
0202أخبار وتقارير
اإلتزان في اإلنفاق سيوفر الكثير من األموال إلنفاقها في سبيل الله وإطعام الفقراء والمساكيناإلتزان في اإلنفاق سيوفر الكثير من األموال إلنفاقها في سبيل الله وإطعام الفقراء والمساكين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــهد أن ال إله إال الله  الحمد لله رب العاملني، وأش
ــهد أن سيدنا محمداً عبده  امللك الحق املبني وأش
ورسوله خاتم النبيني، اللهم صل عىل محمد وعىل 
ــىل آل محمد كما  ــد وبارك عىل محمد وع آل محم
ــت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك  صلي
ــاك عن أصحابه  ــد، وارَض اللهم برض حميد مجي

األخيار املنتجبني وعن سائر عبادك الصالحني. 
أيها اإلخوة واألخوات..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــات املباركة يف  ــىل ضوء اآلي ــل الحديث ع نواص
ــوذج املتميز  ــا النم ــي تقدم لن ــان الت ــورة الفرق س
ــان يف هديه وقرآنه ويف قدوته  ــعى اإلنس الذي يس
ــه إىل  ــىل آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــه صل ــول الل رس
ــف تكون أنت  ــع اإلسالمي، كي ــه يف املجتم صناعت
كمسلم، كيف تكوني أنت أختي املسلمة كمسلمة 
ــة، واليوم  ــال، يف الروحي ــلوكيات، يف األعم يف الس
ــل فرد  ــام نحن ك ــكل ع ــي بش ــا اإلسالم مجتمعن
ــذه اآليات املباركة  ــا يحتاج إىل االستفادة من ه من
ــده ألن تنطبق عىل  ــذل جه ــل ويب ــعى ويعم ليس
ــه وتعاىل  ــق الله سبحان ــى يكون بتوفي ــه حت واقع
وباعتماده عىل الله وباستعانته بالله، ومن خالل 
ــه واحدا من تلك الفئة الناجية  اهتدائه بكتاب الل
والفائزة واملفلحة يف هذه الحياة، من املؤمنني، من 

املتقني، من عباد الرحمن الفائزين بخري ما وعد.
ــَن  الَِّذي ــِن  ــاُد الرَّْحَمٰ ــاىل: (َوِعَب ــه تع ــول الل يق
َيْمُشوَن َعَىل اْألَرِْض َهوًْنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن 
ًدا  ــوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ ــا (63) َوالَِّذيَن َيِبيُت ــوا َسَالًم َقاُل
ــا  ــا اْرصِْف َعنَّ ــوَن َربََّن ــَن َيُقوُل ــا (64) َوالَِّذي َوِقَياًم
ــا (65) إِنََّها  ــاَن َغرَاًم ــا َك ــَم إِنَّ َعَذاَبَه ــَذاَب َجَهنَّ َع
ــَن إَِذا أَنَفُقوا  ــا (66) َوالَِّذي ــَتَقرًّا َوُمَقاًم َساَءْت ُمْس
ِلَك َقَواًما (67))،  وا َوَكاَن َبنْيَ َذٰ ُ ــرتُ َلْم ُيْرسُِفوا َوَلْم َيْق
ــون  ــا باألمس عن قوله تعاىل: (الذين يمش تحدثن
ــن املالحظ أهمية هذه اآلية  عىل األرض هونا)، وم
ــا يف هذا  ــاس إليها خصوص ــة الن ــة وحاج املبارك
الزمن، زمن السيارات، زمن االزدحام املروري، زمن 
الحوادث املرورية، زمن مشكلة املخالفات املرورية 
ــوادث مأساوية  ــن ح ــج عنها م ــا ينت ــدن وم يف امل
تودي بحياة الكثري من الناس، اليوم حياة اآلالف 
ــون ضحية  ــري منهم يكون ــدر والكث ــاس ته ــن الن م
ــوادث املأساوية املرورية،  لكثري من الحوادث، الح
ــو انعدام  ــا وأول عامل رئييس ه ــب فيه ــرب سب وأك
ــن الناس،  ــة الكثري م ــؤولية يف حرك ــيل باملس التح
ــا يتحرك مثال وهو  ــتهرت وال يبايل وإم فهو إما مس
ــة، البعض  ــة الرسع ــارس هواي ــه ويم ــود سيارت يق
ــة، الرسعة  ــة الجنوني ــة، الرسع ــذه الهواي عنده ه
ــال يف املدن يف  ــا مث ــض أيض ــة، البع ــري الطبيعي غ
التقاطعات، والشوارع املختلفة يأتي بدافع التكرب 
ــتهرتة باآلخرين  ــية املس وعدم االنضباط والنفس
فال يلتزم بالضوابط املرورية واإلرشادات املرورية 
ــاس بها  ــادى الن ــري ويتف ــم حركة الس ــي تنظ الت
ــوادث الصدام واالصطدام  الحوادث املأساوية، ح
بني السيارات، وهكذا تحصل الكثري من الحوادث، 
ــو  ــة، وه ــية متزن ــيته نفس ــن، نفس ــان املؤم اإلنس
ــاس باملسؤولية يف كل شؤون  يعيش حالة اإلحس
ــيته  ــاة، يف كل ترصفاته، يف كل أعماله، ونفس الحي
ــوره، ليس  ــا يف كل أم ــة، ليس مترسع ــورة متزن وق
مستهرتا بحياة الناس، ال، عنده حرص عىل حياة 
ــعى  ــىل ممتلكاتهم، ال يس ــه، وع ــن حول ــاس م الن
ــت  ــس الوق ــق، ويف نف ــري ح ــاس بغ ــإلرضار بالن ل
نفسيته متزنة يعني البعض مثال يف شهر رمضان 
ــن  ــر ع ــىل أن ال يتأخ ــه ع ــدة حرص ــارك، لش املب
ــكل رهيب جدا  ــار ثانية أو دقيقة، يتهور بش اإلفط
إذا كان قد تأخر يف آخر النهار وهو يظن أن األذان، 
ــون قبل أن يصل إىل املنزل مثال،  أذان املغرب سيك
ــل ويفطر أول ما  ــكل جنوني جدا، يص يتهور بش
ــية  ــؤذن، ال، النفس ــا ي ــت األذان، أول م ــل وق يدخ
املؤمنة نفسية متزنة وقورة هادئة، ليست هلوعة، 
ــذا االستقرار النفيس هو واحد من  هذا التوازن وه
أهم ثمار اإليمان، هذه السكينة النفسية، اإلنسان 
املتهور غري املتزن يف الحياة، الذي قد يترسع جدا 
ــاة هو فاقد  ــرية يف واقع الحي ــوادث كث ــبب ح ويس
ــية،  ــكينة النفس ــكينة، الس لهذا االتزان وهذه الس
ــن انعدام  ــن التهور، م ــك الحالة م ــو يعيش تل وه
االستقرار النفيس، من االنزعاج الشديد والترسع 
الشديد، واالنفعال الشديد، واالندفاع الالمسؤول 
يف كل األمور، ال يعيش حالة السكينة وال الوقار وال 
ــك، التماسك النفيس الذي هو  االتزان وال التماس
ــة، من أهم ما تجنيه  ــد من أهم الثمار اإليماني واح
ــيس، يف كل  ــك النف ــو التماس ــار اإليمان ه ــن ثم م
الظروف، يف كل األحوال، عند الخري وعند الرش، يف 
ــه تعيش حالة التماسك النفيس،  أي واقع أنت في
ــيطرة عىل األعصاب،  ــيطرة عىل النفس، الس الس
ــذي تلتجئ  ــن الله ال ــك برعاية م ــى يف ذل فتحظ
ــدوام،  ــه عىل ال ــس توفيق ــدوام، تلتم ــه عىل ال إلي
ــأنك وشؤون حياتك،  ــتعني به يف كل أمرك وش تس
ــلم بهذه اآلية املباركة لكان  فلو أخذ مجتمعنا املس
ــرارا وأقلها حوادث،  ــن املجتمعات استق من أحس
ــة،  ــوادث املروري ــري، الح ــوادث الس ــبة لح بالنس
ــة االنتظام  ــدن، ألن حال ــام يف امل ــاكل االزدح مش
ــاعد عىل معالجة الكثري من املشاكل، أيضا  ستس
ــة والالمباالة  ــذه الحالة من العنجهي األلفة ألن ه
ــؤدي إىل  ــيارة ت ــادة الس ــاء قي ــة يف أثن والغطرس
ــتفزون من  ــاس، الناس يس ــاعر الن ــزاز ملش استف

