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افتتاحية العدد
ملاذا (سبل األمن)؟
أرس َ
ً
َ
والي��ا عل��ى ِمص��رَ ،
ر املؤمن�ي َ
��ب ل�� ُه )(Q
ر
ن
ك َت َ
��ل أم�ي ُ
ملَّ��ا َ
مال��ك األش�ت ِ
ك�� َر في�� ِه ُم َم َ
س��س ا ُ
َعهْ��داً َذ َ
ك��م ودس��تو ِر
��ل م��ا حيت��ا ُج إلي�� ِه الوال��ي م��ن ُأ ِ
حل ِ
ق��ق ل�� ُه ا ُ
وي ُ
دون
حلك�� َم
الوالي�� ِة بتفاصيلِه��ا كا ّف��ةَ ،م��ا
ُ
يضم��ن ُ
بالع��دل م��ن ِ
ِ
خل َ
�ين ل�� ُه في�� ِه ا ُ
عي��ة) بطبقا ِته��م املُختلف�� ِة ،و َب َّ
��اس
ط��وط
(الر ِّ
َّ
َحي ٍ
ْ��ف عل��ى ال ّن ِ
َِ
الع��ادل ،وق��د ج��اء في��ه:
مع��ال احلك��م
ال َعريض��ة ال�تي ُترس��ي ل�� ُه
ِ
{ ...فا ُ
وع ُّ
ُ
وس�� ُب ُل
��ز ّ
جل ُن��و ُد
الرع ّي�� ِةَ ،و َز ُ
حص��ون َّ
ي��نُ ،
ي��ن ال�� ُوال ِةِ ،
ب��إذن اهللِ
ِ
الد ِ
ليس��ت تق��و ُم ال ّرع ّي ُ
ْ
��ة ّإل ِبه��م }...نه��ج البالغ��ة :ج3ص09
األم��نَ ،و
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
ات
َفمِ��ن ه��ذا الن��ص نع��رف أن َم��ن َين��در ُج يف
ي��ش والش�� َرطة واملس��م ّي ِ
ِ
س��لك اجل ِ
ك��ون هدف ُه�� ُم األمس��ى ه��و ِح ُ
َّ
ُ
��عب
اي��ة
املختلف�� ِة ال�تي َتتف��ر ُع منه��ا َي
الش ِ
األم��ن هل��م
(الرعي��ة) و َتوف�ي ُ
َّ
ر ِ .
ُ
��ن ِم��ن ِّ
وب��ا َّ
��ن اهلل به��ا عل��ى ال َب َش��ر ب��ل م��ن أهمِه��ا
ع��م ال�تي َم َّ
األم َ
أن ْ
َِ
الن ِ
َ
َ
َ
َ
وأنف ِس��ها ،وذل��ك َّ
ر احلماي�� ِة
دون
ألن احلي��اة ال ت ِ
نتظ�� ُم وال تس��ت ِق ُّر م��ن ِ
ِ
األم��ن ،وتوف�ي ِ
ُ
َ
��دى أهمي�� ِة ه��ذ ِه الش��رحي ِة يف
االجتماعي�� ِة والفردي�� ِة للن��اسِ ،م��ن ذل��ك نعْ�� ِرف َم َ
ُْ
��م املس��ؤولي ِة .ال�تي َت ْض َطلِ�� ُع ِبه��ا
تم��عَ ،
امل ِ
وح ْج ِ
َ
التبلي��غ يف ال َع َتب�� ِة ال َعلَو ّي�� ِة املقدس��ة
كان اهتم��ا ُم ُش��عب ِة
ِم��ن َه��ذا املُنطلَ��ق
ِ
َّ
ٍّ
األم�ني يف إط��ا ِر املَس��ؤولي ِة الش��رعي ِة
��س
حل َّ
ْ��رف هل��م ُي َن ّم��ي ا ِ
قدي��م َزاد َمع ِ
يف َت ِ
س يف نفوس�� ِهم
ر ثقاف�� ٍة ديني�� ٍة ُملتزم�� ٍة َت ْغ�� ِر ُ
املُلق��ا ِة عل��ى عا ِتق ِه��م ،م��ع َتوف�ي ِ
َّ
ُ
ك��ون بنفس�� ِه ُم ِّف��زاً هل��م ألدا ِء واجب ِه��م
ش��ك – َي
الدي�ني ال��ذي – ب�لا
ال��وا ِز َع
ٍّ
ْ
ْ
الواج��ب الش��رعي ال��ذي
عل��ى أكم�� ِل َو ْج�� ٍه ،إذ ُه�� َو َين��در ُج – بع��د ذل��ك – يف
ِ
ُ
ُ
ُ
س��لكها
واندرج��وا يف
املقدس��ة ال�تي َل ََّب��وا .ندا َئه��ا
الوظيف��ة
.تلي�� ِه عليه��م ه��ذ ِه
ُ
ِ
أض��ف إىل ذل��ك َحج�� َم ه��ذ ِه الش��رحي ِة يف ُ
توس ْ
َ
��ام
تم��ع،
��عت َم َه ُّ
بع��د أن ّ
ِ
امل ِ
ٌ
ٌ
َ
ات ُمت ِّ
األم��ن اإلجتماع��ي َو ُو ِج َ
ع��دد ٍة
��د ْت أصن��اف خمتلف��ة منه��م
َ
حت��ت ُمس��م ّي ٍ
ِ
واألم��ن اإلجتماع��ي َو َر ُج�� ِل اإلطف��ا ِء وامل��رو ِر و ...اخل،
واإلس��تخبارات
اب��رات
كاملُ َخ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ف��كل ه��ؤال ِء ُه��م هد ُف َن��ا يف ه��ذه ُ
امللّ�� ِة ال�تي ُت ُ
َ
اإلمي��ان
س��س
��اول َت
ِ
رس��يخ ُأ ِ
��ق ال ُوالي�� ِة ال َعلَ ُو ّي�� ِة املُط ّه��ر ِة،
ٍّ
وتقدي��م زا ٍد َم
نفوس��هم،
يف
ِ
ن َي ّت ِس�� ُم ِب َع َب ِ
ع��ريف َرص�ي ٍ
ِ
ً
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ر املؤمن�ي َ
تك��ون
ن  ،ف�لا ش��ك
��د
كون�� ُه ص��ا ِدرا م��ن إدارة املرق ِ
ِ
الش��ريف ألم�ي ِ
نفوس��هم ،و َي ُ
ً
قل��وب
دخ��ل مضمو ُنه��ا يف قلوب ِه��م ،إ ْذ ه��ي ص��ادر ٌة م��ن
قريب��ة م��ن
ِ
ِ
ق��ي املَع َّ
كان ص��ا ِد َراً
َ
ِ��ي ،و َم��ا
ت ُّ
��ب َل�� ُم اخل�ي َ
ر والص�لا َح ُّ
أن��اس ُ ِ
ْ��ريف وال ِعْلم َّ
والر َّ
ٍ
ْ
ُ
َ
��ب
ِم َ
القل��ب َي ِ
ص��ل إىل القل ِ
��ن ِ .

كلمات من نور
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{ ...فا ُ
حصون
بإذن اهللِ
ِ
جل ُنو ُد ِ
وع ُّز
الرع ّي ِةَ ،و َز ُ
َّ
ين ال ُوال ِةِ ،
ُ
األمنَ ،و ْ
ليست
ل
ب
وس
،
ين
الد
ّ
ُُ
ِ
ِ
تقو ُم ال ّرع ّي ُة ّإل ِبهم.}...
ُ
خيتلف في ِه اثنان َّ
أن
ما ال
ِ َّ
َ
ُ
طب املعصومني
كلمات وخ َ
ِ
نصوص بديعة،
هي
()
ٌ
وقواعد بليغة ،وأنوا ٌر مضيئة،
ُ
تنفتح على حيا ِة البش ِر ،و ُتشرقُ
ُ
َ
فتزيح
حلكم
عليها
ُ
باملواعظ وا ِ
ِ

لمات ا َ
جل ْه ِل َ
اهب
عنها ُظ ِ
وغ َي ِ
ُّ
ُّ
س
الشكوك
ؤس ُ
والظنون ،و ُت ِّ
والنظام والفضائ ِل
العلم
حليا ِة
ِ
ِ
يف كل مفاصلِها وزواياها ،فهي
ٌ
ٌ
ِّ
لوم
شاملة
(موسوعة
حبق
ٍ
لكل ُع ِ
َ
نون احل َياة).
و ُف ِ
َو َما ذلك إال َّ
ألنهم (ُ )خ ّز ُ
ان
ُ
ومعادن
علم اهللِ وترامجة َو ْحي ِه،
ِ
َ
واإلهلام ،واملبعوثون
ة
احلكم
ِ
ِ
ول َ
عتقد َّ
أن
األنامَ ،و َن ُ
ِلتكمي ِل ُع ُق ِ
َّ
كل َما َجاءوا ب ِه (ُ )هو َفي ٌ
ْض

ِمن َه ْدي َج ّد ِهم (َ )Oوعلم ِه
ً
تبعاِ -منووحي ِه ،الذي هو
وعلم ِه وحكمت ِه َ و َما
فيض اهللِ ِ
ِ
َّ
َي ْن ِط ُق َع ِن ْ َ
ال َوىإِ ْن ُه َو إِل َو ْح ٌي
وما يف
وحى النجمَّ ِ ،4-3/
ُي َ
َ
ُ
أيدينا هو شعا ٌع من تلك األنوا ِر
بيت العصمة
املأثور ِة عن أه ِل ِ
ري املؤمنني
( ،)وهو َع ُ
هد أم ِ
ُ
( )Qملالك األشرت (عامل ُه
عد
ْد الذي ُي ُّ
يف ِم ْصر) ،ذلك ال َعه ُ

5
5
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وأرفع وثيقة خالدة
عهد،
أفخ ِر ٍ
ِ
يف تأريخ اإلسالم ،إذ أنها انطوت
على دلي ِل عم ٍل متكام ٍل يك ُف ُل
التحصني التام يف الدائرة الداخلية
ِّ
لكل احلكومات،
واخلارجية
مبا له الدو ُر الفاعل يف استصالح
ُ
حيقق
أهلِها وعمار ِة بال ِدها ،مما
َ
العدل والصالح ،وتنعم األمة
باخلري والنجاح.
وقد قمنا باقتباس مقطوع ٍة
من ذلك العهد املبارك ،واليت
أهم َمفص ٍل
ُتلقي الضو َء على ِّ
ُ
(رجال
من مفاصل الدول ِة وهو
األمن:
رجال
األمن) ،ونعين ِب ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
وحفظتها
أمن الدولة َ
هم ِرجال ِ
ُ
صنوفهم
ُ
اسها ،وإن تكثرت ُ
وح ّر ُ
وتشكيال ُتهم يف َعص ِرنا احلاضر
إىل العديد من األجهزة األمنية
ري
والعسكرية ،فكال ُم األم ِ
ٌ
ِّ
ُ
(ْ )Q
ينطبق
لكل ما
رسالة
إذن
ُ
عنوان الرج ِل األمين يف
عليه
الدولة وإن جاء بلفظ (اجلنود)،
وهذا ما َي ّ ُ
تبي من املعنى اللغوي
الذي يقول:
إن (ا ُ
َّ
جل ْن َد) يف اللغة هو:
َ
َ
ْ
ال َع ْس َ
ك ُر واأل ُ
عوان واألنصار،
َ
ُ
ُ
َ
والواحد
ُ
واجلم ُع األ ْجنا ُد واجلنودُ،
ُج ْن ِد ٌّي (تاج العروس للزبيدي).
حال ،فإننا لو َر َج ْع َنا
وعلى ِّ
أي ٍ
َ
َّ
ص ال َعلوي الشريف
إىل
الن ِ
عان جليل ٍة،
لوجدنا ُه َينطوي على َم ٍ
ُ
الالت فاخر ٍةَ ،تكشف لنا
و ِد ٍ
أهمية ال ُع ْنص ِر َ
َ
األمين ،وأث َر ُه
فاظ على حيا ِة
حل ِ
ري يف ا ِ
الكب ِ
وأعراضهم،
وأمواهلم
الناس
ِ
ِ
ُ
يان
ذلك ألنه (الرق ُم امل ِه ُّم يف ِ
ك ِ
الدولة ،وا ّللَ ِب َن ُة األساسية يف بنا ِء
َّ
األمن واإلستقرار).
ِ
َ
َقال (..( :)Qفاجلنود بإذن
حل ْص ُن:
اهلل حصون الرع ّية )..ا ِ
ُّ
وصل
صني ال ُي َ
كل موضع َح ِ
إىل ما يف َج ْو ِفه ،واجلمع

