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احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

كلمة صادقة الـى املغرتبني
عمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ِمنْ َذكَرٍ َأوْ ُأ ْنثَى َب ْعضُكُمْ ِمنْ َبعْـٍٍ
قال تعاىل [ :فَاسْتَجَابَ لَهُمْ َربُّهُمْ َأنِّي لَا أُضِيعُ َ
سبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَ ُأكَفِّ َرنَّ عَنْهُمْ سَـيِّاَئَاتِهِمْ وَلَـأُ ْدخِلَنَّهُمْ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ ُأخْرِجُوا ِمنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي َ
سنُ ال َّثوَابِ](. )1
ح ْ
دهُ ُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي ِمنْ تَحْتِهَا الْ َأنْهَارُ َثوَابًا ِمنْ عِنْدِ ال َّلهِ وَال َّلهُ عِنْ َ
وقوله تعاىل [ :إنَّ الَّذِينَ َت َوفَّاهُمُ ا ْلمَلَائِكَةُ ظَا ِلمِي َأنْ ُفسِـهِمْ قَـالُوا فِـيمَ كُنْـتُمْ قَـالُوا كُنَّـا ُمسْ َتضْـعَفِنيَ فِـي
سعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَ ِاَئكَ مَ ْأوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِريًا](.)2
كنْ أَرْضُ ال َّلهِ وَا ِ
الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَ ُ
إنَّ الشريعة اإلسالمية ترعى شؤون املسلمني يف حاليت احلضر والسفَر ،الوطن واملَهجَرر ولُلر ِّ ممهمرا
ضوابط وأحُام وفيما خيصُّ اهلجرة عليما أن نفهم أنَّ اهلجرة جيب أن تُون هلل تعاىل كمرا يف قولره تعراىل
حُايةً عن نبِّيه لرو ( [ : )إنِّـي مهـاج إر إر َربِّـي إنَّـه هـو العحليـحل ا كـيم]( .)3وسروا كانرا اهلجررة
اختيارية أم قهرية فالبد أن تصب يف إعال كلمرة احلرو والايرام بمصررة الردِّين والعمر يف سربي اهلل تعراىل
وأدا الفرائض وإقامة شرعائر اإلسرالم وحفر كرامرة اإلنسران وإالَّ لرو كانرا اهلجررة فيهرا تضرييدّ للردين
واجله بأحُامه وارتُاب املفاسد وتاوية الُفَّار و  ....فإنَّه يصدق عليها (التعرب بعد اهلجرة) وهو من
احملرمات الُبائر اليت يتوعد اهلل تعاىل عليها نار جهمم حيث يمتا من اإلميان إىل الُفلرر ومرن الطاعرة إىل
املعصية ومن العلم إىل اجله  ،واآليات واضحة يف بيان ذلك  ،ويف حديث عبيد بن زرارة قرال  :سرألا
أبا عبد اهلل عليه السالم عن الُبائر فاال ُ [ :هنَّ يف كتاب علي عليه السالم سبع  :الكفر باهلل وقتل النفس
وعقــوا الوالــدين وأكــل الربــا بعــد البَيِّنَــة وأكــل مــاا اليتــيم ظلم ـاً والفــرار مــن الحلح ـ

والتَعَ ـ ُّرب بعــد

اهلجرة]( ، )4وهذا ال خيتص بزمان دون زمان كما أنَّ موضروعه قرد يتحارو بشروص دون آخرر وجبماعرة
دون أخرى ولذا ال يصح اصدار احلُم بشُ مطلو حبرمة اهلجرة أو جوازها الختالف ظروف وحاالت
األشواص فاد حترم اهلجرة علرى شروص دون آخرر وقرد لرب علرى شروص دون آخرر واحلُرم بطبيعرة
احلال يتبد موضوعه  ،وأمَّا اصدار حُم واحد عام يشم مجيد املوضوعات املوتلفة مما ال يمُن املصر
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إليه كما يرغب به عوام الماس مد رفضهم التفريو بني أحُام املوضوعات املوتلفة ملن يريرد اهلجررة دون
ن لُر موضروح حُرم خيتلر
متييزهم بأ َّ