ــرتم أحداً وال  ــيارته وال يح ــان يجي يخج بس إنس
ــة بطريقة  ــن أماكن مزدحم ــايل بأحد، أو يمر م يب
ــاالة بالناس، هذا  ــتفزة ومظاهر الالمب عبثية ومس
كان قد صدمه، وهذا كان قد اعماه، وهذا ما بال نكع 
ــاه، وهذا ذهب إىل االتجاه اآلخر، استفزاز  يف االتج
ــان ممقوتا،  ــري ومقت لدى الناس، يصبح اإلنس كب
ــن  ــى باالحرتام.. التواضع، حس ــا، ال يحظ مكروه
ــام  ــاس، االهتم ــع الن ــات إىل واق ــرصف، االلتف الت
ــاعد عىل إيجاد  بالناس، الحرص عىل الناس، يس
ــرتام املتبادل،  ــن املحبة من املودة، من االح بيئة م
ــاكل،  ــن املش ــري م ــادي الكث ــن تف ــر، م ــن التقدي م
ــداوات وإىل آخره،  ــاء والع ــاحنات، والبغض واملش
وأيضا يدخل ضمن هذه السكينة والوقار يف حركة 
ــر مثال إىل  ــال عندما ننظ ــط مث ــان ليس فق اإلنس
ــري  ــة الرسعة الجنونية الزائدة، أو حركة الس قضي
ــاس واستهتار بهم،  ــاالة بالن ــي تنبئ عن المب الت
واستهتار بحياتهم، استهتار بممتلكاتهم، الحالة 
ــألة  ــة سلبية أخرى غري مس ــرى، هناك حال األخ
ــر التكرب يف  ــألة مظاه ــري مس ــدة، غ ــة الزائ الرسع
ــاس، بطريقة مختلفة،  الرسعة، وهي اإلرضار بالن
ــث  ــف، حي ــي أن تق ــث ال ينبغ ــوف حي ــل الوق مث
ــال، البعض  ــري مث ــىل الناس حركة الس ستقطع ع
ــيارته يف مكان  يترصف بهذه الطريقة، ، يتوقف بس
ــتمر،  ــكل مس مهم ، الناس بحاجة للعبور منه بش
ــري، وأنت  ــف حركة الس ــت توق ــه أن ــت في إذا توقف
ــض بكل برودة  ــىل الناس طريقهم، والبع تقطع ع
ــق أو وسط  ــط الطري ــف يف وس ــد يتوق ــاب ق أعص
الشارع إما ليتحدث مع شخص آخر، تأتي سيارة 
من هناك وسيارة من هناك بينهم صحبة أو بينهم 
موضوع لتبادل الحديث بشأنه، توقفا بكل برودة 
أعصاب والمباالة بالناس، الذين قد قطعوا عليهم 
الطريق بتوقفهم ذلك، المباالة بالناس، ال احرتام، 
ــاس، أنهم سيتأذون من قطع الطريق  ال تقدير للن
ــري عليهم، ويجلس  ــم، من إيقاف حركة الس عليه
ــخص بكل استهتار  يتبادل الحديث مع ذلك الش
ــع الطريق  ــاس اآلخرون بمجرد قط ــاالة، الن والمب
ــري  ــاف حركة الس ــرد إيق ــأذون، بمج ــم سيت عليه
سيتأذون، ما بالك أن البعض قد يكون مستعجال 
ــزام معني،  ــة أو ملوعد والت ــروف معين ــرض أو لظ مل
ــذي يربينا  ــا اإلسالمي ال ــذا الوعي يف مجتمعن ه
ــارات الحياة،  ــاة، يف كل مس ــاالت الحي ــل مج يف ك
ــع واقعنا بكله  ــاة، بحيث نطب ــا يف الحي يف حركتن
ــالق، بالصفات  ــارم األخ ــالق، بمك ــا باألخ انطباع
ــنة، باآلداب الحميدة والجميلة والعظيمة،  الحس
نحتاج إليه كمجتمع مسلم، نحتاج إليه، يف أمس 
الحاجة إليه، ونحن أوىل من كل الشعوب، أوىل من 
ــة، يف األرض كافة بهذه  ــم، يف األرض قاطب ــل األم ك
ــدة، بهذا االنضباط  ــذه الصفات الحمي اآلداب، به
ــألة  ــا يف الحياة، هذه مس ــذا االلتزام يف حركتن وه
ــة أخالقية،  ــا بصف ــج أيض ــدا، وأن تتعال ــة ج مهم
ــي يدعو إليها  ــارم األخالق الت ــا من مك وباعتباره
ــا)،  َهوًْن اْألَرِْض  ــَىل  َع ــوَن  َيْمُش ــَن  (الَِّذي ــا،  دينن
ــاس، االلتفات إىل  ــرتام للن ــار، االح ــكينة، الوق الس
ــو من كل حاالت  ــدم اإلرضار بهم، الخل الناس وع
التكرب، الخيالء، الالمباالة بالناس، الالمباالة حالة 
خطرية تستفز الناس، ألنها تنبئ عن عدم احرتام 
ــايل التكرب  ــاس، وبالت ــدم تقدير للن ــاس، عن ع للن
ــت تحتقرهم،  ــاس، يعني أن ــي، التكرب عىل الن يعن
أنت تستهني بهم، أنت تستخف بهم، أنت ال تبايل 
ــم، ال بأذيتهم واإلرضار  ــاعرهم، ال بحياته ال بمش
ــة نهائيا،  ــدك، حالة غري إيجابي ــم، طبيعي عن به
ــع إيماني يف  ــة ال تنبئ عن واق ــة سلبية، حال حال
ــوم من كل  ــك مطلوب الي ــية، فلذل ــة النفس الحال
ــكريني،  ــؤولني، املؤمنني، العس فئات املجتمع، املس
ــخصيات والوجاهات االجتماعية، كل الناس  الش
ــأن وأصحاب  ــهم أصحاب ش الذين يعتربون أنفس
ــدوة للمجتمع  ــم الق ــوا ه ــم أن يكون ــة، عليه أهمي
ــيهم عىل  ــزان، يف أن يكون مش ــع، يف االت يف التواض
ــوا بمرح،  ــكينة، بوقار، أن ال يمش األرض هونا، بس
ــاس وال  ــتخفوا بالن ــرب، أن ال يس ــوا بتك أن ال يمش
ــد يزهق  ــض ق ــم، البع ــاعرهم، وال بممتلكاته بمش
ــه الجنونية  ــه وال مباالته، برسعت ــا بعنجهيت روح
والعبثية، غري الالزمة، قد يزهق أرواحا، قد يتحمل 
ــألة خطرية،  يف ذمته أناساً، برشاً، حياة أناس، مس
ــاس  ــؤذي الن ــن، أو ي ــات اآلخري ــرض بممتلك أو ي
ــاج يف حياة  ــزاز واالنزع ــد حالة من االستف ويوج
ــواً مزعجاً يعني،  ــاعرهم، يوجد ج ــاس، يف مش الن
ــم يف  ــاس بحركته ــظ الن ــي أن يلح ــوب يعن فمطل
الحياة هذه املسألة، وأن يتخلقوا بهذا الخلق، وأن 

