ احلااادود    اااّ الىل اااييق العاااائل ، نااااري ا ااادود يىلااا ّوج مااان أي ميااااغ ناااا   اااال  
ا اادود، حياا  ين صاار م مياااغ واحااد،  عاام ا اادود يسااىلطيس الىلاا ّوج ماان قطاار آياار، لياان بشاار  أغ   

ا  سااا يس  يياا غ بين مااا ناارائط أُياار وعااادة مااا  ياا غ بااني الاابالد أمأااال هاا ه الشاارو  الاايت بااال  احلريااس
 وا جلالميس.

ّّ ياااري نااااهد علاااى أّغ عااادم احلااادود      اااّ الىل اااّييق العاااائل  هااا  ا ىلشاااار الساااادة مااان برياااس  ولعااا
م ةىلل  البالد حي   ّغ العدياد مان م ين ادروغ مان آباا  مان املديناس املنا رة ماأالس وأُّم اات  الرجل ل 

 .(37)من بالد أُيرمل

                                                           

ورعاااس عاباداس، زاهااداس تأااري  هاا( وتاااغ عاملااس  بياااس،1384، ولاد م مدينااس تاربال  املبّدجلااس عااام )ها  املااريزا م ادي احلسااي  الشااريازي  (32)
 90قائااد  اا رة العشاارين م العااراق، وقااد  اا ّم م  احلفاا ، لاااحّ ترامااات، وهاا  ماان ياارية  المياا  الشاايخ حمّمااد  باا  الشااريازي 

 ها ودنن م احلرم احلسي  الشري .1308نعباغ عام 
 .149: صدي اغ ا مام عل   (31)
م تىلابااه البااّيم )ناطمااس ماان امل ااد    الل ااد(، عناادما  طااّرق     فسااري ق لااه  الباا وي   وقااد بتاار العاّلمااس آيااس اهلل السااّيد تااا م (31)

( ال ي نّسر باخلري اليأري نبال: و صديباس هل ا اليالم  رمل م العااو اليا م بّرياس ناطماس 1)جل رة الي  ر:   ّا أعطيناك الي  ر عا : 
م بباع العاو، نفا  العاراق حا ايل مليا غ، وم  ياراغ حا ايل  االو مالياني، وم منىلشرين  ال ين هم بّريس رجل ل اهلل  ال هرا  

مصر رص ماليني، وم املارب ااقصى رص ماليني، وم ا  ائر و   ص وليبيا عدد تأري، وتا ل  م ااردغ وجلا ريا ولبنااغ والسا داغ 



   قبااّ  ال ااس أرباااع  س الاابالد مناا  زماان رجلاا ل اهلل وقااد تاااغ ماان أجلااباب ا ىلشااارهم عاادم حمدودياا
 البرغ  بريباس حي  وضس املسىلعمروغ ه ه احلدود املصطنعس تما أنر ا    بل .

ّّ  عااّ العلااام م تااّ مياااغ، تمااا  عاااّ  وتاا ا احلااال بالنساابس للىل ااييق العلمااا  حياا   ّغ اهلل عّ و اا
انياااس و  لا ياااس، تمااا أّغ ا مااال تاا ل ، و غ تاااغ املااال وا مااال م تااّ مياااغ، ناااخللق لاايص ق مياااس    ار 

 املناخ يا ّر نيه.
وماان أعاار  وتاا ل  هاا  احلااال بالنساابس    الأااروات واملعااادغ،     ااري بلاا ، ولاا ا قااال جلااب ا ه: 

عاان بتااري نااهّغ لااه معيشااس ضاانيا
. نالاا ي يبىللااى ب حااد ااماارا  و  جيااد لااه عال اااس م هاا ا البلااد (30)

 ي هّ    بلد آير.
وقد مر  والدي قبّ وا ني جلنس، وملّا و جيد العالج م العراق بهاّ     ياراغ ن  اد العاالج الا ي  

 تاغ ب اجلطىله برؤه من املر  بهبغ اهلل  عا .
وم احلاااال احلاضااار حيااا     اااد احلااادود ا ارانياااس  ياااىلمّين املاااريب مااان السااافر للمعا اااس م الااابالد 

ليأاري ّتصايل ا نيبباى مري ااس    أغ دا ت، وقاد ا ّفاق بلا  احاد اُاير   ّ ب جلائّ ماديس يصاعّ علاى ا
ألاادقائنا املرضااى حياا  قااال ا لااه:  ّغ الساافر    البلااد الفااالىل  ا ااس    مااال ضااخم وتاااغ  يباادر عليااه، 
    ااري بلاا  ماان الشاا اهد الدالّااس علااى جلاالبيات احلاادود اّااا حيىلاااج بترهااا    تىلاااب مفصااّ يشااىلمّ علااى 

ف ات.. و ىّل أبتر أّغ قباّ جلاىلني جلانس تااغ أحاد االادقا  يا هّ مان العاراق     حادمل اليأري من الص
البالد للىلبليو أيّام حمّرم ون ر رم اغ   ّ أ ّه بعد  عّ احلدود ا ارانياس باني البلادين و ياىلمّين مان السافر 

 نببى م من له دوغ ال هاب    الىلبليو، وه ا   ع من الىل ييق العلم .
 ل:  ّغ عالج تّ  ل  الىل ييبات م  جلبا  احلدود ا ارانيس املصطنعس.ياللس الب  

 الجنسية واإلقامة
لبد ايكع مناو و ا جلالم ا نسيس وا قامس لىلبيياد املسالمني و بعي ا م وبا  اخلاال  بيان م، ن االس 

الب ل ي عاان رجلااام احلاادود الااايت ناااىّلت الاابالد ا جلاااالميس و علاااىل م دو س بااّ دوياااالت، نفااا   يااراغ  ااااؤوا بااا
ااّول الاا ي حاربااه علمااا  الاادين وتاااغ ااان حاربااه )السااّيد  اا ر الاادين( م مدينااس ناارياز، و)الشاايخ لااادق 
آ ا( م مدينس  ني ، و)آ ا اف ( م ألف اغ، حيا  ار باى تاّ مان م املنان وأ ا ر النااا مان ا جلاىلجابس 

باس النااا الدولاس م قاا  غ ا نسايس: لل ي مس وأي  ا ناجل  حّّت أّغ أحدهم عّن عن بلا  اليا م الا ي ا ّ 

                                                                                                                                                                      

ّّ أغ جتااد م الاابالد وبااالد اخللاايُ والسااع ديس ماليااني، وم الاايمن واهلنااد وباتسااىلاغ واانااا اغ و اا ر   دو يساايا حاا ايل عشاارين ملي  اااس، وقاا
ويبّدر ّم ع م  مسس و ال ني ملي  اس، ول  ُأ ريات  حصاائيات  ا جلالميس بلدة ليص ني ا أحد من  سّ السّيدة ناطمس ال هرا  

ّّ العدد يىلجااوز ها ا املبادار(. ناطماس مان امل اد    الل اد: ص عنادما تااغ م  . وها ا الياالم مناه 02ا  04دقيبس ول ي س نلع
لام العراق    ما قبّ أتأر من  ال ني عاماس حي  تاغ السادة  ري منىلشرين م بالد الاارب وجلاائر أقطاار العااو بيأارة، أّماا اليا م نااهلل أع

    أي حّد ولّ السادة وما ه  عددهم.
 .194جل رة طه:  (30)



   ّه ي م يالس ا جلالم وقرا ة الفاّتس عليه.
و ىّل ابتر م العراق وقباّ  صا  قارغ تيا  تااغ النااا يىلجّنبا غ أيا  ا ناجلا ، وقاد  اا  م  ّا  

اليت تنت أُدّرا ني ا، ن ي  يعر  ا نسايس علاى الطاالب م تانّاس الاار  وبلا   (39)   مدرجلس بادت بس
مبابّ مبلو زهيد من املال يعادل ربس دينار،   ّ أّغ اليّ رناب ا جلاىلجابس لاه ماا عادا ناخك واحاد وقاد 

 اعك  عليه الطالب وو يين له   اب. 
وأيااارياس حينماااا أيااارج لااادام اليأاااري مااان العاااراقيني  جاااس أمااام  اااري عاااراقيني أيااارج أو د هااا ا الر اااّ 

  م يعيه الي م م  يراغ والابعب اآليار م الباتساىلاغ.. واحلاال باعىلبار أّغ  نسيىل م م يّفس، علماس أّغ بع
 أّغ تبار السن ي تروغ أّغ مأّ ه ا الش   و يين ألالس قبّ بل . 

 األرض هلل
يلااااااق اهلل  عااااااا  تااااااّ ناااااا   م الياااااا غ مباحاااااااس للجميااااااس وبباااااادر حا ااااااالم وبلاااااا  م  طااااااار ق لااااااه 

ليااامع و اااّ:
املاااا  داياااّ اار  ويار  اااا مااان ااماااار ، نااااهل ا  مبااااح، و ااا ر الشااامص مبااااح، و (40)

والااباااات مباحاااس، وا باااال واملعاااادغ مباحاااس، وحي ا اااات اار   (41)والب اااار واملساااىلنبعات مبااااح، واآل اااام
 وا   واملا  مباحس، تما أّغ منفعس اليسّ مباحس ليّ أحد، نال ضرائّ و  وارك و   ري بل .

وغ مان ماري د لاس والفارات ويعماروغ البساا ني م وقد ناهدت م العاراق تيا  تااغ النااا يساىلفيد
أطران ااا،  ب أّغ اار  تا اات مباحااس لليااّ، تمااا تاااغ الناااا يبناا غ الاادور م ةىللاا  املاادغ العراقيااس بيااّ 
حريس، نيااغ تاّ واحاد يساىلطيس أغ يىّلخا  لنفساه داراس وببادر ماا يرياد، وتاا  ا يا   غ بااحااك ويصاطادوما 

يىلعااّر  هلاام أي أحااد. وتاا ا تاااغ احلااال بالنساابس مللاا  الطعااام و ااريه، وتنّااا  ويبيع مااا بيااّ ريااك دوغ أغ
  شكي املل  ببدر حا ىلنا لسنس تاملس بعشرة أنلص نبط.

