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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه إال الله  ــهد أن ال إل ــه رب العالمين، وأش ــد لل الحم
ــيدنا محمدا عبده  ــهد أن س ــق المبين، وأش ــك الح المل
ــى محمد وعلى  ــن، اللهم صل عل ــوله خاتم النبيي ورس
ــد، كما  ــى آل محم ــى محمد وعل ــارك عل ــد، وب آل محم
ــى آل إبراهيم، إنك  ــم وعل ــى إبراهي ــت وباركت عل صلي
حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار 

المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين.
ــلم  ــي المس ــعبنا اليمن ــوات، ش ــوة واألخ ــا اإلخ أيه
ــم ورحمة الله  ــالم عليك ــالمية، الس ــز، أمتنا اإلس العزي

وبركاته.
ــتمر في سياق الموضوع الرئيسي  حديثنا اليوم مس
الذي بدأناه باألمس وهو حديثنا بشأن األنبياء والرسل 
ــرض عام عن  ــا اليوم هو ع ــالة، وحديثن ــوة والرس والنب
ــرص دائماً على أن  ــالة والنبوة، ونحن نح ــألة الرس مس
ــه األمة  ــه وتعيش نربط حديثنا هذا بالواقع الذي نعيش
ــار هذا  ــاء، باعتب ــرية جمع ــه البش ــن حولنا، وتعيش م
ــا لصالح  ــون منطلق ــة األهمية، ليك ــي غاي ــوع ف الموض
ــي منها في  ــي نعان ــات الت ــة التحدي ــا، ولمواجه واقعن
ــاحة من  ــن عندما نأتي لنتأمل في الس ــذا الزمن، نح ه
ــتكبار  ــا ألحقته قوى الطاغوت واالس ــا، ونلحظ م حولن
ــقاء  ــاء وش ــن عن ــرائيل م ــكا وإس ــا أمري ــي مقدمته وف
ــالمية، يجب  ــاحتنا العربية واإلس ــي س ــرية، وف بالبش
ــا المالذ اآلمن  ــالة اإللهية باعتباره ــع إلى الرس أن نتطل
ــا فيها من  ــن هداية، بم ــا فيها م ــي بم ــذ الحقيق والمنق
نور، بما فيها من تعليمات، بما فيها من توجيهات، هي 
ــاني، ولربطه بالله  ــاذ المجتمع اإلنس ــا إلنق أتت أساس
سبحانه وتعالى حتى يكون على صلة بالله جل شأنه، 
ــه، ويأخذ بيده  ــره ويوفق ــه ويهديه وينص ــاه ويعين يرع
ــتنقاذه مما هو فيه من عناء وشقاء، ويجب أن نعي  الس
جيدا أنه ما من مخرج وما من مالذ، ال ألمتنا اإلسالمية، 
وال للبشرية من حولنا يخرجها من المأزق الكبير الذي 
ــيطانية إال  ــتكبار الش أوقعتها فيه قوى الطاغوت واالس
الرسالة اإللهية، وإال العودة من جديد إلى اتباع الرسل 
ــالل حلقة  ــم ومن خ ــك بنهجه ــى التمس ــاء وإل واألنبي
ــلين  ــم األنبياء والمرس ــم المتمثلة في خات ــل به الوص
ــالمه عليه وعلى آله  محمد بن عبد الله صلوات الله وس
الطبيين الطاهرين، والتمسك بالوثيقة اإللهية الربانية 
ــابقة، فعندما ننظر  التي هي خالصة لكل كتب الله الس
ــالة اإللهية  ــن هذه النظرة أو من هذه الزاوية إلى الرس م
ــرى فيها الحل  ــات وتوجيهات، ون ــن تعليم ــا فيها م بم
ــاكلنا، ما كان منها مشاكل اجتماعية،  الجذري لكل مش
ــا أزمات  ــا كان منه ــاكل اقتصادية، م ــا مش ــا كان منه م
ــر  ــاكل التي يعاني منها البش ــية، كل أنواع المش سياس
ــروج منها  ــبيل للخ ــار األرض، هذا هو الس ــي كل أقط ف
والحل لها بشكل صحيح، والبشرية كلما تجاهلت هذا 
ــاك هل من مناص، ال تصل  ــر، وكلما بحثت هنا وهن األم
ــليمة، ال بد لها  ــة وال إلى حلول س ــى حلول صحيح إل
ــبحانه وتعالى، كما أنه ال  من االلتفات إلى دعوة الله س
ــالة الله، وال مبرر أبدا لهذا الجفاء  مبرر للتهرب من رس
ــه ولهذه  ــل الله وأنبيائ ــر وبين رس ــر ما بين البش الكبي
ــتثناء  ــرية، باس ــوة الهائلة القائمة في واقع البش الفج
ــر،  حاالت محدودة وفي نطاق محدود للبعض من البش

فهذه المسألة مهمة.
حديثنا ليس حديثا ترفيا أبدا، بل هو حديث هادف، 
ــه، وإذا عدنا إلى  ــذي نعيش ــذا الواقع ال ــة به على صل
ــالة والنبوة فهو  ــوع الرس ــه، موض ــوع من أساس الموض
ــن الله  ــالمي، في دي ــي ديننا اإلس ــي ف ــوع أساس موض
ــالته لكل أنبيائه، مرتبط بالله  سبحانه وتعالى، في رس
ــية بوجود اإلنسان،  ــبحانه وتعالى، وذو صلة أساس س
ــالة  ــذا أول داللة للرس ــؤول، ه ــود الهادف والمس الوج
اإللهية، أن وجود اإلنسان في هذه الحياة وجود هادف 
ــبة  ــؤول، وليس عبثيا، وهنا تختلف النظرة بالنس ومس
ــل الله وأنكرت  ــات التي كفرت برس ــوام واألمم والفئ لألق
ــث قدمت  ــر إليها من حي ــم تنظ ــة، أو ل ــالة اإللهي الرس
ــها كما هي فيما قدمت نفسها عليه، البعض يرون  نفس
ــودا عبثيا  ــذه الحياة وج ــاني في ه ــي الوجود اإلنس ف
ــذه الحياة ال  ــان في ه ــا، وأن الدور لهذا اإلنس وحيواني
ــزي يعمل أو كما يقال  ــف عن دور أي حيوان غري يختل
ــس هناك  ــالص، لي ــأكل وخ ــش لي ــش ويعي ــأكل ليعي ي
ــرى لهذا  ــداف أخ ــاك أه ــس هن ــرى، ولي ــارات أخ اعتب
ــة هي تقلل  ــذه النظرة الضال ــيء، ه ــود وال أي ش الوج
ــتهتار إلى هذا  ــي نظرة اس ــان، وه ــن كرامة هذا اإلنس م
الوجود بكله، على هذا الكون بكله، بكل ما فيه، ألن هذا 
ــون العظيم والكبير بكل ما فيه  ــم العجيب، هذا الك العال
ــأنه لم يأت  من دالئل على حكمة الله وقدرة الله جل ش
ــل هذا الكون بما ارتبط  ــاني في ظ عبثا، والوجود اإلنس
ــان فيه، وما هيئ له فيه وما مكن له فيه، وما  بهذا اإلنس
ــخر له فيه، وهذا الدور البارز لإلنسان في هذا الكون  س
ــذه الحياة، لم يكن عبثيا أبدا، لو كان عبثيا لكان  وفي ه
ــبحانه وتعالى، ولذلك  في هذا االنتقاص لحكمة الله س
ــْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم  ــْبتُْم أَنََّما َخلَقْنَاكُ ــأنه: (أَفََحِس قال جل ش
)، يقول  ــُك ٱل�َحُقّ لَى ٱللَُّه ٱل�َملِ ــا َال تُرَْجُعوَن فَتََعٰ ِإلَْينَ
ــا َخلَقْنَا  ــم: (َوَم ــه الكري ــأنه أيضا في كتاب ــه جل ش الل
ــُنّ ٱلَِّذيَن  ــَك ظَ لِ ــالً  َذٰ ــا َبٰاط ــا َبْينَُهَم ــَمآَء وَٱْألَرَْض َوَم ٱلَسّ
ــُرواْ  فََوْيٌل لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِمَن ٱلنَّاِر أَْم نَْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا  كَفَ
ــي اْألَرِْض أَْم نَْجَعُل  ــِديَن ِف الَِحاِت كَالُْمفِْس ــوا الَصّ َوَعِملُ

