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الحج يوحد األمة بمذاهبها وطوائفها ويدعو إلى احترام حقوق اإلنسان... الجودر: 

من  نفيق  أن  لنا  آن  »لقد  خطبته  في  الجودر  وأضــاف 
غفوتنا،  من  نستيقظ  وأن  غفلتنا،  من  وننتبه  سكرتنا، 
إلى  ننقلها  بأن  أجدر  هي  محمدية  رسالة  من  نحمله  فما 
األمة،  هذه  خطاب  »تجديد  إلى  داعيًا  العالم«.  شعوب 
عن  وبــعــيــداً  والــبــغــضــاء،  الكراهية  ـــوات  دع عــن  بعيداً 
دعوات الفرقة والخالف والشقاق، فإننا اليوم في حاجة 
لتأكيد أن هذه األمة هي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«.    
وتنصرم  تنقضي  عامكم  أيام  هي  »ها  الجودر:  وقال   
بما أودعتم فيها من أعمال شاهدة لكم، أو شاهدة عليكم، 
وتسابقوا  الطاعة،  على  منها  الباقيات  في  فتنافسوا 
ال  التي  المباركة  أيامكم  تعيشون  فأنتم  الخيرات،  في 
وأيام  حر،  النَّ ويــوم  عرفة،  يوم  كله،  العام  في  لها  مثيل 
مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتنافس  أيـــام  ــشــريــق،  الــتَّ
استطاع  من  البيت  حج  الناس  على  »وهلل  الحج،  فريضة 

إليه سبيال« )آل عمران:97(«.
وكم  ــوام؟!،  وأع دهور  من  ذلك  قبل  مضت  كم   « وأردف 
المسلمين  مــن  والكثير  ــــام؟!،  وأي شــهــور  مــن  انصرمت 
من  يستفيدوا  ــم  ل فــلــمــاذا  ـــيء،  ش ــه  ــع واق ــن  م يتغير  ــم  ل

ومشاعره  الــحــج  يــؤثــر  ــم  ل ــاذا  ــم ل ــرات؟!،  ــي ــخ ال ــم  ــواس م
الوسطية  أمــة  هي  ــة  األم هــذه  أليست  سلوكهم؟!،  على 
والــقــوامــة؟!،  الــشــهــادة  ــة  أم ــذه  ه أليست  ـــدال؟!،  ـــت واالع
هي  هذه  أليست  ــالق؟!.  واألخ الفضيلة  أمة  هذه  أليست 
حتى  بعده  من  التبليغ  رسالة  رسولها  حملها  التي  األمة 
والمدينة  مكة  خارج  إلى  بيته  وآل  أصحابه  أكثر  سافر 
بانزوائنا  نحن  فأين  العظيم؟!.  ين  الدِّ هذا  نشر  أجل  من 

وتقوقعنا من أولئك الصحب واآلل من الدعوة هلل«.  
التي  واالنــحــطــاط  التخلف  عــوامــل  ــرز  أب مــن  أن  ــر  وذك
مواسم  مــن  تستفيد  ال  أنــهــا  هــو  األمـــة  ــذه  ه بها  أصيبت 
والعيدان  وعرفة  والحج  رمضان  أكثرها،  وما  الخيرات، 
يغفل  األمة  هذه  أبناء  من  فالكثير  والجمعة،  وعاشوراء 
تعاليم  لنشر  فرصة  وأنها  المناسبات،  هذه  أســرار  عن 
مع  وتعايش  تسامح  دين  بأنه  العالم  ليعلم  الدين  هذا 

األديان األخرى، »لكم دينكم ولي دين« )الكافرون:6(.
ووقوفًا  وسعيًا  طوافًا  فقط  ليس  الحج  أن  ــح  وأوض
له  ورميًا، إن مقاصد الحج أكبر وأسمى من ذلك، ولكن حوَّ
وشــدة  الحجاج،  ــدد  ع عــن  مملة،  أحــاديــث  ــى  إل البعض 
وتناسوا  نسوا  وقد  الحمالت،  أسعار  وارتفاع  الزحام، 

الحديث عن الحج ومقاصده، عن الحج وعبره ودروسه، 
الحقيقية،  المسلمين  صــورة  رسم  في  ودوره  الحج  عن 