ُح ٌ
عامة
صون ،وأما الرعية :فهي َّ
َّ
وال يرعى
الناس الذين عليهم ٍ
مصاحلهم وأمورهم ،ومنه قولُ
(كلُّ ُ
رسول اهلل (ُ :)O
اع
ِ
ك ْم َر ٍ
كلُّ ُ
َو ُ
ك ْم َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِه).
ميزان احلكمة :ج ،2ص،1212
ري ( )Qللجنو ِد َ
لفظ
فاستعا َر األم ُ
ا ُ
حفظهم للرع ّية،
صون باعتبا ِر ِ
حل ِ
حل ْصن)،
وحياط ِتهم هلم كـ(ا ِ
َ
اإلبداع ال َبالغي ال َعلوي
وهذا من
ِ
يف هذا التشبيه اجلميل ،ومن
ضح َمغزى هذا التشبيه
ذلك ي ّت ُ
يف كالم ِه ( )Qوهو:
أن املؤسسة األمنية أنيطت
بها أهم وظيفة وأعظم مسؤولية
وهي مسؤولية حفظ األمن
ونشر اإلستقرار يف ربوع البالد
وإقرار الطمأنينة يف نفوس
املواطنني على أمواهلم وأعراضهم
ومصاحلهم ،وهي اليت تتكفل
بتحصني الداخل واخلارج من
أي عدوان ممكن أن يطرأ على
البالد ،فهي بهذه احلال ضرورة
بآن واحد! فأما كو ُنها
وخطر ٍ
ضرورة َفلِ َما عرفنا أن وجود
املؤسسة األمنية ُت ُّ
ثل الراعي
لألمن وصون الدولة ،تردع
السفيه وتضرب على يد املعتدي،
وأما كو ُنها خطراً فباعتبار أن
املؤسسة األمنية بيدها السالح
واجلنود ،فهي بذلك تشكل
هاجسا خميفا على وضع البالد
والعباد إذا ما اتصف عناصرها
بصفات اخليانة والال مباالة -ال
مسح اهلل ،-مما خياف منهم
يف اإلنقالبات أو غريها ،وعلى
أساس ذلك َذ َ
ني
ك َر أم ُ
ري املؤمن ِ
( )Qأه َّم اآلثا ِر والثمار الطيب ِة
اليت ُ ْ
ت َتنى من وجو ِد ا ُ
جل ْن ِد
وهي:
َ
-1تص ُ
ني البال ِد والرعي ِة بهم
وبوجو ِدهم.

زين الوالة :وذلك
-2إ ّنهم
ُ
ُ
ّ
يكون
ند َس
ألن
الوالي بال ُج ٍ
َ
ُ
كأحد الرع ّية ال َيأ َبه ب ِه أحدٌ،
ِ
ُ
هاب َله
ي
وال
،
ر
أم
له
ع
طا
وال ُي
ُ ُ
ٌ
شخص ،لكن هذا ال يعين
ٌ
ْ
احلرس
أن ُيك ِث َر الوال ُة من
ِ
ُ
واحلمايات بصورة تؤث ُر على
ِ
ُ
َ
رق
الط
طع
ق
و
الناس
راح ِة
ِ
ِ
وإهدا ٍر للمال العام!
الدين
-3إ ّنهم ِع ٌز للدين :أي أن
َ
َ
بسواعد
والرسالة ال ُتفظ إال
ِ
ا ُ
جل ْند ،و َتضحيا ِتهم النفيسة،
ووجو ِدهم املبارك ،إذ لوالهم
الدين ْ
ل َتضعض َع ُ
طمس
حال
وان َ
ِ
ِذك ُر ُه!
ُ
األمن :من
ل
ب
س
هم
-4إ ّن
ُْ
ِ
الواضح ما لوجو ِد ا ُ
ند يف
جل ِ
ِ
ال ُثغور ُ
والط ُرقات واملواقع املهمة
األمن
صناعة
الغ يف ِ
ِ
من َد ْو ٍر َب ٍ
ُ
األمن،
ل
ب
س
فهم
واإلستقرار،
ُْ
ِ
َ
سباب ُ
الطمأنينة والراح ِة يف
وأ ِ
احليا ِة اإلنسانية.
ثم بعد ذلك َع َط َف ( )Qالقولَ
َّ
بذك ِر النتيجة من وجود اجلند
والعسكر وهي (..وليست تقوم
الرع ّية ّإل بهم ،)..فما أعظمها
من نتيجة ،وأبركها من مثر ٍة،
َيرتكهُا وجو ُد ا ُ
جل ْن ِد املبارك،
وهي أن الرع ّية ال وجو َد هلا إال
بهم ،وال ينعمون حبياتهم إال
بد أن
بوجودهم وسوا ِدهم ،وال َّ
ِ
ُ
ُيعلم َ َّ
تتحقق
أن هذه الثمر َة ال
بكون ال ُعنص ِر األم ّ
ين
إال
ِ
ً
صفات أه ِل احلق،
م ّتصفا ِب
ِ
ً
ً
َ
يكون مؤمنا ُملتزما بدين ِه
وأن
ُ
ؤتي الشجر ُة
ت
كي
ه
وأحكام
ِ
َ
َ
أكلَها،
ويكون من ُجند اهللِ
فع ال ِعباد،
الذين َيستع ُملُهم يف َن ِ
َ
وينالون رضا اهللِ ورمحت ِه يف
الدنيا واآلخرة..

نعمة األمن

فذكر باألمن ...
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ً
ً
ً
ً
عظيما ،ال ُيصي ِه
وإنعاما
واسعا،
إفضاال
مما ال شك فيه وال ريب أن هلل تعاىل على اإلنسان
ّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ص َ
وها النحل،18/
العادُّون ،وال يؤدي ح ّقه اجملتهدون ،قال تعاىلَ  :وإِن ت ُع ُّدوا ِن ْع َمة اللِ ال ت ُ
إحصا ِئهاَ ،و َنع َ
َ
ج ٌة َ
ْماؤك
وجاء يف دعاء اإلمام زين العابدين ({ :)Q
ض ُع َف ِلسا ِني َع ْن ْ
فآالؤك َ َّ
ً
ُّ
ْ
ْ
كي َ
اس ِتقصا ِئهاَ ،ف َ
َ
صي ِل الشك ِر
ْراكها َف ْضال َع ْن ْ
ك ِثري ٌة َق ُ
ْف ِلي ِب َت ْح ِ
ص َر َف ْهمِي َع ْن إد ِ
كر}مناجاة الشاكرين ،وهذا ثابت بالوجدان ويتحسسه كلُّ
ك ِري إِ َّي َ
اك َي ْف َت ِق ُر إِىل ُش ْ
َو ُش ْ
إنسان ،فإن اإلنسان لو التفت إىل ما ُييطه من ِّ
عم األنفسية (كرتكيبة ونظام البدن من
الن ِ
الداخل واخلارج) ،والنعم اآلفاقية (وهي كل ما يف الكون واألرض من اآليات والنعم) أل َد َر َك
النعم اإلهلي ِة املُغدقة عليه ،وأصنافها الكثرية ُ
ُ
امليطة به ،وألدرك ملاذا َت ّدى
اإلنسان حج َم
ِ
ً
ً
َ
اإلنسان بعدم إحصاء تلك النعم ك ّما وكيفا؟!
املوىل َتعاىل
رأس
الر ِّ
عم اإلهلي ِة واإلفضاالت َّ
بانية هي نعمة (األمن) ،بل رمبا تأتي على ِ
ومن أبرز تلك ال ِّن ِ
النعم اإلهلية وتتقدمها باألهمية كما يستفاد ويظهر من قوله تعاىلَ  :وإِ ْذ َق َ
ِّ
اهي ُم َر ِّب
ال إِ ْب َر ِ
اج َع ْل َه َذا َبلَداً آ ِم ًنا َوا ْر ُز ْق َأ ْهلَ ُه ِم َن َّ
قد َم الطلب
ات البقرة ،126/فإن إبراهيم (ّ )Q
ْ
الث َم َر ِ
باألمن على ال ّرزق ،وذلك ملا له من أثر كبري على احلياة العامة واستقرارها ،لكن ولألسف
َ
ُ
َ
جمهولة ومغفول عنها عند أكث ِر البشر ،فعن أمري املؤمنني
النعمة اإلهلية
الشديد نرى أن تلك
( )Qقال :قال رسول اهلل ({ :)Oنعمتان مكفورتان :األمن والعافية} اخلصال ص،34
تحسس وجو َد هذه النعمة وأهمي َتها إال َم ْن
واملكفور هو (املستور أو غري املشكور) ،بل ال َي
ُ
َف َق َد َها وكما قيل( :األشيا ُء ُتع َر ُف بأضدا ِدها).
ثم َّ
إن مهمة (األمن) اليت نتكلم عنها تنقسم إىل أقسام كثرية ،تشمل وتغطي كل نواحي
احلياة ،وتدخل يف كل زاوية من زواياها ،فهو ينقسم إىل( :األمن العقائدي ،والفكري أو
الثقايف ،واإلجتماعي ،والنفسي ،والوطين ،والغذائي ،والسياسي ،واإلقتصادي ،وغريها) من
األقسام اليت رمبا ال حنتاج إىل كثري منها ،وذلك لدخوهلا يف جمال ختصصها كاألمن املائي
أو الوقائي أو غري ذلك ،وأما البعض اآلخر من األقسام املهمة فهي داخلة يف مقاالتنا ،وتكون
ضمن هدفنا الذي نسدد حنوه.
وعلى هذا األساس ال بد من اإللتفات إىل تلك األقسام املهمة ،والتعرف على آثارها ،وسبل
نؤم َن غطاء األمن بصورة عامة ،ونؤمن دوا َمه واستقرا َرهَّ ،
ألن وجو َد
حتقيقها بأمت وجه ،كي ِّ
كلُ
ُّ
عد ضرور ًة ُملّ ً
وج ِه هذه البسيطة ،و َيشدو إليها ُ
جيدها كل
حة ُ
(األمن) ُي ُّ
خملوق على ْ
ٍ
وخذْ
ْ
بفقدهاُ ،
ُ
َ
لعدم
استطعام احلياة بدو ِنها ،وتعك ِّر َ
يش ِ
صف ِو ال َع ِ
ِ
بين البش ِر بصور ٍة خاص ٍةِ ،
ً
ُ
الدول العربي ِة اآلن من فقدان األمن
مثاال ح ّي ًا من الواقع الذي نعاصره ،وهو ما تشهده بعض
ِ
واألمان مؤخراً يف ِّ
ُ
َ
جل املناطق
األمن
ببعيد ،الذي فقد نعمة
العراق عنا
وتنغيص العيش ،وليس
َ
ٍ
ُ
َّ
الشمالية والغربية ،فحل به ُ
املوت والتقتيل ،وعاثت ب ِه ريا ُح الشر التكفريي  -اليت هبت من
هنا وهناك -فساداً وأهلكت احلرث والنسل ،ونشرت الرعب والفوضى بني أبنائه ،وطحنت
َ
والرجل ،وألبست احليا َة برداء اخلوف واإلرهاب ،ولونت
ري واملرأ َة
ري والكب َ
بآل ِة إرها ِبها الصغ َ
ُّ
ْ
ض َر َب الل َم َث ً
ال َق ْر َي ًة َ
بياض احليا ِة ونقا َءها بالدم والظالم ،قال تعاىلَ  :و َ
َ
كا َن ْت آ ِم َن ًة ُّمط َم ِئ َّن ًة
ّ َ َ َ َ ُّ
َ
ْ
ْ
ِّ
ً
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ان َف َ
كل َم َ
َي ْأ ِتي َها ِر ْزق َها َرغدا ِّمن ُ
با
وع َوال ْو ِف ِ َ
ك َف َر ْت ِبأن ُع ِم اللِ فأذاق َها الل ِل َب َ
كٍ
اس ال ِ
كا ُن ْ
ونالنحل ،112/وللكالم ٌ
َ
وا َي ْص َن ُع َ
بقية ،تابعونا..

