
 
 

1 

 

 ال للحدود اجلغرافية
 
 

 المرجع الديني الراحل
 آية اهلل العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي

أعلى اهلل درجاته



 
 

2 

 
 

 م2002هـ / 1221
 
 
 

 
 تهميش:

 

 
 
 

 دار صادق للطباعة والنشر
 اقكربالء المقدسة / العر 

 
 مطبعة الفرات / بغداد البتاويني



 
 

3 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 
 

 
 ال للحدود الجغرافية            

                                 



 
 

1 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ِإّن َهـَِذِه أُّمُتُكْم  

 أُّمًة وَاِحَدةً  
 وَأَنـَاْ رَّبُكْم فـَاْعُبُدونِ 

 
 صدق اهلل العلي العظيم

 
 29سورة األنبياء : اآلية
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 كلمة الناشر

 

 
 

الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على 
الهادي البشير والسراج المنير محّمد وآله 

 الطاهرين.

أّما بعد، فمنذ أن تخلّى الغرب عن خططه 
القديمة في االستيالء على البالد اإلسالمية لجأ إلى 

مسلمين أال وهو أُسلوب آخر أكثر تأثيراً على ال
أُسلوب عزلهم عن أصالتهم الدينية وشغلهم 
بالقوانين الوضعية التي ابتدعوها وطّبقوها في 

 بالدنا.

ومع األسف الشديد فإّنهم نجحوا في مخّططهم 
هذا بكّل جدارة ووصلوا إلى مرامهم بحيث إّن 
القوانين المبتدعة من الغرب اليوم ال يمكن تجاوزها 

 قر دارهم.بين المسلمين وفي ع
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ومن القوانين المبتدعة التي ما أنزل هللا بها من 
سلطان هو قانون الحدود الجغرافية المصطنعة الذي 
قّيد المسلمين وأذهب بحّريتهم وقضى على وحدتهم 
اإلسالمية التي نّص عليها القرآن الكريم فقال عّز 

 .(1)من قائل: 

ذا القانون المستورد أصبح الجدير ذكره أّن ه
سائداً في البالد اإلسالمية بال استثناء بحيث ال 
ُيسمح ألحد بتجاوزه، وبالمقابل فإّن الغرب نفسه 
أسقط حدوده الفاصلة بين بالده واّتحدوا فيما بينهم 

 رغم كثرة الفوارق وتعّدد الخالفات الشديدة بينهم.

ود وال يخفى أّن أعداء اإلسالم لم يزيلوا الحد
بينهم إالّ بعد اقتناعهم أّن التقّدم والرقي ال يمكن أن 
يتحقّقا مع الحفاظ على الحدود الجغرافية ولوازمها، 
ولذا فإّنهم فرضوا على عمالئهم من حّكام البالد 
اإلسالمية التقّيد بها فطّبقوها بكّل دقّة، بل إّن 
بعضهم أخذ يبيد البالد ويهلك العباد من أجل سيادة 

 انون.هذا الق

                                                           

 .29سورة األنبياء:  (1)
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من هنا كان على المسلمين أن يلتفتوا إلى فساد 
هذا القانون ويعملوا بكّل قّوة من أجل حذفه من 
بالدهم لتعود إليهم عّزتهم األُولى التي ألبسها إّياهم 

 اإلسالم الحنيف.
ومن أبرز الذين دعوا وبإصرار إلى إلغاء 
القوانين الفاسدة وفي مقّدمتها قانون الحدود 

لمصطنعة هو سماحة المرجع الديني آية الجغرافية ا
الذي المس  هللا العظمى السّيد محمد الشيرازي 

ببصيرته الواعية خطورة مثل هذه القوانين وأخذ 
 يحاربها بكّل قّوة وبمختلف الوسائل المشروعة.

فقد كتب سماحته العديد من المؤلّفات المنادية 
ل إلى رفض هذه القوانين المبتدعة والعودة إلى ظال

اإلسالم، وهذا الكتاب الذي بين يديك ـ أّيها القارئ 
الكريم ـ شاهد حي على تأكيد هذا المرجع العظيم 

 ضرورة عودة المسلمين إلى أصالتهم الدينية.
وقد أشار سماحته في طّيات بحثه إلى مساوئ 
الحدود الجغرافية وكيف أّن الغرب كّبل بها حّرية 

ّزتهم، ناهيك عن المسلمين ومّزق وحدتهم وأذهب بع
طرحه للحلول السليمة المستفادة من الكتاب والسّنة 
وتركيزه على الشواهد القريبة الدالّة على قبح 
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 الحدود الجغرافية.

يبقى القول إّن العالم اليوم بحاجة إلى من ينشر 
مثل األفكار الحضارية ويوصلها إلى المسلمين في 

م ويرفضوا شّتى أنحاء العالم علّهم يفيقوا من سباته
 الحدود الجغرافية التي فرضت عليهم.

 
 مركز الجواد للتحقيق والنشر                                            

 بيروت لبنان                                           
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 املقدمة
 

 
 

الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على 
 محّمد وآله الطاهرين.

( كتاب كتبته إللقاء الضوء على )

هذه البدعة الجديدة التي واجهت البالد اإلسالمية 
منذ حوالي ثالثة أرباع القرن، حيث ابتدع 
المستعمرون هذه الحدود لتفرقة بالد اإلسالم 
وتحطيم قوى المسلمين التي منحها هللا إّياهم لعلّوهم 

كما قال سبحانه:

(1) وقال رسول هللا . : اإلسالم يعلو

 . (2)وال ُيعلى عليه

                                                           

 .132سورة آل عمران:  (1)

 .98202ح 1ب 149ص 11مستدرك الوسائل: ج (9)
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 في إيران. (1)فقد جاء الغربيون بـ )البهلوي(

 في العراق. (2)و)ياسين الهاشمي(

 في تركيا. (3)و)أتاتورك(

                                                           

م، حكم بالظلم واجلور واالستبداد، ونشر 1292م( شاه إيران 1244ـ1010رضا بهلوي ) (1)

 م، ويعرف بالبهلوي األول.1241بن  محمدد تنازل الالفساد،

م يف مدينة بغداد، التحق بالكلية العسكرية يف )استنبول( وختردج 1004ياسني اهلامشي، ولد  (9)

م، كان من أعوان فيصل األودل حيث عيدن  رئيسًا لألركان يف سوريا أيدام 1289منها عام 

م، وتقّلد رئاسة وزارت  اأُلوىل عام 1299حكومة فيصل هناك، ثمد عيدن محافظًا للمنتفك يف 

م( وبعد تعيين  زار املس بيل وصافحها وقال هلا: نريد معونتكم ومعونتك 1294هـ )1343

 آب   31أنت بوج  خاص، وتقول املس بيل ـ يف رسالتها إىل أبيها بتاريخ 

( وفيها م1232هـ )1324م ـ: )أعتقد أند ياسني رجل الَقَدر(. ووزارت  الثانية عام 1299

م 1241أصدر قانونًا حلد في  مجيع األحزاب وأصبح العراق خاليًا من األحزاب إىل عام 

م(، وتقّلد وزارة املالية يف وزارة ناجي 1231هـ )1322واليت أطاح بها بكر صدقي عام 

السويدي ووزارة رشيد عالي الكيالني اأُلوىل والثانية. التجأ إىل سوريا ولبنان ومات عام 

ودفن إىل جوار صالح الدين األيدوبي بدمشق. ُأطلق علي  لقب أتاتورك العراق م 1231

لقساوت  وعنف  وطغيان ، وتكّفل مهمدة تصفية احلوزات العلمية يف العراق، فطارد رجال 

الدين وقتل بعضهم ونفى البعض اآلخر ومنع إجراء مراسم الشعائر احلسينية واستخدم 

 مي.العنف يف تطبيق التجنيد اإللزا

م( مؤسدس اجلمهورية الرتكية وأودل رئيس هلا، قام 1230 _ 1001مصطفى أتاتورك ) (3)

بنشر املفاسد يف بالده وغيدر كتابة اللغة الرتكية من احلرف العربي إىل احلرف الالتيين، 
← 
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 في أفغانستان.. (1) و)أمان هللا خان(

كما جاؤوا بغيرهم في سائر بالد اإلسالم ألجل 
 والمسلمين.تحطيم اإلسالم 

وقد قُّرر كّل هذا في مؤتمر عقدته كّل من: 
فرنسا وروسيا وبريطانيا ونشر في الصحف آنذاك 

 (2)في قّصة معروفة، وقد أرسلت بريطانيا لورانس

إلى هذه البالد لتخطيط الحدود بينها، وبالفعل فقد 
                                                                                                       

→ 
 حكم باجلور واالستبداد.

(، م1292-1212م( أمري ثم ملك على أفغانستان )1218-1029( أمان اهلل خان )1)

حاول القيام بعدة أعمال خمالفة للشرع حيث أمر زوجت  خبلع احلجاب والتظاهر 

بالسفور، وطلب من الرجال نبذ اللباس الشعيب وارتداء الزي األجنيب، كما أصدر 

أمرًا مبنع تعدد الزوجات، مما أثارت غضب اجلماهري علي  فحدثت مقاومة شعبية 

م. كان 1292لعرش والفرار من البالد عام حتولت إىل ثورة أجربت  على التخلي عن ا

)أمان اهلل( رجاًل مغرورًا بهره زيف املدنية الغربية فحاول تغريب اجملتمع األفغاني، وقد 

قائاًل:  1291أفصح هو شخصيًا عن هذه املهمة يف أعقاب زيارة ل  ألوروبا وتركيا 

 أفغانستان مثل تركيا(.)إن يف آسيا بالدًا امسها تركيا قد نهضت، وأنا أريد أن اجعل 

مغامر سياسي استعماري بريطاني عرف بلورانس العرب. درس التاريخ واآلثار يف جامعة  (9)

م. وبقي بعد سفر البعثة 1211اكسفورد، وانضمد إىل بعثة اآلثار يف بالد ما بني النهرين سنة 

هامدًا يف الثورة املعلنة م. لعب دورًا 1214يف البلدان العربية يتعّلم هلجتها السارية حتدى سنة 

 على احلكومة العثمانية، كما لعب دورًا مهمدًا يف خداع العرب وتنفيذ سياسة بريطانيا.
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عمل هذا الرجل بكّل إتقان لمّدة خمسين سنة في 
بالد الحدود التي يعمل الصحاري حّتى جعل لهذه ال

بها عمالؤهم بكّل دقّة من ذلك اليوم إلى عصرنا 
الحالي، وكم أراقوا من الدماء جّراء هذه الحدود 

في العراق، وأوجالن في  (1)كما في قّصة صدام

                                                           

صدام التكرييت، الطاغوت الذي صاغ  الربيطانيون وفق متطّلبات املنطقة وظروفها  (1)

السياسية، وحافظوا على أمن  الشخصي يف أدقد الظروف وأحلك اللحظات، ولد عام 

م( يف قرية العوجة جنوب تكريت اليت تبعد مائة ميل مشال بغداد، والده كان يعمل 1232)

فراشًا يف السفارة الربيطانية، كانت ُأم  صبيحة )صبحة( طلفاح تستلم خمصدصات تقاعد 

زوجها من السفارة، تزودجت صبيحة من أربعة أزواج ثالثهم إبراهيم احلسن ورابعهم زبن 

هذا عدا عالقاتها  _تنّقل معها من بيت زوج إىل بيت زوج آخر احلسن، وكان صدام ي

تنامت لدي  روح االنتقام، ابتدأ عمليات القتل  _املشبوهة املعروفة لكل من ابتلى مبعرفتها 

وهو يف السابعة عشر، اشرتك مع بعض عناصر البعث يف محاولة فاشلة الغتيال عبد الكريم 

متوز  11نها إىل مصر، اشرتك يف انقالب )م( هرب إىل سوريا وم1222قاسم عام )

م( أصبح صدام نائبًا جمللس قيادة الثورة ورئاسة اجلمهورية يف 1218م(. ويف عام )1210

م( أصبح رئيسًا للجمهورية بعد أن أقصى 1212حال غياب البكر عن البالد. ويف عام )

دلعت حرب م( فان1208البكر عن احلكم ومنح نفس  رتبة مهيب ركن، هاجم ايران )

م( فاندلعت حرب اخلليج 1228اخلليج اأُلوىل واستمردت مثان سنوات، احتلد الكويت )

الثانية وأخرج اجليش العراقي منها، وقامت قودات احللفاء بقيادة أمريكا بتدمري العراق 

م( فقمع صدام 1221ووضع العراق حتت حصار طويل األمد، انتفض الشعب عام )
← 
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تركيا، والبهلوي وغيرهم في غيرها! وكم سلبوا 
المسلمين أموالهم وهتكوا أعراضهم وسجنوا 

 شبابهم؟

انس لكل بلدين مساحة ُجعلت وقد جعل لور
حياداً وذلك إلثارة الفتن في وقت حاجة المستعمر، 
حّتى إّن بعض المجالت العربية كتبت مقاالً تحت 
عنوان بريطانيا )عقّاد العقد( أُشير فيه إلى هذه 

 الجهة بالتفصيل.

وأخيراً حيث كان هدف العامل للحدود شيطانّياً 
ّص القرآن وبما أن كيد الشيطان ضعيف كما ين

، فقد أخذته نفس حكومته وحكمت عليه (1)الكريم

باإلعدام شنقاً فالقى جزاءه األوفى في الدنيا، وفي 
 اآلخرة جهّنم وبئس المصير.

                                                                                                       
→ 

بوحشية ال مثيل هلا، فقد قدرت أعداد من قتلوا وُأعدموا واختفوا انتفاضة الشعب العراقي 

م( 9883ألف عراقي قامت أمريكا وحلفاؤها باهلجوم على العراق عام ) 288ما يزيد على 

م( ثم ألقي القبض علي  يف يوم األحد 2/4/9883فسقط بذلك نظام حكم  الدموي يف )

 مريكان.م( وهو اآلن رهن االعتقال بيد األ14/19/9883)

 .11سورة النساء:  إن كيد الشيطان كان ضعيفًاقال تعاىل:  (1)
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الجدير ذكره أّن هذه الحدود هي التي ُيحكم بها 
منذ ذلك الوقت وإلى اليوم،وهي التي سببت الفرقة 

ففّرق بين  بين المسلمين الذين كانوا أمة واحدة.. 
 العربي والعجمي والتركي والكردي وغيرهم..

وستبقى إلى يوم يقضي هللا رجوع المسلمين 
 إلى دينهم.

