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بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة:

األنبياء  ارشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد   
واملرسلني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين واللعن الدائم عىل 

اعدائهم امجعني إىل قيام يوم الدين.
 إن من األمور التي أصبحت تقلقنا وختيفنا كثريًا أنه كلام تقدم الزمان 
زادت املخاطر التي حتيط بنا وبأبنائنا خصوصًا الشباب منهم، وذلك لكثرة 
أعداء  قبل  من  إليهم  ُتدّس  التي  واألفكار  إليهم  ُتَصّدر  التي  االغراءات 
السياسية،  الدينية منها واالجتامعية بل وحتى  املستويات  اإلسالم عىل كل 
وأهوائهم،  مصاحلهم  مع  تتوافق  نشأة  املستقبل-  -ألجل  تنشئتهم  بغية 
استعامر  أن  لعلمهم  جديد  بثوب  أنه  إال  استعامرًا  هذا  نسمي  أن  ويمكن 
نافع،  غري  قل  أو  الزمان  هذا  يف  ممكن  غري  أمرًا  أصبح  والبلدان  األرايض 
فعمدوا إىل استعامر من نوع جديد وهو استعامر العقول والطاقات الشبابية 
يف البلدان اإلسالمية وتسخريها ملا يصب يف مصاحلهم فإذن األخطار التي 
والتحديات  بغريها  قورنت  ما  إذا  وخطرية  كبرية  املسلم  بالشباب  حتيط 
التسلح  خالل  من  بوجههاوذلك  والوقوف  مواجهتها  عليهم  جيب  شائكة 
الفكري والعقائدي والتمسك بالثوابت الدينية ونحن بدورنا نضع بني يدي 
التي تواجهه والتي هي من صميم  الشباب املؤمن مجلة من القضايا املهمة 
نافع  هو  ما  وإبراز  فيها  واخلطر  اخلطأ  كوامن  عىل  للوقوف  اليومي  الواقع 
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منها، حمأولة منا لتقديم ما يمكن تقديمه هلم بغية أن ينتفعوا به يف مواجهة 
شباب  حيفظ  أن  السالم  عليهم  وآله  بمحمد  تعاىل  اهلل  ونسأل  التحديات 

املسلمني من كل سوء ويقيهم مكائد األعداء إنه سميع الدعاء..

10 رجب 1436هـ
حممد عيل العبيدي
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متهيد ال بد منه:
   الشباب هم النسيم الذي يبعث النشاط والقوة، واملاء الذي خترّض 
يف  الرشحية  هذه  وألمهية  الزمن،  عجلة  حترك  التي  والطاقة  األرض،  به 
حزب  أو  حركة  أو  ثورة  صاحب  فكل  اجلميع،  أنظار  حمط  نراها  املجتمع 
روح  حتمل  الرشحية  هذه  ألن  إليه،  يستقطبهم  أن  حيأول  فكري  اجتاه  أو 
القوة والعنفوان اجلسدي والفكري، فبالشباب انترصت الثورات وحتررت 

الشعوب، وبالشباب انترشت األفكار والثقافات.
وبام أن الشباب حمط أنظار اجلميع والكل يريد أن جيرهم إىل ساحته 
أو  أو اجتاه  فالبد للشباب أن يكونوا عىل حذر من االنطواء حتت أي فكر 
حركة من دون االطالع عىل أسس ومقررات وأفكار من يريدوا اإلنضامم 
إليه، إن الشـاب -وخصوصًا املسلم- البد أن يضع أمام عينيه قبل أي خطوة 
خيطوها ثوابته الدينية واألخالقية فإن رأى عدم التعارض فال إشكال، وإال، 
فالبد أن يتثبت وال خيدع بالعناوين الرباقة اخلداعة، والحيمل أصحاهبا عىل 
حسن الظّن مطلقًا فيسقط يف اهلاوية كام سقط يف الركب كثريون، والتاريخ 
الفرتة  عىل  ولنقترص  جدًا  بعيدًا  نذهب  وال  االعتبار،  أراد  ملن  واعظ  خرُي 
املحصورة ما بني القرن العرشين والوقت احلارض، وال نتجاوز املكان أكثر 

فنقترص عىل العراق.
 فنقول: لقد ظهرت يف العراق يف هذه الفرتة من الزمن اجتاهات فكرية 
بأشكال خمتلفة وأساليب متنوعة قد تكون يف بعض األحيان متناقضة اال أن 
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الدين والعقيدة واألخالق السامية يف  هدفها هدف وأحد وهو إماتة روح 
نفوس الشباب خاصة واملجتمع عامة، ونستطيع القول إننا يمكن أن نقسم 

هذه الفرتة إىل ثالث مراحل:
مرحلة الفكر الشيوعي.- 1
مرحلة الفكر البعثي.- 2
مرحلة الفكر التحرري املؤطرة بإطار )احلرية(.- 3

مرحلة الفكر الشيوعي: أو فقل مرحلة نبذ الدين والقول باإلحلاد.. 1
لقد سمحت االوضاع املرتدية يف العراق يف تلك الفرتة بتقوية الفكر 
الشيوعي، وزادت قوته يف اخلمسينيات والستينيات تقريبًا كام هو شأنه يف 
واألسس  مسلمة  أغلبية  العراقي  الشعب  كان  وملا  العربية،  البلدان  أغلب 
والثوابت الدينية مستقرة يف نفوسهم، لذلك فمن الصعب عليهم تغري هذه 
الشيوعية إال أن يتخذوا  املعتقدات بشكل رسيع ومبارش فام كان من دعاة 

طرقًا ملتوية تتالئم مع متطلبات الشعب يف ذلك الوقت:
والفقر  البؤس  من  الفقراء  لينقذ  جاء  الشيوعي  احلزب  إن   -1
املسترشي يف البالد، فأمالوا بذلك أصحاب القلوب الطيبة وخاصة الشاب 

العاطفي الذي يغار عىل أبناء بلده.
2- تنوير الفكر وحمو األفكار القديمة التي ال تتالئم وطبيعة العرص 
خاصة  الدين  بذلك  يعنون  أهنم  واحلقيقة  الرجعية،  باألفكار  ووصفها 
املسيحية  عىل  ثارت  الدول  بعض  أن  إىل  أصلها  يرجع  كلمة  و)الرجعية( 
وانقلبت البالد إىل شيوعية ال جمال فيها للدين والتدين، وأصبح كل من حين 
إىل عهد التدين املايض يتهم بعدم الرضا عن الشيوعية ويوصف بالرجعي)1).

)1) )راجع جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد األول: ص39.
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إىل  الشباب  أكثر  استقطاب  استطاعوا  الفكر(  )إنارة  شعار  وحتت   
ساحتهم، ومن املؤسف له أنه سقط يف رشاكهم الكثري من املثقفني من ُكّتاب 
وشعراء المعني مألوا اآلفاق بأشعارهم وكأن الشباب مل يعلموا أن هلم دينًا 

قياًم وتارخيًا جميدًا ورضوا ألنفسهم باألقل األدنى.
 3- مقارعة املحتل والتحّرر منه، وهذا الطريق كان له احلظ األكرب يف 
استاملة الشباب إليهم ملا يف نفوس الشباب من روح املقاومة وحب الوطن، 
ملا  أمرهم  انكشف  أنه  إالّ  العربية،  الشعوب  أكثر  الطريق  هبذا  خدع  وقد 
حيث  الصهيوين  االحتالل  ومقارعة  فلسطني  عن  الدفاع  إىل  احلال  وصل 
أسيادهم، ومع  بإمالء من  العرب  الشيوعي  الفكر  أقطاب  امتنع عن ذلك 
املرصي  الكاتب  يفهم  إْذ  الشباب؛  املثقفني  من  الكثري  لذلك  يتنبه  مل  ذلك 
حممد جالل كشك- الذي كان شيوعيًا فرتة من الزمن- أنه خدع من قبل 
الشيوعيني بل توهم: )خيانة الشيوعية للفكر العريب حينام عارضوا الوحدة 
ابتداًء يكون  العربية()1). ومن الواضح أن اخليانة غري اخلديعة، فإن اخلائن 
صادقًا ثم تصدر منه اخليانة واملخادع ابتداًء يكون كاذبًا، والشيوعية كاذبة 

من أول األمر فهي خمادعة.
مرحلة الفكر البعثي:. 2

 لقد جاء الفكر البعثي يف السبعينيات بقوة البسًا ثوب القومية ليطرد 
الدين  بقناع  الشيوعي، ومتقنعًا  العربية كالفكر  األفكار ذات األصول غري 

لينطوي حتته أكثر الناس باعتبار أن العراق أكثرية مسلمة.
الرابط  بجعله  وذلك  الوراء،  إىل  اإلسالم  البعثي  الفكر  أرجع  لقد 
الرابط  وألغى  واللغة،  والدم  العرق  اآلخر  باإلنسان  اإلنسان  يربط  الذي 

)1)  راجع جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد األول.
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أبواب  كل  أغلق  الذي  األساس  هذا  التقوى،  أساس  عىل  القائم  الديني 
عريب  بني  فرق  ال  صار  بحيث  املختلفة،  الشعوب  بني  والتمييز  التفرقة 
وأعجمي وال بني فقري وغني، وال بني أسود وأبيض، بل إهنم ينظرون إىل 
اإلسالم نظرة قومية بحتة، ال ليشء غري أن بداية البعثة انطلقت من اجلزيرة 
العربية، ويعتربونه فرتة من فرتات القومية العربية، وينكرون أنه رسالة عامة 
شاملة لكل اقطار العامل، حيث ينقل عن مؤسس الفكر البعثي أنه كان يقول: 
إن رسالة اإلسالم إنام هي خلق إنساين عريب، وهذا وغريه من األقوال بمثابة 
الديني حتى جيد اإلنسان نفسه غارقة باألفكار  الفكر  بالعقول ملحو  تدرج 
هبا  جاء  التي  األخالقية  واألسس  الدينية  بالثوابت  اإليامن  من  منعه  التي 

الدين اإلسالمي احلنيف.
 إن الفكر البعثي ال يرى لإلسالم احلاكمية يف حياة الفرد واجلامعة، 
ال  أو  هبا  يؤمن  أن  يف  احلرية  ولإلنسان  روحية  قيم  جمرد  هو  اإلسالم  وإنام 
الصالة والصوم أوالً، ولكن لو دعت  بمثل  يقوم  أن  له احلرية  يؤمن كامو 
احلاجة إىل أن يشتملوا برداء اإلسالم يفعلون ذلك إذا كان خيدم مصاحلهم 
حتت شعارات دينية كاجلهاد، من أجل الدين والدفاع عن املقدسات والوطن 
ليحافظوا  الشباب  هبا  خيدعون  بل  واقعًا،  هبا  يؤمنون  ال  والتي  ونحوها 
أنه سقط يف  الزائف إال  عىل سلطتهم، ورغم كل هذا الوضوح يف فكرهم 

مصائدهم الكثري من الشباب الذين صاروا فيام بعد أقطابًا وقادة حلزهبم.
ثم بعد ذلك تغرّيت اللغة التي كانوا يتعاملون هبا مع الناس من لغة 
الوقت )التدين(  الكلمة إىل لغة احلديد والنار، وصار أعظم جرم يف ذلك 
ورّملت  األطفال  ويّتم  األمهات،  وأثكلت  السجون،  بسببه  ُملئت  الذي 
النساء وال أعتقد أن أحدًا يستطيع نسيان أو جتأهل تلك األيام املظلمة من 
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تاريخ العراق.
مرحلة الفكر التحرري)املؤطر بإطار احلرية(:. 3

 إن العراق بعد سقوط نظام البعث الصدامي دخل مرحلة صعبة من 
مراحل الفكر فهو اليكاد يقوم من عثرة أعداء الدين السابقة حتى وقع يف 
حفرة من حفرهم، والناس وخصوصًا الشباب منهم أصبحوا كالسفينة يف 
مهب الريح تأخذهم يمينًا وشامالً، ومن الرياح التي عصفت بعقول الشباب 
أن  واحلقيقة  اجلديد،  االستعامر  له  روج  الذي  )احلرية(  يسمى  جديد  فكٌر 
التي هلا أشكال خمتلفة بعضها إجيايب والبعض  املشككة  املفاهيم  احلرية من 
اآلخر سلبي، والذي يريد االستعامر حتقيقه بني أوساط شبابنا هو الثاين، وبام 
أن الشاب ينتمي إىل عائلة ُيعد جزًء منها وهو أيضًا جزٌء من جمتمع يعيش 
حياته معهم، وقد يكون أيضًا طالبًا يف مدرسة أو كلية، فال بد أن نتكلم عنه 

يف هذه املراحل أو اجلوانب املهمة يف حياته:
جانب العائلة: لقد حددت الرشائع الساموية نوع وطبيعة العالقات . 1

األرسية وبّينت لكل فرد فيها ما له وما عليه وجعلت يف العائلة –باعتبارها 
وهم  العائلة  أفراد  باقي  حوهلا  يدور  حمورية  كبري-  جمتمع  يف  صغرية  نواة 
يف  غريمها  من  إدراكًا  واألكثر  واألحرص  األكرب  باعتبارمها  واألم  األب 
جديدة  بمسألة  ونسمع  نرى  الوقت  هذا  يف  أننا  إال  األرسة،  شؤون  إدارة 
وهي حرية الشاب يف العائلة كونه شخصية حتمل معامل التكامل هلا احلق يف 
تشخيص األمور وإن أدى ذلك إىل جتاوز حدود األب واألم، فهو يفعل ما 
حيلو له وخيرج ويعود متى يريد ال جيعل وزنًا لكالم األبوين تاركًا وراء ظهره 
أنعدام  إىل  النهاية  وأنه سيؤدي يف  فعله  إىل سوء  ناظر  االعتبارات غري  كل 

ترابط األرسة.
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الشاب . 2 إّن  الناس.  بني  اليومي  التعامل  فقل  أو  املجتمع:  جانب 
يف  ومعهم  ألحدهم  كجار  معهم  فهو  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  من  جزء 
املحاّل لو  السوق ونحوها، ويف كل هذه  السيارة ويف  املدينة ويف  أو  املحلة 
ذلك  ألدى  اآلخرين  مع  تعامله  أساس  الشخصية  احلرية  الشخص  جعل 
إىل الفوىض وكثرة املشاكل، ونشوب العداوات، وخري مثال لذلك استامع 
الشباب يف الوقت احلارض للموسيقى واألناشيد أو الغناء من خالل جهاز 
مبالني  غري  حوهلم  من  الناس  متجأهلني  األجرة  سيارة  داخل  املوبايل 
األكرب  واملشكلة  األحيان،  بعض  يف  مرضهم  أو  سنهم  كرب  أو  بانزعاجهم 
أنك لو نصحته وهنيته عن فعله اخلاطئ فإّن أول ما يتذرع به احلرية بقوله: 

)أنا حر( متصورًا أّن احلرية ُتفّس هبذا الفعل املشني.
جانب املدرسة أو الكلية: إن أول أهداف أصحاب األفكار املعادية . 3

للدين هم طلبة املدارس والكليات الذين مل يتسلحوا بعد بام يعّرفهم الطريق 
الواضح، بحيث يكون من السهل أن تنطيل عليهم الُشبه واألفكار املسمومة 
ومن األفكار التي يتعرض هلا شبابنا الطلبة يف الوقت احلارض)فكرة احلرية( 
التي يصوروهنا هلم بأشكال ظاهرها حسن وباطنها قبيح، ومن أفكارهم أن 
الشاب حٌر يف حتديد شكل مظهره اخلارجي، يلبس ما حيلو له حتى لو أدى 
األمر أن يظهر الرجل بمظهر املرأة، واملرأة بمظهر الرجل، وبدل أن يكون 
همُّ الطالب الدرس والنجاح والتفوق صار أكرب مّهه أن جيعل هذه الفرتة من 
عمره فرتة هلو ومرح وحيرص عىل تكوين عالقة عاطفية مع فتاة ما، فيفعل 
سبحانه  اهلل  خمافة  ظهره  وراء  راميًا  له  اهتاممها  جذب  أجل  من  يشء  كل 
ومستقبله الذي ينتظره منه األبوان والوطن، غري ملتفت إىل أن عاقبة فعله 

ذهاب األخالق احلميدة والرتاجع يف املستوى العلمي العام يف البلد.
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نعم نحن نريد من الشاب أن يكون حديث النساء لكن بورعه وتقواه 
أئمة  يأمرنا  وهبذا  الرجل،  يف  املرأة  ترغبها  صفات  وهي  السامية  وأخالقه 
A: كثريًا  الكاظم  ُعبيد اهلل بن اإلمام  الكايف يقول  البيتB، ففي  أهل 
ما كنت أسمع أيب يقول: )ليس من شيعتنا من ال تتحّدث املخّدرات بورعه 

يف خدورهن..()1).
أعىل  بلوغ  يف  العقل  انطالق  حرية  الشاب  أّيا  احلقيقية  فاحلرية   
املجتمع، وحرية  أن ختدم  التي يمكن  املعرفية  والنظريات  العلمية  الغايات 
اخلطأ  وجمانبة  والتعسف  الظلم  رفض  وحرية  الصائب،  الرأي  عن  التعبري 

والتقصري وغريها من األمور التي ال تصب يف مصلحة املجتمع.

)1) الكايف، الكليني، باب الورع: ج2، ص84.





الشباب ومن  اليت يواجهها  التحديات  هناك مجلة من 
أهّمها:

أواًل: 

اخلجل وبداية التكليف
سائر  دون  خاصة  اإلنسان  تصيب  نفسية  حالة  احلياء  أو  اخلجل 
بداية  منذ  اإلنسان  تعرض عىل  التي  النفسية  الصفات  احليوانات وهي من 
النشأة األوىل له نتيجة ألسباب وعوامل ختتلف من شخص إىل آخر وتؤثر 

فيه عىل مستوى الروح واجلسد، وهو عىل نحوين:
والرضا  احلسن  بالذكر  صاحبه  يفوز  وبه  وممدوح  حسن  هو  ما   -1

اإلهلي.
2- ما هو قبيح ومذموم ألنه يؤدي بصاحبه إىل احلرمان واخلسان 
وهو الذي يصاب به عىل سبيل املثال بعض التالميذ يف املدارس االبتدائية 
فيحرمون من التفوق والنجاح مع ما يملكون من االمكانيات التي تؤهلهم 
 :F النبي  قول  يشري  املعنى  هذا  وإىل  اجلهالء  قسم  يف  فيكونون  للتفوق 
)احلياء حياءان: حياء عقل وحياء محق، فحياء العقل هو العلم وحياء احلمق 

هو اجلهل()1).
 وهبذا الداء يصاب أكثر الشباب يف مراحل شباهبم األوىل فإن اإلنسان 

)1)  بحار االنوار، املجليس: ج74، ص149، ط2، 1983م، مؤسسة الوفاء/ بريوت، لبنان.