كلمات وخطب

وصية من القلب...
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َ
زمن
قلب حنون
أمجل
ما
ُ
ِ
كاألب ،وما أنف َع ُه حينما َيصد ُر يف ِ
النصح حينما َينب ُع من ٍ
ُ
الغالب
املشارق
كلمات بط ِل
الشدائد كاحلروب ،وهكذا كانت
واملغاربِ ،
ِ
أسد اهللِ
ِ
ِ
ِ
بن أبي طالب ( )Qلولده حممد بن احلنفية يف واقعة اجلمل ،تفيض كشالل هادر
ِّ
علي ِ
ال َوالَ
جل َب ُ
من النور واحلكمة :قال ( )Qلولده حممد ( )ملا أعطاه الرايةَ ( :ت ُز ُ
ول ا ِ
اج ِذ َكَ ،أ ِع ِر اهللَ ُج ُج َم َت َكِ ،ت ْد يف ْ
َ
ْ
َت ُز ْل! َع َّ
صى
ص ِر َك أق َ
ض َق َد َم َك ،ا ْر ِم ِب َب َ
ض َعلَى َن ِ
اال ْر ِ
اعلَ ْم َأ َّن َّ
ال َق ْو ِمَ ،و ُغ َّ
الن ْص َر ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ ُس ْب َحا َن ُه) نهج البالغة :ج1ص43
ص َر َكَ ،و ْ
ض َب َ
الكلمات املُباركة:
الدروس من هذه
بعض
ِ
ِ
ُيك ُن َنا استفادة ِ
ٌ
َ -1ن َها ُه ( )Qعن َّ
كناية عن الثبات يف املوضع ،أو توخي اهلدف عند
الزوال ،وهذا
اهلجوم ،وال يزول إىل غريه ،وهذه من أمهات مسائل التخطيط العسكري ،بل من
َ
بالفضول فا َت ُه ِم ْن ُمه ّم ِه
اشتغل
العلوية ( َم ْن
حلكمة
َّ
ضروريات معركة احلياة ،ففي ا ِ
ِ
ُ
املأمول) ميزان احلكمة ج.4
حل َذر َم ً
باالندفاع وتوخي ا َ
عا حينما قال( :عض على ناجذك) وهو الضرس
 -2أوصا ُه
ِ
فوائد منها :االستعداد
ُ
أو السن بني الضرس والناب ،وهلذا الفعل (العض على النواجذ)
املعنوي الطارد للخوف والفشل ،ولوقاية الرأس من سيوف األعداء ملا فيه من التصلب
ومجع القوة ،وهو بعد هذا كله معنى كنائي يدل على الثبات والعزمية.
ٌ
كرامة من اهلل سبحانه وتعاىل لإلمام (ْ )Q
ولد ُه بسالمت ِه إىل نهاية هذه
رب َ
-3
بأن ُي َ
َ
ٌ
(أع ِر اهلل ُججم َتك) ،فالعبار ُة فيها تشبي ٌه مجيل للجمجم ِة بآل ِة
احلرب الضروس ،بقولهِ :
بكمال السالمة.
ُتستعا ُر ،ل ُينتف َع منها يف القتال ثم ُت ّر ُد إىل صاح ِبها
ِ
األرض َق َد َمك) أيْ :
ُ
اجعلها
والعزم على القتال ،بقول ِه (ِ ( :)Qت ْد يف
بالثبات
الوصية
-4
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ً
ً
األرض ،ولعل هذه النصيحة كنصيح ِة َّ
يب ( )Oلل ُرماة يف
كال َو َت ِد نابتة وثابتة يف
الن ِّ
ِ
يوم ُأ ُحد ولو ثبتوا يف مواض ِعهم ملا جرى ما هو معروف!
 -5االستطال ُع َ
املعلومات مع اإلستقرا ِر النفسي التام للمقاتل القائد ،فقال (:)Q
وطلَ ُب
ِ
َ
ليعرف على َماذا يقدم من أرض ورجال وعدة.
القوم)
(أرم ببص ِرك أقصى
ِ
ِ
ُ
(وغ َّ
صرك)  ..للوصول إىل السكينة والطمأنينة واهلدوء الفكري والتأمل ،للتمعن
ض َب َ
يف اختاذ القرار احلربي الصا ِئب.
ُ
َ
َ
 -6البشار ُة بنص ِر اهللِ بتهيئ ِة أسباب ِه فلقد َو َع َدنا اهلل سبحانه إذ قال تعاىل:
ََّ
ك ْم َو ُي َث ِّب ْت َأ ْق َدا َم ُ
نص ْر ُ
نص ُروا الل َي
ك ْم حممد ،7/وما دا َم
َ يا َأ ُّي َها َّال ِذ َ
ُ
ين آ َم ُنوا إِن َت ُ
ُ
العسكري ً
ري ُه ،قال تعاىل:
واثقا
القائد
ُ
ُّ
اص َر غ ُ
من نصرة اهلل سبحانه فسينص َر ُه اهلل ،وال َن ِ
ّ
َّ
ْ
ْ
َ
َّ
يم آل عمران.126/
َ ما الن ْص ُر إِال ِم ْن ِع ِ
ند اللِ ال َع ِزي ِز ال ِ
كِ
ً
ً
َ
علي (ُ )Q
مل ّمد مل يكن َع َبثا وقرابة كما يفعل الطغاة بتولية قيادة
 -7اختيا ُر ِّ
ْ
ُ
ُ
ِّ
َ
التلميذ
راج ٍف ،بل أل ّن ُه
يلو
اجليوش لصبيانهم ،فإننا نعرف أن
السيف ال َ ْ
بكف ِ
احلكي ُم ملُعلّ ِم احلكم ِة النبوية ،قيل حمل ّم ٍدَ ِ :
ل ُي ِغ ّرر بك أبوك يف احلرب ،وال ُيغ ّر ُر
باحلسن واحلسني ()L؟ قال ( :)إ ّنهما عيناه وأنا ميي ُنه ،فهو َيدف ُع عن َعيني ِه
ِ
َ
واملؤمن ينظ ُر بنور اهلل.
ول ال؟!
ُ
بيمين ِه) ،فما أو َ
ْس َع فك ُر ُه ِ

هكذا كانوا

من هدي املصطفى ()O
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عن أمري املؤمنني  Qقال :إن
يهود ّي ًا كان له على رسول
ّ
الل  Oدنانري ،فتقاضاه،
فقال له :يا يهودي ما عندي
ما أعطيك ،فقال :فإني
ال أفارقك يا حممد حتى
س
تقضيين ،فقال :إذن َأجلِ ُ
معك ،فجلس معه حتى صلّى
يف ذلك املوضع الظهر والعصر
واملغرب والعشاء اآلخرة
والغداة (صالة الفجر)،
ّ
وكان أصحاب رسول الل
يتهددونه ويتواعدونه ،فنظر
ّ
رسول الل إليهم فقال :ما
الذي تصنعون به؟! فقالوا:
ّ
يا رسول الل يهودي حيبسك!
فقال :مل يبعثين ربي عز وجل
بأن أظلم معاهداً وال غريه.
فلما عال النهار قال اليهودي:
ّ
أشهد أن ال إله إال الل ،وأشهد

أن حممداً عبده ورسولهَ ،
وش ْط ُر
ّ
ّ
مالي يف سبيل الل ،أما والل ما
فعلت بك الذي فعلت ،إال ألنظر
إىل نعتك يف التوراة ،فاني قرأت
نعتك يف التوراة :حممد بن عبد
اهلل ،مولده مبكة ،ومهاجره
بطيبة ،وليس بفظ (سيء اخللق)
وال غليظ (اخلشن) ،وال ّ
صخاب
(شديد الصوت) ،وال متزين
بال ُفحش ،وال قول اخلنا (وهو
الفحش يف الكالم) ،وأنا أشهد
ّ
أن ال إله إال الل  ،وأ ّنك رسول
ّ
الل ،وهذا مالي فاحكم فيه
ّ
مبا أنزل الل ،وكان اليهودي
كثري املال) .أمالي الصدوق
ص.552
تعترب األخالق واآلداب
اإلسالمية من األهداف البارزة
يف رسالة الرسول اخلامت (،)O
إذ هو القائل وقوله احلق:

{إمنا بعثت ألمتم مكارم
األخالق} ميزان احلكمة :ج1
ص،804
وقال ({:)Oعليــكم مبكارم
األخالق ،فإن اهلل بعثين بها}
ميزان احلكمة ج1ص.804
ً
وأيضا ُتعد األخالق اإلسالمية
أحد األركان الثالثة اليت
يرتكز عليها الدين اإلسالمي
ً
إضافة ألصول الدين وفروعه،
وقد جاءت أحاديث كثرية
ومتظافرة متدح ذوي األخالق
واآلداب يف السلوك والعمل،
فعن رسول اهلل ({ :)Oعليكم
حبسن اخللق ّ ،
فإن حسن اخللق
يف اجلنة ال حمالة ،وإياكم
وسوء اخللق ،فان سوء اخللق
يف النار ال حمالة}الوسائل
ج12ص ،152وبعد هذه املقدمة
َ
نسلط األضوا َء على
حناول أن
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هذه القص ِة املباركة واليت
جاءتنا مبوقف خلقي عظيم
كان من النيب (.)O
وميكننا أن نستفيد من هذه
القصة أمرين مهمني:
األمر األول :موعظة عملية
ألصحاب رسول اهلل ( )Oبأن
يكونوا على أرفع مستويات
األخالق واآلداب اإلسالمية،
حلة اإلرث
وأن يكونوا من َ َ
األخالقي النبوي ،ألن النيب
( )Oيف طور إعدادهم
كجماعة صاحلة وقدوة حسنة
مؤهلة حلمل الرسالة ،قال
ُّ
تعاىلَ :ل َق ْد َم َّن الل َعلَى ْالُؤ ِم ِن َ
ني
إِ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُس ً
وال ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم
َي ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّ
كي ِه ْم
ال ْ
ك َم َة
ك َت َ
اب َو ْ ِ
َو ُي َعلِّ ُم ُه ُم ْال ِ
كا ُن ْ
َوإِن َ
وا ِمن َق ْب ُل َل ِفي
َ
ني آل عمران،164:
ض ٍ
الل ُّم ِب ٍ
وهكذا كان املعصومون ()K
بالنسبة ألتباعهم وأشياعهم فقد
كانوا حيرصون أشد احلرص
على أن جيعلوا أتباعهم على
أحسن وصف وأرفع أخالق،
فعن اإلمام زين العابدين (:)Q
{إن أبغض الناس إىل اهلل ع ّز
ّ
وجل من يقتدي بس ّنة إمام
وال يقتدي بأعماله} ،وقال
الصادق ({ :)Qكونوا دعاة
للناس باخلري بغري ألسنتكم،
والصدق
لريوا منكم االجتهاد
ّ
والورع}.
وينطوي هذا األمر على
الدروس اآلتية:
أ -جيب أداء احلقوق واألمانات
ألهلها وبغض النظر عن دينهم
ومعتقدهم ،وهذا ما تعامل به

النيب ( )Oيف هذه القصة مع
اليهودي.
ب -التحلي بالصرب واحللم مع
أي مشكلة يواجهها اإلنسان
يف حياته وال سيما مع الناس،
وأن ال يلجأ إىل القوة والنفوذ
والغضب املمقوت ما دام هناك
سبل أخرى حلل املشكلة،
فالنيب ( )Oكانت بيده القوة
واألتباع ومل يلجأ إليهما! وهذا
درس عظي ٌم ألبنائنا يف القوى
األمنية بأن ال تكون القوة اليت
ً
وسيلة يف خدمة
يتمتعون بها إال
ً
الناس مجيعا وباخلصوص
الضعفاء منهم عندما يراجعون
دائرة حكومية أو مركزاً
ً
أمنيا أو غري ذلك.
ج -عدم ظلم اآلخرين مهما
كانوا وألي أمر كان ،ألن
تعاليم السماء تنهى عن الظلم
َّ
ً
مطلقا ،قال تعاىل :إِ َّن الل َال
َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َوإِن َت ُك َح َس َنة
اع ْف َها َو ُي ْؤ ِت ِمن َّل ُد ْن ُه َأ ْجراً
ُي َ
ض ِ
َع ِظ ً
يما  النساء ،40/فهذا
النيب ( )Oمل يظلم اليهودي
بأي ظلم كان ،سوا ًء مباله أو
ببدنه ،ودفع املسلمني عن أن
يؤذوه أو يتعرضوا له بسوء.
األمر الثاني :تصدير الرسالة
اإلسالمية لغري املؤمنني بها،
وإفهام الناس على خمتلف
توجهاتهم بسماحة اإلسالم
وخلقه ورمحته للعاملني ،من
خالل الدعوة العملية والتطبيقية
يف السلوك والعمل ،ألن جاذبية
األخالق الذائبة يف سلوك
املؤمن هي أعظم وأبلغ مما عليه
يف الدعوة الكالمية والنظرية،