يلتزموا هذا السلوك الراقي، اإليماني.
(َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَالًما)، كذلك 
ــاعد  ــس ونزيد اليوم أن هذا مما يس تحدثنا باألم
عىل االستقرار وسالمة البيئة الداخلية للمجتمع 
املسلم، يقلل من كثري من املشاكل، ما أكرث املشاكل 
ــة زادت وكلمة نقصت، يأتي  ــي كان وراءها كلم الت
ــزن ال يتحدث  ــان جاهل غري مت سفيه، يأتي إنس
ــد يف  ــن وعي، عن رش ــة، ع ــن معرف ــن أخالق ع ع
ــد  ــان، عن رش ــة التي ال يتحدث فيها اإلنس الحال
ــي جهالة فييسء إىل هذا  وعن فهم وعن أخالق ه
ــاعر هذا، يتكلم إىل ذاك، البعض من  أو يجرح مش
ــكل رسيع فيبادل بموقف أو  الناس قد يستفز بش
ــون كلمة زادت  ــرث إساءة وهكذا كما يقول بكلمة أك
ــذا اقتتل مع ذاك  ــكلة، فرتى ه وكلمة نقصت ومش
ــذاك وهكذا تحصل  ــتباك مع ه ــذا دخل يف اش وه
ــي بيئة ترفع  ــة اإليمانية ه ــاكل كثرية، فالبيئ مش

ــط وأتفه  ــزالق إىل أبس ــدم ان ــة ع ــة بيئ ــة كرام بيئ
ــؤولية،  ــاس فيها باملس ــة يتحىل الن ــياء، بيئ األش
ــيل والرتكيز  ــة الوضع الداخ ــون عىل سالم يحرص
ــا كبرية، عىل هموم كبرية، عىل تحديات  عىل قضاي
كبرية، عىل مشاكل كبرية، مثال بعض الناس عنده 
ــكالني اإلنسان يتمشكل يف  رغبة يف املشاكل، مش
ــكل، يذهب  ــي حيث ينبغي أن يتمش محلها، يعن
ــه، إىل حيث يكون  ــف قيمت ــث يكون للموق إىل حي
ــوة أو فتوة أو  ــن ق ــه به م ــاول أن يربز نفس ــا يح مل
ــي أو إىل آخره إىل  ــجاعة أو بطولة أو اعتبار ذات ش
ــرشف، موقف  ــك فيه موقف م ــدان الذي موقف املي
ــف  ــني، تق ــن املظلوم ــع ع ــه تداف ــرشف يف محل م
ــتكربين،  ــني واملجرمني واملس ــاة والظامل ــد الطغ ض
ــة األطفال  ــني من قتل ــن املجرم ــدى للمعتدي تتص
ــان املناسب  ــني، هناك املك ــاء الغزاة املحتل والنس
التي تربز فيه شجاعتك، فتوتك، بطولتك، قوتك، 
بسالتك، شجاعتك هناك (َواَلِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَرِبِّهْم 
ــٍث ولهو وال  ــم ليس ليل عب ــا) ليله ــًدا َوِقَياًم ُسَجّ
ــلم يف كل  ــا أحوجنا يف مجتمعنا املس مضيعة، وم
ــني إىل أهمية هذه  ــون متنبه ــات إىل أن نك املجتمع
ــباب بالذات يف كثري  ــألة، لألسف الشديد الش املس
ــة للضياع من  ــة باتوا عرض ــن األقطار اإلسالمي م
ــل عبث  ــون ليلهم لي ــم إىل أن يك ــر له ــالل الج خ
ــض املجتمعات والعياذ  ــل لهو وليل ضياع، بع ولي
ــاد  بالله، فيها املراقص، فيها بارات الدعارة والفس
ــاء  ــيطان وأولي ــل الش ــة ويعم ــة والرذيل والجريم
ــوء عىل الضياع  ــيطان والنفوس األمارة بالس الش
ــباب يف تلك األماكن القذرة  بالناس والضياع بالش
ــوا فيها ليلهم، وهذه قضية خطرية خطرية  ليضيع
ــد املجتمع  ــس البرشية وتفس ــد النف ــة تفس للغاي
ــه وأخالقه  ــع إيمانه وقيم ــلم وتضيعه وتضي املس
ــه هي أكرب  ــؤولية وترضب كرامت ــاسه باملس وإحس
ــعور  ــانية والش ــر الكرامة اإلنس ــدم يدم ــول ه مع
ــمو  ــة والرشف والس ــاس بكرام ــة واإلحس بالكرام
ــا اإلسالمي عىل  ــاعد مجتمعن والعزة وكل من يس
ــىل القوة وعىل املنعة  ــك وعىل الصمود وع التماس
املعنوية والذاتية والداخلية واألخالقية، أضف إىل 
ــون ليلهم عىل مواقع  ــك أن البعض مثال يضيع ذل
ــل ليله عىل مواقع  ــل االجتماعي، يضيع ك التواص
ــز عليه  ــون أكرث ما يرك ــي، يك ــل االجتماع التواص
ــات سيئة، لغو  ــث، كلم ــك لهو، عب ــغاله ذل يف انش
ــة، لغو كلمات تافهة كلمات ال  بكل ما تعنيه الكلم
ــدر الكثري من وقته يف  ــة لها، ال أهمية لها، فيه قيم
ــالت قد  ــض مثال وراء املسلس ــل يف ذلك، البع اللي
يضيع كل ليله وهو متسمر بعينيه باتجاه شاشة 
ــل، البعض  ــالت طوال اللي ــاز يراقب املسلس التلف
ــارع إما يف مجالس  ــون إما يف الش ــامرة يجلس مس
ــو والكالم التافه، البعض  اللهو وتبادل للكالم اللغ
ــة وباتت مرضة  ــا األلعاب اإللكرتوني يف األلعاب إم
رهيبة جدا ومفسدة هائلة عىل الكثري من الشباب 
ــال عىل  ــض مث ــك البع ــم وكذل ــل أوقاته ــع ك تضي
ــكال متنوعة ومتعددة يمضون  البارصة أو عىل أش
ــل بكله حتى يف ليايل  ــل وقتهم عليها يميض اللي ك
ــايل وأفضل الليايل  ــارك خري اللي ــهر رمضان املب ش
ــر التي هي  ــى يف العرش األواخ ــم الليايل حت وأعظ
مضنة ليلة القدر، البعض يهدر هذا الوقت الثمني 
ــد الندم  ــم الذي سيتندم عىل تضييعه أش والعظي
ــارته كم كانت  ــعر كم كانت خس ــوم القيامة ويش ي
كذلك، كم كانت هذه الخسارة فظيعة جدا ورهيبة 
ــة تحمل فيها  ــا يف معصي ــا أهدرها إم ــدا حينم ج
ــه أضاعها  ــب والعقاب وإما أن ــم والذن الوزر واإلث
ــل  ــتثمر يف أق ــدل أن يس ــرس ب ــا فخ ــا عبثي ضياع
األحوال أنه أضاعها، أضاع أوقات ثمينة وعظيمة 
ــع ويفيد يف  ــتثمرها فيما ينف ــان باإلمكان أن يس ك