........................................................ الشباب ومواجهة التحديات            16

إىل حالة  ينتقل من حالة  الشباب  مراحل  أول  يعترب  الذي  البلوغ  بعد سن 
أخرى فهو ينتقل من حالة اللعب واهلزل إىل حالة اجلد والعقل، ومن حالة 
يطرأ عليه  الذي  التغيري  التكليف واإللزام، و ألجل  إىل حالة  اإللزام  عدم 
عىل مستوى العقل واجلسم كلفه اهلل تعاىل بجميع األحكام والتكاليف التي 
قادٌر  املرحلة  فإنه يف هذه  العقل  أما عىل مستوى  الكامل،  باإلنسان  ختتص 
عىل التمييز بني ما هو حسن وما هو قبيح ومدركًا ملعنى األوامر والنواهي 
ويكون عاملًا بمبدأ حتمل املسؤولية، أما عىل مستوى اجلسم فإنه يعرض عليه 
يعهدها  يكن  مل  أمور  عليه  فتظهر  جسمه  خاليا  يف  والنضوج  التغري  بعض 
بتكاليف  فيكلف  للنساء  بالنسبة  واحليض  للرجال  بالنسبة  اجلنابة  قبل  من 
ختّص كل منهام ويف هذه املرحلة يصبح كامل البنية معتدل القوى مما جيعله 
مستعدًا لتقبل بعض التكاليف كالصوم مثاًل ويكون مؤهاًل ألن يكون زوجًا 
يف املستقبل، فكل هذه التغريات والتحوالت يف حياته هلا أحكام وتكاليف 
 B رشعها اهلل تعاىل ملصلحة اإلنسان وبينها له عىل لسان األنبياء واألئمة 
مرحلة  بداية  يف  والشاب  وتعليمها  تعلمها  الناس  بعض  عىل  وأوجب 
عليه  املقدس  الشارع  أوجب  وتعاليم  أحكام  بمجموعة  يكلف  الشباب 
تعلمها والعمل هبا ولكن املشكلة التي تقف عائقًا ومانعًا أمام طريق العلم 
التكاليف هي اخلجل أو احلياء من سؤال اآلخرين  واالستفهام عن بعض 
االطالع  اآلخرين  من  خيشى  حّساسة  بأمور  تتعلق  الغالب  يف  ألهنا  عنها، 
أن  نرى  ولذلك  عنها،  يستعلم  ألن  الكافية  اجلرأة  له  تكون  ال  أو  عليها 
إال  هلا  الغسل  يعلم وجوب  هبا وال  يعلم  باجلنابة وال  يبتىل  الشباب  بعض 
بعد فرتة من الزمن ألنه خيجل أن يسأل اآلخرين عنها وكذلك األمر بالنسبة 
التكاليف  ابتالًء وذلك باضافة بعض  التي هي أكثر خجاًل وأشد  املرأة  إىل 
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التي تنفرد هبا عن الرجل، واخلجل هبذا الشكل يعّد داًء يؤذي صاحبه ألنه 
يمنعه من املعرفة التي هبا تكون نجاته خاصة بعد ضم القاعدة العقلية التي 
تقول بـ)البدية( رجوع اجلأهل إىل العامل، فإذن نحن أمام حالة مرضية وهي 
اخلجل بمعناه السلبي البد من عالجها واحلدِّ من خماطرها بأرسع وقت، ألن 
بقاءها يؤدي إىل تفاقم اخلطر عىل صاحبها وسنحأول ذكر بعض األمور التي 

يمكن أن تكون عالجًا نافعًا للتخلص من هذه احلالة املؤذية وهي كاآليت:
النتائج السلبية التي  األول: وهو أمهها: أن ينظر الشاب اخلجول يف 
تصيبه نتيجة البقاء عىل هذه احلالة ألنه بعد أن صار مأمورًا بالتكاليف اإلهلية 
وقادرًا عىل تعلمها ال يكون معذورًا أمام اهلل تعاىل واخلجل من السؤال ال 

يعد عذرًا يمنع عنه العقاب إذا ما ترك ما أوجبه اهلل تعاىل عليه.
 الثاين: أن خيتار للسؤال شخصًا قريبًا إىل نفسه بحيث ال يشعر معه 
باحلرج أو يشعر ولكن بنسبة أقل من غريه، وليس من الرضوري أن يكون 
األب أو األم فربام يكون األخ األكرب أو الصديق أو املعلم؛ إذ خيتلف األمر 

باختالف نفسية كل شاب وميوالته الذاتية.
 الثالث: أن يعلم أن التعلم والسؤال هو الطريق نحو التكامل والرقي 
وإن الكل حمتاج إليه حتى األنبياء )صلوات اهلل عليهم( فإنه مع ماهم عليه 
من املنزلة الرفيعة والدرجات العالية كانوا ال يدعون شيئَا إال ويسألون اهلل 
تعاىل عنه، وكذلك كانت طريقة اإلمام عيل A مع النبي F فإنه سالم اهلل 

.F عليه مل يدع شيئَا إال وسأل النبي
عىل  الشباب  حتث  التي   B األئمة  كالمات  يف  يتأمل  أن  الرابع:   
لزوم التفقه يف أمور دينهم وتغّلض عليهم يف القول خوفًا من وقوع املؤمنني 
وخصوصًا الشباب يف اجلهل الذي يؤدي إىل ترك الواجبات وفعل املحرمات 
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ومن كلامهتم قول اإلمام الباقر A: )لو ُأتيُت بشاب من شباب الشيعة ال 
عىل  السياط  )ليت   :A الصادق  اإلمام  وقول  ألدبته()1).  الدين  يف  يتفقه 

رؤوس أصحايب حتى يتفقهوا يف احلالل واحلرام()2).
اخلامس: أن يشارك يف الندوات التثقيفية والدورات الدينية التي تقام 
يف مدينته ويواضب عىل احلضور إىل املسجد واالنتفاع من النشاطات التي 
املسجد  إىل  أدام االختالف  قال: )من  أنه   A اإلمام احلسن  فعن  فيه  تقام 
أصاب إحدى ثامن آية حمكمة وأخًا مستفادًا، وعلاًم مستفرطًا ورمحة منتظرة 

ده عن ردى وترك الذنوب حياًء أو خشية()3). وكلمة تدل عىل اهلدى أو ترُّ
من  واألمهات  لآلباء  بد  ال  واألم،  األب  مهام  من  وهو  السادس: 
املرحلة  البلوغ وإشعارهم بأمهية هذه  إذا وصلوا إىل سن  أبناءهم  مالحظة 
من  ُيعد  وهذا  األحكام  من  عليهم  تعاىل  اهلل  أوجب  ما  وبيان  عمرهم  من 
بلوغ  يوم  جعل  إىل  البعض  ويذهب  واألمهات  اآلباء  عىل  األبناء  حقوق 
األبناء يوم فرح ورسور كيوم عيد امليالد تقدم فيه اهلدايا هلم ليشعروا بأمهية 

احلدث حتى ال ينسونه وهي فكرة حسنة وال بأس هبا إذا أمكن القيام هبا.
هذه مجلة من األمور التي يمكن أن تكون مساعدة عىل أقالع الشاب 
التوكل  اتبعها مع ضم  اخلجول عن حالة اخلجل والتقليل من خماطرها لو 
عىل اهلل تعاىل وطلب العون منه تعاىل عىل ذلك فإنه سبحانه خري معني ملن 

استعان به.

)1)  ميزان احلكمة، الريشهري: ح1401، قم، دار احلديث.
)2)  جامع السعادات، النراقي: ج1، ص94.

)3)  مكارم األخالق، الطربيس: ص 167.



ثانيًا: 

:B الصداقة يف فكر أهل البيت
عّدة  أفراد جنسه  بني  أطوار ومراحل حياته حتكمه  اإلنسان يف  إن    
عالقات خمتلفة كالعالقات العائلية وعالقة اجلوار والزمالة ونحوها، ومن 
العالقات البارزة يف حياة اإلنسان والتي هي حمل الكالم )الصداقة(، هذه 
العالقة التي تربط البعض بالبعض اآلخر بشكل قد يفوق العالقات النسبية 
يف آثارها ونتائجها، وهذه العالقة وإن كانت تنشأ يف مرحلة الصبا قبل سّن 
تكون غري جدية وتتالشى  تكاد  العمر  من  املرحلة  أنه يف هذه  اال  الشباب 
يف املستقبل، أما الصداقة يف مرحلة الشباب فهي التي تتصف باجلدية وهي 
باقية إىل  آثارها  التي يمكن أن تدوم إىل آخر حياة الشخص، بل قد تكون 
رعاية  صديقه  حلّق  الوفاء  من  أن  الصديق  يرى  بأن  الصديق  ممات  بعد  ما 
عائلته واالهتامم هبم أو غريها من األمور التي تنفع الصديق يف قربه كالدعاء 

والصالة له.
جيدًا  ويفهمها  عليها  يقف  أن  للشاب  البد  التي  املهمة  املسألة  إن 
من  هي  بل  سهلة  ليست  مسألة  فإهنا  احلقيقي  الصديق  اختيار  كيفية  هي 
يعيها ويستوعبها وألمهيتها وحساسيتها  أن  للشاب  التي البد  األساسيات 
الرشيفة،  أحاديثهم  من  كبريًا  شطرًا  هلا  خّصصوا  قد   B األئمة  أن  نرى 
والتي سنمر عىل ذكر بعضها إن شاء اهلل تعاىل،  ومما يفرتض أن يالحظ أن 
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مسألة اختيار الصديق الصالح رغم أهنا من مسؤوليات الشاب نفسه إال أن 
لعائلته قسط من املسؤولية أيضًا يؤدوهنا اجتاهه من خالل توجيهه وإرشاده 
وإن لزم األمر متابعته وأمره أو هنيه فيام يتعلق بمصلحته؛ ألن االبن ثمرة 

الفؤاد فال يسمحون للغري أن يفسدها.
 أما كيف خيتار الشاب الصديق الصالح فهي مهمة وإن مل تكن سهلة 
بالنسبة للشاب ملا يمتلكه من رغبات تدعوه إىل جانب اللهو واملرح وكذلك 
االغراءات التي جتذبه ومنيه وتصور له أن فرتة الشباب فرتة البد للشاب أن 
يتحرر فيها من القيود الدينية والعرفية وأن ال يمتثل لنداءات العقل- اال أهنا 

ليست باملستحيلة بعد االستعانة باهلل تعاىل.
مقومات الصديق الصاحل:

 لعله من الصعب عىل الشاب أن يدرك يف أول مراحل شبابه مقومات 
الصديق الصالح واملناسب؛ ألن معرفتها إما تأيت من جهة التجربة وهو جديد 
عهد هبا أو من االستفادة من جتارب اآلخرين أو من أشخاص هلم القدرة 
واألهلية عىل تشخيص تلك املقومات وإن من أفضل ما يعتمد عليه يف هذا 
اجلانب أحاديث أهل البيت B فلقد جاء عىل ألسنتهم مجلة من املقومات 
والتي سنحأول ذكر  يراد مصادقته  الذي  الصديق  توفرها يف  يفرتض  التي 

بعض منها، وهي:
ما  خالف  لك  يضمر  فال  واحدة،  وعالنيته  الصديق  رسيرة  تكون  أن   -1

يظهر.
)بمنزلة   :A العابدين  زين  اإلمام  يقول  كام  ألنه  كذابًا،  اليكون  أن   -2
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الساب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب()1).
3- أن اليكون أمحقًا )فإنه يريد أن ينفعك فيرضك()2).

4- أن ال يكون فاسقًا فإنه يكون خسيسًا يبيع صاحبه بأقل يشء وحيب أن 
تكون مثله.

5- أن ال يكون خذوالً لك عند إصابتك بالنكبات وحوادث الدهر.
6- أن ال يكون بخياًل فيمنعك عن ماله يف املواقف الصعبة.

والسلطة  واجلاه  األموال  جتاهك  تغريه  فال  ثابته  صداقته  تكون  أن   -7
ونحوها.

8- أن يرى زينك زينه وشينك شينه بأن يراك نفسه فيخاف عليك كام خياف 
عىل نفسه.

هذه مجلة من مقومات وحدود الصديق الصالح مستفادة من كلامت 
اإلمام الصادق A)3) واإلمام زين العابدين A فإن أخذ هبا الشاب املؤمن 

أِمَن من الوقوع يف منزلق قرين السوء وما يتبعه من توابع مؤذية.
ملاذا خنتار الصديق الصاحل؟

إن علم اإلنسان باألشياء كسبي يكتسبه من خالل مشاهداته لآلخرين 
ثم حيأول تقليدهم فيه وغالبًا ما حتصل هذه العملية بشكل غري إرادي نتيجة 
الختالطه الدائم باملحيط الذي يعيش فيه ويمكن أن نقول إن الشاب أكثر 
تقباًل لألفكار وتأثرًا هبا وذلك ألن ذهنه ما زال صفحة بيضاء، فهو يريد أن 
يعرف كل يشء عن هذه احلياة، وبام أن الشاب يقيض أكثر وقته مع صديقه 

)1) الكايف، الكليني: ج2، ص605.
)2) املصدر نفسه.

)3)  املصدر نفسه: ج2، ص1604.
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بتفكريه فإذن البد للشاب أن خيتار  به ويتخّلق بأخالقه ويفكر  يتأثر  فيقينًا 
لنفسه الصديق الصالح الذي ينفعه لدنياه وآخرته وإال فإنه باختياره صديق 
السوء سوف خيتار لنفسه طريق اهلالك فعن اإلمام الكاظم A أنه قال: قال 
عيسى ابن مريم A أن صاحب الرّش يعدي وقرين السوء يردي فإنظر من 
تقارن()1) بل قد يكون نفس مصاحبة الصديق غري الصالح تسبب الرضر وإن 
مل يأخذ أو يكتسب منه وذلك فيام لو كان ذلك الصديق داخاًل فيمن سخط 
 A كان يويص ولده اإلمام الباقر A اهلل عليهم فإن اإلمام زين العابدين
أن ال يصاحب القاطع لرمحه حيث قال: )... إياك ومصاحبة القاطع لرمحه 
فإين وجدته ملعونًا يف كتاب اهلل عز وجل يف ثالثة مواضع..()2) فألجل أنه 
ملعون وداخل حتت غضب اهلل تعاىل حذر اإلمام A من مصاحبته ألنه قد 

ُيصيب املصاحب له ما يصيبه لرضاه عنه وأنسه به رغم معصيته هلل تعاىل.
االختبار بعد االختيار:

اختياره مرحلة مكملة  بعد  الصديق  اختبار  إن مرحلة  القول  يمكن 
للخطوات املتقدمة ألن هبا يستطيع أن يعرف الصديق أكثر بل قد يقف عىل 
حقيقة ذاته وجوهرها ألن بالعرشة الدائمة والتامس به يف أكثر املواقف يظهر 
له منه ما يمكن أن يكون قد أخفاه عنه فال بد للشاب أن يراقب صديقه يف 
تدينه ويف صلواته كيف حمافظته عليها ويف صدقه ووفاءه ونحوها من األمور 
اختذه صديقًا وإال  فيه  فإن وجدها  الصالح  بالصديق  توفرها  يفرتض  التي 
فليرتكه، وهي وصية اإلمام الصادق A لنا حيث قال: )اختربوا إخوانكم 

)1)  الكايف، الكليني: ج2، ص604.
)2)  املصدر نفسه: ج2، ص605.
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عىل  حمافظة  اعزب،  ثم  اعزب  ثم  فاعزب  وإال  فيهم  كانتا  فإن  بخصلتني 
الصلوات يف مواقيتها والرب باالخوان يف العس واليس()1).

باالحرتام تدوم الصداقة:

كثرية هي الصداقات بني الناس لكن ما أقلها التي تدوم بينهم، ولو 
فتشنا عن عنارص الدوام فيها لوجدنا أن من أبرزها عنرص االحرتام املتبادل 
بني  واالنسجام  املحبة  أوارص  من  يشد  الذي  العنرص  ذلك  االصدقاء  بني 
الصديقني، فالبد أن يتنبه الشاب هلذه املسألة وال يسمح لنفسه ألجل قوة 
عالقته بصديقه أن ترفع احلواجز اجتاهه، فال ييسء األدب معه وال يتجاوز 
عليه بام ال يليق به من قول أو فعل بل جيب أن يكن له االحرتام عىل الدوام 
A أنه قال: )ال  ويوقره يف املجالس اخلاصة والعامة، فعن اإلمام الكاظم 

تذهب احلشمة بينك وبني أخيك ابِق منها فإن ذهاهبا ذهاب احلياء()2).

)1)  الكايف، الكليني: ج2، ص640.
)2)  املصدر نفسه: ج2، ص639.

 ....................................................Bالصداقة يف فكر أهل البيت





ثالثًا:

الشاب املسلم وحتديات العوملة الثقافية
 إن من العقبات التي تواجه اإلنسان املؤمن وخصوصًا الشاب والتي 
والفضيلة  واالتزان  االستقامة  طريق  نحو  تقدمه  حركة  أمام  عائقًا  تقف 
هي ما ذكره اإلمام زين العابدين عليه السالم يف مناجاته املعروفة بمناجاة 
أهنا  يرى  أمور  أربعة  تعاىل  اهلل  إىل  عليه شكى  اهلل  إنه سالم  الشاكني حيث 
تقف حائاًل أمام تقرب العبد إىل اهلل تعاىل ومنعه من امتثال أوامره، وهذه 
األربعة هي: النفس األمارة، والشيطان، وقسوة القلب والعني التي تطمح 
إىل ما يسها ومتنع عن ما ينفعها)1)، إذن أمام اإلنسان وخصوصًا الشاب 
مجلة من التحديات التي تواجهه يف طريق تكامله، ومن األساليب الشيطانية 
سالسة  بكل  اليهم  وتنفذ  احلارض  الوقت  يف  الشباب  مجاعة  تواجه  التي 
وخفاء بحيث ال يشعر هبا املجتمع حتى تستمكن منه وحتكم قبضتها عليه 
قوة  من  يزيد  والتي  الثقايف  بمفهومها  »العوملة«  اخلبيث  املرض  حال  حاهلا 
تأثريها واستحكامها انضامم األمور الثالثة األخرى، النفس األمارة، وقسوة 
القلب، وطموح العني إىل ما يسها التي هي عند الشاب أقوى مما عند غريه.
 والعوملة وإن مل تكن معاملها حمددة بشكل دقيق عند الباحثني الختالف 
وجهات النظر فيها إال أنه »يمكن االقرتاب من صياغة تعريف شامل هلا من 

)1)  راجع الصحيفة السجادية: ص196، دار املتقني، بريوت، لبنان، ط1، 1433هـ.
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خالل مالحظة ثالث عمليات أساسية، هذه العمليات تكشف عن جوهر 
العوملة وهي:

1- أهنا تتعلق بانتشار املعلومات بحيث تصبح مشاعة ويف متنأول اجلميع.
2- وتتعلق بتذويب احلدود بني الدول.

واملجتمعات  اجلامعات  بني  التشابه  معدالت  بزيادة  وتتعلق   -3
واملؤسسات)1).

وضوابط  أسس  عىل  تقوم  التي  املسلمة  جمتمعاتنا  أن  الطبيعي  ومن 
حديثنا  من  نريد  وال  العوملة،  من  املترضرين  أكثر  تكون  ثابتة  ساموية  دينية 
هذا العوملة بمفهومها العام الشامل لالقتصاد والسياسة واملعارف والعلوم 
السلع  »حركة  تعني:  العام  بمعناها  ألهنا  اإلنسانية  املجتمعات  تنفع  التي 
الوطنية  احلدود  عرب  واملعلومات  املال  ورأس  العاملة  واأليدي  واخلدمات 
واألقليمية«)2)  ألن هذه قد تكون سلبية عىل جمتمع وإجيابية عىل آخر، بل 
املسلم من خالل  للفرد  الدينية  اهلوية  تتسبب يف طمس  ما  نعني خصوص 
أسبابه  توفري  خالل  الفساد من  وإشاعة عنرص  الفاسدة  األفكار  بث ونرش 
يف  الشاب  صار  ولألسف  مسلم  شاب  كل  يد  متنأول  يف  تكون  بحيث 
بعناوين خداعة كالتحرض  إليه  تقدم  التي  الوقت احلارض أسري االغراءات 
والتحرر والتعرف عىل العامل من حولنا وما إىل ذلك، وإن وسائل االتصال 
للشباب يف  أنه ال شغل  نرى  فلذلك  تؤمن لك كل هذا،  التي  احلديثة هي 
فرتاه  الذكية  واهلواتف  واحلاسوب  االنرتنيت  عن  احلديث  إال  الزمان  هذا 

)1)  راجع، العوملة بني التصورات اإلسالمية والغربية، السيد حسن بحر العلوم، منشورات 
دار الزهراء.