الدعوي هو الذي
وهذا املنهج َ
سلكه النيب ( )Oقبل
الناس
دعوته لإلسالمَ ،فعرفه
ُ
قبل الدعوة اإلسالمية-ُ
ومسو
فيع وصدق ِه
ِّ
خبلُق ِه َّ
الر ِ
نفس ِه ،فما ْ
أن َج َهر ()O
ِ
ْ
مالت
بدعوت ِه املبارك ِة حتى
َ
إلي ِه األفئد ُة الطاهر ُة وال ِفط ُر
اليهودي
السليمة ،فهذا
ُّ
ُ
ُ
عندما رأى ما رأى من اخللق
والتحم ِل الذي ال نظري
العظيم
ُّ
له انكشف له بذلك ستار
النبوة وتعرف على الرسول
اخلامت ( )Oوآمن به وأسلم
على يديه ،وهذا هو الكسب
املبارك لقلوب الناس ،والفتح
العظيم الذي فتحه بسالح
املداراة واخللق.
َّ
ين َي َّت ِب ُع َ
ون
قال تعاىل:ال ِذ َ
ب ُْ
َّ
الر ُس َ
ول َّ
ال ِّم َّي ال ِذي
الن ِ َّ
َّ
ي ُدو َن ُه َم ْ
ك ُتو ًبا ِع ْن َد ُه ْم
َِ
ْ
ْ
ِف َّ
ني ِل َيأ ُم ُر ُه ْم
ال ْ ِ
الت ْو َرا ِة َو ِ
اه ْم َع ِن ْالُْن َ
وف َو َي ْن َه ُ
ك ِر
ِب ْالَ ْع ُر ِ
ل ُم َّ
ي ُّل َُ
ي ِّر ُم
ات َو ُ َ
الط ِّي َب ِ
َو ُ ِ
َعلَ ْي ِه ُم ْ َ
ال َبا ِئ َث َو َي َ
ض ُع َع ْن ُه ْم
ْ
َ
إِ ْص َر ُه ْم َوال ْغ َل َل َّال ِت َ
كا َن ْت
ين َآ َم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه
َعلَ ْي ِه ْم َف َّال ِذ َ
ص ُرو ُه َو َّات َب ُعوا ُّ
النو َر َّال ِذي
َو َن َ
ُأ ْن ِز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك ُه ُم ْالُ ْفلِ ُحون
األعراف157/

وقل اعملوا

أثر األعمال
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الفرد نواة اجملتمع ،ومنه
تبدأ فكرة اإلنطالقة
بتقويم سلوكياته والعمل
بتحقيق تكامله واألخالق
احلسنة هلا التأثري االجيابي
على الفرد واجملتمع ،وهذا
التأثري مل يكن االهتمام به
فقط من أجل حتصيل األجر
والثواب والفوز برضوان اهلل
تعاىل فحسب ،بل هو أسلوب
ومنهاج عملي وفاعل يف التأثري
يف اجملتمعات ،كما عرب عنه
اإلمام علي ( )يف حديثه
الشريف( :لو كنا ال نرجو

جنة وال خنشى نارا وال ثوابا وال
عقابا ،لكان ينبغي لنا أن نطلب
مكارم األخالق ،فإنها مما تدل
على سبيل النجاح) مستدرك
الوسائل ج11ص ،193فما خال
جمتمع من األخالق إال وع ّمه
اخلراب والفساد ،وهجمت عليه
الباليا واحملن ،وهذا بالفعل
ً
ملموسا يف كثري من
ما نراه
اجملتمعات يف وقتنا احلاضر،
ً
عميقا
لذا أوىل اإلسالم اهتماما

باجلانب األخالقي ،وكلما
ازداد متسك املسلم مبكارم
االخالق وفضائلها زادت قيمته
وزاد رضا اهلل تعاىل عنه ،وأحبه
الناس وقرب منهم وتعلقوا به
وأصبح موضعا للثقة واالحرتام
ولذا نالت العناية الفائقة
الكربى واملنزلة العالية الرفيعة
يف كتاب اهلل تعاىل وسنة
رسوله (.)
وهناك ارتباط وثيق بني األخالق
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واإلميان ،وكل عمل يقوم به
العبد املسلم حيتاج إىل األخالق
احلميدة والصفات احلسنة
والشك أن من فقد اإلميان
والتقوى فقد تلك األخالق،
وكلما كان املؤمن أكمل
ً
ً
إميانا،
أخالقا كان أكثر
وااللتزام مبكارم األخالق فيه
تقوية إلرادة اإلنسان ومترينها
على حب اخلري وفعله والبعد
عن الشر وتركه ،وبذلك
تتحقق سعادة القلب ،وعلى
رأس تلك األخالق الصدق،
والصرب ،واألمانة ،والتواضع
وغريها ،ولنا يف رسول اهلل 
أسوة حسنة يف التحلي باألخالق
الكرمية والصفات احلسنة،
واليت تعود بالنفع والسعادة على
الفرد واجملتمع واألمة ،بل إن
األخالق الكرمية تدعو إليها
الفطر السليمة ،وإمجاع العقالء
على أن الصدق والوفاء بالعهد
واجلود والصرب والشجاعة
والكرم أخالق فاضلة وقول
رســــــــــــــول اهلل ( :إذا
كانت أمراؤكم خياركم،
وأغنياؤكـــــــــم مسحـــــــاءكم،
وأموركـــــــــــم شورى بينكم،
فظهر األرض خري لكم من
بطنها ،وإذا كانت أمراؤكم
شراركـــــــــــــــم ،وأغنيـــــــاؤكم
خبالءكــــــم ،وأموركم إىل
نسائكم ،فبطن األرض خري
لكم من ظهرها) تفسري
األمثل ج ،3وكثرية هي اآليات
املنبئة عن حلوق أثر األعمال
بصاحبها إن كان صاحلا
فهو بشارة للصاحلني وأجر
عظيم ،كقوله تعاىلُ :
كلُوا

َو ْ
با َأ ْسلَ ْف ُت ْم ِف
اش َر ُبوا َه ِني ًئا ِ َ
َْ
ام ْ َ
الا ِل َي ِة احلاقة،24/
ال َّي ِ
ويظهر من اآلية الكرمية ّ
أن
هذا الثواب واألجر الكريم يف
أثر األعمال الصاحلة املاضية
منهم ليس َّإل ،وثواب اهلل تعاىل
ّ
إنا يتح ّقق عند وجود االقتضاء
من جانب العبد وسعيه ،وإن
ً
طاحلا فصاح ُب ُه
كان العمل
من الطاحلني وبالعذاب املهني،
كقوله تعاىلُ  :ق ْل َه ْل ُن َن ِّب ُئ ُ
ك ْم
ِب ْ َ
ين َ
ض َّل
ين َأ ْع َم ًال َّال ِذ َ
ال ْخ َس ِر َ
َس ْع ُي ُه ْم ِف ْ َ
الد ْن َيا َو ُه ْم
ال َيا ِة ُّ
ي ِس ُن َ
ي َس ُب َ
ص ْن ًعا
ون َأ َّن ُه ْم ُ ْ
َْ
ون ُ
الكهف ،104/وتبعات السيئات
ً
عذابا
وأثرها أعم من أن يكون
ً
أخرويا ،فهذا جزاء
دنيويا أو
األعمال وأثرها يف سعادة الفرد
وشقائه ،وقد يكون أثرها
من املنجيات أو املهلكات،
وأما جزاء التمين والتوهم
واألماني املذمومة فال مثرة
هلا ولكنها حسرة عليهم قال
ك ُم ْ َ
اهلل تعاىلَ  :و َغ َّر ْت ُ
ال َما ِن ُّي
َّ
َّ
اللِ َو َغ َّر ُ
َح َّتى َجا َء َأ ْم ُر
ك ْم ِباللِ
ْال َغ ُرو ُر احلديد ،14وفيها
يقالَ :
اب ْ َ
ال َّن ِة َي ْو َم ِئ ٍذ
أ ْص َح ُ
ي ُم ْس َت َق ًّرا َو َأ ْح َس ُن َم ِق ً
يل
َخ ٌْ
الفرقان ،24/فال مفاضلة بني
اخلري والشر لكن املفاضلة
بني خري اآلخرة ونعيمها الدائم
وخري الدنيا ونعيمها الزائل،
فخري أصحاب اجلنة أفضل
وأحسن كونه واقعا وجوديا
ملموسا وحمسوسا ،فهو أفضل
من خري ما يتوهمه الكافر
يف الدنيا ويظن أنه يصل إليه
بكفره وجهله ،وبالتالي فدخول
اجلنة باألعمال رمحة من اهلل ال

ً
استحقاقا هلا ،أي دخوهلا
بالعمل ولكن بهدايته له
وفضله ،فصحيح أنه يدخل
اجلنة مبجرد العمل ورمبا
دخول اجلنة بنعمة اهلل وفضله،
فحاجة املؤمن إىل االقتداء
بالرسول (ص) واألئمة (ع)
كحاجته لألكل والشرب
بل هو أشد ،وأهداف العقيدة
السليمة يرأسها دعوة العبد
إىل التحلي باألخالق احلسنة
ليفوز بسعادة الدارين ،قال
ان َل ُ
اهلل تعاىلَ  :ل َق ْد َ
كَ
ك ْم
َّ
ول اللِ ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِلَ ْن
ِف َر ُس ِ
ََّ
ْ
َ
ْ
َ
كَ
ان َي ْر ُجو الل َوال َي ْو َم ال ِخ َر
ََّ
ك َر الل َ
َو َذ َ
ريا األحزاب
ك ِث ً
 ،29فمنهم من يقول إن ِم ُّت
فلتحيا أميت ،فلي حياة آخرة!
كأنه أمة بتمامها ،فصفة
اإليثار هذه أساس متني
للتقدم والرقي وللتضحية
من أجل اجملتمع وهي تنبع
من روح اإلميان ودينه احلق
وأما صاحب صفة االستئثار
واألنانية تراه يقول:
إذا مت ظمآنا فال نزل
القطر ،وإن مل أ َر السعادة
فعلى الدنيا العفا ،فهذه
تنبع من فقد الدين والتخبط
فيه ،فهي دخيلة علينا وعلى
جمتمعنا ،فآالف الرجال
يعد مبنزلة شخص واحد ال
أكثر ،فلنعش بأمن وأمان
وسالم ولتكن أعمالنا يف
مصب واحد وهو حوض
رسول اهلل واألئمة .
واحلمد هلل رب العاملني

ُ
األسرة اآلمنة

اللهم صل على حممد وآل حممد
لكل شاب أو فتى ميول ورغبات واستعدادات متثل مكونات شخصيته اليت يرغب أن يظهر للمجتمع
بها ،وهي ختتلف من شخص آلخر وهذا االختالف يعرب عنه يف علم النفس مببدأ الفروق الفردية .
هذه الفروق الفردية إذا مل ختضع ملراقبة وفرز بني املرغوب منها واملذموم ال يستطيع رب األسرة أن يأمل
شيئا ملستقبل االبن ،ألنه يكون أمام شخصية ذات رغبات متنوعة وميول متقلبة متغرية ال يكاد يأمن
جلانب إال وكان ً
قلقا من جانب آخر .
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وعليه فإن من واجب املربي أو املعلم أو الوالد
أن ينظر كل منهم يف أمر الشباب وعقوهلم
ً
ً
صحيحا حتى ّ
يعي
تقييما
ويق ّيم قدراتهم
الربنامج الذي يناسبه ويساعده يف صناعة
شخصية متزنة.
وأفضل طريقة لتنشئة األوالد على سلوك ما
هي طريقة الدعوة الصامتة أو الرتبية عن
طريق القدوة ،فاألوالد عادة لديهم الرغبة
يف تقليد آبائهم وهي رغبة البد من استغالهلا
بدقة وتدبر.
ً
فإذا كان األب مثال يشجع يف كالمه
وحركاته على العنف والشدة وألعاب القوة،
فإن هذا قد يؤدي اىل ترسيخ هذه املعاني يف
نفس الولد وينظر يف عالقاته مع اآلخرين
من عدسة القوة والشدة والغلبة ،وما أسرع
ما يكرب فإذا به شاب يأنس مبظاهر العنف
واحلرب والعراك ،وهذا إذا سار به إىل معاني
اجلهاد والدفاع عن العرض والدين والوطن
فهو أمر جيد ،لكن إذا انعكس األمر

وتاه يف حب االقتتال واالنتقام وحب الشغب
ً
ً
واإليذاء فإن ذلك يكون عنصراً
وعبئا
خمربا
ً
ثقيال على اجملتمع بشخصية غري سوية وغري
منضبطة ،وكم لنا أمثلة يف حوادث ترجع
أسبابها اىل اجلو األسري الذي يعيشه الشاب
من تبعثر يف األفكار وعدم اهتمام مبستقبل
األوالد ،ومع السنني يقع على اجملتمع سلوك
إجرامي أو اخالقي ليس له مع اإلنسانية صلة
إال السوء والشر ،فكم من جار قتل جاره أو
صديقه بل يف داخل األسرة الواحدة تقع هذه
اجلرائم .
أقول :اجلو األسري له قائد وهو األب وبيده
عنصر تربوي مهم وهو السلوك ،فالبد من
استخدامه وتوظيفه إىل طريق اخلري والصالح
فيكون اجملتمع له شاكراً أن يقدم له عنصراً
ً
فعاال يساهم يف نشر كل صحيح ويقف ضد
كل ماهو خطأ وغري صاحل من السلوك

ثقافاتٌ مهاجرة

نحتاج إليكم .....