طاعة الله سبحانه وتعاىل.
عباد الرحمن املتقون املؤمنون كيف يستقبلون 
ــتقبلونه هذا االستقبال الراقي العظيم  ليلهم، يس
ــدا وقياما،  ــه سبحانه وتعاىل سج باإلقبال إىل الل
ــتقبلون ليلهم بالصالة والله قد نظم لنا كيف  يس
ــدءاً بصالة  ــتفيد منه ب ــا وكيف نس ــتقبل ليلن نس
املغرب والعشاء والتي يفرتض أن يحرص اإلنسان 
ــتقبل بها ليله  ــكل كبري وأن يس ــلم عليها بش املس

ــل ويجعل  ــوال يف هذا اللي ــا دخ ــا أيض وأن يجعله
ــات والعبادات تالوة القرآن  معها الكثري من الطاع
ــه سبحانه  ــال إىل الل ــة اإلقب ــن النافل ــد م أو املزي
وتعاىل، آخر الليل كذلك يمكن لإلنسان أن ينهض 
من نومه هذه حالة اإلنسان املؤمن يستيقظ مبكراً 
ــاول أن يتعود  ــادة يح ــر كع ــل دخول الفج ــا قب م
ــالة الليل،  ــحر ويدرك ص ــا ليدرك وقت الس عليه
ــار واإلقبال إىل  ــبيح واالستغف ــدرك الذكر والتس ي
ــر، عباد الله  ــاره بصالة الفج ــتقبل نه الله ثم يس
املؤمنون املتقون جزء من ليلهم يمضونه يف طاعة 
ــال إىل الله سبحانه  ــه سبحانه وتعاىل، يف اإلقب الل
ــن  ــتثمرون أحس ــاىل حيث ينفعهم، حيث يس وتع
ــدا  ــة بعي ــة واملهم ــات الثمين ــك األوق ــار تل استثم
ــان  ــو والعصيان ثم بإمكان اإلنس ــن اللغو والله ع
ــرآن الكريم  ــا يف الق ــاً كم ــل سكن ــل اللي ــه جع والل
ــكن، لالطمئنان، للنوم،  ــل جزًءا من ليله للس يجع
ــاط  ــة حتى يكون يف نهاره يف حالة من النش للراح
ــية والعصبية  ــة والقدرة الذهنية والنفس والحيوي
ــؤولياته يف هذه  ــه يف أعماله ومس ــة للتوج والبدني
ــن يف  ــارك ونح ــان املب ــهر رمض ــا يف ش ــاة أم الحي
ــهر املبارك هي ليايل  العرش األواخر فليايل هذا الش
ــا اإلسالمية يعتادون  ــن مجتمعاتن قيام يف كثري م
ــديد  القيام واليقظة طوال الليل ولكن لألسف الش
ــهر رمضان  ــى ليايل ش ــع حت ــض منهم يضي البع
املبارك هناك إما يف اللهو واللغو إما يف العبث وهذا 
خسارة رهيبة جدا هذه حالة غري سليمة أبدا بكل 
ــارات إذا كان ال بد يعني من أن تقيض ليلك  االعتب
ــكل أو بآخر أقل يشء يف عمل البعض ال بأس  بش
ــل يلهم الله  ــه يف عم ــزًءا من ليل ــاد با يميض ج ع
ــن يضيعونه  ــع أما الذي ــد، يعمل، ينف ــتغل، يك يش
ــو والعبث هذا جريمة باملعصية التي تدنس  بالله
ــوء أن  ــدا وما أس ــرية ج ــة خط ــذه قضي ــس ه النف
يتحول عمرك إىل مصدر تتحمل به األوزار واآلثام 
ــيتك [َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن  ــد نفس والذنوب إىل ما يفس
َربََّنا اْرصِْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَبَها َكاَن َغرَاًما 
ــَتَقرًّا َوُمَقاًما] خائفون من  ــاَءْت ُمْس (65) إِنََّها َس
ــده، مؤمنون  ــاىل، مؤمنون بوعي ــه سبحانه وتع الل
باآلخرة، يخافون من جهنم، يدركون أن العبث، أن 
ــال أن التفريط يف هذه الحياة، أن االستهتار  اإلهم
ــس  النف ــوى  ه وراء  ــرار  االنج أن  ــؤولية،  باملس
ــهوات النفس ورغبات النفس معناه الخسارة  وش