)2)  املصدر نفسه: ص32.
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يقيض أكثر وقته معها، ولو أجرينا احصائية اآلن ملستخدمي احلاسوب مثاًل 
فعيل  بشكل  األمور  هذه  يستخدم  من  نجد  ال  فإننا  االنرتنيت  ملشرتكي  أو 
وواقعي بحيث حيصل من وراءه فائدة إال نسبة قليلة جدًا، واألكثر ال جتد 
التي  الشبابية  للطاقات  استنزاف  جمرد  هو  بل  فعلية  مصلحة  ذات  غاية  له 
تذهب نتيجة هدر الوقت، وجمرد إحراق لألموال من دون فائدة والتي لو 
سّخرت -بمالحظة جمموعها- يف جانب من جوانب االقتصاد مثاًل ألثرت 
أثرًا بارزًا، أضف إىل أن هذا يعّد من مصاديق التبذير املنهي عنه يف الرشيعة 
املقدسة فإذن هذا الترصف هو خمالفة يف ضمنها خمالفة أو خمالفات بعضها 

رشعية وبعضها عقلية.
 قد يقول الشاب أنا ال أتأثر بام أشاهده من الصور واملقاطع املبتذلة 
التي تبث عىل الشبكات ووسائل االتصال التي ال تقتضيها العادة املتعارفة 
من  انه  مع  ابتدًء  حمرمًا  إليها  النظر  أصل  يكن  مل  لو  هذا  لكن  العرض،  يف 
الغرائز أشبه  التأثر خاصة وأن الشاب كتلة هائلة من  الصعب إحراز عدم 
املبتذلة  واملقاطع  الصور  وهذه  حرارية،  مماسة  بأدنى  يلتهب  الذي  بالوقود 
الشاب  وترصفات  نفسية  يف  آجاًل  أم  عأجاًل  أثرها  تؤثر  التي  كالصاعقة 
فالبّد للشاب املسلم من أن حيذر من رشاك الشيطان، شيطان اجلن واالنس 
فساد  يف  يتسبب  ال  أن  من  فليحذر  وكذلك  األفعال  هبذه  نفسه  يلك  وال 
األجيال املستقبلية القادمة؛ ألن كل شاب سوف يأيت عليه يوم يكون ربَّ 
بناء  أرسة وهذه األرسة جزء من جمتمع بل أساس كل جمتمع وصالح كل 
بل  وحده  الشاب  عىل  يقعان  ال  واللوم  املسؤولية  إن  ثم  أساسه،  بصالح 
األرسة تتحمل القسط األكرب منها خصوصًا إذا كان الشاب يف بداية شبابه 
وال يستطيع التمييز بني ما هو صحيح وفاسد فال يرتك األوالد يفعلون ما 
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ومتابعة،  مراقبة  دون  من  يرتكوا  أو  يريدون،  ما  كل  هلم  يوفر  أو  هلم  حيلو 
ولعل بعض أخطاء الشباب تكون نتيجة إمهال اآلباء واألمهات هلم وعدم 
استيعاب مسؤوليتهم احلقيقية اجتاه أوالدهم، ويمكن القول إن عالج هذا 
كل  املجتمع،  أفراد  من  فرد  كل  من  ومسؤولة  جادة  وقفة  إىل  حيتاج  الداء 
حسب مقدرته وهذه الوقفة تدخل حتت عنوان األمر باملعروف والنهي عن 
باهلل  باالستعانة  الذي هو واجب عىل كل مسلم ومسلمة ونعضدها  املنكر 

تعاىل ألنه خري عون ملن استعان به.



رابعًا:

الشباب والزواج
إن اإلنسان منذ بداية مراحل إدراكه األوىل إىل هناية عمره يعيش حالة 
التدرج نحو التكامل واالرتقاء النفيس والروحي فرتاه حيأول إمام كل نقص 
التي  البلوغ  مرحلة  بعد  فاإلنسان  لديه وتكميل كل جانب من شخصيته، 
هي مرحلة الشباب يعيش يف داخله فراغًا نفسيًا ونزاعًا عاطفيًا نتيجة امليل 
إىل االرتباط واالقرتان ألنه جيد فيه كامالً لنفسه واستقرارًا لروحه بعد حالة 
الشاب  تواجه  التي  األمور  من  ولكن  تنتابه،  التي  والتلجلج  االتزان  عدم 
وتغلب عليه مسألة حتكم العواطف واهلوى عليه أو ما يسمى باحلب بمعزل 
عن الفكر والعقل فنراه يقع نتيجة ذلك يف االختيار اخلاطيء الذي يؤدي يف 
النهاية إىل فشل العالقة الزوجية، فقلب الشاب يف رصاع دائم مع عقله يف 
مسألة احلب أو اهلوى، والقلب يريد منه أن يغيض عن كل نقص ليبلغ مراده 
والعقل يمنعه وحيذره وربام تكون الغلبة للقلب عند بعض الشباب ويف هذا 

املعنى يقول القائل: 
حتــــول ال  تشجع  بل  فكر العقل وقال ما تــــقول        قال  قلبي 
هذا أمٌر غربت عنه العــقول                   وصدى العشق ينادي.. طال صربي

 فإذن يفرتض بالشاب بام أنه يبحث عن التكامل وبام أن الزواج أحد 
وال  حصته  القلب  جلانب  يعطي  كام  حصة  العقل  جلانب  يعطي  أن  أسبابه 
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يفرط يف وأحد منهام ألن كليهام عامالن مهامن يف مسألة االختيار، فرشط توفر 
العقل واضح أما القلب واهلوى فإن به أساس االنسجام ودوام االرتباط؛ 
إذ البد من وجوده فمن وصية اإلمام موسى بن جعفر A ألصحابه قوله: 
)خري اجلواري ما كان لك فيها هوى وكان هلا عقل وأدب فلست حتتاج إىل 
األمر والنهي..()1) بل ان املودة التي جعلها اهلل تعاىل بني الزوجني كام جاء 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها  يف كتابه الكريم Rَوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًةQ)2) هي من آثار ونتائج احلب ونسبتها إىل احلب  ًة َوَرمْحَ َودَّ َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ
كنسبة اخلضوع إىل اخلشوع، فكام أن اخلضوع هو مظهر من مظاهر اخلشوع 

كذلك املودة هي مظهر من مظاهر احلب)3).
واملسألة املهمة من كل هذا هي كيف خيتار الشاب املرأة التي تشاركه 
بقية عمره وتصاحبه يف ليله وهناره وحله وترحاله ويبني معها بيتًا وينيشء 
أجياالً مصريهم من الصالح وعدمه االختيار املوفق وخري ما يمكن أن نقدمه 
 Bللشاب من أمور تساعده عىل حسن االختيار كلامت أهل بيت العصمة
يف هذا اجلانب التي هي دائاًم كالبلسم للجرح تعطي أثرها ملن أخذ هبا فنقول 

أن أهم الرشوط التي جيب أن يراعيها الشاب يف اختياره للمرأة هي:
دين  ذات  صاحلة  اختيارها  يريد  التي  املرأة  تكون  أن  أمهها  وهو  أ- 
املادي  بقسميه  احلجاب  أبرزها  من  والتي  احلنيف  الرشع  بأحكام  ملتزمة 
واملعنوي فإن من أهم أسباب سعادة الشاب املرأة الصاحلة ويدل عىل ذلك 

)1)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص27.
)2)  سورة الروم: آية21.

)3)  امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي: ج 16، ص412، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
ط1، 2006م.
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قول النبيF: )من سعادة املرء الزوجة الصاحلة()1).
ب- أن ال يْقرُص النظر عىل مجاهلا وذاهتا وحسب ويرتك النظر يف حال 
عائلتها ألن عائلة املرأة هلا األثر يف تغري بيت الرجل حاالً ومستقباًل، أما حاالً 
فألجل تأثر البنت بأخالق أهلها سلبًا أو اجيابًا أو وقوعها حتت ضغط تأثريهم 
 F التأثري عليه كبريًا، ولعله هلذا وغريه هنى النبي   هذا فيام إذا كان حجم 
من الزواج هبكذا مرأة حيث قال: )إياكم وخرضاء الدمن، قيل: يا رسول 

اهلل وما خرضاء الدمن؟ قال: املرأة احلسناء يف منبت السوء()2).
جـ- أن تكون املرأة ذات عقل وأدب فإّن هاتني الصفتني إذا وجدتا 
فيها قللتا من املشاكل التي يمكن أن تقع بينهام ألن املرأة العأقلة املؤدبة هي 
التي تعرف كيف تتعامل مع زوجها ألهنا تضع األشياء يف موضعها فال حيتاج 
الرجل معها كام يقول اإلمام الكاظم A يف احلديث املتقدم إىل األمر والنهي.
ءـ أن يكون الشاب حمبًا للمرأة التي يريد الزواج منها راغبًا فيها غري 
مكره عليها أو متأثر يف اختيارها ببعض العادات واألعراف االجتامعية فإن 

احلب أساس دوام العالقة الزوجية كام تقدم بيانه.
وخفض  اللني  من  احلسنة  النفسية  باألخالق  املرأة  تتحىل  أن  هـ- 
اجلناح وعدم الغضب فإن هذه األمور وغريها تساعد عىل بناء بيت تسوده 
نسائكم اخلمس،  املؤمننيA: )خري  أمري  قال  املحبة واحلنان واالستقرار، 
قيل: وما اخلمس؟ قال: اهلينة اللينة املؤاتية التي إذا غضب زوجها مل تكتحل 
بغمض حتى يرىض وإذا غاب عنها زوجها حفظته يف غيبته، فتلك عامل من 

عاّمل اهلل وعامل اهلل ال خييب()3).
)1)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص40.

)2)  املصدر نفسه: ج20، ص35.

)3)  املصدر نفسه: ج20، ص29.
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أفضل السرت الزواج:

قد يتصور الشاب أن إنشاء عالقات مع بعض الفتيات خارج نطاق 
الزواج بأي شكل كانت يمكن ان يسد حاجته اجلسدية والروحية ويمكن 

أن يوفر له االستقرار إال أن هذا توهم نتيجته عدة أسباب:
1- اجلهل بحقيقة الزواج وحقيقة غريه من العالقات املرفوضة رشعًا.

2- إطالق العنان للقوى الغريزية وعدم حمأولة كبحها وهتذيبها بام يناسبها.
كيفية  له  وحيدد  القوى  هذه  له  ينظم  الذي  الديني  الوازع  غياب   -3

استخدامها.
وصفهام  واملرأة  الرجل  عالقة  عن  حتدث  حينام  الكريم  القرآن  فإن 
بوصف رائع ومجيل وبنّي بأسلوب االستعارة حقيقة وجوهر هذه العالقة 
لباس  أن  فكام   ،(1(Q نَّ لَُّ لَِباٌس  َوَأنُتْم  لَُّكْم  لَِباٌس  Rُهنَّ  قال:  املقدسة حيث 
اإلنسان يسرته من اآلخرين ويقيه من كل يشء وكذلك يكون زينة له كذلك 
يف  الوقوع  من  ويمنعه  اآلخر  يسرت  منهام  وأحد  كل  واملرأة  الرجل  من  كل 
احلرام ويكون زينة له إذن ال قيمة وال رشعية ألي عالقة اال عالقة الزواج، 
ولو أدعي ان بعض العالقات نزية وال يشوهبا الشك والريب أو الوقوع يف 
احلرام قلنا إن كانت يف طريقها إىل الزواج فالنتيجة حسنة وإال فاالبتعاد عنها 
أسلم ألنه ال عنوان تنطوي حتته فيكون حملاًل هلا، فال خترت أيا الشاب وال 

حتب إال ما أحبه اهلل لك وهو الزواج.
بناء يف اإلسالم  F: )ما بني  الباقرA: قال رسول اهلل  قال اإلمام 

أحب إىل اهلل عز وجل من التزويج()2).

)1)  سورة البقرة:  آية 187.
)2)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص14.



خامسًا:

املؤمن كفؤ املؤمنة
االقرتان بني الرجل واملرأة عالقة اقتضتها طبيعة الرجل واملرأة املادية 
واملعنوية فكل وأحد منهام لديه ما يكمل اآلخر ويسد النقص الذي لديه، 
وهلذه العالقة أمهية عظيمة فهي فضاًل عن كوهنا سامهت وتساهم يف حفظ 
النوع اإلنساين فهي هلا الدور األسايس يف ترابط وانسجام املجتمعات البرشية 
التي  باألسباب  االهتامم  من  فالبّد  جمتمع  لكل  األساسية  النواة  باعتبارها 
من شأهنا أن تساعد عىل إجياد هذه العالقة وحمأولة توفري املناخ واألرضية 
التي تساعد عىل عطاءها وقد حأول اإلسالم جاهدًا القضاء عىل الرواسب 
اخلاطئة التي توارثتها املجتمعات من احلضارات القديمة اجتاه هذا النوع من 
العالقات وحمأولة هتذيبها وإن كانت مهمة ليست بالسهلة خاصة وإن جمتمع 
جمتمع  املحمدية-  الرسالة  انطالق  بداية  منه  كانت  –الذي  العربية  اجلزيرة 
قائم عىل العصبية القبلية الذي كان ينظر إىل املرأة نظرة اململوكة التي يترصف 
فيها كيف يشاء، ومن املسائل التي سّلط اإلسالم الضوء عليها يف خصوص 
هذا اجلانب حتديد مبدأ التكافؤ بني الرجل واملرأة فإنه ملا كانت املجتمعات 
يف ذلك الوقت قائمة عىل أساس التفاوت يف الطبقات االجتامعية وميز فئة 
الصعب عىل  باعتبارات خمتلفة كاملال واجلاه والسلطة كان من  عىل أخرى 
الشاب من أصحاب الطبقة العادية أن يتقدم خلطبة من هي أعىل منه طبقة 
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المتناع أهلها، ويف بعض األحيان يصل هذا االمتناع إىل حد أن تبقى البنت 
من دون زواج إىل آخر عمرها اال أن اإلسالم كس هذه القيود وأبطل كل 
 هذه األعراف الفاسدة برفعه مبدأ التكافؤ الذي يقول: املؤمن كفؤ املؤمنة،
فاملال واجلاه والسلطة أمور ال اعتبار هبا يف نظر الشارع يف قبال اإليامن الذي 
هو املقياس الذي عىل أساسه يقارن بني الرجل واملرأة ثم إن النبيF أخذ 
يطبق هذا القانون عمليًا بني املسلمني، والروايات التي تشري إىل هذه كثرية 
الرواية  الذي تذكر  نقترص عىل ذكر بعضها ولعل من أشهرها قصة جويرب 
عنه انه كان قصريًا دمياًم حمتاجًا عاريًا أسود: حيث رّق له النبي F فأمره 
أن يذهب خلطبة الدلفاء بنت زياد بن لبيد، الذي كان من أرشف بني بياضة 
حسبًا فزوجه إياها بعد ما رجع إىل النبي F فقال له: يا زياد جويرب مؤمن 
واملؤمن كفؤ املؤمنة واملسلم كفؤ املسلمة فزوجه يا زياد وال ترغب عنه)1) بل 
أن النبيF مل يفرق بني نفسه الرشيفة وبني أبسط الناس من املؤمنني وهو 
حلبيب الذي جعله عدياًل له، فعن اإلمام الصادق A أنه قال: أتى رجل 
النبي F فقال: يا رسول اهلل عندي مهرية العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي 
ابنتي قال: فقال قد قبلتها، قال: وأخرى يا رسول اهلل قال وما هي؟ قال: مل 
يرضب عليها صدع قط، قال: ال حاجة يل فيها ولكن زوجها من حلبيب 
قال فسقط ِرْجال الرجل مما دخله ثم أتى أمها فأخربها اخلرب فدخلها مثل 
ما دخله فسمعت اجلارية مقالته ورأت ما دخل أباها فقالت هلام: أرضيا ما 
ريض اهلل ورسوله يل، قال: فتسىل ذلك عنهام وأتى أبوها النبي F وأخربه 

اخلرب، فقال رسول اهلل F قد جعلت مهرها اجلنة..()2).

)1)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص 68.
)2)  املصدر نفسه: ج20، ص 69.
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والعادات  األعراف  نار  يطفيء  أن  استطاع  اإلسالم  أن  رغم  ولكن 
اجلأهلية التي تتقاطع مع األحكام اإلهلية سواء يف هذا اجلانب أو غريه إال 
ان بقيت هناك بعض اجلامر املسترتة بالرماد تتوقد يف نفوس البعض ممن مل 
الكثري  احلارض  الوقت  يف  فنرى  سليم  بشكل  اإلسالمي  الفكر  يستوعب 
من النساء بال زواج نتيجة هلذه االعتبارات التي تقف عائقًا أمام الفتاة غري 
ملتفتني إىل النتائج السلبية التي ترتتب عىل منع الفتاة من الزواج ولعل من 

أوضح النتائج املرتتبة عىل هذا املنع هي:
متلك  اخللقة  بأصل  املرأة  فإن  وإشاعته،  الفساد  عىل  اإلعانة   -1
أضعاف ما يمتلك الرجل من الغريزة حسب تقارير علامء الطب بل وظاهر 
أحاديث أهل البيتB)1) فإذا مل توظف هذه الغريزة يف الطرق املرشوعة ال 
يأمن عليها من اختاذ بعض الطرق اخلاطئة فإن النبيF يقول: )إذا جاءكم 
وفساد  األرض  يف  فتنة  تكن  تفعلوه  اال  فزوجوه  ودينه  خلقه  ترضون  من 
كبري()2). بل يفرتض باإلنسان املؤمن أن يفرح إذا جاءه خاطب البنته يتحىل 
باألخالق والتدين ألنه سوف يرضب عىل عورته سورًا آمنًا فإن اإلمام زين 
ثم  رداءه  له  اخته بسط  أو عىل   ابنته  أتاه ختنه عىل  )إذا  A كان  العابدين 

أجلسه ثم يقول: مرحبًا بمن كفى املؤنة وسرت العورة()3).
 وعن اإلمام الصادق A: )من سعادة املرأ ان ال تطمث ابنته يف بيته()4).
بتسعة  الرجل  عىل  املرأة  )فّضلت  يقول:   ،A اهلل  عبد  أبا  سمعت  قال:  بصري  أيب  عن    (1(
العاميل:  احلر  الشيعة،  وسائل  احلياء(  عليها  ألقى  وجل  عز  اهلل  ولكن  اللذة  من  وتسعني 

ج20، ص109.
)2)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص76.

)3) املصدر نفسه: ج20، ص65.
)4)  وسائل الشيعة، احلر العاميل: ج20، ص61.
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األمراض  بجملة من  وامليول  الغرائز  نتيجة كبت  املرأة  أصابة   -2  
النفسية والعصبية ويذهب علامء النفس إىل أن جذور األمراض النفسية تعود 
اىل الشعور باحلرمان وباألخص يف دائرة األمور الغريزية، والزواج كام يؤمن 
النفيس  املعنوي من االستقرار  اجلانب  يؤمن  الزوجني  املادي لكال  اجلانب 
والشعور باألمان والود واحلنان الذي ال تستطيع تأمينه أي عالقة أخرى غري 
عالقة الزوجية حتى عالقة األمومة واألبوة ولعل قول اهلل تعاىل: Rَوَجَعَل 
ًةQ)1) كام يشري إىل أن هذا اجلعل فيه فائدة بقاء النوع كذلك  ًة َوَرمْحَ َودَّ َبْينَُكم مَّ

فيه فائدة احلفاظ عىل التوازن واالستقرار والرتابط بني الزوجني.
من  اآلخرين  اجتاه  املرأة  لدى  املحببة  غري  الصفات  بعض  تولد   -3
قبيل احلسد والغرية التي هي أيضًا من نتائج الشعور باحلرمان بل عند بعض 

النساء تصل إىل حد العدوانية.
قد  األب  اجتاه  والكراهية  احلقد  من  حالة  ظهور  يف  يتسبب  قد   -4
تصل إىل حد العقوق ألهنا تنظر إىل أنه هو السبب يف حرماهنا من أحىل ُسنّة 
عها اهلل تعاىل وبالتايل حرماهنا من األمور املرتتبة عليها كاألمومة التي هي  رَشّ

حلم كل امرأة.
هذه مجلة من النتائج واآلثار الدنيوية املرتتبة عىل منع الفتاة من الزواج 
يرىض  تعاىل ال  اهلل  أن  بالوجدان  به  املقطوع  من  فإن  األخروية  اآلثار  وأما 
بسلب حقوق البنت والتي منها حق الزواج فاحراز األمن من عذابه سبحانه 
صعب خاصة إذا مل تكن البنت راضية عىل أبيها فإذن منع البنت من الزواج 

ليس باألمر السهل واهلنّي، وآثاره تالحق صاحبه إىل قربه.

)1)  سورة الروم: آية 21.