اِر). الُْمتَِّقيَن كَالْفَُجّ
ــق هذا الكون وخلق  ــبحانه وتعالى حين خل  الله س
ــتخلفا في هذه األرض وليكون له دور بارز  اإلنسان مس
ومسؤولية كبيرة سخر له فيها ما في السموات وما في 
ــاة وموجود في  ــي هذه الحي ــان كائن ف األرض، فاإلنس
ــؤولية، ارتبطت به  ــن المس ــاس م هذه الحياة على أس
مسؤوليات كبيرة، ومسؤول عن تصرفاته وعن أعماله، 
ــبحانه وتعالى، ورسم  ــؤولية حددها الله س وهذه المس
معالمها لهذا اإلنسان، اإلنسان مسؤول بقدر ما حمله 
الله من مسؤولية، ومسؤول على أساس من التعليمات 
ــؤول على  ــبحانه وتعالى إليه، ومس التي قدمها الله س
ــان  ــدد لهذا اإلنس ــي الذي يح ــج اإلله ــاس البرنام أس
ــؤولية  ــا عليه، هذه هي المس ــذه الحياة ما له وم ــي ه ف
ــي كتابه  ــأنه قال ف ــل ش ــه ج ــان، والل ــبة لإلنس بالنس
ــَماَواِت َوَما ِفي اْألَرِْض لَِيْجِزَي  الكريم: (وَلِلَِّه َما ِفي الَسّ
ــنُوا  ــَن أَْحَس ــِزَي الَِّذي ــوا َوَيْج ــا َعِملُ ــاُءوا ِبَم ــَن أََس الَِّذي
ــنَى)، ألن اإلنسان في إطار مسؤولياته هذه إما  ِبالُْحْس
ــيئا، فيترتب على  ــا أن يكون مس ــنا وإم أن يكون محس
ــتكبار،  ــا نجحت قوى الطاغوت واالس ــذا جزاؤه، كلم ه
ــذه العقيدة  ــن ه ــان ع ــاد اإلنس ــة إلبع ــوى الظالمي الق
ــؤولياته في هذه  ــاه دوره وتجاه مس ــوده وتج تجاه وج
ــبحانه وتعالى في إطار  ــاه عالقته الله س ــاة، وتج الحي
ــتهترا في  ــان مس ــا جعلوا اإلنس ــؤولية كلم هذه المس
ــا وتائها ومنفلتا ال تضبطه  ــذه الحياة وعبثيا وضائع ه
ــي تصرفاته وأعماله،  ــط، وال تحده قيم وحدود ف ضواب
ــر من  ــه وعلى البش ــه على نفس ــر جنايت ــم وتكث فتعظ
ــة من االنفالت  ــر مع هذه الحال ــه، وكلما تمكن أكث حول
ــا كان دوره  ــاة أكثر وكلم ــي هذه الحي ــلبياته ف كانت س
ــلبي أفظع وأكثر، ولهذا لرسالة الله جدوائية كبيرة  الس
ــر، ألن  ــالح حياة البش ــاة الناس في ص ــالح حي في ص
ــؤول  ــؤول وآمن بأنه مس ــان كلما أحس بأنه مس اإلنس
ــزان تصرفاته  ــي تصرفاته، كلما كان مي ــط أكثر ف انضب
ــة  ــة الحكيم ــات اإللهي ــة والتوجيه ــات اإللهي التعليم
ــبحانه وتعالى  والصالحة والنافعة التي هي من الله س
ــم العظيم الرحيم الكريم  الملك القدوس العزيز الحكي
العليم الحكيم، وبالتالي يتحرك على نحو مسؤول في 

واقع هذه الحياة ويتحرك بهداية إلهية.

ــب علينا  ــا يج ــم م ــن أه ــة م ــالة اإللهي ــا الرس أيض
ــبحانه  ــه س ــك الل ــداد لمل ــا امت ــا أنه ــه تجاهه أن نعي
ــي أيضا تجل لحكمته  ــى ولربوبيته وأللوهيته وه وتعال
ــق هذا الكون  ــبحانه وتعالى وقد خل ولرحمته، فالله س
ــع بسمائه وأرضه بما فيه، على  العجيب والكبير والواس
ــذا الوجود، ما  ــان في ه ــع، ثم خلق هذا اإلنس نحو واس
ــود يعبث على  ــذا الوج ــان في ه ــرك هذا اإلنس كان ليت
ــر فيما بينهم للتظالم  ــاء ويريد، ويترك البش كيفما يش
ــي هذه  ــرك ف ــض والتح ــم البع ــى بعضه ــان عل والطغي
الحياة بدون هدف وال مسؤولية، وفي حالة من الضياع 
ــاد،  ــة رهيبة من الفس ــن التظالم وحال ــة م ــة رهيب وحال
ــألة  ــم تنتهي المس ــفك الدماء، ث ــن س ــة رهيبة م وحال
ــبحانه وتعالى هو  ــه س ــيء، ال، الل ــدون أي ش ــذا، ب هك
ــر والرب في  ــي البش ــو الرب ف ــذا الوجود وه ــك له المل
ــماوات  ــرب للعالمين وملك الس ــماوات واألرض، وال الس
ــم بكله، وهو يدير  ــك الناس وملك هذا العال واألرض ومل
ــل عن دوره  ــأنه لم يتنص ــؤون هذا العالم، هو جل ش ش
عن مسؤولياته في هذا العالم فيترك خلقه ويترك ملكه 
ــؤونه  ــد أن خلقه ونظمه وأدار ش ــذا بع ــرك عالمه ه ويت
ــتوى التكويني، فيتركه في بقية األمور هكذا  على المس
ــر  ــه لهذا العالم وللبش ــه عبوديته، ألهيت ــا، ال، ملك عبث
ــؤونهم،  ــا في كل ش ــم أيض ــي أن يرعاه ــاس تقتض وللن
ــدف وال نظام وال  ــا ومهملين بدون ه ــم عبث وأن ال يتركه
ــذا في حالة  ــات وهك ــط وال التزام ــؤوليات وال ضواب مس
ــبحانه وتعالى، ولذلك  من الفوضى هو منزه عن ذلك س
ــاة، هو رعى هذا  ــان في هذه الحي ــذ أول وجود اإلنس من
الوجود بهدايته وتعليماته وجعل هذا اإلنسان مسؤوال 
ــاه، على  ــه وفيما ينه ــره الل ــه، فيما يأم ــره ونهي ــام أم أم
ــاس مدى التزامه تجاه أمر الله وتجاه نهيه سبحانه  أس
ــالم عندما خلقه  ــا آدم عليه الس ــى، بدءا مع أبين وتعال
الله سبحانه وتعالى وعلمه مسؤولياته في هذه الحياة 
ــد ذلك اجتباه  ــي أول مخالفة ثم بع ــف عمل معه ف وكي
ــه نداءه فقال  ــه وهدى، بعد ذلك وجه الل ــه وتاب علي رب
وَن  ا َيأِْتَينَّكُْم رُُسٌل ِمنْكُْم َيقُُصّ ــأنه ( َيا َبِني آَدَم ِإَمّ جل ش
ــْم آَياِتي فََمِن اتَّقَى وَأَصْلََح فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم وَال ُهْم  َعلَْيكُ
ــتَكَْبُروا َعنَْها أُولَِٰئَك  ُبوا ِبآَياِتنَا َواْس ــوَن * َوالَِّذيَن كََذّ َيْحزَنُ
ــؤولية اإلنسان  أَصَْحاُب النَّاِر � ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن ) ومس
ــة الوجود  ــم من محدودي ــرة، وبالرغ ــؤولية كبي هي مس
ــدة العمر  ــخص مثالً في م ــان كش ــان كفرد كإنس لإلنس
ــها كل إنسان منا في هذه الحياة إال أن مدة  التي يعيش
ــذه الفترة القصيرة التي يمضيها كل منا  الجزاء على ه
على األرض فترة أبدية الجزاء أبدي وعظيم وكبير جداً، 
ــو الجنة مع مايقدمه  ــواًء في جانب الخير والذي ه وس
الله في الدنيا على مستوى رحمته وعطائه لكل عباده 
وما يرعى به عباده المتقين والصالحين في هذه الحياة 
ــن عن نهجه  ــات عاجلة للمنحرفي ــزل من عقوب وما ُين
ــي الجزاء  ــي الجزاء الواف ــن الجزاء الرئيس وهديه، ولك
ــر هو في اآلخرة وهو جزاٌء أبدٌي وهو عظيم وكبير  الكبي
ــتوى  ــنوا وعلى مس ــة للذين أحس ــتوى الجن على مس
ــه، ولألبد بال  ــم والعياذ بالل ــاءوا الجحي ــار للذين أس الن
ــؤولية هذا  ــذا يدل على أهمية مس ــاع وال نهاية، ه انقط
ــا  ــي يمضيه ــدودة الت ــرة المح ــذه الفت ــان، ألن ه اإلنس
ــة التكليف التي  ــود ومنذ مرحل ــذا الوج ــان في ه اإلنس
ــي التي بها  ــي والعقل ــد والنضج النفس يبلغ فيها الرش
ــؤوالً أمام الله سبحانه وتعالى في توجيهات  يصير مس
ــبحانه وتعالى  ــه إال أن يتوفاه الله س ــه وفي تعليمات الل
ــر أعمارهم  ــبة للبش من هذه الحياة، مدة تتفاوت بالنس
ــزاٌء على هذا  ــا حياٌة أبدية هي ج ــاوت ولكن يقابله تتف
ــان إذن  ــؤولية اإلنس ــدود مس ــت والمح ــود المؤق الوج
ــم وصورها لنا  ــا القرآن الكري ــؤولية كبيرة عّبر عنه مس
في تصوير عظيم حينما قال الله سبحانه وتعالى ( ِإنَّا 
ــَماَواِت َواْألَرِْض َوالِْجَباِل فَأََبْيَن  َعرَْضنَا اْألََمانََة َعلَى الَسّ
ــاُن � ِإنَُّه كَاَن  ــفَقَْن ِمنَْها َوَحَملََها اْإلِنَس أَن َيْحِملْنََها وَأَْش
ظَلُوًما َجُهوًال) فمسؤولية هذا اإلنسان مسؤولية كبيرة 
ــة وجوده في  ــى حكمة وجوده وعلّ ــه أن يلتفت إل وعلي
ــؤولية واختبار  ــاة وأن هذه الحياة ميدان مس هذه الحي
ــأنه قال ( ِإنَّا َجَعلْنَا َما َعلَى اْألَرِْض ِزينًَة لََها  الله جل ش