وعن الحج واستثماره في الدعوة هلل تعالى.
ن أن عالم اليوم يتحدث عن ثقافة اإلرهاب والعنف   وبيَّ
فإن  األمة،  هذه  أبناء  إلى  إشارة  في  والتطرف  والكراهية 
نوجه  أن  المبارك  الموسم  هذا  في  ونحن  المناسب  من 
السموم  هــذه  من  مواقفنا  لتوضيح  الخاصة  رسائلنا 
ليس للمسلمين فقط، ولكن لكل شعوب العالم باختالف 

دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم وأننا دعاة سالم وتسامح 
وتعايش وتحاور.  وما هذه الرسائل إال ألننا نعيش اليوم 
جغرافية،  حواجز  وال  ترابية،  حدود  ال  صغيرة،  قرية  في 
العقيدة،  في  باألقوياء  تعترف  جديدة  لعولمة  ونخضع 
ال  والثقافة،  األخالق  في  واألقوياء  الدعوة،  في  واألقوياء 
نتحدث  ال  فنحن  اآلخر،  ورفض  واالبتعاد  لالنزواء  مكان 
عن اإلسالم القاري أو اإلسالم اإلقليمي، لكننا نتحدث عن 
شعوب  تحته  تنضوي  الذي  اإلســالم  العالمي،  اإلســالم 
ندعو  والذي  نحمله  الذي  المشروع  هو  هذا  العالم،  وأمم 
رسالة  هي  الحج  في  األولــى  الرسالة  أن  وأوضــح  إليه.  
في  »وأذن  إبراهيم  األنبياء  أبــو  لها  دعــا  التي  التوحيد 
من  يأتين  ضامر  كل  وعلى  ــااًل  رج يأتوك  بالحج  الناس 
منذ  التوحيد  يعلن  فالحاج  )الحج:27(،  عميق«  فج  كل 
الرسائل  أعظم  وهــذه  ــرام،  اإلح للبسه  األولــى  اللحظات 
هلل  كلها  حياتنا  إن  نقول  حينما  العالم  إلى  نرسلها  التي 

رب العالمين.
لخاتم  المتابعة  هي  الثانية،  الرسالة  أن  وأضــاف 
إال  ــر  أم لها  يستقيم  ال  ــة  األم فهذه  والمرسلين،  األنبياء 
األمة  وحدة  هي  الثالثة  الرسالة  أن  مردفًا  نبيها،  باتباع 
وطوائفهم،  مذاهبها  تنوعت  مهما  وتماسكها  اإلسالمية 
الناس  فيقف  المسلمين،  وحــدة  تتجلى  عرفة  يوم  ففي 
ال  ولغاتهم،  وألسنتهم  وألوانهم  أجناسهم  باختالف 
وال  وأعجمي،  عربي  بين  وال  وشيعي،  سني  بين  ــرق  ف
امرأة،  وال  رجل  وال  فقير،  وال  غني  وال  وأسود،  أبيض  بين 
في ذلك الموقف المهيب تتحطم كل الفوارق االجتماعية، 

ومذهبية  طائفية  الــجــاهــلــيــة،  الـــدعـــوات  ــل  ك وتــســقــط 
العظيم،  اإلسالم  بوتقة  في  وانصهروا  وطبقية،  وعرقية 
وأنثى  ذكٍر  من  خلقناُكم  إنا  الناُس  أيها  »يا  تعالى:  قال 
اهلِل  عند  أكرمُكم  إن  لتعارُفوا  وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم 
ينادي  لذلك  )الحجرات:13(،  خبيٌر«  عليٌم  اهلَل  إن  أتقاكم 
الرب في السماء »انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبراً 
قوله  في  وتأملوا  عقابي«،  ويخافون  رحمتي  يرجون 
وال  العجم،  عبادي  وال  العرب  عبادي  يقل  لم  »عبادي« 
األغنياء،  عبادي  وال  الشيعة،  عبادي  وال  السنة،  عبادي 
العموم  ــف  ــوص ب وصــفــهــم  ــن  ــك ول ــراء،  ــق ــف ال ــادي  ــب ع وال 

»عبادي«.
من  نستفيدها  التي  الرابعة  الرسالة  إن  الجودر  وقال 
مناسك الحج هي إن موسم الحج هو موسم إعالن مبادئ 
ليعلن  الموقف  ذلك  في  نبيكم  وقف  فقد  اإلنسان،  حقوق 
للعالم حقوق اإلنسان، وقال: »أيها الناس اسمعوا قولي 
الموقف  بهذا  هذا  عامي  بعد  ألقاكم  ال  لعلي  أدري  ال  فإني 
إلى  حــرام  عليكم  ودماءكم  أموالكم  إن  الناس  أيها  ــدا،  أب
هذا  شهركم  وحرمة  هــذا  يومكم  كحرمة  ربكم  تلقوا  أن 
وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت«، وقال: 
»أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا(، 

وقال: »إن كل مسلم أخ المسلم، وإن المسلمين إخوة«.
وال  تعد  ال  دروســــًا  للحِج  إن  بقوله  الخطبة  وخــتــم 
لهذه  يكونون  ما  أحوج  هم  اليوَم  والمسلموَن  ُتحصى، 
والقوة  العز  حيث  دينهم،  ــل  أص ــى  إل للعودة  ـــدروس  ال

والنصر.

