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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل الملك الحق المبين، 
واأ�سه���د اأن �سيدن���ا محمداً عبده ور�سوله خاتم النبيين، اللهم �سل على 
محم���د وعل���ى اآل محمد وبارك على محمد وعلى اآل محمد كما �سليت 
وباركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد مجيد، وار�ض اللهم 

بر�ساك عن اأ�سحابه الرا�سدين و�سائر عبادك ال�سالحين.
وبعد 

فنظ���راً لخط���ورة الح���رب الناعم���ة الت���ي ي�سنه���ا الع���دو عل���ى بلدن���ا 
ومجتمعن���ا لتدجينه وتلويث���ه، و�سرورة معرفتها وو�سائل الت�سدي لها 
جمعنا هذه المادة المهمة من كالم ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل لكي 
يتح���رك الجمي���ع بوع���ي وب�سيرة في خو����ض هذه الح���رب التي ال تقل 
�س���رراً وخطراً عن الحرب الع�سكري���ة. اأرجو اأن يتم اال�ستفادة من هذه 

المادة الثقافية.
واهلل الموفق 

•••
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تعريف احلرب الناعمة
عليه���ا  ي�ستغ���ل  الت���ي  ال�سيطاني���ة  الح���رب  ه���ي  الناعم���ة  الح���رب 
 �سياطي���ن االأن����ض والج���ن م���ع بع�ض كم���ا قال اهلل ف���ي الق���راآن الكريم: 
َلى َبْع�ٍض ُزْخ��ُرَف اْلَقْوِل  ُه��ْم اإِ {�َضَياِطي��َن الإِن���ِض َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْع�ضُ

ُغُرورًا}]األنعام:112[.
الح���رب ال�سيطاني���ة هذه خطيرة ج���داً ويج���ب اأن يكت�سب مجتمعنا 
اليمن���ي ومجتمعن���ا االإ�سالم���ي ب�سكل ع���ام المنعة حت���ى يتح�سن منها 
وحت���ى ينتب���ه لها، فه���ي حرب ت�سته���دف االإن�سان في داخله ب���كل اأ�سكال 

اال�ستهداف.
وه���ي حرب تحدث االأعداء عنها، فمثاًل هناك اليوم َمنهم منظرون 
له���ذا الن���وع م���ن الح���روب، هناك ف���ي اأمري���كا كتاب���ات، هن���اك مدار�ض، 
هناك اأبحاث، هناك درا�سات، هناك م�ساريع عمل كبرى لهذا النوع من 

الحرب، هناك لدى االإ�سرائيلي كذلك، في الغرب كذلك.
 فه���ذا االأم���ر ه���و حقيق���ي، نح���ن ال ندعي���ه، وه���ذا م�سطل���ح ه���م 

ا�ستخدموه هم واإال فهي الحرب ال�سيطانية بكل ما تعنيه الكلمة.
وم�سطل���ح الح���رب الناعم���ة هو م�سطل���ح اأمريك���ي م�سطلح غربي 
م�سطل���ح اعتم���دوه هم ويرتبط به م�ساريع عم���ل وا�سعة �سنتحدث عن 

بع�سها.
الح���رب الناعم���ة ه���ي منت���ج جدي���د مبتك���ر وم�ستق م���ن روح الحرب 
الباردة، ولكن بغالف جديد وبتقنيات جديدة واآليات و�سيا�سات وم�ساريع 
جدي���دة موجه اإل���ى جمهور جديد ولمواجهة االإ�س���الم وقوى المقاومة 

الممانعة للم�سروع االأميركي االأطل�سي االإ�سرائيلي في المنطقة. 
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فخال�س���ة التعريف���ات للح���رب الناعمة اأنه���ا كما يق���ول ال�سيد عبد 
المل���ك حفظ���ه اهلل ح���رب لي�ست �سلب���ة لي�ست ع�سكرية وه���ي ت�ستهدف 
الهوي���ة الثقافي���ة والفكري���ة والقي���م واالأخ���الق والقناع���ات باأ�سالي���ب 
متنوع���ة ومتع���ددة غير ع�سكرية، وهي تهدف اإل���ى اال�ستحواذ علينا في 

الفكر وفي التوجه وفي المفاهيم وفي ال�سلوكيات.
وه���ي ت�سته���دف مجتمعن���ا بكل���ه �سبابنا ون�ساءن���ا واأطفالن���ا، الحرب 

الناعمة هي من اأخطر ما يواجهه مجتمعنا الم�سلم.
ح���رب خطي���رة ج���داً ح���رب تاأت���ي اإلينا م���ن خ���الل و�سائ���ل التثقيف 
والتعلي���م واالإع���الم، ت�ستغ���ل فيه���ا المناه���ج ي�ستغ���ل فيها االإع���الم بكل 
و�سائل���ه م���ن مواق���ع التوا�س���ل اإل���ى المواق���ع عل���ى االنترن���ت وال�سبك���ة 
العنكبوتي���ة اإل���ى القن���وات الف�سائي���ة اإل���ى، اإل���ى، اإل���ى، الح���رب والزخم 
الهائ���ل ج���داً يتوج���ه نح���و التاأثي���ر علين���ا ف���ي �ساحتن���ا االإ�سالمي���ة في 
ثقافتن���ا في اآرائنا في �سلوكياتنا في ت�سرفاتنا في عاداتنا في تقاليدنا 
ف���ي اهتماماتنا وي�ستهدف���ون زكاء اأنف�سنا وي�ستهدفونا اأي�ساً بالت�سليل 

الثقافي والت�سليل الفكري.
ي�سع���ون اإل���ى احت���الل قلوبنا واحت���الل م�ساعرن���ا واحت���الل اأفكارنا 
واحت���الل ثقافتنا والتحكم باآرائن���ا وتوجيهنا، هذه من اأخطر الحروب 
على االإطالق هم اأطلقوا عليها هم الحرب الناعمة األتي تجعل خ�سمك 
يفك���ر كم���ا تري���د ل���ه اأن يفك���ر، وبالتال���ي �سيفع���ل م���ا تري���ده اأن يفع���ل، 

ويت�سرف كما تريد له اأن يت�سرف وفق الوجهة التي حددتها له.
الح���رب الناعم���ة ه���ذه ت�سعى اإل���ى ف�س���ل مجتمعنا ع���ن مبادئه عن 
قيمه عن رموزه وعن مقد�ساته، هي باخت�سار ا�ستهداف لنا في هويتنا 

ب�سكل كامل.
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خطورة االستهداف للهوية
الح���رب الناعم���ة اأخط���ر بكثي���ر م���ن الح���رب ال�سلب���ة م���ن الح���رب 
الع�سكري���ة، اال�ستهداف في الهوية اأخط���ر اأ�سكال اال�ستهداف، والهدف 
والغاي���ة من���ه ه���و ال�سيط���رة عل���ى االإن�س���ان ب�س���كل كام���ل، وال�سيط���رة 
المبا�س���رة والتحك���م الت���ام به���ذا االإن�س���ان يت���م من خ���الل تجريده من 
هويته وتفريغه من محتواه المهم، من محتواه المبدئي، من محتواه 

االأخالقي، ومحتواه القيمي.
غ تماماً من هذا المحتوى لم يبق له مبادئ، لم يبق  االإن�س���ان اإذا ُف���رِّ
له اأخالق، لم يبق له مفاهيم �سحيحة و�سليمة، ي�سبح مجرد دمية بكل 
م���ا تعنيه الكلم���ة، واإن�ساناً اأ�سبه باالإن�سان االآل���ي الذي يتحكم االآخرون 

فيه بما ي�سمى )الريموت( يتحكم فيه االآخرون تماماً.
االإن�س���ان هو اإن�س���ان وقيمته االإن�سانية به���ذا المحتوى، محتواه من 
الوعي، من المبادئ، من المفاهيم ال�سحيحة، من القيم الرا�سخة، من 
ف القراآن الكري���م هذه الحالة من  غ منه���ا يو�سِّ القي���م العظيم���ة، لو فرِّ
 { لُّ �ضَ التفري���غ اأن االإن�س���ان ي�سبح كاالأنعام {اأُوَلِئَك َكاْلأَْنَع��اِم َبْل ُهْم اأَ
]األع����������راف:179[ بل اأ�سواأ من االأنعام، ينح���ط االإن�سان عن كرامته االإن�سانية، 

ع���ن موؤهالت���ه االإن�سانية، عن قدراته االإن�سانية، عن كل ما زوده اهلل به 
وفطره عليه كاإن�سان.

يمي���زه ع���ن �سائر الحيوان���ات، مدارك���ه اأو�سع، دوره ف���ي الحياة اأهم، 
م���ا يمتلك���ه وما زود به من تل���ك الطاقات والق���درات والمواهب تعطيه 
اإمكاني���ة الأن يك���ون ف���ي ه���ذه الحي���اة عل���ى نح���و اأعظ���م ف���ي �سلوكه في 
مواقف���ه ف���ي حياته، في نهو�س���ه بم�سئوليته، في طبيع���ة دوره في هذه 

الحياة.
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كل هذا ي�سربه �سربة قا�سية اإذا فرغ هذا االإن�سان من هذا المحتوى 
الذي يت�سكل من الوعي والمفاهيم والمبادئ والقيم واالأخالق.

املعركة مع األمة هي معركة سيطرة
المعرك���ة معن���ا م���ن جان���ب اأعدائنا �سواء عل���ى م�ستوى واق���ع �سعبنا 
اليمن���ي، اأو عل���ى م�ست���وى االأم���ة بكلها الت���ي نحن جزء منه���ا، المعركة 
معنا هي معركة �سيطرة يعني يهدف اأعداوؤنا اإلى ال�سيطرة علينا، هذا 
عن���وان جام���ع ومانع له���دف معركة الع���دو معنا، اله���دف الرئي�سي هو 
ل م�سكلته  ال�سيط���رة علين���ا، اإذا �سيطر علينا عدونا ب�سكل ت���ام معناه كمَّ

معنا وا�ستفاد من كل �سيء، اأر�سك، ثروتك، مقدراتك.
بل اأنت، اأنت بنف�سك ي�ستفيد منك ي�ستغلك، يحولك في هذه الحياة 
اأن���ت وم���ا لدي���ك، اأنت وما مع���ك، اأنت وما تمل���ك، ي�ستغلك ف���ي تحقيق 
م�سالح���ه الت���ي ه���ي ت�سكل خط���ورة علي���ك، بالن�سب���ة لك، يعن���ي القوم 
يري���دون كم���ا يقال ف���ي التعبير المحل���ي والمثل الم�سه���ور الجمل وما 

حمل، االإن�سان وما معه.
وي�ستغل���ون الجمي���ع، ي�ستغلون ال���كل، ا�ستغالل لالإن�س���ان في نف�سه، 
ا�ستغ���الل لالإن�س���ان ف���ي مقدرات���ه، ا�ستغ���الل لالإن�س���ان ف���ي ثروات���ه، 

ا�ستغالل لالإن�سان في كل ما يملكه، وفي كل ما بين يديه.
طبعا هذه كارثة، م�ساألة خطيرة جداً، فيها امتهان لهذا االإن�سان في 
كرامته، فيها ا�ستعباد لهذا االإن�سان، فيها احتقار لهذا االإن�سان؛ ولذلك 
يج���ب اأن ننظ���ر اإل���ى م�ساأل���ة الهوية، كم�ساأل���ة في غاي���ة االأهمية، وعلى 
�سل���ة وعالق���ة بال�س���راع، على عالقة وثيق���ة جداً بالح���رب، بالم�سكلة، 
اأنه���ا تمثل ركي���زة اأ�سا�سية لتما�سكن���ا وثباتنا، وتمثل منع���ة حقيقية في 

الحفاظ علينا، وفي الدفاع عنا.
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خطورة أن ينسلخ الناس عن هويتهم
نح���ن اإذا فقدن���ا هويتنا فقدنا كل �س���يء، اإذا بتنا و�سرنا اأمة ال هوية 
له���ا اأو �سعب���اً ان�سلخ عن هويته اعتبرنا انتهين���ا، اعتبرنا ق�سي علينا، ال 
يبق���ى لن���ا كيان، ال يبقى لنا منع���ة، ال يبقى ارتباط، ال يبقى لنا عوامل 

قوة، ال يبقى لنا اأي �سيء، نهائياً، انتهيناً.
يتح���ول النا�ض الذين ان�سلخوا عن هويتهم، يتحولون اإلى حيوانات 
م�سخ���رة عاج���زة م�ست�سلم���ة، م�ستغل���ة، ال تفكي���ر له���ا، ال اإرادة له���ا، ال 
ا�ستقالل لها، ال حرية لها، ال كرامة لها، مطوعون، ي�سبح االإن�سان في 
ه���ذه الحي���اة حاله ح���ال اأي حمار، اأو جمل، اأو اأي حي���وان اآخر، اأو كب�ض، 
تت���وزع االأدوار بح�س���ب طبيعة اال�ستغ���الل، البع�ض ي�ستغ���ل كما ي�ستغل 
الحمار، البع�ض ي�ستغل كما ي�ستغل الجمل، البع�ض ي�ستغل كما ي�ستغل 

الكب�ض، وهكذا بقية الحيوانات))(.

•••

خطاب ال�سيد عبد الملك في جمعة رجب لعام 1439هـ.  (1(
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من أشكال احلرب الناعمة

منها ما ياأتي كعناوين دينية:
الح���رب الناعم���ة ت�سته���دف النا����ض ف���ي المب���ادئ والمفاهي���م ف���ي 
مبادئك، والحظوا مثال عندنا اليوم في اليمن هناك �سغل كبير ومتنوع 
ووا�س���ع ومن جهات كثيرة الأن القطاعات ال�سيطانية متنوعة ووا�سعة " 
وال�سيط���ان اأق�س���م اأن ياأتي لالإن�سان عن يمينه وع���ن �سماله ومن خلفه 
وم���ن اأمام���ه من كل الجه���ات تحت كل العناوين ت�ستغ���ل ولهذا عناوين 
منه���ا تاأتي كعناوين دينية بالعنوان الدين���ي، ياأتي ي�ستغل لك بالعنوان 
الدين���ي هن���اك الي���وم عندنا ف���ي اليمن اأ�س���كال كثيرة م���ن الحرب التي 
ت�ستهدفنا في المبادئ والمفاهيم حتى في المبادئ الرئي�سية حتى في 

االنتماء الكلي لالإ�سالم. 

مثل البهائية:
الي���وم ا�ستج���د ف���ي �ساحتن���ا اليمني���ة ن�ساط جدي���د ياأت���ي �سمن هذه 
الحرب هو ن�ساط البهائية))( تحرك البهائية الم�ستجد اليوم في �ساحتنا 

البهائيـــة: هـــي واحدة من الطوائف التي لليهود يد في تاأ�سي�ســـها، اأ�س�ســـها ح�ســـين علي   (1(
النـــوري المعروف بلقب بهـــاء اهلل واأعلن دعوته  في اأبريل 1863م )ببغداد فاإ�ســـطنبول 
ا في  فاأدرنه فعكا) في الن�ســـف الثاني من القرن التا�ســـع ع�ســـر، و مقرها حاليًا في عكَّ

فل�سطين المحتلة وتحظى برعاية ال�سهيونية العالمية.
من عقائدهم:  

ممـــا يعتقـــده البهائيون اأن �ســـيدنا ونبينا محمد �ســـلوات اهلل عليه وعلى اآلـــه لي�س خاتم   
الأنبياء والمر�سلين بمعنى اآخرهم، بل اإن المدعو بهاء اهلل هو نبي كذلك يوحى اإليه وهو 

لي�س اآخر الأنبياء اأي�سًا و�سياأتي بعده اآخرون.
البهائية ل يعترفون بالقراآن الكريم ولهم كتاب اآخر يقد�سونه وي�سمونه الكتاب الأقد�س  
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اليمنية هذا القادم وهذا الوافد ال�سيطاني اإلى بلدنا يطعن في االإ�سالم 
ب���كل �سراح���ة وو�س���وح ي�س���ن حرباً فكري���ة �س���د االإ�س���الم، ت�سليلية �سد 
االإ�سالم كدين وي�سعى اإلى اإقناع البع�ض بالخروج عن االإ�سالم واالرتداد 
ع���ن االإ�سالم والكفر به���ذا االإ�سالم ويلقى هذا الن�س���اط اهتماما ورعاية 
ودعما وم�ساندة من الغرب ما اإن - مثال - تقوم الدولة من �سالحياتها 
القانونية والد�ستورية ب���اأي اإجراء، البريطاني ي�سيح واالأمريكي ي�سيح 

والفرن�سي ي�سيح واالأوروبي ي�سيح، الكل ي�سيح من هناك. 
اأين من�ساأ هذا الن�ساط؟ من�ساأ هذا الن�ساط وانطالقته ومنبعه يتجه 
من مدينة عكا في فل�سطين المحتلة، اإ�سرائيل تحت�سن هذا التحرك، 

ومن عقائد البهائية واأفكارها:  
يقولون بنبوة بـــوذا وكنفو�سيو�س وبراهما وزراد�ست واأمثالهم من حكماء الهند وال�سين  ـ  

والفر�س.
ـ ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة المالئكة والجن كما ينكرون الجنة والنار .  

ـ يوؤولـــون القيامة بظهور البهاء، اأما قبلتهم وحجهم  فهو اإلى البهجة بعكا بفل�سطين بدًل   
من الم�سجد الحرام.

ـ ال�ســـالة عندهم توؤدى في اليـــوم ثالث مرات، كل �سالة ثالث ركعـــات، �سبحًا وظهرًا   
وم�ســـاًء، والو�ســـوء لها بماء الورد، واإن لـــم يوجد فيكتفون بالب�سملـــة "ب�سم اهلل الأطهر 

الأطهر" خم�س مرات .
ـ ل يجوزون ال�سالة جماعة اإل عند ال�سالة على الميت.  

ـ يقّد�ـــس البهائيون العدد ت�سعة ع�سر، ويجعلون عدد اأ�سهر ال�سنة ت�سعة ع�سر �سهرا، عدد   
كل �سهر ت�سعة ع�سر يومًا.

ـ ي�سوم البهائيون �سهرًا بهائيًا واحدًا هو �سهر العال ويبداأ من 2 اإلى 21 مار�س وهو اآخر   
ال�سهور البهائية، وفيه يجب المتناع عن تناول الطعام من ال�سروق اإلى الغروب، ويعقب 

�سهر �سومهم عيد النيروز.
ـ يحـــرم البهائيـــون الجهاد وحمل ال�سالح واإ�سهاره �سد الكفـــار الأعداء خدمة للم�سالح   

ال�ستعمارية. )وهذا من اأهم ما يركز عليه اليهود والن�سارى الم�ستكبرون اليوم).
ـ يوؤمن البهائيون اأن ح�سرة بهاء اهلل، ر�سول اهلل لهذا الع�سر، اأنزل اأحكاًما وتعاليمًا..  
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ترع���ى هذا التحرك، توؤم���ن في هذا التحرك الحري���ة الكاملة لينطلق 
من هناك، من داخل هذه الرعاية االإ�سرائيلية اإلى بقية العالم. 

ويتحرك كل تركيزه في الطعن على االإ�سالم في الت�سويه لالإ�سالم 
ف���ي ال�سع���ي اإل���ى دف���ع المنتمي���ن لالإ�س���الم للخروج ع���ن ه���ذا االإ�سالم 
والكف���ر به���ذا االإ�س���الم، ه���ذا �سم���ن الح���رب الناعم���ة، ه���ذا ا�سته���داف 

عدواني ي�ستغل �سد االإ�سالم الإخراج االأمة من االإ�سالم والكفر به. 

الأحمدية:
�سكل اآخر: االأحمدية ، كذلك ت�سبه البهائية في الطعن في االإ�سالم، 
ف���ي اإخ���راج النا����ض عن االإ�س���الم في الكف���ر باالإ�سالم، ف���ي الكفر بخاتم 

االأنبياء ر�سول اهلل محمد �سلوات اهلل عليه وعلى اآله.)))

)الأحمديـــة القاديانية) ا�ستهرت بهذا ال�سم في اأروبا،  ن�سبة اإلى موؤ�س�سها ميرزا غالم   (1(
اأحمـــد القادياني المولود �سنة 1265هـ بقاديان، اإحدى قرى البنجاب الهندية، وهي دين 
ُمْخَتـــَرٌع جديد، ظهر اأواخر القرن التا�سع ع�سر الميالدي بقاديان، ويقال باأن اليهود هم 
وراء تاأ�سي�ـــس عدة طوائف لتمزيـــق الم�سلمين: الوهابية في الحجاز، والبهائية في اإيران 
زمان، والقاديانية في الهند وفي باك�ستان، عدة طوائف، هم اأ�س�سوها.  وقد حظي ميرزا 
غـــالم اأحمد بمباركـــة ورعاية الحتالل البريطانـــي، ولذلك تجد غالم اأحمـــد كثيرًا ما 

يمدح النجليز في كتاباته، ومقرهم في لندن. 
  وقـــد بـــداأ ميرزا ن�ساطه كداعية اإ�سالمي، ثم ادعى اأنه مجـــدد وُمْلَهم من اهلل، ثم تدرج 
درجة اأخـــرى فادعى اأنه المهدي المنتظر والم�سيح الموعود، ثم انتقل من دعوى المثيل 
وال�سبيـــه بالم�سيح عليـــه ال�سالم اإلى دعوى اأنـــه الم�سيح نف�سه، ثم انتقـــل من دعوى اأنه 
الم�سيـــح النبي اإلى دعوى اأنه محمد النبي �سلـــى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم، واأن الحقيقة 
المحمديـــة قد تج�سدت فيه، واأن النبي �سلى اهلل عليه وعلى اآله �سلم قد ُبعث مرة اأخرى 
فـــي �سخ�ـــس ميرزا غالم، يقول ميرزا : " اإن اهلل اأنزل محمدًا �سلى اهلل عليه و�سلم مرة 
اأخـــرى فـــي قاديان لينجز وعده "، وقـــال :" الم�سيح الموعود هو محمـــد ر�سول اهلل وقد 
جـــاء اإلـــى الدنيـــا مرة اأخرى لن�ســـر الإ�سالم " ثم ادعـــى اأن نبوته اأعلـــى واأرقى من نبوة 
�سيدنا محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، فاتبعه من اتبعه من الدهماء والغوغاء واأهل الجهل 

والم�سالح الدنيوية.
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عقائد القاديانية :  
يعتقـــد القاديانيـــة بتنا�سخ الأرواح: حيـــث زعم ميرزا اأن اإبراهيم عليـــه ال�سالم ولد بعد   .1
األفين وخم�سين �سنـــة في بيت عبداهلل بن عبدالمطلب متج�سدا بالنبي محمد �سلى اهلل 
عليـــه و�سلـــم، ثم ُبعث النبي �سلـــى اهلل عليه و�سلم مرتين اأخرييـــن اأحدهما عندما حلت 

الحقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نف�سه.
يعتقـــدون اأن اهلل ي�سوم وي�سلي وينام ويخطيء، تعالى اهلل عن قولهم علوا كبيرا، يقول   .2
ميـــرزا: " قـــال لـــي اهلل : اإني اأ�سلـــي واأ�سوم واأ�سحـــو واأنام " وقال :" قـــال اهلل : اإني مع 

الر�سول اأجيب، اأخطيء واأ�سيب اإني مع الر�سول محيط ".
يعتقـــدون اأن النبوة لـــم تختم بمحمد �سلى اهلل عليه و�سلم بل هي جارية، واأن اهلل ير�سل   .3
الر�ســـول ح�ســـب ال�سرورة، واأن غالم اأحمد هو اأف�سل الأنبيـــاء جميعًا!! واأن جبريل عليه 

ال�سالم كان ينزل على غالم اأحمد بالوحي، واأن اإلهاماته كالقرءان .
يقولـــون: ل قرءان اإل الذي قدمه الم�سيح الموعود ) الغالم )، ول حديث اإل ما يكون في   .4
�سوء تعليماته، ول نبي اإل تحت �سيادة "غالم اأحمد"، ويعتقدون اأن كتابهم منزل وا�سمه 

الكتاب المبين، وهو غير القرءان الكريم !!
يعتقـــدون اأنهـــم اأ�سحـــاب ديـــن جديـــد م�ستقـــل، و�سريعـــة م�ستقلـــة، واأن رفـــاق الغالم   .5
كال�سحابـــة، كمـــا جاء في �سحيفتهم "الف�سل، عـــدد 92" : " لم يكن فرق بين اأ�سحاب 
النبـــي �سلى اهلل عليه و�سلـــم وتالميذ الميرزا غالم اأحمد، اإن اأولئك رجال البعثة الأولى 

وهوؤلء رجال البعثة الثانية ".
يعتقـــدون اأن الحـــج الأكبر هو الحج اإلى قاديـــان وزيارة قبر القاديانـــي، ون�سوا على اأن   .6
الأماكـــن المقد�سة ثالثة مكة والمدينة وقاديان، فقد جاء في �سحيفتهم:" اأن الحج اإلى 
مكـــة بغيـــر الحج اإلـــى قاديان حج جاف خ�سيـــب، لأن الحج اإلى مكة ل يـــوؤدي ر�سالته ول 

يفي بغر�سه " .
يعتقد القادياني باأن اإلهه اإنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية !! 7ـ  

يعتقـــدون اأن امامهم ميرزا غالم احمد القادياني هـــو نبي و ر�سول و هو في نف�س الوقت  8ـ  
المهـــدي و الم�سيـــح الموعـــود و اأنه يوحـــى اإليه كما �ســـرح هو عن نف�سه فقـــال اإني امروؤ 
يكّلمنـــي ربي، وُيعّلمني من لدنه، ويح�سن اأدبي، ويوحي اإلـــي رحمة منه، فاأّتبع ما ُيوحى، 
وما كان لي اأَْن اأترك �سبيله واأَْختاَر ُطرًقا �َسّتى. وكّل ما ُقلُت قلت من اأمره، وما فعلت �سيًئا 

عن اأمري، وما افتريت على ربي الأعلى، وقد خاب من افترى.
وفـــي اآخـــر ايامه بلغ به الكفر ا�سد مبلغ حيث اإّدعـــى الإلوهية وانه متج�ّسد مع اهلل بنف�س   
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الإلحاد والتب�صير بالن�صرانية:
االإلحاد كذلك، ن�ساط، هناك من ين�سط ويتحرك في هذا االتجاه. 
التب�سي���ر بالن�سراني���ة الإخ���راج اأبن���اء �سعبن���ا واأمتن���ا ع���ن االإ�س���الم، 
وكذل���ك عل���ى نف�ض النمط اأ�سكال كثيرة جًدا لكن اإلى هذه الدرجة اإلى 

هذا الم�ستوى، هذه الحرب �سر�سة وخطيرة لهذه الدرجة.

ومنه��ا م��ا ياأتي تح��ت العن��وان الإ�ص��امي مث��ل التكفيريين 
والفكر التكفيري 

ث���م تحت العنوان االإ�سالمي، ك���م تاأتي من اتجاهات لت�ستهدفنا كما 
ه���و الح���ال بالن�سب���ة للتكفيريي���ن تحت العن���وان االإ�سالم���ي، ي�ستغلون 
لم�س���خ الهوي���ة االإيماني���ة واالتج���اه االإن�سان���ي اتج���اه اآخ���ر ي�سب���ح فيه 
مطوًع���ا �سم���ن تل���ك الجماع���ات التكفيري���ة مرتبًط���ا ف���ي نهاي���ة اأمره 
بالنظ���ام ال�سع���ودي والنظ���ام االإمارات���ي امت���داًدا لل�سيط���رة االأمريكي���ة 
المبا�س���رة. فه���م اأ�ساب���ع ف���ي ال���ذراع ال�سع���ودي ف���ي الج�س���د االأمريكي 

وال�سهيوني.

الكينونـــة حيـــث قال في كتاب البرية )�ـــس 102-103" )راأيت في اإحـــدى روؤاي اأنني اأنا 
نف�ســـي اهلل. و كنـــت متاأكـــدًا اأنني اأنا هـــو. و اأنه لم يبق مـــن م�سيئتي و اإرادتـــي و افعالي 
الب�سرية �سيء. و كاأنني اأ�سبحت مثل المنخل اأو كاأن كياني اندمج داخل كيان اآخر بحيث 
يختفـــي الكيان الأول داخل الكيـــان الجديد و ل يبقى للكيان الأول اأي اأثر اأبدًا. و في هذه 
المرحلـــة راأيت اأن روح اهلل المقد�سة قد دخلت في كياني و�سار اهلل ي�سيطر على ج�سدي 

و اندمج كياني مع كيان اهلل حتى لم يبق مني جزيء ب�سري واحد.... اإلخ").
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�ص��كل من اأ�ص��كال الح��رب الناعمة ي�ص��تهدفنا ف��ي الأخاق 
والقيم وي�صعى اإلى تدني�س النفو�س: 

هن���اك ن�س���اط وا�سع جداً في ا�ستهداف االأخ���الق والقيم التي يتمتع 
بها مجتمعنا بحكم اإ�سالمه العظيم فمن اأعظم ما في االإ�سالم واالإيمان 
وال�سم���و  الب�سري���ة  للنف����ض  والتطهي���ر  الب�سري���ة  للنف����ض  هوالتزكي���ة 
بالنف����ض الب�سري���ة عن الرذائل، وع���ن الفواح�ض، وع���ن الخ�سائ�ض التي 
تدم���ر المجتم���ع، مثاًل المفا�س���د االأخالقية، الفواح����ض تدمر الن�سيج 
االجتماع���ي، تف���كك االأ�س���رة، اإذا تفككت االأ�سرة تف���كك المجتمع، اإذا لم 
يعد اأمر هذا المجتمع قائماً على النظام االأ�سري المترابط، واإذا دمرت 

هذه اللبنات االجتماعية دمر المجتمع بكله.
كي���ف ت�سب���ح العالق���ات والرواب���ط اإذا ل���م تب���ق محفوظ���ة ب�سياجها 
ال�سرع���ي واالأخالق���ي فيعي�ض الرجل في غريزت���ه الجن�سية مع زوجته 
فح�س���ب، عل���ى �سرع اهلل، على دين اهلل طاه���راً �سليماً وتعي�ض هي كذلك 

طاهرة �سليمة.
ويبني���ان اأ�س���رة م���ن واقع هذه العفة وه���ذا الطهر وه���ذا ال�سرف اإذا 
تفكك���ت هذه الروابط ودخلت العالقات غي���ر ال�سرعية، واأ�سبح الرجل 
على عالقات غير �سرعية هنا وهناك، امراأة هنا وامراأة هناك خارج هذا 

االإطار ال�سرعي واالأخالقي واأ�سبحت المراأة كذلك انتهى المجتمع.
تك���ون هناك اآفات وم�سائب، ال اأ�سر مح�سنة ومترابطة �ستبقى، وال 
�سرف وال كرامة وال �سمو في النفو�ض. النفو�ض تدن�ض وتنحط، ي�سبح 
االإن�س���ان تافه���اً خ�سي�س���اً ن���ذاًل �سيئاً، ال قدا�س���ة عنده ل�س���يء وال احترام 
ل�س���يء، وال كرام���ة ل�س���يء، �ساقط���اً يمك���ن اأن ي�ستعب���ده االآخ���رون ب���كل 
ب�ساط���ة، حتى نظرته اإلى الحياة تتغير واقعه العملي والحياتّي يتغير. 
ه���ذه حالة من التدمي���ر للمجتمع، تدمير وا�ستهداف لالأ�سرة وللنظام 
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االأ�سري في االإ�سالم الذي يبني اأ�سرة موحدة عفيفة �سالحة متما�سكة 
"اأب واأم زوجة وزوج اأخوة واأبناء" بينهم كل الروابط االأ�سرية العظيمة.

تفكيك للن�سيج االجتماعي ثم ي�سبح مجتمعاً مبعثراً مفرقاً م�ستتاً 
ال يجمع���ه اأي رواب���ط وال اأي اأوا�سر وال اأي عالقات اإال العالقة الحرام 

التي ال قدا�سة فيها وال رحمة وال خير وال �سرف وال ثمرة طيبة لها.
هناك تركيز على هذا الجانب من خالل مواقع التوا�سل االجتماعي، 
من خالل اختراق الجو المحافظ في المدار�ض والجامعات، والتاأ�سي�ض 
لعالق���ات غي���ر �سليم���ة وغي���ر م�سروعة وغي���ر م�ستحبة ل���دى البع�ض، 
تدخ���ل كثقافة، ينظ���ر البع�ض اإليه���ا اأنها تمثل ح�س���ارة، واأن الح�سارة 
ه���ي هكذا: عالقات غير من�سبطة، غير اأخالقية، روابط غير �سرعية، 
مفا�سد ورذائل، ونحن ال نرمي بهذا الكالم الطالب والطالبات، الكثير 
منه���م �سرف���اء ولكننا نتحدث كي يكونوا منتبهي���ن الأن هناك من يروج 
الي���وم لهك���ذا عالقات غي���ر �سرعية، وال اأخالقية، من ي���روج لحالة من 
االنف���الت في العالق���ات، لفو�سى ف���ي االختالط والعالق���ات، لفو�سى 
في الروابط والتوا�سل وانخالعاً وان�سالخاً عن كل الروابط ال�سرعية 
واالأخالقي���ة التي تحم���ي المجتم���ع الم�سلم، وتحافظ علي���ه وت�سونه، 
ت�س���ون الم���راأة وتحاف���ظ عليه���ا لتك���ون عفيف���ة طاهرة �سريف���ة كريمة 
اأ�سيل���ة، تكون نواة الأ�سرة عظيمة، وتحم���ي الرجل كذلك ليكون اإن�ساناً 

عفيفاً زكياً �سالحاً طاهراً �سريفاً نظيفاً.
فيك���ون اأي�س���اً م���ع تل���ك الم���راأة ن���واة الأ�س���رة تبن���ى على ه���ذه القيم 
العظيم���ة تعي����ض حالة الرواب���ط المقد�سة، لقد جع���ل اهلل الرابطة في 

نظام االأ�سرة االإ�سالمية رابطة مقد�سة �سليمة نظيفة. 
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الغرب ي�صعى لتدمير الجو العائلي لدى الأ�صرة الم�صلمة:
الي���وم الغرب يروج عبر بع�ض المنظمات، عب���ر الهجمة االإعالمية، 
الهجم���ة الت���ي تاأت���ي عن مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي، ع���ن مواقع في 
الفظيع���ة  القبيح���ة  ال�سنيع���ة  الخليع���ة  االإباحي���ة  الهجم���ة  االإنترن���ت 
ال�سيطاني���ة الخطي���رة ال�سيئ���ة ج���داً، ياأت���ي ليدمر كل هذا الج���و، ياأتي 
ليدم���ر كل ه���ذه المحافظة، ياأت���ي لُيَعلم النا�ض الفو�س���ى في الروابط 
الفو�س���ى ف���ي االخت���الط، والفو�س���ى في التوا�س���ل، وهكذا حت���ى تن�ساأ 

روابط غير �سرعية.
د بالتعاليم االإ�سالمية، باالأخالق والقيم االإيمانية الأنها  يج���ب التقيُّ
تحمي مجتمعنا وت�سونه وتحافظ على قوته وتما�سكه، ويجب اأن نعي اأن 
االنفالت في الروابط والعالقات بين الرجل والمراأة لي�ض ح�سارة اأبداً، 
اإنما هو خ�سة، اإنما هو دناءة، اإنما هو انحطاط، اإنما هو تدمير للمجتمع 

الم�سلم في االأ�سرة الم�سلمة، تمزيق للن�سيج االجتماعي االإ�سالمي. 
ويجب اأن نعي اأن ذلك حرب بكل ما تعنيه الكلمة، اإ�سقاط لالإن�سان 
حت���ى ي�سب���ح اإن�سان���اً �ساقطاً مائعاً تافهاً حقيراً ن���ذاًل ال �سرف عنده وال 
اأهمي���ة عن���ده ل�سيء اأبداً، هو اأن ي�سبح �ساقطاً اأخالقياً، هل يبقى عنده 
كرام���ة؟ ه���ل يبقى عنده �سرف؟ هل يبق���ى عنده غيرة؟ هل يبقى عنده 
حمي���ة؟ ه���ل يبق���ى عن���ده اإب���اء؟ هل يبق���ى عنده ع���زة؟ هل يبق���ى عنده 

َمَنعة؟ ال.
م���ن ي�سب���ح �ساقط���اً اأخالقي���اً ف���ي العالقات غي���ر ال�سرعي���ة ما بين 
الن�س���اء والرج���ال اأو اأي �س���كل م���ن اأ�س���كال الفواح�ض واالإباح���ة ال يبقى 
لدي���ه اإح�سا����ض ال بكرامة وال �سرف وال عزة وال اإباء وال غيرة وال حمية 
وال اأي �س���يء م���ن هذه االأ�سياء عندها ي�سب���ح قاباًل لال�ستعباد، رخي�ض 

النف�ض وقاباًل لال�ستعباد.
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والم�سوؤولي���ة الي���وم كبيرة، اأواًل عل���ى المجتمع االإ�سالم���ي اأن يكون 
م���درًكا لطبيعة هذه الحرب؛ الأن هذا االإدراك �سيجعل االإن�سان متنبًها 
ح���ذًرا م�ستيقًظ���ا حت���ى ال يعي�ض حال���ة ال�سذاجة كال�سح���ن الالقط ما 
و�سل اإليه تقبله وما �سمعه تاأثر به، يعي�ض حالة التثبت التبين االنتباه 
الوع���ي اليقظ���ة، يتح�سن بالمفاهي���م ال�سحيحة بالمب���ادئ ال�سحيحة 

وتتر�سخ لديه حتى يحتمي بها من هذا االختراق.
هنا م�سوؤولية كبيرة على الجانب الر�سمي والجانب ال�سعبي والجانب 
العلمائ���ي والنخ���ب والمتنوري���ن والواعين والمثقفي���ن اأن يتحركوا في 

الت�سدي لهذه الحرب وب�سكل كبير وفي كل حقول المعرفة.

�ص��كل اآخر من اأ�ص��كال الحرب الناعمة ك�ص��ر الإرادة والروح 
المعنوية:

اأي�س���اً �س���كل اآخر من اأ�سكال الحرب الناعم���ة، ي�ستهدف ك�سر االإرادة 
وال���روح المعنوية لدين���ا، اإ�سعارنا بال�سعف والعج���ز وال�سعة والحقارة 
واال�ست�س���الم واأنن���ا ال �س���يء، وتكبي���ر ق���وى الطاغوت في اأنف�سن���ا واأمام 
اأعينن���ا، فترى في اأمري���كا واإ�سرائيل، في عمالء اأمري���كا واإ�سرائيل من 
كيان���ات هن���ا وهن���اك �سيئاً كبي���راً عظيماً ومهم���اً، اإما بنظ���رة اال�ستقواء 
اأي: ت���رى فيه���م اأقوي���اء جداً واأن���ت �سعيف ج���داً، ال �س���يء، اأو ا�ستعظام 

الح�سارة، القوة، العظمة، ونحو ذلك.. ال.
هن���اك المعي���ار االأ�سا�س���ي ف���ي النظ���رة الت���ي يربين���ا عليه���ا االإيمان 
ويربينا عليها االإ�سالم في ثقافته في مبادئه في اأخالقه في قيمه، هي 

نظرة تنطلق من المعايير القيمية واالأخالقية: 
واإنما االأمم االأخالق ما بقيت          فاإن هُم ذهبت اأخالقهم ذهبوا

االأم���م توزن بهذا المي���زان: بميزان االأخالق والقيم، النا�ض يوزنون 
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بمي���زان االأخالق والقيم، هذا الميزان االإن�ساني، هذا الميزان والمعيار 
االإله���ي ال���ذي اأرادن���ا اهلل اأن نزن ب���ه االآخرين، واأن ننظ���ر اإلى االآخرين 
من���ه َكَناف���ذٍة نطّل منه���ا على واقع الب�سرية، الق���وة العظمى المنعة في 
ال�سع���وب بق���در م���ا تمتلك بق���در ما تكون ح���رة عزيزة كريم���ة متم�سكة 

بمبادئ واأخالق وقيم عظيمة.
ي�سع���ون اإلى ك�سر ال���روح المعنوية واإلى اإ�سعارن���ا بالعجز وبال�سعف 
وبال�سع���ة واأي�س���اً بالياأ����ض ويحاول���ون اأن يبثوا فين���ا روح الهزيمة، هذا 
�س���يء يحر�سون عليه حتى في ظل هذا العدوان، هناك �سغل كبير على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي عب���ر القن���وات الف�سائي���ة، ح���رب نف�سية 
�سر�س���ة ح���رب اإعالمي���ة �سر�سة، اإرج���اف تهوي���ل، وهكذا، �سع���ي الإرهاب 

النا�ض و�سعي لزرع روح الخوف والياأ�ض وال�سعف في نفو�سهم.