سوف نتكلم يف قضية مهمة ورئيسية إثر تفشيها لدى شبابنا العزيز
أال وهي قضية (اهلجرة) من البلد ،فلو سألت َّ
شخص يف مطلع عمره
أي
ٍ
عن تطلعاته ومشاريعه املستقبلية لقال لك طموحه وهدفه يف الوقت
احلالي هو:

13

العدد (بسم اهلل) لشهر شعبان املعظم 1436هـ

تهيئة ظروفه فقط لغرض اهلجرة من هذا البلد ،الذي عانى على مدى عقود وأرهق كاهله
املرض واإلعياء ،بسبب ما نراه من تقاتل ودماء وظلم وإستهزاء باملواطنة واملواطن ،فلو
تبحرنا يف ذلك وأسبابه لوجدنا أن الذي ُذكر هو من أهم أسباب ما يتكلون عليه هلجرتهم.
ولنبتدأ ً
أوال بالطبقة املثقفة واملتعلمة ،وذلك لكثرة اخلرجيني واليت تعد باآلالف من
محلة الشهادات العليا كالدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس ،وحماولتهم لتحقيق أمانيهم
وأهدافهم ورغباتهم ،فوجدوا الطريق مسدوداً بوجوههم ،فكان ذلك معينا هلجرتهم وحت ّمل
الذل واهلوان لتحقيق أهدافهم ورسم مستقبل يف اجملهول ،ناهيك عن عدم توفر األمن واألمان
يف الوقت احلاضر لتناحر األحزاب السياسية فيما بينها دون النظر والتوجه حنو مصلحة
ً
حتقيقا ألهدافهم ومصاحلهم الشخصية ضاربني عرض اجلدار املسؤولية اليت
املواطن ،بل
أنتخبوا من أجلها ،هلذا نرى الكثري من املواطنني تق ّبلوا فكرة تغ ّرب اوالدهم يف غري
بلدانهم اليت ولدوا وترعرعوا فيها للعمل والكسب املادي ,وسبب آخر يطرح يف الساحة
وهو:
عدم قدرة الشاب على الزواج وبقاء مشروعه معلقا وذلك ألسبابه املادية املكلفة ،والتأمل
يف اهلجرة للتزوج من أجنبية لتحصيل اللجوء واإلقامة ،ومن ثم احلصول على جنسية ذلك
َ
متأصل اجلذور يف حب بلده ووطنه وأهله،
البلد ،وليس من السهل اإلغرتاب على من كان
ويا لكثرة من أصيبوا مبرض الغربة ومصاحبته ألعراض جسدية ونفسية ،فالطامح حبياة
افضل سوف يعاني ذل وقهر وحزن وأمل يف دول املهجر ،وعراق ُنا بل ٌد غين بل هو أغنى من
ثلثي دول العامل ،ولكن لألسف الشديد يالزمه الفقر والعوز واهلوان وقبول أهله باالعمال
الشاقة واملُ ِّ
ذلة ،واليت ال تناسب شأنية مواطنيه مقابل اجور وأتعاب التكاد تكفي لسد
الرمق ،وهم يف غربة كما قال اإلمام علي (( )Qالفقر يف الوطن غربة)!(ميزان احلكمة
حملمد الريشهري ج ،)3ومع ذلك نقول لشبابنا الواعي واملتكل على اهلل:
ً
أوال وأخرياً عليكم بالصرب والتحمل ،قال رسول اهلل (( )Oالفقر شني عند الناس  ،وزين
عند اهلل يوم القيامة) (نفس املصدر) ،والن وطننا هو األم احلنون فإن قدرت على العطاء
أعطت وإال دمعت عيناها حزنا وأسفا لعدم القدرة على حتقيق أماني أبنائها.
ف ُنشيد بأبنائنا للبقاء وترك اهلجرة وإال إفتقر بلدنا هلذه الثروة املعطاء ومالحظة أن الكثري
من املهاجرين هلم قصصا حمزنة وخمجلة لبعض العوائل املغرتبة وذلك حبكم األعتياد
والتطبع على أخالقيات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن اإلسالم فيخسر اإلنسان آخرته
احنيَ) (سورة يوسف آية )64ودمتم
الر ِ ِ
وذله يف دنياه بعائلته ( َفاهلل َخ ٌْ
ي َحا ِف ًظا َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ
ذخرا لنا .
واحلمد هلل رب العاملني

شعبان شهر رسول اهلل

شعبان (فضله  ..أعماله  ..مناسباته)
فضله :

السجاد ( )إذا دخل شعبان مجع أصحابه وقال
روي عن ّ
الصادق ( )أ ّنه قال :كان ّ
ّ
( :)يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان ،وكان ال ّنيب ( )يقول :شعبان
شهري ،فصوموا هذا ّ
الشهر ُح ّب ًا لنب ّيكم وتق ّر ًبا إىل ر ّبكمُ ،أقسم مبن نفسي بيده لقد مسعت أبي
احلسني ( )يقول :مسعت أمري املؤمنني ( )يقول :من صام شعبان ُح ّب ًا لرسول اهلل ()
وتق ّر ًبا إىل اهلل ،أح ّبه اهلل وق ّربه إىل كرامته يوم القيامة وأوجب له اجل ّنة .مفاتيح اجلنان.

أعماله :
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مرة(:اس َت ْغ ِف ُر اهلل َو َأ ْس َأ ُل ُه َّ
الت ْو َب َة).
 -1تقول يف كل يوم سبعني
ْ
ً
َّ
الر ِحي ُم ا َ
حل ُّي
يوم ()70مر ًة،
قائالْ :
الر ْح ُن َّ
(أس َت ْغ ِف ُر اهلل َّال ِذي ال إِل َه إِ ّال ُه َو َّ
َ -2تستغ ِف ُر اهلل كل ٍ
وب إِ َل ْي ِه).
ال َق ُّيو ُم َو َأ ُت ُ
ُ
صف َ ْ
حر َم اهلل َج َس َ
صدق يف هذا َّ
َ -3ت َت ُ
دك على َّ
النا ِر.
ت َر ٍة ل ُي ِّ
الشه ِر ولو ِب ُن ِ
ألف م ّر ًة( :ال إِل َه إِ ّال اهلل َوال َن ْع ُب ُد إِ ّال إِ َّيا ُه ُ ْ
َ -4تق ُو ُل يف َش ْع َبان َ
ين َو َل ْو َ
ص َ
ك ِر َه
ني َل ُه ِّ
الد َ
ملِ ِ
املُ ْش ِر ُ
ك َ
ون).
 -5استحباب الصالة يف كل مخيس من شعبان ركعتني يقرأ يف كل ركعة (فاحتة الكتاب)
ُ
ُ
مائة م ّر ًة ،فإذا سلّم صلى على النيب وآله (َ )
أح ٍد) َ
قضي اهلل ل ُه
مر ًة ،و( ُق ْل ُه َو اهلل َ
مائة م ّر ًةِ ،ل َي َ
ً
ماوات يف ُ
ُ
الس ُ
ك ِّل
ك َّل حاج ٍة من أمو ِر دي ِن ِه ودُنيا ُه ،ويستحب صيامه
أيضا ،ففي احلديث( :تتز ّي ُن َّ
ُ
ُ
َ
س من َشع َ
أج ْب دُعائ ُه).
ْبان ،فتقول املالئكة :إهل َنا إغ ِف ْر ِلصا ِئم ِهَ ،و ِ
َخ ِي ٍ
ٌ
 -6اإلكثا ُر يف هذا َّ
صال ٌة خاصة يصلى بها
الشه ِر ِمن َّ
الصال ِة على ُم ّم ٍد وآل ِه ( ،)وهناك َ
فاتيح اجلنان.
الزوال َتدو َنها يف
حممد ( )عند
وآل
على
ٍ
ٍ
ِ
حممد ِ
ِ
كتاب َم ِ
ً
 -7املُ ُ
ري املؤمن َ
كتاب َمفاتيح
أيضا يف
ني ( )وجتدونها
ِ
واظبة على ِقراء ِة املناجا ِة الشعبانية ألم ِ
جلنان.
ا ِ

مناسبات الشهر

مناسباته :
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( )1شعبان :فيه وفاة الشيخ صاحب اجلواهر(قده) سنة (1266هـ) تويف صاحب اجلواهر
الشيخ حممد حسن بن باقر بن عبد الرحيم بن حممد الصغري بن عبد الرحيم النجفي ،فقيه،
أصولي ،جمتهد ،من مصنفاته :جواهر الكالم (واشتهر به).
َ
َّ
ين
( )2شعبان :نزل فيه فرض صيام شهر رمضان ،وآية فرض الصيام قوله تعاىلَ { :يا أ ُّي َها ال ِذ َ
ك ْم َل َعلَّ ُ
ين ِم ْن َق ْبلِ ُ
ك َما ُ
الص َيا ُم َ
ك ِت َب َعلَي ُ
َآ َم ُنوا ُ
ك ْم َت َّت ُق َ
ون} سنة ( 2هـ).
ك ِت َب َعلَى َّال ِذ َ
ْك ُم ِّ
( )3شعبان :ولد فيه سيد شباب أهل اجلنة ،سيد الشهداء ،اإلمام الغريب املظلوم أبي عبد
ً
وأيضا يف ليلة اجلمعة
اهلل احلسني بن علي بن أبي طالب ( ،)سنة (4هـ)( ،وقيل3 :هـ)،
( 3شعبان) سنة (60هـ) ،دخل احلسني ( )مكة ،وأقام فيها إىل ذي احلجة.
( )4شعبان :والدة العباس بن علي بن أبي طالب ()سنة(26هـ).
( )5شعبان :والدة اإلمام علي بن احلسني سيد الساجدين وزين العابدين ( )سنة (،)38
وذلك يف أيام جده أمري املؤمنني ( )وقبل وفاته بسنتني.
( )9شعبانّ :
النيب ( )عن اإلمام احلسني ( )بكبشني أملحني ،وحلق رأسه
عق
ُّ
َ
ً
ً
رأس ُه با َ
(طيب خاص) كما فعل بأخيه احلسن
خللوق
ٌ
وتصدق بوزن الشعر َو ِرقا (فضة)َ ،وطلى َ
( )قبله.
( )10شعبان :خرج التوقيع الشريف عن اإلمام صاحب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه إىل الناس
خيربهم فيه بوفاة علي بن حممد السمري (آخر السفراء األربعة لإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه)
وذلك قبل ستة أيام من وفاته رضي اهلل عنه سنة (229هـ).
( )11شعبان :والدة أشبه الناس برسول اهلل ()علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب (عليهم
السالم) ،علي األكرب (وقيل األصغر) ،وأمه ليلى بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي.
( )12شعبان :مات حممد بن يعقوب امللقب باملتوكل ،آخر خلفاء بين العباس مبصر سنة(.)945
( )15شعبان :والدة خامت األوصياء ،املنتقم آلل حممد ( ،)وآخر األئمة باحلق ،ولي اهلل
وبقيته احلجة بن احلسن ( )سنة ( ،)255وأمه السيدة نرجس ،وهلا( )أمساء وألقاب
أخرى وهي :مليكة ،رحيانة ،وصيقل ،وسوسن .وهي بنت يشوعا بن قيصر امللك.
ويف هذا اليوم ( 15شعبان املعظم) سنة(329هـ) تويف الشيخ اجلليل أبو احلسن علي بن
حممد السمري ( ،)النائب والسفري الرابع لإلمام احلجة املنتظر( ،)وبوفاته متت
الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكربى لصاحب األمر( ،)وكان( )أخربه مبوته
وأوصاه بأن ال يوصي ألحد من بعده.
( )18شعبان :وفاة احلسني بن روح النوخبيت النائب والسفري الثالث لإلمام احلجة( )تويف
ببغداد سنة (326هـ) ودفن بها.