لِنَْبلَُوُهْم أَُيُّهْم أَْحَسُن َعَمالً ).
ما ُخوِّل فيه هذا اإلنسان وما ُمكِّنت فيه البشرية في 
ــؤولية  هذا العالم وفي هذه األرض إنما هو بناًء على مس
وليس عبثاً، بناًء على هذه المسؤولية إذا أخل اإلنسان 
ــْل البد  ــكان البد له من رُُس ــؤولية ُيجازى ف ــذه المس به
ــبحانه وتعالى  ــن هذا االتصال مابينه وبين الله س له م
ــل واألنبياء  ــذه الهداية اإللهية من خالل هؤالء الرس وه
وما ينزل الله سبحانه وتعالى معهم من تعليمات وكتب 
ــم فيما إذا  ــة الحجة عليه ــر وإلقام ــة هؤالء البش لهداي
ــا إذا انحرفوا  ــؤولياتهم في هذه الحياة فيم أخلوا بمس
ــأنه ( رُُسال  ــبحانه وتعالى فقال جل ش عن نهج الله س
ٌة َبْعَد  ِريَن َوُمنِْذِريَن لَِئال َيكُوَن لِلنَّاِس َعلَى اللَِّه ُحَجّ ُمَبِشّ

الرُُّسِل ).
ــاده من خالل  ــام الحجة على عب ــأنه أق ــه جل ش الل
رسله وأنبيائه ولذلك كانت حتى مسألة العذاب متوقفة 
ِبيَن َحتَّٰى نَْبَعَث  على ذلك فقال جّل شانه ( َوَما كُنَّا ُمَعِذّ

رَُسوًال )
فمع إرسال الرسل أتم الله حجته على عباده بالرغم 
ــرية  ــَم النفس البش ــى أله ــبحانه وتعال ــه س ــن أن الل م
ــَوّاَها *  ــأنه ( وَنَفٍْس َوَما َس فجورها وتقواها قال جل وش
فَأَلَْهَمَها فُُجورََها وَتَقَْواَها * قَْد أَفْلََح َمن زَكَّاَها * َوقَْد َخاَب 
ــاَها ) ولكن يحتاج اإلنسان مع وجود الكثير من  َمن َدَسّ
ــاة التي تجعله يغفل إلى  ــرات عليه في هذه الحي المؤث
ــٍد كبير وتؤثر على فطرته وعلى االنتباه لما أودع الله  ح
ــكٍل رئيسي إلى هذا الدور للرسل  في فطرته يحتاج بش
ــل  ــاً توصّف مهمة الرس ــره، ولهذا أيض ــاء بتذكي واألنبي
ــات بالتذكير ويأتي التوجيه  ــاء في كثير من اآلي واألنبي
كْرَٰى تَنفَُع  ــِإَنّ الِذّ ــان ( َوَذكِّْر فَ ــم بالتذكير لهذا اإلنس له
ــاِم اللَِّه ) وتأتي عبارة ومفردة  ــَن ) ( َوَذكِّرُْهْم ِبأََيّ الُْمؤِْمِني
التذكير كثيراً كثيراً في حركة األنبياء وفي حركة الرسل 
ــان  ــبحانه وتعالى ألنها تذكير لإلنس ــي كتب الله س وف
ــبحانه وتعالى في  بما قد غفل عنه من ما أودعه الله س
ــد إذا تذكر  ــا، فيتذكر من جدي ــي فطره عليه ــه الت فطرت
البعض من الناس ال ينفع فيه ذلك وتتعاظم عنده حالة 

الغفلة.
ــري  ــبحانه وتعالى منذ بداية الوجود البش ــه س والل
ــة الحجة  ــه بتعليماته إلقام ــود بهدايت ــذا الوج رعى ه
ــذه الحياة  ــي ه ــان عبثاً ف ــذا اإلنس ــرك ه ــم يت ــه، ل علي
ــرية وواكب معهم  ــع البش ــاً بل واصل م ــالً وضائع ومهم
ــله  ــال رس ــتمر لهدايته وبإرس ــكٍل مس وجودهم هذا بش
كما قال جل شأنه في كتابه الكريم ( وَلَقَْد َبَعثْنَا ِفي كُِلّ 
ــأنه ( ثَُمّ أَرَْسلْنَا رُُسلَنَا تَتْرَٰى )  ــوًال) وقال جل ش ٍة رَُس أَُمّ
ُبوُه )  ــولَُها كََذّ ًة رَُّس ــكٍل متتابع ( كَُلّ َما َجاَء أَُمّ يعني بش
ــل وفي عملية اختيار األنبياء  ــال الرس وفي عملية إرس
ــألة على نحٍو عظيم وبعناية إلهية خاصة،  كانت المس
ــالة والنبوة لم تكن على  ــألة الرس ــالة مس ــألة الرس مس
نحٍو عبثي أبداً، أن من أراد أن يكون نبياً أو أراد أن يكون 
ــري  ــوالً فليأتي، ال ، ولم تترك أصالً إلى الواقع البش رس
ــري وفق  ــق المزاج البش ــرية وف ــون وفق أمزجة بش لتك
ــبحانه  ــألة مرتبطة بالله س ــرية، أبداً، مس الرغبة البش
ــألة  ــى وتحظى بعناية إلهية خاصة، ولم تكن مس وتعال
ــاس نبي وإال  ــات ينتخبوا لهم الن ــالً أن تأتي انتخاب مث
ــول، ال، أو برنامج معين من طّبقه أمكن  ينتخبوا لهم رس
له أن يكون نبياً، أو مثالً مستوى دراسي معين من وصل 
ــل،ال،  إليه أمكن له أن يكون من األنبياء وفي ِعداد الرس
ــألة تخضع  ــذا النحو أبداً، مس ــألة على ه لم تكن المس
ــال الله  ــاء إلهي كما ق ــة، وباصطف ــة إلهية خاص لعناي
سبحانه وتعالى ( اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمَالِئكَِة رُُسًال َوِمَن 

