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القرآن جاء  إلنقاذ  البشرية  وهدايتها وهو سبيل فالحها  في الدنيا واآلخرة القرآن جاء  إلنقاذ  البشرية  وهدايتها وهو سبيل فالحها  في الدنيا واآلخرة 
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إحكام السيطرة على

ــعبية تمكنت من  ــار املصدر إىل ان وحدة القناصة بالجيش واللجان الش وأش
قنص 12 مرتزقاً يف صحراء األجارش.

ــن املواقع  ــدد م ــىل ع ــس ع ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــر أبط وسيط
اإلسرتاتيجية يف منطقة املهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف.

ــعبية نفذت  ــكري أن وحدة خاصة بالجيش واللجان الش وأوضح مصدر عس
عملية خاطفة وسيطرت عىل عدداً من املواقع يف منطقة املهاشمة وكبدت مرتزقة 

العدوان عدد من القتىل والجرحى .
ــار املصدر إىل أنه تم أرس عدد من املرتزقة خالل العملية النوعية بمنطقة  وأش

املهاشمة.
كما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية مساء أمس، عملية عسكرية نوعية 

عىل مواقع الغزاة واملرتزقة يف مثلث العدين بمديرية حيس بالساحل الغربي.
ــزاة واملرتزقة  ــىل وجرحى من الغ ــأ) سقوط قت ــكري لـ (سب ــد مصدر عس وأك

خالل العملية العسكرية يف مثلث العدين .
وأشار املصدر إىل أن العملية يف مثلث العدين بمديرية حيس حققت أهدافها 

رغم مشاركة طريان العدوان بعدة غارات.
  M 2ــن نوع قاهر ــتياً م ــن جانبها أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليس م

عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي .
قنص 6 من

وأكد املصدر قنص جندي سعودي يف موقع بجل.
ــة الجيش  ــس تجمعات ملرتزق ــعبية أم ــش واللجان الش ــا استهدف الجي كم

السعودي شمال صحراء ميدي.
ــات مرتزقة  ــت تجمع ــة استهدف ــوة املدفعي ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض

العدوان شمال صحراء ميدي محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.
مقبويل: الحكومة تحرص

ــتهدف اليمنيني  ــل استمرار العدوان وآلته اإلجرامية التي تس خصوصاً يف ظ
وتدمر البنى التحتية واملقدرات االقتصادية.

ــرار عمل  ــهيالت الالزمة الستم ــىل تقديم التس ــرص الحكومة ع ــت إىل ح ولف
ــر والعمل عىل حل  ــة للصليب األحم ــا اللجنة الدولي ــانية ومنه املنظمات اإلنس
ــذه املنظمات  ــن استمرار عمل ه ــأول، بما يضم ــي تواجهها أوًال ب ــكاالت الت اإلش

واألنشطة التي تقدمها.
ــور وبث  ــل األم ــاول تهوي ــة يح ــالم املرتزق ــويل إىل أن إع ــور مقب ــت الدكت ولف
ــة اإلنقاذ عىل  ــانية رغم حرص حكوم ــائعات عن استهداف املنظمات اإلنس الش

ــييس عمل املنظمات، وبذل الجهود لتوفري الحماية األمنية لكل موظفي  عدم تس
املنظمات يف املناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية.

ــل البعثة  ــن أن عم ــب األحمر يف اليم ــة الصلي ــح رئيس بعث ــه أوض ــن جانب م
ــلطات الرسمية  ــكالية مع الس ــف املحافظات، ويتم حل أية إش ــتمر يف مختل مس

واألمنية التي تبدي تفهماً لعمل الصليب األحمر.
ــاذ يف صنعاء  ــة اإلنق ــي تتخذها حكوم ــة الت ــراءات األمني ــق باإلج ــال" نث وق
واملناطق األخرى ونحرص عىل مضاعفة نشاطنا وتواجدنا لتقديم املساعدات".

ــؤويل الحكومة  ــاءات الدورية مع مس ــوا موريون إىل أهمية اللق ــار فرانس وأش
والجهات األمنية للتنسيق وحل أية إشكالية تطرأ أثناء عمل البعثة.

طريان العدوان
ــت لقصف  ــه تعرض ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش

صاروخي ومدفعي سعودي استهدف املزارع والطرق العامة .
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي فجر أمس غارتني عىل مديريتي  كما ش

الصفراء ورازح بمحافظة صعدة .
ــح مصدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان استهدف بغارة منطقة آل  وأوض

عمار بمديرية الصفراء، وشن غارة أخرى عىل منطقة األزهور يف رازح .
ــارات عىل مديرية  ــعودي األمريكي أمس خمس غ ــن طريان العدوان الس وش

جبل حبيش بمحافظة تعز.
ــدوان استهدف بخمس غارات  ــح مصدر محيل باملحافظة أن طريان الع وأوض

جبل العنني باملديرية.
ــارات عىل  ــس 6 غ ــعودي أم ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــة ش ويف حج

املحافظة.
ــارات عىل  ــن 6 غ ــدوان ش ــريان الع ــة أن ط ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض

مديريتي حرض وميدي.
ــعودي أمس ثالث غارات عىل مديرية  ــن طريان العدوان األمريكي الس كما ش

الحايل بمحافظة الحديدة .
ــدف بثالث غارات  ــريان العدوان استه ــدر محيل باملحافظة أن ط وأوضح مص

الجبانة يف مديرية الحايل .
ــىل مديرية نهم  ــعودي األمريكي أمس غارتني ع ــن طريان العدوان الس كما ش

بمحافظة صنعاء.
ــح مصدر محيل باملديرية لـ (سبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارتني  وأوض

منطقة قوبرة باملديرية.
طريان العدوان يشن غارة عىل الخط العام بمديرية الحسينية بالحديدة

ــىل مديرية  ــعودي أمس غارة ع ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط اىل ذلك ش
الحسينية بمحافظة الحديدة.

ــدوان استهدف بغارة  ــي باملحافظة لـ "سبأ" أن طريان الع ــح مصدر أمن وأوض
الخط العام بمديرية الحسينية.

ناطق حكومة
ــعبية يف جبهة  وأكد ناطق حكومة اإلنقاذ جاهزية قوات الجيش واللجان الش
ــهد انتصارات  ــاحل الغربي وكافة الجبهات األخرى وأن األيام القادمة ستش الس

نوعية وقاصمة للعدوان.
اللجنة الوطنية

وجددت اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني، التأكيد عىل أهمية تحمل املجتمع 
ــأن كافة الجرائم التي ارتكبها  ــامل بش ــؤولياته باتجاه فتح تحقيق ش الدويل مس

تحالف العدوان يف اليمن.
ــاندة  ــدت اللجنة عىل موقف اليمن الثابت يف تقديم كامل الدعم واملس كما أك

لجهود املكاتب والربامج اإلنسانية العاملة يف بالدنا.
ــانيني يف  ــة الفاعلني اإلنس ــة الجهود لكاف ــىل أهمية مضاعف ــدد البيان ع وش
ــية للمواطنني جراء  ــانية واملعيش ــاع اإلنس ــم األوض ــة يف ظل تفاق ــا، خاص بالدن
ــعودي  ــج التي يمارسها العدوان الس ــل والحصار والتدمري املمنه ــات القت سياس

اإلماراتي ضد أبناء الشعب اليمني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــهد أن ال إله إال الله امللك الحق املبني  ــد لله رب العاملني وأش الحم
ــني.، اللهم صل  ــده ورسوله خاتم النبي ــا محمداً عب ــهد أن سيدن وأش
ــىل آل محمد كما  ــارك عىل محمد وع ــد وعىل آل محمد وب ــىل محم ع
صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض 
ــر عبادك  ــار املنتجبني وعن سائ ــه األخي ــاك عن أصحاب ــم برض الله

