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السيد القائد في محاضراته الرمضانية:

اإلنسان يجني على نفسه ويعقد 
األمور في مجاالت الحياة،

 ألنه ال يستجيب لتوجيهات اهلل

استشعار الرقابة اإللهية  واإليمان 
باليوم اآلخر يدفعان للتوبة والعمل 

تهامة قلعة الصمود 
في مواجهة العدوان 

الغاشں

من صحراء البقع إلى الساحل الغربي أيام دامية للمرتزقة و قتالهم باملئات

القوة الصاروخية تدك أهدافًا حيوية  في جيزان و عسير بصواريخ بدر 1 البالستية.. 

اإليمان الصادق والراسخ بالجزاء
 هو من أهم ما يساعد اإلنسان على التقوى
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وج��ه رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى مهدي امل�س��اط م�س��اء 
الثنني كلمة اإلى اأبناء ال�س��عب اليمني مبنا�س��بة العيد الوطني ال� 

28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وقال الرئي�س امل�س��اط بان الذكرى الثامنة 
والع�س��رين للوح��دة اليمني��ة املجي��دة حتل 
علين��ا وجزء غاٍل من اأر���س الوطن حتت نري 
الغ��زو والحت��ال ال��ذي ميار�س��ه الكيان��ان 
ال�سعودي والإماراتي بالوكالة عن اأ�سيادهم.

واأك��د الرئي���س اأن الوح��دة اليمني��ة ه��ي 
الثاب��ت على م��ر التاريخ بينما النف�س��ال هو 
املتغ��ري ال��ذي ل ميك��ث يف الأر���س، والواقع 
ال�س��عودية  مقدمته��ا  ويف  اجل��وار  دول  اأن 
تعاطت م��ع الوحدة اليمنية كم�س��در للخطر 
على قوتها وموقعها يف الإقليم فاأرخت عنانها 
لتعب��ث بالوحدة كمب��داأ وفكرة ع��ر اأدواتها 
املتمثلة يف عدد من الأنظمة التي حكمت اليمن 
م�ستغلة الوحدة ال�سيا�سية مل�سالح �سخ�سية 
فعمدت اإلى ت�سويه الوحدة �سلوكاً وممار�سة 
لإ�سقاط املعنى العظيم للوحدة اليمنية الذي 
ت�س��ربه وترعرع عليه اأبناء ال�سعب اليمني يف 

قلوبهم.
ولف��ت اإلى اأن الأح��داث التي �س��هدتها جزيرة �س��قطرى موؤخرا 
لي�س��ت �س��وى م�س��هد م�س��غر لأهداف حتالف العدوان على اليمن 
الطامع يف تق�سيم اليمن ونهب ثرواته واحتال اأرا�سيه والنيل من 

�سيادته وا�ستقاله.
ون��وه الرئي���س باأنه بعد ثاث �س��نوات من العدوان واحل�س��ار 
لليم��ن وبع��د ثاث �س��نوات م��ن ال�س��مود اليمني انك�س��فت عورة 
لاأرا�س��ي  باحتال��ه  بتبج��ح  وب��داأ  الع��دو 
اليمني��ة، لفت��اً اإل��ى اأن اليمن غني��ة برجالها 
وثرواته��ا وه��ي بوحدته��ا اأق��وى ومبوقعها 
اجلغرايف اأ�س��د قوة، ولذلك فقد كانت و�ستظل 
حمل اأطماع قوى ال�س��تكبار والهيمنة بقيادة 
اأمري��كا وبريطاني��ا واإ�س��رائيل وم��ن �س��ار يف 
فلكه��م..  ودعا الرئي�س امل�س��اط، كل الأحرار 
يف مناط��ق الحت��ال باملحافظ��ات اجلنوبية 
وال�س��رقية اإل��ى التح��رك اجل��اد وامل�س��وؤول 
ملواجهة م�ساريع الغزو بكل الو�سائل، موؤكدًا 
ال�ستعداد لتهيئة كافة ال�سبل لتعزيز الوعي  
�س��د الحت��ال والتح��رك الوطن��ي لط��رده. 
واأ�س��اف الرئي���س اأن ال�س��طفاف الوا�س��ح 
لتحالف العدوان على اليمن وفل�س��طني يوؤكد 
اأننا نخو�س اأ�س��رف املعارك، م�س��ريًا اإلى اأن 
التفري��ط يف قبلة امل�س��لمني الأولى هو ج�س��ر 

للتفريط يف الكعبة امل�سرفة
كم��ا اأكد الرئي�س مهدي امل�س��اط، ان معركة ال�س��عب اليمني هي 
�س��د امل�س��روع الأمريك��ي ال�س��هيوين ال��ذي يبط���س ويتغطر�س يف 
فل�س��طني، لفت��ا اإلى اأن تعزي��ز اللحمة الداخلية ومتا�س��كها هي اأم 

املعارك يف وجه هذا ال�ستكبار والتغطر�س والعربدة

تقرير/ فؤاد اجلنيد

لي�س��ت امل��رة الأولى التي يه��ان فيها مرتزقة 
العدوان، وتك�س��ف حقائقهم، وت�سقط اأقنعتهم، 
يعرف��ون  بات��وا  وعر�س��اً  ط��وًل  فاليمني��ون 
األعيبهم، ويدركون ماآربهم، ويفطنون لنواياهم 
ومغازيه��م، لك��ن املختل��ف ه��ذه امل��رة ه��و اأن 
تاأت��ي بع�س خفاياهم وخباياهم على ل�س��ان ويل 
نعمته��م، وم��ن يعترون��ه حاميه��م وال�س��اعي 
املزعوم��ة،  ل�س��رعيتهم  والنت�س��ار  لن�س��رتهم 

وبقائهم امل�سبوه.

عاصفة تلفزيونية
يف لق��اء تلفزيوين ك�س��ف ال�س��فري ال�س��عودي 
به��ا اجل��رال  الت��ي ه��ّرب  الطريق��ة  اليم��ن  يف 
حم�س��ن الأحم��ر قائ��د الفرق��ة الأولى م��درع يف 
اأح��داث 2014م، والذي ي�س��غل حالياً من�س��ب 
نائ��ب للرئي�س هادي امل�س��تقيل املقي��م جرياً يف 
الريا���س. ويف تفا�س��يل الطريق��ة املهين��ة، ق��ال 
ال�س��فري ال�س��عودي اأن��ه ا�س��تدعى طائ��رة لنقل 
اجل��رال ال��ذي تخّف��ى ب��زّي ام��راأة عل��ى اأن��ه 
زوجت��ه، ورفاق��ه على اأنه��م اأبن��اوؤه. ياأتي ذلك 
بعد اأن جلاأ الأحمر يومها لل�س��فارة بعد �سقوطه 
و�س��قوط ميلي�س��ياته ومدرعات��ه اأمام “اأن�س��ار 
اهلل”، الذين خا�س��وا مواجهات ك��ّر وفّر، انتهت 
بتحري��ر العا�س��مة �س��نعاء، وانت�س��ار الثورة 

ال�سعبية يف ال� 21 �سبتمر.

ماذا يعني التصريح ؟
الع�س��كري  ال��ذراع  الأحم��ر  اجل��رال  يع��ّد 
ه��ذا  وي�س��تميت  اليم��ن،  يف  الإخ��وان  حلرك��ة 
التنظي��م من��ذ انطاق الع��دوان عل��ى اليمن من 
خال قواع��ده يف الدفاع عن حدود ال�س��عودية، 
ويقات��ل يف �س��فوف املرتزق��ة املجن�س��ني من كل 
بل��دان الع��امل �س��د اليمني��ني، وه��و امل�س��وؤول 
عن ت�س��كيات ما ي�س��مى ب��� “املقاوم��ة” يف تعز 
وم��اأرب وعدن، وبقية املناطق التي ترزح حتت 
الحت��ال، وميار�س��ون بح��ق اليمني��ني هن��اك 
اأب�س��ع النتهاكات، وي�س��هلون توغل ميلي�سيات 
الغزاة يف الأرا�س��ي اليمنية ليعيثوا ف�سادًا فيها 
من النهب والقتل وال�س��حل والغت�ساب. ولعل 
احلدي��ث ال�س��ادم عن اجلرال الأحم��ر من قبل 
ال�سفري ال�س��عودي يف هذا التوقيت، يوؤكد الهّوة 
احلا�سلة بني الإ�ساح وحتالف العدوان، وهي 
ذات اله��ّوة القائم��ة ب��ني الع��دوان ال�س��عودي 
اأح��داث جزي��رة  بع��د  والإمارات��ي خ�سو�س��اً 

�س��قطرى الأخ��رية، ويف ذل��ك دلل��ة وا�س��حة 
حتدد م�س��ري دور ال�سرعية املزعومة يف املحطة 
القادم��ة من احل��رب على اليم��ن، وتوؤكد انتهاء 
ورق��ة الإ�س��اح، وانته��اء دوره ال��ذي داهم��ه 

الوقت؛ وفاتته حمطات املرحلة.

السيد احلوثي يعّلق
عّل��ق رئي�س اللجنة الثوري��ة العليا يف اليمن 
حمم��د عل��ي احلوثي على ت�س��ريحات ال�س��فري 
ال�س��عودي لدى اليم��ن، التي ك�س��ف فيها قيامه 
مبهمة تهريب علي حم�سن الأحمر من العا�سمة 
�س��نعاء بعد �س��قوط مقّر الفرقة الأولى مدرع، 
وانت�سار اللجان ال�سعبية يف العا�سمة �سنعاء، 
خال ث��ورة ال� 21 �س��بتمر 2014م. حيث قال 
احلوثي عر �سل�س��لة تغريدات على ح�س��ابه يف 
تويرت، “اإن اأن�سار اهلل مل ميّثلوا اأي تهديد على 
ال�سفارة ال�سعودية، فلو �سعر ال�سفري بتهديد ملا 
قبل بوجود �س��خ�س مطلوب”. واأ�سار احلوثي 
اإلى جتاوزات ال�س��فري ال�سعودي خال وجوده 
يف اليم��ن بالق��ول “ت�س��ّرف كمندوب �س��اٍم فهو 
مل ي�س��دق رئي���س اليمن حينها بع��دم جهوزية 
الطائرة بل ووجه اأي�س��اً باإي�س��ال الطائرة اإلى 
العند ولو كان املو�س��وع يخ�ّس اأن�س��ار اهلل ملا 
دخلت املروحي��ة الأجواء”، معت��رًا اأن اأفعال 
ال�س��فري ال�س��عودي يف ذلك احل��ني “توؤكد اأن ل 
وجود ل�س��يادة مينية”. وك�س��ف احلوثي لأول 
م��رة اأن ال�س��فارة ال�س��عودية “كانت مع�س��كرًا 
تتواج��د فيه��ا القنا�س��ات والأ�س��لحة بخ��اف 
ال�سفارات الدبلوما�سية التي تعتمد على حرا�سة 
البلد”. واأ�س��اف احلوثي اإن “الت�س��ريحات يف 
هذا الوقت دليل على ا�س��تغناء ال�سعوديني عن 
خدم��ة الإخ��وان، واإنهم بات��وا يتعاملون معهم 

كاإرهابيني اأو م�سبوهني يف التعامل مع كياناتهم 
الإخواني��ة ب��دول اأخ��رى، فذهب ال�س��عوديون 
لاحتقار من قائد جناحهم الع�س��كري من خال 
ال�س��رح املف�س��ل املنتقى لكلم��ة “زوجة” على 
اعتب��ار اأنه��ا عار عن��د اليمني”. واعتر اأي�س��اً 
للّرد على احلملة  تكون  قد  الت�س��ريحات  ” اأن 
الإعامي��ة الت��ي ُت�س��ّن عل��ى الإم��ارات من قبل 
اأح��رار اليم��ن، واإخ��وان اليمن والت��ي اأظهرت 
النزع��اج منه��م، فاأت��ت الت�س��ريحات للتاأكي��د 
على ان�س��جام املوقف الإماراتي ال�س��عودي من 

الإ�ساحيني.

اللهم ال شماتة
“عل��ي  ال�س��اخر  اليمن��ي  الكات��ب  يعت��ر 
عل��ى  خط��ري  ج��د  املو�س��وع  اأن  ال�س��نعاين” 
الإ�س��اح؛ ف� “علي حم�س��ن” هو قائ��د اجلناح 
الع�س��كري لاإ�س��اح ورمزه الأول، واإن اإهانته 
به��ذا ال�س��كل اإهان��ة بالغ��ة للجن��اح الع�س��كري 
للح��زب، ودليل كاٍف عل��ى اأن قرار التخل�س من 
اجلرال حم�س��ن والإ�ساح قد اتخذ، واأن ورقة 

الإ�ساح انتهت وحان وقت التخل�س منه.
ع��ن  احلدي��ث  مت  مل��اذا  ال�س��وؤال:  ويبق��ى 
ه��ذا الأم��ر يف ه��ذا الوق��ت حتدي��دًا. ه��ل هناك 
مامح ت�س��وية �سيا�س��ية تل��وح يف الأفق، وتريد 
ال�س��عودية ترتيب اأوراقها قبل ذلك؟ ومل�س��لحة 
اأي قوة اأخرى من املرتزقة �سُي�سطب الإ�ساح؟ 
ومن هو الرجل الذي �س��تعتمد عليه ال�س��عودية 
ب��دًل م��ن عل��ي حم�س��ن، اإن كان “ط��ارق” ه��و 
البديل “من اله�س��بة”، فهل �سيكون اأف�سل حاًل 
من حم�س��ن والإ�س��اح، يب��دو اأن امل�س��هد قامت 

على الإ�ساح وحم�سن، اللهم ل �سماتة.

كب��د اأبطال اجلي���س واللجان ال�س��عبية 
جي���س العدو ال�س��عودي خ�س��ائر ب�س��رية 
ومادية ج�س��يمة هي الأك��ر من نوعها منذ 
فرتة طويلة اإثر انك�سار حماولته ا�ستعادة 
�سل�س��لة جبلية ا�سرتاتيجية يف جيزان بعد 

يومني من �سيطرة اأبطالنا عليها 
واأظهرت م�ساهد و�س��ور ح�سلت عليها 
�س��حيفة احلقيقة وزعها الإعام احلربي، 
لنك�س��ار زحف رغم الغطاء اجلوي، ف�س��ل 
ا�س��تعادة   يف  ال�س��عودي  الع��دو   جي���س 

�سل�سلة جبال الم بي �سي يف جيزان.
واأ�س��يب  قت��ل  الفا�س��ل  الهج��وم  ويف 
الع�سرات  من جنود ال�سعوديني ودمرت 
عدد من اآلياته اأظهرت جانباً منها م�ساهد 

الإع��ام احلرب��ي فيم��ا ا�س��تولى اأبط��ال 
اجلي���س واجل��ان  على اأ�س��لحة وذخائر 

كانت بح��وزة جي�س العدوخال الهجوم 
الفا�سل.

أخبار محلية

مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

الرئيس املشاط : الشعب اليمني يخوض معركة ضد املشروع األمريكي الصهيوني 

بعد تصريحات السفير السعودي: ما الذي ينتظر محسن األحمر واإلصالح

ناطق اجليش: املواجهات مع املرتزقة في الساحل 
الغربي مستمرة حتى طردهم وتطهيره من دنسهں

اإلعالم األمني يعرض فيلمًا وثائقيًا عن خاليا تزويد تابعة للعدوان

عصابات العدوان اإلرهابية تغتال 250 مجندًا في تعز

 اأك��د الناط��ق الر�س��مي با�س��م اجلي���س 
اليمني العمي��د الركن �س��رف غال��ب لقمان، 
اأن املواجهات يف ال�س��احل الغربي مع فلول 
مرتزق��ة الع��دوان م�س��تمرة حت��ى طردهم 

وتطهري ال�ساحل من دن�سهم.

واأو�سح العميد لقمان يف ت�سريح لوكالة 
الأنباء اليمنية )�س��باأ( اأن وحدات اجلي�س 
واللج��ان ال�س��عبية تت�س��دى وبكل ب�س��الة 
ملحاولت مرتزقة العدو البائ�س��ة يف التقدم 
باجتاه املواق��ع الدفاعي��ة الثابتة يف جبهة 

ال�ساحل.
ولف��ت اإلى اأن تعزي��زات العدو ملرتزقته 
مل تع��د ذات قيمة ع�س��كرية يف ظل التكتيك 
الناري��ة  وال�س��يطرة  املحك��م  الع�س��كري 
الكامل��ة للجي���س واللج��ان ال�س��عبية على 
تطه��ري  اأن  موؤك��دا  العملي��ات..  م�س��رح 
ال�ساحل من دن�س الغزاة بات قريب املنال.

وق��ال" قوى الع��دوان تدف��ع املغرر بهم 
واملرتزق��ة اإلى حتفهم دومنا ا�س��ف عليهم، 
عر ممار�س��ة التحري�س واخلداع عن قرب 
�س��اعة احل�س��م ل�س��الح قواتهم يف حني اأن 
خ�س��ائرهم ل تعد اأو حت�سى ويتم الت�سرت 
يف  كب��رية  ان�س��حابات  م��ن  خوف��ا  عليه��ا 

�سفوفهم".
ونوه الناطق الر�سمي للقوات امل�سلحة، 
بالوعي الذي يتمتع به اأبناء ال�سعب اليمني 
الذي��ن مل تنط��ل عليهم ف��ركات وادعاءات 

العدو واأراجيف مرتزقته.

عم��ل مرك��ز الإعام الأمن��ي على اإنت��اج  فيلم حم��ل عنوان 
حمابر ال�س��يطان  ويف هذا الفلم مت ك�س��ف خاي��ا التزوير التي 

اأوعز اإليها العدوان مهاماً اإجرامية خبيثة 
اأبرزها ت�سويه املجل�س ال�سيا�سي واللجنة 
الثورية العلي��ا وقيادات اجلي���س والأمن 
واللج��ان ال�س��عبية، وق��ام عنا�س��ر ه��ذه 
اخلاي��ا بابت��زاز �س��ركات ورج��ال اأعمال 
وقام��وا بتح�س��يل مبال��غ كب��رية حت��ت 
م�س��مى دع��م العم��ل احلكوم��ي واملجهود 
احلرب��ي، كل ذل��ك مت وفقاً خلط��ة منظمة 
اأداره��ا الع��دوان بالتزام��ن م��ع حم��ات 
اإعامية قامت بها قنوات واأبواق العدوان 

يف نف�س الإطار الت�سويهي امل�سلل.
وبتوفي��ق اهلل كانت الأجهزة الأمنية قد 
متكنت يف �س��ابق من �س��بط خايا التزوير 

وات�س��ح من خال التحقيقات والوثائق وطريقة عمل عنا�سر 

التزوي��ر اأن اجلرمي��ة منظم��ة يديرها العدوان ويب��ذل جهودًا 
كبرية لتحقيق اأهداف قذرة من خالها.

وقد هدف الإعام الأمني اأبرز ما يلي:
-1 ك�س��ف وف�س��ح الع��دوان وقنواته 
امل�س��للة واإب��راز م��ا يوؤك��د اأن ثم��ة خايا 
الع��دوان  جنده��ا  اإجرامي��ة  وعنا�س��ر 
لت�س��ويه القيادات واملوؤ�س�سات احلكومية 
املنوط بها الت�س��دي للع��دوان ومواجهة 

الغزاة املحتلني.
الأمني��ة  الأجه��زة  جه��ود  اإب��راز   2-
ويقظته��ا يف حتقي��ق الأم��ن وال�س��تقرار 
واإف�س��ال العدي��د م��ن موؤام��رات العدوان 
وخمططات��ه املوجهة ل�س��تهداف اجلبهة 

الداخلية ب�سكل عام.
-3 الوع��ي باأهمية املعاجل��ات الازمة 

ودرا�ستها من ناحية قانونية واأمنية واجتماعية..

ك�س��فت تقري��ر تناقلته و�س��ائل اإع��ام ومواقع اإخباري��ة تابعة 
ملرتزقة العدوان ال�س��عودي الأمريكي عن تنفيذ ع�سابات العدوان 
الإرهابي��ة اأك��ر م��ن 250 جرمية اغتي��ال ملجندي��ن يف مدينة تعز 

وحدها خال العام املا�سي .
وقال��ت تل��ك املواق��ع: اإن اأك��ر م��ن 250 جمن��دًا مت اغتيالهم يف 

مدينة تعز من قبل م�سلحني جمهولني .
وذك��رت تل��ك املواقع الإخباري��ة: اأن  الغتيالت تنامت ب�س��كل 

كبري منذ بداية �س��هر رم�س��ان اجلاري متهمًة حماف��ظ تعز املعني 
م��ن قبل حتال��ف العدوان  اأمني حممود بالتواط��وؤ مع تلك اجلرائم 
من خال اإيقاف احلملة الأمنية وقام باإطاق �سراح من مت القب�س 

عليهم من املتهمني .
ه��ذا وت�س��هد حمافظة تع��ز وحتدي��دًا املناطق الت��ي تقع حتت 
�س��يطرة مرتزق��ة الع��دوان حال��ة فو�س��ى اأمنية وا�س��عة وحرب 

ت�سفيات بني الف�سائل املوالية للعدوان منذ ثاثة اأعوام .

مصرع  العشرات من جنود العدو مبحرقة كبرى في جبال جيزان
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل امللك احلق املبني، 
واأ�س��هد اأن �س��يدنا حممدا عبده ور�س��وله خامت النبيني، اللهم �س��ل 
عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد وبارك على حممد وعل��ى اآل حممد، كما 
�س��ليت وبارك��ت على اإبراهيم وعل��ى اآل اإبراهيم اإن��ك حميد جميد، 
وار���س اللهم بر�س��اك عن اأ�س��حابه الأخيار املنتجبني وعن �س��ائر 

عبادك ال�ساحلني.
اأيها الإخوة والأخوات.. ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

�سبق لنا التاأكيد على اأن من اأهم ما ي�ساعد الإن�سان على تقوى اهلل 
�س��بحانه وتعالى وعلى النتباه اإلى ت�سرفاته واأعماله وممار�ساته 
ه��و الإميان باجل��زاء، الإميان ال�س��ادق، الإميان الواع��ي، الإميان 
الرا�س��خ، الإميان الذي ي�س��ل اإلى درجة اليقني، والنتباه واليقظة 
اإلى هذه امل�ساألة ب�سكل م�ستمر، هذا جانب مهم وعامل اأ�سا�سي يف دفع 
الإن�س��ان اإلى الن�سباط واللتزام والنتباه اإلى ت�سرفاته واأعماله، 
فالكثري ممن يعي�س��ون حالة ال�س��تهتار والامبال��ة والتهاون جتاه 
اأعماله��م وجتاه ت�س��رفاتهم، ويندفع��ون فيها بالدواف��ع الغريزية، 
واملي��ول النف�س��ية والرغب��ات والنفع��الت بعي��دا ع��ن ال�س��وابط 
ال�س��رعية والأخاقي��ة، يغفل��ون يف كث��ري م��ن اأحوالهم عن م�س��األة 
اجل��زاء، الإن�س��ان اإذا كان منتبها ومدركا ومتيقن��ا اأنه حينما يذنب 
حينم��ا يع�س��ي حينما يظل��م، حينما يف�س��د حينما يتج��اوز، حينما 
يتع��دى ح��دود اهلل �س��يعاقب حتما على معا�س��يه عل��ى ذنبه، على 
جتاوزه على ت�سرفه اخلاطئ، هذا �سيمثل حالة من الردع والنتباه، 
لأن الإن�سان مفطور فطره اهلل �سبحانه وتعالى على الرحمة بنف�سه، 
على اخل�س��ية على نف�سه، على القلق على نف�سه، يريد لنف�سه اخلري 
بح�س��ب فطرته التي فطره اهلل �سبحانه وتعالى عليها، يحر�س على 
اأن يدفع عن نف�س��ه ال�س��ر واأن يدفع عنه نف�سه اخلطر واأن يدفع عن 
نف�س��ه ال�س��ر، وبالتايل هذا عام��ل مهم يف اأن يرتدع الإن�س��ان ويتنبه 
اإلى ت�س��رفاته واأعماله، وهذا ملحوظ �س��واء يف اجلانب الإ�س��امي 
والديني، على م�ستوى العقائد والإميان، الإميان باهلل واليوم الآخر 
واجل��زاء يف الدني��ا والآخرة، اأو يف الت�س��ريع الإلهي يف ت�س��ريع اهلل 
�س��بحانه وتعالى جعل يف �س��رعه عقوبات عاجلة ومعينة على كثري 

م��ن املعا�س��ي على كث��ري م��ن اجلرائم، 
مثا يف ق�س��ة الق�سا�س يف القتلى، القتل 
ظلما وعدوانا �سرع اهلل �سبحانه وتعالى 
الق�س��ا�س في��ه، ه��ذا عامل مه��م للردع، 
وله��ذا ق��ال يف كتاب��ه الك��رمي: )ولك��م يف 
الق�س��ا�س حياة ي��ا اأويل الألب��اب(، لأن 
كث��ري من النا���س قد يرت��دع عندما يدرك 
اأن��ه اإن قتل ظلم��ا وعدوانا �س��يقتل، هذا 
ح��الت  �س��اهد  واإذا  ينتب��ه،  �س��يجعله 
واقعي��ة يف احلي��اة اأن فان��ا قت��ل ظلم��ا 
وعدوان فاقت�س من��ه وقتل، هذا يجعله 
يرت��دع، كث��ري م��ن اجلرائ��م الأخاقي��ة 
كالزن��ى ومث��ا جرائ��م اأخ��رى كالنه��ب 
وال�س��رقة عليها كذلك عقوبات اإ�س��امية 
عقوبات يف ال�س��رع الإلهي لتكون زاجرة 
ولتك��ون دافعة لكثري من النا���س اإلى اأن 
ينتب��ه ما دام �س��يعاقب عل��ى فعلته على 
جرميت��ه على مع�س��يته، فاهلل �س��بحانه 
وتعال��ى يعاق��ب، وناحظ مث��ا يف كثري 
العامل��ي  امل�س��توى  عل��ى  املفا�س��د  م��ن 
حي��ث ل تق��ام حدود اهلل، هن��اك عقوبات 
اإلهية عاجلة، مثل انت�س��ار مر�س الإيدز 
ك�س��بب رئي�س��ي ل��ه املفا�س��د الأخاقية، 
ه��ذا نوع من العقوب��ات الإلهية العاجلة 
عل��ى جرمية الزن��ا على جرمية الف�س��اد 
الأخاق��ي، وينت�س��ر ه��ذا الوباء ب�س��كل 
كب��ري جدا بني املجتمع��ات التي ل تلتزم 
اأخاقي��ا وتع�س��ي اهلل �س��بحانه وتعالى 

وب�سكل وا�سع وب�سكل فتاك.
كثري م��ن العقوب��ات الإلهي��ة تاأتي يف 
الدني��ا زاج��ر لاإن�س��ان ورادع لاإن�س��ان 
لينتب��ه لأن ع��ذاب الآخ��رة ع��ذاب األي��م 
وفظي��ع واأبدي، فم��ن رحمة اهلل اأن جعل 

بع�سا من العقوبات يف الدنيا لتكون زاجرا لاإن�سان قد تدفع البع�س 
اإل��ى اأن ينتبه قبل اأن ي�س��ل اإلى عذاب اهلل الأك��ر والأبدي والعياذ 
ب��اهلل.. هذا القانون الإلهي يف العقوبات واجلزاء على الأعمال قانون 
مه��م، وقان��ون يت�س��ل بحكم��ة اهلل وبقيومي��ة اهلل �س��بحانه وتعالى 
وبعدل��ه وبعزت��ه اأنه عزي��ز وذو انتقام وحكيم، يفرق بني املح�س��ن 
وامل�س��يء واملطيع والعا�س��ي، واآيات كثرية ج��دا يف القراآن الكرمي 
ركزت على هذا اجلانب، الر�سول �سلوات اهلل عليه وعلى اآله، هناك 
الكث��ري من حديثه يف الرتكيز على هذا املو�س��وع ويف �س��وء القراآن 
الكرمي كذلك، واهلل �س��بحانه وتعال��ى اأكد على هذه احلقائق يف اآيات 
كثرية منها: قول اهلل �س��بحانه وتعالى: )وكل اإن�سان األزمناه طائره 

يف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من�س��ورا اقراأ كتابك كفى 
بنف�س��ك الي��وم عليك ح�س��يبا(، كل اإن�س��ان جعل م�س��ريه وما يلقاه 
م��ن خري و�س��ر من��وط باأعمال��ه وت�س��رفاته، اهلل �س��بحانه وتعالى 
يعام��ل عباده عل��ى هذا الأ�س��ا�س، يعاملك عل��ى هذا الأ�س��ا�س فيما 
يكتب��ه ل��ك اأو يكتبه علي��ك، باأعمالك وت�س��رفاتك، هي التي �س��تحدد 
م�س��ريك، هي التي �س��يرتتب عليها ما يكتبه اهلل ل��ك اأو يكتبه عليك، 
فك��ن منتبه اأنت اإلى ت�س��رفاتك اإلى اأعمالك، فا جتني على نف�س��ك، 
الإن�س��ان الغاف��ل الإن�س��ان امل�س��تهرت ي�سرت�س��ل وينفل��ت يف العبث 
والأعمال ال�س��يئة واملعا�س��ي، ول يدرك اأنه اإمنا يجني على نف�سه، 
اأنه اإمن��ا يتحمل تبعات م��ا يعمل، الكثري 
والكث��ري، كلما ا�س��تهرت اأك��ر كلما تهاون 
اأك��ر كلما اندفع يف هوى نف�س��ه ورغبات 
نف�س��ه فيم��ا فيه مع�س��ية ويحمل نف�س��ه 
املزي��د واملزيد م��ن العقوب��ات واجلزاء، 
يقول اهلل �س��بحانه وتعالى: )فيمن يعمل 
مثق��ال  ذرة خ��ريا يره وم��ن يعمل مثقال 
ذرة �س��را يره(، هكذا، اإلى هذه الدرجة، 
م��ا تعمله من اخل��ري واإن كان مثقال ذرة 
�س��تجازى عليه، �س��تكافئ ب��ه، ويعطيك 
اهلل اخلري، هذا م�س��جع مرغ��ب حمفز، ل 
ي�س��يع من جهدك وعط��اءك يف اخلري ول 
مثق��ال ال��ذرة، )وم��ن يعمل مثق��ال ذرة 
�س��را ي��ره(، كذل��ك، م��ا تعمله من ال�س��ر 
واإن كان مثق��ال ذرة جت��ازى علي��ه ول 
يف��وت ول يغي��ب ول ي�س��يع ول يخف��ى 
عن اهلل �س��بحانه وتعال��ى فكن منتبها مبا 
تفع��ل وم��ا تعم��ل، اهلل �س��بحانه وتعالى 
يقول يف كتابه الكرمي اأي�س��ا: )اأم ح�س��ب 
الذي��ن اجرتح��وا ال�س��يئات اأن جنعله��م 
كالذين اآمنوا وعملوا ال�س��احلات �س��واء 
حمياهم ومماتهم �ساء ما يحكمون وخلق 
اهلل ال�س��موات والأر���س باحلق ولتجزى 
كل نف���س مب��ا ك�س��بت وه��م ل يظلمون(، 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى يوؤك��د اأن��ه ل بد يف 
حكمت��ه يف عزت��ه، يف عدل��ه اأن يف��رق بني 
الذي��ن اجرتح��وا ال�س��يئات، انطلق��وا يف 
ه��ذه احلياة عابث��ني لهني م�س��تهرتين، 
غري من�س��بطني ول ملتزم��ني ول مبالني، 
يعملون م��ا تهواه اأنف�س��هم وما ترغب به 
اأنف�سهم حتى واإن كان مع�سية هلل �سبحانه 
وتعال��ى، يفعل��ون م��ا يتطاب��ق ويتوافق 
م��ع مزاجهم النف�س��ي وال�سخ�س��ي حتى 
واإن كان ذنبا ومع�س��ية، م�س��تهرتين غري مبالني، ففعلوا ال�سيئات، 
هوؤلء ل ميكن اأبدا يف عدل اهلل يف حكمته، يف عزته اأن يجعلهم كالذين 
اآمن��وا وانطلق��وا يف هذه احلياة بن��اء على اإميانه��م، بدافع اإميانهم 
ملتزمني باإميانهم، منطلقني يف واقع احلياة يف اأفعالهم وت�س��رفاتهم 
بن��اء على هذا الإميان، هو الذي يحكمهم، ه��و الذي يحكم اأعمالهم، 
هو الذي يحكم ت�س��رفاتهم، وعملوا ال�ساحلات، اجتهوا يف اأعمالهم 
اإلى الأعمال ال�س��احلة التي هي مر�س��اة هلل �س��بحانه وتعالى يف كل 
�س��وؤون احلياة، يف جانب امل�سوؤولية، م�س��وؤولية اجلهاد، م�سوؤولية 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، م�س��وؤولية الإنفاق يف �س��بيل اهلل، 
امل�س��وؤوليات اخلريي��ة، امل�س��وؤوليات العبادي��ة، يف كل الجتاهات، 

كانوا حري�س��ني على اأن يعملوا الأعمال ال�ساحلة التي اأمر اهلل بها، 
فاهلل ل ميكن اأن ي�س��وي بني هوؤلء واأولئك، يف احلياة واملمات �س��اء 
ما يحكمون، )وخلق اهلل ال�س��ماوات والأر���س(، هذه الآية هي التي 
تليها مبا�س��رة يف �س��ورة اجلاثي��ة، )وخلق اهلل ال�س��موات والأر�س 
باحل��ق ولتجزى كل نف�س مبا ك�س��بت وهم ل يظلمون(، حينما خلق 
اهلل هذا الكون الكبري الف�سيح الوا�سع، يف �سماواته واأر�سه وكواكبه 
وجنوم��ه، ه��ذا الع��امل الكبري، هذا الع��امل العجيب ال��ذي اأتقن اهلل 
خلق��ه و�س��نعه، مل يخلق��ه عبث��ا، يف النهاية تتاأمل لن��ا احلياة على 
كوكب الأر�س ونعمل ما ن�س��اء ونعبث، هذا الكون خلقه اهلل باإتقان 

النهاي��ة،  يف  وله��دف  وله��دف،  وحكم��ة 
الإن�س��ان يف هذا العامل خملوق �س��خر له 
م��ا يف ال�س��موات وما يف الأر���س، هياأ اهلل 
ل��ه اأ�س��باب احلي��اة والظ��روف املائمة 
واملنا�س��بة للحياة و�س��خر له نعمه التي 
ل حت�س��ى ول تعد ومكنه يف احلياة من 
اأ�س��ياء كث��رية واأعط��اه ق��درة الختيار 
وق��درة العم��ل يف احل��دود الت��ي اأعطاه 
اإياها وبامل�س��توى الذي مكنه فيه، ثم هو 
يتحم��ل تبع��ات ما يعمل وتبع��ات قراره 
يف فعل اخلري اأو يف فعل ال�س��ر يف الطاعة 
اأو املع�س��ية، يتحّمل التبع��ات ويتحمل 
اختي��اره  م�س��وؤولية  ويتحم��ل  النتائ��ح 
وقراره وفعله وت�س��رفه، فتاأتي م�س��األة 

اجلزاء ولُتجزى كل نف�ٍس مبا ك�سبت.
 ( اخلل��ق  به��ذا  مرتبط��ة  فق�س��ية 
ِقّ  َ ���سَ ِباحلحْ أَرحْ ��َماَواِت َوالحْ ُ ال�َسّ َوَخَل��َق اهلَلّ
 ) َك�َس��َبتحْ  ��ا  مِبَ َنفحْ���سٍ  ُكُلّ  ��َزىٰ  َوِلُتجحْ
فاجلزاء م�س��األة اأ�سا�س��ية مت�سلة بهدٍف 
اأ�سا�س��ي من خلق ه��ذا الع��امل وبوجود 

هذه ال�سماوات والأر�س.
يق��ول اهلل �س��بحانه وتعال��ى خماطباً 
ِل  هحْ ّ اأَ َمايِنِ ُك��محْ َوَل اأَ امل�س��لمني ) َلّيحْ�َس ِباأََماِنِيّ
��َز ِبِه َوَل  َملحْ �ُس��وًءا ُيجحْ الحِْكَت��اِبٰ  َم��ن َيعحْ
��رًيا  ��ا َوَل َن�سِ ِ َوِلًيّ َيِج��دحْ َل��ُه ِم��ن ُدوِن اهلَلّ
اِت ِمن  ��احِلَ َم��لحْ ِمَن ال�سَّ )123( َوَم��ن َيعحْ
ِم��ٌن َفاأُوَلِٰئَك  وحْ اأُنَث��ىٰ َوُه��َو ُموؤحْ َذَك��ٍر اأَ
َنِق��رًيا  َلُم��وَن  ُيظحْ َوَل  ��َة  َنّ َ اجلحْ ُخُل��وَن  َيدحْ

)124( "�سورة الن�ساء".
اأنف�س��كم  تتمن��اه  م��ا  باأمانّيك��م  لي���س 
ومتن��ون ب��ه اأنف�س��كم يعني اأن تق��ول اأنا 
اأ�س��بحت م�س��لم اأ�س��هد اأن ل اإل��ه اإل اهلل 

واأ�س��هد اأن حممدًا ر�س��ول اهلل واأعمل بع�س الأعمال يف هذا الإ�س��ام 
ولكن اأت�س��رف يف كثري من الأحيان بح�س��ب رغبات نف�س��ي ول اأبايل 
مب�س��وؤولياتي يف ه��ذه احلي��اة اأمام اهلل �س��بحانه وتعالى، واإن �س��اء 
اهلل بانتمائي لهذا الإ�س��ام بال�س��هادتني ببع�س الأعم��ال التي عملتها 
اأحياناً ميكن اأدخل اجلنة اأو اأعول واأعّلق اآمايل على �س��فاعة الر�سول 
�س��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله اأو �س��فاعة ال�س��احلني اأو �س��فاعة اأهل 
بيته اأو �س��فاعة اأحٍد من عباد اهلل ال�س��احلني، ل ميكن اأبدًا اأن تخدع 
نف�س��ك بذلك وت�س��ل اإلى النتيجة اأبدًا، فت�س��قط ه��ذا القانون الإلهي 
وه��ذا النظ��ام الإله��ي يف اجلزاء املحت��وم على الأعمال، ثم ت�س��تهرت 
وتنطلق يف هذه احلياة بعيدًا عن التقوى بعيدًا عن امل�سوؤولية بعيدًا 
عن الطاعة فتعمل بهوى نف�س��ك وبرغبات نف�س��ك وبانفعالت نف�س��ك 

وتخرج عن ال�سوابط واللتزامات الإميانية وال�سرعية والأخاقية، 
ل، الدين لي�س مظّلة والنتماء لاإ�س��ام لي�س مظّلة وبطاقة ترخي�س 

للمجرمني والف�سقة وامل�ستهرتين والعابثني واأتباع الهوى.
الإ�س��ام هو الدين الإلهي والقراآن الكرمي والأنبياء عليهم ال�س��ام 
اأعل��ى �س��اأناً واأعظ��م قدرًا يعن��ي يكونوا عب��ارة عن مظّل��ة اأو بطاقة 
ترخي���س للجرمي��ة والإف�س��اد ثم يدخل الإن�س��ان اجلن��ة، لي�س ذلك 
كذل��ك ي��ا اأخي، امل�س��األة لي�س��ت كذلك يعني ل مُيّني الإن�س��ان نف�س��ه 
��ر ويتن�س��ل عن م�س��وؤولياته يف هذه  فيهم��ل ويفّرط ويع�س��ي ويق�سّ
احلي��اة م�س��وؤوليات مهمة تن�س��له عنها يرتت��ب عليه اآثار �س��يئة يف 

واقع احلياة ي�سبح �سريكاً يف تلك الآثار ال�سيئة.
لحظ��وا على �س��بيل املثال اإذا تن�س��لنا ع��ن م�س��وؤولياتنا يف هذه 
احلي��اة يف الت�س��دي للظل��م والطغي��ان كل الذي��ن يتن�س��لون ع��ن 
م�س��وؤولياتهم هذه ُي�س��بحون �س��ركاء يف الآثار الناجتة عن تن�سلهم 
عن هذه امل�سوؤولية فهم �ساهموا بتن�سلهم عن هذه امل�سوؤولية يف دعم 
قوى ال�س��ر، وقوى الطغيان، ق��وى الظلم والإجرام، وخففوا عنها ما 
كان �س��يمثله موقفهم من ر�سيٍد اإ�س��ايف يف املوقف والت�سدي لطغيان 
اأولئك وظلم اأولئك، �سيما ونحن يف مرحلة ح�سا�سة ومهمة جدًا، قوى 
ال�س��ر املتكالبة قوى الطغيان الظاملة وعلى راأ�س��ها اأمريكا واإ�سرائيل 
وعماوؤهم��ا الذي��ن يظلم��ون عب��اد اهلل ي�س��بح التحّمل للم�س��وؤولية 

والقيام بالواجب يف ظروٍف كهذه اأوجب واأوجب واأوجب.
ف��اإذًا اهلل يق��ول مل��ن؟ للم�س��لمني لي���س باأمانّيك��م ول اأم��ايّن اأهل 
الكت��اب اليه��ود والن�س��ارى الذي��ن ق��د يظ��ن البع���س منه��م اأن 
باإمكان��ه اأن ينفلت م��ن اللتزامات الأخاقي��ة والدينية والإميانية 
فيظلم ويع�س��ي ويف�س��د وي�س��تهرت ويفعل ما تهواه نف�سه، فيقول 
لك �سي�س��فع له مو�س��ى اأو عي�س��ى اأو اأياً من الأنبي��اء، ل ، ل ميكن 
لاإن�سان اأن يتجه يف هذه احلياة ليعمل ال�سوء ليعمل ال�سوء ويظن 
اأنه لن ُيجازى اأن اهلل �س��يعفيه من اجلزاء، واأنه اأنت بحكم انتمائك 
لاإ�سام ميكنك اأن تزين اأو ت�سرق اأو تقتل النف�س املحّرمة بغري حق 
اأو تظلم اأو تتن�سل عن م�سوؤوليات اأو تق�سر وتفّرط يف واجبات اأو 
تتهاون جتاه اأعمال اأ�سا�س��ية األزمك اهلل بها اأو ت�س��تهرت باأخاقيات 
و�س��وابط �س��رعية، تاأت��ي لتلع��ب وتعبث مب��زاج نف�س��ك واأهواء 
َز ِبِه ( �س��ّنة اإلهية،  َملحْ �ُس��وًءا ُيجحْ نف�س��ك، لبد واأن جُتازى ) َمن َيعحْ
قان��ون اإله��ي، نظام اإلهي، ق��رار اإلهي، ل 
ينق�س��ه اأحد ل ينق�س��ه نبي ول ينق�سه 
و�س��ي ول ينق�سه اأي ويّل من اأولياء اهلل 
اأب��دا، قان��ون اإلهي وله��ذا ق��ال اهلل ) َمن 
َز ِبِه َوَل َيِجدحْ َلُه ِمن ُدوِن  َملحْ �ُس��وًءا ُيجحْ َيعحْ
رًيا ( ل ولياً ي�سفع له ول  ا َوَل َن�سِ ِ َوِلًيّ اهلَلّ
ن�س��ريًا يدفع عنه ويوف��ر له حماية، من 
ق��د ينطلق يف ه��ذه احلياة لعمل ال�س��وء 
وه��و يظن اأن��ه مرتب��ط بجهة ميك��ن اأن 
ت�س��كل له حماية ل، اهلل �س��ينالك بعقابه 
ولن تفلت من العق��اب الإلهي، واملنجاة 
اأين هي ال�س��امة اأين هي اخلري اأين هو 
الوقاي��ة من الع��ذاب اأين هي الو�س��ول 
اإلى اجلنة ومر�ساة اهلل �سبحانه وتعالى 
والفوز مبا وعد اهلل به من اخلري اأين هو 
)وم��ن يعمل من ال�س��احلات من ذكر اأو 
اأنث��ى وهو موؤمن فاأولئك يدخلون اجلنة 
ول يظلم��ون نق��ريا( ه��ذا ه��و الجت��اه 
الذي ينجيك وينفعك وتعلق عليه الأمل 
الإن�س��ان يتج��ه يف  حيات��ه ه��ذا الجتاه 
بالإمي��ان والعم��ل ال�س��الح والطاعة هلل 
�س��بحانه وتعالى واحلذر من املعا�س��ي 
يف كل الجتاه��ات املعا�س��ي الت��ي ه��ي 
م��ن خال التعدي حل��دود اهلل والتجاوز 
املع�س��ية  وفع��ل  عن��ه  اهلل  نه��ى  فيم��ا 
بارت��كاب  الذن��وب  بارت��كاب  بارت��كاب 
م��ا نه��ى اهلل عن��ه �س��بحانه وتعالى من 
املخالف��ات، اأو بالتق�س��ري يف الواجب��ات 
وامل�س��وؤوليات والأعمال ال�ساحلة التي 
علينا اأن نعملها ثم ل نعملها ما كان منها 
يف الإط��ار العب��ادي الروحي كال�س��اة 
كال�س��يام ونحو ذلك ما كان يتعلق منها 
باملعامات هو م�س��احة وا�س��عة ما كان يتعلق منها بامل�س��وؤوليات 
كامل�س��وؤوليات العامة كالهتمام باأمر امل�س��لمني كالعمل على اإغاثة 
امللهوفني ون�س��رة املظلومني والوقوف بوج��ه الظاملني وغري ذلك 
من امل�س��وؤوليات، م�س��وؤوليات وا�س��عة، الهتمام بهذه الأعمال هو 
طريق النجاة والفوز وال�س��عادة فا ميني الإن�سان نف�سه ل يخدع 
نف�س��ه يوم القيامة يوٌم ل بد فيه من احل�س��اب واجلزاء ويف الدنيا 
اأي�س��ا احل�س��اب واجل��زاء، يق��ول اهلل �س��بحانه وتعالى )ون�س��ع 
املوازين الق�س��ط لي��وم القيامة فا تظلم نف�س �س��يًء( الإن�س��ان ل 