بااااالطبس  ّغ هاااا ه احلريااااات و  ياااان مبىلصاااارة علااااى العااااراق، بااااّ تا اااات  شاااامّ  يااااراغ وجلااااائر الاااادول 
م أطرا  يراجلاغ تاغ النااا يصانع غ مان  ا جلالميس أي اس، نال حدود و   بييدات، نف  ا بال ال اقعس

أحجار ا بال البدور وااواىل بيّ حريس، وتا ت اام ات  ُدنن م اار  املباحس بال رجلا م و  ضارائّ 
 و  ما أنبه بل . 

ومناا  رسااني جلاانس  بريباااس لااارت تااّ هاا ه الىلبيياادات م العااراق وم  يااراغ وجلااائر بالد ااا وبلاا  باا مر 
 الدول، ول ا  لت اانيا .من املسىلعمر حليام 

بااىن دتاااتني م الي نااس وأعطاهااا للناااا ّا اااس، ااماار الاا ي أّدمل  وم الىلاااريخ أّغ أمااري املااامنني 
   ريااك ااجلااعار،  ب أّغ ا  ساااغ  با بااىن الاادتاغ أو اجلااىل  رها ي ااي  مااا يسااره أو لاارنه علااى قيمااس 

                                                           
 املبدجلس.من املدارا الدينيس م مدينس تربال   (32)
 .92جل رة الببرة:  (48)
 اآل ام ه  الشجر اليأري امللىلّ . (41)



 الب اعس نك فس ااجلعار. 
 يااراغ يباارياس اقىلصااادياس لىلن اايم ا قىلصاااد حسااّ  عبااريهم، تمااا بعأاا ا  وعلااى تااّ نبااد أرجلااّ الااارب   

م ما ترالا ا علمااس أّغ ا جلاىلعمار اا   (42)نخصااس آيار    العاراق ا وقاد أناارت    بلا  )املاص بياّ(
م بطيطا ااه نصااارت الىلبيياادات وتباات احلريااات  ياا   ّغ البلاادين أياا ا يبيعاااغ البباا ر لكماا ات  جااُ 

 ّّ بل  يالناس لبا  غ اهلل ورجلا له والا ي تااغ علياه املسالم غ منا  أّول ا جلاالم    قباّ رساني  واهيس، وت
عامااااس  بريبااااس.  سااا ل اهلل جلااااب ا ه أغ ي ااادي املسااالمني باااالر  ع    أحيااااام ا جلاااالم لىلعااا د  لاااي م عااااّ لم 

 وجلعادلم، وما بل  على اهلل بع ي .
 الحّج مثال

ُّ، وتااغ ال الاد م املديناس املناّ رة يصاّل   بهبُت برنباس ال الاد  قبّ رص وأربعني جلنس  بريباس         احلا
واعااس م  حاادمل الساااحات وتاااغ يشااارك م الصااالة السااّنس والشاايعس وماان ةىللاا  البلااداغ: العااراق و يااراغ 

ّّ ياا م بعااد لااالة ال  اارين وامل اااربني ومصاار والشااام و رتيااا واهلنااد والباتسااىلاغ وبااالد  نريبيااا واخللاايُ، وم تاا
ي يااا  النااااا م جلااارد أحااا ال بالدهااام: حي ماااس وناااعباس واقىلصااااداس و باناااس وجلاااائر نااااومم املخىللفاااس الدينياااس 
وامل هبيااس وأحيا اااس  صااّ الب اا و بياان م    ناابه   اعااات لف يااس، وحياا  تاااغ ا ميااس نااار ني نااهّغ الب اا   

أ اااار للجماعااااات الاااايت  تاااااغ يطاااا ل أحيا اااااس عاااادة جلاااااعات وينىل اااا  بنىلااااائُ مرضاااايس عااااادة، وو يياااان آ اااا اك
اُيكعت بعد بل  باجلم ال هابيس اليت  أري الطائفيس و يّفر املسلمني و فّرق بين م، نلام  يان ضاا   علاى 
ّّ واحاد  املسلمني، ملابا ه ا جلّ  وه ا نيع ؟ وملابا السج د على الكبس؟ وملابا بعاب الفاروع؟ باّ تااغ تا

ا  ىلماااع وطبيعااس الن ااام الاا ي حيياام بااالده وهااّ هاا  ماان الناااا آ اا اك يساارد أحاا ال بلااده ماان ا قىلصاااد و 
دييىلااااا  ري أو ددبراطاااا ؟ وتياااا  دااااارا الناااااا ناااااومم الدينيااااس م بلاااادهم، ومااااا هاااا  جلاااانن م م الاااا واج 
والطااااالق و ربيااااس أو دهاااام،     ااااري بلاااا  ماااان ااُماااا ر تالرعايااااس الصاااا يس وحااااا ت املاااار  وطلااااّ الاااارزق 

  اك يشعر بال حدة ا جلالميس احلبيبيس بني الناا، وتااغ النااا م وال  يفس و ريها،  ي  تاغ ا  ساغ آ
ُّ؟ وتياا  أّغ ا جلااالم  عااّ املساالمني  ياا ة؟ ومااا  بلاا  ال ماااغ يىلباااحأ غ تياا  يشاا دوا منااانع م أيّااام احلاا
هااا  ااجلاااباب لىلب ياااس بع ااا م الااابعب؟ وتيااا  ديااان م ا طّاااالع علاااى أحااا ال بع ااا م الااابعب؟ باااّ  ّغ 

الباا ة والىلبااادم ماان الشااامال    دياان أغ جيعاااّ ويااس املسااالمني م أعلااى مااارات بع اا م تااااغ يناااقه تيااا  
 الارب؟ا ن ب ومن الشرق    

وقااد رأياات هناااك أعااداداس قليلااس  ااا وا ماان الصااني وا ّتاااد الساا نييت، و  أ اا ّتر أ ّاا  رأياات أنخالاااس 

                                                           
املص بيّ  اجل جلس بريطا يس أرجلل ا ا اليا  للىلجّساص م العاراق وقاد قامات بادورها علاى أحسان و اه، تىلبات ما ترالا ّتات عنا اغ:  (49)

العجاا  املااايل هاا  املساايطر علااى الاابالد، ومااابا عملاا ا  )ماا ترات املااص بيااّ وأنااارت نيااه    مساا لس الشاااوغ املاليااس م العااراق، وتياا  تاااغ
تياا( حّّت هّ ب ا الدوائر و عديّ البعب اآلير وتي  أّمم عّين ا ضابطاس بريطا يااس لىلا يّل نااوغ ا ماارك )علاى السالس الا اردة مان جلا ريا و ر 

 م.1210ن الس عن وضع م   از احنصار الىلبو البد  عام 



ياا  البطاارين وأغ  ساابط الشااي عيس  ااا وا ماان أوروبااا وأمرييااا علماااس أ ّنااا تنّااا  ىلمااىّن و اا د املساالمني م بين
 لي ا املسلم غ    احلُ وما أتأر املسلم غ م بالد الشي عيس.

واليا م حياا  جلاابطت الشااي عيس وا ىلشاار املساالم غ م العاااو الاااريب ياا ا جلاايّ ماان املساالمني    احلااُ 
ّّ قاااّ ة ل ىل طااايم وحااادة مااان بينيااا  الطااارنني: الاااارب والشااارق،   ّ أّغ املساااىلعمرين وعمال هااام عملااا ا  بيااا

 املسلمني وبل  عن أمرين:
ااّول:  ب يااس احلاادود ا ارانيااس و رجلاايخ ا بااالعر  والباا ا ني الاايت وضااع ها لىل ااعي  املساالمني البااالو 

 وتّل م من أُّمس واحدة ويعبدوغ ربّاس واحداس وينىلم غ    نريعس واحدة. (43)عددهم ملياري مسلم
ُّ و  بلاا  ماان يااالل مئااات الباا ا ني ال ضااعيس الباطلااس، ن ااالس عاان الأاااىل:  عااّ العراقيااّ املا عااس م احلاا

 لاا  املشاااتّ الاايت ابىلاادع ها م جلاافر احلااُ حياا   علاا ا ا نساايس واهل يااس وال اارائّ والرجلاا م و ريهااا ماان 
 الىلبييدات اليأرية.

وامللفاات لال ىلباااه أّغ الاااربيني وّحاادوا بالدهاام بهجلاابا  احلاادود ا ارانيااس ر اام تأاارة ا يىلالنااات بياان م 
ومن ااا ا قىلصااااديس وا  ىلماعياااس واللا ياااس وامل هبياااس، ن ااا ا  ااا  وباك نباااري، وهااا ا رنياااس الأباناااس وباك لااايص  
ت ل ، وه ا تا  ليي  وباك برو سىلاىل. بينما نرّق ا بالد ا جلاالم بىللا  احلادود ا ارانياس ولعاّ البا ا ني 

.  ا يىلمىّلعا غ هباا منا  زمان رجلا ل اهلل الباطلس نسلب ا من املسلمني احلريات ا جلاالميس اليأارية الايت تاا 
ولاا ا نماان ال ا ااّ علينااا أغ  سااعى  جلاابا  احلاادود ا ارانيااس املصااطنعس، و ر اااع )احلريااات ا جلااالميس(، 
و ب يااس )اُايااّ ة ا جلااالميس( الاايت أولااى هبااا الباارآغ الياار  والاا ي جلااببنا  ري ااا بالعمااّ بااه واحلااال أّغ أمااري 

 بالبرآغ   يسببيم بالعمّ به  ريتماهلل اهللو يب ل:  املامنني 
(44). 