إّن الغربيين ال يرحمون حّتى أنفسهم ـ كما هي 
شأن الماّدية ـ فكيف بغيرهم، وقد رأينا بأنفسنا 

 ..(1)الحرب العالمية الثانية

                                                           

(: نشبت بني قودات امِلحَور املانيا 1242/  2/  9=  1232/  2/  1احلرب العاملية الثانية ) (1)

وإيطاليا واليابان من جهة. واحللفاء فرنسا وبريطانيا واالحتاد السوفياتي والواليات املتحدة 

جهة ثانية. من أسبابها إرهاق االقتصاد األملاني بتعويضات احلرب العاملية اأُلوىل والصني من 

مّما أددى بطريقة غري مباشرة إىل ظهور النازية ودكتاتورية هتلر ومطالبت  مبدى حيوي أوسع 

وحتالف  مع دكتاتورية إيطاليا واليابان يف محور اتدصف بسياسة عدوانية توسدعية. ومن 

سبقت احلرب وكشفت عن عجز عصبة اأُلمم حياهلا: ضمد اليابان ملنشوريا األحداث اليت 

، اجتياح إيطاليا 1231واقتطاعها أقسامًا من الصني واندالع احلرب بني الدولتني  1239

، والسوديت 1230وضمد  النمسا  1231، احتالل هتلر لرينانيا 1232ألثيوبيا 

يغ واملمرد البولوني، وأخريًا اتدفاق  مع ، ومطالبت  بدانتز1232و 1230وتشيكوسلوفاكيا 
← 
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 ..(1)ألُولىوسمعنا عن الحرب العالمية ا

                                                                                                       
→ 

مّما أشعل احلرب اليت امتددت إىل أحناء العامل  1232السوفيات وغزو بولونيا أودل أيلول 

ومشلت حباره الواسعة وأصابت  خبسائر ماددية وبشرية جسيمة تعددت خسائر احلرب العاملية 

لثالث ومقتل هتلر وموسوليين وتقسيم اأُلوىل وفاقتها ضراوة. أددت إىل اندحار دول احملور ا

أملانيا وطرد اليابان من منشوريا والصني وكوريا. نتج عنها إنشاء منظمة اأُلمم املتحدة 

واستقالل غالبية املستعمرات. متيدزت بظهور أسلحة جديدة متطورة، طائرات وصواريخ 

وُعرفت حبرب ودبابات وأساطيل حبرية ورادار. اشتهرت بتحردكات سريعة وهجوم صاعق 

الصاعقة، هدفت الغارات اجلوية إىل هدم معنويات الشعوب، ورغم االحتالل العسكري 

كانت تنشط حركات املقاومة السردية. أنتجت أمريكا أودل قنبلة ذردية وألقتها على اليابان. 

 مليون جمندد ومساعد. يتفاوت تقدير القتلى من عسكريني ومدنيني تفاوتًا 29اشرتك فيها حنو 

مليون  98مليون يف معتقالت أملانيا،  19مليون . منهم  42كبريًا باختالف املصادر، حنو 

ماليني ياباني،  3ماليني أملاني،  2ماليني مدني بولوني،  1ماليني مدني،  1روسي منهم 

مليون ونصف يوغساليف، ستمائة ألف لكل من فرنسا واليونان، أربعمائة ألف لكل من 

 ريطانيا.اجملر ورومانيا وب

( كانت تعرف باحلرب 1210/  11/  11=  1214/  1/  90احلرب العاملية اأُلوىل ) (1)

. نشبت بني أملانيا والنمسا واجملر واإلمرباطورية العثمانية 1232الكربى حتى نشوب حرب 

من جهة، واحللفاء فرنسا وبريطانيا وروسيا وبلجيكا واليابان، والواليات املتحدة يف املرحلة 

ألخرية. من جهة ثانية. أسبابها عديدة منها: نزعة أملانيا إىل التوسدع واالستعمار، ظهور ا

حتالفات جديدة يف أوروبا قلبت املواقف أهمدها بني بريطانيا وفرنسا، حروب البلقان وبروز 

القوميات في  ونضال شعوب  لنيل االستقالل مع بداية احنالل اإلمرباطورية العثمانية، حركة 
← 
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وقرأنا قضايا الحروب والثورات بينهم، فقد 

دامت  (1)وقعت الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت
                                                                                                       

→ 
يا الفتاة، تنافس روسيا مع النمسا واجملر يف محاية األقليات، أمدا السبب املباشر فكان ترك

اغتيال األرشيدوق فرنسوا فردينان ولي عهد النمسا يف سارايفو بيد أحد الصرب، فعزمت 

النمسا على ضرب النزعة القومية يف البلقان والقضاء عليها بإعالن احلرب على صربيا. وما 

خلت التحالفات واشتعلت احلرب يف مجيع أحناء أوروبا وامتددت إىل تركيا لبثت أن تدا

والشرق حيث قامت الثورة العربية. ومشلت حبار العامل. اشتهرت حبرب اخلنادق وتطور 

أساليب القتال من مدفعية وغواصات. أددت إىل اندحار أملانيا وخسارتها مستعمراتها يف 

ورين، وتفّكك إمرباطورية النمسا واجملر، وظهور دول أفريقيا وختّليها عن األلزاس والل

جديدة يف أوروبا الوسطى، وزوال اإلمرباطورية العثمانية، وإنشاء عصبة اأُلمم. فاقت كل 

ماليني من  2مليون جمندد. القتلى حنو  12ما سبقها من احلروب هواًل وتدمريًا. اشرتك فيها 

فرنسي، ويقددر عدد  1328888وسي، ر 1188888أملاني،  1228888العسكريني منهم 

 الضحايا املدنيني بعشرة ماليني عدا املشودهني.

الكاثوليكية هي مذهب املسيحيني الذين يعتربون بابا روما زعيمهم الروحي. وحسب  (1)

التعاليم الكاثوليكية، عندما قال املسيح لبطرس أند  الصخرة اليت يبين عليها كنيست ، 

كون هلذه الكنيسة زعيمًا أعلى. وبابا روما، الذي يعترب خليفة فإند  قد اختاره ألن ي

القدديس بطرس، يضمن وحدة الكنيسة يف املكان وهوديتها يف الزمان، وألند  ميثدل هذا 

 العنوان، فإند  يف نظر الكاثوليكيني معصوم عن اخلطأ يف كلد ما يتعّلق بشؤون الدين.

خمتلف الكنائس املسيحية ما عدا الكنيسة الكاثوليكية  أمدا الربوتستانية فهي حركة دينية تنتظم

الرومانية والكنيسة الشرقية األرثوذكسية، وقد نشأت معظم الكنائس الربوتستانتية خالل 

عهد اإلصالح الديين يف أوروبا يف القرن السادس عشر، وهي ال تعرتف بسلطة البابا 
← 
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العديد من السنوات، والحرب بين فرنسا وبريطانيا 
التي دامت مائة سنة، ناهيك عن الحرب بين  (1)

والتي انتهت باغتياله،  (2)األمريكتين أّيام لنكولن

، ولئن حّدثنا هللا تعالى (3)برلينوإلى أّيام دام جدار 

                                                                                                       
→ 

على أن الفرد مسؤول جتاه اخلالق ال جتاه وتطرح كثريًا من الطقوس الدينية التقليدية، وتؤكد 

السلطات اإلكلريكية وعلى أن )الكتاب املقدس( هو املصدر الوحيد لشريعة اهلل، أهم 

 فرقها: اللوثرية، الكالفنية، والكنيسة األنكليكانية.

وقد طال النزاع الذي  1423ـ  1331مسديت هذه احلرب حبرب املائة سنة وذلك من عام   (1)

البلدين لوجود صالت النسب بني اأُلسرتني املالكتني يف كال البلدين وما نتج عن نشب بني 

ذلك من تشابك يف املمتلكات ومن ثم بيعة ملك بريطانيا مللك فرنسا. ويقال إند السبب 

الرئيسي هلذه احلرب هو اددعاء ادوارد الثالث ملك بريطانيا حبّق  يف العرش الفرنسي عام 

1331 . 

هذا النزاع الداخلي يف الواليات املتحدة بني الشمال واجلنوب بسبب انفصال فقد نشب  (9)

ورفضت الواليات اجلنوبية  1018الواليات اجلنوبية بعد تنصيب لنكولن رئيسًا للبالد عام 

إلغاء الرق. وقد كانت عاصمة اجلنوبيني ريتشمود يف فرجينيا، وكان قائدهم يدعن لي. 

اليني بقيادة غرانت، وإلغاء الرقد يف مجيع الواليات وإعالن أسفرت احلرب عن انتصار الشم

وقد بلغ عدد الضحايا  1012لنكولن حترير العبيد. وقد اغتيل لنكولن إثر انتهاء احلرب عام 

 قتيل. 111888يف هذه احلرب 

هو حائط يفصل القطاع الشرقي من برلني ـ وهي عاصمة أملانيا الدميقراطية ـ عن القطاع  (3)
← 
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، فقد (2)عن أصحاب األُخدود (1)في القرآن الكريم

قرأنا عن إحراق أصحاب الرأي اآلخر وذلك بفعل 
 الكنيسة..

وقد جاء في تاريخ معاوية أّنه قتل وأحرق 

 ..(3)ثالثين ألفاً من أهل المدينة واليمن

                                                                                                       
→ 
ي الذي تديره بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة. أقامت  حكومة أملانيا الدميقراطية عام الغرب

أغسطس كي يفصل برلني الغربية عن بقية أراضي مجهورية أملانيا  10ـ  11يف ليلة  1211

 الدميقراطية.

 .0ـ4سورة الربوج:  (1)

ن يسأل  عن أصحاب إىل ُأسقف جنرا أرسل علي ففي اخلرب عن أبي جعفر قال:  (9)

: ليس كما ذكرت ولكن سُأخربك عنهم، إن األخدود فأخربه بشيء، فقال علي 

اهلل بعث رجاًل حبشيًا نبيًا فكذدبوه، فقاتلهم فقتلوا أصحاب  وأسروه وأسروا أصحاب  

ثمد بنوا ل  حريًا ثمد ملئوه نارًا ثمد مجعوا الناس، فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا 

ومن كان على دين هؤالء فلريم نفس  يف النار مع ، فجعل أصحاب  يتهافتون  فليعتزل،

يف النار فجاءت امرأة معها صيب هلا ابن أشهر، فلمدا هجمت على النار هابت ورّقت 

على ابنها فناداها الصيب ال تهابي وارمي بي ونفسك يف النار فإند هذا واهلل يف اهلل قليل 

 (.2ح 90ب 444ـ  433ص 14ار األنوار: ج. )حبفرمت بنفسها يف النار

إىل ذلك يف كتاب  القيدم )حبار األنوار( فقال: وكان الذي قتل بسر  أشار العاّلمة اجمللسي  (3)

 34ـ الذي بعث  معاوية ـ يف وجه  ذلك ثالثني ألفًا، وحردق قومًا بالنار. )حبار األنوار: ج
← 
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أليس كّل ذلك دليالً على أّن من ال يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر ال يؤمن بأي شيء وإّنما يرى نفسه 

 فقط؟

نعم، إّن الحدود الجغرافية التي جعلها الغربيون 
بين بالد اإلسالم صارت فاجعة لكّل المسلمين، علماً 
أّنهم وضعوها أّوالً لبالدهم ثّم أسقطوها من بين 
أنفسهم إالّ أّنهم يصّرون ببقائها بين بالد اإلسالم 

مالئهم مّمن يسّمونهم حّكاماً ويؤّكدون على ع
 بتطبيقها في هذه البالد، والشواهد على ذلك كثيرة.

صاحب كتاب  (1)فقد كان سلطان الواعظين

)ليالي بيشاور( من أصدقائي، وإذا زار العراق كّنا 
نتبادل الزيارات، وذات مّرة حين زار كربالء 
المقدسة نّبئت أّنه مريض، ولذا ذهبت لعيادته وكان 
                                                                                                       

→ 
 (.31ب 11ص

سم املوسوي الشريازي املعروف بسلطان الواعظني، يصل السيد محمدد بن علي أكرب بن قا (1)

. توّفي نسب  إىل السيدد إبراهيم اجملاب ابن األمري محمدد العابد بن اإلمام موسى بن جعفر 

يف العقد األخري من القرن الرابع عشر اهلجري عن عمر ناهز التسعني عامًا. وكتاب  )ليالي 

سني صفحة وطبع عددة مردات وقد نقل  إىل العربية بيشاور( يقع يف أكثر من ألف ومائة ومخ

 فضيلة العالمة السيد حسني املوسوي الفالي.
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على الفراش، فأخبرني أّن سبب مرضه  مسّجى
الشديد أّنه حينما زار الكاظمين ذهب إلى الحّمام 
وكان ممتلئاً من الزائرين الذين جاؤوا لالستحمام أو 
لغسل الزيارة، وبينما هم كذلك وإذا بمجموعة من 
الشرطة تهاجم الحّمام وتأخذ الزّوار وهم مجّردين 

قد كان عن مالبسهم إلى الخارج بكّل قسوة و
بعضهم عارياً ليس عليه إالّ )المنشفة( فقط، وكان 
الهواء بارداً جّداً فأركبوهم في سيارات كبار 
وأخذوهم أمام الناس إلى بغداد حيث مقر عبد 

الذي كان قد أمر بذلك، الختالف  (1)الكريم قاسم

                                                           

م( بغداد، التحق بالكلية 1214عبدالكريم قاسم محمدد بكر الزبيدي من مواليد ) (1)

م( يف جبهة 1240م(. شارك يف حرب فلسطني عام )1239العسكرية يف عام )

م(. قام بانقالب عسكري عام 1221األحرار عام )األردن، انتمى لتنظيم الضبداط 

م(، أطاح باحلكم امللكي، قتل أغلب أفراد العائلة امللكية مبا فيهم 1220هـ  1311)

امللك فيصل الثاني، أعلن احلكم اجلمهوري. ألغى املظاهر الدميقراطية كالربملان 

ب للسلطة، وألغى والتعدددية احلزبية ما عدا احلزب الشيوعي الذي أضحى احلزب احملبد

احلكم املدني. استمرد حكم  قرابة أربع سنوات ونصف تقريبًا. تعردض يف عام 

م( النقالب عسكري دبدره عبدالسالم عارف مع جمموعة من الضبداط البعثيني 1213)

أمثال أمحد حسن البكر وعبدالكريم فرحان وصاحل مهدي عمداش وغريهم، ُأعدم 

 م.1213يف دار اإلذاعة يف التاسع من شباط رميًا بالرصاص مع بعض رفاق  
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 حدث بينه وبين شاه إيران.

