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نهج التضحية والفداء

ــه رب العاملني والصالة  الحمدلل
ــيدنا محمد وآله  ــالم عىل س والس
ــد  ــإن مول ف ــد..  وبع ــن..  الطاهري
ــا هو  ــراء إنم ــول الزه ــة البت فاطم
ــر والعفاف  ــد الطه ــل مول يف األص
ــني واالرتباط بالله  ــان واليق واإليم
ــبحانه وتعاىل، هو مولد الصفاء  س
ــب والصدق  ــاء والخري والح والنق
ــبحانه وتعاىل،  ــه س ــالص لل واإلخ
ــىل الله  ــم ص ــه الكري ــول الل ولرس
عليه وآله وسلم، فالزهراء هي كما 
ــر عندما قال  ــال الله تعاىل الطه ق
ــبحانه ( إنما يريد الله ليذهب  س
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهرياً).. وهي خري نساء العاملني 
ــا قال صىل  ــرة, كم ــا واآلخ يف الدني
ــراء هي  ــلم عن الزه ــه وآله وس الل

ــني، والزهراء  ــاء العامل خري نس
ــم وتربي  ــالم تعل ــا الس عليه
ــج  نه ــىل  ع ــلمة  املس ــرأة  امل
ــد والوفاء  ــالص والتوحي اإلخ
واألخالق الفاضلة للمرأة املسلمة 
ــولها ودينها  ــا ورس ــة بربه املرتبط
ــر الله  ــا أم ــا , كم ــا وأخالقه وقيمه
ــم وتربي  ــا تعل ــا أنه ــوله ، كم ورس
املرأة املسلمة عىل القدوة واألسوة 
ــلمني يف كل  ــات املس ــنة لبن الحس
ــال للزوجة  ــادئ الدين فهي مث مب
الصالحة، واألم الناصحة، والبنت 
ــم املتصلة بربها  ــة والرح الناضج
ــي املرأة  ــم وترب ــا تعل ــا، كم ودينه
ــة والفداء  ــىل التضحي ــلمة ع املس
ــن  ــه وم ــبيل الل ــه ويف س ــن الل لدي
أجل الله، ومن أجل الوطن املسلم 
ــزق  ــد ال يتم ــزأ وجس ككل ال يتج
ــراء عليها  ــرية الزه فمن نظر يف س
ــة التي  ــرأة الكامل ــالم وجد امل الس

ــم أفضل  ــذا الدين العظي ــل ه تمث
ــل يف مواقفها  ــل وأكمل تمثي وأجم
مع رسول الله صىل الله عليه وآله 
ــام عيل كرم  ــلم كابنة، ومع اإلم وس
ــنني  الله وجهه كزوجة، ومع الحس
ــع  ــع املجتم ــالم، وم ــا الس عليهم
ــرأة  للم ــال  كمث ككل  ــالمي  اإلس
ــع كل خصال  ــلمة التي تجم املس

الدين واألخالق. 
ال  ــبة  املناس ــذه   ه دالالت  إن 
تقترص بالذكرى عىل النساء فقط 
ــاً عندما  ــا جميع ــا تربطن ــل إنه ب
نتذكر الزهراء عليها السالم باملرأة 
ــتقيمة،  املس واألرسة  ــة،  الصالح
ــىل هذه  ــي ع ــذي بن ــع ال واملجتم
الخصال, فسالم الله عىل الزهراء 
ــول الله، فهي نعم املثال..  بنت رس
ــراء  ــرة الزه ــا يف زم ــم احرشن الله
ــا وذريتها..  ــا وبعلها وابنيه وأبيه

آمني.  