م تلماس لاه ا: تاالن ر، مااّت عماّ املساالم غ باه اجلااىلناروا،  ناهّغ البارآغ ا تماا قااال أماري املااامنني 
اهلل ويل الااا ين آمنااا ا خياااار  م مااان ال لماااات    الناااا رناااهّغ  (45)وم ماااا  رتااا ه وقعااا ا م ال ااااالم

 (46) 
الطا  ت خير  مم من الن ر    ال لماتأولياؤهم وال ين  يعمل غ بالبرآغ 

(47). 
تما أين البرآغ احلييم با ل ، وحيشارهم اهلل  عاا  يا م البياماس   ضنياول ل  تا ت معيشىل م 
َ حشااااار   أعماااااى وقاااااد تنااااات بصااااارياس  عميااااااس نيبااااا ل تاااااّ مااااان م:  قاااااال تااااا ل  أ ىلااااا  آيا ناااااا  رّب وا

                                                           

 عبداهلل النفيس  م تىلابه )عندما حييم ا جلالم( الصف س اايرية.وقد أّتد بل  الدتىل ر  (43)
 ملّا ضربه ابن ملجم )لعنه اهلل(. لل سن واحلسني  ومن وليس له  41مُ البال س: الرجلائّ تىلاب (44)
   أغ يبااا ل    قااادهاّ أ ااا ل علياااه اليىلااااب  ااا راس   طفااا  مصاااابي ه، وجلااارا اس   خيبااا  م ن اااّ البااارآغ اليااار :  نمااان تاااالم لاااه  (42)

 :و ا راس لايص معاه  لماس، وحابالس و يبااس عرو اه، ومعباالس منيعااس برو اه، وعا ّاس ملان  ا ّ ه ّبّاه  120. ماُ البال اس: اخلطا   ني اا
 على  حاطس اهلل  عا  با  ئيات، وحّ  على الىلب مل، وبنّي ن ّ ا جلالم والبرآغ.

 .921جل رة الببرة:  (41)
 .921 جل رة الببرة: (41)



ننسااايىل ا
وتااا ل  اليااا م  نسااااىوو  عماااّ هباااا  (48)

نىل ماااّ م هااا ا العااااو و اااكك لىلناااال  اااا ا ك  (49)
 ااوا.

 إنقاذ المسلمين
  ّغ   باب املسلمني ويالل م من ه ه احلدود املصطنعس  ىل ّق  على أُم ر  ال س وه  تالىلايل:

اامر ااّول: نا رمل املر عياس، با غ جيىلماس املرا اس الع اام والفب اا  اليباار الا ين يبلّادهم النااا وهام 
احلب ق الشارعيس مان املبلّادين ويصارن ما م م اردهاا املباررة والايت من اا رعاياس طاالب العلا م ال ين ي ي وغ 

الدينيس و ب يس احل زات العلميس ودعم و  جلايص املاجلساات واملساا د واحلساينيات وامليىلباات وماا أنابه ااا 
ساااّ ا حىليااااج  يااا غ مااان مصااااديق )م جلااابيّ اهلل( نيجىلمعااا غ تاااّ جلااانس مااارّة ماااأالس أو مااار ني أو أتأااار ح

ّّ مشااااتّ املسااالمني وهداياااس اآليااارين، ووضاااس احللااا ل و ااا نري ا حىليا اااات الالزماااس لكماااس  نيىلشااااوروغ حلااا
 ا جلالميس وتيفيس  ر اع الع ة هلا و  بابها من ه ه احلدود املصطنعس ومن تّ ما ي  ّ  شىلىل ا و فرق ا.

ر بطاس باالىلبليو ا جلاالم ، وحاّت ماا وت ل  رعاياس نااوغ الطاالب و دارة ااوقاا  ومناقشاس ااُما ر امل
ّّ مشااتّ الطااّلب ورناس احىليا االم، وّتدياد عاددهم ومباادير دروجلا م  ير بط ببد  وا ىل ا  الدراجلس، وحا
و ااري بلاا  ب تأريااس اآلرا  وبىلعيااني  اااغ ةىلصااس ملىلابعااس ااماا ر، علماااس أ ّااه  با مااات أحاادهم أو ياارج عااان 

ّهلني لييمّ العادد املباّرر، وبا ل  خيارج اامار عان الف ضاى. وأّماا ماا ااهليس ي ا من ين به من املرا س املا 
قالااه املر ااس السااّيد أباا  احلساان االااف اىل

:  ّغ الن ااام م الالّ  ااام، ن اا  ق اايس وقىليااس قصااد هبااا (50)
بل  ال ماغ وه  وقت هج م ا جلىلعمار بيامّ قّ  ه وأ    ه على العراق وجلائر الادول ا جلاالميس حيا  

م العااراق ياجلااني اهلااامش ، وم ايااراغ الب لاا ي، وم  رتيااا أ ااا  رك، وم أناا سااىلاغ أماااغ اهلل،   صااّ الااارب
وويع م تاغ يسعى  زالس ا جلالم، وبل  عمالس  طاط الاارب ياالل رباس قارغ تماا ها  مشا  ر، باالطبس 

ّّ  ميا يالم، وه ا يري دليا ّ علاى أهياس   ام اامار، نهّغ العمّ  با تاغ منّ ماس نهّغ العمال  ي او  ه بي
و  ام أمارتمحيا  قاال:  وييفينا م بل  مب لس أمري املامنني 

، وقاد بتارت نايئاس مان  فصايّ (51)
 الن م م تىلاب )الفبه: الن ام(.

ّّ الاان م ا جلااالميس، والبصااك والشاا اهد الدالّااس  و  خيفااى أّغ عمااال  بريطا يااا حااّّت الياا م حيااارب غ تاا
ها اآلغ، وم هاا ا النصاا  اايااري ماان هاا ا الباارغ حياا   بااّدلت الاابالد وماان علااى بلاا  تأاارية لساانا بصاادد

علي ااا مااان الااالزم علاااى املسااالمني ا هىلمااام لريااااغ ااُمااا ر حسااّ ّاري اااا االاااليس املنىل مااس ماااس مالح اااس 

                                                           
 .191-192جل رة طه:  (40)
 .191جل رة طه:  (42)
هاا، ورد    النجا  1904ه  السّيد أب  احلسن بن الساّيد حمّماد بان الساّيد عباد احلمياد امل جلا ي االاف اىل، ولاد م ألاف اغ جلانس  (28)

لل عاماس الدينياس، اّ  اليا دي رّنا  اانر  أواير البرغ الأال  عشر، وأقام م تربال  املبّدجلس مّدة، وبعد وناة السّيد حمّمد تاا م 
ال  اا ر باملر عيااس العاّمااس، وقااد  اا ّم م بي احلّجااس عااام    ّااه بعااد وناااة الشاايخ أمحااد تاناا  الاطااا  واملااريزا حسااني النااائي  ليّاا  لااه 

 ها م اليا ميس و بّ  أما ه    النج  اانر ، ودنن م الص ن الاروي الشري .1312
 ملا ضربه ابن ملجم )لعنه اهلل(. لل سن واحلسني  ومن وليس له  41رجلائّ تىلابمُ البال س: ال (21)



الصن على نّدة ا ابير واملشاتّ الايت جلاىل ا   م، نه ّاه   ييااد بلا  حرتاس  لاالحيس عان املشااتّ الايت 
اج    احلل ل الدائمس. وبطبيعس احلاال ناهّغ نا رمل املرا اس    ىل ّباق   ّ بىل يئاس  اّ  لااغ و شار آ   ّتىل

 اليىلّ و   يه جلائر وجلائّ ا عالم املناجلبس ملأّ ه ا اامر.
اامار الأااىل:  عاّدد ااحا اب احلارّة، حاّّت ييا غ بين اا الىلناانص وخيارج اامار عان ا جلاىلبداد. وقاد قاال 

من اجلىلبّد برأيه هل  :منني أمري املا 
. ومن املعل م أّغ املسىلبّد  ي ل  وحده نباط و ّناا يُ لا  (52)

 اآليرين معه أي اس.
ّّ بااالد ا جلااالم، وهاا ا هاا  الاا ي  والاريااّ م ااماار أّغ ااُماا ر جتااري باجلااىلبداد وعاادم الىلعدديااس م تاا

ّّ   ااده لىل بيبااه، نبااد بتاار أحااد قااادلم م تلمااس لااه:  ّغ جلياجلااىلنا م  يااراغ   يريااده املسااىلعمر ويسااعى بياا
تاملااا  الصااام م   ااا  بلاا ر ن اا  اىللاائ باملااا  ولياان   يىلباانّي، ولاا ا نه ّااه ملّااا احىللاات جلاافارة  ربيااس ماان قبااّ 
بعاب الشاباب و ادوا أّغ  ال اس آ    اجلاا ا م  ياراغ مان دولاس واحاادة   يعارن م حاّّت طااقم الساافارة، 

 ة الاربيس مبانرة حّّت   يُعرن ا.وتا  ا مىلسّكين ّتت ملّ  السياد
وعلى تّ نالبّد من  عّدد ااح اب وقاد بتارت ها ا امل ضا ع ب دلىلاه وبشا   مان الىلفصايّ م تىلااب 

  ّ أ ّاا  أُنااري    بعااب  جيابيا ااه هنااا، ومن ااا أّغ اهلل  عااا  يلااق الناااا  (53)آياار اّااا لساات بصاادده اآلغ
وم م    الىلنااانص والىلسااابق حناا  ا نّااس نبااال عااّ  ماان قائااّ: ونطاارهم علااى الىلنااانص، بااّ   ّااه  عااا  دعاااه

بل  نليىلنانص املىلنانس غ
(54). 

املساالمني أح اباااس ّتاات عناا اغ )امل ااا رين( و)اا صااار( مااس  ّممااا  وماان هاا ا املنطلااق  عااّ الناان 
   خيىللفاغ من أل  ا جلالم    يائه..

