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إلنسانية بغية بالكالم عن اكثري ممن تكلموا عن اإلنسانية واعتباراهتا ، وصار البعض يتمشدق 
وهو أصاًل ال ينتمي لإلنسانية من قريب وال من بعيد ، ومثالنا يف ذلك   استمالة املستمعني إليه

جمرم حروب هذا الزمان ، بوش اللعني الكذاب ، وغريه ممن أخذوا بلفظه األجوف يف ترديد 
طامح يف العيش اإلنسانية ، وهم ثلة جمرمة عثوا يف األرض فسادًا وما أبقوا على قيمة إنسان 

وأوصانا ، ناهيك عن ذحبه بكيفية ال تذبح هبا حىت الدواب اليت حلل هللا لنا ذحبها ، بأمان هللا 
إن هللا    )) رسول هللا تعاىل سيدنا حمّمد صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم يف الذبح فقال 

حسنوا الذحبة وليحد كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأ
نسان ، لكن اليوم يرى العامل بأسره صنوف اإلجرام حبق اإل  ((   أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

مث يأتوك باحلديث املنمق عن اإلنسانية وكأنه ال معىن إلنسان يف هذا ،  ترتكب يف شعب العراق
 هبا . ن  الكون إال يف ضيعاهتم ، وكأهنم هم العقالء يف اإلنسانية وغريهم قد ج  

منسلخة عن  النفس حىت تكون البشري ترتقي مبعىن اإلنسان يف ذاتهاإلنسانية ، هي أن 
وتربيتها على اإلميان وجماهدهتا  ل هتذيبها، ويكون ذلك من خال االكينونة اليت قد جبلت عليه

حىت يصبح اجلسد الذي حيتويها وهو الشكل اإلنساين قد انتقل إىل احلال النوراين املرتبط 
بانتقال النفس البشرية من األّمارة بالسوء إىل النفس املطمئنة الفائزة باجلّنة بوعد هللا تعاىل ، 

ََ  }   سبحانه القائل َها النـ ْفس  اْلم ْطَمِئن ة  }َي { 28ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة م ْرِضي ًة }  { اْرِجِعي27ا َأيـ تـ 
ِلي يف ِعَباِدي } ِلي َجن يِت 29َفاْدخ  منوعاً ، فاإلنسان خلق عجواًل جزوعاً هلوعاً  {   { َواْدخ 

 ةف املرتبطاوصاأل هقي باإلنسانية تعين اخلروج عن هذظلوماً ، وإن الت و كفورًا طاغياً كنودًا  
بالنفس األمارة ، فاإلنسان املتقي يف الكماالت اإلنسانية ال جتده متلبساً بتلك األحوال اليت 



األمثل يف  وسيلةكان اإلسالم ال   تعاىل يف كتابه العزيز ، ولذلكعليها واليت بينها لنا هللا لَ بِ ج  
لسمو بالنفس البشرية ومعاين اإلنسانية وجتسيد ذلك يف حضورها احليايت بني الناس ، ومن ا

إنسانية اإلسالم أن الكثري من البالد فتحت مبعاين اإلنسانية وليس بالسيف ، فاإلنسانية 
 عىن اإلنسانية ، واملسلم املراقبك باألخالق تقدم عليك مبأخالق قبل كل شيء ، فمن سبق

نفسه اإلمارة هو خري من جيسد األخالق احلميدة فاإلنسانية املتقية ، ولذلك فإن هللا تعاىل ل
ومن كل ذلك الوصف املوجه لإلنسان قد استثىن املؤمنني أهل الثوابت على عقيدهتم وقيم 

{ َوِإَذا َمس ه    { ِإَذا َمس ه  الش رُّ َجز وًعا }  }   نَساَن خ ِلَق َهل وًعاِإن  اإْلِ   } أمتهم ، فقال جل جالله 
ر  َمن وًعا } َأْمَواِلِِْم َحقٌّ   { َوال ِذيَن يف   { ال ِذيَن ه ْم َعَلى َصاَلهِتِْم َداِئم وَن }  اْلم َصلِّنَي }  { ِإال    اخْلَيـْ