 وأضاف السيد سلطان الواعظين فقال: 

من السيارات أودعونا في قبو  عندما أنزلونا
تحت وزارة الدفاع الذي كان معّداً كمرآب لسيارات 
الموّظفين وكان بارداً جّداً، ومن أوسخ ما يكون 
بسبب الدخان األسود الذي يغّطي كل مكان كما هي 
العادة في مرآب السيارات، وقد اضطّر الجميع إلى 
الجلوس على تلك األرض القذرة وهم عراة، كما 

خلوا من مكانات أُخر سيارات مليئة بالرجال أد
والنساء من الزائرين وكان الوقت ظهراً وقد غلب 
الجوع على الجميع، وبعد ساعات جاؤوا بسيارات 
ممتلئة أرزاً وسيارات أُخر ممتلئة مرقاً )قيمة( 
وكان كال الطعامين غير مطبوخين.. وأمروا الناس 

م أتمّكن أنا من أن يأكلوا بأياديهم األرز والقيمة، ول
أكله إطالقاً رغم شّدة جوعي وبرودة جسمي في 
الهواء البارد، وبعد الغروب جاء بعض الضّباط 
وأخذ يكيل السباب والشتائم لإليرانيين بكّل جسارة 
وحقد، ثّم أمر بخروجنا إلى الشارع فاستأجرنا 
السيارات بأُجرة موعودة، حيث لم نكن نملك حّتى 
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لى الحّمام الذي كان يبعد عن فلساً إلى أن جئنا إ
السجن أكثر من فرسخ ولبسنا مالبسنا وأعطينا 
السيارات األُجرة وقد أصابتني حّمى شديدة وجئت 
اآلن إلى كربالء للزيارة وأنا كما تراني أُراجع 

 الطبيب ومرضي في حال خطر.

ونقل لي رجل آخر أّن الشرطة أخذت األبرياء 
رة المحملة بهم في من الناس ثم أمرت بإفراغ السيا

وسط الصحراء بعد ما عبرت الحدود وأخذ الشرطة 
يضربون الناس بعصي غليظة مّما أّدى إلى كسر 

كان  (1)أيديهم وأرجلهم، كّل ذلك ألّن إيران الشاه

أمريكياً وقاسم العراق كان بريطانياً. وقد جعل 
 )لورانس( حدوداً بينهما منذ عشرين سنة تقريباً..

مستعمرون بين البالد بحجج وهكذا يفعل ال
 واهية كما فعلوا ذلك بين الهند والباكستان..

 وبين الباكستان وبنغالدش..

 وبين طرفي كشمير..
                                                           

م خلفًا ألبي  رضا، ثار علي  1241م( شاه إيران 1208ـ  1212محمدد رضا بهلوي ) (1)

م توّفي يف 1212فاضطر لرتك البالد، ترك البالد  1212الشعب، بقيادة العلماء عام

 مصر.
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 وبين إيران وأفغانستان..
وبين أحزاب أفغانستان: حزب بقيادة رباني 

 .(1)وحزب للطالبان

 ..(3)وأرمينيا (2)وكذلك بين آذربايجان

                                                           

ييت امللحد الذي غزا ( طالبان حركة إرهابية ولدت يف كنف كره شديد لالحتاد السوفي1)

أفغانستان. إذ ساهمت األجهزة السرية الغربية يف بناء احلركة. وتعترب طالبان أن الغرب 

كان إىل جانبهم أثناء احلرب األفغانية ضد الوجود السوفييت. كما اعتربت احلركة 

أسامة بن الدن ضيفًا على طالبان وزعيم طالبان املال محمد عمر يف أفغانستان، فقد 

ب املال عمر ب  واختذه صديقًا شخصيًا ل ، وقامت بينهم عالقة مصاهرة. لقد لفتت رح

حركة طالبان أنظار العامل بتنفيذها العنيف ملا كانت تفعل  باسم الشريعة اإلسالمية. 

فقد عاملت النسوة بقوة، وأجربن على ارتداء الربقع وحرمن من التعليم. كما فرضت 

لسكان من التاسعة مساء وحتى شروق الشمس. وكان نظام منع التجول على مجيع ا

البعض يتعرض للضرب يف الشوارع بسبب تأخرهم عن أداء الصالة يف مواعيدها. 

وأجرب الذكور مجيعًا على إطالة حلاهم. مضافًا إىل جرائمهم يف قتل شيعة أفغانستان 

 حيث قتلوا من الشيعة األبرياء ما يقارب مائة ألف على بعض اإلحصاءات.

آذربيجان: مجهورية على حبر قزوين حتددها ايران وأرمينيا، عاصمتها باكو ومن مدنها  (9)

 1299كنج . تتبعها مجهورية ناخيتشقان، كانت عضوًا يف االحتاد السوفييت منذ 

 وحتى احنالل االحتاد.

 1231أرمينيا: مجهورية تقع جنوبي القوقاز. كانت عضوًا يف االحتاد السوفياتي منذ  (3)

 وحتدى احنالل االحتاد، عاصمتها يريفان.
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 وأطرافها.. (1)وبين الشيشان

 وبين مورو وسائر الفلبين..

وبين إسرائيل الغاصبة وأطرافها: لبنان ومصر 
 واألردن وسوريا..

 وبين العراق وسوريا..
 وبين العراق والكويت..

 وبين تركيا والشمال..

 وبين البالد المختلفة اإلفريقية..
مّما لو جمع قصصها وأحداثها مّطلع لكانت 

 تستوعب العديد من المجلّدات.

                                                           

الشيشان: هي إحدى بالد القوقاز اليت تعترب من املناطق اإلسالمية وتضمد مجهوريات  (1)

 ومناطق عديدة منها الشيشان واالتغوش وداغستان وبلغاريا واوسيدتا الشمالية وغريها.
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بعد موت المرجع الشيخ محّمد تقي الشيرازي 

(1)  ورجوع البريطانيين إلى العراق، أرسل

حاكم بغداد إلى كربالء في آخر شهر محّرم الحرام 
فرقة من عمالئه لإلّطالع على زيارة أربعين اإلمام 

، ومعرفة قدر الذين يؤتون إلى الحسين 
أطراف الزيارة، فجاؤوا في أّول شهر صفر إلى 

                                                           

حلسن املريزا محمدد علي احلائري هو الشيخ محمدد تقي بن املريزا محبد الدين علي بن أبي ا (1)

هـ ونشأ يف احلائر الشريف، 1921الشريازي زعيم الثورة العراقية، ولد بشرياز عام 

فقرأ في  األودليات ومقددمات العلوم، وحضر على أفاضلها حتدى برع وكمل، فهاجر 

 إىل سامراء يف أوائل املهاجرين، فحضر على اجملددد الشريازي حتدى صار من أجاّلء

تالميذه وأركان حبث ، وبعد أن توّفى ُأستاذه اجلليل تعيدن للخالفة باالستحقاق 

واألولوية واالنتخاب، فقام بالوظائف من اإلفتاء والتدريس وتربية العلماء. ومل 

تشغل  مرجعيت  العظمى وأشغال  الكثرية عن النظر يف ُأمور الناس خاصدهم وعامهم، 

  اجلليل يف الثورة العراقية، وإصداره تلك الفتوى وحسبك من أعمال  اجلبدارة موقف

اخلطرية اليت أقامت العراق وأقعدت  ملا كان هلا من الوقع العظيم يف النفوس. فهو فددى 

استقالل العراق بنفس  وأوالده وكان أفتى من قبل حبرمة انتخاب غري املسلم. وكان 

جتماعاتهم تعقد يف بيت  يف العراقيون طوع إرادت  ال يصدرون إال عن رأي  وكانت ا

هـ( ودفن 1330كربالء املقدسة مردات عددة. توّفي يف الثالث عشر من ذي احلجدة عام )

 يف الصحن احلسيين الشريف ومقربت  في  مشهورة. 
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كربالء وأخذ كّل واحد دفتراً وجلس على كرسي 
في الطريق وشرع بكتابة اسم كل من يأتي في 
طريقه، سواء من طريق بغداد أو النجف أو 
طويريج، دون أن يستثنوا أحداً واستمّروا على ذلك 
مّدة عشرة أّيام، وبعد اليوم العاشر تضاعف عدد 

جيل، ولّما الزّوار بحيث إّنهم لم يتمّكنوا من التس
أخبروا حاكم بغداد قال: سوف أُحّدد الزيارة حّتى ال 

 يتمّكنوا من هذا االجتماع العظيم.

أّنه  (1)وقد نقل المرحوم الشيخ جعفر الرشتي

قبل جعل الحدود كان الزّوار ينامون في الليالي من 

إلى الخان الهندي في طريق النجف وهو  (2)عون

                                                           

هـ(، هاجر إىل 1318ولد يف مدينة رشت بإيران عام ) الشيخ جعفر الرشيت  (1)

من معني مدارسها الدينية، واستوطن مدينة كربالء العتبات املقددسة يف العراق لالنتهال 

املقددسة، ودرس عند أساتذة احلوزة العلمية آنذاك أمثال آية اهلل العظمى السيد حسني 

، استقلد بالبحث والدرس وآية اهلل العظمى املريزا مهدي الشريازي  القمدي 

بية وقواعدها، حتدى عدده والتحقيق والتدقيق ملددة نصف قرن. وكان بارعًا يف اللغة العر

البعض ُأستاذ الفقهاء واجملتهدين يف علوم العربية، ختردج على يدي  العديد من الفقهاء 

 هـ(.1324واجملتهدين، وافاه األجل يف كربالء املقددسة يف رجب )

( هو عون بن عبد اهلل بن جعفر بن مرعي بن علي بن احلسن البنفسج بن إدريس بن داود 9)
← 
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من الجنوب إلى يبعد عن كربالء مقدار فرسخ هذا 

من الغرب إلى  (1)الشمال، ومن طوريج إلى الحرّ 

الشرق، وكان الزّوار يقبلون إلى كربالء من كّل 
األطراف: الهند والخليج وسوريا ولبنان ومن سائر 
البلدان، وكانت المشاورات واّتخاذ القرارات المهّمة 

وكان منها  للبالد تقع في صحن اإلمام الحسين 
يرية التي اّتخذت إّبان ثورة القرارات المص

العشرين أّيام المرجع الشيخ محّمد تقي الشيرازي 
                                                                                                       

→ 
سود بن عبد اهلل بن موسى اجلون بن عبد اهلل احملض بن احلسن املثنى بن بن أمحد امل

. حلد بكربالء يف أوائل القرن الرابع احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

اهلجري وعند حلول  األرض املقدسة لقي حفاوة وتكرميًا من األسديني القاطنني يف 

ء فلبى الدعوة وحل األرض، فمنح كربالء، فطلبوا من  البقاء جبوار عم  سيد الشهدا

ضيعة تسقي من نهر العلقمي تبعد ثالثة فراسخ عن املرقد احلسيين املطهر، وكان كثري 

الرتدد عليها، فصادف  األجل احملتوم ودفن بها وذلك بوصية من ، فشيدوا ل  قبة من 

اجلص واآلجر، ومنذ ذلك اليوم أخذ الناس يقصدون  للزيارة وبالنذور وقضاء 

والبعض اآلخر يزعم أن   اجات. ويظن الناس أن  عون بن علي بن أبي طالباحل

قرب عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، وكالهما غري صحيح؛ ألنهما دفنا يف حضرية 

 العلويني يف احلائر احلسيين الشريف.

ددسة ول  مقام يقع مرقد احلرد بن يزيد الرياحي حنو ثالثة أميال تقريبًا عن غربي كربالء املق (1)

 عظيم يرتددد علي  الزودار.
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  ،بل وقبله من الحروب الطائفية أو الخارجية

على العراق  (1)كما حدث ذلك أّيام هجوم السعوديين

وغيره مّما ذكره العالّمة األميني في كتاب )شهداء 

 .(2)الفضيلة(

أهمية الحرم ومن هنا فقد التفت اإلنجليز إلى 
الحسيني الشريف فحاربوه حّتى بلغ األمر أّن صدام 
منع زيارة الشباب للحرم المقّدس. وهو كما ال 
يخفى من عمالء اإلنجليز، وقد سمعت شخصّياً 
وزير داخلية البعث يصّرح في اإلذاعة قائالً: )جئنا 

 إلى العراق بقطار إنكلو أمريكي(.

                                                           

هجري يف يوم 1911فقد شند الوهدابيون هجومهم على مدينة كربالء املقددسة عام  (1)

يف  الغدير األغر، وكان أغلب أهالي كربالء قد توجدهوا إىل زيارة أمري املؤمنني 

جتاوزوا احلدود النجف األشرف فأوقع الوهابيون اجملازر واملآسي وانتهكوا احلرمات و

 الشرعية وأدموا قلوب املسلمني قاطبة.

بعد كتاب  الشهري  كتاب شهداء الفضيلة هو من أهم مصندفات العاّلمة األميين  (9)

)الغدير( وقد تطردق العاّلمة في  إىل أمساء الشهداء من أعالم الشيعة وخمتصر عن 

 ترامجهم مع ذكر كيفية شهادتهم.
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لى اإلنجليز على الهند جعلوها عندما استو
ثالثمائة حكومة، لكل حدود وحاكم وقرارات وما 

إلى حكومة  (1)أشبه، وقد حّولها المؤتمر الهندي

واحدة بعد مائة سنة من كفاح الالّعنف، وتحّولت 
بعد ذلك إلى ثالث حكومات: الهند والباكستان 
وبنغالدش، وقد كان االستعمار يثير الحروب بين 

الثالثمائة ويستولي على خيراتها واليقدم  الحكومات
لهم شيئاً سوى األُمور الهامشية كالصحف وما 
أشبه، ولّما استقلّت هذه الحكومات أخذت تصنع كّل 

 شيء: من اإلبرة إلى الذّرة.