ينق�س من عمله ال�سالح ول مثقال ذرة ويف
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اإلميان الصادق والراسخ باجلزاء هو من أهں ما يساعد اإلنسان على التقوى

ال�������ذي�������ن  م�����������ن  ال�������ك�������ث�������ي�������ر   >
ي��ع��ي��ش��ون ح���ال���ة االس��ت��ه��ت��ار 
ب�������ال�������ض�������واب�������ط ال�����ش�����رع�����ي�����ة 
ي��غ��ف��ل��ون ع��ن م��س��أل��ة اجل���زاء

< ح���ن ي����درك اإلن���س���ان أن��ه 
عندما  وي��ع��اق��ب  س��ي��ح��اس��ب 
يذنب ف��إن ه��ذا سيشكل له 
ح���ال���ة م����ن ال�������ردع واالن���ت���ب���اه

< ال����ك����ث����ي����ر م������ن ال������ن������اس ق��د 
ي��������رت��������دع��������ون ح���������ن ي���������رون 
ال����������ق����������ص����������اص ال���������دن���������ي���������وي 
ع�����ل�����ى امل�����ع�����ص�����ي�����ة ك�����م�����ا ه���و 
احل�������ال ف����ي ال���ق���ت���ل امل��ت��ع��م��د

ال�����ل�����ه س����ب����ح����ان����ه وت���ع���ال���ى   >
عاجل  بشكل  أح��ي��ان��ًا  يعاقب 
ف����م����ث����ًا م��������رض اإلي������������دز ه��و 
ع���ق���وب���ة ع���ل���ى ان���ت���ش���ار ال���زن���ا 
ف���������ي ب������ع������ض امل����ج����ت����م����ع����ات

ف���ي  اإلل��������ه��������ي  ال��������ق��������ان��������ون   >
ال���ع���ق���وب���ات واجل��������زاء ي��ت��ص��ل 
وعزته وعدله  الله  بحكمة 

إن�������س�������ان م���ن  < م����ص����ي����ر ك�������ل 
م���رت���ب���ط  ع������ق������اب  أو  ث�����������واب 
ب�������أع�������م�������ال�������ه وت������ص������رف������ات������ه
يسترسل  الغافل  اإلن��س��ان   >
ف����ي ال���ع���ب���ث وامل����ع����اص����ي وال 
يدرك أنه يجني على نفسه

يتبع
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 نف�س الوقت لن ي�س��يع من جناياته واأعماله واإ�ساءاته اأي �سيء، 
)واإن كان مثق��ال حب��ة من خردل اأتينا بها وكفى بنا حا�س��بني( الذي 
يح�س��ب اأعمالك ويح�س��ي ت�س��رفاتك هو اهلل �س��بحانه وتعالى الذي 
يع��د لك مل��ف الأعمال والأقوال والت�س��رفات ليجازي��ك على ذلك هو 
اهلل �س��بحانه وتعالى الذي ل يخفى عليه �س��يء ول يفوته �س��يء ول 
ين�سى �سيء، فاإذًا الإن�سان عليه اأن يوقن باجلزاء فيجازا على اأعماله 
وت�سرفاته جزء من هذا اجلزاء ياأتي يف الدنيا نف�سها واهلل يعلم ويقدر 
اأن يجازي��ك يف هذه الدني��ا بالطريقة التي يريدها هو، وهو ق�س لنا يف 
القراآن الكرمي كثريا من اأ�س��كال هذا اجلزاء ما كان منه عقوبة مهلكة 
�س��ربة قا�سية ب�سكل �س��ربة قا�س��ية مثلما حكى لنا عن اأمم واأقوام 
اأهلكه��ا ع��ر التاريخ قوم نوح حكى لنا اأي�س��ا عن عاد وعن ثمود عن 
قوم لوط عن اأ�س��حاب مدين ع��ن اأمم باأكملها اأباده��ا اهلل واأهلكها اأو 
عقوبات متنوعة مثلما حكى اهلل �س��بحانه وتعالى اأي�سا عن اأ�سحاب 
القري��ة الذي��ن م�س��خهم اإل��ى ق��ردة وخمالفاته��م ومع�س��يتهم كانت 
خمالفات عملية يعني اأ�سحاب القرية الذين م�سخهم اهلل اإلى قردة هم 
قوم مل يلحدوا مل يعلنوا مثا اإنكار اهلل وكفروا باهلل كفر اجلحود مثا 
فينك��روا اهلل  وينكروا وج��وده مثًا اأو يرتدوا ارتدادًا كلياً عن الدين 
خمالفات عملية )اإذ يعدون يف ال�س��بت اإذ تاأتيهم حيتانهم يوم �سبتهم 
�سرعا ويوم ل ي�سبتون ل تاأتيهم( خمالفة عملية تلك املخالفة العملية 
عندما عتوا فيها واأ�س��روا على ال�س��تهتار واملوا�سلة لتلك املع�سية 
يف الأخري قال اهلل �س��بحانه وتعالى )فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خا�س��ئني( والعقوبات الإلهية متنوعة عقوبات وا�س��عة 
عقوب��ات كث��رية عقوبات كنزع الركات كم�س��كلة املي��اه عندما تاأتي 
عقوبات يف الأمطار فت�س��ح الأمطار وتن�س��ب الأر���س عقوبات اإلهية 

بالت�سليط بني العباد و�سرب بع�سهم ببع�س عقوبات اإلهية بالأوبئة 
عقوبات اإلهية باأ�س��ياء كبرية جدا متنوعة ميكن اأن تنال الب�س��ر على 
امل�س��توى اجلماعي كاأمم اهلل �سبحانه وتعالى اأو اأقوام قال يف القراآن 
الكرمي )اأفاأمن اأهل القرى اأن ياأتيهم باأ�س��نا بياتا وهم نائمون، اأو اأمن 
اأهل القرى اأن ياأتيهم باأ�س��نا �سحى وهم يلعبون، اأفاأمنوا مكر اهلل فا 
ياأم��ن مكر اهلل اإل القوم اخلا�س��رون( العقوب��ات اجلماعية التي تاأتي 
على قوم اأو على �س��عب اأو على اأمة اأو على، بح�س��ب م�س��توى معني 
اأو انتماء معني، العقوبات الفردية وال�سخ�س��ية العقوبات الأ�س��رية 
العقوبات التي ت�س��ل اإليك �سخ�سيا اهلل �سبحانه وتعالى قال يف كتابه 
الك��رمي )ولنذيقنهم من الع��ذاب الأدنى دون الع��ذاب الأكر( عذاب 
قب��ل عذاب يوم القيامة يف الدنيا فاهلل �س��بحانه وتعالى يريد اأن يذكر 
عباده بهذا العذاب الأدنى لعلهم يرجعون لعل الإن�س��ان يح�س ينتبه 
عندما يح�س بالأمل عندما يح�س بالعقوبة الإلهية قال جل �ساأنه )اأول 
ي��رون اأنه��م يفتنون يف كل ع��ام م��رة اأو مرتني ثم ل يتوب��ون ول هم 
يتذك��رون( قال �س��بحانه وتعالى )قل اأراأيتم اإن اأ�س��بح ماوؤكم غورا 
فمن ياأتيكم مباء معني( اأ�س��كال كثرية للعقوب��ات الإلهية العاجلة يف 
الدنيا ميكن اأن تطال الإن�سان ولكن لرمبا من اأخطر واأ�سوء العقوبات 
الإلهية اخلذلن والزيغ اأن الإن�س��ان عندما ي�سمع احلق عندما ي�سل 
اإلي��ه اله��دى عندما يذكر ث��م ل يتذكر ول يعت��ر ول ينتفع قد يخذله 
اهلل �س��بحانه وتعالى وهذه من اأخطر العقوبات من اأخطر ال�س��ربات 
الإلهية اأن يخذل الإن�س��ان واأن ي�س��لب التوفيق فا يهتدي ول ينتفع 
ل ينتفع حتى عندما يذكر ول حتى عندما يوؤدب بالعقوبات الإلهية.

 يق��ول اهلل �س��بحانه وتعال��ى يف كتاب��ه الك��رمي )ونقل��ب اأفئدته��م 
واأب�س��ارهم كما مل يوؤمنوا به اأول مرة ونذرهم يف طغيانهم يعمهون( 

ه��ذا جانب وج��زء من العقوب��ات الإلهي��ة اخلذلن و�س��لب التوفيق 
و�س��لب الهداية اأن تُقلب الأفئدة والأب�سار بعد اجلحود باحلق بعد 
التعنت على احلق فيبقى الإن�سان يعمه يف طغيانه وي�سيع يف باطله 
وظاله ق�س��ية خطرية جدا لأن الإن�سان اإذا ُقلب فوؤاده اقتلبت عنده 
املعايري وانعك�س��ت عنده النظرة اإلى الأم��ور بكلها دائما يرى احلق 
باطا والباطل حقاً ي�سري يف الطريق اخلطاأ ويح�سب نف�سه يف الجتاه 
ال�سحيح يعمل ما يعمل ويعتر نف�سه م�سيبا وهكذا يقول اهلل تعالى 
)فلم��ا زاغ��وا اأزاغ اهلل قلوبه��م( زاغوا ه��م ابتداًء انحرف��وا عن نهج 
احلق ابتداًء وخالفوا وع�س��وا ابت��داًء فعوقبوا باأن اأزاغ اهلل قلوبهم 
خذله��م فل��م يعد لديهم قابلية للهداية اأبدًا يق��ول اهلل تعالى )فمن يرد 
اهلل اأن يهديه ي�سرح �سدره لاإ�سام( يعطيه يف قلبه الرغبة وان�سراح 
ال�سدر والرتياح للدين للحق للهدى )ومن يرد اأن يظله يجعل �سدره 
�س��يقاً حرجاً كاأمنا ي�سّعد يف ال�سماء( ي�س��يق �سدره ول يتحمل ول 
يرتاح اأبدا للحق ي�س��بح عن��ده عقده من احلق عقده من الدين عقده 
من اخلري عقده من الأعمال ال�س��احلة ل يتحملها ول يطيقها نف�س��يها 
ي�سل اإلى هذه احلالة من �سيق ال�سدر كاأمنا ي�سعد يف ال�سماء )كذلك 
يجعل اهلل الرج�س على الذين ل يوؤمنون( فعلى الإن�س��ان اأن ير�س��خ 
يف نف�س��ه الإمي��ان باجلزاء على الأعمال والعقوب��ات الإلهية يف الدنيا 
والآخرة واهلل �س��بحانه وتعالى جعل لنا در�سا مهما لبني اآدم قاطبة 
يف ق�س��ة اأبينا اآدم عليه ال�س��ام بعد اأن ع�سى با�ستزلل من ال�سيطان 
وعوقب ب�سكل عاجل يف الدنيا بال�سقاء اآن ذاك عندما اخرج من اجلنة 
التي كان فيها حكى اهلل ق�س��ته عليه ال�س��ام يف القراآن الكرمي قال جل 
�ساأنه )واإذ قلنا للمائكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا( اأعطى اهلل اآدم رعاية 
خا�س��ة و�س��مله بنعمه التكرميية املعنوية واملادية اأوًل هذه النعمة 

بالتكرمي نعمة عالية )ا�س��جدوا لآدم ف�سجدوا اإل اإبلي�س اأبى فقلنا يا 
اآدم ا�س��كن اأن��ت وزوجك ف��ا يخرجنكما من اجلنة فت�س��قى اإن لك األ 
جتوع فيها ول تعرى واأنك ل تظماأ فيها ول ت�سحى( يعني وفرت له 
فيها كل اأ�س��باب اخلري وال�سعادة والراحة الرفاهية الطعام ال�سراب 
املاب�س كافة الحتياجات ومن دون اأن يحتاج اإلى عناء وكد وم�سقة 
)فو�س��و�س لهم ال�سيطان قال يا اآدم هل اأدلك على �سجرة اخللد وملك 
ِهَما ِمن  ��َفاِن َعَليحْ �سِ اآُتُهَما َوَطِفَقا َيخحْ َها َفَب��َدتحْ َلُهَما �َس��وحْ ل يب��ا َفاأََكَا ِمنحْ
ُه  َتَباُه َرُبّ ��ُه َفَغ��َوىٰ )121( ُث��َمّ اجحْ ��ىٰ اآَدُم َرَبّ ��ِةٰ  َوَع�سَ َنّ َ َوَرِق اجلحْ
�ٍس  �ُس��ُكمحْ ِلَبعحْ َها َجِميًعاۖ  َبعحْ ِبَطا ِمنحْ ِه َوَهَدىٰ )122( َقاَل اهحْ َفَت��اَب َعَليحْ
��َقىٰ  ��ُلّ َوَل َي�سحْ َبَع ُهَداَي َفَا َي�سِ ِنّي ُهًدى َفَمِن اَتّ ُكم ِمّ ِتَيَنّ ا َياأحْ ۖ  َفاإَِمّ َعُدٌوّ
َم  �ُس��ُرُه َيوحْ ��نًكا َوَنححْ ِري َفاإَِنّ َلُه َمِعي�َس��ًة �سَ َر�َس َعن ِذكحْ )123( َوَمنحْ اأَعحْ
رًيا  َمىٰ َوَقدحْ ُكنُت َب�سِ َتِني اأَعحْ َمىٰ )124( َقاَل َرِبّ مِلَ َح�َسرحْ الحِْقَياَمِة اأَعحْ
َم ُتن�َسى ) 126( "  َك اآَياُتَنا َفَن�ِس��يَتَها َوَكَذِلَك الحَْيوحْ )125( َقاَل َكَذِلَك اأََتتحْ
�س��ورة طه ". فاإذا الق�س��ة هنا متكاملة يف اإعطاء الدر�س والعرة يف 
كيف عمل ال�س��يطان على اإخراج اآدم من اجلنة، على اأن يدفع به اإلى 
حالة ال�س��قاء بعد ذلك النعيم والراحة والرفاهية من خال املع�سية 

من خال املع�سية، وهذا الذي حدث اآنذاك.
اإن �س��اء اهلل ندخل بعد هذا الدر�س اأي�س��اً يف احلديث عن اجلزاء يف 
الآخرة وم�س��تقبل الإن�سان فيما يتعلق بالآخرة بال�ستفادة من بع�س 
ما ورد يف القراآن الكرمي.. ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوفقنا واإياكم 
ملا ير�سيه عنا، اإنه �سميع الدعاء،. اأن يتقبل مّنا ومنكم ال�سيام والقيام 
و�س��الح الأعمال، اأن يرحم �س��هدائنا الأبرار، واأن ي�سفي جرحانا واأن 

يفّرج عن اأ�سرانا واأن ين�سرنا بن�سره اإنه �سميع الدعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ال��������������ع��������������اص��������������ي اإلن����������������������������س����������������������������ان  ش����������������خ����������������ص  م����������������س����������������ت����������������وى  ع����������������ل����������������ى  ت��������������������أت��������������������ي  وف����������������������������ردي����������������������������ة  ش������������خ������������ص������������ي������������ة  ع�������������������ق�������������������وب�������������������ات  ه��������������������ن��������������������اك    >
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 اأ�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل امللك احلق املبني واأ�س��هد اأن حممدًا عبده 
ور�س��وله خامت النبيني، اللهم �سل على حممد وعلى اآل حممد وبارك 
على حممد وعلى اآل حممد كما �سليت وباركت على اإبراهيم وعلى اآل 
اإبراهيم اإنك حميد جميد، وار�َس اللهم بر�س��اك عن اأ�سحابه الأخيار 

املنتجبني وعن �سائر عبادك ال�ساحلني.
اأيها الأخوة و الأخوات.. ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

 حديثنا م�ستمر عن اأهمية الإميان باجلزاء على الأعمال وعن موقع 
الإن�س��ان اأمام م�س��وؤوليته الك��رى اأمام اهلل �س��بحانه وتعالى، مما ل 
�سك فيه اأن اهلل �سبحانه وتعالى حينما اأتى بنا يف هذه احلياة وخلقنا 
يف ه��ذا الوج��ود هو �س��بحانه وتعال��ى خلقن��ا مل�س��وؤولية وباحلكمة 
وباحل��ق مل ي��اأِت بنا اإلى هذه احلي��اة عبثاً لنعي�س فيها حياة اأ�س��به 
ما تكون باللعب، حياة تنح�س��ر كل ما فيها من الهتمامات والأعمال 
والن�س��غالت عل��ى جوانب حمدودة، ناأكل، ن�س��رب، نعي�س ب�س��كل 
مع��ني ثم تنتهي ه��ذه احلياة وقد امتاأت باملظامل وامتاأت باملفا�س��د 

وحدثت فيها اأمور كثرية جدًا وانتهى الأمر .. ل ..
 اهلل �س��بحانه وتعال��ى ه��و الذي خل��ق املوت واحلي��اة كما قال يف 
�َس��ُن َعَمًا  ُكمحْ اأَححْ ُلَوُكمحْ اأَُيّ َياَة ِلَيبحْ َ َت َواحلحْ َوحْ الق��راآن الكرمي )اَلِّذي َخَلَق املحْ
ٰ( جميئن��ا يف ه��ذه احلي��اة وخلقنا يف ه��ذا الوجود ه��و لهدف كبري 
و�س��اٍم وحكيم وعظيم، هو امل�سوؤولية وبالتايل ونحن يف هذه احلياة، 
نحن يف حالة اختبار ويف موقع م�سوؤولية يرقبنا اهلل �سبحانه وتعالى 
ويح�س��ي علينا كل ما نعمل وهو قد حدد لنا ما ينبغي علينا اأن نعمل 

وما ينبغي علينا اأن نرتكه، وحدد هذه امل�سوؤوليات يف هذه احلياة.
نحن يف هذه احلياة منذ اأن خلق الإن�س��ان ومنذ اأن يولد الإن�س��ان 
وجدت الب�س��رية ب�سكل عام ولوجودها بداية وله اأي�ساً نهاية يف هذه 
الدني��ا وعلى كوك��ب الأر�س، منذ اليوم الذي خل��ق اهلل فيه اأبانا اآدم 
عليه ال�س��ام، هن��اك مدة حمددة للوجود الب�س��ري على هذه الأر�س 

وي�ستمر ب�سكل متنا�سل وعر الأجيال اإلى مرحلة معينة ثم ينتهي.
م��ا قب��ل جم��يء الإن�س��ان زم��ن طويل من��ذ خل��ق اهلل ال�س��ماوات 
والأر�س ثم خلق هذا الإن�سان من مرحلة متاأخرة قيا�ساً اإلى ما �سبقه 
إِن�َس��اِن  من الزمن ولهذا قال اهلل �س��بحانه وتعالى: )َهلحْ اأََتىٰ َعَلى الحْ
ِر"  هحْ َن الَدّ ُكوًرا( زمن طوي��ل " ِحنٌي ِمّ ذحْ ًئا َمّ ِر مَلحْ َيُكن �َس��يحْ هحْ َن الَدّ ِح��نٌي ِمّ
والإن�سان هذا مل يكن �سيئاً مذكورًا، ثم اأتى ومنذ جميئه هناك بداية 
وهن��اك نهاي��ة، ثم على م�س��توى الأجيال والأمم لكل اأم��ة ولكل جيل 

ٍة اأََجٌلۖ  َفاإَِذا َجاَء اأََجُلُهمحْ  نهاية معينة، ولهذا يقول اهلل: )َوِلُكِلّ اأَُمّ
ِدُموَن )34( ويف اآية اأخرى  ��َتقحْ ��َتاأحِْخُروَن �َساَعًةۖ  َوَل َي�سحْ َل َي�سحْ

ِدُموَن(. َتقحْ َتاأحِْخُروَن �َساَعًةۖ  َوَل َي�سحْ )َفاإَِذا َجاَء اأََجُلُهمحْ َل َي�سحْ
ثم على امل�س��توى ال�سخ�س��ي كل اإن�س��ان يول��د، يحدد 

م��ع ولدت��ه، مع خلق��ه وتكوينه ث��م مع ولدت��ه اأجل، 
اأج��ل مع��ني يعي���س في��ه يف ه��ذه احلي��اة ويبقى به 

يف ه��ذا الوج��ود وعلى م��ر التاريخ اأجي��ال كثرية 
ج��دًا رحلت من الب�س��رية اأم��م باأكملها انقر�س��ت 

وانق�س��ت وانتهت وعل��ى مر التاريخ اأي�س��اً يرحل 

من هذه احلياة ومن هذا الوجود اجلميع، ال�س��الح والطالح، املوؤمن 
والكافر والفا�سق، حتى اأنبياء اهلل �سبحانه وتعالى، اهلل قال يف كتابه 
الكرمي عن نبيه خامت النبيني حممد �س��لوات اهلل و�سامه عليه وعلى 
نحْ َماَت اأَوحْ  َف��اإِ �ُس��ُل اأَ ِلِه الُرّ ل َر�ُس��وٌل َق��دحْ َخَلتحْ ِمنحْ َقبحْ ٌد اإِ َمّ اآل��ه : )َوَما حُمَ
ًئا  َ �َس��يحْ ِه َفَلنحْ َي�ُس��َرّ اهلَلّ َقِلبحْ َعَلى َعِقَبيحْ َقاِبُكمحْ َوَمنحْ َينحْ ُتمحْ َعَلى اأَعحْ َقَلبحْ ُقِتَل انحْ

اِكِريَن(. ُ ال�َسّ ِزي اهلَلّ َو�َسَيجحْ
 فاجلمي��ع .. ال��كل راحلون من هذه احلياة ولكن بعد اأن يعي�س��وا 
واقع امل�س��وؤولية يعي�س��وا اأجلهم يف كل ما كتب لهم يف هذا الأجل من 
رزق، من خري، من �سر، ويتحمل الإن�سان باأعماله وت�سرفاته منذ اأن 
يبلغ مرحلة التكليف يتحمل النتائج وما يكتب له وما يكتب عليه واهلل 
َعَها  �ًسا اإَِلّ ُو�سحْ ُ َنفحْ ربنا الرحيم بنا كما قال يف كتابه الكرمي: )َل ُيَكِلُّف اهلَلّ
( هو كلفنا فيم��ا اأمرنا به وفيما  َت�َس��َبتحْ َها َما اكحْ ٰ َلَه��ا َما َك�َس��َبتحْ َوَعَليحْ
وجهنا اإليه ما نطيقه وما ن�ستطيعه وما هو يف و�سعنا، مل يكلفنا ما ل 

يط��اق ومل يكلفنا ما هو خارج عن و�س��عنا وطاقتنا وقدرتنا، 
نحن من جنني على اأنف�سنا، نحن من ن�سعب الأمور 

عل��ى اأنف�س��نا، حت��ى يف نط��اق م�س��وؤولياتنا يف 
هذه احلياة، الإن�س��ان لو يتجه على اأ�س��ا�س 

ب�س��كل  �س��بحانه وتعال��ى  ال�س��تجابة هلل 
من�س��جم وب�س��كل فعال وب�س��كل اإيجابي 
ف��اإن يف ت�س��ريعات اهلل وتوجيه��ات اهلل 
�س��بحانه وتعالى ما يي�س��ر الكثري حتى 
من امل�س��وؤوليات ذات الطابع ال�س��عب 

توقع��ات  يف  اأو  الإن�س��ان  نظ��ر  يف 
الإن�سان اأو يف طبيعة ظروف وحياة 
الإن�س��ان، ولهذا عندم��ا نلحظ كيف 

اأن اهلل �س��رع لنا �س��يام �سهر رم�سان 
و�سيلة من الو�سائل املعينة لنا كعملية 

تروي�س��ية وتربوية، �س��رع لنا ال�ساة 
اأي�س��اً على اأ�سا�س اأن تكون و�سيلة معينة لنا 
��َتِعيُنوا  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ا�سحْ اأي�س��اً قال: )َي��ا اأَُيّ

��َاِة ٰ(، و�س��ائل كثرية  ِ َوال�سَّ ��رحْ ِبال�سَّ
ت�س��اعد الإن�س��ان عل��ى اللتزام 

والتق��وى وعلى حتمل 

امل�سوؤولية وعلى الطاعة وعلى ال�ستقامة اإلخ ..
تيق��ن الإن�س��ان باأنه يلق��ى على عمله اجل��زاء ويحا�س��ب على ما 
يعمل، وجزء من هذا احل�س��اب واجلزاء ياأتي عاجًا يف هذه احلياة 
واجل��زء الأك��ر من ه��ذا اجلزاء والأب��دي والكبري ج��دًا ينتظر هذا 
الإن�س��ان يف م�ستقبله يف الآخرة، ي�ساعد الإن�سان ب�سكل كبري ويجّذر 
يف م�س��اعر الإن�س��ان ووجوده حالة الإح�س��ا�س بامل�س��وؤولية وحالة 
اليقظ��ة وحال��ة النتب��اه ويخرجه م��ن حال��ة ال�س��تهتار والتهاون 
والامب��الة، فيعي���س يف اأداءه لاأعم��ال وامل�س��وؤوليات وهو مدرك، 
م��درك طبيعة وج��وده، مدرك طبيعة م�س��وؤوليته، م��درك اأهمية ما 
يعم��ل واأهمية ت�س��رفاته، حتى يتع��ود على حالة الت��زان بل حتى 
يع�س��ق قي��م اخلري، وتتعل��ق نف�س��ه ويرتبط يف وجدانه وم�س��اعره 
واأحا�سي�س��ه يف م�س��رية اخلري مببادئ احلق، بالأعمال ال�س��احلة، 
بالأخ��اق الكرمي��ة، بل تتعزز يف نف�س��ه م��ن خال ال�س��تمرارية يف 
املفا�س��د  ع��ن  النف���س  ال�س��الح و�س��ون  العم��ل  ممار�س��ة 
وال�س��يئات ومن خال الرتباط بهدى اهلل �س��بحانه 
وتعال��ى وم��ن خال الهداي��ة الإلهي��ة، املعونة 
الإلهي��ة الت�س��ديد والتوفي��ق الإله��ي ميق��ت 
ال�س��وء  اأعم��ال  ال�س��ر،  اأعم��ال  الإن�س��ان 
القبائ��ح، املنك��رات، الفظائع، الف�س��ائح، 
وي�س��بح تلقائي��ا اإلى حد كب��ري ذا منعة، 
َنُه يِف  مَي��اَن َوَزَيّ إِ ُكُم الحْ َب اإَِليحْ َ َحَبّ )َوَلِك��َنّ اهلَلّ
َوالحُْف�ُس��وَق  ��َر  الحُْكفحْ ُك��ُم  َليحْ اإِ َه  َوَك��َرّ ُقُلوِبُك��محْ 
ا�ِس��ُدوَن(  الَرّ ُه��ُم  اأُوَلِئ��َك  ��َياَن  َوالحِْع�سحْ
الذهني��ة  الإن�س��ان يف حالت��ه  ي�س��بح 
يف  ثقافت��ه  يف  واملعنوي��ة  والنف�س��ية 
نظرت��ه يف تفك��ريه يف م�س��اعره اإلى حالة 
الر�سد، اإلى م�ستوى التزان، اإلى م�ستوى 
م�س��توى  اإل��ى  النف�س��ية،  ال�س��تقامة 
الن�سباط النف�سي، النف�س الب�سرية هي قابلة 
للتحك��م، قابل��ة لأن ت�س��بط غرائزه��ا واأن 
�س��بحانه  اهلل  اأن  وبال��ذات  ت��وزن، 
ه��ذا  اأعط��ى  ه��و  وتعال��ى 
الإن�سان يف م�ساحة 
ل  حل��ا ا

وم�ساحة الطيبات وم�ساحة ما �سرعه له واأذن له به ما يكفي ويفي يف 
اأن ي�س��توعب طاق��ات وغرائ��ز ورغب��ات ه��ذا الإن�س��ان بامل�س��توى 
ال�س��حيح والنافع واملفيد، حتى اأن حالة النفات الغرائزي وحالة 
ال�س��تهتار وحال��ة النف��ات وراء الرغب��ات النف�س��ية والجن��رار 
وراءها بدون ان�سباط ول التزام ول معايري ول حدود ول �سوابط 
هو يف الأ�س��ا�س ي�س��كل خطورة على الإن�س��ان وي�س��ر بالإن�سان، لو 
ناأتي لت�س��نيف احلال واحلرام، اأحل اهلل لن��ا الطيبات وحرم علينا 
اخلبائث يف كل �سيء، يف كل �سيء، اأحل لنا ما ننتفع به، وما ن�ستفيد 
من��ه وح��رم علينا امل�س��ار الت��ي تلحق بنا ال�س��رر نف�س��يا ومعنويا 
وج�س��ديا، اهلل ربنا الرحيم الكرمي العظيم، م�ستوى املحرمات ن�سبة 
ب�س��يطة حم��دودة يف مقابل م��ا اأحله لنا، وهو الكث��ري الكثري الكثري، 
واملفي��د والناف��ع الذي يحفظ لهذا الإن�س��ان �س��امته النف�س��ية، هذا 
جانب مهم للغاية، للغاية، �س��امته النف�س��ية يف نف�سيته يف م�ساعره، 
يف وجدان��ه، و�س��امته العقلي��ة، �س��امة التفك��ري، �س��امة الذه��ن، 
ا�س��تقامة التفكري، ا�ستقامة الذهن، �سحته اجل�سدية، فينبغي لنا اأن 
ننظر باإيجابية كبرية اإلى ما �س��رعه اهلل لنا، اإلى ما حملنا اهلل به من 
م�س��وؤولية، اإلى ما اأمرن��ا به، اإلى ما وجهنا اإلي��ه، اأن ننظر باإيجابية 
كبرية يف ذلك اخلري كل اخلري، يف ذلك ال�ساح لهذا الإن�سان والفاح 
وال�س��عادة يف الدني��ا والآخ��رة، وننظ��ر بواقعية، نظرة �س��حيحة 
نظ��رة واعي��ة اإل��ى كل اجلوان��ب الأخ��رى، املحرم��ات املعا�س��ي، 
الذنوب، طرق ال�سر، كل تلك الجتاهات التي نهانا اهلل عنها وحذرنا 
منها وي�س��عى ال�سيطان لأن يوقعنا فيها باخلداع والتزيني والتغرير 
والكذب، والإيهام الباطل والغرور، اأن ندرك اأنها �سلبية جدا علينا، 
على حياتنا على نف�سياتنا على ذهنيتنا على واقع حياتنا بكله وبكل 
م��ا فيه، ثم اأن ن�س��تذكر على الدوام اأن وجودن��ا كل منا، اأن وجودنا 
وجود حمدود، الب�سرية بكلها اأتت ملرحلة معينة ثم م�سريها الفناء 
م��ن هذه احلياة من هذه الأر�س، اهلل �س��بحانه وتعالى قال يف كتابه 
َها َفاٍن(، ل يبقى ول واحد على هذه الأر�س، كل  الكرمي: )ُكُلّ َمنحْ َعَليحْ
النا���س، كل املخلوق��ات على هذه الأر�س م�س��ريها الفن��اء، )ُكُلّ َمنحْ 
َها َفاٍن(، اهلل �س��بحانه وتعالى قال اأي�سا يف كتابه الكرمي )اإنا( اهلل  َعَليحْ
�َس َوَمنحْ  أَرحْ ُن َن��ِرُث الحْ ا َنححْ �س��بحانه وتعالى ذو ال�س��اأن والعظمة، )اإَِنّ
ا  َ ُتمحْ اأَمَنّ َجُع��وَن(، قال �س��بحانه وتعال��ى: )اأََفَح�ِس��بحْ َن��ا ُيرحْ َه��ا َواإَِليحْ َعَليحْ
َجُعوَن(، ثم على امل�ستوى ال�سخ�سي  َنا َل ُترحْ ُكمحْ اإَِليحْ َناُكمحْ َعَبًثا َواأََنّ َخَلقحْ
كل منا �س��ريحل من هذه احلياة، وكل من��ا حياته حمدودة، يف نف�س 
الوقت كل منا ل يتيقن ول يعرف على وجه اليقني متى �س��ريحل من 
هذه احلياة، متى �ستنتهي حياته، ول اأين ول كيف! هل �ستموت 
يف مرحلة �س��بابك، اأم اإذا كنت قد جتاوزت مرحلة ال�س��باب 
مت��ى �س��تموت، ويف جترب��ة احلي��اة ن��رى م��ن كل الفئات 
العمري��ة من يخ�س��ر حياته من يخرج م��ن هذه احلياة، 
نرى البع�س ميوت��ون وهم يف مرحلة الطفولة، ونرى 
البع�س ميوتون وهم يف بداية ال�سباب ويف م�ستقبل 
ال�س��باِب، نرى البع�س ميوتون يف متو�سط �سبابهم، 
ن��رى البع���س يرحل��ون م��ن ه��ذه احلياة وهم يف �س��ن 
ال�س��يخوخة،  �س��ن  البع���س وه��م يف  ن��رى  الكهول��ة، 

االنسان يجني على نفسه ويعقد األمور في مجاالت احلياة، ألنه ال يستجيب لتوجيهات الله
ال��������ص��������ع��������ب ال�������������ط�������������اب�������������ع  ذات  امل��������������س��������������ؤول��������������ي��������������ات  م�����������������ن  ح�����������ت�����������ى  ال����������ك����������ث����������ي����������ر  ي���������ي���������س���������ر  م�����������������ا  وت�������������ع�������������ال�������������ى  س����������ب����������ح����������ان����������ه  ال��������������ل��������������ه  وت�������������وج�������������ي�������������ه�������������ات  ال��������������ل��������������ه  ت�����������ش�����������ري�����������ع�����������ات  ف�����������������ي   >
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احلالت نف�س��ها التي يفارق الإن�س��ان فيها هذه احلي��اة الدنيا، نرى 
الكثري من النا�س منهم من يقتل منهم من ت�س��يبه حادثة معينة، ويف 
كل ي��وم جتربة احلي��اة واملوت قائم��ة يف وجود الب�س��ر، يف كل يوم 
هن��اك من يول��دون، ويف كل يوم هن��اك قوافل كبرية من الب�س��ر، من 
الرج��ال والن�س��اء م��ن الكب��ار وال�س��غار، م��ن خمتل��ف الأعمار من 
يرحل��ون م��ن هذه احلياة، ف�س��احة احلياة ت�س��تقبل كل يوم مواليد 
ج��دد، ويف نف���س الوق��ت املقاب��ر يف ه��ذه احلي��اة كل ي��وم ت�س��تقبل 
�س��يوفها، واحلياة واملوت هكذا متعاقبة م�س��تمرة كحالة يومية يف 
هذا الوجود الب�سري، وكل الذين ميوتون ويرحلون من هذه احلياة 
اأتى املوت اأو اأتت �س��اعة الرحيل وحلظة الرحيل من هذه احلياة يف 
غ��ري الوقت املتوقع، اأغلب النا�س ياأت��ي املوت يف اللحظة التي هو ل 
يتوقعه��ا، ولرمب��ا الكث��ري يف اآماله��م واأحامهم وتخطيطه��م يف هذه 
احلياة وتركيزهم على م�س��تقبل هذه احلياة واآمالهم يف هذه احلياة 
ل يخطر بباله اأبدا اأن املوت �سيحول بينه وبني تلك الآمال والرغبات 
وم��ا خطط له وما اأمله يف هذه احلياة، اأ�س��ف اإلى ذلك اأن الكثري من 

النا���س تاأت��ي حلظ��ة الرحي��ل م��ن ه��ذه 
احلياة باأي �س��كل م��ن الأ�س��كال موتا اأو 
قتا اأو باأي حالة، ويف نف�س الوقت يتفاجاأ 
جدا ينبه��ر، لأن��ه كان غافا ب�س��كل تام، 
كانت كل اهتماماته وكل تركيزه من�س��ب 
نحو اهتمام��ات حياتية موؤقتة عاجلة، ل 
يح�س��ب  ل  الأب��دي  م�س��تقبله  يح�س��ب 
ح�س��اب  يح�س��ب  ل  الآخ��رة،  ح�س��اب 
اجلزاء على العمل، فكان متهاونا وغافا 
وكان م�ستهرتا، والكثري الأغلب من اأبناء 
الب�س��ر عندم��ا ي��درك اأن اللحظ��ة حلظة 
رحي��ل من هذه احلي��اة واأنه مفارق لهذه 
احلي��اة فجاأة ينتبه لأنه كان يف غفلة اإلى 
اأن��ه كان مق�س��را اإلى اأن��ه كان مهما اإلى 
اأن��ه مل ي�س��تعد ومل يتجه��ز للرحي��ل ومل 
والدائ��م  الكب��ري  امل�س��تقبل  له��ذا  يع��د 
يف  قراأن��ا  وله��ذا  والعظي��م،  والأب��دي 
املحا�س��رة ال�س��ابقة ق��ول اهلل �س��بحانه 
َمتحْ ِلَغٍد(،  ��ا َقَدّ وتعال��ى: )َولحَْتنُظرحْ َنفحْ�ٌس َمّ
لأن الكثري يتح�سرون، يتندمون ياأ�سفون، 
ولك��ن يف حلظة معينة لي�س هناك اأبدا اأي 
فر�س��ة اأخرى، هذه احلياة هي الفر�سة، 
ه��ذه احلياة التي اأنت ل ت��دري اإلى متى 
ه��ي، ل تدري هل ل يزال لدي��ك فيها اأيام 
اأو �س��نوات اأو كم! اأو حتى �س��اعات، هي 
الفر�س��ة التي لي�س وراءها فر�سة اأخرى 
اأبدا، فالإن�سان يتح�س��ر، ت�سحر الإن�سان 
ومل  ينتب��ه  ومل  وا�س��تهرت  غف��ل  ال��ذي 
ج��دا  الكب��رية  ح�س��راته  اأول  ي�س��تعد، 
والتي �س��تتحول حت��ى اإلى حال��ة عذاب 
نف�س��ي، عندما ي��درك اأن اللحظة تلك هي 
حلظ��ة املفارق��ة له��ذه احلي��اة والرحيل 
لهذه احلي��اة، ووثق الق��راآن الكرمي هذه 
َحَدُه��ُم  اأَ َج��اَء  اإَِذا  )َحَتّ��ىٰ  احل�س��رة: 
ُت(، جاءه وهو غري م�س��تعد، ل يزال  َوحْ املحْ
موؤم��ل يف ا�س��تمرارية حيات��ه، ق��د يكون 
البع�س يف برنامج حياتي معني، البع�س 
مثا ياأتيه املوت وهو يف حالة ا�سرتاحة، 
والبع�س ياأتيه املوت وهو يف رحلة �سفر، 

البع�س ياأتيه املوت وهو يف عمل و�س��غل ين�س��غل به، البع�س ياأتيه 
امل��وت وهو يف حالة ف��رح، البع�س ياأتيه املوت وه��و يف حالة حزن، 
البع�س ياأتيه املوت يف ظروف لي�س متوقعا اأبدا اأنه �س��ياأتي وهو يف 
ِجُعوِن  ُت َق��اَل َرِبّ ارحْ َوحْ َحَدُه��ُم املحْ َذا َج��اَء اأَ تل��ك اللحظ��ات، )َحَتّىٰ اإِ
ُت ٰ(، يطلب الرجعة، يطلب من  ا ِفيَما َتَركحْ ��احِلً َمُل �سَ )99( َلَعِلّي اأَعحْ
اهلل �س��بحانه وتعالى اأن يعطيه فر�س��ة اأخ��رى، اأن يدفع عنه املوت 
ويعطي��ه مهل��ة اإ�س��افية، ل ميك��ن اأبدا، ل ميك��ن، يح��اول ويتمنى 
ويت�س��رع اإلى اهلل ويتوجه بنف�س��ه وقلبه وم�س��اعره ولرمبا م�ساعر 
الرجاء وم�س��اعر اخل�سوع التي يحملها يف تلك اللحظة مل ي�سبق اأن 
حملها طيلة حياته، يخ�س��ع ويخ�سع ويتوجه اإلى اهلل، يرى امل�ساألة 
ا ِفيَما  ��احِلً َمُل �سَ ِجُعوِن َلَعِلّي اأَعحْ م�س��األة خطرية ومهمة، )َقاَل َرِبّ ارحْ
��ُت( لعل��ي اأعمل �س��احلا، ينتبه اأنه ل جن��اة ل فاح، ل خري، ل  َتَركحْ
فوز ل �سامة من عذاب اهلل اإل بالعمل ال�سالح، العمل ال�سالح الذي 
كان بالن�س��بة له عما هام�س��يا، وعما يف كثري من الأمور غري حمبذ 
ول مرغوب ولي�س له عنده قيمة ول اهتمام، الكثري من النا�س الكثري 
من الأعمال ذات الأهمية الكبرية جدا يف جناتك يف فوزك يف م�ستقبلك 
الأب��دي، ما عن��ده اأي تركيز عليها ول لها اأي قيمة يف نف�س��ه، منهمك 
غارق يف اأعمال تافهة اأعمال �سخيفة ي�سيع الكثري والكثري من وقته، 
والبع���س يف اأعم��ال خطرية اأعمال �س��يئة اأعمال معا�س��ي متنوعة، 
يتحم��ل به��ا ال��وزر والإث��م والذنب وي�س��بب لنف�س��ه بها �س��خط اهلل 
وغ�س��ب اهلل وع��ذاب اهلل، يتمنى ل��و اأن اأمكن اأن يعطيه اهلل فر�س��ة 
اإ�س��افية لك��ي يخ�س�س��ها للعمل، يعود فيه��ا ليعمل العمل ال�س��الح 
الذي ير�س��ي اهلل يف كل اجتاهات العمل ال�سالح، لعلي اأعمل �ساحلا 
فيم��ا تركت، هل �س��يجاب اإلى ذل��ك، كا، كا، زج��ر ورد، غري ممكن 
اأبدا، ل ميكن اإ�س��افة اأي فر�س��ة ول يوما واح��دا للتخل�س فيها من 
َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها( كلمة ل تفيده ب�س��يء  الذنوب واملعا�س��ي، )َكا اإَِنّ

َزٌخ(، حاجز  ول تنفعه ب�سيء، ولي�س لها اأي نتيجة، )َوِمن َوَراِئِهم َبرحْ
ومان��ع ع��ن العودة اإلى هذه احلياة، ل ي�س��تطيع اأن يع��ود اإليها، ل 
ي�س��تطيع اأن يعود جمددا اإلى هذه الدنيا ليعمل اأي عمل اإ�سايف، هذا 
احلاج��ز واملانع من العودة اإلى ه��ذا الوجود واإلى هذه احلياة اإلى 
ي��وم يبعثون، اإلى ي��وم البعث، يقول اهلل �س��بحانه وتعالى يف كتابه 
َلُدُكمحْ َعن  وحْ َواُلُكمحْ َوَل اأَ محْ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا َل ُتلحِْهُكمحْ اأَ ُيّ الكرمي اأي�س��ا: )َيا اأَ