يِن  { َوال ِذيَن ي َصدِّق ونَ  }{ لِّلس اِئِل َواْلَمْحر وِم  م ْعل وٌم }  . {بِيَـْوِم الدِّ
َيا َأيُـَّها   } هنا أو هناك ، فقال جل  جالله  واإلنسانية هي حال متقدم يف العالقات بني البشر

ك ْم ِعنَد اَّللِ  َأتْـَقاك ْم ش ع وبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَف وا ِإن  َأْكَرمَ  الن اس  ِإن ا َخَلْقَناك م مِّن ذََكٍر َوأ نَثى َوَجَعْلَناك مْ 
َعاَرف وا  } ، فقال سبحانه وتعاىل  {   َعِليٌم َخِبريٌ   ِإن  اَّلل َ  َقاتَـل وا  ) ومل يقل  { ِلتـَ وكالم هللا هذا ،  ( ِلتـَ

ب عث به سيدنا املسيح عليه السالم ، نبياً للسالم الذي كالم هو ذات اليف القرءان العزيز 
َويَـْوَم   { َوالس اَلم  َعَلي  يَـْوَم و ِلدتُّ َويَـْوَم َأم وت    َجب اًرا َشِقيًّا }  َديت َوملَْ جَيَْعْليِن َوبَـرًّا ِبَوالِ   } واحملبة 

 َجب ارًا َشِقيًّا  َومَلْ جَيَْعْليِن   }   { ،ال ِذي ِفيِه مَيْتَـر وَن   { َذِلَك ِعيَسى اْبن  َمْرََيَ قَـْوَل احْلَقِّ   أ بْـَعث  َحيًّا }
موسى عليه السالم وب عَث به سيدنا إنساين يف الرقي والكمال واحلضور بني الناس ،   ، معىنً  {
ْواًل ل يًِّنا  اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإن ه  َطَغى }  }  ر  َأْو ََيَْشى }  { فـَق واَل َله  قـَ { َقااَل َربـ َنا ِإنـ َنا   ل َعل ه  يَـَتَذك 

َنا فـَق واَل َله    } ،  {   { َقاَل اَل ََتَاَفا ِإن يِن َمَعك َما َأمْسَع  َوَأَرى  َأْو َأن َيْطَغى }  ََنَاف  َأن يَـْفر َط َعَليـْ
ْواًل ل يًِّنا ألن امل خاَطب  إنسان كذلك بالصورة املركبة على الرغم من تدين معناها يف ذاته  {   قـَ

 الفرعونية .
كانت حياة القائد   احملّمدية ، وهكذا هكذا نرى ونفهم احلقيقة اإلنسانية كما جاءت هبا الرسالة

متٍق يف كماالهتا ، إنسان حاضر بكل معاين  ي، إنسان حقيق ، صدام حسني اجمليد الشهيد



السمو اإلنساين بني الناس ، فكان اإلنسان العراقي اجلديد يف إبداعات حياته منوذجاً ومثرة 
، يف بناء الشخصية العراقية املستندة جلهد القائد الشهيد ، قّدس هللا سّره ، ومعه رفاق دربه 

االعتناء به وبالنفس اليت تسكنه ، ومن إنسانيته قوله يف آخر على تكامالت املعاين اإلنسانية و 
 قوا بني أهلِ لينا ، وفرِّ ت عَ اليت اعتدَ  الدوِل  عوبَ هوا ش  كرَ ال تَ  ) رسالة بعثها إىل شعبه وأمته 

  وهد  الِ وجت   بوه  ارِ ه أن ت  عملَ  حسب ، بل وحىت الذي يستحق  ف رهوا العملَ واكْ ، عوب والشُّ  القرارِ 
ال تكرهونه كإنسان وشخوص ، فاعلي الشر ، بل اكرهوا فعل الشر بذاته ، وادفعوا شره 
باستحقاقه ، ومن يرعوي ويصلح يف داخل العراق أو خارجه ، فاعفوا عنه ، وافتحوا له 

، هللا أكرب ، هل أدركتم  (   عن اقتدار ن يعفي صفحة جديدة يف التعامل ألن هللا عفو وحيب م
 معىًن إنسانياً أكرب من هذه الكرامة اليت قد خص هبا موالنا ربُّ العاملني قائدنا الشهيد ؟