                                                           

م( كحزب معارض للوجود الربيطاني يف البالد، ثم 1002تأسس عام ) ( حزب املؤمتر اهلندي1)

قاد اهلند حنو االستقالل. واستطاع االستئثار بالسلطة فيها بشكل شب  متواصل منذ 

م( وحتى مطلع الثمانينات من القرن املاضي. تشكل احلزب يف البداية كجمعية 1240)

م( وذلك بهدف تعريف األعضاء 1002) وطنية عامة فعقد مؤمتره التأسيسي يف بومباي عام

بعضهم على بعض ورسم سياسة احلزب املقبلة. استلم غاندي قيادة احلزب بعد موت 

)كرفال ميها وبيالك( وتعرض خالهلا لالعتقال مرات عدة وذلك حتى استقلت اهلند عام 

 م( فاغتيل من قبل أحد اهلنود.1241)
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كما قّسمت بريطانيا وفرنسا الحكومة العثمانية  
الواحدة إلى عشرات الحكومات، فقد كانت مصر 

من البالد اإلسالمية بمثابة وسوريا وغيرها 
األعضاء في الجسم الواحد للدولة اإلسالمية فجعلوا 
سوريا خمس حكومات: سوريا األُّم واألردن ولبنان 
وفلسطين وإسكندرونة، وجعلوا مصر أربع 

 حكومات.
( حكومة ثّم جعلوها 81وقّسموا الخليج إلى )

تسع حكومات كما هو معروف، لكّل حدود وجيش 
 قد، وما أشبه ذلك.وبرلمان ون

وحيث إّن الخليج ضعيف البّد له من مستند، 
فقد استندوا إلى إيران أّيام قّوة الصفوية، ثّم إلى 
تركيا لّما ضعفت إيران، ثّم اعتمدوا على بريطانيا 
بعد أن ضعفت تركيا، وفي العصر الراهن استندوا 

 إلى أمريكا حيث ضعفت بريطانيا.
د إلى أقسام وخلق وعلى أّية حال فبتقسيم البال

الحروب بينها بقى الغرب مستولياً على خيراتها، 
ولذا فإّنه ال عالج إالّ بالرجوع إلى اإلسالم الذي 

، فال جعلنا )أُّمة واحدة( كما فعل رسول هللا 
حدود مصطنعة بيننا، وال برلمان لهذا وذاك، وال 
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 اختالف في أشياء أُخر.

ياً كيف دخل االستعمار وقد رأيت شخص
العراق وسلبه كّل شيء وأتى بما يريده في كل 
شيء مّما يحتاج بيانه إلى عشرات الصفحات، فمن 
ذلك هو منعهم األطباء اإلسالميين والتداوي 
باألعشاب التي كانت تكاليفها قليلة جّداً، ويا ليتهم 
كانوا يأتون إلينا بنفس أدويتهم الجّيدة، بل جاؤونا 

ية المزّيفة والضاّرة الرديئة والتي قد تكون باألدو
جودتها في المرتبة الثانية أو الثالثة، وقد كنت 

 أتجّنبها حين مرضي وما أشبه.
ففي إحدى المّرات قلعت أحد أسناني فأعطاني 
الدكتور جملة من األقراص وأمرني بتناول ثالثة 
منها كل يوم وكان الوقت ليالً فتناولت واحدة منها 

إذا بي أنزعج في نومي، وفزعت وبقيت ونمت و
أشعر باضطراب شديد في قلبي، فعلمت أّن القرص 
هو السبب في ذلك فاستعملت دواًء عشبياً وتركت 

 كّل تلك األقراص.
الجدير ذكره أّن األمراض زادت في بالدنا 
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زيادة مذهلة بعد أن منعت أدوية األعشاب وحورب 
رديئة، فإّنني أطباء األعشاب وجاء الغرب بأدويته ال

أتذّكر قبل نصف قرن تقريباً أّن بعض األمراض 
السائدة في عصرنا الحالي لم يكن لها أثر أصالً، 
وذلك لتلّوث الجو والماء والطعام التي يستعمل فيها 
المواد الكيماوية ولإلعراض عن مناهج اإلسالم 

 الصّحية في مختلف شعب الحياة.
حديث بما فيه وال يخفى أّنني ال أُخالف الطب ال

من المحّسنات وإّنما أُخالف االنخراط في االستعمار 
بكّل شؤونه، فمن الالزم علينا كمسلمين أن نأخذ 

 الحسن ونترك السيئ.
ففي أحد األيام أصابني وجع في جبهتي فأشار 
البعض علّي بمراجعة الطبيب، وبالفعل فقد نصحني 

لت الطبيب بإجراء عملية جراحية، إالّ أّنني استبد
ذلك بأكل الحّبة السوداء طبق وصّية رسول هللا 

(1)  ولم أستعمل منها إالّ مّرات حّتى ذهب

الوجع تماماً فإّنها وكما في الطب القديم تيّبس 

                                                           

 92وسائل الشيعة: ج شفاء من كلد داءيف احلبدة السوداء  :قال رسول اهلل  (1)

 .31399ح 42ب 181ص
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بعدم االحتجام  (1)الوساخة، وقد نصح الحكيم والدي

فلم يترك الحجامة إالّ شهوراً حّتى مات بالسكتة، 
التي لست  إلى غير ذلك من القصص الكثيرة

 بصددها اآلن.

إّن الحدود الجغرافية توجب التضييق المالي 
والعائلي والعلمي مّما يؤّدي إلى الضعف وغير 
ذلك، فإّن البالد التي الحدود لها يكون اإلنسان فيها 
حّراً، فإن ضاق به هذا البلد يذهب إلى بلد آخر، 
وبالعكس، كما هو الحال بين مدن القطر الواحد، 

لذا فإّننا نجد الكثير من أهل بلد يسكنون في بلد و
آخر جاؤوا إليه منذ زمن حيث لم يكن بينها حدود، 
كأهل العراق في إيران، وأهل إيران في العراق، 
حيث كانوا يتنقّلون بين البلدين كما يتنّقل أهل 

                                                           

، ولد يف مدينة كربالء املقددسة عام هو املريزا مهدي احلسيين الشريازي  (1)

هـ( وكان عاملًا تقيًا، ورعًا عابدًا، زاهدًا كثري احلفظ، صاحب كرامات، وهو 1384)

لعشرين يف العراق، وقد قائد ثورة ا من خرية تالميذ الشيخ محمدد تقي الشريازي 

 هـ ودفن يف احلرم احلسيين الشريف.1308شعبان عام  90توّفي يف 
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كربالء في بغداد وأهل بغداد في كربالء اليوم، فال 
ق على اإلنسان سعة حدود وال غير ذلك مّما يضي

 العيش.

 :ولذا قال أمير المؤمنين 

 تغّرب عن األوطان في طلب العلى 
وسافر ففي األسفار خمس                         

 فوائد

 تفّرج هم واكتساب معيشة 
وعلم وآداب وصحبة                         

 (1)ماجد

وبالرغم أّن داللة الشعر أعّم من الهجرة لكّنه 
 ما ذكرناه. يشمل

كما أّن جعل الحدود توجب التضييق العائلي، 
فغير المحدود يتزّوج من أي مكان شاء بخالف 
المحدود، حيث ينحصر في مكان واحد، نعم 
المحدود يستطيع التزّوج من قطر آخر، لكن بشرط 
أن ال يكون بينهما شرائط أُخر وعادة ما تكون بين 

                                                           

 .149: صديوان اإلمام علي  (1)
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الحرية  البالد أمثال هذه الشروط التي تخالف
 اإلنسانية واإلسالمية.

ولعّل خير شاهد على أّن عدم الحدود ال توجب 
التضّييق العائلي هو انتشار السادة من ذرية 

في مختلف البالد حيث إّن العديد منهم  الرسول 
ينحدرون من آباء من المدينة المنورة مثالً وأُّمهات 

 .(1)من بالد أُخرى

                                                           

يف كتاب  القيدم )فاطمة من املهد إىل  وقد ذكر العاّلمة آية اهلل السيدد كاظم القزويين  (1)

)سورة  الكوثرإندا أعطيناك اللحد(، عندما تطردق إىل تفسري قول  تعاىل: 

( الذي فسدر باخلري الكثري فقال: وتصديقًا هلذا الكالم ترى يف العامل اليوم 1الكوثر:

منتشرين يف بقاع العامل،  الذين هم ذردية رسول اهلل  ذردية فاطمة الزهراء 

ففي العراق حوالي مليون، ويف إيران حوالي ثالث ماليني، ويف مصر مخس ماليني، 

صى مخس ماليني، ويف اجلزائر وتونس وليبيا عدد كثري، وكذلك يف ويف املغرب األق

األردن وسوريا ولبنان والسودان وبالد اخلليج والسعودية ماليني، ويف اليمن واهلند 

وباكستان واألفغان وجزر إندونيسيا حوالي عشرين مليونًا، وقلد أن جتد يف البالد 

ويقددر جمموعهم  فاطمة الزهراء اإلسالمية بلدة ليس فيها أحد من نسل السيددة 

خبمسة وثالثني مليونًا، ولو ُأجريت إحصائيات دقيقة وصحيحة فلعلد العدد يتجاوز 

عندما  . وهذا الكالم من  02ـ  04هذا املقدار(. فاطمة من املهد إىل اللحد: ص

بالد كان يف العراق إىل ما قبل أكثر من ثالثني عامًا حيث كان السادة غري منتشرين يف 
← 



 
 

37 

محدودية  وقد كان من أسباب انتشارهم عدم
إلى قبل ثالثة أرباع  البالد منذ زمن رسول هللا 

القرن تقريباً حيث وضع المستعمرون هذه الحدود 
 المصطنعة كما أشرنا إلى ذلك.

وكذا الحال بالنسبة للتضييق العلمي حيث إّن 
هللا عّزوجّل جعل العلم في كل مكان، كما جعل 

ال  المال والجمال في كل مكان، فالخلق ليس قومياً 
جغرافياً وال لغوياً، كما أّن الجمال كذلك، وإن كان 

 المناخ يؤّثر فيه.

وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الثروات 

والمعادن، إلى غير ذلك، ولذا قال سبحانه: 

(1) فالذي .

يبتلى بأحد األمراض وال يجد له عالجاً في هذا البلد 
 د آخر.يذهب إلى بل

وقد مرض والدي قبل ثمانين سنة، ولّما لم يجد 
                                                                                                       

→ 
الغرب وسائر أقطار العامل بكثرة، أمدا اليوم فاهلل أعلم إىل أي حدد وصل السادة وما هو 

 عددهم.

 .194سورة ط :  (1)
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العالج في العراق ذهب إلى إيران فوجد العالج 
الذي كان بواسطته برؤه من المرض بإذن هللا 

 تعالى.
وفي الحال الحاضر حيث توجد الحدود 
الجغرافية اليتمّكن المريض من السفر للمعالجة في 

ب على الكثير البالد األُخر إالّ بوسائل مادية يصع
تحصيلها فيبقى مريضاً إلى أن يموت، وقد اّتفق 
ذلك ألحد أصدقائنا المرضى حيث قالوا له: إّن 
السفر إلى البلد الفالني بحاجة إلى مال ضخم وكان 
اليقدر عليه، إلى غير ذلك من الشواهد الدالّة على 
سلبيات الحدود مّما يحتاج ذكرها إلى كتاب مفصل 

من الصفحات.. وإّني أذكر أّن  يشتمل على الكثير
قبل ستين سنة كان أحد األصدقاء يذهب من العراق 
إلى إحدى البالد للتبليغ أّيام محّرم وشهر رمضان 
إالّ أّنه بعد جعل الحدود الجغرافية بين البلدين لم 
يتمّكن من السفر فبقى في منزله دون الذهاب إلى 

 التبليغ، وهذا نوع من التضييق العلمي.
صة القول: إّن عالج كل تلك التضييقات في خال

 إسقاط الحدود الجغرافية المصطنعة.



 
 

39 

لقد اخترع مناوءو اإلسالم الجنسية واإلقامة 
لتقييد المسلمين وتبعيضهم وبث الخالف بينهم، 
فضالً عن رسم الحدود التي شّتت البالد اإلسالمية 

جاؤوا وجعلتهم دوالً بل دويالت، ففي إيران 
بالبهلوي األّول الذي حاربه علماء الدين وكان ممن 
حاربه )السّيد نور الدين( في مدينة شيراز، و)الشيخ 
صادق آغا( في مدينة تبريز، و)آغا نجفي( في 
أصفهان، حيث ارتقى كل منهم المنبر وأنذر الناس 
من االستجابة للحكومة وأخذ الجناسي حّتى أّن 

الذي اّتبع الناس الدولة أحدهم عّبر عن ذلك اليوم 
في قانون الجنسية: إّنه يوم خاتمة اإلسالم وقراءة 

 الفاتحة عليه.
وإّني ألذكر في العراق وقبل نصف قرن كيف 
كان الناس يتجّنبون أخذ الجناسي، وقد جاء موّظف 

التي كنت أُدّرس فيها، فأخذ  (1)إلى مدرسة بادكوبة

ف وذلك يعرض الجنسية على الطالب في كافّة الغر
مقابل مبلغ زهيد من المال يعادل ربع دينار، إالّ أّن 

                                                           

 من املدارس الدينية يف مدينة كربالء املقدسة. (1)
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الكل رفض االستجابة له ما عدا شخص واحد وقد 
 اعترض عليه الطالب ولم يكن له جواب. 

وأخيراً حينما أخرج صدام الكثير من العراقيين 
بحجة أنهم غير عراقيين أخرج أوالد هذا الرجل 

أّن بعضهم يعيش  باعتبار أّن جنسيتهم مزّيفة، علماً 
اليوم في إيران والبعض اآلخر في الباكستان.. 
والحال أّن كبار السن يذكرون أّن مثل هذا الشيء 

 لم يكن أصالً قبل ذلك. 

خلق هللا تعالى كل شيء في الكون مباحاً 
للجميع وبقدر حاجاتهم وذلك في إطار قوله 

، فالهواء مباح، ونور الشمس (1)عزوجل:

مباح، والماء داخل األرض وخارجها من األنهار 
والغابات  (2)والبحار والمستنقعات مباح، واآلجام

مباحة، والجبال والمعادن مباحة، وحيوانات 
األرض والجو والماء مباحة، كما أّن منفعة الكسب 

                                                           

 .92سورة البقرة:  (1)

 اآلجام هو الشجر الكثري امللتفد. (9)
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 مباحة لكل أحد، 
 فال ضرائب وال جمارك وال غير ذلك.

س وقد شاهدت في العراق كيف كان النا
يستفيدون من نهري دجلة والفرات ويعمرون 
البساتين في أطرافها، إذ أّن األرض كانت مباحة 
للكل، كما كان الناس يبنون الدور في مختلف المدن 
العراقية بكل حرية، فكان كل واحد يستطيع أن يّتخذ 
لنفسه داراً وبقدر ما يريد، وكانوا يأتون باألسماك 

ص دون أن ويصطادونها ويبيعونها بكل رخ
يتعّرض لهم أي أحد. وكذا كان الحال بالنسبة لملح 
الطعام وغيره، وكّنا نشتري الملح بقدر حاجتنا لسنة 

 كاملة بعشرة أفلس فقط.