الصالحني.
أيها اإلخوة واألخوات..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــل النجاة  ــه سبحانه وتعاىل سبي ــم يرسم لنا الل ــرآن الكري يف الق
ــوره أتى إلنقاذ  ــه سبحانه وتعاىل وهديه ون ــوز والفالح، ودين الل والف
ــا، وملا يضمن فالحها ونجاحها وفوزها،  البرشية وهدايتها وإصالحه
ويف القرآن الكريم يبني الله لنا طريق الفالح كيف نكسب هذه الحياة 
ــف ال تكون هذه الحياة التي نعيش فيها يف ما نحن فيه من أعمال  كي
ــلوكية ال تتحول إىل وبال ووزر  وترصفات ومواقف وسائر الحالة الس

علينا، وإثم وسبب لسخط لله، وسبب للشقاء، وسبب للخرسان.
واإلنسان بفطرته فطره الله سبحانه وتعاىل عىل أن يحب لنفسه 
ــه الرش والسوء والخزي والعذاب والهوان  الخري وأن يخىش عىل نفس
ــان أحياناً  يٌد) ولكن اإلنس ــدِ مفطور يف فطرته (َوإَِنُّه ِلُحِبّ اْلَخْريِ َلَش
ــه ونفع نفسه  ــتغل حالة الرغبة لديه بخري نفس يخطئ، وأحياناً تس
ــه وسعادة نفسه فيعمل إبليس، يعمل الشيطان، وتعمل  وراحة نفس
الشياطني من اإلنس والجن وكذلك امليول النفسية التي تنفصل عن 
ــان إىل  حالة التفكري الصحيح والفهم والوعي الصحيح تتجه باإلنس
حيث الرش، إىل حيث الفساد، إىل حيث الخطر، ويهن اإلنسان يتجه 
ــعادة يف فعل ما أو ترصف ما أو عمل ما أو موقف ما  ــه الس يريد لنفس

يرى فيه الخري لنفسه فإذا به رشاً، وإذا به خطراً كبرياً عليه.
ــه، وطريق اإليمان التي رسمها  ــرآن الكريم البّد من العودة إلي الق
ــان الفالح والفوز  ــة أن تحقق لإلنس ــه وتعاىل هي الكفيل ــه سبحان الل
ــم والباقي يف  ــدي والدائ ــاة والخري األب ــذه الحي ــري يف ه ــري، الخ والخ
ــة يف القرآن الكريم  ــه وتعاىل يف سورة مهم ــرة، يقول الله سبحان اآلخ
وسميت ”املؤمنون“ قدمت فيها املواصفات الرئيسية الكفيلة بتحقق 

اإليمان.
ــان حتى يكون  ــو الكفيل بتحقق الفالح لإلنس ــق اإليمان ه وطري
ــذه الحياة، ال يخرس  ــن يف هذه الحياة من الناجحني يف ه من الفائزي
ــي أعطاه الله  ــره، ال يخرس هذه الفرصة الت ــه هذه ال يخرس عم حيات
سبحانه وتعاىل وهو تائه يبحث عن سعادة نفسه حيث يرض بنفسه 

حيث يحمل نفسه األوزار واآلثام واملعايص والذنوب.
نقرأ من سورة املؤمنون أول هذه السورة، فيما فيها من مواصفات 
ــني والتزاماتهم،  ــال املؤمن ــاذج أساسية من أعم ــية ونم مهمة ورئيس
ــن املتقني  ــن املؤمنني وع ــا يتحدث ع ــم عندم ــرآن الكري ــة الق وطريق
ــي إذا تحققت هذه  ــية، هي تضمن ما عداها يعن ــدم نماذج رئيس ويق
ــن االلتزامات  ــا ما بقي م ــّد أن يتحقق معه ــية فال ب ــاذج الرئيس النم
ــان عنه،  ــن االنضباط فيما بقي أن ينتهي اإلنس ــة وما بقي م العملي
ــم الله الرحمن الرحيم  يقول الله سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم بس
ــُعوَن (2))  ــْم ِيف َصَالِتِهْم َخاِش ــَن ُه ــوَن (1) اَلِّذي ــَح اْلُمْؤِمُن ــْد أَْفَل (َق
ــد التحقيق، تحقق  ــون عنها أنها تفي ــح املؤمنون قد هذه يقول قد أفل
ــاز بحياته  ــن الذي ف ــذه الحياة م ــق ملن يف ه ــالح تحق ــد أن الف وتؤك
ــه الخري والفوز  ــذي سعى يف حياته هذه بما يضمن لنفس ــذه من ال ه
ــا بطمأنينة  ــة والحياة يف هذه الدني ــعادة األبدي ــري والفوز بالس بالخ
ــدة، فئة واحدة  ــزة، من؟!! فئة واح ــو ورشف وسعادة وكرامة وع وسم
ــا وهناك، والكثري  ــة، والكثري من الناس يتخبط هن ــن بني كل البرشي م
ــاعيه لتحقيق  ــن الناس يبذل جهداً عملياً رهيباً وكبرياً جداً يف مس م
ــه لضمان املستقبل األبدي  ــعادة لنفس ــه يف تحقيق الس الخري لنفس
ــه حتى أن املستقبل بات هاجساً رئيسياً  أو املستقبل الصالح لنفس
ــتقبله، من الذي يؤمن  ــة، يريد أن يؤمن مس ــدى الناس كثقافة عام ل
ــتقبله الدائم والحقيقي عىل أرقى وأعظم مستوى؟!! هم هؤالء..  مس
هذه الفئة، املؤمنون، واملؤمنون من هم؟! هذه مسألة مهمة جداً سبق 
ــلم  ــا يف محارضات سابقة الحديث عن أن االنتماء اإلسالمي كمس لن
ــع، انتماء واسع داخل االنتماء اإلسالمي ينبغي  مثًال هو انتماء واس
ــعى اإلنسان املسلم ليحقق يف واقعه التقوى واإليمان، فريتقي  أن يس
ــة اإليمان، من حالة االنتماء العام لإلسالم إىل حالة االنتماء  إىل درج
ــوة األوىل يف الطريق وبات يهيئ  ــان، انتماؤك لإلسالم هو الخط لإليم
ــم بتوجيهاته  ــن أن تنع ــة أن تنعم بهذا الدي ــة، فرص ــك هذه الفرص ل
ــك وبني الله سبحانه وتعاىل ملواصلة  ــه، وبات ميثاقاً ما بين بترشيعات
مشوارك يف هذا الطريق للسري فيه عملياً، بما تعمل.. بما تتخلق به.. 
ــل إىل الخطوة األوىل يف  ــه.. بما تلتزم به وليس فقط تص ــا تتحىل ب بم

الطريق ثم تتوقف عندها وال تواصل املشوار.
ــات  ــني مواصف ــات للمؤمن ــم مواصف ــرآن الكري ــدم يف الق ــه يق الل
ــني إال إذا تحققت لديه  ــان من املؤمن ــية ال يمكن أن يكون اإلنس رئيس
هذه املواصفات إذا أخل بها ولم تنطبق عىل واقعه عىل توجهاته فهو 
ــون من املتقني  ــن املؤمنني وبالتايل لن يك ــل بعد إىل أن يكون م ــم يص ل

بالتأكيد .
ــوَن) من هم هؤالء  ــَح اْلُمْؤِمُن ــه وتعاىل (َقْد أَْفَل ــول الله سبحان يق
ــن ُيصّلون هم  ــُعوَن) الذي ــْم َخاِش ــْم ِيف َصَالِتِه ــَن ُه ــون؟ (اَلِّذي املؤمن
ــري، املصلني هم الكثري، أكرث أبناء أمتنا اإلسالمية يصلون، وباتت  الكث
ــكل بارد  ــن الناس حالة روتينية اعتيادية وبش ــالة لدى الكثري م الص
ــداً، ليس لها روح ليس لها أثر، وأحياناً البعض من الناس يفصلها  ج
ــن كل يشء يف هذه الحياة ال يعي قيمة هذه الهبة الربانية، الصالة  ع
ــداً وعظيمة  ــة إيمانية راقية ج ــة ومحطة تربوي ــة إلهية عظيم عطي
األثر جداً، لكن ملن يعي ذلك وملن يتفاعل معها بناًء عىل ذلك، ولذلك 
ــرآن الكريم حديث واسع جداً  ــو نأتي إىل الحديث عن الصالة يف الق ل
ــي يف اإلسالم الركن الثاني منه، ركن عظيم وأسايس جداً، ويتعلق  وه
ــا لكن محطة  ــت للحديث عنه ــع الوق ــرية جداً ال يس ــائل كث بها مس