ــبحانه وتعالى يختار  ــى يصطفى أنه س النَّاِس ) ومعن
ــالم  ــك، فاألنبياء عليهم الس ــاً لذل ــداداً خاص ــْد إع وُيِع
ــي وبعناية  ــّدون بإعداد إله ــم ُيَع ــذ خلقهم وتكوينه من
ــة والكبيرة، ألن الله  ــة لهذه المهمة العظيم إلهية خاص
ــبحانه وتعالى هو القدوس العظيم وهذه المسؤولية  س
ــاج  ــة وتحت ــؤولية مقدس ــة ومس ــؤولية عظيم ــي مس ه
ــبحانه  ــالت خاصة، والله س ــرة ومؤه ــى مؤهالت كبي إل
ــألة  ــألة مس وتعالى أيضاً كرّم عباده بذلك لم تكن المس
ــى الناس  ــله إل ــان فيها ليرس ــة فيكتفي بأي إنس عادي
ــألة كالم  ــألة مس ــالص أي واحد يجي المس ــول خ ويق
ــؤولية  ــوع، ال، طبيعة هذه المس ــه وانتهى الموض يوصل
كمسؤولية عظيمة ومسؤولية مقدسة ومسؤولية كبيرة 
ــل واألنبياء في  ــرة ألن الرس ــالت كبي ــى مؤه ــاج إل تحت
ــهم يجب أن يكونوا هم أوالً الئقين وجديرين لهذه  أنفس
ــتوى األخالقي  ــؤولية بكل مافيها، أوالً على المس المس
ــم أول من يتخلق  ــتوى التربوي أن يكونوا ه على المس
ــدوة فيها أن  ــة أن يكونوا هم الق ــالق العظيم ــك األخ بتل
يكونوا على أرقى مستوى في زكاء أنفسهم في التخلّق 
بتلك األخالق العظيمة بتلك األخالق الرسالية واإللهية 
وأن يكونوا هم أيضاً فيما حملوه من تعليمات على أرقى 
ــر في  ــزام أن يكونوا أيضاً تجاه البش ــتوى في االلت مس
ــؤولياتهم في التبليغ على أرقى مستوى من األمانة  مس
ــى هداية الناس  ــن الصدق من النصح من الحرص عل م
ــاس، جوانب كثيرة  ــل الكبير من الرحمة بالن من التحّم
ــؤولية ومؤهالت متنوعة ترجع إلى ما  تتعلق بهذه المس
ــهم وفي  ــهم تجاه أنفس ينبغي أن يكونوا عليه في أنفس
أنفسهم تجاه الناس من حولهم، وتجاه تلك التعليمات 
ــا في حمل  ــب أن يكونوا عليه ــة التي يج ــاه األمان وتج
ــالة اإللهية وفي  ــك التعليمات وفي إيصال هذه الرس تل

السعي إلقامة هذه التعليمات في واقع الحياة.
مؤهالت كثيرة وكبيرة وعظيمة ولذلك لو ُحّملوا هذه 
ــالت الالزمة  ــم الله المؤه ــدون أن يعطيه ــؤولية ب المس
ــتطيعون  لوا فوق ما يس ــوا مظلومين ألنهم ُحمِّ لها لكان
ــاً لتحّمل هذه  ــياً وفطري ــم هّيأهم نفس ــه أهلّه ــن الل ولك
ــتقبلهم وفي  ــي مس ــم بهم ف ــو العلي ــم ه ــؤولية ث المس
ــتوى  ــي مس ــم وف ــي مصداقيته ــم وف ــتوى التزامه مس
تحّملهم لهذه المسؤولية بماتعنيه هذا التحمل التزاما 
ــاً في  ــاً التزام ــتقامًة حرص ــًة اس ــالً طاع ــتيعاباً عم اس
ــالة من كل  ــالً إلقامة هذه الرس ــي وعم ــاط التبليغ النش
الجوانب المسألة أكبر من أن نحيط بها وأن نستوعبها 

وأن نستطيع الحديث عن كل تفاصيلها.
ــذا النبي  ــذي يلحظ وجود ه ــذا اإلعداد اإللهي ال ه
ــذ تكوينهم  ــبحانه وتعالى من ــن أنبياء الله س أو ذاك م
ــر التي يختارهم  ــتوى األس بل حتى يختارهم على مس
ــأنه ( ِإَنّ اللََّه اصْطَفَى آَدَم وَنُوًحا  منها مثلما قال جل ش
وَآَل ِإْبرَاِهيَم وَآَل ِعْمرَاَن َعلَى الَْعالَِميَن ) حتى على هذا 
المستوى على مستوى آبائهم على مستوى أسرهم أن 
ــا هذا االختيار  ــبة ألن يختار الله منه ــراً مناس تكون أس
ــا يأتي  ــه أيضاً عندم ــنتحدث عن ــذا س ــذا الدور وه وه

الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله .
الله سبحانه وتعالى قال مثالً عن نبيه موسى عليه 
ــالم ( َواصْطَنَْعتَُك لِنَفِْسي ) هذا يوضح لنا كيف أن  الس
ــم ومنذ تكوينهم ومنذ  عملية االصطفاء لهم منذ خلْقه
ــة خاصة ُمهيأة  ــم يلحظ فيها هذا صناعة إلهي إيجاده
ــؤولية الكبيرة والعظيمة  ــذا الدور ومؤهلة لهذه المس له
ــة حتى يكونوا الئقين وحتى يكونوا مناسبين  والمقدس

لهذه المسؤولية هذا كما قلنا فيه تكريم للبشرية.
ــه يا أيها الناس أي  ــألة متروكة إلى أن لو كانت المس
ــان يكون رسول مخضوع للبشرية  واحد وإال يجي إنس
ــالي  ــؤولية ويؤدي الدور الرس ــق بهذه المس أو غير الئ
ــاءة إلى الله  ــّوه لكان في هذا إس على نحٍو ناقص ومش
ــرية، لكن الله  وفي نفس الوقت لم يكن به التكريم للبش
ــبحانه وتعالى  ــداًة لها قادًة لها منه س ــرية ُه قّدم للبش
ــا رعايًة لها  ــًة به ــاً لها رحم ــتوى تكريم ــى أرقى مس عل

فضالً عليها، فالمسألة هي تعود إلى هذا األساس .
ــبحانه وتعالى  ــن الله س ــل واألنبياء م ــي الرس ويأت
ــؤولياتهم  ــية ومس ــاده مهماتهم الرئيس ــًة منه لعب رحم
ــد أن يهيئهم الله ليكونوا  ــرة كلها لخير الناس، بع الكبي
ــن أخالقهم من  ــه م ــا هم علي ــتوى فيم ــى أرقى مس عل
ــم من معرفتهم من ذكائهم من مؤهالت  قيمهم من فهمه
ــذه  به ــق  الالئ ــتوى  بالمس ــوا  ليكون ــة  والئق ــة  عظيم
ــر بأحسن ما  ــؤولية ولهذا الدور، يأتون إلى البش المس
ــا يمكن أن يكون عليه  ــر أرقى م يمكن أن يكون عليه بش
بشر يعني شخصيات جذابة مؤثرة عظيمة هادية زكية 
ــا يمكن أن  ــة مهتدية ليس فيها م ــرة صالحة هادي طاه
ــا أو التباعد  ــتياء منها أو النفور عنه ــر االس يبرر للبش
عنها ال، شخصيات نموذجية وراقية ورحيمة وعظيمة 
ــاني كمال أخالقي  في ما هي عليه من كمال، كمال إنس
ــد في حياتها  إعداد إلهي تتجلى فيها كل القيم وتجس
ــا وتلتزم  ــو إليه ــت بها لتدع ــي أت ــالق الت ــك األخ كل تل
ــرر أبدا  ــا هناك ما يب ــات اإللهية فم ــك التعليم ــي بتل ه
ــر  ــل لالبتعاد عنها والبدائل التي ارتبط بها البش البدائ
ــاء وفيما بعد عصر  ــن األنبياء في عصر األنبي بعيدا ع
ــاء والمحاربة لمنهج  ــة لألنبي ــاء البدائل المعادي األنبي
ــالق األنبياء هي بدائل  ــاء ولطريقة األنبياء وألخ األنبي
ــن وظالمين ومضلين  ــت ومجرمي ــيئة للغاية، طواغي س
ــرية وال يمتلكون  ــة بالبش ــون رحم ــدين ال يمتلك وفاس
ــالت الكمال  ــة وال أيا من مؤه ــالت الجذاب ــا من المؤه أي
ــاني معظمهم يتصفون بالجهل المطلق إلى حد  اإلنس
ــان والجبروت  ــاد والطغي كبير، يتصفون بالظلم والفس
ــع وعدم احترام البشرية  واالنتهازية واالستغالل البش
ــهم  ــاس وال يحملون في أنفس ــة بالن ــون أي رحم ال يكن
ــر  ــي قصة البش ــب يعن ــيء عجي ــاس، ش ــة بالن أي رأف
ــض يرتبطون  ــا كان البع ــة عجيبة جدا حينم ــذه قص ه
ــون األنبياء هذا  ــاة ويترك ــتكبرين والطغ ــك المس بأولئ
ــب وفيما بعد  ــل إلى حد عجي ــر األنبياء حص في عص
عصر األنبياء إلى اليوم الزال الكثير من البشر بعيدون 
ــي  ــد عن االتباع لألنبياء ولنهج األنبياء والتأس كل البع