سادسًا:

عاشوراء ملهمة الشباب
أهنا  إال  مىض  قد  أنه  يفرتض  زمان  يف  وقعت  حادثة  عاشوراء    
صاحبت الزمان، ووقعت يف مكان يقال له كربالء إال أهنا جتاوزت حدود 
واقتبس  األفكار  مبادئها  اسُتلهم من  التي  االحرار  املكان، عاشوراء قضية 
من ضياءها األنوار، وهي األّم التي انجبت كل الثورات وغذهتا من عطاء 
وتقدم  ملل،  دون  من  تعطينا  زالت  وما  كانت  األبرار، عاشوراء  رجاالهتا 
لنا من الدروس والعرب ما نحتاج لتحسني العمل فهل يا ترى أحسنّا إليها 
كام أحسنت، وَبَرْرَنا هبا كام بّرت، ورعيناها بوصلنا كام حنّت ورّبت، فإن 
ان ال  منا  تريد  لنا،  تريد  تريد هلا بل  منا كام أعطتنا لكنها ال  تريد  عاشوراء 
التي قدموها  بيته وأصحابه، وال ننسى الدروس  A وأهل  ننسى احلسني 
لنا، وتريد منا أن ال ننسى الدماء التي سالت عىل ارض كربالء، وأن نعلم 

ملاذا سالت ومن أجل من.
 فإذن البد أن نفهم أن إحياء ذكرى عاشوراء هو ختليد ورفع للمبادئ 
املاضون  أدى  وقد  بنياهنا،  وأشاد   A احلسني  اإلمام  محلها  التي  والقيم 
من اآلباء واألجداد قسطًا كبريًا من حق هذه املهمة التي ألقيت عىل عاتق 
التي هي رشف ملن تقلدها، وهي  املؤمنني وما علينا إال إكامل هذه املسرية 
وإن كانت مهمة كل املؤمنني إال أهنا من قبل الشباب أجدر وآكد كٌل حسب 
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األحياء  مسألة  ألن  العظيمة  املهمة  هذه  يف  يشغله  أن  يمكن  الذي  الدور 
التعريف هبا من خالل قول الشعر، أو إنشاده، أو  هلا جوانب متعددة مثل 
تسخري القلم بالكتابة عنها ونرش معاملها يف أي نافذة من نوافذ الكتابة، أو 
إقامة املجالس املتعارفة والتي صار قوامها الوعظ واإلرشاد وبيان األحكام 
أوضح  هذه  ولعله  عليهم،  اهلل  صلوات  مصائبهم  طرح  جانب  إىل  اإلهلية 
مصاديق األحياء هلذه القضية وأبرزها والتي تتميز بميزة العمل اجلامعي من 
قبل املؤمنني فهي حتتاج إىل إعداد مشرتك للمجلس ولعل بعض األمور التي 
حيتاجها االعداد متوقف حتققها عىل رشحية الشباب املؤمن، إذن قد ُألقي عىل 
عاتق الشباب من أجل إحياء القضية احلسينية مهام وأدوار عديدة بعضها 
من  املؤمن  للشاب  بد  فال  والنشاط  للقوة  وبعضها  واللسان  للفكر  حيتاج 
الذي  الرشف  واعتزاز ألهنا وسام  بكل فخر  وتقبلها  املهمة  استيعاب هذه 

يفخر به يف الدنيا واآلخرة.
وليستحرض الشاب املؤمن دائاًم اهلدف السامي الذي دفعه هلذه اخلدمة 
ألن هذه اخلدمة هي امتداد لثورة اإلمام احلسني A وهي حفظ ونرش ملبادئها، 
 A احلسني  اإلمام  يدي  بني  استشهدوا  الذين  الشباب  كوكبة  أن   وليعلم 
من أهل بيته وأصحابه رغم صغر سن بعضهم كانوا يعلمون حجم قضية 
اإلمام احلسني A وأبعادها وأهنا قضية إحياء للدين وتطبيق لتعاليمه، وهي 
ثورة ضد الظلم واالضطهاد وضد الفسق واالنحالل، فهم يعلمون بمقام 
إمامهم اإلهلي فبذلوا له مهج النفوس فهم بحق كانوا عىل مستوى عاٍل من 
للشاب  فالبد  العظيمة  املنازل  هبذه  يفوزون  جعلهم  مما  واإلدراك  الوعي 
أن يضع دائاًم أمام عينيه صور ومواقف هذه الكوكبة العظيمة من الشباب 
A احلسني  اإلمام  ألبيه  قاهلا  التي  الرائعة  املقولة  صاحب  األكرب   كعيل 
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إليه  والذي  بىل  قال:  احلق،  عىل  لسنا  أو  أيب  )يا  بينهام:  جرى  حديث  بعد 
ابن  القاسم  نبايل أن نموت حمقني()1). وموقف  إذن ال  العباد. قال:  مرجع 
اإلمام احلسن السبط A هذا الذي كان يف مقتبل شبابه إال أنه فاق الكهول 
يف وعيه وبصريته، وموقف الشاب سعيد بن مرة التميمي ذلك األنصاري 
فرتك  بعرٍس  عهد  جديد  كان   فقد  البرصة  أهل  من  كان  والذي  العظيم 
عروسه يف البرصة والتحق بركب العشق والوالء ركب سيد الشهداء اإلمام 
احلسني A تاركًا الدنيا وزخارفها وراء ظهره وفاحتًا ذراعيه للخلود حتى 
أنه رضوان اهلل عليه حينام أراد التجهز للخروج مل يدخل إىل داره ليأخذ سيفه 
وفرسه بل طلب من أّمه أن حترضمها له خمافة أن تقع عينه عىل زوجته وداره 
وأثاثه فُتفل عزيمته وتغريه حالوة أسباب البقاء، فإذن البد لكل شاب أن 
يؤدي دوره يف هذه القضية ويكمل ما بدأته هذه الكوكبة من الشباب، وجيدَّ 
السامي  العطاء  الشعرية ذات  إبقاء هذه  يستطيع من أجل  ما  تقديم كل  يف 

فيكون قدوة ومثاالً ألبناءه واألجيال الالحقة إن شاء اهلل تعاىل.
احلشد الشعيب مثرة شعرية عاشوراء

 إن من األمور التي أصبحت واضحة وجلية لدى الكل، أن شعرية 
اجتاه  وتثقيفهم  الشباب  توعية  يف  األبرز  الدور  هلا  زال  وما  كان  عاشوراء 
القضايا املصريية التي تواجه الدين واألمة اإلسالمية، وهلا الدور األكرب يف 
التي تعصف باألمة اإلسالمية  تعبئتهم وحتشيدهم للوقوف بوجه املخاطر 
فإنه بعد فتوى املرجعية العليا يف النجف األرشف باجلهاد ضد أعداء الدين 
نالحظ أن شباب احلشد الشعبي رسموا - يف املعارك التي خيوضوهنا ضد 

)1)  لواعج االشجان، السيد حمسن األمني: ص98.
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املجاميع االرهابية التي هي آالت أعداء الدين- صورًا مستوحاة من صور 
كربالء فقد َطّبقوا الدروس التي طاملا تعلموها من كربالء ومواقف كربالء 
تلك الدروس التي رسمها هلم سيد الشهداء اإلمام احلسني A وأهل بيته 
وأصحابه  صلوات اهلل عليهم، ولو أردنا أن نتحدث عن مواقف وبطوالت 
الشباب من أبناء احلشد الشعبي لطال بنا املقام ألهنا كثرية ومتنوعة وقريبة 

إىل حدٍّ كبري من مواقف أصحاب اإلمام احلسني A يوم عاشوراء.
 لقد نقل يل أحد املجاهدين عن موقف لشاب يف ساحة املعركة شاهده 
األعداء  مع  املواجهة  أثناء  املجاهدين  الشباب  أحد  أصيب  يقول:  بعينه، 
بجروح بليغة وهو مع ذلك قابض عىل بندقيته يقاتل وملا رأى رفاقه حالته 
أرادوا أن يأخذوا منه السالح وحيملوه فلم يرَض بذلك وظل يوأصل القتال 
وهو عىل هذه احلالة، ويروى أن أحد الشباب ترك عروسه والتحق بجبهات 
القتال ومل يمِض عىل زواجه اال ثالثة أيام، وآخر يتصل به أبوه هاتفيًا ويقول 
له ولدي ال تنسحب من املعركة فإين ال أرىض عنك إذا انسحبت وتركت 
القتال هذه هي آثار الدروس التي تلقاها شبابنا يف مدرسة الشعائر احلسينية 
األبطال ويستفيدوا من مواقفهم  يفخروا هبؤالء  أن  الشباب  بباقي  وحري 
البطولية النابعة عن صدق اإليامن والعقيدة والوالء للدين واملرجعية الدينية 
ُيثّبت أقدامهم ويسدد رميتهم ويمأل قلوهبم حبًا للدين  نسأل اهلل تعاىل أن 

ويرزقهم النرص املبني إنه سميع الدعاء.



سابعًا:

الشباب املسلم وشراك املضلني
نظر  يف  مقدسة  كانت  مهام  الفكرية  واملتبنيات  الدينية  املعتقدات  إن 
أصحاهبا وراسخة يف قلوهبم إال أنه يمكن لبعض األشخاص زعزعة اإليامن 
هبا بحيث يؤدي إىل التشكيك هبا وذلك من خالل االحتيال عىل أصحاهبا 
الفكر  أو  الدين  ذلك  يف  للثغرات  وجود  وإيام  للتناقضات  صورٍة  برسم 
وهذا  ملتبنياهتم  ونبذهم  معتقداهتم  عن  أنحرافهم  إىل  النهاية  يف  يؤدي  مما 
اليهودية  من  اإلسالم  عىل  السابقة  الساموية  الديانات  أصحاب  به  وقع  ما 
والنرصانية، فإن دين اليهود والنصارى مرَّ بمحأوالت عديدة ومتعاقبة من 
أجل حمومها أو هتوينهام يف نظر املعتنقني هلام مما جعلتهام جمرد شكل وصورة 
األحكام  دين  من  لديم  الدين  فتحول  أصحاهبا  نظر  يف  املحتوى  فارغة 
واألوامر اإلهلية الذي يعالج كل صغرية وكبرية يف حياهتم إىل دين يقوم عىل 
بعض الطقوس الشكلية التي ال تكشف إال عن جمرد االنتامء وهذه النتيجة 
نتيجة  أو شخصني بل هي  تأثري شخص  نتيجة  أو  يوم وليلة  مل تكن وليدة 
مّرت بعقود متعاقبة ومن قبل أشخاص ُكثر هلم غايات وأهداف خمتلفة من 
البعض خيطط لإلسالم من أجل  بدأ  شخص ألخر وبمثل هذه األساليب 
زعزعة املسلمني عن معتقداهتم ومبادئهم التي هم عليها، ومن الطبيعي أن 
أي  أو  مكان  أي  من  العظيم  الكيان  هذا  أصحاب  إىل  يأيت  ال  البعض  هذا 
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جانب كان وإنام يأتيه من اجلانب اللني والسلس ومنه ينفذ إىل الكل، وبام أن 
رشحية الشباب هم أكثر تأّثرًا وقابلية لتقبل األفكار –باعتبارهم ورقة بيضاء 
يمكن ترويضهم من دون تكلف وعناء- عمدوا إىل هذه الرشحية التي مثل 

جزء من هذا الكيان لتحقيق غاياهتم.
طريق صنع الشخصية:

 وقبل أن نتكلم عن األساليب التي يتبعوهنا يف رصف الشباب عن دين 
اإلسالم ال بأس أن نشري إىل بعض الطرق اخلبيثة التي كانوا يسلكوهنا للنفوذ 
التي تنقل أفكارهم إىل الشاب املسلم ومن  إىل عقول الشباب أي الوسيلة 
إجياد  إىل  يعمدون  بذلك أهنم  الشخصية« واملراد  الطرق »طريق صنع  هذه 
الدينية تكون مؤهلة لإلنخداع  شخصية مسلمة وربام تكون من األوساط 
يف  أنجح  كان  املحيط  لون  إىل  أقرب  كان  كلام  الفخ  ألن  معهم  التعاون  أو 
ويدعموهنا  عظيمة  ومكانة  منزلة  هلا  جيعلوا  أن  حيأولون  ثم  االصطياد، 
بكل الوسائل التي مكنها من نرش ما يريدون ثم من خالهلا يستطيعون أن 
يتوأصلوا مع الشباب املسلم، وإن املتتبع حلال هؤالء جيدهم: بني منخدع ال 
يعي ما يقوم به، وبني من سحره اجلاه واملال الذي أحيط به من كل جانب، 
وبني من توهم أنه مسلوب احلقوق وأن استحقاقه أكرب ما هو عليه فنقم عىل 

املحيط الذي يعيش معه فصار يصب غضبه عىل الدين.
 أما يف خصوص األساليب التي يتبعها هذا البعض من أجل زعزعة 
ثوابت  ينال  قسم  قسمني:  إىل  تقسيمها  فيمكن  بدينه  املسلم  الشاب  إيامن 
والنبوة  والقرآن،  املعاد،  من  الدين  أساسيات  قل  أو  اإلسالمي  الدين 
واإلمامة وقسم ينال األحكام والتعاليم التي فرضها اهلل تعاىل عىل املكلفني 
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وسنحأول أن نمر عىل بعضها إمجاالً.
الثواب والعقاب وعالقتهما بالعدل اإلهلي:

ع وُمنظِّر فال   إن قانون الثواب والعقاب أصبح أمرًا بدييًا لكل ُمرشِّ
جتد حكومة ما مهام كانت توجهاهتا الدينية والفكرية إال ويف دستورها هذا 
هذا  فإن  الفوىض  وإهناء  النظام  عىل  املحافظة  ألجل  إال  ذلك  وما  القانون 
القانون قد تسامل عليه مجيع العقالء يف كل العصور ويف مجيع بقاع العامل وهو 
ال يشذ عن العدل الذي هو ضّد الظلم بل هو موافق للحكمة، وملا كانت 
الرشائع الساموية فيها أوامر ونواهي اهلدف منها تنظيم حياة املجتمعات كان 
املحافظة عىل حتقيق  بارز ألجل  القانون دور  يكون هلذا  أن  الرضوري  من 
أو  القانون  هلذا  وجود  دون  من  ونواهي  أوامر  هناك  كان  ولو  االنضباط، 
من دون تفعيل له لتامدى العباد يف امتثال ما يراد منهم إال أننا نرى البعض 
ينكر ان يكون هناك عقاب أخروي عىل خمالفة األوامر بحجة ان هذا خالف 
العدل اإلهلي وقد يتسائل شخٌص عن الغاية التي ألجلها أنكر هذا البعض 
العقاب األخروي وعن دليله يف ذلك فنقول له: إن الغاية إن كانت تنزيه اهلل 
القانون تسامل عليه  إليه من أن هذا  انتهينا  تعاىل عام ينقصه فهي مردودة بام 
كل العقالء واهلل سبحانه وتعاىل سيدهم بل إن آياته رصحت بثبوت ذلك يف 
كتابه العزيز ومن ذلك قوله تعاىل: Rَبَل َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخطِيَئُتُه 
ْت َمَواِزينُُه  َفُأْوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَنQ)1)، وقوله: Rَوَمْن َخفَّ
القانون  هذا  فإذن   .(2(Qَخالُِدوَن َجَهنََّم  ِف  َأنُفَسُهْم  وا  َخِسُ الَِّذيَن  َفُأْوَلئَِك 

)1)  سورة البقرة: آية 81.
)2)  سورة املؤمنون: آية 103.
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ليس خالف العدل.
 وإن كانت الغاية من ذلك العباد فكل العقالء مطبقون عىل أن القول 
فإذن  القوانني  وخمالفة  املحرمات  الرتكاب  الدافع  يعطي  العقاب  بإنكار 
اإلنكار يرضهم وال ينفعهم، بل ال كالم أنه ال غاية تذكر وراء هذا اإلنكار 
والقول به إال إفساد الشباب وإلقائهم يف مزالق الشيطان، ثم إهنم مل يذكروا 
دلياًل هلذه الدعوة سوى نفس الدعوة التي هي: إن الوعد بالعقاب خالف 
العدل، وقد انتهينا إىل أنه مطابق للعدل بل هو عني العدل لتسامل كل العقالء 

عىل ذلك.
دميومة إعجاز القرآن الكريم:

إن القارئ آليات القرآن الكريم حتى لو كان من غري املسلمني بعد 
قراءته ال بد أن ينتهي إىل أن هذا الكتاب هو كتاب هداية وتربية وهو يعالج 
أكثر القضايا التي ختص املجتمع سواء عىل مستوى الفرد أو اجلامعة وبام أن 
القرآن الكريم ال يكاد خيلو منه منزل من منازل املسلمني وهو يتىل يف كل آٍن 
أمينة  درع  وآياته  املؤمن  لإلنسان  مصاحب  دائاًم  فهو  واملحافل  املساجد  يف 
لكل مسلم عن ان ينزلق يف مهاوي الشيطان كل هذا جعل أعداء اإلسالم 
يمكن  كذبة  إجياد  يف  أنفسهم  فأتعبوا  املسلمني  أعني  يف  توهينه  يف  يفكرون 
أن  أعينهم وحرصوا عىل  الكريم من  القرآن  لُيسقطوا  تنطيل عىل شبابنا  أن 
تكون ماكرة، فهم مل يقولوا مثاًل أنه ليس كتاب هداية، ألن هذا مدفوع بأدنى 
تأمل يف آياته، ومل يقولوا إن ما فيه كذب ألن هذا يكذبه حتى غري املسلمني 
قالوا  وإنام  القرآن،  يف  ذكرها  جاء  التي  واألحداث  القصص  أكثر  لتواتر 
القرآين  يعلمون كنه اإلعجاز  الشباب ال  أكثر  أن  لعلمهم  ليس بمعجز  إنه 
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ألن معرفته حتتاج إىل العلم بأساليب العربية من النحو والرصف والبالغة 
فأخذوا يصورون هلم أنه يمكن لكل إنسان عريب أن يأيت بمثل القرآن وان 
هناك بعض آياته ليس فيها مواطن بالغة إذا ما قورنت ببعض الكالم العريب 
ومدعني أن بعض آياته واضحة املعنى ال حتتاج يف فهمها إىل تأمل، واحلقيقة 
العربية  البالغة  وأساليب  مبادئ  بيان  إىل  األكاذيب حيتاج  مثل هذه  رّد  أن 
البيان:  جممع  تفسري  مقدمة  يف  البالغي  جواد  حممد  الشيخ  يقول  ذلك  ويف 
وتفننها  العربية  البالغة  أنحاء  أرقى  عىل  مبنى  الكريم  القرآن  أن  خيفى  »ال 
بركة  يف  األمم  اشرتاك  بعد  ولكن  والكناية..  واالستعارة  املجاز  بمحاسن 
غري  يف  بالتجنيد  العرب  وتفرق  األمم  من  العرب  جزيرة  وامتالء  اإلسالم 
مزايا  وَتبّدلت  الناس  عامة  يف  العريب  الكالم  أسلوب  تغري  العربية  البالد 
وذلك  العامة  يف  غريبًا  املأنوس  ذلك  فعاد  املحاورات  وأساليب  الكالم 
الطبيعي الغريزي حيتاج يف معرفته إىل ممارسة التطبع وكلفة التعلم والتدرب 

يف اللغة العربية وأدهبا عىل النهج السوي«)1). 
كذلك  فصيح  كالم  فنقول  الكالم  هبا  يوصف  كام  الفصاحة  إن  ثم 
توصف هبا الكلمة فتقول كلمة فصيحة، ثم إن البالغة معرفتها متوقفة عىل 
معرفة الفصاحة لكوهنا مأخوذة يف تعريفها ولكل منها رشوط ختصه ذكرها 
علامء البالغة يف مصنفاهتم)2) فإذا كانت بعض آياته واضحة املعنى وسهلة 
وال  وحشية  بالفاظ  ليست  ألهنا  بالغتها  عىل  دليل  أدل  فهذا  اللسان  عىل 
غريبة وال حروفها متقاربة املخارج حتى تكون صعبة النطق فإذن سهولتها 
وشدة وضوحها من اخلصائص البالغية التي يوصف هبا الكالم وحتى ال 

)1)  جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: ج1، ص38.
)2)  راجع رشح املخترص، التفتازاين:  18.
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نذهب بعيدًا نقول ان القرآن الكريم كان معجزة النبي Fويبقى كذلك ما 
دام للقارئه معرفة بأساليب العرب يف الكالم بل إن القرآن وأساليبه البالغية 
املرتبة  أنه يف  العلمية والكل يسلم  العلمية يف اجلامعات واملعاهد  املادة  هو 
العليا يف البالغة حتى غري املسلمني فإذن ال بد لشبابنا أن يلتفتوا ملثل هذه 

اخلدعة ويعلموا حجم اخلطر الذي تسببه عىل دينهم ومعتقداهتم.