حرام أن نرى شعوب العالم تعزز أمنها وأبناءنا يسقون من ثقافة التكفير
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

بث  من  )الجمعة(  أمس  خطبته  في  الجودر  صالح  الشيخ  بقاللي  الخير  جامع  خطيب  حذر   [
نحو  تسير  العالم  شعوب  نرى  أن  فحرام  والبغضاء،«  الكراهية  ودع��وات  المسلمين  بين  الفرقة 

تعزيز أمنها واستقرارها وأبناءنا يسقون من ثقافة الدم والتدمير واإلرهاب والتكفير«.

الشيخ صالح الجودر

قاسم في خطبة الجمعة بجامع اإلمام الصادق )ع( بالدراز:

من يشهد بالوحدانية فهو مسلم ونفسه وماله وعرضه مصون

أهل  قــال  »هكذا  عنونه  مما  قاسم  وانطلق 
الثامن  العدد  في  »تجدون  قائاًل:  )ع(«  البيت 
من  الرابعة  السنة  في  المئة  بعد  والثمانين 
يقول  إذ  الخامسة  الصفحة  في  الحكمة  أعــداد 
جواب  في  الخراساني  الوحيد  الشيخ  اهلل  آية 
بشأن التعامل مع أتباع المذاهب األخرى: »كل 
من يشهد بوحدانية اهلل تبارك وتعالى ويشهد 
برسالة خاتم األنبياء )ص( فهو مسلم ونفسه 
أتباع  وعــرض  ومــال  كنفس  ومــالــه  وعــرضــه 
ومحقون،  ومحترم  مصون  الجعفري  المذهب 
يشهد  من  كل  تعاشروا  أن  الشرعي  وواجبكم 
بالمعروف،  كفاراً  اعتبركم  ولو  بالشهادتين 
فرض  وإذا  أحسن  هي  بالتي  معهم  وتتعاملوا 
تلتزموا  أن  بد  فال  بالباطل  معكم  يتعاملوا  أن 
هلل  الحكم  تسلموا  أن  ــد  الب أئمتنا...  بــأخــالق 

قوم  شنآن  يجرمنكم  وال  يقول:  ــذي  ال تعالى 
للتقوى...  ــرب  أق هــو  اعــدلــوا  تعدلوا  أال  على 
ألقى  لمن  تقولوا  وال  تعالى:  بقوله  تعملوا  وأن 

إليكم السالم لست مؤمنًا«.
والتوجيه  الدينية  الفتوى  ــذه  »ه وتــابــع 
أكبر  مــن  متضلع  فقيه  مــن  صـــادران  ــي  ــواع ال
اضطراري  ظرف  في  ليس  وهو  اليوم،  الفقهاء 
هو  بــل  التقية،  مــن  نابعًا  كــالمــًا  يــقــول  يــدعــه 
مضمون  ومــن  الجدية.  كل  يحمل  جــدي  كــالم 
احترام  عليه  يترتب  الذي  اإلسالم  إن  الفتوى 
المسلم ألخيه المسلم نابع من الشهادتين، أما 
الصديق القلبي فهو متروك هلل من غير أن تتأثر 

الحقوق بما يحكم به القلب«.
المسلم  الحترام  »تشديداً  قاسم  ــاف  وأض
ـــرورة  ــوى ض ــت ــف ــم، أضـــافـــت ال ــل ــس ــم ــه ال ــي ألخ

التعامل  في  )ع(  البيت  أهل  بأخالق  االلتزام 
مع  بــالــمــعــروف  بالمعاشرة  المسلمين  ــع  م
عممته  مــا  ــذا  وه الــمــذاهــب،  كــل  مــن  المسلمين 
ال  وهذا  لك.  اآلخر  تكفير  مع  حتى  نصًا  الفتوى 
يمنع من بيان الحق ودفع الشبهة عن المذهب 
الفتوى،  وبحسب  النفس.  عن  الضرر  ــع  ودف
المذهب  أتباع  بتكفير  يذهب  الذي  المسلم  فإن 

الجعفري، فهذا ال يعتبر مبرراً لتكفيره ألن ذلك 
تعارضًا لما نصت عليه اآليتين الكريمتين في 

الفتوى«.