�صكل اآخر من اأ�صكال الحرب الناعمة �صرب روحية الهتمام:
يعمل���ون �سم���ن هذه الحرب الناعمة عل���ى اإماتة روح االهتمام فيك، 
اأو �س���رف حال���ة االهتمام نحو اأ�سياء تافهة، يعن���ي ال تهتم ب�سيء، طبعاً 
ه���ذا يع���ود اإلى مو�س���وع الم�سوؤولية، تكون اإن�سان���اً م�ستهتراً في الحياة، 
ال �س���يء عن���دك مهم )يا اأخي يتقاتلوا، يتفقوا( ال يوجد لديك اهتمام، 
ت�ساه���د مث���ال اأو يح�س���ل ف���ي واقع���ك ماآ�س���ي كثي���رة، اأح���داث كبي���رة ال 
تلتف���ت اإليه���ا، اأو ي�سرف هذا االهتمام اإلى اأ�سي���اء اأخرى: اهتمام كبير، 
اأنت متوتر االأع�ساب وتكاد اأن تنفجر وعندك اهتمام كبير لكن بق�سية 
ثانوية، اأو ب�سيء هام�سي اأو ب�سيء جزئي، اأو ب�سيء فرعي، تن�سى ما هو 
اأه���م، تغف���ل عما هو اأكبر، ال تلتفت اإليه اأ�س���ال، الحالة التي ذكرها اهلل 

ِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد}]البقرة:61[. عن بني اإ�سرائيل {َلْن َن�ضْ
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�سب���روا اأن يذب���ح فرع���ون اأبناءه���م واأن ي�ستح���ي ن�سائه���م، �سب���روا 
عل���ى القه���ر والذل، �سب���روا على كل �سيء، لك���ن الم�ساألة التي قالوا لن 
ِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد} ال ب���د من الب�سل، وال  ي�سب���روا عليه���ا، {َل��ْن َن�ضْ
بد من القثاء، ال بد من الثوم، ال بد من العد�ض، هذه م�ساألة لن ن�سبر 

عليها اأبدا، ولن نتنازل عنها بتاتا.
ه����ذه روحي����ة لدى الكثير م����ن النا�ض، لن ن�سبر ف����ي م�سائل معينة 
ثانوي����ة جزئي����ة، وغفلة كلية عن الق�سايا الكبيرة، ب����ارد تجاه الق�سايا 
المهم����ة، لي�����ض لديه التفات����ة اإليها، لكن حامي و�سدي����د اإذا جت ق�سية 
فرعي����ة جزئي����ة هن����ا اأو هن����اك، هذه م����ن الجوانب التي يرك����زون عليها 
وت�ساع����د ف����ي نف�����ض الوقت، ه����ي ت�ساعد عل����ى ال�سيطرة عل����ى االإن�سان، 
اللع����ب ب����ه، التحك����م ب����ه اإذا كان من�سرف����اً ع����ن الق�سايا المهم����ة، يترك 
لالأع����داء اأن يتحكم����وا في����ه كما ي�ساءون ويري����دون، في�سلون اإلى حيث 
يري����دون اأن ي�سل����وا ف����ي ا�ستعب����اد ه����ذا االإن�س����ان وال�سيط����رة عل����ى ه����ذا 

االإن�سان.

�صكل اآخر من اأ�صكال الحرب الناعمة التدجين:
م���ن اأخط���ر اأن���واع الح���رب الناعم���ة هي حرك���ة الجمود الت���ي ت�سعى 
لتجمي���د ال�سع���ب اليمن���ي ف���ي ظ���ل الو�س���ع الراه���ن، بع����ض التي���ارات 
المح�سوب���ة على الدي���ن والتدين تتحرك لتعظ النا����ض اأن يجل�سوا في 
البي���وت ولي����ض لهم اأي عالقة ب�س���يء، وال يتدخلوا في �س���يء، ال ي�سمح 
لهذه التيارات اأن ت�سيطر على ال�ساحة واأن تنت�سر في ال�ساحة لتجميد 
النا����ض، الأن معن���ى هذا تكبيل للنا�ض وتدجين للنا����ض، واإخ�ساع للنا�ض 

لي�سيطر عليهم العدو بكل ب�ساطة.
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من ي�سعى الأن يحول �سعبنا اإلى مزرعة دجاج، ليكونوا مثل الدواجن  
التي تنتظر حتى يوؤتى بال�سكين فهو يجني على هذا ال�سعب ويظلم هذا 
ال�سعب، من ي�سعى اإلى نزع روح الم�سوؤولية واالإح�سا�ض بالم�سوؤولية في 
ه���ذا ال�سعب ه���و ظالم، والظالمون الثقافي���ون، والظالمون في الحرب 
الناعم���ة ال يقل���ون اأب���داً ع���ن اأولئ���ك المجرمي���ن الذي���ن قتل���وا النا����ض 
بقنابله���م، م���ن يدم���رون اإيم���ان النا�ض ال يقل���ون �سوءاً و�س���راً وخطورة 

عمن يقتلون النا�ض بقنابلهم.
عل���ى كل ح���ال الجان���ب االإعالم���ي ل���ه �سلة كبي���رة به���ذا المو�سوع، 
وهن���اك اأي�ساً عل���ى الم�ستوى الثقاف���ي عملية ت�سليلي���ة كبيرة وفي كل 

الم�ستويات تجاه الواقع تجاه االأحداث ينبغي االلتفات اإليها))(.

•••

من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة ذكرى جمعة رجب 1439هـ باخت�سار.  (1(
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وسائل احلرب الناعمة
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:

)الحرب الناعمة( هي اأكثر خطورة من الحرب الع�سكرية، فالحرب 
الناعمة تف�سد النفو�ض، وتق�سي على القيم، وتدمر االأخالق، وت�سرب 
النا����ض ف���ي اإيمانهم، وه���ذا اأخط���ر بكثير م���ن اإ�سابة الج�س���م بالقنابل 
وال�سواري���خ، اأو اختراق���ه بالر�سا����ض، وم���ن الوا�س���ح اأن م���ن اأخط���ر 

الو�سائل المدمرة:

)� الجوالت ومواقع التوا�صل الجتماعي 
اال�ستخ���دام ب���ال م�سوؤولي���ة وال �سمي���ر وال اأخالق لالأجه���زة المحمولة 
)الجواالت( والترا�سل اأو التوا�سل عبرها بهدف الو�سول اإلى الف�ساد اأو بما 
ي�سبب الف�ساد، وكذلك مواقع التوا�سل االجتماعي وال�سبكة العنكبوتية))(. 
م���ن المعل���وم المتيق���ن اأن ابت���كار مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي هو 
اخت���راع اأمريك���ي، ومن�س���اأ اأمريك���ي به���دف ا�ستخبارات���ي، وهن���اك كت���ب 
ومق���االت واأقوال ون�سو����ض واأدلة تثبت اأنها له���دف ا�ستخباراتي، لدى 
االأمريك���ي ه���دف وا�س���ع ال يقت�سر على الجانب الع�سك���ري فقط بل هو 
ا�سته���داف �سامل لكل �سيء: ا�ستهداف لالأخ���الق وللوعي ولكل عوامل 
القوة وال�سالح وكل ما من �ساأنه اأن يبني االأمة واأن ي�سنع لديها عوامل 
المنع���ة ف���ي مواجه���ة الع���دوان، فهم يعمل���ون من خاللها عل���ى �سناعة 

توجهات تلهي النا�ض عن ق�ساياهم الحقيقية وم�سئولياتهم الكبيرة.
نح���ن اأم���ة قراآني���ة وم�سي���رة قراآني���ة ومواقفن���ا واأعمالن���ا واأقوالن���ا 
وت�سرفاتن���ا ينبغ���ي اأن تك���ون موزون���ة بمي���زان الق���راآن الكري���م واأن ال 

من مقال لل�سيد عبد الملك في الن�سرة العدد 28.  (1(
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لُّ��وا  ننج���ر لم���ن حذرن���ا اهلل منه���م وق���ال عنه���م: {َوُيِري��ُدوَن اأَْن َت�ضِ
ِبيَل}]النساء:44[.))( ال�ضَّ

اأمريكا ت�ضتهدف هذا ال�ضعب في اأخالقه و�ضرفه وعفته وطهارته
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:

الي���وم هن���اك حرب كبيرة، ومنظم���ة، وت�ستغل عبر مواق���ع التوا�سل 
ا في المناط���ق والمدن عبر �سبكات لالإف�ساد  االجتماع���ي، وت�ستغل اأي�سً
المنظ���م، �سب���كات منظم���ة ت�سع���ى اإل���ى اإ�سق���اط ال�سب���اب وال�ساب���ات ف���ي 
الدع���ارة والرذيل���ة واإل���ى االإف�س���اد االأخالق���ي، هن���اك �سغ���ل كبي���ر جًدا، 
ولوح���ظ اأن���ه يزداد، كلم���ا ازدادت المعركة الع�سكرية ي���زداد اإلى جانبها 

هذا العمل، هذا الغزو، غزو ي�ستهدفنا في اأخالقنا. 
ال�سعب اليمني - واهلل - هو من اأ�سرف ال�سعوب ومن اأكثرها طهارة 
وقد�سي���ة، وم���ن اأكث���ر ال�سع���وب عفة ونب���اًل و�سرًف���ا ومحافظ���ة، رجاله 
ون�س���اوؤه، حت���ى تقاليده، حت���ى اأعرافه هي تحافظ عل���ى العفة، تحافظ 
عل���ى الطهارة، تحافظ على ال�سرف، تحافظ على المراأة وت�سونها من 

الدن�ض، وتحافظ على ال�ساب والرجل وت�سونه من الدن�ض.
�سع���ب غي���ور، �سع���ب عفي���ف، �سع���ب ل���ه اأخ���الق متمي���زة، ومحافظة 
وا�سح���ة في هذا االتجاه، لك���ن اليوم عبر و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

عبر و�سائل االإعالم المتنوعة.

2� عبر بع�س المعاهد 
����ض اللغات، معاه���د اأجنبية في  ���ا عب���ر بع����ض المعاهد التي تدرِّ اأي�سً

�سنعاء، وفي بع�ض المدن لتعليم اللغات االأجنبية، وتلعب دوًرا اآخر.

من لقاء ال�سيد عبد الملك بالم�سرفين الميدانيين.  (1(
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يبقى ن�ساطها في تعليم اللغات ن�ساطاً ثانوًيا وغطاء لطبيعة ن�ساطها 
الحقيق���ي والرئي�س���ي ال���ذي تركز علي���ه، داخل ه���ذه المعاه���د يبدوؤون 
ببرامج ت�ساعد على االختالط الفو�سوي، وتعزيز الروابط خارج اإطار 
ال�سواب���ط ال�سرعية، ثم تزداد ه���ذه ال�سوابط، ثم يدخلون اإلى الم�سخ 
تحت العن���وان الح�ساري، والتغرير ب�سبابنا و�ساباتنا، وتقديم النموذج 

الغربي المنفلت الذي ال تحكمه ال�سوابط، وال االأخالق.
واأ�سالي���ب كثي���رة ي�ستغلون عليها، وكان���وا ي�ستغلون عليه���ا، ال�سفارة 
االأميركي���ة فيم���ا �سب���ق وم�سى كان لها ف���ي �سنعاء �سب���كات ترعاها هي 
وترع���ى ن�ساطه���ا، وبعلم و�سمع وب�س���ر االأجهزة الر�سمي���ة، كانت تعرف 

اآنذاك وكان هذا الن�ساط مكثفاً لالإف�ساد االأخالقي.
�سب���كات ت�ستغل �سغاًل فظيعاً في ه���ذا االتجاه لماذا؟ الأنهم يعرفون 
اأن م���ن اأوقع���وه ف���ي الرذيل���ة ودن�س���وه وفرغ���وه م���ن قيم���ه االأخالقية، 
واأ�سب���ح اإن�ساًن���ا تافًه���ا تائًه���ا �سائًع���ا، ال قيم ل���ه، ال اأخالق ل���ه، ال �سرف 
ل���ه، ال حمي���ة ل���ه، �سيتجه في ه���ذه الحياة عل���ى النحو ال���ذي يريدونه، 

في�ستعبدونه بكل ب�ساطة بكل �سهولة.
لن يبقى عنده اأي اهتمام في اأن يكون حًرا، وفي اأن يكون بلده حًرا، 
لن يبقى لديه اأي اهتمام ب�ساأن النا�ض، وال بمعاناتهم، ولن يبقى له اأي 
اهتمام في مواجهة هذه التحديات واالأخطار، �سيكون اإن�ساناً تفرغ من 
حميت���ه، من �سرفه، من عزته، من كرامته، من اإن�سانيته، ي�سبح اإن�ساًنا 
تائًه���ا، كل اهتمام���ه ف���ي الميوع���ة وال�سي���اع والرذيل���ة، كل اهتمامات���ه 

تن�سب في هذا االتجاه.
ل���ن يبقى له اهتم���ام بق�ساياه المهمة، بق�ساي���اه الم�سيرية ب�سئون 
بل���ده الكبي���رة والم�سيري���ة، ال، �سيتح���ول اإل���ى اإن�س���ان تاف���ه، مفرغ من 
كل اإح�سا����ض بالع���زة والكرام���ة، وم���ن كل اهتم���ام، وم���ن كل اإح�سا����ض 
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بالم�سوؤولية، �سيتفرغ من ذلك، ويكون في ليله ونهاره �سائًعا وراء تلك 
التفاهات والرذائل، والعياذ باهلل، حينها ي�سربونه بكل ب�ساطة.

اأي: لي����ض همه���م به���ذا الغ���زو به���ذا االإف�ساد المم���ول باأكث���ر قنواته 
وو�سائل���ه م���ن ال�سعودي واالإماراتي، لي�ض همهم اإمت���اع �سبابنا و�ساباتنا 
حت���ى يرتاح���وا، ويتنعموا ويكيفوا، ال، لي�ض همه���م من اأجل راحة وقرة 
عين النا�ض، ال، االإف�ساد و�سيلة من و�سائل اال�ستعباد، االإف�ساد والتفريغ 
من القيم والمبادئ و�سيلة خطيرة جًدا من و�سائل ال�سيطرة والتحكم، 

ومن و�سائل الهوان.
االإن�س���ان ال���ذي ي�سب���ح �سائعا مائًع���ا �ساقًطا في الرذيلة ه���ذا اإن�سان 
فع���اًل ل���ن يهمه اأن يكون عزيزاً في هذه الحياة، وال حراً وال �سريفاً، وال 
اأن يك���ون ف���ي هذه الحياة م�ستق���اًل، اأو يكون بلده م�ستق���اًل، ولن يبالي 

باأي �سيء.

3� عبر القنوات الف�صائية :
ا  الجان���ب االإعالمي )القنوات الف�سائي���ة( جانب مهم جًدا خ�سو�سً
ف���ي ه���ذا الع�س���ر الذي ب���ات الجانب االعالم���ي فيه �سالًحا فع���ااًل جًدا 
ويلعب دوًرا اأ�سا�سًيا وموؤثًرا، واالأعداء يعتمدون عليه ب�سكل رئي�سي جداً 

في الن�ساط الت�سليلي على كل الم�ستويات وفي كل المجاالت منها: 
- اال�سته���داف للنا����ض ف���ي الجان���ب الثقاف���ي والفك���ري م���ن خ���الل 
قن���وات ف�سائية تحم���ل عناوين دينية، ولكنها في حقيقتها ُتلب�ض الحق 
بالباطل وتبث ال�سموم الثقافية والفكرية المنحرفة التي تم�سخ هوية 

االإن�سان وتجرده حتى من فطرته االإن�سانية.
االأف���الم  تب���ث  قن���وات  خ���الل  م���ن  والقي���م  االأخ���الق  ا�سته���داف    -
والم�سل�س���الت والمقاط���ع الخليع���ة الت���ي ت�سته���دف القي���م وتن�س���ر 
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الف�ساد االأخالقي وتوؤدي اإلى تدني�ض النفو�ض والذهاب بزكائها.
تزييف الحقائق والوقائع واالأح���داث والت�سليل ال�سيا�سي والترويج    -
للباط���ل م���ن خالل قنوات اإخباري���ة ت�ستهدف تزييف وع���ي النا�ض اأو 
تتوي���ه النا�ض واإبعادهم عن الق�سايا الكبرى التي يجب اأن تكون هي 

محط اهتمامهم.
ت�سته���دف  مرّك���زة  وبطريق���ة  ال�سغ���ار  االأطف���ال  ت�سته���دف  قن���وات    -
فطرته���م ال�سليمة الت���ي فطرهم اهلل عليها ويعمل���ون جاهدين على 
م�سخه���م وف�ساده���م وت�سليله���م وتزيي���ف وعيه���م و�سناع���ة قناع���ات 

مغلوطة واأفكار مغلوطة لديهم منذ ال�سغر.

اأ. من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها؟
وعندم���ا نتاأم���ل نج���د ب���اأن جهة واحدة ه���ي من ترعى ه���ذا الن�ساط 
المتعدد وتمول هذه القنوات المتنوعة والمتعددة؛ اإنه االأداة االأمريكية 
االإ�سرائيلي���ة ف���ي المنطقة، المتمثل ف���ي النظام ال�سع���ودي واالإماراتي 
الذين ي�ستهدفان �سرب االأمة بمعولي هدم اأحدهما: يلب�ض لبا�ض ديني 
مت�سدد، واالآخر: انحاللي خدمًة الأعداء االأمة من اليهود والن�سارى. 
لم���اذا يرع���ى هذا وذاك؟ الأن الم�ساألة كلها ه���ي في اتجاه واحد، لهدف 

واحد، كلها عملية ت�سليل واإف�ساد بو�سائل متعددة ومتنوعة.

ب- هذه القنوات تعمل في التجاه الذي تريده اأمريكا:
ل���و تاأتي اإلى قن���وات النفاق والت�سليل الت���ي يحركها المنافقون في 
الداخ���ل والخ���ارج تجد اأنه���م ي�ستغلون وف���ق اال�ستراتيجي���ة االأمريكية 
ووف���ق الم�س���روع االأمريكي ووفق الموؤام���رات االأمريكية وبما يخدمها، 
عندم���ا تك���ون الموؤام���رات االأمريكي���ة تعمل عل���ى اإثارة الع���داوات تحت 
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عناوين طائفية مذهبية ت�ستغل تلك الو�سائل االإعالمية عليها، عندما 
يك���ون التوجه االأمريكي واالإ�سرائيلي اإلى اإف�س���اد ال�سباب وال�سابات في 
المنطقة العربية واالإ�سالمية ين�سطون في هذا االتجاه، وعندما يكون 
هن���اك توج���ه اإ�سرائيل���ي واأمريكي اإل���ى الم�سخ الثقاف���ي والفكري بدفع 
النا�ض اإلى اعتناق الفكرة الوهابية ال�سالة والمنحرفة التي تجعل من 
النا�ض اأمة مفككة مطوعة خادمة الأمريكا ي�ستغلون في االتجاه نف�سه.

ج- كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعالمي؟:
االأع���داء ي�ستخدمون الجانب االإعالمي في جوانب كثيرة هجومية 
ودفاعي���ة بالن�سبة لهم، ويركزون عليه تركيًزا كبيًرا باعتباره الطريقة 
الرئي�سي���ة المعتم���دة للتاأثي���ر على النفو����ض )للح���رب النف�سية( وبقية 
االأم���ور اإنما هي تبع لها، حت���ى اال�ستهداف الع�سكري للنا�ض اإنما يلحق 
بالجوان���ب االأخ���رى، ولذل���ك اهلل �سبحان���ه وتعالى فيما ك�س���ف به واقع 
اأه���ل الباطل، واقع الم�سلين والمجرمين والم�ستكبرين؛ اأن تركيزهم 
وا ُنوَر  بالدرجة االأولى ين�سبُّ اإلى الن�ساط الت�سليلي {ُيِريُدوَن ِلُيْطِفوؤُ
اهلِل} ]الصف8[ بماذا؟ هل بطائراتهم بمدافعهم بدباباتهم ب�سواريخهم 
ْفَواِهِهْم} كذل���ك في اآية  وا ُن��وَر اهلِل ِباأَ بقنابله���م؟ {ُيِري��ُدوَن ِلُيْطِف��وؤُ
اأخ���رى: {ُيِري��ُدوَن اأَن ُيْطِف��وؤُوْا ُن��وَر اهلِل ِباأَْفَواِهِهْم}]التوبة32[ ن�ساطهم 
ف���ي لب����ض الحق بالباط���ل، ن�ساطهم المتن���وع والذي له اأ�س���كال متعددة 

ا - متعددة. وو�سائل - اأي�سً
لالأ�سف فاإن الكثير من النا�ض ال يتعاطى من خالل هذا الفهم تجاه 
الجانب االإعالمي وال ينظر اإليه نظرًة واعيًة على الم�ستوى االإجمالي 
قب���ل الدخ���ول في التفا�سيل كي���ف اعتماد االأعداء علي���ه؟ ماذا يريدون 
م���ن خالل���ه؟ م���اذا ي�سع���ون ب���ه؟ ولذل���ك ن�ستطيع الق���ول ب���اأن الن�ساط 
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االإعالم���ي المع���ادي لالأم���ة االإ�سالمي���ة باأبواق���ه ذات ال�س���وت العرب���ي 
واللغة العربية وال�سكل العربي قنوات وو�سائل اإعالمية متنوعة ما بين 
قن���وات ف�سائية، م���ا بين مواقع على االإنترنت ف���ي ال�سبكة العنكبوتية، 
م���ا بي���ن مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي، م���ا بي���ن ال�سحف الورقي���ة اإلى 
غي���ر ذل���ك م���ن الو�سائ���ل االإعالمي���ة؛ ن�ستطي���ع الق���ول اأنهم اأث���روا في 
الواق���ع العربي واالإ�سالمي على الكثير من النا�ض، ويوؤثرون با�ستمرار 
�س���واء ف���ي ن�سر الف�س���اد االأخالقي بمواده���م الفظيع���ة والقبيحة والتي 
تدم���ر ال���زكاء ف���ي النفو�ض، اأو من خ���الل الت�سليل الثقاف���ي والفكري، 
اأو الت�سلي���ل على الم�ستوى ال�سيا�س���ي فزيفوا الحقائق على الكثير من 
المغفلي���ن وناق�س���ي الوعي وعديمي الفه���م وغير المح�سني���ن ثقافًيا 
وا�ستطاع���وا اأن يوؤث���روا عليه���م وي�سنع���وا لديهم الكثير م���ن القناعات، 
وه���م ي�ستغل���ون على �سناعة راأي ع���ام مغلوط وباطل تج���اه الكثير من 

الق�سايا))(. 

المنظمات: 
المنظم���ات ه���ي واح���دة م���ن و�سائ���ل االأع���داء ال�سته���داف الهوي���ة 
االإيماني���ة لمجتمعن���ا اليمني فهناك الكثير م���ن المنظمات التي تعمل 
تح���ت عناوي���ن اإن�سانية وت�ستغل حاج���ة النا�ض وفقره���م للتاأثير عليهم 
وا�سته���داف قيمهم واأخالقهم باختراق االأ�س���ر المحافظة والعمل على 
اإف�ساده���ا تح���ت عناوي���ن متع���ددة. ب���ل و�سل الح���ال بالبع����ض منها اإلى 
ا�سته���داف الهوي���ة االإيماني���ة الت���ي �سهد لن���ا الر�سول )�سل���ى اهلل عليه 
وعل���ى اآله و�سلم( بها، ويعملون على ن�سر االأديان المنحرفة والطوائف 
ال�سال���ة مث���ل الن�سرانية والبهائي���ة، وحتى و�سل الحال به���م اإلى ن�سر 

اللقاء الثالث بالعاملين لل�سيد عبدالملك الحوثي.  (1(
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االإلح���اد، م�ستغلين حاج���ة النا�ض وفقرهم نافذة ينفذون منها للق�ساء 
عل���ى الهوية االإيمانية االأ�سيلة التي ن�ساأوا وتربوا عليها، وكما قال اهلل 
َن الَِّذيَن  ن ُتِطيُع��وْا َفِريقًا مِّ َه��ا الَِّذيَن اآَمُنَوْا اإِ �سبحان���ه وتعالى:{َيا اأَيُّ

وُكم َبْعَد اإِيَماِنُكْم َكاِفِريَن} ]آل عمران100[.  اأُوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّ
م���ن   (4 المحا�س���رة  ف���ي  اهلل  حفظ���ه  المل���ك  عب���د  ال�سي���د  يق���ول 

محا�سرات �سهر رم�سان 439)ه�:
الحظ���وا مث���اًل في المرحلة ه���ذه تاأتي منظمات اأجنبي���ة كثير منها 
ذات ارتب���اط بال�سهيوني���ة العالمي���ة، ه���ذا موؤكد ويقين كثي���ر منها لها 
ارتباط���ات باالأمريكيي���ن، اأو باالأوربيي���ن اأو بغيره���م، بع�سه���ا له عالقة 
موؤك���دة باالإ�سرائيليين، تن�سط في ال�ساحة ت�ستهدف المجتمع بو�سائل 
اإم���ا مبا�سرة مث���ل على ح�سب تعبيرهم )ن�سر ثقاف���ة ال�سالم والت�سامح 
ونبذ العنف( اأو باالإلهاء، واالإلهاء ا�ستراتيجية رئي�سية اإ�سغال الذهنية 

العامة والتحكم في التفكير العام و�سرفه عن االهتمامات الكبرى.

 ومن الظريف جدًا جانبان:
الجان���ب االأول: اأن ه���ذه المنظمات جذوره���ا ومنابعها اأتت من عند 
تل���ك الق���وى الدولي���ة التي بذل���ت اأق�سى جه���د لتكون ه���ي االأقوى في 
العال���م والتي ه���ي عنيفة جداً جداً! وهل هن���اك اأعنف من اأمريكا وهي 
الت���ي �سربت الب�سر حت���ى بقنابل نووية، وهي التي ت�سنع اأكثر ال�سالح، 
واأ�س���د ال�سالح فتكاً وتدميراً لتقتل الب�سر؟ وهي التي تعمل على ابتكار 
مختل���ف اأن���واع االأ�سلحة التي تقتل وتميت وتم���زق اأكبر قدر ممكن من 

الب�سرية؟
 ج���ذور كثير من المنظمات من اأمريكا، وتاأتي اإلينا لتقول لنا نحن 
الم�ساكي���ن نح���ن الذي���ن ال نمتل���ك �سيئ���اً ي�س���اوي الق���درات الع�سكري���ة 
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االأمريكية والغربية واالأوربية يقولون لنا: اأنتم كونوا اأمة لي�ض عندها 
اأي اتج���اه ع�سك���ري اأو قتال���ي اأو ب���اأي �س���كل م���ن االأ�س���كال، كون���وا اأنا�ساً 

مدجنين )دجاج( دجاج القرن الحادي والع�سرين.
كون���وا اأ�سبه م���ا تكونون بمزارع الدجاج واالأغن���ام واالأبقار، م�ساكين 
ال تمتلك���ون اأي ق���درات ع�سكرية وال اأي اهتمام���ات ع�سكرية وال دفاعية 
وال لم���ا يبنيك���م لتكونوا اأمة قوية ذات منع���ة ذات قدرة على الدفاع عن 

نف�سها، اتركوا  هذا الكالم، ركزوا على م�سائل معينة.
 ويتجه���ون اإل���ى تمييع النا�ض: التمييع الثقاف���ي، التمييع ال�سلوكي، 
حت���ى اإل���ى ن�سر الف�ساد االأخالق���ي، تاأتي منظم���ات كل مهمتها اأن تن�سر 
الواق���ي الذك���ري، واأن تهتم بالن�ساء والرجال الذي���ن يمار�سون الرذيلة 
والجريم���ة للوقاي���ة له���م م���ن وب���اء االإي���دز ال���ذي ينت�س���ر نتيج���ة تلك 
الجريمة، اهتمام كبير في ال�ساحة بهذا المو�سوع، اأو تركيز كبير على 

منع الحمل، اأكبر مو�سوع رئي�سي، وهكذا اأ�سياء �ساذجة.
 فاأواًل هم ياأتون من بلدانهم فاإذا هم يريدون فعاًل ن�سر هذه الثقافة 
اأواًل ين�سرونه���ا عنده���م ه���م، يعظون االأمريكي هذا ال���ذي عنده قدرات 
هائلة جداً واأكبر �سحايا الب�سرية من �سالحه، من اأفعاله، من خططه، 
من تدابي���ره، من �سيا�ساته، من برامجه، يذهبون ليعظوا االإ�سرائيلي، 
ويقول���ون له اأن يت���رك هو ويعظون االأوروبي ويعظ���ون كل تلك الدول، 

هي اأولى، هذا اإذا كانوا نا�سحين فعاًل.
الجان���ب الثان���ي: من الغريب والظري���ف اأنهم يعط���ون تركيزاً اأكبر 
عل���ى البلدان االأكثر ا�ستهدافاً، يذه���ب اإلى الفل�سطيني الم�سكين الذي 
حالت���ه �سيئ���ة، اأر�س���ه محتل���ة، ممتلكاته مغت�سب���ة، اليهود اأخ���ذوا عليه 
كل �س���يء، مظلوم مقهور م�سطه���د، لي�ض لديه قدرات، معاني مه�سوم 
ف���ي ه���ذه الحياة، يتعر����ض يومياً لال�سطه���اد والظلم والقه���ر، �سجون 
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االإ�سرائيليي���ن مليئ���ة به���م يقت���ل يومي���اً منه���م يظلم���ون ي�سطه���دون، 
اأخذت منازلهم واأر�سهم ومزارعهم.

 كل اأ�س���كال الممار�س���ات الظالم���ة بحقهم كل يوم، ه���ذا اأخرجوه من 
بيت���ه، وذاك اأخ���ذوا مزرعته، وذاك قلع���وا اأ�سجار الزيت���ون من مزارعه، 
وذاك زج���وا ب���ه ف���ي ال�سج���ن، وذاك �سربوه، وتل���ك الم���راأة اغت�سبوها، 

وتلك �سجنوها، وتلك �سربوها، و، و، و.
 ياأت����ي ليق����ول له����ذا الفل�سطيني: اأن����ت اأترك العنف، ال تك����ن عنيفاً، 
اأن����ت ك����ن مهذباً واأخالقي����اً وطيباً، علي����ك باالبت�سام����ة الدائمة، ال تكن 
عنيف����اً، ال تتوت����ر، ال تغ�سب، ال تنفعل، كن طيباً، ك����ن هادئاً، كن وديعاً، 

وهكذا!!.
ياأت���ون مثاًل اإلى ال�سع���ب اللبناني الذي يعي�ض التهديد الكبير جداً، 
وعا�ض تجربة العدوان االإ�سرائيلي، ي�ستغلون بهذه الثقافة، ويحاولون 
اأن ي�سوه���وا ح���زب اهلل، وح���ركات المقاوم���ة، �سواء ف���ي فل�سطين، اأو في 
لبن���ان، واأنه���ا ح���ركات عنيفة مت�س���ددة متزمت���ة، متم�سكل���ة، المفتر�ض 
اأن يكون���وا وديعي���ن هادئين طيبين م�سالمي���ن! وال اأحد يحمل �سالحاً، 
���ع )الميركافا( وم�سنِّع  وال اأح���د يعمل �سيئ���اً! واالإ�سرائيلي هناك م�سنِّ
كل اأن���واع ال�س���الح، ويقتل با�ستم���رار، يعمل له برام���ج ع�سكرية، محول 
الحال���ة الع�سكري���ة حت���ى ل�سعب���ه، اأكبر اهتم���ام ع�سكري ف���ي المنطقة، 

وتوعية ع�سكرية، وتعبئة ع�سكرية عامة و�ساملة عند االإ�سرائيليين.
وه���ي لي�س���ت دول���ة �سرعي���ة، كيانه���م عل���ى م�ست���وى الجي����ض، عل���ى 
م�ستوى الم�ستوطنين، على م�ستوى بقيتهم، حالة عامة، حالة �ساملة، 
حالة من الجهوزي���ة الع�سكرية، التعبئة الع�سكرية، االهتمام الع�سكري 
حتى االأطفال عندهم يذهبون بهم في موا�سم معينة اإلى الدبابات اإلى 
المع���دات الع�سكرية يعودونهم عليها، يربطونهم بها، يثقفونهم تثقيفاً 
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عل���ى القت���ال، على الع���داء، عل���ى مواجهة االأع���داء، عل���ى الهيمنة، على 
الطغيان، على اال�ستحواذ، على ال�سيطرة، على اأ�سياء كثيرة.

لم���اذا تل���ك المنظمات ال تذهب تعظهم، المفتر����ض اأنها تعظهم 24 
�ساعة وتن�سحهم 24 �ساعة، وتعمل لهم برامج �سد العنف، و�سد، و�سد، 

و�سد با�ستمرار.
 عندنا في اليمن من اأول ما جاء العدوان وتحركت المنظمات هذه 
لك���ن تحرك باهتمام! الق���وم هاجمون علينا يقتلوننا بكل اأنواع ال�سالح 
االأمريك���ي، حا�س���ر في المعرك���ة باإدارته بخططه ب�سالح���ه بعتاده، بما 
يقدم للقوى المبا�سرة واالأيادي القذرة التي يعتمد عليها من مختلف 

اأنواع ال�سالح االأ�سد فتكاً وتدميراً.
 ياأتي ي�سرب عليك في �سنعاء، في �سعدة، في عمران، في الحديدة، 
ف���ي مختل���ف المحافظ���ات، عل���ى الم���دن نف�سه���ا بقناب���ل و�سواريخ من 
االأ�سد تدميراً وفتكاً يقتل بها االأطفال والن�ساء، يرتكب اأب�سع الجرائم، 
يجي����ض المرتزق���ة م���ن كل االأ�سق���اع واالأقط���ار، م���ن اليم���ن ومن غير 
اليمن، ومن بلدان كثيرة، وياأتي بهم القتحام هذا البلد من كل �سوب، 
م���ن كل اتج���اه، ويعم���ل لتحقي���ق ذل���ك كل م���ا ي�ستطي���ع، ويفع���ل كل ما 

ي�ستطيع.
 ومنظم���ة تاأت���ي ت�ستغ���ل عندن���ا ف���ي الداخ���ل، وبع����ض الحمي���ر م���ن 
االإعالميي���ن، وم���ا ي�سم���ى بع�سهم اأتب���اع لمنظمات المجتم���ع المدني، 
يقول���ون للنا����ض: ال، اه���داأوا، اه���داأوا، وكون���وا وديعين، كون���وا هادئين، 

اتركوا ال�سالح، اجل�سوا هادئين وديعين، ابت�سموا!!.
 ي���ا اأخ���ي لي�ض المقام ه���ذا مقام هذا الكالم، ه���وؤالء هاجمين علينا، 
يقتلوننا يريدون احتالل بالدنا، يفعلون كل �سيء من اأجل اأن يقتلونا، 
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واأن ي�ستذلونا، واأن يمتهنونا، واأن يحتلوا اأر�سنا، هم يدمرون كل �سيء، 
واأنت م�سغول تاأتي لتقول لي: كن وديعاً وهادئاً وغير متوتر وال تحمل 
ال�س���الح، وك���ن طيباً علي���ك باالبت�سامة الدائم���ة كل االأربعة والع�سرين 
�ساع���ة، الب����ض ل���ك مالب�ض وديع���ة ووجه ذهنيت���ك نحو اأ�سي���اء ثانية، ال 
تلتف���ت اإل���ى هذا الذي يج���ري، واترك العن���ف، وهكذا، �سخاف���ة �سذاجة 

حميرة، هذا هو اال�ستحمار.
 ثقاف���ة التدجي���ن، ال ي�ستغلون عليها مثاًل في المجتمعات االأخرى، 
فيدجن���ون االأمريكيي���ن ويدجن���ون االإ�سرائيليي���ن، ويدجن���ون اأولئ���ك 
المعتدي���ن الذين ه���م بحاجة ليدجنوهم، ولو قلي���اًل، فقط علينا، هذا 
ال�سغ���ل علين���ا فقط ك�ع���رب وم�سلمين، �سغل ي�ستهدفونن���ا نحن، لماذا؟ 
لنك���ون طيبي���ن في هذه الحياة اأو اأن نك���ون عبيداً وديعين، لنكون ُدمى، 

لنكون اأمة ذليلة مهانة، محتقرة يدو�سها االآخرون.
 ياأتي االإ�سرائيلي وياأتي االأمريكي يدو�ض بحذائه على رقبتك واأنت 

وديع وموؤدب، وهادى، ما �ساء اهلل العظيم!! هذه �سذاجة كبيرة جداً.
ثقاف���ة التدجي���ن ثقاف���ة غي���ر واقعي���ة، غي���ر منطقي���ة، ال تعتم���د 
ا�ستراتيجي���ا لدى المجتمعات الكثيرة ف���ي مختلف الدنيا، في مختلف 
الدنيا لي�ست ا�ستراتيجية ال لالأمريكي وال لالأوروبي، وال لل�سيني، وال 

للهندي، وال للياباني، وال...
 كل النا����ض ف���ي الدنيا يتجهون ب���كل ما ي�ستطيع���ون ليكونوا اأقوياء 
بكل عوامل القوة: القوة الع�سكرية، القوة االقت�سادية، القوة ال�سيا�سية، 
الق���وة االإعالمي���ة، العنوان الرئي�س���ي هو القوة، نكون اأم���ة قوية، ع�سر 
الق���وة، ومنط���ق القوة، حت���ى ال ندا�ض ونظل���م ونقهر ون�ستعب���د ونهان، 
ه���ذا واق���ع الحياة، ومن اأجل هذا اأتت ثقاف���ة الجهاد، و�سمن مفهومها 

القراآني ال�سحيح غير المحرف.
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المو�صة والتطور: 
ه���ذا العن���وان الخطي���ر هو فع���اًل من اأ�س���واأ العناوين الت���ي دخل من 
خالله���ا اأعداوؤنا اإلى عمق االأ�س���رة العربية الم�سلمة المحافظة، فتحت 
ه���ذا العن���وان تخل���ت الم���راأة الم�سلم���ة ف���ي كثي���ر م���ن ال���دول العربي���ة 
واالإ�سالمي���ة ع���ن لب����ض المالب�ض المحت�سم���ة ومزقت ث���وب الحياء ثم 
ر�سي���ت وقبل���ت لنف�سه���ا اأن تلب����ض المالب�ض الخليع���ة، واأن تخرج بدون 
حياء بين الرجال �سواء في ال�سوارع اأو في المكاتب بمالب�ض فاتنة �سبه 
عاري���ة، ب���ل اأ�سبحت ترى نف�سها متطورة بق���در ما تتخلى عن االأخالق 
والقي���م، وو�سلت الم�سكلة اإلى اأبنائن���ا وبناتنا اللذين ن�ساهد مالب�سهم 
ت�سيق وتق�سر بين فترة واأخرى واأ�سبحت الكثير من االأ�سر يتناف�سون 
ويت�سابق���ون ف���ي �س���راء المالب����ض الخليع���ة الأبنائه���م وبناته���م وبع����ض 

المالب�ض حتى بم�سميات �سيئة ي�ستحي االإن�سان اأن ينطقها.
يوؤكد ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في )لتحذن حذو بني اإ�سرائيل( 

باأن هذه كله من اليهود الذين يريدون اأن ن�سل ال�سبيل فيقول:
اإن ه���ذا كله ه���و من عمل اليهود فهم من يعمل���ون على ن�سر الف�ساد 
االأخالق���ي في مختلف البالد العربي���ة، هم من دفعوا المراأة الم�سلمة، 
الم���راأة المحت�سمة، المراأة الت���ي ُيلزمها دينها وقيمها العربية اأن تكون 
متاأدب���ة ومحت�سم���ة، هي من اأ�سبحت االآن تتبرج، هي من اأ�سبحت االآن 

تك�سف �سعرها وبدنها.
وه���م عندم���ا يري���دون اأن ن�س���ل ال�سبي���ل ه���م كال�سيط���ان يعرف���ون 
�سبي���ل عزتن���ا لي�سرفونا عن���ه، هم ال يغلطون، بل يعرف���ون �سبيل الحق 
في�سرفونن���ا عن���ه، يعرفون �سبيل تنميتنا الحقيقي���ة في�سرفوننا عنها، 
يعرف���ون �سبي���ل زكاء نفو�سن���ا و�سمو اأرواحنا في�سرفونن���ا عنه، يعرفون 
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لُّ��وْا  تن���ا ف���ي توحدن���ا في�سرفونن���ا عنه���ا {َوُيِري��ُدوَن اأَن َت�ضِ �سبي���ل قوَّ
ِبيَل}. ال�ضَّ

وه���م يعلم���ون اأن التركي���ز عل���ى الجان���ب االأخالق���ي ال���ذي و�سيلت���ه 
الم���راأة، الم���راأة هي و�سيلة �سهلة، �سهل اإف�ساده���ا، وخطير جداً اإف�سادها 
اأي�س���اً، اإنه���ا تف�س���د ب�سهول���ة، وه���ي م���ن ُتف�ِس���د الرج���ل ب�سهول���ة اأي�ساً. 

يركزون على المراأة لتف�سد في نف�سها من خالل ما ت�ساهد.
وه���م من حت���ى يقدمون في الم�سل�س���الت العربية - الت���ي ي�سمونها 
عربي���ة - يقدمون المراأة الت���ي زيها مازال زياً عربياً هي ال�سغالة، وهي 
الخادم���ة، األ�سن���ا ن�ساهد هذا ف���ي الم�سل�سالت الم�سري���ة؟ المراأة التي 
دوره���ا �سغال���ة، اأو خادم���ة، اأو بواب���ة عمله���ا عم���ل ممته���ن، األي�س���ت ه���ي 
تب���دو بال�س���كل العرب���ي وبزيه���ا العربي؟ لكن الم���راأة ذات ال���دور المهم 
داخ���ل الم�سل�س���ل بطلة تلك الق�سة هي من تب���دو م�سبهة تماماً للمراأة 
االأوروبي���ة؛ لنق���ول: هك���ذا هو التح�س���ر. ال يليق بها حت���ى وال اأن تمثل 
دوراً الئق���اً اإال وهي بزي الم���راأة االأوروبية، الزي المف�سوح، الزي الذي 
خ في اأذهان ن�سائنا اأن تلك الن�ساء الالتي  يف�سد كل من ي�ساهده، وير�سِّ
ال يزْل���ن محافظ���ات على زيهن العربي على حجابهن االإ�سالمي ها هن 
ا�سة، بدور الخادمة، بدور  ا�سات ويقمن بدور الفرَّ منحطات، اإنما هن فرَّ
الطباخ���ة ف���ي هذا الم�سل�سل ال���ذي ي�سمونه اأي�س���اً )الم�سل�سل العربي( 
وال���ذي يق���ول مخرج���وه: اإنه م���ن اأجل معالج���ة م�س���كالت اجتماعية. 
األي�ض هذا هو من ي�سنع م�سكالت اجتماعية؟ األي�ض هذا هو من يخدم 
اأعداء اهلل؟ األي�ض هذا هو من يدفع بالمراأة التي ت�ساهد اإلى اأن تتبرج؟
ه���ل نح���ن ن���رى الن�ساء يقلدن م���ن ي�ساهدنه من الن�س���اء داخل تلك 
الم�سل�س���الت مم���ن ال يزْل���ن يحمل���ن ال���زي العرب���ي، اأم اأنه���ن ينطلقن 
لتقليد تلك الن�ساء التي يتبرجن؟ من يقلدن؟ هي ال تن�سّد لتقليد تلك 
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م دوراً ممتهناً؛ اإذاً فهنا اقترن الزي  المراأة؛ الأن دورها في الم�سل�سل ُقدِّ
بال���دور، اقترن الزي العرب���ي الزي االإ�سالمي بال���دور الممتهن للمراأة 
داخ���ل الم�سل�س���ل، م���ن اأج���ل الم���راأة العربية الت���ي ت�ساه���د الم�سل�سل ال 
تن�س���ّد لتقليد هذه الم���راأة واإنما تن�سد لتقليد تلك المتبرجة ال�سافرة؛ 
الأن دورها في الم�سل�سل هو دور البطلة، هو دور الممثلة الكبيرة، األي�ض 

ِبيَل}. لُّوْا ال�ضَّ هذا اإ�سالاًل؟ {َوُيِريُدوَن اأَن َت�ضِ
ب���ل اأ�سبحن���ا ن�س���ل وباأموالنا نح���ن الم�سلمين ن�سل بع�سن���ا بع�ساً، 
ل كل تلك االأعمال التي فيها اإ�سالٌل لن�ساء الم�سلمين، التي تدفع  تم���وَّ
ل،  ل من االأموال العام���ة لل�سعب، تموَّ الم���راأة اإلى ال�سف���ور والتبرج تموَّ
اأو ت�سج���ع م���ن االأموال العامة لل�سعب اإذا ما كان هناك قطاع خا�ض هو 
م���ن يقوم بتلك االأعمال، والمعاهد التي يتلقى التدريب والتعليم فيها 
م���ن يتخرجون فيما بعد مخرجين اأو ممثلين هي اأي�ساً من الم�ساريع 

ل من قبل المال العام لل�سعب في اأي بلد اإ�سالمي.  التي تموَّ
ن�ست���ري ال�سالل���ة كما ا�ستراه���ا بنو اإ�سرائيل، ه���م يريدون اأن ن�سل 
ال�سبيل، بل اأن ن�سل اإلى ما و�سلوا اإليه: اأن ن�ستري ال�ساللة، اأَولي�ست 
و�سائ���ل اإعالمنا ت�ست���ري ال�ساللة بمبالغ كبي���رة؟ ت�ستري االأفالم من 
الم�سريي���ن، وم���ن ال�سوريين، وم���ن غيرهم لتعر�سها اأم���ام ن�سائنا في 
بيوتنا، األي�ض هذا ا�ستراء لل�ساللة؟ األي�ست هذه هي النف�ض التي حكى 
لُّوْا  اَلَلَة َوُيِري��ُدوَن اأَن َت�ضِ اهلل ب���اأن اليهود يحملونه���ا؟ {َي�ْضَتُروَن ال�ضَّ

ِبيَل}]النساء:44[ اإذاً هذه واحدة اأخرى. ال�ضَّ
ف���ي الوق���ت نف�سه هل هناك اأحد يق���ّدم هدى، يقّدم هدى ي�سرخ في 
وج���ه هوؤالء؟ ال؛ الأننا حت���ى واإن كنت تحمل ا�سم موؤمن اأنت في نف�سك 
قابل الأن ُترو�ض حتى ي�سبح كل �سيء اأمامك طبيعياً وغير مثير، ي�سبح 
كل �سيء اأمامك طبيعياً، لدرجة - كما يقول لنا البع�ض - اإنه فعاًل في 
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البل���دان الت���ي اأ�سب���ح �سفور المراأة �سيئ���اً طبيعياً تجد هن���اك عالم دين 
وخطي���ب واإم���ام جام���ع زوجته وبنت���ه متبرجة و�سافرة! وه���و من ياأمر 
النا����ض بالتق���وى في الم�سجد، وه���و من ينطلق على �سا�س���ة التلفزيون 
ليعم���ل في برامج دينية تقّدم للنا����ض، وزوجته وبناته متبرجات! هكذا 

يترّو�ض النا�ض اأنف�سهم حتى ت�سبح ال�ساللة لديهم مقبولة.
لك���ن اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ال يتعامل معنا ونحن ن�س���ل كما نتعامل 
نح���ن مع ال�سالل���ة، كل �سيء مر�سود، وعقوب���ات االأعمال كلها تح�سل 

حتى واإن كنت تراها �سيئاً طبيعياً وغير مثير))(.

 التقليد الأعمى: 
عندم���ا يفق���د النا����ض هويته���م �سيفق���دون ح�سارتهم ويفق���دون كل 
�س���يء وي�سبح���ون اأ�سبه بالدمى يحركها االأع���داء كيفما يريدون، وهذا 
ه���و الحا�سل وال�سائد في مجتمعن���ا لالأ�سف فمجرد ظهور ممثلة على 
�سا�س���ة التلفزيون �ساف���رة متهترة خليعة فا�سدة ال ت���دري واإذا بالبع�ض 
م���ن فتياتن���ا ي�سارع���ن اإل���ى تقليده���ا ف���ي لب�سه���ا وحركاته���ا وف���ي ق�ض 
�سعره���ا وتطوي���ل اأظافره���ا وتحوي���ل م�س���ار حواجبه���ا، والبع����ض م���ن 

ن�سائنا ي�سمون بناتهم با�سمها حتى ولو كان ا�سماً اأجنبياً.
اإن اأع���داء االأم���ة ي�سع���ون ب���كل ج���ٍد اإل���ى اأن ت�سب���ح الم���راأة العربي���ة 
الم�سلم���ة المحت�سم���ة العفيفة و�سيل���ة باأيديهم الإف�س���اد المجتمع وكما 
قال ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في محا�سرة من نحن؟ ومن هم؟: 
يري���دون للم���راأة اأن ت�سبح و�سيلة الإف�ساد الرج���ل، اإ�سافة اإلى كونها 
و�سيلة الإف�ساد اأبنائها، امراأة تظهر وهي تلهث وراء اأن تقلِّد كل مظهر - 
مهما كان منحطاً - ياأتي من جانب اأولئك؛ الأنها �ستتعلم بال�سكل الذي 

لتحذن حذو بني اإ�سرائيل لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.  (1(
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ت�سب���ح في���ه ُتكِب���ر اأولئك وُتعِظ���م اأولئك، وتنبه���ر بهم، اأيَّ ام���راأة تراها 
تقلده���ا: اإذا ق�س���ت �سعره���ا تق����ض �سعره���ا، اإذا اأطال���ت اأظفارها تطيل 

اأظفارها، اإذا تبرجت تتبرج مثلها، هذا هو الذي يح�سل! 
ولي�ض ال�سباب باأح�سن حااًل فهناك ا�ستهداف لهم ب�سكل كبير لم�سخ 
هويته���م وقيمه���م وت�سييعهم، األم يحولوا البع�ض م���ن �سبابنا قد وقع 
في �سراكهم فما اأن يروا العب كرة قدم اأو ممثاًل معقداً حتى ي�سارعون 
اإل���ى تقليده في �سكل حالقت���ه ولب�سه وحركاته وحتى لو كانت حالقته 
فظيعة ومنحطة في الذوق وتتحول الم�ساألة لديهم اإلى مو�سة، ويرون 
اأنف�سه���م باأنه���م قد �س���اروا متح�سرين به���ذا ال�سياع، ه���ذه ماأ�ساة تدل 
عل���ى اأنن���ا اأمة ال نعتز بهويتنا كغيرنا م���ن االأمم االأخرى، كذلك الحال 
ف���ي حفالتن���ا �سواء حف���الت االأعرا�ض اأو حفالت التخ���رج اأو غيرها من 
المنا�سب���ات نقل���د االآخرين من الهابطين ونت���رك تقاليدنا الم�ستوحاة 
م���ن قيمنا واأخالقن���ا واأعرافنا واأ�سالفنا العظيم���ة، حتى لغتنا العربية 
التي اأقوم لغة لم يعد الكثير يعتز بها، وهذا ما جعلنا اأمة �سائعة تائهة 
فاق���دة لدينه���ا ودنياه���ا، اأقول ل�سبابن���ا و�ساباتنا اإذا ل���م نتعلم من ديننا 
الحني���ف كي���ف نحاف���ظ ونعت���ز بهويتن���ا فعلين���ا اأن نتعل���م الدرو�ض من 
ال���دول الت���ي نه�ست وبنت لها ح�سارة مثل اليابان اأو ال�سين، كيف كان 
�سر نجاحهم اأنهم كانوا يعتزون بهويتهم وقيمهم وتقاليدهم وعاداتهم 

ولغتهم واإال لما بنوا لهم ح�سارة.
ل���و كان���وا مثلن���ا يقل���دون م���ن ه���ب ودب ل�سحق���وا كما ن�سح���ق نحن 
اليوم، وال مانع باأن ن�ستفيد من االآخرين وناأخذ منهم العلم والمعرفة 
والت�سنيع واالإبداع كما كان يعمل الياباني وال�سيني ولكن مع الحفاظ 
على هويتنا الأن الحفاظ على الهوية ال يتنافى مع اال�ستفادة منهم، بل 
حفاظ���ك على هويتك هو ال���ذي �سيجعلك ت�ستفيد منهم وتتعلم وتبدع 
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وت�سن���ع �سيك���ون نجاحك بمق���دار اعت���زازك بهويتك، والحظ���وا عندما 
فقدن���ا هويتنا كع���رب ما الذي ا�ستفدن���اه منهم �سوى ال�سي���اع والف�ساد 
والتي���ه، األ���م ينفت���ح الع���رب عل���ى الغ���رب قبل ال�سي���ن ويبعث���وا بطالب 
للدرا�س���ة ف���ي الغرب قبل ال�سين؟ واأين ه���ي ال�سين واأين هم العرب؟! 
وبالتاأكي���د ه���م ال يري���دون بهذا الف�س���اد وال�سياع اإ�سع���اد اأبنائنا وبناتنا 
واإنم���ا هم يري���دون اأن يحولونا اإلى �سائعين تائهي���ن ع�ساة لربنا حتى 

ي�سهل عليهم �سربنا في االأخير. 
وم���ن االأخط���اء التي تحدث اأي�ساً عندما نر�س���ل طالباً اإلى الدرا�سة 
ف���ي الخ���ارج وهم جاهلون بهويتهم وغير معتزين بها ما الذي يحدث؟ 
وق���د اأ�س���ار ال�سيد ح�سي���ن ر�سوان اهلل علي���ه في محا�س���رة )من نحن؟ 

ومن هم؟( اإلى هذه الكارثة فقال:
)قد تاأتي طفرة اأحياناً نريد اأن نعمل �سيئاً فنر�سل طالباً اإلى الخارج، 
فهم َمن نحن وَمن اأولئك الذين �سيذهبون اإليهم؛  نر�سلهم قبل اأن ُنعرِّ
فيعودون بنظرة عك�سية، حتى ولو اأ�سبح لديه خبرة لم يعد يطمح اإلى 
اأن يخ���دم ه���ذه االأم���ة؛ الأنها عن���ده لي�ست �سيئ���اً، اأ�سبح معت���زاً باأولئك، 
م اأولئك، ويحتق���ر هذه االأمة، ويمتهنها، هي اأمة  منبه���راً باأولئك، يعظِّ
لي�ست جديرة باأي �سيء من ِقَبله، فيعود �ساخطاً على هذه االأمة، لي�ض 
�ساخط���اً الأنه���ا لم���اذا ال تبني نف�سه���ا، اأ�سبح يزدريها هك���ذا. ولو كان ال 
ي���زال في قلب���ه ذرة من احترام لهذا المجتمع، اأو اهتمام ب�ساأنه النطلق 

هو اأن يفيد بخبرته هذا المجتمع())(.

من نحن ومن هم لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.  (1(
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ول �صك باأن مما �صاعد عل��ى نجاحهم �صعف العمل التوعوي 
والجراءات الم�صاعدة:

واالج���راءات  التوع���وي  للعم���ل  انع���دام  واأحيان���اً  �سع���ف  فهن���اك 
الم�ساع���دة على التزام التقوى، والحذر من التورط في الف�ساد والعياذ 
ب���اهلل؛ ولذلك فم���ن الواجب اأن يكون التذكير في ه���ذه الم�ساألة �سمن 
الموا�سيع االأ�سا�سية في كافة االأن�سطة الثقافية والتربوية واالإعالمية 
الموا�سي���ع،  ه���ذه  عل���ى  التركي���ز  م���ن  تخل���و  بحي���ث ال  واالجتماعي���ة 
وبم�سامي���ن مفيدة وموؤثرة وراقية ومتنوع���ة لم�ساعدة المجتمع على 
الح�سان���ة االإيماني���ة ف���ي مواجه���ة ح���رب قائده���ا االأول ه���و ال�سيط���ان 

الرجيم.
نَزْلَنا َعَلْيُكْم  ق���ال اهلل تعال���ى في كتابه الكريم: {َي��ا َبِني اآَدَم َق��ْد اأَ
ْقَوَى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن اآَياِت  ِلَبا�ضًا ُيَواِري �َضْوَءاِتُكْم َوِري�ضًا َوِلَبا�ُض التَّ
ْيَطاُن َكَما  ُكُم ال�ضَّ ُروَن}]األعراف26[ {َيا َبِني اآَدَم َل َيْفِتَننَّ كَّ اهلِل َلَعلَُّهْم َيذَّ
ِة َينِزُع َعْنُهَما ِلَبا�َضُهَم��ا ِلُيِرَيُهَما �َضْوَءاِتِهَما  ��َن اْلَجنَّ اأَْخ��َرَج اأََبَوْيُكم مِّ
َياِطيَن  اإِنَّ��ُه َيَراُك��ْم ُه��َو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْي��ُث َل َتَرْوَنُه��ْم اإِنَّا َجَعْلَن��ا ال�ضَّ
اأَْوِلَي��اء ِللَِّذي��َن َل ُيوؤِْمُنوَن}]األعراف27[ واأدوات���ه اليهود وعمالئهم الذين 
ْر�ِض َف�َض��ادًا َواهلُل َل ُيِحبُّ  ق���ال اهلل تعال���ى عنه���م: {َوَي�ْضَعْوَن ِف��ي الأَ

اْلُمْف�ِضِديَن}]المائدة64[.
واإل���ى جان���ب الن�س���اط التوع���وي م���ن المه���م تعزي���زه باالإج���راءات 
الم�ساع���دة عل���ى االلت���زام مث���ل الو�سائ���ل الرقابي���ة وغيره���ا بالط���رق 
ال�سحيح���ة، واالهتم���ام بالمو�سوع بدءاً من االأ�س���رة ومروراً بالمجتمع 
وو�س���واًل اإل���ى الجه���ات الم�سوؤول���ة وبكل الو�سائ���ل الم�سروع���ة، كل هذا 

�سي�ساعد على الحد من انت�سار الف�ساد.
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وواج���ب اأن يكون هن���اك - اأي�ساً - اهتمام م���ن العلماء في الم�ساجد 
في خطب الجمعة وغيرها، والعناية بال�سوابط ال�سرعية في المعاملة 
بين الرجال والن�ساء، واأن يلحظ الجميع االلتزام بها في كافة مجاالت 

العمل الأنها ت�ساعد على الحفاظ على حدود اهلل تعالى))(. 

م��ن و�صائ��ل الح��رب الناعم��ة: هند�ص��ة الم�ص��اكل التق�صيم 
والبعثرة و�صنع نزاعات وخافات:

البعثرة والتفكيك اليوم م�سروع رئي�سي لالأَْع�َداء، يَتَح�ّرُك في داخل 
��ة، على اأيدي اأنظمة كالنظام  ��ة على اأيدي مح�سوبين على هذه االأُمَّ االأُمَّ
ال�سع���ودي الجائر الم�ستكبر الغبي الجاه���ل الم�سيء اإَلى االإ�سالم والى 
ر�سال���ة االإ�ْس��اَلم وال���ى نبي االإ�ْس��اَلم، َوالجماع���ات التي انتجها وفّرخها 
و�سنعه���ا م���ع الغرب مع اأَمريكا وم���ع اإ�سرائيل في َواقع ه���ذه االأمة في 
��ة، البعث���رة والتفكي���ك لهذه  �����ة ف���ي اأو�س���اط ه���ذه االأُمَّ داخ���ل ه���ذه االأُمَّ

��ة اإَلى اأ�سواأ حال. االأُمَّ
 ث���م نج���د اأن ال�سع���ي ُكّل ال�سع���ي م���ن ُكّل ه���وؤالء الذي���ن ه���م �سنيعة 
��ة ُكّل ُجهدهم ين�سُبّ  ��ة ويد للعدو في داخ���ل االأُمَّ الع���دو ف���ي داخل االأُمَّ
��ة الأعدائها وت�سخيرها بكل  في فر�ض تبعية عمياء وغبية لتطويع االأُمَّ

ما تملك ل�سالح اأَْع�َدائها.
الي���وم ي���راد لالأم���ة اأن تتف���كك حت���ى ال يبق���ى له���ا اأي كي���ان، بعث���رة 
وتجزئ���ة، مناطقي���ة مذهبي���ة، الع���راق اليوم يف���كك، اليمن ي���راد له اأن 
يف���كك، يراد ل���كل المنطقة اأن ُتبعث���ر، وبعد عملي���ة التفتيت وحينما ال 
يبق���ى اأي كي���ان لالأمة تكون االأَْر�ُض لالأعداء، تك���ون االأَْر�ض لالأَمريكي 
ولالإ�سرائيل���ي ولَم���ن معهم، يكون االإْن��َس�ان العربي ما بقي منه مطوعاً 

من مقال لل�سيد عبد الملك في الن�سرة العدد 28.  (1(
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ل�سال���ح االأَْع����َداء لُتقاِتَل به اأَمريكا اأَيّ عدو له���ا في اأي قطر من اأقطار 
العالم، �سواٌء �سد ال�سين اأَْو �سد رو�سيا اأَْو �سد اأية قوى مناف�سة لها في 
��ة  العال���م، ويراد للثروة العربية اأن تكون حكراً لالأعداء واأن تفل�ض االأُمَّ

��ة اأمًة لها م�سروع اأ�سيل م�ستقل. هكذا بدياًل عن اأن تكون االأُمَّ
  م�سروع التفريق واإثارة النزاع والخالف وال�سراع والخ�سام يعتبر 
م�سروًعا �سيطانًيا بامتي���از، موؤامرة �سيطانية، خطة �سيطانية؛ فيقول 
ْيَطاَن  ِعَباِدي َيُقوُلوْا الَِّتي ِهَي اأَْح�َضُن اإِنَّ ال�ضَّ �سبحانه وتعالى: {َوُقل لِّ

َينَزُغ َبْيَنُهْم} ]اإلسراء53[.
وه���و ي�ستغ���ل ما يقولون ومن خالل القول اأقوال تثير حالة العداء، 
ْيَطاَن  تثير حالة النزاع، تثير حالة الخ�سام، ت�سب نار العداوة {اإِنَّ ال�ضَّ

ِبينًا}. َكاَن ِلالإِْن�َضاِن َعُدّوًا مُّ
الراي���ة  الذي���ن يتحرك���ون تح���ت  ه���م  الحقيقي���ون:  اإًذا فاالأبال�س���ة 
االأمريكي���ة، يتبنون الموقف االأمريكي نف����ض المنطق االأمريكي الإثارة 
الن���زاع والخ���الف في اأو�ساط االأم���ة االإ�سالمية وال�سع���ب اليمني تحت 

دة �سيا�سية وطائفية وغيرها. عناوين متعدَّ
اإذاً ل���م يكتف االأع���داء بما عملوا باالأمة الم�سلمة بم���ا اأو�سلوها اإليه 
بم���ا و�سل���ت اإليه االأم���ة من �سعف وعج���ز وتباين وت�ست���ت، اأمة م�سلمة 
كبرى اأكثر من مليار ومائتين مليون م�سلم يعي�سون حالة من التباين 

واالنق�سام وال�سعف. 
وتتكات���ف االأم���م االأخ���رى ف���ي ع�سر ت���درك كل اأم���م االأر����ض اأهمية 
التوح���د واالجتم���اع، وتتكت���ل ف���ي تكتالت كب���رى حتى تك���ون اأقوى في 
مواقفه���ا ال�سيا�سي���ة وتحركها ال�سيا�سي وتحركه���ا لم�سالحها، فن�سمع 
ع���ن حلف ال�سم���ال االأطل�سي ع���ن االتحاد االأوروبي ع���ن تكتالت كبرى 
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ي و�سع تل���ك الدول عل���ى الم�ستوى ال�سيا�س���ي وغيره، لكن  ز وتق���وِّ تع���زِّ
داخ���ل ه���ذه االأم���ة ت�ستم���ر حال���ة التفتي���ت التفري���ق في�س���ل الخ�س���ام 
والتباي���ن اأحياًن���ا اإلى معظ���م البيوت وحتى داخل االأُ�َس���ر، تباُين عجيب 

ق عجيب. وتفرُّ
ه���ذه هي الحقيق���ة: هناك اأطراف داخل المجتم���ع االإ�سالمي تحت 
عناوي���ن �سيا�سي���ة، والبع����ض تح���ت عناوي���ن طائفية، والبع����ض يوظف 
الخط���اب الدين���ي وه���و يعم���ل �سم���ن الم�س���روع االأمريك���ي االإ�سرائيلي 
لتوجي���ه حال���ة العداء داخل المجتمع الم�سل���م ون�سيان العدو الحقيقي 

لالأمة والت�ستر على موؤامرات االأعداء الحقيقيين لالأمة.

تجلى في هذه المرحلة  العماء والمتاآمرين على اأمتهم:
ولذل���ك نح���ن في ه���ذه المرحلة نعي�ض حالة ف���رز مهمة جًدا، حالة 
فرز وحالة غربلة يتجلَّى من خاللها العمالء، ينك�سف المتاآمرون على 
االأم���ة م���ن داخله���ا الذين يعمل���ون ل�سال���ح اأعدائها وي�ستغل���ون ل�سالح 
اأعدائه���ا، و�سغ���ل خطي���ر وكي���د كبي���ر يف�سحه وع���ي االأم���ة، لمثل هكذا 

اِر ُرَحَماُء} ]الفتح:29[. اُء َعَلى اْلُكفَّ معيار مهم مقيا�ض مهم جداً { اأَ�ِضدَّ
ن���رى بع����ض الق���وى تج���اه التدخ���الت االأمريكي���ة ف���ي داخ���ل البلد، 
والن�ساط االأمريكي داخل البلد، االنتهاك ل�سيادة البلد القتل ليمنيين، 
م���ا تعمل���ه اأمريكا على م�ستوى ال�سعوب العربية واالأمة االإ�سالمية من 
م���ه الإ�سرائيل، ما تعمل���ه الإ�سرائيل، ما تدع���م اإ�سرائيل  جرائ���م، ما ُتقدِّ
ب���ه، م���ا يعاني���ه ال�سع���ب الفل�سطين���ي المظل���وم، م���ا يلح���ق بالمقد�سات 
االإ�سالمي���ة م���ن خط���ر؛ ن���رى البع�ض �س���م بكم عم���ي، واأكث���ر من هذا 
مت�ست���رون عل���ى ما تعمله اأمريكا وال يجروؤون عل���ى اأن يقولوا �سيًئا وال 

ينتقدوه ال انتقاد وال موقف وال كالم، �سمت ُمطَبق.
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لكنهم يتجهون في �سدتهم في ادعاءاتهم في مواقفهم القا�سية في 
كلماته���م الم�سيئ���ة �س���د كل القوى الت���ي تناه�ض ال�سيا�س���ة االأمريكية، 
عل���ى الم�ست���وى الداخل���ي ف���ي اليم���ن عل���ى الم�ست���وى االإقليم���ي ف���ي 
رون نف�ض المنطق االأمريكي من  المنطق���ة نراهم يبرزون ببغاوات يكرِّ
تعادي���ه اأمري���كا ويوج���ه الم�سوؤول���ون االأمريكي���ون وال�سفي���ر االأمريكي 
ت�سريح���ات �سده���م يكررون نف�ض تلك الت�سريح���ات بم�سمونها طبًعا، 
ونف����ض المواق���ف، وت�ست���ر عجيب، حت���ى عندما تق���راأ �سحفه���م عندما 
تطل���ع عل���ى و�سائل اإعالمه���م وتتابعها ت�سع���ر وكاأنه لي����ض هناك وجود 

الأي خطر اأمريكي.
الخط���ر كله في الداخل من الق���وى المناه�سة للم�سروع االأمريكي 
وعل���ى الم�ست���وى االإقليم���ي ال���دول التي تناه����ض ال�سيا�س���ة االأمريكية 
التي ت�ستهدف االأمة في حياتها في وجودها في اأخالقها في قوتها في 
كرامته���ا في اأر�سه���ا في ِعر�سها في ثروتها في مقدراتها في كل �سيء، 
ف���ي كل �س���يء، ت�ستر، ثم تحرك لتبني نف�ض الموقف االأمريكي.. رحمة 
باالأم���ة االإ�سالمي���ة التي �سهدت حال���ة من الفرقة والخ���الف وال�ستات 
والتباين ال ت�سهده اأي اأمة على االأر�ض كل االأمم االأخرى االآن تتحرك 
تلملم ال�سفوف تبحث عن تحالفات اأكبر تجمعات اأكبر، وهوؤالء الذين 
ال يدرك���ون الخط���ر الكبير عل���ى االأمة بطي�سه���م باأنانياتهم باأطماعهم 
باأهوائه���م باأحقاده���م باأمرا�سه���م يمثلون بالًء على االأم���ة من داخلها، 
وينخرونه���ا م���ن الداخ���ل كال�سو����ض تماًم���ا، ال يدرك���ون طبيع���ة الواقع 

الذي تمر به االأمة، ويتجاهلون تماًما المخاطر الكبرى على االمة.
لذل���ك بق���در م���ا ين�س���ط دع���اة الفرق���ة وغرب���ان ال�س���وؤم والناعق���ون 
بالفتن���ة ليل نهار ف���ي خطاباتهم على المنابر ف���ي و�سائلهم االإعالمية 
بكراهياته���م  باأحقاده���م  ببالئه���م  يتحرك���ون  م���ا  بق���در  والدعائي���ة 
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ببغ�سائه���م بعداواته���م ب�س���وء اأخالقهم بجفائهم باأقالمه���م الماأجورة 
باأفكارهم الم�سمومة.

يج���ب اأن يتح���رك العلم���اء المخل�س���ون وال�سالح���ون واالأح���رار في 
داخ���ل االأمة الذي���ن يدركون واقع االأمة بمحبته���م باإخال�سهم بعملهم 
ال���دوؤوب عل���ى لملمة الج���روح، على جم���ع ال�سف، على توحي���د الكلمة، 
عل���ى العم���ل لتب�سير المجتمع���ات التي هي �سحية لمث���ل ذلك ال�سحن 
الطائف���ي والتعبئ���ة - الت���ي ه���ي تعبئ���ة مقيت���ة تدع���و اإل���ى الكراهي���ة 
والبغ�س���اء وتن�سر االأكاذيب واالفتراءات - بالواقع والحقيقة، وتب�سير 

االأمة دائًما بالعدو الحقيقي.
الم�ست���وى  عل���ى  اإي���ران  لتقدي���م  المغر�س���ون  اأولئ���ك  ح���اول  ف���اإذا 
االإقليم���ي اأنها العدو ف���ال يتكلمون اإال �سدها وال يعبئون اإال �سدها وال 
يحر�س���ون اإال �سده���ا على الم�ستوى االإقليمي، يج���ب اأن نقول الأمتنا: 
اإن الع���دو الحقيق���ي: هو اإ�سرائي���ل اإ�سرائيل اإ�سرائيل بم���ا تفعله ب�سعب 
فل�سطي���ن، اإ�سرائيل با�ستهدافه���ا لالأمة االإ�سالمي���ة، اإ�سرائيل بنزعتها 
اال�ستعماري���ة باحتالله���ا لالأر����ض با�ستهدافها للمقد�س���ات باغت�سابها 
للقد����ض واالأق�س���ى، اإ�سرائي���ل: هي العدو الحقيقي، ول���و حاول البع�ض 
ر واأن  ر والتذكُّ اأن يت�ست���ر عل���ى اإ�سرائي���ل واأن ُين�س���ي النا�ض حتى الت�س���وُّ

يخطر على بالهم اأن اإ�سرائيل عدو!.

 م��ن يريد اأن يرزح ويخ�ص��ع للهيمنة الأمريكي��ة والو�صاية  
هو المخطئ: 

من يريد اأن يرزح ويخ�سع للهيمنة االأمريكية والو�ساية االأمريكية 
ويري���د اأن يح�س���ر نف�س���ه ج���زًءا من الم�س���روع االأمريكي ه���و المخطئ، 
ه���و ال���ذي هو على باطل، ه���و الم�سيء ل�سعبه، هو اإبلي����ض، هو ال ُياأبل�ض 
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االآخري���ن وال ُي�سيط���ن االآخري���ن، هو ال���ذي يرتبط بال�سيط���ان االأكبر، 
يتح���رك طب���ق الم�س���روع االأمريكي يثي���ر الفت���ن واالأزمات داخ���ل اأبناء 
ال�سعب اليمني وين�سيهم الخطر الحقيقي التدخل االأمريكي الجرائم 

االأمريكية في اليمن.
ما تعمله اأمريكا في اليمن جلّياً ووا�سح، لو حاولتم الت�ستر عليه ال 
يمكنك���م، اأ�سب���ح جلّياً ب�سكٍل وا�سح، ال يمك���ن اأن تت�ستروا عليه ثم يكون 
خفًيا عن واقع ال�سعب اإال لمن هو اأعمى ال يب�سر وال يدرك الواقع وال 

يتابع االأحداث.
ولذل���ك بقدر م���ا يتحرك الفتان���ون الناعقون بالفتن���ة دعاة الفرقة 
الذي���ن يري���دون له���ذه االأم���ة والأبن���اء ال�سعب اأن يبق���وا دائم���اً في حال 
تناح���ر واخت���الف وتفرق حتى ترت���اح اأمري���كا وترتاح اإ�سرائي���ل وترتاح 
الدول المتاآمرة على ال�سعب اليمني، حتى يبقى ال�سعب اليمني �سعيًفا 
ي�س���رب نف�س���ه بنف�سه يهلك ف���ي واقعه الداخلي، به���ذا الم�ستوى يجب 
اأن يتح���رك كل االأح���رار وال�سرف���اء َمن قلوبهم مليئ���ة بالمحبة نظيفة 
م���ن الكراهي���ة �سالم���ة م���ن االأحق���اد وال�سغائ���ن �سالم���ة م���ن االأناني���ة 
والكب���ر والج�س���ع والهل���ع عل���ى ال�سلط���ة والهلو�س���ة والو�سوا����ض ال���ذي 
اأ�س���اب البع�ض نتيجة �س���دة رغبتهم وج�سعهم على ال�سلطة والمنا�سب 
الوهمي���ة والم�سمي���ات الوظيفية في اإطار الهيمن���ة االأمريكية، يتحرك 
االأح���رار لن�س���ر المحبة واالأخوة والتكاتف والتع���اون واللُّحمة الوطنية 
واالأخ���وة االإ�سالمي���ة، ليقولوا ف���ي مقابل كل كلمة تدع���و اإلى العداوة: 

تعالوا لنتوحد.
ليقول���وا ف���ي كل جه���د لن�س���ر البغ�س���اء والكراهي���ة: تعال���وا لنعي�ض 

جميًعا ك�سعب م�سلم.
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المحب���ة واالأخ���وة والتع���اون والتكات���ف واالأُلف���ة فيم���ا بينن���ا لنك���ون 
اأقوي���اء باإخوتن���ا لنبني بلدنا وم�ستقبلنا بمحبتن���ا بتعاوننا باأُلفتنا، فال 
نقبل بالذين يتحركون �سمن الم�سروع ال�سيطاني ينزغون بين ال�سعب 
يثي���رون الع���داوات ين�س���رون الفرق���ة والخ���الف تح���ت كل الم�سمي���ات 

والعناوين وي�ستخدمون كل االأ�ساليب.
تعال���وا اإلى جوهر تعالي���م االإ�سالم اإلى روح تعالي���م االإ�سالم، تعالوا 
اإل���ى م���ا يقوله الر�س���ول )�سلوات اهلل علي���ه وعلى اآله( فيم���ا روي عنه: 

))الم�ضلم اأخو الم�ضلم ل يخذله ول ي�ضلمه في م�ضيبة نزلت به((.
تعالوا اإلى دفء االآية القراآنية التي تقول {اإِنََّما الُموؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة}، 
َخَوْيُكْم}   ِلُحوا َبْيَن اأَ وحتى اإذا �سجر بينهم خالف اأو نزاع يقول: {َفاأَ�ضْ

]الحجرات:10[.

تعال���وا اإل���ى تعليم���ات االإ�س���الم الت���ي تق���ول فيم���ا روي ع���ن الر�سول 
)�سل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه(: ))ل ت��زال اأمت��ي بخي��ٍر م��ا تحاب��وا 
واأدوا الأمان��ة واجتنبوا الحرام واأقروا ال�ضيف واأقاموا ال�ضالة واآتوا 

الزكاة، فاإن لم يفعلوا ذلك اأبتلوا بال�ضنين والقحط((.
تعال���وا اإلى المحب���ة اإلى االأُلفة، كونوا دعاة خير دعاة اأُلفة، اأما واقع 
الخ�س���ام والن���زاع فهو واقٌع جهنمي ال يري���ده اهلل لمجتمع م�سلم الأمة 
م�سلم���ة ل�سع���ب م�سل���م، اهلل يق���ول ع���ن اأه���ل جهنم ف���ي ما ه���م فيه من 
ُم اأَْهِل  تالع���ن وخ�س���ام ونزاع وتبادل لالإ�ساءات {اإِنَّ َذِل��َك َلَحقٌّ َتَخا�ضُ

اِر}  ]ص:64[. النَّ
تن���ا الم�سلم���ة عب���ر مئ���ات ال�سني���ن و�سعبن���ا اليمن���ي  ���زت اأُمَّ لق���د تميَّ
الم�سل���م بالتعاي����ض بين اأبن���اء المذاهب وال نزاع وال ح���روب وال خ�سام 
وال مع���ارك وم�س���اكل تحت عناوي���ن طائفية حتى هب���ت الرائحة النتنة 
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الكريه���ة التكفيرية من جيفة اال�ستعم���ار وغربان ال�سوؤم ودعاة الفرقة 
وخدام االأعداء، واهلل الم�ستعان!. 

نا واحد  ر الأمتنا االإ�سالمية ل�سعبنا اليمن���ي الم�سلم: ربُّ نق���ول ونك���رِّ
ونبّيُن���ا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة؛ فلنتاآخى فلنتعاون فلنتاألف 
فلنتح���اب فلنت���واد فليك���ون ال�سائد ف���ي واقعنا هو االأُلف���ة، ولندرك من 
ه���م اأعداوؤن���ا الحقيقيون الذي���ن ينبغي اأن تتوج���ه كل طاقتنا كل عنفنا 
كل �سدتن���ا في مواجه���ة موؤامراتهم ومكائدهم الت���ي ت�ستهدف وجودنا 
ك�سع���ب وكاأم���ة حياتن���ا عزتن���ا ا�ستقاللن���ا كرامتن���ا �سعادتن���ا عزتن���ا في 

الدنيا واالأخرة.

•••
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طرق للوقاية من أخطار هذه احلرب

اأوًل: المقاطع��ة لكل و�صائل الحرب الناعم��ة وفي المقدمة 
قنوات الت�صليل

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل :
فيما يتعلق بو�سائل االإعالم الُم�سلَّة والمف�سدة بكل اأنواعها واأ�سكالها 
ينبغ���ي مقاطعته���ا عل���ى كل ح���ال م���ن الجمي���ع، واإبع���اد اأ�سرن���ا واأوالدنا 
َل َعَلْيُكْم ِفي  عنه���ا وم���ن منطلق ق���ول اهلل �سبحانه وتعال���ى: {َوَقْد َن��زَّ
ْن اإَِذا �َضِمْعُتْم اآَياِت اهلِل ُيَكَف��ُر ِبَها َوُي�ْضَتْهَزاأُ ِبَها َفاَل َتْقُعُدوْا  اْلِكَت��اِب اأَ
نَّ اهلَل َجاِمُع  ْثُلُهْم اإِ ذًا مِّ نَُّكْم اإِ وْا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه اإِ َمَعُه��ْم َحتَّى َيُخو�ضُ
َم َجِميعًا}]النس����������اء140[ هذه االآية اأ�سارت  اْلُمَناِفِقي��َن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنَّ
ْعِر�ْض  وَن ِف��ي اآَياِتَن��ا َفاأَ اإل���ى اآي���ة �سابق���ة {َواإَِذا َراأَْي��َت الَِّذي��َن َيُخو�ضُ
ْيَطاُن َفاَل  َك ال�ضَّ ��ا ُين�ِضَينَّ وْا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه َواإِمَّ َعْنُه��ْم َحتَّى َيُخو�ضُ
اِلِميَن}]ألنع����������ام68[ االآيتان المباركتان  ْك��َرى َمَع اْلَقْوِم الظَّ َتْقُع��ْد َبْعَد الذِّ
كالهم���ا ح���ول مو�سوع واحد فيما ت���رى وفيما ت�سمع م���ن واقع اأولئك 
الذي���ن يعمل���ون في ال�سد عن �سبي���ل اهلل، ا�ستهزاء به���دى اهلل �سبحانه 
وتعال���ى، ولي����ض بال�سرورة اأن يكون الكالم من جانبه���م كالًما مبا�سًرا 
ع���ن االآي���ات كاآيات، عن الق���راآن كقراآن، ولكن في م�سم���ون هذه االآيات، 
ما دلت عليه، ما اأمرت به، ما وجهنا اهلل اإليه، اال�ستهزاء باالأعمال التي 
اأمرنا اهلل بها ووجهنا اإليها، ال�سخرية منها، ال�سد عنها، اال�ساءة اإليها، 
���ا اأو جحوًدا، كل اأ�سكال الن�س���اط العدائي اأمام ما اأمرنا  الكف���ر بها رف�سً
اهلل ب���ه م���ن اأعم���ال وم���ن مواقف هذا ه���و خو�ض في اآي���ات اهلل، هذا هو 
ا�سته���زاء باآي���ات اهلل، ه���ذا هو كفر باآي���ات اهلل، ب�سكل اأو باآخ���ر جحوًدا اأو 
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ا الآيات اهلل، واهلل �سبحانه وتعالى قدم منهجية هنا هي المقاطعة  رف�سً
وْا ِفي َحِدي��ٍث َغْيِرِه}]األنعام:68[  ��ى َيُخو�ضُ فق���ال: {َفاأَْعِر���ضْ َعْنُهْم َحتَّ
وْا ِفي َحِديٍث  االآي���ة االأخرى كذلك: {َفاَل َتْقُع��ُدوْا َمَعُهْم َحتَّى َيُخو�ضُ
َغْيِرِه} ]النس����������اء:140[ هذه هي مقاطعة اأن���ه ال ت�سغي، ال تجعل من نف�سك 
�سماع���اً وم�سماع���اً ومذعناً وم�سغي���اً الأباطيلهم، الأكاذيبه���م، لن�ساطهم 

الت�سليلي هذا ال ينبغي اأبداً. 
تل���ك القن���وات الكاذبة، تلك القنوات الم�سلل���ة التي هي �سوت ناعق 
بال���زور والبهت���ان والباط���ل و�سوا�ض خنا�ض يجب اأن ينظ���ر النا�ض اإليها 
بم�ست���وى م���ا ه���ي عليه من ال�س���وء، ينظ���رون اإليها النظ���رة ال�سحيحة 
فه���ي منابر للباطل، منابر للك���ذب، منابر لالفتراءات، منابر للت�سليل 
يج���ب اأن يح���ذر النا����ض منها، اأن يتعمم ه���ذا الوعي ف���ي ال�ساحة ب�سكل 
كبي���ر، واأن االإن�س���ان بمقاطعته���ا يغلق ناف���ذًة من نواف���ذ ال�سيطان التي 

يعتمد عليها في الت�سليل لعباد اهلل، والتاأثير على عباد اهلل.
ه���ذه الم�ساألة في غاية االأهمية ولمعرف���ة اأنها في غاية االأهمية ما 
ْثُلُهْم} وه���ذا زاجر كبير  ال���ذي يق���ول اهلل ع���ن ذلك؟ قال: {اإِنَُّك��ْم اإِذًا مِّ
جدا يعني بعد النهي عن ذلك بقوله: {َفاَل َتْقُعُدوْا َمَعُهْم} ال تقعد مع 
اأي قن���اة مع اأي و�سيلة اإعالمي���ة تخو�ض في الباطل �سد الحق، والحق 
هو امتداد الآيات اهلل، الحق فيما فيه من عمل، الحق فيما ت�سمنه من 
مواق���ف، الجهاد في �سبيل اهلل هو م���ن الحق، اال�ساءة اإلى الجهاد واإلى 
المجاهدي���ن واإلى العمل الجه���ادي خو�ض في اآيات اهلل، ا�ستهزاء باآيات 
اهلل التي ت�سمنت الكثير من اأوامر اهلل، الن�ساط الذي ي�ستهدف العمل 
الجه���ادي في �سبيل اهلل والمواجهة للظالمي���ن والم�ستكبرين والطغاة 
هو خو�ض في اآيات اهلل بالباطل واإ�ساءة اإلى هدى اهلل واإ�ساءة اإلى الحق. 
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى بع���د اأن نه���ى نهًي���ا قال مح���ذًرا وم�س���دًدا على 
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ْثُلُه��ْم} ما اأ�سواأ  الم�ساأل���ة بم���ا يدل عل���ى اأهميتها الكبي���رة: {اإِنَُّكْم اإِذًا مِّ
اأن يك���ون االإن�س���ان عن���د اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ف���ي حكمهم مث���ل اأولئك 
الظالمي���ن مث���ل اأولئك الخائ�سي���ن في اآي���ات اهلل، الخائ�سين بالباطل 
�س���د الح���ق مث���ل اأولئ���ك الدجالي���ن المفتري���ن والباهتي���ن والكذابين 
ج���ًدا  ه���ذه م�ساأل���ة خطي���رة  االإن�س���ان مثله���م  يك���ون  اأن  والم�سللي���ن، 
وكارثي���ة واأم���ر يفتر����ض اأن يوح����ض االإن�س���ان واأن يقل���ق االإن�س���ان واأن 
يدفع���ك اإلى الح���ذر واإلى اليقظة واإلى الحيط���ة فالم�ساألة مهمة جًدا، 
ولنلح���ظ كي���ف اأن الن����ض القراآن���ي ركز عل���ى المنافقين ف���ي المو�سوع 
حت���ى عندما توعد فق���ال: {اإِنَّ اهلَل َجاِمُع اْلُمَناِفِقي��َن َواْلَكاِفِريَن ِفي 
��َم َجِميعًا}]النس����������اء:140[ اأواًل: اأن ه���ذا يدعو اإلى النف���اق، البع�ض من  َجَهنَّ
النا����ض ق���د يتاأثر ول���و تدريجًيا مع الوقت ومع �سع���ف االرتباط بهدى 
اهلل يتاأث���ر حت���ى ي�سبح في يوم من االأيام من المنافقين، يدخل النفاق 
فك���رًة، يدخل روؤيًة، يدخل ت�سوًرا مغلوًطا، يدخل فهًما مغلوًطا، يدخل 
تاأثًرا متدرًجا، اأو اأن يكون االإن�سان في يوم من االأيام تاأثر بالمنافقين، 
تغي���رت نظرته اإليهم واأ�سبحت نظ���رًة ل�سالحهم، نظرَة المنخدع بهم، 
المتاأث���ر بما يقول���ون، المتقبل منهم، المتفاعل معه���م، وبالتالي يكون 
معه���م م���ع الكافرين والمنافقي���ن، والكافرون والمنافق���ون �سيء واحد 

ولهذا �سيجمعهم اهلل في جهنم جميعاً))(.

ثانيًا: التحرك الفاعل الواعي من الجميع لمواجهة هذه الحرب 
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:

عل���ى كل ح���ال اأ�سبح هذا العنوان "الحرب الناعم���ة" عنوانا رئي�سياً 
اليوم في العالم، ت�ستغل عليه الدول والمكونات والقوى والفئات، يجب 

اللقاء الثالث بالعاملين لل�سيد عبدالملك بدر الدين الحوثي )حفظه اهلل).  (1(
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اأن ن�سع���ى ف���ي هذا البلد ونح���ن نواجه العدوان ف���ي معركته الع�سكرية 
اإل���ى الت�س���دي �سمن هذه الحرب الناعمة ل���كل اأ�سكال اال�ستهداف، واأن 
يتح���رك جن���ود هذا المي���دان ف���ي واجبهم وف���ي م�سوؤوليته���م، العلماء، 
ف���ي  المدار����ض  ف���ي  االأكاديمي���ون،  الواع���ون،  المتن���ورون،  المثقف���ون، 
الجماعات، النا�سطون االإعالميون، الجميع جنود هذا الميدان، عليهم 
اأال يكون���وا اأق���ل ا�ستب�سااًل واأ�سعف �سبراً من جن���ود الميدان الع�سكري، 
اأولئ���ك الم�ستب�سل���ون ال�سامدون ف���ي مواجهة الطائ���رات، وال�سواريخ 
والقناب���ل الذكي���ة والراجم���ات ال�ساروخي���ة والمدفعي���ة الحديثة التي 
تعمل بالليزر، كل و�سائل الفتك والتدمير هم �سامدون في مواجهتها.

اأنا اأنا�سد كل رجال ميدان الحرب الناعمة، اأنا�سدهم باهلل، ال تكونوا 
اأ�سع���ف واأق���ل اهتماماً في ه���ذا الميدان من اأولئ���ك ال�سرفاء واالأبطال 
العظ���ام واالأخيار وال�سامدين وال�سابرين ف���ي الميدان الع�سكري، واإن 
كانوا هم اأي�ساً م�ستهدفين بالحرب الناعمة، لكنهم هناك في �سمودهم 
وثباته���م العظيم، عليكم اأن تكون���وا اأنتم �سامدون في حربكم الثقافية 

والفكرية واالإعالمية والمنبر االإعالمي اليوم منبر مهم))(.

ثالث��ًا التوعي��ة باأهمي��ة الحف��اظ عل��ى هويتن��ا الإيماني��ة 
والعتزاز بها. 

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
وهوي���ة �سعبن���ا هوي���ة اإيماني���ة، يمك���ن اأن نعب���ر عن ه���ذه الهوية بما 
تح���دث عنه الر�سول �سلوات اهلل عليه وعلى اآله وروي عنه حينما قال: 
)االإيمان يمان(. هذه اأعظم هوية، اأقد�ض هوية، اأ�سرف هوية، ما هناك 

على االإطالق هوية اأعظم من هذه الهوية.

من خطاب ال�سيد عبدالملك في جمعة رجب 1439هـ.  (1(
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كل اأم���ة عل���ى وج���ه هذه االأر����ض، كل فئ���ة، كل كي���ان، كل طائفة، كل 
مجتم���ع متراب���ط ل���ه هوية واح���دة، ه���ذه الهوية هي نمط حي���اة، نمط 
حي���اة تعتم���د على عقائد، تعتمد على مفاهيم، تعتمد على اأعراف، على 
ع���ادات، عل���ى تقاليد، عل���ى كذلك اأف���كار معينة، ثقاف���ات معينة، وتمثل 
عام���اًل مهم���ا ج���داً ف���ي اجتم���اع اأمة، ف���ي ترابط اأم���ة، لتتج���ه في هذه 
الحي���اة اتجاهاً واحداً، تجمعها تلك المنظوم���ة من العقائد واالأعراف 

والتقاليد وال�سلوكيات، واالهتمامات والعادات...الخ. 
وما من اأمة في هذه االأر�ض اإال ولها هوية، اإما هوية �سحيحة، واإال 
هوي���ة خاطئة، واإال هوية مختلطة، فيه���ا �سيء من االأ�سياء ال�سحيحة، 
ومزي���ج م���ن االأ�سياء الخاطئة، حت���ى اأحياناً مزيج م���ن الخرافة، بع�ض 
االأمم، بع�ض ال�سعوب، بع�ض الكيانات يوجد في ق�سم كبير من عقائدها 
ومفاهيمه���ا وعادتها واأعرافها جانب كبي���ر يعتمد على الخرافة، ولكن 
تبق���ى مت�سبث���ة، مقتنع���ة، الذي يجمعها، ال���ذي يجمع ذل���ك ال�سعب، اأو 
يجمع تلك االأمة، اأو يجمع �سكان ذلك البلد هي تلك العادات والتقاليد 
واالأعراف، والعقائد، ذلك النمط من الحياة الذي ي�ستند اإليها ويعتمد 

عليها.
م���ن نعم اهلل علينا وهي نعمة عظيمة، اأن تكون هويتنا ك�سعب يمني 
وكاأمة م�سلمة هي الهوية االإيمانية، هذه الهوية التي اإن حافظنا عليها 
ف���ي االنتم���اء، حافظن���ا عليه���ا في االلت���زام، حافظن���ا عليه���ا من خالل 
الوع���ي به���ا، حافظن���ا عليه���ا ف���ي تنقيته���ا م���ن ال�سوائب الدخيل���ة التي 
تدخ���ل اإليه���ا ولي�ست منها، �س���واء ما كان منها ب�سكل عقائ���د اأو اأفكار اأو 
�سلوكي���ات اأو ع���ادات، وه���ي دخيلة، لي�ست منه���ا، لي�ست ف���ي اأ�سلها، اإنما 

دخلت من هنا اأو هناك.
اإن حافظن���ا عل���ى ه���ذه الهوية حافظنا عل���ى اأعظم هوي���ة تمثل اأهم 
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واأعظ���م م���ا يمك���ن اأن نتما�س���ك ب���ه، ما يمك���ن اأن يحافظ عل���ى وجودنا، 
م���ا يمك���ن اأن يمث���ل اأهم عامل ق���وة بالن�سبة لن���ا، اأهم �سمان���ة لفالحنا 
ونجاحن���ا و�سالحن���ا وقوتنا وعزتن���ا وكرامتنا ومنعتن���ا، واأهم ما يمكن 
واأعظم ما يمكن اأن نعتمد عليه ون�ستند اإليه في مواجهة كل التحديات، 
وكل االأخطار، مهما كانت، فال تتمكن من اأن تهّد كياننا، وال اأن ت�سقط 

كياننا، وال اأن تق�سي على وجودنا كاأمة عظيمة، و�سعب عظيم.
وه���ذا المو�س���وع مو�س���وع ف���ي غاي���ة االأهمي���ة، هناك �سع���وب اأخرى 
لديه���ا ف���ي هويتها في معتقداتها ف���ي اأفكارها في ثقافاته���ا ق�سم كبير 
م���ن الخرافة، وم���ع ما و�سل الب�سر اإليه في هذا الع�سر من تقدم ومن 
تط���ور حت���ى في العلوم وغير ذلك ال تزال تت�سبث بتلك الخرافات وهي 
خرافات، لم تتن�سل منها ولم تتنازل عنها، �سعب هنا اأو هناك، معروف 

اليوم.
ب���ل هناك دول من الدول الكبرى، في م�ساف الدول الكبرى تعتمد 
ف���ي هويتها الثقافي���ة والفكرية وفي عاداتها واأعرافه���ا على ق�سم كبير 
م���ن الخراف���ات، هي مت�سبث���ة بها بكل ت�سبث، ال تفرط فيه���ا اأبداً، الأنها 
تعي ماذا يعني اأن تفرط فيها، كيف يمكن لها اأن ت�سقط كاأمة، اأو ك�سعب، 

اأو كدولة، اأو كبلد معين له اليوم ح�سوره في ال�ساحة العالمية.
اإذا فقدت خ�سو�سيتها الثقافية، خ�سو�سيتها الفكرية، خ�سو�سياتها 
في الحياة التي ت�ستند اإلى عقائد معينة، اإلى اأعراف معينة اإلى عادات 
معين���ة، اإذا فقدته���ا تتفكك، تتبعث���ر، ت�سقط، تنمحي، ت���ذوب، تتال�سى، 
تبتلعه���ا الكيان���ات االأخرى، ال���دول االأخرى، وت�سيط���ر عليها وت�ستحوذ 

عليها، وهي تت�سبث بهويتها المعتمدة على ق�سم كبير من الخرافة.
ولربم���ا يع���رف الكثي���ر م���ن مفكريه���م، م���ن كباره���م، م���ن قادته���م، 
اأن���ه عب���ارة ع���ن خراف���ات، ولك���ن يقد�س���ون تل���ك الخراف���ات  يعرف���ون 
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ويت�سبثون بها، للحفاظ عليها ككيان، كاأمة، كبلد، كدولة، ك�سعب، حتى 
ال يتف���كك، يتبعث���ر، يتال�س���ى، ويتمك���ن االآخ���رون م���ن ال�سيط���رة عليه، 

يرون في الت�سبث بها حفاظا على كيانك ككيان.
م���ا بال���ك حينم���ا تكون ه���ذه الهوي���ة هوية عظيم���ة في اأ�سله���ا، واإن 
�سابه���ا �س���يء ما من الخلل والدخيل ولكن ف���ي اأ�سلها، في ما هي عليه، 
فيما فيها من عقائد، من اأفكار، من ثقافات، من �سلوكيات، االأ�سل هذا 
اأ�سل عظيم، والذي دخل يمكن اأن ينقى، الأنه لم ي�سل بعد اإلى الق�ساء 

على االأ�سالة هذه، االأ�سالة ممتدة حا�سرة، موجودة، قائمة اليوم.
والدخي���ل وا�س���ح، ال ي���زال اإل���ى ح���دٍّ م���ا يعاني م���ن ال�سع���ف، يعاني 
م���ن اله�سا�سة، يعان���ي من الغرابة، ن�سعر به كدخي���ل على هويتنا وعلى 
ثقافتن���ا، عل���ى حياتن���ا، عل���ى عاداتن���ا، عل���ى اأعرافن���ا و�سلوكياتن���ا، التي 

توارثناها جيال بعد جيل، منذ �سدر االإ�سالم االأول.

هناك من له خ�صومة مع هويتنا الإيمانية:
هن���اك م���ن له���م خ�سوم���ة م���ع ه���ذه الهوي���ة، اإم���ا الأ�سب���اب فكري���ة، 
وعقائدية، مثلما هو حال القوى التكفيرية، اأو اأ�سباب �سيا�سية، البع�ض 
عن���ده عق���دة �سيا�سية من تاريخنا اليمني، على م���دى 400) عام، يعتبر 
كل ه���ذا الزم���ن، كل ما فيه غلط في غلط، وعلى غير ال�سواب، ويعتبر 
اآباءنا اليمنيين، واأجيالنا العظماء على مر التاريخ، منذ �سدر االإ�سالم 
االأول اإل���ى الي���وم عل���ى غل���ط، اإل���ى مرحل���ة �سيا�سي���ة معين���ة، اأو مرحلة 
ثقافي���ة اأو عقائدي���ة معينة، وبعده���ا يعتبر اأن الم�ساأل���ة ال باأ�ض، "بداأت 

ت�سبر".
ه���ذا ه���و التفكير لدى بع�ض التكفيريين، ال���ذي يعتبر االإ�سالم اأتى 
اإل���ى اليم���ن لي�ض من ي���وم اأ�سلمت اأ�سرة اآل يا�سر وم���ن معها، ولي�ض من 
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ي���وم اأ�سل���م االأن�س���ار، ولي�ض من ي���وم اأن اأ�سلم���ت الوفود اليمني���ة تباعاً، 
ولي����ض من���ذ اأن قدم علي بن طالب اإلى اليم���ن، ولي�ض منذ اأن اأتي معاذ 
ب���ن جب���ل اإلى اليم���ن. ال، ال، هذه كلها عندهم فترة غل���ط، كل الما�سي 

عندهم غلط، كل هذا التاريخ غلط، معقدون منه جداً.
الم�ساأل���ة عنده���م ه���ي منذ اأن اأتى الفك���ر التكفيري اإل���ى اليمن، بداأ 
و�س���ول االإ�سالم من ي���وم و�سل التكفيريون، ومطلوب من اليمنيين اأن 
يعتب���روا كل هذا التاريخ تاريخاً خاطئ���اً، وظالمياً، وكل �سيء غلط في 
الما�سي! فقط ما قبل االإ�سالم، اأو من يوم اأن جاء التكفيريون، �سبرت 

االأمور! ال باأ�ض! اأو مرحلة، اأو حقبة �سيا�سية معينة، ال. 
النا����ض ه���وؤالء الذين عندهم هذه النظرة، الذي���ن لهم خ�سومة مع 
هوي���ة �سعبن���ا على م���ر تاريخه، من���ذ �سدر االإ�س���الم االأول واإل���ى اليوم، 
عنده���م م�سكل���ة واأزم���ة حقيقي���ة ب�سب���ب عقدته���م، الأنه���م ي�سطدمون 
به���ذا التاريخ بكله، ي�سطدمون به���ذا االإرث العظيم الم�سرف، المجيد 
ل�سعبن���ا العزي���ز، وي�سبح���ون في م�سكلة، وله���ذا يعي�سون اأزم���ة نف�سية، 

عقدة نف�سية.
والكثي���ر منا�س���ب اأن يتعالجوا حتى في م�ساف���ي االأمرا�ض النف�سية، 
م���ع معالج���ة ثقافي���ة وفكرية تهون عليه���م، الأنهم دائم���اً معقدون على 
�سعبن���ا اليمني، وم�ستائين منه، وم�ستائين من تاريخه، وم�ستائين من 

كل االأجيال الما�سية، كلها معقدين منها عقد.
ولكن ال يهمنا اأمرهم، يهمنا هذا ال�سعب العظيم، هذا ال�سعب الذي 
يرى في هذه االأ�سالة وفي االمتداد على اأ�سا�سها مجًدا و�سرًفا، وخيًرا، 
وال يتح���رج من ه���ذا، ولي�ض له م�سكلة مع تاريخه، وال مع هويته، اأبداً، 
لي�ض له م�سكلة ال مع علي بن اأبي طالب، وال مع معاذ بن جبل، وال مع 

المراحل التاريخية ودوره العظيم فيها عبر االأجيال.
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يجب اأن ت�سبح هذه الم�ساألة محط اهتمام لدى العلماء والُمثقفين 
واالأكاديميي���ن ول���دى كل المتنوري���ن والواعيي���ن ليرك���زوا عل���ى ه���ذا 
المو�س���وع. وممك���ن اأن ن�ستفي���د م���ن ه���ذا العن���وان الرئي�س���ي الذي هو 
الحف���اظ عل���ى الهوي���ة وتاأ�سي���ل وتر�سي���خ ه���ذه الهوي���ة ل���دى االأجيال 
لنك���ون اأوفي���اء مث���ل ما كان اآباوؤن���ا واأجدادنا ال ننف�س���ل وال ننف�سم عن 

هذا الما�سي العظيم الأنه من ال ما�سي له ال م�ستقبل له.

ماذا يعني )الإيمان يمان)؟
نح���ن اليوم نق���ول: هويتنا االإيماني���ة )االإيمان يم���ان(، واالإيمان ما 
ه���و؟ هل هو عب���ارة عن منتج محل���ي ن�سدره في اليم���ن؟ ون�سدره اإلى 
بقي���ة العال���م مثلما يطلق على الحليب حليب يمان���ي اأو منتج اآخر؟ ال. 
هل هو عبارة عما في بلدنا من اأ�سكال مادية، جبال، اأو اأ�سجار، اأو �سيئا 
، ال. االإيمان مبادئ، االإيمان قيم، االإيمان اأخالق،  متج�سًدا ب�سكل ماديٍّ
االإيم���ان مفاهي���م، تنزل اإلى واق���ع الحياة، تبنى عليها الحي���اة، االإيمان 
مواق���ف، االإيم���ان مواق���ف، االإيم���ان منظوم���ة متكامل���ة م���ن المب���ادئ 
والقي���م، واالأخ���الق وال�سلوكي���ات، واالأعم���ال والمواق���ف، وم�س���ار حياة، 

وم�سروع حياة))(.

الإيمان في مبادئه يمثل اأهم عامل لل�صمود:
الهوي���ة االإيماني���ة واالإيمان ف���ي مبادئه، في قيمه، ف���ي اأخالقه، هو 
يمث���ل اأهم عامل واأق���وى عامل في التما�سك، في الثب���ات، في ال�سمود، 
ف���ي مواجه���ة التحدي���ات، يعن���ي له���ذا المو�س���وع عالق���ة مهم���ة، فيم���ا 
نعان���ي من���ه اليوم، في الت�س���دي للعدوان، في مواجه���ة التحديات التي 

من خطاب ال�سيد عبدالملك في جمعة رجب 1439هـ.  (1(
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نعي�سه���ا ف���ي ه���ذه المرحلة. بق���در ما تتعزز ه���ذه الهوي���ة، تتر�سخ هذه 
الهوي���ة، وننطلق من خالله���ا بقدر ما نكون اأقوى في واقعنا المعنوي، 
والعمل���ي، واأعظم تما�سكاً، واأ�سّد ثباًتا ف���ي مواجهة كل هذه التحديات، 
واأق���در عل���ى �سناعة االنت�سار ف���ي هذا ال�سراع، في ه���ذه الم�ساكل، في 

هذه التحديات.

والإيمان له مبادئ مهمة ير�صخها في نفو�س اأتباعه:
االإيم���ان ل���ه مب���ادئ مهمة وعظيمة، كله���ا تمثل عام���اًل مهما في اأن 
تكون قويا في هذه الحياة، في اأن تكون متما�سكاً، كفرد وك�سعب وكاأمة، 
تعزز هذه الحالة من المنعة، والقوة، وال�سمود، وت�ساعد على الموقف 

المطلوب، الموقف ال�سحيح، الموقف الذي يبنى عليه الن�سر.

1� مبداأ التحرر من العبودية
اأول ه���ذه المب���ادئ الت���ي يق���وم عليه���ا االإيم���ان مب���داأ عظي���م ومه���م 
ومقد�ض هو مبداأ التحرر من العبودية للطاغوت، ومن العبودية لغير 

اهلل �سبحانه وتعالى.
ه���ذا المب���داأ العظي���م مب���داأ التح���رر م���ن العبودي���ة للطاغ���وت م���ن 
العبودي���ة لغير اهلل �سبحانه وتعالى مبداأ ي�سمن لنا من خالل تم�سكنا 
به اإيماننا به قناعتنا به تر�ّسخه في اأنف�سنا ووجداننا وم�ساعرنا وواقع 
حياتن���ا يمّث���ل َمَنْعة وح�سانة وقوة في الت�سدي لكل م�ساعي اأولئك في 
اال�ستعباد لنا وال�سيطرة التامة علينا في اأنف�سنا في حياتنا في قراراتنا 

في مواقفنا في �سلوكنا في هذه الحياة وفي م�سارات حياتنا هذه.
وفع���اًل فعاًل يمثل هذا المبداأ مب���داأ �سامناً للتحرر، مبداأ عز، مبداأ 
كرام���ة، ه���ذا مبداأ يقوم عليه االإيمان بكل���ه، عالقتنا حتى في دين اهلل، 
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عالقتن���ا مث���اًل باالأنبي���اء، عالقتنا به���م لي�ض كاأرباب، ب���ل كهداة كقدوة 
كق���ادة، وه���م عبي���د عالقتنا بهم عالق���ة العبيد بالعبيد، ه���م اأ�سمى في 
عبوديته���م منا، اأكثر عبودية هلل منا، من خالل تحررهم التام والكامل 
م���ن كل اأ�س���كال العبودي���ة االأخ���رى، وم���ن خ���الل اإذعانه���م المطل���ق هلل 
�سبحان���ه وتعال���ى اأكث���ر عبودي���ة من���ا، عالق���ة العبي���د بالعبي���د ولي�س���ت 
عالق���ة العبيد باالأرباب المتكبري���ن المتغطر�سين المت�سلطين الطغاة 

كما �ساأن االآخرين قوى الطاغوت.

2� القيمة الإن�ضانية والقيمة الأخالقية
مب���داأ اآخ���ر من المبادئ الرئي�سية االإيمانية مبداأ عظيم ومبداأ مهم 
ه���و القيمة االإن�سانية والقيم���ة االأخالقية، من اأهم ما في االإيمان اأنك 
اإن�سان���اً ال تعي�ض حالة اال�ستهتار به���ذه الحياة بكل ما فيها بنف�سك اأنت 
لالإن�سان كاإن�سان وبوجوده، فال تمتلك تف�سيراً لهذا الوجود اإال تف�سيراً 
مادي���اً، وت���رى هذا االإن�سان ووجود هذا االإن�سان وحياة هذا االإن�سان كما 

هو حال اأي حيوان اآخر.
ه���ذا التف�سي���ر موج���ود عن���د الكثي���ر م���ن االأط���راف من ال���دول من 
ال�سع���وب م���ن الثقاف���ات اأنه���ا ال تمتل���ك اإال التف�سي���ر الم���ادي للوج���ود 
الب�س���ري، ف���ال يختلف وجود هذا االإن�سان عن وج���ود جمل مثاًل اأو ثور 

اأو عنز اأو قرد اأو اأي حيوان اآخر.
كائ���ن موج���ود اله���دف من وج���وده اأن ي���اأكل ليعي�ض ويعي����ض لياأكل، 
ي���اأكل ي�س���رب يت���زاوج يعي�ض ف���ي ظل هذا الج���و كل االهتمام���ات تتفرع 
عن هذا، ال يوجد اأي �سيء اآخر اأبداً، ولي�ض له اأي قيمة وال لوجوده اأي 

قيمة، وال اأي هدف �ساٍم وال كرامة.
ال، ف���ي االإيم���ان ف���ي المب���ادئ االإيماني���ة الحقة التي ه���ي حق �سدق 
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وحقيقي���ة وعظيم���ة ومقد�س���ة تف�س���ر الوج���ود االإن�سان���ي ه���ذا بوج���ود 
م�س���وؤول، االإن�س���ان اأتى ليتحم���ل م�سوؤولية في هذه الحي���اة، وله كرامة 
ول���ه قيم���ة. اهلل �سبحان���ه وتعالى هو القائ���ل في كتابه الكري���م: {َوَلَقْد 
ْمَنا َبِني اآَدَم} ]اإلس����������راء:70[ القيمة االإن�سانية قيمة عظيمة في االإ�سالم  َكَرّ

في الهوية االإيمانية.

3� الوعي والب�ضيرة
واح���د م���ن المب���ادئ المهمة واالأ�س����ض والركائز المتين���ة في الهوية 
االإيماني���ة واالنتم���اء االإيمان���ي: الوعي والب�سي���رة، واأن يك���ون االإن�سان 
م�ستني���راً بن���ور اهلل، اإن�سان���اً ذكي���اً اإن�سان���اً واعي���اً، اإن�سان���اً ال يعي����ض حالة 
ال�سذاجة في هذه الحياة، فيخدع بكل ب�ساطة من قوى الطاغوت التي 
تعتمد على الخداع والت�سليل كاأ�سلوب رئي�سي في ال�سيطرة على اأفكار 

النا�ض ومفاهيمهم.

هناك �ضعي لال�ضتحواذ على المفاهيم وال�ضيطرة على الأفكار:
الي���وم هن���اك م���ا يع���رف ب�سناع���ة ال���راأي الع���ام هن���اك الي���وم �سع���ي 
لال�ستح���واذ عل���ى المفاهي���م لل�سيط���رة عل���ى االأف���كار ب���ل عل���ى عملي���ة 
التفكي���ر نف�سها وتوجيهها والتحك���م بها وفق م�سارات تر�سم اليوم هذه 
حال���ة خطي���رة جداً الحال���ة االإيمانية تمثل منعة وح�سان���ة وتغلق عند 
االإن�سان هذه الثغرة ال يبقى اإن�ساناً �ساذجا غبياً م�ستحمراً متقباًل لكل 
�سيء منخدعاً بقوى الطاغوت ال، عندُه حالة من الوعي من الت�سميم 
من التقييم، من التقييم حتى للواقع الب�سري لي�ض مجرد اإن�سان �ساذج 
واأحمق وغبي ي�سمع من كل الب�سر من جاء كلمه و�سحك عليه و�سحك 
علي���ه ويتقب���ل م���ن اأي ط���رف ال اأن���ت تع���رف هويت���ك م���ن اأن���ت وما هي 
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ارتباطات���ك حتى ف���ي ثقافتك في تفكيرك في نظرت���ك في مفاهيمك، 
لديك قنوات ماأمونة و�سليمة تتزود منها بقناعاتك بعقائدك باأفكارك 
بثقافتك بتقييمك ولديك وعي تجاه االأخر من هو هذا االأخر؟ تعرف 
م���ن هي ق���وى الطاغوت؟ ماه���ي اأهدافها؟ ماه���ي م�ساريعها؟ ما الذي 

ت�سعى له؟ ما الذي تريده منك؟
الحظوا البع�ض اليوم حين ينظر اإلى اأمريكا بكل �سذاجة اأن اأمريكا 
تعن���ي الحري���ة تعن���ي حق���وق االإن�س���ان تعن���ي الرق���ي والح�س���ارة تعن���ي 
الديمقراطي���ة واآتي���ة اإلينا بكل هذه نظرة �سذاجة ونظرة ا�ستحمار بكل 
م���ا تعني���ه الكلمة ال���ذي يحمل هذا التفكير هو حم���ار في تفكيره ولكن 
لي����ض ل���ُه اأذان كاأذان الحمار يحركها وذنب كذنب الحمار يحركه ولكنه 
حمار بكل ما تعنيه الكلمة في نظرته وتفكيره، غبي ب�سكل رهيب جداً، 

واالأمريكي ي�سخر منه ويهزئ به.
االأمريكي قادم اإلى بقية العالم ال بحرية وال بديمقراطية وال بفعل 
خير وال باإح�سان وال بحقوق اإن�سان وال وال، قادم لي�ستعمر بقية العالم 
لي�ستعم���ر وي�ستحم���ر وي�ستغ���ل وي�ستح���وذ وينه���ب وي�سيط���ر ويدو����ض 
الكرام���ة االإن�سانية وي�سيطر �سيط���رة مطلقة، منطلقا من هذه الروؤية 
ال���ذي مث���اًل يمك���ن اأن ينظر اإل���ى اإ�سرائي���ل ك�سديق حمي���م وودي، هذه 

النظرة ال�ساذجة الغبية.

من  و�ضيلة  ليكون  خ�ضي�ضًا  ُهنِد�ض  التكفيرية  الطريقة  على  الإيمان 
و�ضائل التطويع:

من اأهم ما في االإيمان هو االإيمان الواعي االإيمان ال�سحيح، ولي�ض 
االإيم���ان الذي �سنعه اآخرون ليك���ون و�سيلة للتطويع و�سيلًة من و�سائل 
التطوي���ع واال�ستحم���ار، ال، ذل���ك اإيم���ان مزي���ف، االإيم���ان عل���ى ال�س���كل 



61

التكفي���ري، عل���ى الطريق���ة التكفيري���ة هو مزي���ف هو و�سيل���ة للتطويع 
واال�ستغ���الل لي����ض اأكث���ر، هند����ض خ�سي�س���اً ليك���ون و�سيل���ة معين���ة من 
و�سائ���ل التطوي���ع وم���اأرُب اأخ���رى عملي���ة الت�سوي���ه لالإ�س���الم ف���ي �سكله 
الحقيق���ي والح�س���اري والراق���ي والعظي���م والتح���رري، عل���ى كٍل م���ن 
 اأه���م ماف���ي االإ�س���الم اأن���ه دي���ن الن���ور اهلل ه���و القائل ف���ي كتاب���ه الكريم 
ُلَماِت اإَِلى  َن الُظّ ُيْخِرَجُكم ِمّ َناٍت ِلّ ُل َعَلى َعْبِدِه اآَياٍت َبِيّ {ُهَو اَلِّذي ُيَنِزّ

وِر}]الحديد:9[. الُنّ

اهلل ُيري��د ل��ك كموؤم��ن اأن تك��ون م�ضتني��رًا ف��ي ه��ذه الحي��اة واعي��ًا 
م�ضتب�ضرًا:

اإن اهلل ُيري���د ل���ك كموؤم���ن اأن تك���ون م�ستنيرا في ه���ذه الحياة واعياً 
م�ستب�س���راً ال تك���ون �ساذج���ا اأحمق���اً غبي���اً ال تك���ون كال�سح���ن الالق���ط 
ي�ستقب���ل كل اأ�س���كال الب���ث ويتقبله���ا تدخل اإلي���ه وت�سل اإل���ى ال�سا�سة ال 
تع���رف م���ن اأن���ت وتعرف منه���م اأعدائ���ك تع���رف هويتك وتع���رف هوية 
االآخري���ن ي�سنع عندك وعيا عالياً وب�سي���رًه كبيرًة وم�ساحة وا�سعة في 
االإ�س���الم ف���ي الق���راآن م�ساحة وا�سعة ه���ي مفاهيم هي اأف���كار هي عقائد 
هي حالة من التقييم هي ت�سنيفات، هي تقييم، هي تو�سيح، هي هدى 
ب�سائر نور يعطيك فهماً �سحيحاً حتى عن م�سئوليتك في الحياة، عن 

واقع الحياة، عن النا�ض، عن ال�سراعات، عن االأحداث.
اأ�سياء كثيرة جداً هي تاأخذ هذا الجانب م�ساحة تغطي هذا الم�ساحة 
م���ن الجوان���ب المهم���ة جداً ف���ي االإيم���ان االإح�سا����ض بالم�سئولية تجاه 
االآخرين وتجاه الواقع اأنت ال تعي�ض كموؤمن في هذه الحياة حالة من 
عدم االإح�سا�ض بالم�سوؤولية، يعني ترى اأنك غير معني ب�سيء لي�ض لك 
دخ���ل م���ن �سيء، لي�ض ل���ك هم ب�سي يح�س���ل ما يح�سل ف���ي الواقع من 
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حول���ك ظلم اإجرام طغيان م�ساكل حتى ا�ستهداف يطالك اأنت ال ت�سعر 
بم�سوؤولية تجاه ذلك، ال.

4� ال�ضعور بالم�ضوؤولية في نف�ضك
الحال���ة االإيماني���ة ه���ي حالة تتر�سخ فيه���ا بعمق يتر�س���خ فيها بعمق 
ال�سعور بالم�سوؤولية تجاه نف�سك وتجاه الواقع من حولك وتجاه االأمة 
ب���ل وتج���اه الب�سري���ة واالإن�سانية، وهي م�ساأل���ة مهمة ج���داً الأن البع�ض 
يعي�ض حالة اال�ستهتار وعدم االإح�سا�ض بالم�سوؤولية وال يبالي ال يبالي 
ب�س���يء والبع�ض يعتبر نف�سه م�سلم���اً عظيماً، الر�سول �سلوات اهلل عليه 
وعلى اآله يقول في ن�ض م�سهور بين االأمة ومعروف بين االأمة )من لم 
يهتم باأمر الم�ضلمين اأو باأمور الم�ضلمين فلي�ض من الم�ضلمين( اأو من ال 
يهت���م بح�س���ب االختالف في الرواي���ات الواردة الم�سم���ون واحد فلي�ض 
من الم�سلمين، ومن �سمع منادياً ينادي يا للم�سلمين فلم يجبه فلي�ض 

بم�سلم من لم يهتم باأمر الم�سلمين فلي�ض منهم.(
االنتم���اء ه���ذا يجعلك تعي����ض االإح�سا�ض؛ الأنه يربط���ك بهذه االأمة، 
كل �س���يء: م�سي���رك حيات���ك الخي���ر وال�س���ر، البوؤ����ض والنعي���م، ال�س���ر 
والنف���ع م�سيرك مرتبط بهذه االأمة وبهذا والواقع، اإذا تنكرت اإذا كنت 
تته���رب من هذه الم�سوؤولية ل���ن يعفيك ذلك عما �سيطالك نتيجة هذا 
التن�س���ل عن الم�سوؤولية، �ست�سحقك االأح���داث و�ستطالك االأحداث اإما 
ب�سره���ا اأو باأخطارها ولن يعفيك التن�س���ل عن الم�سوؤولية ولن ينفعك 

لن يجديك �سيء ولن ينفعك ب�سيء، اأنت واحد من هذه االأمة.
اإذا كٌل منا في هذه االأمة تن�سل عن م�سوؤوليته وتفرج على االآخرين 
اإنما هو يهيئ الظروف الأن ياأتي عليه الدور وهو في حالة من االنفراد 

والعجز وال�سعف لي�سحق بكل ب�ساطة وبكل �سهولة.
اإذا كٌل منا اأح�ض بالم�سوؤولية تجاه االآخر فتعاونا وتكاتفنا وت�سافرت 
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جهودن���ا كن���ا ف���ي منع���ة كن���ا اأقوي���اء كان موقفنا قوي���اً ومجدي���اً وفعااًل 
وو�سلنا اإلى نتيجة عظيمة، لكن اإذا كل منا تن�سل عن الم�سوؤولية هياأنا 

الظروف الأن ن�سحق في النهاية بكل ب�ساطة.
الي���وم الحظ���وا األي�ض الم�سلمون في العال���م باأكثر من مليار م�سلم؟ 
اأم���ة كبي���رة كبيرة جداً من حيث الع���دد، من حيث الجغرافيا، من حيث 
االإمكان���ات والق���درات المادي���ة، م���ن حيث الوف���رة الب�سري���ة، لكنها اأمة 
�سعيف���ة ال تعي�ض في واقعها اليوم في ال�ساحة العالمية وال تح�سر في 
ال�ساح���ة العالمي���ة بثقل، م�ستتة: �س���يء منها مرتبط ف���ي تبعية عمياء 
باالأعداء هناك، و�سيء منها باالأعداء هناك، و�سيء منها باآخرين هناك، 
مم���ن لي����ض لهم اهتمام باأمر هذه االأمة وال يفك���رون فيها، وق�سم كبير 
باقي���ن هكذا في حالة م���ن الفراغ وفي حالة من ال�ستات وفي حالة من 
اال�ست�س���الم، ف���ي حال���ة من االنتظ���ار ال�سلبي لماآالت االأم���ور اأين تتجه 

واأين �ست�سل بهذه االأمة. 
هن���اك دول وهن���اك كيان���ات ف���ي االأر����ض ال تمتل���ك ما تمتلك���ه اأمتنا 
االإ�سالمية ال من حيث المنهج العظيم الذي فيما لو تم�سكت به االأمة 
ارتقى بها واعتزت به وعظمت به وا�ستقوت به، وال من حيث هذه القيم 
واالأخ���الق والمب���ادئ العظيم���ة، وال من حي���ث التي ابتع���دت عنه االأمة 
ف�سعف���ت بابتعاده���ا عنه���ا، وال م���ن حيث اأي�س���ا الجغرافي���ا المهمة في 
موقعه���ا في ه���ذه االأر����ض، وال من حيث الق���درات المالي���ة واالإمكانات 
ب���كل االعتبارات والمقايي�ض بقية الكيانات والدول ال تمتلك ما تمتلكه 
ال���دول االإ�سالمي���ة، وتل���ك ال���دول اليوم اأق���وى ح�س���وراً واأكب���ر تاأثيراً، 
ب���ل اأمتن���ا اليوم لي�ست فق���ط غائبة ع���ن الم�سهد العالمي ف���ي اأن تكون 
ق���وة فاعلة موؤث���رة من موقعها ومن حالة ا�ستق���الل هي عليه.. ال، هي 
غائبة عن هذا اإلى متاأثرة ال موؤثرة واإلى م�سَتهدفة ال ُم�ستهِدفة واإلى 
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م�سحوقة ولي�ست في الموقع المتقدم التي تتجه فيه اإلى بقية العالم، 
بح�سور فاعل وموؤثر لم�سلحتها ولم�سلحة الب�سرية من حولها.

ث���م تعي�ض حال���ة �سعبة هذه الحالة من ال�سع���ف من اال�ستهداف لها 
من االختراق لها من التاأثير فيها من اقتطاعها بكل اأ�سكال اال�ستقطاع، 
اال�ستقط���اع الجغراف���ي م�ساح���ات كثيرة اأخ���ذت عليها وتوؤخ���ذ، االقتطاع 
الب�س���ري اال�ستح���واذ عل���ى كيان���ات عل���ى جماعات عل���ى دول عل���ى اأنظمة 
وال�سيط���رة التامة عليها وتحريكه���ا كاأدوات ال تبقى انطالقتها م�ستقلة 
ونابعة من هوية هذه االأمة واإنما من خالل ما يعبر عن م�سالح االآخرين 
عل���ى اأ�سا�ض من ه���ذه القاعدة انطالقة ت�سمن تحقيق م�سالح االآخرين 

ال�سارة باالأمة، الم�سالح العمياء واالإ�ستكبارية، هكذا هو الواقع.

5. الإح�ضا�ض الإن�ضاني تجاه الآخرين:
فيه���ا  نح����ض  فيه���ا  ننطل���ق  االإيماني���ة  الهوي���ة  واالإيم���ان  االإ�س���الم 
بالم�سوؤولي���ة تج���اه االآخري���ن ب���ل نحم���ل اإرادة الخي���ر تج���اه االآخرين، 
االإح�سا����ض االإن�سان���ي تج���اه االآخري���ن، �سيم���ا م���ن تجمعن���ا به���م ه���ذه 
الهوي���ة االإح�سا����ض باالأخ���وة االإيماني���ة " اإنم���ا الموؤمن���ون اإخ���وة" ت�سل 
حال���ة االإح�سا�ض باالآخ���ر من حولك الذي تجمعك به ه���ذه الهوية اإلى 
ه���ذه الدرج���ة من االإح�سا����ض االإخوة بكل م���ا تعنيه االأخ���وة، االإح�سا�ض 
بالم�سئولي���ة تجاه االآخري���ن والواقع، تح�ض بدورك بهذه الحياة عليك 
م�سئولي���ة ف���ي اإقامة الح���ق والعدل ف���ي مواجهة الظل���م والطغيان في 

الرحمة والخير اإلى اآخره.
كذل���ك م���ن الركائ���ز المهمة الوع���ي بطبيعة الوجود الب�س���ري واإننا 
نعي����ض في هذه الحياة في مي���دان م�سئولية واختبار في مقام االختبار 
االإله���ي.اهلل يختبرنا ما نواجه من تحديات هي اختبار ما نواجه اأي�سا 
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ف���ي ه���ذه الحي���اة ما يعطين���ا اهلل ويمكننا في���ه نعي�ض حال���ة الم�سئولية 
واالختب���ار كي���ف �سنعم���ل؟ كي���ف �سنفع���ل؟ ه���ل �سنطي���ع اهلل �سبحان���ه 
وتعال���ى؟ ه���ل �سنتعامل بم�سئولي���ة؟ هل �سنلتزم باأخالقن���ا وقيمنا تلك 

التي ننتمي اإليها؟
ه���ذه المجموع���ة من المبادئ وهن���اك الكثير من المب���ادئ ال يت�سع 
الوق���ت للحدي���ث عنه���ا، م���ن القي���م حت���ى القي���م العملي���ة مث���ال قيم���ة 
ال�سب���ر م���ن اأعظ���م القي���م ال�سب���ر العملي ال�سب���ر في مق���ام العمل في 
مق���ام الت�سحي���ة ف���ي مق���ام العطاء ف���ي مق���ام التحم���ل للم�سئولية في 
مق���ام النهو����ض بالم�سئولية من اأعظ���م القيم العملي���ة، وكم هناك من 
قيم ومبادئ اإيمانية لي�ض المقام يت�سع لال�ستيعاب لها والحديث عنها 

بكلها.
كٌل من���ا عندم���ا يع���ود اإل���ى الق���راآن الكري���م عندم���ا يعود اإل���ى قيمنا 
الديني���ة اإل���ى تعاليمن���ا االإ�سالمي���ة الت���ي علمن���ا اهلل به���ا كاأم���ة يعرفها 
كله���ا قي���م عظيمة ت�سم���ن لنا النج���اح والف���الح والقوة الع���زة والمنعة 
والتراب���ط والتكات���ف وتجع���ل من���ا اأم���ة قوية منتج���ة حا�س���رة بفاعلية 
كبي���رة في ال�ساح���ة العالمية، كلها ت�سكل منظوم���ة ت�سنع تما�سكا وقوة 
�سموداً وح�سوراً فاعاًل في هذه الحياة ح�سوراً ناجحاً في هذه الحياة 

�سالحاً واإ�سالحاً في واقع هذه الحياة وخيراً في هذه الحياة.
ولك���ن كلم���ا فرطنا فيه���ا اأو ابتعدنا عنها اأو بحثن���ا عن البديل الذي 
يقدم���ه االآخ���رون لن���ا وه���و بديل ال ين�سجم ب���اأي حال م���ن االأحوال مع 
ه���ذه القي���م والمبادئ واالأخالق كلما خ�سرنا كلم���ا �سعفنا كلما تال�سى 
كياننا كاأمة كلما تمكن االآخرون من ال�سيطرة التامة علينا وا�ستعبادنا 

واال�ستغالل لنا..))(
من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة جمعة رجب 1439هـ.  (1(
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رابع��ًا: التحلي ب�صفات الموؤمني��ن والتي من اأبرزها قول اهلل 
�صبحانه وتعالى:

{َواَلِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن • اإَِلّ َعَلى اأَْزَواِجِهْم اأَْو َما َمَلَكْت 
ُه��ْم َغْيُر َمُلوِمي��َن • َفَمِن اْبَتَغ��ى َوَراَء َذِل��َك َفاأُوَلِئَك ُهُم  اأَْيَماُنُه��ْم َفاإَِنّ
ا من اأهّم الموا�سيع، يت�سف  اْلَع��اُدوَن} ]المؤمنون: 5-7[ هذا المو�سوع اأَْي��سً
الموؤمن���ون بال�سالمة االأَْخ�اَلقية، بالعفة بالطاهرة، ب�سون النف�ض عن 
الح���رام وه���ذه من اأه���ّم الم�سائل خ�سو�سا في ه���ذا الزمن، هذا الزمن 
ا وعوام���ل كثيرة  انت�س���رت في���ه المفا�س���د االأَْخ�اَلقي���ة ب�سكل رهي���ب ِج�دًّ
�ساع���دت على انت�س���ار المفا�سد االأَْخ�اَلقية حتى في اأو�ساط المجتمعات 
الم�سلم���ة تنت�س���ر المفا�س���د االأَْخ�اَلقي���ة وتتزايد حال���ة انت�سارها ب�سكل 
ا يه���دد الحال���ة االأَْخ�اَلقية ويه���دد الحالة  �س���يء وفظي���ع وخطي���ر ِج����دًّ

االأ�سرية في المجتمع.

و�ضائل ت�ضاعد الأَْع�َداء لن�ضر المفا�ضد الأَْخ�اَلقية:
اأواًل نح���ن ف���ي زمن هناك فيه �سع���ي كبير لالأَْع����َداء لن�سر المفا�سد 

االأَْخ�اَلقية وهناك و�سائل م�ساعدة:-
مثلم���ا ح�سل في ث���ورة االت�ساالت ف���ي مواقع التوا�س���ل االجتماعي   -
ف���ي اأجه���زة االت�س���االت الت���ي اأتاح���ت حالة م���ن التوا�س���ل والتعارف 
والتالق���ي �سهلت و�سول النا�ض اإَل���ى بع�سهم البع�ض و�سهلت لبع�ض 
الفا�سدي���ن الو�س���ول اإَلى االآخري���ن ومحاولة االإغواء له���م واالإغراء 

لهم والتاأثير عليهم.
���ا كث���رت حالة التبرج وقلة االن�سباط في الح�سمة في كثير من  اأَْي��سً  -
المجتمع���ات وحال���ة التبرج واإب���راز الزينة والمفات���ن واالإغراء حالة 

�سلبية ومدمرة في ال�ساحة العالمية ب�سكل عام..
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حال���ة االختالط ب�سكل فو�س���وي، والعالقات المنفلت���ة بين الرجال   -
ا ت�سل اإَل���ى البع�ض من  ����ُل اإ�سكالي���ة كبيرة ِج����دًّ والن�س���اء، وه���ذه ُت�َمثِّ

النا�ض اإَلى الوقوع في الرذيلة والفاح�سة والعياذ باهلل..
ا نهى اهلل عنه���ا اهلل -�ُسْبَح�اَن�ُه َوَتَعاَل�ى-   عوام���ل كثيرة خطيرة ِج����دًّ
جع���ل م���ن ال�سف���ات االأ�سا�سي���ة للموؤمني���ن والموؤمن���ات ه���ي ال�سالم���ة 
االأَْخ�اَلقي���ة، الحف���اظ عل���ى اأَْن�ُف��سه���م ف���ي ه���ذا الجان���ب واالبتع���اد عن 

الرذيلة والفاح�سة و�سون النف�ض منها.

 ال�ضوابط القراآنية لتح�ضين المجتمع من المفا�ضد الأخالقية:��
واهلل -�ُسْبَح�اَن����ُه َوَتَعاَل����ى- ق���ّدم ف���ي دين���ه وف���ي كتاب���ه الكري���م، ف���ي 
التعليم���ات ع���ن ر�سول���ه الكري���م �سواب���ط �سرعي���ة ت�ساع���د النا����ض على 
االلت���زام والتق���وى وتح�س���ن المجتم���ع االإ�ْس�اَلم���ي وتحف���ظ ال�ساح���ة 
االإ�ْس�اَلمي���ة وت�ساع���د االإْن�َس����ان عل���ى ال�سالم���ة النف�سي���ة واالأَْخ�اَلقي���ة، 
ال�سواب���ط ال�سرعي���ة ف���ي غاي���ة االأهمّية ال�سواب���ط ال�سرعي���ة ال يجوز 
التنك���ر له���ا اأّواًل باعتباره���ا توجيه���اٍت م���ن اهلل -�ُسْبَح�اَن����ُه َوَتَعاَل����ى- ال 

يملك اأحٌد حقَّ االعترا�ض عليها.
 واإذا جئن���ا اإَل���ى ت�سني���ف من الم�سيب؟ وم���ن المخطئ؟ فالم�سيب 

هو اهلل بالتاأكيد..
 اإَِذا اأن���ت عندك وجه���ة نظر تجاه ال�سوابط ال�سرعية! تعتبرها غير 
�سروري���ة وغي���ر مهم���ة!! فاأنت اأنت المخط���ئ، اهلل هو اأعل���م منك، اهلل 
ه���و اأَْكَث����ر خب���رة منك بالنف�سي���ة الب�سري���ة والواقع الب�س���ري والطبيعة 
االإْن�َس�اني���ة اهلل ه���و االأعلم -�ُسْبَح�اَن����ُه َوَتَعاَل�ى- واأن���ت ال تمتلك النظرة 
الكافية تجاه هذه الم�ساألة تجاه النف�ض الب�سرية تجاه الواقع الب�سري 

تجاه المجتمع االإْن�َس�اني.
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 مثال تو�ضيحي:�
)الغري���زة  االإْن�َس����ان  ف���ي  خل���ق  َوَتَعاَل����ى-  -�ُسْبَح�اَن����ُه  اهلل  الحظ���وا 
الجن�سي���ة(، وجع���ل ه���ذه الغري���زة و�سيلة للتنا�س���ل حتى ي�ستم���رَّ الب�سُر 
����ُل حال���ة م���ن  ���ا ت�ساع���د عل���ى اأن ُت�َمثِّ بالتنا�س���ل والذري���ة، وو�سيل���ة اأَْي��سً
���ا م�ساع���دة  االرتب���اط االأ�س���ري م���ا بي���ن ال���زوج والزوج���ة، و�سيل���ة اأَْي��سً
لالإْن�َس����ان لها اأثر اإيجاب���ي اإَِذا حركت بال�سكل ال�سحيح في الحالل، في 
الحالل، {اإِلَّ َعَلى اأَْزَواِجِهْم}، ت�ساعد على اأن ت�سود حالة من العالقة 
االإيجابي���ة بي���ن ال���زوج وزوجت���ه، ي�سك���ن اإَل���ى زوجت���ه، وت�سك���ن زوجت���ه 
اإلي���ه، يتمتع���ا َجميًعا بالل���ذة وال�سعادة، يعي�سان �سوي���ا في حالة الرغبة، 
االن�سجام، الراحة، يكون لهذا اأثر اإيجابي نف�سي ويرتاح االإْن�َس�ان بذلك.

 ف���ي نف����ض الوق���ت يرزقه���م اهلل الذري���ة، ي�ستم���ر التنا�سل ف���ي واقع 
الب�س���ر وه���ذا ه���و ال�سبي���ل المح���دد �سرع���ا له���ذه الغري���زة )ال���زواج( 
التح�سن ال�سرعي، بحيث ي�سبح االإْن�َس�ان يتَح�ّرك بهذه الغريزة ويلبي 
ه���ذه الغري���زة ويَح����ّرك ه���ذه الغريزة ف���ي االتج���اه ال�سحي���ح ال�سرعي 
المن�سب���ط، يرت���اح مع زوجته، يرتاح بها وترت���اح به، ويعي�سان �سوًيا في 
�سع���ادة زوجية، وحياة زوجية طبيعي���ة، كيفما ي�ساوؤون، )في الحالل ما 

يغني عن الحرام(.

الآثاُر المترتبة على اقتراف الرذيلة:
ا وينزلك انزالقة فظيعة �سواء  لك���ن االإْن�َس����ان يخطئ خطاأ كبير ِج�دًّ
ْو ام���راأة اإَِذا اتج���ه بهذه الغري���زة نحو الحرام، ه���ذه كارثة، هذه  رج���اًل اأَ
طام���ة، هذه ت�س���رب البنية االجتماعي���ة التي هي االأ�س���رة، والتي يريُد 
نا لبنة  َنا اأ�سرًة ويَكِوّ اهلُل للزوج والزوجة من خالل هذه الرابطة اأن ُيَكوِّ

ا:- �سالحة في المجتمع هذه كارثة ِج�دًّ
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- اأوًل: مف�س���دة نف�سي���ة، نف����ض االإْن�َس����ان اإَِذا تدن�س���ت والعي���اذ باهلل 
بالجريم���ة والفاح�س���ة نف�س���ه تتدن����ض، يفق���د زكاء نف�س���ه، ت�سبح نف�سه 
�ا�ض بالكرامة، تفقد ال�سعور بالعزة،  �سيئة خ�سي�سة منحطة، تفقد االإح�سَّ
تفق���د ال�سعور بالقد�سية، تفقد ال�سعور بالقيم���ة االإْن�َس�انية والمعنوية، 
االإْن�َس�اني���ة ي�سبح االإْن�َس����ان يحمل نف�سية منحطة تافهة دنيئة خ�سي�سة 
رخي�سة ال ت�ستحي من �سيء، ال تتورع من �سيء، ال تبالي ب�سيء، يمكن 
اأن يفع���ل اأي �س���يء مهما كان دنيًئا!! �سربة نف�سية �سربة نف�سية رهيبة 

ا.  خطيرة ِج�دًّ
َب�حت دنيئة  ثانًيا: النف�سية الب�سرية اإَِذا تدن�ست �ساءت وانحطت اأَ�سْ
خ�سي�س���ة تافه���ة حقيرة لم يعد عنده���ا معنًى للكرام���ة وال معنى للعزة 
وال معن���ى لل�سم���و وال معنى لل�س���رف وال معنًى للعر����ض وال معنًى الأي 
�س���يء، ت�سب���ح قابلة اأن تفعل اأي �سيء، مطوعة في يد الطاغوت، في يد 
ال�سيط���ان، يمك���ن اأن تعمل اأية جريمة، يمك���ن اأن تتَح�ّرك في اأي اتجاه 
خاطئ، يمكن اأن يكون لها اأي موقف �سيء في هذه الحياة، هذه م�ساألة 

ا.  خطيرة ِج�دًّ
ت�س���ل  بال���ذات عندم���ا  االأمان���ة.. الحظ���وا  عل���ى م�ست���وى  ثالًث��ا: 
ُ�دَّ منها، والذي يتعود على  الم�ساألة اإَلى مرحلة الزواج، معنى العفة ال ب�
الجريمة ما قبل الزواج يمكن اأن ي�ستمر عليها ما بعد الزواج!! ويمكن 
اأال ي�سل اإَلى مرحلة الزواج اإال وقد تدمرت القيمة النف�سية والمعنوية 
واالأَْخ�اَلقي���ة واالإْيَم�اني���ة لدي���ه وفق���د اإْيَم�ان���ه. ف���ي الحال���ة االإْيَم�اني���ة 
االإْن�َس����ان يتمت���ع بنف�سية متما�سك���ة، واإرادة قوية، واق���ع نف�سي من�سبط 
وال�سواب���ط ال�سرعية هي التي ت�ساعده على ذلك هي مع ما يوفقه اهلل 

ا في واقع الحياة الزوجية. له ويعينه به هذه الم�سالة مهمة ِج�دًّ
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 الخيان���ة تدم���ر الحياة الزوجية كيف يكون �سعور امراأة اكت�سفت اأن 
زوَجه���ا خائ���ٌن؟ وكيف هو �سع���ور زوج اأكت�سف اأن زوجت���ه خائنة؟ كارثة! 
ا؛ اِلأَنَّ االإْن�َس����ان  طام���ة! م�سيب���ة عل���ى اأيٍّ منهم���ا! وخيان���ة رهيب���ة ِج����دًّ
موؤتم���ن، والزوج موؤتم���ن، اأّواًل ما بينه وبين اهلل، والزوجة ائتمنته وهو 

كذلك تجاه زوجته ياأتمنها.
ا و�سيٌء  ا جناية كبي���رة ِج�دًّ ����ُل ه���ذه الخيانة، خيان���ة فظيعة ِج�دًّ  ُت�َمثِّ
رهي���ب وتدمي���ري يدّم���ر ويف���ّكك االأ�س���ر ويح���ول العالق���ة الزوجي���ة 
ا  ا وي�سوبه���ا اال�ستي���اء البال���غ ِج�دًّ اإَل���ى عالق���ة اإم���ا ه�س���ة ومتوت���رة ِج����دًّ
واالمتعا����ض ال�سدي���د والتذمر ال�سدي���د وينعدم فيها الح���ب والتقدير 
والوث���وق واالطمئن���ان، واإما تنتفي نهائيًّا تنتهي. هذه الم�ساألة خطيرة 
ا والحديث عنها بات �سرورياً، البع�ض يقولون لنا اتركوا الحديث  ِج����دًّ

عن هذه االأمور.. ال..
 ت���رك الحدي���ث ع���ن هذه االأم���ور معن���اه تتجاهل اأ�سي���اء تح�سل في 
َب�حت بلية منت�سرة في ال�ساحة  واقع المجتمع، في ال�ساحة العالمية، اأَ�سْ
العالمي���ة، هن���اك عمل منظم، �سبكات دعارة تتب���ع المو�ساد االإ�سرائيلي، 
و�سب���كات دع���ارة تَح�ّركه���ا االأنظم���ة الغربي���ة، واالأمريكي���ون بالدرج���ة 
االأول���ى، االإدارة االأمريكي���ة المخابرات االأمريكية، بات���ت اأ�سلوًبا وحرًبا 
ف���ي هذا الع�س���ر؛ اِلأَنَّ االإْن�َس�ان الذي يوقع به ف���ي الجريمة االأَْخ�اَلقية 
يمك���ن اأن يوظ���َف جا�سو�ًس���ا!! يمك���ن اأن يَح����ّرك خائًنا! يمك���ن اأن يفعل 
����ض على الجريمة  اأي �س���يء اآخ���ر! خائن -خال�ض ا�سم���ه خائن، اإَِذا تمرَّ
والف�ساد االأَْخ�اَلقي ي�سبح اإْن�َس�انا ال قيمة عنده ل�سيء!! ي�سبح مطوعاً 

في اأيديهم لفعل اأي �سيء!!
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ال�صوابط ال�صرعية في العاقات:-

1- غ�ض الب�ضر:�
���َن المجتم���ُع  ا ال يمك���ن اأن يتح�سَّ ال�سواب���ط ال�سرعي���ة مهم���ة ِج����دًّ
الم�سلُم اإال بها، اهلل -�ُسْبَح�اَن�ُه َوَتَعاَل�ى- وّجه َم�َث�اًل في �سورة النوِر عدَة 
ِمِنيَن} قل للموؤمنين، ال  ْلُموؤْ توجيهات يقوُل -�ُسْبَح�اَن�ُه َوَتَعاَل�ى-: {ُقل ِلّ
اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم  ْب�ضَ وا ِمْن اأَ ْلُموؤِْمِنيَن َيُغ�ضُّ ت�سكت!! ال.. {ُقل ِلّ
ْزَكى َلُه��ْم} ليحافظوا على زكاء اأَْن�ُف��سه���م وعلى طهارتهم وعلى  َذِل��َك اأَ

َنُعوَن}. َ َخِبيٌر ِبَما َي�ضْ �سرفهم وعلى عفتهم {اإَِنّ اهلَلّ
فاإًذا من اأهّم ما ي�ساعد ح�سانة المجتمع الم�سلم هو االنتباه للنظر 
الغ����ض للنظ���ر ال ت�ستخدم ب�س���رك للنظر اإَلى الح���رام ال ب�سكل مبا�سر 
وال عب���ر التلف���از وال عب���ر مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي وال م�ساه���د 
الفيدي���و وال الم�ساه���د الم�س���ورة بالت�سوي���ر الرقم���ي اأَْو غي���ره احفظ 
ب�سرك احفظ زكاء نف�سك �سواًء م�ساهد خليعة اأَْو م�ساهد تبرج م�ساهد 
التبرج هي حالة من االإغراء واالإغواء والجاذبية للنف�ض الب�سرية واهلل 
فط���ر النف�ض الب�سرية اأن تكون منجذبة اإَلى حالة االإغراء؛ اِلأَنَّ الرجل 
بفطرت���ه ينج���ذب عندما تكون هناك امراأة فاتنة موؤث���رة، لكن اأراد اهلل 
اأن تك���ون ه���ذه الحالة بينك وبي���ن زوجتك اأن تكون حال���ة االإغراء لك، 

الميول للرغبة الجن�سية لديك هي زوجتك.
 ولهذا المطلوب من الزوجة �سرعاً في ال�سريعة االإ�ْس�اَلمية الزوجة 
ماأم���ورة اأن تتزي���ن لزوجها، اأن تتجمل لزوجها، اأن ت�سعى لتكون جذابة 
لزوجه���ا؛ اِلأَنَّ البع����ض م���ن الن�س���اء متع���ودة َدائًما مع زوجه���ا بمالب�ض 
عادية! ال تتزين! ال تتجمل! فاإذا كانت �ستذهب لالجتماع اأَْو للجلو�ض 
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ا، واأن تتجمل واأن  م���ع ن�س���اء اأخريات حر�ست على اأن تكون متزين���ة ِج�دًّ
واأن...الخ!! هذا غلط.

 ك���م هن���اك م���ن ن�سو�ض عن ر�س���ول اهلل �سلوات اهلل علي���ه وعلى اآله 
تحث الزوجة اأن تتزين لزوجها اأن ت�سعى لتكون جذابة لزوجها مغرية 
لزوجه���ا مقنعة لزوجها م�ستميلة لزوجه���ا متحّببة اإَلى زوجها متوددة 
اإَل���ى زوجه���ا، ه���ذا �سيترك اأثرا َكبي���ًرا على الزوج وي�ساع���ده على العفة، 

وعلى اأن يتح�سن، وعلى اأن يكون َبعيًدا عن االنحراف.
 الم�سال���ة االأُْخ����َرى في ه���ذه الم�ساألة هي غ����ض الب�سر عن الحرام، 
اإَِذاً االإْن�َس����ان يغ����ض ب�س���ره ع���ن الح���رام �س���واء اإَِذا خ���رج اإَل���ى ال�س���ارع ال 
يجدون���ه وراء الن�س���وان مت�سم���ر فيهن!! واإال كذلك عب���ر التلفاز هناك 
قن���وات خليع���ة �سيئ���ة يج���ب اأن تقاطع ُك����ّل القنوات التي تن�س���ر م�ساهَد 
اإباحي���ة يجُب اأن تقاطع، ُك����ّل مواقع التوا�سل االجتماعي والمواقع في 
االنترن���ت التي تن�س���ر م�ساهد اإباحي���ة َوخليعة يج���ب اأن تقاطع ويحرم 
�سرع���ا النظر والم�ساه���دة للم�ساهد االإباحية الم�س���ورة؛ اِلأَنَّها مف�سدة 

مدمرة للنف�ض واالأَْخ�اَلق.
�اًل ل���م ي�سل بهم اإَلى التورط في   والبع����ض كثي���ر من النا�ض هم اأَ�سْ
جريم���ة الف�س���اد االأَْخ�اَلق���ي اإال ذل���ك يعني ب���داأ يرخ�ض لنف�س���ه ي�ساهد 
م�ساه���د مغري���ة فاتنة موؤثرة، ثم م�ساه���د خليعة ثم في االأخير ي�سقط 
يتورط في الحرام هذا هو حال وتجربة الكثير ممن وقعوا في الرذيلة 
والف�ساد االأَْخ�اَلقي فرطوا اأّواًل في النظر في الب�سر، والب�سر كما قال 
عي�سى بن مريم عليه ال�سالم: "بريد الزنا"، من ال ين�سبط فيه من ال 

يلتزم فيه يدمر زكاء نف�سه.
{َوَيْحَفُظ��وا ُفُروَجُه��ْم} �سن اأحفظ نف�سك ف���ي غير الحالل �سن 
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نف�س���ك احفظ نف�سك للحالل اتزوج  {َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى 
َنُعوَن} ما يمك���ن اأن تتحيل على اهلل!! ثم  َ َخِبي��ٌر ِبَما َي�ضْ َلُه��ْم ِاإَنّ اهلَلّ
اهلل خبير بما هو اأنفع لك بما يحفظ زكاءك، ال تقل: )يا اأخي اأنا عارف 
نف�س���ي ل���ن اأتاأثر، �ساأرتاح قلياًل، لكن ما اأن���ا متاأثر حتى اأتمحق(!! اإال.. 
�س���وف تف�س���د، فاهلل هو الخبي���ر بما ت�سنع َوالرقيب علي���ك وهو العليم 

بما يوؤثر عليك.
 { اِرِه��َنّ َوَيْحَفْظ��َن ُفُروَجُهَنّ ��َن ِمْن اأَْب�ضَ �ضْ ْلُموؤِْمَن��اِت َيْغ�ضُ {َوُق��ل ِلّ
كذل���ك الموؤمن���ات اإَِذا الم���راأة هي تتطل���ع اإَلى الرجال، ترك���ز فيهم، من 
ه���و ذلك الو�سيم م���ن هو ذلك الجذاب؟ من هو ذلك الذي ترى نف�سها 
من�س���دة اإلي���ه؟ تنظر اإَلى م�ساهد و�س���ور، اأَْو اإَلى م�ساهد كذلك اإغوائية 
ومثي���رة، فالق�سي���ة خطي���رة عليه���ا �ستوؤث���ر عليه���ا كذل���ك اأَْو م�ساه���د 
اإباحي���ة اأَْو م�ساهد م�سورة للجرائ���م والف�ساد االأَْخ�اَلقي جرائم الف�ساد 
االأَْخ�اَلق���ي اأَْو اأي �س���كل من ذلك، فكل ماله تاأثير من م�ساهد اإباحية اأَْو 
م�ساهد اإغوائية اأَْو م�ساهد مثيرة يجب اجتنابه يجب غ�ض الب�سر عنه 
ُك�ّل الم�ساهد المثيرة والمغرية واالإغوائية االإباحية يجب غ�ض الب�سر 
} ي�س���ن اأَْن�ُف��سهن   عنه���ا وتجنبه���ا ومقاطعته���ا.. {َوَيْحَفْظ��َن ُفُروَجُهَنّ
ِرْب��َن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ  {َوَل ُيْبِدي��َن ِزيَنَتُهَنّ اإَِلّ َما َظَهَرۖ  َوْلَي�ضْ
} لل���زوج، ال باأ�ض تتزين اأمام زوجها  ۖ َوَل ُيْبِدي��َن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ

لي�ض هناك م�سكلة.
ولي����ض المق�س���ود ب���اأن ي�سغلوا نفو�سه���م اأربعة وع�سري���ن �ساعة وهي 
خل���ف المراآة متزين ومتجم���ل!! ال.. �سمن الحياة يعني مع اهتمامات 

الحياة االأُْخ�َرى مع اأمور الحياة االأُْخ�َرى، اإَلى غير ذلك. 
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 �صوابُط التوا�صل والترا�صل:
���ا م�ساألة اإَلى جان���ب غ�ض النظر غ�ض  عموًم���ا ه���ذا واحٍد منها اأي�سً
الب�س���ر هن���اك م�ساأل���ة العالق���ات التوا�س���الت الترا�سالت ه���ذه م�ساألة 
خطي���رة، و�سوابطها ال�سرعية يجب اأن تراعى، والم�ساألة فيها خطيرة 
ج���ًدا، والبع����ض و�سل���وا عبر ذل���ك اإَلى الف�س���اد والرذيلة يج���ب االنتباه 
تج���اه ذل���ك والحذر ه���ذه م�ساألة خطيرة ج���ًدا، خطيرة للغاي���ة، وال بد 
فيه���ا م���ن االن�سباط وتق���وى اهلل -�ُسْبَح�اَن����ُه َوَتَعاَل�ى-  يج���ب اأن يتنبه 
النا����ض اإَل���ى اأن يبن���وا اأمورهم ه���ذا على تقوى اهلل �سبحان���ُه وتعالى في 
حديث عن ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه وعلى اآله ))ل يزني الزاني وهو 
موؤم��ن(( ال ي�سل اإَلى هذه الجريمة والرذيلة اإال وقد فقد اإْيَم�انه!! قد 

�سار عدواً هلل، مجرماً فا�سقاً فاجراً.
 فج���ور الزن���ا حالة فج���ور الف�س���اد االأَْخ�اَلقي حالة فج���ور وال�سذوذ 
���ا جريم���ة ال�س���ذوذ اأ�س���واأ حت���ى م���ن الزن���ا! واأقب���ح منه���ا! واأعظ���م  اأي�سً
جرًم���ا منه���ا، حالة خطيرة جًدا على االإْن�َس����ان {َوَاَلِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 
ُهْم َغْير َمُلوِميَن}  ْيَمانهْم َفاإَِنّ َحاِفُظوَن اإَِلّ َعَلى اأَْزَواجهْم اأَْو َما َمَلَكْت اأَ
�س���يء ال يم����ض ب�سرفك وال عليك فيه عيب وال تاأثير نف�سي �سكل �سلبي 

وال اأي �سيء، نعمة، الحالل نعمة.
 {َفَم��ْن ِاْبَتَغ��ى َوَراء َذِل��َك َفاأُوَلِئ��َك ُه��ْم اْلَع��اُدوَن} ه���ذا تعدي اإن 
تعديت على �سيء يت�سل باالآخرين وتعدي على حدود اهلل، الحظ مثاًل 
االإْن�َس����ان بفطرت���ه األي����ض ه���و يحر�ض على �سيان���ة عر�سه؟ مث���اًل اأنت 
ُتري���د لبنت���ك العفة والطه���ارة، اأنت ُتريد الأختك العف���ة والطهارة، اأنت 
ُتري���د لزوجتك العفة والطهارة، واأال تك���ون خائنة، اأنت ُتريد لقريبتك 
ب���اأي �سف���ة كان���ت العف���ة والطه���ارة، واأال تك���ون خائن���ة وال مجرم���ة وال 
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فا�س���دة اأَْخ�اَلقًي���ا، فاحت���رم نف�سك ي���ا اأخي، احترم نف�س���ك ال ت�سير على 
بن���ت االآخري���ن، المراأة التي ت�سع���ى اأنت اإَلى اإف�ساده���ا اأَْو االإيقاع بها هي 
ْو تنتمي اإَلى اأ�سرة اأُْخ�َرى،  ْو بنت اإْن�َس�ان اأَ اإما زوجة رجل اأَْو اأخت اإْن�َس�ان اأَ
اأن���ت تخد�ض �سرف وكرامة تلك االأ�س���رة بكلها، تعتدي على تلك المراأة 
ف���ي �سرفه���ا وكرامته���ا، وتعتدي عل���ى �سرف اأ�س���رة باأكمله���ا، تذكر بنت 
النا����ض �سرفه���ا �سرف النا����ض االآخري���ن، كرامتها كرامة النا����ض، مثلما 
اأنت غيور على بنتك االآخرين كذلك، ال تعتدي على بناتهم، مثلما اأنت 
غي���ور عل���ى اأختك ال تعتدي على اأي اأخ���ت اإْن�َس�ان اآخر مثل ما اأنت غيور 

على زوجتك ال تعتدي على زوجة اأي اإْن�َس�ان اآخر.
ا من حدود اهلل   جريمة فظيعة وقبيحة و�سنيعة ثم اأنت تتعدى حدًّ
الت���ي عقابه���ا ف���ي الوعي���د الُق�ْراآني هو الن���ار واهلل يق���ول: {َول َيْزُنوَن 
اَعْف َل��ُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد  َثاًما ُي�ضَ َوَم��ْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأَ
ِفي��ِه ُمَهاًنا} يهينك في جهنم على هذه الجريمة ق�سية خطيرة يجب 
اأن يتح�سن النا�ض منها واأن يالحظوا ال�سوابط ال�سرعية التي ت�ساعد 

على العفة على الح�سانة على ال�سرف على ال�سمو.))( .

خام�صًا: الإيمان باهلل واليوم الآخر
االإيمان باهلل هو يعبوؤك بالروح المعنوية العالية جداً، ت�سعر بالقوة 
واأن���ك م���ع اهلل واهلل مع���ك وتعت���ز بقيم���ك ومبادئ���ك وتوؤم���ن بموقف���ك 
وبعدال���ة ق�سيت���ك، وتك���ون قوي���اً ج���داً به���ذاً، ث���م ه���و يخل�س���ك من كل 
عوامل ال�سغط النف�سي، ما كان منها ثقافياً، وما كان منها اأي�ساً نتيجة 
للواق���ع ال�سلوك���ي، كل العوام���ل الموؤث���رة �سلب���اً التي تحطم���ك، تحطم 

ال�سيد عبد الملك في المحا�سرة التا�سعة ع�سرة رم�سان 1449هـ  (1(



76

�سع���ورك، يخل�سك منها والحديث عن هذا الجانب يطول ويطول، في 
�سعور العزة والكرامة واالإباء والمنعة، والثقة باهلل، واالعتماد على اهلل، 

والتوكل على اهلل... اإلى اآخره.
كلم���ا ازداد اإيمان���ك ب���اهلل كلم���ا ازداد خوف���ك م���ن اهلل ومحبت���ك هلل 

�سبحانه وتعالى وا�ست�سعارك لعظمة اهلل وحياوؤك من اهلل. 
ه���ذه النتائ���ج االإيماني���ة وه���ذه الثم���رة االإيمانية: الخ���وف من اهلل 
والمحب���ة هلل والحي���اء م���ن اهلل كله���ا عوام���ل ت�ساع���د عل���ى الطاع���ة هلل 

واال�ستقامة على منهج اهلل والحذر من مع�سيته، م�ساألة مهمة جداً.
االإيم���ان بالي���وم االآخ���ر م�ساأل���ة ف���ي غاية االأهمي���ة، اإيمان���ك بالجنة 
والن���ار والح�ساب والجزاء، واإيمانك بالجزاء ب�سكل عام: اأن كل مع�سية 

عليها جزاء و�ستدفع ثمنها في الدنيا واالآخرة. 
اأبون���ا اآدم دف���ع فوراً ثمن ع�سيانه ومخالفت���ه، اأكل من تلك ال�سجرة 
وب�سرع���ة �سقي واأُخرج من الجنة وعانى، اإيمانك ويقينك بالجزاء على 
المع�سي���ة ه���ذا ي�ساع���دك على االلتزام، م���ا دمت �ستدف���ع الثمن - ثمناً 

خطيراً وكبيراً – فهذا �سي�ساعدك على االلتزام.

�صاد�ص��ًا: ال�صتع��اذة ب��اهلل تعالى م��ن هم��زات كل ال�صياطين 
وو�صاو�صهم وتاأثيراتهم

اال�ستع���اذة ب���اهلل تعالى من ال�سيطان الرجيم، وم���ن كل ال�سياطين: 
همزات ال�سياطين وو�ساو�سهم وتاأثيراتهم هذه م�ساألة مهمة اهلل علمنا 
اإياها في القراآن الكريم، واأّكد عليها كثيراً في القراآن الكريم، و�سواء في 
الح���االت والظروف التي يح�ض االإن�س���ان فيها اأنه عر�سة للتاأثير - واأن 
هن���اك عماًل عليه للتاأثير علي���ه - في حاالت االإغراء، اأو حالة الغ�سب، 
اأو الح���االت والمقامات الت���ي ُت�ستغل في التاأثير على االإن�سان: مقامات 
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االإغ���راء النف�س���ي، اإغ���راء ال�سهوة، مقام���ات يمكن اأن يك���ون هناك عمل 
ل�سياطي���ن الج���ن اأو �سياطين االإن����ض الإغوائك؛ فلتب���ادر اإلى اال�ستعاذة 

باهلل �سبحانه وتعالى.
 ق���ال اهلل ف���ي كتاب���ه الكري���م ف���ي اآي���ة مهم���ة ج���داً ينبهن���ا عل���ى ذلك 
ْيَطاِن َنْزٌغ} �سواء كان ه���ذا في مقام الغ�سب  َك ِم��َن ال�ضَّ ��ا َيْنَزَغنَّ {َواإِمَّ
ف�سيح���اول اأن يرف���ع م���ن وتي���رة غ�سب���ك ويدفع���ك للتج���اوز ف���ي حالة 
الغ�س���ب تل���ك، اأو في حال���ة ال�سهوة والرغبة النف�سي���ة والهوى النف�سي 
���ر في���ك ه���ذه الرغب���ات ويزي���د م���ن  والمي���ول النف�سي���ة يح���اول اأن ي�سعِّ

وطاأتها عليك لتتجاوز اإلى الحرام.
اأو ف���ي حاالت اأخ���رى: حاالت الر�س���ى النف�سي، وح���االت المخاوف، 
 اأي�س���اً كل الح���االت الت���ي يدخ���ل م���ن خالله���ا ال�سيط���ان فا�ستع���ذ باهلل 
نَُّه �َضِميٌع َعِليٌم}.  ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْضَتِعْذ ِب��اهلِل اإِ َك ِمَن ال�ضَّ ��ا َيْنَزَغنَّ {َواإِمَّ
]األعراف:200[ اأي�ساً في اآية اأخرى يقول اهلل تعالى فيها: {َوُقْل َربِّ اأَُعوُذ ِبَك 

ُروِن )98(} ]س����������ورة  ْن َيْح�ضُ َياِطيِن )97( َواأَُعوُذ ِبَك َربِّ اأَ ِم��ْن َهَمَزاِت ال�ضَّ
المؤمنون[.

ويهمن���ا هن���ا اأن نو�س���ح معن���ى اال�ستعاذة، م���ا معنى: اأع���وذ باهلل من 
ال�سيط���ان الرجي���م؟ م���ا معنى )اأعوذ ب���ك رب من هم���زات ال�سياطين(. 
اأع���وذ يعني: األتجئ اإليك معت�سماً ومحتمي���اً بحمايتك وممتنعاً بك يا 

رب. 
اال�ستع���اذة ه���ي: التج���اٌء لالحتم���اء، اأنت تلتج���ئ اإل���ى اهلل ليحميك 
بحمايت���ه، ليدف���ع عن���ك، التج���اء المعت�س���م الالئ���ذ الم�ستجي���ر ال���ذي 
يف���ر اإل���ى اهلل ليدفع عن���ه هذا الخط���ر، ليدفع عنه هذا ال�س���وء، ليدفع 
عن���ه ه���ذا ال�سر؛ فلذلك ك���ن واعياً بم���ا تعنيه اال�ستعاذة، م���ا يعنيه هذا 
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التعبي���ر، لُتعب���ر م���ن اأعم���اق نف�سك م���ن اأعم���اق قلبك )اأع���وذ باهلل من 
ال�سيطان الرجيم( يعني: األتجئ اإلى اهلل فاراً اإليه محتمياً به ومحتمياً 
بحمايت���ه، ممتنعاً ب���ه، وم�ستجيراً به ليحمين���ي، ليدفع عني ال�سيطان، 
وتاأثي���ر ال�سيط���ان، وو�ساو����ض ال�سياطي���ن من الجن وم���ن االإن�ض. فهذا 

معنى اال�ستعاذة، وهذه م�ساألة مهمة جداً.
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى في �سورة من اأهم ال�سور ف���ي القراآن وهي من 
هداي���ا اهلل لنا ف���ي كتابه الكريم ومن نعمه علينا )�سورة النا�ض( {ِب�ْضِم 
ا���ِض • اإَِلِه  ا�ِض • َمِلِك النَّ ُعوُذ ِب��َربِّ النَّ ِحي��ِم ُق��ْل اأَ ْحَم��ِن الرَّ اهلِل الرَّ
ُدوِر  ا�ِض • الَّ��ِذي ُيَو�ْضِو�ُض ِف��ي �ضُ ا���ِض • ِمْن �َض��رِّ اْلَو�ْضَوا���ِض اْلَخنَّ النَّ
ا�ِض} هذه ال�سورة فيها التجاء قوي اإلى اهلل،  ِة َوالنَّ ا���ِض • ِمَن اْلِجنَّ النَّ
ا�ِض  ا���ِض • َمِلِك النَّ التج���اء كبي���ر، التجاء بت�سرع {ُقْل اأَُع��وُذ ِبَربِّ النَّ
ا�ِض}هذا التج���اء بت�سرع اإلى اهلل �سبحانه وتعالى من موقع  • اإَِل��ِه النَّ
ربوبيته واألوهيته وملكه، اأنت يا رب، واأنت الرب واأنت االإله واأنت الملك 
األتج���ئ اإلي���ك، اأفر اإليك، اأحتم���ي بك من �سر الو�سوا����ض الخنا�ض الذي 

يزرع في �سدري حالة االنحراف اإلى ما هو ع�سيان لك. 
والحظوا هذه ال�سورة من اأهم ال�سور التي ت�سنع عندنا وعياً؛ الأنها 
تعلمن���ا م�ساألتين مهمتين جداً: الم�ساألة االأولى: هي االلتجاء اإلى اهلل 
واالعت�س���ام ب���ه ليحمينا م���ن �سر هذا الغ���زو الذي يغ���زو �سدورنا، هذا 
التاأثي���ر الذي ي�سل اإلى اأنف�سنا فينحرف بنا نحو المع�سية اأو ال�سالل 
اأو االإغ���واء، وه���ذه م�ساأل���ة مهمة ف���ي االلتجاء اإلى اهلل ف���ي ذلك لناأخذ 

حذرنا.
اأي���ن ه���و ه���ذا الو�سوا�ض الخنا�ض ال���ذي يو�سو�ض في �س���دور النا�ض، 
يغزوه���م اإل���ى قلوبهم يغزو م�ساعرهم، ي�سنع في قلوبهم هناك م�سادر 
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خطي���رة للو�سو�سة م���ن النا�ض اأنف�سهم، هناك مو�سو�سون كثر وال �سيما 
في زمننا هذا.

اليوم امتلك المو�سو�سون في �سدور النا�ض مالم يكن موجوداً لدى 
�سياطين االإن�ض والجن في كل ما م�سى من التاريخ ربما.

الي���وم الب�سري���ة اأكثر حاجة واأم�ض حاجة عل���ى الوعي بخطورة هذه 
الم�ساأل���ة، خطورة المو�سو�سي���ن، والمعرفة بالمو�سو�سين في االجتناب 
ا���ِض • َمِلِك  له���م والح���ذر منه���م. لي�ض اأن تق���ول: {ُقْل اأَُع��وُذ ِبَربِّ النَّ
ا�ِض • ِمْن �َضرِّ اْلَو�ْضَوا�ِض} ثم اأنت الذي يبقى متطلعاً  ا�ِض • اإَِلِه النَّ النَّ

اإليهم، م�سغياً لهم، م�ستمعاً لهم في ليلك ونهارك. 
الي���وم ي���ا اأيها االإخوة، ويا اأيتها االأخ���وات واهلِل ينطبق على كثير من 
و�سائ���ل االإع���الم، ينطبق عليها ه���ذا التو�سيف القراآن���ي، و�سائل اإعالم 
ا�ِض} اليوم  ��ِة َوالنَّ مو�سو�س���ة ف���ي �سدور النا����ض من النا�ض{ِم��َن اْلِجنَّ
بالتاأكي���د لي����ض هن���اك قنوات اإعالمية م���ن الجن، لكن م���ن النا�ض، هو 

ا�ِض}. ِة َوالنَّ هنا حذرنا من الِجنة والنا�ض، ا�سمعوا وُعوا {ِمَن اْلِجنَّ
الي���وم المو�سو�س���ون في �س���دور النا�ض يمتلكون قن���وات اإعالمية ما 
كان منها مخ�س�ساً للت�سليل ال�سيا�سي واالإعالمي والفكري والثقافي، 
وم���ا كان منها مخ�س�ساً لالإغواء ون�س���ر المفا�سد االأخالقية. اليوم لم 
تعاِن الب�سرية في كل ما قد م�سى من تاريخها مثل ما تعاني اليوم من 
الن�ساط الهائل لن�سر المفا�سد االأخالقية. قنوات تن�سر - هذه القنوات 
- م�ساه���د خليعة لن�س���ر المفا�سد االأخالقية وتدمير القيم االأخالقية، 
الع���ري والجرائم تن�س���ر اليوم في قنوات كثيرة ج���داً. يجب الحذر من 

م�ساهدة هكذا قنوات، اأو اأي و�سائل اأخرى في االإنترنت.
االإنترن���ت الي���وم في���ه الكثي���ر والكثي���ر م���ن الو�سائ���ل، م���ن المواقع 
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وال�سفح���ات المخ�س�س���ة اأو الت���ي له���ا ه���ذا الن�س���اط: تن�س���ر مفا�س���د 
اأخالقي���ة، وتغ���وي ف���ي الجان���ب االأخالق���ي، فتدن����ض النفو����ض وتن�س���ر 

المفا�سد والزنا والجرائم االأخالقية اإلى مناطق كثيرة من العالم.
اأن يتورط���وا واأن ي�سغ���وا واأن  اأ�سخا����ض كثيري���ن كان���وا قب���ل  ال���ى 
يرتبطوا بو�سائل اإعالمية من هذا النوع كانوا نزيهين، كانوا �سريفين، 
كانوا طاهرين، كانوا محافظين على اأنف�سهم من الدن�ض، ومحافظين 
عل���ى اأعرا�سه���م و�سرفهم من الدن�ض، ولكن كان الذي جرهم اإلى ف�ساد 
اأخالق���ي ه���و متابع���ة قن���وات ف�سائي���ة ن�س���رت م�ساه���د مغري���ة فا�س���دة 

مف�سدة، اأو في مواقع على االإنترنت.
ال�سب���اب الي���وم وال�ساب���ات يج���ب اأن يكون���وا حذري���ن ج���داً منه���ا، اأن 
يحم���وا اأنف�سه���م منه���ا م���ن البداي���ة، ال تذه���ب لتدخ���ل اإل���ى موقع في 
االنترن���ت فتتطل���ع اإلي���ه فيو�سو�ض ف���ي �سدرك فيغوي���ك وي�سرب فيك 
القيم���ة المعنوي���ة االأخالقي���ة، وزكاء النف����ض، �س���رف النف����ض، طه���ارة 

النف�ض، فيغويك.
وم���ع ه���ذا ن�س���اط كبي���ر للتوا�س���ل والتعارف وب�س���كل اأعم���ى وب�سكل 
غي���ر من�سبط، ين�سط - مثاًل - في مواقع التوا�سل االجتماعي ين�سط 
الكثي���ر م���ن ال�سياطين الذين لهم هذا العم���ل وهذا ال�سغل الذي يعمل 
على االإيقاع باالآخرين اإما �سيطان يحاول اأن يوقع بالكثير من الفتيات 
- يوقعهم - في الف�ساد االأخالقي، اأو �سيطانة توقع بالكثير من ال�سباب 
ف���ي الف�ساد االأخالقي فتب���داأ بالمرا�سلة التي فيها المراودة والو�سو�سة 

والتزيين للمع�سية واالإغراء بالمع�سية حتى االإيقاع في المع�سية.
ه���ذه اليوم واحدة من اأفظع االآف���ات المنت�سرة والخطيرة جداً على 
ال�سب���اب وال�ساب���ات وعلى الرج���ال والن�ساء جميعاً، ويج���ب الحذر منها 

ب�سكل كبير، واالحتماء منها، والحذر منذ البداية منها.
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فال���ذي يو�سو����ض ف���ي �س���دور النا�ض م���ن الِجن���ة والنا�ض الي���وم يمتلك 
الو�سائل التي ت�ساعده على ذلك باأكثر من ما قد م�سى في تاريخ الب�سرية.
اأي�س���اً اال�ستقطاب: اليوم هن���اك ن�ساط - مثاًل - للجانب التكفيري 
لال�ستقط���اب واالإغ���واء م���ن خ���الل و�سائ���ل االإع���الم والو�سو�س���ة ف���ي 
�س���دور النا����ض، الو�سو�سة تحت عناوين ديني���ة، بالتاأكيد اأهم �سيء عند 
ال�سيط���ان اأن يغوي���ك تح���ت عن���وان دين���ي اأو غير ديني حت���ى لدرجة اأن 
تذه���ب لتنفج���ر بنف�س���ك ف���ي م�سجد اأو في �س���وق اأو في مدر�س���ة اأو في 
م�ست�سف���ى اأو بين اأي تجمع ب�س���ري، واأنت تعتبر نف�سك اأنك تتقرب اإلى 
اهلل بذل���ك وتظ���ن اأن الح���ور العين بانتظارك في اأق���رب لحظة، فور اأن 

تنفجر هّن في حالة ا�ستقبال.
ال�سيط���ان يهم���ه اأن يغويك والذي يو�سو�ض في �س���دور النا�ض اليوم 
يمتل���ك و�سائ���ل اإع���الم متنوع���ة: يمتل���ك ال�سحيف���ة، يمتل���ك الكت���اب، 
يتح���رك بالقل���م، يتح���رك بالمذي���اع، يتح���رك بالقن���وات االإعالمي���ة، 

يتحرك في االنترنت، يتحرك في مواقع التوا�سل االجتماعي.
ف���اإًذا اهلل �سبحان���ه وتعال���ى في )�س���ورة النا�ض( وهي م���ن اأهم ال�سور 
الت���ي يج���ب اأن ن�ستفيد منه���ا واأن نعيها واأن ننتفع به���ا الأنها يا اإخوتي، 

كما قلت وكررت عّلمتنا م�ساألتين مهمتين: 
اأوالهما: االلتجاء اإلى اهلل، والتجاء بت�سرع ووعي واإدراك لخطورة 
ا�ِض}  ا���ِض • اإَِلِه النَّ ا�ِض • َمِلِك النَّ ه���ذه الم�سال���ة {ُقْل اأَُعوُذ ِب��َربِّ النَّ
التجئ اإليك واأنت ربي ورب كل النا�ض، واأنت اإلهي واإله كل النا�ض، واأنت 
المل���ك ملك النا����ض جميعاً التجئ اإلي���ك بربوبيتك بمل���كك باألوهيتك 
اأن تحمين���ي، اأن تحم���ي �س���دري، اأن تحم���ي قلبي، اأن تحم���ي نف�سي من 
كل التاأثي���رات ال�سيطاني���ة، �س���واًء كان���ت من خ���الل جًن اأو اإن����ض، وبكل 

و�سائلهم واأ�ساليبهم وعناوينهم.
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ثاني���اً: عملي���اً ال تجل����ض لتتطل���ع اإل���ى قن���اة ف�سائي���ة فيه���ا م�سل اأو 
مغ���وي، م���ن ي�سلك ثقافي���اً اأو �سيا�سياَ اأو كذل���ك اأخالقيا تبقى متطلعاَ 
اإليه تعطيه �سمعك وب�سرك وتفتح له قلبك، ثم اأنت تعتبر نف�سك اأنك 
ل���ن تتاأث���ر! م���ا يدريك اأنك لن تتاأث���ر؟! قد تتاأثر، �ُسب���ه على الم�ستوى 
ال�سيا�سي قد توؤثر عليك وخ�سو�ساَ اأن الكثير ينق�سهم الوعي اإلى حد 
كبي���ر ج���داَ، اأو �سبه على الم�ستوى الدين���ي وتحت العناوين الدينية قد 
توؤثر عليك فتتحول اإلى داع�سي تكفيري متزمت متعنت متحجر غبي 

�سٌم بكٌم عمٌي، ت�سبح اآلة �سيطانية بطريقة اأخرى.
اأو ق���د تخ�س���ر زكاء نف�سك، طه���ارة نف�سك، وتف�س���د وتخ�سر �سرفك، 
عر�س���ك، ح�سانت���ك، منعت���ك االأخالقية، تتحول اإلى اإن�س���ان مائع تافه 
حقير متدن�ض، تدن�ض �سرفك واأخالقك، تتورط في الرذائل والمفا�سد 

االأخالقية، اأو قد ُتنمي عندك حالة الطمع المادي.
واالإف�س���اد الم���ادي ه���و الي���وم م���ن اأخط���ر و�سائ���ل االإف�س���اد، الكثي���ر اليوم 
رخي�سون يبيعون ذممهم، يبيع والءه، ُي�سترى بالمال ليتولى طرفاً �سيطانياً 
اأو ليقف موقفاً باطاًل اأو لينحاز في �سف الباطل فيقاتل في �سف الباطل.

فاال�ستع���اذة بوعي باهلل �سبحانه وتعال���ى من ال�سيطان الرجيم، من 
هم���زات ال�سياطي���ن، كل �سغلهم ال���ذي يعمد اإلى التاأثي���ر على نف�سيتك 
وتوجهات���ك باالإغ���راء اأو حين الغ�س���ب اأو حين المخاوف، اأو في لحظة 
م���ن اللحظ���ات، حتى المخاوف هي واحدة م���ن الو�سائل التي يحركها: 
يرج���ف عليك، يخيفك، يجعلك تتن�سل عن الم�سوؤولية، اأو ال تثبت في 
موقف حق، اأو... اإلى اآخره، اأو تخنع لباطل وتخ�سع لطاغية اأو مجرم.
فاال�ستع���اذة ه���ي م�ساأل���ة مهم���ة علمن���ا اإياه���ا اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، 

ويجب اأن ن�ستفيد منها وبوعي.
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الوعي بخطورة ال�صيطان وال�صتح�صار لذلك في الذهن في 
كل الأحوال المهمة:

اأي: تنّب���ه عل���ى اأن هن���اك ع���دو يعم���ل عل���ى اإغوائ���ك، ولدي���ه اأن�س���ار 
�سياطين من الجن واالإن�ض ال تغفل عن هذه الم�ساألة، وفي كل الحاالت 

التي ت�ستدعي ذلك.
اإذا اأن���ت ف���ي حال���ة غ�سب فتذك���ر اأن هن���اك ال�سيطان و�سيح���اول اأن 
ي�ستغ���ل ه���ذه الحال���ة؛ فك���ن متنبه���اً ال يغوي���ك اأثن���اء غ�سب���ك، اإذا اأنت 
ا�ستثارت في نف�سك وتحركت في نف�سك الرغبات �سواء رغبات الطعام، 
اأي �سه���وة ورغب���ة تحرك���ت فيك: ال�سهوة الجن�سية اإل���ى غير ذلك تّذكر 

اأن هناك عدواً �سي�سعى اإلى اإغوائك فتنبه وخذ احتياطك وانتباهك.
وهك���ذا اأي لحظ���ة من اللحظات التي ق���د يدخل فيها ال�سيطان على 
الخ���ط، �سيط���ان م���ن �سياطي���ن الجن اأو �سيط���ان من �سياطي���ن االإن�ض، 
َقْوا اإَِذا  تنّب���ه واح���ذر؛ ولهذا يقول اهلل �سبحانه وتعال���ى: {اإِنَّ الَِّذيَن اتَّ
ُروَن}]األعراف:201[  ��ُروا َفاإَِذا ُه��ْم ُمْب�ضِ ْيَطاِن َتَذكَّ ُه��ْم َطاِئ��ٌف ِمَن ال�ضَّ َم�ضَّ
الذين اتقوا قد ي�ستهدفهم ال�سيطان في مثل هذه الحاالت: عند حالة 
غ�س���ب، عند الحال���ة التي تتحرك فيها الغري���زة: غريزة النف�ض، رغبة 
جن�سي���ة، رغب���ة طعام، رغبة �س���راب، رغبة راحة، اأي رغب���ة من الرغبات 
فياأت���ي ال�سيط���ان كما قلن���ا ويدخل على الخط ويب���داأ يو�سو�ض ويحاول 

اأن ي�ستميل.

الذين اتقوا ل يعي�صون حالة الغفلة
المي���زة االإيجابي���ة عن���د الذين اتقوا ه���ي التذك���ر، ال يعي�سون حالة 
الغفل���ة الدائم���ة حتى يتورط في المع�سية ثم يتب���راأ ال�سيطان منه ثم 
ينتب���ه، ال، يتنبه قبل ال�سقوط، ما قبل الوقوع، اأول ما يدخل ال�سيطان 
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عل���ى الخ���ط يو�سو����ض، يزي���ن، تخ���رج الم�ساأل���ة ع���ن �سياقه���ا الطبيع���ي 
ه���ذا يت�س���ح لك ق���د تتحرك في���ك رغبة م���ن الرغبات، مث���اًل: الرغبة 
الجن�سي���ة اأول ما يخرج تفكيرك ع���ن الو�سع الطبيعي عن التفكير في 
زوجت���ك مث���اًل، اأو التفكير اإذا لم تكن قد تزوجت في اأن تتزوج واتجهت 
خواط���رك نحو الحرام؛ خال�ض الو�سع لم يعد طبيعياً، اعرف هنا بداأ 

يدخل ال�سيطان.
اح���ذر م���ن البداية، فاإذاً تّذكر.. انتب���ه.. ال تتجه فتغرق في التفكير 
نح���و الخطاأ، نح���و المع�سية، نحو االنحراف ال، انتب���ه وتذكر وا�سبط 

و�سعك.
وال تدخ���ل حت���ى فيما قب���ل ذلك مث���ل البع�ض الذي قد يب���داأ ليلبي 
ه���ذه الرغب���ة م���ن خ���الل الدخ���ول في و�سائ���ل اإع���الم �سيئ���ة وم�ساهدة 
م�ساه���د خليع���ة اأو مغ���ازالت اأو ر�سائ���ل �سلبي���ة اأو غي���ر ذل���ك ال.. اقطع 

طريق ال�سيطان من بدايتها.

و�صناأتي اإلى نقطة مهمة اأي�صًا في هذا الجانب: 
ْيَطاِن} بداأ ال�سيطان  ُهْم َطاِئٌف ِم��َن ال�ضَّ َق��ْوا اإَِذا َم�ضَّ {اإِنَّ الَِّذي��َن اتَّ
يتدخ���ل اأو يدخ���ل عل���ى الخ���ط ف���ي اأي لحظة م���ن لحظاته الت���ي يركز 
عليه���ا: لحظ���ة غ�س���ب، لحظ���ة �سه���وة، لحظ���ة رغب���ة، اأي لحظ���ة م���ن 
��ُروا} ع���رف اأن ه���ذا الو�س���ع لي����ض طبيعياً، ع���رف اأن  اللحظ���ات {َتَذكَّ
ُروَن} انتب���ه واأَخذ  ال�سيط���ان ب���داأ يدخل عل���ى الخط {َف��اإَِذا ُه��ْم ُمْب�ضِ
ح���ذره وا�ستعاذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، و�سرف نف�سه وذهنيته عن 

ذلك االتجاه الخاطئ.
وَنُهْم  {َواإِْخَواُنُه��ْم} اإخوان ال�سياطين جماعتهم قد تاأثر بهم {َيُمدُّ



85

اأكث���ر،  يعن���ي يدفع���ون به���م  ُروَن}]األع����������راف:202[  ُيْق�ضِ ُث��مَّ َل  اْلَغ��يِّ  ِف��ي 
ويجرونهم اأكثر، ويغرقونهم اأكثر بدون اأي تق�سير، ال ياألون جهداً في 

ذلك حتى يوقعونهم في الع�سيان والعياذ باهلل.
فال�سيط���ان يدخ���ل على الخ���ط لكن ويو�سله���م اإلى االأم���ور ال�سيئة 
والعي���اذ ب���اهلل، فاالنتباه والوع���ي بالخطورة واال�ستح�س���ار في الذهن، 

التذكر عند اللحظات الح�سا�سة.

الحذر من النجرار وراء خطوات ال�صيطان:
ال�سيطان عنده ا�ستراتيجية مع اأبن اآدم هي اأ�سلوب الخطوات، يعني: 
ال�سيط���ان مث���اًل لو يطرح لك بع�ض الموا�سيع منذ اللحظة االأولى هو 
يع���رف اأن���ك لن تقب���ل ذلك نهائي���اً ولكن يج���رك �سيئاً ف�سيئ���اً، )خطوة 
خط���وة( اأ�سلوب من اأه���م االأ�ساليب ال�سيطاني���ة، ا�ستراتيجية ال�سيطان 
م���ع االإن�سان ه���ي هذه الخط���وات، اأ�سل���وب الخطوات: خط���وة فخطوة، 
فق���د ياأت���ي يفكر كيف يو�سلك مثال اإل���ى جريمة الف�ساد االأخالقي، قد 
ل���و طرح علي���ك الم�ساألة وو�سو�ض لك بها م���ن اللحظة االأولى قد تنفر 
نف�سك، اليزال فيك االإيمان، اليزال فيك الحياء، التزال عندك العفة، 
الي���زال عن���دك ال�س���رف، عن���دك عوام���ل تتح�س���ن به���ا، عن���دك حواجز 
تحتم���ي به���ا ولكن يب���داأ بتدني�ض نف�س���ك �سيئاً ف�سيئ���اً، مغازلة، م�ساهد 
خليع���ة، اأ�سياء لها مردودها ال�سلب���ي في تدني�ض نف�سك، في �سرب زكاء 
نف�س���ك، ف���ي تحطيم ه���ذه الحواجز، كيف يحطم عن���دك حاجز الحياء 
�سيئ���اً ف�سئياً ويرو�سك قلياًل قلياًل، كيف ي�سرب فيك الحمية والغيرة 

وال�سرف والمروؤة �سيئاً ف�سئياً خطوة فخطوة.
وهك���ذا حتى يو�سلك اإلى المفا�س���د االأخالقية، اأو االنجرار مع اأهل 
الباط���ل، عالق���ات تتنمى ه���ذه العالقات اإلى هدايا اإل���ى اإغراءات مادية 
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اإلى مكا�سب اإلى �سداقة زائدة اإلى تاأثير، كلمة تدخل كلمة تخرج حتى 
ت�سل اإلى االن�سمام اإلى �سفهم،.

فاإًذا مادام واأنت عرفت ا�ستراتيجية ال�سيطان فاعرف كيف تحاربه، 
كي���ف تواجه���ه، كيف تحتمي منه، احذر م���ن خطواته، ال تتجه معه وال 
تتح���رك معه، وال تنجر معه في الخط���وة االأولى؛ الأنك �ستنجر بعدها 
للخط���وة الثاني���ة، بعد الخط���وة الثانية الخطوة الثالث���ة حتى يو�سلك 
اإل���ى حي���ث لم تك���ن اأنت تتوق���ع اأب���داً اأن ت�سل، اح���ذر، اهلل ينبهن���ا بهذا، 
ْيَطاِن} ]البقرة:168[  ِبُعوا ُخُطَواِت ال�ضَّ يعلمن���ا بهذا، هو الرحيم بن���ا {َل َتتَّ
واأن���ت اإذا ح���ِذرت من���ه من الخط���وات االأولى �ستحتمي فيم���ا عداها من 
الخط���وات و�سيبق���ى الف���وا �سل والحواج���ز وال�سدود كبي���رة فيما بينك 

وبين الوقوع في المهالك، والعياذ باهلل.

�صابع��ًا: الأخ��ذ باأ�صباب الرعاي��ة والتوفيق الإله��ي وعوامل 
ال�صاح والزكاء:

االأخ���ذ باأ�سباب الرعاية والتوفي���ق االإلهي وعوامل ال�سالح والزكاء، 
ه���ذه م�ساأل���ة مهم���ة، هن���اك من االأعم���ال ما تزي���دك �سالح���اً وتزيدك 
طه���راً وتزي���دك هداي���ة وتزي���دك توفيق���اً واإقب���ااًل اإل���ى اهلل ونف���وراً من 
المع�سية، وكرهاً للف�سوق، وكرهاً للع�سيان، ومقتاً للرذائل والمفا�سد، 

هذا يعطيك ح�سانة كبيرة جداً، ومنها:
ال�س���الة القّيم���ة ولي����ض اأي �س���الة، ال�س���الة القّيم���ة، ال�س���الة التي    �(
��اَلَة َتْنَهى  ت�س���دك اإل���ى اهلل، ال�س���الة التي تطه���ر نف�سيتك.{اإِنَّ ال�ضَّ

َعِن اْلَفْح�َضاِء َواْلُمْنَكِر} ]العنكبوت:45[.
االإكثار من ذكر اهلل �سبحانه وتعالى، هذا مهم جداً.   �2
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الجه���اد ف���ي �سبي���ل اهلل باإخال�ض، فاإذا لم يك���ن باإخال�ض لن يفيدك    �3
ولن ينفعك لو وقفت اأي مواقف وعملت اأي عمل، وهكذا.

االإح�سان وما اأدراك ما االإح�سان.   �4
ال�سدقات التي هي باإخال�ض وبدون رياء وال مقا�سد اأخرى.   �5

  كثي���ر من االأعم���ال اأر�سدنا اهلل اإليها هي �سبب للمغفرة، �سبب لزكاء 
النف����ض، �سب���ب لطه���ارة النف����ض �سب���ب الأن يحيط���ك اهلل بالهداي���ة 

بالتوفيق وبالت�سديد.
االهتمام بقراءة القراآن الكريم بتدبر، بتاأمل.   �6

7� مجال����ض الذك���ر، وال�س���الح، والم�ساج���د التي فيها خي���ر، ولي�ض فيها 
رار فهي خطيرة جداً وخطورتها  م�سلون، اأما م�ساجد ال�سالل وال�سِ

رهيبة للغاية يجب الحذر منها، وهكذا.
االأخ���ذ باأ�سب���اب الرعاية والتوفيق االإلهي وعوام���ل ال�سالح والزكاء 
وه���ي مج���االت وا�سعة ت�سم���ل كل االأعم���ال ال�سالح���ة واإن كانت تتفاوت 

في ذلك.

ثامنًا: الوعي باأن اهلل اأغنانا عن الحرام:
الحظ���وا ق�س���ة اآدم عليه ال�سالم: اهلل اأعطاه جنة كاملة فيها العي�ض 

الوا�سع والرغد الكافي ما يلبي كل احتياجاته: 
لَّ َتُج��وَع ِفيَه��ا َوَل َتْع��َرى • َواأَنَّ��َك َل َتْظَم��اأُ ِفيَه��ا َوَل  {اإِنَّ َل��َك اأَ
َحى} ]طه: 18 - 19[ يتوفر له كل المطالب واالحتياجات: من مالب�ض،  َت�ضْ
وم���ن طع���ام، ومن �سراب، اأح���ّل اهلل لنا الطيبات وح���رم علينا الخبائث، 
الطيب���ات كل الطيب���ات اأحله���ا لن���ا وحرم علين���ا الخبائث، فيم���ا اأحل ما 
يغني ويكفي ويلبي حاجتك، اأنت كاإن�سان �سحيح عندك حاجة غريزية، 
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حاجتك الجن�سية هي غريزة فيك وتحتاج اإلى اأن تلبيها لكن بالحالل، 
ت���زوج اإذا لم تكفك االأولى ت���زوج بالثانية وح�سن عالقتك بزوجتك بما 

يلبي حاجتك منها هي.
كذل���ك الزوج���ة تكتف���ي بزوجها وف���ي الحالل ما يغني ع���ن الحرام، 
وي�س���ون م���ن الح���رام ب�سرف، كذل���ك في الماأك���والت، ف���ي الم�سروبات، 
ف���ي الح���الل ما يغني عن الحرام، اأ�سف اإلى ذلك في كل �سئون الحياة، 
لنعي جيداً اأن للحرام والع�سيان مغبة فظيعة وثمناً باهظاً ال ي�ستحقه 

)واهلل ال ي�ستحقه( لو لم يكن اإال جهنم.
يعن���ي لي����ض هناك م���ن الحرام م���ا ي�ستح���ق اأن ت�سحي في���ه والأجله 
بعالقت���ك باهلل واإيمان���ك و�سرفك وطهارتك و�سالحك ونبلك وعدلك 

وقيمك واإن�سانيتك وت�سحي بالجنة وتدخل جهنم من اأجله.
ر  المعا�س���ي له���ا ثم���ن عاجل ف���ي الدنيا وثم���ن اآجل في االآخ���رة، ذكِّ
نف�س���ك بهذا حتى ال تخ�س���ر الخ�سارة كبيرة جداً، ومن اآخر ما ُنذكر به 

قول اهلل �سبحانه وتعالى: 
ا} ]فاطر:6[ كلما ر�سخت في  ِخ��ُذوُه َعُدوًّ ْيَط��اَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَّ {اإِنَّ ال�ضَّ
نف�س���ك الع���داء لل�سيط���ان وال�سياطي���ن كلهم، م���ن الِجن���ة والنا�ض كلما 
احتمي���ت م���ن تاأثيره���م ف���ي االإغ���واء والت�سليل وف���ي �سائر ذل���ك، هذه 

النقاط والعنا�سر فيها اإن �ساء اهلل ما يفيدنا جميعاً.))( 

تا�صعًا: ا�صت�صعار الرقابة اللهية
من اأهم ما ي�ساعد على التقوى، واالبتعاد عن ال�سقوط في الرذيلة 
ه���و م���دى ا�ست�سعار الرقاب���ة االإلهية، وه���ذا مو�سوع في غاي���ة االأهمية 
اأعط���اه الق���راآن الكري���م م�ساح���ة وا�سع���ة وتح���دث عن���ه بحدي���ث موؤث���ر 

من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في �سهر رم�سان )اإن ال�سيطان لكم عدو) 1438هـ.  (1(
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ومتن���وع ويرتب���ط به ف���ي تدبي���ر اهلل �سبحانه وتعالى مع ه���ذا االإن�سان، 
وفيم���ا خلق عليه هذا االإن�سان، وفيما رتب عليه �سئون هذا االإن�سان في 
الدنيا واالآخرة، ترتبط به تدابير مهمة واإجراءات مهمة من جانب اهلل 

�سبحانه وتعالى.

م��ن اأهم ما يج��ب اأن تعيه كاإن�صان اأنك في ه��ذه الحياة ل�صت 
وحدك:

من اأهم ما يجب اأن تعيه كاإن�سان اأنك في هذه الحياة ل�ست وحدك، 
وال يج���وز ل���ك، وال ينبغ���ي ل���ك اأب���داً اأن تنطلق في مي���دان الحياة، وفي 
واقع الحياة غافاًل عن اأهم م�ساألة: عن م�سدر وجودك من اأين؟ وعن 
معادك اإلى اأين؟ وكاأنك وجدت هكذا )فلتة( في هذه الحياة فلم ت�سعر 
اإال واأن���ت موج���ود ف���ي ه���ذا الك���ون وفي ه���ذا العالم، ثم �س���رت تتعاطى 
باعتب���ارات وح�ساب���ات ه���ي ف���ي حدود م���ا اأمامك ف���ي هذه الحي���اة، وما 

تالم�سه في هذه الحياة.
البع����ض من���ا يح�س���ب ح�س���اب واقع���ه ومحيطه ال���ذي ينعك����ض عليه 
ف���ي ه���ذه الحي���اة ويرتبط به في ه���ذه الحي���اة، اإذا هو مث���اًل: �سخ�سية 
اعتباري���ة ومهمة، وذو طم���وح ويحر�ض على قيمت���ه المعنوية ف�سيكون 
له انتباه في جميع ت�سرفاته لكن في حدود اأن ال تظهر اأمام االآخرين، 
اأن ال ي���رى االآخ���رون منه ما يم�ض بقيمته المعنوي���ة، لماذا؟ الأنه مثاًل 
اإما �سخ�سية �سيا�سية اأو وجاهة اجتماعية اأو اإن�سان ح�سا�ض على قيمته 
المعنوي���ة، يعني: اإن�سان يحر����ض اأن يكون طيب ال�سمعة ومقبواًل لدى 

الراأي العام ومحترماً لدى االآخرين.
هن���اك الكثي���ر جداً من الب�سر، وهذه فطرة، يعني هذا في اأ�سله اأمر 
طبيع���ي ج���داً؛ الأن���ه فطرة فطر اهلل االإن�س���ان عليه���ا، واإذا وّجه االإن�سان 
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ه���ذه الفط���رة توجيه���اً �سحيح���اً ي�ستفيد منه���ا ب�سكل كبي���ر، اإذا اأدخلها 
�سم���ن ح�ساب���ات اأكث���ر �سح���ة و�سالمة م���ن الح�سابات غي���ر الدقيقة اأو 

الح�سابات المحدودة.
البع����ض م���ن النا�ض ق���د يكون ان�سباط���ه في هذه الحي���اة، والتزامه 
فيه���ا وتعاطيه الم�سوؤول في هذه الحياة ف���ي حدود المخاوف النف�سية 
واالأمني���ة يعني عبد ع�سا، بع�ض م���ن النا�ض عبد ع�سا �سين�سبط بقدر 
م���ا يخ���اف. االأ�سياء الت���ي يتوقع اأن يطاله �سوط عليه���ا، عقوبات عليها 
ق���د ت�سب���ب له اأن ي�سج���ن اأو يقت���ل اأو يعاقب اأي عقاب معي���ن، اأو يطاله 
ب�سببه���ا اإج���راءات وم�سايقات في هذه الحي���اة ومعاناة في هذه الحياة، 
اأو يخ�سر ب�سببها من ممتلكاته، فيمثل هذا زاجراً له وعاماًل يدفعه اإلى 
اأن ين�سب���ط بالق���در الذي ال يعر�سه لهذه االإجراءات من الجهات التي 
يح�س���ب اأن���ه قد يطال���ه ذلك منها: دول���ة مثاًل، هو في بلد ف���ي دولة اأو 
جه���ات معين���ة لها �سطوة، لها نفوذ، لها ح�سور، يمكن اأن تطاله ب�سيء، 

فيبقى في حدود ما يخاف، وفي حدود ما يتوقع من�سبطاً وملتزماً.
االأ�سياء التي قد ال تتوقع وال تدركها تلك الجهات اأو ال تّطلع عليها، 
ل���ن يبال���ي، �سيت�سرف بدون اأي ح���رج طالما اأنه اإم���ا ال يخاف من تلك 
الجه���ات �سيئ���اً نتيج���ة الأعمال���ه، واإما اأنه���ا قد ال ت���درك اأو ال تعرف بما 

فعل وت�سرف، فتتفاوت حالة االلتزام لدى النا�ض في هذه الحياة.

اأنت ل�صت ملك نف�صك ووجودك هو وجود هادف:
اأن���ت كاإن�س���ان م�سل���م يربيك الق���راآن الكري���م، ويعلم���ك اهلل �سبحانه 
وتعال���ى اأن تنطل���ق من منطلقات اأكبر واأكثر اأهمي���ة واأكثر واقعية ولها 
تاأثير عليك وتاأثير كبير جداً عليك، اأنت ل�ست في هذه الحياة لوحدك، 

ول�ست حتى ملك نف�سك، اعرف هذه.
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ال���ذي اأت���ى ب���ك اإل���ى ه���ذا الوجود، ال���ذي خلق���ك وفط���رك واأتى بك 
له���دف، وج���ودك في ه���ذه الحياة هو وج���ود هادف، له ه���دف، له غاية، 
ول���ه اعتب���ار هو اهلل �سبحانه وتعالى، اأنت عبد هلل، اأنت ملك هلل �سبحانه 

وتعالى.
وه���و عندم���ا خلق���ك وفط���رك واأوج���دك ووهب���ك الحي���اة ووهب���ك 
م���ا وهبك، وم���ازودك به م���ن اإمكانات وق���درات ذاتية كال�سم���ع والب�سر 
والف���وؤاد والقدرة الج�سمي���ة والبدنية والذهني���ة، والمعنوية، والطاقة، 
والق���درة على الفع���ل في حدود ما منحك واأعط���اك، وفي حدود ما هياأ 
و�سخ���ر ل���ك ككائن في ه���ذا العالم، كاإن�سان، ما �سخ���ر لك في ال�سموات 
واالأر�ض من نعم وخيرات وعطايا، ومواهب وقدرات، واإمكانات متنوعة 

تلبي جوانب كثيرة من حياتك وتغطي كل احتياجاتك االإن�سانية.
ث���م ت�ستفيد منه���ا وتتقلب فيها وتنتفع بها باأ�س���كال كثيرة جداً جداً 
م���ن اأ�س���كال االنتف���اع، وجوانب االنتفاع، اهلل �سبحان���ه وتعالى هو رقيب 

عليك، هو حا�سر، هو �ساهد عليك في هذا العالم، وفي هذا الوجود.
لي�س���ت الم�ساأل���ة اأنه خلق���ك وفطرك ككائن متميز ف���ي هذا الوجود 
بي���ن مختل���ف المخلوق���ات واالأ�سن���اف وال���دواب، ثم اأعط���اك اأنت ميزة 
لك الم�سئولية الكبرى ف���ي هذا العالم، اأن �سخر لك  فيم���ا بينه���ا اأن حمَّ

ال�سموات واالأر�ض وما في ال�سموات وما في االأر�ض.
اأن اأعط���اك م���ن الق���درة البدني���ة والذهني���ة واالإمكان���ات والق���درات 
االإبداعي���ة م���ا يخولك القدرة على الت�سرف في كثير مما خلق في هذا 
العال���م، ث���م يت���ركك في مي���دان ه���ذه الحي���اة لتت�سرف كم���ا يحلو لك، 
واأنت المخلوق الذي لت�سرفاته تاأثيرات ونتائج وانعكا�سات �ساملة على 
 م�ست���وى م���ا ف���ي الب���ر والبحر. اهلل ج���ل �ساأنه ق���ال في كتاب���ه الكريم : 
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ا���ِض} ]الروم:41[  ْيِدي النَّ {َظَه��َر اْلَف�َض��اُد ِفي اْلَب��رِّ َواْلَبْحِر ِبَم��ا َك�َضَبْت اأَ
اأيدي النا�ض.

فلي�ست الم�سالة اأن اهلل �سيتركك في هذه الحياة تت�سرف كما يحلو 
لك، وتعمل ما ترغب به، ال تبالي باأي �سيء وتعمل ما ت�ساء وتريد، ال.

�صخر لك ما في ال�صماوات والأر�س:
الح���ظ م�ساألت���ك ح�سا�سة - كاإن�سان - ح�سا�سة جداً في اإطار التدبير 
االإله���ي وملك اهلل �سبحان���ه وتعالى، يعني لو اأن اهلل فعل ذلك: يخلقك 
كاإن�سان، اأعطاك ميزة في هذا العالم، وهبات عجيبة جداً، وقدرات على 
الت�س���رف في محيط���ك العالمي فيما في االأر����ض، وفيما في ال�سموات 
وم���ا ف���ي االأر����ض، وفيما بي���ن ال�سم���اء واالأر����ض، ومنحك ق���درة وا�سعة 
َماَواِت َوَما ِفي  َر َلُكْم َما ِفي ال�ضَّ واإمكانات عجيبة، وت�سخير وا�سع {�َضخَّ

اْلأَْر�ِض}]لقمان:20[.
ه����ذا الت�سخير كله، ه����ذه الرعاية الوا�سعة جداً ج����داً، هذا التمكين 
العجي����ب ل����ك كاإن�س����ان، هذه ال�سع����ة العجيبة ف����ي حياتك، وف����ي �سوؤون 
وف����ي مج����االت حياتك، ثم ال يكون من ورائه����ا �سيء هادف، وال ترتبط 
ب����ه م�سوؤولي����ة، وال ترتب����ط به����ا �سواب����ط، وال اإج����راءات وال ح�س����اب وال 
ج����زاء؟! لكان����ت هذه الم�ساألة تم�ض باهلل، تم�ض ب����ه في حكمته، العُتبر 

غير حكيم.
كي���ف يخل���ق هذا العالم العجي���ب الكبير بكل ما فيه م���ن اأ�سناف ال 
تح�سى وال تعد، ويقدم هذا العالم بكل ما فيه، م�سخراً ونافعاً ومفيداً 
له���ذا الكائن)االإن�س���ان( اأنت م�ستفيد من كل ما ف���ي هذا العالم، ما في 
وا ِنْعَمَة  االأر�ض وهو اأ�سناف كثيرة جداً اأ�سناف عجيبة جداً{َواإِْن َتُعدُّ
وَه��ا} ]إبراهي����������م:34[ له���ذه الدرجة، ال تقدر اأن���ت كاإن�سان، اهلل  اهلِل َل ُتْح�ضُ
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وحده فقط من يح�سي، ومن يقدر على اأن يعلم بعديد كل ما يمكن اأن 
تنتفع به، واأن ت�ستفيد منه.

ر، ال تحي���ط وال تح�سي مقدار  اأم���ا اأن���ت كاإن�س���ان فاأنت ال تحيط، ت�سوَّ
هب���ات اهلل ل���ك وعطايا اهلل لك، ومق���دراً كل االأ�سياء التي فيها منفعة لك 
في هذا الوجود، وهذا العالم، حتى اأن هناك اأ�سياء كثيرة خفية عنك، اأنت 
ت�ستفيد منها، وتنتفع بها في الوقت الذي ال تدري وال تعرف وال تدرك.

ويوم���اً اإث���ر يوم يكت�سف الب�س���ر بما خولهم اهلل من ق���درات وطاقات 
واكت�سافات علمية، يكت�سفون اأ�سياء كثيرة في هذا العالم، ينتفعون بها، 
واأحيان���اً يكت�سف���ون مق���دار المنفعة في نعمة معين���ة حتى على م�ستوى 
غذائن���ا، ناأكل رغيف الخبز ن���درك كمعلومة اأولية اأن هذا يفيدنا لقوام 
حياتن���ا، ي�سدن���ا جوعن���ا، يلب���ي احتياجاتن���ا الج�سدي���ة، يوفر لن���ا طاقة 

ج�سمية وقدرات ج�سمية، وي�سد الجوع عندنا كحاجة غريزية.
لك���ن ياأت���ي العلم الحديث ليكت�سف ك���م اأودع اهلل في حبة القمح من 
عنا�س���ر غذائي���ة، م���ن عجائ���ب، م���ن مناف���ع لج�سم���ك، ثم ياأت���ي علماء 
التغذي���ة، وياأتي الخب���راء، وبعد درا�سات واكت�سافات ليقدموا لك قائمة 

طويلة عري�سة من هذه المنافع.

هل كل هذا با هدف؟
فاإًذاً فيما اأودع اهلل لنا في هذا العالم من منافع عجيبة، ومن قدرات، 
واإمكانات وعطايا ومواهب ومنافع، اأمور ال نقدر على اإح�سائها، عبثاً؟! 
ال ل�س���يء؟! لك���ي تت�سرف كما يحلو لك؟! لكي تتحرك في هذه الحياة 

بدون اأي م�سوؤولية؟!. ال؛ لكانت تعالى اهلل الملك الحق.
ال يلي���ق ب���ه اأن يخلق���ك ث���م يمي���زك ف���ي خلق���ك، مي���زك ف���ي خلقك 
كاإن�س���ان، هو القائل: {َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِْن�َض��اَن ِفي اأَْح�َضِن َتْقِويٍم} ]التين:4[ 
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اأح�سن تقويم، واأح�سن خلقة، واأح�سن تركيب هي خلقة االإن�سان.
خل���َق االإن�س���ان ف���ي اأح�س���ن تقوي���م، ث���م جعل���ه متمي���زاً ع���ن �سائ���ر 
المخلوق���ات في �سعة مج���االت حياته، �سعة �سوؤون حياته، ثم في البيان 
واالإع���راب، والق���درة على النط���ق والحديث والتعبي���ر، وال�سعة في ذلك 

لتت�سع مع ات�ساع �سوؤون حياته والمنافع له في هذا الكون.
هذا الكون هذه االأر�ض بكل ما فيها وال�سماوات بما �سخر فيها لهذا 
االإن�سان، وما اأودع في هذا العالم ينتفع به االإن�سان مما قد اأدرك ومما 
ل���م يدرك، مما قد لم�سه ومم���ا لم يالحظه ولم يدركه، ولم ي�سل اإليه 
علم���ه بع���د، لي�ض عبث���اً، اهلل حا�سر على هذا الخلق، وه���ذا الكون، وهذا 
العال���م، وهذا االإن�س���ان، وهو حملك م�سوؤولية كبيرة. ب�سم اهلل الرحمن 
َم��اَواِت َواْلأَْر���ضِ َواْلِجَباِل  َماَنَة َعَل��ى ال�ضَّ َن��ا اْلأَ الرحي���م {اإِنَّ��ا َعَر�ضْ
ْن�َض��اُن} ]األح����������زاب:72[  َفاأََبْي��َن اأَْن َيْحِمْلَنَه��ا َواأَ�ْضَفْق��َن ِمْنَه��ا َوَحَمَلَه��ا اْلإِ

م�سوؤولية كبيرة بهذا القدر من الم�ستوى. 
اهلل خول���ك ومكن���ك الأن تك���ون م�س���وؤواًل في ه���ذه الحياة بم���ا لي�ست 
ال�سماوات م�سوؤولة عنه، وال االأر�ض م�سوؤولة عنه، وال الجبال م�سوؤولة 

عنه.
ق���د تذه���ب اأنت ك�سخ�ض اإلى جبل معين، فكي���ف تكون اأنت عند هذا 
الجبل؟ جزءاً �سغيراً وكائناً ب�سيطاً في اأ�سفل هذا الجبل، اأو في اأعاله، 
اأو واأن���ت ت�سعد فيه، ق���د ال ت�ساوي في وزنك �سخرة واحدة من �سخور 
ه���ذا الجب���ل، اأما على م�ستوى االأر�ض بكلها والجب���ال بكلها وال�سماوات 

بكلها فكيف؟.
ولك���ن اهلل منح���ك من الم���دارك، من الهب���ات، من الق���درة النف�سية 
الذهني���ة المعرفي���ة، م���ن الو�سائ���ل ما تكون ب���ه اأقدر عل���ى الم�سوؤولية، 
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وم���ا تكون به م�سوؤوليتك اأكبر م���ن الجبال بكلها، من االأر�ض بكلها في 
بحره���ا وبرها، من ال�سم���اوات، م�سوؤول اأُعطي َملَك���ة الم�سوؤولية، قدرة 
الم�سوؤولي���ة، مدارك هذه الم�سوؤولي���ة، كل الخ�سائ�ض الالزمة لتحمل 

هذه الم�سوؤولية.

واهلل حا�صر �صاهد رقيب عليك:
اهلل حا�س���ر �ساه���د رقيب عليك، لي�ض بغافل عنك اأبداً، اأحاطك على 
ال���دوام برقابته الدائمة عليك، كيف �ستت�سرف؟! كيف �ستعمل؟! واأنت 
المخل���وق العجي���ب في مخلوقاته والمخلوق االأكب���ر م�سوؤولية في هذا 
العال���م بم���ا �سخر ل���ك وفي طبيع���ة اال�ستخالف لك.. اأن���ت خليفته في 
ه���ذه االأر����ض.. {اإِنِّي َجاِعٌل ِف��ي اْلأَْر�ِض َخِليَف��ًة} ]البقرة:30[ كيف يغفل 

عنك؟؟.
ي�سخ���ر ل���ك م���ا في ال�سم���اوات وما ف���ي االأر�ض، يعمل ل���ك كل �سيء، 
يخلق���ك به���ذا االإب���داع وه���ذا االإتق���ان ث���م يغف���ل عن���ك ويت���ركك.. ال.. 
اأحاط���ك برقابت���ه الدائمة.. ولهذا نتحدث على �س���وء بع�ض الن�سو�ض 

القراآنية في هذا المو�سوع. 

يجب اأن ت�صت�صعر اأن اهلل ل يغفل عنك ول لحظة واحدة:
يج���ب اأن ت�ست�سع���ر اأن اهلل ال يغف���ل عن���ك وال لحظة واح���دة.. ال في 
لي���ل وال ف���ي نه���ار، وال ف���ي اأي واقع اأنت فيه، وال ف���ي اأي مكان اأنت فيه، 
اأن���ت في كل لحظة تحت رقابته الدائمة، يراك ويعلم بك وي�سمعك وال 
يخف���ى عن���ه �س���يء م���ن �ساأن���ك، وال ي�سغله �سيء ع���ن ذل���ك، تدبيره لكل 
�س���وؤون ال�سم���اوات واالأر�ض، عمله الدائم جل �ساأن���ه، خلقه المتكرر وما 
يق���وم به وهو الح���ي القيوم، تقديره ل�سوؤون ال�سم���اوات واالأر�ض، عمله 
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الدائ���م ج���ل �ساأن���ه، خلقه المتكرر وما يقوم به وه���و الحي القيوم له ما 
في ال�سماوات وما في االأر�ض.

ال ي�سغله �سيء من ذلك عن اإدارة هذا العالم، وهذا الكون بكله وبكل 
م���ا في���ه، ال ي�سغله �س���يء من ذلك اأبداً عن الرقاب���ة الدائمة عليك، فهو 
ي���راك عل���ى الدوام، يعلم ب���ك على الدوام، ي�سمعك دائم���اً واأبداً ورقابته 
َماِء} ]آل  ْر�ِض َوَل ِفي ال�ضَّ كامل���ة {اإِنَّ اهلَل َل َيْخَفى َعَلْيِه �َضْيٌء ِفي اْلأَ

عمران:5[ ال اأنت وال غيرك وال كل ما في هذا العالم.

هو الذي ي�صورنا في الأرحام كيف ي�صاء
ُرُكْم ِف��ي اْلأَْرَحاِم َكْيَف َي�َضاُء} ]آل عمران:6[ هو الذي  وِّ {ُه��َو الَِّذي ُي�ضَ
كان يعل���م ب���ك واأن���ت في رح���م اأمك في تل���ك الظلمات في ذل���ك المكان 
الخف���ي، ف�س���ورك هن���اك، كان يراك واأن���ت هناك، وي���راك وهو ي�سورك 
ُرُكْم  وِّ ولم تكن هناك مخفي عليه، وال مختفياً عنه، اأبداً، {ُهَو الَِّذي ُي�ضَ
ِف��ي اْلأَْرَحاِم} ويمن���ح كل كائن ب�سري ال�سورة التي يق���رر له اأن تكون 
�س���ورة ل���ه، ويخرج الى ه���ذه الحياة، له مالمحه، ل���ه �سكله، له �سورته 
الت���ي يتمي���ز به���ا ع���ن كل الب�س���ر م���ن حوله، ع���ن كل النا�ض م���ن حوله، 

و�سخ�سيته المتميزة عن كل النا�ض من حوله.
الذي �سورك واأنت هناك مختفياً في ذلك المكان الخفي، واأعطاك 
ال�س���ورة الت���ي تميزك عن غيرك من الب�سر، ع���ن كل النا�ض من حولك 

هو يراك فيما بقي من حياتك. 
ُرُكْم ِفي اْلأَْرَحاِم َكْيَف َي�َضاُء َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز  وِّ {ُهَو الَِّذي ُي�ضَ
ُدوُر} ]غافر:19[  اْلَحِكيُم}]آل عمران:6[ {َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلأَْعُيِن َوَما ُتْخِفي ال�ضُّ
رقاب���ة مبا�سرة من���ه، وال يخفى عليه حتى خيان���ة اللحظة التي لحظت 
به���ا بطرفك، بعينك فنظرت بها نظ���رة الحرام، ونظرة ال�سهوة الحرام 
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اإل���ى حي���ث ال يحل لك هو علم بك في تل���ك اللحظة يوم حدت بنظرك، 
يوم حدت بعينك، لم يخف عليه ذلك.

ُدوُر} وما اأنت تخفيه في اأعماق نف�سك، وفي داخل  {َوَما ُتْخِفي ال�ضُّ
قلب���ك و�س���درك، وقد خفي عن النا�ض من حولك، قد تكون في مجل�ض 
وق���د تك���ون في مجمع وقد تك���ون حا�سراً لدى االآخري���ن وكلهم يراك، 
�سيعلمون ما تقول حينما تنطق وي�سمعونك، و�سيدركون ت�سرفاتك اإذا 

�ساهدوها باأم اأعينهم.
لك���ن ق���د تخفي في نف�س���ك، وفي �س���درك، وفي اأعماق قلب���ك اأ�سياء 
اأخ���رى، كل منه���م ال يدي ما وراء هذا القف�ض ال�سدري بعظمه ولحمه 
وجل���ده وم���ا عليه، يغطي على النا�ض كل �سيء لكن اهلل رقيب عليك في 
ذل���ك، ينفذ بعلم���ه وروؤيته واإدراكه جل �ساأنه اإل���ى اأعماق نف�سك وخفايا 

نف�سك، فهو وا�سح اأمام اهلل ولي�ض خفياً عليه اأبداً.

ويعلم ما تو�صو�س به اأنف�صنا:
ْن�َضاَن َوَنْعَل��ُم َما ُتَو�ْضِو�ُض ِبِه  يق����ول جل �ساأنه: {َوَلَق��ْد َخَلْقَنا اْلإِ
َنْف�ُض��ُه} ]ق:16[ ونعل����م ما تو�سو�ض ب����ه نف�سه، في اللحظ����ات التي اأنت 
تو�سو�����ض ونف�س����ك فيها تو�سو�ض وتختلج في نف�س����ك االإهمامة بعمل 
ال�س����وء والتوج����ه والرغب����ة والميل نحو م����ا هو مع�سي����ة هلل �سبحانه 
وتعال����ى، ف����ي تل����ك اللحظ����ات الت����ي الزال����ت فيه����ا االإرادة تتحرك في 
اأعم����اق نف�س����ك نح����و العمل؛ ف����اهلل يعلم بك قب����ل اأن تعم����ل، وقبل اأن 
تق����ول، وقبل اأن تتكلم، وقب����ل اأن تت�سرف، هو يعلم ما يدور بخلدك، 
م����ا ته����م به في نف�سك، م����ا تو�سو�ض به وتفكر في����ه، ويعتمل فيك في 
داخ����ل نف�س����ك لتفعل����ه قب����ل اأن تفعل����ه، فاح�س����ب ح�س����اب اهلل في تلك 

اللحظات.
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اإذا اأن���ت لوح���دك، اأو اأنِت اأخت���ي الموؤمنة، واأنت تفك���ر واأنت تو�سو�ض 
وف���ي نف�س���ك وف���ي خيال���ك تعتم���ل االأف���كار والو�ساو�ض والرغب���ات نحو 
فع���ل معي���ن اأو ت�سرف معين اح�سب اأو اح�سبي ح�ساب اهلل اإنه يعلم، اإنه 

يرقب، اإنه لي�ض غافاًل عنك في تلك اللحظة اأو في تلك الحالة.
اأي�س���اً فيم���ا يحمل���ه االإن�سان من حقد بغير حق عل���ى اآخرين، اأو من 
محب���ة لباط���ل اأو مبطلين، اأو فيما يخفيه في نف�سه - اأي�ساً - من اإرادة 
وتوجهات �سيئة، هناك عقائد �سيئة قد يخفيها االن�سان، �سوء ظن مثاًل 
ق���د يخفي���ه االإن�سان ويت�سب���ث به االإن�س���ان ويعتمد علي���ه االإن�سان تجاه 
االآخري���ن، هناك اأعمال نف�سي���ة، اأعمال قلبية م�ستودعها خفايا النف�ض، 
واأعم���اق القل���ب، وف���ي داخل الوج���دان والم�ساع���ر، ال يراه���ا النا�ض وال 

يدركها النا�ض.
ق���د تم���ر باإن�س���ان وقلب���ك ممتلئ حق���داً عليه، ق���د تظهر ل���ه ب�سا�سة 
الوج���ه، وتخف���ي في نف�سك الحقد ال�سديد عليه، وقد يكون حقداً بغير 
ح���ق وب���دون م�سوغ لكن اهلل يعلم ما في قلبك م���ن الحقد وما قد ينتج 

عن ذلك الحقد من ت�سرفات.
وهك���ذا اأ�سي���اء نف�سي���ة، اأ�سي���اء قلبي���ة ه���ي مخفي���ة ع���ن النا����ض له���ا 
تاأثيره���ا في واقعك العملي وف���ي ت�سرفاتك وفي اأعمالك وفي اأقوالك 
لك���ن اهلل يعلمه���ا {َوَنْعَلُم َما ُتَو�ْضِو�ُض ِبِه َنْف�ُضُه َوَنْح��ُن اأَْقَرُب اإَِلْيِه ِمْن 
َحْب��ِل اْلَوِري��ِد}]ق:16[ اهلل اأق���رب اإليك حتى من حب���ل الوريد الذي في 
عنق���ك، ه���و قريب من���ك لدرجة اأنه مطل���ع ب�سكل مبا�س���ر على الخفايا 
ف���ي نف�س���ك، وعل���ى ما تو�سو�ض به، وما يدور ب���ه التفكير في نف�سك من 

الداخل، فاح�سب ح�ساب اهلل، وال تظن اأنه غافل عنك.
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وهو دائم ال�صهود والح�صور على كل ما نعمل:
ا َعَلْيُكْم �ُضُهوًدا  ه���و يق���ول جل �ساأنه: {َوَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَم��ٍل اإِلَّ ُكنَّ
��وَن ِفي��ِه} ]يون����������س:61[ عل���ى الم�ست���وى الفردي، عل���ى الم�ستوى  اإِْذ ُتِفي�ضُ
ال�سخ�س���ي اهلل دائ���م الرقاب���ة علي���ك، دائ���م ال�سه���ود والح�س���ور علي���ك 
ولك، وفيما تعمل، وفيما تفكر، وفيما تت�سرف، وكذلك على الم�ستوى 
الجماع���ي م���ا تعمل���ه اأنت لوحدك وم���ا تعمله مع االآخري���ن، وما يعمله 
الجمي���ع اهلل �ساه���د على ذل���ك، غير غافل وغير غائ���ب، ال، لي�ض غافاًل 

ولي�ض غائباً.
{َوَل َتْعَمُل��وَن ِم��ْن َعَم��ٍل} اأيَّ عمل مهما كان هذا العم���ل: قلياًل اأو 
كثي���راً، كبي���راً اأم �سغيراً، وفي اأي ظرف وفي اأي مكان وفي اأي واقع ولو 
كان م�ست���وراً ول���و كان داخ���ل غ���رف مغلقة، ول���و كان في ق�س���ور، اأو في 

وديان، اأو في اأي مكان اأي مكان.
��ا َعَلْيُكْم �ُضُهوًدا} ف���اهلل حا�سر على الدوام ال يغيب اأبداً، ال  {اإِلَّ ُكنَّ
ٍة ِفي  َك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ وَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربِّ يغيب نهائياً {اإِْذ ُتِفي�ضُ
} ال يغي���ب عنه اأبداً، وال حتى مثق���ال الذرة، هو �ساهد على كل  اْلأَْر���ضِ
مخلوقات���ه عل���ى ال���دوام، هي وا�سح���ة اأمامه، في كل جزئي���ة منها على 
الم�ست���وى الع���ام، وف���ي كل الجزئي���ات والتفا�سيل، �سهوده �سه���وُد دائم، 
وعلم���ه عل���م دائ���ُم، وهو يراه���ا وي�سمعها دائم���اً، ال لي���ل وال ظلمة ت�ستر 
من���ه، وال ج���دار وال حائط يخف���ي عنه، وال اأي �س���يء، وال هناك قدرات، 

وال يمكن )تعمل لك تمويه عن الباري �سبحانه وتعالى(.
َماِء  ٍة ِفي اْلأَْر���ضِ َوَل ِفي ال�ضَّ َك ِم��ْن ِمْثَقاِل َذرَّ {َوَم��ا َيْعُزُب َعْن َربِّ

َغَر ِمْن َذِلَك َوَل اأَْكَبَر اإِلَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن}]يونس:61[. َوَل اأَ�ضْ
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وكله موثق وثابت:
اأي�س���اً كلُه موث���ق، وعلم ثابت لي�ض علماً عار�ساً اإلى �سنة كذا كذا ثم 

ن�سي، ال، علم ثابت ال يفقد ال يغيب، ال ُين�سى اأبداً. 
ف���اأواًل ه���ذا االإج���راء اهلل اأحاط���ك كاإن�س���ان برقابة مبا�س���رًة منُه جل 

�ساأنه.
اأال ن�ستح���ي ونخج���ل من اهلل وهو المطلع والرقيب علينا في كل ما 

نعمل؟!
وهن���ا م���ا اأحوجن���ا كم�سلمي���ن اأن نر�س���خ ف���ي اأنف�سن���ا اأواًل: الحي���اء 
م���ن اهلل، الحي���اء م���ن اهلل. الحظوا يا اإخ���وة والحظن يا اأخ���وات مثاًل: 
االإن�س���ان ف���ي قيمت���ه المعنوية قد يتح���رج من النا�ض بح�س���ب اعتبارات 
معينة، مثاًل: اإذا هناك اإن�سان مهم عندك، اإن�سان تحترمه، اإن�سان ُتجله 
لمقام���ه، لكمال���ه اأو لقيمته المعنوية، ل���ُه �ساأن، لُه اعتب���ار، قد ت�ستحي 
من���ه، قد تكون اأكثر حرجاً م���ن اأن يطلع على بع�ض ت�سرفاتك ال�سيئة، 

ة التي تفقدك قيمتك واحترامك واعتبارك. اأو ت�سرفاتك الُم�ِسفَّ
ق���د ت�ستح���ي من ذلك ال�سخ�ض، اأو من جه���ة معينة، اأو طرف معين 
الأهميته، وقيمته وكماله، ومدى احترامك لُه، كلما كنت تحترمُه اأكثر 

ا�ستحييت اأن يعرف منك خفاياك اأو ت�سرفاتك ال�سيئة اأكثر.
اأي�س���اً بح�سب المخ���اوف، االإن�سان قد يخاف من اأن يطلع من يمكن 
اأن يحا�سب���ُه عل���ى ذل���ك الت�س���رف الأن���ُه مثاًل يعل���م اأنه اإن اأطل���ع عاقبُه، 
ويق���در عل���ى اأن يعاقب���ُه على ذلك فقد يكون هذا دافعاً ل���ُه اإلى اأن ينتبه 

لت�سرفه.
نح���ن بح�ساب الحياء من ربنا العظي���م اهلل ملك ال�سماوات واالأر�ض 
بكمال���ه وجالل���ه وعظمت���ه، كمال���ه العظي���م اإذا اأن���ت ق���د ت�ستح���ي م���ن 
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�سخ�سي���ة معين���ة الأنُه مثاًل �سخ�سية علمية، باعتب���اره عالماً كبيراً، اأما 
ه���ذا فُه���و اهلل العليم بكل �سيء، من ال يمك���ن اأن تدخل في اأي مقارنات 
ف���ي الحدي���ث عن علم���ه المحيط بكل �س���يء، اأي علم ل���دى االآخرين ال 
ي�س���اوي �سيئ���اً، ف���ي اأي �سيء، اأو في قدرته، اأو ف���ي ملكه، في كل ما يعبر 

عن الكمال والجالل والعظمة واالأهمية واالعتبار المعنوي.
اهلل ج���ل �ساأن���ه، اأال ن�ستح���ي من���ه! اأال نخج���ل من���ه! وه���و المطل���ع 
والرقي���ب علين���ا في كل م���ا نعمل، وفي كل ت�سرف، وف���ي كل اللحظات، 

وفي كل االأوقات، وفي كل االأماكن.
بح�س���اب نعم���ه ورعايت���ه، هو المنع���م علينا في كل النع���م من لحظة 
خلقن���ا، وم���ن قبل ما يخلقن���ا، نعمه كانت قائمة في ه���ذا الوجود الذي 
هي���اأه ل���ك قبل اأن ياأتي ب���ك اإليه، اأنعم عليك حتى قب���ل الوجود بما هياأ 
لك في هذا الوجود، وهياأ ال�سيء العظيم، واأنعم النعم العظيمة الكبيرة 

ال�ساملة.
ه���ذا المنع���م الكريم الرحيم العظيم الذي وهب���ك الحياة، الذي كل 
النعم منه، كل ما بك من نعمة، وكل ما و�سل اإليك في هذا العالم من 
خي���ر، وكل م���ا ي�س���ل اإليك في كل لحظ���ة اإنما هو منه، ول���و حتى و�سل 

عبر اآخرين اإنما هو منه {َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اهلِل}.
ثم هو هو الذي اأنت دائماً كلما نابتك �سدة، وكلما طالك كرب، وكلما 
تعر�س���ت الأخط���ار، وكلما �سغط���ت عليك �سغوط ه���ذه الحياة ومحنها 
واأوجاعه���ا ه���و وحده الذي ترى فيه المالذ الذي تلوذ به، الذي تلتجئ 
ُروَن}]النحل:53[. رُّ َفاإَِلْيِه َتْجاأَ ُكُم ال�ضُّ َذا َم�ضَّ اإليه، الذي ت�سرع اإليه: {ُثمَّ اإِ
{َوَم��ا ِبُك��ْم ِم��ْن ِنْعَم��ٍة َفِم��َن اهلِل} كل م���ا اأن���ت متقلب ب���ه في هذه 
الحياة من نعم، من واقعك ال�سخ�سي اإلى كل ما في هذا الوجود حتى 
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من ال�سم�ض، وحتى من النجوم والقمر، وحتى من خيرات االأر�ض، مما 
ف���ي ال�سم���اوات ومما في االأر�ض، وحتى م���ا تنعم به �سخ�سياً، كل الخير 
الوا�س���ل ف���ي هذا العال���م اإليك، وما في ج�سدك م���ن �سمع وب�سر ونعم، 

كل هذا الخير هو منه {َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اهلِل}.
ث���م كذلك عن���د المحن، عن���د االآالم، عند االأوجاع، عن���د التحديات، 
عند االأخطار، عند الهموم، اإلى من تلجاأ؟ اإليه: يا اهلل، اإذا اأنت مر�ست 
واأح�س�س���ت باالأوج���اع التي تهدد حياتك ت�سرع اإلي���ه، اإذا �سغطك الفقر 
والعن���اء في هذه الحياة ت�سرع اإليه، اإذا انتابتك المخاوف والتهديدات 
ت�س���رع اإلي���ه، تلجاأ اإليه، لماذا ت�سيء اإلي���ه؟ لماذا ال ت�ستحي منه؟ لماذا 

تتجراأ على مع�سيته، اأو التجاهل له؟ 
ق���د تفكر باالآخرين، ق���د تح�سب لالآخرين األ���ف ح�ساب، وتحر�ض 
عل���ى اأال يطلع���وا من���ك عل���ى كثي���ر م���ن الت�سرف���ات، وم���ن ه���م؟! من 
ه���م ه���وؤالء الذي���ن اأنت تتحرج وتنتب���ه وكيف ال يعرفون بم���ا عملت اأو 
ت�سرف���ت اأو اأخط���اأت اأو تجاوزت، تبالغ في التحرج منهم وفي التخفي 
فيم���ا ق���د تتج���اوز ب���ه اأو ت�سيء به عنه���م ومنهم، ث���م ال تح�سب ح�ساب 
اهلل! ث���م ت�ستهت���ر ب���اهلل! ث���م ال تبال���ي ب���اهلل! واأن���ت ذل���ك المخل���وق 
ال�سخي���ف الذي بال���ى باالآخرين، وح�سب ح�س���اب االآخرين، اإال اهلل لم 
تح�سب ح�سابه! ما اأ�سواأك، ما اأحقرك، ما اأكثر تنكرك لنعمه، لكماله، 

لعظمته، لرعايته.
و�ستاأت���ي اإذا انتابت���ك االأوجاع، وكاأنك لم ت�سئ اإلي���ه اأبداً، حتى بدون 
ا�ست���ذكار لم���ا قد اأ�ساأت به في الما�سي اإلي���ه، تاأتي وكاأنك ذلك الذي لم 
ي�س���ئ ق���ط، فتقول: ي���ا اهلل اعمل لي كذا، وافعل لي ك���ذا، يا اهلل ا�سفني، 
، يا اهلل  ي���ا اهلل ارزقن���ي، ي���ا اهلل اأعن���ي، يا اهلل ادف���ع عني، يا اهلل م���نَّ عليَّ

اعطني.
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وق���د تزع���ل، ق���د تغ�سب، قد ت�ست���اء الأنه لم يعجل ل���ك باال�ستجابة، 
وكاأنك ذلك الذي لم ي�سئ قط اإلى اهلل، ولي�ض كاأنك ذلك قليل الحياء، 
كثي���ر التجاهل هلل، كثير الغفلة ع���ن اهلل، كثير الالمباالة اأو تكاد تكون 

دائم الالمباالة بحق اهلل �سبحانه وتعالى فتح�سب ح�ساب اهلل.

الذي يفر�صه علينا اإيماننا اأن نح�صب ح�صاب اهلل:
ه���ذا ال���ذي يفر�سه علين���ا اإيماننا اأن نح�سب ح�ساب���ه، ح�ساب الحياء 
من���ه، الحي���اء من���ه في كمال���ه وعظمت���ه وجالل���ه، والحياء من���ه كمنعم 
كري���م، كل الخي���ر و�س���ل اإلين���ا من���ه، وكل ما بنا م���ن نعمة فمن���ه، واإليه 
نلج���اأ، واإلي���ه نعود، واإليه ن�سرع عن���د كل النوائ���ب وال�سدائد، وعند كل 

الكروب والمحن، وفي كل االحتياجات، احتياجاتك منه.
واح�س���ب ح�ساب ه���ذه الم�ساأل���ة، كل احتياجاتك من���ه، حياتك بيده، 
موتك بيده، رزقك بيده، م�سيرك اإليه، هو الذي يكتب لك، ويقدر لك 
م���ا �س���اء واأراد في هذه الحي���اة، اأنت تتقلب في ه���ذا الوجود في قب�سته 
وتح���ت �سيطرت���ه وتحت �سلطان���ه، لماذا ال تح�سب ه���ذا الح�ساب؟ كيف 

تغفل عن هذه الم�ساألة مع كل ما لها من االأهمية واالعتبار؟.

ومع رقابته المبا�صرة عليك هناك رقابة من المائكة:
ث���م م���ع ذلك، مع رقابت���ه المبا�سرة والدائمة الت���ي تنفذ اإلى واقعك 
بكل���ه واإل���ى خفاي���ا نف�سك، واإل���ى داخل �س���درك، اأَْرف���ق اإج���راءات كثيرة 

رقابية، رقابة مالئكته اأي�ساً.
وه���ذه م���ن االأ�سي���اء الت���ي ين�ساه���ا الكثير م���ن النا����ض ن�سيان���اً تاماً، 
ويغفل���ون عنه���ا غفلة عجيبة، ما من اإن�سان منا في هذه الحياة اإال وقد 
اأوكل اهلل ج���ل �ساأن���ه به مالئك���ة من مالئكته، يبقون مع���ه على الدوام، 
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ويراقب���ون كل ت�سرفات���ه على ال���دوام، ليكون���وا اأي�ساً هم �سه���وداً عليه، 
وليوثق���وا )عملي���ة توثيقية( ل���كل ت�سرفاته، لكل اأعماله، ل���كل اأقواله، 

كلها موثقة، اإجراءات توثيقية.
كل اإن�سان منا محاط، لي�ض فقط ذلك الذي يظهر اأمام الميكرفونات، 
ليقي���م مث���اًل موؤتم���راً �سحفي���اً، فال���كل يِوث���ق، هن���اك ع���دد كبي���ر م���ن 
الكامي���رات الت���ي ت�س���وره والميكرفون���ات الت���ي تنق���ل �سوت���ه ليوثق���وا 
موقف���ه ال���ذي �سيعلنه اأمام العالم، ال، كل اإن�سان هو في موؤتمر �سحفي 

منعقد على طول، طول حياته، منذ بداية التكليف والم�سوؤولية.
من���ذ اأن تدخ���ل مرحل���ة التكلي���ف، اأ�سبح���ت ف���ي حال���ة ر�س���د دائ���م، 
اأحاطك اهلل بمالئكة موكلين بك، مهمتهم الدائمة طول وجودك، وما 

دمت في موقع الم�سوؤولية توثيق كل ت�سرفاتك واأعمالك.
َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن  ى اْلُمَتَلقِّ يق���ول اهلل �سبحانه وتعالى: {اإِْذ َيَتَلقَّ
َم��اِل َقِعيٌد}]ق:17[ اأن���ا االآن اأتحدث معكم، ع���ن يميني وعن �سمالي  ال�ضِّ
مل���كان م���وكالن ب���ي، كل منهم���ا حتى في ه���ذه اللحظة ي���وؤدي دوره في 
توثي���ق م���ا اأق���ول، كل من���ا اأي���ن م���ا كان ف���ي اأي م���كان، وف���ي اأي لحظة، 
وف���ي اأي ظ���رف هو، ع���ن اليمين وعن ال�سمال قعي���د، مالزم على طول، 
ال يفارق���ك نهائي���اً، وال يغي���ب عن���ك لحظ���ة، ومهمت���ه هي ه���ذه: مهمة 
التوثي���ق الدقي���ق والر�سد ال�سديد، {َم��ا َيْلِفُظ ِمْن َق��ْوٍل}، تخيل اإلى 
ه���ذه الدرج���ة، ما تتكلم من كلمة واحدة {َم��ا َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل اإِلَّ َلَدْيِه 

َرِقيٌب َعِتيٌد}]ق:18[.
ه���ذه الرقاب���ة دائم���ة عل���ى كل لف���ظ تقوله وتتلف���ظ ب���ه وتنطق به، 
لي����ض هن���اك غفلة عن���ك، يمكن غفلوا عن���ك يوماً من االأي���ام، اأو لحظة 
م���ن اللحظ���ات اأو اأمام كلمة اأو جملة من ال���كالم قلتها فلم ينتبهوا لها 
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بخ�سو����ض تل���ك الكلمة، وال يحتاج���ون منك اإلى اأن تعي���د الكلمة اأو اأن 
ي�ستف�س���روا من���ك )ها ي���ا اأخي لم ننتبه، عفواً، ما ه���ي الكلمة التي كنت 
قلته���ا؟ اأعد من ف�سلك الجمل���ة لن�سجلها؟( ال، ال يفوت �سيء اأبداً {َما 
لَّ َلَدْيِه َرِقي��ٌب َعِتيٌد} اأنت مر�س���ود لهذه الدرجة،  َيْلِف��ُظ ِمْن َق��ْوٍل اإِ
واأن���ت مح���اط بهذه الرقاب���ة ال�سديدة والم�ستمرة الت���ي ال تنفك عنك، 

على طول، على طول.
عليك���م حافظي���ن، حفظ���ة، يحفظونك���م ويحفظ���ون م���ا تعملون���ه، 
يوثقون���ه عليك���م، عملية توثيقي���ة، ولي�ض فقط ا�ست���ذكاراً ي�ستذكرونه، 
فما حفظوه ُحفظ وما غفلوا عنه ُن�سي، ال، عملية توثيقية يقومون بها، 
كاتبي���ن، وكرام���اً، ال يمك���ن اأن يزايدوا علي���ك، ال اأن ينق�سوا من عملك 
ال�سال���ح �سيئ���اً وال اأن يزي���دوا في عمل���ك ال�سيئ �سيئ���ا، ال، بل يتعاملون 

بكل م�سوؤولية.
ولي����ض عنده���م اأي اعتب���ارات يمك���ن اأن توؤثر عليهم تاأثي���راً �سيئاً في 
عمله���م، عم���ل ب���كل اأمانة وب���كل م�سوؤولية، وب���كل اهتم���ام، وال يمكن اأن 
يغفلوا الأي اعتبار من االعتبارات، مثاًل: اأكل وجبة د�سمة وغفل ورقد، 
فل���م يع���رف م���اذا عمل���ت، ال، وال �سغل���ه الن���وم عن���ك، وال اأي اعتب���ار من 

االعتبارات االأخرى.
كل منهم���ا ي���وؤدي الفت���رة التي عليه اأن يوؤديها ب���كل يقظة وبكل انتباه 
وبكل اإدراك {َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن}]اإلنفطار:12[، يعلمون ما تفعلون، ال يغيب 

عنهم �سيء، وال يغفلون عن �سيء فيوؤدون مهمتهم على اأتم ما يكون.
وتوثيق���اً تام���اً �ساماًل محيطاً كاماًل لم ينق����ض منه قول واحد، وال 
ت�س���رف واحد، اإحاطة، تجميع، يجمعون كل عملك، كل ت�سرفاتك، كل 

اأقوالك، كلها تجمع.
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�َضاِئ��ٌق  َمَعَه��ا  َنْف���ٍض  ُكلُّ  {َوَج��اَءْت  اهلل:  يق���ول  القيام���ة  وي���وم 
َو�َضِهيٌد}]ق:21[ �سهادة اأي�ساً، يوؤدون �سهادتهم عليك.

وتاأت���ي ه���ذه الرقاب���ة، وه���ذا الر�س���د م���ن اهلل ومن مالئكت���ه، رقابة 
�سامل���ة، عل���ى الم�ست���وى ال�سخ�س���ي، عل���ى الم�ست���وى الجماع���ي، عل���ى 

م�ستوى ما تعمل، وعلى م�ستوى ما تقول. 

حتى المناجاة ال�صرية كلها تحت الرقابة اللهية:
مم���ا ذك���ره اهلل �سبحان���ه وتعال���ى عن رقابته ه���و جل �ساأن���ه قال جل 
َم��اَواِت َوَما ِف��ي اْلأَْر�ِض}  �ساأن���ه: {اأََل��ْم َت��َر اأَنَّ اهلَل َيْعَل��ُم َما ِف��ي ال�ضَّ
]المجادل����������ة:7[ عل���م �سامل، عل���م محيط، كل ما ف���ي االأر����ض، وكل ما يحدث 

عل���ى االأر����ض، وكل م���ا يجري على االأر����ض، تحت علم���ه، و�سمن علمه، 
اأحاط به علماً.

كذل���ك م���ا في ال�سماوات بكله���ا {َما َيُكوُن ِمْن َنْج��َوى َثاَلَثٍة اإِلَّ ُهَو 
َراِبُعُهْم} ]المجادلة:7[ الجل�سات واالجتماعات، كلها هو حا�سر فيها، والكثير 
ال يح�سبون ح�سابه، يطمئنون اأنهم اأ�سبحوا لوحدهم؛ فيتحدثون بما 
يرغبون بالحديث به، واأنهم اإما في مجل�ض مغلق اأو في مكان منعزل، اأو 
في ظروف خارج اإطار الرقابة من االآخرين والمعرفة من االآخرين، اأو 
اللق���اءات االلكترونية في هذا الزمن عبر مواقع التوا�سل االجتماعي، 
الترا�س���ل بالجواالت والتناجي به���ا، اأو اأي و�سيلة من الو�سائل المتاحة 
للب�سري���ة م���ن و�سائ���ل المناجاة والتوا�س���ل ال�سري والتخاب���ر الذي هو 

خارج اإطار االآخرين واإدراك االآخرين.
هن���اك من ه���و حا�سر في هذه الم�ساألة بكلها، �س���واء اأنتم في جل�سة 
مغلفة: في داخل غرفة، في داخل مجل�ض، اأو من خالل مواقع التوا�سل 
االجتماع���ي، جل�سة الكترونية، جل�س���ة في مواقع التوا�سل االجتماعي، 
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اأو في الجواالت، والر�سائل، اأو اأي و�سيلة، اأو )الوات�ض اآب( اأو اأي و�سيلة 
من الو�سائل هناك من هو �ساهد على هذا بكله، اح�سبوا ح�سابه، حا�سر 
في كل ذلك، {َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة اإِلَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوَل َخْم�َضٍة اإِلَّ 
ُه��َو �َضاِد�ُضُه��ْم َوَل اأَْدَنى ِمْن َذِلَك}]المجادلة:7[ اأنت���م اثنان، اأو رجل وامراأة، 
�س���اب و�ساب���ة، اأو �ساب���ان، اأو امراأتان اأو اأياً كان، اأدنى م���ن ذلك اأو اأكثر اأو 
عدد اأكبر، باأي عدد كان {اإِلَّ ُهَو َمَعُهْم اأَْيَن َما َكاُنوا}، اأين ما كانوا، في 

اأي مدينة، في اأي قرية، في اأي بلد، ومن اأي مكان اإلى اأي مكان.
التوا�س���ل  و�سائ���ل  عب���ر  بالتوا�س���ل  قم���ت  اإذا  اأن���ك  المعن���ى  لي����ض 
االجتماع���ي اإل���ى مكان بعيد ه���و اأدركك لكن لم يدرك ال���ذي هناك، ال، 

يعلم بالجميع، واأين ما كانوا وفي اأي ظرف كانوا.
���ق، واأثبت  وال تنته���ي الم�ساأل���ة عن���د ه���ذا االعتبار، َعِل���م وَح�َسب ووثَّ
عليك���م ذل���ك ب�سه���وده ومالئكته والتوثي���ق وانته���ت الم�ساأل���ة، ال، {ُثمَّ 
ُئُهْم ِبَما َعِمُلوا َي��ْوَم اْلِقَياَمِة}]المجادلة:7[ هنا الخطورة في الم�ساألة،  ُيَنبِّ
اأن كل هذه االإجراءات الرقابية بدءاً من الرقابة المبا�سرة هلل �سبحانه 
وتعالى التي ت�سل اإلى ما تو�سو�ض به نف�سك، وتختزنه في �سدرك، وفي 
اأعم���اق قلب���ك وم�ساعرك، اإل���ى مالئكته الذين يرقبون���ك وير�سدونك 
على الدوام، وُخ�س�سوا لذلك، كل اإن�سان معه مالئكة مخ�س�سين معه، 

اإلى العملية التوثيقية التي توثق بها كل ت�سرفاتك.
وه���ذه اإجراءات موؤكدة، كاتبين، يوؤكدها تاأكيداً، كل هذه االإجراءات 
لم���اذا؟ الأن���ك ي���وم القيام���ة �ستاأت���ي و�ستبع���ث م���ن جدي���د، ث���م �ست�ساأل 
وتحا�س���ب عل���ى كل ما قد اأح�سي عليك، جمعوا لك كل هذا، جمعوا لك 
كل تلك الت�سرفات كل تلك االأعمال، كل تلك االأقوال، ُوثِّقت، ُجهز لك 

ملف كامل.
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ي���وم القيام���ة �ستاأت���ي اإل���ى مق���ام الح�س���اب �ستحا�س���ب، ث���م يتح���دد 
م�سي���رك عل���ى �س���وء ذلك و�ستج���ازى بناء عل���ى ذلك، فاح�س���ب ح�ساب 
نَّ اهلَل ِبُكلِّ  ُئُه��ْم ِبَما َعِمُلوا َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة اإِ نف�س���ك م���ن االآن {ُثمَّ ُيَنبِّ

�َضْيٍء َعِليٌم}]المجادلة:7[.

العملية التوثيقية كيف �صتعر�س يوم القيامة؟
ناأتي اإلى العملية التوثيقية هذه، العملية التوثيقية هذه كل اإن�سان 
يجه���ز ل���ه ملف �سواء عبرنا عنه كتاباً، مثل ما في اآيات اأخرى كثيرة، اأو 
ُح��ُف ُن�ِض��َرْت} ]التكوير:10[، هذا الكت���اب وهذا الملف  �سحيف���ة {َواإَِذا ال�ضُّ
بالتاأكي���د اأن���ه وثق���ت في���ه كل اأعمال���ك وت�سرفاتك، وب�س���كل دقيق وتام، 
وعملي���ة توثيقي���ة ق���د تك���ون اأ�سب���ه ما تك���ون بعملي���ة الفيدي���و، ال�سوت 

وال�سورة.
هن���اك م���ن االآي���ات ما ي���دل على ذل���ك، اهلل �سبحانه وتعال���ى قال في 
ْن�َضاِن اإِلَّ َما �َضَعى • َواأَنَّ �َضْعَيُه �َضْوَف ُيَرى  ْن َلْي�َض ِلاْلإِ �سورة النجم: {َواأَ

]النجم:39 - 41[ �سوف يرى. اْلأَْوَفى}  اْلَجَزاَء  ُيْجَزاُه  • ُثمَّ 
يعني يوم القيامة ال تحتاج الم�ساألة اإلى اأنك تقراأ العبارات: )وفعل 
ي���وم ك���ذا كذا، وت�سرف ك���ذا، وفي لحظة ك���ذا اتجه اإلى ك���ذا...( مجبر 
طويل عري�ض، قد ترى نف�سك بال�سوت وال�سورة، ت�ساهد نف�سك واأنت 
تعم���ل ذل���ك العمل المخزي الذي حر�ست عل���ى اأن يكون في جو مكتوم 

وم�ستور.
وق���د تف�س���ح بذلك اأمام الم���الأ واأمام النا����ض، اأمام م�سه���د الب�سرية 
بكلها، من اأنبياء ومر�سلين و�سديقين و�سالحين وطالحين وموؤمنين 

وكافرين، واأمام الجميع، ما الذي عملت، وتخزى على نف�سك.
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كيفية ت�صليم الكتب يوم القيامة:
ياأتي االإن�سان يوم القيامة ومن اأهم محطات يوم القيامة، وم�ساهد 
يوم القيامة هي اللحظة التي �سي�ستلم االإن�سان فيها ملفه )كتابه( الذي 
وثقت فيه جميع اأعماله، قال اهلل �سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن 
وَن َل َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة}]الحاقة:18[، فما  يوم القيامة: {َيْوَمِئٍذ ُتْعَر�ضُ
من اأحد ي�ستطيع اأن يختفي، مع كثرة الجمع، وال يمكن اأن يخفي �سيئاً 
ا َم��ْن اأُوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِن��ِه َفَيُقوُل َهاوؤُُم  - اأي�س���اً - مم���ا ق���د عمل {َفاأَمَّ

اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه}]الحاقة:19[.
االإن�س���ان  ه���ذه،  والملف���ات  وال�سح���ف  الكت���ب  توزي���ع  عن���د عملي���ة 
)كعالمة( اإما اأن يتناول هذا الكتاب وُيعطى هذا الكتاب بيمينه، يعطيه 
المالئك���ة: تف�س���ل ا�ستلم���ه بيمينك، ويم���د يمينه لي�ستلم ه���ذا الملف، 

واإما اأن ُيعطى هذا الكتاب ب�سماله ومن وراء ظهره اأي�ساً.
اإم���ا اأن ياأت���ي م���ن يتولى هذه المهم���ة يوم القيامة م���ن مالئكة اهلل 
ليعطي���ك كتاب���ك و�سحيفة عملك من اأمامك، ياأت���ي اإليك ويقبل اإليك 
من اأمامك، فيعطيك وتتناول باليمين، واإما اأن ياأتي اإليك من خلفك، 

من وراء ظهرك، وعلى اأن تتناوله بيدك ال�سمال.
عالم���ة اأن يعطى االإن�سان كتاب���ه بيمينه عالمة اإيجابية، جعلها اهلل 
عالم���ة اإيجابي���ة، عالمة الُيم���ن، عالمة الخير، عالم���ة الفوز، عالمة 
البرك���ة، واأن ياأتي���ك ه���ذا الم���وكل م���ن المالئك���ة من اأمام���ك؛ الأن لك 
م���ن العم���ل ما ي�سرفك تلق���ى اهلل اأبي����ض الوجه، وعندك م���ن االأعمال 
الم�سرف���ة والمقبول���ة وال�سالح���ة: {َفَيُقوُل َه��اوؤُُم اْق��َرُءوا ِكَتاِبَيْه} 

تبتهج وترتاح.
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لق���د ت�سم���ن ه���ذا المل���ف االأعم���ال ال�سالح���ة، االأعم���ال الم�سرف���ة، 
االأعم���ال التي ابتهجت بها، اأدركت قيمته���ا، راأيت ثمرتها، واأعمال لي�ض 
فيه���ا ما يخزي���ك وي�سينك، ال، فابتهجت وارتح���ت و�سعدت وا�ستب�سرت، 
وذهبت اإلى االآخرين في �ساحة الح�سر، من الزمالء من االأ�سحاب من 
النا����ض: {َه��اوؤُُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه}]الحاقة:19[ ه���اوؤم ت�ساوي عبارة: هالكم، 
تف�سلوا، �سوفوا كتابي، اطلعوا عليه، ما فيه من اأعمال �سالحة تبي�ض 
وجه���ي، اأن���ا اليوم مبتهج بكل تلك االأعمال التي عملتها وفعلتها وقلتها 

وت�سرفت بها.
وهذا كله لماذا؟ كيف توفقُت لهذه االأعمال؟ كيف كان كتابي يحوي 
ه���ذه االأعم���ال ال�سريف���ة العظيم���ة الم�سرف���ة؟ {اإِنِّي َظَنْن��ُت اأَنِّي ُماَلٍق 
ِح�َضاِبَي��ْه} ]الحاقة:20[ الأني في الدنيا ح�سبت ح�ساب اأنني �ساأحا�سب على 
كل م���ا عمل���ت، والأني ح�سبت هذا الح�ساب كن���ت م�سوؤواًل في ت�سرفاتي، 
ومنتبه���اً فحر�ست عل���ى اأن اأعمل االأعم���ال ال�سالح���ة والم�سوؤولة، واأن 

اأتوب واأنيب واأقلع عن االأعمال ال�سيئة.
��ٍة َعاِلَيٍة • ُقُطوُفَه��ا َداِنَيٌة}  َي��ٍة • ِفي َجنَّ {َفُه��َو ِف��ي ِعي�َضٍة َرا�ضِ
]الحاقة:21 - 23[، فاز وكان م�سيره وماآبه هذا الماآب {ُكُلوا َوا�ْضَرُبوا َهِنيًئا 

اِم اْلَخاِلَيِة} ]الحاقة:24[. ِبَما اأَ�ْضَلْفُتْم ِفي اْلأَيَّ
وِت��َي ِكَتاَبُه ِب�ِضَماِلِه}]الحاقة:25[ وم���ن وراء ظهره في اآية  ��ا َمْن اأُ {َواأَمَّ

ا َمْن اأُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه}]اإلنشقاق:10[. مَّ اأخرى كذلك، {َواأَ
هذا كيف �سيكون موقفه؟ ا�ستاء، �ساف كثيراً من االأعمال والمواقف 
ال�سيئة، والحماقات والت�سرفات الغبية والالم�سوؤولة، والمدِن�سة التي 
انج���ر اإليه���ا بهوى نف�سه، وطمع نف�سه، ورغب���ات نف�سه، و�سهوات نف�سه، 

وغ�سبه وطي�سه وتعامله الالم�سوؤول.
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كي���ف �سيقول؟ كي���ف �سيت�سرف؟ �سي�سي���ح، �سيقول: {َي��ا َلْيَتِني َلْم 
َيَة}]الحاقة:25  اأُوَت ِكَتاِبَيْه • َوَلْم اأَْدِر َما ِح�َضاِبَيْه • َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقا�ضِ
- 27[، ي�سيح، يندم، ي�سعر بالهالك،. قال في اآية اأخرى: {َف�َضْوَف َيْدُعو 

ُثُبوًرا}]اإلنشقاق:11[، ي�سيح واهالكاه، اليوم هالكي، اليوم ورطتي، اأعمال 
�سيئ���ة، ليتن���ي لم اأطلع عليه���ا، ليتني لم اقراأها ول���م اأدر بها ولم اأعرف 

بها.
واأ�سي���اء كثي���رة قد ن�سي الكثير منها؛ الأن���ه كان م�ستهتراً وال مبالياً، 
وال يهت���م باأعمال���ه وت�سرفات���ه، ين�س���ى الكثي���ر، ويغفل ع���ن الكثير، وال 
ينتبه للكثير وال ي�سائل نف�سه في الدنيا ويحا�سب نف�سه ليخل�ض نف�سه 
َع  هن���ا، ليخل����ض نف�س���ه فيت���وب ويني���ب ويقل���ع، ال، وّرط نف�س���ه، {َوُو�ضِ
ا ِفي��ِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل  اْلِكَت��اُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُم�ْضِفِقيَن ِممَّ

اَها}]الكهف:49[. ِغيَرًة َوَل َكِبيَرًة اإِلَّ اأَْح�ضَ َهَذا اْلِكَتاِب َل ُيَغاِدُر �ضَ
ي�سيحون من هذه الم�ساألة، ي�سيحون من الدقة العجيبة واالإحاطة 
الكامل���ة ب���كل ما ق���د عملوا، ي�سي���ح االإن�سان، حت���ى اأ�سي���اء - ي�ستغرب - 
كان يته���اون به���ا، كان ال يح�سب ح�سابها، كان يعتبره���ا اأ�سياء عادية، اأو 
ال يبال���ي باالآخري���ن، ج���ريء بها يعملها ب���كل جراأة واإذا به���ا قد ح�سبت 

و�سيحا�سب عليها ويجازى عليها، 
ِغي��َرًة َوَل َكِبي��َرًة اإِلَّ  {َي��ا َوْيَلَتَن��ا َماِل َه��َذا اْلِكَت��اِب َل ُيَغ��اِدُر �ضَ
ٍة َخْيًرا َي��َرُه َوَمْن َيْعَمْل  اَها}]الكه����������ف:49[، {َفَم��ْن َيْعَمْل ِمْثَق��اَل َذرَّ اأَْح�ضَ

ا َيَرُه}]الزلزلة:7-8[، م�ساألة مهمة. ٍة �َضرًّ ِمْثَقاَل َذرَّ

هناك اأي�صًا عمليات توثيقية اأخرى:
مع هذه العملية التوثيقية، مع �سهادة المالئكة، مع �سهادة ال�سهود 
م���ن الب�س���ر، هناك عملي���ة توثيقية عجيبة اأخ���رى، االإن�س���ان: اأع�ساوؤه، 
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من خلقها جعل فيها عملية توثيقية،  جوارحه �ست�سهد عليه، كاأن اهلل �سِ
جع���ل فيها ق���درة توثيقية، اآلية معينة للتوثي���ق، فاأنت في الوقت الذي 
تعم���ل م���ا تعم���ل، يتوثق م���ن حين ما تعم���ل، مثاًل: ب�س���رك، اأال ن�سوف 
الي���وم الكامي���رات، الكامي���رات يمك���ن اأن تنظ���ر منه���ا فترى ف���ي الوقت 
ال���ذي ه���ي فيه اآلة روؤي���ة، يمكن اأن تعم���ل فيها ت�سجي���ل، اأن تجعلها في 
حال���ة ت�سجيل، قد تك���ون اأب�سارنا هذه في الوقت ال���ذي نرى بها هناك 
اأي�ساً عملية ت�سجيل لما نراه، عملية ت�سجيل لروؤيتنا، الإدراكنا لما نراه 
وندرك���ه وم���ا ننظر في���ه، �سمعنا كذلك، عملي���ة �سمع وعملي���ة ت�سجيل، 

بقية جوارحنا واأع�سائنا فيها عملية توثيق.
اهلل ج���ل �ساأنه بعد الح�ساب عبر ال�سح���ف وعبر المالئكة وعبر ال�سهود 
م���ن الب�س���ر يبقى االإن�س���ان يج���ادل الأن الم�ساألة خطيرة ج���داً اأمامه جهنم، 
اأمام���ه الخ�س���ارة االأبدي���ة والرهيب���ة والع���ذاب ال�سديد وخائف ج���دا، خوف 
ورع���ب �سدي���د، {اإِِذ اْلُقُل��وُب َل��َدى اْلَحَناِج��ِر َكاِظِمي��َن} ]غاف����������ر:18[ من �سدة 
خوفهم تطلع قلوبهم اإلى الحناجر، ي�سل قلبك حنجرتك من �سدة الخوف، 
اإذا االإن�سان غير موفق والعياذ باهلل، فيبقى يجادل ويت�سبث بجداله واإنكاره 
وجح���وده ومكابرت���ه حت���ى مرحل���ة معينة تب���داأ اأع�س���اوؤك بال�سه���ادة عليك، 

فت�سهد اأنت على نف�سك، فال يمكنك حينها المكابرة وال الجدال.
{اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى اأَْفَواِهِهْم}]يس:65[، اأنت مع ذلك الجدال والهذرفة 
والمناكرة، {َي��ْوَم َتاأِْتي ُكلُّ َنْف�ٍض ُتَجاِدُل َعْن َنْف�ِضَها}]النحل:111[، بعدها 
يخت���م على فمك وتمنع من ال���كالم، وال ت�ستطيع النطق، ا�سكت ا�سمع، 
هن���اك �سهود عليك، َمن؟ َمن هذه المرة؟ {اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى اأَْفَواِهِهْم 
َوُتَكلُِّمَنا اأَْيِديِهْم}، تبداأ يداك بالتكلم وتوؤدي �سهادتها عليك، قد تقول 
اأن���ا م���ا عملت كذا، ول���م اأفعل كذا، وواهلل ل���م األم�ض كذا، ول���م اأقرب كذا 
ول���م اأفعل كذا، فت�سه���د عليك يداك بما عملت بهما وت�سرفت بهما من 
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ت�س���رف واأ�سابع���ك، من كل ما ح�سل من ت�سرف���ات عبر هذه الجوارح، 
{َوَت�ْضَهُد اأَْرُجُلُهْم} ثم الرجالن ت�سهدان كل منهما توؤدي �سهادتها بما 

عملت بهما، {َوَت�ْضَهُد اأَْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْك�ِضُبوَن}]يس:65[.
اِر  َلى النَّ يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعالى: {َوَي��ْوَم ُيْح�َضُر اأَْع��َداُء اهلِل اإِ
اُرُهْم  ْب�ضَ َفُهْم ُيوَزُع��وَن • َحتَّى اإَِذا َما َجاُءوَها �َضِهَد َعَلْيِهْم �َضْمُعُهْم َواأَ
َوُجُلوُدُه��ْم}، حتى الجلد {ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}]فصلت:19 - 20[، وينده�ض 
االإن�س���ان، ينده����ض بات���ت جوارحه ت�سه���د عليه، وراأى االأدل���ة وال�سواهد 
م���ن نف�سه على نف�سه وم���ن ج�سده على نف�سه ومن جوارحه بما عملت، 
يحت���ار، ينده����ض، ي�س���اب بالذه���ول، ي�ستغرب، بل يدخل ف���ي خ�سام مع 
نف�سه، {َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم}، قالوا لجلودهم، يتخا�سم مع جلده، ت�سل 

اإلى هذه الدرجة، {ِلَم �َضِهْدُتْم َعَلْيَنا}، كيف يا جلدي ت�سهد علي؟! 
{َوَقاُل��وا ِلُجُلوِدِه��ْم ِلَم �َضِهْدُت��ْم َعَلْيَنا} يجيبك جل���دك، تجيبهم 
 جلوده���م، َقاُل���وا، الجل���ود نطق���ت واأجاب���ت وردت عليه���م وخا�سمته���م: 

{َقاُلوا اأَْنَطَقَنا اهلُل الَِّذي اأَْنَطَق ُكلَّ �َضْيٍء}.
وال���ذي يمن���ح كل �س���يء: الق���درة عل���ى النط���ق، فينطق حي���ن منحه 
ْنَطَقَن��ا اهلُل الَِّذي اأَْنَطَق ُكلَّ �َضْيٍء َوُهَو  الق���درة على اأن ينطق {َقاُلوا اأَ
ٍة} هو الذي خلقك���م واأنطقكم، اأنَطَقن���ا نف�ض ال�سيء،  َل َم��رَّ وَّ َخَلَقُك��ْم اأَ
مثل ما منحكم القدرة على النطق، منحنا كجلود القدرة على النطق. 

ٍة َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن}]فصلت:21[. َل َمرَّ {َوُهَو َخَلَقُكْم اأَوَّ
اأم���ور م���ا كان االإن�س���ان يح�سب ح�سابه���ا، ال يح�سب ح�س���اب اأن ي�سهد 
عليه �سمعه وال اأن ي�سهد عليه ب�سره، وال اأن ي�سهد عليه جلده ويخا�سمه 
جل���ده ويثب���ت عليه االإدان���ات، جلده ما كان يح�سب ح�س���اب هذه االأمور؛ 

الأنه لم يكن يح�سب ح�ساب ما هو اأهم منها، والذي هو رقابة اهلل. 
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ْن َي�ْضَه��َد َعَلْيُكْم �َضْمُعُكْم} م���ا كنت ت�ستتر  {َوَم��ا ُكْنُت��ْم َت�ْضَتِتُروَن اأَ
اُرُكْم  ْب�ضَ من �سمعك ال ي�سهد عليك، واأين �ست�ستتر من �سمعك؟ {َوَل اأَ
َوَل ُجُلوُدُك��ْم}، ما كنت ت�ستتر من جلدك، وتتركه هناك وتختفي عنه 
هن���اك لتفع���ل ما تريد اأن تفعل، وهل �سيمك���ن ذلك؟! لكن هناك ما هو 
اأق���رب م���ن ذلك واأ�سد رقابة من ذلك: {َوَلِك��ْن َظَنْنُتْم اأَنَّ اهلَل َل َيْعَلُم 

ا َتْعَمُلوَن}]فصلت:22[. َكِثيًرا ِممَّ
ه���ذه االآف���ة، الغفل���ة عن رقاب���ة اهلل، الالمب���االة ب���اهلل، التجاهل هلل، 
ُكْم اأَْرَداُكْم}، اأهلككم:  ُكُم الَِّذي َظَنْنُت��ْم ِبَربِّ الن�سي���ان هلل، {َوَذِلُكْم َظنُّ
و�سلت���م اإل���ى الهالك في الحياة ل���م تكونوا مبالين ب���ل م�ستهترين، ما 
رغ���ب ب���ه وعنده ق���درة اأن يعمله عمله، ما رغب ب���ه من ت�سرف وامتلك 

القدرة عليه فعله، ال يبالي، ال ي�ستحي، ال يح�سب ح�ساب اهلل.
اأن يتداركه���ا ه���ي واأن يعم���ل  واإذا ح�س���ب ح�ساب���ات معين���ة، ح���اول 
اهلل،  ح�س���اب  يح�س���ب  ال  ث���م  بذل���ك  ويكتف���ي  تجاهه���ا   احتياطات���ه 
َبْحُتْم ِمَن اْلَخا�ِضِريَن}]فصلت:23[ الخ�سران الرهيب {َفاإِْن  �ضْ {اأَْرَداُكْم َفاأَ

ِبُروا} و�سلوا اإلى جهنم ليحترقوا في نار اهلل اأبد االأبد. َي�ضْ
ل���و كان���ت الم�ساأل���ة اأن���ك �ستدخل ف���ي فرن، ف���رن - فق���ط - الإن�ساج 
ِبُروا} تريد  ْن َي�ضْ الخبز لكانت كارثة، اأما جهنم بكلها فما بالك؟! {َفاإِ
اُر َمْثًوى َلُهْم} ]فصلت:24[ ما هناك من قدرة على ال�سبر،  اأن ت�سبر {َفالنَّ
ع���ذاب �سدي���د ال ق���درة على ال�سب���ر علي���ه، وال ينفعك ال�سب���ر فيه، وال 

ال�سراخ كذلك، العذاب واالألم الدائم.
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فر�صتنا هي اليوم للنجاة من عذاب اهلل:
{َواإِْن َي�ْضَتْعِتُب��وا َفَم��ا ُه��ْم ِم��َن اْلُمْعَتِبيَن} ]فصل����������ت:24[ اإذا حاولوا اأن 

يتوبوا، اأن ينيبوا، واأن يرجعوا اإلى اهلل، فاتت الفر�سة.
فر�ستن���ا ه���ي الي���وم، الي���وم فر�ستن���ا، االإن�س���ان بالت�سوي���ف والغفلة 
اله���وى، و�سك���ر المل���ذات  والالمب���االة، واال�ستهت���ار واالإهم���ال و�سك���ر 

والغفلة، والتبلد، ال ينفعه ذلك، هذه الكارثة على االإن�سان.
الي���وم ف���ي ه���ذه الحي���اة، االآن فر�ستن���ا الأن يحا�سب االإن�س���ان نف�سه 
واأن يراج���ع ح�سابات���ه، اأن ينيب اإلى اهلل، اأن ير�سخ في وجدانه: الرقابة 
االإلهي���ة، ف���ي اإيمان���ه: ال�سهود االإله���ي والح�سور االإله���ي، اإن اهلل رقيب 

عليك ويعلم بك.
ث���م اأن���ت دائماً محاط���اً بهذه الرقابة، المالئكة مع���ك، اأين ما ذهبت 
واأين ما اتجهت ال يمكن اأن تطردهم من حولك وال اأن تغلق في وجههم 
االأبواب وتدخل لوحدك، حا�سرون معك اأين ما اأنت، يوثقون ما تفعل، 
ث���م ه���ذا التوثيق المرك���ب فيك في خلق���ك، ويوم القيام���ة ينطق حتى 

جلدك.
اإذاً يج���ب اأن نح�س���ب ح�سابن���ا في ه���ذه الحياة لنتعام���ل بم�سوؤولية؛ 
والت�س���رف  بم�سوؤولي���ة،  والتكل���م  بم�سوؤولي���ة،  العم���ل  عل���ى  فنحر����ض 
بم�سوؤولي���ة، والقي���ام بم�سوؤولياتن���ا في ه���ذه الحياة، واالنتب���اه في هذه 
الحي���اة، والح���ذر م���ن الغفل���ة ف���ي ه���ذه الحي���اة، واالإناب���ة حي���ن الزل���ل 

وتدارك ما زّل فيه االإن�سان.
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ونختم بنداء ال�ضيد عبد الملك حفظه اهلل لل�ضباب وال�ضابات 
وندائ���ي لل�سباب وال�ساب���ات: اأنتم ذخر االأمة وعم���اد نه�ستها، واأنتم 
م�ستهدفون من قوى الطاغوت، لي�ض فقط بالقنابل الذكية وال�سواريخ 
المدم���رة واالأ�سلح���ة القاتل���ة، بل اإ�سافًة اإلى ذلك اأنت���م م�ستهدفون في 
اإيمانكم، وفي وعيكم، وفي �سرفكم، وفي اأخالقكم، وفي كرامتكم، وفي 
طهارتك���م، وف���ي عفتك���م، اأنت���م في ع�س���ر االإنترن���ت، ومواق���ع التوا�سل 
���ا- عب���ر موج���ات االأثي���ر  االجتماع���ي، والف�سائي���ات، ت�ستهدف���ون- اأي�سً
بم���ا ه���و اأ�سد فت���ًكا واأكبر �س���رًرا حتى من القناب���ل العنقودية، فاهلل اهلل 
كون���وا في هذه المعركة وفي هذا المي���دان عند م�ستوى االأمل بكم في 
اتجاهك���م الج���اد نح���و التم�سك بهويتك���م وانتمائكم، ف���ي �سعيكم الجاد 
للتثق���ف بثقافة القراآن الكريم، والتح�سن بالوع���ي العالي، والتح�سن 
باأخالق القراآن التي هي مكارم االأخالق، وفي اهتمامكم بزكاء اأنف�سكم، 
في حذركم من كل ما يم�ض بوعيكم وبزكائكم، ا�ستب�سروا بنور القراآن 
في ك�سف كل الظلمات، واحذروا كل الظالميين من التكفيريين الذين 
افت�سحوا- ب���كل و�سوح- بتبعيتهم الأمريكا وعمالئها، ومن االإباحيين 
الفا�سدي���ن الذي���ن ي�سع���ون ل�سربك���م ف���ي قيمك���م واأخالقك���م؛ ل�سمان 
ال�سيط���رة عليك���م ع���ن طري���ق اإف�سادك���م، واجعل���وا م���ن ه���ذه الذك���رى 
المباركة محطًة للتعبئة االأخالقية والروحية، وكونوا الأمتكم- اليوم- 

في محنتها ذراعها ال�سارب، و�سياجها الح�سين، وتاجها الزاهي.))(
ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا، واإياكم لما فيه ر�ساه، واأن يغفر لنا ويعفو عنا 

اإنه �سميع الدعاء.)2( 
•••

الخطاب الجماهيري بمنا�سبة المولد النبوي ال�سريف لعام 1440هـ  (1(
من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في �سهر رم�سان )الرقابة الإلهية) 1438هـ.  (2(



117

احملتويات
4 ........................................ تعريف احلرب الناعمة
6 ..................................... خطورة ال�ضتهداف للهوية
7 ............................ املعركة مع الأمة هي معركة �ضيطرة
8 ............................ خطورة اأن ين�ضلخ النا�ض عن هويتهم
من اأ�ضكال احلرب الناعمة...................................... 9
منها ما ياأتي كعناوين دينية:.................................... 9
مثل البهائية:.................................................. 9
11 ................................................... الأحمدية:
13 ................................ الإلحاد والتب�ضير بالن�ضرانية:

ومنه��ا م��ا ياأت��ي تح��ت العن��وان الإ�ضالم��ي مث��ل التكفيريي��ن والفك��ر 
13 .................................................... التكفيري 

�ض��كل من اأ�ضكال الحرب الناعمة ي�ضتهدفنا ف��ي الأخالق والقيم وي�ضعى 
اإلى تدني�ض النفو�ض: .......................................... 14
الغرب ي�ضعى لتدمير الجو العائلي لدى الأ�ضرة الم�ضلمة:......... 16

�ضكل اآخر من اأ�ضكال الحرب الناعمة ك�ضر الإرادة والروح المعنوية: 17
�ضكل اآخر من اأ�ضكال الحرب الناعمة �ضرب روحية الهتمام:..... 18
�ضكل اآخر من اأ�ضكال الحرب الناعمة التدجين:.................. 19

و�ضائل احلرب الناعمة........................................ 21
1� الجوالت ومواقع التوا�ضل الجتماعي ....................... 21
22 ......... اأمريكا ت�ضتهدف هذا ال�ضعب في اأخالقه و�ضرفه وعفته وطهارته
22 ......................................... 2� عبر بع�ض المعاهد 
24 .................................... 3� عبر القنوات الف�ضائية :
اأ. من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها؟......................... 25
ب- هذه القنوات تعمل في التجاه الذي تريده اأمريكا:................. 25
ج- كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعالمي؟:.................. 26



118

المنظمات: ................................................... 27
28 ...........................................  ومن الظريف جدًا جانبان:
33 ............................................ المو�ضة والتطور: 
36 .............................................  التقليد الأعمى: 

ول �ضك باأن مما �ضاعد على نجاحهم �ضعف العمل التوعوي والجراءات 
39 ................................................... الم�ضاعدة:

من و�ضائ��ل الحرب الناعمة: هند�ضة الم�ضاكل التق�ضيم والبعثرة و�ضنع 
نزاعات وخالفات:............................................. 40
42 ......... تجلى في هذه المرحلة  العمالء والمتاآمرين على اأمتهم:
 من يريد اأن يرزح ويخ�ضع للهيمنة الأمريكية والو�ضاية  هو المخطئ:  44
48 ........................... طرق للوقاية من اأخطار هذه احلرب
اأوًل: المقاطع��ة ل��كل و�ضائ��ل الح��رب الناعم��ة وف��ي المقدم��ة قنوات 

48 ...................................................... الت�ضليل
50 . ثانيًا: التحرك الفاعل الواعي من الجميع لمواجهة هذه الحرب 
ثالثًا التوعية باأهمية الحفاظ على هويتنا الإيمانية والعتزاز بها.  51
54 ..................... هناك من له خ�ضومة مع هويتنا الإيمانية:
56 .................................... ماذا يعني )الإيمان يمان(؟
56 .................... الإيمان في مبادئه يمثل اأهم عامل لل�ضمود:
57 ............. والإيمان له مبادئ مهمة ير�ضخها في نفو�ض اأتباعه:
57 ........................................... 1� مبداأ التحرر من العبودية
58 ............................... 2� القيمة الإن�ضانية والقيمة الأخالقية
59 ................................................... 3� الوعي والب�ضيرة
59 ........... هناك �ضعي لال�ضتحواذ على المفاهيم وال�ضيطرة على الأفكار:

الإيم��ان عل��ى الطريق��ة التكفيرية ُهنِد���ض خ�ضي�ضًا ليك��ون و�ضيلة م��ن و�ضائل 
60 ............................................................ التطويع:
اهلل ُيريد لك كموؤمن اأن تكون م�ضتنيرًا في هذه الحياة واعيًا م�ضتب�ضرًا:.. 61
62 ....................................... 4� ال�ضعور بالم�ضوؤولية في نف�ضك
64 ................................ 5. الإح�ضا�ض الإن�ضاني تجاه الآخرين:



119

رابع��ًا: التحل��ي ب�ضف��ات الموؤمنين والتي م��ن اأبرزها ق��ول اهلل �ضبحانه 
66 ...................................................... وتعالى:
و�ضائل ت�ضاعد الأَْع�َداء لن�ضر المفا�ضد الأَْخ�اَلقية:..................... 66
67 .........  ال�ضوابط القراآنية لتح�ضين المجتمع من المفا�ضد الأخالقية:��
68 .....................................................  مثال تو�ضيحي:�
68 ................................. الآثاُر المترتبة على اقتراف الرذيلة:
71 ............................. ال�ضوابط ال�ضرعية في العالقات:-
71 ..................................................... 1- غ�ض الب�ضر:�
 �ضوابُط التوا�ضل والترا�ضل:................................... 74
75 ............................ خام�ضًا: الإيمان باهلل واليوم الآخر

�ضاد�ض��ًا: ال�ضتع��اذة ب��اهلل تعالى من هم��زات كل ال�ضياطي��ن وو�ضاو�ضهم 
76 ................................................... وتاأثيراتهم

الوعي بخطورة ال�ضيطان وال�ضتح�ضار لذلك في الذهن في كل الأحوال 
83 ...................................................... المهمة:
83 ............................ الذين اتقوا ل يعي�ضون حالة الغفلة
و�ضناأتي اإلى نقطة مهمة اأي�ضًا في هذا الجانب: .................. 84
85 ..................... الحذر من النجرار وراء خطوات ال�ضيطان:

�ضابع��ًا: الأخ��ذ باأ�ضب��اب الرعاي��ة والتوفي��ق الإله��ي وعوام��ل ال�ض��الح 
86 ..................................................... والزكاء:
87 ....................... ثامنًا: الوعي باأن اهلل اأغنانا عن الحرام:
88 ............................... تا�ضعًا: ا�ضت�ضعار الرقابة اللهية
من اأهم ما يجب اأن تعيه كاإن�ضان اأنك في هذه الحياة ل�ضت وحدك: 89
90 ................. اأنت ل�ضت ملك نف�ضك ووجودك هو وجود هادف:
92 ............................. �ضخر لك ما في ال�ضماوات والأر�ض:
هل كل هذا بال هدف؟.......................................... 93
واهلل حا�ضر �ضاهد رقيب عليك:................................ 95
95 ....... يجب اأن ت�ضت�ضعر اأن اهلل ل يغفل عنك ول لحظة واحدة:
96 ......................... هو الذي ي�ضورنا في الأرحام كيف ي�ضاء



97 ................................... ويعلم ما تو�ضو�ض به اأنف�ضنا:
99 .................... وهو دائم ال�ضهود والح�ضور على كل ما نعمل:
100........................................... وكله موثق وثابت:
103.............. الذي يفر�ضه علينا اإيماننا اأن نح�ضب ح�ضاب اهلل:
103......... ومع رقابته المبا�ضرة عليك هناك رقابة من المالئكة:
106............. حتى المناجاة ال�ضرية كلها تحت الرقابة اللهية:
108................. العملية التوثيقية كيف �ضتعر�ض يوم القيامة؟
109............................. كيفية ت�ضليم الكتب يوم القيامة:
هناك اأي�ضًا عمليات توثيقية اأخرى:...........................111
115....................... فر�ضتنا هي اليوم للنجاة من عذاب اهلل:
116 ......... ونختم بنداء ال�ضيد عبد الملك حفظه اهلل لل�ضباب وال�ضابات 