ا�ِسُروَن  َ َعلحْ َذِٰلَك َفاأُوَلِٰئَك ُهُم اخلحْ ِ ٰ َوَمن َيفحْ ِر اهلَلّ ِذكحْ
ُت َفَيُقوَل َرِبّ  َوحْ ِل اأَن َياأحِْتَي اأََحَدُكُم املحْ ن َقبحْ َناُكم ِمّ ا َرَزقحْ َواأَنِفُق��وا ِمن َمّ
نَي َوَلن  ��احِلِ َن ال�سَّ َق َواأَُكن ِمّ ��َدّ َتِن��ي اإَِلىٰ اأََجٍل َقِريٍب َفاأَ�سَّ رحْ َل اأََخّ َل��وحْ
َها  َمُلوَن (.  )َيا اأَُيّ ا َتعحْ ُ َخِبرٌي مِبَ �ًس��ا اإَِذا َجاَء اأََجُلَها ٰ َواهلَلّ ُ َنفحْ َر اهلَلّ ُيوؤَِخّ
( ل يتحول ان�سغالكم باأموالكم اإلى حالة  َواُلُكمحْ اَلِّذيَن اآَمُنوا َل ُتلحِْهُكمحْ اأَمحْ
اإلى درجة اللهو عن ذكر اهلل اأ�س��بحت كل اهتماماتكم وكل ان�سغالكم 
كل ان�س��غالكم الذهن��ي النف�س��ي العمل��ي يتج��ه نحو ه��ذا املال نحو 
العم��ل فيه نحو تثمريه نح��و الزدياد فيه اإلى اآخره، )ول اأولدكم( 
كذل��ك اهتمام��ك ب��الأولد اهتمام��ك ب�س��وؤونهم اهتمام��ك باأموره��م 
اهتمام��ك بتوف��ري احتياجاته��م اهتمامك 
وهك��ذا مبتطلباتهم اهتمامك ب�س��كٍل دائم 
اأخ��ذ عليك كل الهتمام كل الن�س��غال كل 
التفكري خا���س تدعى اإلى ذكر اهلل تدعى 
اإل��ى العم��ل ال�س��الح تدعى اإل��ى الإنفاق 
تدعى ل اأنا ا�س��تي اهتم باأ�س��رتي فقط ل 
اأري��د انف��ق يف اأي جم��ال اآخ��ر ل اأريد اأن 
اأت�س��دق ل اأري��د اأن اأعم��ل اأي عم��ل اآخر 
ل اأريد اأن اأ�س��اهم باأي �س��يء اآخر ل اأريد 
اأن اأتف��رغ اأو اأفرغ ج��زءا من وقتي للذكر 
َعلحْ  كل الهتم��ام نحو اأ�س��رتي ل )َوَمن َيفحْ
ا�ِسُروَن( اأنت اإذا  َ َذِٰلَك َفاأُوَلِٰئَك ُهُم اخلحْ
كان �س��اغلك يف ه��ذه احلياة كل ال�س��اغل 
ه��و الأه��ل وامل��ال ه��و الأه��ل وامل��ال ما 
عندك اأي اجتاه اإلى �س��يء اآخر ما تعطي 
جزًءا من وقتك من اهتمامك مل�س��وؤولياتك 
يف ه��ذه احلي��اة البع���س اأك��ر م��ن ذلك 
لي���س فق��ط يله��ي ب��ل يورط��ه البع���س 
يجعل م��ن الهتمام باأ�س��رته ومعي�س��ته 
م��ررا للوق��وع يف اجلرمية يف املع�س��ية 
يف الذن��ب اأو للوق��وف يف �س��ف الباط��ل 
البع�س يلتحق بجبه��ات العدوان ويقلك 
اأن��ا عندي اأ�س��رة واأ�س��تي قر�س اأ�س��رف 
عل��ى اأ�س��رتي هن��اك املاي��ني م��ن غريك 
اأخ��رى  اأعم��ال  يف  ويت�س��ببون  يقتات��ون 
ولي���س يف �س��فك دم��اء النا���س بغ��ري حق 
ولي�س يف الوقوف يف �سف الباطل البع�س 
ميار�س��ون ال�س��رقة اأو النهب اأو الدعارة 
حتت عنوان احل�سول على املال البع�س 
ميار���س الغ�س البع�س ميار���س اخليانة 
البع���س ميار���س الرب��ا البع���س ميار�س 
النه��ب وال�س��رقة ب�س��كل منظ��م ومرمج 
البع�س ميار�س الحتكار البع�س جرائم 
كث��رية يرتكبها الكثري م��ن النا�س يف اأكر 
م��ن م�س��األة الله��و النف�س��ي والذهني من 
اأجل احل�س��ول على املزيد من املال ومن 
اأج��ل اأن يعي���س ه��و واأ�س��رته يف رفاهية 
كب��رية ج��دًا ومعي�س��ة وا�س��عة للغاي��ة 
واأن يلب��ي الرغب��ات والطلب��ات الكث��رية 
الت��ي لي�س له��ا نهاية، كارثة ه��ذه اأمر خطري اأنت توبق نف�س��ك مهما 
جمعت من ثروة ومهما اأمنت مل�س��تقبل اأولدك من اإمكانات وماديات 
�سترتك ذلك كله �سرتحل �ستموت اأو تقتل وتنتهي حياتك هذه وترتك 
وراءك امل��ال وت��رتك وراءك الأهل، لكن يبقى علي��ك التبعات الوزر 
الإثم احل�س��اب اجلزاء ثم ل ينفعوك ب�سيء ل ينفعونك ب�سيء ل هم 
اأولدك واأ�س��رتك يفعلون لك �س��يئا من بعدك واأن��ت اأثمت من اأجلهم 
حملت الوزر واملع�س��ية والذن��ب حتت عن��وان رفاهيتهم وراحتهم 
و�سعادتهم فعلت كل �سيء ووقعت يف العقوبة يف العقوبة الإلهية من 
اأجلهم ل ينفعونك ب�س��يء يوم القيامة لو كنت يف الدنيا بلغت ثروتك 
م��ا بلغت ل تتمكن من اأن تعتق نف�س��ك به��ا من عذاب اهلل وجمعك لها 
م��ن الآثام والأوزار والذنوب واملعا�س��ي واملحرم��ات جعلها عذابا 
ا�ِس��ُروَن( لأنك �س��تقدم  َ َعلحْ َذِٰلَك َفاأُوَلِٰئَك ُهُم اخلحْ كبريا لك )َوَمن َيفحْ
على اهلل مفل�س��اً، الر�س��يد الذي �س��ينفعك هو العمل ال�سالح اأين هو 
عملك ال�س��الح ه��و طاعتك هلل ه��و ا�س��تجابتك لتوجيهات��ه واأوامره 
ه��و عملك باآيات��ه وتوجيهاته اإذا اأنت مفل�س من ذلك خا�س خا�س��ر 
)واأنفق��وا مما رزقناكم( اأنفقوا لأن الإنفاق املايل هو جانب اأ�سا�س��ي 
يف العب��ادة والطاع��ة والقربة اإلى اهلل �س��بحانه وتعال��ى، الإنفاق يف 
كل �س��بل اخلري لل�س��عفاء للفقراء للمحتاجني للبائ�س��ني للجائعني، 
الإنف��اق يف اإط��اره امل�س��وؤولية الإميانية واجلهادي��ة، الإنفاق يف كل 
َتِني  رحْ َخّ َل اأَ ُت َفَيُقوَل َرِبّ َلوحْ َوحْ ِل اأَن َياأحِْتَي اأََحَدُكُم املحْ ن َقبحْ �س��بل اخلري )ِمّ
اإَِل��ىٰ اأََج��ٍل َقِري��ٍب( يتفاجاأ ينبهر ينزع��ج يرى اأنه غ��ري جاهز اأتاه 
امل��وت وهو غري جاه��ز عاد عنده اآمال��ه واهتمامات��ه الثانية عاد اأن 
َتِني  رحْ َل اأََخّ ناأج��ل م�س��األة العمل ال�س��الح والإنف��اق فيق��ول )َرِبّ َل��وحْ
اإَِل��ىٰ اأََجٍل َقِريٍب( يتمنى من اهلل ذلك اأن يوؤخره ولو اإلى اأجل قريب 
ولو مهلة اإ�س��افية ب�سيطة )فاأ�س��دق( ل اأبقى باخًا اأجته واأت�سدق 
لأن ال�س��دقة هي القربة )واأكن من ال�ساحلني( اأ�سلح نف�سي وعملي 

ث��م اأرحل ث��م ياأتي املوت اأعطني مهلة اإ�س��افية اأجتهز اآخذ فيها هذه 
ال�س��تعدادات التي تلزمني التي لن يبقى يل من هذه الدنيا ومن هذه 
احلي��اة اإل فيه��ا، كل الأ�س��ياء يا تنتهي وتتا�س��ى اإما ت�س��بح وزرا 
وحم��ا ثقيا وتتحول اإلى عذاب يف الآخرة فلذلك هذا التح�س��ر عند 
املوت التح�س��ر الآخر يف �س��احة القيامة وج��يء يومئذ بجهنم نعوذ 
َرىٰ  كحْ إِن�َس��اُن َواأََنّىٰ َلُه الِذّ ُر الحْ َمِئٍذ َيَتَذَكّ باهلل يف �س��احة احل�سر ) َيوحْ
َياِتي( يتح�س��ر ويتاأمل ويندم يتمنى اأنه قدم  ُت حِلَ محْ َتِني َقَدّ َيُقوُل َيا َليحْ
ماذا قدم العمل ال�س��الح الأعمال التي كانت غري ذات قيمة بالن�س��بة 
ل��ه ول تدخل �س��من دائ��رة اهتماماته ب��ل البع���س يعترها خذيلة 
و�س��ياع وقت، يقول اهلل �س��بحانه وتعالى اأي�س��ا يف حالة اأخرى من 
اأخطر حالت التح�س��ر والندم والأ�سى والأ�سف على فوات الفر�سة 
هي بني نريان جهنم وقد و�س��ل الإن�سان اإلى جهنم يحرتق بنريانها 
نريانه��ا امل�س��تعرة الهائل��ة ج��دًا يتع��ب بظمئه��ا وجوعه��ا واآلمها 
و�سا�سلها املثقلة ياأتيه املوت من كل مكان يعي�س حالة الأمل النف�سي 
واجل�س��دي لأنه هو الذي اأو�س��ل نف�س��ه اإلى ذلك الع��ذاب قد اأعطي 

الفر�س��ة الكافي��ة الت��ي م��ن خاله��ا كان 
باإمكانه اأن يعمل الأعمال ال�س��احلة التي 
فيها جناته و�س��امته فا يو�س��ل نف�س��ه 
اإلى ذلك العذاب بل ينجى ويفوز باجلنة 
التي عر�س��ها ال�س��موات والأر�س وفيها 
النعيم العظيم الأبدي وهم ي�س��طرخون 
فيه��ا يف جهن��م وه��م ي�س��طرخون فيه��ا 
�سراخ باأعلى اأ�س��واتهم مبرارة �سديدة 
باأمل �س��ديد ومعه تخبط باأج�سادهم وهم 
َملحْ  َن��ا َنعحْ ِرجحْ خحْ َن��ا اأَ ي�س��طرخون فيها )َرَبّ
َمُل( ماذا يجيبهم  ا َنعحْ َ اَلِّذي ُكَنّ ا َغريحْ احِلً �سَ
اهلل هم طلبوا الع��ودة ملاذا للعمل العمل 
ال�س��الح العم��ل ال��ذي كنت تته��رب منه 
يف ه��ذه الدنيا الذي كنت ت��رى فيه حمًا 
عليك عبئا عليك م�س��كلة ل��ك اأمرا تتهرب 
منه ترى الراحة وال�سعادة يف البعد عنه 
نعم��ل �س��احلا غري ال��ذي كن��ا نعمل من 
اأعمال �س��يئة اأو من اأعمال عبثية اهدرنا 
بها حياتنا و اأ�سعنا بها اأوقاتنا وخ�سرنا 
فيه��ا فر�س��ة احلياة فر�س��ة العم��ر يرد 
ُكم  رحْ اهلل عليه��م ويجيب عليه��م )اأََومَلحْ ُنَعِمّ
ِذيُر(  ��َر َوَجاَءُكُم الَنّ ُر ِفيِه َمن َتَذَكّ ��ا َيَتَذَكّ َمّ
اهلل يجي��ب باأن��ه ق��د اأعطاه��م الفر�س��ة 
الكافية، لأن يتذكر الإن�س��ان، واأن يعتر 
واأن يعمل العمل ال�س��الح وهي الفر�سة 
الوحي��دة ما ع��اد هناك يف ع��امل الآخرة 
فر�س اإ�س��افية ول حني ياأتي املوت فاإًذا 
الإن�سان عليه اأن يدرك اأن وجوده يف هذه 
احلياة ه��و وجود موؤق��ت ول يدري اإلى 
مت��ى اأنت ل �س��مانة عندك اأنك �س��تتعمر 
عمرا طويا حتى ت�س��وف وتقول �س��وف 
اأ�سلح نف�س��ي واهتم بالأعمال ال�ساحلة 
يف ق��ادم الأي��ام بع��د ك��ذا كذا �س��نوات، 
فيق��ول ال�س��اب عندما اأ�س��بح يف مرحلة 
الكهولة وال�س��يخوخة �ساأ�س��لح نف�س��ي، 
ث��م ل ت�س��من اأن��ت ذل��ك، ل ت�س��من لأن 
الإن�س��ان يخذل من اهلل، ي�س��لب التوفيق 
قد ل تتوفق اأ�س��ا حت��ى اعتمدت الأماين 
وتعم��ل  �ست�س��لح  واأن��ك  والت�س��ويف 

وتفع��ل يف م�س��تقبل العمر وقادم الأيام اأنت ل ت�س��من ل ت�س��من اأن 
ت�س��ل بحيات��ك وعمرك اإل��ى ذلك الوق��ت ول ت�س��من التوفيق كم يف 
الق��راآن الكرمي م��ن حتذير من اخل��ذلن من الطبع عل��ى القلوب من 
ُ َعَلىٰ  �س��لب التوفيق من �س��لب التوفيق )اأُوَلِٰئَك اَلِّذيَن َطَب��َع اهلَلّ
ا َزاَدُهمحْ ُهًدى َواآَتاُهمحْ  َتَدوحْ َواَءُهمحْ )16( َواَلِّذيَن اهحْ َبُعوا اأَهحْ ُقُلوِبِه��محْ َواَتّ

.) َواُهمحْ َتقحْ
 ق��د ي�س��وف البع�س ويقول �س��اأتوب فيم��ا بعد �س��اأقلع عن بع�س 
املعا�س��ي الت��ي اأن��ا عليها فيما بعد ثم ل ي�س��تطيع اأبدا �س��لب من اهلل 
التوفيق لإ�س��راره على املعا�س��ي لإ�س��راره على ذن��وب معينة ويف 
نف���س الوقت نف�س��ه، تتعود ترتبط تع�س��ق تلك املعا�س��ي تتولع بها 

ت�ستد اإن ا�ستد ارتباطه بها ي�سعب عليه فيما بعد الفكاك منها.
 عل��ى الإن�س��ان اأن ينيب اإل��ى اهلل اأن يدرك قيمة ه��ذه احلياة واأن 
ي��درك اأنه��ا حم��دودة موؤقتة ل يع��رف مت��ى ول اأين ول كي��ف )َوَما 
وُت( كثري  �ٍس مَتُ ِري َنفحْ�ٌس ِباأَِيّ اأَرحْ �ِس��ُب َغًدا َوَما َتدحْ ِري َنفحْ�ٌس َماَذا َتكحْ َتدحْ
م��ن النا���س هو الي��وم مطمئن الب��ال مرت��اح النف�س ل يحم��ل قلقا يف 
احتمالية اأن يكون الغد اآخر اأيامه ول بن�سبة 1% ماعنده توقع اأ�سا 
والآخ��رون م��ن حوله كذل��ك ماعندهم توقع، ياأتي خ��ر وفاته، فان 
تويف اإنا هلل.. اهلل تفاجئ اجلميع )وما تدري نف�س باأي اأر�س متوت(، 
اأنت ل تعرف حتى ماهي الأر�س واأين الأر�س التي �ستموت عليها، يف 
منطقتك يف منطقة اأخرى ثم كذلك لي�س هناك و�سيلة لاحتماء من هذا 
املوت واخللود يف هذه احلياة الدنيا كثري من ملوك الدنيا واأباطرتها 
وكثري من الأثرياء الذين كانت لهم ثروات هائلة واأموال طائلة ودنيا 
وا�س��عة يتمنون اأن لو اأمكنهم اأن يعي�س��وا حي��اة اأبدية يف هذه الدنيا 
نف�س��ها اأو حي��اة طويلة على الأق��ل، اأن يتعمر له مثا مئات ال�س��نني 
م�س��تعد اأن يدف��ع جزءا م��ن ثروته اأو اأن يقدم اإمكاني��ات هائلة جدا، 
البع���س م�س��تعد يدفع املليارات م��ن ملوك الدنيا وم��ن اأمرائها ومن 

زعمائه��ا وم��ن ذوي الروة فيها م�س��تعد يدفع اأ�س��ياء كثرية ويقدم 
اأ�س��ياء كث��رية ولكن ل ميكن ذل��ك ولي�س هناك و�س��يلة ميكن مثا اأن 
يعمل له اإما ح�س��ون معينة اأو اإمكان��ات اأو تقنيات اأو قدرات معينة 
ُت( اأينما تكونوا يف اأي  َ��وحْ ُكُم املحْ ِركحْ َنَم��ا َتُكوُنوا ُيدحْ تدف��ع عنه املوت )اأَيحْ
م��كان اأنت ل مكان ميك��ن اأن يحميك ول قدرة ممكن اأن تدفع عنك ول 
و�س��يلة ميكن اأن تتحيل بها للتهرب من هذا املوت ول�س��مان البقاء يف 
َدٍة( ولذل��ك اأهم طريقة حتى  ُتمحْ يِف ُبُروٍج ُم�َس��َيّ ه��ذه احلي��اة، )َوَلوحْ ُكنحْ
تكون م�س��األة املوت بالن�س��بة لك م�س��األة ل ت�س��كل خط��ورة عليك بل 
ت�س��بح بالن�س��بة لك معراج��اً اإلى اهلل اإل��ى اخلري الأب��دي الذي اأنت 
ترج��وه، العمل ال�س��الح الرتكيز على العمل ال�س��الح والرتكيز على 
التوب��ة من املعا�س��ي والذنوب والإق��اع عنها وجتدي��د التوبة عند 
كل زل��ل مع ال�س��عي واحلر�س على البتعاد عن املعا�س��ي والذنوب 
وال�س��تعانة ب��اهلل والعتم��اد عل��ى اهلل واللتج��اء اإل��ى اهلل والأخ��ذ 
باأ�س��باب التوفي��ق والتوج��ه اإل��ى العمل ال�س��الح هذه ه��ي الطريقة 

ال�سحيحة.
ِت( كل نف���س ما  َ��وحْ  )ُكُلّ َنفحْ���سٍ َذاِئَق��ُة املحْ
هن��اك ا�س��تثناءات اأب��دًا )ُكُلّ َنفحْ���سٍ َذاِئَقُة 
َم  َي��وحْ اأُُجوَرُك��محْ  َن  ��وحْ ُتَوَفّ ��ا  َ مَنّ َواإِ ِت ٰ  َ��وحْ املحْ
الحِْقَياَمِةۖ ( هناك الأجر الكبري الذي �ستوفاه 
اإذا اأن��ت هن��ا عملت العمل ال�س��الح ماهي 
م�س��كلة �س��يموت اجلميع اأنت واحد منهم 
لكن اآملك هناك مب�ستقبلك الأبدي والدائم 
مب�ستقبلك الدائم الكبري العظيم الذي فيه 
حي��اة لنهاية لها ول انقط��اع لها ومل تعد 
حم�س��وبة لبح�س��اب الزمن ول بح�س��اب 
ق��ال  واإن  بامللي��ارات  حت��ى  ول  ال�س��نني 
مث��ًا تتعمر مليار �س��نة اأو مائة مليون اأو 
ع�س��رين مليون اأو خم�سني مليون ل فرتة 
حم��ددة ل بقلة ول بك��رة خا�س الزمن 
�س��يلغى اآن��ذاك، الأبد واخلل��ود هو الذي 
َن  وحْ ��ا ُتَوَفّ َ �س��يكتب خالدين فيها اأب��دا َواإِمَنّ
اِر  ِزَح َعِن الَنّ َم الحِْقَياَمِة َفَمن ُزححْ اأُُجوَرُكمحْ َيوحْ
��َة َفَق��دحْ َف��اَز .. )185( لأن��ُه  َنّ َ ِخ��َل اجلحْ َواأُدحْ
انتق��ل من ه��ذه احلي��اة ب��كل مافيها وهي 
حياة حمدودة موؤقتة ومليئة باملنغ�سات 
والهموم وامل�س��اكل واملحن والآلم وفيها 
الكثري الكثري من الأمور املتعبة اإلى حياة 
اإل��ى ع��امل عامل اجلن��ة يف حياة م�س��تقرة 
اآمنة �سعيدة هانئة تتوفر فيها كل امللذات 
فيها مات�س��تهيه الأنف�س وتل��ذ الأعني فيها 
النعيم العظيم الذي لي�س��اويه نعيم اأبدا 
حي��ث مقدار �س��وت خ��ري من الدني��ا وما 
فيه��ا، بقعه �س��غرية داخل اجلنة اأف�س��ل 
من الأر���س بكل ما عليه��ا واحلياة الدنيا 

بكلها مافيها.
 ال�سيء ال�سحيح هو اأن يتجه الإن�سان 
ه��ذا الجت��اه نحو العم��ل ال�س��الح )َفَمن 
��َة َفَقدحْ َفاَز(  َنّ َ ِخَل اجلحْ اِر َواأُدحْ ِزَح َع��ِن الَنّ ُزححْ
وهن��ا اأي�س��اً ن��درك اأن القيم��ة والع��رة 
والعظة من م�ساألة املوت وم�ساألة الآخرة 
وم�ساألة اجلزاء اأن ندرك قيمة هذه احلياة 
واأهمي��ة هذه احلياة م�س��توى الأهمية لها 
م��ن حيث اأنه��ا مي��دان م�س��ئولية واأهمية 
الإهم��ال  اأي�س��ا  وخط��ورة  فيه��ا  العم��ل 
التفريط الإ�س��اعة لهذه الفر�سة اأو الغرق يف املعا�سي والذنوب وما 

ي�سخط اهلل �سبحانه وتعالى.
 ندرك اأي�س��اً القيمة العظيمة والأهمية الكبرية لل�س��هادة يف �سبيل 
اهلل لأنه��ا انتقال ومع��راج من هذه احلياة اإلى �س��يافة اهلل �س��بحانه 
وتعالى ما قبل عامل يوم القيامة ما قبل عامل يوم القيامة اهلل �سبحانه 
 ِ �َس��َنَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا يِف �َس��ِبيِل اهلَلّ وتعال��ى ق��ال يف كتابه الكرمي )َوَل حَتحْ
َواًت��ا..( املوت بالن�س��بة لهم حلظة عابرة حلظة عابرة و�س��غرية  اأَمحْ
وحم��دودة حلظة الفراق لهذه احلياة حلظة النتقال اإلى ذلك العامل 
َياٌء  اإلى ذلك املقام العظيم اإلى �س��يافة اهلل �س��بحانه وتعالى، )َبلحْ اأَححْ
�ِس��ُروَن  َتبحْ ��ِلِه َوَي�سحْ ُ ِمن َف�سحْ ��ا اآَتاُهُم اهلَلّ َزُق��وَن َفِرِحنَي مِبَ ِه��محْ ُيرحْ ِعن��َد َرِبّ
َزُنوَن  ِهمحْ َوَل ُه��محْ َيححْ ٌف َعَليحْ نحْ َخلحِْفِه��محْ اأََلّ َخوحْ ِباَلِّذي��َن مَلحْ َيلحَْحُق��وا ِبِه��م ِمّ
َر  جحْ ��يُع اأَ َ َل ُي�سِ ��ٍل َواأََنّ اهلَلّ ِ َوَف�سحْ ��َن اهلَلّ َم��ٍة ِمّ �ِس��ُروَن ِبِنعحْ َتبحْ )170( َي�سحْ
ُوؤحِْمِن��نَي( ال�س��هيد يف �س��بيل اهلل يف ق�س��ية احلق والق�س��ية العادلة  املحْ
واملوق��ف احلق لإعاء كلمة اهلل �س��د الطاغوت والظل��م والباطل هو 
يعي�س يف �س��يافة اهلل �س��بحانه وتعالى مكرماً برزق ورحمة وف�س��ل 
م��ن اهلل �س��بحانه وتعال��ى اإل��ى ي��وم القيام��ة وي��وم القيامة يح�س��ر 
يح�س��ر معي بقية النا�س ولُه دوره يوم القيامة حتى يف �س��هادته على 
الأحداث وبعد ذلك يلتحق بجنة املاأوى بال�سعادة الأبدية والدائمة، 

ندرك قيمة ال�سهادة واأهميتها وعظمتها.
 اإن �س��اء اهلل يف املحا�س��رة القادمة نبداأ نتحدث اأي�ساً فيما يتعلق 
بالآخرة واحل�س��اب واجلزاء والقيامة اإلى اآخره. ن�ساأل اهلل �سبحانه 
وتعالى اأن يوفقنا واإياكم مبا فيه ر�ساه عنا واأن يكتبنا يف هذا ال�سهر 
الكرمي من عتقائه ونقذائه من النار، ن�س��األه اأي�س��اً اأن يرحم �سهدائنا 
الأبرار واأن ي�سفي جرحانا واأن يفك اأ�سرانا ويفرج عنهم واأن ين�سرنا 

بن�سره اإنُه �سميع الدعاء.
 وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

<  نلحظ أن الله حن شرع لنا 
كوسيلة  رمضان  شهر  صيام 
م������ن ال������وس������ائ������ل امل����ع����ي����ن����ة ل��ن��ا 
وت��رب��وي��ة ت��روي��ض��ي��ة  كعملية 

ال���ع���م���ل  ف�������ي  االس�������ت�������م�������رار    >
ال���ص���ال���ح وص������ون ال���ن���ف���س م��ن 
امل���ف���اس���د ي��ج��ع��ل االن����س����ان ذا 
م��ن��ع��ة م���ن ال����ع����ودة ل��ل��م��ع��اص��ي 
ح�����ال�����ة  إل������������ى  ي������ص������ل  أن  إل������������ى 
البشرية واالستقامة  الرشد 

ال�������ب�������ش�������ري�������ة  ال���������ن���������ف���������س    >
ق������اب������ل������ة ل����ل����ت����ح����ك����م وق�����اب�����ل�����ة 
ب������امل������س������ت������وى  ت����������ك����������ون  ألن 
ال��ص��ح��ي��ح وامل��ف��ي��د واالت�����زان 
واالس��������ت��������ق��������ام��������ة ال����ن����ف����س����ي����ة

ال����ض����واب����ط  م�����ن  <  االن������ف������ات 
واالس��������ت��������ه��������ت��������ار واالجن������������������رار 
ي����ش����ك����ل  ال�����������غ�����������رائ�����������ز  وراء 
خ�����������ط�����������ورة ع�������ل�������ى االن���������س���������ان

بإيجابية  ن��ن��ظ��ر  أن  ينبغي    >
إل������ى م�����ا ش����رع����ه ال����ل����ه ل���ن���ا وم���ا 
حملنا م��ن م��س��ؤول��ي��ة ف���إن في 
ذل�����ك خ���ي���ر ك��ب��ي��ر ف����ي واق��ع��ن��ا

أن  ن������������������درك  أن  ي�������ج�������ب    >
ط���������رق ال������ش������ر ف����ي����ه����ا س���ل���ب���ي���ة 
ك���ب���ي���رة ف����ي ح���ي���ات���ن���ا وواق���ع���ن���ا

االن�����س�����ان  ح������س������رات  أول     >
وأك�����������ب�����������ره�����������ا ح������������ن ي������������درك 
أن���������ه م�������ف�������ارق ل������ه������ذه احل�����ي�����اة 
ول����������������������م ي�����������ك�����������ن م�������س�������ت�������ع�������دا

< ع����ل����ي����ن����ا أن ن������������درك ال�����ق�����ي�����م�����ة ال����ع����ظ����ي����م����ة ل�����ل�����ش�����ه�����ادة ال������ت������ي ت����ع����ت����ب����ر م������ع������راج������ا إل����������ى ال������ل������ه س�����ب�����ح�����ان�����ه وت������ع������ال������ى وه����������ي م�����رح�����ل�����ة ان������ت������ق������ال إل����������ى ض�����ي�����اف�����ة ال����ل����ه
< م������������ن ي��������ق��������ف ف������������ي ص������������ف ال����������ب����������اط����������ل حت������������ت ع������������ن������������وان احل������������ص������������ول ع��������ل��������ى امل��������������������ال ألج����������������ل ع�������ائ�������ل�������ت�������ه ف����������إن����������ه ي����������وب����������ق ن�������ف�������س�������ه ف������������ي ت��������ب��������ع��������ات م������������ا ب��������ع��������د احل������������ي������������اة وي������������ق������������دم ع��������ل��������ى ال����������ل����������ه م������ف������ل������س������ا م������������ن ال��������ع��������م��������ل ال�������ص�������ال�������ح
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لذل��ك انك�س��فت احلقيقة الكامل��ة انه��م مل يخرجوا من 
�س��مال اخلوب��ة ومل يدخل��وا بالأرا�س��ي اليمني��ة امت��ار 
ب��ل ق��وات اجلي���س واللجان تفر���س �س��يطرتها على كامل 
اجلغرافي��ا ال�س��عودية املحيطة مبدينة اخلوبة وك�س��فت 
ذلك معارك جبل الدود التي عّرت وف�س��حت قوات الغزاة 
واملرتزقة وبع��د معارك جبل الدود د�س الغزاة واملرتزقة 

روؤو�سهم بني افخاذهم كالنعام املجلودة ...
يب��دو ان الرتكي��ز العام��ي الغ��ازي والرتزاقي على 
الرتويج لتحقيق اجنازات ع�س��كرية وانت�س��ارات كبرية 
مبحافظة �س��عدة هي مدرو�س��ة جيدًا ولكن على ار�س��ية 
الوهام وتنبوؤات العّرافني واحام الك�سالى ولي�س خبابري 
قادة ع�س��كريني حمرتفني بالكذب كالأمريكيني وال�سهاينة 
لن �س��رد الجن��ازات الع�س��كرية حتتاج اإلى �سل�س��لة من 
الرتاتبي��ة اجلغرافية والرتاكم العملياتي املن�س��ق ولي�س 
التنقات الع�سوائية من جبهة حرب اإلى جبهة قتال اخرى 
لن املعطي��ات امليداني��ة ه��ي �س��يدة املوقف التي تك�س��ف 
نتائج املعركة ومدياتها ول�سك ان التنقل الع�سوائي بذكر 
اجن��ازات هنا وهن��اك وبجبهة واحدة ه��و درامي متثيلي 
يج�س��د الف�س��ل الع�س��كري الكام��ل للغ��زاة واملرتزق��ة و 
تناق�س مثري لل�سخرية وخ�سو�سا ان الطبيعة اجلغرافية 
ل متنح �س��ك اجنازات وانت�س��ارات للغزاة ال مبخيلتهم 
املري�س��ة. بطبيع��ة احلال ما مييز ه��ذه املعركة ان قواعد 

ال�س��تباك فيه��ا وا�س��حة وب��روز المكان��ات العملياتي��ة 
للغزاة واملرتزقة اهم ركائز ك�س��ف نقاط �سعفهم وف�سلهم 
وعجزهم يف حتقيق ادنى تقدم ميداين ..�سحيح ان املعركة 
تاأخذ قاع��دة الكر والفر بني احل��ني والخر ولكن لوجود 
لقاع��دة التقدم للغزاة واملرتزقة بجبهات ما وراء احلدود 
اب��دًا لن قواع��د ال�س��تباك معلوم��ة وم�س��ارات املعرك��ة 
وا�س��عة ووا�س��حة ولي�س هناك ما يت��م اخفائه على عامة 
النا���س اب��دًا رغ��م المكانات الع�س��كرية الري��ه والغطاء 
اجل��وي والبح��ري الكثي��ف ال��ذي مينحهم التف��وق ولكن 
التفوق ل مينح بال�ساح بل بالإرادة والعقيدة والثقة باهلل 

التي يتميز بها العن�سر الب�سري املحرتف...
تبخ��رت اجنازاتهم وانت�س��اراتهم بجبه��ات املاحيط 
ومنب��ه وبن��ي مال��ك ورازح وعلب بغ�س��ون ا�س��ابيع رغم 
التغطية الإعامية الهائلة التي انفق عليها ع�سرات املايني 
م��ن ال��دولرات التي لو �س��خرت للمعارك حلقق �س��يء ما 
ولكن امليدان العامي هو ملعب الغزاة واملرتزقة ح�س��ب 

معتقدهم لتغطية هزائمهم وخ�سائرهم..
ل م��ّران مت ح�س��ارها ول املاحي��ط �س��يطروا عليه��ا 
ول مع�س��كر الكم��ب املتاخم ملدين��ة اخلوبة ا�س��تطاعوا 
الو�س��ول اليه فكيف لهم ان ي�سيطروا على �سل�سلة جبال 
النار الواقعة �س��رق مدينة حر�س وال�سوؤال هنا .هل من 
املنطق ان يتقدم الغزاة واملرتزقة بطبيعة جبلية �س��رق 

حر���س وعجزوا ع��ن التق��دم بجغرافي��ا مفتوحة مبنفذ 
الطوال رغم ان امل�س��افة اجلغرافي��ة ل تقل عن8 كم بني 
حموري القتال والتي لزالت املعارك م�س��تعرة بالطوال 
يتكبد الغزاة واملرتزقة خ�س��ائر ب�س��رية والية فادحة.. 
هذا لي�س منطقي وغري �س��حيح فه��ي جمرد اأوهام اعام 
غازي وارتزاقي مهلو�س ول�سك ان التناف�س بني العام 
المارات��ي ومرتزق��ة الذي ي��روج لإجنازات بال�س��احل 
الغرب��ي ا�س��بح وا�س��حا و يف حال��ة تناف���س �س��ديد مع 
الع��ام ال�س��عودي ومرتزقته خللق اجن��ازات بجبهات 
جيزان-حر���س.. جميعه��م يغني على لي��اه ولكن ليلى 

غائبة عن امليدان...
قب��ل ايام اعل��ن الغ��زاة واملرتزق��ة �س��يطرتهم على ما 
تبق��ى من مي��دي وو�س��ول قواتهم اإل��ى م�س��ارف مديرية 
حريان ه��ذا من اجلهة الغربية من مديري��ة حر�س اما من 
اجلهة ال�سرقية اعلنوا اليوم �سيطرتهم على �سل�سلة جبال 

الن��ار حت��ى وادي حر���س اي بعم��ق 10 ك��م ا�س��افة اإلى 
�س��يطرتهم عل��ى الطريق الوا�س��ل بني حر���س واملاحيط 
ح�س��ب زعمه��م وه��ذا يعن��ي فر���س ح�س��ار مطب��ق على 
مديرية حر���س بالكامل .لكن م�س��ار العمليات الع�س��كرية 
تقول غري ذلك لن املعارك يف مديرية مديرية ميدي لزالت 
يف �س��حراء مي��دي ال�س��مالية وال�س��رقية م��ن املديرية اما 
�سل�س��لة جبال النار فن�سفها تقع مبحافظة جيزان بالعمق 
ال�س��عودي والن�سف الخر مبحافظة حجه اي ان املعارك 
لزالت بالن�س��ف ال�س��عودي ولي�س اليمني ولكن التاعب 
بالت�س��ميات اجلغرافي��ة ه��ي حرفة اع��ام الع��دو البائ�س 
لكي يخلق �س��ور للم�س��اهد ان املعارك بار�س مينيه وهذا 
غري �سحيح..ل نريد ال�سهاب يف التحليل الع�سكري ولكن 
اليام القليلة املقبلة �ستك�س��ف الواقع الع�سكري احلقيقي 
الذي �س��يكون �س��ادما ملن تخّدر بهلو�س��ات اع��ام الغزاة 
واملرتزق��ة م��ن اجلمهور لنهم ميار�س��ون يف العام اليوم 

تنبوؤات عرافني لتغطية الهزائم واخل�سائر التي يتكبدونها 
فمديري��ة ميدي الت��ي م�س��احتها لتتجاوز60كم مربع ظل 
الغ��زاة واملرتزق��ة فيها ثاثة اع��وام يخو�س��ون املعركة 
ب20ك��م مربع ومل يحققوا اجنازا اب��دا لن املعركة ظلت 
“كر وفر” وفجاأة �سيطروا على جبال النار ووادي حر�س 
فه��ذه نكتة وبحد ذاتها اعانات الجنازات من قبل الغزاة 
واملرتزقة مفل�س��ة متناق�س��ة ما بني ال�سيطرة على حر�س 
وال�سيطرة على جبال حر�س ال�سرقية وفر�س ح�سار على 
حر���س وهذا م�س��ابه ملا روج��وا له عن املاحي��ط وميدي 
ولكن اليام �ستك�س��ف اوهام وهلو�س��ات الغزاة واملرتزقة 
املهزومني املاأزومني وكم��ا قلنا بكل مقال “احلرب عرتها 
بخواتيمها” فل�س��نا نخو�س معركة عل��ى قرية اأو مديرية 
اأو حمافظ��ة بل بلد باأكمل��ه لتحريره والف�س��ل احلاكم من 
احلرب ه��و من ينهي احلرب ل�س��احله وهذا ما �س��يحققه 

اليمن باإذن اهلل والعان عن النت�سار النهائي.

بالساحل الغربي... برمودا املجاهدين.. أرخبيل عسكري ابتلع »الرعد األحمر«

السيطرة على حرض بعد تبخر السيطرة على املاحيظ..