ــكر لله عىل اآلئه،  الحمدلله عىل نعمائه، والش
فوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين، والصالة 

ــن عدد  ــه الطاهري ــد وآل ــالم عىل محم والس
ــن ذكرهم  ــل ع ــرون، وغف ــم الذاك ــا ذكره م

الغافلون.
ــي أن اكتب  ــزال يراودن ــه كان وال ي فإن
ــيئاً عن سيدتي وموالتي وقرة عيني  ش
ــراء ابنة أعظم  ــاج رأيس: فاطمة الزه وت
ــم  ــم ويل، وأم أعظ ــة أعظ ــي، وزوج نب
ــم  ــني عليه ــن والحس ــن : الحس ولدي

ــت  ــالم وكن والس ــالة  الص ــا  جميع
ــىش أن ال أعطيه  ــب ذلك، وأخ أتهي

حقه.
ــام  ــي أم ــك فإنن ــق يف ذل ويل الح
ــيادة  ــري عادية، فالس ــخصية غ ش
ــب: فأبوها  ــن كل جان ــا م ــف به تح
ــيد األنبياء  ــه س ــن عبدالل محمد ب
واملرسلني، بل سيد الخلق أجمعني 
ــيدة نساء  أمها: خديجة الكربى س
ــيد العرب  العاملني وزوجها: عيل س
ــلمني وابناها: الحسن  ــيد املس وس

والحسني سيدا شباب أهل الجنة.
ــي:  ــون ه ــد أن تك ــرو بع ــال غ ف
ــة كما أن  ــاء أهل الجن ــيدة نس س

ــن األوصاف  ــكارم األخالق لها مالزمة، ومحاس م
ــرق يف غريها من  ــا تف ــع فيها م ــة، تجم ــا قائم به

الصفات الجليلة والسمات النبيلة.
ــدق لهجة بعد  ــي األص ــت: الصدق فه ــإن قل ف

أبيها .
ــن أذهب الله  ــت: الطهارة فهي مم وإن قل

عنهم الرجس وطهرهم تطهريا.
وإن قلت: العلم فهي بنت مدينة العلم، 

وزوج باب مدينة العلم.
ــول التي  ــادة فهي البن ــت: العب وإن قل
انقطعت لعبادة ربها، والتزمت محرابها.

ــة التي  ــي فاطم ــة، فه ــت املعرف وإن قل
ــت يف  ــا، وفن ــوى ربه ــا س ــت عم فطم

خالقها.
ــا  ــاء، فإنه ــال والبه ــت الجم وإن قل
الزهراء التي تزهر جماًال وبهاء وسناًء.

ــت: الخري والنفع، فهي الكوثر  وإن قل
املدرار، والخري الهدار.

ــبحانه،  ــة من ربها س ــت: املنزل وإن قل
فرضاه يف رضاها وغضبه من غضبها.

ــول صىل  ــة من الرس ــت: املنزل وإن قل
ــي أحب الناس  ــلم فه الله عليه وآله وس
ــل هي روحه التي بني جنبيه، فال  إليه، ب
ــطها، وينقبض  ــط لبس ــه ينبس غرو أن

لقبضها.

ــاب،  ــا أرشف األنس ــب، فله ــت: النس وإن قل
وأكمل االحساب.

وإن قلت: التواضع، فقد كانت تكنس، وتطحن 
وتخبز بيدها.

ــاركت أباها يف جل  ــرب، فقد ش ــت: الص وإن قل
ــعب أبي  ــار يف ش ــرت الحص ــإن ذك ــه، ف مصائب
ــه، وإن قلت: أذى  ــت حارضة في ــب فقد كان طال
قريش ألبيها فقد أدكته وآملها كما آمله، وإن قلت: 
ــا خديجة، وإن قلت  ــزن فهو لفقد أمه عام الح
الهجرة والغربة فهي من املهاجرات الصابرات، 
ــد كانت تخرج مع  ــت: الغزو والجهاد فق وإن قل
ابيها يف بعض الغزوات تطببه وتضمد جراحه: 
ــلمت  ــت: أذى املنافقني يف املدينة فما س وإن قل
ــت بفقد أبيها وهو  ــه، وزد عىل ذلك أنها أصي من
ــش بعده فما  ــا وما أطاقت العي الذي هد كيانه
ــق املمتحنة الصابرة  لبثت أن لحقته، فهي بح

املحتسبة.