مخترصة نتحدث قليًال عنها.
ــان فيها عن عبوديته  ــوع يعرب اإلنس الصالة هي وقفة، وقفة خش
ــن عبوديته لله سبحانه  ــار وأفعال معينة كلها يعرب فيها ع لله، بأذك
وتعاىل ويذكر الله ويتذكره وهذه مسألة رئيسية يف الصالة التذكري لنا 
بالله ودفعنا إىل التذكر والذكر لله سبحانه وتعاىل بقلوبنا وألسنتنا، 
ــا فيها فيما رشعه  ــاعرنا، ويف هذه الوقفة رسم الله لن ــا ومش بوجدانن
ــن حالة العبادة، لكن  ــون وقفة عظيمة ومعربة فعلياً ع عنها كيف تك
ــان  ــتفيد اإلنس تحتاج إىل التفاتة واعية إىل انتباه إىل تركيز حتى يس

بالشكل املطلوب.
ــددة، هذه نقطة مهمة،  ــه وقفة الصالة هذه يف أوقات مح رشع الل
ــة يف اليوم والليلة حتى  ــات محددة، وهذه األوقات ُجعلت متوزع أوق
ــاج إىل رعاية  ــان يحت ــذه الحياة، اإلنس ــان آثار ه ــج لدى اإلنس تعال
ــذه الحياة  ــان يف واقع ه ــش اإلنس ــا يعي ــرياً م ــه.. كث ــتمرة لنفس مس
ــا يف الرغبات، إما  ــه سلباً إم ــن املؤثرات التي تؤثر عىل نفس ــري م الكث
ــياء كثرية تؤثر  ــاالت وحالة الغضب، أش ــهوات، وإما يف االنفع يف الش
ــان، إما تغريه وإما تستفزه، أشياء كثرية تؤثر عىل سلوكه  عىل اإلنس
ــة الغفلة عن الله  ــان هي حال ــيته، وأخطر يشء عىل اإلنس عىل نفس

ــن التأثري عليه،  ــيطان م ــه وتعاىل إذا غفل عن الله تمكن الش سبحان
ــد يتذكر الله، يتذكر عظمة الله، يتذكر قوة الله، يتذكر وعد  إذا لم يع
الله ووعيده، يتذكر رحمة الله، رعايته، نعمته، كرمه، يتذكر عبوديته 
ــه يتذكر مرده، مصريه، مرجعه إىل الله، يتذكر كل ما يتصل بعالقته  لل
بالله سبحانه وتعاىل من واقعه كعبد تربطه بالله كل الروابط، رابطة 
االفتقار إىل الله والحاجة إىل الله وأن يحوطه الله عىل الدوام برعايته 

ورحمته وكرمه وفضله إلخ..
ــي الحالة التي  ــان ه ــها اإلنس حالة الغفلة التي ممكن أن يعيش
ــياطني الجن فيؤثرون  ــياطني اإلنس وش ــيطان وش ــتغلها الش قد يس
ــرصف الخاطئ  ــتميلونه إىل الفعل الخاطئ والت ــان ويس ــىل اإلنس ع
ــكال، ولذلك تأتي الصالة يف أوقات متعددة مثًال  ــكل من األش بأي ش
ــت الظهر إىل  ــني تأتي وق ــت زمني مع ــت الظهر وق ــر إىل وق ــن الفج م
ــذا االستذكار إىل  ــذه االلتفاتة إىل ه ــاعدك عىل ه ــت العرص ما يس وق
ــا يمكن أن  ــال إليه فيعالج م ــه وتعاىل واإلقب ــه سبحان ــودة إىل الل الع
ــر، ثم إىل فرتة  ــن الصباح إىل فرتة الظه ــيتك م يكون قد طرأ عىل نفس
ــرتى العرص إىل  ــًال من ف ــاء مث ــي إىل املغرب والعش ــذا نأت ــرص، هك الع
ــان فيها قد  ــرتة زمنية معينة، يمكن أن يكون اإلنس ــاء ف املغرب والعش
غفل يمكن أن يكون قد انشغل بشؤون حياته يمكن أن يكون قد لقي 
وعانى وعايش وعاين الكثري من املؤثرات السلبية، تأتي تلك املحطة 
ــاء لتؤثر فيه األثر اإليجابي من جديد لتصقل  يف صالة املغرب والعش
ــيته، لتنعش روحيته من جديد، لتعالج تلك التأثريات السلبية  نفس

يف نفسه من جديد وهكذا ما بعد املغرب والعشاء إىل الفجر .
ــاعدنا عىل  ــة ووسيلة عظيمة تس ــالة عطية وهب ــه جعل الص الل
ــعار والتعبري  ــول حالة االستش ــاً بالفعل وبالق ــش فيها فعلي أن نعي
ــان،  ــاً كبرياً يف نفس اإلنس ــراً إيجابي ــه وهذا يرتك أث ــن العبودية لل ع
ــه بالشعور بالقرب من الله واالتصال بالله واالرتباط بالله،  ويحسس
ــاس بهذه العالقة مع الله يف كل ما ترتكه من أثر  وهذه العالقة، اإلحس
ــاعده  ــان، واستقرار نفيس يس ــية اإلنس وطمأنينة وسكينة عىل نفس
ــوة واستقرار  ــك وق ــاة بانتعاش وتماس ــذه الحي ــالق يف ه ــىل االنط ع
ــاة، الذين فقدوا  ــداً يف واقع الحي ــرار النفيس مهم ج ــيس، واالستق نف
الطمأنينة واالستقرار النفيس كيف هم يف واقع الحياة؟! حالة طيش 
ــم حالة من الهمجية حالة من  ــة عذاب حالة انفالت يف ترصفاته حال
ــل الجريمة،  ــة والتهاون بفع ــاط الجريم ــان حالة من استبس الطغي
ــية  ــرار واالتزان والطمأنينة النفس ــداً، فقدوا االستق حالة خطرية ج
ــط بالله،  ــل بالله املرتب ــاني املتص ــعور بقدسية الوجود اإلنس والش

املؤمن بالله سبحانه وتعاىل.
ــديس الروحي  ــذا الجو الق ــان بعيدا عن ه ــا يعيش اإلنس حينه
ــان، ويرتك اإلنسان يعيش  ــكب الطمأنينة يف مشاعر اإلنس الذي يس
ــاني،  ــة هذا الوجود اإلنس ــاس بقيم ــة واإليمان واإلحس جو القداس

الكالم يطول جدا حول هذا املوضوع.
ــالة العظيمة هي التي تتوفر  ــالة املؤثرة، الصالة املعربة، الص الص
ــي أن يركز عليه  ــا ينبغ ــية، وهذا م ــن العنارص الرئيس ــا جملة م فيه
ــلم حتى ال تتحول صالته إىل حالة اعتيادية غري ذات  ــان املس اإلنس
ــان كلما  ــدود للغاية جدا، فيمكن لإلنس ــكل مح ــر وال فائدة إال بش أث
ــة، انتفع بالصالة  ــية واملهم ــزه اكتملت تلك العنارص الرئيس زاد تركي
ــب  ــا بالله أعظم وأعظم، واكتس ــرث وزادت عالقته من خالله ــرث وأك أك
ــتوى النفيس واملعنوي  ــة جدا عىل املس ــا النتائج العظيم من خالله