موسں الرهان على األوهاں بإعالں العدو لتغطية الهزمية
حتليل عسكـــــــــــــري
املالحيط اأخذت �سهرين من الرتويج العالمي الوا�سع من قبل الغزاة واملرتزقة لإقناع اجلمهور بانهم 

�سيط��روا عليه��ا وبداأت حلق��ات م�سل�سل ال�سيطرة برف��ع عنوان “فر�س ح�سار على م��ران” ثم “القرتاب 

من معقل زعيم احلوثيني” ثم النتقال اإلى عنوان” ال�سيطرة على حميط رازح” ثم النتقال اإلى عنوان” 

واللجان  للجي�س  اإلى عنوان” قطع خط المداد  النتقال  ال�سيطرة على مع�سكر الكمب باملالحيط” ثم 

ال�سعبية بني حر�س-�سعدة من فج املالحيط” والعناوين وا�سحه يف حالة تراجع للخلف وت�سغري لها لأنها 

بالأ�س��ل عناوي��ن ع�سكري��ة ذات طابع جغرايف وهمي كم��ادة للحرب النف�سية الفا�سل��ة ومل مت�س ا�سابيع 

م��ن ه��ذه احلمالت الإعالمي��ة الغازي��ة والرتزاقيه حت��ى تبخرت ه��ذه الجنازات وتبخ��رت حمالتهم 

الإعالمية املليئة بالتحليالت واللقاءات امليدانية مبناطق خارج دائرة النار

»حتليل 
عسكري«

العقول الع�س��كرية ال�س��رتاتيجية لعب��ت دورا خططي��ا وعمانيا 
بح�سم العديد من املعارك بال�ساحل الغربي طوال �سنوات رغم طبيعة 
جغرافي��ا املعرك��ة التي من املفرت�س ان تكون ل�س��الح حتالف الغزاة 
امل�س��يطر جوياً ب�سكل كامل ا�س��افًة اإلى التفاوت الكبري بكفتي امليزان 
ب��ني ط��ريف املواجهة »اليمن �س��د حتال��ف اقليم��ي ودويل ومرتزقته« 
والتقني��ة  املالي��ة  والق��درات  والب�س��رية  الت�س��ليحية  المكان��ات  يف 
الع�س��كرية ولطاملا ك�س��ب اليمن معارك كرى وب�سكل مفاجئ و�سادم 
للع��دو ب�س��بب مواقف او قرارات ع�س��كرية ا�س��رتاتيجية حا�س��مة يف 
حلظ��ات حرجة ولطاملا خ�س��ر حتال��ف الغزاة واملرتزق��ة معارك كان 
عل��ى حافة حتقيق اجناز ما ب�س��بب مواقف او قرارات ا�س��رتاتيجية 
خاطئة ما يوؤكد ان للعقيدة واخلرة والعن�س��ر الع�س��كري الب�س��ري 
دورًا حا�س��ماً وكب��ريًا يف حتقي��ق النت�س��ار النهائ��ي وهذا م��ا يفتقر 
الي��ه الغ��زاة واملرتزقة. ويبدو اأن املُخطط الع�س��كري اليمني ملعركة 
ال�س��احل الغرب��ي الذي ميت��از بعق��ل ا�س��رتاتيجي او منظومة عقول 
ع�س��كرية ا�س��رتاتيجية تعمل على مراعاة مهني��ة واحرتافية ملبادئ 
ف��ن علم احلرب كمبداأ تركيز قوات اجلي�س واللجان املنت�س��رة ومبداأ 
الم��ن الناري الق�س��ري والبعي��د والعماين اجلغرايف ومب��داأ احلركة 
الهجومية والدفاعية املتزامنة ومبداأ الهجوم امل�ستقل ومبداأ املفاجاأة 
الفاعل��ة واملباغتة املدمرة فالذي �س��جل لهذا املخط��ط ابداعا ملفتا يف 
�ساعات وايام وا�سابيع وا�سهر املعارك وغريها من املبادئ الع�سكرية 
فاخلط��ة العام��ة او ال�س��رتاتيجية الع�س��كرية املو�س��وعة للمعركة 
بال�س��احل الغربي وتكتيكاتها املتبعة وا�س��اليبها امل�س��تحدثة فاجاأت 
العدو الماراتي ومرتزقته وك�س��رت ظهر عملياته الع�س��كرية املفككة 
م�س��موناً مبج��رد انطاقها. عملي��ة الرعد الحمر هي عملية ع�س��كرية 
وا�سعة »برا وبحرا وجوا« اطلقها حتالف الغزاة واملرتزقة بال�ساحل 
الغرب��ي حت��ت �س��عار ال�س��يطرة عل��ى ال�س��احل الغرب��ي واحلديدة 
وابتداأت بعمليات انزال بحري ومبرحلة خو�س �سن هجمات من كافة 
قواعد ال�س��تباك بال�س��احل الغربي بداأ من كهب��وب اإلى الوازعية اإلى 
موزع اإلى جنوب حي�س اإلى �س��مال اخلوخة وهذه العملية الع�سكرية 
الوا�سعة والكبرية ارتكزت على ال�سغط الناري امل�ستعر بكافة قواعد 
ال�ستباك وبوقت واحد ا�سافة اإلى الغطاء اجلوي والبحري الكثيف.. 
لك��ن املفاجاأة الع�س��كرية انها ا�س��طدمت بعملية الرع��د الحمر التي 

ينفذه��ا الغزاة واملرتزق��ة بارخبيل عملياتي ع�س��كري دقيق ومرعب 
ر�س��مه جماهدو اجلي�س واللجان جعلت الرع��د الحمر ميت جغرافيا 
وغ��ري موؤث��ر عملياتياً فوقعت ق��وات الغزاة واملرتزق��ة مبرحلة عزل 
وتطويق اأويل مطلق ملحا�س��رتها بقواعد ال�س��تباك امل�س��تعلة بن�سبة 
360 درجة بامتداد ال�ساحل الغربي على طريقة “ال�سندوق املغلق” 
اأو » الرخبي��ل املقف��ل« حيث قامت قوات اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
على اأ�س��ا�س التحرك من ثاثة حماور اأ�سا�س��ية اولها املحور ال�س��مايل 
ال�س��رقي من اخلوخ��ة وثانيها املح��ور الغربي من م��وزع والوازعية 
والعم��ري وثالثه��ا املحور ال�س��مايل الغربي املت�س��ل بحي�س وجنوبها 
حيث تفرعت اإلى �س��تة حماور قتالية عملت اأول على تفتيت ت�سكيات 
العدو الماراتي ومرتزقته واإرباكها و�س��رب خطوط المداد وابطال 
ا�س��اليبها الهجومية املعروفة بطرق ع�سكرية مينية اإبداعية جديدة. 
وللعلم اأخذ م�س��رح املعركة بال�س��احل الغربي ال�س��كل »البي�ساوي« 
لذلك متت حما�س��رة م�س��احة املعركة وبالأدق فر�س طوق ع�س��كري 
كب��ري بداأ من كهبوب جنوب ال�س��احل وانته��اء بجنوب حي�س مما قلل 
م��ن فاعلية قوات الغزاة واملرتزقة وافقده��ا التاأثري العملياتي خارج 
م�س��رح املعركة ومنعها من توفري عن�س��ر ال�سناد املتبادل بني قوات 
الغ��زاة واملرتزقة املنت�س��رة مما اأدى اإلى �س��قوطها املري��ع باأرخبيل 
ا�ستنزاف قاتل وهذا هو جوهر العمليات الع�سكرية يف معارك ال�ساحل 
الغرب��ي كهدف رئي�س وكا�س��تكمال عملي��ات ازالة التفوق الع�س��كري 
اجلوي والبحري للغزاة مما �س��ينقلنا اإلى مرحلة جديدة وهي حرب 
القطع��ة بالقطع��ة عل��ى امل�س��توى اجلغرايف مم��ا ي�س��تدعي تغيريا يف 
ال�س��اليب والتكتي��كات املتبعة لخت��اف بيئة املعركة اي ا�س��بحت 
راأ���س احلرب��ة الق��وات اليمني��ة اخلا�س��ة وق��وات التدخل ال�س��ريع 
باجلي�س واللجان .نحن اليوم نختتم ال�سبوع اأو اأكر منذ بداأ معركة 
�سحق معركة الرعد الحمر الت�س��عيدية العدوانية بال�ساحل الغربي 
مم��ا جعل املرحلة الثانية كما خمطط لها هي مرحلة العزل والتطويق 
والتقدم ال�سريع واملباغت بدللة احلرفية العالية للجي�س واللجان يف 
ر�سم خطة املعركة والتعاطي مع قوات الغزاة واملرتزقة بعد التعرف 
عل��ى الثغرات وال�س��تمكان من مواقعهم وا�ستك�س��اف نقاط �س��عفهم 
وم�س��ح املوارد والطاقات والإمكانات وابط��ال توظيفها ما مكن قوات 
اجلي���س واللجان م��ن التعاطي مع ق��وات الغ��زاة واملرتزقة بطريقة 

خمتلف��ة متام��اً توؤدي اإلى ح�س��م املعرك��ة بالفرتة املقبلة وم�س��اعفة 
خ�س��ائر الغزاة واملرتزقة ب�سكل فادح و�سادم �سيفكك �سفوف الغزاة 
واملرتزق��ة اأك��ر واأك��ر وخ�سو�س��اً ان الرادة ال�سيا�س��ية اليمني��ة 
بذروة ن�ساطها مما خلق تعاظم بقدرات املنظومة الع�سكرية وبالذات 
قوته��ا ال�س��اربة للمهام اخلا�س��ة وق��واه الرئي�س��ية وتراكم اخلرة 
لديها وت�س��اعف المكانات على م�ستوى الإدارة والقيادة وال�سيطرة 
وح�س��ن اختي��ار اللحظة احلا�س��مة لتوجيه ال�س��ربة القا�س��مة كلها 
عوامل �ست�س��اهم بتحقيق ن�س��ر �س��ريع ونوعي بعد فرملة الت�س��عيد 
الع�س��كري الغازي واملرتزق لكي يكون الأرخبيل العملياتي بال�ساحل 

الغربي هو ا�سواأ جغرافيا حرب يدخلها الغزاة واملرتزقة..
�س��حيح اأّن عملي��ات الع��دوان الت�س��عيدية بال�س��احل غّط��ت على 
الأح��داث الخرى ، لكن الأ�س��ّح اأّن املعارك هناك م�س��تمّرة بعنف يف 
اأكر من مكان، واأعداد اخل�س��ائر الغازية ولرتزاقية يف تزايد م�ستمر 
يف��وق بحجم��ه كل اخل�س��ائر املا�س��ية، وكان لفت��اً هزمي��ة الغ��زاة 
واملرتزق��ة يف فر�س �س��يطرتهم على مناطق جغرافي��ة جديدة مقارنة 
بجحم الت�س��عيد الع�س��كري ، على الرغم من تنفيذه �سل�س��لة هجمات 

بّري��ة مدعوم��ة بالدباب��ات، وبق�س��ف �س��اروخي عنيف �س��اركت فيه 
طائ��رات »الف16و15« وطّوافات البات�س��ي الهجومية ، وذلك منذ 
8 ماي��و ، اأي منذ نحو اأ�س��بوع اأو اأك��ر . ومل ينجح الغزاة واملرتزقة 
الذين ح�س��دوا ما بني 30 اإلى 40 األف ع�س��كري، ل �س��ّيما من وحدات 
الفرق اخلا�س��ة الإماراتية وال�س��ودانية اللتني تتمّيزان بتجهيزاتهما 
الت�س��ليحية احلديثة، يف ك�سر �س��وكة وحدات �سغرية من املجاهدين 
بل الواقع امليداين يثبت بو�س��وح انها ُك�سرت �سوكة الفرق الع�سكرية 
الغازي��ة ب��اإذلل اإلى جانب فرق ملي�س��يات املرتزقة. ون�س��مع الغزاة 
واملرتزقة اليوم يقولون اأّن م�س��ري معركة ال�س��احل الغربي �س��تحّدد 
م�سري احلرب يف اليمن ، فما هي الأ�سباب التي اأّدت اإلى هزمية الغزاة 
واملرتزقة بال�س��احل الغربي حتى اليوم؟ هناك ا�س��باب كثرية ول�سنا 
بوارد ذكرها هنا... ل اأحد ميكنه تقدير تاريخ انتهاء املعركة، اإل اأنها 
بح�س��ب املعطيات امليدانية “ت�سري وفق املراحل املحددة من اجلي�س 
واللجان ، ومع ذلك ميكن اجلزم اأنها لن تكون طويلة، وهي حم�سومة 
والن�س��ر معقود للجي�س واللجان ال�س��عبية بع��ون اهلل وتاأييده وهذا 

امر حتمي ول�سك فيه لأنه ل خيار لدينا �سوى الن�سر

مــــــــــــــن مـــــــــــيـــــــــــاديـــــــــــن اجلــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاد/  أحـــــــــمـــــــــد عـــــــــايـــــــــض أحــــــمــــــد
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ق��ادة الغزاة وعل��ى راأ�س��هم المريكيني وال�س��عوديني 
وال�س��هاينة يعرتفون ب��ني احلني والخر ب�س��ابة اليمن 
وقّوت��ه وتاأث��ريه وف�س��لهم يف اإركاع��ه ويدركون جي��دًا اأن 
احلرب واحل�س��ار مل تدمر اليمن ومل تفككه ومل ت�س��عفه 
بل زادته قّوة ومنعة ونفوذا وتاأثريا وخ�سو�س��اً باملجال 
الع�س��كري والمني وال�ستخباري والبنيوي، ا�سافة اإلى 
ذلك ناحظ اعداء اليمن القليميني والغربيني بحالة رعب 
ان يخرج اليمن من احلرب منت�س��رًا لن هذا يعني بروزه 
كقوة اقليمية �س��اعدة ل حتتاج �سوى البناء القت�سادي 
ليع��زز وج��وده القليم��ي وخ�سو�س��اً ان��ه ميتل��ك موارد 
طبيعية هائلة اإلى جانب املوارد الب�سرية ال�سابة الن�سطة 

واخلبرية يف البناء والتطوير.

فشل وهزمية املعركة الشاملة و احلرب الذكية
قي��ادة الثورة الي��وم تخو�س معركة �س��املة من خال 
ا�س��رتاتيجية اإدارة الق��وة بعق��ٍل اأملعي رغم الت�س��حيات 
اجل�س��يمة فبح�س��ب املوازين الع�سكرية الكا�س��يكية فاإن 
اجليو���س الغازي��ة والرتزاقي��ة �س��تتغلب عل��ى اجلي���س 
واللجان من حيث الإمكانات وال�س��اح والتكنولوجيا. لكن 
اليم��ن ا�س��تطاع حتويل كافة نقاط ق��وة اجليو�س الغازية 
اإل��ى نق��اط �س��عف، كما ا�س��تطاع حتوي��ل نقاط ال�س��عف 
النا�س��ئة لديه كونه منظومة ع�س��كرية حديثة اأ�س�سها قائد 
الثورة وفق املعايري احلديثة وتقاتل جيو�س��اً جرارة اإلى 
نق��اط قوة، وهنا ف��اإن اإثبات ذلك ل يعن��ي خو�س احلرب 
الع�س��كرية مبيزان الكم الت�س��ليحي وامل��ايل، بل اإن احلرب 
ب��ني اليمن “اجلي���س واللج��ان” قائمة على مي��زان العقل 
والرادة والعقي��دة واخل��رة والتخطي��ط وال�س��تباقية 
وه��ذه �س��باك اليمن الت��ي وقع فيه��ا الغزاة، ولكن �س��من 
م�س��احات عدي��دة ق��د تختل��ف ع��ن امل�س��احة الع�س��كرية 

كالأمنية وال�ستخبارية ووالخ.
ُت�س��كل هذه امل�ساحات ال�س��ارية مبعاركها و بطبيعتها 
لة حلرب ع�س��كرية  وبح�س��ب ما ينتج عنها، مواجهات ُمكمِّ
�س��املة اإن مل تك��ن لب املي��زان واملعادلة لذل��ك كان حمور 
الرت��كاز فيه��ا ال�س��عب اليمن��ي، وهن��ا �سُن�س��ري ل�س��احة 

باخت�سار: 
احل��رب الذكية فمنذ اأن اطلق ال�س��يد القائ��د عبد امللك 
احلوثي حفظه اهلل ون�س��ره معركة الدفاع ال�س��رتاتيجي 
لليم��ن والت��ي ُعرفت ب� “ح��رب الكرامة”، كان يف �س��نعاء 
من يوؤمن ب�س��رورة اأن يكون العقل ال�س��عبي والع�س��كري 
�س��ركاء يف �س��ناعة املنظوم��ة اجلهادية الأك��ر تعقيدًا يف 
املج��ال الدفاعي ملا حتتاجه من موا�س��فات تقنية ب�س��رية 
واآلي��ة باإطار الإمكانيات املتاح��ة. هدفت املعركة الدفاعية 
لإيج��اد واق��ٍع اقليمي وعامل��ي يف ظل احلرب ال�س��ر�س يف 
املنطق��ة ك��ون اليم��ن طرف وحي��د تتف��رد ب��ه دول عاملية 
واقليمية يف احل��رب ، لذلك يجب ان يكون اليمن قادٍر على 

تاأم��ني الردع ال�س��تباقي �س��د الأ�س��لحة الذكي��ة الغربية 
التي بحوزة دول العدوان. مل يكن الهدف تاأمني ال�س��راكة 
الدفاعية مع ال�سعب باملعنى الع�سكري، بل هدفت ال�سراكة 
ال�سعبية الع�سكرية المنية ال�ستخبارية لتكري�س التوائم 
امل�سريي ل�ساحٍة من �ساحات اأخطر حروب القرن احلادي 
والع�س��رين، والتي اآمن بها العقل ال�س��رتاتيجي اليمني . 

هذا يف ثاثة اعوام.
اما يف احلا�سر القريب وبعد اأن مت واأد الفتنة العفا�سية 
ل ال�س��يد القائد وق��ادة اجلي���س واللجان مع  الغادرة �س��كَّ
خ��راء متخ�س�س��ني يف احل��رب الذكي��ة، جلن��ة خا�س��ة 
ع�س��كرية امنية ا�ستخبارية م�سرتكة بهذه احلرب لدرا�سة 
مكامن القوة وال�س��عف العاملي وحتديد و�س��ع الأطراف 
كاف��ة م��ن اخل�س��وم الإقليمي��ني والعاملي��ني ومرتزقته��م 
مبني��ة على �س��د الثغرات وتفعي��ل امل�س��روع الدفاعي من 
املتغريات ال�س��لبية ما بعد واأد الفتنة ومعاجلتها ب�سورة 
عاجل��ة وهذا ما ح��دث خال العام2018 حي��ث اأكد تقرير 
البنتاغون الأمريكي يف ت�س��ريحات م�س��وؤولني ع�س��كريني 
وا�س��تخباريني امريكي��ني املتعلق باليمن، وجود ت�س��ابق 
يف حتقي��ق الق��وة حيث يبذل ان�س��ار اهلل ن�س��اطات رهيبة 
لتحقي��ق اخرتاق��ات يف جمال احلرب الع�س��كرية الذكية ل 
�س��يما ال�س��واريخ البالي�س��تية وو�س��فت باحلرب الذكية 
كونه��ا حرب عق��ل وارادة. وهو ما و�س��ع معادلة التفوق 
الع�سكري الغازي يف خطر كامل بح�سب التقرير المريكي، 
ما اأ�س��هم يف تبني اأمريكا للخيارات ال�س��رتاتيجية القائمة 
على الت�س��در يف امل�س��هد بالنيابة عن ادواتها التي خ�سرت 
ال�س��هيوين  والكي��ان  والم��ارات  “ال�س��عودية  املعرك��ة 
لقي��ادة الع��دو ال�س��عودي ات��ت  المريكي��ة  ”الن�س��يحة 
يف خي��ارات منه��ا خي��ار التفتي��ت الجتماعي والع�س��كري 
وال�سيا�س��ي واجلغ��رايف اليمن��ي والرتويج ل��ه يف املنطقة 

كحرب اهلية فقد فيها الغزاة ال�سيطرة لكي تكون املخارج 
لدول العدوان مفتوحة لذلك ا�سعلت دول العدوان �سرارة 
ال�س��راع ب��ني مرتزقته��ا مع البق��اء على خيط امل�س��اركة 
ملواجه��ة اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية يف املقاب��ل واج��ه 
الرئي���س ال�س��هيد ال�س��ماد املتبن��ي له��ذه املواجه��ة عل��ى 
امل�س��رح ال�سيا�س��ي خي��ار الدفاع الوطن��ي الوحدوي على 
امل�ستوى الع�سكري وال�سعبي بغطاء �سيا�سي فاعل وطنياً 
وم��ن جانب فتح باب احل��وار التفاو�س��ي الوطني مع اي 
طرف حملي يرغب بالعودة حتت �س��عار مواجهة تق�س��يم 
الوط��ن وهذه تعد �س��ربة ا�س��تباقية للغزاة وم�س��روعهم 
مما جعل حتقيق التف��وق او حتى التوازن مقابل القدرات 
املت�س��ارعة يف التط��ور والتن��وع و الت��ي ميتلكه��ا اليم��ن 
وار�س-بح��ر  “ار�س-ار���س  البالي�س��تية  وال�س��واريخ 

وار�س-جو” التي بات ميتلكها اليمن .
كل ذل��ك بقي يف ظل التوقع��ات والرهانات حتى خرجت 
اأول��ى قدرات اليم��ن الذكية اإل��ى العلن من خ��ال عمليات 
اجلو بالي�ستية التي دمرت منظومة باك3 المريكية باملخا 
وم��اأرب وغريه��ا و التي اعُت��رت نقطة حت��وٍل يف احلرب 
ب��ني اليمن ودول حتال��ف العدوان لي�س فق��ط من الناحية 
ل من الدفاع اإلى الهجوم، بل اأي�س��اً من  العملي��ة اأي التحوُّ
ناحية اإدخال احل��رب الذكية معادلت ال�س��راع، وبالتايل 
�س��لب العدو قدراته البتكارية وعن�س��ر املفاجاأة وفر�س 

اليمن ا�سرتاتيجية اإدارة القّوة على امل�سرح ب�سكل دائم.

ر قواعد احلرب تغيُّ
وبع��د جرمية اغتيال الرئي�س ال�س��هيد ال�س��ماد انقلبت 
قواع��د احلرب وبات��ت اللتزامات الخاقي��ة ملغية بنظر 
اليم��ن لذلك ا�س��بحت املعرك��ة بقيادة رئي���س اجلمهورية 
.اأ. مهدي امل�س��اط تاأخذ م�س��ار انتقامي مت�سل�س��ل ووا�سع 

وهذا ما يحدث وجرى تنفيذه ب�س��ربات بالي�ستية �ساحقة 
ا�س��تهدف الريا���س وجن��ران وجي��زان اإل��ى جان��ب تنفيذ 
عمليات ع�س��كرية وا�س��عة ومثمرة بطبيعة احلال الو�سع 
القليمي ا�سبح مرتبط ارتباط م�سريي باحلرب الدفاعية 
اليمنية كون اليمن اأهّم ال�س��اع الثاثة يف �سراع املحور 
املقاوم �س��د املحور المريكي ال�س��هيوين ال�س��عودي لذلك 
برز الدور اليمني اليوم كاعب اقليمي موؤثر على م�س��توى 
ال�س��عوب العربي��ة وال�س��امية وعل��ى م�س��توى قي��ادة 
الدول ال�س��قيقة نظرا للقوا�سم امل�سرتكة يف الدين والهدف 
وامل�س��ري ب��ني حم��ور املقاوم��ة املتمث��ل باإيران و�س��وريا 
ولبنان واليمن وبقية اأحرار المتني العربية والإ�س��امية 
يف ظ��ل الهجم��ة ال�س��تعمارية الأمريكي��ة الأوروبية على 
حمور املقاومة، احلرب العدوانية �س��د اليمن اليوم زادت 
عنف ودموية على اليمن نظرا للت�سعيد الع�سكري الغازي 
والرتزاقي وخ�سو�ساً بال�ساحل الغربي يف حماوله لك�سر 
ارادة اليم��ن و�س��لبه ق��راره كون��ه ا�س��بح اأهم ال�س��اع 
الثاث��ة مبحور املقاومة باملنطقة وخ�سو�س��ا ان �س��عوب 
املنطق��ة بات��ت الي��وم تنظر لليم��ن كمنقذ للمح��ور املقاوم 
وكج��اد للنظامني ال�س��عودي والماراتي الداعمني للكيان 
ال�س��هيوين لذلك تعتر امريكا ترامب ك�سر اليمن وهزميته 
ه��و ا�س��قاط حم��ور املقاوم��ة لانف��راد ببقي��ة املح��ور يف 
املقابل ا�س��بح �س��مود اليمن وانت�س��اراته ترو�س ت�سحق 

املخططات المريكية باملنطقة.
ف��اإذا انت�س��ر اليم��ن يف املعركة وه��ذا امر حتم��ي باإذن 
اهلل فهو يعني انت�س��ار تاريخي لك لل�س��عوب احلّرة �س��د 
الهيمنة المريكية ومن هنا ي�سبح النت�سار اليمني رافعة 
ذهبية لعت��اء اليمن من�س��ة املنطقة كق��وة اقليمية فتية 
�ستتفرغ للمواجهة املبا�سرة �سد الكيان ال�سهيوين وكداعم 
رئي�س��ي وبا حدود لل�سعب الفل�س��طيني وق�سيته العادلة 

وهذا ما يرعب قادة الكيان ال�سهيوين.
وباخلت��ام لكل �س��يء ثمن ف��ان اراد بل��دًا ان يكون قوة 
اقليمي��ة او قوة عاملي��ة فيجب دفع الثم��ن الباه�س ومنها 
الت�س��حيات فلن يكون ق��ّوة بهذا احلج��م والتاأثري ال بعد 
حرب دامية �سد دول ترف�س ان يكون قّوة اقليمية وهذا ما 
يجري �سد اليمن حيث ترف�س ال�سعودية وامريكا والكيان 
ال�س��هيوين وحموره��م ان يك��ون ق��ّوة اقليمية ملا ي�س��كلها 
خط��ر كبري عليه��م يف امل�س��تقبل لذلك ي�س��نون حربا كونية 
�س��د اليمن لك��ي ل يكون ق��ّوة اقليمية ولكن �س��نكون قّوة 
اقليمية باإذن اهلل مهما بلغ الثمن فلي�ست ت�سحيات �سعوب 
ا�س��بحت دول قّوية اأكر ت�س��حية منا وا�س��د اقداما على 
ذل��ك ابدًا فنحن �س��عب الميان واحلكمة والباأ�س ال�س��ديد 
وحملة م�س��روع �سهادة حتى الن�س��ر والتمكني والتحقيق 

باإذن اهلل 

من ميادين الجهاد

ُيـــــــــدرك الـــيـــمـــنـــيـــون الـــــيـــــوں .. أن بـــلـــدهـــں أصــــبــــح قــــــــّوة إقــلــيــمــيــة هـــــل 
قيادة �سجاعة، ق��رار م�ستقل، قّوة ع�سكرية حمرتفة ومتنامية، ق��ّوة �سعبية واعية ومن�سبطة، 
موق��ع جغرايف ا�سرتاتيج��ي هام، اأهم الركائز التي تربز البلد كقّوة اقليمي��ة بزمن احلرب وهذه الركائز 

ميتلكه��ا اليم��ن بقوة  وبال مناف�س، لذلك ي�سن اإعالم العدو ال�سعودي والإماراتي وحمورهم حربًا اإعالمية 

ق��ذرة �سر�س��ة وا�سع��ة وحاقدة للتقليل من �س��اأن اليمن وتو�سيف��ه بانه بلد مطحون مدم��ر مفكك متخلف 

نفعي مرتهن لإيران، والغاية من هذه احلرب اخرتاق الوعي ال�سعبي اليمني من خالل خلق �سور ا�ست�سالم 

وت�س��اوؤم وبوؤ���س ل حدود لها لكي يعي�س ال�سعب اليمني يف حالة انهي��ار نف�سي ومعنوي واأن احلل لليمن هو 

اللجوء لهم كبلد مرتهن، ولكنهم ف�سلوا ف�سال ذريعا رغم م�ساركة قوى مينية ارتزاقية خ�سي�سة ورخي�سة 

يف هذا املجال من اجل املال وال�سبب تنامي الوعي ال�سعبي اليمني على امل�ستويني الوطني وال�سرتاتيجي.

ال�س��طورة احلّيه هوان جتد املقات��ل املجاهد املرابط ثابت 
يف موقع��ه .تتزحزح اجلب��ال ول يتزحزح املقات��ل من موقعه. 
رغم وح�س��ية الطريان الذي يق�س��ف من ع�س��رين الى خم�سني 
ال��ى مائة غ��ارة جوية على موق��ع واحد. ال�س��طورة ان جتد 
املقات��ل ي�س��ن هج��وم ب�س��احه ال�سخ�س��ي اأمام افتك ا�س��لحة 
القرن احلادي والع�س��رين او يدافع بكل اميان وثبات و�سابه 
ق��ل نظريه��ا رغ��م ان الط��ريان احلرب��ي واملروح��ي املتط��ور 
يط��ارده من مكان الى اخر وي�س��رب هذا الط��ريان البائ�س اي 
�س��يء يتح��رك عل��ى الر�س…ال�س��طورة ان ق��وات الغزاة 
واملرتزق��ة الريه ل تتحرك ول ت�س��ن هجوم ال بعد ان ي�س��ن 
الط��ريان احلرب��ي واجلوي غارات جوي��ة متهيديه عنيفة جدا 
وكب��ريه وباأع��داد ماأهوله جدا عل��ى مواقع اجلي���س واللجان 
يف حماولة من��ه اجبار جماهدي اجلي�س واللجان بالن�س��حاب 
او الرتاج��ع واف�س��اح املج��ال ام��ام ق��وات الغ��زاة واملرتزقة 
الري��ه الت��ي تريد ان تتقدم ورغم ذلك يف�س��ل الطريان ومن ثم 
تتق��دم القوات الغازية والرتزاقية فت�س��طدم باأ�س��ود امليدان 
.فتتكب��د ق��وات الغ��زو والرت��زاق اك��ر اخل�س��ائر الب�س��رية 
واللي��ه الت��ي مل تنفعه��م حت�س��يناتهم ول غطائه��م اجل��وي 
والبحري ول ا�س��لحتهم املتطورة… وم��ن هذا املنطلق نقول 
خل��ري اجناد الر���س وليوثه��ا احلامية لكل بن��ان وذرة تراب 
باليم��ن »يا �س��ادة يا قادة ي��ا جماهدين يف كل اأفج��اج اليمن يا 
رجال اجنبتكم المهات امل�س��رورة والباء املبهورة اأنتم خري 
الم��ة. اأنتم الرج��ال الذين خلدك��م القراآن باآياته ب��ان اميانكم 
را�س��خ وعقيدتكم �سلبه وقتالكم قتال حيدرة واخاقكم اخاق 

الر�سول العظم فاهلل دركم يا اعز النا�س وا�سرفهم
ايه��ا املجاهدي��ن رفاقكم �س��نعوا املاح��م فنالوا ال�س��هادة 
ب�س��رور الر�س��ى. انتم م�س��روع �س��هاده حّي ينب���س بالكرامة 
والعزة �س��رمت حديث العامل ول حتتاجون ل�س��هادة احد.. يا 
احياء ال�س��مائر يا تامذة ال�س��هيد القائد ورجال ال�سيد القائد 
رفعت��م الراية وحفرمت ا�س��م الوطن باأفق ال�س��ماء. اأنتم رجال 
اهلل باأر�س��ه. حملة راية عدله ايها الغيارى ان �سيحاتكم هزت 
عرو�س الظاملني واملجرمني وامل�س��تعمرين وا�س��راركم القوي 

اأمل لكل املظلومني و�س��مودكم فخر لكل ال�س��امدين واهلل اأكر 
زلزل��وا عر�س الغزاة املجرمني. رج��ال اهلل بامليدان اأنتم واأنتم 
ول �سواكم اأ�سودا الوغى وجبال ال�سر والة احلرب الوطنية 
العظم��ى كنتم ولزلتم .وعدمت ب�س��لخ الغزاة الظلمة الف�س��ده 
املرتزق��ة اخلون��ة فاأوفيت��م يا رج��ال الوعد ال�س��ادق. يا اأفتك 
حماربني على وجه الأر�س قلتم لغري اهلل ل نحني اجلباه فبكم 
نحرر الوطن ومن�س��ي للع��ا بيمن الميان و�س��يموت الغازي 
بغيظه وهزميته وحقده وبكم احلق يت�س��ر ال�س��ر و يتحقق 

الن�سر و اهلل معكم ونحن معكم والعاقبة لكم يا اأهل النخوة و 
الغرية والنجدة وال�س��هامة فاأنتم تيجان متّوجه على روؤو�سنا 
فخرا وعزا وجمدا لن يهزم اليمن وانتم رجاله. لن يركع وطناً 
وانتم ُحماته .لن ين�س��ى �س��عبكم العزيز ال�س��امد ت�سحياتكم 
وب�س��التكم واجنازاتكم ي��ا اأبنائ��ه الكرام ال��ررة .انتم العني 
ال�ساهرة وال�سيف ال�س��ارب والرمح القاتل والفر�سان الوثابة 
على ثغ��ور الوطن وبواطنه. ن�س��ركم اهلل اأعزك��م اهلل يا ليوث 

احلرب .�سام عليكم اأجل ال�سام

أسطورة زمن ومكان .. حّيرت العقول بأس املجاهدين
العسكرية واالستراتيجية لترجمتها...



القوة الصاروخية تدك اهدافا حيوية في جيزان و عسير بصواريخ بدر 1 البالستية.. 
ومن صحراء البقع إلى الساحل الغربي أيام دامية للمرتزقة و قتالهم باملئات

رصد بشائر النصر ليوم السبت 5-10 شعبان 1439هـ  الموافق 2018/4/26-21

ُك�ُسوَن} َها َيرحْ نحْ وا َباأحْ�َسَنا اإَِذا ُهم ِمّ ا اأََح�ُسّ {َفَلَمّ

• القتلى:
اجلهني مطر  – فوؤاد 

خراين ح�سن  �سلمان  – ح�سن 
– حمود حماد بن نافل الرا�سدي العمريي احلويطي

احلازمي حممد  – اإبراهيم 
وإصابة:

العنزي را�سي  – اأجمد 
العنزي الدهم�سي  العرافة  عبداهلل  – متعب 

العنزي حمد  – فهد  اجلليدي         بخيت  – نامي 
الهمامي يو�سف  – علي 

كم��ا اعرتف الع��دو الإماراتي مبقتل اأح��د جنوده بعد 
�س��اعات من ق�س��ف القوة ال�س��اروخية لقاعدة العند 

الع�سكرية ب�ساروخ بدر1

يس�مى  قائد ما  قيادات مرتزقة بينهم  مصرع 
الكتيبة اخلامسة بلواء النصر وتدمير 5 آليات 

ومصرع من على متنها بكمائن محكمة
و لتزال جبهات اجلوف ت�س��هد على ب�سالة ابطالنا و�س��جاعتهم وثباتهم وباأ�سهم 
فلم يهنوا ول تراجعوا بل وجهوا �س��ربات قا�سية ومنكلة وهاجموا مواقع املرتزقة 
وطهروا الكثري من املواقع من اأيدي عبيد اآل �سعود فخال الأيام املا�سية متكنوا من 
تدمري 3 اآليات ع�س��كرية للمنافقني وم�سرع من عليها اإثر كمني حمكم يف مديرية خب 
وال�سعف كما متكنوا اأي�ساُ من تفجري اآلية حمملة باملنافقني من قبل وحدة الهند�سة 
للجي�س واللجان ال�س��عبية وم�سرع كل من كان على متنها �سرق اخلليفني ولقي عدد 
من املنافقني م�س��رعهم واأ�سيب اآخرون اإثر تدمري اآلية حمملة بهم يف جبهة �سرين 

مبديرية خب وال�سعف بعبوة نا�سفة
كما لقي املنافق/ نا�س��ر احمد �سامل العوا�سي م�س��رعه بنريان اجلي�س واللجان 

ال�سعبية يف جبهة امل�سلوب
فيما لقي املنافق/ العقيد حممد املعزبي "قائد ما ي�س��مى الكتيبة اخلام�س��ة بلواء 

الن�سر" م�سرعه بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة �سرين

صاروخان بالس�تيان يضربان مدينة جيزان االقتصادية ومطار جيزان 
اإلقليمي وفشل ذريع للجيش السعودي في جبل اإلم بي سي

رحى اجليش واللجان تطحن املرتزقة
 في صحراء البقع وضربات موجعة للجيش السعودي غرب موقع السديس

الع��دوان  جرائ��م  عل��ى  ال��رد  �س��ياق  يف 
الق��وة  اأطلق��ت  ال�س��عودي  الأمريك��ي 
م��ن  بالي�س��تيني  �س��اروخني  ال�س��اروخية 
طراز بدر1 الأول كان يوم اجلمعة املا�س��ية 
2 رم�س��ان على مدين��ة جيزان القت�س��ادية 
وال�س��اروخ الث��اين ي��وم الثنني 5 رم�س��ان 
عل��ى مط��ار جي��زان وق��ال م�س��در يف الق��وة 
ال�س��اروخية اأن �س��اروخ ب��در1 البال�س��تي 
يتميز بدقته واإ�س��ابة هدفه بدق��ة عالية واأن 
جمي��ع الأه��داف الع�س��كرية والقت�س��ادية 
واحليوية يف جيزان ا�س��حبت هدفاً م�سروعاً 
الق��وة  اأن  يذك��ر  البال�س��تية.  ل�س��واريخنا 
ال�ساروخية �سّعدت من �سرباتها البال�ستية 
على امل��دن احلدودي��ة ال�س��عودية ويف اإطار 
العام البال�س��تي الذي اطلقه ال�سهيد الرئي�س 
�س��الح ال�س��ماد حي��ث ل مي��ر ي��وم دون اأن 

توج��ه القوة ال�س��اروخية �س��ربة بال�س��تية 
على هدف ا�سرتاتيجي يف املناطق احلدودية 

ويف عمق الكيان ال�سعودي.
كما �س��هدت الأيام املا�سية معارك بطولية 

نفذها اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية على 
جبل الإم بي �س��ي ال�س��عودي بجيزان انتهت 
اأبطالن��ا عل��ى املوق��ع الع�س��كري  ب�س��يطرة 
ال�س��عودي  الع��دو  ح��اول  فيم��ا  وتطه��ريه 

ا�س��تعادة املوقع بع��د �س��يطرة اأبطالنا عليه 
م�س��تعيناً مبرتزقت��ه ونفذ زحفاً فا�س��ا متكن 
اأبطالنا � بعون اهلل � من ك�س��ره ومل ي�س��تطيع 
الع��دو حتقي��ق اأي تقدم و�س��قط الع�س��رات 
م��ن جن��وده ومرتزقت��ه قتلى وجرح��ى. كما 
خ��ال  �س��عودية  ع�س��كرية  اآلي��ة  انفج��رت 
الت�س��دي للزحف على جبل اإم بي �س��ي.. كما 
�س��ن �س��اح الإ�س��ناد ال�س��اروخي واملدفعي 
ق�س��فا �س��اروخيا ومدفعي��ا ط��ال جتمع��ات 
اجلي�س ال�س��عودي يف الغاوية وقلل ال�س��يخ. 
و�سن �س��اح ال�سناد املدفعي ق�س��فا مدفعياً 
الط��وال  يف  للمنافق��ني  جتمع��ات  ا�س��تهدف 
ويف مرك��ز ال�س��منة و�س��مال موق��ع العبادية 
وجتمع��ات املنافق��ني يف احلث��رية بقذائ��ف 
املدفعية و�س��قوط خ�س��ائر مادية وب�سرية يف 

�سفوف اجلي�س ال�سعودي ومرتزقته

�س��هدت �س��حراء البق��ع خ��ال اليوم��ني املا�س��يني هزمية 
موجع��ة ملجاميع اخليان��ة والرتزاق حيث حاول��وا الزحف 
باجتاه القذاميل ولكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية كانوا 
لهم باملر�ساد فتمكنوا � بعون اهلل � من تلقينهم �سربات قا�سية 
وك�س��ر زحفه��م وردهم على اأعقابه��م يجرون اأذي��ال الهزمية 

واخليبة والعار بعد اأن لقي الع�سرات منهم م�سرعهم بينهم
 املنافق/ اإيهاب عبدالرقيب علي اأحمد املرزوح

 واملنافق/ علي حامت رجب امليدان الو�سابي
املنافق/ ه�سام حممد عبده ال�سلوي
املنافق/ نا�سر علي املهتدي املرادي

كما اأو�س��ح م�سدر ع�س��كري اأن جماهدي اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية متكنوا من ك�سر زحف ثاين ووا�سع ملرتزقة اجلي�س 

ال�سعودي على �سحراء البقع قبالة جنران.
م��ن مرتزقة  الع�س��كري: م�س��رع وجرح عدد  • امل�س��در 
اجلي�س ال�س��عودي خال ك�س��ر زحفه��م على �س��حراء البقع 

كما مت اإعطاب اآلية ع�سكرية �سعودية يف �سحراء البقع
ق�س��فاً  وال�س��اروخي  املدفع��ي  الإ�س��ناد  �س��اح  و�س��ن 
مدفعياً و�س��اروخياً ا�س��تهدف جتمعات للجنود ال�س��عوديني 
ومرتزقتهم يف موقعي املنارة و�س��لة وح�سن احلماد وموقع 
نهوقة كما مت ا�س��تهداف جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي 
قبال��ة منف��ذ اخل�س��راء بقذائ��ف املدفعية.. يذك��ر اأن اجلي�س 
ال�سعودي ومرتزقته تلقوا �سربات موجعة يف مواقعهم غرب 
موقع ال�س��دي�س حي��ث متكن اأبطالنا من تدمري طقم ع�س��كري 
�سعودي ب�ساروخ موجه وكذلك تدمري عربة �سعودي بعبوة 

نا�سفة.. ومن جهة اأخرى متكن اأبطالنا من اإعطاب معدل عيار 
12.7 للجي�س ال�سعودي يف موقع ال�سبكة بقذائف املدفعية.

كما متكن اأبطال وحدة القنا�س��ة م��ن قن�س مرتزقني غرب 
موقع ال�سدي�س.

• اإعتتام العتتدو ال�سعتتودي يعتترف 
 5 واإ�سابتتة  جنتتوده  متتن   4 مب�ستترع 
اآخريتتن بنتتران اجلي�تتش واللجتتان 
ال�سعبية يف جبهات ما وراء احلدود.

العدو يعترف:
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جبهة نجران:

جبهة تعز:

جبهة جيزان:
جبهة الجوف:

جبهة حجة:

إسقاط طائرة استطالع معادية بجبل النار بحرض
■ متكنت الدفاعات اجلوية التابعة للجي�س واللجان ال�س��عبية من اإ�س��قاط طائرة ا�س��تطاع 
للعدو يف حر�س.. وقال م�سدر ع�سكري اأن الدفاعات اجلوية التابعة للجي�س واللجان ال�سعبية 

متكنت من  اإ�سقاط طائرة ا�ستطاعية تابعة للعدوان يف جبل النار بحر�س

ت�س��هد جبهات تعز مبا فيها ال�س��احل الغربي 
عمليات بطولي��ة وثبات منقط��ع النظري لأبطال 
اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف مواجهة ت�س��عيد 
اإجرامي للغزاة ومرتزقتهم يف حماولة م�ستميته 
لل�س��يطرة على �سواحل اليمن ومياهها الإقليمي 
والتحكم بق��وت اليمنيني واأمنهم وا�س��تقرارهم 
اإل اأن ابط��ال اجلي���س واللجان ال�س��عبية كانوا 
لهم باملر�س��اد حيث ذكر ناط��ق اجلي�س اليمني 
العمي��د �س��رف لقم��ان ب��اأن تعزي��زات العدو مل 
تعد ت�س��كل ذات قيمة ع�س��كرية يف ظ��ل التكتيك 
الع�س��كري املحكم وال�س��يطرة الناري��ة الكاملة 
للجي���س واللج��ان على م�س��رح العملي��ات واأن 
تطه��ري ال�س��احل م��ن دن�س الغ��زاة ب��ات قريب 

املنال.. فخال الأيام املا�س��ية متكن اأبطالنا من 
تدم��ري اآلي��ة للمنافقني بعبوة نا�س��فة وم�س��رع 
م��ن كان على متنه��ا واإحراق مدرع��ة للمنافقني 

بقذيفة مدفعية يف جبهة ال�ساحل الغربي
ولق��ي القي��ادي املناف��ق/ ف��وزي حممد علي 
اجلي���س  بن��ريان  م�س��رعه  العام��ري  اأحم��د 
واللج��ان ال�س��عبية يف جبهة ال�س��احل الغربي.. 
فيم��ا لق��ي املنافق/ حممد قائد حمم��د الطويري 
م�س��رعه بن��ريان اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف 
جبه��ة الكدح��ة.. كم��ا متك��ن جماه��دو اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية من ك�س��ر زحف للمنافقني يف 
جبهة ال�ساحل الغربي وتكبيدهم خ�سائر فادحة 

يف الرواح والعتاد

فيم��ا متكن اأبطال وحدة القنا�س��ة من  قن�س 
2 م��ن املنافق��ني يف جبه��ة ع�س��يفرة.. وذكرت 
م�سادر ع�س��كرية اأن اجلي�س واللجان ال�سعبية 
وجه��وا �س��ربات قوي��ة ملجامي��ع املرتزق��ة يف 
جبهة ال�س��لو بتعز و�سقط منهم الع�سرات قتلى 
وجرحى وممن عرفت اأ�س��ماوؤهم من ال�س��رعى 

كًا من:
- املنافق/ حممد عبده علي ال�سلوي

- املنافق/ اأحمد هائل �سعيد عبده ال�سلوي 
- املنافق/ حمزة حممد عبدالعزيز ال�سلوي 

- املنافق/ عارف الطيب ال�سلوي
بن��ريان اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف جبهة 

ال�سلو

تصعيد العدو يتبخر 
في الساحل وأبطالنا ينكلون 

بالغزاة واملرتزقة وخسائر 
فادحة للمرتزقة في الصلو 

جبهة عسير:
■ �سربة بال�ستية على لواء الرادارات بخمي�س م�سيط و�سربة ميدانية للمرتزقة بجبهة 
علب وجهت القوة ال�س��اروخية يوم ال�سبت املا�س��ي 3 رم�سان �سربة بال�ستية ب�ساروخ 
بدر البال�س��تي على لواء الرادارات ال�س��عودي يف خمي�س م�س��يط.. كما لقي الع�س��رات من 
املرتزق��ة م�س��رعهم يف جبه��ة علب عرف منهم كا م��ن:           – القي��ادي املنافق/ فيا�س 

العرا�سي            – املنافق/ احمد عبداهلل ح�سن ال�سبل

جبهة البيضاء:
■ نفذ جماهدو اجلي�س واللجان عملية هجومية على مواقع املنافقني يف قيفة و�س��قوط 
قتلى وجرحى يف �س��فوفهم.. كما لقي املنافق/ جاراهلل ال�س��عنبي املرادي م�سرعه بنريان 
اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف جبهة قانية.. فيما لقي املنافق/ ف�س��ل علي حممد احلبجي 

احلميقاين م�سرعه بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة حبج
وحدة القنا�سة

ذكرت م�س��ادر ع�سكرية اأن وحدة القنا�سة متكنت يوم اجلمعة املا�سية 2 رم�سان من 
قن�س واإ�سابة13 منافقاً بعمليات قن�س يف جبهات تعز واجلوف و �سرواح

جبهة الضالع:
■ م�سرع املنافق/ عبداخلالق ن�سر علي قا�سم القا�سي

بنريان اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة مري�س

جبهة لحج:
■ م�سرع واإ�سابة اأعداد من املرتزقة خال ك�سر زحف لهم باجتاه طور الباحة

جبهة ميدي:
■ ق�سف مدفعي ي�ستهدف جتمعات للمنافقني �سمال �سحراء ميدي

■ مدفعية اجلي�س واللجان ال�س��عبية تدك جتمعات ملرتزقة اجلي�س ال�س��عودي �س��مال 
�سحراء ميدي



العدوان
جرائم الع�دوان بح�ق األبري�اء..جرائم

تزيد املجاهدين  عزمًا وصمودًا للتنكيل بالعدو ومنافقيه  
جرائم وانتهتتاكات يرتكبهتتا العتتدوان الأمريكتتي ال�سعتتودي بحق اأبنتتاء ال�سعب 
اليمنتتي اأغلب �سحاياها اأطفتتال ون�ساء، يف ظل �سمت وتواطتتوؤ دويل ب�سكل غر م�ستغرب 
لأنهتتم مرتهنون لل�سيطتتان الأكرب ت اأمريكا ت  وهتتذا يهون اأمام اأحرار اليمتتن من املجاهدين 
اإذا ما قارنتتاه  مبوقف من يتغنون با�سم الإ�سام والعروبة وحب الوطن واليمن، بينما هم 

يقفون يف �سف العدوان �سواء يف اجلبهات اأو ال�سكوت واخلنوع واجللو�ش مع اخلوالف.

ومتتع تزايد جرائم العدوان بحق اليمنيتتن، ويف مقابل ذللك يزداد ال�سعب قوة و�سمودا 
واندفاعا نحو مع�سكرات التدريب والتاأهيل واجلبهات للتنكيل بالغزاة ومنافقيهم.. ومن 
هنتتا نعمل يف �سحيفة احلقيقة على ر�سد ون�ستتر جرائم العدوان للمجاهدين يف اجلبهات 
ب�سكل اأ�سبوعي لتكون  عاما ودافعا قويا لرجال الرجال للتحرك يف مواجهة وردع العدو 

بكل �سدة وباأ�ش، والتنكيل بهم اأ�سد تنكيل بدون رحمه اأو �سفقة.      

وا�س��ل ط��ريان العدوان ال�س��عودي الأمريكي، �س��ن 
غارات��ه عل��ى حمافظ��ات اجلمهورية خملفا اأ�س��رارا 

مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
ففي �س��عدة �س��ن طريان العدوان غ��ارة على منطقة 

الأزهور مبديرية رازح احلدودية.
وا�ستهدف جي�س العدو ال�سعودي بق�سف �ساروخي 
ومدفع��ي مناطق متفرق��ة من مديري��ات منبه ورازح 

وباقم احلدوديات.
ويف حجة �سن طريان العدوان 18 غارة على مديريتي 

حر�س وميدي وغارة على مديرية عب�س.