ويف منصة انطالقة القائد الشهيد ، قّدس سّره ، يف رحلة الشهادة إىل مقر الدار األبدية ، كان 
، متقٍّ يف سل م الكماالت اإلنسانية  نسان ، وإنسان قائدساين ، كقائد إحريصاً على املعىن اإلن

، حريص أن يظهر بالكيفية اليت تبقي على حالة التفاخر عند شعبه وأمته كرمز جسد قمة 
املؤمنني  خماً وهو شامٌخ أبدًا ، رأته عيونمعاين الثبات على املبادئ والقيم والعقائد ، فكان شا

الدنيا ، ومن نساين يف حياته حىت حلظاهتا األخرية على وجه هذه نورًا دااًل على قمة املعىن اإل
معاين التدين اإلنساين ، ولوال وقفته بكامل قوة هامته الشريفة ،  حوله وحوش هم يف أخس

وهي أن احلقيقة الصدامية اجملسدة للمعىن اإلنساين ، وحاشاه أن يكون بغري ما كنا موقنني به 
عربت حىت يف حلظات ىت يبعث هللا األرض ومن عليها ، ألهنا حقائمة باسقة قيقي تبقى احل

، نقول ، لوال وقفته الثابتة  وجودها املادي األخري يف هذه الدنيا عن جتليات املعاين اإلنسانية
املتقدم ، لكنه  الشاخمة ، لتوغل كسٌر إىل نفس اإلنسان اجلديد املبين يف عصر البناء اإلنساين 

العراقي اجلديد ومعىن مجاهري أمته حاضرًا يف اإلنسانية املتحققة ، كان حريص على أن يبقى 
كل وقف ليزيدهم فخرًا فوق فخر ، وقف ليبني لشعبه وأمته دالالت الكرامة الربانية فيه ويف  

من شيم املؤمنني ، وليس كاماًل يف اإلنسانية إال تبار أن الثبات من ثبت على املبادئ والقيم باع



يف اإلميان ، ويف ذلك درجات ، وقد وجدنا قائدنا الشهيد يف قمة معانيها ، من كان متكاماًل 
حيث وقف مؤمناً صابرًا راضياً بقضاء هللا وقدره ، فأصبح املأل يف األرض ويف األعلى مدركون 

) للحقيقة اـلـصداـمـية ،ـ عـندمـا جـسد اـلـقائـد اـلـشهيد مـعىًن تـبناهـ يفـ حـياتـه اـلـنضالـية يـومـ قـالـ 
، فأدرك الناظرون أنه قيمة عليا حبق وتقيق  ا ، والوطن هو القيمة العليا (اإلنسان قيمة علي

  .ه وكرامته وترابه وشعبه توأن الوطن هو القيمة العليا حيث يقدم نفسه من أجل الوطن وعزّ 
بىن فيه ة مرتبط بالكيفية اليت ي  فإن مقياس رقي األمم أو الفرد يف معايري اإلنسانيومما تقدم ، 

يف خرٍي ، إنسان حريص على تقدم وسعادة البشرية ، فهو إنسان  ، فإذا كان البناءإنساهنا 
كان اإلنسان امل َصو ر إنساينٌّ يف جمتمع عرف قدر اإلنسان وصانه ، وإذا كان البناء يف شرٍّ ،  

فيها هاٍو إىل أسفل السفاالت ، هبيمي الطبع ليس يف عمقه إال نفس خبيثة لئيمة ، ولذلك ميز  
ئدنا الشهيد ) قد س هللا سر ه ( بني شعوب العامل وقادة الشر يف بلداهنم ، وهكذا غادر اجمليد قا

بقي على قوة أمته وعّزها برجاِلا امليامني ، أهل الثوابت ظاهر الدنيا هبذا املعىن اإلنساين لي  
ع ن ِقِه َوَن ِْرج  َله  يـَْوَم اْلِقَياَمِة    ه  يف ِإنَساٍن َأْلَزْمَناه  َطآِئرَ   وَك ل    } قتدار ، بسم هللا الرمحن الرحيم واال

ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  ِكَتاًبا ْفِسَك اْليـَ َرْأ َكَتاَبَك َكَفى ِبنـَ ، وهللا أكرب وليخسأ  {   يَـْلَقاه  َمنش وًرا }{ اقـْ
 اخلاسئون .