باألنبياء.
ــي يتحرك فيها  ــية الت ــئوليات الرئيس المهام والمس
األنبياء بين البشر كلها لخير البشر ولمصلحة البشر:

ــان إلى الله   أولها هداية العباد إلى الله هداية اإلنس
سبحانه وتعالى وإنقاذ اإلنسان وتحريره من العبودية 
لغير الله اإلنسان في هذه الحياة إما أن يعبد نفسه لله 
وهو عبد لله ملك لله وهذا العالم بكله ملك لله سبحانه 
ــان  ــه لله وبهذا يتحرر اإلنس ــى إما أن يعبد نفس وتعال
ــان من  ــه يعني ال يحررك كإنس ــة لغير الل ــن العبودي م
ــه إال عبوديتك لله العبودية لله فقط  العبودية لغير الل
يمكن أن تتحرر بها من العبودية لغيره ألنك إن لم تعبد 
ــك لله بمقتضى أنك عبد لله فعال وإال استعبدك  نفس
ــر هي  ــة التي يعاني منها معظم البش ــرون والحال اآلخ
ــوت ولهذا  ــي العبودية للطاغ ــهم ف أنهم يوقعون أنفس
ــاء وحركة األنبياء  ــي لدعوة األنبي كان العنوان الرئيس
ــا قال الله  ــي كل بعثة من بعثاتهم كم ــي كل عصر وف ف
ــم (وَلَقَْد َبَعثْنَا ِفي كُلِّ  ــبحانه وتعالى في كتابه الكري س
ــوا الطَّاُغوَت) والله  ــَه َواْجتَِنُب ــوًال أَِن اْعُبُدوا اللَّ ــٍة رَُّس أُمَّ
ــاس في عبادة  ــوال على هذا األس ــي كل أمة رس بعث ف
ــوًال  ٍة رَُّس ــْد َبَعثْنَا ِفي كُلِّ أُمَّ ــبحانه وتعالى (وَلَقَ الله س
ْن َهَدى  ــوَت � فَِمنُْهم مَّ ــَه َواْجتَِنُبوا الطَّاُغ ــُدوا اللَّ أَِن اْعُب
ــُة �) بعثة األنبياء  َاللَ ــْت َعلَْيِه الضَّ ْن َحقَّ ــُه َوِمنُْهم مَّ اللَّ
ــي هو هذا  ــل كان عنوانها الكبير عنوانها الرئيس والرس
ــوت كل كيان  ــوت والطاغ ــه واجتناب الطاغ ــادة الل عب
ــخص  ــا اجتماعيا أو ش ــيا أو كيان ــان سياس ــواء كي س
ــان  ــن أو جهة معينة أو توجه معين يطغى باإلنس معي
ــان فتكون  ــذا اإلنس ــه ويتحكم في ه ــة لل ــن العبودي ع
ــى فهو هذا  ــبحانه وتعال ــدال عن الله س ــه إليه ب وجهت
ــك  ــك، يعني تخصع له نفس الطاغوت الذي تعبد نفس
ــذه الحياة نحوه طاعة  ــق فتكون وجهتك في ه بالمطل
ــا بدال عن الله  ــة وخضوعا مطلقا وتوجها مطلق مطلق
ــو الطاعة  ــب أن تطيعه ه ــذي يج ــى ال ــبحانه وتعال س
ــعى  ــون وجهتك في الحياة نحوه تس ــة وأن تك المطلق
ــره تلتزم  ــك ألم ــه تخضع نفس ــك ل ــد نفس ــاه تعب لرض
بتوجيهاته وتعليماته، فالطاغوت هو البديل الطاغوت 
ــون أحيانا  ــية قد تك ــات سياس ــي كيان ــذي يتمثل ف ال
ــاة أو جهات مضلة  ــلطون طغ ــة حكام متس دول أنظم
حتى أحيانا تحت عناوين دينية أو كيانات اجتماعية 
ــه بعيدا عن  ــال وتأخذ ب ــان تحكما كام ــم باألنس تتحك
ــا من  ــى يمكنن ــبحانه وتعال ــه س ــه وتعليمات ــج الل منه
ــي من خالل هذه  ــم من خالل هذا الوع ــالل هذا الفه خ
ــدرك حقيقة الفجوة  ــألة وهذه اآلية المباركة أن ن المس
التي تقع في واقعنا التي تحصل في واقعنا فيما بيننا 
ــا نلحظ مثال مدى  ــالم حينم وبين األنبياء عليهم الس
ــي حياتنا  ــي تتدخل ف ــذه الكيانات الت ــر لكل ه التأثي
ــئوننا وفي واقعنا وتطغى علينا وتتحكم بنا في  وفي ش
المواقف والسياسات في التوجهات معظم السياسات 
ــك القوى  ــي تتحكم بها تل ــف الت ــات والمواق والتوجه
ــاحة  ــرة اليوم الحاضرة في الس ــا القوى المعاص ومنه
ــول الله واجتنبوا  ــوت المعاصرة حينما يق قوى الطاغ
ــوت لم يكن الطاغوت عبارة عن كائن موجود في  الطاغ
عصر األنبياء فحسب في عصر نبي الله محمد أو في 
ــي الله نوح أو  ــم أو في عصر نب ــي الله إبراهي ــر نب عص
ــوت موجود في كل  ــل واألنبياء ال ، الطاغ ــن الرس أي م
ــالة اإللهية هو االتجاه  ــن هو التوجه المناقض للرس زم
ــالة  ــعى لالبتعاد بالناس عن هذه الرس اآلخر الذي يس
ــي توجيهاتها في حاللها  ــي مبادئها في تعليماتها ف ف
في حرامها في هدايتها فيما فيها من حق فهو موجود 
ــا الطاغوت  ــي أمريكا أنه ــوم يجب أن نرى ف ــم الي وقائ
ــله  ــالة الله وعن رس ــعى لالبتعاد بنا عن رس ــذي يس ال
ــا الطاغوت  ــرائيل كذلك أنه ــي إس ــرى ف ــه أن ن وأنبيائ
الذي يسعى كذلك نرى في كل هذه الكيانات المرتبطة 
ــاس التبعية لها حتى في داخل  بها المتجهة على أس

أمتنا .
بعض األنظمة بعض الكيانات التي ارتبطت بأمريكا 
ــتكبار أن  ــوت واالس ــوى الطاغ ــت بق ــرائيل ارتبط وإس
ــم بنا  ــد أن يتحك ــذي يري ــذا الطاغوت ال ــا ه ــرى فيه ن
ــي النهاية ألن  ــتعبدنا ف ــوى أن يس ــب ما يه ــى حس عل
ــي الحياة  ــري في توجهه ف ــم بالكائن البش ــذا التحك ه
والسعي لفصله عن الرسالة اإللهية في مبادئها وقيمها 
وأخالقها وتعليماتها وتوجيهاتها وحاللها وحرامها هو 
ــذي يجب أن نجتنبه وأن ال نخضع حياتنا  الطاغوت ال
ــن تجاهه فال نقبل منه  ــنا له وأن نكون عصيي له وأنفس
ــتنا  أبدا أن يتحكم بنا تحكمه بنا في مواقفنا في سياس
ــالة  ــا عن الرس ــاة يعني فصلن ــي الحي ــا ف ــي حركاتن ف
ــع أمريكا فيها إال  ــالة يمكن أن تطي ــة وما من مس اإللهي
ــالة اإللهية.  ــج اإللهي عن الرس ــي انتقاص عن النه وه
ــدأ من مبادئ  ــا وأبدا عن مب ــب بك دائم ــي يذه األمريك
ــالة اإللهية  ــالة اإللهية وعن خلق من أخالق الرس الرس
ــذه هي النتيجة  ــن التعليمات اإللهية ه ــن تعليم م أو ع
ــون بأن نعزز من  ــي المحصلة فنحن اليوم معني هذه ه
ــوت وأن نرى في  ــن الطاغ ــع تحررنا م ــذا الواق خالل ه
ــة وتحريرية لهذا  ــة إنقاذي ــة أنها عملي ــالة اإللهي الرس
ــان من تحكم قوى الطاغوت به من استعبادها له  اإلنس
ــة قوى الطاغوت  ــا عليه وأن نرى في هيمن ــن هيمنته م
ــتعبادها وسيطرتها وهيمنتها أنها حالة تخرج  وفي اس
ــان من اتباع النهج اإللهي والرسالة اإللهية فنرى  اإلنس
ــا وعملية تحريرية  ــالة اإللهية حصنا حصين في الرس
ــي مقدمة  ــاء أن ف ــل واألنبي ــي الرس ــرى ف ــة ون وإنقاذي
ــئولياتهم تحرير هذا اإلنسان واستنقاذ  مهماتهم ومس
ــوت ومن هيمنة قوى  ــان من العبودية للطاغ هذا اإلنس
ــان في كل  ــى اإلنس ــكل خطرا عل ــي تش ــوت الت الطاغ
ــي أتى بها  ــي كل التعليمات الت ــرى ف ــئون حياته ون ش
الرسل واألنبياء أنها تشكل حماية لهذا اإلنسان من كل 
ــتغالل من كل قوى الطاغوت  ــتعباد واالس ــكال االس أش
ــخاص أو كانت توجهات تعبد  كانت كيانات أو كانت أش
ــه ألي كائن آخر فنرى  ــان لغير الله وتخضع هذا اإلنس
ــن المهام  ــة هذا واحد م ــرى فيها الكرام ــا الخير ون فيه
ــية  ــن مهامهم الرئيس ــاء وم ــل و األنبي ــية للرس الرئيس
مسئولياتهم الكبيرة تزكية المجتمع اإلنساني وتربيته 
أخالقيا اإلنسان يحتاج إلى األخالق بدون هذه األخالق 
ــى بها يتحول كأي  ــدون أن يربى عليها بدون أن يتزك ب
ــه القرآن  ــزة بما يعبر عن ــرك بالغري ــوان آخر ويتح حي
ــان التي تأخذ به  ــول الغريزية لهذا اإلنس بالهوى المي