اجلمعة: غارات العدوان ختلف أضرارًا 
مادية في املمتلكات العامة واخلاصة

السبت: طيران العدوان يواصل غاراته على محافظتي صعدة وصنعاء

 طيران العدوان يواصل استهداف الصيادين واملمتلكات العامة

ال�س��عودي  الع��دوان  ط��ريان  وا�س��ل 
الأمريكي، �س��ن غارات��ه على حمافظات 
اجلمهوري��ة خملف��ا اأ�س��رارا مادي��ة يف 

املمتلكات العامة واخلا�سة.

ففي �س��عدة �س��ن ط��ريان الع��دوان 4 
غ��ارات على مناطق متفرقة من مديرية 
باق��م احلدودية وغارتني على مع�س��كر 
كه��ان �س��رق املدين��ة، ومنطق��ة عاف 

مبديرية �سحار.
كما �س��ن غ��ارة عل��ى منطق��ة املختبية 
مبديرية جمز.. وا�ستهدف جي�س العدو 
ال�سعودي بق�س��ف �ساروخي ومدفعي 

رازح  مديري��ة  م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 
احلدودية.. ويف حمافظة �س��نعاء �س��ن 
طريان العدوان 3 غارات على منطقتي 

حملي واملدفون مبديرية نهم.

األحد: طيران العدوان يواصل شن غاراته على مختلف احملافظات
يوا�س��ل ط��ريان الع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي �س��ن غارات��ه عل��ى خمتل��ف 

املحافظات خملفا خ�سائر كبرية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
يف العا�سمة �سنعاء �سن طريان العدوان غارة على منطقة احلفا، ويف �سنعاء 

املحافظة �سن غارة �سرق مع�سكر ال�ستقبال بهمدان.
ويف �س��عدة �س��ن طريان العدوان ال�س��عودي الأمريكي 11 غ��ارة على مناطق 
متفرقة من مديرية كتاف، كما �سن غارتني على منطقة املهاذر مبديرية �سحار.

و�سهدت مناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح احلدوديتني ق�سفا �ساروخيا 
ومدفعيا �سعوديا.

ويف تعز �س��ن طريان العدوان 4 غارات على مديرية موزع.. اأما يف حجة ف�س��ن 
طريان العدوان 4 غارات على مديرية ميدي، ويف جنرن �سن غارتني على موقع 

الطلعة.

وا�س��ل طريان العدوان ال�س��عودي الأمريكي، �سن 
غارات��ه على حمافظات اجلمهورية خملفا اأ�س��رارا 

مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
ففي �س��عدة �س��ن طريان الع��دوان 5 غ��ارات على 

منطقة املهاذر مبديرية �سحار.

بق�س��ف  ال�س��عودي  الع��دو  جي���س  وا�س��تهدف 
�س��اروخي ومدفع��ي مناط��ق متفرقة م��ن مديرية 

منبه احلدودية.
ويف احلديدة ق�سفت بوارج العدوان ب�6 �سواريخ 

مزارع املواطنني يف منطقة العرج مبديرية باجل.

األربعاء: طيران العدوان يشن 
سلسلة غارات على عدة محافظات

 الثالثاء: استشهاد وإصابه 7 
أشخاص أغلبهم نساء وأطفال 

وا�س��ل ط��ريان العدوان ال�س��عودي الأمريكي، �س��ن 
غارات��ه عل��ى حمافظ��ات اجلمهوري��ة خملفا �س��هداء 
العام��ة  املمتل��كات  يف  مادي��ة  واأ�س��رارا  وجرح��ى 

واخلا�سة.
فف��ي �س��عدة ا�ست�س��هد 3 مواطنني وج��رح مواطنان 
ج��راء 3 غ��ارات �س��نها ط��ريان الع��دوان ا�س��تهدفت 

�سيارتني يف مديرية كتاف.
واأ�س��يبت 3 ن�س��اء بغارت��ني لط��ريان الع��دوان على 

منزل مواطن يف منطقة �سرواى مبديرية باقم.

وا�ستهدف جي�س العدو ال�سعودي بق�سف �ساروخي 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح ومديري��ة باق��م 
ومديري��ة منب��ه، م��ا اأدى اإل��ى اإ�س��ابة طف��ل بجروح 

ونوق عددا من املوا�سي يف منبه.
واأ�سيب مواطن من اأبناء مديرية رازح بنريان حر�س 

احلدود ال�سعودي.
ويف �س��عدة اأي�سا �سن طريان العدوان 5 غارات على 
منطق��ة اآل الزماح مبديرية باق��م، وغارة على منطقة 

بني معاذ مبديرية �سحار.

ال�س��عودي  الع��دوان  ط��ريان  وا�س��ل 
الأمريك��ي، �س��ن غارات��ه عل��ى ع��دد من 

�س��هداء  خملف��ا  اليمني��ة،  املحافظ��ات 
وجرح��ى واأ�س��رارا مادي��ة يف املمتلكات 

العامة واخلا�سة.
فف��ي حمافظة احلديدة ا�ست�س��هد �س��ياد 
واأ�س��يب اآخر وفق��دان 3 اإثر ا�س��تهداف 
الع��دوان لقاربه��م بالق��رب م��ن جزي��رة 
الطرفة، كما ا�س��تهدف ط��ريان العدوان 
قارب��اً اآخ��را بالقرب من جزي��رة الطرفة 
و�س��ط اأنب��اء ع��ن �س��قوط �س��حايا م��ن 

ال�سيادين.
ويف �سنعاء احرتقت اإحدى ناقات النفط 
اإث��ر غارة لط��ريان الع��دوان ا�س��تهدفت 

�سركة النفط يف منطقة ال�سباحة.
اأما يف حمافظة �س��عدة، فقد �س��ن طريان 
العدوان 12غارة على مناطق متفرقة من 

مديرية كتاف اإحداها على مديرية جمز، 
بالإ�سافة اإلى ق�سف �ساروخي ومدفعي 
�س��عودي ا�س��تهدف مناط��ق متفرقة من 
مديرية �س��دا ومنبه احلدوديتني ما اأدى 
اإل��ى وق��وع اأ�س��رار مادي��ة يف ممتل��كات 

املواطنني.
غ��ارات   9 الع��دوان  ط��ريان  �س��ن  كم��ا 
عل��ى مناط��ق متفرقة م��ن مديرية ميدي 
ط��ريان  األق��ى  كم��ا  حج��ة،  مبحافظ��ة 
العدوان قنبلة �س��وئية يف �سماء مديرية 

ال�ساهل بذات املحافظة.
ويف حمافظ��ة تعز �س��ن ط��ريان العدوان 

غارة على مديرية ال�سلو.
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- لتهتم��وا مب��ا يح��دث يف فل�س��طني واأنتم يف خ�س��م ح��رٍب كونيٍة 
اجرامي��ٍة عليكم تري��د اقتاعكم م��ن جذوركم واإبادتك��م عن بكرة 
اأبيكم ! - اأي اخاق متلكون لتت�س��امنوا مع �س��عٍب مل يتظاهر ولو 
مل��رة واحدة من اأجل اأطفالكم الذين يدفنون حتت انقا�س منازلهم 
وهم يف اأح�سان اأمهاتهم ! - اأي قيٍم تربيتم عليها لتنا�سروا ق�سية 
الفل�س��طينيني يف ح��ني ان نظامه��م ب��ارك العدوان عليك��م ومل تهز 
م�س��اعره جم��زرة واحدة م��ن اآلف املج��ازر التي طال��ت اأبناءكم 

ون�ساءكم !
- من اأي طينة اأنتم حتى يوؤملكم ما يحدث يف فل�سطني واأنتم يف اأمل 

اأ�سد منه واأنكى منذ اأربع �سنوات »!!
- ب��اأي طريق��ة تفكرون حتى ت�س��عروا بدمع��ة اأم مل ت�س��عر يوماً 

ب�سالت الدموع التي ان�سكبت من اأعينكم منذ بداية العدوان !
- مل��اذا تت�س��امنون مع اأنا���سٍ )رمبا معظمه��م (يظنونكم جمو�س 

ت�ستحقون املوت والهاك !
- كي��ف ا�س��تطعتم تنا�س��ي كل تلك الأم��ور املوؤملة وا�س��تمريتم يف 

موقفكم املنا�سر بقوة لفل�سطني واأهل فل�سطني !
- كل الب�سر يحقدون وينزعجون ويغ�سبون من الأ�سخا�س الذين 
ل ي��ردون اجلمي��ل ناهيك عن م��ن يقف يف �س��ف اأعدائه��م اإّل اأنتم 
تفعل��ون ما ميليه عليكم واجبكم الدين��ي والأخاقي والقيمي دون 
اأن تنتظروا من الآخرين حتى كلمة �سكر على هذا ال�سنيع ! ل�سك 

اأن هناك اأمرًا ما جعلكم بكل هذا النبل !
ل�سك انها ثقافة القراآن .. ثقافة الدين القومي الذي انتم عليه الذي 
يجعلكم تنا�س��رون املظلومني واإن ظلموك��م ! هذه الثقافة هي من 

جتعلكم ترون اأن فعلكم هذا واجب عليكم ولي�س ف�سًا و يجب ان 
يظل وي�س��تمر حتى ُت�س��تعاد الر�س واملقد�سات ويتحرر الن�سان 
من نري الحتال ال�س��هيوين ! هذه الثقافة الت��ي تقول لكم احذروا 
لتعتروا �س��نيعكم هذا ف�س��ًا منكم عليهم ! اأو �سنيعاً يجب رده 
لكم ! بل اأكر من ذلك تقول لكم اأنكم مازلتم مق�سرين جتاه فل�سطني 

وجتعلكم تتمنون اأن تكونوا معهم وتقاتلون اإلى جانبهم !
ه��ذه القي��م مل يعد لها وجود اإّل عند من هداه��م اهلل هدايًة حقيقيًة 

اإلى دينه القومي و�سريعته ال�سمحاء !
اإنكم بحق اأن�سار اهلل وجنده اأيها ال�سعب اليماين العظيم !

مقاالت

كتب/ حسن علي كرں * 
تدخ��ل احلرب اليمني��ة ، التي من الأ�س��ح 
و�س��فها باحل��رب الأهلي��ة �س��نتها الرابعة 
، فيم��ا حت��ى ه��ذه اللحظ��ة تعج��ز القوى 
املتحالف��ة بقيادة ال�س��عودية م��ن زحزحة 
ميلي�سيات اأن�سار اهلل احلوثيني من مكانهم 
او اإ�س��عاف اإميانه��م او قدراته��م القتالية 
، و بغ���س النظ��ر ع��ن ما يق��ال ان احلر�س 
الث��وري الإي��راين و م��ن ورائ��ه ح��زب اهلل 
 ، ي��زودان احلوثي��ني بالأ�س��لحة  اللبن��اين 
و تدريب��ات قتالي��ة ، لك��ن يبق��ى الإمي��ان 
بق�س��يتهم اأق��وى و اأعت��ى م��ن اي ق��درات 
�س��احية ، حتى و ان كانت اأ�س��لحة ذرية ، 
فاحلوثيون يقاتلون بب�س��الة واإميان ، فيما 
قوى التحالف يفتقرون الإميان او العقيدة 
القتالي��ة ، حي��ث يقاتل��ون يف اأر�س لي�س��ت 
اأر�س��هم ، وق�سية لي�س��ت ق�سيتهم ، ق�سية 
ملتب�س��ة ووهمي��ة ، و ح��رب ل تق��وم اإل��ى 
اإمي��ان ، ان الفيتنامي��ني رغم قل��ة عديدهم 
لكنه��م كان��وا يت�س��لحون ب�س��اح الإميان ، 
وهذا ما ن�سرهم على اأعتى قوة ا�ستعمارية 
ا�ستكبارية غا�سمة ، و لذلك خرج الأمريكان 
م��ن فيتن��ام مهزوم��ني ، تتبعه��م الذل��ة و 
اخل��ذلن ، و الآن فيتنام املوحدة و القوية 
و اأمري��كا املهزوم��ة ت�س��عى لر�س��اها ، و 
تر�سيخ العاقات القت�سادية و ال�سيا�سية 
معه��ا ، هكذا ه��و عار الهزمية الذي و�س��م 
ب��ه الأمري��كان ، و هك��ذا تاج الن�س��ر الذي 

و�سعه الفيتناميني على روؤو�سهم.
اإن احل��رب اليمنية ما كان له��ا ان حتدث ، 
و ل كان��ت هناك ق�س��ية او عدوان خارجي 
حتى يتجي�س اليمنيون ملحاربته ، فالق�سية 
كانت خافات �سيا�سية بني القوى املت�سظية 

، و ل��و كانت النوايا طيبة ، و اخلوف على 
الوط��ن و الر���س مل��ا اقت�س��ى الم��ر رفع 
م��ن  التدخ��ل  او  ال�س��تعانة  و   ، ال�س��اح 
الغرباء و الدخاء ، من هنا ن�ستطيع القول 
ان كل الق��وى اليمنية م��ن كل التحالفات و 
الح��زاب و القبائل و املذاهب و املعتقدات 
لو كانوا على ب�سرية بان العدوان خارجي 
يذرف��ون  ل  باليم��ن  املرتب�س��ني  ان  و   ،
الدموع الكاذبة من اجل حتريرهم او �سعياً 
لل�سام و ال�س��تقرار بني القوى ال�سيا�سية 
املتخا�س��مة ، وامنا �سي�س��تغلون �س��عفهم 
و ت�س��ظيهم من اج��ل تثبيت م�س��احلهم يف 
ار���س اليمن ، ول يهمه��م ان مات اليمنيون 
جوع��اً او مر�س��اً او قت��ا، فاليمن ب�س��ماله 
وجنوبه وج��زره وبح��ره وموانئه ونفطه 
وغ��ازه وذهب��ه وجبال��ه الغني��ة ، كل ذلك 
كان لديهم اهم من حرب عبثية ، لي�س��ت ال 
املزيد م��ن تكبيد ال�س��عب الوي��ات والفقر 
والمرا�س والت�سريد والتهجري خا�سة مع 
ما يعانيه من باء الفقر واجلهل والنق�سام 
…!! لق��د جاء و�س��يطان اأمميان املغربي 
جم��ال بن عم��ر و املوريت��اين ا�س��ماعيل بن 
ال�س��يخ احم��د ، و ها هو الثال��ث الريطاين 
ير�س��ل و�س��يطاً او مبعوثاً ، و لكن مل يف�سل 
ل��ن  و  مهمتهم��ا  يف  ال�س��ابقان  الو�س��يطان 
ينجح الو�س��يط الجنليزي ، و امنا الف�سل 
لليمني��ني اأنف�س��هم الذي��ن جعل��وا قراره��م 
خ��ارج وطنهم و خارج امل�س��لحة الوطنية 
، يف الكويت جاوؤوا و جل�س��وا ثاثة ا�س��هر 
ماكل��ني �س��اربني نامي��ني ، كان املوؤم��ل ان 
يخرجوا بكلمة �س��واء ، رغم كل الت�سهيات 
التي و�س��عتها احلكومة الكويتية ، و حيث 
ان قرارهم ي�س��در من خ��ارج وطنهم ، كان 
م��ن الطبيع��ي ينال الف�س��ل لق��اء الكويت ، 

رغ��م ان اللق��اء كان الفر�س��ة الذهبية حلل 
اخلاف��ات ، لك��ن الأط��راف الت��ي تتحك��م 
بالقرار اليمني ا�س��تكرت عل��ى الكويت ان 
تنج��ح يف �س��يافتها ، انه��م اأرادوا اف�س��ال 
اللق��اء لأنه��م اأرادوا اف�س��ال الكويت ، رغم 
ان الكوي��ت مل تك��ن طرفاً ل يف الو�س��اطة و 
ل و�سيطاً ، بقدر ما كانت مكانا لا�ست�سافة 
، هكذا احل�س��د و احلقد عندما ي�س��تبد على 

قلب اإن�سان … !!!
م��ن هنا نق��ول، و بقل��ب حمب، ل يت�س��ور 
اليمنيون ب�س��مالهم و جنوبهم و من اأن�سار 
اهلل او م��ا ي�س��مى بال�س��رعية او غريهم من 
الق��وى املوج��ودة عل��ى الر���س ان الذين 
جاوؤوا بقواهم القتالية جاوؤوا مل�س��اعدتكم 
او ج��اوؤوا م��ن اج��ل عمل خريي و ك�س��ب 
 ، اأخ��اق يف احل��روب  ف��ا   ، مر�س��اة اهلل 
ول هن��اك جن��ة او نار ، امن��ا هناك حتقيق 
احت��ال  ولع��ل   ، الر���س  عل��ى  مكا�س��ب 
المارات على اجلزيرة الرية و التاريخية 
اماراتي��ة،  اأر�س��اً  واعتباره��ا  �س��قطرى 
وال�س��عودية على �سل�س��لة اجلزر الواقعة 
يف البح��ر الأحمر كل ذلك لي���س ال دليًا ان 
للحروب ثمن ومكا�سب ، كان على اليمنيني 
ان ي�س��عوا يف احل�س��بان ان الق��وى الت��ي 
دخل��ت احل��رب لب��د ان تخرج بثم��ن ، ان 
حرب اليمن هزمية لكل اليمنيني ، ومك�سب 
للغرباء الذين �سيرتكون اليمن خراباً يباباً 
و�س��عب منهزم يفتك به اجلوع والمرا�س 
والنق�سام والت�س��ريد والنزوح ، ان اليمن 
يحتاج ع�سرات ال�س��نني لكي يلملم جراحه 
واآلم��ه ، و يح���س ان اخلطاأ خطيئة ، و ان 
الوط��ن ف��وق املبادئ ، و امل�س��الح الزائلة 

!!…
�سحفي كويتي#

إميان احلوثيني بقضيتهم أقوى من الســــــالح
 الــــــذري والتحالــــــف ال يقاتــــــل ألجــــــل اليمنيني

قضية األمة الكبرى في فكر الشهيد القائد
كتب/ علي الصنعانيأي قلوب متلكون !

تظاهرة مينية ت�س��امنا مع فل�س��طني على الرغ��م من كل ذلك ل 
ي��رتدد اليمنيون يف الوقوف ورفع كلم��ة احلق بوجه كل طغاة 
الع��امل واملنطق��ة عن��د كل حمطة توج��ب ذلك، فرى ال�س��عب 
اليمني ينزل اإلى ال�ساحات وامليادين معلنا ح�سوره اإلى جانب 
�س��عوب املنطقة والمة ون�سرة للق�س��ايا املحقة وعلى راأ�سها 
الق�س��ية الفل�س��طينية ورف�س كل املوؤام��رات واملخططات التي 
حتاك لت�س��فيتها واإنهاء حقوق ال�س��عب الفل�س��طينية والتنديد 
بالق��رارات المريكي��ة الت��ي اعت��رت القد�س املحتلة عا�س��مة 

لكيان العدو ونقلت ال�سفارة يف الكيان الغا�سب اإلى القد�س.

يد بيد مع فلسطني..
وبال�س��ياق، نظم��ت قب��ل اأي��ام يف العا�س��مة اليمني��ة �س��نعاء 
تظاهرة حا�س��دة ن�سرة للقد�س وفل�سطني، ورف�سا خلطوة نقل 
ال�س��فارة المريكية وتنديدا باجلرائم ال�سرائيلية التي ترتكب 
عل��ى حدود قط��اع غ��زة بح��ق الفل�س��طينيني املدني��ني العزل، 
حيث رفع��ت الأعام الفل�س��طينية واأحرقت الأع��ام المريكية 
والإ�سرائيلية، و�سدد امل�س��اركون على “وقوف ال�سعب اليمني 
ي��دا بي��د وكتفا بكت��ف م��ع ال�س��عب الفل�س��طيني واأن الق�س��ية 
الفل�س��طينية حا�س��رة يف وج��دان اأبن��اء ال�س��عب اليمني برغم 
الع��دوان اجلائر ال��ذي يتعر�س له اليمن من��ذ اأربعة اأعوام من 

قبل اأمريكا واإ�سرائيل واأعوانهم يف املنطقة”.
ه��ذه املواقف البطولية من ال�س��عب اليمن��ي تتاقى مع اجلهود 
الع�س��كرية الت��ي تقدمه��ا القي��ادة اليمنية يف اجلي���س واللجان 
ال�س��عبية ع��ر تخريج دورات ع�س��كرية حتت ا�س��م فل�س��طني 
والقد���س، ما يوؤكد ان الق��درات اليمنية يف خمتلف املجالت هي 
يف خدمة الق�س��ية الفل�س��طينية وان ال�س��اح هدفه ال�سا�س هو 
التوجه ل�س��در الع��دو الول لامة اي العدو ال�س��رائيلي، وما 
احلروب التي حتاول اإ�س��غال هذا ال�ساح كالعدوان ال�سعودي 
المريك��ي المارات��ي عل��ى اليمن �س��وى احد ال�س��اليب لإلهاء 
ال�س��عب اليمن��ي احل��ر عن ق�س��ية فل�س��طني وعن الع��دو الذي 
اغت�س��ب ار�س��ها، حيث يعتقد بع�س احلكام انه بهذه الطريقة 
ميك��ن اخ��راج اليم��ن م��ن احل�س��ور عل��ى ال�س��احة العربي��ة 

وال�س��امية، لكن ال��رد دائما يكون مينيا حكيم��ا وواعيا وثابتا 
يف �ساحات القتال و�ساحات ال�سيا�سة والن�سال، باأن اليمن مهما 
زادت جراحه ل ين�سغل عن ق�سايا اأهله واإخوته اأيا كانت هوية 

ال�سيوف التي تطعنه بالظهر �سعودية او اماراتية او غريها.

من يتمسك بفلسطني ومن يتآمر عليها؟
واحلقيق��ة ان ه��ذه املواق��ف اليمني��ة مقابل ما تقوم ب��ه انظمة 
اخلليج بحق الق�سية الفل�سطينية تظهر وجود انق�سام عامودي 
يف املنطق��ة ب��ني حم��ور ينتم��ي اإل��ى فل�س��طني وبني حم��ور باع 
فل�س��طني ويتاآم��ر عليها بكل الو�س��ائل املمكنة خدمة مل�س��احله 
ال�سيا�سية ومل�سالح امريكا و ”اإ�سرائيل”، ونف�س النظمة التي 
تبي��ع فل�س��طني اليوم هي نف�س��ها الت��ي توا�س��لها عدوانها على 
اليم��ن منذ اآذار/مار�س من الع��ام 2015 دون اي رادع اخاقي 
او قان��وين عل��ى الرغ��م م��ن كل النته��اكات الت��ي ارتكبت بحق 

خمتلف فئات ال�سعب اليمني.
وبه��ذا املعن��ى حت��دث المني الع��ام حلزب اهلل ال�س��يد ح�س��ن 
ن�س��ر اهلل عن ال�س��عب اليمن��ي يف ذكرى يوم القد���س العاملي يف 
�س��هر رم�سان املا�س��ي حيث قال “هذا ال�سعب مل يرتك الق�سية 
الفل�س��طينية رغ��م كل �س��يء.. مئ��ات الآلف م��ن كل ال�س��رائح 
وحتت املخاطر بالق�س��ف والقتل يتظاهروا.. يكفي هذا امل�سهد 
لنوؤك��د الف�س��ل المريكي ال�س��رائيلي ال�س��عودي يف اليمن وان 
ال�س��عب اليمني يوؤكد انه مل ولن يتخلى عن فل�س��طني والق�سية 

الفل�سطينية”.
وللتذك��ري ف��اإن ال�س��عب البحريني ي�س��ري على نف���س املنوال يف 
ن�س��رة فل�س��طني وق�س��يتها دون كلل او ملل، وبنف�س اخلطاب 
حت��دث ال�س��يد ن�س��ر اهلل ع��ن ال�س��عب البحرين��ي حي��ث ق��ال 
“يف البحري��ن اي�س��ا يخرج ال�س��عب ليتظاهر ن�س��رة لل�س��عب 
الفل�س��طيني ومع ذلك تخرج قوات نظ��ام اآل خليفة لتطلق النار 
على النا�س ومتنع الت�سامن والتاأييد لفل�سطني”، وهذا ما يوؤكد 
ان �س��عوب املنطقة هي �س��عوب حية حرة واعية تعرف من هو 
عدوه��ا وما هي هم��وم اأمته��ا ول تتاأخر عن الن�س��رة والإقدام 

مهما تعاظمت التهديدات واملخاطر.

الشعب اليمني رغں اجلراح.. فلسطني قضيتنا
كــــــــتــــــــب/ذوالــــــــفــــــــقــــــــار ضــــــــــاهــــــــــر- كـــــــــــــاتـــــــــــــب لـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي

يع��اين ال�سعب اليمني من حرب جائرة ت�سن عليه منذ ما يزيد عن الثالث �سنوات، 
بالإ�ساف��ة اإلى احل�سار الظ��امل، مع كل ما يرتتب على ذلك من معاناة اإن�سانية و�سحية 
�سعب��ة ادت اإل��ى فقدان الكثري م��ن املقوم��ات ال�سا�سية للحي��اة الطبيعي��ة وال�سليمة، 
و�ساهم��ت بتدمري الكثري من البن��ى التحتية للدولة املدنية يف اليمن وانت�سرت املجاعة 
والوبئ��ة والأمرا���س عل��ى نط��اق وا�سع غري م�سب��وق يف الع��امل باع��رتاف العديد من 

املنظمات الممية والدولية واحلقوقية.

كتب /وسام الكبسي
ملا متر به الق�سية الفل�سطينية يف منعطف 
خطري يهدد الوجود بعد جرف وم�سادرة 
الهوية الفل�س��طينية، وا�س��بحت ق�س��ية 
للمتاجرة ل��دى كثري من زعم��اء العرب، 
وامت�سا�س لغ�س��ب ال�سعوب يف مراحل 
�س��ابقة، ويف وقتن��ا هذا يت�س��ابق احلكام 
لك�س��ب ود الأمريكيني باعرتافهم بالكيان 
التطبي��ع  اإل��ى  و�س��ول  الإ�س��رائيلي، 
وعل��ى  الغا�س��ب،  الكي��ان  م��ع  العلن��ي 
راأ�س��هم مهافي��ف جن��د ،حيث ق��ام حممد 
بن �سلمان بتد�س��ني العاقات العلنية مع 
الكي��ان ال�س��هيوين بت�س��ريح مف��اده) ان 
م�س��الح ال�س��عودية ه��ي مع اإ�س��رائيل ( 
ومنه��ا ما يقوم به جنود الحتال بالقمع 
املتظاهرين بذكرى يوم العودة و�س��ول 
اإلى قتل وجرح الع�سرات من املتظاهرين 
فه��م �س��ركاء يف �س��فك ال��دم الفل�س��طيني 
والدم العربي املقاوم، اإذ مل يعد نظام اآل 
�س��لول يطيق حتمل حتى جمرد م�س��رية 
ذكرى ،وهذا كل��ه يف ان يتم تتويجه ملكاً 
على جند ،وكاأنهم يعدونه باإمارة الري.

مل يك��ن م��ا يج��ري يف اليم��ن مبع��زل عن 
احداث املنطقة لأنها من خطط ال�س��يطان 
ال  ال�س��ت  تك��ن احل��روب  الأك��ر، ومل 

خوفا من �سبح امل�س��تقبل الذي ينتظرهم 
،وم��ا كان قتله��م لل�س��هيد القائد ح�س��ني 
ب��در الدين احلوثي ال لأن��ه تبنى توعية 
النا���س وتعري��ف النا���س باهلل �س��بحانه 
وتعال��ى ومن ثم تعريفه��م كيف يتولونه 
�س��بحانه ،ومم��ن يت��روؤون م��ن خ��ال 

القراآن الكرمي .
ولهذا فقد عا�س ال�سهيد القائد حياة المه 
بكلها ،وكله اأمل على اأمة تنتهك مقد�ساتها 
تعي�س يف حالة من الذلة والرتهان وعلى 
اأيدي من �س��ربت عليهم الذلة وامل�سكنة، 
يف الوق��ت ال��ذي اأراد لهم اهلل حياة العزة 

والكرامة اإن هم قاموا مب�سوؤولياتهم.
مب��ا  كث��ريا  القائ��د  ال�س��هيد  ت��اأمل  لق��د 
تعي�س��ه الأمة من الذلة واله��وان والقهر 
وال�س��تبداد على اأيدي اعدئها وقد كانت 
معاناة ال�س��عب املظلوم يف فل�سطني على 
اأي��دي اليهود واملوؤام��رات اليهودية على 
القد�س وبقية املقد�سات من اأهم اأولوياته 

واهتماماته
لقد تناول ال�س��يد ح�س��ني -ر�س��وان اهلل 
علي��ه- م��ا يج��ري يف فل�س��طني م��ن عدة 

جوانب نو�سحها باخت�سار �سديد :
املنطق��ة  ل�س��عوب  ا�ستنها�س��ه   -1
له��م  ،را�س��ما  امل�س��وؤولية  وحتميله��ا 
مام��ح التح��رك كونه��ا املعني��ة الأول��ى 
بع��د تواط��وؤ الزعم��اء واحلكوم��ات م��ع 

اع��داء الم��ة ،فعل��ى ال�س��عوب ان تقوم 
بالأعمال املتاحة كاملظاهرات واملقاطعة 
القت�سادية وغريها من الو�سائل فالتفرج 
على ال�س��عب الفل�سطيني وهو يظلم ذنب 
كبري عل��ى الم��ة واأنها املت�س��ررة وكما 
قال يف حما�س��رة )يوم القد�س العاملي(: 
ال�سعوب هي التي تلحقها الذلة والإهانة 
،ال�س��عوب هي ال�س��حية ،وم��امل تتوجه 
ال�س��عوب نف�س��ها اإلى ان تهتم بق�س��يتها 
،وتتع��رف عل��ى اأعدائه��ا، وتعرف احلل 
واملخ��رج م��ن م�س��كلتها وم�س��يبتها فا 
تتوق��ع �س��يئا اآخ��ر م��ن زعمائه��ا او من 

غريهم(.
ق�س��ية  القد���س  اأن  عل��ى  2-تاأكي��ده 
الم��ة الكرى ولي�س��ت ق�س��ية ال�س��عب 

الفل�سطيني وحده .
القد���س  حما�س��رة)يوم  يف  قال��ه  ومم��ا 
العاملي (:ق�س��ية اإ�س��رائيل لي�ست ق�سية 
تخ�س الفل�س��طينيني، اإنها ق�سية تخ�س 
اع��رتف  ل��و  ،حت��ى  جميع��ا  امل�س��لمني 

الفل�سطينيون انف�سهم باإ�سرائيل(
3-وقد اأ�س��ار ال�س��يد ح�س��ني- ر�س��وان 
اهلل عليه-ان ما حدث يف فل�س��طني نتيجة 
ب�س��كل  الع��رب  م��ن  للتفري��ط  طبيعي��ة 
عام وم��ن الفل�س��طينيني ب�س��كل خا�س..
)الفل�س��طينيون كان��وا يبيع��ون منازلهم 

ويبيعون ارا�سيهم(.
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اعت��رت �س��حيفة اأملانية اندف��اع الإمارات 
ومتاهي نظامها مع القيم الأمريكية ان�ساخ 

عن الهوية العربية والإ�سامية.
“دول��ة  اأن  “فيل��ت”  �س��حيفة  واأ�س��افت 

الإم��ارات تنازل��ت يف الوق��ت الراه��ن ع��ن 
هويته��ا الأ�س��لية مقاب��ل ال��راء الفاح�س، 
بعد اأن تخل�ست من كل القيود التي يفر�سها 
الدي��ن الإ�س��امي، فعل��ى �س��بيل الذك��ر ل 

احل�س��ر، ُي�س��مح لل�س��ائحات القادمات من 
ال��دول الغربي��ة بارت��داء ما يحل��و لهن من 
املاب�س، كما اأن �سرب الكحول متاح يف كافة 
الأماكن واملنتجعات ال�س��ياحية، بالإ�سافة 
اإل��ى ذل��ك، ي�س��تطيع العم��ال امل�س��يحيون 
الديني��ة  �س��عائرهم  ممار�س��ة  والهندو���س 

اخلا�سة يف الكنائ�س واملعابد”.
ب��اأن”  تقريره��ا  يف  ال�س��حيفة  ونوه��ت 
الإم��ارات لي�س��ت مت�س��احمة ب�س��كل كب��ري 
كم��ا يعتق��د الكث��ريون، وخ��ري دلي��ل عل��ى 
ذلك العديد من الن�س��اء الأوروبيات الاتي 
يقبع��ن يف ال�س��جن لأ�س��هر طويل��ة ج��راء 
اإباغهن عن تعر�سهن لاغت�ساب يف الباد؛ 
نظ��را لأن ال�س��لطات الإماراتي��ة ل جت��رم 
الغت�س��اب، اأم��ا اإم��ارة ال�س��ارقة، فتحظر 
�س��رب الكحول وهي تعد من اأ�سد الإمارات 

حتفظا”.

اإلى  واأك��دت اأن” ح��كام الإم��ارات مييلون 
تبن��ي املعامل الثقافي��ة الأجنبية نظرا لأنها 
تفتقر للثقافة املحلية وللمعامل احل�سارية، 
وت�ستقطب هذه الدولة ال�سياح ملا ت�سمه من 
ماهي ومنتجعات رائعة، على غرار منتزه 

بارك�س بوليوود دبي ومنتزه لبيتا”.
وك�سفت ال�سحيفة يف التقرير، الذي ت�ساءلت 
كي��ف فق��دت الإم��ارات العربي��ة املتح��دة 
طابعها العربي الإ�س��امي ب�س��بب ا�سترياد 
املعامل الثقافية واليد العاملة الأجنبية، اأن 
الإمارات دولة دون هوية، خا�سة اأن ن�سبة 
�س��كانها الأ�س��ليني ل تتج��اوز 12 باملائ��ة، 
فيم��ا ينحدر بقية ال�س��كان م��ن دول جنوب 
اآ�س��يا واأوروبا. ول ت�س��تورد الإمارات اليد 
العاملة الأجنبية فح�س��ب، بل �س��ملت هذه 
الظاهرة اأي�س��ا املعامل الثقافي��ة، التي تعد 

القبلة املف�سلة بالن�سبة لل�سياح.

يف الوق��ت ال��ذي ل ميتل��ك في��ه مرتزق��ة الريا���س مفاتي��ح 
الفن��ادق التي �س��ربت عليهم من قبل دول الع��دوان يتبادل 
النظ��ام الإمارات��ي وال�س��عودي ال��دور يف حتري��ر �س��كوك 
البيع وال�سراء لاأرا�سي اليمنية جهارا نهارا دون ان يكون 
له��وؤلء الأحذي��ة اأي دورا يذك��ر ع��دا الغ�س��ل على م�س��رح 

امل�سافحة العلني و بعد النتهاء طبعاً.
وكم��ا هي الإم��ارات التي عملت على مدى العقود املا�س��ية 
يف التدمري املمنهج للموانىء وال�س��واطىء اليمنية اما عر 
ال�س��فقات ال�س��رية مع الأنظمة العميلة الهالكة او من خال 
ا�س��تهدافها ب�سكل مبا�س��ر وتدمريها كما فعلت وتفعل اثناء 
هذا العدوان الغا�س��م ، ال�س��عودية التي �س��لت وعلى مدى 
اع��وام تبح��ث ع��ن طريق بح��ري يربطه��ا بالبح��ر العربي 
واملحي��ط الهندي متد يدها هذا املرة وب�س��كل علني عر ما 
�س��مته ” و�س��اطة ته��دف الى انه��اء التوتر ” لنق��ل القوات 
الماراتية من اجلزي��رة بعد اعتبار حكومة الفنادق وجود 
القوات الغازية “عما عدوانيا” يف اجلزيرة ومرغوبا به يف 

باقي اجلنوب ..!
يف جدي��د عملي��ات _التغي��ري الدميوغ��رايف_ التي تق��وم بها 
قوات الحتال الإماراتي يف جزيرة �سقطرى اليمنية ب�سكل 
خا�س واجلنوب ب�س��كل عام ، اوردت �سحيفة ميدل اي�ست 
اأي الريطانية وحتت عنوان ” ان�سحاب القوات الإماراتية 
من �سقطرى اليمنية مبوجب �سفقة �سعودية” تقريرا اأكدت 

فيه ان قوات الغزو الإماراتية التي قامت بن�سر قواتها لأول 
م��رة يف �س��قطرى يف نهاية اأبريل و عملت على ان�س��اء قوات 

موالية لها باملئات منذ ذلك احلني.
بالن�س��حاب واأك��دت ال�س��حيفة اأن الإمارات  ب��داأت 
غ��ادرت  حي��ث  اجلزي��رة  م��ن 
ث��اث طائ��رات اإماراتي��ة يوم 
اخلمي���س بق��وات ومعداته��ا 

ح�س��ب م��ا اأوردت��ه وكال��ة 
اأندلو.

ج��اء  ذل��ك  اأن  م�س��يفة 
مبوج��ب �س��فقة ابرمتها 
م��ع القوات ال�س��عودية 
با�س��تبدال  تق�س��ي 
الماراتي��ة  الق��وات 
بق��وات  الغازي��ة 

غازية �سعودية بح�سب التفاقية، 
والذي��ن �س��يقومون بدوره��م بتدري��ب ق��وات الأم��ن 

اليمني��ة وي�س��مح له��م بت�س��غيل مط��ار اجلزي��رة وامليناء. 
كما و�ست�س��من اململكة العربية ال�س��عودية اإم��دادات املياه 

والكهرباء يف �سقطرى، وفقا لل�سفقة.
ووفق��ا لل�س��حيفة ف��اإن ال�س��فري ال�س��عودي يف اليمن حممد 
اجلابر و�س��ل اإلى اجلزيرة يوم الثنني يف زيارة ت�س��تغرق 

اأربعة اأيام يف اإطار حمادثات بو�س��اطة م��ن الريا�س لإنهاء 
اخلاف . حد زعمها.

كما ا�س��ارت ال�س��حيفة الى موقع اجلزيرة ال�س��رتاتيجي 
ال��ذي يطل عل��ى خمرج طريق �س��حن مزدحم ي�س��رف على 
خ��ط التجارة العاملية ال��ذي ميتد من البحر املتو�س��ط اإلى 
املحيط الهندي ، بالإ�س��افة الى اأهميته العاملية 
وال��ذي  البيولوج��ي  للتن��وع 
ي�س��ار اإلي��ه اأحيانا با�س��م 
يف   Galapagos“

املحيط الهندي”
تف��وق  الت��ي  اجلزي��رة 
ممال��ك  بع���س  م�س��احتها 
اخللي��ج وتع��ج بتن��وع بيئي 
عاملي وت�سيطر على اهم مراكز 
املاح��ة الدولي��ة تعر�س��ت الى 
تغي��ري دميوغرايف ب�س��ع على يد 
الق��وات الغازي��ة الت��ي مل تكتف��ي 

م��ة  قا قواعد ع�س��كرية لها بل قامت باإزالة باإ
معاملها ال�س��يلة يف �سابقة مل ي�س��هد لها التاريخ مثيل غدت 
اليوم �س��احة لل�س��راع ب��ني الدوات المريكي��ة الطامعة و 
املتناف�س��ة عل��ى املرك��ز الول يف تنفيذ الأجن��دة المريكية 

املدمرة .

متابعات صحفية

صحيفة )elpais( اإلسبانية: بسبب عدوانها على 
اليمن.. السعودية أكبر مستورد للسالح اإلسباني

اأكدت �س��حيفة )elpais( الإ�سبانية اأن ال�س��عودية اأ�سبحت اأكر عميل لإ�سبانيا يف �سراء 
الأ�س��لحة، وبلغت �سفقات الأ�سلحة التي اأبرمتها خال العام املا�سي 270.2 مليون يورو، 
اأي بزيادة قدرها 133% عن عام 2016. ولفتت اإلى اأنه بالن�سبة للدول التي ا�سرتت اأ�سلحة 
من اإ�س��بانيا، من خارج الحتاد الأوروبي، حّلت ال�س��عودية حمل م�سر ب�سفتها اأكر عميل 
لإ�سبانيا يف العام املا�سي، وح�سلت الريا�س على طائرات حاملة وطائرات من دون طيار، 
وقط��ع غي��ار، وقذائ��ف هاون، واأك��ر من ذلك.. ذك��رت ال�س��حيفة: »منذ اأن �س��ّنت اململكة 
العربية ال�س��عودية عملياتها الع�س��كرية يف اليمن يف عام 2015، ت�س��اعفت م�س��رتياتها من 
الذخرية الإ�س��بانية ثاث مرات تقريباً؛ حيث ارتفعت من 34.7 مليون يورو يف عام 2016 
اإلى 90.1 مليون يورو يف عام 2017«.. وقالت احلكومة الإ�سبانية: »اإن جميع الرتاخي�س 
املتعلقة بالذخرية للريا�س جاءت مع �س��هادات امل�س��تخدم النهائي التي حتتوي على بنود 

�سارمة متنع اإعادة الت�سدير وا�ستخدامها خارج الأرا�سي الوطنية«.
ولفتت ال�سحيفة اإلى اأن املنظمات احلقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، و«اأوك�سفام 
اإنرتمون«، ومنظمة ال�سام الأخ�سر، توؤكد اأنه ل توجد مراقبة منا�سبة لا�ستخدام النهائي 
لهذه الأ�س��لحة. وعن مبيعات اإ�س��بانيا يف ال�س��رق الأو�سط، تقول ال�س��حيفة اإن العراق هو 
عميل رئي�س��ي اآخر، تليه دولة الإمارات.. واأو�س��حت اأن اإ�س��بانيا تتفّوق -للعام الثاين على 
التوايل- يف بيع الأ�س��لحة للعام؛ حيث حّطمت الرقم اخلا�س ببيع معدات ع�س��كرية بقيمة 
4.3 ملي��ار يورو يف العام املا�س��ي 2017، بزيادة قدرها 7.3% ع��ن عام 2016. وذكرت اأن 
ه��ذا الرتفاع ميث��ل جزءًا من الزيادة العاملية يف عمليات نقل الأ�س��لحة التي بداأت يف اأوائل 
العق��د الأول م��ن الق��رن احلايل، وفق��اً لتقرير �س��ادر عن معهد �س��توكهومل ال��دويل لأبحاث 

ال�سام، مما جعلها �سابع اأكر م�سّدر لاأ�سلحة يف العام املا�سي.

صــحــيــفــة »فــيــلــت« األملـــانـــيـــة: اإلمـــــــارات لـــم تــعــد عــربــيــة وال إســالمــيــة

وول ستريت جورنال: صفقات جتارية فاسدة كانت دليل محمد بن سلمان جلمع الثروة

لقناة “بي بي اس” األمريكية عن وزير داخلية حتالف العدوان: اإلمارات حتتل عدن وال نستطيع دخولها دون إذن منها

مـــيـــدل ايـــســـت أي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: مــــن قــبــضــة اإلمــــــــــارات إلـــــى كــــف الـــســـعـــوديـــة.. 
جـــــــزيـــــــرة ســـــقـــــطـــــرى الــــيــــمــــنــــيــــة ســــــاحــــــة صــــــــــــراع ملـــــطـــــامـــــع الــــــــــــــدول الـــــــغـــــــازيـــــــة !

اكدت �سحيفة “وول �سرتيت جورنال” ح�سولها 
على ع�س��رات الوثائق التي توؤكد تورط عائلة ال 
�سعود ب�سفقات �سرقة وف�ساد كبرية، منوهة الى 
اأن ويل العه��د ال�س��عودي حممد بن �س��لمان الذي 
يدعي حماربة الف�س��اد يف باده متورط �سخ�س��يا 

ب�سفقات جتارية فا�سدة.
واأك��دت ال�س��حيفة اأن حممد بن �س��لمان ا�س��تغل 
منا�س��به ليح�سل على منافع مادية هائلة خا�سة 
به وباأفراد اأ�س��رته، م�سيفة اأن اأ�سقاء ابن �سلمان 

راكموا املليارات جراء ا�ستغال منا�سبهم.
وقال��ت ال�س��حيفة اأن عائلة بن �س��لمان ح�س��لت 
على ع�س��رات املاي��ني من الدولرات من �س��فقة 
ايربا���س عام 2015 الذي قادها ويل العهد احلايل 

حمم��د ب��ن �س��لمان، واأك��دت ان الأرب��اح التي مت 
جنيه��ا م��ن هذه ال�س��فقة مت حتويلها الى �س��ركة 
ميلكه��ا �س��قيق ويل العهد احلايل الأم��ري تركي بن 

�سلمان.
وامتنع متحدث با�س��م �س��ركة ايربا�س ومتحدث 
با�سم ال�سفارة ال�سعودية يف وا�سنطن عن التعليق 
التقرير اجلديد لل�س��حيفة وتو�س��يح التعامات 
املالية لويل العهد ال�س��عودي.. واأكدت ال�سحيفة 
اخلا�س��ة  التجاري��ة  العم��ال  ب��ني  اخلل��ط  اأن 
والعم��ال احلكومي��ة مازال عن�س��را اأ�سا�س��يا يف 
تعامات النظام ال�سعودية مع �سركائه التجاريني 
عل��ى الرغم م��ن ادع��اء ويل العهد ال�س��عودي انه 

يقود حملة ملكافحة الف�ساد يف باده.

