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في ضالل المحاضرات الرمضانية 
للسيد القائد والحديث عن مميزات 

المتقين ورحلة الخلود ومقامات 
يوم القيامة وعن القرآن الكريم 

ككتاب هداية واسعة وعن 
الدعاء وشروط االستجابة تقرؤون 

المحاضرات ال ٤_٥_٦_٧_٨

بحضور عضو المجلس السياسي األعلى 
محمد علي الحوثي :

 افتتاح معارض كسوة العيد ألبناء 
الشهداء في أمانة العاصمة 

ومحافظة صنعاء “صور”

هيئة األوقاف تدشن مشروع 
»ويطعمون الطعام « في مرحلته 

الثالثة بتكلفة ثالثة مليار ريال

■ رئيس الوفد الوطني يناقش مع المبعوث األممي سير الهدنة اإلنسانية

■ وصول ناقلة نفط صينية عمالقة إلى حضرموت لنهب نفط يمني بقيمة ربع مليار دوالر
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ش���نت الهيئ���ة العامة لألوق���اف، األحد، مش���روع »ويطعمون 
الطعام« في مرحلته الثالثة بتكلفة 3 مليار ريال.

العالم���ة  األوق���اف  هيئ���ة  رئي���س  ق���ال  التدش���ين  وخ���الل 
عبدالمجي���د الحوث���ي إن »200 أل���ف مس���تفيد م���ن مش���روع 
»ويطعمون الطعام« من الفقراء والمس���اكين واأليتام وأسر 
الش���هداء والجرح���ى والمرابطين«، مش���يًرا إلى أن مش���روع 

ويطعمون الطعام يضم أيضا عددا من المشاريع الخيرية.
وأض���اف العالمة الحوثي أن »الهيئة دش���نت مرحلة »إعادة 
الح���ق إل���ى أصحابه« ونس���عى لص���رف أم���وال األوقاف في 

مصارفها الشرعية بكل جد«.
وتابع بالقول »إيتاء أموال األوقاف في مصارفها الصحيحة 
يحاف���ظ على الحقوق ويخفف من معان���اة الناس المتراكمة 

بفعل العدوان والحصار«.
وأكد أن الجميع بحاجة إلى تكاتف الجهود رس���ميا وش���عبيا 
ف���ي س���بيل اس���تعادة أم���وال األوق���اف المنهوب���ة لتحقي���ق 

مصارفها المتعددة.
م���ن جانبه ق���ال مفت���ي الديار اليمني���ة العالمة ش���مس الدين 
ش���رف الدين إن »تحقيق مصرف وقف »الُطعمة« اليوم من 
أق���رب الق���رب إلى هللا تعالى ألثره ف���ي التخفيف من معاناة 
الناس«.. من جهته ثمن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن 
حبت���ور الدور الكبير لهيئة األوقاف في التخفيف من معاناة 

الن���اس بفع���ل العدوان والحصار ومس���اندة بقية مؤسس���ات 
الدولة في ذلك، موضًحا أن مصارف هيئة األوقاف الكثيرة 
تعال���ج الكثير م���ن المش���اكل المادية واالجتماعي���ة للمجتمع 

اليمني، ونمد يد العون لتحقيقها بكل اإلمكانات المتاحة.
إلى ذلك نقل مدير مكتب السيد القائد سفر الصوفي مباركة 
الس���يد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي لمشاريع األوقاف 
وال���زكاة ومؤسس���ة بني���ان المخففة من معان���اة الناس بفعل 
الع���دوان والحص���ار.. وأش���ار الصوفي إلى أن أب���رز إنجازات 
تحقي���ق مصارف األوقاف والزكاة ه���و تثبيت ديمومة دعم 

المشاريع الخيرية والمستدامة.

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

متابعات

أعلنت ش���ركة النفط اليمني���ة امس األحد، عن 
تدش���ين حالة االستقرار التمويني في المناطق 
الحرة، مبينة أن تكلفة )الدبة( سعة 20 لتر من 
م���ادة البنزي���ن من الم���واد الواصلة عب���ر ميناء 

الحديدة هي 12600 ريال.
وخالل مؤتمر صحفي، اليوم األحد، بالعاصمة 
صنعاء قال الناطق الرسمي باسم الشركة: إن 
12600 ريال هي التكلفة الفعلية للدبة س���عة 20 

لتر من المواد الواصلة عبر ميناء الحديدة.
وأوضح أنه تم احتس���اب التكلفة الفعلية وفقا 
للمتغي���رات في مؤش���رات البورص���ة العالمية، 
الفتا إلى أنه نظرًا للتغير اإليجابي في أس���عار 
الصرف س���يتم إع���ادة النظر في التكلفة كل 10 

أيام.
وأش���ار األضرعي إلى أن تكلفة الوقود لكل 20 
لت���ر الواصل���ة عبر مين���اء الحديدة تق���ل بنحو 
6,000 ري���ال ع���ن مثيلته���ا الواصل���ة عب���ر ميناء 
ع���دن، موضحا أن الس���فن الواصل���ة بنزين إلى 
ميناء الحدي���دة »قيصر، سي هارت، سي ادور، 
س���ندس » لو وصلت عب���ر ميناء عدن لوصلت 
كلفة ال���� 20 لتر في مناطقنا الحرة 18,600 ريال 

بحسب بورصة الشراء.
وبين أن ف���ارق انخفاض التكلف���ة الفعلية بين 
مينائ���ي ع���دن والحدي���دة بل���غ 52 ملي���ار ريال 
للسفن األربع، مش���يرا إلى أن نسبة االنخفاض 
ع���دن  مينائ���ي  بي���ن  الفعلي���ة  التكلف���ة  ف���ي 

والحديدة %48.
وأض���اف عمار األضرع���ي أن وضع االس���تقرار 
التموين���ي يأت���ي بع���د معان���اة عامي���ن نتيج���ة 
اش���تداد أعمال قرصنة تحالف العدوان لسفن 
الوقود، مش���يرا إلى أن أس���عار الوقود ارتفعت 
عالمي���ا بنس���بة 33 % عل���ى خلفي���ة األزم���ة في 
أوكراني���ا، والقرصنة ش���كلت عامال س���لبيا في 
ارتف���اع كلف الوقود في اليمن نتيجة غرامات 

التأخير واالحتجاز.
وأوضح أن نسب التأمين ال تزال مرتفعة على 
وصول الوقود إلى ميناء الحديدة ألن المعلن 
عنه هدن���ة مؤقتة وليس وقف���ا للعدوان ورفع 

الحصار
ونوه إلى أنه التزال س���فينة الديزل االسعافية 
»ديتون���ا« محتجزة من قبل تحال���ف العدوان 
مطالب���ا األمم المتحدة بالضغط لفرض احترام 

الهدنة ودخول السفن دون أي عوائق.
من جهته طالب متحدث ش���ركة النفط عصام 
المت���وكل برف���ع الحصار بش���كل كام���ل، مؤكدا 
أن���ه وال يوجد مبرر لقرصنة س���فن الوقود بعد 

تفتيشها أمميا.
ولفت المتوكل إلى الحصار على اليمن يتزامن 
مع استمرار أعمال نهب ثروات اليمن النفطية 
حي���ث وصل���ت اليوم ناقله عمالق���ه إلى ميناء 
الش���حر لنه���ب ما يزيد ع���ن 2 ملي���ون 300 ألف 
برمي���ل م���ن النف���ط اليمن���ي الخ���ام بقيم���ة 251 

مليون دوالر.
وبي���ن أن م���ا س���تنهبه الس���فينة »ابوليتي���رز« 
الت���ي وصل���ت ميناء الش���حر، من النف���ط الخام 
بقيمة 226 ملي���ار ريال تكفي لصرف المرتبات 
لش���هرين كاملي���ن وفق س���عر ص���رف المناطق 

المحتلة.
وأك���د أن عوائ���د النفط الخام اليمن���ي المنهوب 
م���ن قب���ل تحال���ف الع���دوان تج���اوزت 8 مليار 
دوالر ويتم ايداعها في البنك األهلي السعودي 

وليس في البنك المركزي اليمني.

شركة النفط تعلن كلفة الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة وتدشُن حالة االستقرار التموينِي في المحافظات الحرة

الش���هداء  مؤسس���ة  دش���نت 
بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة 
الكس���وة  مش���روع  االول،  ام���س 
يتي���م  أل���ف   59 لع���دد  العيدي���ة 
م���ن أبن���اء الش���هداء ف���ي عم���وم 

محافظات الجمهورية.
عض���و  أك���د  التدش���ين  وف���ي 
المجلس الس���ياسي األعلى محمد 
أهمي���ة  عل���ى  الحوث���ي،  عل���ي 
النه���وض بأوض���اع أس���ر وأبن���اء 
الش���هداء اقتصادي���ا.. الفت���ا إل���ى 
أن م���ا يقدم ألس���ر الش���هداء يعد 
جزء يس���ير تجاه عطاء الشهداء 

وتضحياتهم العظيمة.
وقال ” نلمس تطورا ملحوظا في 
مع���ارض كس���وة أبناء الش���هداء، 
والدولة معنية برعاية هذه األسر 

الكريمة”.
عل���ى  الجمي���ع  ح���رص  وأك���د 
االهتم���ام بأبناء وأس���ر الش���هداء 
القائمي���ن عل���ى  .. مثمن���ًا جه���ود 
وأس���ر  أبن���اء  لخدم���ة  المع���رض 

الشهداء.
وفي التدش���ين بحضور مس���اعد 
وزي���ر الدف���اع للم���وارد البش���رية 
الكحالن���ي،  عل���ي  الرك���ن  الل���واء 
عبدالباس���ط  صنع���اء  ومحاف���ظ 
الهيئ���ة  رئي���س  أش���ار  اله���ادي، 
العامة للزكاة الش���يخ شمسان أبو 
نشطان، إلى أن تدشين المعارض 
الت���ي تق���دم كس���وة العي���د ألبن���اء 
المحافظ���ات  بجمي���ع  الش���هداء 

مؤسس���ة  م���ع  بالش���راكة  يأت���ي 
الشهداء.

وأك���د أن م���ا يت���م تقديم���ه ألس���ر 
وأبن���اء الش���هداء هو جزء يس���ير 
إزاء تضحي���ات آبائهم الذي رووا 
إل���ى  الفت���ا   .. بدمائه���م  األرض 
أن الكس���وة بالمع���رض ه���ي م���ن 
إنتاج معامل أس���ر الشهداء والتي 
س���اهمت هيئة ال���زكاة في توزيع 

مكائن الخياطة ألسر الشهداء.
ال���زكاة  هيئ���ة  ح���رص  أك���د  كم���ا 
أن  عل���ى  الش���هداء  ومؤسس���ة 
تصل أس���ر الش���هداء إل���ى مرحلة 
االكتف���اء الذات���ي والدخ���ول في 

سوق العمل.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي 
لمؤسس���ة الش���هداء ط���ه ج���ران، 
أن المش���روع سيش���مل أكث���ر من 
84  مع���رض لتوفي���ر احتياج���ات 
59 أل���ف يتيم من أبناء الش���هداء 

تح���ت س���ن 18 ع���ام ف���ي عم���وم 
محافظات الجمهورية.

وأش���ار إل���ى أن المش���روع ج���رى 
أش���هر  أربع���ة  من���ذ  ل���ه  اإلع���داد 
والمقاس���ات  الج���ودة  لمراع���اة 
بيان���ات  تحدي���ث  جان���ب  إل���ى 
المس���تفيدين من أبناء الشهداء.. 
ه���م  الش���هداء  أبن���اء  أن  مؤك���دًا 
ع���ز وفخ���ر كل يمن���ي وت���اج على 
رؤوس الجمي���ع.. وفي التدش���ين 
بحضور وكيل هيئة الزكاة لقطاع 
التوعي���ة والتأهي���ل أحمد مجلي 
ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة 
الطالب���ي،  عبدالس���الم  الش���هداء 
ك���رم المدي���ر التنفيذي لمؤسس���ة 
الش���هداء، رئي���س الهيئ���ة العام���ة 
ل���دور  المؤسس���ة  ب���درع  لل���زكاة 
هيئ���ة ال���زكاة في مس���اندة جهود 
المؤسس���ة ودعم مشاريع األيتام 

الخيرية

هيئة األوقاف تدشن مشروع »ويطعمون 
الطعام« في مرحلته الثالثة بتكلفة 3 مليار ريال

بحضور عضو المجلس السياسي األعلى محمد علي 
الحوثي : افتتاح معارض كسوة العيد ألبناء الشهداء 

في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء “صور”

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى 
عب���د الق���ادر المرتض���ى، نج���اح صفق���ة تبادل 
أسرى في جبهة مارب عبر تفاهمات محلية.

وق���ال المرتض���ى في تغريدة لُه مس���اء امس 
االول: ” بع���ون هللا وتوفيقه تم تحرير )26( 
أس���يًرا من أس���رى الجيش واللجان الشعبية 

في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب”.

عبر تفاهمات محلية :تحرير 2٦ أسيرًا 
من الجيش واللجان في جبهة مارب
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كتابات

د.إسماعيل النجار*

كادت الس���نة الثامن���ة تغل���ُق نوافذه���ا وأبوابها على ح���رب الَيمن، 
والس���نة التاسعة من العدوان تكاُد تطرق أبواب صنعاء، والحصار 

مستمر، ولعَبة الميدان َلم تنتهي بعد.
الجي���ش اليمن���ي البط���ل أمَس���َك بزمام المب���ادرة وال ع���وَدة للوراء، 
والقي���ادة اليمنية وضعت ُحزَمة ش���روطها على الطاولة وال مجال 

للتغيير.
���َر هو م���زاج العال���م المتش���دق بالحري���ات وأصبح يس���عى  م���ا تغيَّ
كأفاعي السَحَرة خلف وقف إطالق النار، لكن بالشروط األميركية 
الس���عودية، م���ع العل���م أنه���م يعرف���ون جي���دًا أن األم���ر لي���َس بهذه 

البس���اطة، ويدرك���ون تمامًا أن قي���ادة صنعاء غير مس���تعجلة هذا 
الَح���ل لطالما ل���م يتركوا لها ش���يئًا تخاُف علي���ه وتحتاجه، فالبالد 

َرت من بابها لمحرابها، ولم يبقَى فيها شيء. ُدمِّ
اء القص���ف المجنون  لق���د إس���تَوى الَح���ي والَمي���ت ف���ي اليمن َج���رَّ

والمجازر المهولة وقساوة الحصار.
لذل���ك أَقلُّه���ا أن يرف���ض اليم���ن وقف���ًا إلط���الق النار، قب���ل أن تدفع 
السعودية واإلمارات وحلفائهم ثمنًا يوازي ما دفعه اليمنيون وإن 
لم تكن الحرب متكافئة، والجيش اليمني تعامَل فيها بأخالق عربية 
أصيل���ة ولم يقصف أحياء وُم���ُدن المملكة ألت���ي يقطنها المدنيون، 
لك���ن الش���روط األميركي���ة الس���عودية منتهي���ة الصالحي���ة، والحل 
يكون بش���روط القيادة اليمنية التي تسعى لتحقيق اإلستقرار بين 

الجوار على أساس السيادة وعدم التدخل في شؤون اليمن.
والمقول���ة الس���ائدة ف���ي أذهان أؤَلِئ���َك البعران أن ع���ز المملكة في 
ُذل الَيَم���ن، فإنها قد أصبَحت من الماضي، وأصبَحت المملكة ذليلة 
تتوَس���ل القاصي والداني لوقف تدفق الصواريخ واألبابيل اليمنية 

فوق رأسها.
لذل���ك عل���ى ح���كام الس���عودية أن ينزل���وا ع���ن عرش���هم العاج���ي، 
ويعترف���وا بهزيمتهم وبقوة اليمن الى الجنوب منهم وأن يعتذروا 
للش���عب اليمن���ي ويدفع���وا التعويض���ات ويتعهدون بع���دم التدخل 

بشؤون الحكومة اليمنية.
وإالَّ ستستمر الحرب ولم َيُعد لليمن شيء ليخسره، بينما السعودية 

لديها الكثير.

د/ مهيوب الحسام

في رحاب المحاضرات الرمضانية لقائد الثورة الس���يد 
عبدالمل���ك ب���در الدي���ن وه���ي محاضراٌت م���ن كالم هللا 
وهدي���ه في الق���رآن الكريم وآياته الت���ي كنا في ما مضى 
ا  نقرؤها بسرد لفظي وإن حفظناها نحفظها حفًظا لفظيًّ
ا ونمر عليها ُمروًرا ُمَج�ّردا دون اس���تيعاب لها وال  حرفيًّ
ترس���يخ لمعناه���ا ف���ي أنفس���نا ودون تمع���ن فيها ودون 
تركي���ز ودون فه���م وال إدراك وال وع���ي به���ا وال تفك���ر 
وال تدب���ر، ولكنن���ا وعندما نس���تمع إليها اآلن من الس���يد 
القائ���د في محاضرات���ه الرمضانية ومن���ذ بدايتها وحتى 
اآلن وبش���رحها بهذه اللغة البس���يطة نج���د كأننا نقرأها 
ونستمُع إليها ألول مرة في كثير من اآلحيان وأغلبها.

المحاض���راُت الرمضاني���ة ف���ي ه���ذا الع���ام، ب���دًءا م���ن 
المحاض���رات األربع األولى التي تُخ���صُّ التقوى ومعانَي 
وأهمّية التقوى وفوائدها في واقعنا العملي والجهادي 
ورص صفوفن���ا ف���ي مواجه���ة أعدائن���ا وف���ي ترس���يخ 
إيَم�اننا بالله وارتباطنا به وتعزيز ثقتنا بنصره الموعود، 

تستوقفنا ُك�لُّ عبارة في ُك�ّل محاضرة منها وتحتاُج منا 
ا لنقف مع الذات ونراجع ونستوعب  للتوقف عندها مليًّ
آي���ات هللا وهدي���ه ونحّولها إل���ى عمل في س���لوكنا في 
تصرفاتنا ونجس���دها واقًعا في حياتنا، عندها س���تتغير 
حياتن���ا إل���ى م���ا يرض���ي هللا ورس���وله عن���ا وننج���ح في 
أعمالنا وعندما نرتبُط بالله ونراقبه في ُك�ّل أعمالنا َف�إنَّ 

هللا سيكون معنا وسينصرنا في ُك�ّل عمل نقدم عليه.
وما لفت انتباهي وأنا استمع إلى المحاضرة الرمضانية 
الثامنة بش���كل غير مس���بوق وش���د انتباهي حديُثه عن 
الدعاء سواء في شهر رمضان وفي غيره من األوقات.

اب وبعمق يوضح لنا ما هو الدعاُء  وبعرض سلس وَجذَّ
وكيفي���ة الدع���اء المقب���ول وهو يب���دأ محاضرت���ه بقوله 
ِّي َفِإنِّي َقِريٌب، ُأِجيُب َدْعَوَة  تعالى: )َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعن
اِع ِإَذا َدَع���اِن، َفْلَيْس���َتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُن���وا ِبي َلَعلَُّهْم  ال���دَّ
َيْرُشُدوَن( س���ورة البقرة اآلية )186(، وهذه اآلية كفيلٌة 
بفه���م وإدراك معنى الدعاء وكيفية الدعاء المس���تجاب 
فالله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله محمد -َصلَّى هللُا 

َع�َلْي����ِه َوَع�َل���ى آلِ���ِه- بقوله )وإذا س���ألك عبادي عني( َوإَذا 
ش���رطية وعب���اد هللا ه���م المؤمن���ون به ه���ذا أوالً وثانيًا 

َف�إنَّي قريب َف�إنَّ هللا قريب من عباده المؤمنين.
وثالث���ًا: فإضافة لقربه من عباده َف�إنَّه يجيب دعوة من 
دع���اه بإيَم����ان وإخالص في مق���ام العمل ولي���س دعاًء 
ُمَج�ّردا من اإليَم�ان واليقين والتقوى والخش���وع يدعو 
هللا وهو يعمل بموجبات استجابة الدعاء فليستجيبوا 
ل���ي باإليَم����ان بالتَح���ّرك والدع���اء ف���ي مق���ام العمل وال 
نق���ول في دعائنا اللهم أنصرن���ا على أعدائنا دونما عمل 
وتَحّرك في مواجهتهم وليؤمنوا بي، وندعو هللا ونحن 
نتَح���ّرك في مواجهة أعدائنا مع هللا وفي س���بيله يقول 
تعال���ى: )َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا 
���ْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  َوِإْس���َراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّ
ا  اْلَكاِفِري���َن( “آل عم���ران آية )147( ويقول تعال���ى: )َوَلمَّ
َن���ا َأْفِرْغ َعَلْيَن���ا َصْبًرا  َب���َرُزوا لَِجاُل���وَت َوُجُن���وِدِه َقاُلوا َربَّ
ْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن( البقرة أية  َوَثبِّ

)250( صدق هللا العظيم.

الَيَمن بين المكابرة السعودية وواقع الهزيمة

في رحاب المحاضرات الرمضانية الدعاُء في مقام العمل

سامي جواد كاظم 

تأسيس����ها  من����ذ  الوهابي����ة  تاري����خ  يق����را  م����ن 
والحج����از  نج����د  أبن����اء  عل����ى  واعتداءاته����ا 
والمناطق المجاورة يجد أن حربها على اليمن 
أمر طبيعي، وتعلم السعودية أنها ليست تلك 
الق����وة الت����ي ال يمك����ن أن تندح����ر، اتذكر محلل 
س����ياسي خليج����ي ق����ال بالح����رف الواح����د ل����و 
أراد الحش����د الش����عبي احتالل الس����عودية فإنه 
يتمك����ن م����ن ذل����ك بالس����يارات، العال����م برمت����ه 
يعل����م أن الذي يقات����ل اليمن مرتزق����ة من غير 
مصريي����ن  منه����م  واإلماراتيي����ن  الس����عوديين 
والس����الح  كمبوديي����ن  وحت����ى  وس����ودانيين 
والعت����اد أمريكي عل����ى بريطان����ي، إضافة إلى 
المعلومات عبر األقمار الصناعية التي تزودهم 
بها االستخبارات األمريكية وباعتراف أمريكا 
ولي����س تجني عليها، ألن أمريكا أصال ال يعنيها 

إن ُقتل يمني أو سعودي.
جرائم الغارات الس����عودية عل����ى أطفال اليمن 

وهنال����ك  عليه����ا  التغطي����ة  يمك����ن  ال  ونس����ائه 
بع����ض األصوات في الكونغ����رس انتقدت ذلك 
وانتقاده����م ال يعنين����ا بش����يء س����وى اعترافهم 
بالجرائم وإال انتقادهم ال يساوي عفطة عنز.

رب����ه؟ حت����ى تس����تميت  ه����ادي عب����د  ه����و  م����ن 
الس����عودية م����ن أجل����ه، ال ش����يء س����وى حج����ة 
لقت����ل أبن����اء اليمن، وال تعلم من ه����م اليمنيين 
أصحاب الكرامة واألصالة، فأس����قطت نفس����ها 
الموجع����ة  والضرب����ات  الهزيم����ة  وح����ل  ف����ي 
بالمس����يرات والصواريخ وحتى قوات المش����اة 
ونح����ن نش����اهد ه����روب الجن����ود الس����عوديين 
م����ن أمامه����م، عندم����ا ق����ام اليمنيي����ن وبنصرة 
من هللا ع����ز وجل بتمزيق أح����الم اإلماراتيين 
وارباك إعالم اإلماراتيي����ن عندما خانوا العهد 
م����ع اليم����ن � خيانة العهد صف����ة يهودية ذكرها 
الق����ران الكري����م مرارا� وع����ادوا ليتوس����لوا عن 
طريق إي����ران وُعمان ليعلنوا التوبة وااللتزام، 
العنجهي����ة الس����عودية الزال����ت ل����م تتع����ظ مما 
تتلق����ى م����ن صفع����ات حت����ى اثخن����ت جراحهم 

وامت����زج النف����ط بال����دم الس����عودي اق����روا ف����ي 
داخلهم ما قاله االستاذ الرائع جورج قرداحي 
إنه����ا ح����رب عبثي����ة، وك����م حاول����ت أن تج����د 
سيناريو ألحد األفالم الهوليودية الذي ينتهي 
بحف����ظ م����اء وج����ه المج����رم فل����م تج����د، وأن 
العملي����ات التي توقفت طبق����ا للمقترح اليمني – 
أق����ول اليمني وليس الحوث����ي ألن الحوثي هو 
اليمن����ي وه����م يقاتلون من أجل اليمن وش����عب 
اليم����ن � وليس القت����راح الري����اض، وفي نفس 
الوق����ت فك����رت الرياض باالنتق����ال من الحرب 
العبثية إلى السياس����ة العبثية عبر إعالنها عن 
تش����كيل فرق����ة تمثيلي����ة تع����رض أعمالها على 
مسرح عدن، هل هذا مستوى تفكير السياسي 
الس����عودي؟ ه����ل ما ق����ام به هو س����بب الحرب 
مع اليمن؟ هل اس����توعب عقله ما قام به؟ هل 
كان يأمل موافقة اليمنيي����ن المنصورين بالله 
عل����ى هذه العبثي����ة؟ إذا كانت عبثي����ة بالدماء 

رفضوها فهل عبثيتكم بالسياسة يرضونها؟
مش����كلة العال����م وف����ي ظ����ل األوض����اع الراهنة 

ال توج����د جه����ة نزيه����ة يمك����ن االحت����كام اليها، 
والح����ل يكم����ن باختي����ار الش����عب اليمن����ي م����ن 
يقودهم وليرش����ح نفس����ه ه����ادي عبد س����لمان 
عف����وا رب����ه وزمرته التي نق����ل له����ا عمالته وكل 
من يحمل جنس����ية يمني����ة والقيادة المنتصرة 
ف����ي اليم����ن � الحوثي����ون وم����ن معهم � بش����رط 
ايجاد جه����ة نزيهة غير تابع����ة لألمم المتحدة 
أو لها عالقات مع الش����ياطين الخمسة � الدول 
الدائمة العضوية في األمم المتحدة � في حال 
ايج����اد هذه الجهة النزيهة فأنا متأكد وضامن 
لموافق����ة الحوثيي����ن عل����ى ذل����ك، الحوثي����ون 
أح����رار وال يقبلون بحكومة عميلة تش����كل في 
الفنادق، من العار على كل من يحمل جنس����ية 
يمنية يرضى لنفسه القبول بهذه الحكومة التي 
ه����ي أصال ولدت ميتة، فم����ن ضحى بالدم هو 

أولى بالحكم.
ملخص س����بب االعت����داء الوهابي هو عقائدي 
وأرض اليم����ن موقعه����ا جغراف����ي مه����م يقابلها 

أرض إيران والحر تكفيه اإلشارة.

السعودية تشّكل حكومة يمنية… وجه آخر للعبثية
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محاضرة

ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحمُد لله َربِّ العالمين، وَأشَه�ُد أن ال إلَه إالَّ هللُا 
��دًا  الملُك الحقُّ الُمبين، وأش���َهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ

عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ
�����د، كم���ا َصلَّْي���َت  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ عل���ى ُمَحمَّ
إبراهي���َم  آِل  وعل���ى  إبراهي���َم  عل���ى  وباَرْك���َت 
إن���ك حمي���ٌد مجي���ٌد، وارَض الله���م برض���اك عن 
أصحابه األخيار المنتجبين، وعن س���ائر عبادك 

الصالحين والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
���ل من���ا، إن���ك أن���ت الس���ميع  الله���م اهدن���ا، وتقبَّ

العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
م���ن أهم ما هو محس���وٌب في عداد مواصفات 
عب���اد هللا المتقي���ن، هو: اليقي���ن باآلخرة، وهو 
م���ن أه���م الدواف���ع إل���ى التق���وى، وم���ن أهم ما 
يس���اعد عل���ى الت���زام حال���ة التق���وى، اليقي���ن 
باآلخرة، قال هللا “سبحانه وتعالى” عن عباده 
المتقين: }َوِباآْلِخ���َرِة ُه���ْم ُيوِقُنوَن{]البقرة: من 
اآلي���ة4[، فهم يوقنون باآلخ���رة، وهم مؤمنون 
إيمان���ًا صادق���ًا بوع���د هللا “س���بحانه وتعال���ى” 

ووعيده.
من المعلوم أنَّ من أهم المهام للرسالة والرسول 
والق���رآن، هو: التبش���ير واإلن���ذار، فالل���ه يصف 
نبيه “صلوات هللا عليه وعلى آله” بأنه }بشيرًا 
ونذيرًا{ يصف القرآن- كذلك- }بشيرًا ونذيرًا{.

���ُذر أو اإلن���ذار باآلخ���رة م���ن المه���ام  فيأت���ي النُّ
هللا  والرس���ل “صلوات  لألنبي���اء  الرئيس���ية 
م���ا تتضمن���ه كت���ب هللا  أه���م  عليه���م”، وم���ن 
“س���بحانه وتعال���ى”، وختامه���ا الق���رآن الكريم 
والرس���ول محمد “صلوات هللا وس���المه عليه 
وعل���ى آله”، حيث كان لذلك مس���احة واس���عة 
اآلخ���ر،  والي���وم  اآلخ���رة،  ع���ن  الحدي���ث  ف���ي 
وبش���كٍل تفصيل���ي، ل���م يبق مجرد عن���وان عام 
بدون تفاصيل، مثالً: نس���مع ع���ن يوم القيامة، 
ثم ال نس���مع عن أي شيٍء من التفاصيل س���وى 

أنه يوٌم للحساب، وبعده الجزاء.
أت���ى الحديث التفصيلي عن ي���وم القيامة في 
مرحلت���ه األولى: النفخة األول���ى، التي بها نهاية 
الحي���اة، ودم���ار األرض والس���ماوات، وإع���ادة 
تكوينه���ا م���ن جدي���د، ثم ف���ي النفخ���ة الثانية، 
في حالة البعث والقيام والحس���اب، وتفاصيل 
مقامات الحساب بشكٍل دقيق، ثم ما بعد ذلك 
فيم���ا يتعل���ق بالجزاء، ال���ذي هو الجن���ة والنار، 
فالحدي���ث التفصيل���ي الم���س كل جان���ب م���ن 

الجوانب التي تتصل بحياتنا.
يأتي الحديث عن الجوانب النفس���ية لإلنسان 
س���احة  والمش���اهد، في  المقام���ات  تل���ك  ف���ي 
القيام���ة، وم���ا بع���د ذل���ك: ف���ي الجن���ة، أو ف���ي 
النار، يأتي الحديث عن كل ما يتصل بش���ؤون 
حياتنا في كل جانٍب من جوانبها، عن الطعام، 
عن الشراب، عن المالبس، عن ظروف وأجواء 

الت���ي يعيش���ها اإلنس���ان هن���اك، بنح���ٍو  الحي���اة 
تفصيل���ٍي فيه العب���رة الكبيرة لن���ا، فيه ما يدل 

على أهمية ما نحن قادمون عليه.
ولذل���ك يأت���ي التأكيد عل���ى ه���ذه الحقائق في 
القرآن الكريم، بالرغم من كل ذلك، أكثر الناس 
هم في حالة غفلة، بعد كل ذلك اإلنذار المتكرر 
والمؤكد، والذي تأتي فيه الكثير من التفاصيل، 
والت���ي تالم���س كل جانب يهم اإلنس���ان، يتعلق 
بحيات���ه، عل���ى نح���ٍو تفصيلي، مع ذل���ك الحالة 
السائدة لدى أكثر البشر، أكثر الناس، هي حالة 
الغفل���ة، كم���ا ق���ال هللا “س���بحانه وتعالى” في 
الق���رآن الكريم: }اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَس���اُبُهْم َوُهْم 
ِف���ي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن{]األنبي���اء: اآلية1[، فحالة 
الغفلة الش���ديدة لدى أكثر الناس، وحالة تصل 
به���م إلى درجة اإلع���راض، والالمب���االة، وعدم 
االنتب���اه إل���ى أعماله���م، أقواله���م، تصرفاته���م… 
وغي���ر ذلك، البع���ض إلى درج���ة التكذيب، إلى 

درجة التكذيب باآلخرة، وبعالم اآلخرة.
من مميزات المتقين: التذكر واالستعداد لليوم 

اآلخر
ما يتميز به المتقون: أنهم في حالة انتباه، في 
حال���ة تذك���ر، مع يقينه���م باآلخرة، م���ع إيمانهم 
بوعد هللا ووعيده، هم في حالة انتباه، وتذكر، 
وجهوزية، واستعداد؛ ولذلك يزنون تصرفاتهم، 

أعمالهم، مواقفهم على هذا األس���اس، أنَّ هناك 
وإذا  ذل���ك،  يتذك���رون  ج���زاًء،  هن���اك  حس���ابًا، 
حدث���ت لهم حاالت غفلة، فهي حاالت عارضة، 
ح���االٌت  ه���ي  مس���تحكمة،  ح���االٍت  وليس���ت 
���رون فيتذكَّرون،  عارض���ة، يخرجون منها، ُيَذكَّ
يأتي م���ا ينبههم؛ فيخرجون من حالة غفلتهم، 
ويع���ودون إل���ى انتباهه���م، وه���م يستش���عرون 
دائمًا قرب لقاء هللا “سبحانه وتعالى”، }الَِّذيَن 
���وَن َأنَُّهْم ُماَلُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن{ َيُظنُّ

]البقرة: اآلية46[، فاستشعارهم المستمر لقرب 
لقاء هللا “سبحانه وتعالى”، يجعلهم في حالٍة 
م���ن االنتب���اه، واليقظة، واالس���تعداد، واإلدراك 
أنَّ مواقفهم محس���وبة، وتصرفاتهم محسوبة، 
وأعمالهم محسوبة… إلى غير ذلك، ولهذا يقول 
َقْوا  هللا “س���بحانه وتعالى” عنهم: }ِإنَّ الَِّذيَن اتَّ
ُروا َفِإَذا ُهْم  ْيَطاِن َتَذكَّ ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ ِإَذا َمسَّ
ُمْبِصُروَن{]األعراف: اآلية201[، فهم قد تعرض 
له���م حال���ة الغفل���ة، ث���م س���رعان م���ا ينتبه���ون، 
فينتبه���ون لتصرفاته���م، ألعماله���م، لمواقفهم، 

ويتحركون على أساٍس من إيمانهم.
أيض���ًا ف���ي عالقتهم بالل���ه “س���بحانه وتعالى”؛ 
ألن اإليم���ان باآلخرة هو جزٌء من إيماننا بالله، 
إيمانن���ا بوع���ده ووعي���ده “س���بحانه وتعال���ى”، 
فالل���ه يقول عنهم: }الَِّذيَن ِإَذا ُذِك���َر اللَُّه َوِجَلْت 

ُقُلوُبُه���ْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًنا{
]األنفال: من اآلية2[؛ ولذلك يتأثرون، }ِإَذا ُذِكَر 
اللَُّه{ فيتأث���رون بذل���ك، يكون لذل���ك تأثير في 
أعم���اق قلوبهم }َوِجَل���ْت ُقُلوُبُهْم{، مش���اعرهم 
���ة، وجدانهم حي، ضميرهم حي، يخش���ون  حيَّ
م���ن عذاب هللا، يس���تحيون من هللا “س���بحانه 

وتعالى”.
المس���تقبل  لذل���ك  الدائ���م  االستش���عار  وحال���ة 
ر عنها القرآن الكريم في إدراك  اآلتي حتمًا، عبَّ
أهميتها يوم القيامة، اإلنسان الذي كان متذكرًا 
هنا، منتبهًا، في حالٍة من اليقظة، واالستعداد، 
والجهوزي���ة، يوم القيامة ي���درك قيمة أنه كان 
يستش���عر أهمي���ة الحس���اب، ويحس���ب لنفس���ه 
ذل���ك قب���ل مج���يء ي���وم القيام���ة، فيقول هللا 
الحالة: }ِإنِّ���ي  ه���ذه  ع���ن  “س���بحانه وتعال���ى” 
َظَنْن���ُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَس���اِبَيْه{]الحاقة: اآلية20[، 
هكذا هو اإلنسان المؤمن المتقي يوم القيامة، 
بع���د أن يأخذ كتاب���ه بيمينه، وفي���ه الصفحات 
ض وجهه، تجعله يستبش���ر من أعماله  الت���ي تبيِّ
الصالح���ة، م���ن أعمال���ه الت���ي فيه���ا مرض���اة هللا 
“س���بحانه وتعال���ى”، فه���و مستبش���ر، فيتذك���ر 
حينه���ا أهمي���ة استش���عاره في حيات���ه هنا في 
القيام���ة  ومس���ألة  الحس���اب،  لمس���ألة  الدني���ا 
والج���زاء، فيقول: }ِإنِّ���ي َظَنْن���ُت{، يعن���ي: كنت 
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استش���عر في حيات���ي ف���ي الدنيا، }َأنِّ���ي ُماَلٍق 
ِحَس���اِبَيْه{، أنه ال بدَّ من الحساب، وأنني سألقى 
الحس���اب، ومن ث���م الجزاء، فكان له���ذا أهمية 
إل���ى هللا، أن أتالفى  في أن أس���تعد، أن أتوب 
تقصيري، أن أت���دارك خطيئاتي، أن أتج���ه إلى 
هللا “س���بحانه وتعال���ى” بالعم���ل الصال���ح فيما 

بة. أمرني به، فكان لذلك الثمرة الطيِّ
حالة اليقظ���ة، حالة االنتباه، حالة االس���تعداد، 
حالة االهتمام لدى المتقين، تصل إلى أن يكون 
لديه���م انتب���اه واهتم���ام في مختل���ف الحاالت 
والظ���روف، حت���ى ف���ي حال���ة الن���وم، ق���ال هللا 
عنهم: }َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن 
َربَُّه���ْم َخْوًف���ا َوَطَمًعا{]الس���جدة: م���ن اآلية16[، 
يأتي التذك���ر لآلخرة، للحس���اب، للجزاء، لذلك 
المس���تقبل األب���دي، حت���ى وهو مضطج���ٌع على 
���طه  ف���راش نوم���ه، فتثيره ه���ذه الحالة، وتنشِّ
للقي���ام م���ن نومه إلى العم���ل الصالح، إلى ذكر 
هللا “س���بحانه وتعالى”، إلى التح���رك لم���ا فيه 
طاع���ة هللا “س���بحانه وتعالى”، إلى االهتم���ام 
بمس���ؤولياته وواجباته، هذه الحالة الهامة من 
التذك���ر واالنتب���اه تجعلهم يتداركون أنفس���هم 
عن���د كل حال���ة تقصي���ٍر، أو عن���د كل هف���وٍة أو 
ذنب، فيبادرون سريعًا بالتوبة واإلنابة إلى هللا 
“سبحانه وتعالى”، كما قال هللا عنهم: }َوالَِّذيَن 
ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَش���ًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه 
ُنوَب ِإالَّ اللَُّه  َفاْس���َتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذُّ
وا َعَلى َم���ا َفَعُلوا َوُه���ْم َيْعَلُموَن{]آل  َوَل���ْم ُيِصرُّ
عم���ران: من اآلي���ة135[، هم يتجه���ون بمبادرة 
س���ريعة باإلنابة إل���ى هللا، بت���دارك خطيئاتهم، 
أو  أو تقصيره���م،  ذنوبه���م،  أو  أو معاصيه���م، 
تفريطه���م، أو تهاونه���م، وال يص���رون أب���دًا، ال 

يستمرون في حالة العصيان لهذا االنتباه.
ه���ذه الحال���ة اإليماني���ة الت���ي عليه���ا أنبياء هللا 
وأولي���اء هللا، هللا يقول عن الرس���ول “صلوات 
ِإْن  َأَخ���اُف  ِإنِّ���ي  آله”: }ُق���ْل  هللا علي���ه وعل���ى 
َعَصْي���ُت َربِّ���ي َع���َذاَب َي���ْوٍم َعِظي���ٍم{، وهو في 
مقام الرسالة والنبوة والمنزلة العظيمة العالية 
عند هللا، لكن هكذا هو اإليمان، يستذكر اليوم 

العظيم والعذاب العظيم.
يقول هللا “س���بحانه وتعالى” عن أوليائه: }ِإنَّا 
َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا{]اإلنسان: 
اآلية10[، فيما روي في قصة اإلمام عليٍّ “عليه 
السالم”، وفاطمة الزهراء: }ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا 
َيْوًم���ا َعُبوًس���ا َقْمَطِريًرا{، في الحال���ة الذهنية، 
ف���ي الحال���ة النفس���ية حال���ة تذك���ر واهتم���ام، 

والتفاتة إلى ذلك اليوم اآلتي.