بالطبع إّن هذه الحريات لم تكن مقتصرة على 
العراق، بل كانت تشمل إيران وسائر الدول 
 اإلسالمية أيضاً، فال حدود وال تقييدات، ففي الجبال

الواقعة في أطراف خراسان كان الناس يصنعون 
من أحجار الجبال القدور واألواني بكل حرية، 
وكانت األموات ُتدفن في األرض المباحة بال رسوم 

 وال ضرائب وال ما أشبه ذلك. 
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ومنذ خمسين سنة تقريباً صارت كل هذه 
التقييدات في العراق وفي إيران وسائر بالدنا وذلك 

 ر لحكام الدول، ولذا غلت األشياء.بأمر من المستعم

بنى  وفي التاريخ أّن أمير المؤمنين 
دكاكين في الكوفة وأعطاها للناس مجاناً، األمر 
الذي أّدى إلى رخص األسعار، إذ أّن اإلنسان إذا 
بنى الدكان أو استأجرها يضيف ما خسره أو صرفه 

 على قيمة البضاعة فترتفع األسعار. 

لغرب إلى إيران خبيراً وعلى كل فقد أرسل ا
اقتصادياً لتنظيم االقتصاد حسب تعبيرهم، كما بعثوا 
شخصاً آخر إلى العراق ـ وقد أشارت إلى ذلك 

في مذكراتها ـ علماً أّن االستعمار  (1))المس بيل(

نجح في تخطيطاته فصارت التقييدات وكبت 

                                                           

جنليز للتجسدس يف العراق وقد قامت بدورها املس بيل جاسوسة بريطانية أرسلها اإل (1)

على أحسن وج ، كتبت مذكراتها حتت عنوان: )مذكرات املس بيل وأشارت في  إىل 

مسألة الشؤون املالية يف العراق، وكيف كان العجز املالي هو املسيطر على البالد، 

ا ضابطًا وماذا عملوا حتدى هذدبوا الدوائر وتعديل البعض اآلخر وكيف أندهم عيدنو

بريطانيًا لتوّلي شؤون اجلمارك )على السلع الواردة من سوريا وتركيا( فضاًل عن 

 م.1210وضعهم جلهاز احنصار التبغ القديم عام 
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الحريات بحيث إّن البلدين أخذا يبيعان القبور 
هية، وكّل ذلك خالفاً لقانون هللا لألموات بحجج وا

ورسوله والذي كان عليه المسلمون منذ أّول 
اإلسالم إلى قبل خمسين عاماً تقريباً. نسأل هللا 
سبحانه أن يهدي المسلمين بالرجوع إلى أحكام 
اإلسالم لتعود إليهم عّزتهم وسعادتهم، وما ذلك على 

 هللا بعزيز.

ة تقريباً ذهبُت برفقة قبل خمس وأربعين سن    
إلى الحّج، وكان الوالد في المدينة  الوالد 

المنّورة يصلّي جماعة في إحدى الساحات وكان 
يشارك في الصالة السّنة والشيعة ومن مختلف 
البلدان: العراق وإيران ومصر والشام وتركيا 
والهند والباكستان وبالد إفريقيا والخليج، وفي كّل 

رين والمغربين يأخذ الناس في يوم بعد صالة الظه
سرد أحوال بالدهم: حكومة وشعباً واقتصاداً وثقافة 
وسائر شؤونهم المختلفة الدينية والمذهبية وأحياناً 
تصل البحوث بينهم إلى شبه نزاعات لفظية، وحيث 
كان الجميع فارغين فإّن البحث كان يطول أحياناً 
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كن عدة ساعات وينتهي بنتائج مرضية عادة، ولم ي
آنذاك أثر للجماعات التي اُخترعت بعد ذلك باسم 
الوهابية التي تثير الطائفية وتكفّر المسلمين وتفّرق 
بينهم، فلم تكن ضغوط على المسلمين، لماذا هذا 
سّني وهذا شيعي؟ ولماذا السجود على التربة؟ 
ولماذا بعض الفروع؟ بل كان كّل واحد من الناس 

قتصاد واالجتماع آنذاك يسرد أحوال بلده من اال
وطبيعة النظام الذي يحكم بالده وهل هو ديكتاتوري 
أو ديمقراطي؟ وكيف يمارس الناس شؤونهم الدينية 
في بلدهم، وما هي سننهم في الزواج والطالق 
وتربية أوالدهم، إلى غير ذلك من األُمور كالرعاية 
الصحية وحاالت المرض وطلب الرزق والوظيفة 

إلنسان آنذاك يشعر بالوحدة وغيرها، بحيث كان ا
اإلسالمية الحقيقية بين الناس، وكان الناس في ذلك 
الزمان يتباحثون كيف يشهدوا منافعهم أّيام الحّج؟ 
وكيف أّن اإلسالم جعل المسلمين إخوة؟ وما هي 
األسباب لتقوية بعضهم البعض؟ وكيف يمكنهم 
اإلّطالع على أحوال بعضهم البعض؟ بل إّن 

اقش كيف يمكن أن يجعل جميع بعضهم كان ين
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القوة والتقدم من الشمال المسلمين في أعلى مرات 

 الغرب؟إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
وقد رأيت هناك أعداداً قليلة جاءوا من الصين 
واالتحاد السوفيتي، وال أتذّكر أّنني رأيت أشخاصاً 
جاءوا من أوروبا وأمريكا علماً أّننا كّنا نتمّنى 

ن في ذينيك القطرين وأن تسقط وجود المسلمي
الشيوعية ليأتي المسلمون إلى الحج وما أكثر 

 المسلمون في بالد الشيوعية.
واليوم حيث سقطت الشيوعية وانتشر 
المسلمون في العالم الغربي يأتي سيل من المسلمين 
إلى الحج من ذينيك الطرفين: الغرب والشرق، إالّ 

قّوة لتحطيم  أّن المستعمرين وعمالءهم عملوا  بكلّ 
 وحدة المسلمين وذلك عبر أمرين:

تقوية الحدود الجغرافية وترسيخها 

بالعرف والقوانين التي وضعوها لتضعيف 

وكلّهم من  (1)المسلمين البالغ عددهم ملياري مسلم

أُّمة واحدة ويعبدون رّباً واحداً وينتمون إلى شريعة 

                                                           

 وقد أّكد ذلك الدكتور عبداهلل النفيسي يف كتاب  )عندما حيكم اإلسالم( الصفحة األخرية. (1)
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 واحدة.

الحّج وذلك  جعل العراقيل المانعة في

من خالل مئات القوانين الوضعية الباطلة، فضالً 
عن تلك المشاكل التي ابتدعوها في سفر الحج حيث 
جعلوا الجنسية والهوية والضرائب والرسوم 

 وغيرها من التقييدات الكثيرة.

والملفت لالنتباه أّن الغربيين وّحدوا بالدهم 
ت بإسقاط الحدود الجغرافية رغم كثرة االختالفا

بينهم ومنها االقتصادية واالجتماعية واللغوية 
والمذهبية، فهذا غني وذاك فقير، وهذا رفيع الثقافة 
وذاك ليس كذلك، وهذا كاثوليكي وذاك بروتستاني. 
بينما فّرقوا بالد اإلسالم بتلك الحدود الجغرافية 
وبجعل القوانين الباطلة فسلبوا من المسلمين 

التي كانوا يتمّتعون بها الحريات اإلسالمية الكثيرة 
. ولذا فمن الواجب علينا منذ زمن رسول هللا 

أن نسعى إلسقاط الحدود الجغرافية المصطنعة، 
وإرجاع )الحريات اإلسالمية(، وتقوية )األُخّوة 
اإلسالمية( التي أوصى بها القرآن الكريم والذي 
سبقنا غيرنا بالعمل به والحال أّن أمير المؤمنين 
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  :يقولهللا هللا بالقرآن ال يسبقكم بالعمل به و

 .(1)غيركم

في  فإّن القرآن ـ كما قال أمير المؤمنين 
كلمة له ـ: كالنور، متى عمل المسلمون به 

فإّن  (2)استناروا، ومهما تركوه وقعوا في الظالم



 (3)  والذين اليعملون 

بالقرآن 

                                                           

مّلا ضرب   للحسن واحلسني    ومن وصية ل 41نهج البالغة: الرسائل كتاب (1)

 ابن ملجم )لعن  اهلل(.

ثمد أنزل علي  الكتاب نورًا التطفأ يف فضل القرآن الكريم:  فمن كالم ل   (9)

ونورًا ليس مع  ظلمة،  :إىل أن يقول  مصابيح ، وسراجًا ال خيبو توقده

. نهج البالغة: اخلطب وحباًل وثيقًا عروت ، ومعقاًل منيعًا ذروت ، وعزدًا ملن تواّله

فيها على إحاطة اهلل تعاىل باجلزئيات، وحثد على التقوى، وبيدن فضل  نبد   120

 اإلسالم والقرآن.

 .921سورة البقرة:  (3)
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(1). 

كما أخبر  ضنكاولذلك كانت معيشتهم 
القرآن الحكيم بذلك، ويحشرهم هللا تعالى يوم القيامة 

عمياً فيقول كل منهم: 

(2) 

فتهمل في  (3)ولم تعمل بها 

 هذا العالم وتترك لتنال جزاءك األوفى.

إّن إنقاذ المسلمين وخالصهم من هذه الحدود 
 المصطنعة تتوقّف على أُمور ثالثة وهي كالتالي:

شورى المرجعية، بأن يجتمع 

المراجع العظام والفقهاء الكبار الذين يقلّدهم الناس 
ن يأخذون الحقوق الشرعية من المقلّدين وهم الذي

                                                           

 .921سورة البقرة:  (1)

 .191-192سورة ط :  (9)

 .191سورة ط :  (3)
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ويصرفونها في مواردها المقررة والتي منها رعاية 
طالب العلوم الدينية وتقوية الحوزات العلمية ودعم 
وتأسيس المؤسسات والمساجد والحسينيات 
 والمكتبات وما أشبه مما تكون من مصاديق 
)في سبيل هللا( فيجتمعون كل سنة مّرة مثالً أو 

أو أكثر حسب االحتياج فيتشاورون لحّل  مرتين
مشاكل المسلمين وهداية اآلخرين، ووضع الحلول 
وتوفير االحتياجات الالزمة لألمة اإلسالمية وكيفية 
إرجاع العزة لها وإنقاذها من هذه الحدود 

 المصطنعة ومن كل ما يوجب تشتتها وتفرقها.
وكذلك رعاية شؤون الطالب وإدارة األوقاف 

ألُمور المرتبطة بالتبليغ اإلسالمي، وحتى ومناقشة ا
ما يرتبط ببدء وانتهاء الدراسة، وحّل مشاكل 
الطالّب ورفع احتياجاتهم، وتحديد عددهم ومقادير 
دروسهم وغير ذلك بأكثرية اآلراء وبتعيين لجان 
مختصة لمتابعة األمور، علماً أّنه إذا مات أحدهم أو 

مراجع خرج عن األهلية يأتي من ينوبه من ال
المؤّهلين ليكمل العدد المقّرر، وبذلك يخرج األمر 
عن الفوضى. وأّما ما قاله المرجع السّيد أبو الحسن 
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: إّن النظام في الالّنظام، فهي (1)األصفهاني

قضية وقتية قصد بها ذلك الزمان وهو وقت هجوم 
االستعمار بكامل قّوته وأجهزته على العراق وسائر 

نصب الغرب في العراق  الدول اإلسالمية حيث
ياسين الهاشمي، وفي ايران البهلوي، وفي تركيا 
أتاتورك، وفي أفغانستان أمان هللا، وجميعهم كان 
يسعى إلزالة اإلسالم، وذلك عمالً بخطط الغرب 
خالل ربع قرن كما هو مشهور، بالطبع فإّن العمل 
إذا كان منّظماً فإّن العمالء يهاجمونه بكّل 

ذا خير دليل على أهمية نظم األمر، إمكانياتهم، وه
حيث  ويكفينا في ذلك مقولة أمير المؤمنين 

، وقد ذكرت شيئاً من تفصيل (2)ونظم أمركمقال: 

                                                           

يد املوسوي األصفهاني، ولد يف هو السيدد أبو احلسن بن السيدد محمدد بن السيدد عبد احلم (1)

هـ، ورد إىل النجف األشرف أواخر القرن الثالث عشر، وأقام يف 1904أصفهان سنة 

للزعامة الدينية، ثمد  كربالء املقددسة مددة، وبعد وفاة السيدد محمدد كاظم اليزدي رشدح 

الظهور  إند  بعد وفاة الشيخ أمحد كاشف الغطاء واملريزا حسني النائيين تهيدأ ل  

هـ يف الكاظمية ونقل جثمان  إىل 1312باملرجعية العامدة، وقد توّفي يف ذي احلجدة عام 

 النجف األشرف، ودفن يف الصحن الغروي الشريف.

ملا ضرب  ابن  للحسن واحلسني  ومن وصية ل   41نهج البالغة: الرسائل كتاب (9)

 ملجم )لعن  اهلل(.
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 النظم في كتاب )الفقه: النظام(.
وال يخفى أّن عمالء بريطانيا حّتى اليوم 
يحاربون كّل النظم اإلسالمية، والقصص والشواهد 

لسنا بصددها اآلن، وفي هذا  الدالّة على ذلك كثيرة
النصف األخير من هذا القرن حيث تبّدلت البالد 
ومن عليها من الالزم على المسلمين االهتمام 
بجريان األُمور حسب مجاريها األصلية المنتظمة 
مع مالحظة الصبر على شّدة المحاذير والمشاكل 
التي ستواجههم، فإّنه ال يكاد تخلو حركة إصالحية 

ل التي تحتاج إلى الحلول الدائمة. عن المشاك
وبطبيعة الحال فإّن شورى المراجع ال تتحّقق إالّ 
بتهيئة جّو صالح ونشر آالف الكتب وتوجيه سائر 

 وسائل اإلعالم المناسبة لمثل هذا األمر.

تعّدد األحزاب الحّرة، حّتى يكون 

 بينها التنافس ويخرج األمر عن االستبداد. وقد قال

. ومن (1)من استبّد برأيه هلك :أمير المؤمنين 

المعلوم أّن المستبّد اليهلك وحده فقط وإّنما ُيهلك 
 اآلخرين معه أيضاً.