حياااا  قااااال  آلياااار تمااااا م قصااااس ولاااايىله  با و ي انبااااه أحاااادها الىلجاااا     ا وتاااااغ الناااان 
وطلاّ اا صاار وبتار هلام ال لايس   لي جر(س ليمنس وليىله نا ير  م رجلا ل اهلل  أحدهم: )  ّه 

 .(55)تما م بعب الىل اريخ
                                                           

 .111مُ البال س: قصار احليم  (29)
 .ا  ر تىلاب )وس اليلمس و عدد ااح اب( و)الفبه: السياجلس( و)الفبه: البا  غ( و... لرمام املال   (23)
 .91جل رة املطففني:  (24)
و عااه نبااال: ائىلاا ىل اتىلااّ لياام تىلابااا لاان   اال ا بعااده أباادا،  ص ومااا ياا م اخلماايص انااىلد برجلاا ل اهلل ( قااال اباان عباااا: ياا م اخلمااي22)

يه، نىلنازع ا و  ينبا  عند  ن  نازع نبال ا: ما ن  ه أهجر؟ اجلىلف م ه ن هب ا يردوغ عليه نبال: دع ىل نال ي أ ا نيه يري اا  دع ىل  ل
  يرة العرب، وأ ي وا ال ند بن   ماا تنات أ يا هم، وجلايت عان الأالأاس أو قاال ننسايىل ا. وأولاهم بأالو: قال: أير  ا املشرتني من 

أنسات دار الفيار علاى    جلاىلا ب ل،  131ص 2ي  د م: ل ي  البخاري تىلاب النن    تسرمل وقيصر باب مار  النان وونا اه ج
 .  123ا  129ص 3 اريخ الطني ج

وم البيت ر ال ني م عمر ابن اخلطاب قال: هلام أتىلاّ ليام تىلاباا لان   ال ا بعاده قال:  ملا ح ر النن وعن ابن عباا قال: 
 لبه ال  س وعندتم البرآغ ن سبنا تىلاب اهلل وايىلل  أهّ البيات وايىلصام ا نمان م مان يبا ل: قربا ا ييىلاّ  قال عمر:  غ النن 

قاال: ق ما ا  أتأروا اللااط وا ياىلال  عناد النان تىلابا لن   ل ا بعده، ومن م من يب ل: ما قال عمر، نلما   ليم رجل ل اهلل 
وباني أغ ييىلاّ هلام بلا  اليىلااب ماان   غ الرزياس تاّ الرزياس ماا حاال باني رجلا ل اهلل . قاال عبياداهلل نيااغ ابان عبااا يبا ل: عا 

أنساات دار  111ص 0.  ي  ااد م: لاا ي  البخاااري تىلاااب ا عىلصااام باليىلاااب والساانس باااب تراهيااس اخلااال  جايااىلالن م ولاط اام



م تىلاااااب  (58)و)ا ااا اهر( (57)و ااااا  باااه )املبالااااد( (56)باااّ ال ااااهر ماااان حااادي  بتااااره )املساااال (
أ ااا م احلاا ب الاا ي نيااه اباان اادرع :الساابق والرمايااس حياا  قااال رجلاا ل اهلل 

نبااد  عااّ رجلاا ل  (59)
 املسلمني أح اباس هب ا ا جلم، ن الس عن  بسيمه  يّاهم    امل ا رين واا صار. اهلل 

وعلى أي حال نااح اب احلارة لّ اد اارضايس الصااحلس للىلناانص والىلباّدم، والشا اهد علاى بلا  تأارية 
رة  ااااّداس عناااادما تاااااغ حييم ااااا حاااااتم ل حااااده ولياااان مناااا  أغ  علاااا ا من ااااا:  ّغ دولااااس الياباااااغ تا اااات مىلاااا يّ 

ااح اب احلرة م بالدهام وا بعا ا جلياجلاس الىلعددياس ا وبلا  قباّ  صا  قارغ  بريبااس ا بادأت بالدهام بالىلباّدم 
 الرهيّ  ي   ّغ الارب الي م خيان م.

الاا ي حااارب تااّ  هيم ااماار الأالاا : الرنااد الفيااري، نبااد أنااار اهلل  عااا     قااّ ة اخلليااّ  باارا
ولباد آ يناا  باراهيم رنادهالعاو املن ار  وتااغ رما اس للىل حياد، نباال: 

.  وبلا    ييا غ   ّ بكنايد  (60)
، وها ا لاايص (61)تاّ ااُماس ا جلاالميس مبلياارات اليىلاّ تماا بتر اه م تىلااب ) ال اس ملياارات مان اليىلاّ(

ارين، و شااارت امااارأة أُيااارمل مااان تىلب اااا البالااااس بااادعاس، نباااد  شااارت امااارأة واحااادة م الاااارب مااان تىلب اااا مليااا
، وهياااا ا ينشااااروغ أنيااااارهم هباااا ه ال جلاااايلس امليساااا رة عناااادهم، با ضااااانس    (62)جلاااابعمائس تىلاااااب ملياااااراس 

الف ااائيات وا  ك ااات وا باعاااس والىللفااا ة وا رائاااد والصااا   واماااالت واانااارطس وماااا أنااابه.  ب أ ّاااه بااادوغ 

                                                                                                                                                                      
 الفير على    جلىلا ب ل.

)مسااال  اان ااام م ناارح ناارايس ا جلااالم( هاا  ماان ياارية الاادورات الفب يااس الشاايعيس أّلفااه الشاا يد الأاااىل زياان الاادين باان علاا  العااامل   (21)
دّرا م احلاا زات ( اجلااىلجابس لطلااّ بعااب أهااّ العلاام الاا ين بعأاا ا  ليااه يطالب  ااه أغ ييىلااّ هلاام تىلاباااس نب ياااس اجلااىلد لياس لياا ه211-212)

 العلميس. 
لاااحّ اا  ااار املىلينااس واملباااىل   ه248تىلاااب ) ااامس املبالااد( للم ّبااق الشاا ري البااارع الشاايخ علاا  باان حسااني اليرتاا  املىلاا ا جلاانس   (21)

ه الادورة النفيساس الع يمس وه  أي اس من الدورات الفب يس البّيمس اليت ين ر  لي ا م احل زات العلميس وجلابباس مس ااجل  الشاديد ناهّغ ها 
رتا  قد هجرت م احل زات العلميس م اآلو س اايرية وبب  الطالب   يسمع غ هبا   ّ مروراس عندما يىلعّر  العلما     أق ال ا ّباق الي

 ويناقش  ه م مبا يه.
وها  مان أُّم اات الاادورات   ه1911 تىلااب ) ا اهر الياالم م نارح نارايس ا جلاالم( للفبياه آياس اهلل حمّماد حسان النجفا  املىلا ا جلانس  (20)

 الفب يس اليت يعىلمد علي ا الفب ا  وطاّلب احل زات العلميس من  زمن   ليفه    عصر ا احلاضر.
 .11149ح 9ب 12ص 14مسىلدرك ال جلائّ: ج (22)
 .21جل رة اا بيا :  (18)
   ضااارورة ا هىلماااام بنشااار  املالّاا  لاااف س مااان احلجاام املىل جلاااط أناااار نياااه  40ويباااس م  ماان مالفاااات ا ماااام الشااريازي  (11)

اليىلّ ودور بلا  م  جيااد الىلباّدم للمسالمني ن االس عان م الافات اليىلاّ املفاك  طبع اا و شارها م ةىللا  أحناا  العااو. وم يالاس 
لىلبلياو وأّغ اامار  اري    أم ر م ّمس ينبا  ا لىلفات  لي ا من ا: ا جلىلفادة من ال جلائّ املخىللفس م ا اليىلاب أنار ا مام الراحّ 

مبىلصر على اليىلّ  اهي  عن ا هىلمام مبشيلس ّتري  اليىلّ وأهيس دور النشر م   زيس اليىلّ املفيدة اليت هلا الادور امل ام م  جيااد 
 الىلبّدم للعاو ب جلره.

(  سااخس ماان تىلاااب 90119888) نبااد طبااس لليا بااس ا الي يااس )آ ا ااا تريساايت( مااا يبلااو مليااار  سااخس ماان تىلب ااا، تمااا بيااس مبباادار (19)
ا مريييااس ) اااتلني جلاا زاغ(، و بااّ أّغ اليا بااس اهلنديااس )دارو ااد هاااا رودي( تىلباات روايىل ااا ااياارية واجلااىللمت ناايياس )الصاا را  الداميااس( لليا بااس 

 لاس.( 11مبلي غ دو ر وجلىلك م الروايس    )



ن    ياّلس بعد  فرّق ا وبهااب وحادلا و ساّلط ا جلاىلعمار علي اا بياّ الرند الفيري   دين لكُّمس ال
ّّ اهلل حيدو بعد بل  أمراس وه  املسىلعاغ.  قدرا ه وأحابيله، نهغ ّتّببت ه ه امل ّمس نلع

 الزواج
ينبا  ملن يريد   باب املسلمني جلياجلاياس واقىلصاادياس والب اا  علاى احلادود املصاطنعس ا هىلماام به باابهم 

  ّ أ ّاا  ناااهدت م العااراق تياا  تا اات  (63)اس، وبااالر م ماان أّغ هاا ا املب اا  قااد  أناااه مسااىلبالس ا ىلماعياا
احلي مااس هاا  الساابّ م هاادم الع ائااّ وقلّااس الاا واج وتأاارة الطااالق بااّ وتأاارة  عاااط  الشااباب للفساااد واملاا اد 

 املخدرة، وبل  اُم ر من ا:
ج، م ال قاات الاا ي ياانّك ا جلااالم املبااّدا علااى أّغ أّو س:  ّغ احلي مااس وضااعت الباا ا ني اليابىلااس للاا وا 

 ابنىلااه املفّ االس جلاايدة  سااا  العاااملني  بلاا   البناات يياا غ م الساانس الىلاجلااعس تمااا زّوج رجلاا ل اهلل 
ّّ البنات ،    أّغ احلي مس م العراق ألدرت قا   ااس (64)وعمرها  سس جلن ات وقد ح  ا جلالم بل  لي

 د أغ يصب  عمرها رص عشرة جلنس.دنس ال واج من البنت   ّ بع
وماان املعلاا م أّغ البناات قبااّ هاا ا العماار ّتىلاااج    الاا وج، وتاا ا احلااال بالنساابس    الشاااب الاا ي رمبااا 
 يلج     ا  صال هبا عن طريق احلرام تما حعنا ب ل  ميّرراس  ب عندما ُدنس من احلالل يُلج     احلرام.