ــا أو تدانيها:  ــن لغريها أن تزاحمه وبماذا يمك
ــن  ــة، فأي ــة وفالن ــن فالن ــه ع ــت: ريض الل وإن قل
ــا، وغضبه يف  ــه تعاىل يف رضاه ــذا ممن رضا الل ه
ــا قدم عليها  ــو أنصف الدهر مل ــا؟ وحقاً ل غضبه

غريها، وملا فضل عليها سواها.
ــة ريض  ــد أبيها: عن عائش ــدق لهجة بع األص
الله عنها: إنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي 
ــا رأيت أحدا  ــلم قالت: م صىل الله عليه وآله وس

كان اصدق لهجة منها إّال أن يكون الذي ولدها.
ــه عليه  ــه صىل الل ــث قول ــح يف الحدي ــد ص وق
ــل يصدق ويتحرى  ــلم: ( وما يزال الرج وآله وس
ــاً) فالذي  ــب عند الله صديق ــدق حتى يكت الص
يصدق ويتحرى الصدق يكتب صديقاً، فما بالك 
ــا إال أبوها،  ــة، التي ال أصدق منه باألصدق لهج

أليست هي األوىل بدرجة الصديقة العظمى.
ــذا، وال نصفها به مع  ــرف لها ه ــا بالنا ال نع فم
ــن وصف  ــه، وال يعرف م ــق ب ــن تحق ــا أوىل م أنه
ــم بنت  ــا إال مري ــاء غريه ــن النس ــة م بالصديقي
ــيح ابن مريم إال  ــران فقد قال تعاىل ( ما املس عم
ــل وأمه صديقة)  ــول قد خلت من قبله الرس رس
ــالم، ونشري  ــبه مريم بالزهراء عليها الس وما أش
ــا ييل: قال  ــبه بينهما يف م ــه الش ــض أوج إىل بع
ــه تعاىل عن مريم ( وإذ قالت املالئكة يا مريم  الل
ــاء العاملني)  إن الله اصطفاك، وطهرك عىل نس
ــذه اآلية مقامات  ــاىل ملريم يف ه ــد ذكر الله تع فق
ــاء  منها: االصطفاء، التطهري، وإن ذلك عىل نس
العاملني، وكلها ثابتة للزهراء عليها السالم فإما 
ــاء: فقد قال الله  ــام األول وهو مقام االصطف املق
ــى آدم ونوحاً وآل ابراهيم  تعاىل( إن الله اصطف
ــىل العاملني) ويف صحيح البخاري  وآل عمران ع
ــن آل إبراهيم وآل  ــون م ــاس: املؤمن ــال ابن عب ق
ــىل الله عليه  ــني وآل محمد ص عمران، وآل ياس
ــد هي قراءة أئمة  ــلم) وإضافة آل محم وآله وس
أهل البيت، كما نقل األلويس الحنفي يف تفسريه 
لهذه اآلية، وهي أيضاً قراءة الصحابي عبدالله 
ــالم  ــعود, إذاً ففاطمة الزهراء عليها الس بن مس

ممن اصطفى الله تعاىل. 

عادل أبو زينة  

أحمد  رشف الدين

نهج اإليمان.. 
التعايش والشراكة

االنطالق  يف مسار التنمية 

الشباب الرافد الحيوي يف 
مسرية الحضارة 

هجمة عدوانية .. لم يشهدها 
التاريخ

بدون أدنى ومضة من خجل، تحاول الغطرسة األمريكية أن تحتل األرض 
ــتطيع  ــبحانه نس ــن عىل الصعيد اليمني بعون املوىل س ــروح معاً، ونح وال
ــتكبار  ــوده دول االس ــي الذي تق ــايف واإلعالم ــار الغزو الثق ــة اخط مواجه
ــرتاتيجيات  ــد بصناعة منظومة االس ــرد القطب الواح ــة يف ظل تف والهيمن
ــك موروثاً  ــعب يمتل ــعوب واألمم، نحن ش ــائر الش ــة والفكرية لس اإلعالمي
ــول  ــاً ومتنوعاً قادراً عىل مواكبة كل جديد كونه يرتكز عىل نهج الرس حيوي
ــوروث يؤمن بالتعايش والرشاكة  ــلم، وهذا امل األكرم صىل الله عليه وآله وس