                                                           

 .111نهج البالغة: قصار احلكم  (1)
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والغريب في األمر أّن األُمور تجري باستبداد 
وعدم التعددية في كّل بالد اإلسالم، وهذا هو الذي 
يريده المستعمر ويسعى بكّل جهده لتحقيقه، فقد ذكر 
أحد قادتهم في كلمة له: إّن سياستنا في إيران كالماء 
الصافي في إناء بلور فهو ممتلئ بالماء ولكن ال 
يتبّين، ولذا فإّنه لّما احتلت سفارة غربية من قبل 
بعض الشباب وجدوا أّن ثالثة آالف جاسوس في 
إيران من دولة واحدة ال يعرفهم حّتى طاقم السفارة، 

لّف السيادة الغربية مباشرة وكانوا متسّترين تحت م
 حّتى ال ُيعرفوا.

وعلى كل فالبّد من تعّدد األحزاب وقد ذكرت 
هذا الموضوع بأدلّته وبشيء من التفصيل في كتاب 

إالّ أّنني أُشير إلى  (1)آخر مّما لست بصدده اآلن

بعض إيجابياته هنا، ومنها أّن هللا تعالى خلق الناس 
تعالى دعاهم إلى وفطرهم على التنافس، بل إّنه 

التنافس والتسابق نحو الجّنة فقال عّز من قائل: 

                                                           

انظر كتاب )مجع الكلمة وتعدد األحزاب( و)الفق : السياسة( و)الفق : القانون( و...  (1)

 .لإلمام املؤلف 
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(1). 

المسلمين  ومن هذا المنطلق جعل النبي 
أحزاباً تحت عنوان )المهاجرين( و)األنصار( مع 

 إّنهما ال يختلفان من ألف اإلسالم إلى يائه..

لتجأ إلى إذا لم يوافقه أحدهما ا وكان النبي 
حيث قال أحدهم:  اآلخر كما في قصة وصيته 

ليهجر(! ليمنع وصيته فأخرجهم رسول  )إّنه 
وطلب األنصار وذكر لهم الوصية كما في  هللا 

 .(2)بعض التواريخ

                                                           

 .91سورة املطففني:  (1)

وجع  فقال:  قال ابن عباس: يوم اخلميس وما يوم اخلميس اشتد برسول اهلل ( 9)

غي عند نيب تنازع فقالوا: ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا وال ينب

ما شأن  أهجر؟ استفهموه فذهبوا يردون علي  فقال: دعوني فالذي أنا في  خري مما 

تدعوني إلي ، وأوصاهم بثالث: قال: أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا 

الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. يوجد يف: صحيح 

أفست  131ص 2ب النيب إىل كسرى وقيصر باب مرض النيب ووفات  جالبخاري كتا

 . 123ـ  129ص 3دار الفكر على ط إستانبول، تاريخ الطربي ج

قال: ويف البيت رجال فيهم عمر ابن  ملا حضر النيب وعن ابن عباس قال: 

غلب   اخلطاب قال: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر: إن النيب 

وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اهلل واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من الوجع 
← 
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وجاء  (1)بل الظاهر من حديث ذكره )المسالك(

في كتاب السبق  (3)و)الجواهر( (2)به )المقاصد(

أنا في الحزب  :هللا  والرماية حيث قال رسول

                                                                                                       
→ 

كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما  يقول: قربوا يكتب لكم رسول اهلل 

. قال قال: قوموا عين قال عمر، فلما أكثروا اللغط واالختالف عند النيب 

 ة ما حال بني رسول اهلل إن الرزية كل الرزيعبيداهلل فكان ابن عباس يقول: 

.  يوجد يف: صحيح البخاري وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم

أفست دار الفكر  111ص 0كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب كراهية اخلالف ج

 على ط إستانبول.

ية أّلف  الشهيد )مسالك األفهام يف شرح شرايع اإلسالم( هو من خرية الدورات الفقهية الشيع (1)

( استجابة لطلب بعض أهل العلم الذين  ه212-211الثاني زين الدين بن علي العاملي )

 بعثوا إلي  يطالبون  أن يكتب هلم كتابًا فقهيًا استدالليًا ليدردس يف احلوزات العلمية. 

 كتاب )جامع املقاصد( للمحّقق الشهري البارع الشيخ علي بن حسني الكركي املتوفى (9)

صاحب األنظار املتينة واملباني العظيمة وهو أيضًا من الدورات الفقهية   ه248سنة 

القيدمة اليت ينظر إليها يف احلوزات العلمية وسابقًا مع األسف الشديد فإند هذه الدورة 

النفيسة قد هجرت يف احلوزات العلمية يف اآلونة األخرية وبقي الطالب ال يسمعون بها 

 ا يتعردض العلماء إىل أقوال احملّقق الكركي ويناقشون  يف مباني .إاّل مرورًا عندم

كتاب )جواهر الكالم يف شرح شرايع اإلسالم( للفقي  آية اهلل محمدد حسن النجفي املتوفى سنة  (3)

وهو من ُأمدهات الدورات الفقهية اليت يعتمد عليها الفقهاء وطاّلب احلوزات   ه1911

  عصرنا احلاضر.العلمية منذ زمن تأليف  إىل
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 فقد جعل رسول هللا  (1)الذي فيه ابن األدرع

المسلمين أحزاباً بهذا االسم، فضالً عن تقسيمه 
 إّياهم إلى المهاجرين واألنصار.

وعلى أي حال فاألحزاب الحرة تمّهد األرضية 
الصالحة للتنافس والتقّدم، والشواهد على ذلك كثيرة 

كانت متأّخرة جّداً عندما كان منها: إّن دولة اليابان 
يحكمها حاكم لوحده ولكن منذ أن جعلوا األحزاب 
الحرة في بالدهم واتبعوا سياسة التعددية ـ وذلك 
قبل نصف قرن تقريباً ـ بدأت بالدهم بالتقّدم 

 الرهيب بحيث إّن الغرب اليوم يخافهم.

الرشد الفكري، فقد أشار هللا 

الذي حارب كل  لخليل إبراهيم تعالى إلى قّوة ا

العالم المنحرف وكان رمزاً للتوحيد، فقال: 

(2) وذلك ال يكون إالّ بترشيد  .

كل األُمة اإلسالمية بمليارات الكتب كما ذكرته في 

                                                           

 .11149ح 9ب 12ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)

 .21سورة األنبياء:  (9)
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، وهذا ليس (1)كتاب )ثالثة مليارات من الكتب(

كتبها  بدعاً، فقد نشرت امرأة واحدة في الغرب من
مليارين، ونشرت امرأة أُخرى من كتبها البالغة 

، وهكذا ينشرون أفكارهم (2)سبعمائة كتاب ملياراً 

بهذه الوسيلة الميسورة عندهم، باإلضافة إلى 
الفضائيات واإلنترنت واإلذاعة والتلفزة والجرائد 
والصحف والمجالت واألشرطة وما أشبه. إذ أّنه 

لألُّمة النهوض خاّصة بدون الرشد الفكري ال يمكن 

                                                           

صفحة من احلجم املتوسط أشار في   40ويقع يف  من مؤلفات اإلمام الشريازي  (1)

إىل ضرورة االهتمام بنشر الكتب ودور ذلك يف إجياد التقددم للمسلمني  املؤّلف 

ض طبعها ونشرها يف خمتلف أحناء العامل. ويف خامتة فضاًل عن مواصفات الكتب املفرت

إىل أمور مهمدة ينبغي االلتفات إليها منها: االستفادة  الكتاب أشار اإلمام الراحل 

من الوسائل املختلفة يف التبليغ وأند األمر غري مقتصر على الكتب ناهيك عن االهتمام 

تب املفيدة اليت هلا الدور املهم يف مبشكلة حتريف الكتب وأهمية دور النشر يف توزيع الك

 إجياد التقددم للعامل بأسره.

فقد طبع للكاتبة اإلجنليزية )آغاثا كريسيت( ما يبلغ مليار نسخة من كتبها، كما بيع مبقدار  (9)

االمريكية )جاكلني ( نسخة من كتاب )الصحراء الدامية( للكاتبة 90119888)

اروند هاتي رودي( كتبت روايتها األخرية سوزان(، ونقل أند الكاتبة اهلندية )د

 لغة.( 11واستلمت شيكًا مبليون دوالر وسترتجم الرواية إىل )
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بعد تفّرقها وذهاب وحدتها وتسلّط االستعمار عليها 
بكل قدراته وأحابيله، فإن تحقّقت هذه المهّمة فلعّل 

 هللا يحدث بعد ذلك أمراً وهو المستعان.

ينبغي لمن يريد إنقاذ المسلمين سياسياً 
واقتصادياً والقضاء على الحدود المصطنعة 

هم اجتماعياً، وبالرغم من أّن هذا االهتمام بإنقاذ

إالّ أّنني شاهدت في  (1)المبحث قد بحثناه مستقالً 

العراق كيف كانت الحكومة هي السبب في هدم 
العوائل وقلّة الزواج وكثرة الطالق بل وكثرة 
تعاطي الشباب للفساد والمواد المخدرة، وذلك 

 ألُمور منها:

ابتة إّن الحكومة وضعت القوانين الك

للزواج، في الوقت الذي ينّص اإلسالم المقّدس على 
أّن بلوغ البنت يكون في السنة التاسعة كما زّوج 

                                                           

كيف  مسألة الزواج يف العديد من مؤّلفات  منها: فقد حبث مساحة اإلمام الشريازي  (1)

 نزودج العازبات؟ وتزويج العازبات، والعائلة، وفق  اأُلسرة وغريها.
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ابنته المفّضلة سيدة نساء العالمين  رسول هللا 
  وعمرها تسع سنوات وقد حث اإلسالم ذلك

، إال أّن الحكومة في العراق أصدرت (1)لكّل البنات

نت إالّ بعد أن يصبح قانوناً يمنع الزواج من الب
 عمرها خمس عشرة سنة.

ومن المعلوم أّن البنت قبل هذا العمر تحتاج إلى 
الزوج، وكذا الحال بالنسبة إلى الشاب الذي ربما 
يلجأ إلى االتصال بها عن طريق الحرام كما سمعنا 
بذلك مكّرراً إذ عندما ُيمنع من الحالل ُيلجأ إلى 

 الحرام.

بناتها بسرعة كما  وقد كانت العشائر تزّوج
رأيت، وكان ذلك يوجب السعادة لهم في الدنيا 
واآلخرة، أما تأخير الزواج فيترتب عليه المفاسد 
فإن الكثير منهم يذهب إلى الرعي أو الزراعة 
ويبقى األوالد والبنات لوحدهم، وبشكل طبيعي لّما 
يكونوا هؤالء الشباب والشابات غير متزوجين 

ويلجؤون إلى الفساد، ولذا فإّنهم يتفّشى بينهم الحرام 
                                                           

. وسائل الشيعة: حدد بلوغ املرأة تسع سننيقال:  ن اإلمام الصادق ففي احلديث ع (1)

 .92121ح 42ب 184ص 98ج
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 يزّوجونهم مبّكراً ليأمنوا الحرام والفضيحة فيهما. 

وشاهدت بنفسي في العراق كيف أّن عبد 
الكريم قاسم المرتبط بالغرب ألغى هذا القانون 
اإلسالمي، حيث أصدر قانوناً قبل خمسة وأربعين 

وتأّهلها  سنة تقريباً ينّص على: أّن بلوغ البنت
للزواج يكون إذا بلغت سّن الخامسة عشر من 

 العمر، ويمنع الزواج قبلها.

لذلك فقد أصبح الكثير من الناس يعانون من 
مشاكل هذا القانون غير الشرعي، إذ أّنهم آنذاك 
كانوا يزّوجون البنات في صغرهّن عادة، ومع 
وجود هذا القانون أصبح من الصعب عليهم التوفيق 

ر الشرع وما اعتادوا عليه وبين القانون بين أوام
 الوضعي الذي جاء به عبد الكريم قاسم.

ففي أحد األيام التقيت بأحد القضاة في كربالء 
المقّدسة وقال لي: لقد ابتليت فيما بين الشرع 
والقانون! فإن الشرع يقول شيئاً والقانون يمنع ذلك، 

د ثم قال: لقد جاءني أب مع ابنته وزوجها وهو يري
 إبطال العقد الختالف ما كان قد حصل مع صهره.

وبعد اإلّطالع على المشكلة عرفت أّن ابنته قد 
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تزّوجت قبل ثالث سنين وقد كان عمرها آنذاك 
اثنتي عشرة سنة، وكانت اآلن حامالً ولديها طفالن 
أحدهما تحمله على يدها واآلخر تسوقه بيدها 

ب األُخرى، فكان األب يريد إبطال العقد حس
القانون، فماذا أصنع؟ إن أبطلت العقد كما ينّص 
عليه القانون الوضعي أكون قد خالفت الشرع ألّن 
الزوجين غير راغبين في االنفصال، وإن لم أبطله 

 فالدولة تعاقبني على مخالفة القانون؟!
وقد طّبق نفس هذا القانون الغربي في إحدى 
 الدول اإلسالمية األُخرى التي عشت فيها، حيث

قّرر المجلس أّن تأّهل البنت للزواج قانوناً في سّن 
الخامسة عشر، أما قبل ذلك فالعقد عليها جرم!، 
األمر الذي يدّل بوضوح أّن بالدنا اإلسالمية تابعة 
للغرب وإن اّدعت اإلسالم ظاهراً واختلفت في 

 األسماء واللغات.
وقد قرأت في لندن أّن البنت ترى الولد ويدخل 

اثنتي عشرة سنة وكذا الحال في  بها وعمرها
ولعّل في هذا داللة على وجود القابلية  (1)تايالند

                                                           

% من النساء اللواتي يراودن املفاسد يف 18فقد ذكرت جملة )العربي( الكويتية أند  (1)
← 



 
 

61 

 والشهوة خالل هذا العمر.

إّن القانون مّكن الدولة من السيطرة على 

األراضي، فال يتمّكن الشاب من أخذ قطعة من 
األرض وبنائها للسكنى، األمر الذي أّدى إلى 

واج ألزمة السكن وقد إعراض الكثير منهم عن الز
صّرح بذلك لي جماعة منهم معتذراً عن عدم إقدامه 

 على الزواج بعدم امتالكه دار للسكنى.

إّن القانون جعل تعقيدات في إجراء 

النكاح، بينما كان قبل فرض القانون سهالً يجريه 
 كل أحد.