رعس تما رأيت، وتاغ بل  ي  ّ السعادة هلم م الاد يا واآليارة، وقد تا ت العشائر   ّوج بنالا بس
أما   يري ال واج نيك ّ عليه املفاجلد نهغ اليأري من م ي هّ    الرع  أو ال راعس ويبباى ااو د والبناات 
ل حدهم، وبشيّ طبيع  ملّا يي   ا ها   الشباب والشابات  ري مىل و ني يىلفّشى بين م احلارام ويلجااوغ 

  الفساد، ول ا نهّمم ي ّو  مم مبّيراس لي من ا احلرام والف ي س ني ما.   
 ناهد من العراق

ونااااااهدت بنفسااااا  م العاااااراق تيااااا  أّغ عباااااد اليااااار  قاجلااااام املااااار بط باااااالارب ألااااااى هااااا ا الباااااا  غ 
للا واج ا جلالم ، حي  ألدر قا   اس قباّ رساس وأربعاني جلانس  بريبااس يانّك علاى: أّغ بلا   البنات و  ّهل اا 

 يي غ  با بلات جلّن اخلامسس عشر من العمر، ودنس ال واج قبل ا.
لاا ل  نبااد ألااب  اليأااري ماان الناااا يعااا  غ ماان مشاااتّ هاا ا البااا  غ  ااري الشاارع ،  ب أّماام آ اا اك  
تااا  ا ي ّو اا غ البنااات م لااارهّن عااادة، ومااس و اا د هاا ا البااا  غ ألااب  ماان الصااعّ علااي م الىل نيااق بااني 

 ا اعىلادوا عليه وبني البا  غ ال ضع  ال ي  ا  به عبد الير  قاجلم.أوامر الشرع وم
نفاا  أحاااد ااياااام الىلبيااات ب حاااد الب ااااة م تاااربال  املبّدجلااس وقاااال يل: لباااد ابىلليااات نيماااا باااني الشااارع 
والبا  غس نهغ الشرع يب ل نايئاس والباا  غ دناس بلا ، ا قاال: لباد  اا ىل أب ماس ابنىلاه وزو  اا وها  يرياد 

 عبد  يىلال  ما تاغ قد حصّ مس ل ره. بطال ال
                                                           

تي    ّوج العازبات؟ و  ويُ العازبات، والعائلس، ونباه   د من ماّلفا ه من ا:مس لس ال واج م العدي نبد    حاحس ا مام الشريازي  (13)
 اُاجلرة و ريها.

 .92121ح 42ب 184ص 98. وجلائّ الشيعس: جحّد بل   املرأة  سس جلننيقال:  نف  احلدي  عن ا مام الصادق  (14)



وبعااد ا طّااالع علااى املشاايلس عرناات أّغ ابنىلااه قااد   ّو اات قبااّ  ااالو جلاانني وقااد تاااغ عمرهااا آ اا اك 
ا نااايت عشااارة جلااانس، وتا ااات اآلغ حاااامالس ولااادي ا طفاااالغ أحااادها ّتملاااه علاااى يااادها واآليااار  سااا قه بيااادها 

نماابا ألانس؟  غ أبطلات العباد تماا يانّك علياه  اُايرمل، نياغ ااب يرياد  بطاال العباد حساّ الباا  غ،
البااا  غ ال ضااع  أتاا غ قااد يالفاات الشاارع اّغ الاا و ني  ااري را بااني م ا  فصااال، و غ و أبطلااه نالدولااس 

  عاقب  على ةالفس البا  غ؟س
وقد طّبق  فص ه ا البا  غ الاريب م  حدمل الدول ا جلالميس اُايرمل اليت عشات ني اا، حيا  قاّرر 

لااص أّغ   ّهااّ البناات للاا واج قا   اااس م جلااّن اخلامسااس عشاار، أمااا قبااّ بلاا  نالعبااد علي ااا  اارمس، ااماار ام
الااا ي يااادّل ب ضااا ح أّغ بالد اااا ا جلاااالميس  ابعاااس للاااارب و غ اّدعااات ا جلاااالم  ااااهراس وايىللفااات م ااحاااا  

 واللاات.
ة جلاااانس وتاااا ا احلااااال م وقااااد قاااارأت م لناااادغ أّغ البناااات  اااارمل ال لااااد ويااااديّ هبااااا وعمرهااااا ا ناااايت عشاااار 

ّّ م ه ا د لس على و  د البابليس والش  ة يالل ه ا العمر. (65) ايال د  ولع
 ا ياااس:  ّغ البااا  غ مّياان الدولااس ماان الساايطرة علااى ااراضاا ، نااال يااىلمّين الشاااب ماان أياا  قطعااس ماان 

السااين وقااد لاارّح اار  وبنائ ااا للساايىن، ااماار الاا ي أّدمل     عاارا  اليأااري ماان م عاان الاا واج ازمااس 
 ب ل  يل واعس من م معىل راس عن عدم  قدامه على ال واج بعدم امىلالته دار للسيىن.

 الأاااس:  ّغ البااا  غ  عااّ  عبياادات م   اارا  النياااح، بينمااا تاااغ قبااّ ناار  البااا  غ جلاا الس جيريااه تااّ 
 أحد.

يلاق ليامرابعاس: احل ر على املباحات االليس املسىلفادة من ق لاه  عاا : 
 ب أّغ االاّ م  (66)

اانيا  ه  ا باحس وللجميس، نمنس ا جلىلفادة من الاابات والصيد وااوس وأر  البناا  وال راعاس واملعاادغ  
 تاملل  و ريه اّا أّدمل    بطالس اليأري من الشباب وعدم ونرة املال عندهم.

د أباحاه للجمياس وقاد تااغ يامساس: نار  قاا  غ الرعا  به اازة وضاريبس، بينماا تااغ الشاارع املبادا قا
 بل  مباحاس    قبّ  ص  قرغ.

جلادجلااااس: نااار  احلي ماااات البااا ا ني اليابىلاااس لل اااالل، بينماااا  فاااىل  املااا ايري و باااي  اللااا ا  و اااريه مااان 
م  ياااراغ:  ّغ حي ماااس الشااااه جلاااجنت زو اااني لىلخطّي ماااا  (67)املفاجلاااد، وقاااد  باااّ يل أحاااد جلاااينس آبااااداغ

  ىل املباارر نلاام جيااد ا ااام  بااداس  طااالق جلااراح ما ماان أغ يىّل م مااا البااا  غ حياا    و ااا قبااّ الساان البااا
 ب ّمما ز يا بايىليارها وب ل  ير ا من السجن حي  يباح ال  ا وحيّرم ال واج.

وقد نىل  لدام ا تما قرأت م  حادمل الصا   ا املباا   اليأارية م طا ل بااداد وعرضا ا، وباملباباّ 
وقّيدهم ب ند أ ا اع الىلبيياد واحلاال أّمام مان الادعاة    الىلبا مل وا دااغ نه ّه أيرج ر ال الدين من العراق 

                                                           

دغ املفاجلااد م املبااا   هااّن ّتاات جلااّن الرابعااس عشاارة، بااّ  ّغ بع اا ّن يباادأغ % ماان النسااا  اللاا اا يااراو 18نبااد بتاارت ّلااس )العااريب( الي يىليااس أّغ  (12)
 م(.1222مارا  29ص 404)ّّلس العريب العدد بعر  أ فس ّن على السّياح من  السنس العانرة. 

 .92جل رة الببرة:  (11)
    أجل اق العاو. آباداغ: مدينس  بس م ا ن ب الاريب  يراغ، ني ا مصفى تبري للنفط، ومرن  لىلصديره (11)



ومن ال ين حيأ غ على ال واج ا جلالم  واملصرّين على البساطس نيه واملاّتدين على اايالقياات م العائلاس 
ّّ مشاااتّ الاا و ني عناادما ينشااّ بين  مااا حااّّت   يساا د اُاجلاار والع ائااّ الىلخالاام، تمااا أّماام يسااع غ حلاا

 اخلال ،     ري بل .
و  خيفاااى أّغ وياااس هااا ه ااُمااا ر الااايت أتاااد علي اااا الااادين ا جلاااالم   بلّاااّ الطاااالق وا ناااكاق بشااايّ 

 ما ر. 
تماا  ّغ الطااااة دعا ا ماان ياالل وجلااائّ ا عااالم ومن اا املاا ياع والىللفااز واملاادارا بساف ر املاارأة وعاادم 

 فساد ويشّدهم    بع  م البعب عن طريق احلرام. احلجاب اّا يلب  ب يدي البنات وااو د م ال
  عم يلب غ الشباب م الب ر ميىل ناس ويب ل غ:  يّاك  يّاك أغ  بىلّ باملا .

ون اااالس عااان وياااس هااا ه ااُمااا ر ناااهّغ لعااااو املادياااس دوره امل ااام م  اااال  امل ااا ر و عااارا  الشاااباب عااان 
 ألاب  ّن و  ااس وأقّل اّن م اراس ياري  ساا  أُّمايتقاال:  ال واج، علمااس أّغ رجلا ل اهلل 

ّّ  ااهر (68) . ولعا
 ه  ُحُسن اخلُُلق وا مال املعن ي   وال ال  ه ال اهري تما قد يىلصّ ره بعب. ألب  نّ :ق له 

وعلااى تااّ نالاا ين يرياادوغ  بليااّ الفساااد ماان  احيااس ا اانص وقااد ناااع م بالد ااا، أو يرياادوغ حماربااس 
تأرت من  رّا  نرا  الشباب والفىليات و ا مر املن ماات الفاجلادة،  باّد الفساد وعلى رأجله املخدرات اليت  

ّّ املشااتّ املىلعّلباس هبا ه ال ااهرة ابىلادا س وماياس وماا  هلم من الك يّ والىلشجيس على ال واج املبّير، ال ي حي
 بل  على اهلل بع ي . 