والعميل والسلوكي.
ــهم،  ــوع، فيها إقبال إىل الله بأنفس صالة املؤمنني هي صالة خش
ــا يقولون وإىل  ــاه إىل م ــا انتب ــاعرهم، فيه ــم، بمش ــم بقلوبه بوجدانه
ــه للذكر الذي  ــتحرض يف ذاكرته وذهن ــا يفعلون، يذكر الله وهو مس م
ــا ومنفصال  ــاك بعيدا كلي ــه وذهنه هن ــر الل ــي هو ال يذك ــره، يعن يذك
ــل يف الصالة، ثم أفعال الصالة كذلك  ــا عما هو فيه من ذكر وفع نهائي
ــرب بركوعه عن حالة  ــعر أنه يع ــتحرضها حينما يركع لله، يستش يس
الخضوع لله سبحانه وتعاىل، حينما يسجد ويخر إىل األرض، سيخر 
ــن العبودية  ــه يف أرقى حالة تعبري ع ــعر أن ــدا يستش إىل األرض ساج
ــل يف ذاكرته يف  ــه وتعاىل، وهكذا يتفاع ــوع املطلق لله سبحان والخض
ــل مع األذكار  ــاره الذهني، يتفاع ــعاره يف استحض ــه يف استش وجدان
ــك، يتعود عىل  ــاء الصالة، ويتعود عىل ذل ــي يؤديها أثن ــال الت واألفع
ــدث مثلما يتحدث البعض  ــك تدريجيا، وطبعا ال مثال نأتي لنتح ذل
من الناس غري الواقعيني الذي يفرتض حالة لكل الناس من الخشوع 
ــا، حيث أنه  ــع الحياة كلي ــون فيها عن واق ــه ينفصل ــال إىل الل واإلقب
ــمع يشء، ال، هذا  ــا حوله وال يحس بيشء وال يس ــم يعد ينتبه إىل م ل
ــذي يصاحبه خضوع  ــوع ال ــار الذهني بخض ــدار من االستحض املق
ــل وماذا  ــا تقول وما تفع ــن االنتباه مل ــة العبودية م ــعار لحال واستش
ــوع ويرتك األثر اإليجابي والعظيم  يعني ما تقول وما تفعل، هو خش
ــتفيد من خالله استفادة كبرية من الصالة،  ــان وتس ــية اإلنس يف نفس
كلما استقوى كلما كرب، كلما عظم كلما كان أثره أكرث وأطيب وأعظم.

ــا ألن هناك  ــكلها وأدائه ــت بطريقة يف ش ــها صمم الصالة بنفس
الحالة الذهنية والنفسية، حالة ذهنية تركيز، حالة نفسية استشعار 
ــون، فإذن  ــالة وسك ــاء الص ــاط أثن ــة، انضب ــة فعلي ــة، وحال للعبودي
ــر وتلخيص،  ــذه خالصة األم ــارص أساسية، ه ــوع له ثالثة عن الخش
ــعار العبودية،  ــية باستش ــز، والحالة النفس ــة الذهنية بالرتكي الحال
ــول، ويف نفس الوقت  ــيا بالجو النفيس مع ما تفعل وتق وتعيش نفس
ــالة، طبعا الصالة يمنع  ــكون أثناء الص حالة فعلية وعملية هي الس
ــان ولها حالة معينة هي  ــات األخرى، لها أذكار ولها أرك ــا الترصف فيه
ــا، ممنوع عليه  ــان فيها ساكنا وخاضع ــاس وقفة يقف اإلنس يف األس
ــن من حني يكرب  ــوع أن يتحدث إىل اآلخري ــاء الصالة يتلفت، ممن أثن
ــارج الصالة، سواء كالم  ــرام، يحرم عليه كل أفعال من خ تكبرية اإلح
ــات أخرى،  ــغال بأفعال وترصف ــوع، تلفت، انش ــذا ممن ــع الناس، ه م
يفرتض أن يقف ويف وقفته تلك حالة اإلرسال طبعا هي الحالة املعربة 
ــوع، وهذا معروف يف الواقع البرشي يف كل  ــكون والخش عن حالة الس
مقامات اإلجالل والوقار، والسكينة يرسل الناس أيديهم، وهذه عندنا 
ــالم وعن رسول الله صلوات  فيما هو ثابت عن أهل البيت عليهم الس
ــة سكينة  ــالة، يف وقفتها حال ــذا الص ــم أنها هك ــه وآله وسل ــه علي الل
ــوع وإرسال وإقبال إىل الله سبحانه وتعاىل، وممنوع أن تتلفت  وخش
أن تنشغل بأشياء أخرى ذهنيا أو فعليا، يف حركة يديك يف ترصفاتك 
ــز بنظرك إىل األمام وال تتلفت بنظرك،  ــري ذلك، حتى النظر، ترك إىل غ
ــول يف الصالة، فإذا تحققت هذه  ــدق هناك أو هناك، هذا غري مقب تح
ــان يف  ــية والفعلية وانضبط اإلنس ــارص الثالث، الذهنية والنفس العن
ــوع فيها  ــا كما ينبغي عاش حالة الخش ــه يف الصالة ويف مؤداه وقفت
وتتفاوت هذه الحالة بمستوى املراتب اإليمانية، ولكن يمكن لإلنسان 
ــل إىل مراتب  ــى حتى يص ــة و أن تتنام ــذه الحال ــده ه ــدرج عن أن تت
ــلوكي  ــري يف االلتزام الس ــذا له أثر كب ــه إليه، ه ــا يوفقه الل ــب م بحس
ــم إيمانك زاد  ــا عظ ــن اإليمان، كلم ــربة ع ــذه حالة مع ــي، ه واإليمان
ــوعك زاد إيمانك، وتساعدك عىل أن تكون  ــوعك وكلما زاد خش خش
ــعا لله، بعيدا عن حالة  ــذه الحياة مطيعا لله خاضعا لله، خاش يف ه
ــت أمام أوامر  ــي موجودة لدى البعض، والتعن ــة واالستكبار الت األنف
ــه، (َواَلِّذيَن ُهْم َعِن الَلّْغِو ُمْعرُِضوَن)، وهذا جانب آخر  الله وتوجيهات
ــة ويف االلتزامات اإليمانية ويف الصفات اإليمانية،  يف العالقة اإليماني
ــلبي، الكالم السلبي، يدخل  اإلعراض عن اللغو، اللغو كل الكالم الس