إن لمجتمعك عليك حق
على  المجتمع  حقوق  ــى  إل قاسم  وتــطــرق 
يعيش  أن  يستطيع  منا  »من  موضحًا  ــراد  األف
حوله،  ومن  أهله  كل  عن  يستغني  وأن  وحيداً، 
ــران  ــي وج وعــشــيــرة  ـــل  وأه ـــرة  أس والمجتمع 
ومصالح  وحسينية  مسجد  وأهل  ومخالطون 
تكون  أو  حياته  تستمر  تكاد  وال  ومؤسسات، 
ــات.  ــس ــؤس ــم ـــل هــــذه ال ـــي غــيــاب ك ــرة ف ــس ــي م
واإلفساد  السوء  أهل  عدا  ــرورة  ض والمجتمع 
ومحاضن  محاضنك  مــن  محضن  ــو  وه فيه، 
في  بــه  لتحتمي  ــك  وإن أوالدك.  وأوالد  أوالدك 
حياتك،  كــل  فــي  بخيره  وتنفع  كثيرة  مـــوارد 
ــــوى كــنــت أقــــدر على  ــح وأق ــل ـــان أص وكــلــمــا ك

مواجهة الحياة«.
أو  يحاول  الــمــروءة  »صاحب  قاسم  ولفت 
في  المروءة  من  وليس  يأخذ،  مما  أكثر  يعطي 
طيلة  المجتمع  مــن  ــان  ــس اإلن يــأخــذ  أن  ــيء  ش

وقليلون  شيئًا،  له  يقدم  وال  شيء  كل  حياته 
شيئًا.  للمجتمع  يقدموا  أن  يستطيعون  ال  ممن 
نفسه،  صالح  على  محاسب  هو  كما  والمسلم 
وتظهر  مجتمعه،  ــالح  ص على  محاسب  فهو 
أنها  على  الخيرية  المؤسسات  إلــى  الحاجة 
ــات فــي كــل الــظــروف،  ــس ــؤس ــم ـــم ال لــيــســت أه
المجتمع،  لمساعدة  مااًل  يملك  ال  الذي  والفرد 
في  ــورا  ــض وح بدينة  وقـــوة  علمًا  يملك  فــإنــه 
المؤسسات، مما يمثل رفعًا للمستوى ونصرة 
الخير  عمل  على  وتشجيعًا  الدينية  للظاهرة 

والعمل الصالح«.
الحفاظ  منطلق  من  نحاول  أن  »علينا  وقال: 
بنين  من  األجــيــال  ومصلحة  المصلحة  على 
وبنات، أن نسهم ما استطعنا في صنع البيئة 
الصالحة ورقيها وطهرها وتقدمها، فإن قدرتنا 
الالحقة  األجيال  ــدرة  وق الهانئة  الحياة  على 
بعد ذلك ال تنفصل عن البيئة االجتماعية التي 
المجتمعات  صناعة  في  اإلسهام  إن  نعيشها. 
بما  ــح  ــال ــص ال اإلنـــســـان  ــه  ــارس ــم ي الــصــالــحــة 
الـــدور  ــذا  ــه ب كــلــف  ــد  ق وجـــل  ــز  ع هلل  خليفة  ــو  ه
يكون  لــن  الحساب.  ــوم  ي عنه  سيسأل  ــذي  ال

قدمه  ما  عن  بل  فحسب،  الصالة  عن  السؤال 
إضافية  وظيفة  هو  وليس  للمجتمع.  اإلنسان 
لحياة  األصل  الدور  صلب  من  خارجة  مزاجية 

اإلنسان«.
وجهد  مــالــه  ــن  م لــمــال  ــاذل  ــب ال »إن  ــع  ــاب وت
أو  علمه  مــن  وعلم  فكره  مــن  وفكر  جــهــده،  مــن 
ــاع  أوض لتصحيح  الرحمن،  وهبه  ــيء  ش أي 
مشكالته،  مــن  مشكلة  ومعالجة  مجتمعه، 
والتخلق  ــه،  ــالم إس هـــدى  ــن  م ــه  ب واالقـــتـــراب 
الحركة  وإثراء  أحكامه  وتطبيق  دينه  بأخالق 
بوظيفته  قائم  لدينه،  لناصر  فيه  النافعة 
خاذل  فهو  بذلك  بخل  ومن  لمجتمعه،  ووفــي 
 90 من  أكثر  أن  وأعتقد  للجميل.  منكر  للدين 
باستطاعتهم  المجتمع  أبــنــاء  مــن  المئة  فــي 