وعدم احتكار الحقيقة.
ــل اليمني  ــي بحيوية العق ــش الكون ــة التوح ــتطيع مواجه ــرياً: نس أخ

النابض باالبداع والحياة.

ــاك تحد عىل  ــهدها الوطن اليمني هن ــة التي يش ــات املصريي يف التحدي
مستوى آخر يتمثل يف خلق بيئة مناسبة للتقدم واالزدهار والبناء وتسخري 

الجهود الشعبية والرسمية من أجل االنطالق يف مسار التنمية .
بهذه املفاهيم تتوج قيم الوالء الوطني لدى من يهمهم بناء يمن الوحدة 
ــرص وتوجهات الطموح الذي  ــا يتواءم ومنطلقات الع والتالحم بناء حديث
ــاء اليمن  ــم أن يدركوا أن بن ــباب الذين عليه ــدة وعقول الش ــج يف أفئ يتوه
ــاء القادرين عىل  ــن الرشف ــول أبناء الوط ــواعد وعق ــم إال بس ــد ال يت الجدي

مواكبة التطور والنهوض الحضاري.
إن الوطن اليوم يقف وجها لوجه أمام التحدي األكرب وهو االنتصار لقيم 
املواطنة املتساوية وتكافؤ الفرص والحرص عىل وحدة النسيج االجتماعي 

والعمل عىل تعزيز أوارص اإلخاء والتضامن.

شباب اليمن اليوم يتطلع إىل تحقيق ذاته من خالل املشاريع الطموحة 
والرؤى املستقبلية التي تحتاج إىل كثري تهيئة وجهد متواصل .

ــتمرار  ــباب اليمني متوثبة وخالقة وعليهم االس ــع ذلك فإن روح الش وم
ــىل تلبية  ــاعدهم ع ــن التي تس ــراط يف كل األماك ــع واالنخ ــدي الواق يف تح
ــؤولية االرتقاء بمستوى املجتمع اليمني  طموحاتهم العلمية وعليهم مس
املحتاج حقيقة ألن يعايش العرص بكل تحدياته وذلك من خالل التحصيل 
املهني والفني واالنخراط يف املعاهد العليا ذات الطابع املهني من أجل فتح 
ــهام االيجابي يف مسرية  ــواق العمل لكل الشباب املتطلع للعطاء واإلس أس
ــتقبل ومن خاللهم تتحقق املعجزات فال  بناء الوطن فهم ما زالوا حلم املس
ــباباً خنعا الخري فيهم ونبارك عزائم الشباب الطامحينا ..  يرسنا أن نرى ش

والله معكم ياشباب اليمن وأمله املنشود .

ــاح يف الوقت الراهن  ــتقالل هو الخيار املت الكفاح من أجل الحرية واالس
ــالمية ,  ــت الهوية اإلس ــة وثواب ــاألرض اليمني ــاس ب ــردع من يحاول املس ل
ونستطيع تعزيز النهج التحرري املقاوم ملشاريع ومخططات أعداء اليمن 

من خالل العمل املثابر واملتابعة الدائمة للمشهد الراهن .
ــن عىل امتداد  ــهدها وط ــر هجمة عدوانية لم يش ــن يتعرض ألخط الوط
ــان يف املدن واألرياف ويف سواحل البحار  ــتهدف اإلنس التاريخ , عدوان اس
, من هذا املنطلق ندرك أن هدف الحرب والحصار هو السيطرة عىل خريات 
ــن من خصائصه التاريخية والحضارية ونقلها إىل  هذا البلد وتجريد الوط

صحراء الخليج يف عدوان صارخ عىل املوروث الحضاري اإلنساني .
ــبيل الوحيد لردع  مقاومة العدوان والوقوف ضده هو الخيار املتاح والس

من يحاول احتالل األرض اليمنية وفرض الوصاية عىل أبنائه .