ــيسء، الكالم الفاحش، الكالم  ــب، الغيبة، النميمة، الكالم ال مثال الس
ــا ينبغي أن يلغى من  ــل الكالم الباطل، يقولون كل م ــذر، الكالم، ك الق
ــه، ما يليق بك أن تتكلم به،  ــان عن القول، ما يطرح يرتك، يرتفع اإلنس
أو أن تتفاعل معه، وحالة اإلعراض عن اللغو يدخل فيها اجتنابه، ما 
ــان، سليم اللسان، وتكون ممن يتعاطى  تأتي أنت، تكون نظيف اللس
ــؤولية تجاه ما يقول ويعرب ويتحدث، أو يكتب، ألن الكتابة أحد  بمس
ــانني، ما تكتب يتبع ما تقول، ألنه حالة تعبري، الكتابة هي حالة  اللس
ــق ما تكتب وبالذات ونحن يف عالم،  ــري والنطق حالة تعبري، فيلح تعب
ــع التواصل  ــبكة العنكبوتية، مواق ــت، يف الش ــه االنرتن ــم اليوم في عال
ــزن عن غريهم بأنهم  ــك الدواهي، فاملؤمنون يتمي ــي، كل تل االجتماع
ــالق تضبط  ــني، مكارم األخ ــذه الحياة وال منفلت ــني يف ه ــوا عبثي ليس
ــون وفيما  ــاة فيما يقول ــذه الحي ــم يف ه ــم، وحركته ــم، وأداءه سلوكه
ــون إىل االلتفات  ــي بأحوج ما يك ــوم مجتمعنا اإلسالم ــون، والي يكتب
ــط، ويلتزم بهذه  ــعي أن ينضب ــذه التوجيهات اإللهية، وإىل الس إىل ه
ــات العظيمة  ــود إىل هذه الصف ــلوكيات، وأن يع ــط وهذه الس الضواب
ــا يلحق به  ــيئ، وم ــك كن مجتنبا للكالم الس ــت يف نفس ــة، فأن واملهم
ــش، وال البهتان وال  ــالم الفاح ــة، ال تأتي لتقول الك ــن كتابات سيئ م
ــق، وال الكذب وال كل،  ــارح بغري الح ــاءة وال الكالم الج ــزور وال اإلس ال
ــي تعرب عن حالة اللغو، دائرة واسعة  ــيئ دائرة واسعة يعن الكالم الس
ــل فيها الزور، يدخل  ــذب، يدخل فيها البهتان، يدخ ــل فيها الك يدخ
ــا الغيبة، يدخل فيها  ــرتاء، يدخل فيها الفحش، يدخل فيه فيها االف
ــياء كثرية تدخل فيها، الباطل، يدخل  النميمة، يدخل فيها كذلك أش
ــياء كثرية، فأنت كن متنزها، كن مسؤوال، متحليا باملسؤولية  فيها أش
ــدق، تقول  ــالق، تقول الص ــارم األخ ــا تقوله بمك ــول، وقيد م ــا تق فيم
ــالم املفيد،  ــن، تعرب بالك ــالح، تقول التي هي أحس ــق، تقول الص الح
ــل يشء وال  ــتهرتا، تقول ك ــا الهيا، مس ــع وال تكن عبثي ــالم الناف بالك
ــم يف تفاعلك مع اآلخرين، ال تنزلق مع  ــط، أو تكتب كل يشء، ث تنضب
ــع التواصل االجتماعي،  ــال يف االنرتنت، يف مواق ــن، البعض مث اآلخري
ــان  ــاس، أو يف الرسائل يف الجواالت، يأتي إنس ــع الن ــث م أو يف الحدي
ــل معه بتواصل  ــه برسائل أو يبدأ يتعام ــان تافه، يرسل ل يسء، إنس
ــة، أو  ــة أو ضال ــة، أو تافه ــة أو سيئ ــة أو بذيئ ــا فاحش ــل إم أو برسائ
ــة، يبقى يتفاعل معه ويراسله ويدخل معه يف أخذ ورد وتعاطي  باطل
ــاب اللغو، هذا  ــيئني مع أصح ــل مع الناس الس ــل، هذا التفاع وتفاع
ــالم، ال ينبغي، أقفل  ــم والتبادل معهم لألخذ والرد والك التفاعل معه
ــة أو تافهة أو  ــة أو بذيئ ــك برسالة سيئة أو فاحش ــال، أرسل إلي املج
ــاد، أو تأثري عىل نفسيتك، اقفل  ــعى الستمالتك لجريمة أو لفس يس
ــل املجال  ــه واتركه، اقف ــرض عن ــى معه، اع ــه، ال تتعاط ــال أمام املج
ــه، (َواَلِّذيَن ُهْم َعِن الَلّْغِو ُمْعرُِضوَن)، هذا جانب مهم يف حياتهم،  أمام
(َواَلِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن)، الزكاة يعرب فيها، يف اإلسالم يعرب بالزكاة 
ــن أمور متعددة أولها الركن الثالث من أركان اإلسالم وهو الفريضة  ع
ــل يف الرشيعة اإلسالمية  ــب ما يرد من تفاصي املحددة يف املال، بحس
ــا أخرجت األرض  ــاة ويف مقدار هذه الزكاة فيم ــا يلزم مثال من زك فيم
وأنبتت األرض، املزروعات وما يتصل بها يف أموال التجارة وما يتعلق 
بها إىل آخره، نحن ال ندخل يف هذه اللحظة يف تفاصيل هذا املوضوع، 
ــة النفس، (َقْد أْفَلَح َمْن  ــرب أيضا بالزكاة كل ما يتصل بعملية تزكي يع
ــن أركان اإلسالم وفريضة  ــا)، وحتى تلك الزكاة التي هي ركن م اَه زََكّ
ــان  معينة يف املال هي ذات أثر رئييس وكبري جدا يف تزكية نفس اإلنس
وتطهريها، وسيلة أخرى رئيسية إىل جانب الصالة تساعد عىل ذلك، 
ــاعد عىل صالحه ونموه  ــه وتس ــي أيضا تزكية وتطهرة للمال نفس وه

وأن يجعل الله فيه الربكة.
ــة ذات العالقة باملال،  ــك الفريضة اإلسالمي ــاة فيما تعنيه تل الزك
ــة النفس،  ــاعد عىل تزكي ــن أعمال وأفعال تس ــا تعنيه م ــاة فيم والزك
ــان املؤمن، هي  ــري لدى اإلنس ــط اهتمام كب ــب أن تكون مح ــا يج كله
ــا إال بها،  ــان مؤمن ــة، ال يكون اإلنس ــات األساسية والالزم ــن الصف م
ــألة يف غاية األهمية،  ــه بها بأدائه لها، بعنايته بها، وهذه مس باهتمام
ــق بالفريضة، الفريضة الكثري  ــم جدا أن نعي جيدا أوال فيما يتعل مه
ــذي وصل إىل النصاب الذي  ــن التجار، والكثري من أصحاب املال ال م
ــاة، إما البعض منهم  ــألة الزك ــب فيه الزكاة، يفرطون اليوم يف مس تج
ــتقطع أجزاء  ــض يخرج جزءا منها ويس ــا مثال، وإما البع ال يخرجه
ــا بكلها أو يرصف  ــا، وإما البعض يرصفه ــرى فال يخرجها ويأكله أخ
ــال بركن  ــون بذلك مخ ــة، فيك ــا الرشعي ــري مصارفه ــا يف غ ــزءا منه ج
ــري جدا يف دينه،  ــان اإلسالم، يرتتب عىل ذلك خلل كب ــايس من أرك أس
ــالة، ال تقبل صالة إال بزكاة،  ــل مع ذلك بقية أعماله حتى الص ال يقب
ــذا روي عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم، وهو فعيل ذلك،  هك
ــل بركن بكله  ــن املتقني وأنت مخ ــه ال يمكن أن تكون م ــذا مؤكد ألن ه
ــا يتقبل من املتقني، (إَِنَّما َيَتَقَبُّل الَلُّه ِمَن  من أركان اإلسالم، والله إنم
ــة والله يصف عباده  ــاة فريضة مهمة جدا وأساسي ــنَي)، فالزك اْلُمَتِّق
ــادرون هم برغبة إىل إخراجها،  ــني بأنهم يؤتون الزكاة، يعني يب املؤمن
ــىل إخراجها أو يحتاج  ــا ينتظر الناس يالحقوه أو يجربوه إجبار ع م
ــه، هو حريص عىل أن  ــاكل، أو يالحقوه مالحقة، هو بنفس يواجه مش
ــراءة الذمة يف  ــالمة وب ــذه الفريضة وأن يخرج إىل الله بالس ــؤدي ه ي
ــألة  ــى وزرا يف عنقه وذنبا ومعصية يف رقبته، فاملس ــا وأن ال تبق أدائه
ــا أكد يف القرآن الكريم  ــائل، الله سبحانه وتعاىل كم هذه من أهم املس
ــاة صفة  ــالم، الزك ــى لإلس ــة أساسية حت ــا صف ــاة وجعله ــىل الزك ع