المشاركة في تصحيح الوضع االجتماعي«.
حضور  غير  شيئًا  يملك  ال  كــان  »مــن  ــال:  وق
ــداً، أو  ــع ــق ــون م ــك ـــأن ي الــحــســيــنــيــات مـــثـــاًل، ك
من  ليزيد  ولــو  النافعة  الندوة  أو  المحاضرة 
فهو  الدينية،  للظاهرة  تقوية  الحضور  عــدد 
تعش  ال  اهلل.  سبيل  فــي  مجاهد  للدين  ناصر 

لنفسك فقط«.

§ الوسط- عبداهلل المال

] دعا خطيب جامع اإلمام الصادق )ع( بالدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبة 
والتوتر  التشنج  عن  بعيدًا  المسلم  ألخيه  المسلم  تكفير  عدم  إلى  أمس  الجمعة 

المرفوض.

الشيخ عيسى قاسم

المفتاح في خطبة الجمعة من »الفاتح اإلسالمي«:

الحج مؤتمر ذو مقاصد دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

ــح  ــات ــف ال أحـــمـــد  مـــركـــز  ــب  ــي ــط خ ــــال  ق  [
اإلسالمي بالجفير الشيخ فريد المفتاح في 
مؤتمر  األكبر  الحج  إن  أمس  الجمعة  خطبة 
وثقافية  واجــتــمــاعــيــة  ديــنــيــة  مــقــاصــد  ذو 
الحج  »مؤتمر  أن  موضحا  واقــتــصــاديــة، 
يغرس في النفوس حب الغير ويرتقي بهم 

إلى أفق اإلسالم الواسع«.
اإلسالمية  وأمتنا  قالئل  ـــام  »أي وتــابــع 
قاب قوسين أو أدني من أداء فريضة الحج، 
إنها  اإلســـالم.  ـــان  أرك مــن  الخامس  الــركــن 
وغير  الحجيج  يعيشها  روحانية  لحظات 

الحجيج، فلّله ذرهم من إخوة متحابين«.
وتنمية  ــان،  ــم اإلي ــن  دي »ديننا  وأضـــاف 

المواكب  هذه  وفي  والكون،  لألرض  وبناء 
شعائر  هناك  المباركة،  والحشود  المهيبة 
ـــم مــا يــنــالــه الــحــجــاج  ـــن أه ــر، وم ــاع ــش وم

عندها  تنحسر  الــتــي  اإلســالمــيــة  ــدة  ــوح ال
يعانيه  مـــا  إن  ــب.  ــائ ــص ــم وال ــن  ــح ــم ال كـــل 
تباعدهم  بــســبــب  هــو  الــيــوم  الــمــســلــمــون 
إنما  الحج  فريضة  وإن  صفوفهم،  وتشقق 

هي دعوة إلى الوحدة«. 
جليل  مشهد  ــج  ــح »ال الــمــفــتــاح:  ـــال  وق
فيه  يجتمع  األمــة  ــذه  ه مشاهد  مــن  مهيب 
ومغاربها،  األرض  مشارق  من  المسلمون 
بحلوه  األمة  واقع  يحكي  المشهد  هذا  وإن 
هــذه  ــل  ــغ ــت ــس ت أن  األمـــــة  ـــى  ـــل وع ومــــــره، 
تسعى  أن  قبل  بها  مــا  ــالح  إلص المناسبة 
بعد  البقاع،  بقية  في  يحدث  ما  إصالح  إلى 
وتناثر  ــاب  واإلره التنافر  وحدتها  مزق  أن 
ــــواء،  واأله السبل  بها  وتــفــرقــت  ــــالء،  األش
مجتمعاتها،  من  كثير  في  الفتنة  قرن  وذر 

وتوقف الفكر وانكفأ يجتر التاريخ، ونهض 
اآلمنة  البالد  تسلم  ولــم  الفتن  يثيرون  من 
من غوائل العنف ومن قتل األبرياء وتدمير 

المجتمعات«.
قبلة  قبلتكم  هذه  اإلســالم  أمة  »يا  ونوه 
واحدة، وأمتكم واحدة، ودينكم واحد فبأي 
موجب  ـــأي  وب تــتــفــرقــون،  علمي  مقتضى 
أمام  وأنتم  وتتعادون،  تتنازعون  منطقي 
إن  تيمنون.  وشطرها  تجتمعون،  قبلتكم 
وتسليط  مجدكم،  ضياع  سبب  ــان  ك ــك  ذل
المسلمين  معشر  يا  عليكم.  سيفه  العدو 
في  تــكــونــوا  أن  تعالى  اهلل  نناشدكم  إنــنــا 
وتنمية  أوطانها  عــمــارة  فــي  ــة  األم طليعة 
مجتمعاتها، وكونوا في الصدارة إلى تطور 

أمتكم والنهوض بها«. 