حالة الغفلة واإلعراض 
ونتائجها السيئة

اآلخ���رون الذي���ن ه���م ف���ي حال���ة غفلة، وحالة 
نس���يان، ينت���ج عن ذلك اس���تهتار م���ن جانبهم، 
ف���ي  أقواله���م،  ف���ي  أعماله���م،  ف���ي  وته���اون 
تصرفاته���م، تع���رض عليهم األعم���ال العظيمة، 

األعمال المقربة إلى هللا، األعمال التي هي جزٌء 
أساسٌي من التزاماتهم اإليمانية والدينية، التي ال 
بدَّ منها في نجاتهم، في فوزهم، في الخير لهم 
في الدنيا واآلخرة، فال يبالون، وال يستجيبون، 
رون من  تغل���ب عليه���م حال���ة اإلع���راض، ُيَح���ذَّ
المعاصي، من الذنوب، سواًء ما هو منها انتهاٌك 
لح���دود هللا، والمحرم���ات الت���ي حرمه���ا هللا، أو 
إخ���الٌل بواجباته���م ومس���ؤولياتهم التي عليهم 
القي���ام بها؛ ألن هللا أمرهم به���ا، ودعاهم إليها، 
وهي جزٌء من االلتزام���ات اإليمانية والدينية، 
ال  يهتم���ون،  ال  يس���تجيبون،  ال  يبال���ون،  ف���ال 
يتفاعل���ون، قلوبهم قاس���ية، ذهنياتهم متبلدة، 
حالة الغفلة واإلعراض هي المس���يطرة عليهم، 
حال���ة االنصراف الكلي نح���و أهوائهم ورغبات 
حياته���م، الت���ي ه���ي متاٌع قلي���ل، ومت���اٌع زائل، 
هي المستحكمة عليهم، استحكام حالة الغفلة 
ر عنه���ا القرآن الكريم: }َوُه���ْم ِفي َغْفَلٍة  الت���ي عبَّ
ُمْعِرُضوَن{]األنبي���اء: من اآلي���ة1[، فتأتي معها 

حالة اإلعراض.
م���ن الحقائ���ق المعروفة لدينا جميع���ًا، لدى كل 
البش���رية جمعاء: أن حياتنا هنا في هذه الدنيا 
ه���ي حي���اٌة مؤقتة، مهما كان إعراض اإلنس���ان 
وغفلت���ه، واتجاه���ه في اهتماماته بش���كٍل كلي 
نحو شؤون هذه الحياة فحسب، مع غفلة عن 
أن اهتمام���ه بالحياة األخرى هو لمصلحته في 
هذه الحياة، وفي تلك الحياة، يعني: ال يحتاج 
ص���الح حياتك هنا في الدني���ا إلى أن تتجاهل 
أم���ر اآلخرة، هناك ترابط ما بي���ن الحياة الدنيا 
واآلخرة، تذكرك لآلخرة تستقيم به حياتك هنا 
في الدنيا، والخلل الكبير، والتجاوز، واالنتهاك 
للمحرم���ات، واإلعراض ع���ن هللا، وعن منهجه، 
وع���ن هدي���ه، عواقب���ه س���يئٌة ل���ك ف���ي الدني���ا، 

وعواقبه خطيرٌة جدًا عليك في اآلخرة.
نح���ن في هذه الحياة في حياٍة مؤقتة، نعيش 
فيها بأجل، وهذه مس���ألة نعرفها جميعًا، وهي 
حياة مس���ؤوليٍة واختبار، تأتي الحياة التي هي 
جزاء، إما ج���زاء خيٍر خال���ٍص دائٍم على أرقى 
مستوى، أو حالة عذاٍب شديٍد دائٍم أبدٍي على 
أشد مستوى، التي خيرها خالص وشرها خالص 
الحي���اة اآلخ���رة؛ أما ه���ذه الحياة فه���ي ميدان 

مسؤولية، وميدان اختبار وميدان عمل.
ونخضع ف���ي حياتنا هذه لرقابٍة دائمٍة من هللا 
“س���بحانه وتعال���ى” ومالئكته، ف���ال يغف���ل عنا 
هللا وال للحظ���ٍة واح���دة، وال يغفل عنا مالئكته 
الذين من مهامهم األساسية: الرقابة المستمرة 
علينا، وتوثيق كل أعمالنا وتصرفاتنا وأقوالنا، 
كم���ا ق���ال هللا “س���بحانه وتعال���ى” ف���ي القرآن 
َم���ا  َوَنْعَل���ُم  ْنَس���اَن  اإْلِ َخَلْقَن���ا  الكريم: }َوَلَق���ْد 
ُتَوْس���ِوُس ِب���ِه َنْفُس���ُه َوَنْح���ُن َأْق���َرُب ِإَلْي���ِه ِم���ْن 
َع���ِن  َي���اِن  اْلُمَتَلقِّ ���ى  َيَتَلقَّ )16( ِإْذ  اْلَوِري���ِد  َحْب���ِل 
���َماِل َقِعيٌد )17( َم���ا َيْلِفُظ ِمْن  اْلَيِمي���ِن َوَعِن الشِّ
َق���ْوٍل ِإالَّ َلَدْي���ِه َرِقيٌب َعِتي���ٌد{]ق: 16-18[، رقابة 
دائم���ة ف���ي ليلنا ونهارن���ا، ف���ي كل أحوالنا، في 
خلواتن���ا واجتماعاتن���ا، أينم���ا كنا، أينم���ا ذهبنا، 

أينم���ا انتقلنا، ف���ي رقابة مس���تمرة، توثق فيها 
كل أعمالن���ا، كل تصرفاتن���ا؛ ألن ه���ذه الحي���اة 
هي ميدان مس���ؤولية، هللا “س���بحانه وتعالى” 
ُكْم  قال: }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

َأْحَسُن َعَماًل{]الملك: من اآلية2[.

الموت نهاية حتمية للفرصة 
الوحيدة المتاحة المؤقتة

ث���م تنته���ي ه���ذه الحي���اة، نهاي���ة ه���ذه الحياة 
بالموت، الم���وت ه���و نهاي���ة لهذه الحي���اة، وهو 
إقف���اٌل لمل���ف العم���ل، لمل���ف عمل���ك، إقف���اٌل له 
عل���ى ما فيه من عمٍل صالٍح تف���وز به، أو عمٍل 
س���يٍء وتقصيٍر وتفريٍط يس���بب لك الخس���ران 
حتمي���ٌة  نهاي���ٌة  ه���و  أيض���ًا  والهالك، والم���وت 
للفرص���ة، ال فرصة بعده أبدًا، الفرصة الوحيدة 
الت���ي أتاحه���ا هللا لك هي ه���ذه األي���ام التي أنت 
تعيش فيها، ه���ي هذه الحياة المؤقتة، التي لها 
أجلها، وستنتهي، وأنت ال تعلم متى هي النهاية، 
مت���ى يأتيك الموت، متى ترحل من هذه الحياة، 
ال تعرف ذلك، ليس هناك وقٌت محدٌد بالنس���بة 
لك، تعرف أن حياتك س���تنتهي عنده، كل يوٍم 
يمك���ن أن يكون هو اليوم األخي���ر من حياتك، 
وكل ليل���ٍة م���ن الممك���ن أن تك���ون ه���ي الليل���ة 
األخيرة من حياتك، ولذلك من المهم أن يكون 
اإلنس���ان في جهوزيٍة مس���تمرة، في اس���تعداٍد 
مس���تمر، فإذا رحل في أي ي���وٍم من األيام، في 
أي ليل���ٍة م���ن الليال���ي، كان جاهزًا؛ أم���ا إذا كان 
اإلنسان في حالة غفلة، فهي الحالة الخطيرة.
ويؤكد هللا لنا ويذكرنا بهذه الحقيقة التي نراها 
في واقع حياتنا، ونرى في كل يوم كم أن هناك 
القواف���ل م���ن البش���ر الذي���ن يرحلون م���ن هذه 
الحي���اة، فيق���ول هللا تعال���ى: }ُكلُّ َنْف���ٍس َذاِئَقُة 
اْلَم���ْوِت{، كل نف���س، ال أح���د يس���تطيع أن ي���رد 
ذلك، أن يدفع ذلك، أن يمنع عن نفسه ذلك، أن 
ن نفس���ه من  يس���تثني نفس���ه من ذلك، أن ُيَحصِّ
ذل���ك، أيًا كان اإلنس���ان، ال ملك، وال زعيم، وال… 
مهم���ا كانت إمكاناته، قدراته، ذكاؤه، مهما كان 
يمتل���ك من العالق���ات، من التأثي���رات، ال شيء 

يمكن أن يدفع عنه ذلك.
ولذلك يقول هللا “سبحانه وتعالى”: }َفَلْواَل ِإَذا 
َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم )83( َوَأْنُتْم ِحيَنِئٍذ َتْنُظُروَن )84( 
َوَنْح���ُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل ُتْبِصُروَن )85( 
َفَل���ْواَل ِإْن ُكْنُتْم َغْيَر َمِديِنيَن )86( َتْرِجُعوَنَها ِإْن 
ُكْنُتْم َصاِدِقيَن{]الواقعة: 83-87[، وال يستطيع 
الن���اس هم أن يدفع���وا عن أحٍد ذلك، مهما كان 
عزيزًا لديهم، أو مهمًا لديهم، ال يستطيعون أن 

يمنعوا عنه ذلك.
فاإلنسان يجهل موعد رحيله من هذه الحياة، 
موع���د موت���ه، موعد نهاي���ة ه���ذه الحياة، }َوَما 
َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِس���ُب َغ���ًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس 
ِب���أَيِّ َأْرٍض َتُموُت{]لقم���ان: م���ن اآلي���ة34[، لكن 
الخط���ر الكبي���ر عندم���ا تس���تحكم حال���ة الغفلة 
لدى اإلنسان، فال ينتبه من غفلته تلك إال حين 

يأتيه الموت، كان في حالة غفلٍة وإعراض، وال 
مب���االة، وال اهتم���ام، فتفاجأ عندم���ا أتى موعد 
الرحي���ل وهو في حالة غفلٍة مس���تحكمة تامة، 
ل���م تنف���ع فيه في ه���ذه الحياة حال���ة األحداث 
والتقلبات والمتغيرات التي فيها العظة والعبرة، 
لم ينفع فيه أنه يش���اهد ويعلم عن الكثير ممن 
يرحلون، قد يكون بينهم من أقاربه، من أحبائه، 
من أه���ل بالده ممن يعرفهم، فلم يتذكر بذلك، 
ول���م ينتفع بذلك، ولم يلتفت إلى ذلك، لم تنفع 
في���ه المواعظ، لم ينفع فيه التذكير بهدى هللا، 
بآيات هللا “س���بحانه وتعال���ى”، لم ينفع فيه ما 
كان يمر به أحيانًا، اإلنسان أحيانًا يمر بحاالت 
مرضي���ة مث���الً، أو ح���وادث، يكون فيه���ا تذكيٌر 
له، يوش���ك فيها عل���ى الرحيل من هذه الحياة، 
يحسُّ فيها أحيانًا بخطر الموت، بخطر الوفاة، 
بتهديٍد مباش���ٍر على حيات���ه، فيعود إلى غفلته 
التام���ة، وعدم اهتمام���ه نهائيًا، ث���م عندما أتاه 
الموت بش���كٍل حقيقي، بشكٍل نهائي، أصبحت 
المس���ألة مس���ألة جدي���ة وال من���اص م���ن ذل���ك، 
ينتب���ه حينئ���ٍذ، ولكن بع���د ف���وات األوان، حالة 
خطي���رة عل���ى اإلنس���ان أالَّ ينبه���ه ف���ي البداية 
إال أم���ر الم���وت، أالَّ ينتبه إال بع���د فوات األوان 
نهائي���ًا، ه���ذه حالة تحص���ل للكثير م���ن الناس، 
تحص���ل للكثير من الناس، حينه���ا تكون بدايًة 
للتحس���ر، بداي���ًة للع���ذاب النفسي، انتباه���ًا إلى 
حج���م الفرص���ة التي فوت���ت، وحجم الخس���ارة 
الت���ي حدثت، فالل���ه يذكرنا بذل���ك، فيذكر ذوي 
الغفلة: }َلَق���ْد ُكْن���َت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َه���َذا{، عندما 
جاءت س���كرة الموت، }َوَجاَءْت َس���ْكَرُة اْلَمْوِت 
ِباْلَحقِّ َذلِ���َك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحي���ُد{]ق: اآلية19[، 
ه���ذه الحالة: }َلَق���ْد ُكْن���َت ِف���ي َغْفَل���ٍة ِم���ْن َه���َذا 
َفَكَش���ْفَنا َعْنَك ِغَط���اَءَك َفَبَصُرَك اْلَي���ْوَم َحِديٌد{

]ق: اآلي���ة22[، ينتب���ه اإلنس���ان، يتذكر في تلك 
ا، يصل إلى أعلى مستوى  اللحظة الحرجة جدًّ
من التذكر واالنتب���اه واالهتمام، ويدرك أهمية 

المسألة، ولكن بعد فوات األوان.
ف���ي  وتعال���ى”  “س���بحانه  هللا  يق���ول  كم���ا 
َرَزْقَناُك���ْم{،  َم���ا  ِم���ْن  أخرى: }َوَأْنِفُق���وا  آي���ٍة 
أنفق���وا؛ ألن ه���ذا لمصلحتك���م، أنت���م تقدم���ون 
ألنفس���كم، }َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن 
ْرَتنِي  َيْأِت���َي َأَحَدُكُم اْلَم���ْوُت َفَيُقوَل َربِّ َل���ْواَل َأخَّ
الِِحيَن{ َق َوَأُكْن ِمَن الصَّ دَّ ِإَل���ى َأَجٍل َقِريٍب َفأَصَّ

]المنافقون: اآلية10[، يطلب التأخير ولو لمهلة 
قريب���ة، ول���و ل���م تكن طويل���ة، البعض ق���د ربما 
يتمن���ى م���ن هللا أيام���ًا، أيامًا يصل���ح فيها بعض 
أموره، أو فت���رًة وجيزة، ولكن ال يمكن أبدًا أن 

يحصل على أي تأخيٍر إضافي.
َق{؛ ألنه  دَّ ْرَتنِي ِإَل���ى َأَجٍل َقِري���ٍب َفأَصَّ }َل���ْواَل َأخَّ
يدرك حينها قيمة ما ينفق ويقدم ويتصدق به 

في نجاته، في مستقبله األبدي.
الِِحيَن{: أصلح نفسي، وأصلح  }َوَأُك���ْن ِمَن الصَّ
أعمال���ي، وأكن في زم���رة الصالحين، لكن هل 

يفيده هذا الطلب؟ مهما كان 
ملح���ًا، مهم���ا كان م���ن أعماق 
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���َر اللَُّه َنْفًس���ا ِإَذا َج���اَء َأَجُلَها  قلبه، }َوَل���ْن ُيَؤخِّ
َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن{]المنافقون: اآلية11[، 
ولذلك الموت هو نهايٌة للفرصة الوحيدة التي 
ال تعوض، مهما طالب اإلنسان؛ ألن اإلنس���ان 
يطالب بهذه الفرصة، وبإضافة فرصة جديدة، 
ف���ي تل���ك اللحظات عن���د الم���وت، يطلب في 
يوم القيامة، يطلب حتى في نار جهنم، }َوُهْم 
َيْصَطِرُخ���وَن ِفيَه���ا َربََّنا َأْخِرْجَن���ا َنْعَمْل َصالًِحا 
���ا َنْعَمُل{]فاط���ر: م���ن اآلية37[،  ���ِذي ُكنَّ َغْي���َر الَّ
يطالب���ون بإلحاح، باس���تغاثة، بتض���رع، فيرد 
ُر ِفيِه َمْن  ْرُكْم َم���ا َيَتَذكَّ هللا عليهم: }َأَوَل���ْم ُنَعمِّ
���َر َوَجاَءُك���ُم النَِّذي���ُر َفُذوُقوا{]فاط���ر: من  َتَذكَّ
اآلية37[، الفرص���ة هي هذه الحي���اة التي أنت 
فيه���ا، ه���ي ه���ذه الس���اعات الت���ي تهدرها، هي 
ه���ذا الوقت ال���ذي تضيعه، هذه هي فرصتك، 
وهذه األعمال التي تعرض عليك ومنها أعماٌل 
عظيم���ة ف���ي مي���زان الحس���نات، في أس���باب 
النج���اة، في عوامل القرب من هللا “س���بحانه 
وتعالى”، ثم ال تتفاعل معها، اإلنسان بحاجة 
إلى أن ي���درك أهمية ه���ذه الحقيقة؛ ليتالفى 

نفسه، وليستعد مبكرًا.

هنا الخطر.. عندما تتأخر 
محطات التذكر!

محط���ات التذك���ر الت���ي تأت���ي متأخ���رة: عن���د 
الموت، عند البعث في يوم القيامة، ال تجدي 
اإلنس���ان شيئًا، ال تجديه ش���يئًا، تصبح جزءًا 
من عذاباته النفسية الشديدة، وندمه العميق 
الش���ديد؛ ألنه أدرك أنه كان بإمكانه أن يغتنم 
الفرصة، أنَّ هللا أعطاه الفرصة فلم يغتنمها.

ا )21( َوَجاَء َربَُّك  ا َدكًّ ِت اأْلَْرُض َدكًّ }َكالَّ ِإَذا ُدكَّ
ا )22( َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم  ا َصفًّ َواْلَمَل���ُك َصفًّ
ْكَرى )23(  ْنَس���اُن َوَأنَّى َل���ُه الذِّ ُر اإْلِ َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَّ
ْم���ُت لَِحَياِتي{]الفجر: 21- ِ���ي َقدَّ َيُق���وُل َي���ا َلْيَتن
24[، ف���ي الدنيا كانت تأتيك المواعظ، يأتيك 
التذكي���ر، كان���ت تأتي���ك الفرص، يأتيك ش���هر 
رمض���ان، تأتيك األعم���ال التي تع���رض عليك، 
أعم���اٌل عظيمة، جه���اٌد في س���بيل هللا، إنفاٌق 
في س���بيل هللا، أعماٌل صالحة تعرض عليك، 
فيه���ا فوزك، فيها نجات���ك، فيها فالحك، وعد 
هللا عليه���ا بجناته، يق���ول لهم: }َجنَّاٌت َتْجِري 
ِم���ْن َتْحِتَه���ا اأْلَْنَهاُر{]آل عم���ران: من اآلية15[، 
وع���د عليها بالس���المة من عذاب���ه، فكنت أنت 
ذلك المعرض، المس���تهتر، الالمبالي، والبعض 
الناف���ر حتى، الذي ينفر من ذلك، ويس���تاء من 
ذلك، وكأن اإلنس���ان أساء إليه، عندما يعرض 
عليه عم���الً عظيمًا، فيه فوزه، فالحه، نجاته، 
ص���الح حياته ف���ي الدنيا واآلخ���رة، الخير له 
عند هللا “س���بحانه وتعالى”، فتستحكم حالة 
الغفل���ة لدى البعض، فال يكت���رث، ال يتذكر أنَّ 
حياته األبدية المهمة آتية، وأنها هي الجديرة 
بأن يس���تعد لها؛ ألنها هي التي خيرها خالص، 

أو شرها خالٌص وأبدٌي.
ِت اأْلَْرُض  فحينئٍذ بعد كل هذه األحداث، }ُدكَّ
ا{: تغيرت معالمها بشكٍل تام، أصبحت  ا َدكًّ َدكًّ
س���احًة للحس���اب والجزاء، أتى أمر هللا، أتى 
عملي���ة  وقام���ت  مالئكت���ه،  وأت���ت  حس���ابه، 
الحساب على قدٍم وساق، حساب مكثف لكل 
الخالئ���ق، في تلك المتغي���رات التي تأتي فيها 
���َم{، رأى جهنم،  جهنم، }َوِج���يَء َيْوَمِئ���ٍذ ِبَجَهنَّ
رأى ع���ذاب هللا األكب���ر، رأى المصي���ر األب���دي 
المظلم، المصير الس���يئ، المصير الذي هو كله 
عذاٌب رهيٌب شديٌد أليم، وحينها تذكر، حالة 
خطي���رة أالَّ يتذك���ر اإلنس���ان إالَّ عندم���ا ي���رى 
جهن���م، غفلة خطيرة على اإلنس���ان، حينها ال 
ينفعه التذكر، التذكر ينفعك هنا، عندما تذكر 

بآي���ات هللا فال تعرض عنها، ال تكن من أولئك 
الذي���ن إذا ذكروا بها أعرضوا عنها، ال تكن من 
ُروا اَل  أولئ���ك الذين ق���ال هللا عنه���م: }َوِإَذا ُذكِّ
َيْذُكُروَن{]الصاف���ات: اآلي���ة13[، ال يكن حالك 
ْن  كمثل م���ن ق���ال هللا عنهم: }َوَمْن َأْظَل���ُم ِممَّ
���َر ِبآَي���اِت َربِّ���ِه َفأَْع���َرَض َعْنَها{]الكهف: من  ُذكِّ
اآلية57[، هنا عندما تتذكر بآيات هللا، فتتجه 
وأن���ت ف���ي فرصة ه���ذه الحياة لألعم���ال التي 
فيه���ا نجات���ك، فالح���ك، الخير لك ف���ي الدنيا 
واآلخ���رة، تعي���ش م���ن خاللها الش���عور بقيمة 
ه���ذه الحياة، وأنت على صلٍة بالله “س���بحانه 
وتعالى”، ف���ي األعمال الصالحة، في األعمال 
العظيم���ة الت���ي تس���مو به���ا، تش���رف به���ا، تعتز 
به���ا، تتحقق لك بها كرامتك اإلنس���انية، وفي 
هللا،  ع���ذاب  م���ن  الس���المة  اآلخرة: الجن���ة، 
النعيم العظيم، الفوز العظيم، هنا الفرصة لك 

أن تتذكر.
واس���تمر  غفلت���ك،  اس���تحكمت  ���ا إذا  أمَّ
اعراضك، فحينها تتذكر عندما ُيَجاء بجهنم، 
م���ا ال���ذي يفي���دك تذك���رك حينئٍذ؟! }َوَأنَّ���ى َلُه 
ْمُت لَِحَياِتي{،  ْك���َرى )23( َيُقوُل َيا َلْيَتنِي َقدَّ الذِّ
ل���م يع���د وق���ت التذكي���ر، وال وق���ت  حينئ���ٍذ 
النصائ���ح،  وال  المواع���ظ،  وال  المحاض���رات، 
انته���ى كل شيء، لم يبق إالَّ الجزاء، }َيُقوُل َيا 
ُب  ْمُت لَِحَياِت���ي )24( َفَيْوَمِئٍذ اَل ُيَعذِّ ِ���ي َقدَّ َلْيَتن
َعَذاَبُه َأَحٌد )25( َواَل ُيوِثُق َوَثاَقُه َأَحٌد{]الفجر: 

.]26-24

أنت معنيٌّ بهذا الحديث.. 
ويوم القيامة قريب 

فاستيقظ!
والحظ���وا م���ن اإلش���كاليات ل���دى الكثي���ر من 
الناس، عندم���ا يأت���ي الحدي���ث ع���ن اآلخ���رة، 
باآلخ���رة،  واإلن���ذار  التذكي���ر  يأت���ي  عندم���ا 
هللا  بوع���د  التذكي���ر  بالج���زاء،  بالحس���اب، 
ووعيده، البعض كأن ذلك ال يعنيهم هم، كأنهم 
ليس���وا معنيين، فليس���وا ممن سيموتون، وال 
ممن سيبعثون، وال ممن سيحاسبون، وال هم 
مجزيون، كأنهم خارج هذه األمور بكلها، هذه 
حماقة من البعض، اعراٌض وغفلٌة وحماقٌة ال 
تجديهم ش���يئًا، ال تنفعهم شيئًا، ال تدفع عنهم 
ش���يئًا، يوم القيامة الحضور إجباري، إجباري 

على الجميع، ليس هناك من مناص.
م���ن  الحال���ة  ه���ذه  يعيش���ون  البع���ض  أيض���ًا 
اإلعراض ومن الغفلة، وكأنك عندما تتحدث 
ا، شيء  عن اآلخرة تتحدث عن شيٍء بعيد جدًّ
ل���م يح���ن الوقت بع���د لالهتمام ب���ه، لاللتفاتة 
إلي���ه، للتركيز عليه، لالنتباه له، س���يأتي فيما 
بع���د… هكذا ينظ���رون باس���تبعاد كبي���ر، يرون 
ا، ول���م يح���ن الوقت بعد،  المس���ألة بعيدة ج���دًّ
ونح���ن مش���غولون اآلن بأم���ور أخ���رى، مع أنَّ 
األم���ور األخ���رى مهما كانت ال تعيق اإلنس���ان 

عن أن يحسب حسابه ليوم القيامة.
هللا “سبحانه وتعالى” يقول: }اْقَتَرَب لِلنَّاِس 
ِحَس���اُبُهْم{، المس���ألة قريب���ة، ال تنظر للمس���ألة 
وكأنه���ا بعي���دة، مت���ى س���تأتي القيام���ة وي���وم 
القيام���ة، والحس���اب والج���زاء والن���ار، ش���يٌء 
ا، لم يح���ن الوقت أن أش���غل  هن���اك بعيد ج���دًّ
نفسي به، }اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم{، }اْقَتَرَبِت 
���اَعُة{]القمر: من اآلي���ة1[، نحن هذه األمة  السَّ
)أم���ة محمد( آخر األم���م، نحن في هذا الزمن 
ف���ي الحقب���ة التاريخي���ة األخيرة م���ن الحياة 
البش���رية ولهذا كان رسول هللا محمٌد “صلى 
هللا علي���ه وعل���ى آل���ه وس���لم” خات���م النبيين 
القيام���ة،  القت���راب  المرس���لين  ع���دة  وتم���ام 

القت���راب الس���اعة، هو من أش���راطها، قد جاء 
أش���راطها، ه���و م���ن عالماته���ا، م���ن عالم���ات 
قربها؛ ألنه آخ���ر األنبياء والرس���ل، فالمس���ألة 
قريب���ة، والقيامة س���تأتي فج���أة وبغتة وفي 
وق���ٍت غير متوقع، يتفاج���أ بها الناس، يتفاجأ 
بها البش���ر، ال تأتي في وقٍت محدد معلوم، ال 
يعلمها إال هو، يختص هللا “سبحانه وتعالى” 
َماَواِت َواأْلَْرِض  وحده بعلمها، }َثُقَلْت ِفي السَّ
اَل َتْأِتيُك���ْم ِإالَّ َبْغَتًة{]األعراف : من اآلية187[، 
فه���ي تباغت الن���اس، والكثير م���ن الناس- إن 
ل���م يك���ن كله���م عندما تأت���ي- تأت���ي وهم في 
وض���ٍع من الغفل���ة وعدم التوق���ع نهائيًا أن قد 
أزف وقتها، هذا ينهبنا على أهمية االستعداد 

والجهوزية المستمرة.
كذلك الموت، الموت هو الفاصل الذي يفصل 
الن���اس ع���ن قي���ام الس���اعة، م���ن ال يدركونه���ا 
مباش���رًة فبينهم وبينها فاصل الموت، الموت 
ا، اإلنس���ان الذي كان يتوقع  فاصٌل قصيٌر جدًّ
ا، س���يكون متفاجئ���ًا  بعيدٌة ج���دًّ المس���ألة  أن 
ا، الغافلون سيلحظون  باستشعاره لقربها جدًّ
ك���م أن الوقت مرَّ بس���رعٍة عجيبة وأتى عالم 
اآلخ���رة، فالحالة الت���ي تفصلك عنها من خالل 
الموت هي أشبه ما تكون بنوم ليلٍة، أو ببعٍض 
من ليلٍة، بعٍض من يوم، فتشعر بكل مشاعرك، 
ب���كل مش���اعرك وكام���ل إحساس���ك وكأن���ه لم 
يك���ن بين���ك وبي���ن القيام���ة إال م���دة وجي���زة 
ا، وأنها س���رعان ما أتت، حتى أنهم  قصيرة جدًّ
يتفاجؤون بذل���ك، وهللا أكد لنا هذه الحقيقة 
يوم القيامة في مش���اعرهم، في إحساس���هم، 
���اَعُة ُيْقِس���ُم  في حس���اباتهم، }َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
اْلُمْجِرُم���وَن َما َلِبُث���وا َغْيَر َس���اَعٍة{]الروم: من 
اآلية55[، يعني: تصور حالة االستشعار لديهم 
إل���ى درجة وكأنه���م كانوا متأكدي���ن تمامًا أن 
الوق���ت الذي مرَّ من لحظة مماتهم إلى لحظة 
بعثه���م كان لس���اعٍة واحدة، ويقس���مون على 
ذل���ك، هذا هو ش���عورك عن الفت���رة التي مررت 

بها ما بين موتك وبين بعثك.
والبع���ض إذا زاد الوق���ت لديه���م، كما قال هللا 
عنهم في القرآن الكريم: }َيَتَخاَفُتوَن َبْيَنُهْم{، 
يتحدثون فيما بينهم بصوت هادئ، الكل في 
ْحَمِن َفاَل  حالة هدوء، }َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلرَّ
َتْسَمُع ِإالَّ َهْمًسا{]طه: من اآلية108[، فلذلك ال 
يرفع���ون أصواتهم؛ إنما يتحدث���ون بأصوات 
ا وه���م يتعجب���ون م���ن س���رعة  منخفضة جدًّ
مج���يء القيامة، كيف أت���ى عالم اآلخرة بكل 
ه���ذه الس���رعة! فيختلف���ون عل���ى الحس���اب، 
تختل���ف تقديراتهم لحس���اب الزم���ن الذي مر 

من لحظة مماتهم إلى لحظة المبعث.
َعْش���ًرا{ ِإالَّ  َلِبْثُت���ْم  ِإْن  َبْيَنُه���ْم  }َيَتَخاَفُت���وَن 

ل���دى  تقدي���ر  أكب���ر  ه���ذه  اآلي���ة103[،  ]ط���ه: 
الم���دة  ل  ط���وَّ ق���د  بعضهم، يعني: ال���ذي 
فيق���ول  تقديرات���ه،  ا بحس���ب  الزمنية جدًّ
عش���رًا، مقدار عشر ليالي تأخر الوقت، الحظ 
مقدار العش���ر الليالي عندك ف���ي هذه الحياة، 
ف���ي س���فر، أو في عمل، أو ف���ي مرحلة زمنية 
يقت���رن به���ا عم���ل معين، يعني: وق���ت وجيز، 
وقت وجي���ز، وكأنه لم يكن هناك… ولكن هذه 
تقدي���رات البعض منهم فق���ط الذين تصوروا 

أن قد قدروا أطول مدة، أطول مدة.
}َنْح���ُن َأْعَل���ُم ِبَم���ا َيُقوُل���وَن ِإْذ َيُق���وُل َأْمَثُلُه���ْم 
َطِريَق���ًة{، األذكي���اء فيهم، الذي���ن لديهم دقة 
في الحس���ابات والتقديرات، أكثرهم دقة في 
الموضوع، }ِإْذ َيُقوُل َأْمَثُلُهْم َطِريَقًة ِإْن َلِبْثُتْم 
ِإالَّ َيْوًما{]طه: اآلية104[، من لديه اعتماد على 
اعتبارات ومستندات في حساباته فهو يقدر 
المسألة بأقل من ذلك، ليس عشرًا، يومًا، }ِإْن 

َلِبْثُتْم ِإالَّ َيْوًما{.

ي���وم  اإلنس���ان  تقدي���رات  ه���ي  هك���ذا 
القيامة، يراه���ا أت���ت بس���رعة، وكأن���ه لم يكن 
الف���ارق الزمني عنها س���وى يوم، أو س���اعة، أو 
عش���يًة، أو ضحاها، بحس���ب االختالفات في 
التقديرات لديهم، والذين أكثروا وبالغوا في 
نظرهم وتقديراتهم قالوا عش���را، عش���ر ليالي 
مثالً مرت، فهي س���ريعة، واإلنس���ان س���يراها 
ا عندم���ا  قريبًة جدًّ يراه���ا  وقريب���ة،  س���ريعة 

تأتي.

يوم حسرة الغافلين 
والمعرضين!!

ي���وم  القيام���ة،  ي���وم  ف���ي  الي���وم،  ف���ي ذل���ك 
الحس���اب، هو لي���س يوم���ًا لمهرج���اٍن يجتمع 
في���ه البش���ر ألم���ور عادي���ة، ه���و ي���وم الفصل، 
ي���وم الحس���اب، والكل س���يحضر غصب���ًا عنه، 
رغم���ًا عن���ه، ال يمكنك االمتناع ع���ن الحضور، 
أو التخف���ي، أو الته���رب، أو التملص، كم كنت 
في الدنيا تتملص، تتهرب من أعمال عظيمة، 
م���ن أم���ور مهم���ة، أو أحيانًا تتعق���د من بعض 
األم���ور، فتجل���س حبيس المن���زل ممتنعًا عن 
كل عم���ٍل يرضي هللا “س���بحانه وتعالى”، يوم 
القيامة س���تحضر رغمًا عنك، راضيًا، ساخطًا، 
���ا َجِمي���ٌع َلَدْيَن���ا  ب���أي ح���اٍل أن���ت، }َوِإْن ُكلٌّ َلمَّ
ال���كل يحض���ر،  ُمْحَضُروَن{]ي���س: اآلي���ة32[، 
ويحّض���ر للحس���اب ورغم���ًا عن���ه، }ِإْن ُكلُّ َمْن 
ْحَمِن َعْبًدا{ َماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّ ِفي السَّ
]مري���م: اآلي���ة93[، ال���كل ب���ال اس���تثناء، }َلَقْد 
اآلي���ة94[،  ا{]مري���م:  َعدًّ ُه���ْم  َوَعدَّ َأْحَصاُه���ْم 
ليس هناك نس���يان ألحد، أو غفلة عن أحد، أو 
خرج من الكشوفات والحسابات فنسي، }َلَقْد 
ا )94( َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم  ُهْم َع���دًّ َأْحَصاُه���ْم َوَعدَّ
اْلِقَياَمِة َفْرًدا{]مريم: 94-95[، فالمجيء للكل.
ولذلك حسرة الغافلين والناسين والمعرضين 
حس���رٌة رهيبة يوم القيامة؛ ألنهم نس���وا ذلك 
اليوم؛ ألنهم لم يستعدوا له، ألنهم لم يدركوا 
قيم���ة الف���رص الت���ي أتاحها هللا له���م في هذه 
الحي���اة، أتاهم النذير، أتاه���م التحذير، أتاهم 
التذكي���ر فأعرض���وا، أتته���م الف���رص، الحظوا 
كم يمنحنا هللا من فرص، يأتي ش���هر رمضان 
أفض���ل الش���هور، وأيامه أفضل األي���ام، لياليه 
أفض���ل الليال���ي، س���اعاته أفض���ل الس���اعات، 
ا، وفيه ليلة القدر،  األعمال في���ه مضاعفٌة جدًّ
تأتي أيضًا األعمال العظيمة التي تعرض على 
الن���اس، مثل الجه���اد في س���بيل هللا، اإلنفاق 
ف���ي س���بيل هللا، األعمال الصالح���ة التي تثقل 
موازينهم يوم القيامة، التي وعدهم هللا عليها 
باألم���ن ي���وم الف���زع األكب���ر، باالطمئن���ان يوم 
اضط���راب القلوب يوم القيام���ة، تكاد القلوب 
أن تخ���رج م���ن الصدور، م���ن رقابه���م، عندما 
تنش���ب ف���ي حلوقه���م م���ن ش���دة الف���زع، يعد 
هللا باألمن، بالطمأنين���ة، بالجنة، بذلك النعيم 
العظي���م الذي وصف���ه في الجنة، ف���ال يلتفت 
البع���ض، وال يهتمون، ويعرض���ون، ويغفلون، 
هن���اك سيتحس���رون ويندم���ون، ويق���ول هللا 
لهم: }َفُذوُق���وا ِبَما َنِس���يُتْم لَِق���اَء َيْوِمُكْم َهَذا{

]الس���جدة: م���ن اآلية14[، نس���يان، غفلة، عدم 
اهتمام، عواقبه الندم الشديد.

نكتفي بهذا المقدار…
قن���ا  ونس���أل هللا “س���بحانه وتعال���ى” أن يوفِّ
اك���م لما يرضيه عنا، وأن يرحم ش���هداءنا  وإيَّ
ج عن  األب���رار، وأن يش���في جرحان���ا، وأن يفرِّ
أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، ونسأله “سبحانه 
الصي���ام،  ومنك���م  من���ا  يتقب���ل  أن  وتعال���ى” 

والقيام، وصالح األعمال، إنه سميع الدعاء.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ
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ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحمُد لله َربِّ العالمين، وَأشَه�ُد أن ال إلَه إالَّ هللُا 
��دًا  الملُك الحقُّ الُمبين، وأش���َهُد أنَّ س���يَدنا ُمَحمَّ

عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ
�����د، كم���ا َصلَّْي���َت  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ عل���ى ُمَحمَّ
إبراهي���َم  آِل  وعل���ى  إبراهي���َم  عل���ى  وباَرْك���َت 
إن���ك حمي���ٌد مجي���ٌد، وارَض الله���م برض���اك عن 
أصحابه األخيار المنتجبين، وعن س���ائر عبادك 

الصالحين والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
ل منا، إنك أنت السميع العليم،  اللهم اهدنا، وتقبَّ

وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
في سياق الحديث عن اليقين باآلخرة، وإيمان 
المتقين بوعد هللا “سبحانه وتعالى” ووعيده، 
وم���ا لذلك م���ن تأثيٍر كبيٍر يس���اعد عل���ى التزام 
حال���ة التقوى في أعم���ال اإلنس���ان وتصرفاته، 
ف���ي انتهائ���ه وانضباطه تجاه ح���دود هللا، وما 
نهى هللا عنه، وفي اهتمامه بالقيام بما أمر هللا 

“سبحانه وتعالى” به.
تحدثنا باألمس عن الموت كبدايٍة للرجوع إلى 
هللا “س���بحانه وتعال���ى”، ونهايٍة له���ذه الحياة، 
التي ه���ي الفرصة الوحيدة لإلنس���ان في العمل 
ن به  الصال���ح، ف���ي العم���ل بم���ا يف���وز ب���ه، ويؤمِّ
مس���تقبله األب���دي الدائم، وينج���و به من عذاب 

هللا “سبحانه وتعالى”.
وتحدثن���ا باألم���س عن اقت���راب الس���اعة، وأننا 
آخر األمم، وأنَّ البشرية في هذا الزمن هم في 
الحقب���ة التاريخي���ة األخي���رة للوجود البش���ري، 
عل���ى مقرب���ٍة م���ن قي���ام الس���اعة، إضاف���ًة إل���ى 
ا،  أنَّ الم���وت بنفس���ه يعتب���ر فاص���الً قصيرًا جدًّ
اإلنسان يتصور ويتخيل ويتوقع عندما يبعث 
ي���وم القيام���ة أنه لم يم���ض خالله س���وى فترة 
وجي���زة، تقدي���رات البعض- الذي���ن أكثروا- إلى 
عشر لياٍل، وتقديرات البعض بيوم، وتقديرات 
البع���ض ببعض يوم، بعش���يٍة أو ضحاه���ا، كأنها 

ا. فترة وجيزة جدًّ
ب لإلنس���ان ه���ذه  والحال���ة الت���ي يمك���ن أن تق���رِّ
المسألة، هي حالة النوم نفسها، وهللا “سبحانه 
ى  وتعال���ى” قال في الق���رآن الكريم: }اللَُّه َيَتَوفَّ
اأْلَْنُف���َس ِحي���َن َمْوِتَها َوالَّتِي َلْم َتُم���ْت ِفي َمَناِمَها 
َفُيْمِسُك الَّتِي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى 
ى{]الزمر: من اآلية42[، اإلنسان  ِإَلى َأَجٍل ُمَس���مًّ
عندم���ا ينام ويس���تيقظ، يستش���عر فت���رة النوم 
الت���ي نامها بأنها فترة وجيزة، قصيرة، بس���يطة؛ 
الح���ال  تبع���ث،  القيام���ة عندم���ا  ي���وم  ولذل���ك 
بالنس���بة لك في مش���اعرك في إحساس���ك، كما 
لو أنك نمت باألمس واس���تيقظت اليوم، يعني: 
كالحالة التي نعيش���ها في مس���يرة حياتنا عندما 
ننام ونس���تيقظ، فن���رى أنَّ الفاصل الزمني ليس 
إالَّ عبارة عن ليلٍة واحدة، أو ساعاٍت محدودة… 
يبع���ث  عندم���ا  اإلنس���ان  مش���اعر  ه���ي  هك���ذا 
ي���وم القيام���ة: كأنه ع���ن قريٍب أت���اه الموت ثم 

اس���تيقظ، والحالة كما في الحديث النبوي عن 
النب���ي “صلوات هللا عليه وعل���ى آله”: ))لتموتنَّ 
كما تنامون، ولتبعثنَّ كما تستيقظون((، فلذلك 
إل���ى  اإلنس���ان  ينظ���ر  ال  ا،  قريبة ج���دًّ المس���ألة 
الحدي���ث عن اآلخ���رة وكأنه حدي���ث عن شيٍء 

ا. ا، اإلنسان على مقربة كبيرة جدًّ بعيٍد جدًّ
والحال���ة الت���ي هي حالٌة اس���تثنائيٌة في مس���ألة 
ن هللا لنا في  الموت، هي: حالة الشهداء، كما بيَّ
الق���رآن الكريم، وأكَّد لن���ا ذلك، عندما قال “جلَّ 
شأنه”: }َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه 
َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن{]آل عمران: 
اآلي���ة169[، فحاله���م يختل���ف ع���ن بقي���ة الذين 
يموت���ون، هم يحظ���ون بهذا االمتي���از الخاص، 
وه���ذه الرعاي���ة الخاصة لهم من هللا “س���بحانه 
“س���بحانه  يس���تضيفهم هللا  وتعال���ى”، حي���ث 
وتعال���ى”، ويمنحهم الحياة ف���ي تلك الضيافة، 
ويبق���ون ف���ي حال���ة االس���تضافة الربَّاني���ة إلى 
ي���وم القيامة، ف���ي حالة س���عادٍة، ورزٍق، وحياٍة 
حقيقي���ة، وهذا يبين عظمة الش���هداء، وعظمة 
الجه���اد ف���ي س���بيل هللا “س���بحانه وتعال���ى”، 
هللا  س���بيل  ف���ي  للتضحي���ة  الكب���رى  والقيم���ة 

“سبحانه وتعالى”.
ف���ي مس���ألة اليوم اآلخ���ر، يقول هللا “س���بحانه 
وتعالى” يخاطبنا جميعًا، وما أهم أن يس���تذكر 
اإلنسان هذه المسألة: أنه مخاطٌب، فال يتصور 
أنَّ ال���كالم يعني اآلخري���ن وهو بمعزٍل عن ذلك، 
ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن  يقول هللا “جلَّ ش���أنه”: }َواتَّ

���ى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَس���َبْت  ���ِه ُث���مَّ ُتَوفَّ ِفي���ِه ِإَل���ى اللَّ
َوُه���ْم اَل ُيْظَلُموَن{]البقرة: اآلية281[، اتقوا ذلك 

اليوم.
كي���ف نتقي ذل���ك اليوم؟ كي���ف نعمل م���ا يقينا 
م���ن أهوال ذلك اليوم، مم���ا يترتب على البعث 
ف���ي ذلك اليوم: من الجزاء، من الحس���اب، من 
النتائ���ج الرهيبة، مما في���ه من األهوال الرهيبة 

والعظيمة؟

المجتمع البشري في ساحة 
المحشر!