ــوَن الزََّكاَة )،  ــٌل ِلْلُمْرشِِكنَي اَلِّذيَن ال ُيْؤُت ــة حتى لإلسالم، (َوَوْي أساسي
ــائل لو أدى الناس الزكاة وأخرجوها بكلها  ــألة هذه من أهم املس املس
ــة املأساوية والرهيبة  ــا يف مصارفها الرشعية لعالجت الحال ورصفوه
ــراء يف مجتمعنا اإلسالمي والفقراء فئة  ــة جدا مما يعانيه الفق واملؤمل
ــار ظاهرة الفقر وأثره  واسعة يف مجتمعنا اإلسالمي فئة معانيه انتش
ــاكل اجتماعية ومن  ــب عليه من مش ــع الحياة كم يرتت ــيئ يف واق الس
ــم إىل الرسقة والبعض إىل  ــاذ بالله فقرهم دفعه ــد البعض والعي مفاس
ــم إىل االنضمام إىل صف الباطل والقتال  النهب البعض دفعهم فقره
ــة عن اإلمام عيل  ــاد الفقر أن يكون كفرا يف رواي ــع الباطل البعض ك م
ــون كفرا) البعض دفعهم فقرهم إىل أن  ــالم (كاد الفقر أن يك عليه الس
ــا وتلّعباتها البعض يدفع  ــدة املنظمات وأعماله ــوا ضحية ألجن يكون
ــد كبرية جدا تجاه األثرياء وأصحاب األموال  بهم الفقر إىل إحن وعق
ــة يف القتل والنهب واالختالس البعض  البعض يدفع بهم إىل الجريم
ــة والعياذ بالله وهذا طبعا غري مربر يعني ال يربر  يدفع بهم إىل الرذيل
ــو يدخل يف  ــم إذا أصابه الفقر فه ــة إيمانه ــك لكن البعض قل ــم ذل له
ــكلة كان إخراج الزكاة والعناية بالزكاة يعالج جزءاً من هذه  هذه املش
ــن الرذيلة إما  ــن الناس إىل أن يبتعدوا إما ع ــكلة ويدفع الكثري م املش
ــن االنضمام إىل صف الباطل إما إىل  ــن الرسقة إما عن النهب إما ع ع
مشاكل كثرية اجتماعية كانت ستحلها الزكاة أيضا سهم سبيل الله 
كان سيمثل رافدا مهما جدا يف مساعدة األمة عىل الدفاع عن نفسها 

وعرضها وأرضها وكرامتها وغري ذلك.
التفريط يف هذه الفريضة خطري جدا له آثار سيئة جدا يف الواقع 
ــل بالواقع ألثرها يف  ــالم أهميتها تتص ــياء املهمة يف اإلس وعادة األش
ــاس وإال فالله غني غني  ــاس لتأثرياتها الكبرية يف حياة الن حياة الن
ــن الزكاة هو أصال  ــا ما الذي ينفعه أو يفيده م ــي عن أموالنا بكله غن
ــماوات واألرض ومن له  ــه الس ــو أصال من ل ــا من يعطينا ه ــن يرزقن م
ــماوات واألرض لكن هذا ملصلحة اإلنسان، أيضا كثري من  خزائن الس
ــح والجشع  ــت كثري من النفوس مرضت بالطمع والش النفوس تدنس
واألنانية نتيجة عدم إخراج الزكاة أنت إذا حبست الزكاة أنت تجني 
ــية يتعاظم فيك  ــة جناية نفس ــات أول جناي ــك عدة جناي عىل نفس
ــع والهلع واألنانية وهذا له سلبيات كبرية حتى  مرض الطمع والجش
ــية يف سالمتك النفسية يف سالمتك الذهنية تصبح  يف راحتك النفس
ــانا منشدا بشكل غري طبيعي حتى  ــانا متوترا جدا وتصبح إنس إنس
تفقد اتزانك الطبيعي يف التعامل مع الناس يف التعامل مع اإلمكانات 
مع املمتلكات يف حركتك يف هذه الحياة إما يف العمل الذي تسعى إىل 
ــل الرزق منه أو فيما هناك من إمكانات وثروة وغري ذلك تفقد  تحصي
ــياً فلو جمعت الدنيا بكلها أو أصبحت  اتزانك النفيس فتتعذب نفس
ــان الذي  ملياردير يصبح لديك مليارات الدوالرات تصبح ذلك اإلنس
ــس املعذب  ــية الهاج ــة األزمة النفس ــيس حال ــه النف ــش يف واقع يعي
ــألة املال  ــع والقلق والتوتر عىل مس ــادة الطمع والجش ــس يف زي للنف
ــان فعل الخري يرتك أثرا إيجابيا  إخراج الزكاة اإلنفاق العطاء اإلحس
ــه أثر إيجابي  ــاس بالرضا ل ــك الطمأنينة راحة سكينة إحس يف نفس
ــاً يف رغباتك يف طمعك  ــانا متزن ــتوى النفيس يجعلك إنس ــىل املس ع
ــة، أيضا  ــوع يف غاية األهمي ــإًذا املوض ــا أخي ف ــن طمعك ي ــف م يخف
ــاً ومعصية كبرية عند الله سبحانه وتعاىل  يحملك وزرا وعقوبة وإثم
ــال يقبل الله منك  ــل األعمال األخرى حتى الصالة ف ــرضب عليك ك ي
ــط أعمالك قضية خطرية  ــب لك وال تكتب لك تحب ــك وال تحس صالت

جدا.
ــراء ألن الله قد  ــىل اآلخرين تجني عىل الفق ــك مثال تجني ع كذل
ــت أخذت ما ليس لك  ــم وهو أمانة عندك لهم فأن ــل ذلك حقاً له جع
ــاء الله  ــن التجار ما ش ــي والبعض م ــري بائس يعان ــاًال لفق ــذت م أخ
ــل يأخذ حق أولئك افهم الزكاة  ــون عنده مليارات مليارات ويتباخ يك
ــع  ــك لم تعد حقا لك فأنت وصلت إىل درجة من الجش ــي حق ألولئ ه
والطمع أن تأخذ حق كمن مسكني البعض جالس يف الشارع ما عنده 
ــض يصل إىل حالة يبكي من األلم  ــا يأكل ما عنده وجبة طعام البع م
ــت بتآكل حقه  ــا أنت تأكل حقه أن ــه تتضور جوع ــرى أرست واألىس ي
وعندك أموال كثرية عندك أموال تجزيك وتغنيك قضية خطرية جدا 
فأنت تأكل حق املساكني حق الفقراء وأنت أيضا تتعطل عن اإلسهام 
يف مسؤولياتك األخرى يف سبيل الله يف مسؤوليات مهمة جدا وهكذا 
ــألة يف غاية األهمية ثم يقول الله سبحانه وتعاىل، أيضا  نجد أن املس
ــي البعض مثال  ــا يعن ــرصف يف غري مصارفه ــورة أن ت ــه عىل خط ننب
ــاعد يف  ــاهم بزكاته يف جمعيات تتبع القوى التكفريية زكاتك تس يس
ــوا املصليني أو عملية تفجري يف  ــجد يقتل تمويل عملية تفجري يف مس
ــعة والفظيعة  ــاب تلك الجرائم البش ــوق أو زحف عىل بلدك وارتك س
ــاء وسفكها بغري حق يف تلك  ــعبك تصبح رشيكا يف تلك الدم بحق ش
ــدوان قضية خطرية  ــاء التي يرتكبها قوى الع ــاء األطفال والنس الدم
ــْم ِلُفُروِجِهْم  ــوَن (4) َواَلِّذيَن ُه ــاِة َفاِعُل ــَن ُهْم ِللزََّك ــدا، [َواَلِّذي جدا ج
َحاِفُظوَن (5) إَِالّ َعَىلٰ أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُهْم َفإَِنُّهْم َغْريُ َمُلوِمنَي 
ــاُدوَن (7)] هذا املوضوع  ــَك َفأُوَلِٰئَك ُهُم اْلَع ِل ــِن اْبَتَغٰى َورَاَء َذٰ (6) َفَم
ــالمة األخالقية بالعفة  أيضا من أهم املواضيع يتصف املؤمنون بالس
ــائل خصوصا  بالطاهرة بصون النفس عن الحرام وهذه من أهم املس
ــكل رهيب  ــذا الزمن هذا الزمن انترشت فيه املفاسد األخالقية بش يف ه
ــار املفاسد األخالقية حتى يف  ــدا وعوامل كثرية ساعدت عىل انتش ج
ــد األخالقية وتتزايد حالة  ــلمة تنترش املفاس أوساط املجتمعات املس

ــدد الحالة األخالقية  ــكل يسء وفظيع وخطري جدا يه ــارها بش انتش
ويهدد الحالة األرسية يف املجتمع.