مجيب ردمان 

مفيد عمر غانم 

صالح محمد الكيال 

1-2هذههذه  يهيه  الزهراءالزهراء

الزهراء .. أساس املجتمع املؤمن
ــراء عليها  ــالد الزه ــل بمي ــا نحتف عندم
السالم فإننا نحتفل بميالد النور املحمدي 
ــالم الجاهلية  ــدد لظ ــج املب ــي املتوه اإلله
ــدر البرشية فهي  ــم والجاثم عىل ص املدله
ــه  وصي وزوج  ــم  األعظ ــول  الرس ــة  بضع
ــة  ــبطيه وأئم ــده وأم س ــن بع ــه م وخليفت

الهدى امليامني وسيدة نساء (العاملني).
ــن إحياء هذه  ــتلهم م ــي فإننا نس  وبالت
ــدروس التي  ــادئ وال ــم واملب ــرى القي الذك
ــاة  ــب الحي ــراء يف كل جوان ــا الزه مثلته
ــا وتربيتها  ــا وإيمانه ــن جهادها وصربه م
ــول  ــي بضعة رس ــي، فه ــلوكها اإليمان وس

ــس دماً ولحماً  ــيد ولد آدم لي الله (ص) س
بل كياناً نورانياً مكمًال لنور النبوة املقدس.
ــًال ملا يجب أن  ــي أن نتخذ منها مث  ويكف
ــوذج راٍق ملا  ــلمة كنم تكون عليه املرأة املس
ــرأة  ــل للم ــدي األصي ــالم املحم أراده اإلس
ــا يجب أن نؤكد عىل  ودورها يف الحياة وهن
ــتلهام املبادئ والقيم اإليمانية  رضورة اس
ــا داخل  ــراء ونرشه ــاة الزه ــة من حي الحق
ــرض لهجمة  ــذي يتع ــلم ال ــع املس املجتم
ــص يف ما  ــه وباألخ ــل  أعدائ ــة من قب رشس
ــن مؤامرات  ــا يحيكونه م ــرأة وم ــص امل يخ
ــا أراد الله  ــلمة من كل م ــراج املرأة املس إلخ

ــويق  ــة لتس ــلعة رخيص ــا س ــا وجعله له
ــرر وإلغاء دورها  ــم بدعوى التح منتجاته
ــة  املؤمن ــات  املجتمع ــاء  بن ــي يف  الحقيق

واملثالية.
ــىل الجميع  ــه يجب ع ــرى أن ــن هنا ن وم
ــاء واملثقفني  ــاء والخطب ــص العلم وباألخ
ــا ودورها  ــراء وقدره ــربزوا عظمة الزه أن ي
ــوة إىل االقتداء  ــادي والرتبوي والدع الجه
ــا إىل الخطوة  ــارة هن ــن اإلش ــد م ــا والب به
العظيمة التي اتخذها علماء األمة باعتبار 
ــالم هو  ــا الس ــراء عليه ــالد الزه ــرى مي ذك
اليوم العاملي للمرأة املسلمة, وهو أمر غاية 

ــلم من  ــرر العقل املس ــة كونه يح يف األهمي
ــرب أعداء األمة  ــود التبعية العمياء للغ قي
ــلم تمتلك املثال  ويذكر بأننا كمجتمع مس
ــي والقدوة العظيمة يف تراثنا وهويتنا  الراق

اإلسالمية.
ــذه الخطوة  ــاد ه ــو إىل اعتم ــك ندع  لذل
ــالد  مي ــوم  ي ــل  وجع ــا  بالدن يف  ــة  املبارك
ــلمة وعمل  ــراء يوماً عاملياً للمرأة املس الزه
الفعاليات واملناسبات الخاصة بهذا اليوم 
ــة  ــمية ومجتمعي ــبة رس ــا مناس باعتباره
ــتوى وعي املرأة وإعطائها  بهدف رفع مس

دورها املتميز والقيادي يف بناء املجتمع.