رس���م هللا لن���ا ذل���ك ف���ي الق���رآن الكريم، ذل���ك 
الي���وم هو ي���وم الرجوع إل���ى هللا، الرجوع إلى 
هللا للحس���اب وللجزاء، والرجوع الذي ال يمكن 
ألح���ٍد- كم���ا قلن���ا باألم���س- أن يمتن���ع عنه، هللا 
“جلَّ ش���أنه” في مس���ألة البعث وي���وم القيامة 
كم���ا ق���ال ف���ي الق���رآن الكري���م: }ِإْن َكاَن���ْت ِإالَّ 
َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن{
]ي���س: اآلية53[، س���بحان هللا المقتدر على كل 
شيء، العظيم، المهيمن، القاهر، صيحة واحدة 
ف���إذا ب���كل الخالئ���ق من���ذ آدم “علي���ه الس���الم” 
إل���ى آخر مولوٍد ولد من المجتمع البش���ري، في 
صيحٍة واحدة يمنحهم هللا الحياة، يبعثهم من 
مماتهم، يحش���رهم إلى س���احة الحش���ر، بشكٍل 
ا يفوق كل تصوٍر وكل خيال،  سريٍع وهائٍل جدًّ
م���ن ق���درة هللا “س���بحانه وتعال���ى”، م���ن آيات 
قدرته، من تجليات قدرته “سبحانه وتعالى”.

فتأت���ي عملي���ة البعث عل���ى األرض الت���ي حولها 
هللا “س���بحانه وتعالى” يوم القيامة إلى ساحٍة 
مس���توية وصعي���ٍد واح���د، تتحول لكي تتس���ع 
للحس���اب، تتس���ع للبش���ر، للمجتمع البشري في 
كل أجيال���ه وأمم���ه على مر التاري���خ إلى نهاية 
الوج���ود البش���ري، لكي تتس���ع للجمي���ع يحولها 
هللا، ينس���ف ما فيها من الجبال، تنتهي ما فيها 
م���ن المحيط���ات والبحار، وتتحول إلى س���احٍة 
مستوية، كما قال عنها: }اَل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل 
َأْمًتا{]طه: اآلية107[، كم���ا قال: }َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن 
َم���ا َعَلْيَها َصِعي���ًدا ُجُرًزا{]الكهف: اآلية8[، ليس 
فيها أي نبات، وال أي أشجار، وال أي غابات، وال 
أي جب���ال، وال أي أنهار، وال أي مناطق مرتفعة، 
وال أي مناطق منخفضة، ساحة مستوية بشكٍل 

ا، }اَل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل َأْمًتا{. دقيٍق جدًّ
ف���ي ذل���ك الصعي���د الواحد، ف���ي تلك الس���احة 
المجتم���ع  كل  ويحش���ر  هللا  الواحدة يبع���ث 
البش���ري للحس���اب، ق���د اجتمع ال���كل، كل األمم 
وكل األجي���ال من���ذ فج���ر التاريخ، }َذلِ���َك َي���ْوٌم 
���اُس َوَذلَِك َيْوٌم َمْش���ُهوٌد{]هود:  َمْجُم���وٌع َلُه النَّ
م���ن اآلي���ة103[، وم���ا أعظم���ه م���ن جم���ع! جمع 
ا، ف���ي مش���هد رهي���ب، مش���هد كبي���ر،  هائل ج���دًّ
مش���هد عظيم، ليوٍم عظيم، وشأٍن عظيم، وأمٍر 

عظيم!
مع ذل���ك الجمع الهائ���ل، المجتمع البش���ري بكل 

أجياله، ب���كل أمم���ه، ف���ي ذلك 
تل���ك  ف���ي  الواح���د،  الصعي���د 

المحاضرة الرمضانية الخامسة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي )يحفظه الله( 
رمضان 1443هـ في ظالل التقوى وآفاقها الواسعة )5(
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الساحة الواحدة، الكل في حالة خضوٍع تام، في 
حالة استس���الٍم تام، في حالة انقي���اٍد تام، ليس 
هناك من يتكبر، من يتعالى، من يتغطرس، الكل 
قد أتى بصفة العبودية، وفي حال العبودية كما 
قال هللا “سبحانه وتعالى”: }َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت 
ْحَمِن َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ َهْمًسا{]طه: من اآلية108[،  لِلرَّ
حتى ل���و تحدثوا فيما بينه���م، يتحدثون بصوٍت 
منخف���ض، ب���أدٍب ت���ام، بخش���وٍع ت���ام، وبصوٍت 
م���ن  حال���ة  َهْمًس���ا{،  ِإالَّ  َتْس���َمُع  منخفض، }َف���اَل 
ا، حالة من  الرهب���ة، حالة من الهيب���ة الكبيرة جدًّ
الخش���وع التام، والخضوع التام، ليس هناك من 
يمك���ن أن يتعنت، الكل ينق���ادون حتى لترتيبات 
ينظمه���ا  الت���ي  ولإلج���راءات  الحس���اب،  عملي���ة 
المالئكة في حس���م أمر الحس���اب، }َيْوَمِئٍذ{، كما 
ِبُع���وَن  ق���ال هللا “س���بحانه وتعالى”، }َيْوَمِئ���ٍذ َيتَّ
اِع���َي اَل ِع���َوَج َلُه{]ط���ه: م���ن اآلي���ة108[، فهم  الدَّ
يس���تجيبون لكل التعليم���ات، وينتظمون وفقها 
دون أي تعن���ت، ودون أي ت���ردد، بانقي���اٍد ت���ام، 

واستسالٍم تام، على كثرتهم.
ا، حالة خش���وع وخضوع، }َيْوَم  حالة رهيبة جدًّ
���ا اَل َيَتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن  وُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّ َيُق���وُم الرُّ
ْحَم���ُن َوَق���اَل َصَواًبا{]النب���أ: اآلية38[،  َأِذَن َل���ُه الرَّ
حت���ى مالئك���ة هللا يقف���ون ف���ي موقف الخاش���ع 
الخاضع، المستسلم ألمر هللا “سبحانه وتعالى”، 
“س���بحانه  هللا  م���ن  ب���إذٍن  إال  يتكلم���ون  ف���ال 
ْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا{،  وتعال���ى”، }ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ
مع كثرة البش���ر هناك انتش���اٌر هائٌل لمالئكة هللا، 
للش���رطة اإللهية، إلى درجة أن كل إنس���اٍن هناك 
م���ن يق���ف بجانب���ه م���ن مالئك���ة هللا، يق���ول هللا 
“س���بحانه وتعالى”: }َوَج���اَءْت ُكلُّ َنْف���ٍس َمَعَه���ا 
َس���اِئٌق َوَش���ِهيٌد{]ق: اآلي���ة21[، كل نف���س معه���ا 
س���ائٌق وش���هيد، فس���يطرة تام���ة عل���ى الوض���ع، 
“س���بحانه  هللا  ا لمالئك���ة  هائل جدًّ وانتش���ار 
وتعالى”، وإدارة حازمة وقوية لش���ؤون البش���ر، 
وشؤون الحساب، وإجراءات الحساب، وعملية 

الحساب.

يوم الحساب وتجليات 
العدالة اإللهية

والمس���ألة الهامة هي هذه: هي مسألة الحساب، 
بع���د البع���ث يأت���ي الحس���اب؛ ألن���ه ه���دف أولي 
لمس���ألة البع���ث، الحس���اب ال���ذي تتجل���ى في���ه 
العدال���ة اإللهي���ة، ويتجل���ى في���ه للبش���ر، تتجلى 
مس���اوئ أعمالهم الس���يئة، وتتجلى لهم محاسن 

أعمالهم الحسنة.
للصالحي���ن،  للمتقي���ن،  للفائزي���ن، 
له���م  يتجل���ى  لل���ه،  للمستقيمين، للمس���تجيبين 
عظيم عملهم، ثمرات أعمالهم، إيجابية أعمالهم، 
ف���وزًا  ويف���وزون  ألعماله���م،  العظيم���ة  النتائ���ج 
عظيمًا، ويكس���بون المكس���ب العظيم، فيرضون 
عن هللا، ويرضون عن أنفسهم، وما قدموه، وما 

عملوه، ويسعدون بذلك.
والمفرطي���ن،  للمجرمي���ن،  ويتجل���ى 
المهملي���ن،  المتعنتي���ن،  والعصاة، والمقصري���ن، 
ا ألعماله���م،  الرهيبة جدًّ الفداح���ة  له���م  يتجل���ى 
ا،  لخس���ارتهم، أنهم خس���روا خس���ارًة رهيبًة جدًّ
وتتجلى لهم مس���اوئ أعمالهم، وم���ا ينتج عنها، 
وم���ا يترت���ب عليه���ا، ويتجل���ى له���م ويتبين لهم 
ك���م كانوا مخطئي���ن وخاطئين عندم���ا تجاهلوا 
هداي���ة هللا، ن���داءات هللا، دع���وة هللا “س���بحانه 
وتعالى” التي وصلت إلى مسامعهم، إنذاره الذي 
وص���ل إليهم، فل���م يح���ذروا، ولم يس���معوا، ولم 
يفهم���وا، ولم يقبل���وا، وتعنتوا، فكان���ت النتيجة 

ا. خطيرًة جدًّ
ف���ي عملي���ة الحس���اب يخ���رج هللا ل���كل إنس���اٍن 

بن���ي آدم كتاب���ه وصحيف���ة  م���ن المكلفي���ن م���ن 
اْلَي���ْوَم  ِبَنْفِس���َك  َكَف���ى  ِكَتاَب���َك  أعماله، }اْق���َرْأ 
َعَلْي���َك َحِسيًبا{]اإلس���راء: اآلية14[، المؤش���رات 
والعالم���ات تبدأ من بعد عملية البعث مباش���رة، 
العالمات التي يتجلى لإلنس���ان مصيره، وجهته، 

تبدأ من المرحلة األولى.
بعثه���م  بع���د  المتقين، م���ن  المؤمني���ن  كحال���ة 
واس���تيقاظهم، وإدراكه���م أنه���م أصبح���وا ف���ي 
س���احة المحش���ر، ومش���اهدتهم بالعيان ألحوال 
المحشر، اجتماع البشر، وأنهم في ساحة القيامة 
اُهُم  للحس���اب، تبدأ عملي���ة الطمأن���ة لهم، }َوَتَتَلقَّ
اْلَماَلِئَكُة{، هكذا يقول هللا في القرآن الكريم من 
اُه���ُم اْلَماَلِئَك���ُة(، }اَل َيْحُزُنُهُم  تل���ك اللحظة، )َتَتَلقَّ
اُه���ُم  اْلَف���َزُع اأْلَْكَب���ُر{، وف���ي تل���ك الحال: }َوَتَتَلقَّ
���ِذي ُكْنُت���ْم ُتوَع���ُدوَن{ اْلَماَلِئَك���ُة َه���َذا َيْوُمُك���ُم الَّ
المالئك���ة  تتلقاه���م  اآلي���ة103[،  م���ن  ]األنبي���اء: 
بالطمأنة، بالبش���ارة، فيخبرونهم أن هذا يومكم 
ي���وم فوزك���م، الي���وم ال���ذي س���تتجهون فيه إلى 
مأواكم العظيم، إلى رضوان هللا وجنته، فتأتي 
لهم الطمأنة، يقولون لهم، كما يقول هللا في آيٍة 
ُل َعَلْيِه���ُم اْلَماَلِئَك���ُة َأالَّ َتَخاُفوا َواَل  أخرى: }َتَتَن���زَّ
���ِة الَّتِي ُكْنُت���ْم ُتوَعُدوَن{ َتْحَزُن���وا َوَأْبِش���ُروا ِباْلَجنَّ
]فصل���ت: م���ن اآلي���ة30[، م���ع عملي���ة الحس���اب 
وانتقاله���م إل���ى مرحل���ة االطالع عل���ى صحائف 
أعماله���م وما وراء ذلك، تس���تمر لهم البش���ارات، 
يقول هللا في القرآن الكريم إن المالئكة يقولون 
له���م، وأن هللا يناديهم: }ُبْش���َراُكُم اْلَي���ْوَم َجنَّاٌت 
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر{]الحديد: من اآلية12[، 
فتأت���ي البش���ارات، والعالم���ات، والطمأن���ة، الت���ي 

تستمر في كل مراحل الحساب حتى النهاية.
ا، والفزع  أم���ا اآلخرون فتبدأ الحالة الرهيبة جدًّ
ا، والوحشة الهائلة،  األكبر، والخوف الشديد جدًّ
والقل���ق واالضط���راب النفس���ي، والندم الش���ديد، 
وأن  فأكث���ر،  أكث���ر  يقت���رب  الخط���ر  أن  وإدراك 
الفاص���ل م���ا بينه���م وبين جهن���م أصب���ح فاصالً 
الحس���اب،  مرحل���ة  س���وى  لي���س  ا،  قصيرًا ج���دًّ
فيعيشون حالًة رهيبة من الخوف، واالضطراب 
النفس���ي، والن���دم الش���ديد، والتحس���ر الش���ديد، 
والش���عور بالخ���زي، والح���االت الت���ي ه���ي ضم���ن 
ا، بحي���ث لو أمكن  الع���ذاب النفس���ي الش���ديد جدًّ
أن يموتوا؛ لمات���وا، ل���و بق���ي م���وٌت؛ لمات���وا ف���ي 
ساحة المحشر من ش���دة العذاب النفسي، والغم 
الش���ديد، والضي���ق الش���ديد، والك���رب الش���ديد، 
ا، والغم الشديد،  واالضطراب النفسي الهائل جدًّ
ا،  ا جدًّ ا، حال���ة رهيبة جدًّ والح���زن الرهيب ج���دًّ
اجتمع الخوف الشديد، والحزن الشديد، والندم 
ا تفوق أي  والتحس���ر الش���ديد، حال���ة رهيبة جدًّ
خيال؛ إنما ألن���ه ل���م يب���ق مجاٌل للم���وت، يبقون 

على قيد الحياة.

طريقة توزيع الصحف تنبئ 
عن المصير!

في توزيع الصحف تك���ون عملية التوزيع- وفق 
ما ذكر هللا في القرآن الكريم- فيها هي مؤشرات 
وعالمات واضحات، عن محتوى تلك الصحف، 
تلك الكت���ب، وعن مصير صاحبه���ا، فالمؤمنون، 
م إليه���م كتبه���م م���ن  المتق���ون، الفائ���زون، تق���دَّ
أمامه���م، م���ن تلق���اء وجوهه���م، ث���م يأخذونه���ا 

بأيمانهم، يستلمونها بأيمانهم.
ا اآلخرون: الهالك���ون، الخاس���رون، الخائبون،  أمَّ
يستلمونها من وراء ظهورهم، وبشمالهم، يأخذ 
كتابه بش���ماله م���ن وراء ظه���ره، وعملية متقنة، 
مسألة الصحف نفسها والكتب هي مسألة متقنة، 
ال يحص���ل فيه���ا أخط���اء، يغلط���ون فيعطون���ك 
كت���اب غيرك، أو صحيفة غيرك، ال تس���تطيع إذا 

كن���ت ممن يؤتى كتابه بش���ماله من وراء ظهره، 
ال تس���تطيع أن تمتن���ع ع���ن ذل���ك، أن���ت خرجت 
ع���ن س���يطرة نفس���ك، أن���ت س���تفعل ذل���ك رغمًا 
عن���ك، خرج���ت عن س���يطرة نفس���ك، أنت تحت 
الس���يطرة، حتى منطقك تحت السيطرة، }اْلَيْوَم 
َنْخِت���ُم َعَل���ى َأْفَواِهِه���ْم َوُتَكلُِّمَن���ا َأْيِديِهْم{]ي���س: 
م���ن اآلية65[، في مرحلة من مراحل الحس���اب، 
بع���د أن تطلع على صحيفة أعمالك، أن تش���اهد 
بنفس���ك نفس���ك وم���ا تعم���ل، نفس���ك والمواقف 
الت���ي وقفتها، نفس���ك وم���ا عليك ف���ي الحالة التي 
تكون فيها خاسرًا والعياذ بالله، إذا أنكرت ذلك، 
إذا حاول���ت من جدي���د أن تتعنت، وأن تتجاهل 
ر وواض���ح، تأتي ش���هادة  م���ا ه���و موثَّق ومص���وَّ

جوارحك وأعضائك.
���ا َم���ْن ُأوِتَي  الحال���ة تل���ك يق���ول هللا عنها: }َفأَمَّ
ِحَس���اًبا  ُيَحاَس���ُب  َفَس���ْوَف   )7( ِبَيِميِن���ِه  ِكَتاَب���ُه 
َيِسيًرا{]االنش���قاق: 7-8[، تأت���ي ل���ه التس���هيالت 
والتيسيرات حتى في مسألة الحساب، والحساب 
اليس���ير هو م���ن أهم األش���ياء في ي���وم القيامة 
لي���س  الفائزي���ن،  المتقي���ن  للمؤمني���ن  بالنس���بة 
كذل���ك-  وال-  تش���ديد،  وال  مضايق���ة،  هن���اك 
���رة له���م، وإج���راءات  معاتب���ة، وال… مس���ألة ميسَّ
رة؛ ولذلك يخلصون منها بيسر، بل تتحول  ميسَّ
تس���عدهم؛ ألنهم عندما  مس���ألة  إل���ى  بنفس���ها 
لع���ون عل���ى صحائ���ف أعمالهم، فيش���اهدون  يطَّ
موه في هذه الدنيا  فيها أعمالهم الصالحة، ما قدَّ
من عمٍل صالح، من أعماٍل ترضي هللا “س���بحانه 
وتعالى”، من جهاٍد في س���بيل هللا، من تضحيٍة 
الصالح���ة  األعم���ال  مختل���ف  س���بيل هللا…  ف���ي 
الت���ي هي رضا لل���ه، ويرونها فيما ه���ي فيه، فيما 
ه���ي عليه، ف���ي مس���توى عظمتها، في مس���توى 
إيجابيته���ا، ف���ي مس���توى قيمتها وم���ا ُكِتَب لهم 
عليها؛ يرتاحون، يبتهجون، يس���عدون، يدركون 
أنَّ جهودهم لم يضع منها شيء، ُكِتَب لهم عليها 
األج���ر العظيم، والفض���ل العظيم، وثِّق���ت بكلها، 

حصرت بكلها، بكل تفاصيلها.
حتى- لربما- بعض األشياء التي قد يكون اإلنسان 
يتصور أنها أمور عادية، لكنها في س���ياق العمل 
الصال���ح، كتبت له ضمن عمله الصالح، وُكِتَب له 
عليها األجر؛ فيرتاح، ويسعد، يقول كما ورد في 
الق���رآن الكريم: }َهاُؤُم اْق���َرُءوا ِكَتاِبَيْه{]الحاقة: 
من اآلية19[، هذه حالة من السعادة الغامرة، من 
الراحة الكبيرة، من الش���عور بالفوز، من الش���عور 
ب���أنَّ اإلنس���ان- فع���الً- في مق���ام يتفخ���ر فيه بما 
ف فيه بما تضمنته صحيفة  قه هللا له، يتش���رَّ وفَّ
أعماله، فهو يحس بالش���رف، بالس���مو، بالكرامة، 
هكذا: }َه���اُؤُم{،  بالفوز؛ ولذلك يق���ول  بالع���زة، 
يعرض على اآلخرين ]ش���وفوا كتابي، الحمد لله 
أعمال صالحة، أعمال عظيمة[، لربما يلتفت إلى 

رفاقه من المؤمنين وهو مبتهج وهو سعيد.
���ا َم���ْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِش���َمالِِه َفَيُق���وُل َيا َلْيَتنِي  }َوَأمَّ
َل���ْم ُأوَت ِكَتاِبَي���ْه )25( َوَل���ْم َأْدِر َما ِحَس���اِبَيْه )26( 
ا  َيا َلْيَتَها َكاَن���ِت اْلَقاِضَيَة{]الحاقة: 25-27[، }َوَأمَّ
َمْن ُأوِت���َي ِكَتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه )10( َفَس���ْوَف َيْدُعو 
ُثُب���وًرا )11( َوَيْصَل���ى َسِعيًرا{]االنش���قاق: 12-10[، 
ا، عندم���ا يؤتى  والعي���اذ بالل���ه، حال���ة رهيبة جدًّ
كتابه بش���ماله، من وراء ظهره، أدرك، ومشاعره 
من البداية، اإلنس���ان يعرف نفس���ه، كما قال هللا 
ْنَس���اُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرٌة )14( َوَلْو  تعالى: }َبِل اإْلِ
َأْلَقى َمَعاِذيَرُه{]القيامة: 14-15[، لكنها حجج هللا 
على هذا اإلنسان، ويتجلى بذلك العدل اإللهي.
محتوى كتاب األعمال.. إحصاء دقيق وشامل!

الكت���ب تل���ك والصح���ف فيه���ا إحص���اٌء دقي���ق 
اإلنس���ان،  ألعم���ال  بالدق���ة  وش���امل، وحصر 
لتصرفاته، ألقواله، كل ما هو في إطار التكليف، 

كل م���ا هو ف���ي إطار عمل الخير، أو عمل الش���ر، 
إحص���اء دقي���ق وش���امل، وه���ذا م���ن األش���ياء 
طي���ن،  والمفرِّ للعص���اة  بالنس���بة  الت���ي تخيفه���م، 
ا ذل���ك اإلحصاء  م���ن األش���ياء الت���ي تخيفهم جدًّ
ال���ذرة  مثق���ال  في���ه  يف���ت  ل���م  ال���ذي  الدقي���ق، 
ا،  م���ن الش���ر، أو م���ن التفري���ط، أم���ر رهيب ج���دًّ
ويقولون: }َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل 
َكِبي���َرًة ِإالَّ َأْحَصاَها{]الكه���ف: من اآلية49[، لماذا 
لم يت���رك- على ما يقولون- ]ش���اردة وواردة[ إالَّ 
َأْحَصاَه���ا{،  ِإالَّ  َكِبي���َرًة  َواَل  وأحصاها، }َصِغي���َرًة 
ٍة َخْي���ًرا َيَرُه  أم���ر رهيب، }َفَم���ْن َيْعَم���ْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ا َيَرُه{]الزلزلة:  ٍة َش���رًّ )7( َوَم���ْن َيْعَم���ْل ِمْثَق���اَل َذرَّ
ا، }َي���ْوَم َيْبَعُثُهُم اللَُّه َجِميًعا  7-8[، أمر رهيب جدًّ
ُئُه���ْم ِبَم���ا َعِمُل���وا َأْحَص���اُه اللَُّه َوَنُس���وُه َواللَُّه  َفُيَنبِّ
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َش���ِهيٌد{]المجادلة: اآلية6[، تكون 
هناك أش���ياء كثيرة مما كان���ت ضمن ما يتهاون 
به اإلنسان؛ ألن مشكلة البعض- وهي من أخطر 
المش���اكل– أنه���م يجعل���ون مزاجه���م الش���خصي، 
وتقديراتهم الشخصية، هي المعيار في نظرتهم 
إلى األعمال، يعني: يعتبر هذا عمل عادي، يعتبر 
ه���ذا التفري���ط عادي، ه���ذا التقصير بس���يط، من 
مزاج���ه، م���ن تلق���اء نفس���ه، وف���ق ه���وى نفس���ه، 
ط من األعمال المهمة، من  ط ما يريد أن يبسِّ يبسِّ
ا،  التفري���ط الرهيب، م���ن األعم���ال الخطيرة جدًّ
ِّ���ي نفس���ه باألماني،  فيعتب���ر ه���ذه بس���يطة، ويمن
الت���ي ينخدع بها، ويغر بها نفس���ه، وهذه مس���ألة 

ا. ا، خطيرة جدًّ خطيرة جدًّ
فعندم���ا يأت���ي ي���وم القيامة، ويش���اهد اإلنس���ان 
صحيف���ة أعمال���ه، ويش���اهد الدق���ة فيه���ا، وم���ا 
ورد ع���ن كثي���ٍر م���ن األعم���ال الت���ي كان���ت ضم���ن 
دائ���رة األعم���ال المستبس���طة التي يس���تهين بها، 
التفري���ط الذي كان يس���تهين به، تكون المس���ألة 
تل���ك  ا،  وينزعج ج���دًّ ورهيب���ة،  ا،  خطيرة ج���دًّ
األعمال سيحاس���ب عليها، س���يجازى عليه، ذلك 
التفري���ط كانت آث���اره خطي���رة، واآلث���ار، اآلثار، 
وم���ا أدراك ما اآلثار! آث���ار األعمال- في كثيٍر من 
األحيان- هي أش���د من األعمال نفس���ها، أكبر من 
مس���توى العم���ل نفس���ه، تأثير العم���ل وخطورته 
كانت ف���ي آثاره، في نتائجه، فيم���ا ترتب عليه، 
���ا َنْحُن ُنْحيِ���ي اْلَمْوَتى  وه���ي مس���ألة خطيرة، }ِإنَّ
ُم���وا َوآَثاَرُهْم{]يس: من اآلية12[،  َوَنْكُتُب َما َقدَّ
اآلث���ار في بع���ض التفري���ط قد تس���تمر ألجيال، 
أم���ر  اإلنس���ان،  عل���ى  محس���وٌب  فيه���ا  وال���وزر 

ا. رهيب جدًّ
ا، وهذا م���ن أكبر ما  ولذل���ك المس���ألة هام���ة ج���دًّ
يزعجهم، }َأْحَص���اُه اللَُّه َوَنُس���وُه{، أعمال كثيرة 
كانوا قد نسوها، لم يعودوا يتذكرونها، فتذكروا 
والحظ���وا كي���ف حس���بت عليهم، وكي���ف كتبت، 

ا. تكون المسألة مسألة رهيبة جدًّ

هنا ورطة المفرطين.. ال 
مناص وال خالص!!

الن���دم  يحص���ل  األج���واء  تل���ك  ف���ي  ولذل���ك 
طين والعصاة،  ا لدى المعرضين المفرِّ الشديد جدًّ
والحس���رات الش���ديدة، وعندما يش���اهدون تلك 
���رون هل من  األعم���ال وم���ا يترت���ب عليه���ا، يفكِّ
مناص؟ هل من خالص؟ هل من سبيٍل، أو طريٍق، 
أو وس���يلة للتخلص مما س���يترتب على ذلك من 
الج���زاء؟ فيندمون، يتمنون ل���و أمكن أن يكون 
هناك أي وس���يلة، إما فدية يفتدي اإلنسان فيها 
م���ن العذاب؛ ألنهم يدرك���ون ما وراء الحس���اب، 
بعد الحس���اب العقاب، الجزاء، فيخافون بشدة، 
ويندمون بشدة، وتصل حالة الندم لديهم أنه لو 
كان للواح���د منهم مثل األرض بكل ما فيها، من 
مادي���ات، وإمكانات، وقصور، وأموال، وثروات، 
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ومثله���ا معه���ا، أو كان���ت األرض بكله���ا كتل���ًة من 
الذهب، ومثلها معها، الفتدى اإلنس���ان بها نفسه 
من عذاب يوم القيامة، لكن ما كانت حتى لتقبل، 
هنا في الدنيا حتى لو كنت فقيرًا يقبل هللا منك 
اليس���ير، ويعطي���ك علي���ه الكثير، لكل ش���يٍء هنا 
في ه���ذه الحياة م���ن األعمال الصالح���ة قيمته، 
أهميت���ه، عظمت���ه، ثوابه، أجره، ب���ل ما يأتي من 

ظروٍف صعبة أجره كبير، وفضله عظيم.
ا هن���اك فاإلنس���ان- والكثي���ر من الن���اس أصالً  أمَّ
خسر وخاب وراء األطماع، وراء األهواء، وراء 
الرغب���ات المادية- في���وم القيامة هو يتمنى أصالً 
ل���و كان���ت األرض بكلها كتلًة م���ن الذهب ومثلها 
معها ليفتدي بها نفسه من ذلك العذاب الرهيب، 
فكي���ف وقد خس���ر نفس���ه عل���ى التافه اليس���ير، 
س���يصل إلى ذلك الع���ذاب مقابل أش���ياء تافهة، 
أكثر الناس هم ممن هم أصالً في دائرة الفقراء، 
والبائسين، واألشياء التي يحصلون عليها أشياء 
تافهة مقاب���ل العصيان، أو أنهم وقفوا في صف 
الباطل… أو ما ش���ابه ذل���ك، والذين حصلوا على 
أشياء معينة، هي أشياء أصبحت ال شيء بالنظر 
إل���ى العواقب الوخيمة، التي تصل باإلنس���ان إلى 
تمني أن يفتدي نفس���ه بالدنيا وما فيها، }َوَلْو َأنَّ 
لِلَِّذي���َن َظَلُم���وا َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًع���ا َوِمْثَلُه َمَعُه 
اَلْفَتَدْوا ِبِه ِمْن ُس���وِء اْلَعَذاِب َي���ْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا 
���ِه َما َلْم َيُكوُن���وا َيْحَتِس���ُبوَن{]الزمر:  َلُه���ْم ِمَن اللَّ

اآلية47[.
بل إنَّ اإلنس���ان على مس���توى قرابته، أصدقائه، 
محيط���ه، ب���ل كل الن���اس يتمن���ى أن ل���و أمكن أن 
يفتدي نفس���ه بهم، بهم، }َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي 
ِم���ْن َعَذاِب َيْوِمِئ���ٍذ ِبَبِني���ِه )11( َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه 
)12( َوَفِصيَلِت���ِه الَّتِي ُتْؤِويِه )13( َوَمْن ِفي اأْلَْرِض 
َجِميًعا ُث���مَّ ُيْنِجيِه )14( َكالَّ ِإنََّه���ا َلَظى{]المعارج: 
11-15[، ال ُتْدِب���ر ف���ي ه���ذه الحي���اة، التف���ت، اقبل 
إل���ى هللا، اس���تجب لدعوته، يدع���وك إلى الجنة، 
يدع���وك إلى المغفرة، يدع���وك إلى الرحمة، لماذا 
تدبر؟ لماذا تعرض؟ لماذا تصر وتتعنت؟ }َتْدُعو 
َمْن َأْدَبَر َوَتَولَّى )17( َوَجَمَع َفأَْوَعى{]المعارج: 17-
18[، اتجه وراء اهتمامات هذه الحياة فحس���ب، 
ونس���ي هللا الذي بيده خير الدنيا واآلخرة، حالة 

ا. رهيبة جدًّ
ال يمكن���ك أن تفتدي نفس���ك بأحد، أو بشيٍء من 
الِِمي���َن ِم���ْن َحِمي���ٍم  الم���ال، ال وس���اطات، }َما لِلظَّ
َواَل َش���ِفيٍع ُيَطاُع{]غاف���ر: م���ن اآلي���ة18[، م���ا من 
وس���اطات، ما من إمكاني���ة للتخفيف عنك حتى، 
أن يأت���ي أح���ٌد فيتحمل م���ن أوزارك، من ذنوبك 
ما يخفف به عن���ك، }َوِإْن َتْدُع ُمْثَقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها 
اَل ُيْحَم���ْل ِمْن���ُه َش���ْيٌء َوَل���ْو َكاَن َذا ُقْرَبى{]فاطر: 
م���ن اآلي���ة18[، أي نف���س مثقلة م���ن األوزار، من 
الذنوب، من التفريط، من التقصير، فتدعو أحدًا 
ولو من األقارب، ولو كان االبن، أو األب، أو األخ 
القريب، أو البعيد، ليحمل ش���يئًا، }اَل ُيْحَمْل ِمْنُه 
َش���ْيٌء َوَل���ْو َكاَن َذا ُقْرَب���ى{، }اَل َيْج���ِزي َوالِ���ٌد َعْن 
َوَلِدِه َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيًئا{]لقمان: 
من اآلية33[، فقط األسر المؤمنة الصالحة، التي 
تالقت أعمالها الصالحة فجمعتها في ذلك اليوم 

في جٍو من الطمأنينة والسعادة.
الحال���ة آن���ذاك ف���ي تل���ك اللحظ���ات ه���ي حال���ة 
َحْس���َرَتا  التفريط، }َي���ا  عل���ى  الش���ديد  التحس���ر 
ْط���ُت ِف���ي َجْن���ِب اللَِّه{]الزم���ر: م���ن  َعَل���ى َم���ا َفرَّ
تم���زق  أن  ت���كاد  ش���ديدة  حس���رة  اآلي���ة56[، 
اإلنس���ان، وتمزق قلب اإلنس���ان وفؤاده، لو بقي 
إمكاني���ة ألن يتفج���ر اإلنس���ان م���ن التحس���ر، أن 
ا، هي حس���رة  يتم���زق من التحس���ر الش���ديد جدًّ
ا؛ ألن اإلنس���ان أدرك أن���ه ق���د حص���ل  رهيبة جدًّ
���أ هللا ل���ه الفرص���ة، لكن���ه  عل���ى الفرص���ة، ق���د هيَّ

ْط���ُت ِفي َجْنِب  أضاعها، }َي���ا َحْس���َرَتا َعَلى َما َفرَّ
ًة َفأَُك���وَن ِمَن اْلُمْحِس���ِنيَن{ اللَِّه{، }َل���ْو َأنَّ لِ���ي َك���رَّ
]الزم���ر: من اآلي���ة58[، لو يمك���ن أن يعود الزمن، 
أعود إلى الحياة، فأهتم باألعمال التي ترضي هللا 
“سبحانه وتعالى”، وأكون في درجة المحسنين 
حتى، كن اآلن من المحسنين، لماذا يعرض هللا لنا 
تل���ك التفاصيل؟ لماذا يعرض هللا لنا في القرآن 
الكريم، ويذكر لنا، ويبين لنا حتى أقوال اإلنسان 
وحسراته، أحواله تلك بالتفصيل؟ لكي نتفادى 
ذل���ك هنا، لكيال نصل إلى تلك الحال، لكي ننتبه 
في ه���ذه الفرصة، لكي ندرك قيمة هذه الفرصة 

التي ال تعوض، وال بديل عنها.

المشهد الرهيب.. وجيء 
يومئذ بجهنم!!

الحس���اب، في  س���احة  ا ف���ي  رهيبة جدًّ حال���ة 
م���ع  الحس���اب،  عملي���ة  م���ع  الج���زاء،  س���احة 
االط���الع على الصح���ف، وفي أجواء المحش���ر، 
ا عندما  ب، وأم���ر رهيب جدًّ تأت���ي جهن���م، وتق���رَّ
تأت���ي جهن���م نع���وذ بالل���ه، يق���ول هللا “س���بحانه 
وتعالى”: }َوِج���يَء َيْوَمِئ���ٍذ ِبَجَهنََّم{]الفج���ر: من 
َزِت اْلَجِحيُم لِْلَغاِويَن{]الش���عراء:  اآلية23[، }َوُبرِّ
اآلي���ة91[، جهنم التي س���مع اإلنس���ان عنها، س���مع 
آي���ات هللا “س���بحانه وتعال���ى” وقرأه���ا، وه���ي 
تتح���دث له وتبين له الكثير عن جهنم، أصبحت 
المس���ألة مسألة المش���اهدة، المش���اهدة، }َلَتَرُونَّ 
ا ما  اْلَجِحيَم{]التكاثر: اآلية6[، وفرق رهيب جدًّ
بين الس���ماع،  والعيان، وم���ا  بين المش���اهدة 
نحن اآلن نس���مع ونقرأ، نتخيل ص���ورًا تقريبية، 
ن���رى ف���ي األرض نفس���ها مث���الً ح���االت البراكين 
الغاب���ات،  ف���ي  الني���ران  اس���تعار  ا،  الرهيبة ج���دًّ
مش���اهد الني���ران، نراها فتكون عظ���ة لنا، صورًة 
ا، وص���ورًة تقريبية،  ا، مصغرًة ج���دًّ مصغرًة ج���دًّ
والبراكي���ن ه���ي م���ن أه���م المش���اهد الت���ي يأخ���ذ 
اإلنسان منها العظة، والصورة التقريبية، بالذات 
أنَّ بعضها مشاهد رهيبة، مشاهد كبيرة، ولكنها ال 
ا عن جهنم؛ ولذلك من  تزال ص���ورًة مصغرًة جدًّ
المهم أن يركز اإلنس���ان على االستفادة من تلك 
الت���ي  المش���اهد؛ ليأخذ هذه الص���ورة التقريبي���ة 
يكتسب منها العظة، والعبرة، واإلزدجار، والتأثر 

النفسي، واإلدراك ألهمية المسألة ولخطورتها.
في أح���وال أهل الحش���ر، وبالذات الخاس���رون، 
م جهنم، عندما  الخائب���ون، الهالكون، عندما تق���دَّ
َزِت  ِبَجَهنََّم{، }َوُب���رِّ َيْوَمِئ���ٍذ  ُيَج���اء بها، }َوِج���يَء 
ا بأصواته���ا  اْلَجِحي���ُم لِْلَغاِوي���َن{، أم���ر رهيب جدًّ
ا، م���ن  الرهيب���ة والهائل���ة، بش���كلها المخيف ج���دًّ
ه���و  كي���ف  ا،  الرهيبة ج���دًّ والح���االت  األح���وال 
طي���ن،  خوفه���م م���ن مصيره���م إليه���ا م���ن المفرِّ

والعصاة، والمذنبين، نعوذ بالله، نعوذ بالله!
كذل���ك فيم���ا يتعل���ق بالمتقين، }َوُأْزلَِف���ِت اْلَجنَُّة 
ِقي���َن َغْي���َر َبِعي���ٍد{]ق: اآلية31[، لكي ينتقلوا  لِْلُمتَّ

إليها.

وتبدأ عملية التوزيع 
واالفتراق األبدي!!

عملي���ة  تب���دأ  الحس���اب  عملي���ة  فباكتم���ال 
النقل، النقل من س���احة الحس���اب من المحش���ر، 
وتبدأ حال���ة االفتراق األبدي بين البش���رية، بين 
المجتم���ع البش���ري، على مس���توى م���ن كانوا في 
هذه الدنيا في مدينٍة واحدة، أو لربما- في كثيٍر 
م���ن الق���رى- في قري���ٍة واح���دة، وفي كثي���ٍر من 
األحوال على مس���توى األسرة الواحدة، وسكان 
المنزل الواحد، يفترق���ون إلى األبد؛ ألن البعض 
س���يتجهون إلى الجنة، والبعض سيتجهون إلى 

ُقوَن{]ال���روم: م���ن اآلية14[،  النار، }َيْوَمِئ���ٍذ َيَتَفرَّ
ُعوَن{]الروم: من  دَّ وفي آيٍة أخرى: }َيْوَمِئ���ٍذ َيصَّ
اآلية43[، افت���راق، كٌل ذهب إلى داٍر أخرى، إلى 
عالٍم آخر، يفترق فيه عن اآلخر لألبد، قد يكون 
البعض من األسرة الواحدة، يفترقون لألبد، في 
تل���ك الحال���ة، في حال���ة النقل، النق���ل إلى جهنم 
والعياذ بالله، وهي مش���اهد س���تأتي، إذا س���معنا 
عنها اآلن هي مش���اهد ستأتي، وكما قلنا ليست 

ببعيد.
المحش���ر بالنس���بة للمتقين إلى الجنة في عملية 
النق���ل له���م إليها، تأت���ي بتكريم، وه���م في غاية 
السعادة، }َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبأَْيَماِنِهْم{

]الحدي���د: م���ن اآلية12[، وهم ف���ي منتهى الفرح 
والس���رور، س���عادة ال يمك���ن أن نتخيله���ا، وفرح 
ف���ي  فينتقل���ون  بالف���وز،  وش���عور  ا،  عظيم ج���دًّ
أج���واء م���ن التكري���م، كم���ا ق���ال هللا “س���بحانه 
ْحَم���ِن  ِقي���َن ِإَل���ى الرَّ وتعالى”: }َي���ْوَم َنْحُش���ُر اْلُمتَّ
َوْفًدا{]مري���م: اآلي���ة85[، كضي���وف، كوفد، وفد 
رفيع المستوى، بتكريٍم عظيم، بطريقة عظيمة، 

بوسائل راقية ينتقلون.

المصير األليم للعصاة 
المذنبين!