 الأبس بالدين
بالبائد نا ّبع ه وو ب ا :م ول  ل ابس رجل ل اهلل  قال أمري املامنني 

(69). 
 عاام، ماان الااالزم أغ يياا غ هناااك  بااس بالن ااام وببائااد الن ااام  با تا ااا طبااق املاا ازين الشاارعيس املبااررة، 
وهاا اغ اامااراغ هااا ماان أجلاارار  بااّدم ا جلااالم، بلاا  الىلبااّدم الاا ي و يياان لااه جلااابق و  لااه مأيااّ م ي منااا 

 ه ا. 
دة الشارعيس مان  ريهاا، نالبياادة ا جلاالميس  ىلمأاّ م رجلا ل ومن أهم اام ر م ه ا الباب: ليي  البا

ومااان تااااغ علاااى مج ااام مااان الصااااحلني، أماااا الااا ين نااا ه ا حعاااس  وأهاااّ بيىلاااه الطااااهرين  اهلل 
 ا جلالم نا جلالم من م ومن أنعاهلم بري .
حااق معرنىلااه، وتاا ل  حيمااه وقياد ااه وع مااس نخصاايىله،  ا  ّغ املساالمني و يعرناا ا رجلاا ل اهلل 

علااى ع مىلااه تاااغ يعااايه الناااا ت  ّااه أحاادهم، بااّ تاااغ يبلااو   اضااعه م بعااب ااحياااغ أتأاار  ن اا  
 با  اااا ت امااارأة  لياااه بصااااريها أيااا ه  مااان النااااا العااااديني، والشااا اهد علاااى بلااا  تأااارية، من اااا أ ّاااه 

نياااغ الاابعب ي  ااره  ووضااعه م حجااره لياادع  لااه بالنتااس ولرمبااا بااال الطفااّ م حجااره  الرجلاا ل 

                                                           

 .11312ح 2ب 118ص 14مسىلدرك ال جلائّ: ج (10)
 بالي نس وه  قائم على حجارة  صب ا له  عدة بن هبرية املخ وم . ومن يطبس له  109مُ البال س: اخلطّ  (12)



تااغ يباا ل هلام:     رماا ا بالصان، نيدعااه حاّّت يب ا  ب لااه اّ يفار  لااه مان دعائااه أو     ّ أّغ الرجلا ل 
 .(70) سميىله ويبلو جلرور أهله نيه و  يروغ أ ّه يىل ّبمل بب ل لبّي م، نهبا ا صرن ا  سّ   به

ه علنااس اّاا  عاّ ه ا ه  رجل ل ا جلالم، أّماا حّياام املسالمني نباد أعرضا ا عان جلاري ه وياالف ا ناريعىل
جلااّن قااا  غ قىلااّ اخلليفااس  ي  ااه أو جلااائر  (71)الناااا يفااّروغ ماان الاادين أن ا اااس، ن اا ا حمّمااد الفااا   العأماااىل

ا يا ة املنىلسابني  ّجاس احىلماال أغ  عااد قّصاس اايا ين العّباجلايني ااماني واملا م غ، وقاد قىلاّ ها  وأيالناه 
 جل م بال ب ّ جل مل أّغ حمّمد الفا   أمر ب ل .(   ساغ لااراس وتباراس نيا  ا يبطع غ رؤو 488)

علماااس  ّغ مباانة املبىلاا لني مااا زالاات    الياا م م  رتيااا ببياات تشاااهد حااّق علااى  رائمااه.  اهياا  عاان 
 عرا  الارب و ريهم عن دين اهلل ال ي أ  له هلدايس البشريس و يرا  اا مان ال لماات    النا ر لىلساعد م 

 .(72) يه العأما يني الدين ا جلالم  ب نعاهلم و رائم م شالد يا واآليرة، وبل  بسبّ 
وقااد بهااّ الاابعب ماان الي ياات ا ااّ مع  ااس املساالمني م  حاادمل الاادول نبااال: رأياات ناااباس حيمااّ 
السالح نبلت لاه: ملاابا  صانع غ باابرياا  ها ه ا ارائم مان بياس البناات وااو د م أجلا اق الاارب ليجعلا ا 

ت بلااا  الصااا  ؟ قاااال:  ّغ آبا  اااا  بلااا ا:  ّغ ا ااايه العأمااااىل نعاااّ مااان م ناااا رات ونااا ا ر، وقاااد بتااار 
 بصاار ا  فص الصنيس عندما جليطروا علينا وبل  م قصك مفّصلس. 

بالطبس  ّغ اامر  ري مبىلصر على العأما يني بّ حّّت بالنسبس حلّياام اهلناد و ياراغ البا اار و ريهاا اّاا 
أّغ العاو اليا م ينباا  لاه أغ يعا د    ا جلاالم الا ي  اا  باه  لست بصدد  فصيله و ّنا بصدد ا نارة   

وديّا وا باني أهاّ ا جلاالم الا اقعيني و اريهم اّان ناّ ه ا لا رة  وأهّ بيىله  البرآغ و بّيه الرجل ل 
ا جلااالم، و با تاااغ بلاا  نااهّغ  ااري املساالمني جلااري ع غ    ا جلااالم الاا ي نيااه جلااعادلم م الااد يا واآلياارة 

 ّغ بل  حيىلاج    جليّ من ا عالم النانس، تما بتر اه م    جلابق.بالطبس  
 العودة إلى اآليات المنسية

ّّ آيات البرآغ    اّ احليااة لب لاه  ينبا  للمسلمني الي م أغ يع دوا    ااحيام البرآ يس احلي يس، وت
 با دعااااااتم    ماااااا حيياااااييم عاااااا : 

منااااا  أغ دياااااّ حيااااا   ّغ املسااااالمني هجاااااروا هااااا ه اآلياااااات  (73)
 ا جلىلعمار بالد ا و بعه حّيام املسلمني، أّما اآليات ن  :

و ّغ ه ه أُّمىليم أُّمس واحدة وأ ا رّبيم: آيس ااُّمس ال احدة، نبد قال جلب ا ه: 1
(74)  . 

نااالرّب واحااد وااُّمااس واحاادة، و  ناارق بااني عااريب وعجماا  أو هناادي و رتاا  أو مااالي ي و  د  جلاا    ّ 

                                                           

 ...م  ل جله  9  1ب 92ميارم اايالق: ص (18)
وق اااى علاااى دولاااس  1423ساااالطني العأماااا يني، ناااىل  البساااطنطنيس عاااام ، أحاااد ال1401و ااا ّم عاااام  1492حمّماااد الفاااا   ولاااد عاااام  (11)

ّّ ا  ر ا ي  ّيس.  طراب  ده واحىل
 .ا  ر تىلاب )م    عن الدولس العأما يس( و) لخيك  اريخ ا مناط ريس العأما يس( لرمام املال   (19)
 .94جل رة اا فال:  (13)
 .29جل رة املامن غ:  (14)



 ّغ أترميم عند اهلل أ باتمال جلب ا ه: بالىلب مل تما ق
(75). 

ّّ قطااار  امللفااات لال ىلبااااه أّغ البااارآغ يناااادي بال حااادة،   ّ أّغ ااُّماااس اليااا م ا ّقاااس ومشاااىلىلس حاااّّت لاااار ليااا
، والارياّ م اامار: قا  غ وأحيام و بد ومراجلم، نلم  عد ااُّمس واحدة تماا تا ات م ع اد الرجلا ل

ب  ألب  أ نبياس ينبا   يرا ه حسّ البا  غ و غ تاغ عاامالس و انعااس للابالد، بينماا أّغ املسلم اانااىل املىلّ 
أو العلاا  الل اا  أو عابااد الشاايطاغ الاا ي ولااد م  لاا   (76)الي اا دي أو املسااي   أو ام جلاا  أو الصااابئ 

جلاائر أهاّ البالد وحسّ بعب الشرائط يعّد م اطناس وله تّ ما لساائر مان تااغ م البلاد وحياكم تماا حياكم 
 البلد، ن ّ ه ه ه  ااُّمس ال احدة؟

 ّنااا املامناا غ  ياا ة:  اُايااّ ة ا جلااالميس، نبااد قااال جلااب ا ه: 9
 ، وقااد طّبب ااا الرجلاا ل (77)

عملياس لعّ ااي ة باني املسالمني مارّ ني  حاداها م املديناس املنا رة، والأا ياس ا قباّ بلا  ا: م مّياس امليّرماس، 
ل  ااي ة ب وس م اهرها. نرمبا قّسم املسلم املدىل معيشىله وتسبه ومالاه بيناه وباني وقد عمّ املسلم غ بىل

والااا ين آووا و صااارواامل اااا ري، و   بلااا  يشاااري البااارآغ حيااا  قاااال جلاااب ا ه: 
باااّ تااااغ بعاااب  (78)

قااد   لاات بعااد ا حااّّت  (79)اا صااار لااه زو ىلاااغ نيباا ل للم ااا ر: ايااك  حااداها ا وو  ياان آيااس احلجاااب
  ا، ّا   ّو  ا أ ت بعد العّدة.أُطّلب

وقد تا ت ااحيام ا جلالميس جلائدة على ا ميس من  ري نرق بني أيب بر العاريب وجلالماغ الفارجلا  
أو لااا يّ الرومااا  أو باااالل احلبشااا ، و  باااني  اااريهم مااان ةىللااا  الب مياااات وا نسااايات، ناااال أعلااام هاااّ  

 تا ت آ  اك  نسيس أُيرمل أم  ؟ 
ن ا عصر الىلخّل  ا نمس ااجل  الشاديد و يعاد مان ها ه اُاياّ ة ا جلاالميس عاني أّما م عصر ا الراه

 و  أ ر.
الناان ااُّماا  الاا ي جيدو ااه  ::  احلريااس ا جلااالميس، حياا  يباا ل جلااب ا ه م ولاا  الرجلاا ل 3

ّّ هلاام الطّيبااات وحيااّرم علااي م  ميىل بااس عناادهم م الىلاا راة وا ايااّ ياا مرهم باااملعرو  وين اااهم عان املنياار وحياا

                                                           
 .13جل رة احلجرات:  (12)
ديا س ألّ أ باع ا من حرّاغ ما بني الن رين ولاىل م الساريا يس. عبادوا الي اتاّ  حبااس بعاب الطبا ا النصارا يس. ومل ياد مان ا طّاالع  (11)

 .على ه ه الفرقس را س تىلاب )الصابئس م عبيدلم( للماّل  
هي   م البدم لانس من اا العااو، نيا ات عنادهم قال الشيخ املفيد:  غ و  ر الصابئني   حد الصا س م اازل، ومن م من جيعّ معه 

االااّ، ويعىلباادوغ م الفلاا  ومااا نيااه احلياااة والنطااق أ ااه املاادبر ملااا م هاا ا العاااو الاادال عليااه، وع ماا ا الي اتااّ وعباادوها ماان دوغ اهلل 
نارح )الب اعاد(: ويباال  غ الصاابئني  وح ها بع  م مالئيس، و عل ا بع  م آهلس وبن اهلا بي  اس للعباادات. وقاال ا باق الشايخ علا  م

نرقىلاغ، نرقه   انق النصارمل م أل ل الدين، واايرمل بالف م نيعبدوغ الي اتّ السبعس، و  ي  اآل ار  لي ا و نف  الصا س املخىلار. 
لاا  باان  بااراهيم البماا : و بااّ العالمااس م )الىلاا ترة( عاان الشااانع : أماام مبىلدعااس النصااارمل تمااا أغ السااامرة مبىلدعااس الي اا د. وم  فسااري ع

 الصابئ غ ق م   ّ ا و  ي  د و   صارمل و  مسلم غ، ولين م يعبدوغ الي اتّ والنج م.
 .18جل رة احلجرات:  (11)
 .19جل رة اا فال:  (10)
 .22جل رة ااح اب:  (12)



اخلبائ  وي س عن م  لرهم واا الل اليت تا ت علي م
(80). 