الحضر على المباحات األصلية المستفادة 

إذ أّن األصل في  (1) من قوله تعالى:

األشياء هو اإلباحة وللجميع، فمنع االستفادة من 
الغابات والصيد واألجمة وأرض البناء والزراعة 

                                                                                                       
→ 

املباغي هند حتت سند الرابعة عشرة، بل إند بعضهند يبدأن بعرض أنفسهند على 

 م(.1222مارس  29ص 404)جمّلة العربي العدد لعاشرة. السيداح منذ السنة ا

 .92سورة البقرة:  (1)
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والمعادن كالملح وغيره مّما أّدى إلى بطالة الكثير 
 من الشباب وعدم وفرة المال عندهم.

فرض قانون الرعي بإجازة وضريبة، 

ع المقدس قد أباحه للجميع وقد كان بينما كان الشار
 ذلك مباحاً إلى قبل نصف قرن.

فرض الحكومات القوانين الكابتة 

للحالل، بينما تفتح المواخير وتبيح اللواط وغيره 

في  (1)من المفاسد، وقد نقل لي أحد سكنة آبادان

إيران: إّن حكومة الشاه سجنت زوجين لتخّطيهما 
السن القانوني المقرر فلم  القانون حيث تزوجا قبل

يجد المحامي بداً إلطالق سراحهما من أن يّتهمهما 
بأّنهما زنيا باختيارهما وبذلك خرجا من السجن 

 حيث يباح الزنا ويحّرم الزواج.
وقد فتح صدام ـ كما قرأت في إحدى الصحف ـ 
المباغي الكثيرة في طول بغداد وعرضها، 

من العراق وبالمقابل فإّنه أخرج رجال الدين 

                                                           

آبادان: مدينة تقع يف اجلنوب الغربي إليران، فيها مصفى كبري للنفط، ومرفأ لتصديره إىل  (1)

 أسواق العامل.
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وقّيدهم بأشد أنواع التقييد والحال أّنهم من الدعاة 
إلى التقوى واإليمان ومن الذين يحثون على الزواج 
اإلسالمي والمصّرين على البساطة فيه والمؤّكدين 
على األخالقيات في العائلة حّتى ال يسود األُسر 
والعوائل التخاصم، كما أّنهم يسعون لحّل مشاكل 

ا ينشب بينهما الخالف، إلى غير الزوجين عندم
 ذلك.

وال يخفى أّن جميع هذه األُمور التي أكد عليها 
 الدين اإلسالمي تقلّل الطالق واالفتراق بشكل مؤثر. 
كما إّن الطغاة دعوا من خالل وسائل اإلعالم 
ومنها المذياع والتلفاز والمدارس بسفور المرأة 

والد في وعدم الحجاب مّما يلقي بأيدي البنات واأل
الفساد ويشّدهم إلى بعضهم البعض عن طريق 

 الحرام. 
نعم يلقون الشباب في البحر مكتوفاً ويقولون: 

 إّياك إّياك أن تبتل بالماء.

وفضالً عن جميع هذه األُمور فإّن لعالم المادية 
دوره المهم في غالء المهور وإعراض الشباب عن 

نساء خير قال:  الزواج، علماً أّن رسول هللا 
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. ولعّل ظاهر (1)أُّمتي أصبحهّن وجهاً وأقلّهّن مهراً 

هو ُحُسن الُخلُق والجمال  أصبحهنّ :قوله 
المعنوي ال جمال الوجه الظاهري كما قد يتصّوره 

 بعض.

وعلى كل فالذين يريدون تقليل الفساد من ناحية 
الجنس وقد شاع في بالدنا، أو يريدون محاربة 

درات التي كثرت من جّراء الفساد وعلى رأسه المخ
فراغ الشباب والفتيات وتأمر المنظمات الفاسدة، 
البّد لهم من الترغيب والتشجيع على الزواج 
المبّكر، الذي يحّل المشاكل المتعلّقة بهذه الظاهرة 

 ابتداًء ونهاية وما ذلك على هللا بعزيز. 

في وصف صحابة  قال أمير المؤمنين 
 .(2)ووثقوا بالقائد فاّتبعوه :رسول هللا 

نعم، من الالزم أن يكون هناك ثقة بالنظام 
                                                           

 .11312ح 2ب 118ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)

وفة وهو قائم على حجارة نصبها ل  بالك ومن خطبة ل   109نهج البالغة: اخلطب  (9)

 جعدة بن هبرية املخزومي.
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وبقائد النظام إذا كانا طبق الموازين الشرعية 
المقررة، وهذان األمران هما من أسرار تقّدم 
اإلسالم، ذلك التقّدم الذي لم يكن له سابق وال له 

 مثيل في يومنا هذا. 
تمييز القادة ومن أهم األمور في هذا الباب: 

الشرعية من غيرها، فالقيادة اإلسالمية تتمثل في 
ومن  وأهل بيته الطاهرين  رسول هللا 

كان على نهجهم من الصالحين، أما الذين شوهوا 
 سمعة اإلسالم فاإلسالم منهم ومن أفعالهم بريء.

حق  ثم إّن المسلمين لم يعرفوا رسول هللا 
ة شخصيته، معرفته، وكذلك حكمه وقيادته وعظم

على عظمته كان يعايش الناس كأّنه  فهو 
أحدهم، بل كان يبلغ تواضعه في بعض األحيان 
أكثر من الناس العاديين، والشواهد على ذلك كثيرة، 

إذا جاءت امرأة إليه بصغيرها أخذه  منها أّنه 
ووضعه في حجره ليدعو له بالبركة  الرسول 

بعض فكان ال ولربما بال الطفل في حجره 
كان يقول لهم: ال  يزجره إالّ أّن الرسول 

تزرموا بالصبي، فيدعه حّتى يقضي بوله ثّم يفرغ 
له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه وال 
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يرون أّنه يتأّذى ببول صبّيهم، فإذا انصرفوا غسل 

 .(1)ثوبه

هذا هو رسول اإلسالم، أّما حّكام المسلمين فقد 
لفوا شريعته علناً مّما جعل أعرضوا عن سيرته وخا

الناس يفّرون من الدين أفواجاً، فهذا محّمد الفاتح 

سّن قانون قتل الخليفة إخوته أو سائر  (2)العثماني

اإلخوة المنتسبين بحّجة احتمال أن تعاد قّصة 
األخوين العّباسيين األمين والمأمون، وقد قتل هو 

( إنسان صغاراً وكباراً فكانوا 044وأخالفه )
يقطعون رؤوسهم بال ذنب سوى أّن محّمد الفاتح 

 أمر بذلك.
علماً إّن مقبرة المقتولين ما زالت إلى اليوم في 
تركيا بقيت كشاهد حّق على جرائمه. ناهيك عن 
إعراض الغرب وغيرهم عن دين هللا الذي أنزله 
لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور 

                                                           

 ...يف جلوس   9ف 1ب 92مكارم األخالق: ص (1)

، أحد السالطني العثمانيني، فتح 1401وتوّفي عام  1492محمدد الفاتح ولد عام  (9)

 وقضى على دولة طرابزنده واحتلد اجلزر اإليونيدة. 1423القسطنطنية عام 
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تشويه لك بسبب لتسعد في الدنيا واآلخرة، وذ
 .(1)العثمانيين الدين اإلسالمي بأفعالهم وجرائمهم

وقد ذهب البعض من الكويت ألجل معونة 
المسلمين في إحدى الدول فقال: رأيت شاباً يحمل 
السالح فقلت له: لماذا تصنعون باألبرياء هذه 
الجرائم من بيع البنات واألوالد في أسواق الغرب 

ر، وقد ذكرت ذلك ليجعلوا منهم فاجرات وفواج
الصحف؟ قال: إّن آباءنا نقلوا: إّن الجيش العثماني 
فعل بصغارنا نفس الصنيع عندما سيطروا علينا 

 وذلك في قصص مفّصلة. 
بالطبع إّن األمر غير مقتصر على العثمانيين 
بل حّتى بالنسبة لحّكام الهند وإيران القاجار 
وغيرهما مّما لست بصدد تفصيله وإّنما بصدد 

إلشارة إلى أّن العالم اليوم ينبغي له أن يعود إلى ا
 اإلسالم الذي جاء به القرآن ونبّيه الرسول 

ويمّيزوا بين أهل اإلسالم  وأهل بيته 
الواقعيين وغيرهم مّمن شّوهوا صورة اإلسالم، 

                                                           

)موجز عن الدولة العثمانية( و)تلخيص تاريخ اإلمرباطورية العثمانية( انظر كتاب  (1)

 .لإلمام املؤلف 
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وإذا كان ذلك فإّن غير المسلمين سيرجعون إلى 
ة بالطبع اإلسالم الذي فيه سعادتهم في الدنيا واآلخر

إّن ذلك يحتاج إلى سيل من اإلعالم النافع، كما 
 ذكرناه في بحث سابق.

ينبغي للمسلمين اليوم أن يعودوا إلى األحكام 
القرآنية الحيوية، وكّل آيات القرآن توجب الحياة 

حيث  (1)لقوله تعالى: 

ذه اآليات منذ أن دخل إّن المسلمين هجروا ه
االستعمار بالدنا وتبعه حّكام المسلمين، أّما اآليات 

 فهي:

فقد قال سبحانه: 

(2) . 

فالرّب واحد واألُّمة واحدة، وال فرق بين عربي 
وعجمي أو هندي وتركي أو ماليزي وإندنوسي إالّ 

                                                           

 .94سورة األنفال:  (1)

 .29سورة املؤمنون:  (9)
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تقوى كما قال سبحانه: بال

(1). 

الملفت لالنتباه أّن القرآن ينادي بالوحدة، إالّ أّن 
األُّمة اليوم ممّزقة ومشتتة حّتى صار لكّل قطر 
قانون وأحكام ونقد ومراسم، فلم تعد األُّمة واحدة 

، والغريب في كما كانت في عهد الرسول
فغاني المّتقي أصبح أجنبياً األمر: أّن المسلم األ

ينبغي إخراجه حسب القانون وإن كان عامالً ونافعاً 
للبالد، بينما اليهودي أو المسيحي أو المجوسي أو 

أو العلي اللهي أو عابد الشيطان الذي  (2)الصابئي

                                                           

 .13سورة احلجرات:  (1)

ديانة أصل أتباعها من حردان ما بني النهرين ولغتهم السريانية. عبدوا الكواكب الحقًا بعض  (9)

وملزيد من اإلّطالع على هذه الفرقة راجع كتاب )الصابئة يف عقيدتهم( الطقوس النصرانية. 

 .للمؤّلف 

قال الشيخ املفيد: إن مجهور الصابئني توحد الصانع يف األزل، ومنهم من جيعل مع  

هيوىل يف القدم صنع منها العامل، فكانت عندهم األصل، ويعتقدون يف الفلك وما في  

ا يف هذا العامل الدال علي ، وعظموا الكواكب وعبدوها من احلياة والنطق أن  املدبر مل

دون اهلل ومسوها بعضهم مالئكة، وجعلها بعضهم آهلة وبنواهلا بيوتًا للعبادات. وقال 

احملقق الشيخ علي يف شرح )القواعد(: ويقال إن الصابئني فرقتان، فرق  توافق 
← 
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ولد في تلك البالد وحسب بعض الشرائط يعّد 
مواطناً وله كل ما لسائر من كان في البلد ويحترم 
كما يحترم سائر أهل البلد، فهل هذه هي األُّمة 

 الواحدة؟

فقد قال سبحانه: 

(1) وقد طّبقها الرسول ،  ًعمليا

بجعل األخوة بين المسلمين مّرتين إحداهما في 
المدينة المنورة، والثانية ـ قبل ذلك ـ: في مّكة 

لمسلمون بتلك األخوة بأجمع المكّرمة، وقد عمل ا
مظاهرها. فربما قّسم المسلم المدني معيشته وكسبه 
وماله بينه وبين المهاجري، وإلى ذلك يشير القرآن 

                                                                                                       
→ 

اكب السبعة، وتضيف النصارى يف أصول الدين، واألخرى ختالفهم فيعبدون الكو

اآلثار إليها وتنفي الصانع املختار. ونقل العالمة يف )التذكرة( عن الشافعي: أنهم 

مبتدعة النصارى كما أن السامرة مبتدعة اليهود. ويف تفسري علي بن إبراهيم القمي: 

الصابئون قوم ال جموس وال يهود وال نصارى وال مسلمون، ولكنهم يعبدون 

 الكواكب والنجوم.

 .18سورة احلجرات:  (1)
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بل  (1)حيث قال سبحانه: 

كان بعض األنصار له زوجتان فيقول للمهاجر: 

قد نزلت بعد  (2)اختر إحداهما ـ ولم تكن آية الحجاب

 ّتى أُطلّقها، ثّم تزّوجها أنت بعد العّدة.ـ ح

وقد كانت األحكام اإلسالمية سائدة على الجميع 
من غير فرق بين أبي ذر العربي وسلمان الفارسي 
أو صهيب الرومي أو بالل الحبشي، وال بين 
غيرهم من مختلف القوميات والجنسيات، فال أعلم 

 هل كانت آنذاك جنسية أُخرى أم ال؟ 

صرنا الراهن ـ عصر التخلّف ـ فمع أّما في ع
األسف الشديد لم يعد من هذه األُخّوة اإلسالمية عين 

 وال أثر.

حيث يقول سبحانه في 

 :وصف الرسول 

                                                           

 .19سورة األنفال:  (1)

 .22سورة األحزاب:  (9)
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(1). 

فاإلصر هي: القيود االجتماعية، واألغالل  
هي: القوانين الحكومية الكابتة، ومعني اآلية أّن 

جاء بالحرية في كّل شيء سوى  الرسول 

. ولذا كان (2)المحّرمات وهي أُمور قليلة معدودة

راحة من أمره، فهو يسافر في المسلم آنذاك في 
سعة حيث يشاء، ويعمل حسب ما يريد، وهكذا 
يتنعم بجميع مصاديق الحرية اإلسالمية، وبذلك تقّدم 
اإلسالم ذلك التقّدم الهائل الذي نرى آثاره إلى هذا 
اليوم، على رغم كثرة مشاغل المسلمين فإّنه كان 

 للكثير منهم زوجات متعّددة، بل أعمال كثيرة.

المعلوم أّن المسألة االقتصادية والثروة  ومن
تابعة لذلك أيضاً فإن الحريات أساس الخير 
والبركة، ولذا كان الكل صاحب كفاية أو ثروة بال 

                                                           

 .121سورة األعراف:  (1)

 إىل احملردمات يف اإلسالم يف كتاب )الفق : احملردمات(. أشار مساحت   (9)



 
 

73 

أزمات اقتصادية وال مفاسد اجتماعية وما أشبه 
 ذلك.