ــدون أي ضوابط وال حدود فيتحول وكأنه كأي حيوان  ب
ــام أو كالكلب أو كالحمار  موجود في هذه األرض كاألنع
ــن الغابات إذا لم ينضبط  ــوان في أي غابة م أو كأي حي
ــون القيم  ــالق فتك ــك األخ ــى بتل ــالق ويتزك ــك األخ بتل
واألخالق حاكمة على غريزته ومهذبة لغريزته وموجهة 
ــان خلوه  ــالة اإللهية ال تفترض في اإلنس لغريزته الرس
ــا فيه أصال  ــره الله عليها وأوجده ــن الغرائز التي فط م
ــتعماره في  ــي اس ــي حياته وف ــر ف ــا دور كبي ــون له ليك
ــاة وفي هذا الكون  ــتخالفه في هذه الحي األرض وفي اس
ــذه الغرائز وتعمل على معايرة  ولكنها تهذب وتضبط ه
هذه الغرائز بمعيار األخالق فال تطغى في هذا اإلنسان 
ــان  ــا في هذا اإلنس ــئ نهائي ــوب أن تنطف ــس المطل ولي
ــليم وعلى نحو  ــي هذه الحياة على نحو س بل توجه ف

صحيح.
ــه غرائزه  ــت ب ــالق طغ ــذه األخ ــان ه ــد اإلنس  إذا فق
ــد في هذه الحياة  ــواؤه فطغى في هذه الحياة وأفس وأه
ــذه إلى حياة  ــاة وتحولت حياته ه ــي هذه الحي وظلم ف
معطلة من كل القيم أشبه بأي حيوان آخر يفقد كرامته 
اإلنسانية يفقد سموه اإلنساني ينحط كأي بهيمة في 

هذا الوجود وأسوأ كاألنعام بل هم أضل.
ــع  ــة المجتم ــاء هداي ــية لألنبي ــام الرئيس ــن المه  م
ــى النور  ــن الظلمات إل ــره إلخراجه م ــاني وتنوي اإلنس
ــن ذلك أن  ــق وإال فالبديل ع ــره بالحق والحقائ وتبصي
ــه إلى أمور  ــذه الحياة تصبح نظرت ــان في ه يتيه اإلنس
ــة وغبية وغير مدركة للكثير  كثيرة نظرة خرافية وجاهل
من الحقائق وتفهم كثيرا من األمور فهما مغلوطا وفهما 
ــيئا وهذا حصل بالنسبة للبشر كم نشأ من جهاالت  س
ــذي يعطي الناس  ــن الهدى اإللهي ال ــات بدال ع وخراف
ــن حولهم  ــون والحياة م ــي نظرتهم إلى الك ــة ف الحقيق
ــاالت من  ــن جه ــأت م ــات كم نش ــن خراف ــأت م ــم نش ك
ضالالت تتيه باإلنسان في واقعه في الحياة وفي واقعه 
ــع بالمجتمع  ــعي للدف ــل والمواقف أيضا الس ــي العم ف
ــط والكف عن  ــدل والقيام بالقس ــة الع ــاني إلقام اإلنس
ــلْنَا رُُسلَنَا ِبالَْبيِّنَاِت وَأَنزَلْنَا َمَعُهُم الْكِتَاَب  الظلم (قَْد أَرَْس
ــِط  ) ثم تكون التعليمات  ــزَاَن لَِيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْس َوالِْمي
اإللهية أساسا لسعاة اإلنسان في هذه الحياة ال يسعد 
ــى لو كان  ــقاء حت ــن ذلك هو الش ــل ع ــه وإال البدي إال ب
ــد من عنائه  ــقائه تزي ــات مادية تزيد من ش ــه إمكان لدي
ــن الدول  ــرب وفي كثير م ــي الغ ــل اليوم ف ــا يحص مثلم
ــقاء  ــيلة أكثر للش ــة إلى وس ــات المادي ــول اإلمكان تتح
ــاة، مع كل  ــذه الحي ــاع في ه ــعور بالضي ــاء والش وللعن
ــاني ومع  ــاكان عليه األنبياء من عظمة من كمال إنس م
ــع كانوا عليه من قدرات  ــرية من خير وم ما قدموه للبش
ــر إال أنهم  ــة للبش ــالة اإللهي ــي إيصال الرس ــة ف عظيم
ــة والمعارضة  ــر المواجه ــن البش ــن الكثير م ــوا م واجه
والعناد والتكذيب واإلساءة بل والعداوة أحيانا البعض 
ــديدة والكثير منهم استشهدوا حتى  عاداهم معاداة ش
ــة  ــارز لمعارض ــدور الب ــداء وكان ال ــم األع ــوا، قتله قتل
األنبياء والمشاققة لألنبياء والسعي لمعارضة األنبياء 
ــا أحيانا بالمأل  ــرآن ووصفه ــدث عنها الق ــن فئات تح م
ــات بالمترفين وفي بعض  ــض التوصيف ــا في بع وأحيان
ــن  ــتكبرين الذي ــع بالمس ــمل واألوس ــات األش التوصيف
ــلطوي والمادي  ــوذ الس ــن ذوي النف ــتكبروا كثير م اس
ــر منهم لهم  ــم كانوا كثي ــوا كله ــرا منهم وليس ــوا كثي كان
ــالة األنبياء وال  دور كبير في معارضة نهج األنبياء ورس
ــر، الدور  ــيمتد إلى نهاية حياة البش يزال إلى اليوم وس
ــالة األنبياء في عصرهم  ــارض لنهج األنبياء ولرس المع
ــذه الفئة من  ــة األولى له ــي الدرج ــم هو ف ــد عصره وبع
ــرآن الكريم تحدث عن  ــم، ولذلك الق ــاس للكثير منه الن
ــال المأل منهم وهكذا  ــال المأل الذين كفروا وق دورهم فق
ــرآن الكريم  ــراً نجدها في الق ــتكبروا كثي ــال الذين اس ق

فيما حكاه عن األنبياء عليهم السالم.
ــن العناوين التي حاولوا أن ُيخادعوا  قدموا الكثير م
ــن التي  ــالً كان من العناوي ــاس، مث ــض من الن ــا البع به
رفعوها في إنكار الرسالة اإللهية وفي التكذيب لألنبياء 
ــله وأنبيائه  ــه أّيد رس ــم من أن الل ــالم بالرغ ــم الس عليه
ــم، كان النبي يحظى  ــى صدقه ــة عل ــزات الدال بالمعج
بمعجز خارج عن القدرة البشرية كشاهٍد له على صدق 