ثامنًا:

وما حممد إال رسول
إن الذي يؤمن باهلل تعاىل وبأنه حكيم عادل البد أن ينتهي إىل أن اهلل 
تعاىل ال يرتك عباده من دون أن ينّصب عليهم من يرشدهم إىل أوامره ونواهيه 
من باب اللطف بعباده حتى ال تفوهتم املصلحة وال يقعوا يف املفسدة، ألجل 
واالستعداد  األهلية  فيهم  وجد  أشخاصًا  املهمة  هلذه  سبحانه  نّصب  ذلك 
لتحّمل هذه املسؤولية وجعل بينه وبينهم وسائطًا من خالهلا يتوصلون إىل 
 A مراده سبحانه، ومن أوضح هذه الوسائط هي الوحي عن طريق جربائيل
وهي واسطة اشرتك هبا أكثر األنبياء B وباخلصوص أويل العزم وأبرزهم 
نبينا األكرم حممد F وهذا األمر ال خيتلف عليه اثنان إىل زمان بدأت تظهر 
بعض األصوات احلق تنادي بخالف هذه احلقيقة مدعني أن ما كان يصدر 
عن النبي من تعاليم وأحكام هو نتيجة إيامنه القوي باهلل تعاىل وحّبه الشديد 
له، وإن ما كان يتلوه من القرآن الكريم بام فيه من قصص وأحداث هو نتيجة 

ما كان يقرأه من الكتب الساموية السابقة كالتوراة واألنجيل.
 ويف مقام الرد عىل هذا نقول: إن هذه جمرد دعوى بال دليل ولو كان 
مطلوبنا  ثبت  فقد  بالقرآن  استدل  فإن  والعقل،  القرآن  يعدو  فال  دليل  ثمة 
F عن طريق الوحي  وهو أن القرآن الكريم كالم اهلل تعاىل جاء به النبي 

اإلهلي ولو مل يكن كذلك ملا جاز أن جيعله اخلصم دلياًل.
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عن  القرآن  جميء  ألن  البطالن  واضح  فهو  العقل  دليلهم  كان  وإن   
طريق الوحي ليس من األمور املستحيلة حتى تنفى برضورة العقل، بل هو 
التواتر  يكفينا  أنه  عىل  حمذور،  أي  يستلزم  ال  ووقوعها  املمكنة  األمور  من 
يف خصوص هذه املسألة بل أصبحت من الرضوريات. وأما يف خصوص 
جزء الدعوى الثاين وهو أنه F تعلم ما جاء يف التوراة واألنجيل ثم سطره 
يف القرآن الكريم فهي دعوى عارية عن الصحة أيضًا ومفتقرة إىل دليل بل 
الدليل عىل خالفها فإن أكثر اليهود والنصارى حينام سمعوا وحي اهلل تعاىل 
 F بالنبي  أذعنوا وآمنوا  تتعلق هبم وبأسالفهم  التي  يف خصوص األمور 

وهم أعرف باملقلد لدينهم من غريه.
إن كالم املدعي يستلزم إثبات يشء كان إثباته بالنسبة إليه ترجيح بال 
التوراة  بأن  اعرتافه  اليشء هو  الديانات، وهذا  لكل  منكرًا  كان  إذا  مرجح 
واألنجيل من اهلل تعاىل أو يستلزم أنه من املعتنقني لليهودية أو النرصانية فإن 
املتأمل يف كالمه يالحظ أنه صب جهده يف إنكار أن يكون هذا القرآن من 
قبل اهلل تعاىل أنزله عىل النبي F بواسطة الوحي، فهو إن كان ينكر أصل 
اإلحياء فال بد أن ينكر كل كتاب ساموي، وإن كان يعرتف به ويقول إّن ما 
جاء به النبي F هو ما تعلمه من التوراة واألنجيل فهو ترجيح بال مرجح 
إال إذا قلنا هو منكر له من باب أنه معتنق، إّما لدين اليهود أو النصارى وإن 
كان كالمه ال يستفاد منه ذلك فإذن هي جمرد أكاذيب ودعاوى باطلة هدفها 
تضليل املسلمني وإبعادهم عن دينهم، والطعن بكل ما هو مقدس، وبعبارة 
من  تعلم   F النبي  أن  يدعي  فكيف  إحياء  كل  ينكر  كان  إذا  نقول  أخرى 
التوراة واالنجيل مها  بأن  يقّر  أنه  يستلزم  قوله هذا  فإّن  التوراة واالنجيل، 
إحياء من قبل اهلل تعاىل دون القرآن الكريم، وهذا ترجيح بال مرجح، نعم لو 
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قلنا إنه مؤمن هبام دون القرآن الكريم فهذا يلزم أنه معتنق ألحدمها إال أن 
هذا ال يستفاد من كلامته، فال يعدوا هذا الكالم من أن يكون ملجرد التضليل 

وحسب.
ثم إن صاحب هذه الفرية أراد من وراء ذلك أن حيقق أمرين: األول: 
يرجع إىل النبي F، والثاين: يرجع إىل القرآن الكريم، أما األول فإنه يريد 
به إنكار نبوة اخلاتم F، وتصوير النبي F بأنه جمرد رجل صالح حيب اهلل 
تعاىل، وأما الثاين: فإنه يريد به إنكار كون الكتاب العزيز من اهلل تعاىل، ولو 
تأملنا يف هذا مليًا لوجدنا أن هذا الكالم يصب يف مصالح أعداء اإلسالم 
الذين مّههم إنكار نبوة نبينا صىل اهلل عليه وآله وإنكار كون القرآن الكريم 
من اهلل تعاىل، وهذا اليشء بالغ اخلطورة فالبد لشبابنا أن يلتفتوا ملا حياك هلم 
من أجل طمس معامل دينهم وحيذروا من األصوات املزورة للحقائق بحجج 
وأن  الساذجة،  البسيطة  العقول  إال أصحاب  تستقطب  واهية ال  وأكاذيب 

يكونوا أحرص الناس يف الذب عن دينهم وثوابتهم.





تاسعًا:

األحكام الشرعية ومشوهلا جلميع البشر
تكن  مل   F حممد  األكرم  النبي  هبا  ُأرسل  التي  تعاىل  اهلل  رشيعة  إن 
هي  وإنام  أخرى  دون  طائفة  أو  بجامعة  خمتصة  رشيعة  األيام  من  يوم   يف 
رشيعة عامة لكل مكّلف، فكل إنسان عأقل بالغ يتوجه إليه اخلطاب اإلهلي 
بوجوب اإليامن برسالة النبي حممد F وااللتزام بأحكامها، وإيامن املسلمني 
كام  هبا  مشمول  غري  غريهم  أن  يعني  ال  هلا  وإتياهنم  الرشعية  باألحكام 
F يتصوره بعض املشككني ويصفها أهنا من خمتصات املسلمني، فإن النبي 
إن  يقال  حتى  إليهم  ُأرسل  ثم  ومن  مسلمون  هناك  يكن  مل  ُبعث  حينام 
تكن  مل   F بعثِته، ودعوته  بعد  املسلمون وجدوا  بل  األحكام خاصة هبم 
مقترصة عىل قومية دون أخرى وال عىل أصحاب ديانة خاصة دون سواها 
بل دعوته كانت عامة لكل البرش يف مجيع بقاع األرض، وهذا ال حيتاج يف 
إثباته أكثر من الرجوع إىل آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل: Rَوَما َأْرَسْلنَاَك 
وكذلك   (1(Qَيْعَلُموَن َل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  َوَنِذيًرا  َبِشرًيا  لِّلنَّاِس  ًة  َكافَّ إِلَّ 
بالرجوع إىل كتب التاريخ التي حتدثت عن تلك الفرتة الزمنية، ثم إن هذه 
تعاىل  اهلل  رشعها  إهلية  رشيعة  هي  وتعاليم  أحكام  من  تشمله  بام  الرشيعة 
ملصلحة العباد، وهي ال ختتص بتلك الفرتة الزمنية بل هي دائمة وممتدة إىل 

)1)  سورة سبأ: آية 28.
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بالصالة والصيام  العامل اآلن مكلف  إنسان يف هذا  تعاىل فكل  اهلل  أن يشاء 
واحلج والزكاة وباقي األحكام الرشعية كام كان أصحاب النبي F مكلفني 
هبا بال تفاوت وال اختالف وان حأول بعض أعوان الشيطان أن يصور أن 
هذه األحكام هي أحكام قديمة وجدت ألصحاب ذلك الزمان فقط، وأما 
ماكرًا  أسلوبًا  متبعًا  هبا  باإلتيان  ملزم  غري  فهو  احلارض  الوقت  يف  اإلنسان 
ببعض  استشهاده  خالل  من  وذلك  البسيطة،  العقول  بأصحاب  لإليقاع 
األحكام التي كانت تقتضيها ظروف وزمان ذلك العرص ثم ينتهي إىل نتيجة 
مفادها أن أحكام اهلل ليست دائمة كإتيانه بمسألة وجوب اهلجرة من مكة إىل 
 F املدينة، أو مسألة حرمة أن يرفع املسلمون أصواهتم فوق صوت النبي 
ا الَِّذيَن آَمنُوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت  َ املستفاد من قوله تعاىل: Rَيا َأيُّ
َبَط َأْعَمُلُكْم َوَأنُتْم َل  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأن َتْ النَّبِيِّ َوَل َتْ
َتْشُعُروَنQ)1)، فإن مثل هذه األحكام من خمتصات املسلمني يف ذلك العرص، 
لكن أين هي من الصالة والصيام واحلج والزكاة واألمر باملعروف والنهي 
أن  لنفسه  ريض  البعض  هذا  إن  ثم  اخللق،  ببقاء  باقية  هي  التي  املنكر  عن 
يكون قرينًا ومساعدًا للشيطان يف اإلغواء، وذلك من خالل سلوكه طرقًا 
تعاليم اإلسالم من  التضليل عن  الشباب يف رشاك  أخرى لالغواء وإيقاع 
قبيل ادعائه أنه ال داعي للقول إن هذه األحكام واجبة عىل العباد وإّن تاركها 
يستحق العقاب مدعيًا أن العبد إذا قام ببعض العبادات ألجل اخلوف من 
العقاب فال فضيلة تذكر له، وإن تركه للقتل والسقة يكون أفضل من إتيانه 
هلا، ولكن نقول هلذا البعض إن هذا الكالم البد أن ينطبق عىل املحرمات 
أيضًا حذو القذة بالقذة فإذا ترك اإلنسان القتل والسقة خوفًا من العقوبة 

)1)  سورة احلجرات: آية 2.
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هلا  برتكه  حتققت  احلرمة  ترشيع  من  الغاية  أن  واحلال  له،  تذكر  فضيلة  فال 
فإننا قلنا إن األحكام تابعة للمصالح واملفاسد أي أن أوامر اهلل تعاىل البد 
ألجل  رشعت  وتعاىل  سبحانه  ونواهيه  العبد،  عىل  تعود  مصلحة  من  فيها 
وجود مفسدة يف الفعل املنهي عنه، والذي يريده اهلل تعاىل هو إجياد الفعل يف 
األوامر وعدم إجياده يف النواهي فإّن هذه هي الغاية األوىل واألساسية من 
ذلك فلو أن سائق سيارة توقف ألجل إشارة املرور احلمراء الدالة عىل لزوم 
التوقف ألجل أنه مؤمن برضورة احرتام القانون، وأن سائقًا آخر توقف ال 
ألجل ذلك بل خلوفه من العقاب عىل املخالفة فإنه عىل كال احلالتني أحرزنا 
حتقيق املصلحة وهي سالمة الناس من خطر املخالفة، نعم كون الفعل البد 
فيه من الرغبة واملحبوبية فهذا يشء ثاٍن وعليه يرتتب مقدار الثواب وبه حتدد 
الدرجات واملنازل، أضف إىل أن مدارك ومستويات الناس العلمية متفاوتة 
وليس الكل يدرك حقائق األشياء ويقف عىل حماسنها ويفعلها ألجل حسنها 
الذايت وهذا ال يرض يف أصل احلكم ومنشأ تأسيسه واليشء املهم الذي البد 
من التنبيه عليه هو لو أن شخصًا قيل له إذا كانت لك رغبة وشوق يف إجياد 
هذا الفعل فأفعله وإال فرتكه أوىل، فام يكون حاله اجتاه هذا الفعل؟ ال كالم 
والكالم  األسلوب  وهذا  ورغبة  إرادة  له  تكن  مل  إذا  فعله  عىل  ُيقدم  ال  أنه 
مؤداه احلث والتشجيع عىل ترك أوامر اهلل تعاىل ولكن بأسلوب ماكر، فإنه 
ليس كل ما يريده اهلل تعاىل جيوز لنا تركه إذا مل تتعلق إرادتنا به ألن أحكام 
اهلل تعاىل ليست عىل نسق وأحد بل هي من ناحية االلزام وعدمه متفاوتة، 
للعبد  حيق  ال  الزاميان  حكامن  ومها  باحلرمة  أو  بالوجوب  تتصف  فبعضها 
التي  االباحة وهي  أو  الكراهة  أو  باالستحباب  تتصف  خمالفتهام، وبضعها 
جيوز للعبد االختيار يف فعلها وتركها، أما بال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر كام 
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يف املباح أو برتجيح الفعل كام يف املستحب أو برتجيح الرتك كام يف املكروه، 
والصالة الواجبة والصوم الواجب مثاًل ال حيق للمكلف االختيار يف تركهام 

وإن كان يف نفسه عدم إرادة ورغبة، وهذا هو عني األمر الواجب.



عاشرًا:

 الفقهاء أمناء على شريعة اهلل تعاىل
من  لعباده  اهلل  رشع  »ما  كل  هي  اللغة  كتب  يف  جاء  كام  الرشيعة 

الدين«)1).
 أي كل ما سنّه اهلل تعاىل هلم من أحكام، ويف االصطالح هي جمموعة 
بأفعاهلم  ترتبط  كافة،  اخللق  إىل  تعاىل  اهلل  قبل  من  صادرة  ونواهيغ  أوامر 
وأقواهلم وكل ما يقومون به سواء ما يرجع إىل الفرد نفسه وعالقته باهلل تعاىل 
أو إليه مع مالحظة املحيط  الذي يعيش معه كاألرسة واملدينة والدولة مع 
مالحظة املصالح واملفاسد الراجعة إىل اخللق يف إصدار األوامر والنواهي، 
والواسطة التي من خالهلا يتلقى الناس هذه األوامر والنواهي هي األنبياء 
عامة  تكون  طبيعتها  يف  والرشيعة  عليهم(،  اهلل  )صلوات  واألئمة  والرسل 
املكانية  بالشمولية  تتصف  فهي  الزمان  ناحية  من  وممتدة  املكان  ناحية  من 
 A والزمانية ما مل تأت رشيعة أخرى تنسخها فإن رشيعة نبي اهلل موسى 
كانت عامة جلميع اخللق يف ذلك الوقت ومستمرة إىل أن جاءت رشيعة نبي 
نبينا  رشيعة  جاءت  أن  إىل  وشاملة  عامة  كانت  أيضًا  وهي   A عيسى  اهلل 
حممد F ونسختها حتى صارت شاملة لكل اخللق وجلميع العصور، ألهنا 
التي  ببقاء اخللق واألحكام  باقية  خامة الرساالت فرشيعة اإلسالم رشيعة 
كانت مفرتضة عىل املسلمني يف زمن النبي F هي نفسها مفرتضة علينا إال 

)1)  خمتار الصحاح، الرازي: ص335.
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بعض األحكام التي كانت خاصة هبم يف ذلك العرص، وقد تقدم بيان ذلك 
يف مناسبة سابقة، وأحكام اهلل تعاىل ثابتة ال تتغري بتغري األحوال واألزمان 
فاحلج مثاًل واجب عىل املسلمني منذ الصدر األول لإلسالم إىل يومنا هذا 
بنفس الكيفية ونفس الرشوط، وهكذا حال الصالة والصيام وبقية األحكام.
يتعارض  ال  سابقًا  عليه  هو  ما  عىل  العامل  وتغري  العلمي  والتقدم 
ان  بحجة  الدين  عن  املنحرفني  بعض  يدعيه  صار  كام  تعاىل  اهلل  أحكام  مع 
الناس  وخيوفون  الفقهاء  هبا  يتمسك  زال  ما  قديمة  أحكام  األحكام  هذه 
أّن  مّدعيًا  الفقهاء  برشيعة  يسميها  أن  لنفسه  البعض  َجّوز  حتى  بمخالفتها 
رشيعة اهلل تعاىل رشيعة متغرية بتغري األزمان، وال نعلم ما يريد بالتغيري أو 
للقطع  مردود  فهو  جديدة  أحكام  ترشيع  رضورة  يقصد  كان  فإن  التجدد 
الساموية، وإن كان يقصد ترك  الرساالت  الرسالة املحمدية هي خامة  بأن 
األحكام والتعاليم اإلهلية املقطوع شموهلا لنا فهو مطالب بأن يأتينا بأحكام 
غريها، فإن كانت األحكام التي يأيت هبا من عند نفسه فهي ال تسمى أحكامًا 
رشعية، والقوانني الوضعية التي تضعها كل دولة لتنظيم شؤون مواطنيها ال 
تسمى أحكامًا رشعية ألن األحكام الرشعية هي خصوص األحكام الراجعة 
إىل الدين، والقوانني والنظم كلها أحكام وضعية ُتنّظم شؤون املجتمعات، 

وهي مامل تتعارض مع أحكام اهلل تعاىل ال إشكال فيها يف نظر الرشع. 
والذي يثري االستغراب إرصار البعض عىل إنكار أحكام وتعاليم اهلل 
لإلنسان  قلنا  فإذا  املجتمعات،  وحياة  طبيعة  مع  تتعارض  ال  أهنا  مع  تعاىل 
االنكليزي أو الياباين أو اهلندي أو غريهم من باقي دول العامل: جتب عليك 
أو  العلمي  التقدم  حركة  استمرار  مع  يتعارض  احلكم  هذا  فهل  الصالة، 
يتعارض مع جانب اجتامعي أو سيايس أو أي جانب من جوانب احلياة، لو 
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تأملنا مليًا ال نجد هذا احلكم يتعارض مع هذا كله.
األحكام  عىل  االعرتاض  من  البعض  هذا  يستفيده  الذي  فام  إذن 
الرشعية وحمأولة إنكارها، وقبل أن نقف عىل األسباب احلقيقية التي دعت 
األسلوب  عىل  نقف  أن  البد  تعاىل  اهلل  وتعاليم  أحكام  إنكار  إىل  هؤالء 
والطريق امللتوي الذي اتبعوه يف ذلك وهو توجيه الطعن والتوهني صوب 
الفقهاء الذين حيملون رشيعة اهلل تعاىل بأن يصفون األحكام والتعاليم التي 
يستنبطوهنا من الكتاب والسنة املقطوع صدورها من اهلل تعاىل بأهنا رشيعة 

الفقهاء ويعنون بذلك ان هذه األحكام والتعاليم ليست من اهلل تعاىل.
وقد تقول: ملاذا يوجه هذا البعض سهامه نحو الفقهاء خاصة وليس 
املؤمنني  بأيدي  التي  األحكام  هذه  إن  يقولوا  أن  يسعهم  فإنه  األحكام  إىل 
ليست أحكام اهلل تعاىل من دون التعرض للفقهاء يف ذلك، نقول إن الغاية 
ال  املؤمنني  أن  يعلمون  كانوا  مّلا  لكن  يريدوهنا  التي  هذه  هي  كانت  وإن 
مدى  ويعلمون  الفقهاء  طريق  عن  اال  وتعاليمه  تعاىل  اهلل  أحكام  يأخذون 
تأثري علامئنا األعالم عىل الناس يف ذلك ملا هلم من املنزلة واملكانة يف قلوب 
املؤمنني واهلالة العظيمة يف نفوسهم ال بام هم أشخاص فقط بل بام هم محلة 
وحفظة لدين اهلل تعاىل، ألجل هذا كله عمد هذا البعض إىل أن يقطعوا عىل 

الناس الطرق واألسباب التي يتوصلون من خالهلا إىل أحكام اهلل تعاىل.
ثم إن األمر مل يصل إىل هذا احلد فقط بل أخذوا يتبعون طرقًا أخرى يف 
سبيل اضعاف دور الفقهاء يف املجتمعات املسلمة من خالل ادعائهم بعض 
الدعاوى الباطلة يف حقهم من قبيل ان الفقهاء جامدون عىل العلوم القديمة 
واالنثروبولوجية،  احلديثة  كالفلسفة  احلديثة  العلوم  عىل  انفتاحهم  وعدم 
فقط من دون  الفقهاء منصب عىل معرفة احلالل واحلرام  إن جهد  وقوهلم 
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هذه  من  ذلك  إىل  وما  املجتمع  هلا  يتعرض  التي  املهمة  للقضايا  التعرض 
الدعاوى.