أم���ا نقل اآلخري���ن الهالكي���ن، المفرطين، العصاة 
المذنبين، }َوَنُس���وُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا{
]مري���م: اآلي���ة86[، يس���اقون بعن���ف، بش���دة، هم 
ال يرغب���ون ف���ي الذه���اب إل���ى جهن���م، ه���م ف���ي 
منته���ى الخوف، منته���ى الفزع، في أس���وأ حاٍل 
من الندم والقلق، واالضط���راب، والهم، والحزن 
ون  ا، حالة رهيب���ة للغاية، لكنهم يدعُّ العميق جدًّ
ويدفع���ون دعًا ودفعًا، حتى يصلوا إلى مش���ارف 
جهن���م، وإلى أبوابها الس���بعة، والعياذ بالله حالة 

ا!! رهيبة جدًّ
ف���ي نق���ل أولئ���ك الذي���ن هم م���ن أهل الن���ار إلى 
أب���واب جهن���م، كم���ا ق���ال هللا عنها: }َلَه���ا َس���ْبَعُة 
َأْب���َواٍب لِ���ُكلِّ َباٍب ِمْنُه���ْم ُجْزٌء َمْقُس���وٌم{]الحجر: 
مس���تويات  بحس���ب  اآلية44[؛ ألنه���ا دركات 
ا،  رهيب ج���دًّ ه���و  مس���توى  وأدن���ى  الع���ذاب، 
ه���و  ف���ي جهن���م  الع���ذاب  م���ن  أدن���ى مس���توى 
ا، ال يماثل���ه كل عذاب���ات الدنيا،  ا ج���دًّ رهيٌب جدًّ
وأوجاعه���ا، وآالمه���ا، وأحزانه���ا، وهمومه���ا، ل���و 
اجتمعت بكلها، يعني: لو اجتمع كل ما قد حصل 
على البش���ر م���ن أول مخلوق إلى آخ���ر مخلوق، 
من ح���زن، وهم، وغم، وحس���رة، وعذاب نفسي، 
وتع���ب نفسي، وآالم جس���دية، وأوجاع في هذه 
الحي���اة، لو اجتمعت على إنس���اٍن واحد، وأمكن 
أن تجتمع عليه في هذه الدنيا، لكانت هي بكلها 
أبس���ط وأيس���ر وأه���ون م���ن أدن���ى مس���توى من 
ا عذاب جهنم! العذاب في جهنم، أمر رهيب جدًّ
والحال���ة الرهيبة فيه، الدرك األس���فل، من ضمن 
من يعذبون في���ه المنافقون، كما قال هللا تعالى 
ْرِك  ف���ي الق���رآن الكري���م، }ِإنَّ اْلُمَناِفِقي���َن ِف���ي الدَّ
اأْلَْس���َفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا{]النس���اء: 
اآلية145[، وهم من كانوا يش���هدون الش���هادتين 
ا، على  وينتس���بون إلى اإلس���الم، أمر رهيب جدًّ
ا عندما يصلون،  أبواب جهنم، وحالة رهيبة جدًّ
ا، حت���ى المالئك���ة يوبخونه���م،  وأم���ر رهيب ج���دًّ
يوبخونهم على أبوابها ويرغمونهم على الدخول 
إليه���ا، ويلقون بهم إلق���اًء، هم ال يدخلون بطيبة 
نفس، ال يدخلون من تلقاء أنفس���هم؛ إنما يلقون 
رغم���ًا عنهم، وبش���كٍل إجب���اري، وبطريقٍة مهينٍة، 
وس���حبًا برؤوس���هم، ودفعًا بالرغ���م عنهم يلقون 

في جهنم، نعوذ بالله!
}ِإَذا ُأْلُق���وا ِفيَه���ا َس���ِمُعوا َلَها َش���ِهيًقا َوِه���َي َتُفوُر 
 ،]8-7 اْلَغْيِظ{]المل���ك:  ِم���َن  ���ُز  َتَميَّ َت���َكاُد   )7(

ا، ه���ي ف���ي أش���د حال���ٍة م���ن  حال���ة رهيبة ج���دًّ
ُز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما ُأْلِقَي ِفيَها  اإلس���تعار، }َتَكاُد َتَميَّ
َفْوٌج{؛ ألنهم أع���داد كبيرة وهائل���ة من المجتمع 
البشري، }َسأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر{]الملك: 
م���ن اآلية8[، يوبخونهم: كيف لم تنتبهوا؟ كيف 
لم تحذروا؟ كيف ورطتم أنفس���كم هذه الورطة 
ا؟ أم���ر رهي���ب، أم���ر رهيب، }َي���ْوَم  الرهيبة ج���دًّ
َنُق���وُل لَِجَهنََّم َهِل اْمَتأَلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد{

ا، أمر هائل! ]ق: اآلية30[، أمر رهيب جدًّ
المتقون في ضيافة هللا الكريم!!

بينم���ا في انتقال أولياء هللا المتقين، المؤمنين، 
الصالحي���ن، المس���تقيمين، التائبي���ن، إل���ى الجنة 
بشكل وفد، بطريقة مكرمة، يصلون، تستقبلهم 
المالئك���ة بالترحي���ب، بالترحيب، ووصولهم إلى 
أب���واب الجنة فيه غاية الس���عادة والس���رور، في 
األخي���ر وصل���وا، جن���ة، رض���وان هللا، المبتغ���ى 
بالغي���ب،  ب���ه  يؤمن���ون  كان���وا  ال���ذي  العظي���م 
وكان���وا يثق���ون بوع���د هللا “س���بحانه وتعال���ى” 
فيستجيبون له، في األخير يشاهدونه، فيرونه 
أرقى وأسمى وأعظم بكثير مما كانوا يتخيلون، 
يف���وق كل خيال، غاية الس���رور، أعظم مس���توى 

من الراحة، من االنسجام، من الشعور بالفوز.
ي����ص����ل����ون، ت��س��ت��ق��ب��ل��ه��م ال����م����الئ����ك����ة: }َس����اَلٌم 
َع�����َل�����ْي�����ُك�����ْم{، ب����ال����س����الم ول����ي����س ب���ال���ت���وب���ي���خ، 
َف���اْدُخ���ُل���وَه���ا{،  والتكريم، }ِطْبُتْم  ب��ال��س��الم 
تفضلوا )َفاْدُخُلوَها(، وهي لحظة ال تقدر، تفوق 
اللحظة،  تلك  أب���دًا،  بثمن  تقدر  وال  خيال  ك��ل 
الجنة، }َفاْدُخُلوَها  عالم  إل��ى  ال��دخ��ول  لحظة 
َخالِِديَن{]الزمر: من اآلية73[، ادخلوها لتعيشوا 
فيها أحياًء مكرمين بسعادة أبدية، لم يبق هناك 
موت، ولم يبق هناك هرم، ولم يبق هناك مرض، 
ولم يبق هناك تعب، ولم يبق هناك هم، ولم يبق 
هناك مشاكل، وال ضائقة، وال فقر، وال محن، وال 
المنغصات، }اْدُخُلوَها  من  شيء  أي  وال  هموم، 
ِب��َس��اَلٍم َذلِ��َك َي��ْوُم اْل��ُخ��ُل��وِد{]ق: اآلي���ة34[، يصل 
أهل الجنة الجنة، إلى حياتهم السعيدة األبدية، 
إل����ى ق���ص���وره���م، إل����ى م���زارع���ه���م وب��س��ات��ي��ن��ه��م 
يجاورون  السعيدة،  الحياة  إل��ى  ا،  الرائعة جدًّ

فيها أنبياء هللا، وأولياء هللا.

يمكنك اآلن فقط أن تتفادى 
هذا المصير!

ويصل أهل النار إلى النار، عندما يصلون: }ِقيَل 
اْدُخُل���وا َأْب���َواَب َجَهنََّم َخالِِدي���َن ِفيَها{]الزمر: من 
اآلي���ة72[، نعوذ بالل���ه! بدل الترحي���ب يقال لهم 
هكذا: }ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها{، 
وتغلق لألبد، عندما يدخلون إلى النار تغلق ولن 
تفتح، تغل���ق لألبد، }َخالِِدي���َن ِفيَها{، }َعَلْيِهْم َناٌر 
ُمْؤَصَدٌة{]البل���د: اآلية20[، }ِإنََّه���ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة 
َدٍة{]الهم���زة: 8-9[، }َوَلُهْم{ أي  )8( ِفي َعَم���ٍد ُمَمدَّ
الخزن���ة والمالئكة عليها }َوَلُهْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد 
)21( ُكلََّما َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا 
ِفيَها{]الح���ج: 21-22[، يع���ادون بالض���رب بمقامع 

الحديد والعياذ بالله!
ا، المهم أن ننتبه لذلك ونحن هنا  أم���ر رهيب جدًّ
في إطار الفرصة التي منحنا هللا إياها، نحن في 
هذا الش���هر الكريم من أهم ما ينبغي أن يحرص 
اإلنس���ان علي���ه، وأن يركز علي���ه، أن يدعو بعتق 

رقبته من النار، أن يطلب من هللا التوفيق.
اكم لما يرضيه عنا، وأن  قنا وإيَّ نسأل هللا أن يوفِّ
يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن 
ج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع  يفرِّ
الدع���اء، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، 

وصالح األعمال، إنه سميع الدعاء.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ
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ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحم����ُد لل����ه َربِّ العالمي����ن، وَأش����َه�ُد أن ال إل����َه إالَّ هللُا 
��دًا عبُدُه  الملُك الحقُّ الُمبين، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ

وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك على  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ
������د، كما َصلَّْيَت وباَرْكَت على  ������ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض 
الله����م برضاك عن أصحابه األخيار المنتجبين، وعن 

سائر عبادك الصالحين والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
ل من����ا، إنك أنت الس����ميع العليم،  الله����م اهدن����ا، وتقبَّ

وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
ف����ي س����ياق الحدي����ث ع����ن اليقي����ن باآلخرة، وع����ن 
الكبي����رة كعام����ٍل وداف����ٍع أس����اسٍي اللت����زام  أهميت����ه 
التق����وى، تحدثنا عن ذل����ك في حديث األمس، وفي 
المحاض����رة ما قبل ذلك، ونواصل الحديث في هذا 

السياق؛ ألهميته الكبيرة.
ع����ن  الكري����م  الق����رآن  ب����ه  يتح����دث  م����ا  أه����م  م����ن 
األساس����ية،  اهتماماته����م  المتقين، ضم����ن 
ومواصفاتهم الهامة التي يتحدث عنها، هو: سعيهم 
المس����تمر وبجدي����ٍة كبي����رة للنج����اة م����ن ع����ذاب هللا 
تعالى، واستشعارهم للمس����ؤولية تجاه تصرفاتهم، 
وأعماله����م، وأقوالهم، وأفعالهم، ومواقفهم، وربطها 
أنه����ا أعم����اٌل ومواق����ف يترت����ب عليه����ا  بذلك: ف����ي 
م����ن  أس����اٍس  عل����ى  الجزاء؛ فلذلك يتعامل����ون 
المسؤولية، ضمن   اهتمامهم ذلك تبرز العناية بهذا 
األمر في دعائهم، فيتصدر أدعيتهم الدعاء بالنجاة 
م����ن الن����ار، النج����اة م����ن ع����ذاب هللا؛ ألنه����م يؤمنون 
بوعيد هللا “س����بحانه وتعالى”، فيب����رز في دعائهم، 
وفي تضرعهم، يطلبون من هللا “س����بحانه وتعالى” 
النج����اة من ع����ذاب هللا، ويأت����ي في الق����رآن الكريم 
الحدي����ث ع����ن ذل����ك جامع����ًا بي����ن الصيغ����ة الخبرية 
والتعليمي����ة، فهو يخبرنا كمواصفٍة من مواصفاتهم 
م����ن جهة، ويعلمنا أن نهتم بذلك عندما نس����عى ألن 

نكون من عباد هللا المتقين.
يص����ف  الت����ي  األدعي����ة  ضم����ن  م����ن  نج����د  فلذل����ك 
هللا “س����بحانه وتعالى” عب����اده المتقي����ن المؤمنين؛ 
َن����ا اْصِرْف  باعتب����اره م����ن أه����م أدعيته����م قولهم: }َربَّ
����َم ِإنَّ َعَذاَبَه����ا َكاَن َغَراًم����ا )65( ِإنََّها  ����ا َع����َذاَب َجَهنَّ َعنَّ
ا َوُمَقاًما{]الفرق����ان: 65-66[، فإل����ى  َس����اَءْت ُمْس����َتَقرًّ
جان����ب اهتمامه����م بالتوبة، والتخلص م����ن المعاصي 
والذنوب، والتدارك لكل جوانب التقصير والتفريط 
لديهم، وبشكٍل مستمر، يعني: اهتمام عملي، اهتمام 
باالس����تغفار والرجوع إلى هللا، عندهم أيضًا اهتمام 
بالدع����اء، يطلب����ون م����ن هللا النجاة من ع����ذاب هللا، 
النج����اة من نار جهنم، }َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم 
َغَراًم����ا{، ع����ذاب ش����ديد ورهي����ب،  َكاَن  َعَذاَبَه����ا  ِإنَّ 
ومالزم لإلنس����ان، عذاٌب لي����س فيه ذرٌة من الراحة، 
عذاٌب يس����تمر وال يتوقف، وتستمر معاناة اإلنسان 
في����ه دون أي لحظ����ٍة واح����دة، أو ثاني����ٍة واح����دٍة من 

الراحة.
من ضمن األدعي����ة الواردة في القرآن الكريم: }َربََّنا 
ْنَي����ا َحَس����َنًة َوِفي اآْلِخ����َرِة َحَس����َنًة َوِقَنا  آِتَن����ا ِف����ي الدُّ
َع����َذاَب النَّاِر{]البق����رة: م����ن اآلي����ة201[، فيأت����ي م����ن 
ضمن ذلك قوله: }َوِقَن����ا{، }َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{، هكذا 

يعلِّمن����ا هللا ويصف عب����اده المؤمنين المتقين، وهذا 
����ر ع����ن اهتمامهم، عن وعيهم، عن استش����عارهم  يعبِّ
لخط����ورة المس����ألة، عن إدراكه����م ألهميته����ا؛ ولذلك 

تتصدر أدعيتهم.
م����ن ضمن ذلك قول����ه “س����بحانه وتعالى”: }َربََّنا ِإنََّنا 
����ا{]آل عمران: من اآلية16[، وهذا في مواصفات  آَمنَّ
المتقين، }َفاْغِف����ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{، }َوِقَنا 
َعَذاَب النَّاِر{، فنطلب من هللا “سبحانه وتعالى” أن 
يقين����ا عذاب الن����ار، كما هو حال عب����اد هللا المتقين، 
وهكذا يأتي الدعاء بشكٍل مباشر بالنجاة من عذاب 

النار، بالنجاة من عذاب هللا “سبحانه وتعالى”.
ويأت����ي أيض����ًا م����ن ضم����ن اهتمامه����م ف����ي ذل����ك م����ا 
يظه����ر طلبهم المغفرة بش����كٍل كبير، ومن ضمن أهم 
مطالبه����م، وفي مقدمة مطالبه����م: يطلبون المغفرة، 
المغفرة، ويس����عون للتخلص من الذنوب، والمبادرة 
بأس����باب  واالهتم����ام  التقصي����ر،  وتالف����ي  بالتوب����ة، 
المغف����رة، الت����ي يرش����د هللا إليه����ا في الق����رآن الكريم، 
ويع����د عليه����ا بالمغف����رة، فالوعد عليه����ا بالمغفرة هو 
م����ن أهم م����ا يمث����ل جاذبيًة لتل����ك األعم����ال، ويلفت 
النظ����ر إلى مدى أهميتها، فيأتي مما وصفهم هللا به 
اِئُبوَن{]التوبة:  ف����ي القرآن الكريم قول����ه تعالى: }التَّ
اِئُب����وَن{، يصبح صفة مس����تمرة؛  م����ن اآلية112[، }التَّ
ألنه����م يالزم����ون التوبة، يالزم����ون الرجوع إلى هللا 
“س����بحانه وتعال����ى”؛ استش����عارًا للتقصي����ر، وتالفيًا 
للتفري����ط، وت����داركًا من المعاصي والذن����وب، وبحالٍة 

مستمرة.
ويأتي أيضًا قوله تعالى: }َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر{
]آل عم����ران: م����ن اآلي����ة17[، كصف����ة مس����تمرة، فهم 
يس����تمرون ف����ي االس����تغفار، وطل����ب المغف����رة، ب����ل 
المعروف����ة  األوق����ات  أحس����ن  لذل����ك  ويتخي����رون 
باالس����تجابة والقربة، أو من أحس����نها، باالس����تجابة 

والقربة إلى هللا “سبحانه وتعالى”.

المتقون دائمًا يستشعرون 
التقصير والحاجة لطلب المغفرة

ومهم����ا كان عملهم، مهم����ا كان عطاؤهم، مهما كانت 

تضحياته����م، فه����م ال يصابون بالغ����رور، وال يصلون 
إل����ى درج����ٍة يفق����دون فيه����ا استش����عارهم للتقصير، 
ويفق����دون فيه����ا ش����عورهم بحاجته����م إل����ى طل����ب 
المغفرة، هذه حالة بعيدة عن اإليمان، وحالة بعيدة 
عن التقوى، ولذلك يقول هللا “سبحانه وتعالى” عن 
الربيين في القرآن الكريم، وهم من هم على درجٍة 
عالي����ة من اإليمان، والتضحية، والجهاد في س����بيل 
هللا تعالى: }َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا 
����ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا  ُذُنوَبَنا َوِإْس����َراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّ
َعَل����ى اْلَق����ْوِم اْلَكاِفِري����َن{]آل عمران: اآلي����ة147[، في 
ذروة التضحي����ة، في أش����د المعاناة، وهم يتحركون 
ف����ي س����بيل هللا، يقاتل����ون ف����ي س����بيل هللا، يعملون 
في س����بيل هللا، فعندما يخفق����ون إخفاقات معينة، 
أو يعان����ون م����ن المزي����د من المعان����اة والش����دائد، أو 
يقدم����ون التضحيات األكب����ر، فهم يرجعون إلى هللا 
“س����بحانه وتعال����ى”، ويلجئ����ون إلي����ه مستش����عرين 
للتقصي����ر، فيطلب����ون م����ن هللا المغف����رة، م����ن واق����ع 
استشعارهم في أعماق نفوسهم، في أعماق قلوبهم 

للتقصير أمام هللا “سبحانه وتعالى”.
يعلمن����ا هللا “س����بحانه وتعال����ى” في دع����اء من أهم 
����ر ع����ن الهوي����ة اإليماني����ة، واالنتم����اء  األدعية، ويعبِّ
اإليماني، والمواصفات اإليمانية، في ختامها يقول 
هللا “سبحانه وتعالى” معلمًا، وبصيغٍة خبرية، }َربََّنا 
اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا 
ْلَنا  ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َواَل ُتَحمِّ
َم����ا اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت 
َمْواَلَن����ا َفاْنُصْرَنا َعَل����ى اْلَق����ْوِم اْلَكاِفِريَن{]البقرة: من 

اآلية286[.
فنج����د ضم����ن كل ه����ذه الفق����رات ف����ي ه����ذا الدع����اء 
المبارك م����ا يعبر عن االستش����عار، والوعي، واإلدراك 
العمي����ق، ألهمية العم����ل، لما يترتب عل����ى تصرفات 
اإلنس����ان، حت����ى على أخطائ����ه، حتى فيم����ا يخطئ به 
على طريق النس����يان، أن له تأثي����رات، له نتائج ولو 
عل����ى األقل في عاجل ه����ذه الدنيا، كذلك ما يترتب 
على ذلك من اإلصر، من الحمل الثقيل، من التبعات 
حتى في ميدان أداء المس����ؤولية، في ميدان العمل 

ف����ي س����بيل هللا “س����بحانه وتعالى”، لألخط����اء التي 
تأتي حتى على طريق النسيان، وعلى طريق الخطأ 
غي����ر العم����د، تأثيراته����ا، تبعاته����ا، نتائجها؛ أما عل����ى 
ا، تبعات، ولذلك  مس����توى العمد فله آثار خطيرة جدًّ
يضرع����ون إل����ى هللا “س����بحانه وتعال����ى” بالدع����اء، 
����ا َواْغِفْر  ويأت����ي من ضم����ن ه����ذا الدعاء: }َواْعُف َعنَّ
َلَنا َواْرَحْمَن����ا{، بطلب العفو، وطلب المغفرة، وطلب 
الرحم����ة، للخالص من اإلصر، م����ن األحمال الثقيلة، 
م����ن التبع����ات الناتجة ع����ن األخط����اء، والناتجة عن 
التصرفات الخاطئة، وما أتى منها على سبيل العمد 
ه����و األكثر خط����ورًة على اإلنس����ان، فال نج����د مجاالً 
للتهاون، لالس����تهتار، لالمباالة، لعدم االكتراث تجاه 
التصرف����ات واألعم����ال والمواق����ف واألداء العمل����ي، 
للمس����ؤولية،  العال����ي  االستش����عار  الجدي����ة،  نلح����ظ 
م����ن جان����ب  م����ا يحص����ل  العمي����ق ألهمي����ة  اإلدراك 

اإلنسان من تصرفات.
دع����اء  ف����ي  الكري����م  الق����رآن  ف����ي  نج����د  كم����ا 
األنبياء “صل����وات هللا عليه����م” أن المطل����ب األول، 
والمطل����ب الرئيسي الذي يتكرر ف����ي أدعيتهم، وهم 
من هم على مس����توًى عظيم من اإليمان، من القربة 
إل����ى هللا، م����ن المنزل����ة العالي����ة عن����د هللا “س����بحانه 
وتعالى”، يأتي طل����ب المغفرة، طلب المغفرة: }َربََّنا 
{]إبراهي����م: م����ن اآلي����ة41[، }َربِّ  اْغِف����ْر لِ����ي َولَِوالَِديَّ
{]نوح: من اآلي����ة28[، }َربِّ اْغِفْر  اْغِف����ْر لِ����ي َولَِوالَِديَّ
لِ����ي{، تتك����رر ف����ي أدعي����ة نب����ي هللا ن����وح، ونب����ي هللا 
إبراهي����م، وس����ائر األنبي����اء، ويأت����ي حتى األم����ر للنبي 
محم����ٍد خاتم النبيي����ن “صلوات هللا وس����المه عليه 
وعلى آل����ه الطاهرين”، فيقول هللا له: }َفاْعَلْم َأنَُّه اَل 
ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْس����َتْغِفْر لَِذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت{
]محمد: من اآلية19[، ويتكرر أمره باالس����تغفار في 
آي����اٍت متع����ددة في الق����رآن الكري����م، وه����و بالتأكيد 
كان يهت����م بذلك، ويحرص على ذل����ك، حتى ُأثر عنه 
أن����ه كاد ال يق����وم من مجلٍس من مجالس����ه، أو مقاٍم 
م����ن مقامات����ه، إال ويطل����ب من هللا المغف����رة، ويكرر 

االستغفار بشكٍل مستمر، وباهتماٍم كبير.
لخط����ورة  اإلدراك  ع����ن  تعب����ر  الت����ي  الحال����ة  ه����ذه 
األعمال، م����ا ينتج عنها في حالة اإلهمال، في حالة 
التفري����ط، ف����ي حال����ة المعصي����ة، وض����رورة الس����عي 
وا َعَلى َم����ا َفَعُلوا َوُهْم  للت����دارك الفوري، }َوَل����ْم ُيِصرُّ
َيْعَلُم����وَن{]آل عمران: من اآلية135[، ال إصرار ال في 
حال����ة التج����اوز، وال في حالة التفري����ط تجاه ما أمر 
هللا به بعد اإلدراك لذلك، بل مبادرة باإلنابة إلى هللا 

“سبحانه وتعالى”.
فنج����د كي����ف أن ضمائره����م حية، مش����اعرهم حية، 
التقصي����ر  حال����ة  يستش����عرون  ح����ٌي،  وجدانه����م 
واألخط����اء، وما ينتج عنها، وما يترتب عليها، مهما 
كان اهتمامهم، كما قلنا، ال تصيبهم حالٌة من الغرور، 
واالطمئنان الكاذب الوهمي، الذي يتصور اإلنس����ان 
م����ن خالله أنه أصب����ح جاهزًا لدخول الجنة بش����كٍل 
ف����وري، ول����م يب����ق عن����ده أي تقصي����ٍر، وال أي خط����ٍأ، 
وال أي معصي����ٍة، هللا يق����ول عنهم: }َوالَِّذي����َن ُيْؤُتوَن 
َم����ا آَت����ْوا َوُقُلوُبُه����ْم َوِجَلٌة َأنَُّه����ْم ِإَلى َربِِّه����ْم َراِجُعوَن{

كان  مهم����ا  قدم����وا،  مهم����ا  اآلي����ة60[،  ]المؤمن����ون: 
عطاؤه����م، ومهما كان مس����توى عطائه����م، ال يزالون 
يستشعرون التقصير، ويدركون أن المرجع إلى هللا 
للحس����اب والجزاء يتطلب منا االس����تعداد المسبق، 

واإلنابة إلى هللا بشكٍل دائم.

المحاضرة الرمضانية السادسة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي               )يحفظه الله( رمضان 1443هـ في ظالل التقوى وآفاقها الواسعة )6(

م�������ن م�����ق�����ام�����ات ي���������وم ال���ق���ي���ام���������������������������������������������������ة وأن���������������واع ال��������ع��������ذاب ف�������ي ج���ه���ن���م
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محاضرة

واستش����عارهم للخوف من ع����ذاب يوم القيامة، من 
مواق����ف يوم القيامة، من أهوال ي����وم القيامة، وأن 
يردوا ذلك المورد، وأن يصلوا إلى ذلك المقام وهم 
على حالٍة من التقصير، أو تحمل األوزار، يقول هللا 
عنهم: }َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر{

ُه  ]الن����ور: م����ن اآلية37[، }َوَيَخاُف����وَن َيْوًما َكاَن َش����رُّ
ُمْسَتِطيًرا{]اإلنسان: من اآلية7[.

الذن����وب  لمخاط����ر  وتنب����ه  واالس����تهتار  الغفل����ة  دع 
واألوزار

حال����ة ال����ال اهتم����ام تج����اه ذلك، والغفلة تج����اه ذلك، 
االس����تهتار تجاه ذل����ك، التهاون تجاه ذلك، الش����عور 
وكأن اإلنس����ان بعيٌد عن ذلك بكل����ه، وليس عليه أي 
خط����ر، وال يش����عر بأي تقصي����ر، وال ب����أي خوف، هي 
حال����ة الغافلين، حالة الجاهلين، حالة الذين وصلت 

ا. بهم الغفلة الشديدة إلى درجة رهيبة جدًّ
َب����ْل  عنه����م: }َكالَّ  هللا  ق����ال  الذي����ن  المكذبي����ن،  أو 
ق����ال  اآلي����ة53[،  اآْلِخَرَة{]المدث����ر:  َيَخاُف����وَن  اَل 
عنهم: }ِإنَُّهْم َكاُنوا اَل َيْرُجوَن ِحَساًبا{]النبأ: اآلية27[، 
ولذلك كانوا مهملين، مس����تهترين، وكانوا يعيشون 
وكأنهم مطمئنين كل االطمئنان، وكأن هللا قد تعهد 
له����م تعه����دًا مس����بقًا أالَّ يعذبه����م، وال يؤاخذه����م، وال 

يعاقبهم، وال يجازيهم، حالة رهيبة.
أما الحال����ة اإليجابي����ة، الحال����ة المفيدة، الحالة التي 
تعبر عن اإليمان، عن الوعي، عن التقوى، وفي نفس 
الوق����ت له����ا إيجابيتها الكبيرة، التي تس����اعد بش����كٍل 
أس����اسٍي على االس����تقامة، على الطاعة، على العمل، 
هي هذه الحالة من اليقظة، من الوعي، من الخوف، 
م����ن اإلدراك لمخاط����ر الذن����وب، ومخاط����ر التقصير، 
ا تجاه  ومخاط����ر المعاصي، إيجابية ذل����ك كبيرٌة جدًّ
ه����وى النف����س، وهللا “س����بحانه وتعال����ى” يقول في 
����ا َم����ْن َخاَف َمَق����اَم َربِّ����ِه َوَنَهى  الق����رآن الكريم: }َوَأمَّ
اآلية40[ نف����س  اْلَهَوى{]النازع����ات:  َع����ِن  ْف����َس  النَّ
اإلنس����ان عندم����ا تنجذب نح����و اإلغ����راءات، أو نحو 
الش����هوات، أو نحو األطماع المادية، فيما يسبب لها 
أن تق����ع في العصي����ان، أن تتحمل األوزار والذنوب، 
م����ا الذي يمكن أن يس����اعد في لجمه����ا، في ضبطها، 
ف����ي الس����يطرة عليه، ف����ي إيقافها عن����د حدها؟ في 
م����ة ذلك: هذا الخوف من إدراك ما يترتب على  مقدِّ

ذلك من العقوبات، من العذاب والعياذ بالله.
وأيض����ًا تج����اه جانب آخر وه����و المخاوف، التي تؤثر 
ا، فتمثل عامالً يصدهم  عل����ى الكثير من الناس ج����دًّ
ه  ع����ن االس����تجابة لله “س����بحانه وتعال����ى” فيما وجَّ
ب����ه، وأمر ب����ه من أعمال مهمة، ومس����ؤوليات كبيرة؛ 
ولذل����ك يق����ول هللا “س����بحانه وتعال����ى” ف����ي القرآن 
الكريم: }َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{

]آل عمران: من اآلية175[.
}َفاَل َتَخاُفوُهْم{، الخوف من أعداء هللا، الخوف من 
المجرمي����ن، والظالمين، والطغاة، وأعداء هللا، يؤثر 
عل����ى الكثير من الناس؛ فيتخذون قرارهم بالتخلي 
ع����ن القي����ام بمس����ؤولياتهم، في العمل عل����ى إحقاق 
الحق، وإقامة العدل، والجهاد في سبيل هللا، واألمر 
بالمع����روف، والنهي عن المنكر، والتصدي للظالمين، 
والوق����وف ضد المجرمين المعتدين، فيتقاعس����ون، 
ل����ون عن المس����ؤولية، فيخالف����ون الكثير من  ويتنصَّ
توجيه����ات هللا “س����بحانه وتعال����ى”، ويترت����ب على 

ذلك عواقب سيئة في الدنيا واآلخرة.
فعندم����ا يق����ول هللا “س����بحانه وتعالى”: }َوَخاُف����وِن 

ِإْن ُكْنُت����ْم ُمْؤِمِني����َن{، ه����ذا الخ����وف تتغل����ب به على 
تخ����اف  ق����د  الذي����ن  المخاوف؛ ألن اآلخري����ن  كل 
منه����م، فتتقاع����س ع����ن مس����ؤولياتك، وتتنصل عن 
مس����ؤولياتك، وتته����رب من أداء وجبات����ك، ما الذي 
بأيديه����م؟ م����ا ال����ذي يمك����ن أن يفعل����وه ب����ك؟ كل ما 
بأيديهم من إمكانات، وجبروت، ووس����ائل للبطش، 
ال تس����اوي ش����يئًا، ال تس����اوي لحظًة واح����دًة في نار 
جهن����م، فيمث����ل هذا عام����الً مهم����ًا ف����ي التغلب على 
المخاوف م����ن جه����ة، والتغل����ب عل����ى اإلغ����راءات، 
والش����هوات، والميول النفس����ية، وه����وى النفس من 
ل����ه إيجابيت����ه، يش����كل  جه����ة أخ����رى، فه����و خ����وٌف 
وقايًة لإلنس����ان من العذاب، وأولي����اء هللا المتقون، 
المؤمنون؛ هم يدرك����ون ه����ذه اإليجابي����ة الكبي����رة، 
وه����م يتذاكرون ف����ي الجنة، فيذك����ر هللا ذلك عنهم 
ف����ي القرآن الكريم، عن أس����باب نجاته����م، وفوزهم، 
ووصوله����م إل����ى جن����ة هللا ورضوانه، }َقاُل����وا ِإنَّا ُكنَّا 
َقْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْش����ِفِقيَن )26( َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيَنا َوَوَقاَنا 
����ا ِمْن َقْب����ُل َنْدُع����وُه ِإنَُّه  ����ا ُكنَّ ����ُموِم )27( ِإنَّ َع����َذاَب السَّ
ِحيُم{]الط����ور: 26-28[، فهذا اإلش����فاق،  ُه����َو اْلَب����رُّ الرَّ
ه����ذا الحذر، ه����ذا االنتباه تجاه المس����ؤوليات، تجاه 
األعمال، تجاه التصرف����ات، تجاه األقوال، وضبطها 
بمعيار التقوى، ضبطها بمعيار تقوى هللا “س����بحانه 
وتعال����ى”، كان ل����ه إيجابيت����ه في النج����اة من عذاب 
هللا “سبحانه وتعالى”، مع الدعاء، مع االلتجاء إلى 
هللا “س����بحانه وتعالى”، }ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه 

ا. ِحيُم{، فلذلك أهمية كبيرة جدًّ ُهَو اْلَبرُّ الرَّ

من حديث القرآن عن مقامات 
يوم القيامة

فيم����ا يتعل����ق بي����وم القيامة، تحدثنا ف����ي محاضرة 
األم����س عن بع����ٍض من المقام����ات التي تح����دث عنها 
القرآن الكري����م، وعن بعٍض من المواقف التي وردت 
في اآلي����ات المباركة، والحديث ف����ي القرآن الكريم 
ا عن اآلخ����رة، ع����ن القيام����ة، عن  حدي����ٌث واس����ٌع جدًّ
الي����وم اآلخ����ر، عن الجنة والن����ار، الحديث بوعد هللا 
ووعيده يتكرر كثيرًا في القرآن، وفي أكثر األحوال 
ا مع حٍث وأمٍر  هو يتراف����ق مع الجوانب العملية، إمَّ
من هللا “س����بحانه وتعالى” على عمٍل معين، ولفٍت 
لنظر اإلنسان إلى أهمية عمٍل معين، أو في التحذير 
م����ن أعمال معين����ة، فيأتي مرتبط����ًا بمقامات العمل، 
وأيضًا في مقام معرفة هللا “سبحانه وتعالى” فيما 

يتعلق بوعده ووعيده.
الحدي����ث ف����ي الق����رآن الكري����م ه����و واس����ٌع؛ ألن من 
المه����ام األساس����ية للق����رآن وللرس����ول ه����و اإلن����ذار، 
هنا؛ حتى ال نقع  رنا، ينبِّ اإلن����ذار هو نذير، ينذرنا، يحذِّ
في العذاب، إن التفتنا إلى هذا اإلنذار، إن اس����تفدنا 
م����ن ذلك، إن آمنا بذلك، وأدركنا أهمية ذلك، فيأتي 
أيض����ًا ف����ي الحديث ع����ن مقامات ي����وم القيامة، عن 
الحس����اب، وس����واًء ف����ي مقام الحس����اب في س����احة 
القيام����ة، أو في حال����ة العذاب في نار جهنم والعياذ 
بالل����ه، الحدي����ث ع����ن كثي����ٍر م����ن األس����باب الت����ي هي 
أس����باٌب للهالك، أس����باٌب للخس����ران، أس����باٌب توصل 
إل����ى العذاب، فيأت����ي من ضمنها: جوانب س����لوكية، 
تصرفات من جانب اإلنس����ان وأعمال تمثل عصيانًا 
لله “س����بحانه وتعالى” ف����ي الجوانب األخالقية، أو 
تتعل����ق بأطماع النفس، أو تتعلق بالظلم، أو تتعلق… 

مع أنَّ الظلم عنواٌن يش����مل- في نهاية المطاف- كل 
أن����واع الذن����وب والمعاص����ي، ولكن يأتي ف����ي القرآن 
الكري����م التنبي����ه عل����ى مخاط����ر األعم����ال، والكبائ����ر، 
وكبائر الذنوب، التي تسبب لإلنسان الهالك والعذاب.

المواقف والوالءات
فضم����ن م����ا يأت����ي أيض����ًا مم����ا يتح����دث عن����ه القرآن 
الكريم في مقامات يوم القيامة بشكٍل كبير، هو ما 
يتعل����ق بجانٍب من الجوان����ب التي يتهاون بها الكثير 
م����ن الن����اس، ويخرجونه����ا م����ن حس����ابات األعم����ال 
المحاسب عليها، وهي مسألة المواقف، والوالءات، 
واإلتِّباع، يعن����ي: البعض المعاص����ي عندهم والذنوب 
الت����ي يمك����ن أن تص����ل باإلنس����ان إلى ن����ار جهنم، هي 
تتعل����ق بالجان����ب األخالق����ي مث����الً، أو بالس����رقة، أو 
بالجرائ����م األخالقية… أو ما ش����اكل، لكن فيما يتعلق 
بالمواقف، عندهم طبيعي يقف اإلنسان أي موقف، 
أو ينطلق من منطلقات مادية، أو حسابات مكاسب 
شخصية معينة، بعيدًا عن التقوى، بعيدًا عن موقف 
الح����ق، بعي����دًا عن االتج����اه الصحيح ال����ذي يتطابق 
م����ع توجيهات هللا “س����بحانه وتعالى”، ويحس����بون 
مسألة الصراعات وكأنها بعيدة، أو منفصلة كليًا عن 
االلتزام����ات اإليمانية، بمعن����ى: أنَّ لإلنس����ان أن يفعل 
فيه����ا م����ا يش����اء ويريد، يق����ف مع من يش����اء ويريد، 
تعبيرهم: مصالح����ه،  مزاجاته، وحس����ب  بحس����ب 
وأطماع����ه، وأهوائ����ه، ورغباته، يق����ف الموقف الذي 
بع من  يري����د، يوال����ي من يريد، يع����ادي من يري����د، يتَّ
يريد… وهكذا: على أساس هوى النفس، وبعيدًا عن 

االلتزامات اإليمانية.
مع أنَّ من أكبر ما يؤثر في واقع البشر، وينتج عنه 
الكثير من التفاصيل، من األعمال، من الس����لوكيات، 
بل وتترتب علي����ه المظالم الكبرى، هو: حالة النزاع 
فيما بين البشر، حالة الخصومات، حالة الصراعات، 
وهناك دائم����ًا فيما يتعلق بالصراع����ات، هناك طريق 
ح����ٍق يج����ب على الن����اس أن يس����لكوه، موق����ف حٍق 
يجب على الناس أن يقفوه، وهذه مسألة يتجاهلها 

أكثر الناس.
بي����وم  هللا  اه  س����مَّ القيام����ة،  ي����وم  أس����ماء  م����ن 
الفصل، }َوَم����ا َأْدَراَك َم����ا َي����ْوُم اْلَفْصِل{]المرس����الت: 
اآلي����ة14[، ي����وٌم يفص����ل هللا بي����ن عب����اده ف����ي كل ما 
كان����وا في����ه يختلف����ون، اختالفاتهم الدينية، س����واًء 
م����ن  ب����أي ش����كٍل  أو  بش����كل ديان����ات، أو مذاه����ب… 
األش����كال، اختالفاتهم في واقع الحياة، صراعاتهم 
ف����ي واقع الحياة، والمعي����ار فيها عند هللا هو معيار 
الح����ق، معي����ار اإليم����ان والتق����وى، م����ن الظالم ومن 
المظلوم، من المحق ومن المبطل، ال تأتي المس����ألة 
ع����ادي،  الموض����وع  وكأن  البع����ض،  يتص����ور  مثلم����ا 
ا، ي����وم الفصل، }َوَم����ا َأْدَراَك َم����ا  المس����ألة هامة ج����دًّ
َي����ْوُم اْلَفْصِل{، يوٌم عظيم الش����أن، }ِإنَّ َي����ْوَم اْلَفْصِل 
ِميَقاُتُه����ْم َأْجَمِعيَن{]الدخان: اآلي����ة40[، فهو الموعد 
المح����دد ال����ذي يجتمع����ون في����ه بكلهم للفص����ل فيما 
بينه����م، وب����دون أي ه����زل، ي����وم ج����د، ال ه����زل في����ه، 
وفص����ل ف����ي كل األم����ور: عل����ى مس����توى النزاعات، 
على مس����توى األعمال، على مستوى المواقف، على 
مستوى السلوكيات، فصل وأحكام باتة وعادلة من 
هللا “س����بحانه وتعال����ى” القائل: }ُثمَّ ِإَل����يَّ َمْرِجُعُكْم 
َفأَْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن{]آل عمران: 

من اآلية55[.

مواق����ف  ف����ي  الكري����م  الق����رآن  ف����ي  هللا  ����ح  ويوضِّ
القيامة، ومقام����ات الحس����اب، كي����ف أنه����ا م����ن أهم 
مواطن النصر، التي ينصر هللا فيها عباده المؤمنين، 
الذين وقفوا في هذه الحياة موقف الحق، لم يغوهم 
ع����ن ذل����ك، ول����م يح����د به����م اإلغ����راءات، واألطماع، 
واألهواء، وال الضغوطات، وال المعاناة، وال المتاعب، 
وال التضحيات، وال األوجاع، وال اآلالم، ثبتوا، ثبتوا 
على موقف الحق مهما كانت المتاعب والصعوبات، 
ول����م يتأثروا بأيٍّ م����ن اإلغراءات واألطم����اع، يقول 
����ا َلَنْنُصُر ُرُس����َلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا{]غافر:  هللا تعالى: }ِإنَّ
م����ن اآلية51[، ليس فقط الرس����ل، بل }َوالَِّذيَن آَمُنوا 
بنص����ر  اآلي����ة51[،  م����ن  ْنَيا{]غاف����ر:  الدُّ اْلَحَي����اِة  ِف����ي 
قضيته����م، بإع����الء موقفهم، }َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْش����َهاُد{

]غافر: من اآلية51[، }ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُس����َلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا 
ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد{، هذا في يوم  ِفي اْلَحَياِة الدُّ
الِِمي����َن َمْعِذَرُتُهْم{]غافر:  القيامة، }َي����ْوَم اَل َيْنَف����ُع الظَّ
موا من تبري����رات، مثلما هو  م����ن اآلية52[، مهم����ا قدَّ
عادته����م ف����ي الدني����ا، يقدِّمون لم����ا يقوم����ون به من 
ظلم، وإج����رام، وع����دوان، وطغيان، وبغي، وس����عي 
للس����يطرة على الناس لالنحراف بهم عن منهج هللا 
الح����ق “س����بحانه وتعال����ى”، فيس����وقون التبريرات، 
م����ون الحم����الت الدعائية واإلعالمي����ة، وهناك  وينظِّ
ال يفيده����م ذل����ك ش����يئًا، ال مج����ال أب����دًا وال قب����ول 
أب����دًا لكل التبري����رات والذرائ����ع الواهية، الس����اقطة، 
الِِمي����َن َمْعِذَرُتُه����ْم{، ف����ال  الباطلة، }َي����ْوَم اَل َيْنَف����ُع الظَّ
تبري����رات، وال حت����ى اعت����ذار، أو توب����ة، أو إناب����ة، أو 
إعالن عن التراجع ع����ن الخطأ… أو غير ذلك، }َوَلُهُم 
اِر{؛ ألن الموقف موقف يفصل  اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ
هللا في����ه بي����ن العباد، يتبين فيه م����ن هو المحق من 
المبط����ل، م����ن هو الظال����م من المظل����وم، ويأتي على 

ذلك الحساب، والجزاء، والعقاب.
وهك����ذا يبين ف����ي مواقف كثيرة، في آي����اٍت كثيرة، 
فيما يتعلق بس����خريتهم من الذين آمنوا، بضحكهم 
منهم، باس����تهتارهم به����م، }ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُم����وا َكاُنوا 
وا ِبِه����ْم  ِم����َن الَِّذي����َن آَمُن����وا َيْضَحُك����وَن )29( َوِإَذا َم����رُّ
كثي����رة،  مواق����ف   ،]30-29 َيَتَغاَمُزوَن{]المطففي����ن: 
في نهاية المطاف في مش����اهد القيامة يحاس����بون، 
يعيش����ون حالة ال����ذل والهوان، يتبي����ن ويفصل هللا 
في األمر، أنهم هم الضالون، الخاسرون، الخائبون، 
الهالكون، المبطلون، ويتح����دد مصيرهم وجزاؤهم 

وهو جهنم والعياذ بالله.