ــرش املفاسد  ــري لألعداء لن ــاك فيه سعي كب ــن هن ــن يف زم أوًال نح
األخالقية وهناك يف وسائل مساعدة مثلما حصل يف ثورة االتصاالت 
ــاالت التي أتاحت  ــزة االتص ــل االجتماعي يف أجه ــع التواص يف مواق
ــول الناس إىل  ــي سهلت وص ــارف والتالق ــل والتع ــن التواص حالة م
ــول إىل اآلخرين  ــض الفاسدين الوص ــت لبع ــم البعض وسهل بعضه
ــا كرثت  ــري عليهم، أيض ــم والتأث ــراء له ــم واإلغ ــواء له ــة اإلغ ومحاول
ــن املجتمعات  ــمة يف كثري م ــاط يف الحش ــة االنضب ــة التربج وقل حال
ــة سلبية ومدمرة  ــة واملفاتن واإلغراء حال ــربج وإبراز الزين وحالة الت
ــكل فوضوي  ــالط بش ــام حالة االخت ــكل ع ــة بش ــاحة العاملي يف الس
ــكالية كبرية  ــاء وهذه تمثل إش ــات املنفلتة بني الرجال والنس والعالق
ــة  ــاس إىل الوقوع يف الرذيلة والفاحش ــض من الن ــدا تصل إىل البع ج
ــاذ بالله، عوامل كثرية خطرية جدا نهى الله عنها الله سبحانه  والعي
وتعاىل جعل من الصفات األساسية للمؤمنني واملؤمنات هي السالمة 
األخالقية الحفاظ عىل أنفسهم يف هذا الجانب واالبتعاد عن الرذيلة 
ــدم يف دينه  ــه سبحانه وتعاىل ق ــون النفس منها والل ــة وص والفاحش
ــم ضوابط رشعية  ــات عن رسوله الكري ــم، يف التعليم ــه الكري ويف كتاب
ــع اإلسالمي  ــوى وتحصن املجتم ــىل االلتزام والتق ــاعد الناس ع تس
ــاحة اإلسالمية وتساعد اإلنسان عىل السالمة النفسية  وتحفظ الس
ــة، الضوابط الرشعية يف غاية األهمية الضوابط الرشعية ال  واألخالقي
ــوز التنكر لها أوال باعتبارها توجيهات من الله سبحانه وتعاىل ال  يج
ــا وإذا جئنا إىل تصنيف من املصيب  ــك أحد حق االعرتاض عليه يمل
ــت عندك وجهة نظر  ــب هو الله بالتأكيد إذا أن ــن املخطئ فاملصي وم
ــة فأنت  ــة وغري مهم ــا غري رضوري ــة تعتربه ــط الرشعي ــاه الضواب تج
ــية البرشية  ــرث خربا منك بالنفس ــم منك الله وأك ــئ، والله أعل املخط
ــانية الله هو األعلم سبحانه وتعاىل  والواقع البرشي والطبيعة اإلنس
ــاه النفس  ــألة تج ــاه هذه املس ــة تج ــرة الكافي ــك النظ ــت ال تمتل وأن
ــاني الحظوا الله  ــاه الواقع البرشي تجاه املجتمع اإلنس البرشية تج
ــية وجعل هذه  ــزة الجنس ــان الغري ــق يف اإلنس ــاىل خل ــه وتع سبحان
ــل والذرية  ــرش بالتناس ــتمر الب ــة للتناسل حتى يس ــزة وسيل الغري
ــاط األرسي  ــن االرتب ــل حالة م ــىل أن تمث ــاعد ع ــا تس ــة أيض ووسيل
ــان، لها أثر  ــاعدة لإلنس ــا مس ــة، وسيلة أيض ــزوج والزوج ــني ال ما ب
ــالل يف الحالل إال عىل  ــكل الصحيح يف الح ــي إذا حركت بالش إيجاب
أزواجهم تساعد عىل أن تسود حالة من العالقة اإليجابية بني الزوج 
ــكن إىل زوجته وتسكن زوجته إليه يتمتعا جميعا باللذة  وزوجته يس
ــان سويا يف حالة الرغبة، االنسجام، الراحة، يكون  ــعادة يعيش والس
لهذا أثر إيجابي نفيس ويرتاح اإلنسان بذلك يف نفس الوقت يرزقهم 
ــبيل املحدد  ــتمر التناسل يف واقع البرش وهذا هو الس الله الذرية يس
ــان  رشعا لهذه الغريزة الزواج التحصن الرشعي بحيث يصبح اإلنس
ــذه الغريزة يف  ــذه الغريزة ويحرك ه ــزة ويلبي ه ــرك بهذه الغري يتح
ــاح بها  ــع زوجته يرت ــط يرتاح م ــح الرشعي املنضب ــاه الصحي االتج
ــة وحياة زوجية طبيعية  ــان سويا يف سعادة زوجي وترتاح به ويعيش
ــا يغني عن  ــوا، يف الحالل م ــم يقلل ــم يكرثوا بده ــا بدهم بده ــف م كي
ــه ينتبه لصحته ويحاول  ــان يحافظ عىل صحت الحرام ولو إن اإلنس
ــان يخطئ خطأ كبري جدا  ــاعده يف حياته، لكن اإلنس يبقى له ما يس
ــذه الغريزة  ــال أو امرأة إذا اتجه به ــة فظيعة سواء رج ــق انزالق وينزل
نحو الحرام هذه كارثة هذه طامة هذه ترضب البنية االجتماعية التي 
هي األرسة التي هي األرسة والتي يريد الله للزوج والزوجة من خالل 
هذه الرابطة أن يكونا أرسة ويكونا لبنة صالحة يف املجتمع هذه كارثة 

جدا.
ــان إذا تدنس  ــية نفس اإلنس ــية مفسدة نفس ــدة نفس أوًال: مفس
ــه  ــه تتدنس يفقد زكاء نفس ــة نفس والعياذ بالله بالجريمة والفاحش
ــاس بالكرامة  ــد اإلحس ــة تفق ــة منحط ــه سيئة خسيس ــح نفس تصب
ــعور بالقدسية تفقد الشعور بالقيمة  ــعور بالعزة تفقد الش تفقد الش
اإلنسانية واملعنوية اإلنسانية يصبح اإلنسان يحمل نفسية منحطة 
تافهة دنيئة خسيسة رخيصة ال تستحي من يشء ال تتورع من يشء 
ــية  ال تبايل بيشء يمكن أن يفعل أي يشء مهما كان دنيئاً رضبة نفس

رضبة نفسية رهيبة خطرية جدا.
ــاءت انحطت أصبحت  ــت س ــية البرشية إذا تدنس ــا: النفس ثاني
ــة تافهة حقرية لم يعد عندها معنًى للكرامة وال معنى  دنيئة خسيس
ــمو وال معنى للرشف وال معنًى للعرض وال معنًى  للعزة وال معنى للس
ــة يف يد الطاغوت  ــة أن تفعل أي يشء مطوع ــح قابل ألي يشء، تصب
ــن أن تتحرك يف أي  ــل أي جريمة يمك ــيطان يمكن أن تعم ــد الش يف ي
اتجاه خاطئ يمكن أن يكون لها أي موقف سيئ يف هذه الحياة، هذه 