نا لر ه : البي د ا  ىلماعيس، واا الل ه : الب ا ني احلي ميس اليابىلاس، ومعا  اآلياس أّغ الرجلا ل  
 نا   جلا مل ا ّرماات وها  أُما ر قليلاس معادودة ّّ  ا  باحلريس م ت

. ولا ا تااغ املسالم آ ا اك م (81)
ره، ن اا  يسااانر م جلاعس حياا  يشااا ، ويعماّ حسااّ ماا يريااد، وهياا ا يىلانعم لميااس مصاااديق راحاس ماان أما

احلريس ا جلالميس، وب ل   بّدم ا جلالم بل  الىلبّدم اهلائّ ال ي  رمل آ اره    ها ا اليا م، علاى ر ام تأارة 
 مشا ّ املسلمني نه ّه تاغ لليأري من م زو ات مىلعّددة، بّ أعمال تأرية.

ّغ املسا لس ا قىلصااديس والأاروة  ابعاس لا ل  أي ااس ناهغ احلرياات أجلااا اخلاري والنتاس، ولا ا  ومن املعلا م أ
 تاغ اليّ لاحّ تفايس أو  روة بال أزمات اقىلصاديس و  مفاجلد ا ىلماعيس وما أنبه بل .

يلق ليم: ا باحس م اانيا ، وبل  ليّ أحد تما قال جلب ا ه: 4
(82). 

 وملاان عّمرهااااار  هلل :وقااال رجلاا ل اهلل 
، ناااار  واملعاادغ واملااا  واهلاا ا  والناا ر ةلاا ق (83)

ليّ أحاد دوغ أغ ّتىليار الدولاس تاّ نا  ،  يا  يصاب  اامار أّغ امليّات  يادنن   ّ بعاد نارا  البان مان 
 الدولس.

ه وقد بلو اامر أّغ اهل ا  ألب  ملياس لل ي ماتس، نيّ من يريد البنا  ن ق داره طاببااس  دياداس عليا
أغ يشكي ا مان الدولاس أو يادنس ال ارائّ الأبيلاس.  اهيا  أّغ املعاادغ تّل اا ألاب ت مليااس للدولاس و  حياّق 
احااد أغ ي ياا  من ااا   ّ به ااازة ودنااس ضاارائّ حااّّت  با تاااغ تّفاااس ماان امللاا  لطعامااه أو قطعااس ماان ا بااّ 

 لصنس قدره أو حيس من املا  اتل ا     ري بل .
أوضاااع ت ا ه يعااّم الفبار وا  ااّ واملار ، تمااا ها  احلااال م  الاّ بااالد ا جلااالم،  و  خيفاى أ ّااه ماس

ومااان أعااار  عااان و  ّ تا ااات املعيشاااس ضااانيا تماااا قاااال جلاااب ا ه: وعاااالج الياااّ هااا  الر ااا ع    ا جلاااالم 
بتري نهّغ له معيشس ضنيا

(84). 
 الاّلعنف

م السلم تانس يا أي ا ال ين آمن ا اديل ا: آيس الالعن ، تما قال جلب ا ه: 2
(85). 

ناهّغ ياد من أهم ما جيّ أغ يىّلص  به البائم غ بهجلبا  احلدود ا ارانيس ه  الىلجّماس ماس اآليارين 
اهلل مس ا ماعس و ياتم والفرقس

قادر الر اّ علاى قادر  :، واهلّمس العاليس، وقاد قاال أماري املاامنني (86)

                                                           

 .121جل رة ااعرا :  (08)
 ّرمات(.   ا ّرمات م ا جلالم م تىلاب )الفبه: ا  أنار حاحىله  (01)
 .92جل رة الببرة:  (09)
 .9باب م  حيا  أر  امل ات ح 912ص 2اليام: ج (03)
 .194جل رة طه:  (04)
 .980جل رة الببرة:  (02)
 ونيه يبني بعب أحيام الدين وييش  للخ ارج الشب س وينبب حيم احليمني. ومن تالم له  191مُ البال س: اخلطّ  (01)



من طلّ نيئاس  اله أو بع ه :. وقال(87)هىله
(88). 

وبا ضااانس    بلاا  ينبااا  هلاام أغ يلىل ماا ا ببااا  غ الاّلعناا ، نااهّغ طريااق الىلبااّدم ملاا   بااناا اك و  
دين السري نيه    اهلد  وال ل ل  ليه   ّ من ّتلّاى مبلياس الاّلعنا   يا   ىلطبّاس   ارحاه علاى املسااملس 

 غ اليااار     لاااني الرجلااا ل والرناااق واللاااني ناااال دياااّ حنااا  العنااا  م ماااا تااااغ امل قااا . وقاااد أناااار البااارآ
نبما رمحس من اهلل لنت هلمورنبه، نبال عّ  من قائّ: 

(89). 
ياا أيّ اا الا ين آمناا ا وم آياس أُيارمل يادع  البااري  عاا  املاامنني    الاادي ل م السالم تانّاس نباال: 

اديلااا ا م السااالم تانّاااس و   ىلّبعااا ا يطااا ات الشااايطاغ
دم الااادي ل م . وهااا ه اآلياااس لااارحيس م أّغ عااا(90)

ال ي يعىلبد بنبّ  اه ها ا اليا م أتأار  السلم ه  ا ّباع خلط ات الشيطاغ. وقد  بّ عن  ن اهلل عيسى 
ّّ أغ يفعااّ باا  نااال  فعلااه ب حااد و غ لطاام أحااد ماان  صاا  البشاار، أ ّااه قااال لاابعب ألاا ابه:  مااا   ّتاا

يّدك اادن ن عط اايسار
عنا  حاّّت ماس مان يىلجاجلار علاى . وها ا تناياس عان الشاّدة م السالم والالّ (91)

تانّس تا  ا  ري عنيفني تماا ها  ما ت ر م أحا اهلم. وتا ل  اائّماس   ا  ساغ. و  خيفى أّغ اا بيا  


(92). 
وجلاااااّددىل اغ أُعااااار  مااااان  ّشااااا  م دعاااااا  ميااااارم ااياااااالق:  وقااااد قاااااال ا مااااام الساااااّجاد 

 ل، وأُتام من قطع  بالصلسبالنص ، وأُ  ي من هجرىل بالن، وأُ يّ من حرم  بالب
(93). 

 : أ ت ببرس. وقال  صراىل لرمام الباقر 
 .أ ا باقر :نبال له ا مام 

 قال: أ ت ابن الطّبايس. 
 . باك حرنىل ا :قال 

 قال: أ ت ابن الس دا  ال ايس الب يّس. 
 غ تنااات لااادقت  فااار اهلل هلاااا و غ تنااات تااا بت  فااار اهلل لااا  :قاااال 

الاااراوي: .  قاااال (94)
 ن جللم النصراىل.

ياّلااس، وأحاا ال اائّماااس  عاّماااس و بّينااا      ااري بلاا  اّااا هااا  ماا ت ر م أحاا ال اا بيااا  

                                                           

 .41مُ البال س: قصار احليم  (01)
 .301مُ البال س: قصار احليم  (00)
 .122جل رة آل عمراغ:  (02)
 .980جل رة الببرة:  (28)
 .18ح 91ب 901ص 14 ار اا  ار: ج (21)
 للم يد من الىلفصيّ را س تىلاب )الاّلعن  م ا جلالم( لرمام املاّل  )أعلى اهلل در ا ه(. (29)
 م ميارم اايالق ومرض  اانعال. وتاغ من دعائه  98الص يفس السّجاديس: الدعا  رقم (23)
 .نصّ م معايل أم ره  981ص 4مناقّ آل أيب طالّ: ج (24)



 أّغ أحاادهم   (95)، بااّ وأحاا ال علمائنااا ااعااالم، نبااد  بااّ م أحاا ال الشاايخ  صااري الاادين الط جلاا
أمشاا  علااى ر لااني وهاا  تىلااّ  ليااه: أ اات تلااّس ن  ابااه: باا ّغ لاافاا بىللاا  عاان لاافات اليلااّ، ن  ااا 

 على أربس، وهي ا..
وعلى أّي ،نهّغ عالج مشاتلنا ه  الاّلعنا  وقاد وردت م يصا ص ها ه اللف اس روايىلااغ، بترلماا 

 .(96)م تىلاب )اآلداب والسنن(
 بتر اهلل

: آيس بتر اهلل، مان ال اروري   بااب املسالمني اّاا هام نياه أغ ييا غ املىلصاّدوغ لر بااب م بتار اهلل 1
 ماس، ني تروغ اهلل تأرياس: قلباس ولسا اس وعمالس. دائ

باالطبس املااراد مان الاا تر ماا يشاامّ الا تر العملاا  أي اا نيلاا م أغ ييا غ املىلصااّدي يطاابق عملااه قاا ا ني 
نابتروىل أبترتماهلل جلب ا ه، نبد قال ع و ّ: 