المنافقون والمنافقات
الت����ي ه����ي م����ن  م����ن المقام����ات ف����ي ي����وم القيام����ة 
المقام����ات المهمة فيم����ا يتعل����ق بالمنافقي����ن، عندما 
تتجل����ى خس����ارتهم؛ ألنهم من أكثر الناس خس����رانًا، 
المنافقون والمنافقات هم من أكثر الناس خس����رانًا، 
وانحرافه����م ه����و في الم����واالة، أنهم يوال����ون أعداء 
اإلس����الم، هذا م����ا يؤكِّد عليه القرآن الكريم كقاس����ٍم 
مش����ترك بي����ن المنافقي����ن بمختلف فئاته����م، يعادون 
الكري����م  فالق����رآن  الكافري����ن،  ويوال����ون  المؤمني����ن، 
����ِر  كم����ا ق����ال هللا “س����بحانه وتعالى” فيه عنهم: }َبشِّ
ِخُذوَن  اْلُمَناِفِقيَن ِبأَنَّ َلُهْم َعَذاًبا َألِيًما )138( الَِّذيَن َيتَّ

ُدوِن  ِم����ْن  َأْولَِي����اَء  اْلَكاِفِري����َن 
 ،]139-138 اْلُمْؤِمِنيَن{]النس����اء: 
ينت����ج ع����ن ذلك م����ا يقوم����ون به 
م����ن دوٍر تخريبٍي كبي����ر في واقع 

المحاضرة الرمضانية السادسة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي               )يحفظه الله( رمضان 1443هـ في ظالل التقوى وآفاقها الواسعة )6(

م�������ن م�����ق�����ام�����ات ي���������وم ال���ق���ي���ام���������������������������������������������������ة وأن���������������واع ال��������ع��������ذاب ف�������ي ج���ه���ن���م

يتبــــع
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األم����ة؛ ألنهم يع����ادون المؤمنين، ألنه����م يعملون هم 
على تنفي����ذ مخططات ومؤامرات أعداء اإلس����الم، 
أعداء المس����لمين م����ن الداخل، مثلم����ا يفعله النظام 
الس����عودي، مثلم����ا يفعل����ه النظ����ام اإلمارات����ي، مثلما 
����دون ف����ي صفه����م، والموال����ون له����م،  يفعل����ه المتجنِّ
����دون لهم، يتح����ول كل  والمقاتل����ون معه����م، والمؤيِّ
نشاطهم بشكٍل عدائي في كل المجاالت: يقاتلون، 
يكذب����ون، يضلل����ون، يتحرك����ون إعالمي����ًا، سياس����يًا، 
عس����كريًا، أمنيًا… ف����ي كل المج����االت، لخدمة أعداء 

األمة ضد عباد هللا المؤمنين.
م����ن المقام����ات التي يتجلى فيها خس����رانهم في يوم 
القيام����ة، م����ا ورد ف����ي س����ورة الحديد: }َي����ْوَم َيُقوُل 
اْلُمَناِفُق����وَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس 
ِم����ْن ُنوِرُكْم ِقي����َل اْرِجُع����وا َوَراَءُك����ْم َفاْلَتِمُس����وا ُنوًرا 
ْحَمُة  َفُض����ِرَب َبْيَنُه����ْم ِبُس����وٍر َل����ُه َب����اٌب َباِطُنُه ِفي����ِه الرَّ
اآلي����ة13[،  اْلَعَذاُب{]الحدي����د:  ِقَبِل����ِه  ِم����ْن  َوَظاِه����ُرُه 
ه����م كان����وا في الدني����ا يحاربون المؤمني����ن، يعادون 
ب����ه  ك  ال����ذي يتح����رَّ بالن����ور  المؤمني����ن، وال يقبل����ون 
المؤمن����ون، ن����ور هللا، هدي����ه، ال����ذي يتح����رك علي����ه 
م����ن  يقتبس����ون  وال  الدني����ا،  ه����ذه  ف����ي  المؤمن����ون 
نوره����م في ه����ذه الدنيا، بل يبغضونه����م، يعادونهم، 
ب����كل  يحاربونه����م  عنه����م،  يص����دون  يكرهونه����م، 
أش����كال المحاربة، يتحركون ضدهم بكل األساليب 
اآلخ����رة  ا ف����ي  الدنيا، أمَّ ف����ي  وهك����ذا  والوس����ائل… 
فيتجل����ى خس����رانهم، فيحاول����ون أن يطلب����وا منهم 
أن ينتظروه����م، يحاول����ون أن يقتبس����وا من نورهم، 
ولك����ن ال مج����ال هناك، يط����ردون، تطرده����م مالئكة 
هللا ب����إذالل، بإهانة، بخزي، وُيْذَهب بهم إلى جهنم، 
وُيض����َرب بينه����م وبي����ن المؤمنين بس����وٍر، ه����ذه من 
ن فيها  ا، من المقامات التي يتبيَّ الحالة الخطيرة جدًّ

فداحة خسرانهم.

بين الضعفاء والمستكبرين
الضعف����اء  بي����ن  فيم����ا  المقام����ات  م����ن 
أتب����اع  م����ن  الكثي����ر  ف����إنَّ  والمستكبرين، ولألس����ف 
����دون كجن����ود  الباط����ل- وبال����ذات م����ن الذي����ن يتجنَّ
عاديين في صف بالباطل، ويقومون بدوٍر أس����اسي 
ف����ي خدمة الباطل، وحماية الباطل، ونصرة الطغاة 
والظالمي����ن والمجرمين- هم من الضعفاء، الضعفاء 
مادي����ًا، ممن كان����وا فقراء ف����ي هذه الدني����ا، ضعفاء 
على مس����توى الجانب المعنوي، لم يكونوا أصحاب 
����دوا أنفس����هم في ص����ف الباطل؛  ج����اه ونف����وذ، فجنَّ
ألنه����م يرون ف����ي جانب أه����ل الباطل الق����وة، يرون 
ف����ي جانبهم الم����ال… هكذا يتص����ورون، فيقفون في 
صفهم، يوم القيام����ة يندمون، يندمون من اتِّباعهم 
له����م، من والئهم لهم، من نصرتهم لهم، من وقوفهم 
الُِم����وَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد  ف����ي صفهم، }َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ
َربِِّه����ْم َيْرِج����ُع َبْعُضُه����ْم ِإَلى َبْع����ٍض اْلَقْوَل{]س����بأ: من 
����ل بعضهم  اآلي����ة31[، يتناقش����ون، يتجادل����ون، ُيَحمِّ
اْس����ُتْضِعُفوا  الَِّذي����َن  المس����ؤولية، }َيُقوُل  بعض����ًا 
لِلَِّذي����َن اْس����َتْكَبُروا َلْواَل َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن{]س����بأ: من 
اآلية31[، قالوا: أنتم من كنتم الس����بب في انحرافنا 
عن خ����ط اإليم����ان والتقوى، }َقاَل الَِّذيَن اْس����َتْكَبُروا 
لِلَِّذي����َن اْس����ُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َع����ِن اْلُهَدى َبْعَد 
اآلي����ة32[،  ُمْجِرِميَن{]س����بأ:  ُكْنُت����ْم  َب����ْل  َجاَءُك����ْم  ِإْذ 
أنت����م بأصلكم مجرم����ون، ولذلك اخترت����م أن تقفوا 
الموق����ف المنح����رف عن اله����دى، عن موق����ف الحق، 
لونهم المس����ؤولية، وهم يش����عرون بالخس����ارة  فيحمِّ
الرهيبة، فجوان����ب الوالءات، المواقف، االتجاهات، 
ه����ي م����ن المواق����ف الرئيس����ية الت����ي يج����ري عليه����ا 
الحس����اب، والت����ي يتحدد بها مصير اإلنس����ان، مصير 
اإلنسان، وكذلك التفريط في أداء المسؤولية عليه 
وعيٌد كبيٌر في القرآن الكريم، عندما يقف اإلنس����ان 

في صف الباطل.
حديث القرآن عن جهنم وأنواع العذاب فيها!

يتعل����ق  وم����ا  الع����ذاب  إل����ى  نأت����ي  عندم����ا  ث����م 
بالعذاب، عندم����ا يتح����دث الق����رآن ع����ن التفاصي����ل 
فيم����ا يتعلق بجهنم، وأنواع الع����ذاب في نار جهنم، 
فه����ي تفاصيل مهمة، على اإلنس����ان أن يقف عندها، 

أن يتأمل فيها، أن يحس����ب حس����اب نفس����ه هنا في 
عاج����ل الدني����ا، ال ي����زال ف����ي حال����ة فرص����ة، فرص����ة 
ا يس����تطيع أن ينتب����ه لنفس����ه، أن يس����عى  كبيرة جدًّ

لوقايتها مع االستعانة بالله “سبحانه وتعالى”.
يتوج����ه النذير في الق����رآن الكريم إل����ى الذين آمنوا 
َه����ا الَِّذيَن  ف����ي ق����ول هللا “س����بحانه وتعالى”: }َي����ا َأيُّ
آَمُن����وا ُق����وا َأْنُفَس����ُكْم َوَأْهِليُكْم َن����اًرا َوُقوُدَه����ا النَّاُس 
َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اللََّه 
َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{]التحريم: اآلية6[.

• أول عناوي����ن العذاب في نار جهنم هو: االحتراق، 
االحت����راق بناره����ا، كلنا ن����درك أنَّ االحت����راق هو من 
أشد األشياء المؤلمة لإلنسان، عندما يحترق بالنار، 
إذا احترق اإلنس����ان بن����ار الدنيا- التي ه����ي نعمة في 
ا نار جهنم-  األساس- كيف تكون آالمه وأوجاعه؛ أمَّ
والعياذ بالله- عندما يتحول اإلنسان فيها إلى كتلٍة 
محترقة، مش����تعلة بنيرانها المس����تعرة، كما قال هنا 
ف����ي هذه اآلية: }َوُقوُدَه����ا النَّاُس{، عندما تكون من 
وقود جهنم، معنى ذلك: أن تش����تعل بكلك، تش����تعل 
ن����ارًا، فتتح����ول بين ن����ار جهن����م إلى كتلة مش����تعلة، 
تتح����رك وأن����ت تش����تعل نيران����ًا، وتحت����رق بنيرانه����ا 
المس����تعرة، وه����ي في أش����د ح����االت االحت����راق، في 
ا، تص����ور كي����ف ه����ي  درج����ات الح����رارة العالية ج����دًّ
آالم����ك، أوجاع����ك ف����ي كل بدن����ك، وأن����ت تش����تعل 
بكل����ك، تحيط ب����ك الن����ار م����ن كل الجهات، }َلُهْم ِمْن 
َفْوِقِه����ْم ُظَل����ٌل ِم����َن النَّاِر َوِم����ْن َتْحِتِه����ْم ُظَلٌل{]الزمر: 
م����ن اآلية16[، النار تش����تعل من فوقك، تش����تعل من 
تحت����ك، تش����تعل م����ن خلف����ك، تش����تعل م����ن أمامك، 
تش����تعل ع����ن يمين����ك، تش����تعل م����ن يس����ارك، وكل 
محيطك ناٌر مس����تعرة، مش����تعلة، وأنت تحترق بها، 
تتع����ذب به����ا، تتألم بآالمها الش����ديدة والعي����اذ بالله، 
ُف اللَُّه  ا، أم����ر رهيب، }َذلَِك ُيَخوِّ ه����ذا أمر رهيب جدًّ

ُقوِن{]الزمر: من اآلية16[. ِبِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد َفاتَّ
• ث����م ف����ي ن����ار جهن����م كل ش����يٍء ع����ذاب، ب����دءًا م����ن 
النفس الذي تتنفسه، أنت هناك في الدنيا تستنشق 
األوكس����جين، وتشعر بالراحة عندما تستنشقه، فلو 
تعرض����ت آلالم، أو أم����راض، أو ضيق تنفس، تش����عر 
بالمعان����اة الش����ديدة، والبع����ض – إذا تض����رر الجه����از 
التنفسي لديه- قد يس����بب له ذلك الوفاة، ال يتحمل، 
يختنق، ينقص األوكس����جين على الجسم؛ فيتضرر 

اإلنسان ويختنق.
ا في جهنم فالذي تستنشقه وتتنفس به بدالً عن  أمَّ
����موم والعي����اذ بالله،  ����موم، السَّ األوكس����جين فهو السَّ
ا، يقول هللا عنهم: }ِفي  ا ج����دًّ ذلك الهواء الحار جدًّ
َس����ُموٍم َوَحِميٍم )42( َوِظلٍّ ِم����ْن َيْحُموٍم )43( اَل َباِرٍد 
َواَل َكِريٍم{]الواقعة: 42-44[، فاالستنش����اق للس����موم 
ا، ال����ذي يعذب����ك ويحرق����ك م����ن داخل����ك،  الحار ج����دًّ
الن����ار تش����تعل ف����ي كل محيط����ك وأن����ت تستنش����قه 
عملي����ة  حت����ى  ا،  وبش����كٍل صعٍب ج����دًّ داخل����ك،  إل����ى 
َزِفي����ٌر  ِفيَه����ا  عنها: }َلُه����ْم  يق����ول  هللا  االستنش����اق، 
ا، }َزِفيٌر  َوَشِهيٌق{]هود: اآلية106[، حالة خطيرة جدًّ
َوَش����ِهيٌق{، ال تأتي عملية التنفس على نحٍو طبيعي 
كم����ا أن����ت ف����ي الدني����ا تستنش����ق األوكس����جين بكل 
ا بصعوبة  راح����ة، هناك تستنش����ق اله����واء الحار جدًّ
شديدة، وتخرجه بصعوبة شديدة، في حالة الزفير 
والش����هيق، وأنت تتألم آالمًا ش����ديدة، تجتمع عليك 

اآلالم في كل شيء، وتتعذب فيها بكل شيء.
• عل����ى مس����توى الشراب، واإلنس����ان م����ع الح����رارة 
الش����ديدة يظمأ، يزداد ظمأه ويشعر بحاجة شديدة 
للش����راب، للم����اء، فهم في نار جهن����م يعذبون بالظمأ 
ا، يظم����ؤون على أش����د حالٍة م����ن الظمأ  الش����ديد جدًّ
ا، وف����ي أقس����ى الح����االت، ف����ي أصع����ب  الش����ديد جدًّ
الح����االت م����ن الظمأ الش����ديد، كم����ا ق����ال هللا تعالى: 
ويطالب����ون  يس����تغيثون،  وه����م  َيْس����َتِغيُثوا{،  }َوِإْن 
بإلح����اح واس����تغاثة، أن يق����دم له����م الم����اء ليش����ربوا 
من����ه، }َوِإْن َيْس����َتِغيُثوا ُيَغاُث����وا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْش����ِوي 
بالل����ه!  والعي����اذ  اآلي����ة29[،  م����ن  اْلُوُجوَه{]الكه����ف: 
يقدم لهم ماء، لكن����ه كحثالة الزيت، ماٌء قذر، ليس 
ماًء نقيًا، ماٌء تش����وبه الش����وائب الكريه����ة والقذرة، 
فه����و ق����ذٌر ف����ي غاي����ة الق����ذارة، وف����ي نف����س الوقت 
ا إلى درجة أنه يش����وي الوجوه عندما  ا جدًّ حاٌر جدًّ

يقرب منهم ليشربوا منه، فيشوي وجوههم والعياذ 
بالله! }َيْش����ِوي اْلُوُج����وَه{؛ أما في داخلهم: }َوُس����ُقوا 
����َع َأْمَعاَءُهْم{]محمد: من اآلية15[،  َم����اًء َحِميًما َفَقطَّ
ا م����ن األلم، فال يرويه����م؛ إنما يزيد  حال����ة رهيبة جدًّ
ا،  ف����ي عذابه����م، لش����دة ظمأه����م، وه����و رهيٌب ج����دًّ
يتجرع����ون  فه����م  تخي����ل،  كل  تف����وق  درج����ة  إل����ى 
حت����ى الصدي����د ف����ي داخل جهن����م من ش����دة ظمأهم، 
يتجرع����ون حتى الصديد الذي يغل����ي وهو في غاية 
الق����ذارة، نتٌن ف����ي رائحته، قذٌر في مذاق����ه، وأيضًا 
ُع����ُه َواَل َي����َكاُد ُيِس����يُغُه{ ف����ي غاي����ة الحرارة، }َيَتَجرَّ

]إبراهي����م: من اآلية17[، يتجرعون����ه جرعًا، الجرعة 
بعد الجرعة، على نتانته، على قذارته، على حرارته 
عل����ى  ا،  الكريهة ج����دًّ رائحت����ه  عل����ى  ا،  الرهيبة ج����دًّ
ا، لكنه ظمأهم الش����ديد الذي  ا جدًّ مذاقه السيء جدًّ

ال نتصوره لشدته.
ٍت{، تشتد  }َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميِّ
العذاب����ات واألوجاع التي تكفي ألن يموت بأي جزٍء 
منها، عذابه في أي جزٍء من جسده، في أي موضٍع 
من جسده، كاٍف في أن يميته لو بقي موت، لو بقي 

ا. موت، لكنها آالٌم شديدٌة جدًّ
عذابه����م  يأت����ي  بالظم����أ  عذابه����م  م����ع  أيض����ًا  ث����م   •
أن  فيحاول����ون  الج����وع،  أش����د  بالجوع، يجوع����ون 
ويتضرع����ون،  ويلح����ون،  الطع����ام،  عل����ى  يحصل����وا 
ا من  ويطالبون، وحينها يقدم لهم أنواع س����يئة جدًّ
َش����َجَرَت  الزق����وم: }ِإنَّ  مقدمته����ا  ف����ي  الطع����ام، 
����وِم )43( َطَع����اُم اأْلَِثي����ِم )44( َكاْلُمْهِل{ ]الدخان:  قُّ الزَّ
ا، تغل����ي داخ����ل  اآلي����ة43[، كذل����ك مذاقه����ا بش����ٌع جدًّ
اإلنس����ان، }َكاْلُمْهِل َيْغِل����ي ِف����ي اْلُبُط����وِن )45( َكَغْل����ِي 
ا،  رهيبٌة ج����دًّ حرارته����ا   ،]46-45 اْلَحِميِم{]الدخ����ان: 
إل����ى درجة أنها تغلي وهي ف����ي داخل البطن، تغلي 
ف����ي داخل����ه م����ن ش����دة حرارته����ا، وكي����ف س����تكون 
آالمه����م بذل����ك، أثن����اء تناوله����ا، وعندم����ا تص����ل إل����ى 
بطونه����م، ولك����ن م����ن ش����دة جوعه����م ال����ذي يعذبون 
ب����ه، ق����ال عنهم: }َفِإنَُّهْم آَلِكُل����وَن ِمْنَها َفَمالُِئ����وَن ِمْنَها 
عليه����م  يضغ����ط  اآلي����ة66[،  اْلُبُطوَن{]الصاف����ات: 
ا، فيأكلون المزيد والمزيد وهم  الجوع الش����ديد جدًّ
يتعذب����ون به حتى تمتل����ئ به بطونهم، فتصبح تغلي 
في داخلهم، وهم يعانون من أشد اآلالم واألوجاع.
َعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر{ • على مستوى المالبس، }ُقطِّ

]الح����ج: من اآلية19[، تفصل لهم مالبس يلبس����ونها 
ناري����ة، تبق����ى دائم����ًا مص����درًا للح����ر الش����ديد ال����ذي 

يحترقون به، ويتألمون منه بشكٍل مستمر.
ا من  • على مستوى الغسل، هم في حالة رهيبة جدًّ
ن����ار  م����ن  ككت����ل  يتحرك����ون  الش����ديد،  االحت����راق 
جهن����م- والعياذ بالل����ه- في حالة اش����تعال دائم، آالم 
ُجُل����وًدا  ْلَناُه����ْم  َبدَّ ُجُلوُدُه����ْم  َنِضَج����ْت  دائمة، }ُكلََّم����ا 
َغْيَرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب{]النس����اء: من اآلية56[، كما 

يقول هللا تعالى في آيٍة في القرآن الكريم.
• ف����ي تل����ك الحال����ة إذا أراد أن يبرد نفس����ه، أن يبرد 
جسده من ذلك االحتراق الشديد، من تلك الحرارة 
ا، فما الذي سيحصل  الالمتناهية، حرارة رهيبة جدًّ
عليه، }َيُطوُف����وَن َبْيَنَه����ا َوَبْيَن َحِمي����ٍم آٍن{]الرحمن: 
اآلي����ة44[، يذهبون إلى حميم ف����ي منتهى الحرارة، 
منته����ى الح����رارة، فت����زداد حرارته����م، ت����زداد آالمهم 
وأوجاعهم، }ُيَص����بُّ ِم����ْن َف����ْوِق ُرُءوِس����ِهُم اْلَحِمي����ُم 
)19( ُيْصَهُر ِبِه َم����ا ِفي ُبُطوِنِهْم َواْلُجُلوُد{]الحج: 19-
20[، عندم����ا يص����ب م����ن األعلى من فوق رؤوس����هم، 
فهو لش����دة حرارته يذيب جلودهم، يذيب بطونهم، 

ا. أمر رهيب جدًّ

تأمل اآلن وتذكر قبل فوات 
األوان!!

واآلالم، }َوُه����ْم  واالحت����راق،  العذاب����ات،  ه����ذه  كل 
َيْصَطِرُخوَن ِفيَها{، يتعالى صراخهم بشكٍل مستمر، 
يتوجع����ون،  يصيح����ون،  يس����تغيثون،  يصرخ����ون، 
يبكون، يتحس����رون، وال يفيدهم ذلك شيئًا، يدعون 
ا، }َربََّنا َأْخِرْجَنا  هللا ف����ي تلك الوضعي����ة الرهيبة جدًّ
����ا َنْعَمُل{، ال يس����تجيب  َنْعَم����ْل َصالًِح����ا َغْي����َر الَِّذي ُكنَّ
لهم، يتضرعون أكثر فأكثر، }َقاَل اْخَس����ُئوا ِفيَها َواَل 

ُتَكلُِّموِن{]المؤمن����ون: م����ن اآلية108[؛ ألنهم أضاعوا 
هذه الفرصة في هذه الحياة، هنا في الدنيا الفرصة 
متاحٌة لك للدعاء، لالس����تغاثة هنا في الدنيا، للعمل 

بما يقيك من كل ذلك العذاب والعياذ بالله.
كلما استغاثوا ال يقبل منهم ذلك، يطلبون الوساطة 
من خزنة جهنم بالتخفيف ليوٍم واحد، }اْدُعوا َربَُّكْم 
����ْف َعنَّا َيْوًما ِم����َن اْلَعَذاِب{]غافر: من اآلية49[،  ُيَخفِّ
ي����وم واح����د، فال يس����تجاب له����م في ذل����ك، يطلبون 
الم����وت، ويقولون لخازن النار: }لَِيْق����ِض َعَلْيَنا َربَُّك{
]الزخ����رف: م����ن اآلي����ة77[، الم����وت بالنس����بة لهم- لو 
يتحقق- أكبر أمنية يتمنونها، فال يجابون إلى ذلك.
يحاول����ون الخ����روج ب����كل جهدهم، فيتحرك����ون في 
جهن����م بعن����اء ش����ديد، وعذاب����ات ش����ديدة، وأوجاع 
ش����ديدة، لكن }ُكلََّم����ا َأَراُدوا َأْن َيْخُرُج����وا ِمْنَه����ا ِم����ْن 
َغ����مٍّ ُأِعي����ُدوا ِفيَها{]الح����ج: من اآلي����ة22[، يضربون 
بمقام����ع الحديد ويع����ادون إلى أماكنه����م ومواقعهم 
المح����ددة له����م في ن����ار جهنم والعي����اذ بالل����ه، وكلما 
اس����تمر الوقت }َفُذوُق����وا َفَل����ْن َنِزيَدُك����ْم ِإالَّ َعَذاًب����ا{

]النب����أ: اآلية30[، }َخالِِدي����َن ِفيَه����ا َأَب����ًدا{، أمر رهيب، 
ال يخرج����ون منه����ا، يبق����ون ف����ي حالٍة مس����تمرة في 
العذاب����ات واألوج����اع، يتندم����ون، يتحس����رون، أم����ر 

رهيب.
م   كل هذا يذكره هللا لنا في القرآن الكريم مقدمًا، قدَّ
إلينا بالوعيد، مسبقًا، ونحن في فسحة، في فرصة، 
لنأخ����ذ الح����ذر والحيطة، يتطلب منا ه����ذا أن نؤمن 
بوع����د هللا ووعي����ده، ث����م إذا تأملن����ا لي����س هناك أي 
شيٍء يس����تحق منك أن تجازف به، وأن يكون سببًا 
لتورط����ك إل����ى جهن����م، أي ش����يٍء م����ن األه����واء، من 
الش����هوات، من الرغبات، وال أي شيٍء من المخاوف، 
والمتاع����ب، والصعوب����ات، والتحدي����ات، والمخاطر، 
كل شيٍء يهون أمام نار جهنم، أمام نار جهنم، أمام 

ذلك العذاب الشديد.
ولذل����ك نحن في فرصة في هذه الحياة لنبادر، هللا 
يدعون����ا، يدعون����ا إلى الجن����ة، يدعونا إل����ى المغفرة، 
يدعون����ا إل����ى الرحمة، يرس����م لنا فيم����ا يأمرنا به من 
األعم����ال الصالح����ة الت����ي فيه����ا الخير لنا أساس����ًا في 
الدني����ا، فيه����ا اس����تقامة حياتن����ا ف����ي الدني����ا، فيه����ا 
صالح حياتن����ا في الدنيا، وفيه����ا فوزنا العظيم في 
اآلخرة، لنكون من عباده المتقين، }ِفي َمَقاٍم َأِميٍن{

]الدخان: م����ن اآلية51[ كما قال، }ِفي َمَق����اٍم َأِميٍن{، 
نس����لم م����ن عذاب هللا، نف����وز بما وع����د هللا به عباده 
المؤمنين من النعيم العظيم الواسع، يقابل كل هذه 
العذابات في الجنة تج����ري من تحتها األنهار: أنهار 
اللب����ن، أنه����ار العس����ل المصف����ى، أنه����اٌر من خم����ٍر لذٍة 
للش����اربين، أنهار الماء غير اآلس����ن، من كل الثمرات 
الطيبة، من كل فاكهة، النعيم العظيم في قصورها، 
ف����ي فلله����ا الضخمة، في مس����اكنها الطيب����ة، في كل 
م����ا فيه����ا م����ن الخي����ر والنعي����م العظيم، }ُأُكُلَه����ا َداِئٌم 
َوِظلَُّها{]الرع����د: من اآلية35[، ظل الجنة في روحها 

وراحتها.
فلماذا ال يتجه اإلنس����ان بجدية، يحذر من التهاون، 
يس����تعين بالله “س����بحانه وتعال����ى”، ينيب إلى هللا، 
وهللا يزيد اإلنس����ان هداية، ه����و وعد بهذا: }َوالَِّذيَن 
َتْقَواُهْم{]محم����د:  َوآَتاُه����ْم  ُه����ًدى  َزاَدُه����ْم  اْهَت����َدْوا 
يهدي����ك،  ب����ه،  تس����تعين  عندم����ا  يعين����ك  اآلي����ة17[، 
يوفقك، يسددك، فقط ارجع إليه، أقبل إليه، ال تدبر 
عن����ه، ال تت����ول عن����ه، أقب����ل إلى هللا، ارج����ع إلى هللا، 
اقبل هدي هللا، اقبل من هللا واستعن به، وهو خير 

معين.
اك����م  قن����ا وإيَّ نس����أل هللا “س����بحانه وتعال����ى” أن يوفِّ
لم����ا يرضي����ه عنا، وأن يرحم ش����هداءنا األب����رار، وأن 
ج عن أسرانا، وأن ينصرنا  يش����في جرحانا، وأن يفرِّ
بنص����ره، إن����ه س����ميع الدع����اء، ونس����أله أن يتقبل منا 
ومنكم الصيام، والقيام، وصالح األعمال، إنه سميع 

الدعاء.
اإلنس����ان يدع����و في ش����هر رمضان بالعتق م����ن النار، 

بالتوفيق لما يرضي هللا “سبحانه وتعالى”.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ
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ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحم����ُد لل����ه َربِّ العالمي����ن، وَأش����َه�ُد أن ال إل����َه إالَّ هللُا 
��دًا عبُدُه  الملُك الحقُّ الُمبين، وأش����َهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ

وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك على  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ
��د، كم����ا َصلَّْيَت وباَرْكَت على  ������ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض 
اللهم برض����اك عن أصحابه األخيار المنتجبين، وعن 

سائر عبادك الصالحين والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
ل منا، إن����ك أنت الس����ميع العليم،  الله����م اهدن����ا، وتقبَّ

وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
مم����ا ورد ف����ي الق����رآن الكري����م ف����ي اآلي����ات المباركة 
من س����ورة البقرة ف����ي الحديث عن فريضة الصيام، 
وتعيي����ن ش����هر رمض����ان ليك����ون ه����و الش����هر المحدد 
ألداء فريض����ة الصي����ام، كرك����ٍن م����ن أركان اإلس����الم، 
”، أتى  وكف����رٍض أس����اسٍي من فرائض هللا “ع����زَّ وجلَّ
ق����ول هللا “س����بحانه وتعالى”: }َش����ْهُر َرَمَض����اَن الَِّذي 
َناٍت ِم����َن اْلُهَدى  ����اِس َوَبيِّ ُأْن����ِزَل ِفي����ِه اْلُقْرآُن ُه����ًدى لِلنَّ
َواْلُفْرَقاِن{]البق����رة: م����ن اآلي����ة185[، فش����هر رمض����ان 
المبارك هو ش����هر نزول القرآن، الذي اتبدأ فيه نزول 
الق����رآن الكري����م م����ن خ����الل الوحي إلى رس����ول هللا 
وخات����م أنبيائ����ه محمد “صلوات هللا وس����المه عليه 
وعل����ى آل����ه”، وق����د يك����ون- وهللا أعل����م- ه����و بنفس����ه 
شهر البعثة بالرس����الة إلى الناس، فتختلف األقوال، 
البعض يعتبرون ش����هر البعثة هو ش����هر رجب، ولكن 
العجي����ب أنَّ أولئ����ك الذين يعتبرون أنَّ ش����هر البعثة 
ه����و ش����هر رج����ب، ه����م يعتب����رون ن����زول الق����رآن في 
بداي����ة البعث����ة، وأن����ه م����ن خ����الل أول لق����اء بالبعث����ة 
بالرسالة نزلت س����ورة اقرأ، هكذا يقولون هم، وهذا 
ال يس����تقيم؛ ألنه من المعلوم قطع����ًا أنَّ نزول القرآن 
الكريم ابتدأ في شهر رمضان المبارك، في ليلة القدر 
منه، كما قال هللا “سبحانه وتعالى”: }ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي 
َلْيَل����ِة اْلَقْدِر{]الق����در: اآلية1[، فاإلرس����ال قد يكون إذا 
كان����ت البعث����ة مترافقة مع ن����زول الق����رآن، أو ابتداء 
نزول����ه، في ش����هر رمضان المبارك، وهو ش����هٌر مبارٌك، 
وش����هٌر عظي����م، وهناك رواي����ات عن أمي����ر المؤمنين 
عليٍّ “عليه السالم” أيضًا تفيد ذلك، وعلى كلٍّ فمما 
ال ش����ك فيه أنه إذا كان نزول القرآن الكريم متزامنًا 
مع بداية البعثة بالرسالة؛ فستكون البعثة حتمًا في 

شهر رمضان المبارك.
الق����رآن الكري����م ال����ذي أنزل����ه هللا ف����ي ش����هر رمضان 
ن لنا غايًة  المبارك، ث����م ش����رع صيام هذا الش����هر، وبيَّ
عمليًة أو ثمرًة عمليًة أساسيًة ومهمًة بالنسبة لنا هي 
ُقوَن{]البقرة: من اآلية183[، فمما  التقوى، }َلَعلَُّكْم َتتَّ
ال شك فيه أيضًا أنَّ هناك تالزمًا تامًا ما بين تحقيق 
التقوى، وم����ا بين االهتداء بالق����رآن الكريم؛ ألن من 
أول متطلب����ات التق����وى هو اله����دى، أن نعرف ونعلم 
م����اذا نفعل؟ م����ا الذي فيه الوقاية لن����ا إن فعلناه؟ ما 
الذي فيه الوقاية لنا إن التزمنا به، من األعمال، من 
األق����وال، من المواقف، من التصرف����ات؟ أيضًا كيف 
يأتينا من الهدى ما يساعدنا على تزكية أنفسنا؛ ألن 
م����ن متطلب����ات التقوى: تزكي����ة النف����س، نحتاج إلى 

تزكية أنفسنا؛ لكي نتقي هللا “سبحانه وتعالى”.
ث����م عندما نأتي إلى الجانب العملي، الجانب العملي 

ال يأت����ي هك����ذا ب����دون إرش����اد، ب����دون تعلي����م، بدون 
معرفة، يحتاج اإلنس����ان إلى معرفة ماذا يعمل؛ حتى 
يعم����ل، حت����ى يتح����رك، وم����ا ال����ذي يجتنبه؟ م����ا الذي 
ينته����ي عن����ه؟ م����ا الذي يح����ذر من����ه، مما في����ه خطٌر 
علي����ه، أو ش����ٌر عليه، أو عقاٌب ل����ه؟ ولذلك يقول هللا 
“س����بحانه وتعالى” فيم����ا يتعلق بالتق����وى والمتقين 
اَل  اْلِكَت����اُب  الكريم: }َذلِ����َك  بالق����رآن  عالقته����م  ف����ي 
ِقيَن{]البق����رة: اآلية2[، ويقول  َرْي����َب ِفي����ِه ُه����ًدى لِْلُمتَّ
عنه����م ف����ي آخ����ر تل����ك المواصف����ات الت����ي وردت في 
أول س����ورة البقرة: }ُأوَلِئ����َك َعَل����ى ُه����ًدى ِم����ْن َربِِّهْم{

]البقرة: من اآلية5[، فمن أساسيات ولوازم التقوى، 
هو: االهتداء بالقرآن الكريم، والتحرك على أساسه، 
فبذل����ك تتحق����ق التق����وى من خ����الل االلت����زام عمليًا 
بم����ا يهدي إليه هللا ف����ي القرآن الكري����م، وبما للقرآن 
الكري����م م����ن أث����ٍر ترب����وٍي عظيٍم ف����ي تزكي����ة النفس 
البشرية، يساعدها على االلتزام، يهيئها للعمل، ولما 
ل����ه من عط����اٍء تربوٍي أيضًا يتناس����ب مع الصيام في 
تحفي����ز النفس البش����رية على الصبر، عل����ى التحمل، 
ف����ي توفي����ر الداف����ع اإليمان����ي الكبي����ر، ال����ذي يجع����ل 
اإلنس����ان ينطلق ب����كل رغبة، بكل جد، ب����كل اهتمام، 
له أيض����ًا من صلٍة  باستش����عاٍر للمس����ؤولية، وبم����ا يمثِّ
بالله “سبحانه وتعالى”، يحظى اإلنسان من خاللها 
بمعونة هللا، بتوفيقه، فكل هذه االعتبارات مأخوذٌة 
بعي����ن االعتب����ار، كل ه����ذه الحيثيات مأخ����وذٌة بعين 
االعتب����ار ف����ي أهميتها وتناس����بها، والت����الزم مع بين 

فريضة الصيام والقرآن الكريم في مسألة التقوى.
هللا “س����بحانه وتعال����ى” ضم����ن س����نته ف����ي هداي����ة 
عباده يرس����ل الرس����ل، وين����زل عليه����م الكتب، وهذه 

س����نٌَّة ماضيٌة مع عباده، ترافق نزول الهدى ومسيرة 
الهداي����ة للمجتم����ع البش����ري من����ذ بداي����ة وجوده����م، 
من����ذ آدم “عليه الس����الم”، هللا هداه، وأت����ت الهداية 
مترافق����ًة م����ع بداي����ة اس����تخالفه عل����ى األرض، ث����م 
اس����تمرت المس����ألة إل����ى خات����م النبيي����ن في مس����ألة 
إرس����ال الرس����ل وإن����زال الكت����ب، إلى خات����م النبيين 
محمد “صلوات هللا وس����المه عليه على آله”، فبعثه 
هللا بالرس����الة إل����ى العالمين، رحم����ًة للعالمين، وأنزل 

عليه القرآن العظيم.

مفتاح كل النعم اإللهية على 
البشرية

والق����رآن الكري����م ه����و نعم����ٌة عظيم����ٌة أنع����م هللا به����ا 
علينا، نعم����ة الهداية بالرس����ول والكت����اب هي أعظم 
النع����م على اإلطالق، وهي مفت����اح كل النعم، بدونها 
تتح����ول كل النع����م إلى نقم، إلى وس����يلة الكتس����اب 
المعاصي، الكتس����اب اآلثام، إلى وسيلة للجناية على 
النفس، للجناية على المجتمع البش����ري، إلى وس����يلٍة 
للشقاء، إلى وسيلٍة لإلفساد في األرض، إلى وسيلٍة 
إلفس����اد الحياة، فاإلنس����ان بحاجة إلى أن ترتسم له 
منهجي����ة التعام����ل مع نعم هللا عليه، وأن ترتس����م له 
المسيرة الصحيحة لكيفية االستخالف في األرض، 
الت����ي يجم����ع فيه����ا م����ا بي����ن المب����ادئ والقي����م اإللهية 
واإلنسانية الراقية العظيمة، التي تنسجم مع كرامته 
اإلنس����انية، أو أن ينح����رف ع����ن ذل����ك، إذا لم يحصل 
عل����ى ذلك، أو لم يرتبط بهذه الصل����ة، بهذه الهداية، 
فيكون انحرافه سببًا لشقائه، سببًا لسوء تصرفاته، 

سببًا لكفرانه للنعم، سببًا للجناية على نفسه.
نعم����ة هللا علين����ا بالق����رآن الكريم هي نعم����ٌة عظيمة، 
وه����و كان المعجزة الرئيس����ية، من ضمن المعجزات 
هو المعجزة الرئيس����ية لرس����ول هللا محمد “صلوات 
هللا وس����المه علي����ه وعلى آل����ه”، وقد عظم����ت نعمة 
هللا “س����بحانه وتعال����ى” أن حف����ظ الن����ص القرآن����ي 
لألجيال الالحقة ما بعد عصر وزمن مبعث الرسول 
“صل����وات هللا علي����ه وعلى آل����ه” وحركته المباش����رة 
وحيات����ه، من بعد وفاة الرس����ول “صلوات هللا عليه 
وعل����ى آل����ه” لو ل����م َيحف����ظ هللا “س����بحانه وتعالى”- 
بمعج����زٍة إلهية، بآيٍة عجيبة- النص القرآني لألجيال 
ا ف����ي مس����ألة  الالحقة؛ لكانت المش����كلة خطيرة جدًّ
م  التحري����ف للنص القرآني؛ ألن التحري����ف فيما يقدَّ
باس����م الدي����ن مس����ألٌة معروفة، يعني: كل المس����لمين 
يعرف����ون ه����ذه الحقيق����ة، أنَّ هن����اك تحريف����ًا خطيرًا 
حصل في نقل المعارف الدينية، وفي نقل المفاهيم 
م باسم الدين، حتى في المرويات  الدينية، وفيما يقدَّ
عن رس����ول هللا “صلوات هللا عليه وعلى آله”، هناك 
الكثي����ر م����ن األحادي����ث المكذوبة، التي ل����م تصح عن 
النب����ي “صل����وات هللا عليه وعلى آل����ه”، وهناك الكثير 
م باس����م الدين، باس����م اإلس����الم، بصفة  أيضًا مما يقدَّ
الش����ريعة، بمختلف العناوي����ن الدينية، من المعروف 
أنه ال يصح باسم الدين، فمن المسائل المعروفة هي 
مس����ألة التحريف، ولك����ن األمة متفقة على أنَّ النص 
ل  القرآني محفوظ؛ ألن هللا “س����بحانه وتعالى” تكفَّ
ْلَنا  بحفظه، هو القائل في القرآن الكريم: }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{]الحجر:  الذِّ
اآلي����ة9[، فه����و أكَّد أن����ه حافٌظ له 

المحاضرة الرمضانية السابعة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي )يحفظه الله(
رمضان 1443هـ

في رحاب القرآن الكريم وهدايته الواسعة

يتبــــع
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بشكٍل مستمر إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل، على 
م����دى كل ه����ذه القرون التي مض����ت وانقضت، ال يزال 
النص القرآني محفوظًا، وسيبقى محفوظًا إلى نهاية 
أي����ام الحي����اة، إل����ى قيام الس����اعة، فه����ذه نعم����ة، نعمٌة 
ف  ا لنا؛ ألن����ه وإن ح����اول البع����ض أن يحرِّ عظيمٌة جدًّ
ف ف����ي المفاهي����م، فالق����رآن  ف����ي المعن����ى، أو أن يح����رِّ
يفضحه، س����المة النص، وبقاء الن����ص، وحفظ النص 
لين على القرآن،  القرآني نعمٌة عظيم����ة تفضح المتقوِّ
فه����ذه من النعم العظيمة علينا ف����ي هذا الزمن، وفي 
كل زم����ن، أنَّ هللا حف����ظ القرآن الكري����م من التحريف 
ا، وبقي لنا إل����ى هذا الزمن،  لنص����ه، نعمٌة عظيمٌة ج����دًّ
ويبق����ى م����ا بعد ه����ذا العصر إل����ى نهاي����ة التاريخ، إلى 

نهاية الوجود البشري.