إن كل منصف لو تأمل يف هذه الدعاوى ال يسعه إال أن حيكم بسذاجة 
مدعيها؛ ألهنا إما دعاوى مغلوطة أو كاذبة أّما يف خصوص الدعوى األوىل 
األوساط  يف  تدرس  التي  العلمية  املناهج  عىل  اطلع  من  كل  يكذهبا  فإنه 
احلوزوية عىل أن بعض العلوم ليست من خمتصات الفقيه، وهذا اليعد نقصًا 
فإننا ال نلزم الطبيب أن يكون عاملًا بعلم اهلندسة أو الفلسفة، ولو كان جأهاًل 
هبام ال يؤثر عىل مقامه ومنزلته بام هو طبيب، ألنه أصبح واضحًا أن لكل علم 
خاص استقاللية فتجد له علامء خمتصني وجامعات مستقلة بل بعض العلوم 

أصبح القسامه وفروعه استقاللية من حيث املختصني والدراسات.
فإذن عدم تعرض الفقهاء لبعض العلوم التي هلا من يقوم هبا ال يعد 
نقصًا فيهم؛ ألن هلم اختصاصهم وهو استنباط األحكام الرشعية ولغريهم 
اختصاصهم كل حسب علمه والفقيه إذا احتاج إىل بعض املسائل التي تتعلق 
بالعلوم األخرى يرجع فيها إىل املختصني يف ذلك العلم كعلم الطب مثاًل 
فإذن الفقيه يف بعض األحيان يعتمد عىل بعض العلامء يف العلوم األخرى يف 
تشخيص املوضوعات التي حتتاج إىل أحكام خاصة أو تأمني صغرى القياس 
يف بعض األحيان لتطبيقها عىل الكربيات التي هي يف الغالب وظيفة الفقيه، 
األخرى  العلوم  الفقهاء ألصحاب  احرتام  إن دل عىل يشء دل عىل  وهذا 

والوثوق هبم بام هم أهل اختصاص.
الفقهاء مقترصون  أن  الثانية وهي:  الدعوى  الرد عىل  أما خصوص 
التي ختص  التعرض للقضايا األخرى  عىل معرفة احلالل واحلرام من دون 
املجتمعات فنقول: متى كانت معرفة احلالل واحلرام عيبًا عند العقالء، وهي 
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مهمة كانت أوالً وبالذات مهمة األنبياء واألئمة )صلوات اهلل عليهم(، ومن 
ذلك قول نوح F لقومه حني رموه بالضاللة Rَقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِب َضاَلَلٌة 
ُغُكْم ِرَسالَِت َربِّ َوَأنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم  بِّ اْلَعامَلنَِي * ُأَبلِّ ن رَّ َوَلكِنِّي َرُسوٌل مِّ

.(1(Qِمَن اهللِّ َما لَ َتْعَلُموَن
 ثم بعد ذلك انيطت هذه املهمة بالعلامء الثقاة احلاملني لعلومهم، هذا 
أوالً، وثانيًا من قال إن علامئنا ليس هلم مساس بقضايا املجتمع فإهنا جمرد 
دعوى يكذهبا كل من راجع سري العلامء يف القضايا املصريية التي واجهت 
التي  الفرتة  عىل  نقترص  بل  بعيدًا  االمثلة  يف  نذهب  وال  اإلسالمية،  األمة 
أعقبت سقوط النظام يف العراق، فإن االستشهاد هبا ال يكلف القارئ جهدًا 
العراقيني  اجلاثم عىل صدور  النظام  اللحظة األوىل لسقوط  فإنه من  كبريًا، 
عن  ختتلف  ال  وغاياهتا  أهدافها  التي  العراق  إىل  االحتالل  قوات  وجميء 
أهداف الدول التي كانت حتتل البلدان اإلسالمية فإنه من تلك اللحظة حّثت 
املرجعية العليا يف النجف األرشف املتمثلة بسامحة آية اهلل العظمى السيد عيل 
احلسيني السيستاين )دام ظله( املؤمنني عىل كتابة الدستور ومن قبله انتخاب 
مجعية وطنية، وكان أكثر الشعب العراقي ال يعرف بعد الغاية واهلدف من 
إرصار السيد عىل ذلك حتى فهموا أن هذه اخلطوات كانت مهمة ورضورية 
ألهنا اخلطوة األوىل ألن حيكم الشعب نفسه بنفسه، وهي أيضًا بداية إلهناء 
االحتالل وانقاذ العراق من القيود والعقوبات التي كانت مفروضة عليه، 
بلدًا  العراق  صار  حتى  يتحقق،  أن  املرجعية  أرادته  ما  لكل  ُقّدر  وبالفعل 
الذي  التقدم  هذا  أن  اال  واخلارجي  الداخيل  املستوى  عىل  كاملة  سيادة  ذا 
دوامة  دوامة جديدة، وهي  أوقعوه يف  يرق ألعدائه حتى  مل  العراق  أحرزه 

)1)  سورة األعراف: اآلية 62-61.
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االرهاب املتمثل بتنظيامت ومسميات خمتلفة كان آخرها تنظيم داعش الذي 
كاد أن يعصف هبذا البلد لوال تدخل املرجعية وإصدارها الفتوى التارخيية 
باجلهاد التي لوالها ملا كان  ألهل هذا البلد باقية، ثم إن األمر مل يقترص عىل 
مفأصل  لكل  واملشورة  النصح  إبداء  اىل  تعداه  بل  فحسب  الفتوى  إصدار 
حتى  وجوده  حتتاج  التي  املواضع  كل  يف  ُيرى  الدين  رجل  فصار  الدولة، 
كل  الطاهر،  بدمه  الوطن  أرض  سقى  قد  بعضهم  بل  اجلهاد،  ساحات  يف 
ذلك شعورًا منهم باملسؤولية اجتاه الدين والوطن بل لو اطلع املنصف عىل 
الكلامت واخلطابات الصادرة عن ممثل املرجعية العليا يف كربالء أثناء خطب 
اجلمعة لرأى أن املرجعية هتتم بكل قضية ختص اإلنسانية وحضارهتا بغض 
األثرية  املناطق  اآلثار وهدم  فإن مسألة ختريب  والدين،  القومية  النظر عن 
ألجل  األمم،  وتاريخ  مايض  مثل  ألهنا  مجعاء،  اإلنسانية  ختص  مسألة  هي 
ذلك رأينا وسمعنا وكيل املرجعية الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( 
التارخيي وحيث املجتمع الدويل عىل أن يقف أمام  يتأسف عىل هذا اإلرث 
هذه العصابات االجرامية التي تعبث هبذا اإلرث التارخيي واملقام ال يسع، 
ألن نسطر كل القضايا التي أشارت إليها املرجعية ووقفت عليها وعاجلتها 
املجتمع هو  تنظيم وإدارة  التي ختص  القضايا  الفقهاء يف  املنكر لدور  فإذن 

كاملنكر للشمس يف رائعة النهار.
إال  الدعوى  هذه  أصحاب  عىل  الرد  من  بيانه  أردنا  ما  تم  هنا  إىل   
األسباب  معرفة  أال وهو  والوقوف عنده  ببيانه  بقي يشٌء وأحد وعدنا  أنه 

احلقيقية التي دعت هؤالء إىل أن ينكروا أحكام اهلل تعاىل، واألسباب هي:
أولً: حمو اهلوية الشخصية للشاب املسلم واستبداهلا بعناوين تتالئم 

ورغباهتم.
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وتأمني  اجلديد  الفكري  االستعامري  املخطط  وتطبيق  رسم  ثانيًا: 
أجندات مستقبلية هلم يف العامل اإلسالمي.

بسهولة  عليها  السيطرة  بغية  الواحدة وإضعافها  األمة  تفكيك  ثالثًا: 
وهذا ما نجده واضحًا يف أغلب البلدان اإلسالمية.

رابعًا: تأمني فكرة أن يتقبل اإلنسان املسلم أن يكون بني أرجاءه كيان 
يتقاطع مع متبنياهتم كالكيان اإلرسائييل اجلاثم عىل  أجنبي عنهم وإن كان 

ربوع البلدان اإلسالمية.
خامسًا: اخلوف من هيمنة اإلسالم احلنيف عىل العامل بأفكاره ومبادئه 

العالية.
سادسًا: اخلوف من قوة اإلسالم املستقبلية خاصة وإن التاريخ خُيربنا 
بأنه سوف يكون لإلسالم قوة وهيمنة عىل العامل عىل يد رجل من ولد النبي 
األكرم حممد F وهو احلجة بن احلسن )عجل اهلل تعاىل فرجه( الذي يمأل 

األرض قسطًا وعدالً بعدما ُملئت ظلاًم وجورًا.
 ويف اخلتام نذكر حديثًا لإلمام الصادق A بالغ األمهية يذكر فيه دور 
بن  رواه مجيل  ما  تعاىل، وهو  اهلل  وتعاليم  احلاملني ألحكام  العلامء  ومكانة 
دراج عنه A، قال: سمعت أبا عبد اهلل A يقول: )برّش املخبتني باجلنّة(: 
بن  وحممد  املرادي،  البخرتي  بن  ليث  بصري  وأبا  العجيل،  معاوية  بن  بريد 
مسلم، وزرارة أربعة نجباء أمناء اهلل عىل حالله وحرامه لوال هؤالء انقطعت 

آثار النبوة واندرست()1).

)1)  الكايف، الكليني: ج2، ص80.





حادي عشر:

 دور السيد السيستاني )دام ظله( يف املشهد السياسي
السيستاين  السيد  دور  وبالتحديد  أكثر  املرجعية  دور  عىل  وللوقوف 
التي  العملية  )دام ظله( نرى من الرضوري أن يطّلع شبابنا عىل اخلطوات 
العراق  يف  النظام  سقوط  فرتة  بعد  وذلك  الدولة،  بناء  يف  سامحته  اتبعها 
واحتالل أمريكا له ليقفوا عىل أمهية دور املرجعية واحلاجة املاسة هلا، ويتبينوا 

زيف الدعوى التي تصّور املرجعية الدينية بام حيط من مكانتها ومنزلتها.
  إذ تعترب املرجعية الدينية الشيعية االمتداد الطويل ملنصب اإلمامة، فإن 
املرجع اجلامع للرشائط يعترب وكياًل عن اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه يؤدي 
جزافيًا  أمرًا  ليس  الوكالة  هذه  وترشيع   ،A به  املناطة  املهام  من  مجلة  عنه 
اقتضتها الظروف بعد غيبة اإلمام احلجة )عجل اهلل فرجه( بل هي امٌر إهلي 
ترشيعي قد ُمهد لُه قبل غيبة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( وبالتحديد يف 
زمن اإلمامني العسكريني C، نعم يف زمن ما بعد الغيبة مّرت بمرحلتني: 
مرحلة الوكالء اخلاصني أي املنّصبني من قبل شخص اإلمام احلجة )عجل 
اهلل فرجه( وهي فرتة الغيبة الصغرى، ومرحلة الوكالء العامني، وهي فرتة 
ما بعد الغيبة الكربى، وقد حتّمل مراجعنا العظام منذ ذلك الزمن وإىل يومنا 
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هذا أعباء هذه املهمة الصعبة رغم املضايقات التي كانت تواجههم من قبل 
احلكومات الظاملة يف كل عرص ومكان، ولوال جهودهم وصربهم يف تدوين 
العني  كانوا  فقد  الرشعية،  األحكام  أكثر  لضاعت  الرشيعة  أحكام  وحفظ 
ذلك  يف  بام  ودنياهم  دينهم  أحكام  الناس  معينها  من  يستقي  التي  الصافية 
األمور التي تتعلق بسياسة املدن والدول، وملا كانت زمام األمور يف الغالب 

هي بأيدي املخالفني كانت نسبة مشاركتهم هبذا اجلانب ليست بالكبرية.
نعم يف بعض األحيان حتتاج بعض احلكومات الظاملة اىل استشارهتم 
السابقني  احلكام  نفسها طريقة  السياسية، وهي  األزمات  حني وقوعهم يف 
نائبة حتل هبم،  B حيث كانوا يرعون إليهم يف كل  البيت  مع أئمة أهل 
B يف بعض  البيت  الراهن فقد أصبح ألتباع مذهب أهل  أما يف الوقت 
أن  إىل  املصلحة  فاقتضت  النفوذ والقوة  تعاىل شيئًا من  اهلل  البلدان وبحمد 
التي تواجه املجتمعات، وكالمنا  يتدخل مراجعنا العظام يف حل األزمات 
هذا منصّب عىل دور سامحة آية اهلل السيد السيستاين )دام ظله( يف فرتة ما 
بعد سقوط النظام يف العراق، وكيف أنه كان له الدور األكرب يف تغيري وحتقيق 

كثري من األمور املهمة يف هذا البلد.
املرجعية وبناء الدولة:

بداية  منذ  البرشية  املجتمعات  أن  عن  احلديث  سابقًا  تقدم  لقد 
العالقات  طبيعة  تنّظم  هلا،  قوانني  وضع  عىل  تساملت  هذا  يومنا  إىل  نشأهتا 
عىل  سواء  هبا  ترتبط  التي  األخرى  املجتمعات  وبني  وبينها  أفرادها،  بني 
املستوى اجلغرايف أو االقتصادي ونحومها، وختتلف طريقة األخذ بالقوانني 
من جمتمع إىل آخر، فبعضهم يأخذ بقانون السامء الذي جاء عىل يد األنبياء 
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لنفسه، وبعضهم  قانونًا خاصًا  ينّظم  أن  B، وبعضهم حأول  واملرسلني 
حأول أن ُيوّفق بني األمرين، وليس الكالم يف ذلك، بل الكالم كل الكالم 
أن املجتمعات مل ترتك هذا الفراغ شاغرًا بل استوعبته بام يؤدي إليه نظرها. 
وأصبحت كل مجاعة هلا دستور حيدد مسار حركتها يف الداخل واخلارج وهلا 
حدود جغرافية متميزة تسمى بـ )الدولة(، وهذا االسم ال يصدق عىل مساّمه 
إال بعد أن يأخذ مجيع خصائصه، والدول القائمة حاليًا ال ختلو  يف السابق 
إما أن تكون جمتمعات بسيطة: قبلية أو نحوها ثم بمرور الزمن وألسباب 
نفسها  َغرّيت  بالغري  لتأثرها  أو  الفكري ألفرادها  املستوى  عديدة كنضوج 
ووصلت إىل هذه املرحلة، أو أهنا كانت جزًء من دولة أخرى ثم إنفصلت 
ألسباب ِعْرقية أو إقليمية أو نحومها، أو أهنا كانت دولة قائمة ثم إهنارت: 
الدولة إىل  لتعرض  أو  السابق،  أو لعدم صالحية  لغلبة نظام عىل آخر،  أما 

احتالل خارجي يؤدي بالنتيجة إىل تغري نظام الدولة السابق.
إنشاء دولة يسودها  الذي يطمح إىل  املجتمع  فإن  التقادير  وعىل كل 
القانون والنظام البد له من وسائل وآالت تساعده عىل ذلك، ألهنا مهمة 
عدة  املتأخرة  القرون  خالل  وجدت  وقد  بالبسيطة،  وال  بالسهلة  ليست 
منظامت أو مؤسسات عاملية أو إقليمية ُيركن إليها يف مثل هكذا أمور وخري 

مثال عىل ذلك منظمة األمم املتحدة.
إال أنه بعد سقوط النظام يف العراق يف سنة 2003م -بسبب االحتالل 
األمريكي، وانعدام الشكل احلقيقي لنظام الدولة فيه- برز عامل جديد كان 
له الدور الرئيس يف بناء نظام الدولة يف العراق، وهذا العامل هو املرجعية 
آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام  املتمثلة بسامحة  الدينية 
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ظله(، ومن االنصاف أن نذكر أن هذا العامل له أصول وجذور يف املايض 
إال أن بصامته مل تكن هبذا الوضوح والفعالية، وإنام كانت حمأوالت مل يكتب 
ألكثرها النجاح سوى حمأولة الشيخ حممد كاظم اآلخوند اخلرساين H التي 
عرفت يف حينها باملرشوطة والتي جوهبت يف ذلك الوقت وبشكل صارم إال 
املرتتبة عىل ذلك، وكذلك  باملصالح  لعلمه  H أرصَّ عىل مطالبه  الشيخ  أن 
السيايس  الواقع  تغيري  يف  البالغ  األثر  هلا  كان  التي   H اخلميني  السيد  ثورة 
فكان  العراق  يف  النظام  سقوط  بعد  ما  فرتة  يف  أما  إيران.  يف  واالجتامعي 
ملرجعية السيد السيستاين )دام ظله( الدور األكرب يف تغيري الواقع السيايس ال 
بكونه رشيكًا يف العملية السياسية بل بكونه الُمرشد والُمنظِّر بام يؤدي إليه 
نظره الرشيف وكان سامحته )دام ظله( يعترب هذا جزًء من التكليف الذي 

ُألقي عىل عاتقه.
 وتقييم هذا اجلهد الذي حّققه سامحة السيد )دام ظله( ال يتم إال بعد 
االطالع عىل السياسة واألسلوب احلكيمني اللذين اتبعهام يف تعامله مع الواقع 
 السيايس العراقي الذي كان عىل شفى حفرة لوال وجود السيد )دام ظله(،
أهنم  إال  ظله(  )دام  السيد  حققه  الذي  باجلهد  يعلمون  الناس  أكثر  ولعل 
من  واخلروج  السيايس  الواقع  تغيري  يف  اتبعها  التي  باخلطوات  يعلمون  ال 
عىل  تواجهه  كانت  التي  والصعوبات  البلد  عىل  مر  كانت  التي  األزمات 
ُتكّيف  أن  حتأول  كانت  الظاملة  القوى  فإن  واخلارجي،  الداخيل  املستويني 
العراق وفق مصاحلها الشخصية يف املستقبل من حتديد نظام حكم  سياسة 
)دام  السيد  أّن  إال  ذلك،  إىل  وما  رؤاها  وفق  معني  دستور  وجعل  خاص 
ظله( كان أكرب مهه مصالح الشعب العراقي وختليصهم من قيود االحتالل 
واحلكومات الظاملة التي أهنكت قواه عىل مرِّ السنني، فألجل تبرصة اجلأهل، 
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أو إزالة الضباب عن املشكك، أو ألضافة معلومة ملن يعلم رأيت أن أذكر 
اخلطوات احلكيمة التي اتبعها السيد )دام ظله( من بداية سقوط النظام إىل 
الفرتة التي استعاد فيها العراق عافيته السياسية وكيف أنه ساهم يف اخلروج 
هذه  أعرض  أن  وسأحأول  العامل،  يف  الشعوب  أكثر  تتمناها  حسنة  بنتيجة 

اخلطوات حسب التسلسل الزمني.
العراق  يف  النظام  لسقوط  األوىل  اللحظة  ومن  ظله(  )دام  السيد  أّن 
طالب وعن طريق وسائل اإلعالم، أو من خالل الشخصيات السياسية التي 
تلتقي به بأن يكون هلذا البلد دستور ُينّظم طبيعة حياة أبناء هذا البلد وطالب 
أن يكتب هذا الدستور بأيادي عراقية وأن تكون منتخبة من قبل أبناء هذا 
الشعب، وليست معينة من أي جهة كانت، وملا رأى أن سلطات االحتالل 
هذا  أعضاء  ستعني  وأهنا  العراقي  الدستور  لكتابة  جملس  تشكيل  قررت 
اخلاصة  املشهورة  الفتوة  السياسية أصدرت  اجلهات  باملشاورة مع  املجلس 
بالدستور وذلك بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1424هـ حيث أكد عىل أن تلك 
السلطات ليس هلا صالحية لذلك حيث قال سامحته: )إن تلك السلطات ال 
تتمتع بأية صالحية يف تعيني أعضاء جملس كتابة الدستور.... والبد أوالً من 
إجراء انتخابات عامة لكي خيتار كل عراقي مؤهل لالنتخابات من يمثله يف 

جملس تأسييس لكتابة الدستور..()1).
سلطات  إن  لو  تتوقع  ماذا  هو:  ُيسأل  أن  يفرتض  الذي  السؤال 
أن  األكيد  من  العراقي؟  الدستور  كتابة  يف  شاركت  أو  كتبت  االحتالل 
اهلدف  هو  بل  بسهولة  منها  يتخلص  ال  بقيود  مكباًل  يكون  سوف  العراق 

الذي كانت سلطات االحتالل تطمح إليه.
)1)  النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، حامد اخلفاف: ص35.
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ثم إن السيد )دام ظله( وضع أمام أعني األشخاص الذي سيسامهون 
يف كتابة الدستور العراقي مواصفات لشكل الدستور، وهذا منه ليس إمالًء 
العراق  أن  –باعتبار  أعينهم  أمام  يضعوا  بأن  هلم  وتذكريًا  إرشادًا  بل  هلم 
أكثرية مسلمة- الثوابت الدينية واملبادي األخالقية، وقد جاء ذلك رصحيًا 
يف جوابه عىل أسئلة صحيفة بايونري اهلندية الذي أعلنه مكتب السيد بتاريخ 
املكتب  أعلنه  التي  العراقية  الزمان  وجريدة  1424هـ  اآلخرة  مجادى   16
جريدة  جواب  بذكر  وسنكتفي  1424هـ  اآلخرة  مجادى   17 بتاريخ  أيضًا 
الزمان وهو أن )الثوابت الدينية واملبادئ األخالقية والقيم االجتامعية النبيلة 
العراقي  للدستور  األساس  الركائز  هي  تكون  أن  ينبغي  العراقي  للشعب 
األكثرية  لرأي  األقلية  واحرتام  والتعددية  الشورى  مبدأ  جنب  إىل  القادم 

ونحو ذلك()1).
ومن األمور املهمة التي يفرتض التأكيد عليها هي نظرة السيد دام ظله 
بأن ال يكون العراق بمعزل عن املنظامت العاملية التي تساعد كثريًا يف اخلروج 
من األزمة التي مر بالعراق كمنظمة األمم املتحدة، ويرى رضورة مشاركة 
منظمة األمم املتحدة يف التدخل، وطلب السيد )دام ظله( بنفسه ذلك من 
األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان وذلك من خالل التعزية التي بعثها 
له بتاريخ 22 مجادى اآلخرة 1424هـ عىل اثر اغتيال ممثل األمم املتحدة يف 
تتوىل أن  )نأمل  التعزية:   العراق )سريجيودي ميلو( ومن بعض ما جاء يف 
[املنظمة الدولية] دورًا مركزيًا يف إقامة األمن واالستقرار يف العراق خالل 
املرحلة االنتقالية وتقوم باألرشاف عىل اخلطوات الالزمة لتمكني العراقيني 

اخلفاف:  حامد  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص    (1(
ص56-55.