الرهيبة التي تودي باإلنسان إىل جهنم.
ــن يعبث يف هذه الحياة، من يعيش بعيدا عن   م
ــن يهمل من  ــؤولية، من يفرط م ــاس باملس اإلحس
ــم والعياذ  ــة هي جهن ــتهرت النتيج يعيص من يس
بالله قضية خطرية فهم يسعون عملياً ويلتجئون 
ــاء بأن يرصف عنهم عذاب  إىل الله بالدعاء، التج
ــا، عذاب رهيب ومالزم  ــم إن عذابها كان غرام جهن
لإلنسان يعيش فيه لألبد، قضية خطرية ومزعجة 
ــتقرا  ــا ساءت مس ــا إنه ــان يتأمله ــدا ألي إنس ج
ــتقر فيه  ــوأ مكان يس ــتقرا أس ــا ساءت مس ومقام
ــارة أن  ــا من خس ــا أكربه ــا أسوأها وم ــان م اإلنس
يتحول مستقر حياتك األبدي يف اآلخرة يف جهنم 
ــذه كارثة رهيبة ال ينجيك  ــون دار إقامتك ه وأن تك
ــال إىل الله وفق ما  ــل الصالح واإلقب ــا إال العم منه

رسمه الله يف كتابه الكريم.
ــْم َيْقُرتُوا َوَكاَن  ــَن إَِذا أَنَفُقوا َلْم ُيْرسُِفوا َوَل (َوالَِّذي
ــات  ــة يف الترصف ــا (67)االستقام ــَك َقَواًم ِل ــنْيَ َذٰ َب
ــه وتعاىل  ــاك الله سبحان ــال نعمة أعط ــة امل املالي
ــؤوليات كبرية يف  ــال، مس ــط بامل ــؤولية ويرتب ومس
هذه الحياة ويريد الله منك أن تشكر نعمه عليك 
ــال نقدا  ــة، يعني امل ــياء املادي ــاءه لكل األش وعط
ــات هي نعمة  ــه من إمكان ــا مكنك الله في ــل م أو ك
ــب أن تتعامل  ــا بيدك من هذه النعم يج عليك وم
ــؤولية فيما ينفع يف هذه الحياة أن تكون  معه بمس
نفقاتك يف هذه الحياة حتى نفقاتك املنزلية متزنة 
ــا وال تبذير، هذا االتزان، هذا التوازن  ال إرساف فيه
ــؤوليات  ــاق هو هادف ومهم ألن هناك مس يف اإلنف
ــدك مال  ــايل إذا عن ــب امل ــل بالجان ــرى تتص األخ
ــه كواحدة من  ــل الل ــي باإلنفاق يف سبي ــت معن أن
ــؤولياتك وواجباتك املالية، عندك مسألة  أهم مس
ــات  والصدق ــان  اإلحس ــألة  مس ــدك  عن ــاة،  الزك

ــت متزناً يف  ــوه الرب فإذا كن ــدك اإلنفاق يف وج وعن
ــك املنزلية واحتياجاتك يف الحياة وتترصف  نفقات
بشكل متزن فهذا سيتيح لك املجال إىل أن تلتفت 

إىل بقية املسؤوليات التي عليك الحظوا:
اإلرساف  ــة  قضي اإلرساف  ــن  ع ــدث  نتح أوًال: 
ــات يف التجاوزات  ــة خطرية جدا من أكرب اآلف قضي
ــة ويعاني منها الكثري من الناس من ذوي  يف النفق
ــي اإلرساف وأيضا أخو اإلرساف  ــعة ه اليرس والس
ــو التجاوز، الحد  ــو التبذير اإلرساف ه وقرينه وه
ــة الله، أي  ــث اإلنفاق يف معصي ــة من حي يف النفق
ــه يف معصية أو يف باطل هو إرساف أنت  مال ترصف
ــيئاً  ــرتي ش ــت املبالغة أيضا مثال عندما تش أرسف
تافهاً بمبلغ كبري جدا أو تنفق أمواًال طائلة جدا يف 
ــياء تافهة، هذا عبث، فكل ما تنفقه يف معصية  أش
الله، كل ما يزيد عن الحاجة وأصبح إما للمباهاة 
ــايل بِه أو كذلك فيه معصية، وجه ومن وجوه  والتع
ــاوزا، التبذير  ــاد يعترب إرسافا وتج املعصية والفس
ــال البعض  ــة مث ــث بالنعم ــة والعب ــك اإلضاع كذل
ــا يف املنزل  ــات كبرية من الطعام إم ــرضون كمي يح
ــى الكثري، أكلوا  ــرتونه يف املطعم يبق وإما فيما يش
ــب البعض حتى من  ــه وبقي الكثري، يذه قليًال من
ــز،  ــة، الخب ــوم، األرز، الفاكه ــام، اللح ــب الطع طي
ــذا تبذير،  ــا إىل القمامة، ه ــات كبرية لريمي به كمي
ــكال اإلضاعة  ــكل من أش ــذا يعترب تبذيراً، أي ش ه
ــن إمكانات بكل  ــاكل م ــام أو ما ش ــال أو للطع للم
ــل النعم،  ــي تعط ــار الت ــث واالستهت ــاالت العب ح
ــع النعم، التي تفقدك قيمة هذه النعمة  التي تضي

واالستفادة من هذه النعمة.
ــديد  ــث واإلهمال الش ــن العب ــة م ــاً حال أحيان
ــف عليك بعض  ــادة أو تتل ــك االستف ــل علي تعط
ــن اإلضاعة  ــة م ــذه الحال ــزل، ه ــك يف املن مقتنيات
ــات ممقوتة ومحرمة،  ــال والعبث هي ترصف واإلهم
ــم النعم – أيضاً البعض يبذر  املاء - واملاء من أعظ
ــكب بقوة  ــح مثًال حنفية املاء يرتكها تس باملاء يفت
ــل وجهه  ــع الكثري من املاء من أجل أن يغس ويضي
ــكب  ــل يديه ويرتك هذا املاء يس أو يتوضأ أو يغس
ــتهلك كمية  ــكب بغزارة كبرية فيس ــكب ويس ويس
ــة الفعلية التي كانت  ــداً يف مقابل الحاج كبرية ج

شيئاً قليًال.
ــرتض أن تكون متطابقة مع  ترصفاتنا املالية يف
ــذه الحياة  ــن أولويات هادفة يف ه ــاج وضم االحتي
ــه وأعطانا من النعم  ــة عىل ما أوالنا الل وباملحافظ
وما مكننا منه، ال يكون اإلنسان ينفق أموال تفاهة 
ــذا إرساف محرم  ــه ه ــة الل ــرية يف معصي ــوال كث أم
ــة عندما ترصف األموال  ــب كبري وكفران للنعم وذن
يف معصية الله إما يف دعم باطل وإما يف الحصول 