وذلك لكل أحد كما قال 

 .(1)سبحانه: 

األرض هلل ولمن  :وقال رسول هللا 

، فاألرض والمعدن والماء والهواء (2)عّمرها

والنور مخلوق لكل أحد دون أن تحتكر الدولة كل 
شيء، بحيث يصبح األمر أّن المّيت اليدفن إالّ بعد 

 شراء القبر من الدولة.

وقد بلغ األمر أّن الهواء أصبح ملكاً 
للحكومات!، فكل من يريد البناء فوق داره طابقاً 
جديداً عليه أن يشتريها من الدولة أو يدفع الضرائب 
الثقيلة. ناهيك أّن المعادن كلّها أصبحت ملكاً للدولة 
وال يحّق ألحد أن يأخذ منها إالّ بإجازة ودفع 
ضرائب حّتى إذا كان كفّاً من الملح لطعامه أو 
قطعة من الجبل لصنع قدره أو سمكة من الماء 

                                                           

 .92سورة البقرة:  (1)

 .9باب يف إحياء أرض املوات ح 912ص 2الكايف: ج (9)
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 ألكلها إلى غير ذلك.

فى أّنه مع أوضاع كهذه يعّم الفقر وال يخ
والجهل والمرض، كما هو الحال في غالب بالد 

وإالّ اإلسالم، وعالج الكل هو الرجوع إلى اإلسالم 

كانت المعيشة ضنكا كما قال سبحانه: 

(1). 

 

، كما قال سبحانه: 

(2). 

من أهم ما يجب أن يّتصف به القائمون بإسقاط 
فإّن يد الحدود الجغرافية هو التجّمع مع اآلخرين 

، والهّمة العالية، (3)هللا مع الجماعة وإياكم والفرقة

                                                           

 .194سورة ط :  (1)

 .980البقرة: سورة  (9)

وفي  يبني بعض أحكام الدين ويكشف  ومن كالم ل   191نهج البالغة: اخلطب  (3)

 للخوارج الشبهة وينقض حكم احلكمني.
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 وقد قال أمير 

. (1)قدر الرجل على قدر هّمته :المؤمنين 

 .(2)أو بعضهمن طلب شيئاً ناله  :وقال

وباإلضافة إلى ذلك ينبغي لهم أن يلتزموا 
بقانون الالّعنف، فإّن طريق التقّدم مليء باألشواك 
وال يمكن السير فيه إلى الهدف والوصول إليه إالّ 
من تحلّى بملكة الالّعنف بحيث تتطّبع جوارحه 
على المسالمة والرفق واللين فال يميل نحو العنف 

د أشار القرآن الكريم إلى لين مهما كان الموقف. وق

ورفقه، فقال عّز من قائل:  الرسول 

(3). 

وفي آية أُخرى يدعو الباري تعالى المؤمنين 

إلى الدخول في السلم كافّة فقال: 

                                                           

 .41نهج البالغة: قصار احلكم  (1)

 .301نهج البالغة: قصار احلكم  (9)

 .122سورة آل عمران:  (3)
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(1)يحة في أّن عدم . وهذه اآلية صر

الدخول في السلم هو اّتباع لخطوات الشيطان. وقد 
الذي يعتقد بنبّوته هذا  نقل عن نبي هللا عيسى 

اليوم أكثر من نصف البشر، أّنه قال لبعض 
ما ال تحّب أن يفعل بك فال تفعله بأحد أصحابه: 

. وهذا (2)وإن لطم أحد خّدك األيمن فأعط األيسر

السلم والالّعنف حّتى مع من  كناية عن الشّدة في
 يتجاسر على اإلنسان. وال يخفى أّن األنبياء 

كافّة كانوا غير عنيفين كما هو مذكور في أحوالهم. 

 .(3)وكذلك األئّمة 

في دعاء مكارم  وقد قال اإلمام السّجاد 
وسّددني ألن أُعارض من غّشني األخالق: 

ن بالنصح، وأُجزي من هجرني بالبر، وأُثيب م
 .(2)حرمني بالبذل، وأُكافي من قطعني بالصلة

                                                           

 .980سورة البقرة:  (1)

 .18ح 91ب 901ص 14حبار األنوار: ج (9)

 للمزيد من التفصيل راجع كتاب )الاّلعنف يف اإلسالم( لإلمام املؤّلف )أعلى اهلل درجات (. (3)

يف مكارم األخالق ومرضي  وكان من دعائ   98الصحيفة السجدادية: الدعاء رقم (4)
← 
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 : أنت بقر!. وقال نصراني لإلمام الباقر 

 .أنا باقر :فقال له اإلمام 
 قال: أنت ابن الطّباخة. 

 . ذاك حرفتها :قال 

 قال: أنت ابن السوداء الزنجية البذّية. 
إن كنت صدقت غفر هللا لها وإن  :قال 

.  قال الراوي: فأسلم (1)ككنت كذبت غفر هللا ل

 النصراني.

إلى غير ذلك مّما هو مذكور في أحوال األنبياء 
  عاّمة ونبّينا  خاّصة، وأحوال األئّمة
 بل وأحوال علمائنا األعالم، فقد نقل في ،

أّن أحدهم  (2)أحوال الشيخ نصير الدين الطوسي

                                                                                                       
→ 

 األفعال.

 .فصل يف معالي أموره  981ص 4مناقب آل أبي طالب: ج (1)

صاحب  كّلم احلكيم املتبحدر اجلليل، محمدد بن محمدد بن احلسن الطوسي هو احملّقق املت (9)

كتاب جتريد االعتقاد، والتذكرة النصريية، وحترير اقليدس وحترير اجملسطي وشرح 

اإلشارات والفصول النصريية والفرائض النصريية، واألخالق الناصرية وغريها، ولد 

  مقابر قريش بالكاظمية.هـ ودفن يف119هـ ، وتوّفي عام 221بطوس عام 
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كتب إليه: أنت كلب! فأجابه: بأّن صفاتي تختلف 
الكلب، فأنا أمشي على رجلين وهو عن صفات 

 على أربع، وهكذا..

وعلى أّي ،فإّن عالج مشاكلنا هو الالّعنف وقد 
وردت في خصوص هذه اللفظة روايتان، ذكرتهما 

 .(1)في كتاب )اآلداب والسنن(

من الضروري إلنقاذ المسلمين 

ذكر هللا مّما هم فيه أن يكون المتصّدون لإلنقاذ في 
 دائماً، فيذكرون هللا كثيراً: قلباً ولساناً وعمالً. 

بالطبع المراد من الذكر ما يشمل الذكر العملي 
أيضا فيلزم أن يكون المتصّدي يطابق عمله قوانين 

هللا سبحانه، فقد قال عزوجل: 

(2). 

وال يخفى أّن ذكر هللا لإلنسان ليس مجرد لفظ، 

                                                           

 يف كتاب )الاّلعنف( هذه الروايات الشريفة. كما ذكر اإلمام الراحل  (1)

 .129سورة البقرة:  (9)
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ّل على أّنه لمنفعة الذاكر وهي توجب والقرائن تد
تسهيل أمره وإيصاله إلى هدفه المطلوب بتهيئة 
األسباب الموصلة إليه. ففي الحديث أّن رسول هللا 

  :قال للفضل بن العباس تعّرف إلى هللا
 .(1)عزوجل في الرخاء يعرفك في الشّدة

لذا فإّن من يذكر هللا سبحانه في حال يسره 
اده، يذكره هللا في شّدته بنجاته بالعمل ألجل عب

منها، سواء أكانت شّدته هذه مرضاً أم فقراً أم سجناً 
 أم جار سوء أم مشكلة نزاع أم غير ذلك.

وقد نقل لي أحد العلماء فقال: رأيت موّظفاً 
يذكر هللا ذكراً كثيراً فراع انتباهي، فالتفت إليه 
وسألته عن السبب، فقال: كنت مع صديق لي قد 

البهلوي األّول علينا باإلعدام لتوّهمه أّننا كّنا حكم 
السبب في إثارة فتنة عشائرية ضده، فأخذونا ليالً 
في الصحراء لإلعدام، فقلت لصديقي الذي كان 

 مضطرباً بشّدة: لنّتصل بالملك. 
قال: تعني البهلوي أّنه هو الذي قد حكم 

                                                           

املوجزة اليت مل يسبق  ومن ألفاظ رسول اهلل  413ص 4من ال حيضره الفقي : ج (1)

 .2288إليها ح
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 باإلعدام؟

 قلت: ال. 

 ء بالبهلوي؟ قال: تقصد ملك بريطانيا الذي جا
 قلت: ال. 

 قال: فمن تعني؟ 

 قلت: مالك الملوك.. هللا سبحانه.
 قال: كيف االّتصال به؟ 

 !.(1)قلت: بختم 

 قال: كيف؟ 

قلت: بقراءتها اثنتي عشرة ألف مّرة وكان 
الوقت يّتسع إلى الصباح، فشرعنا بقراءة الختم إلى 

ة لرمينا الصباح ولّما أصبح الصباح استعّد الشرط
وصفّروا مّرتين إالّ أّنهم لم يصفّروا الثالثة وصار 
بينهم كالم وأخيراً تبّين أّن شخصاً كان يركض من 
بعيد ويؤّشر بمنديله فصبروا حّتى وافاهم وقال: لقد 
تبّين للبهلوي كذب االّتهام وأّنهما بريئان، ولذا أمر 
بعدم إعدامهما، ففتحوا أيدينا وأرجلنا وجئنا إلى 

                                                           

 .19سورة النمل:  لسوءأمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف اوهي قول  تعاىل:  (1)
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مدينة إالّ أّننا دخلنا المستشفى النهيار أعصابنا ال
وتوترها، ثّم أضاف الشخص قائالً: وهل يمكن أن 

 أنسى ذكر هللا تعالى وهو السبب إلنقاذنا؟

وهناك الكثير من القصص المشابهة لهذه والتي 
 منها ما نقله القرآن الكريم عن قوم يونس 

حيث قال عّزوجّل: 

(1). 

فااللتجاء إلى هللا عزوجل يزيل الكرب، خاّصة 
إذا كان بكل إخالص وألجل إنقاذ المسلمين، فقد قال 

 . (2)تعالى: 

وقال سبحانه في مذّمة الذين يتخلّون عن ذكره: 



(3). 

                                                           

 .20سورة يونس:  (1)

 .18سورة غافر:  (9)

 .18سورة غافر:  (3)
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وإذا أردنا ذكر القصص الدالّة على ذلك 
ألصبح كتاباً ضخماً، إالّ أّننا نكتفي بما ذكرناه مّما 
في القرآن الكريم الذي نّص على أهمية ذكر هللا 
عّزوجّل وبعض الصور التاريخية اللتجاء األنبياء 

أّن هللا إلى هللا سبحانه، وكيف  واألوصياء 
 حّل مشاكلهم وأنقذهم وأوصلهم إلى هدفهم 

 المنشود.

(1)

قرأت ـ عندما كنت في العراق ـ كتاباً عربياً 
ترجمه الكاتب األلماني )بول اشميد( أوصى فيه 
المؤلّف حكومات الغرب بتنظيم أنفسهم ليعيدوا 
حروب الصليبية ضّد المسلمين من جديد وإالّ 

ون ضحّية المسلمين الذين يملكون أربعة أشياء سيقع
مهّمة يمكنهم من خاللها السيطرة على العالم أال 

 وهي:

 ( كثرة النسل.8
                                                           

احلروب الصليبية هي محالت عسكرية قام بها مسيحيو الغرب يف القرون الوسطى  (1)

. وتقسدم هذه احلمالت إىل 1921-1821لالستيالء على األراضي املقددسة عام 

 هت بانتصار املماليك وطرد الصليبني.مثانية محالت سبقتها محلة شعبية انت
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 ( كثرة الثروة كالنفط وما أشبه. 2
 ( الدين الوّثاب. 3
 ( المنطقة االستراتيجية.0

وقد عمل الغرب بهذه التوصية، وما الحروب 
لبان ضّد التي أقامها عمالؤهم كصدام والطا

المسلمين إالّ من تلك التوصية، كما أنهم سيطروا 
على كثرة النسل بحجج واهية تدعو إلى تقليل 
النسل، كما أّنهم قلّلوا كثرة الثروة ببعض الحروب 

 العلنية والسّرية وذلك إلفقار البالد اإلسالمية.
أّما الدين فقد وضعوه بأيدي عمالئهم الذين 

لحدود الجغرافية أطاحوا بقّوته خالل فرض ا
المصطنعة والدعوة إلى القوميات والحركات التي 
أحيوها في بالدهم: من عربية وفارسية، وتركية 
وكردية، وشيوعية وبعثية، ووجودية وغيرها، أّما 
اإلسالم فال يذكر عنه حكماً وال خبراً حّتى عند من 

 يّدعي أّنه يعمل باإلسالم من هؤالء الحكام.
تراتيجية فقد زرعوا فيها اليهود أّما المنطقة االس

الذين حاربوا المسلمين ليل نهار، ناهيك عن المآسي 
والحروب والثورات واالنقالبات المستمرة، بحيث 
إّن عصرنا الراهن يشهد عشرة حروب ضّد 
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 المسلمين في مختلف البالد.

وعلى كل، فإّن اإلسالم هو دين هللا الذي أراده 
لى النور في دنياهم، للبشر لينقذهم من الظلمات إ

ويسعدهم بجّنة عرضها السماوات واألرض في 
آخرتهم، وكل إعراض عنه يوجب الضنك دنياً 
 والعمي في اآلخرة حيث يحشر يوم 

القيامة أعمى 

(1). 

فالالزم على كل داع أن يهتّم إلعادة اإلسالم 
ها )إزالة هذه إلى الحياة بجميع قوانينه والتي من

الحدود المصطنعة بين بالد اإلسالم( وذلك بكّل ما 
أُوتي اإلنسان من منطق وكتابة وثروة ونفوذ 

 .(2)و

 يبقى القول: 
إّن المسلمين إذا عملوا بإخالص أخذ هللا بأيديهم 
ال إلى النجاة فحسب، بل أّن غيرهم أيضاً سيهتدون 

                                                           

 .4سورة املعارج:  (1)

 .1سورة الطالق:  (9)
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 ور بإذن هللا تعالى حيث قال في كتابه:إلى ذلك الن



(1).. 

 وهو الموفّق المستعان.
 

 قم المقّدسة                                         
 هـ1221شعبان /                                         

 حّمد الشيرازي م                                        
 

 

                                                           

 .11سورة املائدة:  (1)
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