دعا لالستفادة من موقعية مكة والحج في خدمة أهداف األمة

الستري: لن يشعر المسلمون بفرحة »األضحى« وأبناء غزة تحت الحصار
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

)ع(  فــاطــمــة  ــد  ــج ــس م ــب  ــي ــط خ قــــال   [
الــســتــري  ــدر  ــي ح الــســيــد  ــة  ــري ــق ال  - بــســتــرة 
ــت  ــوق ــة أمــــس: »فــــي ال ــع ــم ــج ـــي خــطــبــة ال ف
غزة  حــصــار  قضية  تــأتــي  أن  يجب  ــن  ــراه ال
الــتــي  ــا  ــاي ــض ــق وال ــات  ــام ــم ــت االه رأس  ــى  ــل ع
في  ــة  ــي ــالم اإلس ومصالحنا  واقــعــنــا  تــمــّس 
وكرامتها  ـــة  األم عـــزة  ــن  م ــال  ــن وت الصميم 
السكوت  للمسلمين  يمكن  ال  إذ  وحميتها، 
بحق  الغاشمة  الصهيونية  السياسات  عن 
المضايقات  بينها  ومن  الفلسطيني  الشعب 
بداية  منذ  غزة  حجاج  يالقيه  الــذي  واألذى 
أنه  إلى  الفتًا  الحج.  فريضة  ألداء  انطالقتهم 

»من غير المعقول أن يشعر الحجاج وعموم 
المسلمين بفرحة عيد األضحى المبارك أمام 
ما يالقيه أبناء غزة من حصار خانق وإغالق 
للمعابر التي تتسبب في منع الغذاء والدواء 
ونصف  مليون  نحو  ــن  ع الــكــهــربــاء  وقــطــع 
والشيوخ  والــنــســاء  ــال  ــف األط ــن  م المليون 
البطل  األبي  القطاع  هذا  أبناء  من  والشباب 
الحج  بفريضة  يتعلق  وفيما  ــاوم«.  ــق ــم ال
على  ــت  دأب »األنظمة  أن  إلــى  الستري  ــار  أش
ال  حــتــى  ــادن  ــه ــم ال السلبي  ــج  ــح ال تــســويــق 
المسلمين  حياة  على  تأثير  ــى  أدن له  يكون 
ــا،  ــره ــي ــة وغ ــي ــاس ــي ــس ــم ال ــاه ــاي ــض وعــلــى ق
الــعــبــاديــة  ــوس  ــق ــط ال إطـــار  ــن  ع ــرج  ــخ ي وأال 
التلفزة،  شاشات  على  نراها  التي  الشكلية 

فريضة  تفريغ  في  األنظمة  دور  تجّلى  وقــد 
وإبعادها  ومضامينها  أهــدافــهــا  مــن  الحج 
من  الفريضة  هذه  شّرعت  الذي  الغرض  من 
لإلذالل  ورفض  للظلم  رفض  من  تحقيقه  أجل 
ــول  ــرس ال »أن  ــــح  وأوض ــاف«.  ــع ــض ــت واالس
من  االســتــفــادة  ــاول  ح ــن  َم أول  نفسه  )ص( 
خدمة  ــي  ف واستراتيجيتها  مكة  موقعية 
ـــادات  ـــع ــة ال ــه ــواج ــم أهـــدافـــه اإلســـالمـــيـــة ل
أيضًا  المشركين  أن  كما  الفاسدة،  الجاهلية 
عرفوا مدى أهمية مكة وضرورة التمسك بها 
كل  عملوا  ولذلك  به  التفريط  يمكن  ال  كموقع 
)ص(  اهلل  رسول  إلى  للتصدي  بإمكانهم  ما 
وعدم إفساح المجال إليه من أجل االستفادة 

من هذا الموقع االستراتيجي«. 

الشيخ فريد المفتاح

السيد حيدر الستري