 ................................. 69 دور السيد السيستاين )دام ظله( يف املشهد السيايس

من أن حيكموا بلدهم بأنفسهم وتعود إليهم السيادة عليه()1).
 وملا رأت سلطات االحتالل أّن سامحة السيد )دام ظله( يريد إرشاك 
هم  وأرادوا  ذلك  من  كثريًا  ختوفوا  العراقية  األزمة  حلِّ  يف  املتحدة  األمم 
وبعض القادة العراقيني أن يبعدوا رشاكة األمم املتحدة خوفًا من أن تفسد 
ذلك  وألجل  لألمور،  املحرك  وحدهم  يكونوا  أن  ويريدون  خمططاهتم، 
صوروا الرأي العام بأن العراق يف هذه الفرتة غري صالح إلجراء انتخابات 
فيه، وذلك لكي يمرروا القانون الذي وضعوه ثم بعد ذلك جيعلوه كدستور 
ثابت للعراق، إال أن السيد )دام ظله( تنبه هلذه اللعبة وطلب أن يأيت فريق 
من األمم املتحدة لدراسة األوضاع يف العراق لريى إمكانية إجراء انتخابات 
يف الفرتة املقررة، وأن طلبه هذا مستند إىل علمه بإمكانية إجراء االنتخابات، 
فاستجابت  إليه،  قدمت  التي  العراقيني  اخلرباء  تقارير  خالل  من  وذلك 
منظمة األمم املتحدة لذلك فأرسلت بعثة من جمموعة خرباء لدراسة أوضاع 
العراق من حيث إمكانية إجراء االنتخابات فيه فخرج التقرير اخلتامي للبعثة 

بعد فرتة من زيارته للعراق وقد كان متوافقًا مع رؤى السيد )دام ظله(.
بتاريخ بيان  ظله(  )دام  السيد  سامحة  مكتب  من  صدر  أثره   وعىل 
5 حمرم احلرام 1425هـ ُأمجل فيه ما جاء يف تقرير األمم املتحدة، وكذلك 
تضمن عدة مطالب مبنية عىل خماوف منها: أن قرار األمم املتحدة بإمكانية 
إجراء  يضمن  ضامن  هناك  يكن  مل  ما  كاٍف  غري  وحده  االنتخابات  إجراء 
والتزام  نفوذ  لقرارها  يكون  الضامن من جهة  يكون هذا  وأن  االنتخابات، 
أن  باعتبار  االنتخابات  نزاهة  من  املخاوف  ومنها  الدويل،  األمن  كمجلس 

املرشف عليها جهة غري منتخبة من قبل الشعب. 
)1)  النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، حامد اخلفاف: ص58.
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البيان:  يف  جاءت  التي  املطالب  نص  وإليك  السلطة  نقل  آلية  ومنها 
األمن  جملس  من  –كقرار  واضحة  بضامنات  تطالب  الدينية  املرجعية  )إن 
الدويل- بإجراء انتخابات وفق ذلك التاريخ، لَِيطمئن الشعب العراقي بأن 
األمر ال خيضع مرة أخرى ملزيد من التسويف واملامطلة لذرائع مشاهبة للتي 
تطرح اليوم. كام تطالب املرجعية بأن تكون )اهليئة غري املنتخبة( التي تسّلم 
هلا السلطة يف الثالثني من حزيران: )إدارة مؤقتة ذات صالحيات واضحة 
الفرتة  خالل  شؤونه  وتدير  وحرة  نزية  النتخابات  البلد  هُتيئ  وحمدودة 
االنتقالية( من دون مكينها من اختاذ قرارات مهمة تلزم احلكومة املنبثقة من 

جملس منتخب.
وأما فيام يتعلق باآللية التي سيتقرر اعتامدها يف عملية نقل السلطة فإن 
هناك قلقًا متزايدًا من أن ال يتيس لألطراف املعنّية التوصل يف املدة املتبقية 

إىل آلية تتمتع بتأييد الشعب العراقي عىل أوسع نطاق()1).
السيد ُيذر جملس األمن:

 من املالحظ أن السيد دام ظله دائاًم كان يعترب نفسه املحامي األول 
الذي يدافع عن حقوق الشعب العراقي، فلذلك نراه السباق إىل كل مسألة 
يرى أهنا تصب يف مصلحة أبناء هذا الشعب، ومن املالحظ أيضًا أن أسلوبه 
االرشاد  بلغة  يتصف  أسلوبًا  كان  ومعاجلاهتا  األزمات  مع  التعاطي  يف 
أن هذا األسلوب بدأ  الداخلية واخلارجية، إالّ  والتوجيه مع مجيع اجلهات 
يتغري ويصل إىل مرحلة التحذير، وذلك ملا رأى أن بعض اجلهات تريد أن 
إن  حيث  السياسية  باألوراق  اللعب  خالل  من  وذلك  بناءه  ُأنجز  ما  هتدم 
اخلفاف:  حامد  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص    (1(

ص107-105.
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بعض اجلهات كانت تسعى إىل إضفاء الرشعية الدولية لقانون إدارة الدولة 
العراقية للمرحلة االنتقالية عن طريق ذكره يف القرار اجلديد ملجلس األمن 
الدول حول العراق، فتنبه سامحة السيد )دام ظله( إىل خطورة هذه املسألة، 
فبادر بإرسال رسالة إىل رئيس جملس األمن الدويل حيذره وأعضاء جملسه من 
مغبة هذه املسألة وقد أعلن مكتب السيد دام ظله نص هذه الرسالة بتاريخ 
6/6/ 2004م، ومن مجلة ما جاء فيها: )إن هذا القانون الذي وضعه جملس 
غري منتخب ويف ظل االحتالل وبتأثري مبارش منه يقيد اجلمعية الوطنية املقّرر 
انتخاهبا يف بداية العام امليالدي القادم لغرض وضع الدستور الدائم للعراق. 
وهذا أمر خمالف للقوانني ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي ولذلك فإن 
أي حمأولة إلضفاء الرشعية عىل هذا القانون من خالل ذكره يف القرار الدويل 
ُيعد عماًل مضادًا إلرادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطرية. ويرجى إبالغ 
موقف املرجعية الدينية هبذا الشأن إىل السادة أعضاء جملس األمن املحرتمني 
وشكرًا()1). فاستجاب جملس األمن الدويل ملطالب سامحة السيد )دام ظله(، 
حيث مل يوافق عىل هذه املقرتحات بل ُأوكل مهمة كتابة الدستور إىل الربملان 

العراقي القادم، الذي مل تبَق إال فرتة قصرية عىل انتخابه.
اللمسات األخرية:

والتي  العراقي،  الشعب  أبناء  يرتقبها  كان  التي  اللحظات  اقرتبت 
هذا  أبناء  كان  وملا  والَتسّلط،  االحتالل  قيود  من  خالصهم  فيها  يكون 
احتاجوا إىل من يوجههم  الديمقراطية،  العملية  يألفوا مثل هذه  مل  الشعب 
يف ذلك من خالل حثهم عىل املشاركة يف االنتخابات، والـتأكد من وجود 

)1)  النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، حامد اخلفاف:ص123.
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اسامئهم يف سجل الناخبني كي يضمنوا مشاركتهم يف االنتخابات، وقد بادر 
سامحة السيد )دام ظله( إىل وضع هذه اللمسات األخرية لللوحة السياسية 
التي جهد عىل إخراجها بشكل واضح وسليم بأن حدد للمواطن العراقي 
املستقبلية،  حقوقهم  يضمنوا  كي  قبلها  وما  االنتخابات  مرحلة  يف  طريقه 
هبذا  سامحته  إىل  م  ُقدِّ الذي  االستفتاء  عىل  االجابة  خالل  من  ذلك  وجاء 
املواطنني  قال: )جيب عىل  بتاريخ 26 شعبان 1425هـ، حيث  اخلصوص 
املؤهلني للتصويت من الذكور واإلناث التحقق من إدراج اسامئهم يف سجل 
الناخبني بصورة صحيحة ومن مل يدرج اسمه أو أدرج بصورة مغلوطة فعليه 
مراجعة اللجنة االنتخابية يف منطقته وإبراز املستمسكات املطلوبة للتدارك 

والتصحيح..()1).
العراقي وهم  الشعب  اللحظات احلاسمة ألبناء  التاريخ  نعم سّجل 
جبني  بعرق  ُنسجت  التي  اللحظات  االقرتاع،  صناديق  عىل  يتوافدون 
املرجعية، وسجل انتصارهم الذي حققوه عىل كل من كان يريد السوء هلذا 
البلد وهو يف احلقيقة مل يكن انتصارًا وأحدًا بل عدة انتصارات: انتصارًا ضد 
اجلهل، وانتصارًا ضد التسلط واالستبداد ونظام احلزب الوأحد، وانتصارًا 
فانفتح  له  مكبلة  كانت  التي  االحتالل  قيود  ضد  وانتصارًا  الطائفية،  ضد 
للعراق باب احلرية، وبزغت شمس االستقالل، وصار يتطلع ملستقبل زاهر.

االرادة حتقق املستحيل:

تظافرت ارادة املرجعية ومؤازرة أبناء الشعب العراقي هلا عىل حتقق 
كل ما يمكن أن يصب يف مصلحة هذا البلد ومن األمور املهمة التي تركزت 

)1) النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة العراقية، حامد اخلفاف: ص131.
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يف  احلرية  هلا  حكومة  منه  تنبثق  نيايب  جملس  بناء  هو  عليها  املرجعية  إرادة 
تعاىل  اهلل  وبحمد  احلرية،  تسودها  التي  الدول  كباقي  البالد  شؤون  إدارة 
انبثق  برملانًا  أخرجت  التي  النيابية  االنتخابات  إجراء  من  العراقيون  مكن 
طلب  األمر  هذا  وألمهية  عراقية،  بأيادي  كتب  بدستور  تعمل  حكومة  منه 
العراقي  الشعب  أبناء  من  بفرتة  االنتخابات  إجراء  قبل  ظله(  )دام  السيد 
رجاالً ونساًء املشاركة يف هذه االنتخابات مشاركة واسعة وذلك من خالل 

االستفتاء الصادر من مكتبه بتاريخ 8 ذي القعدة 1426هـ)1).
أياد  نيايب وكلف يف حينها   نعم أجريت االنتخابات، واختري جملس 
عالوي بتشكيل احلكومة اجلديدة، وقبل تشكيله للحكومة زار هو وجمموعة 
من السياسيني سامحة السيد دام ظله وبدوره السيد قام بوضع األطر العامة 
هلم التي يفرتض أن يسريوا عليها والتي تعترب حجر أساس للبناء السيايس 
ألعضاء  ظله(  )دام  السيد  سامحة  توجيهات  نلخص  أن  ويمكن  العراقي، 
احلكومة اجلديده من خالل البيان الصادر من مكتبه دام ظله بتاريخ 4/27/ 

-:2006
–علميًا  كفوءة  عنارص  من  اجلديدة  احلكومة  ُتشكل  أن  رضورة   -1

وإداريًا..
2- االهتامم باحلالة األمنية للبلد، ووضع حد للعمليات االجرامية التي 

تطال األبرياء يوميًا.
ينذر  الذي  الدولة  مؤسسات  معظم  يف  االداري  الفساد  مكافحة   -3

بخطر جسيم.

اخلفاف:  حامد  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص    (1(
ص148.



........................................................ الشباب ومواجهة التحديات            74

4- تقديم اخلدمات العامة ألبناء الشعب كتوفري الكهرباء واملاء الصالح 
للرشب والوقود.

5- استعادة السيادة الكاملة عىل البلد سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا والسعي 
بشكل جاد إلزالة االحتالل.

عىل  املبنية  كافة  اجلوار  دول  مع  وأوثقها  العالقات  أفضل  إقامة   -6
االحرتام املتبادل.

املعنية  األطراف  وسائر  السياسية  القوى  بني  والتعاضد  التكاتف   -7
النجاح هذه احلكومة ومكينها من أداء مهامها عىل الوجه الصحيح.

املرجعية  أن  وهي  مهمة  مسألة  عىل  ظله(  )دام  السيد  سامحة  وأكد   
سرتاقب األداء احلكومي وتشري إىل مكامن اخللل فيه كلام اقتضت الرضورة 
هذا  أبناء  من  واملحرومني  املظلومني  أصوات  مع  صوهتا  وسيبقى  ذلك 

الشعب اينام كانوا بال فرق بني انتامءاهتم وطوائفهم واعراقهم)1).
 هذه بعض الشواهد والدالئل عىل دور السيد السيستاين )دام ظله( 
يف إنجاح العملية السياسية يف العراق، وال أظنك أيا الشاب أنك تصغي 
بعد هذه احلقائق امللموسة للدعاوى الباطلة التي مس مقام املرجعية العليا 
والكل يعلم أن هذه الدعاوى ال ختدم إال أعداء الدين واملذهب، والغريب 
)دام  السيستاين  للسيد  حيسبون  املسلمني  غري  من  أعدائنا  ونسمع  نرى  أننا 
أن  ويرون  السياسية  العملية  يف  تدخله  من  وخيشون  حساب  ألف  ظله( 
تدخله مانع هلم عن حتقيق أهدافهم وخمططاهتم ومن الشواهد عىل هذا قول 
اخلارجية  لوزيرة  »برايمر«  األمريكي  االحتالل  فرتة  يف  العسكري  احلاكم 

اخلفاف:   حامد  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص    (1(
ص153.
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السيستاين )دام ظله( عىل خماطبة األمم ألجل  السيد  األمريكية حينام أرص 
أن ترسل جلنة إىل العراق لتتبني امكانية إجراء االنتخابات أم ال –انتخابات 
اجلمعية الوطنية- فإنه يف حينها قال »برايمر« لوزيرة اخلارجية:- أجل لكن 
علينا أن نكون مستعدين ملواجهة السيستاين إذا جاءت األمم املتحدة ببديل 
ألن  السيستاين()1)  ورفضه  الزمني  واجلدول  أهدافنا  مع  ينسجم  معقول 
برايمر كان خيطط ألن يكون قانونه الذي وضعه إلدارة الدولة والذي صار 
عدم  العام  للرأي  يصور  وكان  احلايل  العراق  دستور  برايمر  بقانون  يعرف 
إمكانية العراق عىل اختيار مجعية وطنية- إال أن السيد السيستاين كان يرّص 
عىل إجراء االنتخابات ألختيار مجعية وطنية يناط إليها مهمة كتابة الدستور 
واملذهب  الدين  عىل  املحسوبني  بعض  نرى  املقابل  ويف  اجلديد،  العراقي 
ويتمسكون  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  مواقف  عن  أبصارهم  يغضون 
ببعض الدعاوى الباطلة واالفرتاءات الزائفة ليحرفوا الناس عن طريق احلق 
فال بد لشبابنا أن يتنبه ملثل هذه األصوات وحيذروا منها بل ويقفوا يف وجهها 
ألن هذا يدخل ضمن مسألة الدفاع عن حريم الدين وهي مهمة اجلميع ويف 

مقدمتهم الشباب.

اخلفاف:  حامد  العراقية،  املسألة  يف  السيستاين  السيد  سامحة  عن  الصادرة  النصوص    (1(
ص518.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة   األعىل  الديني  للمرجع  طيبة  حتّية 
احلسيني السيستاين )دام ظّله الوارف(....

نحن مجٌع من الشباب اجلامعي ومن الذين ينشطون يف املجال االجتامعي، 
نرجو التفّضل علينا ببعض النصائح التي تنفعنا يف هذه األّيام والتي توضح 
دور الشباب وماذا يتطّلب منهم لكي يامرسوا دورهم، وغريها من النصائح 

التي تنفعهم برأيكم الكريم.

مجٌع من الشباب اجلامعي والناشطني الجتمعيني

نصائح 
مساحة السيد السيستاني )دام ظّله( 

للشباب املؤمن

)ملحق(
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممٍد وآله الطاهرين.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...

أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء - الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني 
من أمر نفيس وأهيل - بثامن وصايا هي مام السعادة يف هذه احلياة وما بعدها، 
من  والصاحلني  احلكامء  وعظة  خلقه  إىل  سبحانه  اهلل  رسائل  خالصة  وهي 

عباده، وما أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:

لزوم االعتقاد احلق باهلل سبحانه والدار اآلخرة

يفّرطّن  فال  اآلخرة،  والدار  سبحانه  باهلل  احلق  االعتقاد  لزوم  األوىل: 
به  وقىض  الواضحة  األدّلة  عليه  دّلت  أن  بعد  بحاٍل  االعتقاد  هبذا  أحدكم 
إذا سرب اإلنسان أغواره - صنع  العامل -  القويم، فكل كائن يف هذا  املنهج 
توالت رسائله سبحانه من  قدير وخالق عظيم، وقد  يدّل عىل صانع  بديع 
خالل أنبيائه للتذكري بذلك، وقد أبان فيها عّز وجل أّن حقيقة هذه احلياة - 
كام رسمها هو - مضامر يبلو فيه عباده أّيم أحسن عماًل، فمن حجب  عنه 
وآفاقها  معناها  احلياة  من  عنه  فقد غاب  اآلخرة  والدار  اهلل سبحانه  وجود 
وعاقبتها وأظلمت عليه املسرية فيها، فليحافظ كّل واحٍد منكم عىل اعتقاده 
بذلك، وليجعله أعّز األشياء لديه كام هو أمّهها، بل يسعى إىل أن يزداد به 
يقينًا واعتبارًا حّتى يكون حارضًا عنده، ينظر إليه بالبصرية النافذة والرؤية 

الثاقبة، وعند الصباح حيمد القوم السى.



79االتصاف بحسن اخللق............................................................. 

عالج الضعف الديين يف النفس

ديٍن مثل  برهة من عنفوان شبابه ضعفًا يف  نفسه يف  املرء من  وإذا وجد 
تثاقٍل عن فريضٍة أو رغبٍة يف ملّذٍة فال يقطعن ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل 
مامًا، فيصّعب عىل نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أّن اإلنسان إذا تنّكر ألمر اهلل 
سبحانه يف حالة الشعور بالقّوة والعافية اغرتارًا هبا فإّنه يؤوب إليه تعاىل يف 
مواطن العجز والضعف اضطرارًا، فليتأمل حني عنفوانه - الذي ال يتجاوز 
الضعف والوهن واملرض  مقبل عليه من مراحل  ما هو  مّدة حمدودة - يف 

والشيخوخة.

وإّياه أن ينزلق إىل التشكيك يف املبادئ الثابتة لتوجيه مرشوعية ممارساته 
يف  أو اسرتساالً  فيها،  البحث  متابعة  مل يصرب عىل  لشبهات  اقتفاًء  وسلوكه 
االعتامد عىل أفكاٍر غري ناضجة أو اغرتارًا بملّذات هذه احلياة وزبرجها، أو 
امتعاضًا من استغالل بعٍض السم الدين للمقاصد الشخصّية، فإّن احلق ال 

يقاس بالرجال بل يقاس الرجال باحلق.