عىل حرام، وإما لتتمكن من فعل حرام هذا أوًال :
ــك من أجل  ــك وال يف إمكانات ــرصف يف مال  ال تت
ــرشاء محرمات أو  ــد ينفق ل ــيشء البعض ق هذا ال
ــات أو الرتكاب رذائل وجرائم أخالقية  لفعل محرم
ــكال التمويل  ــكل من أش ــه أو ألي ش ــاذ بالل والعي
ــاعد عىل محرمات أو معاٍص، هذا يجب  الذي يس
ــان وأن ال يكون ضمن ترصفاته  ــطبه اإلنس أن يش

املالية.
ثانياً:

ــذي تتلف  ــال، العبث ال ــاالت العبث واإلهم  ح
ــن أمالكك  ــك أو تخرس فيه م ــات منزل ــه مقتني في
ــاالت التبذير التي  ــياء تافهة ال قيمة لها ح يف أش
ــياء كثرية، واإلنسان إذا تعود عىل  تضيع فيها أش

اإلهمال والضياع والتبذير واإلرساف كم يضيع.
ــون  ــن يبتاع ــار الذي ــوة التج ــن اإلخ ــد م  واح
ــة من خالل  ــام َعِمل دراس ــح ق ــرتون يف القم ويش
ــًال يف الفائض من  ــل دراسة مث ــق كّلفه أن يعم فري
ــن املنازل واملطاعم، تصوروا  الخبز الذي يذهب م
ــدرت هذا الذي يذهب به الناس  أن الدراسة هذه ق
ــض يف املنازل  ــذي يفي ــز ال ــن الخب ــة م إىل القمام
ــم وبعد تناول وجباتهم  والذي يزيد ويبقى بعده
ــف االستهالك  ــادل ثلث أو نص ــم قد يع يف املطاع
ــف االستهالك  ــادل ثلث أو نص ــن القمح، قد يع م
ــاس يبقى بعد  ــًال أكرث الن ــإذا كنا مث ــن القمح، ف م
وجباتهم بعض من الخبز أو يف املطاعم بعض من 
ــاس االتزان يف كل  ــاكل ليتعلم الن ــام أو ماش الطع
أمورهم، وااللتفات والرتكيز عىل بقية األمور الحظ 
مثًال طريقة الناس يف تناول الطعام، تكون طريقة 
ــيئاً من الطعام أن يبقى  يحرصون فيها إذا بقي ش
ــون  ــز، يأكل ــراص الخب ــى يف أق ــًال حت ــاً، مث سليم
ــي تقطع من  ــرص الثاني ال تج ــرص األول، الق الق
ــرص قطعة ومن القرص الذي تحته قطعة  هذا الق
ــة أخرى وهكذا..ال،  ــن القرص الذي تحته قطع وم
ــراص التي بقيت  ــذه األق ــراص سليمة ه بقيت أق
ــم يف املدينة من  ــك وأنت يف املدينة ك ــة يمكن سليم
ــن الذين يعانون ويتمنون  جوعى، كم يف املدينة م
ــول عىل لقمة خبز، أن تخرج هذه األقراص  الحص
وتصونها وتحفظها وتستخدم لها أي غطاء تلّفها 
ــه، وتخرجها بكرامة إىل جائع تطعمه، كم لك يف  في
ــدًال من أن تذهب  ــن عظيم األجر والثواب، ب هذا م
بها إىل القمامة فتتحمل إثماً، تكون مصدراً لألجر 
ــن اإلدام نظم الناس  ــزء م ــواب، بقي أيضاً ج والث
ــة ونحوها ينظمون  ــًال بالذات يف أوقات الضياف مث
ــعون من خاللها إذا بقي يشء  أساليبهم التي يس
ــاً،  ــى صالح ــاً، أن يبق ــى نظيف ــن اإلدام أن يبق م
ــون منعزًال  ــن، أن يك ــاً بحيث يمك ــى سليم أن يبق
ــا أو يف أوان أو قدور  ــي يف صحنة يفرغون منه يعن
ــي بقي محرتماً  ــون منها وما بق ــري ذلك يفرغ أو غ
ــاء أو ذلك اإلناء  ــس فضالت بقي يف ذلك الوع ولي

ــون بذلك  ــم به ينال ــراء يطعمونه ــوه للفق وأخرج
أجراً عظيماً من الله سبحانه وتعاىل، وفعل الخري 
ــان عىل هذا يمكن يضع  ــادة، يمكن يتعود اإلنس ع
ــن الكثري من  ــىل هذا يمك ــاعد ع ــاس آليات تس الن
ــن إليهم وكثري  ــاس أن يهتم بجريانه وأن يحس الن
ــراء ويعانون، يعانون قد  ــن الناس لهم جريان فق م
ــرق واألرز والفاكهة ويف  ــون يف منزلك اللحم وامل يك
ــبعهم  ــادي والخبز القليل الذي ال يش ــه الزب منزل
ــك من تلك  ــض مما لدي ــاهمت ببع ــن جوع، فس م
ــم بطريقة  ــم وقدمته إليه ــن ذلك اللح ــة م الفاكه
ــىل هذا كي ال  ــة وكريمة، تحرص ع ــة والئق محرتم
تحبط أجرك وكي، ال تخجلهم كي ال تكن بطريقة 

مسيئة لهم كم يف ذلك من أجر وثواب وفضل.
ــا  م ــك  ل ــر  سيوف ــة  املالي ــك  نفقات يف  ــزان  االت
ــه يف مواجهة  ــهم به يف سبيل الل ــتطيع أن تس تس
ــد  ــاكني ق ــراء واملس ــه للفق ــاهم ب ــا تس ــدوان م الع
ــاعدة أرسة فقري من أرس الشهداء،  ــاهم يف مس تس
ــل الله  ــرصوا يف سبي ــني الذي أح ــن أرس املرابط م
ــح  جري أرسة  األرض،  يف  ــاً  رضب ــتطيعون  يس ال 
ــراء املجتمع يعاني  ــري من فق ــاق، أرسة فق أرسة مع