عرن حُرم موضروح آخرر  ،فرمبرا شروص ال يرؤْمَن عليره يف برالد

الغرب من ضياح هويته و الوقوح يف الضاللة والُفرر وال أقر مرن تضرييعه ألحُرام ديمره واسرراف مسر ته
وتعرضه للمذلرة واملهانرة مرن أجر الفترات والوعرود الزائفرة فتحررم عليره اهلجررة وبارا يف بلرد واجرب
وبالتالي إذا ما اضرطر اىل اهلجررة عليره أن خيترار بلرداً مسرلم ًا حيفر نفسره وديمره  ،ورمبرا شروص تُرون
هجرته إىل الغررب سربب ًا مماسرب ًا وصرحيح ًا حلفاظره علرى مبادئره وقيمره وأخالقره وشرعائر وحتايرو أهدافره
السامية مد استثمار وجود ليُون من رس اإلسالم بعلمه ووعيه وحسن س ته ومسو أهدافه  ،فيوتل
حيمئذ احلُم باختالف األشواص .
ولذا ناول للمغرتبني األحبَّة بعدما أصربح وجرودهم يف الغررب أمرراً واقعراً أن ال يغفلروا عرن كرونهم
رس اإلسالم إىل الغ رب وتاد عليهم مسؤولية عظمى يف جهاتٍ شتى ممها التحسس والتفاع مد تالبات
األوضرراح العامليررة والتعررب الصررادق بررألح وحررزنح للحرروادة املؤسررفة الُررب ة الرريت تطررال االنسررانية مجعررا
والفرح والسرور للمتائج اليت ختردم البشررية وحتارو هلرا المصررة والعدالرة يف العرال  ،وحيرث ان االنسران
حمور هذا الُون لري حوله هذ االحداة عليه ان يفهم دور الرسالي الذي من اجله خلِو كما يف قولره
تعاىل[ :وَمَـا خَلَقْـ ُ الْجِـنَّ وَالْـ ِسنْسَ إِلَّـا لِ َي ْعبُـدُونِ]( ،)1والعبرادة ال تتمحرور فارط يف قضرية التعبرديات مرن
الصالة والصيام والزكاة  ...وإمنا خترج عن اطار هذا املفهوم الضيو لتتسد العبادة فتشم خمتل

تفرعات

احلياة االنسانية اليت تصبُّ يف رضا اهلل تعاىل وتؤدي إىل تُام اإلنسران وإعرال كلمرة احلرو  ،ولرذا فمرن
ال باهلل سبحانه وتعاىل فيتعلم تشريعاته ....؟
الصدق واجلدِّية والوعي ان يعرف االنسان كي َ يُون متص ً
 ،وكي

يتحم الرسالة ويؤديها بأمانة وصدق ووعري وخصوصراً يف املهجرر والغربَرة ؟ وأن يُرون مثراالً

حيتذى به يف األخالق وااللتزام واملعاملة فاد ورد عن أبـي عبـد اهلل لعليـه السـالم(  :لل أوصـيكم بتقـو
اهلل والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وأداء األمانة ملن ائتمنكم وحُسْن الصحابة ملن صحبتموه وأن تكونوا
لنا دعاة صامتني فقالوا  :يابن رسوا اهلل وكي

ندعو لكم وحنن صموت  ،قاا لعليـه السـالم(  :تعملـون

مبا أمرناكم به من العمل بطاعة اهلل وتتناهون عمـا نهينـاكم عنـه مـن ارتكـاب حمـارم اهلل وتعـاملون النـا
بالصدا والعدا وتؤدون األمانة وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وال يطلع النا

منكم إال على خري

فسذا رأوا ما أنتم عليه قالوا هؤالء الفالنية رحم اهلل فالناً ما كان أحسن ما يـؤدب أصـحابه وعلمـوا فضـل
ما كان عندنا فسارعوا إليه((  ،وسن يف عصر الغيبرة الُر ى وحترا قيرادة مركزيرة واقعيرة متمثلرة بإماممرا
احللجَّة بن احلسن (عج) يمبغي على املغرتبني تأدية رسالة مضاعفة مفادها الدعوة إىل اهلل تعراىل والتعرير
باإلسالم األصي وبايادته املركزية الرسالية بالشُ املماسب والالئو معرفياً وعاائدياً ثمَّ األمرر براملعروف
والمهرري عررن املمُررر لتصررحيح األخطررا واملفاسررد بالارردر املمُررن وأن يُونرروا رسر سررالم وأخررالق وعلررم
ومعرفة  ،كما ويمبغي أيضاً أن يدرك املغرتبون بوعي كي
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يمُن تأدية الوظيفة الرسالية يف عرال متُالرب

على االسالم واملسلمني وبآلية صحيحة تعُس عدالة اإلسرالم وممهجره الارويم وتفاعلره مرد احليراة برروح
عصرية مواكبة للتطور والتادم ؟  ،ومن هذا املمطلو نستشعر حاياة ارتباطما باإلمام الاائرد املهردي (عرج)
وأنَّه البد أن نوظ

انفسرما مبرا يؤهلمرا لرئن نُرون مرن انصرار والردعاة إليره (عرج)  ،ألنَّره اذا ل نُرن مرن