مما وصف الله تعالى به القرآن 
الكريم

-الق����رآن الكري����م ه����و م����ن ن����ور هللا، م����ن علم����ه، م����ن 
يه  يه بالحكيم، يس����مِّ حكمته، من رحمته، ولهذا يس����مِّ
يه بالن����ور، يصف����ه  يه بالمجي����د، يس����مِّ بالعظي����م، يس����مِّ
بأن����ه رحم����ة، ويصف����ه بأن����ه ه����دى، وعندم����ا نأتي إلى 
س����وره المبارك����ة، فمطل����ع كل س����ورٍة منه- باس����تثناء 
ْحَمِن  س����ورٍة واحدة- مطلعها وبدايتها: }ِبْس����ِم اللَِّه الرَّ
ِحيِم{؛ ليبين لن����ا، وليرس����خ فينا أنَّ كل ما في هذا  الرَّ
القرآن الكريم من هداية، من إرش����اد، من توجيه، من 
تعليمات، من أوام����ر، من نواٍه، هي من منطلق رحمة 
هللا بنا؛ ألنه الرحي����م، ال����ذي يريد لنا الخي����ر، يريد لنا 
الس����عادة، يري����د لنا الف����الح، يريد لنا النج����اة، يريد لنا 
أالَّ نش����قى، أالَّ نس����بب ألنفس����نا الخس����ران الرهي����ب، 
مظاه����ر رحمته في نعمه المادي����ة التي أنعم بها عليها، 
منا به في  ومظاه����ر رحمته وتجليات رحمته فيما كرَّ
ه����ذه الحي����اة كمجتمٍع بش����ري، وفي خلقن����ا، معروفٌة 
رنا بها أيضًا في القرآن الكريم كثيرًا،  وواضح����ٌة، وذكَّ
وكذل����ك نحت����اج كمجتم����ٍع بش����ري إل����ى هداي����ة، إل����ى 
م  تعليمات، إلى إرشاد، إلى نظام لمسيرة حياتنا، فقدَّ
لن����ا ذلك من منطلق رحمته بنا، وكل ما فيه على هذا 
األس����اس، وه����ذا ما يجب أن نبن����ي علي����ه نظرتنا إلى 
القرآن الكريم، وإلى ما فيه، إلى ما فيه من تعليمات، 
م����ن توجيهات، من أوامر، م����ن نواٍه؛ حتى ال ننظر إلى 
شيٍء من مسؤولياتنا في القرآن، أو مما أمرنا هللا به 
ل  في القرآن، ووجهنا إليه، وأرشدنا إليه، إلى أنه يمثِّ
مشكلًة لنا في واقع حياتنا، وكأنه يتنافى مع الرحمة، 
مه هللا ونهانا عنه وكأنه  أو أن ننظر إلى شيٍء مما حرَّ
حرماٌن لنا، يجب أن تكون نظرتنا صحيحة، من هذا 
المنطل����ق ال����ذي نرى في����ه كل ما أمرنا هللا ب����ه رحمة، 
ون����رى أنَّ كل م����ا نهان����ا هللا عنه فمن منطل����ق رحمته 
بن����ا، فنث����ق، ونطمئ����ن إل����ى هذا؛ ألن اإلنس����ان بحاجة 
إل����ى ثقة بذل����ك، واطمئنان تجاه ذل����ك، مهما كان في 
بعض األمور شيٌء من ش����كل المش����قة، أو الصعوبات، 
أو التحدي����ات، فالصعوب����ات والتحدي����ات والمش����اق 
ه����ي جزٌء م����ن حياة ه����ذا اإلنس����ان، لكن الحقيقة أنَّ 
اليسرى هي في طريق القرآن، في طريق الحق، أنها 
هي األيس����ر، هي األقل كلفة، وهي األعظم واألحسن 

عاقبًة لإلنسان، مهما كانت المشاق.

القرآن كتاب مبارك 
هللا أيض����ًا يص����ف كتاب����ه بأن����ه مبارك، }َوَه����َذا ِكَت����اٌب 
ُتْرَحُم����وَن{ َلَعلَُّك����ْم  ُق����وا  َواتَّ ِبُع����وُه  َفاتَّ ُمَب����اَرٌك  َأْنَزْلَن����اُه 
]األنعام: اآلية155[، وهذه من أهم مواصفات القرآن، 

فهو كتاٌب مبارك:
مب����ارٌك فيم����ا يتضمنه هو م����ن الهداية الواس����عة، من 
المع����ارف العجيبة، من س����عة الهداي����ة، ومن المعارف 
ا، ولذل����ك اإلنس����ان كلما ارتب����ط بالقرآن  الواس����عة جدًّ
أكثر؛ كلما توس����عت معارف����ه، كلم����ا ازداد حكمًة، كلما 
ازداد بصي����رًة، كلم����ا ازداد علم����ًا، وال ي����رى نفس����ه في 
مرحل����ة م����ن المراح����ل مهما بل����غ أنه قد اس����توعب ما 
ف����ي ه����ذا الكتاب من النور، من اله����دى، من العلم، من 

ا، وفي����ه برك����ٌة عجيب����ة ف����ي  المعرفة؛ ألنه واس����ٌع جدًّ
عطائه المعرفي.

ا في  ومبارٌك أيضًا في أثره التربوي، أثره عجيٌب جدًّ
إصالح نفس اإلنسان، في تزكية النفس البشرية، في 
تأثيره الوجداني، تأثير عجيب، ال يصل إلى مستواه 
أي ش����يٍء آخر، وال أي بديٍل آخر، في مس����توى تأثيره 
اإليجابي في النفس البشرية، التي يكسبها الطمأنينة، 
����ي فيها م����ا فطرها هللا  يس����اعدها عل����ى التزكي����ة، ينمِّ
علي����ه من مكارم األخالق، يزكيها مم����ا قد تلوثت به، 
مم����ا يتنافى وال ينس����جم مع فطرتها… وهك����ذا مبارٌك 

في عطائه التربوي.
مب����ارٌك أيض����ًا فيما يهدي إليه، فه����و يهدي إلى ما فيه 
البرك����ة، إل����ى ما فيه س����عة الخير لن����ا، وعندما نتحرك 
على أساسه، على أساس ما فيه من التعليمات، على 
أس����اس هدايت����ه، يب����ارك هللا لنا ف����ي جهودن����ا، تكون 
جه����ودًا مثم����رة، مبارك����ة، آثاره����ا، نتائجه����ا، فاعليتها 
عالية، أكثر بكثير من مس����توى إمكاناتنا، من مستوى 
قدراتنا؛ ألن البرك����ة هي س����عة تفوق مس����ألة األرقام، 
مس����ألة اإلمكان����ات، تف����وق حج����م الش����يء الواقع����ي 

بزيادة، زيادٍة من هللا “سبحانه وتعالى”.
فبركت����ه أيض����ًا ف����ي النتائج، ف����ي اآلثار، فيم����ا يترتب 
عليه، وه����ذا يمثل إغراًء كبي����رًا للعمل بالقرآن؛ ألنه ال 
شيء آخر له هذه الميزة بهذا المستوى، بهذا المقدار، 
بركت����ه عجيبة، الجه����ود التي تبذل ألم����ٍة تتحرك على 
أساس����ه يباركه����ا هللا، فتأت����ي البرك����ة ف����ي كل ش����يء: 
برك����ٌة في األعمال، بركٌة في النتائج، بركٌة في اآلثار، 
برك����ٌة في كل مجاالت الحياة، األمة التي تتحرك على 
أساس����ه، تهت����دي به، تلتزم به، تس����تبصر ب����ه، تعي به، 
تنطلق على أساس����ه، تقف المواقف التي يرش����د إليها، 
سيمنحها هللا أيضًا البركة فيما يمنحها من الخيرات، 
في أرزاقها، فيما يكتبه لها من النصر، فيما يكتبه لها 

من الخير في كل شؤون حياتها.

القرآن نور يضيء لنا واقع الحياة
مم����ا وصفه هللا ب����ه، أن����ه نور، القرآن هو ن����ور، وتكرر 
الوص����ف له كثي����رًا في القرآن الكري����م، من ضمن ذلك 
قول هللا “سبحانه وتعالى”: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر 
َوِكَتاٌب ُمِبيٌن{]المائدة: من اآلية15[، وكذلك في قوله 
“س����بحانه وتعالى”: }ِكَت����اٌب َأْنَزْلَن����اُه ِإَلْيَك{]إبراهيم: 
م����ن اآلية1[، يعني: إل����ى رس����ول هللا محم����د “صلوات 
����اَس ِمَن  هللا وس����المه علي����ه وعل����ى آله”، }لُِتْخِرَج النَّ

ُلَماِت ِإَلى النُّوِر{]إبراهيم: من اآلية1[. الظُّ
الحالة التي يكون اإلنس����ان فيها بدون الهداية اإللهية 
هي حالة ظلمات؛ ألنه ال يبصر فيها الحقائق، ال يبصر 
فيه����ا الخير بالفعل، ال يبصر فيها الطريقة الصحيحة 
الت����ي بها فوزه، بها نجاته، بها س����عادته، وتتكون لديه 
ومفاهي����م  وتخيالت؛ وبالتالي ثقاف����ات  تص����ورات 
خاطئ����ة، فتمث����ل ظلم����ات تح����ول بينه وبي����ن أن يرى 
الحقيق����ة كم����ا هي، والح����ق كما هو، والخي����ر كما هو، 
وتنعكس عنده األمور في كثيٍر من األشياء، فيصبح 
لديه مفاهيم خاطئة، تصورات خاطئة، عقائد باطلة، 
أفكار خاطئة، وتش����كل تلك األفكار الظالمية حاجزًا 
يحجبه عن إدراك الحق والحقائق، عن إدراك االتجاه 
الصحي����ح، فيتخبط في مس����يرة حياته، في مواقفه، 
في أعماله، في قراراته، في تصرفاته، في سلوكياته، 
على المس����توى الش����خصي، أو على مس����توى المجتمع 
ال����ذي يتج����ه اتجاهًا بعيدًا عن الق����رآن الكريم، يعتمد 
ل����ه نظامًا مخالف����ًا للقرآن الكريم، يبني مس����يرة حياته 
على أس����اٍس مناقٍض للق����رآن الكريم، فينتج عن ذلك 

ا من التخبط. انحرافات وحالة خطيرة جدًّ
فالقرآن هو نور؛ ألنه يقدم لك ما يضيء لك في واقع 
الحياة، فيني����ر لك الدرب، ينير ل����ك الطريق الموصلة 
فع����الً إل����ى هللا “س����بحانه وتعال����ى”، إل����ى خي����ر الدنيا 
واآلخ����رة، إل����ى الف����وز العظيم، إلى النج����اة من عذاب 
هللا، إل����ى النج����اة من الش����قاء والخس����ران، ما يس����مو 
بك، ولذلك هو يهدي، يهدي إلى الصراط المس����تقيم، 
فتتجه في مسيرة حياتك االتجاه الصحيح الموصل 

إل����ى الغاي����ة العظمى، إلى النتيجة الكب����رى، إلى الفوز 
العظيم، وإال كانت مس����يرة اإلنس����ان منحرفة، يتجه 
ويتخب����ط في ه����ذه الحي����اة فال يص����ل إل����ى النتيجة 
العظيم����ة، إلى الغاية العظيمة، إلى العاقبة الحس����نة، 
وبعد ش����قاء الدنيا يكون مصي����ره- والعياذ بالله- إلى 

النار في اآلخرة.
����ِه ُن����وٌر َوِكَت����اٌب ُمِبيٌن{]المائدة:  }َق����ْد َجاَءُك����ْم ِم����َن اللَّ
����وِر{ ُلَم����اِت ِإَل����ى النُّ ����اَس ِم����َن الظُّ 15-16[، }لُِتْخ����ِرَج النَّ
]إبراهيم: من اآلية1[، وتجلى ذلك في حركة رس����ول 
هللا “صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه”، كي����ف أخ����رج 
الن����اس م����ن الظلم����ات، ك����م كان لديه����م م����ن العقائ����د 
الباطل����ة، التي يبن����ون عليها أموره����م العملية، كم كان 
لديه����م من المفاهيم والتصورات الخرافية والجاهلة 
والخاطئ����ة، التي تتس����بب في ضاللهم على المس����توى 
العمل����ي، ك����م كان لديهم م����ن س����لوكيات وأخالقيات 
منحرفة وبش����عة، ال تنسجم مع الكرامة اإلنسانية، ال 
مه به من السمو  تنسجم مع ما أراده هللا لإلنسان وكرَّ
ف����ي أخالق����ه، ف����ي رش����ده، ف����ي تصرفاته، فبمس����عى 
رس����ول هللا “صل����وات هللا علي����ه وعلى آل����ه”، بتبليغه 
للرس����الة اإللهي����ة، بجه����وده الكبي����رة، بأدائ����ه العظيم، 
ال����ذي تجس����دت في����ه حكم����ة الق����رآن الكري����م، وبركة 
ر الواق����ع الذي كان س����ائدًا آنذاك،  الق����رآن الكري����م، غيَّ
واق����ع الجاهلية بكل ما تعنيه، وانتقل بالمجتمع نقلًة 
ا، ترتب عليه����ا نقلٌة كبيرة  عظيم����ًة، ونقل����ًة كبيرًة جدًّ
ف����ي واق����ع حي����اة المجتم����ع العرب����ي آن����ذاك، المجتمع 
العربي الذي كان في واقع حياته، في ظروف حياته، 
دون مس����توى بقي����ة المجتمع����ات، أولئ����ك األمي����ون، 
يعرفون باألميي����ن، ليس لديهم ثقافة، أكثر ما لديهم 
خرافات، وأس����اطير، وضالالت، وجهاالت، وحالة من 
الش����تات والفرقة ال مثيل لها ل����دى غيرهم من األمم، 
والتخل����ف في ش����ؤون حياتهم بش����كٍل كبي����ر، بالنقلة 
الت����ي أحدثها الرس����ول “صلوات هللا علي����ه وعلى آله” 
إلخراجه����م من الظلمات إلى الن����ور، وصلوا في أعلى 
مس����توى ف����ي المجتمع البش����ري آنذاك، فس����ادوا بقية 
األمم على وجه األرض، نقلة في فارٍق زمنٍي بس����يط، 
����رت واقعه����م تمام����ًا، لو اس����تمروا  انتقل����ت به����م، وغيَّ
وواصل����وا على ذلك، لم����ا كان واقع حالهم على ما هو 
ُلَم����اِت ِإَلى النُّوِر  علي����ه اليوم. }لُِتْخ����ِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
ِب����ِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزي����ِز اْلَحِميِد{]إبراهيم: من 

اآلية1[.

القرآن المعجزة الخالدة
وهك����ذا أيضًا يبي����ن لنا هللا في الق����رآن الكريم عظمة 
ن  كتابه، أنه كتاٌب عظيم الش����أن، أحكمت آياته، تضمَّ
الحكم����ة، وه����و معجزٌة للرس����ول “صل����وات هللا عليه 
ْنُس  وعل����ى آله”، ق����ال هللا عنه: }ُقْل َلِئ����ِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
َواْلِج����نُّ َعَل����ى َأْن َيْأُت����وا ِبِمْث����ِل َه����َذا اْلُق����ْرآِن اَل َيْأُت����وَن 
َظِهيًرا{]اإلس����راء:  لَِبْع����ٍض  َبْعُضُه����ْم  َكاَن  َوَل����ْو  ِبِمْثِل����ِه 
اآلية88[، يعني: ل����و تعاون����وا، وتظافرت كل جهودهم 
جنب����ًا إل����ى جن����ب؛ لك����ي يأت����وا بمث����ل الق����رآن الكريم، 
ال يس����تطيعون أن يأت����وا بمثل����ه أبدًا، ال ف����ي إحكامه، 
وال ف����ي نظم����ه، وال ف����ي بالغت����ه، وال ف����ي حكمت����ه، 
وال بمس����توى م����ا في����ه م����ن الهداي����ة، هدايت����ه هداي����ٌة 
ا، وه����و  عجيب����ة ش����املة واس����عة، بش����كٍل عجيٍب ج����دًّ
أرق����ى ما أعطاه هللا للبش����ر، ليس لديه����م شيٌء يرقى 
إل����ى مس����تواه، ف����ي أفكاره����م، ف����ي نظرياته����م، ف����ي 
مقترحاتهم، في تصوراتهم، في كل إنتاجهم الفكري 
والثقاف����ي والمعرفي، ليس لديهم شيٌء يماثل القرآن 

الكريم، في أي مجال من المجاالت:
• ال����رؤى السياس����ية: ال ترق����ى إل����ى مس����توى م����ا في 
القرآن الكريم، وال مقارنة، ليس����ت شيئًا في مقابل ما 

في القرآن الكريم.
• على المس����توى االقتصادي: النظريات، المقترحات، 
الدراس����ات، كل نتاجه����م المتعل����ق بذل����ك م����ن ال����رؤى 
واألفكار ال يس����اوي شيئًا في مقابل ما هو في القرآن 
الكري����م، في أثره، في واقعيت����ه، في نتيجته الطيبة، 

في مستوى ما يفيد به البشر.

• وهك����ذا، عل����ى المس����توى الترب����وي، على المس����توى 
االجتماعي، على المستوى… على كل المستويات.

والق����رآن الكري����م وردت أوصافه المتنوعة وأس����ماؤه 
المتع����ددة، الت����ي أيض����ًا تبين لن����ا جوانب م����ن عظمته 
وأهميت����ه بالنس����بة لن����ا، ويتجل����ى لنا م����دى إنعام هللا 

علينا بذلك:

القرآن الحكيم في كل المجاالت
من األوصاف األساسية للقرآن الكريم: الحكيم، وأتى 
القسم بالقرآن الكريم، والقسم به أيضًا يبين أهميته، 
وأنه نعمة وآية من آيات هللا، }َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم{]يس: 
اآلية2[، قسٌم بالقرآن وحكمة القرآن، وحكمة القرآن، 
الق����رآن هو حكيم، ما فيه حكم����ة، ما فيه من الهداية 
ه����و حكمة في مختل����ف المجاالت، عندما يهدينا إلى 
شؤون حياتنا في أي مجال من مجاالت الحياة: في 
المجال الس����ياسي، أو المج����ال االقتصادي، أو المجال 
االجتماع����ي، أو المجال األمن����ي… أو في أي مجال من 
مج����االت الحياة؛ ألنه كت����اٌب يهدينا ف����ي حياتنا، في 
ش����ؤون حياتن����ا، فيما يوصلنا إل����ى هللا، وإلى رحمته، 
ويصلن����ا بفضله وكرمه ورحمت����ه، واآلخرة أيضًا، في 
الدني����ا واآلخرة، }َواْلُق����ْرآِن اْلَحِكيِم{، وم����ن أه����م م����ا 
نحت����اج إليه هو الحكم����ة؛ ألن البديل عن الحكمة هو 
الحماقة، والعشوائية، والتوجهات الخاطئة، واألفكار 
الخاطئة، والمفاهيم الخاطئة؛ وبالتالي التحرك على 
أساس����ها يك����ون تح����ركًا خاطئ����ًا، مهما أخل����ص الناس 

وبذلوا من جهد.
إنه كتاٌب حكيم، إلى درجة أن يوصف بالحكيم، }َذلَِك 
����َك ِم����َن اْلِحْكَمِة{]اإلس����راء: من  ����ا َأْوَح����ى ِإَلْي����َك َربُّ ِممَّ
اآلي����ة39[، كل م����ا يهدين����ا هللا فيه إليه م����ن األعمال، 
أعم����ال حكيمة، م����ن التصرف����ات، تصرف����ات حكيمة، 
م����ن الس����لوكيات، من المواقف، م����ن… كل ما فيه على 
ه����ذا األس����اس، يجعل من����ا أم����ًة حكيمة، راش����دًة في 
فكره����ا، مس����تقيمًة ومتوازن����ًة في أعماله����ا ومواقفها 
وسياساتها، اإلنس����ان بحاجة إلى هذا على المستوى 

الشخصي، واألمة كأمة وكمجتمع.
ولذلك تتجلى لنا الخس����ارة الرهيبة للمسلمين عندما 
ترك����وا االهتداء بالقرآن الكريم في كثيٍر من ش����ؤون 
حياتهم، وفي مجاالت رئيس����ية من مجاالت الحياة، 
كي����ف فقدوا الحكم����ة، فق����دوا الحكم����ة، وأنتجوا، أو 
ل����وا بدائل، بدائل ع����ن حكمة القرآن،  اكتس����بوا، أو تقبَّ
ع����ن هداي����ة هللا في الق����رآن، مما هو ض����الل، مما هو 
حماقة، مما هو غباء، مما س����بب لهم التعاسة، العناء، 
ا في ش����ؤون  الش����قاء، مما كان له تأثيرات س����يئة جدًّ

حياتهم.

القرآن المجيد
مم����ا ورد ف����ي الق����رآن الكري����م: الوص����ف ل����ه بالمجد، 
وكذلك في س����ياق قسم أيضًا: }ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد{
]ق: اآلي����ة1[، فه����و قس����ٌم بالق����رآن ومج����ده، الق����رآن 
كت����اٌب مجي����د، األم����ة إذا التزمت ب����ه، إذا اهتدت به 
في ش����ؤون حياتها، تكتس����ب المجد لنفسها؛ ألن كل 
هداي����ة هللا في القرآن الكريم هي هدايٌة تس����مو بنا، 
ترق����ى بنا، تكس����بنا الش����رف، ليس فيها ش����يٌء يحط 
المجتمع البش����ري، يسيء إليه، أو يس����بب له الهوان، 

أو ينزل به إلى الدناءة واالنحطاط.
الق����رآن الكري����م كل ما فيه من هداية هللا “س����بحانه 
وتعال����ى” رفع����ة، ع����زة، ش����رف، س����مو، وكذل����ك قوة، 
وبالتال����ي كل ما يتحقق به المجد لألمة، إذا س����ارت 
عليه، تكون أمًة مجيدًة، تكسب المجد لنفسها، أمًة 
تس����مو، وتزك����و، وتقوى، وتعظ����م، وتبتعد عن كل ما 
فيه االنحطاط، والدناءة، والسقوط، والضعة، وهذا 
من أهم ما تس����مو إليه وتتوق إليه النفس البش����رية 
الكريم����ة، التي بقي في����ه كرامة، فهي دائمًا تتوق إلى 
المج����د، وتترفع ع����ن الضعة، عن الس����قوط، والقرآن 
الكريم كفيٌل، لو اتبعته األمة اإلسالمية واهتدت به 
بشكٍل متكامل في مسيرة حياتها، أن يرقى بها ألن 
تسود بقية األمم، وأن تقود المجتمع البشري، تقوده 
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عل����ى نح����ٍو صحيح، بم����ا فيه الخير له، على أس����اٍس 
م����ن المب����ادئ والقيم اإللهية، التي تصل����ح بها الحياة، 
وتستقيم بها الحياة، ويسمو بها اإلنسان، ويزكو بها 
اإلنس����ان، فتحفظ لإلنس����ان كرامته اإلنسانية، ولكن 
ه����ذا أيضًا ال يقتص����ر فقط على األمة بش����كٍل كامل، 
أي مجتم����ع، أي أمٍة من داخل األمة تس����ير على هذا 

األساس ستكسب المجد لنفسها.

القرآن كتاب عزيز
مم����ا ورد من أوص����اف القرآن الكري����م: العزيز، }َوِإنَُّه 
َلِكَت����اٌب َعِزيٌز{]فصلت: من اآلي����ة41[، القرآن الكريم 
أيض����ًا هو من تجليات عزة هللا “س����بحانه وتعالى”، 
ه����و عزي����ٌز من حي����ث أنه ال يقبل ش����يئًا م����ن الباطل، 
ال يقب����ل االخت����الل ف����ي نظم����ه، وبالغت����ه، وحكمته، 
أحكم����ت آياته، فال مج����ال للخلل فيها أب����دًا، وعزيٌز 
ف����ي أن هللا حف����ظ نصه، وبقي س����ليمًا من االختراق 
ف����ي نص����ه، وعزيٌز أيض����ًا فيما يهدي إلي����ه، ليس فيه 
رؤى س����خيفة، أو أف����كار باطل����ة يتبناه����ا، هو يعرض 
أف����كار اآلخري����ن ويبطلها، يزهق باطله����م، يدحضها، 

يفندها، لكن هو عزيٌز.
أيض����ًا في أثره التربوي، ه����و يربي على العزة، يربي 
النف����س البش����رية عل����ى الع����زة، ويس����مو به����ا، يرب����ي 
المجتم����ع الذي يهتدي ب����ه على الع����زة، ويقدم أيضًا 
����ك به  م����ن الهداي����ة ما إن تمس����كت به األمة، أو تمسَّ
أي مجتم����ع م����ن هذه األم����ة؛ يعتز، ليس في����ه أفكار، 
أو ثقاف����ات، أو مفاهي����م، أو تعليم����ات، أو توجيهات، 
تس����بب لألمة اله����وان والذلة، على العكس، مش����كلة 
ا في القرآن الكريم  األمة حين ذلت: أنها ابتعدت عمَّ
م����ن هدايٍة تعتز بها لو س����ارت عليها، لو اتبعت ذلك 

الذي ورد في القرآن الكريم والتزمت به.
}َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز{، فهو عزيٌز في نفس����ه، عزيٌز في 
عطائ����ه، عزيٌز في ما يهدي إليه، وما يهدي إليه فيه 

العزة.
}اَل َيْأِتي����ِه اْلَباِط����ُل ِم����ْن َبْي����ِن َيَدْي����ِه َواَل ِم����ْن َخْلِف����ِه 
َتْنِزي����ٌل ِم����ْن َحِكي����ٍم َحِميٍد{]فصل����ت: اآلية42[، وهو 
تنزي����ٌل م����ن هللا الحكيم، ما يقدم����ه حكمة، ما يهدي 
إلي����ه حكمة، ما يدع����و إليه وفقًا لحكمته “س����بحانه 
وتعالى”، والحمي����د، م����ا يدعونا إليه، م����ا يوجهنا به 
فيه الحمد، فيه الشرف الكبير، ليس فيه ما يخجل 
اإلنسان، يحط من قيمته وكرامته اإلنسانية، يسيء 
إلى إنس����انيته، مثلما في كثير من اآلراء والثقافات 
والمفاهي����م الخاطئ����ة، فيه����ا م����ا يح����ط م����ن كرام����ة 
اإلنس����ان، من منزلته، يس����يء إليه، يكون له تأثيراته 

السيئة عليه، وعلى واقع المجتمع كمجتمع.

القرآن كتاب هداية للتي هي 
أقوم

والقرآن الكريم هو كتاب هداية، الوظيفة الرئيسية 
للقرآن الكريم الهداية، هللا قال، كما تلونا في بداية 
����ِذي ُأْنِزَل ِفي����ِه اْلُقْرآُن  المحاضرة: }َش����ْهُر َرَمَض����اَن الَّ
َناٍت ِمَن اْلُه����َدى َواْلُفْرَقاِن{، هداية،  ُه����ًدى لِلنَّاِس َوَبيِّ
َب����َع ِرْضَواَنُه ُس����ُبَل  ق����ال عنه: }َيْه����ِدي ِب����ِه اللَُّه َم����ِن اتَّ
����اَلِم{]المائدة: م����ن اآلية16[، قال عن����ه: }ِإنَّ َهَذا  السَّ
اْلُق����ْرآَن َيْهِدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم{]اإلس����راء: من اآلية9[، 
فم����ا يهدين����ا إليه الق����رآن الكريم، ه����و هدايٌة من هللا 
“س����بحانه وتعال����ى” لألقوم ف����ي كل ش����يء، لألرقى 
ف����ي كل ش����يء، لألنج����ح ف����ي كل ش����يء، لألفض����ل 
م مث����الً الرؤية  ف����ي كل ش����يء، فه����و ليس فقط يق����دِّ
ف����ي موض����وع  الصحيح����ة  الفك����رة  أو  الصحيح����ة، 
معي����ن، أو التعلي����م الصحيح تج����اه موقٍف معين، أو 
قضيٍة معينة؛ إنما أحس����ن، أحسن، وأفضل، وأرقى، 
وأس����مى، وخير ما يستقيم به األمر في ذلك، أفضل 
م����ا يس����تقيم ب����ه األم����ر في ذل����ك يقدم����ه لن����ا القرآن 
ا وعظيم����ًا، بحيث ال  الكري����م، يق����دم ش����يئًا راقيًا جدًّ
يس����تطيع بشٌر أن يقدم ما هو أرقى من ذلك، أفضل 
م����ن ذل����ك، أنجح م����ن ذلك، أحس����ن عاقبًة م����ن ذلك، 

أفضل أثرًا من ذلك، يقدم األرقى دائمًا.
ولهذا من الخسران الكبير على المسلمين أن يبحثوا 
ع����ن بدائل عن القرآن الكريم، وأحيانًا بغرور، بنظرة 
إكب����ار وإعجاب إلى تلك البدائل التي هي- في أغلب 
األحوال- ليس����ت فقط دون مس����توى م����ا يهدي إليه 
هللا ف����ي القرآن الكريم، وإنما ليس����ت ش����يئًا، ليس����ت 
ش����يئًا مفي����دًا، وال نافعًا، وال صالحًا، وال تس����تقيم به 

الحياة، يترتب عليه النتائج السيئة.
ولذل����ك عندما نتح����رك في مس����يرة حياتنا، نريد أن 
نق����ف موقفًا، الطريق����ة الصحيحة أن ننظ����ر ما الذي 
يهدي إليه هللا في القرآن الكريم، فنقف الموقف الذي 
يه����دي إليه، وب����كل ثقة، ب����كل اطمئنان، في مواقفنا 
نعتمد على القرآن الكريم، في والءاتنا لنعتمد على 
الق����رآن الكريم، في نظم ش����ؤون حياتنا في المجال 
االقتص����ادي لنعتم����د عل����ى الق����رآن الكري����م بثق����ة، ما 
ال����ذي يثنينا عن ذلك؟! ما ال����ذي يصرفنا عن ذلك؟! 
ما الذي يب����رر لنا أن نبحث عن بدائل تخالف القرآن 

الكريم، وتتناقض معه؟!
فعندم����ا نفهم أن القرآن الكريم كتاب هداية، لنعتمد 
علي����ه ف����ي كل مس����يرة حياتن����ا، ب����دءًا م����ن الجان����ب 
اإليماني، الجانب اإليماني الذي نحتاج إلى تنميته، 
يعتم����د في بداية األمر وف����ي أول شيء على معرفة 
هللا “سبحانه وتعالى”، نحن كعالٍم إسالمي تنقصنا 
المعرفة بالله، وكان لهذا آثار س����لبية علينا في مدى 
ثقتن����ا بالل����ه، اعتمادن����ا عل����ى هللا، حت����ى ف����ي عالقتنا 
بالق����رآن، والق����رآن يعال����ج لنا ه����ذه المش����كلة، القرآن 
الكريم في أهميته وأثره العظيم فيما يتعلق بمجال 
معرفة هللا أن هللا قال عنه: }َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى 
ًعا ِمْن َخْش����َيِة اللَِّه َوِتْلَك  َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِش����ًعا ُمَتَصدِّ
ُروَن{]الحش����ر:  ����اِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ اأْلَْمَث����اُل َنْضِرُبَه����ا لِلنَّ
اآلية21[، لو نزل القرآن على جبٍل واستوعبه، لخشع 
من خش����ية هللا إلى أرقى مستوى، لبلغ في معرفته 
بالل����ه، وبالتالي في خش����يته م����ن هللا، إلى درجة أن 
يتصدع، وأن يظهر عليه الخشوع، }َلَرَأْيَتُه{: يتجلى 
ويظهر في حاله إلى درجة التصدع من خش����ية هللا 
“س����بحانه وتعالى” فالقرآن الكريم كفيٌل في عطائه 
في ه����ذا المجال )ف����ي مجال معرفة هللا “س����بحانه 
وتعالى”( أن يرتق����ي بك في معرفتك، وبالتالي في 
إيمان����ك بالله، وثقتك بالله، وخش����يتك من هللا، إلى 
مس����توى عظيم، وال يماثل����ه شيٌء في ذلك، وهو من 
أه����م م����ا نعود فيه إل����ى القرآن، وما ينبغ����ي علينا أن 
نع����ود في����ه إل����ى القرآن الكري����م، وأن نرك����ز عليه في 

القرآن الكريم.

القرآن شفاء وتزكية للنفوس
كما أس����لفنا فيما يتعل����ق بأثر القرآن على المس����توى 
ُل ِم����َن اْلُقْرآِن  الترب����وي، هللا قال “جلَّ ش����أنه”: }َوُنَنزِّ
م����ن  لِْلُمْؤِمِنيَن{]اإلس����راء:  َوَرْحَم����ٌة  ِش����َفاٌء  ُه����َو  َم����ا 
اآلية82[، )َما ُهَو ِشَفاٌء(: ش����فاء للنفس البشرية مما 
قد تلوثت به، تدنس����ت به مما يتناقض مع فطرتها، 
مما يؤثر س����لبًا على فطرتها، القيم الخّيرة، الصفات 
الفضيل����ة  ف����ي مناب����ع  األخ����الق،  م����كارم  الحمي����دة، 
والخي����ر، مختلف أنواع الفضائل ه����ي موجودٌة في 
الفط����رة البش����رية، فط����ر هللا الن����اس عليه����ا، ولذل����ك 
اإلنس����ان يقر بهذه الحقيقة، يتبناها بشكٍل كبير في 
مس����يرة حيات����ه، حت����ى العناوي����ن تبق����ى عناوين عند 
الجميع، وإن لم تكن على مستوى المصداقية قائمًة 

لدى الكثير.
فاإلنس����ان بحاجة إلى القرآن الكريم على المس����توى 
التربوي، ه����و يرب����ي نفس����ية اإلنس����ان تربي����ًة راقي����ًة 
عظيم����ة، ويس����مو بها، ويحي����ي فيها وينم����ي فيها ما 
أودع����ه هللا ف����ي فطرته����ا من م����كارم األخ����الق، من 
الفضائل، من المعاني العظيمة التي ميزت اإلنس����ان، 
وأكس����بته الكرامة، وتعزز م����ن دوره، وتهيئ له أيضًا 
أن يندفع في مس����يرة حياته في األعمال الصالحة، 
ف����ي المواق����ف الصالح����ة، ف����ي االتج����اه الصحي����ح، 
العظيم����ة  تامة؛ ألن القي����م  بقناع����ة  كبي����رة،  برغب����ة 

وزكاء النفس يس����اعده على ذل����ك، فينطلق ملتزمًا، 
يمقت مساوئ األخالق، يكره الرذائل، نفسه عزيزة، 
نفس����ه كريمة، تترفع عن األشياء السيئة والمنحطة 
والدنيئة، تترفع عن الذلة والهوان والخزي، تنسجم 
مع ما فيه الخير، مع ما يحقق له كرامته اإلنسانية.

خ����الل  م����ن  للق����رآن  األساس����ية  المه����ام  م����ن 
اآلي����ة129[،  م����ن  الرس����ول: }َوُيَزكِّيِهْم{]البقرة: 
“صل����وات هللا عل����ى رس����ول هللا وعلى آل����ه” هو كان 
يزك����ي بالق����رآن، بهداي����ة الق����رآن، تعليم����ات هللا ف����ي 

القرآن.
من أهم ما نهتدي به في القرآن: تحديد المسؤوليات

من أه����م م����ا يج����ب أن نس����تفيده م����ن الق����رآن، وأن 
نهت����دي م����ن خالل الق����رآن الكريم إليه، ه����و: تحديد 
المس����ؤوليات  مس����لمة: أوالً  كأم����ٍة  مس����ؤولياتنا 
كمجتمع بش����ري، ما ه����و دورنا، لماذا اس����تخلفنا هللا 
ف����ي األرض، كيفية هذا االس����تخالف، وما يحقق لنا 
النج����اح في����ه ف����ي الدنيا واآلخ����رة، ف����ي عواقبه في 
اآلخ����رة، ثم عل����ى مس����توى مس����ؤولياتنا والتزاماتنا 
األخالقي����ة، والديني����ة، واإليماني����ة، الت����ي حددها هللا 
ف����ي القرآن الكريم؛ ألن البعض يرس����خ في أوس����اط 
الن����اس أننا أمة بال مس����ؤولية، لي����س لدينا التزامات 
وال مس����ؤوليات، أم����ة تبقى هكذا خاضع����ة، تقودها 
بقية األمم، تتدخل في شؤونها بقية األمم، تتحكم 
فيه����ا بقي����ة األمم، ليس له����ا هدف، ليس لها رس����الة، 
لي����س لها دور عالمي، وال دور حتى في واقع نفس����ها، 
وإنم����ا تبقى هك����ذا على ما هي عليه في هذا العصر، 
وهذه كارثة، هللا “س����بحانه وتعال����ى” يقول: }ُكْنُتْم 
ِباْلَمْع����ُروِف  َتْأُم����ُروَن  ����اِس  لِلنَّ ُأْخِرَج����ْت  ����ٍة  ُأمَّ َخْي����َر 
����ِه{]آل عم����ران:  َوَتْنَه����ْوَن َع����ِن اْلُمْنَك����ِر َوُتْؤِمُن����وَن ِباللَّ
م����ن اآلي����ة110[، وحت����ى بتفس����ير أن اآلي����ة تعن����ي ف����ي 
المقدمة وبشكٍل رئيسي أخيار هذه األمة وصفوتها، 
لك����ن على أس����اس أنهم يقودونها ويس����يرون بها في 
مسؤوليتها، يعني: مس����ؤولية ه����ي هذه المس����ؤولية 
ف����ي األس����اس، وإن كان ال����ذي يضطل����ع به����ذا ال����دور 
ف����ي الحرك����ة باألمة على أساس����ه أخيار ه����ذه األمة، 

وصفوتها، الصالحون منها.
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس{، لديكم مس����ؤولية،  }ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
فيها، }َتْأُم����ُروَن  تتحرك����ون  عالمي����ة  مس����ؤولية 
ِباْلَمْعُروِف{، هذه رس����التكم، المعروف الذي يحاَرب، 
المع����روف ف����ي كل المج����االت، ال����ذي ُيغّي����ب، ويحل 
ب����دالً عنه المنك����ر وأهل المنكر، }َوَتْنَه����ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 

َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه{.
مس����يرة إيمانية، فيها مس����ؤولية عالمية، مس����ؤولية 
ٌة  كبي����رة، ب����دءًا من داخ����ل األمة، }َوْلَتُك����ْن ِمْنُك����ْم ُأمَّ
َيْدُع����وَن ِإَل����ى اْلَخْي����ِر َوَيْأُم����ُروَن ِباْلَمْع����ُروِف َوَيْنَهْوَن 
َع����ِن اْلُمْنَك����ِر َوُأوَلِئ����َك ُه����ُم اْلُمْفِلُح����وَن{]آل عم����ران: 
َه����ا الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَت����دَّ ِمْنُكْم َعْن  اآلية104[، }َي����ا َأيُّ
وَن����ُه  ُه����ْم َوُيِحبُّ ����ُه ِبَق����ْوٍم ُيِحبُّ ِديِن����ِه َفَس����ْوَف َيْأِت����ي اللَّ
ٍة َعَل����ى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن  ����ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ َأِذلَّ
����ِه َواَل َيَخاُف����وَن َلْوَمَة اَلِئ����ٍم َذلَِك َفْضُل  ِفي َس����ِبيِل اللَّ
����ُه َواِس����ٌع َعِليٌم{]المائدة:  ����ِه ُيْؤِتيِه َمْن َيَش����اُء َواللَّ اللَّ
اآلي����ة54[، فنح����ن أم����ة لديه����ا مس����ؤوليات، ليس����ت 
المسألة أن نبقى في قرانا ومساجدنا وبيوتنا، ومن 
منزلك إلى مس����جدك، وليس لك ُدخل في أي شيء، 
وأن����ت منعزل عن واقع ه����ذه الحياة، وما يجري في 
ه����ذه الحي����اة، وم����ا يح����دث في واق����ع ه����ذه الحياة، 
أن����ت كمنت����ٍم لإلس����الم مكلف ب����أن تكون ضم����ن أمة 
تح����ارب الظل����م، تحارب الفس����اد، تح����ارب الطغيان، 
تتص����دى للمنك����ر، تتص����دى للش����ر واألش����رار، تصل����ح 
ف����ي أرض هللا، تصلح عباد هللا، مس����ؤولية جماعية 
ومس����ؤولية مهمة، والقرآن يهدينا إلى مس����ؤولياتنا، 
ا يترتب عليها، وعن  فنا بها، يؤكد لنا عليها، وعمَّ يعرِّ
خط����ورة اإلخ����الل بها، ويهدينا إلى م����ا يبنينا لنكون 
في مس����توى النه����وض بهذه المس����ؤوليات، ما يبنينا 
معرفي����ًا، ثقافي����ًا، تربوي����ًا، م����ا يبنينا على المس����توى 
العمل����ي، م����ا يبنين����ا عل����ى المس����توى العمل����ي، كي����ف 
نتحرك للنهوض بهذه المس����ؤولية، ونقتدي برس����ول 
هللا “صل����وات هللا علي����ه وعل����ى آل����ه” ف����ي طريقته، 

وفي مس����يرته، وفي حركته بالرس����الة اإللهية، وفي 
بناء األمة.