يف الوقت الذي ي�سّرُح الفارُّ هادي من مقرِّ 
احتج��ازه بالريا�س اأن حتاُل��َف العدوان 
الإي��راين  »املَُخّط��ط  و�س��فه  م��ا  اأف�س��ل 
بحكومت��ه  امل�س��وؤولون  كان  اليم��ن«  يف 
ال�س��عودي  النظاَم��ني  اأن  يوؤّك���دون 
والإمارات��ي يعم��ان عل��ى تق�س��يم اليمن 
واأن ع��دن واملحافظ��ات اجلنوبية واقعة 

حتت الحتال الإماراتي.
وزي��ر  املي�س��ري  اأحم��د  املدع��و  وق��ال 
الداخلي��ة بحكومة املرتِزق��ة اإن حكومته 
ل متلك اأية �س��لطة حتى اأن م�ساألة دخوله 
وخروج��ه من عدن حتت��اج لإذن من قبل 

الحتال الإماراتي.

واأ�س��اف املي�س��ري يف مقابل��ة م��ع قناة 
BBS الأمريكي��ة اإن��ه ووزراء حكومة 
اأَوحْ  الدخ��ول  ي�س��تطيعون  ل  املرتِزق��ة 
اخلروج من عدن اإل باإذن من الإماراتيني 
ال�س��لطة  اأ�س��حاب  اأنه��م  اأّك���د  الذي��ن 
الوحي��دة واملطلق��ة يف املحافظة.. واأكد 
املي�س��ري اأن املوان��ئ واملناف��ذ الري��ة 
وال�س��جون ال�س��رية وغ��ري ال�س��رية يف 
ع��دن واملحافظ��ات اجلنوبية خا�س��عة 
عملي��ات  وكذل��ك  الإمارات��ي  لاحت��ال 
الق�س��ري لآلف  العتق��الت والخف��اء 
املواطن��ني.. واكتف��ى املدعو املي�س��ري 
بالتهدي��د باأنه �س��يعقد موؤمترًا �س��حفياً 

لك�س��ف ُك�ّل هذه التفا�س��يل لكن��ه قال اإن 
ذل��ك املوؤمتر لن ينعقد حالي��اً ومل يحدد 

موعدًا لذلك.
اأم��ا �س��فري الف��ار هادي ل��دى اليون�س��كو 
املدع��و اأحم��د ال�س��ياد فقال اأم���س الأول 
يف مقابلة مع قن��اة اجلزيرة القطرية: اإن 
هن��اك تناغماً ب��ني ال�س��عودية والإمارات 
وتوجه��اً خفي��اً لتجزئة اليمن.. واأ�س��اف 
اأن احلرب الت��ي يقوُدها حتالف العدوان 
باتت عبثية ول بد اأن تتوقف م�س��ريًا اإلى 
اأن��ه ل خاَف ب��ني ال�س��عودية والإمارات 
كما ي�س��اع موؤّك���دًا اأنهما تدعمان تق�س��يم 

اليمن وانف�سال اجلنوب.

اجلزيرة القطرية: سفير هادي لدى اليونسكو يكشف 
عن توّجه سعودي إماراتي خفي لتجزئة اليمن !

الــســودان  تغري  :السعودية  السودانية  التالي«  »الــيــوم  صحيفة 
باملزيد من األموال إلطالة استخدام جنودها كمرتزقة

ك�س��ف �س��فري حكوم��ة املرتزقة ل��دى منظمة 
الأم��م املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة 
)يون�سكو( اأحمد ال�سياد، عن تناغماً وتوجهاً 
خفي��اً ب��ني ال�س��عودية والإم��ارات لتجزئ��ة 
اليم��ن، موؤك��دًا رف���س حكومت��ه املتواج��دة 
بفنادق الريا�س لأي وجود ع�سكري لتحالف 
العدوان ال�س��عودي – الإماراتي اأو غريه يف 

جزيرة �سقطرى.
واأ�ساف ال�سياد يف مقابلة مع قناة اجلزيرة، 
اأنه ح��ان الوقت للجلو�س م��ع التحالف الذي 
تق��وده ال�س��عودية والإم��ارات ملعرف��ة ماذا 
يري��دون يف اليمن.. ويف ما يخ�س العاقة مع 
الإم��ارات، ق��ال ال�س��ياد اإن حكومته تختلف 
معها يف دعم انف�س��ال اجلن��وب واإعادة نظام 

الرئي�س الأ�سبق علي عبد اهلل �سالح.. وتابع 
اأن احل��رب الت��ي و�س��فها بالعبثي��ة ل بد اأن 
تتوق��ف. واأ�س��ار يف ه��ذا الإط��ار اإلى ق�س��ف 
طريان حتالف العدوان موؤخرًا دار الرئا�س��ة 
دم��ر  رمب��ا  الق�س��ف  اإن  وق��ال  �س��نعاء،  يف 
املخطوطات املوجودة يف الق�س��ر اخلا�س��ع 
ل�س��يطرة اأن�س��ار اهلل.. ويف ما يخ�س الو�سع 
يف جزي��رة �س��قطرى، اأو�س��ح �س��فري حكومة 
املرتزقة لدى اليون�س��كو اأن��ه ل مرر لوجود 
ع�س��كري للتحال��ف العرب��ي اأو غ��ريه داخ��ل 
ه��ذه اجلزي��رة الت��ي تبع��د 350 كيلوم��رتًا 
ع��ن ال�س��واحل اجلنوبي��ة لليم��ن. وتابع اأن 
حكومت��ه �سرت�س��ل بعثة دولية اإلى �س��قطرى 

قبل اأن تتحول اإلى تراث مهدد.

ال�س��ودان  لإغ��راء  ال�س��عودية  ا�س��طرت 
باملزي��د م��ن الأم��وال للع��دول ع��ن عزم��ه 
الن�س��حاب من امل�س��اركة يف الع��دوان على 
اليمن، عقب �س��غوط �س��عبية وا�سعة، اإثر 
اخل�سائر الكبرية للقوات ال�سودانية هناك.

الت��ايل«  »الي��وم  �س��حيفة  وذك��رت   ..
ال�سودانية، نقا عن قائد ع�سكري �سعودي، 
اأن �س��بب تذم��ر اجلن��ود ال�س��ودانيني م��ن 
القت��ال كمرتزق��ة  ا�س��تمرار م�س��اركتهم يف 
لل�س��عودية يعود لتاأخر الريا�س عن ت�سليم 

روات��ب اجلنود لثاثة اأ�س��هر، لفتة اإلى اأن 
القائ��د الع�س��كري الت��زم بع��دم تك��رار ذلك 
ب��ل والتزم ب���« تعوي�س اأ�س��ر ال�س��هداء اأو 
امل�س��ابني و يف جمي��ع املعين��ات املطلوب��ة 
وتوفري كل مقوم��ات العمل لتلك القوات«.. 
كم��ا اع��رتف القائد الع�س��كري ال��ذي قالت 
امل�س��رتكة  الق��وات  قائ��د  اإن��ه  ال�س��حيفة 
ال�س��عودية ويدع��ى فه��د بن ترك��ي بن عبد 
العزيز ب�سعوبة املهمة التي تواجهها قواته 

اإلى جانب ملي�سيا املرتزقة من عدة دول.  
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��س��اً بخطورة  َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى اأَيحْ ينذرن��ا اهلل �ُس��بحْ
فوات الفر�س��ة، فر�س��ة احلياة الت��ي ل ميكَن اأن 
تعّو���س فيم��ا بعد اأََب���دًا، عند جم��يء املوت عند 
الرحي��ل من هذه احلي��اة، املوت ال��ذي ل يعرف 
اأٌيّ من��ا متى على وج��ه اليقني وعلى وجه الدقة، 
والكث��رُي م��ن النا�س يتفاج��وؤون مبوع��ِد رحيلهم 
ونهاي��ة اأَجله��م وانق�س��اء مدتهم يف ه��ذه احلياة 
الدين��ا، وينبه��رون ويتح�س��رون على م��ا فّوتوه 
يف اأعمارهم وعلى ما خ�س��روه م��ن فر�س عظيمة 
كان ميك��ن اأن تكوَن م�س��تثَمرًة فيم��ا فيه جناُتهم 
َذا بهم وقد خ�س��روا حياتهم  وفوُزه��م وفاُحهم َفاإِ
واجّته��وا نح��َو م�س��تقبل ع��امل الآخ��رة الذي ل 
ميك��ن فيه اأن يعملوا اأُيّ عمل يعو�س��ون فيه تلك 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى من  اخل�س��ارة، ثم ينذرن��ا اهلل �ُس��بحْ
َب�ر، ينذُرنا من �سوء العذاب، من �سوء  عذابه الأَكحْ
احل�س��اب يوم القيامة، ينذُرنا بال�ساعة وجميئها 
بغت��ًة، ينذرن��ا ويحذرنا م��ن عذاب��ه العظيم، من 

عذابه يف نار جهنم والعياذ باهلل.

األثُر املطلوُب هو اخلوُف من الوقوع في عذاب الله
اأن نح�س��َل علي��ه م��ن  الأث��ر ال��ذي يفرت���س 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، من خال  خ��ال اإ�س��غائنا هلل �ُس��بحْ
�انن��ا بالنذي��ر، م��ن خ��ال تيقنن��ا مب��ا اأنذرنا  َ اإميحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى يف كتاب��ه الكرمي، ومن  اهلل ب��ه �ُس��بحْ
خ��ال اأنبيائ��ه عليه��م ال�س��اة وال�س��ام، الأث��ُر 
املطل��وُب ه��و اخلوف م��ن الوقوع يف ع��ذاب اهلل، 
والجت��اه عملياً فيما فيه جناُتنا وفوزنا وفاُحنا 
و�س��عادتنا، فيم��ا في��ه ال�س��امة م��ن ع��ذاب اهلل 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، الأثُر املطلوُب هو اخلوُف من  �ُس��بحْ
َب  الوقوع يف عذاب اهلل والعياذ باهلل، من اأن ي�س��ِبّ
�َس���ان لنف�سه �س��خَط اهلل، الأثر املطلوب حالة  الإنحْ
نف�س��ية من اخل�س��ية من اخلوف، م��ن عذاب اهلل، 
وكذل��ك التوج��ه فعلي��اً وعملياً نحو مر�س��اة اهلل 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى، مع الهتمام ب�س��كل م�س��تمر  �ُس��بحْ
بالإناب��ة اإل��ى اهلل بالتوب��ة اإل��ى اهلل، بال�س��تغفار 
والتخل���س م��ن الذن��وب، م��ع املب��ادرة يف حالة 
الزلل والع�س��يان اإلى التخّل�س ب�س��كل عاجل من 
ذل��ك، بالتوبة والإنابة بالتوبة الن�س��وح اإلى اهلل 

َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، هذا هو ال�سيء ال�سحيح. �ُسبحْ

ا بني الرجاء َواألماني فرٌق كبيٌر ِجـًدّ
وم��ع ذلك وبن��اء على ذل��ك الأم��ل والرجاء يف 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، ُهنا موقع الرجاء،  رحم��ة اهلل �ُس��بحْ
موق��ع الرجاء م��ع التوبة م��ع الإنابة م��ع العمل 
َحاَن�ُه  مع العمل ال�س��الح، مع ال�س��تجابة هلل �ُس��بحْ
َوَتَعاَل���ى، فرج��و رحمة اهلل، نرج��و مغفرة اهلل، 
نعل��ق الأم��ل على عفوه وف�س��له وكرم��ه، اأما اأن 
�َس���ان م�ستهرتا عا�سيا، متعنتا على اهلل  يكون الإنحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، راف�س��اً لتوجيهاته واأوامره،  �ُسبحْ
ومتجه��اً يف هذه احلي��اة بناًء على اأهواء نف�س��ه، 
ومتبعاً ل�سهوات نف�سه ورغبات نف�سه وانفعالته 
وم�س��اعره، ل يتج��ه اإل��ى اأن ي�س��بط نف�س��ه، ل 
ُينيُب، ل يتوب، ل يرِجع، ثم ياأتي ليقوَل اهلل غفور 
رحيم، اهلل يغفر الذنوب َجميعاً، وهناك ال�س��فاعة 
وهن��اك ك��ذا، وهناك ك��ذا، فهو خمط��ئ وخاطئ 
ا ما بني الرجاء وما  وم�ستبه، هناك فرٌق كبرٌي ِج�ًدّ
بني الأماين، الرجاء مع العمل، مع الإقبال اإلى اهلل 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، طبعا العمل ال�سالح، وكذلك  �ُس��بحْ
الرجاء مع اخل��وف يرتبط به جانب اآخر، وجهه 

الآخ��ر هو اخل��وف، وبالتايل كذلك اإقب��ال اإلى اهلل 
بالإنابة بالتوبة املتجددة وامل�ستمرة بال�ستغفار 
امل�ستمر، اأن تكون التوبة وال�ستغفار والتخل�س 
م��ن الذن��وب واملراجع��ة للواق��ع والتقييم حلال 
�َس���ان، والنظ��ر يف فعل��ه وت�س��رفه ليت��دارك  الإنحْ
نف�س��ه، ه��ذه امل�س��األة اأن تك��ون اأ�سا�س��ية �س��من 
برناجمه، �س��من برنامج حياته �س��من اهتماماته 
�َس�ان توابا واأوبا ومنيبا  امل�س��تمرة، اأن يكون الإنحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، راجعا  وراجعا دائما اإلى اهلل �ُس��بحْ
بالتوب��ة، راجع��ا بالإناب��ة راجع��ا بال�س��تغفار، 
�َس���ان ل يع��دو اأَوحْ ل  مت��داركا لزل�ل��ه خلطئه، الإنحْ
ي�س��لم يف كثري من حالته م��ن الزلل هنا اأَوحْ هناك، 
قد يخطئ اأحياناً يف ت�س��رف قد يخطئ يف كام قد 
يتجاوز يف فعل، قد يح�سل منه هذا اأَوحْ ذاك، ولكن 
�َس���ان املوؤم��ن ه��و منيب، هو ي�س��عى ب�س��كل  الإنحْ
كب��ري اأن ينتبه لنف�س��ه من الوقوع يف املعا�س��ي، 
َب�اب  َب�اب اخلري واأَ�سحْ َب�اب التوفيق واأَ�سحْ ياأخذ باأَ�سحْ
الوقاي��ة م��ن الوق��وع يف املزال��ق، ف��اإذا وق��ع اإَِذا 
انزل��ق، اإَِذا َزَلّ يب��ادر بالرجوع اإلى اهلل �س��بحانه 
َوتعالى، يقيم واقع نف�س��ه ب�سكل م�ستمر، يتدارك 
نف�س��ه، يخل�س نف�س��ه، حالة م�س��تمرة ه��و فيها، 

َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى. وهو عليها اإلى اأن يلقى اهلل �ُسبحْ
�اني��ة لزمة  َ اخل��وُف م��ن ع��ذاب اهلل حال��ة اإميحْ

للموؤمن
ه��ذا ه��و الرج��اُء، رجاٌء م��ع العمل ال�س��الح، 
م��ع التوبة م��ع الإناب��ة، م��ع الرجوع امل�س��تمر، 
َع�اء مع الت�س��رع،  مع التدارك امل�س��تمر، م��ع الُدّ

َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى، م��ع  م��ع اللتج��اء اإل��ى اهلل �ُس��بحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى، اأما اأن  طلب التوفي��ق من اهلل �ُس��بحْ
�َس�ان نف�س��ه، ل عمل �سالح، ل توبة، ل  ميني الإنحْ
رجوع اإلى اهلل، ل اإنابة �س��ادقة، ل تدارك للنف�س 
ولاأخطاء وللزلل وللمعا�س��ي، حال��ة من العبث 
وال�س��تهتار والته��اون وانع��دام حلال��ة اخلوف 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى والا مبالة، ثم  من عذاب اهلل �ُس��بحْ
���َام و�ساأدخل اجلنة  ياأتي يقول، ل اأنا منتٍم لاإ�سحْ
���َام، مبجرد ه��ذا النتماء الزائف  بانتمائ��ي لاإ�سحْ
���اٌن ول عمٌل �س��الٌح ول  َ ال��ذي مل يب��ِن علي��ه اإميحْ
طاع��ة هلل، ول ا�س��تقامة ول ت��وّرٌع عن معا�س��ي 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى، ه��ذا الن��وع مم��ن ي��رى  اهلل �ُس��بحْ
���َام بطاق��ة ترخي���س للجرمية  يف النتم��اء لاإ�سحْ
واملع�سية والف�س��اد والظلم والعبث وال�ستهتار 
والنف��ات يف ه��ذه احلي��اة والإّتباع لل�س��يطان، 
ل،  ترخي���س،  بطاق��ة  مع��ه  لل�س��يطان  الإّتب��اع 
���َام اأقد���ُس، اأ�س��مى، اأعظم، اأ�س��رُف من اأن  الإ�سحْ
يكوَن بطاقَة ترخي�ٍس للجرمية وللذنب واملع�سية 
وال�س��تهتار والعب��ث والَهَوى والظل��م والنقياد 
وراء ال�س��هوات والإ�س��رار عل��ى املع�س��ية، ثم 
���َام اأعظم،  يدخ��ل اجلن��ة بهذه البطاق��ة ل، الإ�سحْ
هذا �س��يٌء لي�س �س��وى اأماين، هي الأماين التي قال 
ِل الحِْكَتاِبٰ   ّ اأَهحْ ُكمحْ َوَل اأََمايِنِ َماِنِيّ اهلل عنه��ا: )َليحْ�َس ِباأَ
 ِ َز ِبِه َوَل َيِج��دحْ َلُه ِمن ُدوِن اهلَلّ َملحْ �ُس��وًءا ُيجحْ َم��ن َيعحْ
��رًيا(، اأما مع العمل ال�سالح والتوبة  ا َوَل َن�سِ َوِلًيّ
واملراجع��ة  وال�س��تغفار  والت��دارك  والإناب��ة 
للواقع والنتباه والرتاج��ع عن الأخطاء والزلل 

والنتب��اه للنف���س، فهنا الرج��اء اأن ترجو رحمة 
باآمال��ك  تتج��َه  واأن  ال�س��فاعة  يف  تاأم��ل  واأن  اهلل 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى �س��يتدارُكك،  ورجائ��ك باأَنّ اهلَل �ُس��بحْ
و�سيعفو عنك ويغفر لك، هذا هو املوقع ال�سحيح 
للرج��اء، فاخل��وُف اأوًل، اخل��وُف م��ن الوقوع يف 
�اني��ة لزم��ة، م��ا من  َ ع��ذاب اهلل، ه��ذه حال��ة اإميحْ
موؤم��ن حقاً اإل وه��و يخاف من الوق��وع يف عذاب 
اهلل وميث��ل ه��ذا اخل��وف حال��ة زاج��رة وحال��ة 
َحاَن�ُه  ت�ساعده على ال�س��تقامة والنتباه، اهلل �ُسبحْ
َوَتَعاَل�ى يخاطب نبيه الكرمي �س��يد الر�سل، خامت 
الأنبي��اء �س��لوات اهلل و�س��امه عليه وعل��ى اآله، 
ُت َرِبّي َعَذاَب  ��يحْ نحْ َع�سَ يِنّ اأََخ��اُف اإِ يق��ول ل��ه: )ُقلحْ اإِ
ٍم َعِظي��ٍم(، اإين اأخ��اف، اأخ��اف من املع�س��ية؛  َي��وحْ
لأَنّ وراءه��ا العذاب؛ لأَنّ نتيجتها العذاب، يقول 
اهلل ع��ن اأنبيائه وع��ن مائكت��ه )اأُوَلِٰئ��َك اَلِّذيَن 
َرُب  قحْ ُهمحْ اأَ ِهُم الحَْو�ِس��يَلَة اأَُيّ َلىٰ َرِبّ َتُغوَن اإِ ُع��وَن َيبحْ َيدحْ
َك  َمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه، اإَِنّ َعَذاَب َرِبّ ُج��وَن َرححْ َوَيرحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى عن  ��ُذوًرا( يق��ول اهلل �ُس��بحْ َكاَن حَمحْ
ًما َتَتَقَلُّب ِفيِه الحُْقُلوُب  عباده املوؤمنني )َيَخاُفوَن َيوحْ
��اُر( فه��م يح�س��بون ح�س��اب ه��ذا اليوم  �سَ أَبحْ َوالحْ

العظيم.

رسول الله أسوة في العمل الصالح َوالطاعة َوالرجاء لله
ث��م يحكي لنا ع��ن الرج��اء كذلك، اأي��ن موقُعه 
َن َكاَن  ��َوٌة َح�َسَنٌة مِلّ ِ اأُ�سحْ )َلَقدحْ َكاَن َلُكمحْ يِف َر�ُس��وِل اهلَلّ
َ َكِثرًيا( من كان  آِخَر َوَذَكَر اهلَلّ َم الحْ َ َوالحَْيوحْ ُج��و اهلَلّ َيرحْ
يرجو اهلل هذا �س��بيله هذا م�س��ار حياته، التاأ�سي 
والقتداء بر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل و�سامه عليه 
وعلى اآله، اأ�سحاب الرجاء ال�سادقون يف رجائهم 
اأ�س��وتهم وقدوتهم ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله، وهل هو اأ�س��وة اإل يف العمل ال�س��الح 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى يف الرج��اء هلل  يف الطاع��ة هلل �ُس��بحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى يف التوج��ه اجلاد نحو العمل،  �ُس��بحْ
العمل ال�س��الح العمل الذي فيه مر�س��ات اهلل مع 

. ال�سعور بالتق�سري ب�سكل دائٍم وم�ستمٍرّ
ُل اهلل �س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه بلَغ  َر�ُس��وحْ
الغاي��َة العلي��ا والدرج��َة العلي��ا يف طاعت��ه هلل يف 
�ان  َ عبوديت��ه هلل يف اإقبال��ه اإلى اهلل بلغ كم��ال الإميحْ
يف عمل��ه يف روحيت��ه يف اأداءه يف توجهه نحو اهلل، 
وم��ع بلوغه ه��ذه الدرجة ه��ذه املنزل��ة الرفيعة 
والعالي��ة هو الذي ياأمره اهلل بال�س��تغفار ويقول 
ِفرحْ ِلَذنِبَك  ��َتغحْ ُ َوا�سحْ ��ُه َل اإَِلَٰه اإَِلّ اهلَلّ َل��محْ اأََنّ ل��ه )َفاعحْ
ُمَتَقَلَّبُك��محْ  َل��ُم  َيعحْ  ُ َواهلَلّ ُوؤحِْمَن��اِت ٰ  َواملحْ َوِللحُْموؤحِْمِن��نَي 
( ياأمره بال�س��تغفار يقول له: )اإَِذا َجاَء  َواُكمحْ َوَمثحْ
ُخُلوَن يِف  ا�َس َيدحْ ��َت الَنّ يحْ ِ َوالحَْفتحُْح )1( َوَراأَ ��ُر اهلَلّ َن�سحْ
ُه  ِفرحْ َتغحْ َك َوا�سحْ ِد َرِبّ ححْ ِبَحمحْ َواًجا )2( َف�َسِبّ ِ اأَفحْ ِديِن اهلَلّ
اًبا( لي�ست امل�ساألة اأنه يقول له خا�س  ُه َكاَن َتَوّ اإَِنّ
يعني فاأنَت حّق�قت هذا النجاَح العظيَم الذي كان 
بجهود كبرية وت�س��حيات عظيم��ة وعمل دوؤوٍب 
وكب��ري وعظيم و�س��الح وجهود متعددة �س��ملت 
ُك�ّل جوان��ب احلياة، من القتال اإل��ى الإنفاق اإلى 
العمل بكل الو�س��ائل امل�س��روعة، فخا�س اأنت مل 
تع��د بحاج��ة اإل��ى اأن تذكر اهلل ول ت�س��تغفره ول 
ت�س��كره ول تتجه اإليه بالتوبة، بل يقول له ف�سبح 
بحم��د رب��ك وا�س��تغفره، ا�س��تغفر، ه��ذه روحية 
الأنبياء عليهم ال�س��اة وال�س��ام، اإناب��ة اإلى اهلل 
عم��ل �س��الح م��ع ال�س��عور بالتق�س��ري م��ع طلب 
َحاَن�ُه  الرحم��ة م��ع التعوي��ل على رحم��ة اهلل �ُس��بحْ
َوَتَعاَل���ى، ولكن مع العمل مع الإنابة مع الرجوع 

اســتــشــعــار الــرقــابــة اإللــهــيــة  واإلميـــــــــــان         بــالــيــوں اآلخــــر يــدفــعــان لــلــتــوبــة والــعــمــل 
ْمَض�اَنية اخلامسة  السيد عبدامللك بدرالدين احل����������������������������������������������������������������������وثي في احملاضرة الَرّ

<  امل��������ن��������ج��������اة وال������������س������������ام م�����������ن ال������������ع������������ذاب اإلل�����������ه�����������ي ه�����������ي ف�����������ي اإلمي���������������������ان وال��������ع��������م��������ل ال��������ص��������ال��������ح واحل���������������������ذر م�����������ن امل������ع������اص������ي

وال  ف��������������اح  ال  وث������������������ي:   >
ال���ص���ال���ح ب���ال���ع���م���ل  ف�����وز إال 

ك�����ل  ف�������������ي  اإلن���������������ف���������������اق   >
س�����ب�����ل اخل�������ي�������ر، ل����ل����ف����ق����راء 
واحمل���������������ت���������������اج���������������ن وف�����������ي 
إط�������������ار امل������س������ؤول������ي������ة ه���و 
ط���������ري���������ق ل�������ل�������ق�������رب�������ى إل�������ى 
ال��������ل��������ه وه������������و م���������ا ي���ت���ب���ق���ى 
م������ن االع�������م�������ال ال����ص����احل����ة

االن������س������ان  ع�����ل�����ى  ي�����ج�����ب   >
أال ي��س��ق��ط ف���ي ال��ت��س��وي��ف 
ب����ال����ص����اح وال�����ت�����وب�����ة ألن����ه 
ت���ت���وف���ق  ألن  ض�����م�����ان�����ة  ال 
وتعيش السنوات املقبلة

< ك��ث��ي��ر م���ن م��ل��وك ال��دن��ي��ا 
يستطيعون  ال  وأباطرتها 
احل������ص������ول ع����ل����ى وس���ي���ل���ة 
ل��������دف��������ع امل����������������وت ع����ن����ه����م

< ال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح وال��ت��وب��ة 
م�����������ن امل��������ع��������اص��������ي جت����ع����ل 
للموت  مستعدا  االن��س��ان 
خ���وف دون  وق�����ت  أي  ف����ي 

ِم ِجيحْ َطاِن الَرّ يحْ ُذ ِباهلِل ِمنحْ ال�َسّ اأَُع�وحْ
�ِم ِح�يحْ �َم�ِن الَرّ ححْ ���ِم اهلِل الَرّ ِب��سحْ

ُد هلل َرِبّ العاملني، واأَ�سَه�ُد اأنحْ َل اإلَه اإَلّ اهللُ  احَلمحْ
��دًا  َمّ �َدنا حُمَ ، واأ�س��َهُد اأن �َس��ِيّ امَل�ِل��ُك احَل�ُقّ املُِبنيحْ

ُله َخامَتُ النبيني. �ُده وَر�ُس��وحْ َعبحْ
����ٍد  َمّ ����ٍد وعل��ى اآِل حُمَ َمّ ��ِلّ عل��ى حُمَ الّله��م �سَ
��َلّيحَْت  ��ٍد، كما �سَ َمّ ��ٍد وعلى اآِل حُمَ َمّ وباِركحْ على حُمَ
َم اإنك  �َراِهيحْ ��َم َوَعَل��ى اآِل اإِبحْ �َراِهيحْ ��َت عل��ى اإِبحْ وباَركحْ
��َحاِبِه  ��اك عن اأَ�سحْ حميٌد جميٌد، وار�َس الَلُّهم بِر�سَ
َياِر املنتَجبني وَعنحْ �َساِئِر ِعَباِدك ال�ساحلني. الأَخحْ

ُك��محْ  َعَل�يحْ ���َاُم  ال�َسّ ��َوُة والأخ��واُت..  َه��ا الإِخحْ اأَُيّ
�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته. َوَرححْ

ي�س��تمُرّ احلديُث ع��ن الإنذار الإله��ي واأول ما 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى به ه��و العقوباُت  ُينِذُرن��ا اهللُ �ُس��بحْ
العاجل��ة يف الدني��ا عل��ى �س��يء الأعم��ال، عل��ى 
املعا�س��ي والذنوب على املخالفات، على الرف�س 
َوَتَعاَل���ى،  َحاَن�ُه  �ُس��بحْ واأوام��ره  اهلل  لتوجيه��ات 

ان�������ت�������ش�������ار األوب�������ئ�������ة أو  ال�������ع�������ب�������اد  ب���������ن  وال������ت������س������ل������ي������ط  ال��������ب��������رك��������ات  ك�������ن�������زع  م�����ت�����ن�����وع�����ة وواس����������ع����������ة  اإلل�������ه�������ي�������ة  ال�������ع�������ق�������وب�������ات    >
< التحسر الثاني سيكون يوم العرض على الله وهي حسرة ال ينفع معها الندم قبل أن يصل للحسرة الثالثة عندما يكون في نار جهنم
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اســتــشــعــار الــرقــابــة اإللــهــيــة  واإلميـــــــــــان         بــالــيــوں اآلخــــر يــدفــعــان لــلــتــوبــة والــعــمــل 
ْمَض�اَنية اخلامسة  السيد عبدامللك بدرالدين احل����������������������������������������������������������������������وثي في احملاضرة الَرّ

ج�����ن�����اي�����ت�����ه م������������ن  ش����������������يء  ي�������ض�������ي�������ع  ول����������������ن  ال���������ص���������ال���������ح  اإلن��������������س��������������ان  ع��������م��������ل  م������������ن  ذرة  م��������ث��������ق��������ال  ال����������ل����������ه  ع��������ن��������د  ي�������ن�������ق�������ص  ل������������ن    >

مع التوبة مع ال�س��تغفار م��ع التوجه الدائم اإلى 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى. اهلل �ُسبحْ

َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى اأي�س��اً يف كتاب��ه  يق��ول اهلل �ُس��بحْ
َهاَج��ُروا  َواَلِّذي��َن  اآَمُن��وا  اَلِّذي��َن  )اإَِنّ  الك��رمي 
َمَت  ُجوَن َرححْ ِ اأُوَلِٰئ��َك َيرحْ َوَجاَهُدوا يِف �َس��ِبيِل اهلَلّ
ِحي��ٌم( اأولئ��ك يرجون هذا هو  ُ َغُف��وٌر َرّ ٰ  َواهلَلّ ِ اهلَلّ
الرج��اء ولي�س��ت الأماين ه��ذا هو الرج��اء، جهاد 
عمل هج��رة عطاء ورج��اء، رج��اء وتعويل على 
اأمل اهلل على رحمته على كرمه على مغفرته يقول 
َملحْ  ��ِه َفلحَْيعحْ ُج��وا ِلَق��اَء َرِبّ ج��ل �س��اأنه:)َفَمنحْ َكاَن َيرحْ
ِه اأََحًدا( لي�ست  ِركحْ ِبِعَباَدِة َرِبّ ا َول ُي�سحْ احِلً َعَما �سَ
امل�س��األة م��ن كان يرجو اهلل يرج��و رحمته يرجوا 
لقاءه فليعبث ولي�ستهرت ولي�سرت�سل يف املعا�سي 
وليبتع��د عن خ��ط اهلل عن نهج اهلل ع��ن طاعة اهلل 
وليتب��ع اأهواء نف�س��ه و�س��هوات نف�س��ه ورغبات 
نف�س��ه ولي�سّر على املعا�سي ول ُينيب ول يتوب 

ول يرجع، ل، لي�ست امل�ساألة هكذا اأبدًا.

نداُء الرحمة من الله بالرجوع والتوبة
من ياأتي بنظرة خاطئة نظرة تريرية للتهاون 
والتهتك باملعا�س��ي وال�سرت�سال فيها والإ�سرار 
عليها والبتع��اد عن التوبة والإناب��ة يقوُل لك ل 
اهلل غف��ور رحي��م، اإن اهلل يغف��ر الذن��وب َجميعاً، 
اآين عن �س��ياقه فيما  ياأت��ي ليقتطع هذا الن�ّس الُق�رحْ
قبله وفيما بعده، في�س��نع �س��نيع م��ن اأتى ليقراأَ 
��ِلّنَي( وخا�س ول  ��ٌل ِلّلحُْم�سَ ق��وَل اهلل تعالى )َفَويحْ
يكمل ما بقي بعد هذا الن�س، يقول ل ال�ساة هي 
اخلطرية فويل للم�سلني مل يقراأ ما بعدها )اَلِّذيَن 
��اِتِهمحْ �َس��اُهوَن( مل يقراأ م��ا بعد قول  ُه��محْ َع��نحْ �سَ
اهلل تعال��ى اإن اهلل يغفر الذن��وب َجميعاً، كيف هي 
 ) َرُفوا َعَلى اأَنُف�ِسِهمحْ الآية؟ )ُقلحْ َيا ِعَباِدَي اَلِّذيَن اأَ�سحْ
َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى، نداء  ن��داُء الرحم��ة م��ن اهلل �ُس��بحْ
احلنان واخلري واخلا�س للب�س��ر، ينادي عباَده 
الذين اأ�س��رفوا على اأنف�س��هم، مباذا؟ باملعا�س��ي 
بالذن��وب بالأخطاء بالزلل، هل ه��و ياأتي يناديهم 
َعهم عل��ى املزي��د وعلى ال�س��تمرار  هن��ا؛ لي�س��ِجّ
َث���ر، فيقول ا�س��تمروا هذه  وعلى ال�سرت�س��ال اأَكحْ
امل�س��األة تتنافى مع حكمة اهلل مع قد�س��ية اهلل هو 
قدو�س لي�س داعياً اإلى الذنب واملع�سية وحمر�ساً 
��َرُفوا َعَلى  عليه��ا، ل، )ُق��لحْ َي��ا ِعَب��اِدَي اَلِّذي��َن اأَ�سحْ
ِ( هو يناديهم اإلى  َمِة اهلَلّ ححْ َنُطوا ِمن َرّ اأَنُف�ِسِهمحْ ل َتقحْ
اآن  رحمت��ه والن��داء اإلى الرحمة مع��روٌف يف الُق�رحْ
الكرمي �س��ياأتي، �سري�س��م لهم طريق اخلا�س، ل 
تقنط��وا من رحم��ة اهلل ل تقنطوا منها ل تياأ�س��وا 
من رحمة اهلل ه��ذا معنى القنوط الياأ�س وانعدام 
الأمل فت�ستمر م�س��رًا على املع�سية تقول ما عاد 
عندي فر�س��ة ارجع، خا�س اأنا قد و�س��لت اإلى 
درجة م��ن املعا�س��ي والذنوب والإ�س��راف على 
ِفُر  َ َيغحْ نف�س��ي ميكن ما ُتقبل من��ي التوب��ة، )اإَِنّ اهلَلّ
ِحيُم )53(  ��ُه ُه��َو الحَْغُف��وُر الَرّ ُن��وَب َجِميًع��ا اإَِنّ الُذّ
ِتَيُكُم  ن َياأحْ ِل اأَ ِلُموا َلُه ِمن َقبحْ ُكمحْ َواأَ�سحْ َواأَِنيُبوا اإَِلىٰ َرِبّ
�َسَن َما  ِبُعوا اأَححْ ��ُروَن )54( َواَتّ الحَْعَذاُب ُثَمّ َل ُتن�سَ
ِتَيُكُم الحَْعَذاُب  ن َياأحْ ��ِل اأَ ن َقبحْ ُك��م ِمّ ِبّ ن َرّ ُكم ِمّ اأُن��ِزَل اإَِليحْ
��ُعُروَن )55( اأَن َتُق��وَل َنفحْ�ٌس َيا  َت��ًة َواأَنُتمحْ َل َت�سحْ َبغحْ
َن  ِ َواإِن ُكنُت مَلِ َرَتا َعَلىٰ َما َفَرّطُت يِف َجنِب اهلَلّ َح�سحْ
َ َهَدايِن َلُكنُت  َنّ اهلَلّ ��اِخِريَن )56( اأَوحْ َتُقوَل َل��وحْ اأَ ال�َسّ
َُتِّقنَي )57( اأَوحْ َتُقوَل ِحنَي َتَرى الحَْعَذاَب َلوحْ اأََنّ  ِمَن املحْ
َك  �ِسِننَي )58( بلى َقدحْ َجاآَءتحْ ُححْ ًة َفاأَُكوَن ِمَن املحْ يِل َكَرّ

.” َت ِبَها وا�ستكرت( ” �سورة الٌزَمرحْ بحْ اآَياِتي َفَكَذّ
فالنداء الإلهي يف هذه الآيات نداٌء وا�سح نداٌء 
بالرجوع دع��وة اإلى الرجوع اإل��ى اهلل اإلى الأخذ 
ِنيُبوا اإَِلىٰ  َب�اب الرحمة بالإنابة اإلى اهلل )َواأَ باأَ�سحْ

���َام والإتباع  ��ِلُموا َلُه( بالإنابة والإ�سحْ ُكمحْ َواأَ�سحْ َرِبّ
لأح�سن ما اأنزله من هدٍي، هذه هي طريق النجاة 
ه��ذه ه��ي طري��ق العم��ل ال�س��الح ه��ي الطري��ق 

املفيدة.
�َس���اُن عابث��اً م�س��تهرتًا يقول  اأم��ا اأن ياأت��َي الإنحْ
���َام يكف��ي اهلل غف��ور رحي��م  ل��ك ل انتمائ��ي لاإ�سحْ
اأَوحْ هن��اك �س��فاعة، اأّم��ل يف ال�س��فاعة ورحم��ة اهلل 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى اإَِذا كنت ت�سري يف هذا الجتاه  �ُس��بحْ
�ان، تقوى،  َ الإيجاب��ي يف احلياة عمل �س��الح، اإميحْ
ت�س��رع، دعاء ا�س��تغفار، ت��دارك للنف�س، خروج 
م��ن حالة الإ�س��رار، ومل ي�س��ّروا عل��ى ما فعلوا 
وه��م يعلم��ون، هذا ه��و الجتاه ال�س��حيح الذي 
يفي��د؛ لأَنّ امل�س��األَة هام��ة امل�س��األة ح�ّسا�س��ة، ل 
�َس���ان ول ينبغ��ي ل��ه اأن يخدَع نف�َس��ه  يج��وز لاإنحْ
بالأم��ايّن بالغرور، هذه ق�س��ية خط��رية اهلل حكى 
عن املنافقني يف �س��ورة احلديد عن و�س��عهم يوَم 
القيامة ما هم فيه من احل�سرة ما هم فيه من الندم 
ما هم فيه من حماولة اخلروج من تلك الو�سعية 
الرهيب��ة وه��م ي�س��عون للح��اق وراء املوؤمن��ني 
فيدفع��ون ومينع��ون وياأم��رون بالرج��وع )ِقيَل 
ِجُعوا َوَراَءُكمحْ َفالحَْتِم�ُس��وا ُنوًرا( يطردون طردًا  ارحْ
ومينعون منع��اً، حينها يتوجهون بنداءاتهم اإلى 
املوؤمن��ني )اأمل نك��ن معكم( كنا يف الدنيا ننت�س��ب 
���َام كن��ا منار���س تلك امل�س��اعر  معك��م اإل��ى الإ�سحْ
ن�س��لي اأحيان��اً ن�س��وم ن��وؤدي بع���س الفرائ�س 
نعي�س كمجتم��ع واحد كاأمة واح��دة ذات انتماء 
ُكمحْ َفَتنُتمحْ  ، َقاُلوا َبَلى َوَلِٰكَنّ َعُكمحْ واحد )اأَمَلحْ َنُكن َمّ
أََمايِنُّ(، هنا  ُكُم الحْ تحْ ُتمحْ َوَغَرّ َتبحْ ُتمحْ َوارحْ اأَنُف�َسُكمحْ َوَتَرَبّ�سحْ
امل�س��كلة وغرتك��م الأم��اين البع�س تغ��ره الأماين 
ِنّي نف�َس��ه يف اأعمال��ه يف خيارته يف  ينخ��دع به��ا مُيَ
مواقفه يف اجتاهاته يف هذه احلياة ي�س��هل نف�س��ه 

ويخدع نف�سه بذلك.