نبوءته ورسالته.
ــادًة معروفاً بكماله  ــه يكون ع ــاً كان هو في نفس أيض
ــه العظيمة  ــة جداً بأمانت ــاني بمصداقيته العالي اإلنس
ــاة ألن توجه  ــص التي تكون مدع ــن كل النقائ وبعده ع
ــراء أو غير  ــذب أو االفت ــال أو الك ــة باالنتح ــه التهم إلي
ــون حق واضح  ــذي يقدمه مضم ــم المضمون ال ــك، ث ذل
ــم عظيمة  ــى كل حال، قي ــون مقبوالً عل ــرض أن يك يفت
ــية  ــالث عناصر رئيس ــة ث ــوة محق ــة دع ــادئ عظيم مب
ــالة اإللهية  ــاعدة على تقبل الرس يفترض أن تكون مس
ــالتهم والتفاعل  وعلى التصديق باألنبياء والقبول لرس
ــي معهم ولكن كانوا يرفعون عناوين معينة مثالً  اإليجاب
كان البعض يتذرعون ببشرية األنبياء والرسل، أنه أنت 
ــر ال يمكن أن تكونوا أنبياء مع أنكم في نفس الوقت  بش
ــة } وكان يظهر  ــاء الله ألنزل مالئك ــر { ولو ش من البش
ــن األمم أنهم كانوا  ــتبيان القرآني فيما حكاه ع في االس
ــه مايدعونه آلهة  ــركون مع ــرون بالله ولكن كانوا يش يق
ــب زعمهم وإدعائهم، إضافة إلى  ــركاء بحس أخرى كش
ــاب  ــاد والقيامة والجزاء والحس ــث والمع ــم البع إنكاره
ــن انفالت في هذه الحياة والتعامل  لتبرير ماهم عليه م

الالمسئول وتحرك عبثي في هذه الحياة.
ــاَل الَْمَألُ الَِّذيَن  ــألة ( فَقَ فكانوا يتذرعون بهذه المس
َل  ــٌر ِمثْلُكُْم ُيِريُد أَْن َيتَفََضّ ــُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهَذا ِإَالّ َبَش كَفَ
ــاَل الَْمَألُ ِمْن  ــُه َألَنَْزَل َمَالِئكًَة ) ( َوقَ ــاَء اللَّ َعلَْيكُْم وَلَْو َش
ــرَِة وَأَتْرَفْنَاُهْم ِفي  ُبوا ِبلِقَاِء اْآلَِخ ــُروا َوكََذّ ــِه الَِّذيَن كَفَ قَْوِم
ا تَأْكُلُوَن  ــأْكُُل ِمَمّ ــٌر ِمثْلُكُْم َي نَْيا َما َهَذا ِإَالّ َبَش الَْحَياِة الُدّ
ثْلَكُْم  ــرًا ِمّ ــَرُبوَن* وَلَِئْن أَطَْعتُم َبَش ا تَْش ــرَُب ِمَمّ ِمنُْه َوَيْش
ــن عجيب أمرهم أنهم كما  ــُروَن) وكان م ِإنَّكُْم ِإًذا لََّخاِس
ــم يرضوا بالنبوة  ــوا باأللوهية لحجر ول ــل عنهم رض قي
ــم في  ــر منه ــذي كان كثي ــت ال ــي الوق ــي ف ــر يعن لبش
ــوان لتكذيب  ــون هذا العن ــر األنبياء يرفع ــة أكث مواجه
ــم  ــاء باعتباره ــوا أنبي ــن أن يكون ــه ال يمك ــاء وأن األنبي
ــوا باأللوهية  ــس الوقت قد رض ــر كانوا في نف ــن البش م
ــأناً، رضوا بها حتى  ــة التي هي أعظم ش ــا األلوهي بكله
للحجارة فجعلوا من الحجارة أصناماً في الوقت الذي 
ــول والمعقول أن  ــر المقب ــتحيل وغي ــوا من المس جعل
يكون النبي من البشر وهذه جهالة كبيرة ألن المطلوب 
ــاً للبشر عندما  ــر أوالً أن في هذا أنس أن يكون من البش
ــرية  ــش حياتهم يعيش التجربة البش ــون منهم يعي يك
ــك من هذا  ــوا لو لم يكن منهم اترك نفس ــن أن يقول ألمك
ــف نعيش  ــر كي ــرف واقعنا نحن بش ــت ماتع ــكالم أن ال
ــدوة األول والمعني  ــو الق ــون ه ــاً يك ــول دائم ألن الرس
ــون هو مؤمناً بما أتى به ملتزماً  بااللتزام بما أتى به يك
ــون متحلياً بها  ــا يك ــي يدعو إليه ــك األخالق الت به تل
ــذا يكون هو من  ــات يكون ملتزماً بها، وهك تلك التعليم
ــن الحالة  ــر، وليس بعيداً ع ــوًة للبش ــر قدوًة وأس البش
ــر بأنه ال يعرف ماعليه البشر  البشرية فيتحجج البش
من طبائع من صفات من مؤثرات من عوامل من ظروف 
ــي يدعو إلى  ــتوعبها وأنُه مثال ــا وال يس ــُه ال يقدره وان
ــياء بعيدة عن إمكانية التطبيق في الواقع البشري  أش
وهكذا ال، ولم يكن لُه حق في هذا االعتراض كانوا أيضا 
ــها البعض  ــي كان يعيش ــالً بالظروف الت ــون مث يتذرع
ــب رأس مال كبير  ــاء بأنُه ليس تاجراً وصاح من األنبي
ــذا القرآن على رجل  ــلطة أحياناً لوال نزل ه ليس لُه س
ــم مادي أحيانا  ــم تقييم مادي تقيي ــن القريتين عظي م
ــاب الثروات  ــار أومن أصح ــار الكب ــس من التج ألنُه لي
ــخيفة كلها تبريرات زائفة  الطائلة أو أنُه كلها أعذار س
ــل  ــت الرس ــإذاً كان ــدا، ف ــا أب ــد عليه ــح أن يعتم ال تصل

ــول الله محمد  واألنبياء منذ آدم إلى خاتم النبيين رس
ــاً تأتي  ــت دائم ــى آله كان ــه وعل ــالمه علي ــوات وس صل
بتعليمات الله سبحانه وتعالى وتكون هيا القدوة التي 
ــاء أن يكونوا هم هداة  ــر وأراد الله لألنبي تأخذ بها البش
ــرية أيضاً ومخرجي البشرية  ــرية ومنقذي البش البش
ــالذ األمن  ــاً الم ــور ويبقى دائم ــى الن ــات إل ــن الظلم م
ــاكلها العودة  ــن كل أزماتها ومش ــروج م ــرية للخ للبش
ــالة اإللهية في تعليماتها الموجودة في  إلى هذه الرس
ــالم العظيم ونبقى نحن كمسلمين  القرآن الكريم واإلس

معنيين بهذا.
ــن الحديث  ــي حديثنا اليوم ع ــع لنا الكالم ف  اليتس
ــه لكلمة الغد  ــاء الل ــن بعض األنبياء لنترك هذا إن ش ع
في آخر كلمتنا اليوم يهمنا أن نتحدث أيضاً باختصاراً 