(97). 
ملنفعااس الاا اتر وهاا     ااّ و  خيفااى أّغ بتاار اهلل لر ساااغ لاايص ّاارد لفاا ، والباارائن  اادّل علااى أ ّااه 

  سا يّ أماره و يصااله    هدنااه املطلا ب بىل يئاس ااجلاباب امل لاالس  لياه. نفا  احلادي  أّغ رجلاا ل اهلل 
 عّر     اهلل ع و ّ م الريا  يعرن  م الشّدةقال للف ّ بن العباا: 

(98). 
هلل م ناّد ه بنجا اه من اا، ل ا نهّغ من ي تر اهلل جلب ا ه م حال يسره بالعمّ ا ّ عبااده، يا تره ا

 جل ا  أتا ت نّد ه ه ه مرضاس أم نبراس أم جلجناس أم  ار جل   أم مشيلس   اع أم  ري بل .
وقد  بّ يل أحد العلما  نبال: رأيت م  ّفاس يا تر اهلل بتاراس تأارياس ناراع ا ىلبااه ، نالىلفات  لياه وجلا لىله 

ل علينا با عدام لىل ّهاه أ ّناا تنّاا السابّ م عن السبّ، نبال: تنت مس لديق يل قد حيم الب ل ي ااوّ 
  ارة نىلنس عشائريس ضده، ن ي و ا ليالس م الص را  لرعادام، نبلات لصاديب  الا ي تااغ م اطرباس بشاّدة: 

 لنىّلصّ باملل . 
 قال:  ع  الب ل ي أ ّه ه  ال ي قد حيم با عدام؟

 قلت:  . 
 قال:  بصد مل  بريطا يا ال ي  ا  بالب ل ي؟ 

 قلت:  . 
 قال: نمن  ع ؟ 

                                                           

لااااحّ تىلااااب جترياااد ا عىلبااااد، والىلااا ترة  هااا  ا ّباااق املاااىليّلم احليااايم املىلبّ ااار ا لياااّ، حمّماااد بااان حمّماااد بااان احلسااان الط جلااا   (22)
لفصااا ل النصااارييس والفااارائب النصااارييس، وااياااالق النالاااريس و ريهاااا، ولاااد النصااارييس، وّتريااار اقليااادا وّتريااار امساااط  ونااارح ا ناااارات وا

 ها ودنن م مبابر قريه باليا ميس.119ها ، و  ّم عام 221بط ا عام 
 م تىلاب )الاّلعن ( ه ه الروايات الشريفس. تما بتر ا مام الراحّ   (21)
 .129جل رة الببرة:  (21)
 .2288امل   ة اليت و يسبق  لي ا ح لفاا رجل ل اهلل ومن أ 413ص 4من   حي ره الفبيه: ج (20)



 قلت: مال  املل ك.. اهلل جلب ا ه.
 قال: تي  ا ّ صال به؟ 

أّمن جييّقلت:  ىلم 
 س.(99)

 قال: تي ؟ 
قلت: ببرا لا ا نيت عشرة أل  مرّة وتاغ ال قت يىّلساس    الصاباح، نشارعنا ببارا ة اخلاىلم    الصاباح 

روا مرّ ني   ّ أّمام و يصاّفروا الأالأاس ولاار بيان م تاالم وأيارياس وملّا ألب  الصباح اجلىلعّد الشرطس لرمينا ولفّ 
 بنّي أّغ نخصاس تاغ يرتب مان بعياد وياّنار مبنديلاه نصانوا حاّّت وانااهم وقاال: لباد  بانّي للب لا ي تا ب 

 ّنااا ديلنااا ا ّلااام وأّممااا بريئاااغ، ولاا ا أماار بعاادم  عاادام ما، نفىل اا ا أياادينا وأر لنااا و ئنااا    املدينااس   ّ أ
املسىلشافى  مياار أعصاابنا و   رهاا، اّ أضاا  الشاخك قااائالس: وهاّ ديان أغ أ ساى بتار اهلل  عاا  وهاا  

 السبّ   باب ا؟
 وهناااك اليأاااري مااان البصاااك املشااااهبس هلااا ه والااايت من ااا ماااا  بلاااه البااارآغ اليااار  عااان قااا م يااا  ص 

 :ّّ عاا اب اخلاا ي م احلياااة الااد يا ومىّلعناااهم       ّ قاا م ياا  ص ملّااا آمناا ا تشاافنا عاان محياا  قااال عّ و اا
 .(100)حني

نا لىلجا     اهلل ع و اّ ي ياّ اليارب، ياّلاس  با تااغ بياّ  ياالص وا اّ   بااب املسالمني، نباد 
 . (101)وقال رّبيم ادع ىل أجلىلجّ ليمقال  عا : 

ا جلااايديل غ  ّغ الااا ين يساااىلينوغ عااان عباااادوقاااال جلاااب ا ه م م ّماااس الااا ين يىلخلّااا غ عااان بتاااره: 
  ّنم دايرين

(102). 
و با أرد ااا بتاار البصااك الدالّااس علااى بلاا  الااب  تىلاباااس ضااخماس،   ّ أ ّنااا  يىلفاا  مبااا بتر اااه اّااا م 
ّّ وبعااب الصاا ر الىلارخييااس  لىلجااا  اا بيااا  وااولاايا   الباارآغ الياار  الاا ي  ااّك علااى أهيااس بتاار اهلل عّ و اا

  ّّ  مشاااااااااااااااتل م وأ باااااااااااااا هم وأولاااااااااااااال م    هاااااااااااااادن م     اهلل جلااااااااااااااب ا ه، وتياااااااااااااا  أّغ اهلل حاااااااااااااا
 املنش د.

 (183) عادة احلروب الصليبيس
قارأت ا عنادما تناات م العااراق ا تىلاباااس عربياااس  رواه اليا ااّ ااملاااىل )باا ل امشياد( أولااى نيااه املالّاا  
حي مات الارب بىلن يم أ فس م ليعيادوا حاروب الصاليبيس ضاّد املسالمني مان  دياد و  ّ جلايبع غ ضا ّيس 

                                                           

 .19جل رة النمّ:  أمن جييّ امل طر  با دعاه وييش  الس  وه  ق له  عا :  (22)
 .20جل رة ي  ص:  (188)
 .18جل رة  انر:  (181)
 .18جل رة  انر:  (189)
-1821لالجلاىليال  علاى ااراضا  املبّدجلاس عاام  احلروب الصليبيس ه  محالت عسيريس قام هبا مسي ي  الاارب م الباروغ ال جلاطى (183)

 . و بّسم ه ه احلمالت    وا يس محالت جلببىل ا محلس نعبيس ا ىل ت با ىلصار املمالي  وطرد الصليبني.1921



 سلمني ال ين دلي غ أربعس أنيا  م ّمس دين م من يالهلا السيطرة على العاو أ  وه :امل
 ( تأرة النسّ.1
 ( تأرة الأروة تالنفط وما أنبه. 9
 ( الدين ال  ّاب. 3
 ( املنطبس ا جلكا يجيس.4

سالمني وقد عمّ الارب هبا ه الىل لايس، وماا احلاروب الايت أقام اا عمالؤهام تصادام والطالبااغ ضاّد امل
  ّ من  ل  الىل ليس، تماا أمام جلايطروا علاى تأارة النساّ  جاُ واهياس  ادع      بلياّ النساّ، تماا أّمام 

 قّلل ا تأرة الأروة ببعب احلروب العلنيس والسرّيس وبل   نبار البالد ا جلالميس.
نياس املصاطنعس أّما الدين نبد وضع ه ب يدي عمالئ م الا ين أطااح ا ببّ  اه ياالل نار  احلادود ا ارا

والااادع ة    الب مياااات واحلرتاااات الااايت أحي هاااا م بالدهااام: مااان عربياااس ونارجلااايس، و رتياااس وتردياااس، وناااي عيس 
وبعأياااس، وو  دياااس و ريهاااا، أّماااا ا جلاااالم ناااال يااا تر عناااه حيمااااس و  ياااناس حاااّّت عناااد مااان ياااّدع  أ ّاااه يعماااّ 

 با جلالم من ها   احليام.
زرع ا ني ا الي  د الا ين حاارب ا املسالمني لياّ ماار،  اهيا  عان املوجلا   أّما املنطبس ا جلكا يجيس نبد

واحلروب والأ رات وا  بالباات املساىلمرة،  يا   ّغ عصار ا الاراهن يشا د عشارة حاروب ضاّد املسالمني م 
 ةىلل  البالد.

د يااهم، وعلى تّ، نهّغ ا جلالم ه  دين اهلل الا ي أراده للبشار لينبا هم مان ال لماات    النا ر م 
ويسعدهم لنّاس عرضا ا الساماوات واار  م آيارلم، وتاّ  عارا  عناه ي  اّ ال ان  د يااس والعما  م 

م ي م تاغ مبداره رسني أل  جلنساآليرة حي  حيشر ي م البيامس أعمى 
(184). 

احلادود  نالالزم على تّ داع أغ ي ىلّم  عادة ا جلالم    احليااة لمياس ق ا يناه والايت من اا ) زالاس ها ه
ّّ ماااا أُوا ا  سااااغ مااان منطاااق وتىلاباااس و اااروة و فااا ب و ّّ اهلل املصاااطنعس باااني باااالد ا جلاااالم( وبلااا  بيااا لعااا

حيدو بعد بل  أمراس 
(105). 

 يببى الب ل: 
 ّغ املساااالمني  با عملاااا ا بااااهيالص أياااا  اهلل ب ياااادي م      النجاااااة ن سااااّ، بااااّ أّغ  ااااريهم أي اااااس 

  عا  حي  قال م تىلابه:جلي ىلدوغ    بل  الن ر بهبغ اهلل 
ي دي به اهلل من ا ّبس رض ا ه جلبّ السالم

(106).. 
 وه  امل ّنق املسىلعاغ.

 

                                                           

 .4جل رة املعارج:  (184)
 .1جل رة الطالق:  (182)
 .11جل رة املائدة:  (181)
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