االتصاف حبسن اخللق

الثانية: االّتصاف بحسن اخللق، فإّنه جامع للفضائل الكثرية من احلكمة 
بذلك  وهو  وغريها،  والصرب  واحللم  والتدبري  والتواضع  والرفق  والرتّوي 
الناس إىل اهلل سبحانه  الدنيا واآلخرة، وأقرب  من أهّم أسباب السعادة يف 
فلُيحّسن  أخالقًا،  أحسنهم  هو  املوازين  فيه  ختّف  يوٍم  يف  ميزانًا  وأثقلهم 
أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعاّمة الناس، فإن وجد 
من نفسه قصورًا فال يملّن نفسه بل حياسبها ويسوقها باحلكمة إىل غايته، 
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فإن وجد منّعًا منها فال ييأس بل يتكّلف اخللق احلسن، فإّنه ما تكّلف امرٌؤ 
طباع قوم إالّ كان منهم، وهو يف مسعاه هذا أكثر ثوابًا عند اهلل سبحانه ممّن 

جيد ذلك بطبعه.

السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص

فيه،  النفس  وإجهاد  ختّصص،  كسب  و  مهنة  إتقان  يف  السعي  الثالثة: 
والكدح ألجله، فإّن فيه بركات كثرية يشغل به قساًم من وقته، وينفق به عىل 
نفسه وعائلته، وينفع به جمتمعه، ويستعني به عىل فعل اخلريات، ويكتسب 
املال  فإّن  ماله،  به  ويطيب  خربته،  وتزيد  عقله  تصقل  التي  التجارب  به 
سبحانه  اهلل  أّن  كام  وبركة،  طيبًا  أكثر  كان  أكثر  حتصيله  يف  التعب  كان  كّلام 
وتعاىل حيّب اإلنسان الكادح الذي جيهد نفسه بالكسب والعمل، ويبغض 
العاطل واملهمل ممّن يكون كالًّ عىل غريه، أو يقيض أوقاته باللهو واللعب، 
فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة أو ختّصٍص فإّن اهلل سبحانه 
جعل يف الشباب طاقاٍت نفسّيٍة وجسدّيٍة ليكّون املرء من خالهلا رأس ماٍل 

حلياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلمهال.

وليهتم كّل واحٍد بمهنته وختّصصه حتى يتقنها، فال يقولّن بغري علم وال 
يعملّن عىل غري خربة، بل يعتذر فيام ال يستطيعه أو يعلمه أو فلريجع إىل غريه 
ممن هو أخرب منه، فإّنه أزكى له وأجلب للوثوق به، وليعمل عمله ووظيفته 
املال ولو من غري  بنََفٍس واهتامم، وتذّوٍق وإقبال، فال يكون مّهه جمّرد مجع 
حّله، فإّنه ال بركة يف املال احلرام، ومن مجع ماالً من غري حّله مل يأمن من أن 
يفتح اهلل عليه من البالء ما يضطّر إىل إنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابتالء، فال 

غنى به للمرء يف الدنيا، وهو وبال عليه يف اآلخرة.
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مراعاة أخالقيات املهنة

وليجعل نفسه ميزانًا بينه وبني غريه فيكون عمله لغريه عىل نحو ما يعمله 
لنفسه، وحيّب أن يعمله له اآلخرون، وليحسن كام حيب أن حُيسن اهلل سبحانه 
التي  الوضيعة  بالطرق  يتشبث  فال  ولياقاهتا،  املهنة  أخالقيات  ولرياع  إليه، 
يستحي من أن يعلنها، وليعلم أن العامل واملتخّصص مؤمن عىل عمله من 
ِقَبل من يعمل له ويرجع إليه، فليكن ناصحًا له، وليحذرنَّ خيانته من حيث 
ال يعلم، فإّن اهلل تعاىل رقيب عليه وناظر إىل عمله، ومستوٍف منه إن عاجاًل 
أو آجاًل، وأّن اخليانة والغدر هلام أقبح األعامل عند اهلل سبحانه وأخطرها من 

حيث العواقب واآلثار.

نصيحة إىل األطباء

وليهتّم األطباء بني أهل املهن بمزيد اهتامم هبذه النصائح ألهنم يتعاملون 
مع نفوس الناس وأبداهنم، فليحذرنَّ كل احلذر من ختّطى ما تقّدم فإّنه يؤول 

إىل سوء العاقبة وإّن غدًا لناظره قريب.

ِفنَي)1( الَِّذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعَل  وقد قال سبحانه عّز من قائل: Rَوْيٌل لِْلُمَطفِّ
وَن )3( َأَل َيُظنُّ ُأوَلئَِك  النَّاِس َيْسَتْوُفوَن )2( َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيِْسُ
ُْم َمْبُعوُثوَنQ، وعن النبّي F: )إّن اهلل تعاىل حيّب إذا عمل أحدكم عماًل  َأنَّ

أن يتقنه(.

نصيحة إىل طالب العلم اجلامعي واألساتذة

وليهتم طاّلب العلم اجلامعي واألساتذة فيه باإلحاطة بام يتعّلق بمجال 
ختّصصهم مما انبثق يف سائر املراكز العلمية وخاّصة علم الطب حّتى يكون 
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علمهم ومعاجلتهم ملا يبارشونه يف املستوى املعارص يف جماله، بل عليهم أن 
واالكتشافات  النافعة  العلمية  املقاالت  خالل  من  العلوم  بتطوير  يتّموا 
الرائدة، ولينافسوا املراكز العلمية األخرى باإلمكانات املتاحة، وليأنفوا من 
أن يكونوا جمّرد تالمذة لغريهم يف تعّلمها ومستهلكني لآلالت واألدوات 
التي يصنعوهنا، بل يسامهوا مسامهة فّعالة يف صناعة العلم وتوليده وإنتاجه، 
كام كان آباؤهم رّوادًا فيها وقادًة هلا يف أزمنة سابقة، وليست أمة أوىل من أمة 
بذلك، وعليكم برعاية القابلّيات املتمّيزة بني الناشئني والشباب ممّن يمتاز 
الضعيفة  الطبقات  من  كان  إذا  حّتى  والذكاء  التفّوق  عليه  ويبدو  بالنبوغ 
وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حّتى يبلغوا املبالغ العالية يف العلم النافع، 

فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.

التزام مكارم األفعال واألخالق وجتّنب مذاّمها

الرابعة: التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب مذاّمها، فام من سعادٍة 
وخرٍي إالّ ومبناها فضيلة، وما من شقاٍء ورشٍّ - عدا ما خيترب اهلل به عباده - إالّ 
ومنشؤُه رذيلة، وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال Rَوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِم 

.Qَكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرِي

والنظر  املظهر  يف  والعفاف  للنفس،  املحاسبة  الفاضلة:  اخلصال  فمن 
والوفاء  لألمانة  واألداء  لألرحام،  والصلة  القول،  يف  والصدق  والسلوك، 
الوضيعة  الترّصفات  عن  والرتفع  احلق،  يف  واحلزم  وااللتزامات،  بالعهود 

والسلوكّيات السخيفة.

ومن مذاّم اخلصال: العصبّيات املمقوتة، واالنفعاالت السيعة، واملالهي 
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اهلابطة، ومراءاة الناس، واإلرساف عند الغنى، واالعتداء عند الفقر، والترّبم 
عند البالء، واإلساءة إىل اآلخرين وال سّيام الضعفاء، وهدر األموال، وكفران 
النعم، والعّزة باإلثم، واإلعانة عىل الظلم والعدوان، وحب املرء أن حُيمد عىل 

ما مل يفعله.

الفتيات والعفاف

وأؤكد عىل الفتيات يف أمر العفاف، فإّن املرأة لظرافتها أكثر تأّذيًا وترّضرًا 
بالعواطف  ينخدعن  فال  ذلك،  جتاه  احلذر  عدم  عن  الناجتة  بالسلبيات 
الزائفة وال يلجن يف التعلقات العابرة مما تنقيض ملّذهتا، وتبقى مضاعفاهتا 
ومنّغصاهتا. فال ينبغي للفتيات التفكري إالّ يف حياة مستقّرة ملك مقّومات 
الصالح والسعادة، وما أوقر املرأة املحافظة عىل ثقلها ومتانتها املحتشمة يف 

مظهرها وترصفاهتا، املشغولة بأمور حياهتا وعملها ودراستها.

االهتمام بتكوين األسرة بالزواج واإلجناب

تأخري،  دون  من  واإلنجاب  بالزواج  األرسة  بتكوين  االهتامم  اخلامسة: 
فإّن ذلك أنٌس لإلنسان ومتعة، وباعٌث عىل اجلّد يف العمل، وموجٌب للوقار 
والشعور باملسؤولية، واستثامٌر للطاقات ليوم احلاجة ووقايٌة للمرء عن كثرٍي 
نصف  أحرز  فقد  تزّوج  من  أّن  ورد  حتى  والوضيعة  املحظورة  املعاين  من 
فطرت  وفطرة  احلياة  سنن  أوكد  من  الزمة  سنة  كّله  ذلك  قبل  وهو  دينه، 
النفس عليها، مل يفطم امرؤ نفسه عنها إالّ وقع يف املحاذير وابتىل باخلمول 
من  الزواج  يف  جعل  سبحانه  اهلل  فإّن  فقرًا  فيه  أحٌد  خيافّن  وال  والتكاسل، 
نظره، وليهتم أحدكم بخلق من  بادئ  املرء يف  ما ال حيتسبه  الرزق  أسباب 
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باجلامل واملظهر والوظيفة  يبالغنَّ يف االهتامم  يتزوجها ودينها ومنبتها، وال 
فإّنه اغرتار رسعان ما ينكشف عنه الغطاء عند ما تفصح له احلياة عن ِجّدها 
واختباراهتا، وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج باملرأة ملحض مجاهلا، 

وليعلم أّن من تزّوج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.

الفتيات بني الوظيفة واألسرة

األرسة  تكوين  عىل  الوظائف  ترجيح  من  وأولياؤهن  الفتيات  ولتحذر 
بالنوافل  أشبه  والوظيفة  احلياة،  يف  أكيدة  سنّة  الزواج  فإّن  هبا،  واالهتامم 
واملتّمامت، وليس من احلكمة ترك تلك هلذه، ومن غفل عن هذا املعنى يف 
ريعان شبابه ندم عليها عن قريب حني ال تنفعه الندامة، ويف جتارب احلياة 

شواهد عىل ذلك.

وظيفة أولياء األمور جتاه البنات

وال حيّل ألوليائهّن عضلهن عن الزواج أو وضع العراقيل أمامه باألعراف 
التي مل يلزم اهلل هبا مثل املغاالة يف املهور واالنتظار لبني األعامم أو السادات، 
فإّن يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون عليها، وليعلم أّن اهلل سبحانه مل جيعل 
من  و  صالحهن  عىل  واحلرص  هلن  للنصح  إالّ  البنات  عىل  لآلباء  الوالية 
حبس امرأة لغري صالحها فقد باء بإثٍم دائٍم ما دامت تعاين من آثار صنيعه 

وفتح عىل نفسه بذلك بابًا من أبواب النريان.

السعي يف أعمال الرّب ونفع الناس

السادسة: السعي يف أعامل الرّب ونفع الناس ومراعاة الصالح العاّم، وال 
سّيام ما يتعّلق بشؤون األيتام واألرامل واملحرومني، فإّن فيها تنمية لإليامن  



85السعي يف أعامل الرّب ونفع الناس.................................................... 

املرء من نعم وخريات، وفيها سّن للفضيلة  ملا أوتيه  وهتذيبًا للنفس وزكاة 
وتعاون عىل الرّب والتقوى وأداء صامت لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
العامة،  املصالح  ورعاية  العام  النظام  حفظ  عىل  األمور  ألولياء  ومساعدة 
وموجٌب لتغيري حال املجتمع إىل األفضل، فهو بركة يف هذه الدنيا ورصيد 
لآلخرة، وإّن اهلل سبحانه حيّب املجتمع املتكافل املتآزر الذي يّتم املرء فيه 

هبموم إخوانه وبني نوعه وحيّب هلم من اخلري مثل ما حيّب لنفسه.

َعَلْيِهم  َلَفَتْحنَا  َقوْا  َواتَّ آَمنُوْا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  Rَوَلْو  وقد قال عّز من قائل: 
َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ل  اهللََّ  Rإِنَّ  وقال:   ،Qَمِء السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت 
ما حيّب  يؤمن أحدكم حّتى حيّب ألخيه  F: )ال  النبّي  بَِأنُفِسِهْمQ، وقال 
لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه(، وقال أيضًا: )من سّن سنة حسنة فله 

أجرها وأجر من عمل هبا(.

أن ُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون اآلخرين أمر ما تواّله

السابعة: أن حُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون اآلخرين أمر ما توالّه، 
واألزواج  أوالدهم  رعاية  اآلباء  فلُيحسن  املجتمع،  أو يف  سواء يف األرسة 
احلزم  املوقف  اقتىض  فيام  حّتى  والقسوة  العنف  وليتجنّبوا  أهاليهم  رعاية 
رعايًة للحكمة وحفاظًا عىل األرسة واملجتمع، فإّن أساليب احلزم ال تنحرص 
باإليذاء اجلسدي أو األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج تربوية أخرى 
األساليب  بل  بشأهنا،  واحلكمة  اخلربة  أهل  وشاور  عنها  بحث  من  جيدها 
القاسية كثريًا ما تؤّدي إىل عكس املطلوب بتجّذر احلالة التي يراد عالجها 
وانكسار الشخص الذي ُيراد إصالحه، وال خري يف حزٍم يقتيض ُظلاًم، وال 

يف عالج خلطأٍ بخطيئة.
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نصيحة إىل أولياء األمور بالنصح وعدم اخليانة

وال  فيه  هلم  ناصحًا  وليكن  به  فليهتّم  املجتمع  أمور  من  أمرًا  ويّل  ومن 
خيوهنم فيام يغيب عنهم من واجباته، فإّن اهلل سبحانه متولٍّ ألمورهم وأمره 
مجيعًا و سوف يسأله يوم القيامة سؤاالً حثيثًا، فال ينفقن أموال الناس يف غري 
حّلها، وال يقّررن قرارًا يف غري جهة النصح هلم، وال يستغّلن موقعه لتكوين 
فئة وحزب يتسرّت بعضهم عىل بعٍض ويتبادلون املنافع املحظورة واألموال 
عنهم  يمنعون  أو  يستحقوهنا  مواضع  عن  اآلخرين  ويزحيون  املشبوهة، 
خدمات يستوجبوهنا، وليكن عمله جلميع الناس عىل وجه واحد فال جيعله 
سبياًل للمجازاة عىل حقوق خاّصة عليه لقرابة أو إحسان أو غري ذلك، فإّن 
أحد  ترجيح  فإن ساغ لك  العام جور وفساد،  باحلق  اخلاّصة  احلقوق  وفاء 
فعليك برتجيح الضعيف الذي ال حيلة له وال جهة وراءُه وال معني له عىل 
أخذ حّقه إالّ اهلل سبحانه. وال يستظهرّن أحد يف توجيه عمله بدين أو مذهب، 
فإّن الدين واملذاهب احلّقة قائمة عىل املبادئ احلّقة من رعاية العدل واإلحسان 
واألمانة وغريها، وقد قال اهلل سبحانه: Rَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا 
َمَعُهْم اْلكَِتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِطQ، وقال اإلمام A: )إيّن سمعت 
ُه  ِعيِف فِيَها َحقَّ ٌة ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ َس ُأمَّ رسول اهلل F يقول يف غري موطن: لْن ُتَقدَّ
ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتْعتٍِع(. فمن بنى عىل غري ذلك فقد زّين لنفسه األماين الزائفة 
،A واإلمام عيل ،F واآلمال الكاذبة، وأحّق الناس بأئمة العدل كالنبّي 
املتويل  وليلتزم  لسريهتم،  وأتبعهم  بأقواهلم  أعملهم   A الشهيد  واحلسني 
إىل  بعثه  ملالك األشرت عندما   A اإلمام عيل  بمطالعة رسالة  الناس  ألمور 
مرص، فإهّنا وصف جامع ملبادئ العدل وأداء األمانة وهو نافٌع للوالة ومن 
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دوهنم كلٌّ بحسب ما يناسب حاله، وكّلام كان ما توالّه املرء أوسع كان ذلك 
له ألزم وآكد.

احلكمة  من  االزدياد  وهّم  التعّلم  بروح  املرء  يتحّلى  أن 
واملعرفة

الثامنة: أن يتحىّل املرء بروح التعّلم وهّم االزدياد من احلكمة واملعرفة يف 
مجيع مراحل حياته وخمتلف أحواله، فيتأمل أفعاله وسجاياه وآثارها وينظر 
يف احلوادث التي تدور حوله ونتائجها، حتى يزداد يف كّل يوم معرفة وجتربة 
وفضاًل، فإّن هذه احلياة مدرسة متعّددة أبعادها، عميقة أغوارها، ال يستغني 
املرء فيها عن التزّود من العلم واملعرفة واخلربة، ففي كّل فعل وحدث داللة 
وعربة، ويف كّل واقعة رسالة ومغزى، تفصح ملن تأّملها عام ينتمي إليه من 
الظواهر والسنن، وُمّثل ما يناسبها من العظات والعرب، فال يستغني املرء فيها 
عن التزود من العلم واملعرفة واخلربة حّتى يلقى اهلل سبحانه، وكّلام كان املرء 
أكثر تبرّصًا أغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن مزيد من التجارب واألخطاء. 
 :F وقال لنبّيه ،Qَوَمن ُيْؤَت احِلْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخرْيًا َكثرِيًاR :وقد قال تعاىل

 .Qَوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلًمR

األنس بكتب ثالثة يتزود منها

وينبغي للمرء أن يأنس بكتٍب ثالثة يتزّود منها بالتأّمل والتفكري:

القرآن الكريم فهو آخر رسالة من اهلل سبحانه إىل خلقه  أّولا وأولها: 
احلكمة،   ينابيع  خالهلا  من  ويفّجر  العقول  دفائن  ليثري  إليهم  أرسلها  وقد 
ويلنّي هبا قساوة القلوب، وقد بنّي فيها احلوادث رضبًا لألمثال، فعىل املرء 



........................................................ الشباب ومواجهة التحديات            88

أن ال يرتك تالوة هذا الكتاب عىل نفسه، ُيشعرها أّنه يستمع إىل خطاب اهلل 
سبحانه له، فإّنه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل مجيع العاملني.

وإشاراته  القرآن  ملضامني  تبيني  العموم  عىل  فإّنه  البالغة  نج  وثانيها:   
فال  واالّتعاظ واحلكمة.  والتفكري  التأمل  املرء روح  حُيّفز يف  بليغ  بأسلوب 
ينبغي للمرء أن يرتك مطالعته كّلام وجد فراغًا أو فرصة، وليشعر نفسه بأّنه 
A إىل ابنه احلسن A كام يتمنّاه، وليهتّم برسالته A ممّن خيطب فيهم اإلمام 

فإهّنا جاءت ملثل هذه الغاية.

وثالثها: الصحيفة السّجادية فإهّنا تتضّمن أدعية بليغة تستمّد مضامينها 
من القرآن الكريم وفيها تعليم ملا ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من توّجهات 
وهواجس ورؤى وطموح، وبيان لكيفّية حماسبته لنفسه ونقده هلا ومكاشفتها 

بخباياها وأرسارها، وال سّيام دعاء مكارم األخالق منها.

اخلامتة: يف ضرورة األخذ بها أو السعي إليها

فهذه ثامن وصايا هي أصول االستقامة يف احلياة وأركاهنا ، وهي تذكرة 
ليس إالّ، إذ جيد املرء عليها نور احلق وضياء احلقيقة وصفاء الفطرة وشواهد 
املتبرّصين،  الرسائل اإلهلية ومواعظ  نّبهت عليها  العقل وجتارب احلياة قد 
فينبغي لكّل امرئ أن يأخذ هبا أو يسعى إليها وال سّيام الشباب الذين هم يف 
عنفوان طاقتهم وقدراهتم اجلسدية والنفسية والتي هي رأس مال اإلنسان يف 
احلياة، فإن فاهتم بعضها أو املرتبة العالية منها فليعلموا أّن أخذ القليل خرٌي 
سبحانه: قال  وقد  الكل،  فوات  من  خري  البعض  وإدراك  الكثري،  ترك   من 

 .Qا َيَرُه ٍة َشًّ ٍة َخرْيًا َيَرُه  * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ Rَفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
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أسأل اهلل أن يوفقكم ملا يفيض بكم إىل السعادة والسداد يف اآلخرة واألوىل 
فإّنه ويّل التوفيق.

 28/ ربيع األول/1437هـ
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