جداً عن ثالث نقاط:
 أوالً بطبيعة الظروف التي نعاني منها اليوم بسبب 
ــعودي  ــوة اإلجرامية التي أقدم عليها النظام الس الخط
ــالق المنافذ  ــى إغ ــن خاللها عل ــل م ــه وعم ــي عدوان ف
ــعبنا العزيز  ــكل أكبر على ش وتزييد المضايقة على ش
ــي الحكومة  ــئولة ف ــات المس ــى الجه ــه إل ــن نتوج نح
ــاً للمواطنين  ــار وأيض ــى التج ــة وإل ــات الدول ومؤسس
ــأن الوضع  ــكل عام بالحث على تظافر الجهود بش بش
ــوم تعاونا  ــادي يتطلب الي ــادي الوضع االقتص االقتص
من الجميع الظروف ظروف صعبة والمسئول بالدرجة 
ــو المعتدي هو العدو الظالم  األولى عن هذه المعاناة ه
ــة  ــه الالئم ــا وأول ماتتج ــر بلدن ــذي يحاص ــم ال الغاش
ــام األول ثم الجميع بال  ــه بالدرجة األولى وفي المق علي
ــة التي هي حكومة  ــتثناء معنيون بالتعاون الحكوم اس
ــاول أن  ــالً قد يح ــض مث ــات ألن البع ــن المكون ــر ع تعب
ــُه ليس معني  ــه وكأن ــتغل هذه المعاناة ويقدم نفس يس
ــىء متفرغ فقط  ــئولية تجاه أي ش ــس عليه أي مس ولي
ــاءات من خالل منابره اإلعالمية  يوجه االنتقادات اإلس
من خالل كتابه من خالل إعالمييه ليحملوا هذا الطرف 
ــي كل التفاصيل  ــه اللؤم ف ــاً يوج ــض دائم أو ذاك والبع
ــار الله بل  ــي كل الظروف إلى أنص ــاكل ف ــي كل المش ف
ــدوان أبداً  ــاك أي ع ــس هن ــه لي ــة وكأن ــدث بطريق يتح
ــي كل ما يحصل  ــاك دور أبداً للعدوان ف ــه ليس هن وكأن
ــاك أي  ــداً وليس هن ــة ج ــروف عادي ــور والظ وكأن األم
ــكلة في  ــابر ماعنده أن به مش ــور س ــكاالت وكل األم إش
ــه اللوم إليهم مع  ــاحة اليمنية إال أنصار الله فيوج الس
ــريكاً أساسيا في الحكومة وحاضراً  أن البعض يكون ش
في كل المسؤوليات الرسمية في كل أجهزة ومؤسسات 
ــه حاضرون بكثير بأضعاف  الدولة بأكثر مما أنصار الل
ــي وكل المواقع  ــرم الحكوم ــون اله ــكاد يك ــة وي مضاعف
ــؤولية في أكثرها من نصيبه ثم يأتي دائماً بإلقاء  المس
ــؤولية على اآلخرين هذا األسلوب انتهازي  اللوم والمس
ــداً والبعض  ــيء ج ــلوب س ــرف وأس ــلوب غير مش وأس
ــا إال، ال  ــي ال يرى فيه ــذه الدرجة الت ــد به ــأزوم ومعق م
ــن إال خصما، لم  ــتطيع أن يعيش فيها تجاه اآلخري يس
ــوم التعاون،  ــراكة، مفه ــوم الش ــتوعب البعض مفه يس
ــتطيع،  ــف، مفهوم تظافر الجهود، ما يس مفهوم التحال
ــيته غير سليمة،  ــليمة، البعض نفس نفسيته ما هي س
ــر، من العدائية  مأزوم ودائما يحمل حالة من نزعة الش
المفرطة، من العقد النفسية التي تجعله ال يستطيع إال 
ــس هذا هو حال  ــا وأبدا، طبعا لي ــون خصما دائم أن يك
ــة للعدوان  ــي كل المكونات المناهض ــع، يوجد ف الجمي
ــد أن أقوله أن  ــذي أري ــرفاء واألحرار، ال ــر من الش الكثي
ــس وقتا ألن  ــات إعالمية، ولي ــت مناكف ــت ليس وق الوق
يحاول البعض أن يلمع نفسه ويرمي دائما الالئمة على 
ــدوان، ال، ولكن الجميع معنيون  ــن بما يفعله الع اآلخري
ــية، الحكومة  ــؤولية، المكونات السياس والكل عليه مس
ــت  ــي األداء الحكومي صحيح، وليس ــاك تقصير ف وهن
ــر، أكبر قدر من  ــى هذا التقصي ــكلة كلها تعود عل المش
ــى العدوان  ــاة يعود إل ــن المعان ــر قدر م ــكلة وأكب المش
ــون حاضرا في  ــذا يجب أن يك ــو العدوان، ه ــبب ه والس
ــي وفي تعليقنا  أذهاننا وفي طرحنا اإلعالمي والسياس
ــكلة، ثم يجب  ــى الواقع وفي طبيعة معالجتنا للمش عل
ــم، المكونات  ــوا قصارى جهوده ــى الجميع أن يبذل عل
ــية، الحكومة، كل المسؤولين والموجودين في  السياس
ــن جانبهم،  ــة، والمواطنون م ــات الدول ــزة ومؤسس أجه
ــوا  ــرة، أال يتوجه ــؤولية كبي ــم مس ــك عليه ــار كذل التج
ــتغاللي، البعض يسعى دائما إلى أن يرفع  التوجه االس
ــر مهلة،  ــذا تلقائيا من غي ــيء، هك ــي كل ش ــعار ف األس
ــواء في  ــعار، س ــل أن يكون هناك ما يبرر له رفع األس قب
ــألتها، في  ــة، يجب التعاون في مس ــتقات النفطي المش
ــالة القمح، في بقية االحتياجات  ــألة الغاز، في مس مس
ــع والحافز،  ــون الداف ــب أن يك ــعب، يج ــة للش الضروري
ــاون بما فيه مصلحة  ــون الهم لدى الجميع هو التع ويك
ــي مواجهة هذا  ــود ف ــزز من الصم ــعب بما يع ــذا الش ه
العدوان، مع النشاط السياسي على المستوى الدولي، 
ــاون  ــدوان والتع ــوى الع ــة ق ــي لتعري ــاط اإلعالم النش
ــتغالل،  ــن الجميع، والحذر من االس ــر الجهود م وتظاف

والحذر من االنتهازية والكيد السياسي.
ــعي  ــد بالس ــذا البل ــي ه ــون ف ــع معني ــا: الجمي ثاني
ــذه الظروف  ــي ظل ه ــي، ف ــل االجتماع ــل التكاف لتفعي
ــن المعانين جدا من كل فئات المجتمع،  هناك الكثير م
ــراء، الجميع  ــذات الفق ــة، بال ــات الضعيف ــذات الفئ بال
ــول  ــبة عظيمة، ذكرى الرس ــي مناس ــن ف ــون ونح معني
صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله، رسول الله صلوات 
ــه عليه وعلى آله من أعظم ما أتى به هو الحث على  الل
ــل متعاون يرحم  ــلم متكاف ــان وبناء مجتمع مس اإلحس
ــه بعضا، والتواصي بالرحمة والمرحمة في القرآن  بعض
ــز عليها القرآن الكريم  ــائل التي رك الكريم من أهم المس
ــن اليتامى من  ــة، م ــات المحتاج ــى الفئ ــان إل واإلحس
المساكين، من الفقراء، كل الفئات المتضررة والمعانية 
من أكثر ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأمر به وحث 

ب فيه ووعد فيه باألجر الكبير. عليه ورَغّ
ــتدعي  ــي مرحلة محنة ومعاناة وظروف تس  نحن ف
ــرز فيها مصداقية انتمائنا إلى هذا الدين إلى هذه  أن نب
ــذه التعاليم من  ــا به ــالق، التزامن ــى هذه األخ ــم، إل القي
ــي مرحلة  ــب، أيضا نحن ف ــام بهذا الجان ــالل االهتم خ
ــب قوى العدوان  ــو في الذروة من جان ــد فيها ه التصعي
على كل المستويات وبالذات عسكريا، وال تزال أمامهم 
ــكرية التي  ــاريع العس المزيد، أمامهم المزيد من المش
ــا يبدو في األيام القادمة،  ــدون اإلقدام عليها على م يري
ــؤولية علينا في هذا البلد كبيرة، في ان ندفع بكل  المس
ــدي للتصدي  ــتوى التح ــر مس ــكل كبي ــا وبش اهتمامن
ــكريا، إعالميا،  ــدوان عس ــوى الع ــد من ق ــذا التصعي له
ــض  ــى البع ــتويات، وأال يبق ــى كل المس ــيا، عل سياس
ــياء أخرى، منشغلين بتوجيه إشكاالت  منشغلين بأش
ــاكل نحو الداخل تؤثر على مستوى  نحو الداخل، مش
ــاكل  ــوة، تعّمق من المش ــود، تصنع الفج ــر الجه تضاف
ــي الله جميعا، أن ندرك حجم  الداخلية، ينبغي أن نتق
الخطورة وأنه ليس ال من الحكمة وال من المسؤولية وال 
من المصلحة الوطنية، والبعض دائما كانوا يقولون عن 
أنفسهم وطنيون، وطنيون، وطنيون، 24 ساعة يتكلمون 
ــهم بهذه النغمة، ثم إذا بالبعض اليوم ال يهمه  عن أنفس
هذا الوطن وال يهمه هذا الشعب، وال يلتفت إلى العدوان 
ــؤولية أن  ــى الجميع مس ــياء أخرى، عل ــغل بأش ومنش
ــة الراهنة  ــذه المرحل ــروف وه ــة هذه الظ ــوا طبيع يدرك
ــؤولية كما  ــل المس ــرورة تحم ــة، وض ــروف القائم والظ

ينبغي في التصدي لهذا العدوان.
ــعبنا  ــر ش أن ينص ــى  ــبحانه وتعال ــه س الل ــأل  نس
المظلوم، أن يرحم شهداءنا األبرار، أن يشفي الجرحى، 

وأن يفرج عن األسرى، إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته‘‘
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