من أهم ما نهتدي به في القرآن: 
الوعي عن األعداء والمخاطر

م���ن أه���م ما نهت���دي به ف���ي الق���رآن الكريم– وخس���رت 
بت���ه- الهداي���ة ف���ي مج���ال الوعي  األم���ة كثيرًا؛ ألنها غيَّ
ع���ن األع���داء، وع���ن التحديات، وع���ن المخاط���ر، وهذا 
مم���ا حصل في���ه جهٌل رهيب، وغباٌء كبي���ر، وانحرافات 
كارثي���ة، وسياس���ات خاطئ���ة للغاي���ة، إل���ى ح���د كارثي، 
أوق���ع األمة ف���ي مآزق، وه���وى بها إلى األس���فل، ومكَّن 
���دت األمة بس���ببه خس���ائر رهيبة  أعداءه���ا منه���ا، وتكبَّ
للغاي���ة، فق���دت الوع���ي عن األع���داء، من ه���م األعداء؟ 
القرآن يحدد لك من هو العدو، وهذا من أهم ما تحتاج 
إلي���ه األمة؛ ألن هن���اك عملي���ة تضليل كبي���رة في داخل 
ن هو العدو، ومن هو الصديق، من هو العدو؟  األم���ة عمَّ
الق���رآن يحدد ل���ك من هم أع���داؤك كمس���لم، ولماذا هم 
أع���داؤك، وعل���ى أي أس���اس، ما ه���ي حقيقة مش���كلتك 
معه���م، ومش���كلتهم مع���ك، حدي���ث واس���ع ف���ي الق���رآن 
ا يبني األمة للتصدي لمخاطر  الكريم، وحديث واسع عمَّ
األع���داء، حديث عن طبيعة نش���اط األعداء، طريقتهم 
في اس���تهداف األمة، األس���لوب الصحي���ح لمواجهتهم، 
ا فيه ما  مج���االت المواجه���ة معهم، حدي���ٌث واس���ٌع جدًّ
يكف���ي ويفي لدرء األخطار عن هذه األمة، ولتكون في 
منعة من أعدائها، وعزة، وعلى قاعدٍة مهمة أوردها هللا 
في القرآن الكريم، هي قوله “س���بحانه وتعالى”: }َواللَُّه 
َأْعَل���ُم ِبأَْعَداِئُكْم{]النس���اء: م���ن اآلية45[، أعل���م بهم من 
هم، أعلم بهم كي���ف هم، أعلم بهم ماذا يفعلون، ما هي 
سياساتهم، ما هي أساليبهم، أعلم بهم كيف هو مستوى 
خطورته���م عليكم، أعل���م بهم م���ا ه���ي نق���اط الضع���ف 
لديه���م، ما ه���و األس���لوب الصحيح ف���ي مواجهتهم، ما 
هي السياس���ات الحكيمة والراشدة والمثمرة والمفيدة 
وهكذا، )َأْعَلُم ِبأَْعَداِئُكْم( دائرة واسعة تشمل  تجاههم… 

كل ما يتعلق بالعدو، وما يتعلق بنا تجاه العدو.

القرآن ميّسر لمن تأمل وتدبر
وم���ع كل مزاي���اه العظيم���ة الت���ي هذا ج���زٌء يس���يٌر منها، 
���ره هللا للذكر، عندما نتلو  مزاياه أكب���ر وأعظم، فقد يسَّ
القرآن الكريم بتدبر، بتأمل؛ نس���تفيد، بدايًة مما يقدِّمه 
ا، وبشكٍل بديهٍي وسريع، من اللحظة  بشكٍل واضٍح جدًّ
ْكِر َفَهْل ِمْن  ْرَنا اْلُقْرآَن لِلذِّ األولى، بأدنى تأمل، }َوَلَقْد َيسَّ
ِكٍر{]القم���ر: اآلي���ة17[؛ إنم���ا كي���ف نلتفت إل���ى واقعنا  ُمدَّ
م واقعنا على هذا األس���اس،  ونح���ن نتأمل القرآن، ونقيِّ
هدايت���ه واس���عة، }َوَلَقْد َضَرْبَن���ا لِلنَّاِس ِفي َه���َذا اْلُقْرآِن 
ِم���ْن ُكلِّ َمَثٍل{]ال���روم: م���ن اآلي���ة58[، وال يتحقق لألمة 
أن تصل���ح واقعه���ا، إالَّ إذا تمس���كت ب���ه، واهت���دت ب���ه، 
ُكوَن ِباْلِكَتاِب  وسارت على أس���اس هديه، }َوالَِّذيَن ُيَمسِّ
اَلَة ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن{]األعراف:  َوَأَقاُم���وا الصَّ
اآلي���ة170[، طري���ق اإلص���الح للنف���س، طري���ق اإلصالح 
لواقع المجتمع، طريق اإلصالح في حالة األمة، لكل ما 
ب في داخل هذه األم���ة، هو عن طريق القرآن  ق���د تخرَّ

الكريم، والتمسك به، واالهتداء به.
الحدي���ث عن القرآن الكريم يمكن أن يطول كثيرًا، لكن 
بثقافت���ه،  االهتم���ام  خ���الل  م���ن  الت���الوة،  خ���الل  م���ن 
اإلنس���ان يس���تفيد أكثر وأكثر، وتتعزز عالقت���ه بالقرآن 
أكث���ر وأكثر، واأله���م م���ن كل ذلك: م���ا يمنحك هللا من 
خ���الل إقبال���ك إل���ى القرآن م���ن االهت���داء ب���ه، واألنس 
به، واالس���تيعاب- ول���و إلى حٍد ما- لعظم���ة هذا الكتاب 

وأهميته.
نكتفي بهذا المقدار…

اكم لما  قن���ا وإيَّ ونس���أل هللا “س���بحانه وتعال���ى” أن يوفِّ
يرضي���ه عن���ا، وأن يهدين���ا بكتابه، وأن يرحم ش���هداءنا 
ج عن أسرانا، وأن  األبرار، وأن يش���في جرحانا، وأن يفرِّ
ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء، ونسأله أن يتقبل منا 

ومنكم الصيام، والقيام، وصالح األعمال.
�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ َوالسَّ
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ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ

الحم���ُد لل���ه َربِّ العالمين، وَأش���َه�ُد أن ال إلَه إالَّ 
هللُا المل���ُك الح���قُّ الُمبي���ن، وأش���َهُد أنَّ س���يَدنا 

��دًا عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين. ُمَحمَّ
��د، وباِرْك  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ
�����د، كم���ا َصلَّْيَت  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ عل���ى ُمَحمَّ
إبراهي���َم  آِل  إبراهي���َم وعل���ى  وباَرْك���َت عل���ى 
إن���ك حمي���ٌد مجي���ٌد، وارَض الله���م برضاك عن 
أصحابه األخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك 

الصالحين والمجاهدين.
ها اإلخوة واألخوات أيُّ

�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ
���ل من���ا، إن���ك أنت الس���ميع  الله���م اهدن���ا، وتقبَّ

العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
من ضمن اآليات المباركة التي أتت في س���ياق 
الحديث ع���ن فريض���ة صي���ام ش���هر رمض���ان- 
اآلي���ات المباركة في س���ورة البق���رة- أتى قول 
هللا “س���بحانه وتعال���ى”: }َوِإَذا َس���أََلَك ِعَباِدي 
اِع ِإَذا َدَعاِن  ِّي َفِإنِّي َقِري���ٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ َعن
َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن{

]البقرة: اآلية186[.
الدع���اء ف���ي الحال���ة اإليماني���ة هو م���ن لوازم 
ر به اإلنسان المؤمن عن  اإليمان، وجزٌء مما يعبِّ
ر عن إيمانك بالله “سبحانه  إيمانه، فالدعاء يعبِّ
وتعالى” أنه الحي القيوم، أنه المدبر لش���أنك، 
وشؤون السماوات واألرض، وشؤون الخالئق 
الكريم، أنه أرح���م  أجمعين، أنه الرحي���م 
الدعاء، أنه المنع���م  الراحمين، أنه س���ميع 
المتفضل، أنه الم���الذ والملجأ، الذي تلجأ إليه، 
وتلوذ به، وتفر إليه من كل هموم هذه الحياة، 

ومن كل التحديات والمخاطر فيها.
���ر ويدل على تذكُّرك  وم���ن جانٍب آخر، هو يعبِّ
لله “س���بحانه وتعال���ى”، أن���ك ذاك���ٌر له، لس���ت 
غاف���الً عن���ه، لس���ت ناس���يًا ل���ه، الحال���ة البديلة 
ع���ن الدعاء لله “س���بحانه وتعالى”، هي: حالة 
النس���يان لله، وااللتجاء إلى غير هللا “سبحانه 
وتعالى”؛ ألن اإلنس���ان هو عبٌد ضعيٌف مفتقٌر 
دائم���ًا، يحتاج إلى العون، يحتاج إلى الرعاية، 
يك���ون  ���ا أن  هو إمَّ المس���اعدة،  إل���ى  يحت���اج 
هًا إلى هللا “س���بحانه وتعالى”، وإالَّ كان  متوجِّ
البديل أن يتوجه إلى غير هللا، إلى أمثاله من 
العبيد الضعف���اء المحتاجين، الفقراء إلى هللا 

“سبحانه وتعالى”.
ر عن رجائك كإنساٍن مؤمن، أنك  وهو أيضًا يعبِّ
ترج���و هللا، ترج���و رحمته، ترج���و فضله، تثق 
اٌب إليه،  ب���ه، تتوكل عليه، أنك منيٌب إلي���ه، توَّ
���اٌع دائمًا في كل المهم���ات والملمات، وفي  رجَّ
كل األح���وال والظ���روف، إل���ى رحمت���ه وكرمه 
وفضل���ه، فالدع���اء موقع���ه م���ن اإليم���ان ه���ذا 
ا، والذي ال بدَّ منه في الحالة  الموقع المهم جدًّ

اإليمانية.
بالدعاء تعبر عن عمق عالقتك مع هللا سبحانه
ف���ي إط���ار الحدي���ث عن صي���ام ش���هر رمضان 
س���ورة  م���ن  المبارك���ة  اآلي���ات  ف���ي  المب���ارك 

البقرة، أت���ت هذه اآلية المبارك���ة، بهذا التعبير 
���ر عن رحمة هللا “س���بحانه  الرقي���ق، ال���ذي يعبِّ
وتعالى”، وعن كرمه، وعن فضله، }َوِإَذا َسأََلَك 
اِع  ِّ���ي َفِإنِّي َقِري���ٌب ُأِجيُب َدْع���َوَة الدَّ ِعَب���اِدي َعن
ِإَذا َدَعاِن{، هللا “س���بحانه وتعالى” هو القريب 
م���ن عب���اده، يعل���م ب���كل أحواله���م وظروفهم، 
ويس���مع دعاءهم ونداءه���م، َيْذُكر م���ن َذَكَره، 
وَيْش���ُكر من َش���َكَره، وه���و “س���بحانه وتعالى” 
يس���مع الدعاء، ويجيب الدعاء، }ُأِجيُب َدْعَوَة 
���ر لعباده مسألة الدعاء،  اِع ِإَذا َدَعاِن{، وَيسَّ الدَّ
دًة في وس���ائلها، وليست  فليس���ت مس���ألًة معقَّ
ر  مسألًة ترتبط بأش���خاص محددين فقط، َيسَّ
المس���ألة إل���ى ه���ذا المس���توى: }ُأِجيُب َدْع���َوَة 
اِع ِإَذا َدَعاِن{، فهو يجيب كل من دعاه إذا  ال���دَّ
دعاه، وفق حكمته ورحمته “سبحانه وتعالى” 
وتدبيره، وهو الح���ي القيوم، ووفق ما يتعلق 
أيضًا بأحوال الداعي إذا دعا، وهو ما نتحدث 
عن بعٍض منه على نحٍو مختصٍر إن شاء هللا.
في مس���ألة الدعاء، الدعاء حال���ٌة مطلوبٌة من 
اإلنسان في كل األحوال؛ ألنها– كما قلنا- جزٌء 
م���ن إيمان���ه، وم���ن التزامات���ه اإليماني���ة، ومن 
���ر عن عم���ق عالقته  اهتمامات���ه اإليماني���ة، تعبِّ
بالل���ه “س���بحانه وتعالى”، فهي حال���ٌة مطلوبٌة 
في العسر واليسر، وفي الشدة والرخاء، وفي 
مختل���ف الح���االت، وف���ي مختل���ف الظ���روف، 
وف���ي مختلف األوق���ات، فاإلنس���ان المؤمن ال 
يغفل عن هللا بشكٍل مستمر، ال يبقى في حالٍة 
من الغفلة والنسيان واإلعراض، وينكفئ على 
نفس���ه ف���ي هموم���ه، في مش���اكل حيات���ه، في 
آمال���ه ورغباته، في متطلبات حياته، كل شيٍء 

ف���ي واقع حياته يش���ده إلى هللا، حالة اليس���ر 
تش���ده إل���ى هللا، وحال���ة العس���ر كذل���ك، حال���ة 
الرخاء تش���ده إل���ى هللا، وحالة الش���دة كذلك، 
االهتمام���ات التي لدي���ه المتعلقة بإيمانه ودينه 
ومستقبله في آخرته تشده إلى هللا “سبحانه 
وتعال���ى”، وظروف وش���ؤون حياته هذه، بكل 
ما فيها من هموم ومش���اكل ومعاناة، وبكل ما 
فيها من يس���ٍر وخيٍر، تشده إلى هللا “سبحانه 
وتعالى”، فهو ذلك الذي يلتجئ إلى هللا دومًا، 
ويتوج���ه إلي���ه بالدع���اء في كل الح���االت، كل 
ش���يٍء يش���ده إل���ى هللا، يدفعه إل���ى الدعاء لله 

“سبحانه وتعالى”.
البرنام���ج العب���ادي ف���ي الذكر والصالة يش���ده 
وتعالى”، األوق���ات  “س���بحانه  هللا  إل���ى 
المبارك���ة، األوق���ات المميزة، الت���ي تعتبر فرص 
االس���تجابة فيه���ا أكثر، من أه���م األوقات عند 
يقتن���ص  أن  يح���اول  الت���ي  المؤم���ن  اإلنس���ان 
الفرص���ة فيه���ا، وأالَّ تفوته الفرص���ة فيها، فهو 
أيض���ًا يبح���ث عن تل���ك األوق���ات، وه���و أيضًا 
يحرص عليها، يحرص على المناس���بات، على 
األعمال؛ ألن هناك من األوقات، ومن األعمال، 
ومن الحاالت، ما تكون فرصة االستجابة فيها 
للدع���اء أكثر، فهو يحرص عل���ى تلك األوقات 
المميزة، ومنها: ش���هر  الح���االت  الممي���زة، 
رمضان، ومنها: ليل���ة الق���در أيض���ًا ف���ي داخل 
ف���ي  األواخ���ر  رمضان، ومنها: العش���ر  ش���هر 
ش���هر رمضان، ومنها: األوق���ات المبارك���ة على 
آخ���ر  أوق���ات  الس���حر،  الدوام، مثل: أوق���ات 
الليل، مثل: عق���ب الصل���وات… أوقات متعددة 
تعط���ى فيه���ا لإلنس���ان فرص���ة أن يدع���و هللا 

“س���بحانه وتعالى”، وأن يحظى باالس���تجابة 
من هللا “سبحانه وتعالى”.

ففي اآلية المباركة يأتي الحث والترغيب في 
الدعاء، ما أكرم هللا! ما أعظم رحمته وفضله! 
ه���و ال���ذي يدعون���ا أن ندعوه، هو ال���ذي يحثنا 
على أن ندعوه، هو الذي يرغِّبنا في أن ندعوه، 
ويعدن���ا باالس���تجابة، ويرش���دنا إل���ى أس���باب 
ل  رن���ا من العوائ���ق التي تمثِّ االس���تجابة، ويحذِّ
مشكلًة لنا وعائقًا في أن نحظى باالستجابة.

م هذا العرض  ف���ي هذه اآلية المبارك���ة هو يقدِّ
وتعالى”، يعرض���ه  “س���بحانه  من���ه  المب���ارك 
بن���ا، هل نريد  علين���ا، ينادين���ا، ويدعون���ا، ويرغِّ
أكث���ر من ذلك؟! إلى درج���ة أن يعد هذا الوعد 
اِع ِإَذا َدَعاِن{،  باالس���تجابة: }ُأِجيُب َدْعَوَة ال���دَّ
وهللا يري���د م���ن كل عب���اده أن يدع���وه، وليس 
فق���ط أن يتص���وروا أنَّ ه���ذه المس���ألة خاص���ٌة 
بم���ن بلغ���وا منته���ى الص���الح منه���م، أو بلغ���وا 
أعلى مستويات اإليمان منهم، الكل عليهم أن 
يتوجهوا إلى هللا “س���بحانه وتعالى” بالدعاء، 
وأن يحرصوا- في نفس الوقت- على أس���باب 

االستجابة.

الدعــــاء .. معناه.. 
أهميته.. أسباب 

االستجابة وموانعها
“ج���لَّ  ق���ال  المبارك���ة  اآلي���ة  آخ���ر  ف���ي 
شأنه”: }َفْلَيْس���َتِجيُبوا لِ���ي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم 
َيْرُشُدوَن{، إذا أردنا أن يستجيب هللا دعاءنا، 
ووفق حكمته، وتحت سقف حكمته، وبمقتضى 
وتعالى”؛ ألنه الح���ي،  “س���بحانه  يدبِّ���ره  م���ا 
القيوم، الرحيم، عالم الغيب والشهادة، األعلم 
بمصلحتنا منا، األعلم بما فيه الخير لنا حتى منا، 
إذا أردنا أن نعرف أسباب االستجابة، فلنلحظ 
قوله تعالى: }َفْلَيْس���َتِجيُبوا لِي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي{، 
فلنس���تجب لل���ه “س���بحانه وتعال���ى”، ولنؤمن 
بالل���ه “س���بحانه وتعال���ى” إيمانًا ثمرت���ه الثقة 
بالل���ه، التوكل عل���ى هللا، الرج���اء الصادق في 
هللا “س���بحانه وتعال���ى”، ه���ذا اإليم���ان وهذه 
االس���تجابة هي م���ا ينقصنا كثي���رًا في واقعنا، 
���ر علينا، إلى درجة أن يتس���اءل  وه���ي م���ا يؤثِّ
اإلنس���ان: ]لماذا أدع���و ف���ال يس���تجاب لي في 
أكث���ر األم���ور؟[، هناك نق���ٌص كبير في مس���ألة 
االستجابة، االستجابة الجزئية التي هي الحالة 
الغالب���ة الس���ائدة في مجتمعنا اإلس���المي، في 
واقعنا بش���كٍل عام، مع إهمال ألشياء أساسية 
ال تحصل االس���تجابة فيها م���ن جانب الناس، 
م���ن جانب مجتمعنا اإلس���المي، من جانبنا لله 
“س���بحانه وتعال���ى”، هي تمثل مش���كلًة كبيرًة 

علينا.
المطلوب في االس���تجابة أن تكون اس���تجابًة 
ش���املة، أن نس���تجيب لله “س���بحانه وتعالى” 
ف���ي مختلف التزاماتن���ا اإليمانية: في الجانب 
الس���لوكي، في الجانب األخالقي، في الجانب 
الروح���ي والعب���ادي، ف���ي جانب المس���ؤوليات 
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الت���ي حددها هللا لنا، ورس���مها لنا… في مختلف 
الجوان���ب، أن نتجه، أن يكون هذا هو التوجه 
األس���اس نحو االستجابة الش���املة، مع التوبة 
واإلنابة إلى هللا عند الزلل، عند التقصير، عند 
التفري���ط في ش���يٍء ما، والرج���وع العملي إلى 

هللا “سبحانه وتعالى”.
االس���تجابة  التوجه نح���و  يك���ون  عندم���ا 
الكلية، الش���املة، المتكامل���ة، حال���ة قائمة في 
إل���ى تالف���ي أي  نب���ادر  واقعن���ا، ونس���عى ألن 
تقصي���ر، وأن نرجع إلى هللا عند كل زلل، فالله 
ه���و أرحم الراحمي���ن، هو أك���رم األكرمين، هو 
ذو الفضل الواس���ع العظيم، هو الذي ال يخلف 
وع���ده أب���دًا، ال يخلف هللا وع���ده، والذي يفي 
ا، م���ن  بم���ا وع���د ب���ه، وه���ذه مس���ألة مهمة جدًّ
ضمن االس���تجابة أن نستجيب لله في الدعاء 
نفس���ه، أن نتوج���ه إل���ى هللا بالدعاء؛ ألن هذا 

هنا إليه. بنا فيه، ووجَّ مما أمرنا به، ورغَّ
أيضًا من ضمن االس���تجابة الكاملة والشاملة: 
االس���تجابة أيضًا في األسباب العملية، يرتبط 
بالدعاء األس���باب العملية، لي���س الدعاء بديالً 
عن العمل، الدعاء في الحالة اإليمانية مرتبٌط 
بالعمل، مبنٌي على أس���اس االنطالق���ة العملية، 
واالستجابة العملية، مثالً: ال يمكن بأن نكتفي 
بالدعاء بأن ينصرنا هللا على أعدائنا فحسب، 
ونتنصل عن مس���ؤولياتنا العملي���ة التي ترتبط 
بالنص���ر، فالله تعال���ى يقول: }ِإْن َتْنُص���ُروا اللََّه 
َيْنُصْرُكْم{]محمد: م���ن اآلية7[، }اْنِفُروا ِخَفاًفا 
َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبأَْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل 
وا َلُه���ْم َما  اللَِّه{]التوب���ة: م���ن اآلية41[، }َوَأِع���دُّ
ٍة{]األنفال: من اآلية60[، }َواَل  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
َتَناَزُع���وا َفَتْفَش���ُلوا َوَتْذَه���َب ِريُحُكْم{]األنفال: 
تعليم���ات  تأت���ي  وهك���ذا  اآلي���ة46[…  م���ن 
وتوجيهات كثيرة ترتبط بهذه المسألة، فنأتي 
في حالة االس���تجابة الكامل���ة إلى األخذ بهذه 
األسباب العملية، وندعو هللا، ندعوه بأن ينص
رنا، }َواْنُصْرَنا{، }َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا 
ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَن���ا َعَلى اْلَقْوِم  ِف���ي َأْمِرَن���ا َوَثبِّ
اْلَكاِفِري���َن{]آل عم���ران: من اآلي���ة147[، ندعوه 
“سبحانه وتعالى” من ميدان العمل، في إطار 

األخذ باألسباب العملية.
في مس���ألة الرزق: }َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا 
ِم���ْن ِرْزِقِه{]الملك: م���ن اآلية15[، }َواْبَتُغوا ِمْن 
َج���اِل  َفْض���ِل اللَِّه{]الجمع���ة: م���ن اآلية10[، }لِلرِّ
ا اْكَتَسُبوا{]النس���اء: م���ن اآلية32[،  َنِصي���ٌب ِممَّ
األخذ باألسباب العملية، ومع األسباب العملية 

يأتي الدعاء أيضًا.
ففي إطار الفرص المميزة الس���تجابة الدعاء، 
يأتي ش���هر رمضان المب���ارك، وتأتي هذه اآلية 
المبارك���ة، الت���ي تلفت نظرنا إلى ه���ذه الفرصة، 
وإلى أهمية المس���ألة بش���كٍل ع���ام، ويأتي في 
آخره���ا قول���ه تعالى: }َلَعلَُّه���ْم َيْرُش���ُدوَن{، وما 
أحوجنا إلى الرش���د! ما أحوجنا إلى أن نهتدي 
إل���ى الخي���ر ف���ي ش���ؤون دينن���ا ودنيان���ا، ف���ي 
ش���ؤون دنيان���ا وآخرتن���ا! م���ا أكثر م���ا يتخبط 
في���ه الن���اس، وه���م يس���عون وراء الخي���ر، كل 

إنس���ان يريد الخير لنفسه، اإلنسان هو مفطوٌر 
عل���ى ذلك، يريد الخير لنفس���ه، ولك���ن ما أكثر 
الوس���ائل، واألعمال، والتصرف���ات، التي تصدر 
م���ن اإلنس���ان، ويري���د أن تكون وس���يلًة يصل 
به���ا إل���ى خي���ٍر لنفس���ه، أو يحق���ق به���ا خي���رًا 
لنفس���ه، ف���ال يصل، بل ينت���ج عن الكثي���ر منها 
النتائج الس���يئة، المعاكس���ة، يعمل عمالً معينًا، 
ينطلق على أس���اس رؤية معينة، فكرة معينة، 
وهي في عواقبها س���يئٌة علي���ه، ال توصله إلى 
الخير، االهت���داء إلى الخي���ر يحتاج إلى فكرة 
س���ليمة، هللا  رؤي���ة  عل���ى  يعتم���د  صحيح���ة، 
“س���بحانه وتعالى” إذا استجبنا له، إذا انطلقنا 
وف���ق هدي���ه، تعليماته، توجيهات���ه، هو األعلم 
بالخي���ر لن���ا، وهو مص���در كل الخير “س���بحانه 
وتعال���ى”، بي���ده الخي���ر، وه���و عل���ى كل شيٍء 
قدي���ر، فلك���ي نرش���د، فلكي نهت���دي للخير في 
مس���اعينا، ف���ي أعمالنا، ف���ي اهتماماتن���ا، فيما 
نطلبه ونس���عى إليه، نحتاج إلى هللا “سبحانه 
وتعال���ى”، إلى هديه، ونس���تجيب ل���ه، ونؤمن 
ب���ه، وهذا ما يوصلنا إل���ى الخير كله في الدنيا 

واآلخرة.

استجابة الدعاء يرتبط بها 
التدبير والحكمة اإللهية

اس���تجابة الدع���اء أيض���ًا يرتب���ط به���ا التدبي���ر 
اإلله���ي، وليس���ت مس���ألًة متروك���ًة إل���ى مزاج 
اإلنسان، إلى سقفه وس���قف رغباته، وأهوائه، 
وآمال���ه التي قد ال تكون منضبطًة بالحكمة، وال 
وفق تدبير هللا العام الحكيم، اإلنس���ان أحيانًا 
ينطلق من منطلق رغباته، وأهوائه، والتي هي 
مزاجيٌة إلى حٍد كبير، وال يلتفت ال إلى واقعه 
العملي من جهة، وال إلى واقع الحياة من جهٍة 

أخرى.
}َق���ْد َجَعَل اللَُّه لِ���ُكلِّ َش���ْيٍء َقْدًرا{]الطالق: من 
���رٌة  اآلي���ة3[، أم���ور الك���ون، أم���ور الحي���اة ُمَدبَّ
بتدبي���ر هللا الح���ي القي���وم الحكي���م، وهن���اك 
األسباب والنتائج، والسنن التي رسمها هللا في 
شؤون هذه الحياة، ال يمكن لإلنسان، ال يمكن 
ل���ه ه���و وف���ق رغبات���ه أن يخترق هذه الس���نن 
م هللا واقع الحياة على أساس���ها، ولكن  التي نظَّ
ا، مس���احٌة هي  تبق���ى هناك مس���احة مهمٌة جدًّ
الكفيل���ة باالنتقال بك إلى الخي���ر، إلى الفالح، 
ه���ي الكفيل���ة بالنقل���ة ب���ك إلى س���احة الرحمة 
اإللهية، اإلنسان يدعو هللا، ويكون واثقًا بالله، 
ومقتنعًا بأن هللا هو الحكيم، هو المدبر لشؤون 
الس���ماوات واألرض، ه���و األعل���م بمصلحت���ه، 
فاإلنس���ان أحيانًا يطلب شيئًا من هللا بإلحاح، 
وبعض األش���ياء قد ال تكون مناس���بًة لإلنسان 
ف���ي عل���م هللا “س���بحانه وتعالى”، ق���د يترتب 
عليها ما يؤثر على اإلنسان في حياته، أو في 
دينه، فيكون من رحمة هللا “سبحانه وتعالى” 
أالَّ يس���تجيب لك في ذل���ك، وأن يبدلك  خيرًا 
من���ه، ويعطي���ك مكاف���أًة ورحم���ًة وتفضالً منه 
في مقابل دعائك، التجائك، طلبك، ما هو خيٌر 

لك.

األنبياء وأهم ما يركزون 
عليه في الدعاء

ف���ي الق���رآن الكري���م عندم���ا نع���ود إل���ى أنبياء 
هللا- والق���رآن الكري���م يتح���دث ع���ن دعائه���م- 
نج���د مختل���ف األدعي���ة، أن���واع األدعي���ة، التي 
تتعل���ق بجوانب كثي���رة، بش���ؤوٍن متعددة من 
م���ة ما  ظروفه���م وش���ؤونهم، ونج���د ف���ي مقدِّ
ه���و:  م���ن هللا “س���بحانه وتعال���ى”  يطلبون���ه 
المغفرة، وه���ذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما 
نطلب���ه م���ن هللا، ومن أه���م ما نطلب���ه من هللا، 
ه���و المغفرة، نح���ن بحاج���ة إل���ى المغف���رة، ال 
ش���يء يضرنا كذنوبن���ا، كمعاصين���ا، كتقصيرنا، 
كتفريطنا، ال شيء يس���بب لنا أن نخسر الكثير 
الكثي���ر من رعاية هللا، م���ن رحمته، من فضله، 
مث���ل المعاصي والذنوب، والتفريط والتقصير، 
ولذلك يأت���ي الطلب بالمغفرة من واقع الوعي 
به���ذه الحقيق���ة، ومن واق���ع الوع���ي بخطورة 
الذن���وب والمعاص���ي عل���ى مس���تقبل اإلنس���ان 
األب���دي الدائ���م، الكبي���ر والمه���م والعظي���م في 

اآلخرة.
فنج���د في دع���اء أنبياء هللا: ن���وح، وإبراهيم، 
وكذل���ك يعق���وب، داوود، وس���ليمان، وموسى، 
وعيسى، وزكريا… أنبياء كثر نجد في أدعيتهم 
في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة، 

على جوانب مهمة يحتاج إليها اإلنسان.
أيض���ًا ف���ي أدعي���ة نب���ي هللا ن���وح، م���ع الدع���اء 
بالمغفرة، الدعاء بالنصر، بعد جهٍد عملٍي كبير، 
تسعمائة وخمسين سنة من الصبر، من العمل، 
من الجهد، م���ن المثابرة، ويأتي الدعاء بطلب 

النصر.
إبراهيم “عليه الس���الم”، أدعية متنوعة، منها 
طل���ب المغفرة، منه���ا أدعية بالذري���ة المباركة 

بة. والطيِّ
يعق���وب “عليه الس���الم” في محنت���ه الكبيرة، 
كي���ف كان دائ���م الرجوع إل���ى هللا: }َق���اَل ِإنََّما 
ِّ���ي َوُحْزِن���ي ِإَل���ى اللَِّه{]يوس���ف: م���ن  َأْش���ُكو َبث
اآلي���ة86[، عانى من الحزن الش���ديد، والمحنة 
هللا  إل���ى  ش���كواه  وب���ثَّ  فصب���ر،  الش���ديدة، 
“س���بحانه وتعال���ى”، والتجأ إل���ى هللا بالدعاء 
على طول تلك المحنة التي اس���تمرت لسنواٍت 
ج هللا عنه حزنه، وكشف غمه. طويلة؛ حتى فرَّ

أي���وب “عليه الس���الم” في معانات���ه الصحية، 
الت���ي صبر فيه���ا لده���ٍر طويل، ووق���ٍت طويل، 
والتج���أ إلى هللا “س���بحانه وتعال���ى” بالدعاء، 

ج هللا عنه. حتى فرَّ
زكريا “عليه الس���الم”- كله���م هؤالء من أنبياء 
هللا- عندما التجأ إلى هللا في أن يرزقه الذرية 
الطيب���ة، حتى في وقٍت متأخر، فالتجأ إلى هللا 

“سبحانه وتعالى”، واستجاب هللا دعاءه.
ونج���د ف���ي دعائه���م االلتج���اء إل���ى هللا م���ن 
التج���اًء  هللا  إل���ى  قلوبهم، التج���اًء  أعم���اق 
عميق���ًا، التوجه إل���ى هللا توجهًا قوي���ًا، توجهًا 

بالخش���وع، والرغب���ة، والرهب���ة، إقب���االً عجيبًا 
إلى هللا “س���بحانه وتعالى”، وكذلك من موقع 
الثقة بالله، والرجاء لله “س���بحانه وتعالى”، ال 

يأس من َرْوِح هللا، وال قنوط من رحمته.
مهم���ا طال���ت المح���ن والش���دائد ال تي���أس من 

الفرج
نبي هللا إبراهيم، ذك���ر هللا عنه أنه قال: }َوَمْن 
الُّوَن{]الحج���ر:  َيْقَن���ُط ِم���ْن َرْحَم���ِة َربِّ���ِه ِإالَّ الضَّ
اآلي���ة56[، ال قنوط من رحمة هللا، ال يأس من 
رحم���ة هللا “س���بحانه وتعال���ى”، مهم���ا طال���ت 
باإلنسان محنته، أو آالمه، أو همومه، أو… مهما 
كانت الظروف التي يعيشها اإلنسان، مهما كان 
مستوى الصعوبات، والتعقيدات، والتحديات، 
الت���ي يواجهها اإلنس���ان، ال ي���أس وال قنوط من 

رحمة هللا “سبحانه وتعالى”.
نب���ي هللا يعق���وب “عليه الس���الم” ذكر هللا عنه 
أنه قال ألبنائه: }َواَل َتْيأَُس���وا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه 
���ِه ِإالَّ اْلَق���ْوُم اْلَكاِف���ُروَن{ اَل َيْي���أَُس ِم���ْن َرْوِح اللَّ

]يوس���ف: من اآلية87[، فمهم���ا طالت المحنة، 
مهم���ا كان���ت الغم���ة، مهم���ا كان���ت التعقي���دات 
والصعوب���ات، ومهم���ا كان حج���م المعان���اة، ال 

يأس من َرْوِح هللا “سبحانه وتعالى”.
“س���بحانه  لل���ه  راجي���ًا  يبق���ى  اإلنس���ان 
وتعالى”، رج���اؤك ج���زٌء من إيمان���ك الصادق، 
واإلنس���ان له تجارب في مس���ألة االس���تجابة، 
كل إنس���ان له تجارب في مس���ألة االس���تجابة 
لدعائ���ه، كيف يس���تجيب هللا الدعاء في حالة 
ْن ُيِجي���ُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا  الك���رب واالضطرار، }َأمَّ
وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض{ َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

]النم���ل: من اآلي���ة62[، كم قد تك���ون الحاالت 
الكثيرة التي توجه اإلنس���ان إلى هللا فيها وهو 
ف���ي حالة االضطرار، الكرب الش���ديد، الضائقة 
ا، فتضرع إلى  ا، األلم الشديد جدًّ الشديدة جدًّ
هللا “سبحانه وتعالى”، وتوجه من كل أعماق 
قلب���ه إل���ى هللا “س���بحانه وتعالى”، مس���تغيثًا، 
ج عنه،  راجيًا، متضرعًا، فاستجاب هللا له وفرَّ

ولكن اإلنسان ينسى.
كثي���رًا ما ينس���ى من كان من ه���ذا النوع، الذي 
يلتج���ئ إلى هللا في حالة االضطرار الش���ديد، 
ج هللا  ا، ثم عندم���ا يفرِّ والضائق���ة الكبي���رة جدًّ
عن���ه، عندما يخرج م���ن تلك الحالة الش���ديدة 

يغفل، ينسى، يلهو، يعرض.
البع���ض م���ن الناس هكذا حاله���م، كما قال هللا 
���رُّ َدَعاَنا لَِجْنِبِه  ْنَس���اَن الضُّ تعالى: }َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
ُه َمرَّ َكأَْن  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَّ َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما َفَلمَّ
َن لِْلُمْس���ِرِفيَن  ���ُه َكَذلَِك ُزيِّ َلْم َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ َمسَّ
اآلية12[، م���ن  َيْعَمُلوَن{]يون���س:  َكاُن���وا  َم���ا 
ح���االت اللؤم، من ح���االت الدناءة، من حاالت 
الكف���ران للنعم���ة، من حاالت اإلس���اءة إلى هللا 
“س���بحانه وتعالى”، والتنكر لفضل���ه، لرحمته، 
لجميل ما أس���داه، أن تتعامل مع هللا على هذا 
النحو: عن���د الضر الش���ديد، تدعو هللا، تلتجئ 

ج  إليه، تستغيثه، وعندما يفرِّ
عنك، تعرض وتتجه في هذه 
الحي���اة وكأن���ك ل���م ت���دع هللا 
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ليكشف عنك ذلك الضر، وكأنه لم يكشف عنك 
ذل���ك الضر، أصبح���ت ش���خصيًة مختلفة، في 
ذهنك، في نفس���ك، في مش���اعرك، لم تعد ذلك 
الذي أقبل إلى هللا عند حالة الش���دة الشديدة، 
ر إقبالك  رت نفسيتك، تغيَّ والضر الش���ديد، تغيَّ
���رت لل���ه “س���بحانه وتعال���ى”،  إل���ى هللا، وتنكَّ
واتجه���ت ف���ي واقع حياتك، ف���ي أعمالك، في 
تصرفات���ك بم���ا تس���يء ب���ه إلى هللا “س���بحانه 
وتعالى”، حالة إسراف، }َمرَّ َكأَْن َلْم َيْدُعَنا ِإَلى 

ر لله “سبحانه وتعالى”. ُه{، يتنكَّ ُضرٍّ َمسَّ
البعض من الناس حتى في حالة الش���دة تقسو 
قلوبهم، يزداد يأس���هم، يتنكَّرون لله “سبحانه 
وتعال���ى”، يفقدون األمل والرجاء، وهي حالة 
ا، حالٌة سيئة، ال تنسجم مع اإليمان  خطيرة جدًّ
يق���ول هللا “س���بحانه وتعالى”: }َوَلِئ���ْن  أب���دًا، 
���ا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَه���ا ِمْنُه ِإنَُّه  ْنَس���اَن ِمنَّ َأَذْقَنا اإْلِ
َلَيُئوٌس َكُفوٌر{]ه���ود: اآلية9[، ييأس: ال يرجو 
هللا، وكفور: يقن���ط م���ن رحمة هللا “س���بحانه 
يأس���ًا،  وي���زداد  قس���وًة،  في���زداد  وتعال���ى”، 
ويك���ون لذلك آثاره الس���يئة على نفس���ه، على 
تصرفات���ه، عل���ى أعماله، فقد يتج���ه في واقع 
حيات���ه لمعالجة مش���اكله، وهمومه، وظروفه، 
باألعمال السيئة، باألعمال التي هي معصيٌة لله 

“سبحانه وتعالى”، وهذه حالٌة خطيرة.
الشيء الصحيح بالنسبة لإلنسان المؤمن: أنه 
ف���ي  مش���اكله،  كل  وف���ي  ش���دة،  كل  عن���د 
“س���بحانه  هللا  إل���ى  يلتج���ئ  مش���اكله  كل 
وتعالى”، أوالً: من واقع الثقة بالله “س���بحانه 
وتعالى”، والتوكل على هللا، والرجاء في هللا 
“س���بحانه وتعال���ى”، وتوجهًا صادق���ًا، توجهًا 
بالتض���رع إلى هللا “س���بحانه وتعال���ى”، وهذا 
من أهم ما ينبغي أن يكون اإلنس���ان عليه في 
حالة الدعاء لله “سبحانه وتعالى”، قال “جلَّ 
ًع���ا َوُخْفَي���ًة ِإنَُّه اَل  ش���أنه”: }اْدُعوا َربَُّك���ْم َتَضرُّ
ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن )55( َواَل ُتْفِس���ُدوا ِفي اأْلَْرِض 
َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت 
اللَِّه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{]األعراف: 56-55[.

المشاعر واألجواء التي يجب 
أن تسود حالة الدعاء

الدعاء هو عبادة، بل هو- كما ورد في الحديث 
عن رسول هللا “صلوات هللا عليه وعلى آله”- 
ا،  م���خ العب���ادة، موقع���ه ف���ي العب���ادة مهٌم جدًّ
ر ع���ن عبوديتنا لل���ه، وافتقارنا إلى  ونح���ن نعبِّ
هللا، وإيمانن���ا بأنه المدبر لش���ؤون الس���ماوات 
واألرض، من خالل الدعاء، كما أنه أيضًا صلة 
���ر عن عالقت���ك اإليماني���ة بالله “س���بحانه  تعبِّ
وتعالى”، في التجائك إليه، في مناجاته، في 
ذكره وش���كره، ولهذا يأتي األمر بذلك والحث 
عليه: }َوَق���اَل َربُُّك���ُم اْدُعوِن���ي َأْس���َتِجْب َلُكْم{

]غاف���ر: من اآلي���ة60[، توجهوا إليه “س���بحانه 
وتعالى” يستجب لكم.