نذيٌر بالعقوبات العاجلة في الدنيا َوبالعقوبات اآلجلة
النذي��ر الإلهي بفوات الفر�س��ة يف هذه احلياة 
مبجيء امل��وت والرحيل منها النذي��ر بالعقوبات 
العاجل��ة هن��ا يف الدنيا النذير بال�س��اعة والقيامة 
واحل�س��اب واجلزاء نذير مهم، وجانب اأ�سا�س��ي 
���ان به، وهذه احلي��اة التي هياأها  َ �َس���ان الإميحْ لاإنحْ
اهلل لنا وه��ذه الأر�س التي وفر اهلل لن��ا عليها ُك�ّل 
َب�اب  ما نحتاُجه من �س��روريات هذه احلياة واأَ�سحْ
هذه احلياة اأّمن احلياة على الأر�س بكل لوازمها 
يف بيئ��ة الأر���س نف�س��ها كوكب يختل��ف عن بقية 
الكواكب يف منظومتنا ال�سم�سية، الأر�س تختلف 
ع��ن الزه��رة تختل��ف كذلك ع��ن عط��ارد تختلف 
��َرى ال�س��خرية منها  عن كثري م��ن الكواكب الأُخحْ
والغازية منها تختلف تلك قاحلة بيئاتها خمتلفة 
درج��ة احلرارة عليها خمتلف��ة ل وجود فيها لكل 
ل��وازم احلي��اة من ماء من اأك�س��جني م��ن نباتات 
من غ��ري ذلك، حركة اللي��ل والنه��ار فيها ودورة 
اللي��ل والنه��ار فيه��ا خمتلف��ة، اأم��ا عل��ى الأر�س 
فق��د اأّم��ن اهلل لنا عل��ى الأر�س ما نحت��اُج اإليها يف 
حياتن��ا املاء الذي جعل اهلل منه احلياة )َوَجَعلحَْنا 
َب�ر م�س��احة على  ( غطى اأَكحْ ٍء َحٍيّ َاء ُكَلّ �َس��يحْ ِمَن املحْ
هذه الأر�س باملياه ما يقارب الثلثني على األأر�س 
باملياه البحار واملحيطات حركة الأمطار الينابيع 
والأنهار املياه اجلوفية واملخزنة يف هذه الأر�س 
��َب�اب  �َس���ان واحدًا من اأهم اأَ�سحْ مب��ا يوؤمن لهذا الإنحْ
احلياة وه��و املاء الذي يعتمد عليه ب�س��كل كبري 
ا يف حيات��ه، يعتمد عليه ك�ُس��رب يعتمد عليه  ِج���ًدّ
يف النظافة يعتمُد عليه يف النبات والأ�س��جار التي 
يعتم��د عليه��ا يف غذائ��ه، يعتم��ُد علي��ه يف اأ�س��ياء 

ا يف واق��ع حيات��ه ي�س��تفيد م��ن هذه  كث��رية ِج���ًدّ
املي��اه م��ن بخارها املت�س��اعد منها وال��ذي يعوُد 
��ساً لتلطيف اجلو  ب�س��كل اأمطار وي�س��تفيد منه اأَيحْ
والبيئة ي�س��تفيد منه الفوائد الكثرية لي�س املقام 
مقام ح�س��ر وعد لها، ه��ذه املياه غري موجودة يف 
��س��اً الأك�سجني الذي  بقية الكواكب اأمن اهلل له اأَيحْ
يتنف�س��ه والذي لو انقطع عنه برهة قليا وي�سريا 
من الوق��ت يختنق وميوت، هذا الأك�س��جني غري 
�َس���ان املري��خ اأَوحْ يذهب  متوف��ر هناك لو يطلع الإنحْ
اإل��ى عطارد اأَوحْ اإلى الزه��رة اأَوحْ هنا ل معه غازات 
����َرى قاتل��ة اأمامك اأك�س��يد الكرب��ون وغازات  اأُخحْ
����َرى قاتلة تتنف�س��ها متوت ف��ورًا لي�س اأمامك  اأُخحْ
هن��اك ما تعي�ُس عليه��ا ما ميدك باحلي��اة هياأ اهلل 
�َس���ان يف الأر���س واأم��ده يف الأر���س واأع��د  لاإنحْ
��ُن له  ل��ه يف الأر���س م��ا يحفظ ل��ه حياته م��ا يوؤِمّ
حياَت��ه، درج��ة احل��رارة يف بع���س الكواك��ب يف 
املنظومة ال�سم�س��ية نف�ِس��ها درجُة احلرارة فيها 
�َس���ان  قاتل��ٌة وباملقدار الذي ميكن اأن يحرتق الإنحْ
فيها فورًا لو دخل اإليها اأن يحرتق ب�س��كل �س��ريع 
وينتهي والبع�س منها متجمدة من �سدة الرودة 
�َس���ان فيها ف��ورًا اإلى قطعة  ميك��ن اأن يتحول الإنحْ
من الثلج يتجمد ب�س��كل �س��ريع وعاجل، اأما على 
الأر���س ل درجة احل��رارة حركة اللي��ل والنهار 
الأر�س يف ما ب�سطها اهلل فيه وهياأها لُه يف ق�سرتها 
الأر�س��ية يف طبيعتها وما اأعد فيها ُك�ّل �سيء فيها 
�َس���ان  هيئ و�س��مم واأعد لينا�س��َب حياَة هذه الإنحْ
�َس���ان وليت�س��مَن خدمًة  وليائ��َم ظروف هذا الإنحْ
�َس���ان  �َس���ان ومنفع��ة حقيقي��ة لهذا الإنحْ له��ذا الإنحْ
ب�س��كل اأَوحْ باآخر، الأر�س يف خلقه��ا وتكوينها وما 
واأ�س��جارها وكل  واأنهاره��ا  عليه��ا ويف بحاره��ا 
م��ا فيها ث��م عاقته��ا بالكون م��ن حوله��ا عاقتها 
بال�س��م�س امل�سافة ما بينها وبني ال�سم�س ما ي�سل 
اإليه��ا م��ن ه��ذا ال�س��م�س، غافها اجلوي م��ن ُك�ّل 
�َس�ان وما  اجلوانب ُح�سب ح�ساب ما يفيد هذا الإنحْ
ي�س��من حياته وما ي�ساعده يف حياته وما ينا�سبه 
بتدبري اإلهي وا�سع ورعاية اإلهية عجيبة و�ساملة، 
�َس���ان يف الأر�س نف�س��ها يف تربتها ما  اأُمن لهذا الإنحْ
يتنا�س��ب مع كثري من النباتات اأن تكون خ�س��بة 
واأن تنبت فيها اأنواع عديدة الآلف من اأ�س��ناف 
النبات��ات املتنوع��ة اأع��داد كب��رية منه��ا لغ��ذاء 
�َس�ان للطب  �َس�ان اأعداد كبرية منها لعاج الإنحْ الإنحْ
�َس���ان  للدواء اأعداد كبرية منها ي�س��تفيد منها الإنحْ
يف روائحه��ا العطري��ة نبات��ات مثل ال��ورود مثل 
كثري من الأزهار كثري من النباتات العطرية التي 
ي�س��تفيد من �س��مها ورائحتها الفواح��ة والعطرة 
الت��ي تنتع���س منه��ا نف�س��ه وروحه ويبته��ج بها 
َكثريًا منها مناظر بهجة وت�س��م مع ذلك اأغرا�س��اً 
وفوائ��د طبي��ة اأَوحْ يف مذاقه��ا اأَوحْ يف غذائه��ا اأَوحْ يف 
فوائده��ا املتنوع��ة واملتعددة واأ�س��ياء كثرية ل 

ح�سر لها ول عد.
ه��ذه الأر�س وم��ا عليها ه��ذه الأر�س، الأر�س 
ها اإلى  ُد الب�س��رية وحياتها وم�س��تقُرّ الت��ي هي مهحْ
اآن الك��رمي: )َوَلُكمحْ يِف  ح��نٍي، كم��ا ق��ال اهللُ يف الُق���رحْ
َلى ِحنٍي(، اإلى وقت معني  َتَقٌرّ َوَمَتاٌع اإِ �ِس ُم�سحْ أَرحْ الحْ
�َس���ان، اإم��ا اأن يدرَك هو  ينته��ي ُك�ّل م��ا عليها الإنحْ
القيامة واإما اأن ميوَت قبل يوم القيامة ومن مات 
َحاَن�ُه  �َس���ان الذي يتوفاه اهلل �ُسبحْ قامت قيامته الإنحْ
َوَتَعاَل���ى اللحظة التي ياأتيه فيها املوت يدرك باأن 
ا ي�ستق�س��ر  احلياة مل تكن اإل فرتة ق�س��رية ِج�ًدّ
حياته التي قد م�س��ت وانق�س��ت ويتح�س��ر عليها 
�َس���ان من��ذ مماته اإلى قيام ال�س��اعة ثم حني  والإنحْ
قي��ام ال�س��اعة ي��رى يف الفرتة الت��ي اأم�س��اها ما 

بني وفاته وقيام ال�س��اعة وكاأنها مل تكن اإل فرتًة 
ا من الوق��ت الكثري م��ن النا�س يوم  ق�س��ريًة ِج�ًدّ
القيام��ة ح��ني تاأتي القيام��ة يتخيل��ون اأن الفرتَة 
الت��ي اأم�س��وها من��ذ مماته��م ووافتهم اإل��ى قيام 
ال�س��اعة ل تق��در عن��د البع���س منه��م اإل مبقدار 
�ساعة واحدة والبع�س قد يقدرونها بيوم والذي 
يكر يف العدد ويكر يف الأيام يقدرها بع�سرة اأيام 
البع���س منهم يقول ع�س��رة اأيام من��ذ مماتنا اإلى 
اآن  قي��ام ال�س��اعة وهذه احلالة ذكره��ا اهلل يف الُق�رحْ
�ِسُم  اَعُة ُيقحْ َم َتُقوُم ال�َسّ الكرمي قال جل �ساأنه: )َوَيوحْ
َ �َس��اَعٍة ٰ َكَذِٰلَك َكاُنوا  ِرُم��وَن َما َلِبُثوا َغ��ريحْ ُجحْ املحْ
مَياَن  إِ ُيوؤحَْفُك��وَن )55( َوَقاَل اَلِّذيَن اأُوُتوا الحِْعلحَْم َوالحْ
ِثۖ  َفَهَٰذا  ِم الحَْبعحْ ِ اإَِلىٰ َي��وحْ ُت��محْ يِف ِكَتاِب اهلَلّ َلَق��دحْ َلِبثحْ

َلُموَن(. ُكمحْ ُكنُتمحْ َل َتعحْ ِث َوَلِٰكَنّ ُم الحَْبعحْ َيوحْ
َنَها مَلحْ َيلحَْبُثوا  َم َيَروحْ ُهمحْ َي��وحْ يقوُل َجَلّ �س��اأُنُه )َكاأََنّ
��َحاَها(، املق�س��وُد هن��ا اأن حالة  ًة اأَوحْ �سُ اإَِلّ َع�ِس��َيّ
�َس�ان والنظرة اإلى م�ساألة القيامة  ال�س��تبعاد الإنحْ
والآخ��رة واملوت وكاأنها اأمور هن��اك بعيدة جدًا 
�َس���ان ال�سيء ال�سحيح اأن  حالة خطرية على الإنحْ
َحاَن�ُه  �َس���ان م�ست�سعرًا قرَب لقاِء اهلل �ُسبحْ يكون الإنحْ
َوَتَعاَل���ى ومتوقعاً �س��واء فيما يتعل��ق باملوت اأَوحْ 
قي��ام القيام��ة متوقعاً لقرب ذلك ه��ذه هي احلالة 
�اني��ة، ه��ذه هي احلال��ة ال�س��ليمة التي تفيُد  َ الإميحْ
�َس���اَن، تدفُعه اإلى العمل ال�س��الح تدفُعه اإلى  الإنحْ
التوب��ة اإل��ى الإناب��ة اإل��ى التخّل�س م��ن الذنوب 
واملعا�س��ي اإلى عدم الإ�س��رار عليه��ا تدفعه اإلى 
النتب��اه، واأن يك��ون يقظاً واأن يدرَك امل�س��ئولية 
واأن ي��درَك خطورَة الإهم��ال والتفريط والتهاون 
واملع�س��ية والتق�س��ري، هذه م�س��األة مهمة جدًا، 
اآن الكرمي على ه��ذه الفئة التي  اهلل اأثن��ى يف الُق���رحْ
ت�ست�س��عُر قرَب لقاِء اهلل الذين يظنون اأنهم ماقوا 
ربه��م واأنهم اإليه راجع��ون هوؤلء هم من يكونون 

على درجة عالية من النتباه والهتمام.

القيامة أمر قريب
احلال��ُة فيم��ا يتعلق بُق��رب القيامة من الأ�س��ياء 
املهم��ة لن��ا فيم��ا نح��ن اأم��ة حمم��د الت��ي ه��ي اآخر 
الأمم، ختام النبوة لر�س��ول اهلل حممد �س��لوات اهلل 
و�س��امُه علي��ه وعلى اآله ال��ذي هو خ��امت النبيني، 
يعني ب�سكٍل مبا�س��ر قرب قيام ال�ساعة يعني اأننا يف 
حقبة ما ي�س��مى نهاية التاأريخ اآخر مراحل الب�سرية 
يف الوج��ود على ه��ذه الأر�س واأن اأم��ر القيامة اأمر 
اآن الكرمي يف قول اهلل  ���َد عليه الُق�رحْ قريب، وهذا ما اأََكّ
ن  ��اَعَة اأَ َلّ ال�َسّ َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى: )َفَه��لحْ َينُظُروَن اإِ �ُس��بحْ
َنّىٰ َلُهمحْ اإَِذا  ��َراُطَها ٰ َفاأَ �سحْ َتًة، َفَق��دحْ َجاَء اأَ َتاأحِْتَيُه��م َبغحْ
( فقد جاء اأ�س��راطها بداأت عاماتها  َراُهمحْ ُهمحْ ِذكحْ َجاَءتحْ
وعام��ات ُقرِبه��ا عام��ات ق��رب نهاي��ة ه��ذا العامل 
جم��يء الر�س��ول حممد �س��لوات اهلل و�س��امُه عليه 
وعل��ى اآله كاآخ��ر الأنبياء وخامت الأنبي��اء هو يقدم 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى يف  هذه الدلل��ة املهمة يق��ول اهلل �ُس��بحْ
كتابه الكرمي )اقرتبت ال�س��اعة وان�س��ق القمر( هذا 
َث���ر م��ن 1400 عام اقرتب��ت ال�س��اعة باتت  قب��ل اأَكحْ
قريب��ة باتت الآخ��رة قريبة باتت نهاي��ة هذا العامل 
وه��ذا الك��ون وه��ذا الوج��ود وجميء الآخ��رة بات 
َنُه َبِعيًدا )6(  ُه��محْ َيَروحْ اأم��رًا قريباً قال جل �س��اأنُه: )اإَِنّ
َوَنَراُه َقِريًبا(، اإنه��م اأي الكافرين يرونه جميء يوم 
القيام��ة والع��ذاب واحل�س��اب وال�س��وؤال واجلزاء 
َبعي��دًا ي�س��تبعدونُه ون��راه َقريب��اً قري��ب املج��يء 
���َد يف كثري من  اآن الكرمي اأََكّ ��َد الوق��وع، فالُق���رحْ وموؤَكّ
الآي��ات على قرب قيام ال�س��اعة فيفرت���س اأن يكون 
لهذا اأثُره فينا بالن�س��بة لنا ك�م�س��لمني نوؤمن بكتابه 
�َة هذه امل�س��األة، ل  َحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى، فندرك اأهمَيّ �ُس��بحْ

�س��يما وال�س��اعة تاأتي بغتًة وب�سكل مفاجئ ويف غري 
الوقت املتوق��ع خارجاً عن التوقعات واحل�س��ابات 
تاأت��ي يف الوق��ت الت��ي ل يتوق��ع الكث��ري اأَوحْ معظ��م 
الب�سرية اأنها اآتية بل لرمبا يف وقت تكون احل�سابات 
بالن�س��بة يف علم الفلك وبالن�سبة يف علم اجليولوجيا 
وبالن�س��بة للذي��ن يرقب��ون و�س��َع ه��ذا الع��امل يف 
حرك��ة كواكب��ه وجنومه وحرك��ة ال�س��م�س والقمر 
والأر���س واملجرات وم��ا اإلى ذلك اأن��ُه ل توجد اأية 
موؤُ�س��رات على اق��رتاب قيام القيامة ي��رون مثًا اأن 
احلال��َة التي عليها و�س��ع ال�س��م�س اأَوحْ و�س��ع القمر 
املج��رات  الكواك��ب والنج��وم وحرك��ة  اأَوحْ و�س��ع 
وحرك��ة هذا العامل يف واقعها ه��ي يف ذاتها فيما اأعد 
اهلل فيه��ا واختزن��ت مب��ا اأعطاها اهلل وم��ا جعل فيها 
م��ن طاقة من ترتيب��ات من قدرات م��ن اإمكانات من 
ُك�ّل ذلك ي�س��اعد على ا�ستمراريتها ملايني ال�سنيني، 
واأحيان��اً يف بع���س التقديرات لبايني ال�س��نني يقلك 
ه��ذه ال�س��م�س هي الآن يف منت�س��ف عمرها يف بع�س 
َر فيما اأعدت له  التقديرات ول زال بالإمكان اأن تتعَمّ
يف خلقها وتكوينها وطاقتها لزمن طويل اإ�سايف حتى 

تنتهَي ب�سكل تلقائي.

مجيُء القيامة سيكوُن بغتًة وفجأًة وغيَر متوقع
اآن يوؤك��د اأن جم��يء القيام��ة �س��يكون بغتة  الُق���رحْ
وفج��اأة ويتفاجاأ النا�س كي��ف اأتت الآن! كنا ل نزال 
َحاَن�ُه  نتوقع اأنها ل تاأتي اإل فيما بعُد، يقول اهلل �ُس��بحْ
��اَعِة  ��اأَُلوَنَك َعِن ال�َسّ َوَتَعاَل���ى يف كتاب��ه الكرمي: )َي�سحْ
�َس��اَها( اأّيان مر�س��اها ت�س��اوي عبارَة متى  ��اَن ُمرحْ اأََيّ
��ا ِعلحُْمَها ِعن��َد َرِبّي، َل  َ �س��تاأتي متى �س��تحل )ُق��لحْ اإِمَنّ
�ِس،  أَرحْ َماَواِت َوالحْ ِتَها اإَِلّ ُهَو، َثُقَلتحْ يِف ال�َسّ ُيَجِلّيَها ِلَوقحْ
َت��ًة(، هنا ال�س��اهد يف الوقت الذي ل  َلّ َبغحْ َل َتاأحِْتيُك��محْ اإِ
تتوقع��ون جميئه��ا فتتفاج��وؤون بها وعندم��ا تاأتي، 
لها العظيم ال�ساعة القيامة يعني نهاية هذا  تاأتي بَهوحْ
العامل يعني خراب ودمار ُك�ّل هذا العامل ما فيه من 
جم��رات من كواكب م��ن جنوم ودمار ه��ذه الأر�س 
التي نحن نعي�س عليها وهذا بالتاأكيد �س��يكون هوًل 
عظيم��اً وحدثاً كبريًا وهائًا هو حدث غري م�س��بوق 
َب�ر حدث ه��و وجود هذا العامل حينما خلق  لرمبا اأَكحْ
اهلل ال�س��موات والأر���س واأوجد هذا العامل يف �س��تة 
ا مل ياأِت بعده حدث  اأي��ام حينها كان حدثاً هائًا ِج�ًدّ
مثل��ه ولكن عندما تاأت��ي القيامة ه��ي احلدث الآخر 
َب�ر م��ن ذلك احلدث يف  الذي ق��د يوازي اأَوحْ يك��ون اأَكحْ
�سكله يف منظره فيما فيه من حركة من دمار من اأمور 
�َس�ان  َر الإنحْ �َس�ان وت�سُوّ ا تفوق خياَل الإنحْ عظيمة ِج�ًدّ

�َس�ان. ومدارَك الإنحْ
كيف �س��تاأتي القيامة وكيف �س��تاأتي ال�ساعة التي 
ه��ي دمار وخ��راب ُك�ّل هذا العامل يف �سم�س��ه وقمره 
وجنوم��ه وجمرات��ه وكواكب��ه ودمار ه��ذه الأر�س 
َحاَن�ُه َوَتَعاَل�ى حت��دث حديثاً  ب�س��كل نهائ��ي اهلل �ُس��بحْ
اآن الكرمي من �س��منة قول��ه تعالى:  وا�س��عاً يف الُق���رحْ
ٌء  ��اَعِة �َس��يحْ ، اإَِنّ َزلحَْزَلَة ال�َسّ ُكمحْ ُقوا َرَبّ ا�ُس اَتّ َها الَنّ )َيا اأَُيّ
��ا  ��َعٍة َعَمّ �سِ َه��ُل ُكُلّ ُمرحْ َنَه��ا َتذحْ َم َتَروحْ َعِظي��ٌم )1( َي��وحْ
ا�َس  َلَها َوَتَرى الَنّ ٍل َحمحْ ��ُع ُكُلّ َذاِت َحمحْ ��َعتحْ َوَت�سَ �سَ اأَرحْ
 ِ �ُس��َكاَرىٰ َوَما ُه��م ِب�ُس��َكاَرىٰ َوَلِٰكَنّ َع��َذاَب اهلَلّ

�َسِديٌد(.
َقَنا واإّياكم  �َح�اَن�ُه َوَت�َع�اَل�ى اأَنحْ ُيَوِفّ ُل اهلَل �ُس���بحْ اأَ َن�سحْ
ملا فيه ر�س��اه عن��ا واأن يجعَلنا من عباده املتقني اأَنحْ 
����َل من��ا ومنكم يف هذا ال�س��هر املَُب�اَرك ال�س��يام  َيَتَقَبّ
َداَءنا  َحَم �ُس��هحْ والقيام و�س��الَح الأعم��ال فيه.. اأَن َيرحْ
َج عن اأ�س��رانا  الأب��راَر واأن ي�س��فَي جرحانا واأن يفِرّ
املجاهدي��ن  ��َت  ُيثِبّ واأنحْ  بن�س��ِرِه،  ��َرنا  ين�سُ واأن 

َع�اء. �ُع الُدّ �ُه �َسِميحْ �َدهم بتاأييِده.. اإَِنّ ويوؤِيّ
�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته.. ُكمحْ َوَرححْ �َاُم َعَل�يحْ َوال�َسّ

ال�������دن�������ي�������ا واآلخ���������������رة ف���������ي  ع������ل������ى األع�����������م�����������ال  م��������ب��������دأ اجل������������������زاء  ن�����ف�����س�����ه  ف���������ي  ي��������رس��������خ  أن  اإلن�����������س�����������ان  ع������ل������ى    >
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النف���س والعتم��الت فيه��ا والدواف��ع داخلها ل 
يرقى اأبدا اإلى م�ستوى اأن ت�سحي بالوقوع ثانية 
واح��دة يف نريان جهنم اأو حلظة واحدة يف عذاب 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى، واهلل �س��ديد العق��اب، كم 
يف الق��راآن الكرمي ورد التاأكيد على هذه امل�س��األة، 
احلديث عن اهلل �س��بحانه وتعالى بهذا، الو�سف 
له �س��بحانه وتعالى باأنه �سديد العقاب، احلديث 
عن��ه باأن عذابه �س��ديد، )اإن بط�س ربك ل�س��ديد(، 
�س��ديد  اهلل  اأن  اعلم��وا  العق��اب(،  �س��ديد  )واهلل 

العقاب.
اآيات كثرية تتحدث عن �س��دة العقاب الإلهي، 
و�س��دة عقاب اهلل �س��بحانه وتعالى اأول، لقدرته 
وجروت��ه، قدرة هائلة جدا، ق��درة ل حدود له، 
يقدر على اأن ي�س��نع من الأحداث واأن ي�سنع من 
العذاب ما ل ي�س��تطيع اأي ب�س��ر اأب��دا اأن يتخيله، 
مب�س��توى القدرة الإلهية التي ل ح��دود لها اأبدا، 
يجعل العقاب �س��ديدا و�سديدا و�س��ديدا ومهيا، 
مب�س��توى عزته، فهو عزيز، وهو ذو انتقام، ومن 
عزته ومنعته وانتقامه اأنه لن يتهاون جتاه الذين 
اأ�س��اءوا م��ن عباده، اأ�س��اءوا ح�س��ابه، اأ�س��اءوا 
موقفه��م منه، فل��م يقدروه ومل يبال��وا به، الكثري 
من��ا يف هذه الدنيا كم ح�س��ب ح�س��اب النا�س، كم 
خ��اف من النا�س! الكثري من الب�س��ر يف هذه الدنيا 
خلوفه��م من ب�س��ر مثلهم، م��ن اأنا���س مثلهم، مما 
بي��دي البع�س من النا�س م��ن اإمكانات اأو قدرات 
ع�س��كرية اأو غريها، خافوا منهم، وخ�سعوا لهم، 
واأطاعوه��م يف الباطل، وت��وددوا اإليهم بالباطل، 
له��م  له��م طوع��ا وكره��ا، وخ�س��عوا  واأذعن��وا 

خ�سوعا كاما ومطلقا.
طاغية من الب�س��ر ب�سفة رئي�س اأو ملك اأو اأمري 

اأو قائ��د، ل��ه ق��وة ع�س��كرية معينة، ل��ه قدرات 
ع�سكرية معينة، له �سجون له اإمكانات معينة، 
كم يقف الكثري من الب�س��ر اأم��ام ذلك الطاغية 
خائف��ني مذعوري��ن وخانع��ني ومطيعني له، 
ي�س��وقهم نح��و الباط��ل، ي�س��وقهم يف الظام 

يف ال�س��ال يف الف�س��اد، وي�س��ري به��م فيما 
ه��و ي�س��كل خط��ورة عليه��م، فيذعن��ون 
اأو  اإمكان��ات  ويخ�س��عون،  ويخنع��ون 

ق��درات معين��ة ل��دى جه��ة هن��ا اأو جه��ات 
هناك، مثلما متتلكه اليوم اأمريكا، وما متتلكه 

اإ�س��رائيل، بع�س��ا م��ن الأ�س��لحة م��ن العت��اد 
احلربي الع�س��كري، بع�س��ا م��ن القناب��ل اأو 

ال�س��واريخ التي حتدث فجوة 
الأر���س  يف  ب�س��يطة 

جتع��ل الكث��ري 

ترتعد فرائ�س��هم منه��ا ويطيعونها ويخنعون لها 
وي�س��ريون يف فلكها ويقبل��ون اأوامرها ويذعنون 
له��ا اإذعانا كاما، ولك��ن اأمام اهلل، اأم��ام جروته 
اأمام قدرته، ملك ال�سماوات والأر�س، الذي خلق 
ه��ذا العامل من العدم، الكثري من النا�س يغفل عن 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى، فل��م يخف عق��اب اهلل ول 
�سطوة اهلل ومل يبايل باهلل �سبحانه وتعالى، ع�سى 
اأم��ر اهلل، وخال��ف توجيهات��ه واأذع��ن لاآخري��ن، 
واأط��اع الآخري��ن، واآث��ر طاعته��م، اآخري��ن م��ن 
اجلباب��رة والطواغيت والظاملني واملف�س��دين من 
اأولياء ال�سيطان فخنع لهم وخ�سع لهم، والبع�س 
اأي�س��ا غفل عن اهلل �س��بحانه وتعال��ى، عن عقابه 
ع��ن عذابه، ع��ن وعيده، عن وعي��ده وكاأنه وعيد 

من عاجز.
ذل��ك الوعي��د املتك��رر يف الق��راآن الك��رمي، تل��ك 
التحذي��رات املتك��ررة يف الق��راآن الك��رمي، ومنها 
هذا التحذي��ر، )اتقوا ربكم(، )اتق��وا اهلل(، اآيات 
كثرية تكرر فيها التحذير والإنذار والوعيد وكاأن 
كل تل��ك التحذيرات، كل ذل��ك الوعيد املتكرر، كل 
تل��ك التحذيرات املتك��ررة، كل ذلك الإن��ذار كاأنه 
م��ن جه��ة عاج��زة �س��عيفة، ل متل��ك �س��يئا ول 
تقدر على �س��نع �س��يء، فلم يك��رتث البع�س ومل 
يبايل البع���س، ومل يلتفت البع�س، ومل تهتز فيه 
�س��عرة، هذه الغفلة هذا الته��اون، هذا التجاهل، 
ه��ذه الامبالة جت��اه حتذي��رات اهلل واإنذاراته، 
ووعي��ده املتك��رر يف الق��راآن الكرمي تغ�س��ب اهلل، 

ل��ن  عزي��ز  يتغا�سى، اهلل  لن  ي�سكت، 
يتجاهل  لن 

مل��ن 

جتاهلوا اإن��ذاره، ملن نظروا اإل��ى كل ذلك الوعيد 
املتك��رر نظرة الامب��الة، نظرة الته��اون، نظرة 
بالتكذي��ب  بالتكذي��ب،  والبع���س  ال�ست�س��غار، 
وكاأن اهلل، وكاأن الأنبي��اء كذب��وا عل��ى اهلل، وكاأن 
كتب اهلل لي�س��ت منه، اأو كاأن اهلل �سبحانه وتعالى 

حكى مع عباده عبثا وقال لهم �سيئا ل يفعلوا.

حجة الله علينا يوم القيامة جميعًا أنه قد 
قدم إلينا بالوعيد وأنذرنا في هذه الدنيا

 حجة اهلل علينا يوم القيامة جميعا نحن الب�سر 
اأنه قد قدم اإلينا بالوعيد يف هذه الدنيا، واأنذرنا يف 
هذه الدنيا، ولدرجة اأنه قدم كثريا من التفا�س��يل 
الت��ي �س��تحدث ح��ني قي��ام ال�س��اعة، ح��ني قي��ام 
القيام��ة، واأثن��اء احل�س��اب ومراحل احل�س��اب، 
واأثناء النتقال اإلى اجلزاء من �س��احة املح�س��ر، 
كل هذه التفا�س��يل ملاذا يخرنا اهلل بها؟ ويحكيها 
لن��ا؟ ويبينه��ا لنا؟ لننتب��ه اليوم، لنح��ذر الآن يف 
ه��ذه احلي��اة، لنتنب��ه ولذل��ك جند حينم��ا يقول 
ُقوا  ا�ُس اَتّ َه��ا الَنّ هن��ا يف هذه الآية املباركة: )َيا اأَُيّ
ٌء َعِظيٌم(، هو لهذا  ��اَعِة �َس��يحْ ُكمحْ ٰ اإَِنّ َزلحَْزَلَة ال�َسّ َرَبّ
الهدف، اأن تاأخذ العرة الآن، اأن تخاف من الآن، 
اأن حتذر الآن، اأن تنتبه يف هذه احلياة، فا تغفل 
حتى تاأت��ي تلك الأحداث املهول��ة العظيمة، واإذا 
كان الإن�س��ان مل ياأخ��ذ العظة والع��رة من كثري 
م��ن الأحداث يف هذه الدنيا التي كان فيها جتليات 
لعق��اب اهلل �س��بحانه وتعالى، على م�س��توى اأمم 
واأقوام يف الزمن املا�س��ي ممن حكى اهلل ق�س��تهم 
يف الق��راآن الكرمي قوم ن��وح الذي��ن اأغرقهم وقوم 
ع��اد الذين اأهلك��م، ثمود، اأقوام اأخ��رى، فرعون، 
ث��م عر التاأري��خ بكله، م��ا �س��جله التاريخ، دول 
امراطوري��ات كبرية ج��دا، اأباط��رة وطواغيت 
ومل��وك وزعم��اء كان لهم ق��درة ع�س��كرية مادية 
هلكوا وبادوا وانقر�س��وا والكثري منهم هلكوا يف 
ظ��ل عقوب��ات عاجلة يف ه��ذه الدنيا قب��ل عقوبات 
الآخرة، اإما بالت�س��ليط، اإما ب�سربات اإلهية منكلة 
وجائحة جتتاحهم من عقاب اهلل وقارعة حتل بهم 
م��ن عذاب اهلل، اأقوام ك��ر، طواغيت حتى يف هذا 
الع�س��ر، حتى يف الزمن ال��ذي اأدركناه، طواغيت 
كب��ار كان��وا ميتلك��ون اإمكان��ات هائل��ة، ق��درات 
ع�سكرية �س��خمة، اإمكانات مادية هائلة، عاقات 
ونفوذ وتاأثري يف ال�س��احة العاملي��ة بادوا وهلكوا 
وانته��وا وعا�س��وا حال��ة ال��ذل يف اآخ��ر حلظ��ات 
حياتهم، العظة والعرة اإذا مل ن�ستفد وناأخذها 
ومم��ا  الأح��داث  م��ن  ن�س��اهده  مم��ا 
قراأناه يف التاأريخ من 
وما  اأحداث 

يعي�س��ه 

جتربت��ه  يف  ال�سخ�س��ي،  واقع��ه  يف  الإن�س��ان 
ال�سخ�س��ية وي��رى يف نف�س��ه م��ا يعاني��ه يف ه��ذه 
احلي��اة، ما يحل به يف ه��ذه احلياة، والكثري منه 
يذك��ر هذا الإن�س��ان بحاجت��ه اإل��ى اهلل، يذكر هذا 
الإن�س��ان ب�س��عفه، يذكر ه��ذا الإن�س��ان بعجزه، 
كم يواجه الإن�س��ان على امل�ستوى النف�سي وعلى 
امل�ستوى ال�سخ�س��ي، على م�ستوى ما يعانيه هو 
�سخ�س��يا يف ه��ذه احلي��اة، م��ن مثل فع��ا يذكره 
بال�س��عف بالعج��ز، بالوه��ن، باحلاج��ة اإل��ى اهلل 
�س��بحانه وتعال��ى، ثم يغف��ل، الكثري م��ن النا�س 
ق��د يتعاف��ى م��ن مر���س ع�س��ال ومن داء �س��ديد 
كان يعي�س فيه كل الإح�س��ا�س بال�سعف والعجز 
والأمل، ويح�س بال�س��عور باحلاج��ة املطلقة اإلى 
اهلل واإل��ى رحمته، ما اإن يعطيه اهلل العافية اإذا به 
يتنك��ر لكل ذلك، مير الإن�س��ان مب�س��كلة بخطورة 
معني��ة يف ه��ذه احلي��اة فيعي���س حالة ال�س��عف 
والعجز واخلوف وال�س��عور باحلاجة ال�س��ديدة 
اإل��ى اهلل لينق��ذه، ليغيث��ه، يغيث��ه اهلل �س��بحانه 
وتعال��ى، ينقذه م��ن ذلك املاأزق م��ن تلك اللحظة 
احلرجة، م��ن ذلك الظرف ال�س��عب ج��دا، يعود 
من جديد اإلى حالة الغفلة، كم جتارب كل اإن�س��ان 
يف حيات��ه ث��م يع��ود يغف��ل م��ن جدي��د، يغفل من 
جديد يق�س��و قبله من جدي��د، يعي�س حالة الغفلة 
الرهيبة عن اهلل �س��بحانه وتعالى، عن احل�س��اب 

عن اجلزاء من جديد.
اتقوا ربكم اإذا كنتم ن�سيتم كل ما قد عاي�ستموه 
م��ن التجارب يف حياتكم مما ي�س��عركم بال�س��عف 
والعج��ز واحلاج��ة اإل��ى اهلل �س��بحانه وتعال��ى 
مما ي�س��اعدكم عل��ى تعزيز حال��ة اخلوف من اهلل 
�س��بحانه وتعال��ى والفتق��ار اإل��ى اهلل �س��بحانه 
وتعالى اإلى رعايته اإل��ى حمايته اإلى دفاعه، اإلى 
النقاذ اأن ينقذكم اأن يغيثكم اإلى �سعفكم يف مقابل 
�سخطه عقوبته قدرته جروته عذابه، اإذا ن�سيتم 
كلما كان يف احلياة على م�س��توى واقع الإن�س��ان 
ال�سخ�سي وواقع احلياة من حوله والتاريخ من 
قبل��ه فاأمامك��م يف امل�س��تقبل هذا احل��دث العظيم 
ُكمحْ  ُقوا َرَبّ الهائ��ل الكبري هذا الأمر املهيل ج��دًا ) اَتّ
ٌء َعِظيٌم ( زلزلة ال�ساعة  ��اَعِة �َس��يحْ ٰ اإَِنّ َزلحَْزَلَة ال�َسّ
القيام��ة وه��ذا احل��دث الرهي��ب والهائ��ل الآت��ي 
الق��ادم والقريب حتدث الق��راآن الكرمي عنه حتى 
الت�س��ميات بت�س��ميات مزعج��ة ت�س��ميات كب��رية 
هائل��ة عب��ارة القيامة ال�س��اعة احلاقة ال�س��اخة 
الك��رى تعب��ريات كث��رية يف  الطام��ة  الواقع��ة 
القراآن الكرمي تنبهنا اإلى عظم هذا احلدث الهائل.

ي��وم القيام��ة ي��وم احل�س��اب والنتق��ال اإل��ى 
اجلزاء ياأتي بحدٍث هائل ينهي وجود هذا العامل

للح�س��اب  الآت��ي حتم��اً  الآت��ي  القيام��ة  ي��وم 
واجلزاء للب�س��رية بكله��ا هو يوٌم عظي��م هو يوٌم 
ا���ُس َوَذِٰلَك  ُموٌع َلّ��ُه الَنّ حْ ٌم جَمّ عظي��م ) َذِٰل��َك َي��وحْ
ُدوٍد  عحْ َجٍل َمّ َلّ ِلأَ ُرُه اإِ ��ُهوٌد )103( َوَما ُنوؤَِخّ �سحْ ٌم َمّ َيوحْ
)104( اأجل �سينق�س��ي وياأت��ي، يوم القيامة يوم 
احل�س��اب ويوم النتقال اإلى اجلزاء ياأتي بحدٍث 
هائ��ل ينهي وج��ود هذا العامل ويدّم��ر هذا العامل 
بكل��ه ويف املقدم��ة الأر�س التي نعي���س عليها مهد 
الب�س��رية التي عليها ا�س��تقرار الب�سرية وحياتهم 
من��ذ وج��ود اآدم علي��ه ال�س��ام، وه��ذا الزل��زال 
العظي��م ال��ذي ب��ه دم��ار ه��ذه الأر���س بكلها 
ولي�س دمار منطقة ب�سيطة منها اأو م�ساحة 
حمدودة اأو دولة اأو قطر هناك اأو اأن تكون 
ن�س��بة هذا الزلزال لدرج��ة خراب املنازل 
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�س��هد اأن ل اإل��ه اإل 
اهلل امللك احلق املبني، واأ�س��هد اأن �س��يدنا حممدا 
عبده ور�س��وله خ��امت النبي��ني، اللهم �س��ل على 
حمم��د وعل��ى اآل حممد وبارك عل��ى حممد وعلى 
اآل حمم��د، كم��ا �س��ليت وبارك��ت عل��ى اإبراهي��م 
وعل��ى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد، وار�س اللهم 
بر�ساك عن اأ�سحابه الأخيار املنتجبني عن �سائر 

عبادك ال�ساحلني.
اأيها الإخوة والأخوات، ال�سام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته:
و�س��لنا اإل��ى ق��ول اهلل �س��بحانه وتعال��ى: )َيا 
��اَعِة  َنّ َزلحَْزَل��َة ال�َسّ ُك��محْ ٰ اإِ ُق��وا َرَبّ ا���ُس اَتّ َه��ا الَنّ اأَُيّ
��َعٍة  �سِ َهُل ُكُلّ ُمرحْ َنَها َتذحْ َم َتَروحْ ٌء َعِظي��ٌم )1( َيوحْ �َس��يحْ
َلَها َوَتَرى  ٍل َحمحْ ��ُع ُكُلّ َذاِت َحمحْ ��َعتحْ َوَت�سَ �سَ ا اأَرحْ َعَمّ
ا���َس �ُس��َكاَرىٰ َوَم��ا ُه��م ِب�ُس��َكاَرىٰ َوَلِٰكَنّ  الَنّ
ِ �َس��ِديٌد(، ي��ا اأيها النا�س، ن��داء من اهلل  َع��َذاَب اهلَلّ
�س��بحانه وتعال��ى، م��ن رب العامل��ني، م��ن مل��ك 
ال�س��ماوات والأر�س، من مدبر �سوؤون ال�سماوات 
والأر���س، يوجه هذا النداء اإل��ى كل عباده، اإلى 
الب�س��رية بكلها، ياأيها النا�س اتقوا ربكم، اجلميع 
ُين��ادون به��ذا الن��داء، وُيوؤمرون به��ذا الأمر من 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى، اتق��وا ربك��م، فم��ا اأعظم 
وما اأ�سواأ م�س��توى الغفلة التي تعي�سها الب�سرية 
وتغف��ل عن ح�س��اب ما بينه��ا وبني اهلل �س��بحانه 
وتعال��ى يف ت�س��رفاتها واأعماله��ا، ويف توجهاتها 
يف ه��ذه احلي��اة، الكث��ري الكث��ري، يف اأعماله��م يف 
ت�س��رفاتهم، يف مواقفهم ل يح�س��بون ح�ساب اهلل 
اأب��دا، ول ح�س��اب امل�س��وؤولية فيم��ا بينه��م وبني 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى اأب��دا، ول كاأن له��م وله��ذا 
العامل بكل��ه رب وملك واإله خلق اجلميع ويرقب 
اجلمي��ع ويحا�س��ب اجلمي��ع ويج��ازي اجلميع، 
وكاأن ه��ذه احلي��اة م�س��رٌح للعب��ث ولاأه��واء، 
ولي���س كاأن اجلمي��ع يف مق��ام امل�س��وؤولية وموقع 
امل�س��وؤولية، ومقام احل�ساب واجلزاء الذي ل بد 
منه، و�س��ياأتي، جزء منه ياأتي يف الدنيا، والكثري 

والعظيم منه ياأتي يف الآخرة.

الغفلة عن الله وكأنه ال يجازي وال يحاسب وال 
يعاقب حالة خطيرة جدًا على البشر

حالة الغفلة عن اهلل �س��بحانه وتعالى وكاأنه ل 
يج��ازي ول يحا�س��ب ول يعاق��ب، حالة خطرية 
جدا على الب�س��ر ب�س��كل كبري يف كثري م��ن اأنحاء 
املعمورة، والإن�سان اأيا كان هذا الإن�سان بحاجة 
اإل��ى اأن ير�س��خ يف نف�س��ه الإميان ب��اأن اهلل يعاقب 
واأن اهلل يج��ازي واأن اهلل �س��ديد العقاب، ل اأ�س��د 
ول اأق�س��ى من عقاب��ه، واأن عقاب اهلل وعذاب اهلل 
يج��ب اأن يتق��ى واأن يحذر، اأمر كب��ري، اأمر فظيع 
اأم��ر عظيم، لي�س بامل�س��توى اله��ني، ول باملقدار 
الب�س��يط الذي ميكن لاإن�س��ان اأن ل يبايل به، اأن 
يته��اون ب�س��اأنه، اأن يتجاهل��ه، ل، ولي���س هناك 

�س��يء يف املقابل ي�س��تحق من هذا الإن�س��ان من 
اأج��ل الو�س��ول اإلي��ه اأو احل�س��ول عليه اأن 

ي�س��حي بهذا املقدار من الت�س��حية، يعني 
اأن يعر���س نف�س��ه لعق��اب اهلل لع��ذاب اهلل، 

من اأج��ل �س��هوة معينة، من اأج��ل رغبة 
معين��ة، من اأج��ل تلبية انفعال نف�س��ي 

ه��ذه  مل��ذات  م��ن  �س��يء  اأي  مع��ني، 
احلياة، اأي �س��يء من �س��هوات هذه 

النف���س، اأي �س��يء م��ن انفع��الت 
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وت�س��رر املمتل��كات، ل، �س��يء عظيم لأن��ه زلزال 
ي�س��ل اإلى درجة التدمري لهذا العامل، ي�س��ل اإلى 

درجة الن�سف للجبال بكلها.
 اإن حج��م هذا الهول اأم��ام ذلك الزلزال العظيم 
ه��و للدرج��ة الت��ي ع��ّر عنه��ا الق��راآن بق��ول اهلل 
َعٍة  �سِ َهُل ُكُلّ ُمرحْ َنَها َتذحْ َم َتَروحْ �س��بحانه وتعالى ) َيوحْ
َلَها َوَتَرى  ٍل َحمحْ ��ُع ُكُلّ َذاِت َحمحْ ��َعتحْ َوَت�سَ �سَ ا اأَرحْ َعَمّ
ا���َس �ُس��َكاَرىٰ َوَم��ا ُه��م ِب�ُس��َكاَرىٰ َوَلِٰكَنّ  الَنّ
ِ �َس��ِديٌد ( اإن حالة الذهول وحالة الرعب  َعَذاَب اهلَلّ
اأمام ذلك الزلزال العظيم الذي تهتز له كل الأر�س 
وتنت�س��ف منه كل اجلبال وتتبخر منه كل البحار 
ويدم��ر فيه كل ه��ذا الع��امل باأ�س��ره يف بداية هذا 
الزل��زال املهيل العظيم حالة الذهول حالة الرهبة 
حالة اخلوف حالة الفزع حالة الده�سة لدرجة اأن 
تذهل كل مر�سعٍة عما اأر�سعت الأم املر�سعة التي 
هي اأكر �سيء اإ�سفاقاً وعاقًة وحميميًة وراأفًة يف 
واقع الب�س��ر ويف واقع الكائنات احلية بر�سيعها 
ال�س��غري الذي هي عادًة حتى عن��د الفزع اأو عند 
القلق تبادر لحت�س��انه وتبادر لتفقده وحتر�س 
على النتباه له لكن اأمام هذا احلدث العظيم، ل، 

تذهل كل مر�سعٍة عما اأر�سعت.