ــكر لله عىلىل اآلئه،  الحمدلله عىل نعمائه، والش
فوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين، والصالة 

ــن عدد  ــه الطاهري ــد وآل ــالم عىل محم والس
ــن ذكرهم  ــل ع ــرون، وغف ــم الذاك ــا ذكره م

الغافلون.
ــي أن اكتب  ــزال يراودن ــه كان وال ي فإن
ــيئاً عن سيدتي وموالتي وقرة عيني  ش
ب ن ي و ير ل ز ي و ن إ
ــراء ابنة أعظم  ــاج رأيس: فاطمة الزه وت
ي ي يي ي
ــم  ــم ويل، وأم أعظ ــة أعظ ــي، وزوج نب
م يس ج
ــم  ــني عليه ــن والحس ــن : الحس ولدي

ــت  ــالم وكن والس ــالة  الص ــا  جميع
ــىش أن ال أعطيه  ــب ذلك، وأخ أتهي

مم
حقه.

ــام  ــي أم ــك فإنن ــق يف ذل ويل الح
ــيادة  ــري عادية، فالس ــخصية غ ش
ــب: فأبوها  ــن كل جان ــا م ــف به تح
ــيد األنبياء  ــه س ــن عبدالل محمد ب
واملرسلني، بل سيد الخلق أجمعني 
ــيدة نساء  أمها: خديجة الكربى س
ــيد العرب  العاملني وزوجها: عيل س
ــلمني وابناها: الحسن  ــيد املس وس

والحسني سيدا شباب أهل الجنة.
ــي:  ــون ه ــد أن تك ــرو بع ــال غ ف
ــة كما أن  ــاء أهل الجن ــيدة نس س
يي

الللصفات الججليلة والسمات النبيلة.
ــدق لهجة بعد  ــي األص ــت: اللصدق فه ــإن قل ف

أبيها .
ــن أذهب الله  ــت: الطهارة فهي مم وإن قل

عنعنهم الرجس وطهرهم تطهريا.
وإن قلت: العلم فهي بنت مدينة العلم، 

وزوج باب مدينة العلم.
ــول التي  ــادة فهي البن ــت: العب وإن قل
انقطعت لعبادة ربها، والتزمت محرابها.

ــة التي  ــي فاطم ــة، فه ــت املعرف وإن قل
ــت يف  ــا، وفن ــوى ربه ــا س ــت عم فطم

خالقها.
ــا  ــاء، فإنه ــال والبه ــت الجم وإن قل
الزهراء التي تزهر جماًال وبهاء وسناًء.

ه إ به و ل ج وإن
ــت: الخري والنفع، فهي الكوثر  وإن قل

املدرار، والخري الهدار.
ــبحانه،  ــة من ربها س ــت: املنزل وإن قل

فرضاه يف رضاها وغضبه من غضبها.
ــول صىل  ــة من الرس ــت: املنزل وإن قل
ــي أحب الناس  ــلم فه الله عليه وآله وس
ــل هي روحه التي بني جنبيه، فال  إليه، ب
ــطها، وينقبض  ــط لبس ــه ينبس غرو أن

ي ي
لقبضها.

وإن قلت: التواضع، فقد كانت تكنس، وتطحن
وتخبز بيدها.