وقفة مع القانون

قانون األمن في المجتمع العراقي ...الحلقة األولى
يف فقرة (وقفة مع القانون) سنتناول تباعا مقاالت خمتصرة تعريفية حول القانون املتعلق بوظيفة
األمن يف اجملتمع العراقي ،وهدفها زيادة الوعي القانوني لدى منتسيب قوى األمن بصنوفه املختلفة،
من أجل الوصول إىل تطبيق املواد القانونية بصورة فعالة ودقيقة .
يف البداية ينبغي أن نعلم بوجود ثالثة مستويات للقانون ،واليت
ً
ً
ً
متماسكا ،وكما يوضحها اجلدول أدناه:
قانونيا
هرما
تشكل
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نوع القانون
دستور
تشريعات
تعليمات

اجلهة اليت تصدره
مجعية تأسيسية
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية

مركزه من اهلرم
القمة
الوسط
القاعدة

بالنسبة لق ّمة اهلرم :يوجد دستور واحد
نافذ يف أي بلد ،تكتبه مجعية تأسيسية
عادة ما تكون منتخبة من الشعب لفرتة
قصرية ,تتكون من خرية خرباء البلد ،ويضم
ً
نصوصا خمتصرة ،هدفها الرئيسي
الدستور
محاية املبادئ العليا يف اجملتمع وبيان احلقوق
واحلريات ،وتنظيم صالحيات السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أما بالنسبة لوسط اهلرم :فتوجد العديد من
التشريعات اليت تصدرها السلطة التشريعية،
ممثلة يف جملس النواب املنتخب عادة ملدة
أربعة أعوام ،ويشرتط يف مجيع التشريعات
عدم خمالفتها للدستور الذي ميثل قمة اهلرم
يف الدولة القانونية.
أما املرتبة الثالثة وهي التعليمات :فتشكل
القاعدة العريضة للهرم اليت تصدرها
السلطة التنفيذية ،ممثلة بالوزارات املختلفة،
وهي تهدف إىل تسهيل تطبيق التشريعات،
وبالتأكيد أن التعليمات جيب أن ال ختالف
املستوى الوسط (التشريع) كما ال ختالف
قمة اهلرم ( الدستور).

وهذه املستويات الثالثة من اهلرم القانوني
جيد القارئ الكريم نصوصها الكاملة
موثقة على شبكة اإلنرتنت يف موقع ( قاعدة
املعد
التشريعات العراقية ّ )www.iraqld.iq
بالتعاون مع جملس القضاء األعلى ،حيث
يضم هذا املوقع املهم مجيع مستويات القانون
اليت صدرت يف العراق منذ ( )1917ولغاية
اآلن ،أي :يضم حتى القوانني امللغية ،حيث
يتم حتديثه باستمرار بإضافة التشريعات
والتعليمات اجلديدة ،وميكن لرجل األمن
أن يصل اآلن إىل أي دستور أو تشريع أو
تعليمات بسهولة ويسر ودون أدنى جهد مالي
أو بدني من خالل إدخال اسم القانون أو بعض
الكلمات عليه يف موقع (قاعدة التشريعات
العراقية).
ويف احللقات القادمة سنستعرض املستويات
ً
طبعا
الثالثة للهرم القانوني ،فيما يتعلق
بوظيفة األمن ،ونبدأ إن شاء اهلل تعاىل يف
العدد القادم بالتطرق إىل الدستور النافذ وهو
دستور مجهورية العراق لسنة 2005م.
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مخالفات تحتاج إلى تشريع

املمتلكات العامة و االستخدامات الشخصية
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لوحظ يف الفرتات األخرية كثرة استعمال
السيارات احلكومية ألغراض شخصية من
قبل بعض منتسيب هذه الدوائر.
وعلى الرغم من تشديد الوزارات
والدوائر املعنية وتأكيدها مبنع استخدام
السيارات احلكومية يف غري األغراض
واألهداف املخصصة هلا ،ومنع استخدامها
خارج أوقات الدوام الرمسيّ ،
إال أن بعض
املوظفني احلكوميني يستخدمون السيارات
يف أوقات الدوام الرمسي وخارجه يف قضاء
مشاويرهم اخلاصة ،ويف أغراض ال ختدم
العمل احلكومي ،سواء بالسفر والتنزه بها،
أو نقل األسر والعائالت ،وقد يصل األمر
إىل استهانة مثل هؤالء املوظفني بارتكاب
بعض املخالفات املرورية ،حتى أن البعض
منا أصبحت لديه قناعة عند مشاهدته
لبعض السيارات احلكومية وقد مت

يعد ً
نوعا
استخدامها يف غري ما وضعت له بأنه ّ
من االستغالل ،لذلك ال غرابة عندما نشاهد
يف الشارع العراقي سيارة ذات دفع رباعي
حكومية ،كان سائقها حيمل على صندوقها
اخلارجي بعض قطع األثاث املنزلية اخلاصة،
أو يصطحب معه عائلته يف نزهة أو سفرة أو
تعد خمالفات حتتاج
غري ذلك من األعمال اليت ّ
إىل تشريع أو وقفة جادة حملاسبة مرتكبيها.
ومهما يكن من أمر فقد حتولت كثري
من املمارسات والسلوكيات يف احلياة اليومية
إىل أمر واقع ومسلّم به ومقبول رغم أنه يف
األصل ليس كذلك ،ومن هذه السلوكيات
استخدام املمتلكات العامة لقضاء أغراض
شخصية ،ورغم أن املوظفني والعاملني يف
خمتلف الدوائر واملؤسسات حيصلون على
كثري من التجهيزات بغية تسهيل العمل ّ
إال
أنهم ال يوظفونها يف عملهم املهين فقط ،بل
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شخصية على االنتاجية واألداء الوظيفي،
ّ
إال أن هناك بعض التقارير العاملية ميكن
االستفادة منها يف تسليط بعض الضوء
على املوضوع ،ففي أحد التقارير احلديثة
الربيطانية كشف عن أن االقتصاد
الربيطاني خيسر أزيد من مليار جنيه
اسرتليين كل عام بسبب إضاعة املوظفني
للوقت على مواقع شبكات االنرتنت
االجتماعية ،وأضاف التقرير أن أكثر من
نصف املوظفني اعرتفوا باستخدام االنرتنت
ألغراض شخصية مثل موقع الـ (فيسبوك)
خالل أوقات العمل ما يقارب من  40دقيقة
يف األسبوع الواحد ،إذ قال أحد معدي
االستطالع أن العديد من املوظفني قالوا
ً
يوميا على
إن بعض زمالئهم يقضون ساعة
مواقع شبكات االنرتنت االجتماعية وهو
ما يعين أن خسارة االقتصاد الربيطاني قد
تكون أكرب من ذلك ،فهذا التقرير ْ
وإن
كان يتحدث عن إضاعة املوظفني للوقت
أثناء الدوام الرمسي بسبب استخدامهم
لالنرتنت ّ
إال أنه كان يركز على
استخدامه ألغراض شخصية.
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ً
ً
أيضا
حرجا يف استعماهلا
إنهم ال جيدون
لتسهيل أمورهم اخلاصة.
وهذه صورة مصغرة عما حيدث يف كثري
من الدوائر واملؤسسات بتفاوت طفيف ،لكن
الغريب أن كل هذه املمارسات أصبحت
مقبولة رغم أن القانون مينعها ،وال تتجه إىل
مرتكبيها أية أصابع اتهام ،فقد جرى العرف
ُ
متلكه يف العمل فهو لك وتقضي
على أن :ما
به كل املصاحل العامة واخلاصة.
َّ
ولعل أساس اعتبار هذه التصرفات خمالفة
يعود إىل ما حيظى به املال العام واملرافق
العامة التابعة للدولة من حرمة وأهمية كبرية
بوصفها موجهة للمنفعة العامة وفق اإلطار
القانوني واحملدد حلاالت استعماهلا ،ولذا فإنه
املشرع أن يتشدد يف العقوبة جتاه
يتوجب على
ِّ
األشخاص الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم
الستغالل املال العام وما يدخل حتت تصرفه
منه لفائدتهم أو فائدة غريهم بطريقة مباشرة
ً
انتفاعا
أو غري مباشرة واالنتفاع مبردودها
ً
شخصيا.
ومن اجلدير بالذكر أنه ال توجد تقارير
وطنية أو حملية دقيقة تتناول حجم تأثري
استخدام املمتلكات العامة لتحقيق مصاحل

السيد
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مما ال خيفى على أحد َّ
أن
احلق باطالً
َ
الرشوة جتعل
َ
ً
ٌ
مرض
حقا ،وهي
والباطل
ري ،فما خالطت الرشوة
خط ٌ
عمال ّ
إال أفسدته ،وال نظاماً
ً
قلبا ّ
ّ
إال قلبته ،وال ً
إال أظلمته،
وما فشت يف أم ٍة ّ
إال وكان
الغش حمل النصح ،واخليانة
حمل األمانة ،واخلوف حمل
األمن ،والظلم حمل العدل.
ولذا جند أن املشرع
العراقي اهتم بالرشوة
وخصص هلا الفصل األول
من الباب السادس (اجلرائم
املخلة بواجبات الوظيفة)،
فقد نصت املادة ()307
من قانون العقوبات العراقي
رقم ( )111لسنة ،1969
على أنه(( :كل موظف أو
مكلف خبدمة عامة طلب
أو َق ِبل لنفسه أو لغريه عطية
أو منفعة أو ميزة أو وعدا
بشيء من ذلك ألداء عمل من

أعمال وظيفته أو االمتناع عنه
أو اإلخالل بواجبات الوظيفة
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
على عشر سنني أو باحلبس
والغرامة على أن ال تقل عما
طلب أو أعطي أو وعد به
.))...
ولعل من أهم أسباب انتشار
الرشوة يف وقتنا احلاضر،
باإلضافة إىل الغفلة عن
احلرمة الشرعية الكبرية
هلذا العمل ،وما يرتتب عليه
من العقوبة األخروية ،هي:
 -1اجلهل خبطورة تعاطي
الرشوة.
 -2وجود ثغرة أو إشكالية
معينة يف بعض القوانني مما
جيعل املوظف املكلف بتطبيق
القانون أن يفسر القانون ً
وفقا
ألهوائه اخلاصة.
 -3الرغبة يف االستعجال
يف إنهاء املعامالت وقضاء
احلاجات عن طريق القفز

على القانون.
 -4التسويف واملماطلة يف
الدوائر احلكومية ،والذي ال
يتخلص منه إال بالرشوة.
 -5ضعف احملاسبة وعدم
املراقبة الصارمة ،وعدم إنزال
عقوبات رادعة على الراشي
واملرتشي.
وأما أهم آثار الرشوة على
الفرد واجملتمع فيمكن
تقسيمها إىل ثالثة أقسام:
ً
أوال :اآلثار النفسية :فقد
تؤدي الرشوة إىل بعض األمور
اخلطرية منها:
 -1إذا كان الراشي الذي
َ
مكرها بغية
يدفع الرشوة
احلصول على حقه ،فإنه بال
شك يتأذى بدفعها ويشعر
باإلهانة واإلذالل.
 -2تورث دناءة األخالق.
 -3تذهب باحلياء واملروءة.
 -4تؤدي الرشوة إىل انتشار
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األنانية واالستهتار مبصلحة
الوطن واملواطن.
ً
ثانيا :اآلثار االجتماعية:
وتتلخص فيما يلي:
 -1انتشار الظلم والفساد يف
اجملتمع.
 -2تولد احلقد والكراهية
بني أفراد اجملتمع إىل درجة
أن البعض يفكر باالنتقام
وأن يأخذ حقه بنفسه ولو أدى
إىل اإليذاء أو القتل.
 -3انعدام املودة واأللفة
والتعاون بني أفراد اجملتمع
واإلخالل بتماسك اجلماعة
وتدهور األخالق وعدم
االكتفاء باحلالل والدخل
املشروع وانتهاك النظام العام
واآلداب االجتماعية.
َّ -4
إن شيوع الرشوة قد
يؤدي إىل فقدان فاعلية
القانون والنظام.