زلزال القيامة والساعة يحدث حالة من الذهول 
والرهبة والفزع أن كل إنسان ينسى اآلخرين 

ل��و نلحظ مث��ًا على �س��بيل املث��ال اإلى ق�س��ة 
الق�س��ف اجلوي الآن يف الدني��ا مثًا ترى يف كثري 
من م�ساهد الق�سف اجلوي الذي ا�ستهدف املنازل 
عل��ى  ال�س��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  يف  حت��ى 
بلدنا و�س��عبنا امل�س��لم العزيز يف كثري من حالت 
الق�س��ف اجلوي لكثري من احل��الت املنازل مثًا 
والأ�س��ر ملحوظ اأن الأمهات عند الإح�سا�س بهذا 
اخلط��ر يبادرن اإلى احت�س��ان اأطفالهن ال�س��غار 
بال��ذات الر�س��ع جت��د م�س��اهد متعددة للق�س��ف 
اجلوي والأم احت�س��نت ر�س��يعها وا�ست�س��هدت 
ه��ي ور�س��يعها وه��ي حتت�س��نه ا�ست�س��هدت مع 
ر�س��يعها وهي حتت�س��نه بادرت عند الإح�سا�س 
باخلط��ر ه��ذه فط��رة وه��ذا �س��يء قائ��م يف واقع 
احلي��اة، لك��ن بالن�س��بة له��ول الزل��زال القيام��ة 
وزلزلة ال�س��اعة امل�س��األة خمتلفة ه��و لدرجة من 
الذه��ول والعظ��م والرهبة والفزع اأن كل اإن�س��ان 
ين�سى الآخرين هو م�س��غول بنف�سه حالة الرعب 
لأي  ينتب��ه  ل  اأن  لدرج��ة  والندها���س  والف��زع 
�س��يء اآخر واأن ل يقلق على �س��يء اآخر م�س��توى 
القل��ق عل��ى النف���س والذع��ر واخل��وف والرعب 
عل��ى النف�س ين�س��ي الإن�س��ان وين�س��ي الأم حتى 
ر�سيعها، اأما كل ذات حمل ت�سقط حملها كل ذات 
حمل كل امراأة كل كائن حي حامل ي�س��قط حمله، 

من الده�سة والرعب والرهبة ال�سديدة.
النا���س يف اأول ه��ذا احل��دث املهي��ل واملهي��ب 
والعظيم يكونون يف م�س��توى رهي��ب من الذهول 
وكاأنه��م �س��كارى وكاأنه��م فق��دوا عقوله��م فقدوا 
تركيزه��م اندها���س �س��ديد ج��دًا، يفق��دون مع��ه 
الق��درة على التمييز القدرة حتى على قراءة هذا 
احلدث ما الذي يحدث ما الذي يح�سل، حالة من 
الذه��ول ال�س��ديد ج��دًا يفقد الإن�س��ان قدرته على 
التما�س��ك الذهن��ي والنف�س��ي، وينده���س لدرجة 
وكاأن��ه �س��كران فاقد لتمييزه فاق��ًد لإدراكه عاجز 
ع��ن فهم وقراءة م��ا يحدث وماهم ب�س��كارى، ل، 
هي حال��ة اندها�س ذه��ول رهبة فزع �س��ديد جدًا 
فقدوا اإدراكهم ومتا�س��كهم الذهني ومتا�س��كهم يف 

التفكري والفهم والنظرة.

�ُس  أَرحْ يقول اهلل �سبحانه وتعالى ) اإَِذا ُزلحِْزَلِت الحْ
ِزلحَْزاَلَها( ُزلزل��ت الأر�س بكلها ولي�س فقط منطقة 
معين��ة زلزالها زلزاله��ا املوعود زلزاله��ا النهائي 
زلزاله��ا الذي يحدث تغيريًا كلياً لها زلزالها الذي 
ين�س��ف جبالها الكثرية جدًا والهائلة والعظيمة، 
زلزالها الذي يحول تلك ال�س��خور يف تلك اجلبال 
ال�س��خور ال�س��لبة اإلى فتاٍت اإل��ى ذرات متناثرة 
�ُس  أَرحْ َرَج��ِت الحْ اإل��ى غب��ار يتطاي��ر يف اجل��و) َواأَخحْ
إِن�َس��اُن َما َلَه��ا ( ينده�س ول  َقاَلَه��ا )2( َوَقاَل الحْ اأَثحْ
ي�س��توعب ما يحدث اأب��دًا، يف اآية اأخرى يقول اهلل 
�س��بحانه وتعالى ) اإَِذا َوَقَعِت الحَْواِقَعُة( احلادثة 
الرهيب��ة الكب��رية العظيمة ج��دًا القيام��ة ) َليحْ�َس 
��ٌة َراِفَعٌة (  َعِتَها َكاِذَبٌة ( اأمٌر لبد منه ) َخاِف�سَ ِلَوقحْ
يتغري واقع النا�س كثريًا وكثريًا جدًا، فينخف�س 
اأنا���س وتنخف���س �سخ�س��يات  ق��وٌم وينخف���س 

ويرتفع اآخرون.
َب��اُل  ِ ��ِت اجلحْ ��ا .. َوُب�َسّ ���سُ َرًجّ أَرحْ ��ِت الحْ ) اإَِذا ُرَجّ
��ا ( اإذا رجت الأر�س اإن  َبًثّ ��ا .. َفَكاَنتحْ َهَباًء ُمنحْ َب�ًسّ
حالة الهتزاز وكاأنك اأخذت �س��يئاً ترجه وترجه 
وترجه حالة اهتزاز عنيفة جدًا جدًا جدًا فالأر�س 
بكله��ا تعي���س حالة اأو ت�س��هد حالة م��ن الهتزاز 
والرجت��اج العنيف جدًا الذي ي�س��ل باجلبال يف 
الأر�س وهي اأثقل �س��يء يف الأر�س واأكر �س��يء 
يف الأر�س واأ�سلب �س��يء يف الأر�س واأكر �سيء 
يف الأر���س متا�س��كاً، اإذا جئن��ا لن�س��رب املثل يف 
ثبات اأي �سيء ن�س��رب املثل باجلبال ثابت ثبات 
اجلب��ال، النا���س يقول��ون يف اأثناء ه��ذا العدوان 
�س��عبنا اليمني يثبت ثبات جبل نقم وعطان واإلى 
اآخ��ره،، ُي�س��رب يف الدني��ا املث��ل بثب��ات اجلبال 
جبال كتل هائلة كبرية منغر�سة يف اأعماق الأر�س 
قوي��ة التما�س��ك، داخلها البع�س منه��ا بكله كتلة 
�سخرية والبع�س منها معظمه اأو جزء كبري منه 
كتلة �س��خرية مغطى بالط��ني وكثرية يف الأر�س 
لدرج��ة اأن كرته��ا يف الأر�س وثباته��ا يف الأر�س 
وعمقه��ا يف الأر�س هي تنزل اإل��ى اأعماق الأر�س 
وجتذرها يف الأر�س وثقلها وقوتها يف الأر�س هو 
اأهم عامل لتما�س��ك الأر�س من حالة ال�س��طراب 
والهتزاز، واإل الأر�س من جانب اجلاذبية ومن 
جان��ب البح��ار واملحيطات الت��ي تغطيها، تغطي 
م�س��احة كب��رية منها مايق��ارب م�س��احة الثلثني 
منه��ا، لول ه��ذه اجلبال الكتل الهائل��ة يف الأر�س 
لكانت الأر�س تعي�س حالة ا�سطراب اهتزاز، اهلل 
جع��ل اجلبال يف الأر���س كما قال يف الق��راآن ) اأَن 
يَد ِبُكمحْ ( يعني كي ل متيد بكم، كي ل ت�سطرب  مَتِ
وتبقى مرتع�سة ويف حالة اهتزاز وعدم ا�ستقرار 
بكم، الأر�س لها حركتها ولكن �سمن واقع م�ستقر 
ومنتظم ولي�س يف حالة اهتزاز وا�سطراب، ولكن 
هذه احلبال ُب�َس��ت ُفتتت من �س��دة ه��ذا الهتزاز 
والرجت��اج العنيف، ذلك الزل��زال الرهيب يفتت 
تل��ك اجلب��ال حتى تتح��ول اأقوى ال�س��خور فيها 
واأعظ��م ال�س��خور فيه��ا وحتى اجلب��ال التي هي 
بكله��ا كتل��ة �س��خرية تتفت��ت ال�س��خور بالكامل 
وتتح��ول اإل��ى ت��راٍب م�س��حوٍق ناع��ٍم ينت�س��ر يف 
َباُل  ِ اله��واء ولذلك يقول يف اآية اأخ��رى ) َواإَِذا اجلحْ
تحْ ( اإذا اجلب��ال خا���س �س��ريت يف اجل��و  َ �ُس��رِيّ
��ُرّ َمَرّ  �َس��ُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُ َب��اَل حَتحْ ِ ) َوَت��َرى اجلحْ
��َحاِب ٰ( تنطلق يف الأج��واء متناثرة عابرة  ال�َسّ
وكاأنها �س��حب �س��حقت بدرجة هائلة جدًا وقوية 
للغاي��ة وعنيفة ج��دًا ثم طارت يف اله��واء وكاأنها 
�سحاب، كاأن ذلك اجلبل حتول اإلى �سحابة معينة 

تطري يف اجلو.

اجلبال بعد أن تفتتت يوم القيامة تتحول 
إلى هباء والهباء هي تلك اجلزئيات التي 

تشاهد في ضوء الشمس
َفَكاَن��تحْ َهَب��اًء  يق��ول اهلل �س��بحانه وتعال��ى ) 
��ا ( ه��ذه اجلب��ال بع��د اأن فتت تتح��ول اإلى  َبًثّ ُمنحْ
هباء والهب��اء هي تلك اجلزئيات التي ت�س��اهد يف 
�سوء ال�سم�س اإذا دخل من نافذة معينة جزئيات 
�س��غرية جدًا تتطاير يف اجلو، يقول يف اآية اأخرى 
َخٌة َواِحَدٌة )13( َوُحِمَلِت  ��وِر َنفحْ )َفاإَِذا ُنِفَخ يِف ال�سُّ
َمِئٍذ  ًة َواِحَدًة )14( َفَيوحْ َتا َدَكّ َباُل َفُدَكّ ِ �ُس َواجلحْ أَرحْ الحْ
��َماُء َفِه��َي  ِت ال�َسّ َوَقَع��ِت الحَْواِقَع��ُة )15( َوان�َس��َقّ

َجاِئَها( ََلُك َعَلىٰ اأَرحْ َمِئٍذ َواِهَيٌة )16( َواملحْ َيوحْ
فاإذا ُنفَخ يف ال�سور هناك اآيات متعددة حتدثت 
ع��ن �س��يحة القيامة به��ذا التعب��ري ف��اإذا نفخ يف 
ال�س��ور، �س��يحة القيامة اهلل اأعلم هل هي موجه 
�س��وتية هائلة ج��دًا اأم م��اذا هذا اأمر وتفا�س��يل 
ل نحت��اج اإلى احلدي��ث عنها كيف ه��ي، لكن هذا 
احل��دث الهائ��ل حُتم��ل الأر���س مع��ه واجلب��ال 
فت��دك وه��ذه العب��ارة قلنا يف حما�س��رة �س��ابقة 
فدكت��ا اأنها قد توح��ي اأن الأر�س تتعر�س اأي�س��اً 
ل�س��ربات م��ن كواك��ب اأخ��رى اأو جن��وم اأخرى 
اأو قط��ع من الأجرام ال�س��ماوية ت�س��ربها ب�س��كل 
كب��ري ه��ذا مفه��وم ال��دك لل�س��يء، ولأن القيام��ة 
يفق��د فيها العامل بكله ما في��ه من كواكب وجنوم 
واأج��رام �س��ماوية تفقد متا�س��كها التي ه��ي الآن 
عليه التما�س��ك ال��ذي هي الآن علي��ه تفقده تندثر 
الكواكب والنجوم وت�س��طرب وي�س��رب بع�سها 
بع�س��ا فرمب��ا يح�س��ل لاأر���س ح�س��تها من ذلك 
��اأَُلوَنَك َعِن  يقول اأي�س��ا عن اجلبال نف�سها، )َوَي�سحْ
َباِل( البع�س �س��األوا ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل  ِ اجلحْ
علي��ه وعلى اآل��ه ما هو م�س��ري هذه اجلب��ال يوم 
القيام��ة هذه اجلبال الكبرية الهائلة القوية )َفُقلحْ 
��ًفا( ين�س��فها نهائي��ا ل يبقى لها  ��ي َن�سحْ َين�ِس��ُفَها َرِبّ
وجود )فيذرها( يعني الأر�س )قاعا �سف�سفا( ل 
ت��رى فيها عوجا ول اأمتا لأن الأر�س هي �س��ويت 
عل��ى نح��و مع��ني لتاءم معي�س��ة ه��ذا الإن�س��ان 
وحياة هذا الإن�سان عليها واهلل جعلها مما جعلها 
علي��ه وب�س��طها لهذا الإن�س��ان ومتك��ورة يف نف�س 
الوقت وجع��ل عليها البحار والأنه��ار والنباتات 
وق�س��رتها الأر�س��ية وخ�س��بة مائم��ة لاإن�س��ان 
كل �س��يء فيه��ا مبا يائم هذا الإن�س��ان وينا�س��به 
ويخ��دم حياته وي�س��اعده يف حياته ويلبي غر�س 
لهذا الإن�سان حاجة لهذا الإن�سان لكن يوم القيامة 
هناك اإعادة ل�س��ياغة الأر�س من جديد ليكون لها 
دور اآخ��ر لي�س ليعي�س عليها هذا الإن�س��ان حياة 
م�س��تقرة يتحمل فيها م�سوؤولية يحظى فيها بنعم 
اهلل، الأر�س تدمر كلي��اً اآنذاك وتعد اإعداد جديدًا 
ملهم��ة اأخرى غ��ري مهمة احلياة واملعي�س��ة مهمة 

احل�ساب مهمة موؤقتة مهمة موؤقتة.

األفكار والتصورات التي تنشر عبر 
الشبكة العنكبوتية عن القيامة واآلخرة 

واجلنة والنار ال صحة لها أبدا 
 طبعاً البع�س يف مواقع التوا�س��ل الجتماعي 
يف النرتن��ت يف ال�س��بكة العنكبوتي��ة ين�س��رون 
اأفكارا وت�س��ورات عن القيام��ة والآخرة واجلنة 
والنار ل �سحة لها اأبدا ل تتفق مع القراآن الكرمي 
ب�سيء ول مع الن�س��و�س النبوية عن ر�سول اهلل 
�س��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله ب�س��يء اآخر ل متت 

باأي �س��لة اإلى كتب اهلل ت�س��ورات خرافية وهذه 
الأحداث ه��ي غيبية اإمنا نعود فيه��ا اإلى الإميان 
بالغيب واإل��ى ما ذكره اهلل �س��بحانه وتعالى اإلى 
ما �س��ح اأي�س��ا عن ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه متوافق��ا مع الق��راآن اأما غ��ري ذلك من 
التخمين��ات واخلرافات ل يج��وز اأن يتعمد عليه 
اأب��دا ت�س��ورات حت��ى عن الأر���س ي��وم القيامة 
ع��ن اجلنة ياأت��ي البع���س ويقول ل��ك اجلنة هي 
تك��ون على جانب من الأر���س والنار على جانب 
اآخ��ر وتغريات مناخية حت�س��ل ومدري اأي�س ل، 
الن�س��و�س القراآنية وا�س��حة ه��ذا الدمار الهائل 
لاأر�س ون�سف ما فيها من اجلبال وانتهاء ما فيها 
من بحار )اإذا بالبحار فجرت( ويف اآية اأخرى )اإذا 
البحار �س��جرت( ن�سو�س وا�سحة عن دمار كلي 
لاأر�س وت�س��وية لها لدور اآخر واإذا الأر�س مدت 
يقول هنا )فقل ين�سفها ربي ن�سفها ( يعني اجلبال 
��ًفا )106( َلّ  فحْ�سَ فيذره��ا يعني الأر���س )َقاًعا �سَ
ًت��ا )107(( يعني قاع  َت��َرىٰ ِفيَه��ا ِعَوًج��ا َوَل اأَمحْ
م�ستويا قاعا قاعا حدبة ح�سب التعبري املحلي اأو 
اأر�س��ية م�س��توية متاما لي�س فيها اأي منخف�سات 
ول اأي مرتفع��ات ولي���س فيها اأي �س��يء اآخر اأي 
مظاهر من مظاه��ر احلياة، لأنها لن تبقى للحياة 
اأ�س��ا لن تبقى ل�ستقرار الإن�سان اأ�سا بقي دور 
واح��د لاأر�س هو احل�س��اب عليها اأن تتحول اإلى 
�س��احة م�س��توية للح�س��اب ولهذا ق��ال: )َفَيَذُرَها 
��ًفا )106( َلّ َت��َرىٰ ِفيَه��ا ِعَوًجا َوَل  فحْ�سَ َقاًع��ا �سَ
ًت��ا )107(( )واإذا الأر�ُس ُمَدّت( متد وتب�س��ط  اأَمحْ
وتتح��ول اإلى �س��احة وعر�س��ة واحدة و�س��احة 
م�س��توية متاما مل يبق فيها ل جبال ول اأي �سيء 
)واألق��ت م��ا فيها وتخل��ت ( تخرج كل م��ا داخلها 
حت��ى ما قد حملته من مليارات الب�س��ر اأ�س��بحوا 
داخلها تراب��ا تخرجهم ليعودوا اإل��ى احلياة من 
جديد، العامل من حول الأر�س بكله اأي�س��ا ينتهي 
تحْ  ��َماُء انَفَطَرتحْ )1( َواإَِذا الحَْكَواِكُب انَتَرَ )اإَِذا ال�َسّ
��َرتحْ )3(( كل ذل��ك ينته��ي  )2( َواإَِذا الحِْبَح��اُر ُفِجّ
احلياة الب�س��رية من اأول ما تق��وم القيامة ننتهي 
ب�س��كل كام��ل ميوت كل املتبقيني م��ن الأحياء من 
الب�س��ر ميوت��ون باأجمعهم وبكله��م واهلل اأعلم كم 
�س��يكون تع��داد الب�س��رية عن��د قيام ال�س��اعة كم 
�س��يكون عدد ال�س��كان على الأر�س هذا اأمر غيبي 
َماَواِت َوَمن  ��ِعَق َمن يِف ال�َسّ ��وِر َف�سَ )َوُنِفَخ يِف ال�سُّ

�ِس( كلهم ماتوا. أَرحْ يِف الحْ

القيامة احلدث الهائل يجب أن يحسب 
اإلنسان حسابه لهذا اليوم

 نع��م اآي��ات اأخ��رى البع�س منه��ا ا�س��تثنى منها 
��َرىٰ َف��اإَِذا ُه��محْ ِقَياٌم  اإن�س��اء اهلل )ُث��َمّ ُنِف��َخ ِفي��ِه اأُخحْ
َينُظ��ُروَن( فه��ذا احل��دث الهائ��ل يجب اأن يح�س��ب 
الإن�س��ان ح�س��ابه ه��ذا ح��دث نح��ن قادم��ون عليه 
ال�س��اعة اآتية ل ري��ب فيها القيامة اآتية ل �س��ك فيها 
الإن�س��ان قادم عل��ى كل هذه الأح��داث املهولة التي 
لي�س��ت �س��وى ترتيبات متهد لدخول عامل احل�ساب 
وعامل اجلزاء لو مل تكن امل�س��األة اإل م�س��توى الذعر 
والرعب والفزع م��ن تلك الأحداث كاأحداث وتنتهي 
كان ل باأ�س يعني ماهي م�س��كلة مع اأنه اأمر ي�ستحق 
من الإن�س��ان اأن يتقيه اأن يح�سب ح�سابه اأن ي�سعى 
اأن يك��ون اآمناً حينما يحدث وهو الفزع الأكر ولكن 
كل ه��ذه الأحداث املهول��ة والعظيمة والرهيبة اإمنا 
هي بداي��ة ترتيبات لأمر عظيم لأم��ور كبرية لأمور 
َرىٰ  خحْ مهم��ة تاأتي ال�س��يحة الثانية )ُثَمّ ُنِف��َخ ِفيِه اأُ
َحًة َواِحَدًة  يحْ َلّ �سَ َفاإَِذا ُهمحْ ِقَياٌم َينُظُروَن( )اإِن َكاَنتحْ اإِ

��ُروَن( ال�س��يحة الثانية  �سَ َنا حُمحْ َف��اإَِذا ُهمحْ َجِميٌع َلَّديحْ
اهلل اأعل��م ك��م �س��تكون امل��دة الزمني��ة م��ا ب��ني قيام 
ال�س��اعة ودم��ار هذا الع��امل وخرابه قيام��ة القيامة 
وهاك الب�س��رية املتبقية من الب�س��ر وموتهم بكلهم 
والنفخة الثانية والبعث والن�س��ور وعودة احلياة 
لكل الكائنات اإلى الب�س��ر جميعا وعودتهم للح�ساب 
واجلزاء، ال�س��يحة الثانية وقد تغري كل هذا العامل 
وباتت الأر�س ب�س��كل اآخر خمتل��ف متاما يوم تبدل 
الأر�س غري الأر�س اأر�س ثانية مل تعد ذلك الكوكب 
ال��ذي عرفناه ع�س��نا عليه بجباله ب�س��هوله بوديانه 
بعمران��ه مبدن��ه بق��راه �س��احة ل فيه��ا ل جبال ول 
اأنهار ول نباتات ول اأ�سجار ول مزارع ول بيوت ول 
م��دن ول قرى ول اأي مظاهر عمرانية ول اأي �س��كل 
من اأ�س��كال احلياة جمرد �س��احة م�س��توية وممتدة 
يبع��ث فيها الب�س��ر بكلهم من��ذ اآدم اإل��ى اآخر مولود 
م��ن بني اآدم اجلميع يح�س��رون بكله��م جمعوا لذلك 
اليوم وح�س��روا فيه كل الأجي��ال وخمتلف الأجيال 
التي عاي�ست ظروفا خمتلفة واأزماناً خمتلفة وواقع 
خمتلفاً كلهم ح�س��روا كما يقو اهلل �س��بحانه وتعالى 
وح�س��رناهم فلم نغادر منهم اأحدا ول واحد اختفى 
ول واح��د يغي��ب عن ذلك امل�س��هد اجلميع يح�س��ر 
واجلميع يح�س��ر واجلميع يح�سر واجلميع يخلقه 
اهلل �س��بحانه وتعال��ى وياأتي به اإلى �س��احة القيامة 
ُهمحْ اأََح��ًدا( وتنزل حتى  َناُهمحْ َفَلمحْ ُنَغ��اِدرحْ ِمنحْ )َوَح�َس��رحْ
اأف��واج املائك��ة من ال�س��ماوات، ال�س��ماوات اأي�س��ا 
دمرت غ��ريت بدلت وتنزل اأف��واج املائكة اإلى هذه 
ال�س��احة ولها اأدوار كبرية يف تنظيم الب�سر وترتيب 
حالة احل�س��اب واجلزاء يقول اهلل �سبحانه وتعالى 
َماَواِت  عن م�سهد احل�سر والقيامة )اإِنحْ ُكُلّ َمنحْ يِف ال�َسّ
َمِن  ححْ �ِس( اجلميع ال��كل باأجمعهم )اإِل اآِتي الَرّ َوالأَرحْ
ًدا( الكل اآتي ب�س��فته احلقيقية، �سفته احلقيقية  َعبحْ
عب��د هلل ممل��وك هلل حتت �س��لطان اهلل وقه��ره وقوته 
وقدرته ما اأحد اأبدًا ي�ستطيع اأن يعظم نف�سُه ويفلت 
ويخرج من حتت �س��لطان اهلل �س��بحانه وتعالى ملن 
امللك اليوم هلل الواحد القهار ما اأحد �س��ياأتي ب�س��فة 
املل��ك الفاين جن��ودُه ي�س��كلون حمايًة ل��ُه وقدراته 
يقوم بعمل عرو�س لها يف �س��احة املح�سر ل.. اإن كل 
م��ا يف ال�س��موات والأر�س اإل اآت الرحم��ن عبدا، ما 
هناك اأي �س��فات اأخرى حتى الذي��ن األلههم البع�س 
يف الدني��ا خا���س انته��ى كل �س��يء لق��د اأح�س��اهم 
وعدهم عدا وكلهم اآتيه يوم القيامة فردا، الإح�ساء 
واحل�سر الإلهي والعد لكل واحد فما غاب اأحد منهم 
ومل يختِف اأحد منهم ولن ي�سيع اأحد منهم، اجلميع 
اأتى وبهذه ال�س��فة ب�س��فة العبودية وبحالة فردية 
كل يرى نف�سُه لوحده لي�س لُه اأعوان لي�س لُه اأن�سار 
ل ميتل��ك ق��درات ول اأح��د ميك��ن اأن يفيدُه ب�س��يء 
ول ميك��ن لأحد اأن يق��ف اإلى جانب��ه ول اأحد ميكن 
ًئاۖ   ِل��ُك َنفحْ�ٌس ِلَّنفحْ�ٍس �َس��يحْ َم َل مَتحْ اأن ينفع��ه ب�س��يء )َيوحْ
َحًة َواِحَدًة َفاإَِذا  ��يحْ ِ( )اإِن َكاَنتحْ اإَِلّ �سَ َّ َمِئٍذ هلِلّ ُر َيوحْ أَمحْ َوالحْ
��ُروَن( اجلميع فاإذاهم جميعاً  �سَ َنا حُمحْ ُهمحْ َجِميٌع َلَّديحْ
لدى اهلل �س��بحانه وتعالى يف حم�س��ر اهلل للح�س��اب 
َن اإَِلّ  َزوحْ ًئا َوَل جُتحْ َلُم َنفحْ�ٌس �َسيحْ َم َل ُتظحْ واجلزاء )َفالحَْيوحْ

َمُلوَن(. َما ُكنُتمحْ َتعحْ
 حديثن��ا اإن �س��اء اهلل يف املحا�س��رة القادم��ة عن 
اأجواء احل�س��ر واحل�س��اب اإن �س��اء اهلل. ن�س��األ اهلل 
�س��بحانه وتعال��ى اأن يوفقن��ا واإياكم ملا فيه ر�س��اه 
عن��ا، اأن يجعلن��ا من عب��اده املتق��ني واأن يتقبل منا 
ومنكم ال�س��يام والقيام و�س��الح الأعمال، اأن يرحم 
�س��هداءنا الأبرار واأن ي�س��في جرحانا واأن يفرج عن 

اأ�سرانا واأن ين�سرنا بن�سره اإنُه �سميع الدعاء.
 وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 الغفلة عن الله وكأنه ال يجازي وال يحاســـــــــــــــــــــــــــب وال يعاقب حالة خطيرة جدًا على البشر
محاضرة احلساب واجلزاء )4( - احملاضرة الرمض������������������������������������������������������������انية السادسة للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي 1439ه�

< ي�������������وم ال�������ق�������ي�������ام�������ة ي�������������وم احل����������س����������اب واالن����������ت����������ق����������ال إل�������������ى اجل�������������������زاء ي��������أت��������ي ب����������ح����������دٍث ه��������ائ��������ل ي������ن������ه������ي وج����������������ود ه�������������ذا ال������ع������ال������م

< اجلبال بعد أن تفتتت يوم القيامة تتحول إلى هباء والهباء هي تلك اجلزئيات التي ُتشاهد في ضوء الشمس
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ع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ش��ه��ادة ال��ت��ي 
ت��ع��ت��ب��ر م���ع���راج���ًا إل����ى ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وه��ي 

مرحلة انتقال إلى ضيافة الله.

-م�س��ى الغ��زاة واملرتزقة م��ن كل لغة ولون م�س��تكرين ومتوكلني 
عل��ى ترامب واأدواته من العربان ومن فوقهم كل طريان الدنيا لكنهم 
يا عباد ال�س��ر واجهوا اإخوًة لكم يجري يف عروقهم �س��عب وي�س��كن 
يف قلوبهم وطن وهناك ا�س��تك احلديد على احلديد وقالت اليمن هذا 

يوم الفخر باأبنائي األ فدونكم الغازي والعميل و�سرب الرقاب
 2- نع��م تقدم حماة الدار وقالوا هذه الأر�س اأر�س��نا وهذه ال�س��ماء 
�س��ماوؤنا وي��ا غزاة و�س��لتم ولكن دون ما و�س��لتم اليه خ��رط القتاد 
وطعن الأكباد فتعالوا يا اأ�سباه الرجال ويا اأجن من حمل ال�ساح اإنا 
اأق�س��منا اليوم لرفعن راأ�س اليمن ولتفخ��رن ِبَنا الأمهات يف اأخدارها 

والعظيمة �سباأ يف مرقدها والأجيال يف امتدادها
 3- ودارت رحى املعركة بوارج البحر ت�سرب وطريان اجلو ي�سرب 
ومدرعات الر ت�س��رب لكنه بكلها ف�س��لت وكيف ل وهنا اأ�س��رف من 
وط��اأ البطاح واأ�س��جع من حمل ال�س��اح وهن��ا رجال تداع��ب املنايا 
وترو�س امل�س��تحيل فليت الأعراب اأطلوا ك��ي يلطموا على وجوههم 
حني يروا كيف بقوة اهلل �سحقناهم ومرتزقتهم وكل �ساحهم املتطور
 4-نعم ليتهم اأطلوا كي يدركوا اأن الطائرة والبارجة واملدرعة اأعجز 
من اأن تك�س��ر لنا اإرادة اأو ت�س��نع من اأنف�س��هم وعمائهم ومرتزقتهم 
رجاًل يف م�س��توى املواجهة املتكافئة ل بل وغري املتكافئة فيا رعبهم 
والرج��ال يحيطون به��م ويا موتهم والبنادق التي �س��نعناها باأيدينا 

توزع عليهم املنايا احلمر
فها هم �سرعى وجرحى واأ�سرى

 5- حقاً اإنني اأ�سعر بالعجز املطلق عن �سكر اهلل كما ينبغي 
اإن يف ما �سردناه لكم عرة ملن كان له قلب اأو األقى ال�سمع وهو �سهيد 
مل نقل ما قلناه بطرًا ول تبجحاً وامنا من باب واأما بنعمة ربك فحدث
لق��د رده��م اهلل واملوؤمنون اإلى مواقع م��ا قبل العام رغ��م كثافة النار 

ورغم اجليو�س املتعددة اللغات واجلن�سيات

حــــــــــــمــــــــــــاة الــــــــــــديــــــــــــار

صحيفة احلقيقة / احلديدة تقرير/
يحي����������������ى دعب���������������������وش

�سكل��ت تهام��ة عل��ى امتداده��ا ال�ساحل��ي م��ن باب 
املن��دب اإل��ى مي��دى، عقب��ه اأم��ام ق��وات الع��دوان 
الغا�سم يف العام الرابع تواليا، تهامة اليوم ت�سطر 
اأروع املالح��م البطولي��ة التاأريخي��ة يف مواجه��ة 
الع��دوان الغا�س��م، واأهم تل��ك البط��ولت ال�سمود 
الغا�س��م، واإف�س��ال كل  الع��دوان  الأ�سط��وري �س��د 
حماولت العدوان ل�سيط��رة، وكلما ح�سد العدوان 
م��ن مرتزقت��ه يف جبه��ة ال�ساحل، تنتف���س تهامة 
الآلت  اأح��دث  ملقارع��ة  و�سواعده��ا  برجاله��ا 
احلربي��ة الأمريكي��ة والإ�سرائيلي��ة وال�سعودي��ة 

والماراتية ومن حتالف معهم. 
تهامة اليوم تواجه اأدوات الطغيان والظلم تدافع 
ع��ن الكرام��ة والعزة وال�س��رف، مت�سلح��ة برجال 
�سدق��وا م��ا عاه��دوا اهلل علي��ه، رج��ال ل يهابون 
امل��وت، وانعك�ست تلك على اأر���س معركة ال�ساحل، 
والت��ي مل ت�ستط��ع قوى العدوان ب��كل ما متتلك من 
تر�سان��ة متط��ورة يف ال�سيط��رة عل��ى �س��رب واح��د 
م��ن اأر���س تهام��ة ال�سم��ود، لوجود �سواع��د رجال 
الرج��ال الذي��ن يتحل��ون بالإمي��ان وح��ب الوطن، 
اهلل  �سبي��ل  يف  رخي�س��ة  باأرواحه��م  والت�سحي��ة 

والدفاع عن الأر�س والعر�س.

تهامة تتفتت أمامها كل املؤامرات 
والدسائس وتستمر في حتقيق االنتصارات

م��ا يتحقق من انت�س��ارات متاحقة يف ال�س��احل واملناطق 
التهامية، هو بف�س��ل اهلل، وتواج��د رجال الرجال من اأبناء 
تهام��ة والوط��ن يف خندق الدف��اع عن الأر���س والعر�س، 

والت�سحية يف �سبيل اهلل 
ٍم  ُ ِبَقوحْ َف َياأحِْت��ي اهلَلّ ه��وؤلء قوم و�س��فهم اهلل بقول��ه » َف�َس��وحْ
ٍة َعَلى الحَْكاِفِريَن  ِع��َزّ ُوؤحِْمِننَي اأَ وَن��ُه اأَِذَلٍّة َعَلى املحْ ُه��محْ َوُيِحُبّ ُيِحُبّ

َمَة َلِئٍم ٰ ِ َوَل َيَخاُفوَن َلوحْ ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهلَلّ
دعم اجلبهات بالرجال واملال

مل تغ��ب عل��ى ابن��اء تهامة  �س��م�س يوم من الع��دوان ، اإل 
وهناك قوافل تتوجه اإلى  جبهات العزة وال�س��رف، قوافل 

من الرجال الذين مت تدريبهم، لرفد اجلهات بالرجال.
ومل يتوق��ف الكرم والعط��اء التهامي، فاأر�س��ل اأبناء تهامة 
م��ن م�س��ايخ ووجه��اء القوافل املحمل��ة  بامل��واد الغذائية 
واملالي��ة، تعب��ريا ع��ن التاح��م والتما�س��ك الجتماعي يف 

مواجهة العدوان الغا�سم.

تهامة مستمرة في الصمود برغم العدوان  واحلصار
مل ي�س��كل احل�س��ار والع��دوان املفرو���س عل��ى وطنن��ا 
الغ��ايل، اأي عقبه اأم��ام اأبناء تهامة يف الت�س��دي ومواجهة 
الع��دوان، رغ��م فر���س احل�س��ار اخلانق عل��ى كل املنافذ 
الري��ة والبحرية واجلوية، واإغ��اق ميناء احلديدة ملنع 
دخول ال�س��فن، حماولة من العدوان لرتكي��ع اأبناء تهامة، 
ومل تفل��ح كل حماولتهم يف تركيع اأبناء تهامة، بل زادتهم 
�س��مودا وحتديا وبعزمية واإ�س��رار منقطع النظري كونها 
معرك��ة م�س��ري، احلي��اة بكرام��ة اأو املوت ب�س��رف. هكذا 
يهتف ال�س��غري قبل ال�سيخ الكبري ومن قبلهم اأبناء تهامة، 

تهامة مقرة الغزاة.
قد انتف�ست كل قرى ومديريات وعزل تهامة، اأمام غطر�سة 
العدوان الغا�س��م، وكانت اجلرائم اجلماعية التي ارتكبها 
العدوان الغا�س��م بحق املدنيني الأبرياء، �سرارة ال�سمود 
يف وجه العدوان والت�سدي له يف اجلبهات،  والذي ت�سارع 
ابناء تهامة فتوجه �سبابها وم�سايخها اإلى اجلبهات للدفاع 
عن الأر�س والعر�س، وحتقيق النت�س��ارات املتوا�س��لة 
الأرواح  يف  كب��رية  خ�س��ائر  الع��دوان  وتكب��د  اهلل  ب��اإذن 
واملع��دات، واأ�س��بحت كل القرى واملديري��ات ل تخلو من 
�س��هداء �س��حوا باأرواحهم رخي�س��ة يف �س��بيل اهلل و�سبيل 

الدفاع عن الوطن، كما كانوا �سباقني يف ن�سر الإ�سام 

رسائل يومية للعدوان يرسلها أبناء تهامة عبر 
مسيراتهم ووقفاتهم االحتجاجية

اأ�سبحت الوقفات وامل�سريات من�سات لإطاق اأبناء تهامة 
ر�س��ائلهم للعدوان التي تعلو عاليا، تندد بجرائم العدوان 
الغا�س��م، وتتوعد باإحلاق الهزائم النكراء لقوات العدوان 
ومرتزقتهم يف جبهات ال�ساحل وكل اجلبهات، وباأنهم على 
اأمت ال�س��تعداد واجلهوزية بالت�س��حية باأنف�سهم يف �سبيل 
اهلل و�س��بيل الدفاع عن تهامة وعن كل �س��ر داخل الوطن، 
كهذا هم اأبناء تهامة ي�سطرون اأروع النت�سارات البطولية 

مع بقية رجال الرجال من اجلي�س واللجان ال�سعبية.

أبناء مسؤولي تهامة منهم الشهداء ومنهم من ينتظر
عندم��ا يتعل��ق الأمر بالدفاع عن الر���س والعر�س، يكون 
اجله��اد فر�س ع��ني على كل مواط��ن، فلم يقت�س��ر اجلهاد 
عل��ى ابن��اء طبق��ة معينة بل �س��مل اجلمي��ع، وعندما جتد 
اأبناء امل�س��وؤول يف ال�س��فوف الأويل يف الدف��اع عن الوطن، 
فث��ق باأن هن��اك وازع ديني، ووطنية تغلي يف اأج�س��ادهم، 
فقد قدم امل�س��وؤولون فلذات اأكبادهم يف الدفاع عن الوطن، 
وكان ال�س��رف لاأ�ستاذ علي ق�س��ر وكيل حمافظة احلديدة 
لل�س��وؤون الثقافي��ة، عندم��ا ا�س��طفى اهلل ابن��ه �س��هيدا يف 

جبهات العز وال�س��رف، والوكيل عبدالرحمن جماعي، هو 
الآخر كان له ال�س��رف يف ا�ست�س��هاد اأح��د اأبنائه يف جبهات 
الع��ز وال�س��رف، وهن��اك اأبن��اء الوكي��ل اأول للمحافظة يف 
جبهات العز وال�س��رف يدافعون عن اأر�س وطنهم، وهناك 
اأبناء امل�سايخ والوجاهات رفدوا اجلبهات باأعز ما ميلكون 
من مال وبنني، وحتول املال والبنون  من الأغلى يف الدنيا 

اإلى الأرخ�س يف الآخرة

حراك وغليان تهامي لرفد اجلبهات بالرجال 
واألموال وصرخات مدوية في وجهة العدوان..

تهامة اأ�س��بحت بركان من الغ�س��ب، وفوه��ات بركان ثائر 
�س��د الع��دوان ومرتزقته��م، مل متن��ع احلال��ة املعي�س��ية 
ال�س��عبة لأبناء ريف تهام��ة والظروف القت�س��ادية التي 
فر�سها العدوان على اليمن، من مواجهة العدوان الغا�سم، 
وا�س��تبدلوا  البن��ادق  وحمل��وا  الزراع��ة  اأدوات  ترك��وا 
اأرا�س��يهم الزراعية بجبه��ات العز والكرامة، وت�س��ارعوا 
دون اإن��ذار �س��ابق واأ�س��بحوا اأفواجا تتجه اإلى �س��احات 
املع��ارك يرفدون اجلبه��ات بالرجال والأموال، �س��ارخني 

ب�سوت واحد
 اهلل اأكر...

 املوت لمريكا.....
 املوت لإ�سرائيل....

 اللعنة على اليهود...
 الن�سر لاإ�سام..... 

اأر�س تهامة نار حامية 
تهامة الأر�س والإن�س��ان ه��ي كما تركها الأج��داد واأجداد 
الأج��داد، يف ال�س��مود �س��د الغزاة عا�س��ية م�ستع�س��ية، 
وعلى النهج هم الآباء والأبناء والأحفاد، �س��مود وحتدي 
و�س��موخ، وخو�س اأ�س��ر�س املع��ارك للدفاع ع��ن وطنهم، 
باأرواحهم وامواله��م، الإرث املتوارث منذ القدم، يدركون 
جيدا باأن كل الغزاة من قبل ومن بعد مل يتحقق لهم الن�سر 
باأر���س تهام��ة لأنه��ا نار حامي��ة حترق كل غ��ازي وحمتل 
يقرتب اأو يفكر يف دخولها،  وما يتحقق يف اجلبهات على يد 

اجلي�س واللجان ال�سعبية خلري دليل واأكر
برهان على املقولة )تهامية ناراآ حامية(  

 قاحي يا تهامي قاحي...
على نغمات زامل عي�س��ي الليث، »قاح��ي يا تهامي قاحي« 
تبداأ م�س��رياتهم، وتندد وقفاتهم وت�س��ري قوافلهم الرافدة 

للجبهات، بالرجال واملواد الغذائية واملوا�سي.
وعل��ى نف���س الزام��ل يهنج��م التهام��ي وي�س��رخ يف وج��ه 
الع��دوان ان��ا التهام��ي قاحي مهنجم �س��احي لك��م. وحلم 

املعتدي حتت رجلي مفتوتو..

ح���������������������������س���������������������������ن ال���������������������������ع���������������������������زي

تهامة قلعة الصمود في مواجهة العدوان الغاشں

القوة املدفعية تدك جتمعات 
العدو في جيزان وجنران

دك��ت الق��وة املدفعية للجي���س واللجان ال�س��عبية، الثاث��اء،  جتمعات 
مرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف جيزان وجنران.

واأو�س��ح م�س��در ع�س��كري بنجران اأن القوة املدفعية ا�س��تهدفت التبة 
الرملي��ة وجتمع��ات مرتزقة اجلي�س ال�س��عودي قبالة منفذ اخل�س��راء، 
حمققة اإ�سابات مبا�سرة.. واأ�ساف امل�سدر اأن مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية دك��ت جتمع��ات وحت�س��ينات املنافقني املرتزق��ة يف احلثرية 
ومنف��ذ الط��وال بجي��زان.. واأ�س��ار امل�س��در اإل��ى اأن ط��ريان الع��دوان 
الأمريكي ال�سعودي �سن غارتني على وادي جارة، و3 غارات على جبل 

اإم بي �سي، و غارة جتمعات مرتزقته يف موقع امل�ستحدث بجيزان.
واأك��د امل�س��در ا�س��تمرار العمليات الع�س��كرية داخل العمق ال�س��عودي 
حت��ى يتوقف العدوان الأمريكي ال�س��عودي بحق اأبناء ال�س��عب اليمني 

ال�سامد.

صاروخ زلزال2 يدك جتمعات 
املرتزقة في الساحل الغربي

اأطلق��ت الق��وة ال�س��اروخية للجي���س واللج��ان ال�س��عبية، الأربع��اء 7 
رم�س��ان 1439ه�، �س��اروخ زل��زال2 على جتمع��ات مرتزق��ة العدوان 
الأمريكي ال�سعودي يف جبهة ال�ساحل الغربي.. واأو�سح م�سدر ع�سكري 
اأن القوة ال�ساروخية ا�ستهدفت ب�ساروخ نوع زلزال2  وعدد من قذائف 
املدفعية جتمعات للغزاة واآلياتهم يف مناطق متفرقة من جبهة ال�س��احل 
الغربي.. واأكد امل�س��در م�سرع واإ�س��ابة العديد من الغزاة اإثر الق�سف 

الذي ا�ستهدفهم واآلياتهم يف جبهة ال�ساحل الغربي.

لقي عدد م��ن اأبرز قيادات املرتزقة م�س��رعهم 
واأ�س��يب اآخ��رون بن��ريان اجلي���س واللج��ان 

ال�سعبية خال ال�ساعات املا�سية.
واأو�س��ح م�س��در ع�س��كري اأن املرتزق العقيد 
حممد املعزبي قائد ما ي�سمى الكتيبة اخلام�سة 
بل��واء الن�س��ر لقي م�س��رعه بن��ريان اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية يف جبهة �س��رين مبديرية 

خب وال�سعف يف حمافظة اجلوف .
واأ�ساف امل�س��در اأن القيادي املنافق/ العقيد 
عمار �س��الح الغ�س��مي قائد ما ي�س��مى الكتيبة 

الأول��ى يف الل��واء التا�س��ع حر���س ح��دود قتل 
ب��ذات  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س  بن��ريان 

املحافظة.
ولفت امل�سدر اإلى اأن املرتزقة حممد عبده علي 
ال�س��لوي و اأحمد هائل �س��عيد عبده ال�سلوي 
و حم��زة حمم��د عبدالعزيز ال�س��لوي وعارف 
الطيب ال�سلوي لقوا م�سرعهم بنريان اجلي�س 

واللجان يف جبهة ال�سلو مبحافظة تعز .
كما لق��ي القي��ادي املناف��ق/ عبدالغن��ي فازع 
الزمر امللقب “اأ�س��د ال�س��نة” م�سرعه بنريان 

اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف جبه��ة الكدحة 
مبحافظة تعز.

ويف حمافظة البي�س��اء قتل املرتزق ف�سل علي 
حمم��د احلبج��ي احلميق��اين بن��ريان اجلي���س 

واللجان ال�سعبية يف جبهة حبج .
ي�س��ار اإلى اأن الع�س��رات من مرتزقة العدوان 
الأمريك��ي ال�س��عودي يت�س��اقطون ب��ني قتل��ى 
وجرحى واأ�س��رى يف خمتلف جبهات الت�سدي 
للغ��زو والحت��ال – بف�س��ل اهلل – و�س��مود 

اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية.

مصرع قيادات بارزة في املرتزقة باجلوف وتعز