ــاركت أباها يف جل ــرب، فقد ش ــت: الص وإن قل
ــعب أبي ــار يف ش ــرت الحص ــإن ذك ــه، ف مصائب

يف
ــه، وإن قلت: أذى ــت حارضة في ــب فقد كان طال
ي يف
قريش ألبيها فقد أدكته وآملها كما آمله، وإن قلت:
ــا خديجة، وإن قلت ــزن فهو لفقد أمه عام الح
الهجرة والغربة فهي من املهاجرات الصابرات،
ــد كانت تخرج مع ــت: الغزو والجهاد فق وإن قل
ابيها يف بعض الغزوات تطببه وتضمد جراحه:
ــلمت ــت: أذى املنافقني يف املدينة فما س وإن قل

يف
ــت بفقد أبيها وهو ــه، وزد عىل ذلك أنها أصي من

يفيف
ــش بعده فما ــا وما أطاقت العي الذي هد كيانه
ــق املمتحنة الصابرة لبثت أن لحقته، فهي بح

ي
املحتسبة.

أمني صالح هران 

عمار محمد محمد الربيدي

مكاسب التقوى 

* التقوى صلة ما بيننا وبني الله سبحانه وتعاىل 
ــب  ــا نحكم واقعنا نكس ــد م ــا , عن ــا نتحالبه عندم
ــبحانه وتعاىل فيقول جل  الكثري والكثري من الله س
ــواْ َلَفَتْحَنا  ــواْ َواتََّق ــرَى آَمُن ــْو أَنَّ أَْهَل اْلُق ــأنه " َوَل ش

َماء َواألَرِْض". َن السَّ َعَلْيِهم َبرََكاٍت مِّ
ــه وكل ما فيها وكل ما أودع الله فيها ما  األرض لل
يحتاج اإلنسان ويمكن أن يباركه الله لهذا اإلنسان 

ويزيده من الخري ومن النعم ويمن عليه بالكثري .
ــن عالقتك  ــبه م ــبها الكبرية ما تكس ــن مكاس * م
بالله سبحانه من اعتبارات مهمة فيقول سبحانه 
ــام رشف  ــاىل " إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقنَي". وهذا وس وتع
ــا عند ملك  ــه , أن تكون محبوب ــك الل ــري أن يحب كب
السموات واألرض عند الله العظيم , يكون لك منزلة 
كبرية وكرامة عظيمة عند الله " إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اللَِّه 
ــبحانه  ــان بمحبة الله س أَْتَقاُكْم" أن يحظى اإلنس
وتعاىل وسام رشف كبري ودليل وطهارة ورشف وزكاء 

وخري .
ــة للتقوى ما يقول  ــب األخرى املهم * من املكاس
ــَع اْلُمتَِّقنَي"  ــواْ أَنَّ الّلَه َم ــاىل " َواْعَلُم ــبحانه وتع س
ــار يف  ــات واألخط ــة التحدي ــرة 194 يف مواجه البق
ــدوان  ــة الع ــد ومواجه ــرات واملكائ ــة املؤام مواجه
فالله مع املتقني فينرصهم يعينهم يكيد لهم يرضب 
ــم الرعب ويدفع  ــوب  اعدائه ــم يلقي يف قل أعداءه
ــم املنعة وهو  ــرش واألخطار يعزهم يمنحه عنهم ال

القوى العزيز فهذا مكسب كبري جداً.
ــب التقوى املهمة , قبول العمل وهذا  * من مكاس
ــدك وعملك  ــى ال يكون جه ــون  حت ــن أهم ما يك م
ــب لك عند  ــب عليه أجرا  وال يحس ضائعا, ال تكس
ــُل الّلُه ِمَن  ــبحانه وتعاىل " إِنََّما َيَتَقبَّ ــه , يقول س الل
ــان الذي ال يلتزم التقوى  اْلُمتَِّقنَي" املائد 27 واإلنس
ــعى جاهد  ــل ومهما س ــا عم ــه مهم ــع حيات يف واق
ــد ضائع  ــة هو جه ــال صالح ــدم من أعم ــا ق ومهم
ــه الله يوم القيامة هباءاً منثورا, ألنه لم يقبل  يجعل

من األساس !!.

محمد المطري 
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