األمرين، يعاني البؤس والحرمان والعناء.
فاملؤمنون املتقون حكماء ومتزنون ومسؤولون 
ــق باإلمكانات  ــم يف حياتهم فيما يتعل يف ترصفاته
ــم يرسفوا ما  ــم يف اإلنفاق ل ــات ويف طريقته واملادي
ــر والتبذير  ــا عندهم أيضاً تبذي ــم، إرساف م عنده
ْر َتْبِذيرًا ) ( إَِنّ  خطري جداً قال الله تعاىل ( وََال ُتَبِذّ
ْيَطاُن  ــَياِطنِي َوَكاَن الَشّ ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الَشّ اْلُمَبِذّ
ِلَرِبِّه َكُفورًا ) والجميع بحاجة إىل أن يتثقف بهذه 
الثقافة أماكن القمامة يف املدن واألرياف تشهد عىل 
أن هذه الثقافة ضعيفة يف املجتمع وأن هناك حالة 
ــكل كبري ويجب  من اإلرساف والتبذير منترشة بش
ــاعدهم عىل  ــة التي تس ــاس الثقاف ــف الن أن يتثق
ــام واالنتباه وثقافة  ــزام يف هذه األمور واالهتم االلت
ــاء  ــاء، لدى النس ــدى الرجال ولدى النس ــون ل تك
ــن الترصف  ــون يف مطبخها تحس ــى تك ــاً حت أيض
ــن طعام، ولم  ــُه وتعدُه م ــزن ملا تقدم ــر املت والتقدي
ــن وقلييل النفقة  ــوا بخالء ومقرتي ــرتوا ولم يكون يق
ــدك مال،  ــع التوفر، عن ــاج إليه م ــن الحد املحت ع
ــحيح وإذا  ــة فإذا بكى ش ــدك يرس، عندك سع عن
بكى بخيل وإذا بكى ترتك أرستك يعانون وال تقدم 
ــن تلك الرضوريات املهمة  لهم بمقدار حاجتهم م
ــرب عنه القرآن  ــذا الحال من التوازن ع ــم ه لحياته
ــا تقوم به  ــَك َقَواًما) يعني م ــاَن َبنْيَ َذِل ــه (َوَك بقول
ــرصف الصحيح بمقدار الحاجة  الحالة العدل الت
ــذه الثقافة  ــن األولويات ه ــن األولويات ضم وضم
ــة جداً  ــلوكيات الراقي ــذه الس ــالق وه ــذه األخ وه
ــًال هذه الترصفات الحضارية التي  والحضارية فع
نحتاج إليها والتي ستساعد مجتمعنا اإلسالمي 
ــي  ــياء الت ــن األش ــٍري م ــر يف كث ــادة النظ ــىل إع ع
ــتفيدون  ــا يف الغرب يس ــا، يضيعه ــا، يتلفه يهدره
ــر بات أرقى  ــع الغربي الكاف ــل يشء، املجتم من ك
ــاه االستثمار  ــي تج ــن مجتمعنا اإلسالم ــاً م وعي
ــتوى  ــىص مس ــة يف أق ــل للنعم ــالل األمث واالستغ
ــتفيدون منها بأشكال  حتى القمامات عندهم يس
ــول عندنا يف مجتمعنا  كثرية جداً، القمامات تتح
ــىل النظافة تصنع  ــكلة كبرية ع ــي إىل مش اإلسالم
ــكلة نظافة، يف املجتمعات الغربية يف كثٍري من  مش
ــتفيدون  ــات الغربية القمامة عندهم يس املجتمع
ــتفيدون منها  منها يف توليد الطاقة الكهربائية يس
يف إعادة اإلنتاج ألشياء كثرية، يف عملية التصنيع، 
ــكال وأغراض متنوعة كم  ــتفيدون منها يف أش يس
ــادة التدوير،  ــج تلفزيونية تتحدث عن إع ــا برام ي

إعادة االستفادة من تلك األغراض.
ــا يف مجتمعاتنا  ــة العبثية عند الكثري من الحال
ــياء، يعبثون  اإلسالمية تجعلهم يرتكون أكرث األش
ــياء، يضيعون  ــون أكرث األش ــياء، يهمل بأكرث األش
ــياء، يعبثون بأكرث األشياء حالة رهيبة،  أكرث األش
ــل لدى  ــا هو حاص ــة مثلم ــات الرثي ــا املجتمع أم
ــة، البعض  ــات الخليج فكارثي ــض يف مجتمع البع
يحكي لنا كيف يخرجون من بعض الوالئم بأعداد 
كبرية مما تبقى من الطعام وفيها الكثري من الغنم، 
ــوم، الفاكهة،  ــري من اللح ــن الكباش، الكث الكثري م
ــا إىل القمامة،  ــات مازالت كما هي يذهبون به كمي
ــب  ــارات تذه ــه امللي ــة الل ــم يف معصي ــا إنفاقه أم
ــان، األموال الكثرية التي  لدعم الصهاينة واألمريك
ــات والرصاعات  ــا يف تغذية الفنت والنزاع ينفقونه
ــرش الكراهية  ــاء، يف نرش الباطل، يف ن ــك الدم وسف
ــد والفرقة والبغضاء بني املجتمع اإلسالمي،  والعق
ــياء كثرية  يف تمويل قنوات خليعة وفاسدة، يف أش

جدا وأشكال كبرية جدا.
ــد وإىل  ــن أهم ما تحتاج البرشية فيه إىل الرش م
ــؤولية،  ــيل باملس ــان وإىل التح ــة وإىل اإليم الحكم
ــل مع املال، التعامل مع  التعامل مع النعم، التعام

اإلمكانات.
ــاء الله نكمل الحديث حول هذا املوضوع  إن ش
يف  ــياق  الس ذات  يف  ــة  املبارك ــات  اآلي ــة  بقي ويف 

املحارضات القادمة. 
نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا وإياكم ملا 
يرضيه عنا، أن ينرصنا بنرصه وأن يرحم شهداءنا 
ــرج عن أرسانا إنُه  ــفي جرحانا ويف األبرار وأن يش

سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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املالية والخدمة

ــات باستثناء  ــب األول لجميع الجه ــه تم رصف نصف الرات ــا أكدتا أن كم
الجهات التي لديها إشكاالت، حيث تم الطلب منها ملراجعة املالية والخدمة 

املدنية الستكمال عملية الرصف .
ــة العامة  ــاً لجميع وحدات الخدم ــة تعميم ــدرت وزارة املالي ــك أص إىل ذل
ــطس 2017م للوحدات التي لم  ــهر أغس ــرصف النصف الثاني من راتب ش ل
ــاط رئيس املجلس  ــات األخ مهدي املش ــذا لتوجيه ــبق لها الرصف تنفي يس

السيايس األعىل.
ــراءات الالزمة لرصف الـ %50 املتبقية  ــب التعميم يتم اتخاذ اإلج وبحس
ــطس 2017م  ــهر أغس ــن املرتبات األساسية والبدالت املرتبطة بالراتب لش م
ــية الصعبة التي  ــرا للظروف املعيش ــني األساسيني بالجهات، تقدي للموظف
ــبي الجهاز املدني والعسكري واألمني من تأخر رصف  يمر بها جميع منتس

املرتبات جراء العدوان وتخفيف معاناة املوظفني.
ــن العمل  ــني ع ــني واملتغيب ــل املنقطع ــة تنزي ــىل أهمي ــم ع ــد التعمي وأك
ــاط التقاعد) ملا  ــب، جزاءات، أقس ــات القانونية (رضائ ــد االستقطاع وتوري
ــي سيتم رصفها فقط وفقا  ــه من الـ %50 من الراتب والبدالت الت سيتم رصف

لإلجراءات القانونية.