فعندم���ا نتوج���ه إل���ى هللا “س���بحانه وتعالى” 
ينبغ���ي أن نكون في حالة التضرع، أن نتوجه 
أن  وتعال���ى”،  “س���بحانه  هللا  إل���ى  بتض���رع 
نك���ون ف���ي حالة الدعاء في حال���ة تضرٍع إلى 
هللا “س���بحانه وتعالى”، يعن���ي: أالَّ نتج���ه ف���ي 
دعائنا بقلٍب قاٍس، وعيٍن جافة، وذهٍن شارد، 
الحال���ة التي يتوجه اإلنس���ان فيها بالدعاء إلى 
هللا “س���بحانه وتعالى” ومش���اعره جامدة، ال 
خش���وع، ال خض���وع، ال استش���عار للق���رب من 
هللا “س���بحانه وتعالى”، ال استش���عار لواقعك 
أنك تتوجه ف���ي تلك الحالة بالدعاء إلى هللا، 
بالمناج���اة لل���ه، بالتخاط���ب مع هللا “س���بحانه 
وتعال���ى”، فتك���ون في ج���ٍو بعيٍد ع���ن األدب، 
أدب المقام، مقام العبد بين يدي ربه “سبحانه 
وتعال���ى” وأن���ت تتوج���ه إلى هللا، فمش���اعرك 

الجام���دة، قلب���ك القاسي، ذهنك الش���ارد، الذي 
لم يركِّز حتى معك، لم يركِّز حتى على ما تقول 
وأنت تدعو، هذه الحالة بعيدة عن االستجابة 

لله “سبحانه وتعالى”.
مم���ا يميز حالة الش���دة، وحال���ة االضطرار: أنَّ 
اإلنس���ان يتوجه فيها بالدع���اء من عمق قلبه، 
ووجدان���ه، وش���عوره، فيكون توجه���ًا صادقًا، 
توجهًا يتجه فيه اتجاهًا بالوجدان والمشاعر، 

وليس فقط باللسان.
عل���ى  فق���ط  كحال���ة  يأت���ي  عندم���ا  فالدع���اء 
اإلنس���ان  معه���ا  يعي���ش  اللس���ان، ال  أط���راف 
بقلب���ه، بوجدان���ه، بفك���ره وذهن���ه، ه���ي حال���ة 
���ر عن ع���دم االهتم���ام، عن عدم  ال مب���االة، تعبِّ
ر عن حالة الغفلة لدى اإلنس���ان  الجدي���ة، وتعبِّ
ا، هذه  وهو يقدم الموضوع بش���كٍل عادٍي جدًّ
حال���ة ف���ي واقع األم���ر ال يتعامل بها اإلنس���ان 
م���ع اإلنس���ان، إذا أراد منه ش���يئًا، ه���و يتعامل 
بطريق���ة محترمة، وبإقبال، إقباٍل في الذهن، 
إقباٍل ف���ي التعبير، إقب���اٍل نفسي، فالحالة التي 
نتوجه بها إلى هللا “س���بحانه وتعالى” ينبغي 
أن تك���ون بتوجٍه ش���عورٍي ووجدان���ٍي وذهنٍي 
ونفس���ٍي، وفي حالٍة إيماني���ة، وبتضرع، بتذلل 
لله “س���بحانه وتعالى”، بخشوع وخضوع لله 
“س���بحانه وتعالى”، بشعوٍر باالفتقار إلى هللا، 
وشعوٍر عميٍق بالرجاء واألمل في فضله، في 
رحمت���ه، في كرمه، بتذكٍر لنعمه الواس���عة التي 
ال تحصى وال تعد، ومن واقع استجابٍة عملية.
���ُه اَل ُيِح���بُّ  ًع���ا َوُخْفَي���ًة ِإنَّ }اْدُع���وا َربَُّك���ْم َتَضرُّ
اْلُمْعَتِدي���َن )55( َواَل ُتْفِس���ُدوا ِف���ي اأْلَْرِض َبْعَد 
ِإْصاَلِحَه���ا{، ادعوه واتجهوا باالس���تقامة على 
منهج���ه، على دين���ه، عل���ى تعليمات���ه، اتجهوا 
لتكونوا مصلحين في أرضه، مستقيمين على 
نهجه، }َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا{، مشاعرك لتكن 
ة، فيه���ا حالة الخ���وف، فيها حالة  مش���اعر حيَّ
الطم���ع والرج���اء فيم���ا عن���د هللا، }ِإنَّ َرْحَمَت 
اللَِّه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِس���ِنيَن{، هذا بشارة، وفي 
نف���س الوق���ت يلف���ت نظرنا إل���ى أن نكون من 

المحسنين؛ ليستجيب هللا دعاءنا.

ما الذي يجب التركيز عليه 
في دعائنا؟

اهتمام���ات  ع���ن  ���ر  يعبِّ أيض���ًا  الدع���اء 
كل  مث���الً  الن���اس  م���ن  اإلنس���ان، فالبعض 
أدعيته���م، أو معظ���م أدعيته���م تتوج���ه نح���و 
مطالب هذه الحياة، رغباتهم في هذه الحياة، 
ال ترك���ز عل���ى الجوان���ب اإليماني���ة والديني���ة، 
وال عل���ى مس���تقبلهم ف���ي اآلخرة، فأكث���ر م���ا 
يطلب���ون  ال���رزق،  يطلبونه مثالً: يطلب���ون 
م���ا يبتغون���ه م���ن مطال���ب ف���ي ه���ذه الحي���اة، 
وينس���ون م���ا ع���دا ذل���ك، ولذل���ك يق���ول هللا 
���اِس َم���ْن َيُقوُل  “س���بحانه وتعالى”: }َفِم���َن النَّ
ْنَي���ا َوَما َل���ُه ِفي اآْلِخ���َرِة ِمْن  َن���ا آِتَن���ا ِف���ي الدُّ َربَّ
َن���ا آِتَن���ا ِفي  َخاَلٍق )200( َوِمْنُه���ْم َم���ْن َيُق���وُل َربَّ
ْنَيا َحَس���َنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  الدُّ
اهتمام���ات  فتتج���ه   ،]201-200 النَّاِر{]البق���رة: 
البع���ض كلها نحو هذه الدنيا، }َم���ْن َيُقوُل َربََّنا 
ْنَيا{، يطلب الرزق، يطلب الصحة،  آِتَن���ا ِفي الدُّ
يطل���ب العافي���ة، يطلب دفع الش���ر، دفع الضر، 
مطال���ب كلها دنيوي���ة، ويقتصر على ذلك؛ ألن 
كل اهتماماته تتجه فقط إلى ذلك، هذه حالة 
خطيرة، }َوَما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق{، ليس 
له أي نصيب في اآلخرة، هو في األس���اس لم 
يتج���ه ف���ي اهتمامات���ه العملية، وال النفس���ية، 
وال ف���ي حت���ى دعائه، إل���ى مس���ألة اآلخرة، كل 
م���ا يطلب���ه ه���و فقط م���ن أم���ور ه���ذه الحياة، 

ومتطلبات هذه الحياة فقط.
ْنَيا َحَس���َنًة  }َوِمْنُه���ْم َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

َوِف���ي اآْلِخ���َرِة َحَس���َنًة{، فه���و يتج���ه إل���ى هللا 
“س���بحانه وتعالى” من واق���ع رؤيٍة صحيحة، 
االحتي���اج إل���ى هللا “س���بحانه وتعال���ى” ف���ي 
ش���ؤون ه���ذه الدنيا ف���ي حدود ما هو حس���ن، 
م���ا فيه الخي���ر لنا في دينن���ا ودنيانا، }آِتَنا ِفي 
ْنَيا َحَس���َنًة{، أولئك ق���ال عنهم: }َمْن َيُقوُل  الدُّ
ْنَي���ا{، م���ا ع���اد بش حس���نة،  َن���ا آِتَن���ا ِف���ي الدُّ َربَّ
ْنَيا  آتن���ا في الدنيا وب���س، هؤالء }آِتَنا ِف���ي الدُّ
َحَس���َنًة {، ما يحس���ن به حالنا، ما تس���تقيم به 
أمورنا، ما ال يؤثر على ديننا، ما نرتفق به في 
ش���ؤون حياتنا، تحت سقف: }َحَسَنًة{، }َوِفي 
���اِر{، مع طلب  اآْلِخ���َرِة َحَس���َنًة َوِقَنا َع���َذاَب النَّ
الوقاي���ة م���ن ع���ذاب هللا، طل���ب الخي���ر ف���ي 
َكَس���ُبوا{ ���ا  ِممَّ َنِصي���ٌب  َلُه���ْم  اآلخرة، }ُأوَلِئ���َك 

]البق���رة: م���ن اآلية202[؛ ألن الدع���اء ال ب���دَّ أن 
يرتب���ط ب���ه عم���ل، ال ب���دَّ أن ينطل���ق م���ن واقٍع 
عملي؛ حتى يس���تجاب له، }ُأوَلِئ���َك َلُهْم َنِصيٌب 
���ُه َس���ِريُع اْلِحَس���اِب{]البقرة:  ���ا َكَس���ُبوا َواللَّ ِممَّ

اآلية202[.

موسم الدعاء والفرص 
المتميزة لإلجابة

في ش���هر رمضان كموسٍم عظيٍم للدعاء، فيه 
ف���رٌص مميزٌة لالس���تجابة، في ظ���ل الظروف 
اإليماني���ة والواق���ع اإليماني، م���ع الصيام، مع 
الق���رآن، م���ع األث���ر الروح���ي والترب���وي لش���هر 
رمضان في صيامه، وقيامه، وصالح األعمال 
ف���ي  النفس���ية والتربوي���ة  آثاره���ا  ف���ي  في���ه، 
مش���اعر الق���رب م���ن هللا “س���بحانه وتعالى”، 
وفيما نعيش���ه في واق���ع حياتنا من تحديات، 
م���ن أخط���ار، م���ن هم���وم، م���ن مش���اكل، م���ن 
ظروف، ومنها: حال���ة الج���دب العالم���ي، الذي 
ش���مل بلدنا، هناك جدب على مس���احة واسعة 
م���ن األرض، عل���ى كثيٍر من بل���دان هذا العالم، 
وأيضًا على بلدنا، ش���مله ه���ذا الجدب، وهناك 
معان���اة كبي���رة ناتج���ة عن ه���ذا الج���دب، هذا 
الج���دب ه���و واح���ٌد م���ن همومنا ف���ي ظروف 
حياتنا ومعيش���تنا، تأثيراته السلبية علينا في 
األري���اف، ف���ي اإلنت���اج الزراعي، ف���ي ظروف 
المعيش���ة، حت���ى ف���ي توف���ر مي���اه الش���رب في 
كثيٍر من المناط���ق الريفية، هذه الحالة يجب 
أن نع���ود فيها إلى هللا “س���بحانه وتعالى”، أن 
نتض���رع إل���ى هللا “س���بحانه وتعال���ى”، ضمن 
اهتماماتنا، نطلب من هللا المغفرة، نطلب من 
هللا الهداي���ة، نطلب من هللا النصر، نطلب من 
هللا الع���ون، نطل���ب م���ن هللا التوفي���ق، نطلب 
منه “س���بحانه وتعالى” ال���رزق، الخير، الفرج، 
نطل���ب م���ن هللا متطلباتن���ا األساس���ية عل���ى 
المس���توى العام، وعلى المس���توى الش���خصي، 
كل إنس���ان له همومه، له مش���اكله، له معاناته، 
له ظروفه الخاصة، ومشاكله الخاصة أحيانًا، 
نلتج���ئ إل���ى هللا ف���ي كل ذلك، ندع���وه خوفًا 
وطمع���ًا، نرغ���ب إلي���ه، نثق ب���ه، نت���وكل عليه، 
نلتج���ئ إليه، وم���ن واقع االس���تجابة العملية، 
كتوج���ٍه نتوج���ه ب���ه ف���ي واقعنا على أس���اس 
االس���تجابة لل���ه “س���بحانه وتعال���ى”، نتوج���ه 
بالتوب���ة الدائم���ة إلى هللا “س���بحانه وتعالى”، 
وصف هللا عباده المؤمنين الصادقين المتقين 
اِئُبوَن{ بقول���ه تعال���ى ف���ي س���ورة التوبة: }التَّ
اِئُب���وَن{، يتوبون  ]التوب���ة: م���ن اآلية112[، }التَّ
إلى هللا باستمرار من تقصيرهم، من ذنوبهم، 

وبالرجوع العملي.
من أهم ما يجب الرجوع فيه على المس���توى 
العمل���ي: التخل���ص م���ن الحق���وق والمظال���م، 
إخراج الزكاة، ولألسف فالكثير من المزارعين 
هم ممن يبخلون بإخ���راج الزكاة، وهذا يؤثر، 
يؤث���ر على البركات، يؤثر عل���ى األرزاق، حالة 

الرجوع إلى هللا يج���ب أن تكون من الجميع، 
من المس���ؤولين أيضًا؛ ألنها تصدر من جانبهم 
الكثي���ر م���ن المظال���م، الكثي���ر م���ن المعاص���ي، 
ومن المواطنين، نح���ن كلنا معنيون بالرجوع 
الصادق إل���ى هللا، بالتوبة، بالدعاء، بالتضرع، 
هللا،  إل���ى  بااللتج���اء  باالس���تغفار،  باإلناب���ة، 
وبالرج���وع العملي في إصالح واقعنا العملي، 
لتك���ن حالة الش���دائد مفيدًة لن���ا في أثرها في 
عودتن���ا إلى هللا، وفي رجوعن���ا العملي، الذي 
نصل���ح ب���ه أعمالن���ا، نفت���ش فيه ع���ن جوانب 
التقصي���ر لدين���ا، نح���رص فيه عل���ى أن نحقق 
االس���تجابة المتكاملة لله “س���بحانه وتعالى”، 
ف���ي كل مج���االت حياتن���ا، فنتض���رع إلى هللا، 

ونلتجئ إلى هللا.
حال���ة البأس���اء والض���راء من أهم م���ا فيها أن 
تك���ون دافعًا للتض���رع وللعودة إل���ى هللا، قال 
ِ���يٍّ  هللا تعالى: }َوَم���ا َأْرَس���ْلَنا ِف���ي َقْرَي���ٍة ِم���ْن َنب
َلَعلَُّه���ْم  اِء  ���رَّ َوالضَّ ِباْلَبْأَس���اِء  َأْهَلَه���ا  َأَخْذَن���ا  ِإالَّ 
ُعوَن{]األع���راف: اآلي���ة94[، هن���ا نالحظ  رَّ َيضَّ
ُعوَن{، يتذللون لله،  رَّ قوله تعالى: }َلَعلَُّه���ْم َيضَّ
يخشعون لله، يخضعون لله، يعودون إلى هللا 
بالتوب���ة واإلنابة والرجوع العملي، بدالً من أن 
تك���ون الحال���ة هي قس���وة القل���وب، أو اليأس 
ا على  والقن���وط، الت���ي ه���ي حال���ة خطيرة جدًّ

اإلنسان.
ق���ال هللا تعالى: }َوَلَق���ْد َأْرَس���ْلَنا ِإَل���ى ُأَم���ٍم ِمْن 
اِء َلَعلَُّه���ْم  ���رَّ َقْبِل���َك َفأََخْذَناُه���ْم ِباْلَبْأَس���اِء َوالضَّ
اآلية42[؛ ألنها ه���ي  ُعوَن{]األنع���ام:  َيَتَضرَّ
الحال���ة الصحيحة، التي تنفعه���م، التي تنقذهم، 
التي تخرجهم مم���ا هم فيه من الضيق، }َفَلْواَل 
ُعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم  ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَّ
ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{]األنعام:  َن َلُهُم الشَّ َوَزيَّ
ا:  اآلي���ة43[، ه���ذه ه���ي الحال���ة الخطيرة ج���دًّ
الش���يطان  يزي���ن  وأن  القل���وب،  تقس���و  أن 
حال���ة  عل���ى  فيس���تمروا  أعماله���م،  للن���اس 
التقصي���ر، يس���تمروا عل���ى أس���باب المؤاخذة، 
اِء{، أن  رَّ والعقوبة، }َفأََخْذَناُهْم ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ

يستمروا على األسباب التي أدَّت إلى ذلك.
فالحال���ة اإليماني���ة، الحال���ة الصحيح���ة، الحال���ة 
اإليجابي���ة المفي���دة النافع���ة: ه���ي بالرج���وع إلى 
هللا على المس���توى العملي، وبالتض���رع، بالدعاء، 
باالس���تغفار، ليتوج���ه الجمي���ع ف���ي ه���ذه الليال���ي 
المباركة بالتضرع، بالدعاء، باالستغاثة، بااللتجاء 

إلى هللا “سبحانه وتعالى”.
ث���م تأتي ص���الة االستس���قاء، مثالً: في نهاية 
تك���ون  ال  لك���ن  هللا،  ج  أس���بوع؛ حتى يفرِّ كل 
يتيم���ة، ال تك���ون ص���الة االستس���قاء يتيم���ة، 
الناس يتع���ودون على أن يصل���وا فقط صالة 
أن  ينبغ���ي  االستس���قاء  ص���الة  االستس���قاء، 
يتقدمه���ا االس���تغفار، أن يتقدمه���ا الذك���ر لل���ه 
“س���بحانه وتعال���ى”، عل���ى نحٍو مس���تمر، في 
اللي���ل والنه���ار، عق���ب الصل���وات، واإلكثار من 
االس���تغفار، }َفُقْلُت اْس���َتْغِفُروا َربَُّك���ْم ِإنَُّه َكاَن 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا{]نوح:  اًرا )10( ُيْرِسِل السَّ َغفَّ
10-11[، والتوجه على أس���اس الرجوع العملي، 
الرجوع العملي، واالهتمام بالزكاة، واالهتمام 
بالصدق���ات للفق���راء والمس���اكين، واالهتم���ام 
بالتوب���ة، والتخلص من المعاص���ي، والكف عن 

الذنوب.
قن���ا  يوفِّ أن  وتعال���ى”  “س���بحانه  هللا  نس���أل 
اك���م لم���ا يرضيه عنا، وأن يرحم ش���هداءنا  وإيَّ
ج عن  األب���رار، وأن يش���في جرحان���ا، وأن يف���رِّ
أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء، 
ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، 
ج عن���ا، وأن َيُم���نَّ  وصال���ح األعم���ال، وأن يف���رِّ
علينا من واس���ع فضله، وأن يغيثنا بغوثه، إنه 

سميع الدعاء.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛ َوالسَّ

محاضرة
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تحليالت

علي ظافر
بع���د أيام من إعالن “مجلس القيادة الرئاسي” من 
الرياض، من المهم مقاربة الموضوع تاريخيًا، قبل 
الخ���وض ف���ي مقاربته سياس���يًا، وتحليل اإلعالن 
السياس���ية  الق���وى  إن  إذ  وأهداف���ه،  ومقاص���ده 
اليمني���ة، قبي���ل أيام م���ن الحرب عل���ى اليمن عام 
2015، كان���ت تبح���ث ف���ي فن���دق موفمبي���ك ف���ي 
قضية تش���كيل “مجلس رئاس���ي إلدارة البالد، في 
محاول���ة للخروج من األزمة السياس���ية التي كانت 
تعصف باليمن” آنذاك، وكانت على وشك االتفاق 
على ذلك. وقال المبعوث الدولي األس���بق حينها، 
جم���ال بن عم���ر، إن ذل���ك “اختراق يمّه���د الطريق 
نح���و ح���ل ش���امل”. وكان عبد ربه منص���ور هادي 
والمملك���ة العربية الس���عودية من أب���رز الرافضين 

لهذه الصيغة.
وهن���ا أيضًا، من المه���م التذكير بش���هادة تاريخية 
أدلى بها المبعوث األممي األس���بق، جمال بن عمر، 
ف���ي مقابلة مع قناة الميادي���ن وصفها ب� “الحقيقة 
الُم���رة”، قال فيها: “إن اليمنيين كانوا يتفاوضون 
وعل���ى وش���ك الوص���ول إل���ى اتف���اق. وف���ي ه���ذا 
السياق، تدّخلت )السعودية(، وهذا ما عّقَد الشأن 
اليمني، وتعّمقت التدّخالت الخارجية… وإن الدول 
الكبرى في مجلس األمن تعاملت مع الحرب على 
اليم���ن كفرصة تجارّية لعقد الصفقات العس���كرية 
وبيع األسلحة ل�)السعودية(، على حساب )اليمن( 

واليمنيين”.
دة  إذًا، ه���ادي ورباعي���ة الع���دوان، بص���ورة مح���دَّ
المتح���دة  والوالي���ات  واإلم���ارات  )الس���عودية 
لفك���رة  الرافضي���ن  أب���رز  م���ن  كان���وا  وبريطاني���ا( 
“المجل���س الرئاس���ي”. فلم���اذا، في ه���ذا التوقيت، 
أعلنوا “تشكيل مجلس قيادة رئاسي”، ورّحبوا به 
وهّلل���وا ل���ه، بعد س���بعة أعوام من الح���رب والقتل 
والدم���ار والحص���ار؟ ولم���اذا لم يترك���وا لليمنيين، 
منذ البداية، أن يحلوا مشاكلهم بأيديهم، ويقّرروا 
مصيرهم بأنفس���هم، بعيدًا ع���ن التدخل ومحاولة 

فرض الوصاية الخارجية.

األهداف والمقاصد
األعض���اء الثماني���ة الذي���ن ت���ّم تجميعه���م تح���ت 
مظلة “مجل���س القيادة الرئاسي”، لديهم خلفيتان 
عس���كرية وأمني���ة، وخاض���وا قت���االً مباش���رًا م���ع 
أنصار هللا ومع س���لطة المجلس السياسي األعلى. 
وبالتال���ي، ف���إن هذا المجل���س يمثل خط���وة نحو 
توحي���د الصفوف في المعس���كر المع���ادي لصنعاء 
داخلي���ًا، وُي���راد ل���ه أن يكون مجلس���ًا حربي���ًا أكثر 
من كونه مجلس���ًا سياس���يًا، أو االثنين معًا. وحتى 
���ن اإلع���الن أن م���ن مهّمات ه���ذا المجلس  إن تضمَّ
“التف���اوض م���ع الحوثيي���ن”، فإنما ُي���راد من ذلك 
اخت���زال صنع���اء ف���ي مجلس���ها الس���ياسي األعلى 
وحكومته���ا، كجزء من منظومة أمنية � عس���كرية 
ُقس���مت مناصف���ًة بين الس���عودية واإلم���ارات من 
أج���ل خدم���ة أهدافهم���ا مس���تقبالً. وه���ذا، وف���ق 
تص���وري، لي���س مقب���والً ل���دى صنع���اء. وموق���ف 
صنعاء واضح في هذا الس���ياق، إذ َعدَّت الخطوة 
“محاولًة يائس���ة إلعادة ترتيب صفوف المرتزقة 
م���ن أج���ل الدف���ع بهم نح���و مزي���د م���ن التصعيد. 
وش���عبنا اليمني ليس معنيًا بإجراءات غير شرعية 
صادرة خارج حدود وطنه، من جهة غير ش���رعية 
ال تمل���ك أي صالحي���ة، ال دس���تورية، وال قانونية، 
وال حت���ى ش���عبية، وصدرت خارج اليم���ن… واليمن 
ليس قاصرًا حتى يهندس له اآلخرون شكل دولته 

وحكومته، ويقّرروا له حاضره ومستقبله”.
ق���د يتس���اءل البع���ض أيض���ًا لم���اذا ُأخ���رج ه���ادي 
م���ن عزلت���ه المزمنة، إلع���الن هذا البي���ان في هذا 
التوقي���ت، وفي وق���ت متأخر من اللي���ل )قرارات 
الس���عودية تصدر عادة آخر الليل(. وهنا، تكش���ف 
ب���ة من دائرة هادي نفس���ه أنه لم يكن  مص���ادر مقرَّ
على علم باإلعالن، في تش���كيلته المعلنة، وأنه تم 
استدعاء المشاركين في “مشاورات الرياض” إلى 
الدي���وان الملكي، وتم عزله���م، بعضهم عن بعض، 
وأن���ه تم إجب���ار هادي على ق���راءة إعالن مكتوب 
وُمَعّد س���لفًا قبل انعقاد “المشاورات”، األمر الذي 

يعن���ي أن هادي وكل من حض���روا إلى الرياض هم 
مجرد منصة إلطالق مش���روع س���ياسي عس���كري 
لرباعي���ة الع���دوان، يه���دف إل���ى تنصي���ب عم���الء 
االستخبارات األميركية والبريطانية والسعودية 
واإلماراتي���ة في واجهة المش���هد، من أجل خدمة 
مش���اريع هذه االستخبارات مس���تقبالً، بعد سبعة 

أعوام من الفشل، عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا.

مجلس العمالء
لم يعد أمر التوليفة المعلنة وارتباطاتها الخارجية 
س���رًا على أحد، إذ إن رش���اد العليمي على ارتباط 
تاريخ���ي باالس���تخبارات األميركي���ة والبريطانية 
كان  تعيين���ه،  م���ن  س���اعات  وقب���ل  والس���عودية. 
المبعوث األميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، 
عق���د لق���اًء مع���ه بخص���وص مش���اورات الري���اض، 
كم���ا أن تاريخه أس���ود، إذ عمل ف���ي بداية الحرب 
على رف���ع إحداثيات أه���م المعس���كرات والمواقع 
الحساس���ة ف���ي اليم���ن إل���ى دول التحال���ف بهدف 
قصفه���ا، وف���ق ش���هادة أدل���ى به���ا عل���ي عب���د هللا 
صال���ح. وه���ذه الش���هادة، إن صحت، فإنه���ا تمثل 
“خيان���ة عظم���ى”. وبالتال���ي، ف���إن الم���كان ال���ذي 
يستحقه رشاد العليمي هو السجن والمحاكمة، ال 

أن يتصّدر المشهد اليمني، سياسيًا وعسكريًا.
النقط���ة الثاني���ة أن ط���ارق محمد عب���د هللا صالح 
)اب���ن ش���قيق عل���ي عب���د هللا صال���ح( وعيدروس 
الزبي���دي وعب���د الرحم���ن أب���و زرع���ة مرتبط���ون، 
س���لطان  أن  كم���ا  باإلم���ارات.  علني���ة،  بص���ورة 
الع���رادة وعبد هللا العليم���ي وعثمان مجلي وفرج 
البحس���ني مرتبطون، على نحو معَلن، بالس���عودية 
من���ذ  يعم���ل لحس���ابها  واس���تخباراتها، وبعضه���م 

حروب صعدة.
وبالتالي، فإن الغرض من هذه التوليفة هو إعادة 
إدماج اإلمارات وميليش���ياتها، بصورة فعلية، في 
المش���هد، ومحاول���ة منحه���ا “الش���رعية”، بتوافق 
س���عودي، من أجل تخفيف ح���دة االحتقانات التي 
كانت قائمة في ظل فش���ل “اتف���اق الرياض” في 
تحقي���ق ه���ذه الغاي���ة؛ بمعن���ى أن اله���دف من هذه 

الصيغة هو توحيد ميليش���ياتها المتشظية تحت 
مظل���ة سياس���ية موحدة، تحظ���ى بالدع���م، ماديُا 

ولوجستيًا، من أجل هدفين أساسيين:
– ف���رض إم���الءت الخارج عبر الح���رب من خالل 

توحيد جهود الميليشيات للتصعيد ضد صنعاء.
– تهيئ���ة فريق مف���اوض مناصفة بين الس���عودية 
واإلمارات، بهدف “يمننة” المشكلة، على فرضية 
أن المهن���دس يخط���ط م���ن أج���ل تمدي���د الهدن���ة 
األممي���ة، م���ع أن مؤش���رات نجاحه���ا وتمديده���ا 
ضئيلة جدًا، في ظل تعثر بنودها، سواء ما يخص 

السفن أو الرحالت الجوية عبر مطار صنعاء.

إسقاط “المرجعيات
 والشرعية المزعومة”

الس���عودية،  مقدمته���ا  وف���ي  الع���دوان،  رباعي���ة 
نفس���ها وس���يطًا، ال  تقدي���م  اإلع���الن  م���ن  أرادت 
ناق���ة لها في الح���رب وال جمل، م���ن أجل الهروب 
م���ن تبعات الحرب واس���تحقاقاتها. وما لم تدركه 
الرباعي���ة أنه���ا، في ه���ذه الخطوة، أنه���ت فعليًا ما 
تصف���ه ب���� “المرجعي���ات الث���الث”، ونس���فت القرار 
2216، وأس���قطت ش���ماعة “الش���رعية” الت���ي ظلت 
تقت���ل اليمنيين بحج���ة “إعادتها والدف���اع عنها”، 
طوال سبعة أعوام. على أن من المتوقع أن تعمد 
الرباعي���ة، بع���د بيان���ات الترحي���ب الص���ادرة عنها، 
إل���ى منح “مجل���س العمالء” ش���رعية دولية، عبر 
االعتراف به، ومحاولة ش���رعنته في المؤسس���ات 

الدولية.
الخالصة، التي نريد الوصول إليها، هي أن رباعية 
العدوان ليس���ت في وارد السالم. ولو كانت جادة 
ف���ي ذل���ك لترك���ت لليمنيي���ن، قبل ح���رب األعوام 
الس���بعه، حقهم في تقري���ر مصيره���م، وَلكفَّت يد 

التدخل ومحاوالت فرض الوصاية الخارجية.
ول���و كان���ت جادة الي���وم لس���ارعت ف���ورًا إلى رفع 
حصاره���ا، وإنه���اء عدوانه���ا، وس���حب كل قواتها 
من اليمن، من دون قيد أو ش���رط، من أجل تهيئة 

الشروط الالزمة للسالم.

د. حسن مرهج
ف���ي اإلطار الع���ام لتط���ورات الحرب على 
اليم���ن، يب���دو واضحًا أن الس���عودية على 
التحال���ف  ُيس���مى  م���ا  أنه���ا رأس  اعتب���ار 
العرب���ي، تبح���ث عم���ن ُينزله���ا م���ن أعل���ى 
الرهان���ات  ُجمل���ة  أّن  خاص���ة  الش���جرة، 
الس���عودية ف���ي الح���رب عل���ى اليم���ن، لم 
ُتحق���ق أّي ه���دف، ب���ل على العك���س، فإّن 
التعّن���ت الس���عودي أوص���ل الري���اض إل���ى 
معادل���ة ل���م ُيع���د باإلم���كان تجاهله���ا؛ هي 
معادل���ة ترتكز على ق���درة أنصار هللا، في 
فرض رؤاهم السياس���ية والعسكرية على 
دول الع���دوان على اليمن، وبصرف النظر 
ع���ن المآس���ي الت���ي حدثت في اليم���ن، لكن 
ف���ي المقابل، ف���إّن الس���عودية ومن خلفها 
دول الع���دوان، عج���زوا ع���ن كس���ر صمود 
اليمنيي���ن، كم���ا أّن الخس���ائر الفادحة التي 
م���ن  ب���ات  الس���عودي،  االقتص���اد  أط���رت 
الض���روري وف���ق وجهة النظر الس���عودية، 
إيق���اف وتأطي���ر تل���ك الخس���ائر الفادحة، 
والبح���ث ع���ن مخ���رج ُيجنب الس���عودية 

المزيد من االنكسارات.

من���ذ بداي���ة الع���دوان عل���ى اليم���ن، وف���ي 
أه���وال  ع���ن  اليمنيي���ن  إلبع���اد  محاول���ة 
وكوارث الحرب، فقد دعت جماعة أنصار 
هللا، ق���وى الع���دوان عل���ى اليم���ن، إلنه���اء 
الص���راع في اليمن والجلوس على طاولة 
المفاوضات، ولكن تعنت تحالف العدوان 
أوص���ل الوض���ع ف���ي اليم���ن إل���ى طري���ق 
مس���دود، حي���ث أّن الرهان���ات الس���عودية 
الخاطئ���ة ف���ي حربه���ا عل���ى اليم���ن، فاقم 
اليمن���ي،  الداخ���ل  ف���ي  اإلنس���اني  الوض���ع 
خاص���ة بعد رفض التحال���ف كل الدعوات 

والمبادرات إلنهاء الحرب في اليمن.
وكنتيجة منطقي���ة وطبيعية لتعنت قوى 
هللا،  أنص���ار  جماع���ة  اتخ���ذت  الع���دوان، 
اس���تراتيجية مغاي���رة أرهقت الس���عودية 
ه���ي  اليم���ن؛  ض���د  العدوان���ي  وتحالفه���ا 
استراتيجية ركزت على استهداف عصب 
االقتصاد الس���عودي، فضالً عن استهداف 
مركز للعمقين السعودي واإلماراتي، األمر 
ال���ذي أدخل الرياض وأب���و ظبي، في حالة 
م���ن التخّبط، وبات���وا أم���ام مرحلة صعبة 
وجدي���دة، فرضه���ا الجي���ش اليمن���ي أم���ام 
الت���ي  فالس���عودية  الس���عودية،  الغطرس���ة 

كان���ت ترف���ض دائم���ًا المب���ادرات والحوار 
إلنه���اء الح���رب ف���ي اليم���ن، الي���وم وبعد 
االنكس���ارات المتالحقة توافق على هدنة 

لمدة شهرين حسب ما تم اإلعالن عنه.
في العمق، فإّن األمر الذي أجبر السعودية 
عل���ى الرض���وخ والموافق���ة عل���ى الهدن���ة، 
م���ا كان ليتّم لوال صم���ود اليمنيين، فضالً 
ع���ن أّن عملي���ة “كس���ر الحص���ار الثالث���ة” 
الت���ي نفذه���ا الجي���ش اليمن���ي، والت���ي كانت 
األعنف على الس���عودية، جعل���ت الرياض 
تعي���د حس���اباتها، ليأت���ي بع���د ذل���ك وعيد 
قائ���د حرك���ة أنصار هللا الس���يد عبد الملك 
إل���ى  اللج���وء  عل���ى  الحوث���ي، ويجبره���ا 
الهدنة األممية، خوفًا من هجمات جديدة 
عل���ى منش���آتها النفطي���ة، في ظ���ّل ضغط 

أميركي لزيادة اإلنتاج.
الهدن���ة ف���ي اليم���ن الت���ي أعلنه���ا المبعوث 
األممي هان���س غروندبرغ لمدة ش���هرين، 
دخلت موضع التنفيذ، وهي قابلة للتمديد، 
وق���د وتضّمن���ت الهدن���ة اتف���اق األطراف 
اليمني���ة على وق���ف العمليات العس���كرية 
الجوي���ة والبري���ة والبحري���ة داخ���ل وعبر 
ح���دود اليمن، باإلضافة إلى التوافق على 

دخول س���فن الوقود إل���ى ميناء الحديدة 
واس���تئناف الرحالت التجاري���ة من مطار 
صنع���اء، واعتب���ر المبع���وث األميركي تيم 
ليندركين���غ الهدن���ة نقطة مهمة وحاس���مة 
لرس���م مس���تقبل الب���الد، فيما الق���ت هذه 
الهدنة ترحي���ب عربي ودولي مؤكدة أنها 

فرصة لتحقيق السالم.
حقيق���ة األم���ر، ثم���ة تس���اؤالت تتعل���ق 
بم���دى التزام الس���عودية ببن���ود الهدنة، 
فض���الً ع���ن نواي���ا ق���وى الع���دوان عل���ى 
ال���ذي  األم���ر  الح���رب،  إيق���اف  اليم���ن، 
وضعته القوى اليمنية، وتحديدًا أنصار 
هللا، في إط���ار الرّد القاس���ي والمؤلم إْن 
خرقت السعودية تلك الهدنة، خاصة أّن 
الكفاءة العس���كرية والقتالي���ة لمواجهة 
دول الع���دوان، بات���ت الي���وم واضح���ة، 
وخ���رق الهدنة يعني في مصطلح أنصار 
هللا، المزي���د م���ن العملي���ات الصاروخية 
وعمليات الطيران المسّير ضد األهداف 
الس���عودية،  ف���ي  الحساس���ة  والمواق���ع 
فالهدنة التي وافقت دول التحالف عليها 
تأت���ي م���ن منطل���ق الق���وة واالس���تعداد 
الت���ي اظهرته���ا حكوم���ة اإلنق���اذ الوطني 

وقي���ادات أنصار هللا لمواجهة العدوان، 
هنا ال بد من اإلش���ارة إل���ى أن يجب أن 
تسير الهدنة المعلن عنها إلنهاء الحرب 
في اليم���ن على أس���اس صحيح ووفق 
خطة محددة، وإال فإّن العمليات المقبلة 
الت���ي س���تقوم به���ا الق���وات الصاروخي���ة 
اليمنية س���تكون هذه الم���رة أكثر وجعًا 
ل���دول التحالف، حي���ث أن هذه الفرصة 
لن تتكرر للجانب السعودي واإلماراتي 
لحف���ظ ماء الوجه والخ���روج من اليمن 
وإنه���اء الح���رب العبثي���ة على الش���عب 

اليمني.
ختامًا، خالل س���نوات الحرب على اليمن، 
دائمًا م���ا كانت الس���عودية تتنّصل من أّي 
اتفاق، وكذا فإّن السعودية دائمًا ما كانت 
تخ���رق أّي هدن���ة ُمعلن���ة، وبالتال���ي ف���إّن 
نجاح الهدنة األخيرة، يعتمد أوالً وأخيرًا، 
على مدى التزام الس���عودية ببنود الهدنة، 
وعليه، فإّن األيام واألسابيع المقبلة مهمة 
جدًا، فإما أن تلتزم الس���عودية باتفاقيتها 
لحف���ظ ما تبق���ى لها من م���اء الوجه، وإما 
أن تك���ون عل���ى موعد مع عملي���ات كبيرة 

في العمق السعودي.

الحقيقة الُمرة و”مجلس العمالء”!

الُهدنة في اليمن ضمن إطارين »انكسار سعودي وانتصار يمني«
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كش���ف مصدر في وزارة النفط للمس���يرة عن 
رس���و الناقلة النفطية العمالق���ة )ابوليتاريز( 
الش���حر  مين���اء  ف���ي     APOLYTARES
بمحافظ���ة حضرم���وت  قادم���ة م���ن  مين���اء 
Zhoushan الصيني بهدف نهب النفط الخام 

اليمني.
وأوضح المصدر أن الناقلة الصينية العمالقة 
تستعد لنهب ) 316.679 ( ألف طن من النفط 
الخ���ام وهو م���ا يس���اوي ) 2.375.090 ( مليون 

برميل.
وتبل���غ قيم���ة النف���ط المتوق���ع نهب���ه في هذه 
الُش���حنة )251( ملي���ون دوالر أي م���ا يف���وق 
226 مليار ريال يمني بحس���ب متوسط أسعار 

الصرف بالمناطق المحتلة، وفقا للمصدر.
وتأتي عملي���ات النهب المنظ���م للنفط اليمني 

أزم���ات  م���ن  اليمني���ون  يعان���ي  وق���ت  ف���ي 
متع���ددة بفع���ل الع���دوان والحص���ار، إحداها 
انقط���اع المرتب���ات، وهذه الث���روات المنهوبة 
كفيل���ة بتغطي���ة مرتب���ات كل موظفي الدولة 
وزي���ادة عل���ى ذل���ك كم���ا أك���دت إحصائي���ات 

لوزارة النفط.

ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل 
التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه 
يع���د جريم���ة اقتصادي���ة جس���يمة ومنظمة، 
م���ا يضع االحت���الل ومرتزقت���ه والمتواطئين 
معه���م أم���ام المس���اءلة القانونية والش���عبية 

لمعرفة مصير إيرادات النفط.

شن مرتزقة العدوان األمريكي السعودي، 
الجمعة، زحفا واس����عا جنوب مدينة مأرب 
في خرق جس����يم للهدن����ة المعلنة من قبل 

األمم المتحدة.
وأوضح مصدر عس����كري ل� “المسيرة نت” 
أن مجاه����دي الجي����ش واللج����ان الش����عبية 
تصدو لزحف مرتزقة تحالف العدوان  في 

مديري����ة ال����وادي في خرق مس����تمر وكبير 
واإلنس����انية،  العس����كرية  الهدن����ة  التف����اق 
مش����يرا إلى أن زحف المرتزق����ة تزامن مع 
تحليق مكثف لطيران العدوان التجسسي 

المقاتل.
يواصل����ون  الع����دوان  مرتزق����ة  أن  ويذك����ر 
خروقاته����م للهدنة العس����كرية التي أعلنتها 

األمم المتحدة في الثانية من ش����هر أبريل 
الحال����ي ويهاجمون مواق����ع الجيش اليمني 
واللج����ان الش����عبي ف����ي مختل����ف الجبهات، 
وفي الجانب اإلنس����اني من الهدنة يماطل 
الع����دوان ف����ي فت����ح مطار صنع����اء وكذلك 
في إيصال س����فن المش����تقات النفطية إلى 

ميناء الحديدة.

أك���د رئي���س اللجن���ة اإلش���رافية 
لتنفي���ذ اتف���اق الصيان���ة العاجلة 
والتقيي���م الش���امل لخزان صافر 

العائ���م، إبراهي���م الس���راجي، أن 
األمم المتحدة ل���م تقدم الخطة 
عليه���ا  نص���ت  الت���ي  التش���غيلية 

مذك���رة التفاهم رغ���م مضي أكثر 
من شهر على توقيعها.

وأوض���ح الس���راجي ف���ي بي���ان، 
أن مذك���رة التفاه���م نص���ت على 
أن تقوم األم���م المتحدة بإعداد 
خطة تش���غيلية، طبقًا لمضامين 
المذك���رة، غير أن ذلك لم يحدث 
حت���ى اآلن..ولفت إل���ى أن تأخير 

تس���ليم الخطة التشغيلية مؤشر 
غي���ر إيجاب���ي على الت���زام األمم 

المتحدة بما تم االتفاق عليه.
كم���ا أكد رئيس اللجنة، أن خزان 
صافر ف���ي حالة تدهور مس���تمر 
تس���تدعي اإلس���راع ف���ي إنج���از 
االلتزامات لمن���ع حدوث الكارثة 

المحتملة في البحر األحمر.

أك���د عض���و الوفد الوطن���ي عبدالملك 
العج���ري رف���ض التعامل مع الس���الم 
كمله���اة . وق���ال في تغري���دات على 
تويت���ر : موقفنا دائم���ا مع أي خطوة 

حقيقة نحو السالم.
واعتبر العجري ان المحك الحقيقي 
للس���الم ه���و ف���ي م���دى االس���تجابة 
للقضايا اإلنسانية التي ستطرح على 
الطاولة سواء باس���تكمال اجراءات 
رفع القيود على المطار والميناء، او 
المتعلقة بالحقوق األساس���ية وعلى 

رأسها المرتبات والكهرباء.
يمن���ع  الع���دوان  تحال���ف  والب���زال 
تس���يير اولى الرح���الت الجوية نحو 

مطار صنعاء ويقرصن سفن الوقود 
ف���ي انتهاك لبن���ود الهدنة االنس���انية 

العسكرية.

alhagigah.net@gmail.com 733525301

https://twitter.com/alhagigah_net www.alhagigah.net
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رئيس الوفد الوطني يناقش مع المبعوث 
األممي سير الهدنة اإلنسانية

ناق���ش رئي���س الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالس���الم، خ���الل لقائه اليوم 
في العاصمة العمانية مس���قط، المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

إلى اليمن هانس غروندبرغ، سير الهدنة اإلنسانية.
وأك���د اللق���اء على ض���رورة اإلس���راع في تس���يير الرحالت من مط���ار صنعاء 

الدولي وسالسة دخول السفن دون تعقيدات وعراقيل.
كما جرى خالل اللقاء مناقش���ة الجوان���ب المتصلة بوضع حد للخروقات التي 

يقوم بها الطرف اآلخر إضافة إلى الشروع في مناقشة الملف اإلنساني.

عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري: 

المحــك الحقيقي للســالم هو في مدى 
االستجابة للقضايا االنسانية

وصول ناقلة نفط صينية عمالقة إلى حضرموت لنهب نفط يمني بقيمة ربع مليار دوالر

في خرق كبير للهدنة .. مرتزقة العدوان يشنون زحفا واسعا 
جنوب مدينة مأرب ومجاهدو الجيش واللجان الشعبية يتصدون

رئيس لجنة اتفاق صافر: األمم المتحدة لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم


