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مقدمة

ُأعُو ُْذ بِاللهِ مِنْ الشَّي َْطان الر َِّجيْ ِم
بِسْ ِم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ ِم
الحم ُد هلل َر ِّب العالمين ،و�أَ�ش َه ُد �أال �إل َه � اَّإل ُ
ُ
الملك ُّ
الحق ال ُمبين،
اهلل
و�أ�ش َه ُد �أ َّن �سيدَنا ُم َح َّمداً عبدُه و َر ُ�س ْو ُله خات ُم النبيين.
ال ّلهم َ�ص ِّل على ُم َح َّمدٍ وعلى �آلِ ُم َح َّمد ،وبارِك على ُم َح َّمدٍ وعلى �آلِ
ُم َح َّم ��د ،كم ��ا َ�ص َّل ْيتَ وبا َر ْكتَ على �إبراهي َم وعل ��ى �آلِ �إبراهي َم �إنك حمي ٌد
مجي ��د ،وار� � َ�ض ال َّلهُم بر َ
ِ�ضاك ع ��ن َ�أ ْ�ص َحا ِب ِه الأخي ��ا ِر المنتجبين ،وعن
�سائ ِر عِ َبادِك ال�صالحين.
�أما بعد:
نظ ��راً لأهمي ��ة �أن نعرف هويتنا الإيمانية و�أن نتم�سك بها وبالذات
ف ��ي ه ��ذه المرحل ��ة فق ��د �أعددنا ه ��ذه الم ��ادة الثقافية من ع ��دة كلمات
لل�سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل و�أيده ون�صره
حتى يتم اال�ستفادة منها.
واهلل ولي الهداية والتوفيق
***
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(اإليمان يمان) حدد لنا هوية شعبنا

بحمد اهلل �سبحانه وتعالى ،بعظيم ف�ضله ،ف�إ َّن �أعظم نعم ٍة �أنعم اهلل
بها علينا هي :نعمة الإيمان ،نعم ٌة عظيمة فوق كل النعم� ،شعبنا اليمني
الم�سل ��م العزي ��ز نال و�سام ال�شرف العظي ��م ،عندما قال النبي � -صلوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه  -فيم ��ا روي عنه(:الإيم��ان يم��ان ،والحكم��ة
يماني��ة) ،ه ��ذا �أعظم و�سام �ش ��رف ،وهذا الن�ص المب ��ارك هو يحدد لنا
نر�سخها ،هذه
هوي ��ة �شعبنا اليمن ��ي ،التي يجب �أن نحافظ عليه ��ا ،و�أن ِّ
الهوية المباركة( :هوية الإيمان).
كل أمة لها هوية تختلف باختالف األمم

كل المجتمع ��ات الب�شري ��ة والأم ��م عل ��ى ه ��ذه الأر� ��ض م ��ن بن ��ي �آدم
له ��ا هوي ��ة ،له ��ا انتم ��اء ،له ��ا م ��وروث م ��ن الأف ��كار ،والعقائد ،والع ��ادات،
والتقالي ��د ،وال�سلوكي ��ات ،لها نمط معين في حياتها ،وطريقة معينة في
حياته ��ا ،تختل ��ف هذه باختالف الأمم من �أم ٍة �إل ��ى �أمة ،حتى في الوقت
الراهن ،مث ً
ال :ما عليه الحال في ال�صين ،ما عليه الحال في اليابان ،ما
عليه الحال في الهند ،ما عليه الحال في �أوروبا ب�شكلٍ عام� ،أو في �أوروبا
ال�شرقي ��ة ورو�سيا ،ما عليه الحال ف ��ي �أمريكا ،ما عليه الحال في �أمريكا
الالتيني ��ة ...ف ��ي مختلف �أمم الأر�ض وبلدانها ،هناك هوية لكل �أمة من
الأم ��م ،وكم ��ا قلنا :موروث معين من العقائد ،م ��ن الأفكار ،من العادات،
من التقاليد ،من ال�سلوكيات ،من طريقة معينة ت�سير عليها في حياتها.
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فم ��ا ه ��و موروثن ��ا نح ��ن ك�شع ��بٍ يمن ��ي؟ وم ��ا ه ��ي هويتن ��ا؟ وما هو
انتما�ؤنا الذي نبني عليه م�سيرة حياتنا وطريقة حياتنا؟ هذا الموروث
وه ��ذه الهوي ��ة هو ما ورد في الن�ص النبوي ال�شريف( :الإيمان يمان،
والحكم��ة يمانية) ،هذا ما يجب �أن نعي ��ه� ،أن نفهمه� ،أن نعي دالالته
نر�سخ ��ه ف ��ي واق ��ع حياتن ��ا؛ حت ��ى نبن ��ي م�سي ��رة حياتن ��ا
الوا�سع ��ة ،و�أن ِّ
عل ��ى �أ�سا�سه ،م�سي ��رة حياتنا في كل المج ��االت؛ لأن الهوية ،واالنتماء،
والم ��وروث الفك ��ري وال�سلوك ��ي والأخالق ��ي ،ه ��و يمت ��د ف ��ي �أث ��ره وفي
طابعه �إلى واقع الحياة في كل مجاالتها ،في كل �أنحائها.
على مدى األجيال الماضية امتاز شعبنا بهويته
اإليمانية

على مدى الأجيال الما�ضية كان �شعبنا اليمني الم�سلم العزيز يمتاز
بهذه الميزة :كان للإيمان �أثره المبا�شر في الروحية ،في الأخالق ،في
المواق ��ف ،في العمل ،في ال�سلوكيات ،ف ��ي العادات ،في التقاليد ،ح�ضر
ه ��ذا الإيم ��ان و ُترجِ م في الواق ��ع العملي لآبائن ��ا و�أجدادنا الكرام جي ً
ال
بعد جيل �إلى عهد ر�سول اهلل � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله  -وعلى نح ٍو
متر�س � ٍ�خ ومتميز ،ولأنه متميز �أتى ه ��ذا الن�ص المع ِّبر عن هذا التميز:
(الإيمان يمان).
هذه العبارة عبارة عظيمة ،عبارة كبيرة ،عبارة مهمة ،عبارة جليلة؛
لأنه لو قال مث ً
�شعب م�ؤمن) لم تكن هذه العبارة
ال( :ال�شعب اليماني ٌ
لت�صل في عمقها وداللتها �إلى م�ستوى عبارة( :الإيمان يمان) ،وك�أ َّن
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هذا ال�شعب منب ٌع يتدفق منه الإيمان ،وك�أ َّن هذا ال�شعب بيئ ٌة ينبت فيها
الإيمان ،ينمو فيها الإيمان.
وه ��ذا �ش � ٌ
�رف كبي ��ر؛ لأن الإيم ��ان ه ��و االنتم ��اء الراق ��ي والعظي ��م
للب�شري ��ة ال ��ذي يم ِّثل �صل ًة بينها وبين اهلل �سبحانه وتعالى ،وهو �أعظم
�ش ��رف بي ��ن كل االنتم ��اءات ،بي ��ن كل الموروثات في المجتم ��ع الب�شري
م ��ن الع ��ادات ،والتقاليد ،والعقائ ��د ،والأخالق ،االنتم ��اء :هو �صلة بين
الإن�سان وبين اهلل �سبحانه وتعالى ،وهو ٌ
�شرف عظيم ،ويترتب عليه في
الدنيا والآخرة النتائج العظيمة والمهمة.
نماذج يتبين من خاللها عظمة اإليمان

�إ َّن اهلل  -ج� � َّل �ش�أن ��ه  -ف ��ي كتاب ��ه المب ��ارك في �س ��ورة ال�صافات ،وهو
يتح ��دث عن بع� ��ض من �أنبيائه العظم ��اء والكرام ،عن نبي ��ه نوح (عليه
ال�س�ل�ام) ونب ��ي اهلل ن ��وح ه ��و م ��ن عظم ��اء الأنبياء ،م ��ن �س ��ادة الأنبياء،
م ��ن �أول ��ي الع ��زم م ��ن الر�س ��ل ،ويتحدث ع ��ن نبي ��ه �إبراهي ��م ،ونبي اهلل
�إبراهي ��م ه ��و ال ��ذي ن ��ال و�سام� �اً عظيم� �اً بق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى:
َ خَّ َ َ هَّ ُ ْ َ َ َ
}وات��ذ الل إِبراهِيم خلِيل{ [النس�اء :من اآلي�ة ]125به ��ذه المنزلة ،هذه
المرتب ��ة العالي ��ة في عالقته ب ��اهلل ومنزلته عن ��د اهلل �سبحانه وتعالى،
َ خَّ َ َ هَّ ُ ْ َ َ َ
}واتذ الل إِبراهِيم خلِيل{

ث ��م عن نبي ��ه �إبراهيم ،ونبيه ومو�سى ...وعدد م ��ن �أنبيائه ،فتحدث
في �سورة( :ال�صافات) عن هذه المجموعة من الأنبياء العظماء الكرام،
وتح ��دث ع ��ن بع�ض ما كان ��وا عليه ،ع ��ن معالم بارزة :ف ��ي حياتهم ،في
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عالقته ��م باهلل �سبحان ��ه وتعالى ،في روحيتهم ،ف ��ي �أخالقهم ،وتحدث
�أي�ض� �اً عن :رعاي ��ة اهلل العظيمة لهم ،عن رحمة اهلل بهم ،عن ت�أييد اهلل
لهم ،عن عون اهلل لهم ،ثم كان يع ِّمد هذا كله  -فيما كانوا عليه ،وفيما
�أواله ��م اهلل ب ��ه من نعمته ومن رحمت ��ه  -بعبارة مهم ��ة (ت�أ َّملوها معي
َّ
َ
جي ��داً ،ر ِّك ��زوا على هذه العبارة) يقول عن نوح م ��اذا؟ }إِن ُه م ِْن ع َِبادِنا
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ني{ [الصافات :اآلية.]81
ِ
يق ��ول ع ��ن خليل ��ه ونبيه �إبراهي ��م (علي ��ه ال�سالم) ماذا؟ ف ��ي نهاية
المط ��اف يخت ��م كل م ��ا �أواله ب ��ه من رعاي ��ة ،من نعمة ،م ��ن رحمة ،من
ف�ض ��ل ،وم ��ا كان علي ��ه هو من روحي ��ة ،من عطاء ،م ��ن ت�سليم لأمر اهلل
لدرج ��ة ا�ستع ��داده �أن يذبح ابن ��ه �إ�سماعيل �إذا �أتى االم ��ر الإلهي بذلك،
يختم ذلك بختام مهم} :إنَّ ُه م ِْن ع َِبادِنَا ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ني{ [الصافات :اآلية.]111
ِ
ٍ
ِ
يق ��ول كذلك ف ��ي حديثه عن مو�سى وهارون ،وت�أييده لهما بالن�صر
ف ��ي مواجه ��ة طاغوت م ��ن �أكب ��ر و�أ�سو�أ طواغي ��ت الأر�ض ،ه ��و فرعون:
}إ َّن ُه َما م ِْن ع َِبادِنَا ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ني{ [الصافات :اآلية.]122
ِ
ِ
ماذا يعني هذا؟

ه ��ذا يب ِّي ��ن لنا �ش ��رف الإيمان ،ومنزلت ��ه العالية ،مهما بل ��غ الإن�سان
في مراتب العالقة مع اهلل �سبحانه وتعالى ،فال يزال ال�سمو واالرتقاء
ف ��ي درج ��ات الإيمان ،وفي �سل ��م الكمال الإيماني ،ال ي ��زال مفتوحاً نحو
الأعل ��ى ،نح ��و الأعل ��ى ،يعني :قد هو نب ��ي (نبي بكله) وه ��ذا النبي على
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درج ��ة عالي ��ة في عالقت ��ه باهلل ،ف ��ي �إيمانه ،ف ��ي تحركه وف ��ق التعاليم
الإلهية ،في التزامه بها .مع ذلك يقول في نهاية المطاف مثنياً عليه:
}إنَّ ُه م ِْن ع َِبادِنَا ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ني{ هذا يدل على �شرف الإيمان ،و�سلم كمال
ِ
ِ
الإيمان الذي يمكن �أن يرتقي فيه الإن�سان درجات عالية.
الوعود اإللهية العظيمة ارتبطت باإليمان

عندم ��ا نع ��ود �إلى الق ��ر�آن الكريم نجد �أ َّن كثيراً م ��ن الوعود الإلهية
العظيم ��ة ارتبط ��ت بالإيم ��ان ،الوع ��د ال�شام ��ل ال ��ذي يجمع ف ��ي ثناياه
َْ ََْ َ
كل الخي ��ر وكل الف ��وز ،عندم ��ا ق ��ال اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى} :قد أفلح
ُْ ْ ُ َ
��ون{ [املؤمنون :اآلي�ة ]1الفالح :عن � ٌ
�وان وا�سع يجمع ف ��ي ثناياه كل
المؤمِن
الخي ��ر الذي يمكن �أن ي�سعى الإن�س ��ان للو�صول �إليه ،كل الفوز ،النجاح
الحقيق ��ي ،الو�صول �إلى مبتغى الإن�سان م ��ن الخيرات وال�سعادة يدخل
َ ََْ ْ ْ
في عنوان الفالح ،اهلل  -ج َّل �ش�أنه  -يقول} :ق ْد أفل َح ال ُمؤم ُِنون{.
الوع ��د بالن�صر ،اهلل  -ج� � َّل �ش�أنه  -يقدِّم وعداً بالن�صر ،وعداً م�ؤ َّكداً
ص ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ب�صيغ ٍة عجيبة ،فيقول ج َّل �ش�أنهَ :
}و اَك َن َح ًّقا َعلَ ْي َنا نَ رْ ُ
ني{
ِ
ص ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
[الروم :من اآليةَ ،]47
}و اَك َن َح ًّقا َعلَ ْي َنا نَ رْ ُ
ني{ ،هذا وعد عجيب،
ِ
ب�صيغ ��ة عجيب ��ة ،فيها ت�أكيد عجيب ،يجعل الإن�سان يثق ثقة مطلقة �أ َّن
الإيمان �صلة عظيمة باهلل يترتب عليها الن�صر.
�أي�ضاً في �آي ٍة �أخرى يقول اهلل ج َّل �ش�أنه} :إ َّن هَّ َ
الل يُ َداف ُِع َعن ذَّال َ
ِين
ِ
ِ
َ
آم ُن��وا{ [احلج :م�ن اآلية ،]38رعاي ��ة عجيبة يحظى بها عب ��اد اهلل الم�ؤمنون
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ب�إيمانه ��م ،رعاية عجيبة ،يتدخل اهلل �سبحانه وتعالى للدفاع عنهم في
مواجه ��ة كل التحديات والأخطار والأعداء ،ومن كان اهلل �سيدافع عنه
�أل ��ن يك ��ون في �أعظم حماية ،و�أعز موقع ،و�أمن ��ع ح�صن؟ بلى }إ َّن هَّ َ
الل
ِ
ُ َ ُ َ ذَّ َ َ
آم ُنوا{.
يداف ِع ع ِن الِين
ْ

ْ ْ

ُ

َ هَّ
ُ
ولِ َول ِل ُمؤ ِمن َ
}وللِ ِ ال ِع َّزة َول َِرس هِ
ني{ [املنافقون :من اآلية،]8
الوعد بالعزة:
ِ
ع ��ز ٌة من اهلل �سبحانه وتعالى يهبه ��ا لعباده الم�ؤمنين :بما يمنحهم به
م ��ن ن�صر ،وت�أييد ،ويدف ��ع عنهم ،ويم ِّكن لهم ،وي�ؤ ِّيده ��م ،في�ستنقذهم
من حالة الإذالل ،والقهر ،واال�ضطهاد ،واالمتهان ،فيكونون في موقع
العزة والقوة والمنعة.

}و َع َد هَّ ُ
الل ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ي�أتي الوعد �أي�ضاً في القر�آن الكريم بالجنةَ :
ني
ِ
ْ حَ ْ َ أْ َ ْ َ ُ َ
جَ ْ
َ َّ
َ َ
َ ُْ ْ َ
الِي��ن فِيها
ت
��ات
ن
ج
��ات
ِن
والمؤم
��ري مِ��ن تتِها النه��ار خ دِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ ًَّ
َ ْ َ ْ َ ٌ َ هَّ َ ْ رَ ُ َ َ َُ
َ َّ
َ َ
ات عد ٍن و ِرضوان مِن اللِ أكب ذل ِك هو
كن طيِبة يِف جن ِ
َومسا ِ
َْ ْ ُ َْ
ُ
الفوز الع ِظيم{ [التوبة :اآلية ،]72ت�أ َّملوا في هذه الآية المباركة ،وعد ممن

ال يخل ��ف الوع ��د ،م ��ن اهلل �سبحانه وتعال ��ى ،ووع ٌد بماذا؟ به ��ذا النعيم
العظي ��م الأب ��دي ،ال ��ذي ال مثي ��ل ل ��ه وال نهاية ل ��ه� ،أعظم نعي ��م ،و�أرقى
�سعادة ،و�أطيب حياة ،وال نهاية لها في نف�س الوقت.
ْ

ْ

َ َ َ هَّ ُ ُ ْ
َ ُْ َ
ات{ ،ي�أت ��ي هذا الوع ��د مرتبطاً
}وع��د الل المؤ ِمنِ�ين َوالمؤمِن ِ
ُْ ْ َ ُْ ْ َ
ات{
بم ��اذا؟ بهذا العنوان المهم :عنوان الإيمان} :المؤ ِمنِني َوالمؤمِن ِ
جَ ْ
َ َّ
ْ حَ ْ َ أْ َ ْ َ
ُ
ات ت ِري مِن تتِها النهار{ جنات يعي�شون فيها في م�ستقبلهم
}جن ٍ
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الأب ��دي والدائ ��م في الآخرة ،ه ��ذه الدنيا حياة م�ؤقتة ،حي ��اة لها نهاية،
الإن�س ��ان يول ��د فيها وله �أجل ��ه المر�سوم� ،أجله المح ��دد� ،إلى حين ي�صل
�إلى ذلك الأجل تنتهي هذه الحياةَّ ،
لكن ذلك الم�ستقبل الأبدي والدائم
حَ
جَ
ْ
َ َّ
ْ َ
ات ت ِري م ِْن تتِها
والعظي ��م الذي ال نهاية ل ��ه ،فيه �أرقى نعيم} :جن ٍ
أْ َ ْ َ
ُ
النه��ار{ ب ��كل م ��ا �أع� �دَّه اهلل ف ��ي تل ��ك الجن ��ات :م ��ن الم�أك ��والت ،من
الم�شروب ��ات ،م ��ن الفواكه ،من المطاعم ،م ��ن الق�صور� ،أتى قوله تعالى
ً
َ
َ َ َ َ
ك َن َط ّيِ َبة{ م�ساكن في الجنة.
ال
�أي�ضاً بعد قوله} :خ دِ
ِين فِيها َومسا ِ
لي� ��س هن ��اك ف ��ي الدني ��ا ف ��ي كل م�ساكن الدني ��ا ،عندم ��ا ت�أتي مث ً
ال
لتت�أم ��ل ف ��ي ناطحات ال�سحاب ،ف ��ي ق�صور الملوك والأم ��راء والأثرياء
الكب ��ار ف ��ي ه ��ذه الدنيا ،كيفم ��ا كانت ق�صوره ��م ،كيفما كان ��ت ناطحات
ال�سحاب التي يمتلكونها ،كيفما كانت الفيالت والمباني التي يقطنون
فيها ،ال �شيء منها ي�ساوي م�سكناً من تلك الم�ساكن التي �أعدَّها اهلل في
الجن ��ة ،ه ��ذا النعيم ،هذا التكريم ،والذي هو �أب ��ديٌ ال ينقطع ،مليارات
ال�سني ��ن ال تعتب ��ر ح�ساباً له؛ لأنه هناك ال زم ��ن يح�سب ،الحياة �أبدية،
َ َّ ً
َ
َ َّ
َ َ َ َ
ات
ال
العن ��وان ه ��و الخل ��ود} ،خ دِ
ك َن طيِب��ة يِف جن ِ
ِين فِيها َومس��ا ِ
َ ْ
��د ٍن{ حيث البقاء الدائم ف ��ي النعيم الدائم ،البق ��اء الدائم الأبدي،
ع
ولك ��ن ف ��ي النعي ��م الدائ ��م المتج ��دد المب ��ارك ال ��ذي ال ينقط ��ع ،و�إنما
يزيدهم اهلل من ف�ضله.
مع كل هذا النعيم المادي :الجنات ،الب�ساتين ،الفواكه ،الم�أكوالت،
الم�شروبات ،الحور العين ،الق�صور�...إلخ.
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م ��ع كل ه ��ذا النعي ��م الم ��ادي ،هن ��اك �أي�ض� �اً م ��ا يجع ��ل له ��ذا النعيم
الم ��ادي اعتب ��اراً مهم� �اً ،وم ��ا ه ��و حت ��ى �أعظم من ه ��ذا النعي ��م المادي:
َ هَّ َ ْ
َ ْ َ ٌ
رَ
ُ
َ
ْ
ان مِ��ن اللِ أكب{ [(�أك َب ُر) ت�أملوا ه ��ذه] ،وبالفعل ر�ضوان
}و ِرضو
اهلل ه ��و �أكب ��ر م ��ن النعيم الم ��ادي ،بل �إنه ال ��ذي يجعل للجن ��ة قيمتها،
ولذل ��ك النعي ��م فيه ��ا قيمت ��ه؛ لأن ��ه نعي ٌم وعط ��ا ٌء من محب ��ة اهلل ،ومن
وبتكريم م ��ن اهلل  -ج َّل
رحم ��ة اهلل ،وم ��ن ف�ض ��ل اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى،
ٍ
ْ
َ ْ َ ٌ َ هَّ َ ْ
ك رَ
ب َذل َِك ُه َو الْ َف ْو ُز ال َعظ ُ
ُ
�ش�أنه} -و ِرضوان مِن اللِ أ
يم{ هو الفوز
ِ
ال ��ذي ال يماثل ��ه ف ��وز ،وال �أعظم من ��ه فوز ،وال يمك ��ن للإن�سان في هذه
نعيم ،و�إلى
الحي ��اة ف ��ي �أيِّ اتج ��اه ،وب�أيِّ عمل ،وب�أيِّ جهد� ،أن ي�ص ��ل �إلى ٍ
ف ��وزٍ ،و�إل ��ى مكا�سب ،و�إل ��ى ربح ،من مثل هذا الف ��وز ،وهذا الربح ،وهذه
المكا�سب العظيمة والمهمة ،كل ذلك يرتبط بماذا؟ بعنوان الإيمان.
حديث القرآن عن اإليمان حديث واسع

ي�أت ��ي ف ��ي الق ��ر�آن الكريم الحدي ��ث الوا�سع ج ��داً عن الإيم ��ان ،على
م�ست ��وى المئ ��ات من الآي ��ات المباركة في الق ��ر�آن الكريم التي تتحدث
ع ��ن الإيمان م ��ن كل الجوانب :عن ف�ضل الإيم ��ان و�شرفه ،وما يترتب
علي ��ه ف ��ي الدنيا ،وما يترتب عليه في الآخ ��رة ،الآيات التي ت�أمر النا�س
وتدعوهم �إلى الإيمان؛ لأن به نجاتهم ،وبه فالحهم ،وفيه الخير لهم
ف ��ي الدني ��ا وفي الآخرة �أي�ض� �اً ،وهو الذي يرتق ��ي بالإن�سان لتتحقق له
�إن�سانيت ��ه الكامل ��ة ،بدون الإيمان ينحط الإن�س ��ان :ينحط في روحيته،
ينح ��ط ف ��ي �أخالقه ،ينحط ف ��ي �سلوكه ،يتحول في م�سي ��رة حياته �إلى
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حي ��وان ال يختل ��ف ع ��ن �سائ ��ر الحيوان ��ات � ،اَّإل �أن ��ه ق ��د يكون ه ��و الأ�سو�أ
مقارن� � ًة بم ��ا منحه اهلل م ��ن كماالت وم�ؤه�ل�ات ،وما �أعط ��اه من فر�ص
لالرتقاء والكمال ،فخ�سر كل ذلك؛ فيكون الحال كما في بع�ض الآيات
ُ َ َ اَ أْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ
المباركة} :أولئِك كلنعا ِم بل هم أضل{ [األعراف :من اآلية.]179
الإيم ��ان ل ��ه �أثره العظيم على الإن�س ��ان في روحيته ،في زكاء نف�سه،
في �أخالقه ،في �أهدافه ،في اهتماماته ،في فهمه للحياة؛ وبالتالي في
م�سيرت ��ه العملية ف ��ي هذه الحياة ،وهذا الذي يري ��ده اهلل لنا بانتمائنا
للإيمان ،ولذلك يعتبر هذا االنتماء :انتماء م�س�ؤولية.

َ ْ ُ
ْ َ
}واذك ُروا ن ِع َمة
واهلل يذ ِّكرنا بهذا عندما يقول في كتابه المبارك:
َ
َ َ ذَّ
ََ ُ
هَّ َ َ ْ ُ
َْ
ْ ُُْ َ َْ
اللِ عليك ْم َومِيثاق ُه الِي َواثقك ْم ب ِ ِه إِذ قلت ْم س�� ِمعنا َوأ َطعنا{

[املائ�دة :م�ن اآلية ]7هذا االنتم ��اء نبني عليه  -كما قلن ��ا  -م�سيرة حياتنا في
واقعن ��ا العملي ،في التزاماتنا العملية ،في �سلوكياتنا ،في مواقفنا ،في
�أعمالنا ،في ت�صرفاتنا ،في عالقاتنا ،في مواقفنا ،وهذا مه ٌم جداً.
عندم ��ا نت�أمل في القر�آن الكري ��م نجد معظم التوجيهات التي ت�أتي
من اهلل ،و�أيُّ توجيهات �أعظم من توجيهات و�أوامر وتعليمات م�صدرها
َمنْ ؟ م�صدرها اهلل �سبحانه وتعالى.
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اآلخرون يحافظون على هوياتهم بالرغم من أن
فيها خرافات

ق ��د تج ��د ال�صيني مث ً
ال ،وال�صي ��ن �أمة كبيرة من الأم ��م� ،أكثر من
ملي ��ار �إن�س ��ان ،وفي بع� ��ض الإح�صائيات �أكثر من ملي ��ار ون�صف ،ن�سبة
الم�سلمي ��ن بينه ��م ن�سب ��ة �ضئيل ��ة ،مح ��دودة ،قليل ��ة ،وم�ضطه ��دون
(الم�سلم ��ون بينه ��م يعي�ش ��ون حال ��ة اال�ضطه ��اد ،والظل ��م ،والعن ��اء
ال�شدي ��د) قد تجد �أولئك الوثنيين في ال�صين مث ً
ال� ،أو تجد �أمثالهم
ف ��ي الهن ��د� ،أو �أمثاله ��م ف ��ي الياب ��ان� ...أو تجد ف ��ي بقية �أم ��م الأر�ض
م ��ن يحر� ��ص على �أن يط ِّبق تعليمات معينة ف ��ي حياته ،وهي تعليمات
�شاقة ،وتعليمات �صعب ��ة ،وتعليمات م�ؤ�سفة و�سيئة وم�أ�ساوية وكارثية
ف ��ي الحي ��اة ،ال ت�صل ��ح به ��ا الحي ��اة ،يطبقه ��ا ب�ش ��كلٍ التزام � ٍ�ي عجيب،
ب�ش ��كلٍ حرفي في م�ست ��وى االلتزام ،ويهتم ويجد في االلتزام بها �أ�شد
االلتزام.
وهي تعليمات لي�س م�صدرها اهلل ،توجيهات لي�س م�صدرها اهلل ،قد
يك ��ون م�صدره ��ا �شخ�ص معي ��ن :جاهل ،طاغوت م ��ن طواغيت الأر�ض،
ق ��د يك ��ون جب ��اراً ،قد يكون جاه�ل ً�ا ،قد يك ��ون متفل�سفاً� ،إنم ��ا هي ر�ؤية
وفك ��رة  -حت ��ى  -خاطئ ��ة انطلق ��ت م ��ن جانب ��ه ،لكنه ��ا �أ�صبح ��ت �ضمن
موروثهم� ،ضمن هويتهم ،في ح�سابات انتماءاتهم ،ف�أ�صبحوا يلتزمون
به ��ا ،ويط ِّبقونه ��ا ،و�أ�صبح ��ت حا�ض ��ر ًة ف ��ي حياته ��م في موق ��ع االلتزام
الدقيق.
13

هويتنا هي تعليمات مصدرها هو اهلل

�أ َّم ��ا نح ��ن ففي ح�ضن الإيم ��ان ،في ج ��و الإيمان ،في بيئ ��ة الإيمان،
ف ��ي واقع االنتم ��اء للإيمان ،فنحن نتعامل مع م ��اذا؟ مع تعليمات ،مع
توجيهات م�صدرها َمنْ ؟ اهلل ربنا العظيم ،رب ال�سماوات والأر�ض ،ملك
ال�سم ��اوات والأر� ��ض� ،أحكم الحاكمي ��ن ،الرحمن الرحي ��م ،عالم الغيب
وال�شه ��ادة ،الذي يعلم ال�سر في ال�سم ��اوات والأر�ض ،الذي كل تعليماته
وتوجيهاته و�أوامره من منطلق رحمته.
ف ��ي كل كتاب ��ه الكريم م ��ن �سورة الفاتح ��ة �إلى �س ��ورة النا�س ،يفتتح
ال�س ��ور المبارك ��ة ب�آية عظيمة� ،آي ��ة مهمة ،ما عدا �س ��ورة واحدة من كل
�س ��ور الق ��ر�آن ،ما عدا �سورة واح ��دة ،كل ال�سور في القر�آن الكريم تفتتح
هَّ
ْ
الر مْحَن َّ
اللِ َّ
م
س
الر ِحي ِم{.
ِ
بقوله ج َّل �ش�أنه} :ب ِ
ِ
مْ

}الرحَن َّ
ي�أتي الحديث عن رحمته هنا بماذا؟ َّ
الر ِحي ِم{ ليقول لنا،
ِ
ليهدينا ،ليبين لنا �أ َّن كل تعليماته ،وتوجيهاته ،و�أوامره ،وما �شرعه لنا،
وم ��ا قدَّمه لنا هو م ��ن منطلق رحمته بنا ،الرحم ��ة العظيمة الوا�سعة؛
لأن ��ه �أرح ��م الراحمي ��ن ،لي�س ��ت حت ��ى رحم ��ة عادي ��ة� ،أو رحم ��ة ب�سيطة.
}الر مْحَن َّ
َّ
الر ِحي ِم{ رحمته و�سعت كل �شيء ،هو �أرحم الراحمين� ،أرحم
ِ
بك من كل من يمكن �أن يرحموك� ،أفال نثق بتوجيهاته؟!
نج ��د معظ ��م تل ��ك التوجيه ��ات يت�صدرها ن ��داء ،ماذا يق ��ول في هذا
َ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ
الن ��داء؟ }يا أيها الِي��ن آمنوا{ هكذا يخاطبن ��ا ،هك ��ذا ينادينا} :يا
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َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ
أيها الِين آمنوا{ في�صدِّر معظم توجيهاته في كتابه الكريم ،معظم

�آياته التي يخاطبنا بها في كتابه الكريم بهذا النداء المبارك؛ ليذ ِّكرنا
بماذا؟ بهذه الهوية ،وبهذا االنتماء.
�إن ��ه ينادينا باعتبار انتمائنا للإيمان؛ لأن الإيمان �صل ٌة بيننا وبينه،
ٌ
ميثاق بيننا وبين ربن ��ا �سبحانه وتعالى على
لأن االنتم ��اء الإيمان ��ي هو
�ول في والي ��ة اهلل ورحمت ��ه الوا�سع ��ة هَّ ُ
ال�سم ��ع والطاع ��ة ،لأن ��ه دخ � ٌ
}الل
ذَّ
َ َ ُ خُ ْ ُ ُ
َ ُّ ذَّ َ َ
آم ُنوا{ هكذا يق ��ول :هَّ ُ
}الل َو ُّ
ِين آمنوا ي ِرجه ْم م َِن
ل ال
و يِل الِي��ن
يِ
ىَ
ُّ
الظ ُل َمات إل ُّ
ور{ [البقرة :من اآلي�ة ٌ ]257
دخول في رعايته الوا�سعة ،في
انل
ِ
ِ
ِ
واليت ��ه ورحمت ��ه الت ��ي و�سع ��ت كل �ش ��يء ,ما �أحران ��ا وما �أوالن ��ا �أن نهتم
بتنفيذ توجيهاته وتعليماته.
أليس األولى بنا أن نحافظ على هويتنا
اإليمانية؟

�إذا كن ��ا ن ��رى الآخري ��ن من �أمم الأر� ��ض ،من �شعوبه ��ا ،يهتمون بالغ
االهتم ��ام بتعليم ��ات ،بتوجيه ��ات ،بع ��ادات ،بتقالي ��د ورثوه ��ا �أو �أخذوها
بح�س ��ب انتماءاته ��م المختلف ��ة ،ولي� ��س م�صدرها اهلل ،ولكنه ��ا �أ�صبحت
عنده ��م م�س�أل ��ة انتم ��اء وهوية؛ فتم�سكوا به ��ا ،والتزموا به ��ا ،و�ضبطوا
م�سي ��رة حياته ��م عل ��ى �أ�سا�سه ��ا ،وحر�ص ��وا � اَّأل يف ِّرط ��وا بها ،و�سع ��وا �إلى
توريثه ��ا لأجياله ��م جي�ل ً�ا بعد جي ��ل� ،ألي�س ذل ��ك �أولى بنا ف ��ي انتمائنا
للإيم ��ان؟! انتما�ؤن ��ا الإيمان ��ي �ألي� ��س الأولى بن ��ا �أن نحر� ��ص عليه� ،أن
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نحاف ��ظ علي ��ه� ،أن ننطلق م ��ن خالل ��ه� ،أن ن�سعى لتربي ��ة �أجيالنا عليه،
و�أن نو ِّرثه لأجيالنا الالحقة والقادمة؟ هذا هو المفتر�ض.
�إذا كان الآخرون في هويتهم وانتماءاتهم المختلفة ،والتي ال �صلة
لها باهلل �سبحانه وتعالى ،يحافظون عليها ،يحمونها من كل الم�ؤثرات,
ف ��ي ال�صي ��ن عمل ��وا لهم نظام� �اً خا�ص� �اً بمواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي،
قال ��وا[ :حت ��ى ال ت�ؤ ِّثر عليهم �أمريكا في هوية �شعبهم ،في ثقافاته ،في
�أفكاره ،في عاداته ،في تقاليده ،في �سلوكياته]؛ لأن لهم نمط حياتهم،
طريقة حياتهم� ،أفكارهم ،ثقافاتهم ،وهم يريدون � اَّأل تت�أثر بالآخرين.
�أفل�سنا الأولى؟! بلى الأولى.
الواقع اإليماني لألمة المؤمنة واقع ًا مترابط ًا

ٌ
حديث وا�سع عن الهوية الإيمانية والتعريف بها،
القر�آن الكريم فيه
ك ��م في الآي ��ات القر�آنية من تو�صيف وتو�ضي ��ح لموا�صفات الم�ؤمنين؛
نكتف ��ي هن ��ا ب�آي ��ة واحدة ،يق ��ول اهلل  -ج َّل �ش�أن ��ه  -في كتاب ��ه المبارك:
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َْ
}والمؤمِن��ون والمؤمِن��ات بعضه��م أو يِل��اء بع ٍض{ �أم ��ة واحدة:
مت�آخي ��ة ،متعاون ��ة ،متظاف ��رة ،متكاتف ��ة الجه ��ود ،متعاون ��ة ،متنا�صرة،
كتل ��ة واح ��دة ،موقف واح ��د ْ،توجه واح ��د؛ للنهو� ��ض بم�س�ؤولية واحدة

ََْ َ َ ْ ْ َ
َْ ُ ُ ْ َْ َ ُ َْ َ ُُ َ َْْ
ُ
وف َوينه ْون ع ِن ال ُمنك ِر
��ر
ع
}بعضه��م أو يِلاء بع ٍض يأمرون بِالم
ِ
ُ
هَ
َ
َ ُ ُ َ َّ َل�اَ َ َ ُ ْ ُ َ َّ اَ َ َ ُ ُ َ
َ
ون هَّ َ
الل َو َر ُس ُ
��ول أولئِك
وي ِقيمون الص� ة ويؤتون الزكة وي ِطيع
َ رَ ْ مَ ُ ُ ُ هَّ ُ َّ هَّ َ َ ٌ َ
ك ٌ
يم{ [التوبة :من اآلية.]71
سيحهم الل إِن الل ع ِز
يز ح ِ
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�آي ��ة تق� �دِّم عناوي ��ن عام ��ة ومتكامل ��ة ،ت�شم ��ل كل الجوان ��ب المهمة
الإيماني ��ة ،تق� �دِّم لنا الواقع الإيماني للأمة الم�ؤمن ��ة :واقعاً مترابطاً،
وتجمعهم
ولي� ��س مف ��ككاً ،وال متبايناً ،ب ��ل ينعمون فيه ب�أخ ��وة الإيمان،
ْ
َ ُ َ
الق�ضي ��ة الواح ��دة ،واله ��م الواح ��د ،والم�س�ؤولي ��ة الواح ��دة }يأم ُرون
بال ْ َم ْع ُ
وف{ وه ��م م ��ن �أهله ،هم �أه ��ل المع ��روف ،وهم م ��ن يلتزمون
��ر ِ
ِ
ب ��ه في واقع حياته ��م ،وهم من ي�أمرون بع�ضهم بع�ض� �اً به ،والمعروف:
عن � ٌ
وجهنا �إليه في خير الدنيا
�وان وا�س ��ع ي�شمل كلما �أمرنا اهلل به ،كلما َّ
ولخير الآخرة.
َ

ْ

َ

َ
ٌ
عنوان وا�سع ي�شمل كل المفا�سد،
}و َي ْن َه ْو َن ع ِن ال ُم ْنك ِر{ والمنكر:
كل الم�س ��اوئ ،كل الرذائ ��ل ،كل المعا�ص ��ي ،وه ��م يعمل ��ون عل ��ى تطهي ��ر
َ ُ ُ َ َّ اَ َ
الصلة{ التي تم ِّثل عب ��اد ًة روحي ًة
�ساحته ��م م ��ن المنكر }وي ِقيم��ون
َُُْ َ
}ويؤتون
عظيم ��ة لتزكي ��ة الإن�س ��ان ،ولتعزي ��ز ال�صل ��ة بين ��ه وبي ��ن اهلل
َّ اَ َ
ال��زكة{ بم ��ا يعنيه م ��ن عطاء ،بم ��ا يعنيه من �إخ ��را ٍج له ��ذا الحق ،من
�إقام ٍة لهذه الفري�ضة ،من التزا ٍم بهذا الركن المهم من �أركان الإ�سالم،
وم ��ا ي ��دل عليه هذا العنوان ف ��ي واقعهم هم� :أنهم لي�س ��وا بخالء� ،أنهم
�أهل عطاء ،و�سخاء ،وكرم ،و�إنفاق ،وبذل.
هَ

َُ ُ َ
ون هَّ َ
الل َو َر ُس ُ
��ول{ لي�شمل ذلك ميزتهم في الطاعة ،وما
}وي ِطيع
�أكث ��ر م ��ا في القر�آن من حديث عن الطاع ��ة؛ لأن الكثير من النا�س كم
ي�سمعون من �آيات القر�آن الكريم ،من تعليمات اهلل ،من توجيهاته ،من
�أم ��ره ونهي ��هَّ ،
ولكن المعي ��ار المهم هو :الطاعة ،ه ��و :االلتزام العملي.
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�أ َّم ��ا �أن يك ��ون الإن�سان منتمياً ،ثم بح�سب مزاجه ال�شخ�صي ،وبما تهواه
نف�سه ،قد يلتزم ببع�ض الأ�شياء والبع�ض الآخر ال يريد االلتزام به .ال،
الطاعة هي المعيار المهم.
ُ َ

مَ

َ َ رَ ْ ُ
ح ُه ُم هَّ ُ
}أولئِك سي
الل{ ،ورحمة اهلل وا�سعة ،رحمة اهلل في الدنيا
يدخل تحتها الكثير الكثير من رعايته الوا�سعة ،من عونه ،من ف�ضله،
م ��ن توفيق ��ه ،م ��ن الخير الوا�س ��ع ،وفي الآخ ��رة �أي�ضاً الجن ��ة ،التي هي
َّ هَّ َ َ ٌ َ
ك ٌ
يم{.
م�ستقر رحمة اهلل ور�ضوانه الأكبر }إِن الل ع ِز
يز ح ِ
اهلل يختبر عباده في انتمائهم اإليماني

لن ��درك �أ َّن اهلل يختب ��ر عب ��اده ف ��ي انتمائه ��م الإيمان ��ي ،ه ��و  -ج� � َّل
َ َّ ُ َ ْ ُ رْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ ُ اَ
َ َ
تكوا أن يقولوا آمنا َوه ْم ل
�ش�أنه  -القائل} :أح ِس��ب انلاس أن ي
َُُْ َ
ون{ [العنكبوت :اآلي�ة ]2الإن�سان ُيفتنُ ،يختبر ف ��ي انتمائه الإيماني،
يفتن
َ َ َ َّ ُ َْ
هل هو انتما ٌء �صادق؟ هل فيه التزام عملي �أم ال؟ }أح ِسب انلاس أن
ُ رْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ اَ ُ ْ َ ُ َ
ون{ ت�أتي االختبارات المتنوعة:
يتكوا أن يقولوا آمنا وهم ل يفتن
االختب ��ارات في المواقف ،االختبارات في االلتزام العملي �أمام الحالل
والح ��رام ،االختب ��ار ال ��ذي يدخل �إلى واق ��ع حياة الإن�سان ف ��ي كثي ٍر من
�أم ��وره ،هل �سيلتزم بتوجيه ��ات اهلل �سبحانه وتعالى؟ �أم �سيت�صرف وفق
هوى نف�سه؟
َ

َ

ذَّ

َ

َ َ ْ
ِين م ْ
��د ف َت َّنا ال َ
}ولق
ِ��ن ق ْبلِ ِه ْم{[العنكبوت :م�ن اآلية� ]3س َّن� � ٌة من �سنن
يَ
ذَّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ
اهلل ف ��ي كل الأم ��م الما�ضي ��ة }فل َي ْعل َم َّن هَّ ُ
ِين صدقوا َولَعل َم َّن
الل ال
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ْ اَ

الكذِب َ
ني{ [العنكبوت :من اآلية]3؛ لأن اهلل ال يقبل بمجرد االنتماء والكالم
ِ
الف ��ارغ ،ال ب� � َّد من ال�صدق م ��ع اهلل �سبحانه وتعالى� ،صدق االنتماء هو:
نر�سخه في واقعنا.
بااللتزام العملي ،وهذا ما يجب �أن ن�سعى �إليه ،و�أن ِّ
ما معنى اإليمان؟

الإيم ��ان م ��ا هو؟ هل هو عبارة عن منتج محل ��ي ن�صدره في اليمن؟
ون�صدره �إلى بقية العالم مثلما يطلق على الحليب حليب يماني �أو منتج
�آخر؟ ال .هل هو عبارة عما في بلدنا من �أ�شكال مادية ،جبال� ،أو �أ�شجار،
�أو �شيئا متج�سدًا ب�شكل ماديٍّ  ،ال .الإيمان مبادئ ،الإيمان قيم ،الإيمان
�أخ�ل�اق ،الإيم ��ان مفاهي ��م ،تنزل �إلى واق ��ع الحياة ،تبن ��ى عليها الحياة،
الإيم ��ان مواق ��ف  ،فالإيم ��ان منظوم ��ة متكامل ��ة م ��ن المب ��ادئ والقيم،
والأخ�ل�اق وال�سلوكي ��ات ،والأعم ��ال والمواقف ،وم�سار حي ��اة ،وم�شروع
حي ��اة ،وبالتالي نحن معني ��ون �إلى �أن نرتبط دائما فيما نحن عليه من
عقائد ،من مواقف ،من �سلوكيات ،من �أعمال في نمط حياتنا ،في �شكل
حياتنا ،في واقع حياتنا� ،أن ننطلق بنا ًء على هذه الهوية ،بنا ًء على هذا
االنتم ��اء ،و�أن نح�س ��ب ح�ساب ��ه في كل �ش ��يء ،و�أن ننطلق من خالله في
كل �ش ��يء ،في �سلوكياتنا في �أعمالن ��ا ،في ت�صرفاتنا ،في اتجاهاتنا ،في
مواقفنا ،في �أعمالنا� ،أن ننطلق منطلقا �إيمانيا.
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مبادئ الهوية اإليمانية

 -1التحرر من العبودية للطاغوت:
�أول ه ��ذه المب ��ادئ التي يقوم عليها الإيم ��ان وهو مبد�أ عظيم ومهم
ومقد� ��س ،ه ��ذا المبد�أ هو :مبد�أ التحرر م ��ن العبودية للطاغوت ،ومن
العبودي ��ة لغير اهلل �سبحانه وتعالى ،وهذا مبد�أ رئي�سي جداً؛ لأن الذي
يه ��دف �إليه �أعدا�ؤن ��ا �سواء الأمريكي ��ون �أو الإ�سرائيليون� ،أو عمال�ؤهم،
ه ��م يهدف ��ون �إل ��ى ال�سيطرة علينا عل ��ى نحو اال�ستعب ��اد ،ي�سيطر عليك
تمام� �اً ،ال يبق ��ى ل ��ك ال ق ��رار ،وال ر�ؤي ��ة ،وال مب ��د�أ ،علي ��ك �أن تعمل في
ه ��ذه الحي ��اة الذي يري ��ده ،وهكذا يج ��ردك من كل حال ��ة العبودية هلل،
ف�ل�ا يبق ��ى توجهك في هذه الحياة انطالقا م ��ن �إيمانك باهلل �سبحانه
وتعالى.
فه ��ذه الحالة من ال�سيطرة واال�ستعباد هي تتنافى مع الإيمان باهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى ،الإيم ��ان باهلل يعتمد عل ��ى هذا المب ��د�أ العظيم الذي
يحررك من كل �أ�شكال العبودية ،واهلل �سبحانه وتعالى ك ّرم هذا الإن�سان
ل ��م ُي ��ر ْد له �أن يك ��ون عبداً لأحد لي �أح ��د �إال هلل ،لأنه هذه هي الحقيقة
ولي نعمتك
اهلل هو الذي خلقك هو الذي فطرك هو الذي �أوجدك هو ّْ
ف ��ي كل م ��ا �أنعم به والمالك الح�صري لك ،ل�ستَ ملكاً لأي �أحد في هذا
الوجود �إال هلل ،المالك الح�صري لك ،ف�أنت ل�ست ملكاً لأي �أحد في هذا
الك ��ون ،ولذلك اهلل �سبحانه وتعالى ك� � ّرم هذا الإن�سان ولم يجعله عبداً
حتى للمالئكة وحتى للأنبياء ولأي طرف في هذه الدنيا.
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}وال َيأْ ُم َر ُكمْ
ونج ��د �أن اهلل �سبحان ��ه وتعالى قال في كتاب ��ه الكريم َ
َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
أن تت ِخذوا المالئِكة وانلبِيِ�ين أربابا أيأمركم بِالكف ِر بعد إِذ
َُْ ْ ُ ْ ُ َ
أنتم مس��لِمون{[آل عم�ران ]81:المالئكة الكائن ��ات المقد�سة والعظيمة

تل ��ك المالئك ��ة ف ��ي عظمتها و�سموه ��ا وطبيع ��ة دورها ،الأنبي ��اء كذلك
وه ��م �صف ��وة الب�شر وخيرة الب�ش ��ر و�أزكى الب�ش ��ر و�أعظم الب�ش ��ر و�أرقى
الب�شر لي�س المطلوب �أن نتخذهم �أرباباً وال �أن نكون عبيداً لهم وال �أن
يكونوا هم المعنيين بالتحكم فينا في هذه الحياة وال�سيطرة علينا في
ه ��ذه الحي ��اة وف ��ق مايريدونه هم ،هم من عندهم ه ��م  ،ال ،ولم يريدوا
ذلك هم �أ�سا�ساً وال يبتغون ذلك وال يطلبون ذلك وال ي�سعون لذلك.

 -2القيمة اإلنسانية والقيمة األخالقية:
مب ��د�أ �آخر من المبادئ الرئي�سية الإيمانية ،وهو مبد�أ عظيم ومبد�أ
مه ��م ه ��و القيمة الإن�سانية والقيمة الأخالقية ،من �أهم ما في الإيمان
�أن يجعل ��ك �إن�سان� �اً ال تعي� ��ش حال ��ة اال�ستهتار بهذه الحي ��اة فال تمتلك
تف�سي ��راً لهذا الوجود �إال تف�سيراً مادياً ،وترى هذا الإن�سان ووجود هذا
الإن�سان وحياة هذا الإن�سان كما هو حال �أي حيوان �آخر.
ه ��ذا التف�سي ��ر موج ��ود عند الكثي ��ر من الأط ��راف ،من ال ��دول ،من
ال�شع ��وب ،م ��ن الثقاف ��ات �أنه ��ا ال تمتل ��ك �إال التف�سي ��ر الم ��ادي للوج ��ود
الب�ش ��ري ف�ل�ا يختلف وجود ه ��ذا الإن�سان عن وجود َج َم ��ل مث ً
ال �أو ثور
�أو عن ��ز �أو ق ��رد �أو �أي حي ��وان �آخ ��ر ،كائن موجود الهدف م ��ن وجوده �أن
ي� ��أكل ليعي�ش ويعي� ��ش لي�أكل ،ي�أكل ،ي�شرب ،يت ��زاوج ،يعي�ش في ظل هذا
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الج ��و يعن ��ي كل االهتمام ��ات تتف ��رع عن ه ��ذا ،ال يوجد �شيء �آخ ��ر �أبداً،
ولي�س له �أي قيمة وال لوجوده �أي قيمة وال �أي هدف �سا ٍم وال كرامة ،ال،
ف ��ي الإيم ��ان ،في المبادئ الإيمانية الحق ��ة التي هي حق تف�سر الوجود
الإن�سان ��ي ه ��ذا بوجود م�س�ؤول� ،أتى ليتحم ��ل م�س�ؤولية في هذه الحياة
وله كرامة وله قيمة ،اهلل �سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم:
َ
َََ ْ َ َْ َ
}ولقد ك َّرمنا ب يِن آد َم{.

القيمة الإن�سانية قيمة عظيمة في الإ�سالم ،هذا الإن�سان �إذا لم يكن
م�ستع ��داً �أن يحترم دوره وم�س�ؤوليت ��ه و�أن يتفاعل �إيجابياً مع تكريم اهلل
ل ��ه فه ��و يهين نف�سه وي�سقط نف�سه ويدن�س نف�س ��ه وي�سقط اعتباره ،لكن
�إذا ه ��و تفاعل مع �إن�سانيته بكل م ��ا تعنيه هذه الإن�سانية بكل خ�صائ�صها
وفطرته ��ا ودوره ��ا ووجودها العظيم والمقد�س والم�س� ��ؤول والمهم وفق
التعليمات الإلهية �سما ب�أعظم وب�أ�شرف وب�أعلى من الم�ستوى االعتيادي.

 -3الوعي والبصيرة:
واح ��د م ��ن المب ��ادئ المهمة والأ�س� ��س والركائز المتين ��ة في الهوية
الإيمانية واالنتماء الإيماني هو :الوعي والب�صيرة ،و�أن يكون الإن�سان
م�ستني ��راً بن ��ور اهلل� ،إن�سان� �اً ذكي� �اً� ،إن�سان� �اً واعي� �اً� ،إن�سان� �اً ال يعي�ش حالة
ال�سذاج ��ة ف ��ي هذه الحياة فيخدع بكل ب�ساطة من قوى الطاغوت التي
تعتمد على الخداع والت�ضليل ك�أ�سلوب رئي�سي في ال�سيطرة على �أفكار
النا�س ومفاهيمهم.
الي ��وم هن ��اك م ��ا ُيع ��رف ب�صناع ��ة ال ��ر�أي الع ��ام ،هن ��اك الي ��وم �سع ��ي
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لال�ستح ��واذ عل ��ى المفاهي ��م ،ولل�سيط ��رة عل ��ى الأفكار بل عل ��ى عملية
التفكي ��ر نف�سها وتوجيهها والتحكم بها وفق م�سارات ُتر�سم اليوم ،هذه
حال ��ة خطيرة جداً ،فالحالة الإيمانية تمثل منعة وح�صانة وتغلق عند
الإن�س ��ان ه ��ذه الثغرة فال يبق ��ى �إن�ساناً �ساذجاً غبي� �اً م�ستحمراً متقب ً
ال
لكل �شيء منخدعاً بقوى الطاغوت.
ال ،عن ��د ُه حالة من الوعي ،م ��ن الت�صميم ،من التقييم ،من التقييم
حتى للواقع الب�شري لي�س مجرد �إن�سان �ساذج و�أحمق وغبي ي�سمع من
كل الب�شر من جاء ك ّلمه و�ضحك عليه ،ويتقبل من �أي طرف.
ال� ،أنت تعرف هويتك من �أنت؟ وما هي ارتباطاتك حتى في ثقافتك
ف ��ي تفكيرك في نظرتك في مفاهيمك؟ لديك قنوات م�أمونة و�سليمة
تت ��زود منه ��ا بقناعات ��ك بعقائدك ب�أف ��كارك بثقافت ��ك بتقييمك ولديك
وع ��ي تج ��اه الأخر من ه ��و هذا الأخر؟ تعرف من ه ��ي قوى الطاغوت؟
ماه ��ي �أهدافها؟ ماهي م�شاريعها؟ م ��ا الذي ت�سعى له؟ ما الذي تريده
منك؟
الحظ ��وا البع� ��ض الي ��وم حين ينظر �إل ��ى �أمريكا  -ب ��كل �سذاجة � -أن
�أمري ��كا تعن ��ي الحرية ،تعني حق ��وق الإن�سان ،تعني الرق ��ي والح�ضارة،
تعن ��ي الديمقراطي ��ة ،هذه نظرة �سذاجة ونظرة ا�ستحمار بكل ما تعنيه
الكلم ��ة ،ال ��ذي يحمل ه ��ذا التفكير هو حمار في تفكي ��ره ولكن لي�س ل ُه
�أذان ك�أذان الحم ��ار يحركه ��ا وذن ��ب كذنب الحمار يحرك ��ه ،ولكنه حمار
ب ��كل م ��ا تعني ��ه الكلمة ف ��ي نظرت ��ه وتفكي ��ره ،غبي ب�ش ��كل رهي ��ب جداً،
والأمريكي ي�سخر منه ويهزئ به.
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الأمريك ��ي ق ��ادم �إل ��ى بقي ��ة العال ��م ال بحري ��ة وال بديمقراطي ��ة وال
بفع ��ل خي ��ر وال ب�إح�س ��ان وال بحق ��وق �إن�س ��ان وال وال ...ق ��ادم لي�ستعم ��ر
بقي ��ة العالم ،لي�ستعمر وي�ستحمر وي�ستغ ��ل وي�ستحوذ وينهب وي�سيطر
ويدو�س الكرامة الإن�سانية وي�سيطر �سيطرة مطلقة.
لن يحفظ لنا وجودنا إال صدق االنتماء

لنع ��ي جي� �دًا �أنن ��ا �أم ��ة لن يحف ��ظ لن ��ا وجودن ��ا � اَّإل �ص ��دق االنتماء،
� اَّإل ه ��ذه الهوي ��ة �إذا ر�سخناه ��ا وعززناها في واقع حياتن ��ا ،وربينا عليها
�أجيالن ��ا جي ً
ال بعد جي ��ل ،نحن في ع�صرٍ ا�سمه :ع�صر العولمة( ،)1نحن
ف ��ي ع�ص ��ر الإنترنت ،في ع�ص ��ر الإعالم ،في ع�صر القن ��وات الف�ضائية،
في ع�صر الغزو الفكري والحرب الناعمة فيه ،والهجمة الثقافية فيه،
والت�أثيرات المتنوعة فيه ،والم�ؤثرات والعوامل ال�سلبية فيه ب�أكثر من
زمن م�ضى.
�أيِّ ٍ
وسائل استهداف هويتنا اإليمانية

الي ��وم عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي يمك ��ن لل�شاب م ��ن �شبابنا
اليمنيي ��ن� ،أو لل�شاب ��ة م ��ن �شاباتنا اليمني ��ات� ،أن ي�أتيه م ��ن ي�ؤ ِّثر عليه،
�س ��وا ًء م ��ن ت�أثر بالآخرين� ،أو من هو منهم� ،أن ت�أتيه عوامل م�ؤثرة من
�أوروب ��ا ،من �ش ��رق الأر�ض ومن غربها ...من مختل ��ف الأقوام والفئات،
هن ��اك ف ��ي عملية الت�أثر بال�شيء الخارج ع ��ن هويتنا ،ما يمكن �أن يكون
 1من تعاريف العوملة :جعل ال�شيء عاملي ًا �أو جعل ال�شيء دولي ًا ،الإنت�شار يف مداه �أو تطبيقه.
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ت�أثراً تلقائياً؛ نتيج ًة للفراغ ،نتيج ًة النعدام المناعة الثقافية ،المناعة
الإيمانية.
�إذا كان �شبابنا ال يمتلكون من الوعي ،وال يحظون بالتربية الالزمة
تر�س ��خ فيهم مكارم الأخ�ل�اق ،وتعزز انتماءه ��م الإيماني ،وعا�شوا
الت ��ي ِّ
حال ��ة الفراغ ،ثم كانوا في حال ��ة تلقي ،وحالة ارتباط وا�سع ،ت�أتيه �إليه
الأ�شي ��اء الم�ؤث ��رة م ��ن هن ��ا وهن ��اك ،ف ��ي �شبك ��ة الإنترنت ،ف ��ي القنوات
الف�ضائي ��ة ،في الغزو الفكري والثقافي عب ��ر المناهج الم�سممة ،وغير
ال�صالح ��ة والنظيف ��ة ...ب ��كل الو�سائ ��ل والأ�ساليب التي ت�أت ��ي من دعاة
ال�ضالل �أي�ضاً ودعاة الباطل ...بمختلف الفئات التي تتحرك على هذه
يمني له هذه الهوية ،وله
الأر� ��ض للت�أثير علين ��ا ك�أم ٍة م�سلمة ،وك�شعبٍ ٍ
هذا االنتماء.
خطورة أن يعيش شبابنا حالة الفراغ

�إذا كان الإن�سان وكان ال�شاب يعي�ش حالة الفراغ؛ يمكن �أن يت�أثر� ،أن
تتب ��دل �أف ��كاره� ،أن ي�ستقبل ثقافات واردة غير �صحيح ��ة� ،أفكار خاطئة،
�أف ��كار �ضال ��ة ،قد يت�أث ��ر بعادات ،قد ي�أتي �إليه ما ي�ؤ ِّث ��ر على زكاء نف�سه،
عل ��ى �سلوكياته ،على �أخالقه ،ب ��ل ي�أتي حتى ما ي�ؤثر حتى على العادات
والتقالي ��د ،م ��ا ي�ؤث ��ر عل ��ى طريق ��ة الإن�سان ف ��ي الحياة ،حت ��ى لت�صمم
لل�شب ��اب وال�شاب ��ات �أنم ��اط معين ��ة م ��ن الحي ��اة ،وم ��ن ال�سل ��وك ،ي�سعى
الأعداء �إلى ج ِّرهم �إلى ذلك النمط� ،إلى تلك الطريقة.
ت�أثي ��رات  -الحظ ��وا  -تمت ��د حت ��ى على ال ��زي ،حتى عل ��ى المالب�س،
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حت ��ى عل ��ى ق�صة ال�شعر ،حتى �إلى �أب�س ��ط التفا�صيل ,يعني :يريدون �أن
ي�ؤ ِّث ��روا عل ��ى الإن�سان من قرنه �إل ��ى قدمه ،في فكره ،ف ��ي نف�سيته ،في
�سلوكه ،في �أعماله ،في مواقفه ،في عالقاته ،في نمط حياته حتى في
زيه ،هناك �شغل كبير.
ِّ
مؤثر بحد ذاته
الواقع القائم في واقع الناس واقع

الواق ��ع القائم في واقع النا�س الي ��وم ،في الواقع الب�شري اليوم ،هو
واق ��ع م�ؤ ِّث ��ر بحد ذات ��ه ،بمج ��رد �أن يكون ال�ش ��اب �أو النا�ش ��ئ �أو الإن�سان
ل ��م يح ��ظ بالمناع ��ة الثقافي ��ة ،والتح�صي ��ن الثقاف ��ي ،والوع ��ي الالزم،
والتربي ��ة الإيماني ��ة الالزمة؛ هو �سيت�أثر تلقائياً ،ما بالك وهناك عمل
َّ
منظ ��م لال�سته ��داف ،يعن ��ي :يمك ��ن �أن يت�أث ��ر تلقائي� �اً حتى ل ��و لم يكن
م�ستهدف� �اً ،بمج ��رد �أن يرى ما هناك من مظاهر ،م ��ن �أمور ،من �أ�شياء
غريب ��ة علي ��ه ،مطبوع ��ة بعناوي ��ن ج َّذاب ��ة ومخادع ��ة ،ومنه ��ا العناوين
الح�ضارية ،ولي�ست هي عناوين �صادقة.
الح�ض ��ارة لي�ست في جوهرها تعبيراً ع ��ن الميوعة ،عن االنفالت
م ��ن االلت ��زام الأخالق ��ي ،عن انت�ش ��ار الف�س ��اد والمنكرات ،ع ��ن انت�شار
الرذائ ��ل ،ع ��ن انف�ل�ات الإن�س ��ان من ال�ضواب ��ط ،من القي ��م .ال ،لي�ست
ه ��ذه ح�ض ��ارة ،هذه ال تعتبر ح�ضارة �أبداً ،لك ��ن قد يجد هناك عوامل
م�ؤ ِّثرة عليه.
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هناك استهداف لنا بعمل منظم

هن ��اك ا�سته ��داف ،هن ��اك عم ��ل َّ
منظ ��م� ،أع ��داء الأمة الذي ��ن تحدث
القر�آن الكريم عنهم في �آياتٍ كثيرة �أنهم يريدون لنا ال�ضالل ،يريدون
لن ��ا الكفر ،يري ��دون لنا ال�ضياع ،يري ��دون لنا الف�ساد� ،أنه ��م ي�سعون في
ََ
أْ َ ْ َ َ ً
الأر�ض كما قال عنهم:
}وي ْس َع ْو َن يِف الر ِض فسادا{ [املائدة :من اآلية،]33
( َي ْ�س َع� � ْو َن) :يعمل ��ون لن�ش ��ر الف�س ��اد ف ��ي الأر� ��ض ،عم ��ل َّ
منظ ��م ،مر َّتب،
بخط ��ط ،بميزانيات ،بو�سائل ،ب�أ�ساليب ،ببرامج ت�صل �إلى حياة النا�س،
ي�سع ��ون لإي�ص ��ال الف�ساد ولو �إلى كل منزل ،ولو �إل ��ى كل �أ�سرة ،ولو �إلى
كل حي ،ولو �إلى كل بلدةَ ( ،ي ْ�س َع ْو َن) ،يعني :يعملون ب�شكلٍ مكثف وعلى
عملي وا�سع لن�شر هذا الف�ساد.
نح ٍو ٍ
األمة التي تبقى لها ثقافتها يبقى لها استقاللها
َ ُ ُ َ َ ْ َ ُّ
ضلوا
يق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعالى عن �أهل الكتاب} :وي ِريدون أن ت ِ
َ
َّ
َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ
الس��بِيل{ [النس�اء :من اآلية} ،]44ودوا لو تكفرون كما كفروا{ [النساء:
ْ ُ ُ َ ً َ ذَّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ
كتاب يردوكم بعد
م�ن اآلي�ة} ،]89إِن ت ِطيعوا ف ِريقا مِن الِين أوتوا ال ِ
َ ُ
ِك ْم اَكف ِر َ
ين{ [آل عم�ران :من اآلية ،]100عملية م�س ��خ ،عملية ت�ضليل،
إِيمان
ِ

عملية �إف�ساد ،لماذا؟ لماذا يحر�ص الأعداء على ذلك؟ لماذا يحر�صون
عل ��ى �أن يردون ��ا بعد �إيمانن ��ا كافرين؟ والذي يخبر به ��ذه الحقيقة هو
اهلل ،لم ��اذا يري ��دون لن ��ا �أن ن�ض ��ل ال�سبي ��ل ،و�أن ن�ضي ��ع ف ��ي كل �ش� ��ؤون
حياتنا؟ لماذا يريدون لنا الم�سخ الثقافي والفكري والأخالقي؟ لماذا
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ي�سع ��ون لتجريدنا من هذه الهوية ،و�إبعادنا عن هذا االنتماء ،والت�أثير
علين ��ا ف ��ي كل �شيء :في �أفكارن ��ا ،وثقافاتنا ،وعالقاتن ��ا ،وواقع حياتنا،
وف ��ي عاداتنا وتقاليدنا؟ لأنهم بذلك ي�ضمنون ال�سيطرة التامة علينا،
ي�ضمنون ال�سيطرة التامة علينا� ،إذا هو لم ي�سيطر على فكرك ،وال على
روح ��ك ،وال عل ��ى ثقافتك ،وال على مواقف ��ك ،وال على �إرادتك ،وال على
وعي ��ك ،فه ��و لن ي�ستطي ��ع �أن ي�سيطر ال على �أر�ض ��ك ،وال على ثروتك،
وال �أن ي�صادر ا�ستقاللك؛ لأنك متما�سك ،متما�سك بثقافتك ،بوعيك،
ب�إرادتك ،بقيمك ،ب�أخالقك.
الأم ��ة هي �أم ��ة عندما تبقى له ��ا ثقافتها ،روحه ��ا� ،أخالقها ،قيمها،
هنا يبقى لنا ا�ستقاللها ،لو فقدت الأمة هذه القيم ،وت�أثرت ب�أعدائها،
و�أعدا�ؤها ي�أتون لها ب�أوبئتهم.

ما الذي يص ِّدر الغرب لنا ؟

الغ ��رب ه ��و ي�صدِّر لنا لي� ��س الح�ضارة ،ي�ص� �دِّر لنا �أوبئت ��ه ،مفا�سده،
رذائله ،ثم ي�سميها ح�ضارة ،هل هو ي�صدِّر لنا القدرات العملية؟ هل هو
ي�ص� �دِّر لن ��ا ما يمكننا �أن نتفوق؟ �أم �أنه م ��ن الحق حتى في العراق وفي
بلدان �أخرى العلماء ليقتلهم؟.
ف ��ي الع ��راق �آالف العلم ��اء ف ��ي مختل ��ف العل ��وم :ف ��ي الفيزي ��اء،
والكيمياء ...ومختل ��ف العلوم الح�ضارية ،عندما دخلت �أمريكا العراق
كان من �أولوياتها مالحقة �أولئك العلماء وقتلهم ،قتل �أولئك العلماء،
م ��ن ل ��م يتم َّكنوا م ��ن ا�ستقطاب ��ه؛ قتلوه ،ه ��م ال يريدون لن ��ا �أن نمتلك
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عنا�صر القوة و�أ�سباب الح�ضارة الحقيقية� ،أن نكون �أمة ت�ص ِّنع ،وتنتج،
قوي وم�ستقل..،
وتبني لها واقع حياتها على � ٍ
أ�سا�س ٍ
ال ،ه ��م يري ��دون �أن ي�ص� �دِّروا �إلين ��ا الرذائ ��ل ،المفا�س ��د ،االخت�ل�اط
والعالق ��ات الفو�ضوي ��ة بي ��ن الرج ��ال والن�س ��اء ،كل الأوبئ ��ة� ،أن ينت�ش ��ر
ف ��ي بلدانن ��ا مر� ��ض الإي ��دز ،وكل المفا�س ��د والأوبئ ��ة والأمرا�ض؛ حتى
نك ��ون �أمة هزيلة ،مائعة ،فا�س ��دة� ،ضائعة ،تفقد كل عنا�صر القوة ،وفي
مقدمته ��ا :الق ��وة المعنوي ��ة ،ق ��وة الإرادة ،ق ��وة الموقف � ،اَّأل نك ��ون �أم ًة
غيورة � ،اَّأل نكون �أمة تمتلك العزة والإح�سا�س بالكرامة.
لو ف�سد الإن�سان لم يعد في نف�سه �أي كرامة ،لو ف�سد الإن�سان وماع،
�أ�صب ��ح �إن�سان� �اً مائع� �اً ،تافه� �اً ،رذي ً
ال ،ي�سع ��ى وراء المنك ��رات والفواح�ش
والرذائ ��ل ،و�أ�صب ��ح �إم ��ا مدمناً عل ��ى الخمر� ،أو مدمناً عل ��ى المخدرات،
ه ��ل يمك ��ن �أن يكون عن�ص ��راً قوياً في �أمته؟ هل يمك ��ن �أن يكون عن�صراً
يمتل ��ك الق ��وة المعنوي ��ة ،والإرادة القوي ��ة ،والغيرة ،والحمي ��ة ،والإباء،
ً ()2
والعزة ،وال�شعور بالكرامة؟ �أم �أنه �سيكون �إن�ساناً تافها؟
***

( )2من كلمة ال�سيد القائد عبد امللك حفظه اهلل بعنوان :الهوية الإميانية.
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الحرب الناعمة وخطرها على هويتنا

نح ��ن معني ��ون �أن نر ِّكز على الحفاظ على �أ�صال ��ة انتمائنا وهويتنا
الإ�سالمي ��ة؛ لأنن ��ا نواجه الي ��وم نوعاً من �أخطر الح ��روب ،ومن �أخطر
�أ�شكال اال�ستهداف ،ذلكم هو :الحرب الناعمة.
الح ��رب الناعم ��ة ،هي :ح ��رب �ضالل� ،ض�ل�ال ي�سته ��دف �إبعادنا عن
هويتن ��ا الديني ��ة ،ع ��ن هويتن ��ا الإ�سالمي ��ة ،ح ��رب بالفك ��ر ،بالثقاف ��ة،
بالمفاهي ��م الظالمي ��ة والباطل ��ة والخاطئ ��ة ،و�سائلها كثي ��رة ،ودعاتها
كثر ،وهي تتحرك ال�ستهدافنا من خالل الكثير والكثير من الو�سائل.
الح ��رب الناعم ��ة ذات �ش ��ق تثقيف ��ي ،وذات �ش ��ق �إف�س ��ادي ،ذات �ش ��ق
ي�سته ��دف فكر الإن�سان ،مفاهيم ��ه ،نظرته ،ثقافته ،وذات �شق ي�ستهدف
زكاء الإن�س ��ان ،وطه ��ره ،وعفاف ��ه ،و�أخالق ��ه ،وقيمه ,ونح ��ن معنيون �أن
نر ِّك ��ز ب�ش ��كلٍ كبي ��ر لأن ن�سع ��ى المتالك الوع ��ي الالزم ال ��ذي يح�صننا
وعي� �اً وثقاف� � ًة تجاه هذا النوع من الحرب ،تج ��اه هذا ال�شكل من �أ�شكال
اال�ستهداف.
التضليل من أخطر وسائل الحرب الناعمة

الح ��رب الناعمة و�سيلة للت�ضليل تحت عناوين مخادعة ،والت�ضليل
ع ��اد ًة م ��ا يت ��م بطرق مخادع ��ة ،وقد ق� �دَّم اهلل لن ��ا در�ساً مهم� �اً كيف هي
الح ��رب الناعم ��ة ف ��ي �أول م�شكلة يواجهه ��ا الإن�سان من ه ��ذا النوع من
الحرب ،وتجاه هذا ال�شكل من �أ�شكال اال�ستهداف ،في �أول حادثة وقعت
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واج ��ه فيه ��ا الإن�سان هذه الح ��رب ،هذا ال�ش ��كل من �أ�ش ��كال اال�ستهداف
م ��ع �أبين ��ا �آدم "علي ��ه ال�سالم" بعد وج ��وده وخلقه ،يق ��ول اهلل "�سبحانه
َ َ َ ْ َ ْ َ ىَ َ
آد َم م ِْن َق ْب ُل َفنَ يِ َ
س
وتعال ��ى" ف ��ي كتابه الكريم} :ولقد ع ِهدن��ا إِل
ىَ
َََ ْ َ َْ
َ
َ َ ْ جَ ْ هَ ُ َ ْ ً
َ
ند ل عزما{[طه :اآلية} ،]115ولقد ع ِهدنا إِل آدم{.
ولم ِ
اهلل "�سبحانه وتعالى" قدَّم في هدايته لآدم التو�صيات والتعليمات
الالزم ��ة والمهم ��ة الت ��ي تحميه من ه ��ذا الخطر الذي ي�ش� � ِّكل خطور ًة
ْ َُْ
َ َ َ ْ َ ْ َ ىَ َ
ِ��ن قبل{
}ولق��د ع ِهدنا إِل آد َم م
كبي ��ر ًة علي ��ه ف ��ي واق ��ع حيات ��ه،
تو�صي ��ات وتوجيهات م�ؤكدة وملزِمة ووا�ضحة ،وفيها التحذير الكافي،
َ َ َ َ َ ْ جَ ْ
ند
وكان ��ت م�شكل ��ة �آدم "عليه ال�سالم" كما قال اهلل عنه} :فن يِس ولم ِ
هَ َ
ُل ع ْز ًما{.
�أخط ��ر حال ��ة هي حال ��ة الغفلة ،الن�سي ��ان ،عدم االنتباه له ��ذا النوع
م ��ن اال�سته ��داف ،التبا�سط للأمور ،هذه الحالة خط ��رة جداً ،و�ستبقى
هي الحالة الخطرة علينا في ك ِّل زمانٍ ومكان ،وعندما يفقد الإن�سان:
الع ��زم ،الجهوزي ��ة العالي ��ة ،الوع ��ي الكاف ��ي ،االنتب ��اه ال�ل�ازم ،اليقظ ��ة
المطلوبة ،في مثل هذه الحالة يكون الإن�سان فري�س ًة �سهلة للإيقاع به
ف ��ي ه ��ذه الحرب الناعمة ،الإن�سان �إذا ت�س َّل ��ح بالوعي ،باليقظة ،بالعزم،
باالنتب ��اه ،باالهتم ��ام؛ فه ��و �سيتح�صن م ��ن الإيقاع به ف ��ي هذه الحرب
الخطرة.
َ َ َ َ َ ُ اَّ ْ َ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ اَ َ ْ ُ ُ
لدم فسجدوا إِل إِبلِيس أب{[طه:
}ِإَوذ قلنا ل ِلملئِك ِة اسجدوا آِ

اآلي�ة ،]116اهلل "�سبحان ��ه وتعال ��ى" ك َّرم ه ��ذا الإن�سان ،و�أ�سج ��د المالئكة
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لأبين ��ا �آدم تكرم� � ًة للوجود الب�ش ��ري ،لأبين ��ا �آدم ،للإن�سانية جمعاء ،اهلل
يري ��د لن ��ا الكرام ��ة ،يري ��د لنا الخي ��ر ،يريد لنا م ��ع الكرام ��ة المعنوية
اَّ ْ َ َ
ال�سع ��ادة ف ��ي حياتنا �أي�ضاً} ،إِل إِبلِيس أب{ هناك واحد من الجميع،
وجه �إليهم هذا التكليف و�أُمروا بال�سجود ،هو �إبلي�س
من �أولئك الذين ِّ
�أبى وامتنع �أ�شد االمتناع عن ال�سجود لآدم ،وا�ستكبر وعادى �آدم ،وعادى
َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ٌّ َ َ َ َ ْ َ َ اَ
جك فل
هذا الوجود
الب�شري} ،فقلنا يا آدم إِن هذا عدو لك ول ِزو ِ
جْ
َ
ُ
خُ ْ
َ ْ
ي ِر َج َّنك َما م َِن الَ َّن ِة فتشق{[طه :اآلية.]117

َّ َ َ َ ُ َ َ
�إبلي� ��س ه ��و ع ��د ٌو للإن�س ��ان( :رج�ل ً
�ا وام ��ر�أة) }إِن ه��ذا عد ٌّو لك
َ
َ َ ْ
��ك{ ف�إبلي� ��س ه ��و عد ٌو للإن�س ��ان �س ��وا ًء كان هذا الإن�س ��ان ذكراً
ج
ول ِزو ِ

�أو كان �أنث ��ى ،ه ��و ع ��دو للجميع ،وعدا�ؤه يتمثل في �سعي ��ه للإيقاع بهذا
الإن�س ��ان ف ��ي ال�ضالل ،ف ��ي الغواية ،يعني :الح ��رب الناعمة :هي حرب
َ اَ
�إغ ��واء ،وحرب ت�ضليل ،واله ��دف منها� :إيقاع الإن�سان في ال�شقاء} ،فل
ُ
خُ ْ
جْ َ َ ْ
ي ِر َج َّنك َما م َِن الَ َّن ِة فتش�َقَ{؛ لأن عملية الإغ ��واء والت�ضليل هي
عملية �أثرها في الحياة هو ال�شقاء ،هو �أن ي�شقى الإن�سان� ،أن يهون� ،أن
يذل� ،أن يخ�سر الخير� ،أن يعاني.
َّ َ َ َ اَّ جَ ُ َ َ َ اَ َ ْ
َ َ َّ َ اَ َ ْ َ ُ َ
َ
}إِن ل��ك أل توع فِيه��ا ول تعرى  118وأن��ك ل تظمأ فِيها
اَ َ ْ
َول تضح{[ط�ه ،]119-118 :ل ��ك في هذه الجنة الت ��ي �أعطاك اهلل لتبد�أ

به ��ا م�سي ��رة حيات ��ك في ه ��ذه الأر�ض كل ه ��ذه الرعاي ��ة ال�شامل ��ة�ِ ( ،إ َّن
َل � َ�ك �أَ اَّل َت ُج ��و َع فِي َه ��ا) :تتوف ��ر ل ��ك كل الم ��واد الغذائي ��ة الالزم ��ةَ ( ،و اَل
َت ْع� � َرى) :تتوفر لك المالب�س ،جوانب �أ�سا�سي ��ة في احتياجات الإن�سان،
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( َو�أَ َّن � َ�ك اَل َت ْظ َم� ��أُ فِيهَا) :يتوف ��ر لك ما تحتاج �إليه م ��ن الماء وال�شراب،
( َو اَل َت ْ�ض َح ��ى) :ال تعان ��ي الكد والن�صب والتع ��ب ال�شديد ،فتعي�ش حال ًة
م�ستقرة.
عناوين التضليل هي عناوين مخادعة
َ َ ْ َ َ يَ
َّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ
��وس إِلْ ِه الش��ي َطان قال يا آد ُم هل
ماذا عمل ال�شيطان؟ }فوس
اَ
خْ ُ دْ
ْ
َ ُ ُّ َ لَىَ َ َ
ل َو ُمل ٍك ل َي ْبل{[طه :اآلية ،]120و�سيلة الإغواء
أدلك ع ش��ج َرة ِ ال ِ

وعناوي ��ن الت�ضلي ��ل ه ��ي عناوين مخادعة ،هي تتوجه �إل ��ى الإن�سان من
جوان ��ب تم ِّث ��ل �إغرا ًء له ��ذا الإن�سان ،وت�أثيراً على م�شاع ��ر هذا الإن�سان،
�إبلي� ��س عندم ��ا و�سو�س لآدم دخل من خالل هذه العناوين التي تالم�س
ف ��ي نف� ��س الإن�س ��ان رغب ��ات معينةَ ( ،ق ��ا َل َي ��ا �آ َد ُم َه � ْ�ل َ�أ ُد ُّل َك َعلَ ��ى َ�ش َج َر ِة
ا ْل ُخ ْل ��دِ )� :شج ��رة �إذا �أكل ��ت منها تعي� ��ش للأبد ،وتحي ��ا للأبد ،وال تموت
نهائي� �اً! ( َو ُم ْل � ٍ�ك اَل َي ْبلَ ��ى) :ملك يبق ��ى على الدوام متج ��دداً ال ينقطع
وال يبلى!
وهك ��ذا ه ��ي دائم� �اً العناوي ��ن الت ��ي يتح ��رك م ��ن خالله ��ا ال�شيطان
و�أولي ��اء ال�شيط ��ان ف ��ي ا�ستهدافن ��ا كم�سلمي ��ن ،ك�شع ��بٍ م�سل ��م ،وك�أم� � ٍة
م�سلمة ،العناوين التي يحاولون من خاللها الإغواء الفكري والت�ضليل
الثقاف ��ي� ،أو العناوين التي يحاولون �أن ي�ؤ ِّثروا بها من خالل مالم�سة
الرغب ��ات وال�شهوات؛ للإيقاع بنا ،لإغوائنا ،للت�ضليل لنا ،للإف�ساد لنا،
لت�ضييع القيم والأخالق من واقع حياتنا.
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َ َ َ اَ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
آت ُه َما َو َطف َقا خَيْص َفان َعلَ ْيهماَ
}فأكل مِنها فبدت لهما س��و
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ َّ َ َ
جْ َّ َ
َّ ْ
اه َر ُّب ُه ف َت َ
م ْ
اج َت َب ُ
اب
ِ��ن َو َر ِق الَن ِة َوع ىَص آد ُم َرب ُه فغ َوى  121ث��م
َ َ ْ
ْ
ْ َ مَ ً َ ْ ُ ُ
َ َْ َ َ
َ ُ َ َّ
علي ِه َوهدى  122قال اهبِ َطا مِنها جِيعا بعضك ْم بِلَع ٍض عد ٌّو فإِما
َ ْ َ َّ ُ ْ ّ ُ ً َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ اَ َ ُّ َ اَ َ ْ
ضل ول يش�َقَ{[طه:
يأت ِينك��م م يِِن هدى فم ِن اتبع هداي فل ي ِ

.]123-121
الح ��رب الناعم ��ة بد�أت من تلك اللحظ ��ة :من اللحظة التي خاطب
فيه ��ا �إبلي� ��س �آدم وح ��واء "عليهم ��ا ال�س�ل�ام" به ��ذا العن ��وان المغ ��ري
َ ْ َ ُ ُّ َ لَىَ َ َ َ خْ ُ دْ َ ُ ْ اَ َ ْ
ل ومل ٍك ل يبل{ ،بينما كانت
والجذاب} :هل أدلك ع شجرة ِ ال ِ
َ َ َ خَ ْ َ
ان
النتيج ��ة ه ��ي �أنهما خ�س ��را كل �شي ٍء حتى المالب� ��س }وط ِفقا ي ِ
صف ِ
جْ
َعلَ ْيه َم��ا م ْ
ِ��ن َو َر ِق الَ َّن�� ِة{ ،والنتيج ��ة م ��ن تل ��ك اللحظ ��ة تحددت
ِ
لم�ستقب ��ل الب�شرية �إلى قيام ال�ساعة ،م ��ن تلك
اللحظة �إلى �آخر �إن�سانٍ
ْ
َ َّ َ َ َّ ُ ّ ُ ً
يول ��د في ه ��ذه الحياة هي هذه النتيج ��ة} :فإِما يأت ِينك ْم م يِِن هدى

ْ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ اَ َ ُّ اَ َ ْ َق�ىَ
َ َ ْ َ َ
ضل َول يش� َ 123وم ْن أع َرض ع ْن ذِك ِري
فمن اتبع هداي فل ي ِ
َ َّ ِ هَ ُ َ َ ً َ ْ اً حَ ْ رُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َْ
فإن ل م ِعيشة ضنك َون ُ
شه يوم ال ِقيام ِة أعم{[طه .]124-123 :
ِ
نحن معنيون أن نرسخ ارتباطنا الوثيق بالقرآن الكريم

نر�س ��خ في انتمائنا له ��ذا الإ�سالم العظيم
ولذل ��ك نح ��ن معنيون �أن ِّ
ارتباطن ��ا الوثيق بالق ��ر�آن الكريم ،التثقف بثقافت ��ه ،الوعي لمفاهيمه،
نر�سخ في واقعنا االقتداء
اال�ستن ��ارة بنوره ،واال�ستب�صار بب�صائره ،و�أن ِّ
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بر�س ��ول اهلل "�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله" كقدوة و�أ�س ��وة وقائد وهادٍ؛
هب
حت ��ى ال نعي� ��ش حالة االنف�ل�ات ،وال الف ��راغ ،وال حالة الت�أث ��ر بمن َّ
ودب ،البع� ��ض يدخل على مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي يت�أثر ب�أي �شي ٍء
ّ
َّ
يطلع عليه ،ب�أي �شيءٍ� ،أي عنوانٍ قد يكون عنواناً مغرياً.
�أخط ��ر �ش ��ي ٍء على �شبابنا و�شاباتنا في ه ��ذه المرحلة التاريخية في
واق ��ع الأمة هو االنف�ل�ات والفراغ� ،إذا لم يع� ��ش الإن�سان معنى االنتماء
الحقيق ��ي للإ�س�ل�ام في التم�سك بر�سول اهلل ،ف ��ي االقتداء بر�سول اهلل
"�صلوات اهلل عليه وعلى �آله" ،في االن�شداد �إلى هذا الر�سول العظيم،
ف ��ي التطلع �إلى �سيرت ��ه كما �أوردها القر�آن ،والتم�س ��ك بالقر�آن الكريم
الذي هو المحتوى ال�شامل والأ�سا�س وال�صادق  -والذي ال ي�أتيه الباطل
م ��ن بين يديه وال من خلفه  -للإ�سالم العظيم ،محتوى الإ�سالم بكله
في القر�آن الكريم ،في كل �أ�س�سه ومبادئه ،كتاب الهداية.
فتعزيز هذا االرتباط بالقر�آن والر�سول هو الذي يحمينا ويح�صننا
تج ��اه كل حم�ل�ات الحرب الناعمة ،هو الذي �سيحف ��ظ لنا كرامتنا ،هو
ال ��ذي يمك ��ن �أن نبني عليه حا�ض ��ر حياتنا وم�ستقبله ��ا ،هو الذي يمكن
م ��ن خالل ��ه �أن نعال ��ج كل م�شكالتن ��ا ،و�أن نواج ��ه كل التحدي ��ات مهم ��ا
كانت تلك التحديات.
الر�س ��ول "�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله" في حركت ��ه بالر�سالة واجه
م�ش ��كالت كبي ��رة وتحديات كبي ��رة؛ لكنه نج ��ح في �إح ��داث �أكبر عملية
تغيير ،تغيرت المفاهيم الظالمية في الواقع الذي كان يعي�شه العرب،
وحمل ��وا ه ��ذه الر�سال ��ة العظيمة ف ��ي منهجها ،وارتق ��وا من �أم� � ٍة �أ ِّم َّية،
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تعي� ��ش حالة االنحط ��اط الأخالقي ،والإفال�س الإن�سان ��ي ،وت ِئ ُد البنات
�إل ��ى �أم ��ة راقية� ،أمة متح�ضرة ،واحتلوا مرك ��ز ال�صدارة بين كل الأمم،
وحملوا ر�سالة اهلل ،و�أ�شرف م�س�ؤولية ،و�أقد�س ق�ضية.
هك ��ذا انتق ��ل بهم الإ�سالم ،وانتقل بهم القر�آن ،وانتقل بهم الر�سول
نقل� � ًة عظيم ��ة وقف ��ز ًة عمالقة من الحظي ��ظ �إلى ال�ص ��دارة؛ حتى �صار
الم�سل ��م ب�إ�سالم ��ه �أرق ��ى �إن�س ��ان يعي�ش عل ��ى وجه الب�سيط ��ة ،في وعيه،
ف ��ي ثقافت ��ه ،ف ��ي �أخالق ��ه ،ف ��ي قيم ��ه ،وحت ��ى كان ��وا ه ��م م ��ن يحملون
م�شع ��ل الح�ضارة الحقيقية في واق ��ع الب�شرية ،والأمة الجديرة بقيادة
()3
الب�شرية.
لماذا صمد شعبنا بالرغم من حجم العدوان؟