 -5إن شيوع الرشوة
والفساد من أخطر العوامل
املساعدة على تثبيت حالة
التخلف والضياع اليت تعاني
منها جمتمعاتنا.
ً
ثالثا :اآلثار االقتصادية:
وتتجلى من خالل أربع ِة أمور:
 -1حرمان خزينة الدولة
من موارد مالية كثرية ،مما
ً
سلبا على اخلطط
ينعكس
االقتصادية وبناء املشاريع
والبنى التحتية للوطن.
ً
 -2تنعكس سلبا على
جلب االستثمارات ،فاملستثمر
األجنيب حيجم عن االستثمار
يف بلد تنتشر فيه الرشوة،
ألنه يشعر بأنه أمام مجلة من
العراقيل واالبتزازات.
 -3مبا أن الرشاوى يف
حقيقتها موارد مالية سهلة
تأتي بال عمل وبال ملل فقد
يقال إنها تؤدي إىل ازدياد

التفاوت بني الدخول
والثروات يف اجملتمع.
 -4مبا أن الرشوة عبارة
عن دفع مال من دون أن
يقابله إنتاج حقيقي ،فإنها
قد تؤدي بال شك إىل
إضعاف احلوافز وإحداث
التضخم أو اإلسهام يف زيادة
حدته ،هذا يف الوقت الذي
ترفع فيه جمتمعاتنا شعار
ربط األجر باإلنتاج.
وهلذا البد من وقوف
مجيع أبناء الوطن للتصدي
ملكافحة هذه اجلرمية
ومنعها ،وإننا حنتاج إىل
يعد
الرقابة الصارمة ،ومل ّ
اجملتمع حيتمل اجملاملة
والرتاخي يف شأن هذه
اجلرمية املدمرة للوطن
واملواطن.

مع المسؤول

في أروقة مديرية شرطة النجف األشرف
ما هي املهام واألعمال اليت تضطلع بها مديرية شرطة النجف األشرف؟
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أجابنا اللواء (عماد
عبد السادة الطائي) قائد
شرطة حمافظة النجف
األشرف -بعد تقدمي ِه
الشكر والعرفان للعتبة
العلوية املقدسة ملا تبذله
من مهام التبليغ ،وللتواصل
بينها وبني األجهزة األمنية-
بهذه األجوبة:

 -1نظراً للمكانة املقدسة
اليت حتتلها مدينة النجف
األشرف والكوفة املقدسة
بسبب احتضانهما للجثمان
املطهر ألمري املؤمنني ()
ومسلم بن عقيل (،)
ولوجود املعامل واملساجد
املهمة فيهما ،ولكثرة
الوافدين والزائرين الذين

يؤمون تلك األماكن،
وللموقع الريادي للمرجعية
الدينية للمذهب املبارك،
ولكونها مهوى لطالب العلم
واملعرفة ،فإن مديريتنا تعمل
على توفري احلماية الالزمة
للحدود اجلغرافية للمحافظة
املشرفة من مجيع اإلجتاهات
كاألقضية والنواحي واملناطق
الريفية والصحراوية.

 -2كما تقوم مديرتنا
وبالتنسيق االستخباري مع
حمافظات الفرات األوسط
من
احملافظة
بتأمني
اإلرهابيني واملطلوبني للقضاء
بإلقاء القبض عليهم ،إذ
تضم مديريتنا جمموعة من
املديريات واألقسام والشعب
تعمل وفق ختصصات أمنية
وإدارية وفنية خمتلفة،
كأقسام الشرطة احمللية
اإلجرام،
ومكافحة
ومكافحة املخدرات ،ومحاية
املنشآت ،وأفواج الطوارئ،
ومركز تدريب النجف
األساس ،وقسم العالقات
واإلعالم ،واألدلة اجلنائية،
والشرطة النهرية ،وشرطة
األحداث ،وغريها من الدوائر
األمنية واإلدارية والقانونية
واملالية.
 -3تعمل األجهزة األمنية
على مساعدة املواطنني وتلبية
نداءاتهم واتصاالتهم وإنقاذهم
من املخاطر ،كما تقوم
املديرية بتنفيذ اإلجراءات

القانونية حبق اجلميع من
دون استثناء ،وتقوم املديرية
حقوق
ورعاية
بتطبيق
السجناء وتوفري الرعاية
الصحية واإلنسانية ،والسماح
للمحامني بالرتافع عنهم،
ولذويهم وأقربائهم بزيارتهم.

مديرية شرطة النجف
األشرف وفتوى اجلهاد:
بعد صدور الفتوى العظيمة
من قبل املرجعية الدينية
العليا بلزوم اجلهاد والدفاع
عن الوطن قامت مديرتنا مبا
يأتي:
 -1قامت املديرية حبملة
توعوية وتثقيفية حول الفتوى
املباركة من خالل إقامة
الندوات واملؤمترات وخمتلف
النشاطات.
 -2قامت املديرية بتدريب
األعداد الكبرية من املتطوعني

على محل السالح ،وإدخاهلم
يف صفوف احلشد الشعيب.
 -3القيام خبطة استباقية
لتأمني احملافظة من أي
خطر كان ،من خالل
تفكيك عدد من اخلاليا
اإلرهابية ،وإلقاء القبض
على عدد من املطلوبني وفق
املادة (أربعة إرهاب).
 -4محاية حبر النجف على
طول احلدود الصحراوية
والربية احملاذية للمحافظات
األخرى بالتعاون مع قيادة
قوات احلدود يف املنطقة
اخلامسة.
وأخريا :فإن مديرية شرطة
النجف األشرف قدمت
كوكبة من الشهداء
واجلرحى ،ليكون العراق
ً
آمنا ،وباخلصوص النجف
األشرف ،واهلل تعاىل ولي
التوفيق والسداد..
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ٌ
تأهيل وإصالح
السجن

التأهيل املادي للسجـــــــــــــــــ
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مع مرور الزمن تطورت
اجملتمعات ،وتغري مفهوم
عقوبة السجن – اليت هي
من أهم العقوبات السالبة
للحرية – من كونها عقوبة
جسدية ووسيلة انتقام من
اجملرم ،إىل وسيلة إلصالح
السجني عن طريق تأهيله
وتقويم سلوكه لالندماج
من جديد يف اجملتمع،
فالتطور احلاصل ألغراض
العقوبة السالبة للحرية،
كان له األثر البالغ على
األنظمة العقابية ،إذ أصبح
هناك اهتمام بالسجني
وظروف إقامته داخل
املؤسسة العقابية ،وكيفية
ً
ماديا من
تأهيله وإصالحه
خالل تنظيم حياة السجني
داخل السجن ،وكذلك من

خالل إعداد السجني للحياة
العملية.
وإذا كان اجملتمع هو
اإلطار املناسب لتحقيق
مبادئ حقوق اإلنسانَّ ،
فإن
ً
عد إطاراً
مناسبا
السجن ّ
لتحقيق حقوق السجني ،وهو
اإلنسان الذي فقد ً
حقا من
حقوقه األساسية ،وهو حقه
ٌ
يف احلرية ،فالسج ُ
إنسان
ني
ُسلبت حريته ولكن له احلق
يف احرتام كرامته واالعرتاف
بشخصيته القانونية ،لذلك
رأت أغلب األنظمة العقابية
أنه جيب أن يعامل السجني
معاملة إنسانية ،فهو حق
من حقوقه اليت تبقى قائمة
ً
ومعرتفا بها مع قضائه فرتة
العقوبة يف السجن ،باإلضافة
ٌ
عامل مه ٌم يف حتقيق
إىل أنها

اإلصالح والتأهيل والذي يعترب
ح ًقا للسجني ،وذلك من خالل
توفري ظروف إقامة ومعيشة
تضمن له كرامته ،وعدم
إخضاعه للتعذيب أو املعاملة
القاسية أو الال إنسانية أو
املهينة اليت حتط من كرامته
ً
وأيضا توفري
وكربيائه،
الرعاية الصحية املناسبة
من غذاء وعالج للسجني أمر
ضروري ملساعدته يف تهذيبه
ً
اجتماعيا
وتأهيله وإصالحه
ً
ونفسيا.
ومما الشك فيه أن احلماية
الدولية حلقوق اإلنسان
أصبحت اآلن حقيقة ملموسة،
لذا تولي منظمة األمم املتحدة
ً
اهتماما كبرياً بقضية حقـوق
اإلنسان ،وبكرامة الفرد
وقدره.

ــــــــــــــــــني أثناء تنفيذ العقوبة
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ويستمد السجني حقه يف
معاملة إنسانية من وصفه
ً
إنسانا ،لكنه أخطأ كما
خيطأ سائر أفراد البشر،
وعرف خطأه ونال جزاءه،
فمن حقه أن يعامل معاملة
حسنة ،وأن حترتم آدميته
وكرامته ،وقد اهتم اجملتمع
الدولي بهذا احلق وسعى
إىل محايته من خالل عدد
من النصوص اليت وردت يف
االتفاقيات الدولية لتوفري حق
اإلنسان يف معاملة إنسانية،
وأهمها ما ورد يف اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان لعام
 ،1948إذ جاء يف املادة
اخلامسة منه على أنه ((ال
جيوز إخضاع أحد للتعذيب
أو املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الال إنسانية أو املهينة))،

وهو ما نصت عليها الفقرة
األوىل من املادة العاشرة
من العهد الدولي حلماية
احلقوق املدنية والسياسية
لعام  1966وهو ضرورة أن
((يعامل مجيع احملرومني
من حريتهم معاملة إنسانية
حترتم الكرامة األصيلة يف
الشخص اإلنساني)) ،كما
يؤكد قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة رقم 111/45
الصادر يف 1990/12/14
على أنه ((جتب معاملة مجيع
املسجونني باالحرتام الواجب
حلفظ كرامتهم الشخصية
وقيمتهم باعتبارهم من
اجلنس البشري)).
ويالحظ من هذه النصوص
أنه يوجد للمسجونني مظلة
من احلماية ،تكفلها قواعد

العهد الدولي للحقوق املدنية
والقواعد
والسياسية،
النموذجية الدنيا ملعاملة
السجناء ،وأيضا االتفاقية
الدولية ملناهضة التعذيب....
اخل ،وحق السجني يف
معاملة إنسانية تشمل حقه
يف احلماية من التعذيب،
وحظر أعمال القسوة يف
جمال احتياطات األمن
والنظام داخل املؤسسة
العقابية وطبيعة املعاملة
التأديبية ،وكيفية تنظيم
ظروف اإلقامة بالسجن
وحتسني أحوال املعيشة
مبا يكفل حرمة السجني
اجلسدية.