ــرصف أي مبالغ كانت ترصف  ــىل رضورة أال يتضمن ال ــدد التعميم ع وش
ــت قوانني  ــى وإن كان ــمى كان حت ــهرية أو أي مس ــمى حوافز ش ــت مس تح
ــراءات الالزمة تجاه الجهات  ــح الجهة تتضمن ذلك وسيتم اتخاذ اإلج ولوائ

التي ستقوم بمخالفة ذلك.
ــىل نفس الصعيد بدأت مكاتب الربيد أمس رصف نصف راتب للجهات  ع
ــاط  التي ترصف مرتبات موظفيها عربها ، تنفيذا لتوجيهات األخ مهدي املش
رئيس املجلس السيايس األعىل برصف نصف راتب ملوظفي الدولة قبل عيد 

الفطر .
ــفر عبدالله  ــة املعلومات املهندس مس ــر االتصاالت وتقني ــد وجه وزي وق
ــب الربيد  ــدي بالعمل يف مكات ــري الربي ــة للربيد والتوف ــة العام ــري، الهيئ النم
ــات التي ترصف مرتبات  ــا القصوى الستيعاب عملية الرصف للجه بطاقته

موظفيها بدءاً من يوم أمس وحتى فجر يوم العيد.
ـــ (سبأ) أن  ــح ل ــات يف ترصي ــة املعلوم ــاالت وتقني ــر االتص ــح وزي وأوض
ــيايس األعىل  رصف نصف راتب يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس املجلس الس
وحكومة اإلنقاذ الوطني تخفيفاً من معاناة املواطنني خاصة مع حلول عيد 

الفطر املبارك.
ــة سواء عرب  ــب لجميع موظفي الدول ــم رصف نصف الرات ــر أنه سيت يذك

مكاتب الربيد أو عن طريق أمناء الصناديق أو املؤسسات املالية األخرى.

الدفاع ورئاسة األركان

ــم  ــيل أبو لحوم كان قائدا فذا اتس ــل اللواء ع ــان إىل أن املناض ــت البي ولف
ــرية حياته وعمله القيادي العسكري  ــؤولية واإلخالص خالل مس بروح املس
ــكرية  ــني واألنواط العس ــيايس وحصل عىل عدد من األوسمة والنياش والس

والشهادات التقديرية تقديرا ألدواره النضالية.
ــة األركان ومنظمة مناضيل الثورة  ــدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئ وأك
ــيل أبو لحوم  ــل اللواء ع ــلحة خرسا برحي ــن والقوات املس ــة أن الوط اليمني
ــرية حياتهم بالعمل واإلخالص  ــن القادة املخلصني الذين أثروا مس واحداً م

للوطن.
وعرب البيان عن أحر التعازي وصادق املواساة ألبناء وذوي وزمالء ورفاق 
ــوىل عز وجل أن  ــذا املصاب .. سائال امل ــة آل أبو لحوم يف ه ــد وكاف درب الفقي
ــه وذويه الصرب  ــه ويلهم أهل ــيح جنات ــكنه فس ــع رحمته ويس ــده بواس يتغم

والسلوان."إنا لله وإنا إليه راجعون".
ــة العميد  ــة األركان العام ــاع ورئاسة هيئ ــادة وزارة الدف ــك نعت قي اىل ذل
ــز الـ 67 عاما  ــاه األجل عن عمر ناه ــد عبدالله اآلنيس الذي واف ــد أحم احم

قىض معظمه يف خدمة الوطن يف مجال القوات املسلحة.
ــكريا  ــأدوار الفقيد الوطنية، حيث كان قائدا عس ــادت وزارة الدفاع ب وأش

ــالص يف الدفاع عن الوطن وتنفيذ  ــذا ومثاال للقائد الناجح والتفاني واإلخ ف
ــلحة،  ــام وواجبات خالل فرتة عمله يف القوات املس ــا اسند إليه من مه ــل م ك
ــا لعمليات  ــكرية كان آخرها رئيس ــب القيادية العس ــدداً من املناص ــوىل ع وت
ــكرية  ــني العس ــواء 29 ميكا، كما منح عدد من األوسمة واألنواط والنياش الل

والشهادات التقديرية.
ــر التعازي  ــن أح ــان ع ــة األرك ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــربت قي وع
ــد وكافة آل اآلنيس .. سائلة املوىل عز وجل أن يتغمده  ــاة ألرسة الفقي واملواس

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ــيع جثمان الفقيد ووري الرثى عرص أمس يف مقربة الروضة بأمانة  وقد ش

العاصمة.
ــيح جناته والهم  ــة واملغفرة واسكنه فس ــه الفقيد بواسع الرحم تغمد الل

أهله وذويه الصرب والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
طريان العدوان يشن

ــودي عىل  ــي ومدفعي سع ــف صاروخ ــرأة أمس يف قص ــت ام ــا أصيب كم
مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ــعودي استهدف مديرية  ــة أن العدو الس ــح مصدر أمني باملحافظ وأوض
رازح الحدودية بالصواريخ وقذائف املدفعية ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح 

خطرية وترضر عدد من منازل املواطنني .
وأشار املصدر إىل استمرار القصف الجوي والصاروخي عىل املديرية.

ــعودي أمس أربع غارات عىل  ــن طريان العدوان األمريكي الس إىل ذلك ش
مناطق متفرقة بمديريات املحافظة.

ــم شن غارتني عىل  وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان الغاش
منطقة طخية بمديرية مجز وغارة عىل منطقة آل صبحان بمديرية باقم .

ــة عكوان يف  ــارة عىل منطق ــن غ ــدر إىل أن طريان العدوان ش ــار املص وأش
ــة مع فتح حاجز  ــا إىل أن طريان العدوان حلق بكثاف ــة الصفراء ..الفت مديري

الصوت فوق مدينة صعدة وضواحيها .
ــارة عىل  ــر أمس غ ــعودي فج ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط ــا ش كم

محافظة تعز .
ــدف بغارة  ــدوان استه ــريان الع ــيل باملحافظة أن ط ــدر مح ــح مص وأوض

مديرية الصلو.
ــعودي األمريكي فجر أمس غارة عىل كرش  ــن طريان العدوان الس كما ش

بمحافظة لحج.
ــحي يف  ــح مصدر أمني باملحافظة أن الغارة استهدفت منطقة الس وأوض

كرش.
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