لم ��اذا �صم ��د �شعبن ��ا خ�ل�ال ه ��ذه الخم� ��س ال�سن ��وات م ��ن الع ��دوان،
وحج ��م ه ��ذه المعركة ب�شكل كبير؟ فهي الي ��وم �أكبر معركة قائمة على
وج ��ه الأر� ��ض ،تحالف ��ت فيها ق ��وى ال�ش ��ر م ��ن الكافري ��ن والمنافقين،
ب�إمكاناتهم الهائلة ،وا�ستخدموا فيها �أفتك الأ�سلحة ،وا�ستخدموا فيها
الح ��رب االقت�صادي ��ة ال�شر�س ��ة ،وكل الو�سائل المتاحة الت ��ي �أمكنهم �أن
ي�ستخدموها لإذالل �شعبنا وتحطيمه؛ بهدف ال�سيطرة عليه ،وف�شلوا.
هم الأكثر ما ًال ،الأكثر عدداً وعد ًة ،الأقوى �إمكانيات ،الأكثر خبراء،
و�إمكان ��ات متنوعة ،وح�شدوا لهذه المعركة من �أ�سبابها المادية ما كان
�سيكف ��ي لح�سمه ��ا ،لماذا ف�شلوا ف ��ي ال�سيطرة علينا ك�شع ��بٍ يمني؟ هل
( )3من كلمة ال�سيد لطالب اجلامعات.
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لأن ��ه كان لدين ��ا م ��ال �أكثر من �أمواله ��م� ،إمكانات �أكثر م ��ن �إمكاناتهم؟
ال؛ لأنن ��ا امتلكن ��ا ه ��ذا الر�صي ��د الأخالق ��ي والمعن ��وي ،به ��ذا الإيم ��ان
ال ��ذي ه ��و �صل ��ة بيننا وبين اهلل؛ لأنن ��ا قو ٌم توكلنا عل ��ى اهلل ،ووثقنا به،
والتج�أن ��ا �إلي ��ه ،واعتمدن ��ا عليه ،ووثقن ��ا بوعده بالن�ص ��ر ،ولذلك كانت
مواقفن ��ا قوي ��ة بقوة هذا الإيم ��ان ،وكان �صمود �شبابن ��ا ورجالنا في كل
الجبه ��ات بهذا االنتماء الإيماني ،به ��ذه الروح المعنوية الإيمانية ،يوم
كان الرجل م َّنا من �أبناء �شعبنا يقف في الميدان في الجبهة� ،سوا ًء في
ال�سهل� ،أو في الجبل� ،أو في ال�صحراء� ،أو في الوادي� ،أو في البر� ،أو في
البح ��ر ،والأع ��داء ي�أتون ب ��كل �إمكاناتهم الهائل ��ة ،بطائراتهم الحديثة،
ب�أح ��دث الطائ ��رات ،ب�أفت ��ك الأ�سلح ��ة ،ف�ل�ا يتزح ��زح ،ثاب ��ت ،و�صام ��د،
ومقاتل ،وم�ستب�سل ،ومتفانٍ  ،وي�صعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات
َّ
المحطم ��ة ب�أحذيته ��م ،ويوجه ��وا �إليها ببنادقه ��م ،ويرفعوا
الأمريكي ��ة
عليها رايات ال�شعار ،ورايات التكبير ،ورايات الوطن.
ه ��ذه الق ��وة م ��ا منبعه ��ا؟ ما �أ�سا�سه ��ا؟ م ��ا �سببها؟ ه ��و اهلل �سبحانه
ُ َ ذَّ َ ْ َ َ َّ
َ
ين َة ف ُق ُل��وب ال ْ ُم ْؤ ِمننيَ
وتعال ��ى ،ولم ��اذا؟ }ه��و الِي أنزل الس�� ِ
ِ
ِ
ك يِ
زَ ْ َ ُ
يمانًا َم َع إ َ
ادوا إ َ
يمان ِِه ْم{ [الفتح :من اآلية.]4
ل ِيد
ِ
ِ
سنواجه بهويتنا كل عواصف األخطار والتحديات

هويتنا الإيمانية :فالح ،هويتنا الإيمانية :قوة ،انتما�ؤنا الإيماني:
ثب ��ات ،وتما�سك ،و�صالب ��ة ،وح�ضارة ،وعزة ،وكرام ��ة ،وهذا ما يجب �أن
نحافظ عليه ،و�أن نحميه؛ لأنه مبادئ ،ولأنه �أخالق ،ولأنه قيم ،ولأنه
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�سلوكيات ،ولأنه عادات ،ولأنه تقاليد يجب �أن نحافظ عليها ،و�أن نر ّبي
عليه ��ا ،و�أن نتحرك في ه ��ذا الم�سار بكلنا :علما�ؤن ��ا الأفا�ضل والأبرار،
وكذل ��ك مثقفون ��ا ،وكذل ��ك الأكاديمي ��ون ...ف ��ي كل واق ��ع حياتن ��ا� ،أن
يك ��ون لن ��ا الن�شاط الوا�سع الذي يعزز ه ��ذا االنتماء ،ويحافظ على هذا
وير�سخ ه ��ذا االنتماء؛ حتى نو ِّرثه لجيلن ��ا القادم؛ لأن جيلنا
االنتم ��اءِّ ،
القادم يواجه الكثير من التحديات والمخاطر على هويته الإيمانية.
وبهذا �سنوا�صل م�شوار حياتنا بين كل عوا�صف الأخطار والتحديات
مهم ��ا كان ��ت ،ب ��كل ق ��وة ،ب ��كل �صالب ��ة ،ب ��كل ثب ��ات؛ لأن ق ��وة الإيمان ال
ح�صن؛ ولذلك
ح�صن ،و�أعز
تماثلها قوة ،واالنتماء الإيماني هو �أعظم
ٍ
ٍ
�سنحر� ��ص عل ��ى ذل ��ك ،ونح ��ن نع ��ي ال�ش ��رف الكبي ��ر ،ل ��ن نتنك ��ر لنعمة
اهلل ،ل ��ن نتنك ��ر ول ��ن نجحد هذا الو�س ��ام العظيم ،هذا ال�ش ��رف الكبير:
(الإيمان يمان ،والحكمة يمانية).
وب� ��إذن اهلل ،وبتوفي ��ق اهلل �سبحانه وتعالى �سنلق ��ى اهلل يوم القيامة،
ونلقى ر�سوله � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله  -في �ساحة المح�شر ببيا�ض
الوج ��وه ،وبهذا الإيمان على الحو�ض ،حي ��ث ُي ْحلَ�ؤُ النا�س؛ ليتقدم �أهل
اليم ��ن عل ��ى ذلك الحو�ض ،لي�شربوا منه في يوم الظم�أ ،ب�إذن اهلل �سنرد
()4
هذا المورد ب�إيماننا.
***

( )4من كلمة ال�سيد عبدامللك عن الهوية الإميانية.
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هويتنا اليوم تشكل ضمانة رئيسية لتماسكنا

ف� ��إذاً :هويتن ��ا يا �أبناء �شعبنا اليوم ت�شكل �ضمان ��ة رئي�سية لتما�سكنا،
كيف �سنبقى �أحراراً؟ وكيف �سنبقى �صامدين؟ كيف �سنبقى دائماً ن�أبى
�إال �أن نك ��ون �أع ��زاء ون�أب ��ى العبودي ��ة لغي ��ر اهلل؟ بقدر ما تبق ��ى لنا هذه
الهوي ��ة بق ��در عظم ��ة تل ��ك المب ��ادئ وبقدر ما تبق ��ى متجذرة فين ��ا� ،إذا
فقدنا تلك المبادئ قبلنا حينها بكل �شيء� ،إذا فقدنا وخلت نفو�سنا من
تل ��ك القي ��م قبلنا حينه ��ا بكل �شيء؛ لأن ه�ؤالء ما ال ��ذي حدث بالن�سبة
له ��م المرتزقة والعم�ل�اء والمنافقين؟ تف ّرغت منه :من م�شاعره ،من
وجدان ��ه تل ��ك القيم؛ فقبل ،لم يب َق عن ��ده م�شكلة في �أن يكون عبداً� ،أن
يك ��ون حذا ًء لل�سعودي العمي ��ل لأمريكا العميل للإماراتي ففرغت منه
تلك المبادئ العظيمة.
لم تب َق هي الم�ؤثرة في وجدانه ،في م�شاعره ،في �إح�سا�سه فلم يعد
عن ��ده م�شكل ��ة في �أن يك ��ون في هذه الحياة خائناً ظالم� �اً مجرماً قات ً
ال
للأطفال والن�ساء مرتكباً لأي جريمة؛
قيمنا �أخالقنا مبادئنا ت�شكل �ضمانة لنا في الحفاظ على تما�سكنا
وثباتن ��ا ف ��ي مواجهة التحدي ��ات ،يجب �أن نحر�ص دائم� �اً على الحفاظ
عل ��ى هذه المب ��ادئ والقيم وتر�سيخه ��ا وتنميتها ونربي عليه ��ا �أجيالنا
جي�ل ً�ا بع ��د جيل كما فع ��ل معنا �آبا�ؤنا و�أجدادنا ،كي ��ف و�صلت �إلينا هذه
القيم؟ كيف و�صلت �إلينا هذه الروح الحرة الم�س�ؤولة العزيزة الكريمة
الأبي ��ة عب ��ر الأجي ��ال؟ �إال بتربي ��ة� ،إال بالمحافظ ��ة عليه ��ا� ،إال بالعناية
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به ��ا ،الأ�سل ��وب الترب ��وي نم ��ط الحي ��اة في كثير من ��ه حتى ف ��ي العادات
والتقاليد كثير منها حفظ لنا هذه الموروث الأخالقي وهذا الموروث
المبدئ ��ي؛ و�إن كان دخل �أحياناً بع� ��ض العادات والتقاليد الدخيلة التي
يمك ��ن التخل�ص منه ��ا ،لكن الم�س ��ار الرئي�سي الذي توارث ��ه �أبناء بلدنا
جي�ل ً�ا بع ��د جي ��ل كان هذه ال ��روح الإيماني ��ة وكانت ه ��ذه الأخالق التي
ج�سدوه ��ا ف ��ي الواقع ونزل ��ت حتى �إلى نمط الحياة وحت ��ى �إلى العادات
والتقاليد وحكمت الممار�سات والأعمال وال�سلوكيات .
ن�س� ��أل اهلل �سبحان ��ه وتعالى �أن يو ِّفقنا و�إياك ��م جميعاً و�شعبنا العزيز
لالنتم ��اء الإيمان ��ي ال�ص ��ادق ،و�أن يرح ��م �شهداءن ��ا الأب ��رار ،و�أن ي�شفي
جرحان ��ا ،و�أن يف ِّرج عن �أ�سرانا ،و�أن ين�صرن ��ا بن�صره ،وي�ؤيدنا بت�أييده،
�إنه �سميع الدعاء.
هلل َو َب َر َكا ُت ُه؛؛؛
وال�سلاَ ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة ا ِ
َّ
***
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