ٌ
أمان ألهل األرض

أنا و أهل بييت ٌ
أمان ألهل األرض
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روى احلاكم عن قتادة عن عطاء عن ابن
عباس قال( :قال رسول اهلل ( )أهل بييت
أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان
ألهل السماء) ...
عندما يقدم املرء على مدينة كبرية حتت جنح
الظالم ويرى األنوار تتألأل واأللعاب النارية
ترسم لوحات مجيلة ملونة لعله يتسائل :ملاذا
هذه االحتفاالت؟ ومن مهندسها بهذه الصيغة
املذهلة وما مقدار الطاقة املبذولة فيها؟
ولكننا لو رفعنا رؤوسنا ً
قليال وسرحنا النظر
إىل قبة السماء لوجدنا احتفاالت أكثر هيبة
وأوسع زينة تقوم بها أفواج ال حتصى من

عال يف أفالكها،
النجوم املسرعة بانتظام ٍ
فلكل مكانها املخصص يف ذلك املهرجان
العظيم لرتسم مناظر بديعة للكون وكأنه
ميدان عرس وعيد واحتفال ،ومن النجوم ما
هو أكرب من مشسنا بآالف املرات.
وحقيقة النجوم كرات نارية هائلة مشتعلة
يعادل شيء يسري منها ماليني القنابل النووية
(قنبلة واحدة نووية أحرقت مدينة يابانية
بكاملها يف عام  )1945ومع هذه العظمة
فإنها تسري مطيعة يف فلك ومدار رمسه
ً
قليال،
الباري عز وجل هلا فال حتيد عنه
ومع هذه الكتل اهلائلة والسرع الفائقة

27

العدد (بسم اهلل) لشهر شعبان املعظم 1436هـ

فحركاتها بتوازن عجيب حتى لتبدو لنا أنها
واقفة (لدقة اخللق واإلبداع) هذا التوازن
العجيب والسري املطيع حيفظ لنا استقرار
الكون وميد حياتنا بالطاقة والنور مبقدار
ميكن أن يهدم كله على رؤوسنا بأدنى
احنراف يف مدار جنم مبقدار دقيقة واحدة
فقط  ..إذن النجوم بسريها مطيعة بال
أدنى احنراف يف مداراتها ولنقل حبركتها
املعصومة من اخلطأ وفرت األمان ألهل
السماء  ...وكذلك أهل بيت الوحي ()K
بسريهم مطيعني على صراط اهلل املستقيم

بال احنراف عنه قيد أمنلة (فمسارهم مسار
حبات الضوء اليت ال تعرف إال االستقامة نعم
بسريهم املعصوم وفروا لنا القدوة العظمى
اليت جتعل االنسان يعيش يف جنة من
األمان واحلب والسالم والتعاون والتفضل
واإلحسان واملودة) على األرض تقودنا إىل
جن ٍة يف السماء حيث النعيم األزلي آمنني
من سخط اجلبار وعذابه الذي يشيب منه
من علينا بفكاك رقابنا
الولدان  ...اللهم َّ
من النار حبق حممد وآله األبرار األطهار.

أحياء عند ربهم
ٌ

ألق الشهادة ...
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َّ
اللِ َأ ْم َو ً
قال تعاىلَ ( :وال َ ْ
اتا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
ت َس َ َّ
ون) هكذا
ين ُق ِتلُوا ِف َس ِبي ِل
ب َّال ِذ َ
هو الشهيد عند اهلل تعاىل يف كتابه الكريم ،وهكذا كرمهم سبحانه بذلك التكريم
العظيم أن جعلهم أحيا ًء عنده يرزقون ،هذا وصف اهلل وكالمه عن الشهداء ،فماذا عنا (حنن
املؤمنني) ،ومباذا نصف الشهيد ،وأي حديث نعرب فيه عن تلك النفوس الطواهر؟
ٌ
وأي
حديث عن أجنحة األمل يف حياة كرمية زاهية عند مليك مقتدر ،وحديث كرمُّ ،
بالنفس أقصى غاي ِة ا ُ
كرم؟ وا ُ
جلود ..حديث عن روح تسامت حنو العلى وارتقت قم َم
جلو ُد
ِ
ٍ
اجملد ،وإىل مأل الشهادة األنقى واألمسى...
ً
كيانا
الدن ّية ولذائذها اهلابطة ،فصارت
حديث عن نفس مطمئنة حتررت من أسر الدنيا َ
من نور ..حتريت يف فهمه عقول الفالسفة وجهابذة العلوم ...ففناء هذه الروح يف سبيل هدفها
ستحد ُث) ،وذوبان النفس يف أتون الغاية ،وهليب العشق هلا
َ
أربك مقولة (املاد َة ال ُتفنى وال ُت
أعطى معنى آخر للتسامي ...نعم ...ف َمن ِمنا يستطيع أن يتدنى فيشم عطر الشهادة الذي يشرح
ً
ً
ومشوخا وسؤدداً ...و َم ْن ِم ْن ذوي املقامات اجلليلة واهلامات
شرفا
الصدور وميألها عزاً و
ً
تبجيال هلا
الشاخمة من ميتلك الصمود أمام وهج الشهادة ،فال تهتز هاماتهم أمام الشهادة
ً
وتعظيما؟! ...
(أنا أقبل أيادي اجملاهدين)(..هكذا نقل عن مساحة املرجع الديين األعلى مد اهلل ظله
يدي الشهيد وعظيم جوده وكرمه؟ وكيف ال تسيل
الوارف)! أقول :أذن فكيف نقف بني ّ
ً
أس َ
ال د َم ُه الشريف ل ِئال
الدموع على الوجنات ملن سالت دموع صبيته
حرقة على فراقه؟ وقد َ
حيرتق ٌ
وطن ،و ُتس َبى ُح ّر ٌة..
َ
ُ
األمهات واألخوات والبنات ،وكأني
وكيف ال تنهمر اآلهات على أشاوس رفضوا أن تذل
بأصواتهم يف اآلفاق تدوي:
أماه ...حنن حسينيون..أذن :هيهات منا الذلة ...فشكراً لوطن ُينبت أشجارا كرمية أصلها
ثابت وفرعها يف السماء..
نعم ..فالشهادة معنى مقدس تؤطره هالة من نور ،وتطرزه دما ُء األنبياء والصديقني
ً
حروفا من نور يف آيات بينات ،تتلى آناء الليل وأطراف
والصاحلني واألولياء ،وتشرق تفاصيله
النهار يف كل آفاق املعمورة ،وشكراً ملن جادوا باألرواح،وآرخصوا النفوس كرما وعطاءا
منهم هلل تعاىل فأثابهم املوىل الكريم اعظم درجة واكرب منزلة عنده فكانوا ضيوف الرمحن
حقا (يف مقعد صدقا عند مليكا مقتدر) القمر ,55 :فطوبا هلم وحسن مئاب .

ٌ
صغيرة
أوراقٌ

هل تعلم

* الثعبان ليس له آذان ظاهرة ولكنه يسمع عن طريق موجات الصوت اليت يلتقطها لسانه
ويرتمجها آلذانه الداخلية
* من الغريب واملدهش أن الصرصور ،بعد احتكاكه باإلنسان ،يسارع اىل خمبئه لتنظيف نفسه
* ذكر البعوض ال يلسع اإلنسان أو أى حيوان ألنه يتغذى على عصارات النباتات واألزهار أما
اإلناث فهي اليت تقلق نوم الكثريين منا ألنها تعيش على امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزاَ.
* السم املميت الذي يفرزه أخطر أنواع قناديل البحر ،الذي يعيش قرب سواحل اسرتاليا ،يقتل
رجال خالل مدة ال تتجاوز أربع دقائق ..ومع ذلك فهذا احليوان الرخوي البحري تلتهمه السالحف
البحرية اليت يشبه فمها املنقار ،دون أن يلحق بها أي أذى.

دفع اهلل ما كان أعظم

خرج رجلٌ يف سفر مع ابنه إىل مدينة تبعد عنهم قرابة يومني وكان معهما
محا ٌر وضعا عليه األمتعة ،وكان الرجل يردد دائما قول :ما حجبه اهلل كان
أعظم! وبينما هما يسريان ُ
ك ِسرت ساق احلمار يف منتصف الطريق ،فقال
الرجل :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم !
فأخذ كل منهما متاعه على ظهره وتابعا السري ،بعد مدة تعثر الرجل حبجر
أصاب رجله فأصبح جير رجله جراً فقال :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم!
فقام اإلبن ومحل متاعه ومتاع أبيه على ظهره وانطلقا يكمالن مسريهما،
ويف الطريق لدغت اإلبن أفعى فوقع على األرض وهو يتأمل ...فقال الرجل:
ما حجبه اهلل عنا كان أعظم ! وهنا غضب اإلبن وقال ألبيه :أهناك ما هو
أعظم مما أصابنا؟ وعندما ُشفي اإلبن أكمال سريهما ،فوصال إىل املدينة
فإذا بها قد أزيلت عن بكرة أبيها بسبب زلزال أبادها مبن فيها ..فنظر
الرجل إلبنه وقال له :أنظر يا بين لو مل ُيصبنا ما أصابنا يف رحلتنا لكنا
وصلنا يف ذلك اليوم وألصابنا ما هو أعظم وكنا مع من هلك يف هذه املدينة!

ِح َ
كم َعلوية
ُسئل أمري املؤمنني ( )عن اخلري ما هو ؟ فقال ( :)ليس
اخلري أن يكثر مالك وولدك ،ولكن اخلري أن يكثر علمك ويعظم
حلمك ،وأن تباهي الناس بعبادة ربك ،فإن أحسنت محدت اهلل،
وإن أسأت استغفرت اهلل ،وال خري يف الدنيا إال لرجلنيٌ :
أذنب
رجل َ
ٌ
ً
ورجل ُيسار ُع يف ا َ
ُ
خل ْيات نهج البالغة
يتداركها بالتوبة،
ذنوبا فهو
ج4ص21
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عن أمري املؤمنني ( :)التوبة
اسم يقع على ستة معان:
 على املاضي من الذنوبالندامة
 ولتضييع الفرائض اإلعادة، ورد املظامل، وإذاقة النفس مرارة الطاعةخبيــــــل
كما ذوقتها حالوة املعصية،
قال رجل ألحد البخالءَ ِ :
ل ال تدعوني إىل طعامك؟! قال البخيل :ألنك  -وتعويدها على الطاعة كما
جيد املضغ سريع البلع ،إذا أكلت لقمة هيأت ألخرى ،قال الرجل :عودتها على املعصية،
 والبكاء بدل الضحكيا أخي أتريد إذا كنت عندك أن أصلى ركعتني بعد كل لقمتني؟!
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استفتاءات

نرجو التفضل من قبل مساحتكم لإلجابة على األسئلة التالية :
 ١ـ هل جيوز للموظف الدوام يف دائرته أقل من الساعات املقررة ،بعلم مسؤول القسم؟
 ٢ـ هل جيوز للموظف أن يعطل يوما يف األسبوع ،بعلم مسؤول القسم وبالتوافق مع املوظفني؟
30

 ٣ـ هل جيوز للموظف القيام بعمل أخر غري عمله يف نفس الدائرة ،وبطلب من املدير مقابل
راتب ثاني أثناء الدوام الرمسي؟
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 ٤ـ يف حالة عدم جواز عمل املوظف أقل من الوقت املقرر أو اليوم يف األسبوع هل جيوز
االستمرار على ذلك مع دفع رد مظامل عن أوقات عدم الدوام؟ وما تكليف األيام املاضية؟
اجلواب :الضابطة يف املوارد املذكورة وأمثاهلا هي مراعاة عدم خمالفة الضوابط املتبعة
وااللتزام بالعقد الوظيفي بشروطه ،ولو خالف مل يستحق من الراتب بنسبته ،بل يتصدق به
على الفقراء املتدينني.

قبس من وصايا
السيد السيستاني (دام ظله)
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واحرصوا  -أعانكم اهلل  -على أن تعملوا ُ
خبُلق النيب وأهل بيته
(صلوات اهلل عليهم) مع اآلخرين يف احلرب والسلم مجيعًاّ ،
حتى
ولق َيمه م َ
ال ّ
َث ً
،فإن هذا الدين بِ َ
ُن على ضياء
تكونوا لإلسالم َزينًا ِ
الفطرة وشهادة العقل ورجاحة األخالق  ،ويكفي منبّهًا على ذلك
أنه رفع راية التعقل واألخالق الفاضلة ،فهو يرتكز يف أصوله
على الدعوة إىل التأمل والتفكري يف أبعاد هذه احلياة وآفاقها ثم
االعتبار بها والعمل مبوجبها ،كما يرتكز يف نظامه التشريعي
على إثارة دفائن العقول وقواعد الفطرة ،قال اهلل تعاىل ( :ونفس
وما سوّاها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من ّ
زكاها وقد خاب
دساها) ،وقال أمري املؤمنني ( ( :)فبعث ـ اهلل ـ فيهم رسله
من ّ
ّ
منسي
ويذكرهم
وواتر انبياءه إليهم ليستأدوهم ميثاق فطرته
ّ
نعمته وحيتجوا عليهم بالتبليغ ويثريوا هلم دفائن العقول) ،ولو
ّ
تفقه أهل اإلسالم وعملوا بتعاليمه لظهرت هلم الربكات ّ
وعم
ضياؤها يف اآلفاق ،وإياكم والتشبّث ببعض ما تشابه من األحداث
والنصوص ّ
فإنها لو ر ّدت إىل الذين يستنبطونه من أهل العلم ــ
كما أمر اهلل سبحانه ــ لعلموا سبيلها ومغزاها.
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