انصار (عليه السالم) َفمَن يستحو أن نُون له انصاراًًً بردالً عمره ؟!!!  ،هر نُرون انصرار ًا لاروى اهليممرة
اللي الية  ،العلمانية  ،الاومية  ،الشريوعية  ،وهري الاروى املسرتعبدة للشرعوب واملسرتُ ة يف العرال ؟ ! ،
وه نُون انصاراً لفئات وعماصر ضياة حزبية وفئوية تدعوا لمفسها وملصراحلها حترا أغطيرة كاذبرة سروا
كانا اسالمية أم وطمية ؟!  ،ولمُون ممصفني فإنَّ رفد شعار اإلسالم من ممطلاات حزبيرة ضريِّاة وفاسردة
يُون أضر على اإلسالم واملسلمني من العدو الظاهر ولذا ال يمبغي أن نتهم اإلسالم بفسراد وفشر هرؤال
ألنَّهم ال يمثلون اإلسالم وال املذهب على الصرعيدين المظرري والعملري وإنَّمرا يمثلرون أنفسرهم وأحرزابهم
ومصرراحلهم الضريِّاة  ،ومررن الطبيعرري انَّ املررؤمن الررواعي يبحررث عررن العمرراوين الواسررعة واجلامعررة وليسررا
الضيِّاة امللفَرِّقة ليؤدي به اىل السبي احلاياي املرتبط باهلل تبارك وتعراىل وال يُرون ذلرك إال بتحريرر الرمفس
مررن الايررود الضريِّاَة واملصرراا الشوصررية واالنتمررا ات احلزبيررة ليمطلررو يف دعوترره إىل اهلل تعرراىل واإلسررالم
الرحب حتا قيادة مركزية واقعية تاد على عاتاها مهام قيادة العال االنساني ومسؤولية قيام الدولة العاملية
املوعودة  ،وهذا يتطلب من املؤممني مجيعاً المهوض بأنفسهم إىل املستوى املطلروب ليُونروا أهرال للردعوة
والمصرة وخصوصاً يف املَهجَر مبا يعُس الصورة الماصعة للهوية اإلسالمية الصاحلة ولسيد مبادئها ولو يف
األق املمُن ص ورتهم من الدعاة الصامتني على حد تعب الرواية فيؤثروا من جهرة مبرادئهم وأخالقهرم
والتررزامهم وصررالحهم علررى الشررعوب األخرررى  ،ويعُررس هررذا الصررالح علررى أهليررتهم وكفررا تهم لايررادة
الشعوب يف أوطان الغربة وهذا مما يفرح اإلمرام (عليره السرالم) ويعُرس الصرورة المايرة الالئارة ل سرالم
وقيادترره الرسررالية الربَّانيررة  ،وإذا مررا كرران املررؤمن املغرررتب مررن الرردعاة الصرراحلني الررذين يررأمرون برراملعروف
ويمهون عن املمُر وخيوض العم على الساحة احلركية االنسانية يف عموم العرال فهرذا ممرن يرؤدي رسرالة
اإلسالم صراحة وي َبشِّر بالاائد العاملي امللولِّص وهو اإلمام املهدي (عليره السرالم) ويعِردُّ العِردَّة الصرحيحة
لمصرته بعد التعري

به والدعوة إليه ألنَّ هذا العم هو من الدعوة إىل اهلل تعاىل  ،وهما اناشد األخوة يف

املهجر يف برالد الُفرر أن يُونروا دعراة اىل اهلل سربحانه وتعراىل صرامتني ونراطاني  ،وحيثمرا اقتضرا هلرم
الظروف املماسبة البد من اغتمام الفرصة ألنَّ تضييعها يُون تضييعاً حلو من حاوق الرسالة  ،ويسأل أمرام
اهلل تعاىل عن هرذا التضرييد  ،فعليمرا أ ُّيهرا االخروة مجيعراً أن نتعراون ونتُرات

ونُرون يرداً واحردة نمتصرر

للمظلومني واملستضعفني يف العال ونمهض بهم إىل عال اإلسالم حتا قيادة اإلمام املهردي املمتظرر (عليره
السالم)  ،والبرد للمرؤمن الرسرالي مرن اسرتثمار وجرود املتماقضرات الُرث ة يف الشررائد السرماوية احملرفرة
والشرائد الوضعية الوهمية واملدارس الفلسفية واالجتماعية والسياسرية واالقتصرادية املزيفرة  ...واملمراهج
الفاسدة والتطبياات اخلاطئة لياتحم املؤمن الرسالي مسار احلياة الغربية من أج تصحيحها باإلسالم فهو
العالج الماجد لُر ِّ شري بشرر أن يتحمر اإلنسران املرؤمن هرذ الرسرالة بروعي وأمانرة ويؤديهرا بأمانر ٍة
وصدقح وجدارة فإنَّها تُون نافذة بإذن اهلل تعاىل ومؤثرة فيهم وال نستصغر يف هرذا العمر الرسرالي عردد

املهتدين واملستبصرين فُما هو مضمون الرواية عن الرسرول ( : )يرا علري لرئن يهردي اهلل برك رجرالً
خ لك أو ( له ) مما طلعا عليه الشمس .
فهميئاً للمهاجرين الرساليني ممُم ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتاب أعمالمرا وأعمرالُم وأن جيعلمرا
من أنصار احلجَّة بن احلسن (عليه السالم) لمُون مجيعاً على خ وهدى ان شا اهلل وغفر اهلل لما ولُم.