مسألة خطرية جدا.
ــألة  ــتوى األمانة الحظوا بالذات عندما تصل املس ثالثا: عىل مس
ــة الزواج معنى العفة ال بد منها والذي يتعود عىل الجريمة  إىل مرحل
ــزواج ويمكن أال  ــد ال ــتمر عليها ما بع ــن أن يس ــزواج يمك ــل ال ــا قب م
ــية واملعنوية  ــرت القيمة النفس ــزواج إال وقد تدم ــل إىل مرحلة ال يص
ــة  ــة اإليماني ــه، يف الحال ــد إيمان ــه وفق ــة لدي ــة واإليماني واألخالقي
اإلنسان يتمتع بنفسية متماسكة، وإرادة قوية، واقع نفيس منضبط 
ــع ما يوفقه  ــاعده عىل ذلك هي م ــة هي التي تس ــط الرشعي والضواب
ــاة الزوجية  ــالة مهمة جدا يف واقع الحي ــه به هذه املس ــه له ويعين الل
ــفت  ــعور امرأة اكتش ــاة الزوجية كيف يكون ش ــر الحي ــة تدم الخيان
ــف أن زوجته خائنة  ــعور زوج أكتش ــف هو ش ــا وكي ــا خائن أن زوجه
ــان  ــة مصيبة عىل أي منهما وخيانة رهيبة جدا ألن اإلنس كارثة طام
ــة ائتمنته وهو  ــه وبني الله والزوج ــزوج مؤتمن أوال ما بين ــن وال مؤتم
ــة خيانة فظيعة جدا  ــا تمثل هذه الخيان ــك تجاه زوجته يأتمنه كذل
ــدا ويشء رهيب وتدمريي يدمر ويفكك األرس ويحول  جناية كبرية ج
ــة ومتوترة جدا ويشوبها االستياء  العالقة الزوجية إىل عالقة إما هش
ــديد والتذمر الشديد وينعدم فيها الحب  البالغ جدا واالمتعاض الش
ــالص تقرح  ــي نهائيا خ ــا تنتف ــان، وإم ــوق واالطمئن ــر والوث والتقدي
تنتهي هذه املسألة خطرية جدا والحديث عنها بات رضوريا البعض 
ــوا الحديث عن هذه األمور،ال ، ترك الحديث عن هذه  يقولون لنا اترك
ــاحة  ــل يف واقع املجتمع يف الس ــياء تحص ــور معناه تتجاهل أش األم
ــاحة العاملية هناك عمل منظم،  العاملية أصبحت بلية منترشة يف الس
ــارة تحركها  ــبكات دع ــاد اإلرسائييل وش ــع املوس ــبكات دعارة تتب ش
ــة  ــة األوىل اإلدارة األمريكي ــون بالدرج ــة واألمريكي ــة الغربي األنظم
ــان  املخابرات األمريكية باتت أسلوبا وحربا يف هذا العرص ألن اإلنس
الذي يوقع به يف الجريمة األخالقية يمكن أن يوظف جاسوسا يمكن 
ــر خائن خالص أسمه  ــن أن يفعل أي يشء آخ ــرك خائنا يمك أن يح
ــانا ال  ــاد األخالقي يصبح إنس ــن إذا تمرس عىل الجريمة والفس خائ

قيمة عنده ليشء يصبح مطوعا يف أيديهم لفعل أي يشء.
الضوابط الرشعية مهمة جدا اليمكن أن يتحصن املجتمع املسلم 
ــا، الله سبحانه وتعاىل وجه مثال يف سورة النور عدة توجيهات  إال به
ــكت التقل  يقول سبحانه وتعاىل: (ُقل ِلّْلُمْؤِمِننَي) قل للمؤمنني التس
ــارة ال، ( ُقل ِلّْلُمْؤِمِننَي  ــر إن فتحوا كيف ما جاء وسابر هذه حض ساب
ِلَك أَزَْكٰى َلُهْم) ليحافظوا  ــوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم � َذٰ َيُغُضّ
ــهم وعىل طهارتهم وعىل رشفهم وعىل عفتهم (إَِنّ الَلَّه  عىل زكاء أنفس
ــاعد حصانة املجتمع املسلم  َخِبٌري ِبَما َيْصَنُعوَن) فإًذا من أهم ما يس

ــتخدم برصك للنظر إىل الحرام  هو االنتباه للنظر الغض للنظر ال تس
ــع التواصل االجتماعي  ــارش وال عرب التلفاز وال عرب مواق ــكل مب ال بش
ــر الرقمي أو غريه  ــاهد املصورة بالتصوي ــاهد الفيديو وال املش وال مش
ــاهد  ــاهد خليعة أو مش ــك سواًء مش ــظ برصك أحفظ زكاء نفس أحف
ــاهد التربج هي حالة من اإلغراء واإلغواء والجاذبية للنفس  تربج مش
ــة منجذبة إىل  ــة أن تكون منجذب ــه فطر النفس البرشي ــة والل البرشي
ــون هناك امرأة  ــه ينجذب عندما تك ــراء ألن الرجل بفطرت ــة اإلغ حال
ــة مؤثرة لكن أراد الله أن تكون هذه الحالة بينك وبني زوجتك أن  فاتن
ــية لديك هي زوجتك  ــك، امليول للرغبة الجنس ــون حالة اإلغراء ل تك
ــذا املطلوب من الزوجة رشعا يف الرشيعة اإلسالمية الزوج مأمورة  وله
أن تتزين لزوجها أن تتجمل لزوجها أن تسعى لتكون جذابة لزوجها 
ألن البعض من النساء متعودة دائما مع زوجها يجني بمالبس عادية 
ــاع أو للجلوس مع  ــب لالجتم ــل فإذا كانت ستذه ــن ال تتجم ال تتزي
ــدا وأن تتجمل وأن  ــىل أن تكون متزينة ج ــاء أخريات حرصت ع نس
وأن هذا غلط، كم هناك من نصوص عن رسول الله صلوات الله عليه 
ــعى لتكون جذابة  ــة أن تتزين لزوجها أن تس ــه تحث الزوج وعىل آل
لزوجها مغرية لزوجها مقنعة لزوجها مستميلة لزوجها متحببة إىل 
زوجها متوددة إىل زوجها هذا سيرتك كبريا عىل الزوج ويساعده عىل 
ــالة  العفة وعىل أن يتحصن وعىل أن يكون بعيدا عن االنحراف، املس
ــان  ــن الحرام، إذا اإلنس ــألة هي غض البرص ع ــرى يف هذه املس األخ
ــارع ال يجدونه وراء  ــواء إذا خرج إىل الش ــرصه عن الحرام س ــض ب يغ
ــاك قنوات خليعة  ــمر فيهن وإال كذلك عرب التلفاز هن ــوان متس النس
ــاهد إباحية يجب  ــة يجب أن تقاطع كل القنوات التي تنرش مش سيئ
ــي واملواقع يف االنرتنت التي  ــع، كل مواقع التواصل االجتماع أن تقاط
ــع ويحرم رشعا النظر  ــاهد إباحية و خليعة يجب أن تقاط تنرش مش
ــاهد اإلباحية املصورة ألنها مفسدة مدمرة للنفس  ــاهدة للمش واملش
ــال لم يصل بهم إىل  ــض كثري من الناس هم أصال أص ــالق، والبع واألخ
التورط يف جريمة الفساد األخالقي إال ذلك يعني بدأ يرخص لنفسه 
ــاهد خليعة ثم يف األخري  ــاهد مغرية فاتنة مؤثرة، ثم مش ــاهد مش يش
ــري ممن وقعوا يف  ــرام هذا هو حال وتجربة الكث ــقط يتورط يف الح يس
ــوا أوال يف النظر يف البرص والبرص كما  ــاد األخالقي فرط الرذيلة والفس
ــالم بريد الزنا من ال ينضبط فيه من ال  قال عيىس بن مريم عليه الس
ــه (َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم) صن أحفظ نفسك  يلتزم فيه يدمر زكاء نفس
ــك للحالل اتزوج (َوَيْحَفُظوا  يف غري الحالل صن نفسك احفظ نفس
ــوَن) ما يمكن  ــٌري ِبَما َيْصَنُع ــْم ِإَنّ الَلَّه َخِب ــٰى َلُه ــَك أَزَْك ِل ــْم � َذٰ ُفُروَجُه
ــظ زكائك  ــع لك بما يحف ــري بما هو أنف ــه ثم الله خب ــل عىل الل تتحي
التقل يا أخي أنا عارف نفيس لن أتأثر شوية أكيف شوية لكن ما أنا 
متأثر حتى اتمحق إال باتتمحق فالله هو الخبري بما تصنع و الرقيب 
ــاِت َيْغُضْضَن ِمْن  ــل ِلّْلُمْؤِمَن ــك (َوُق ــم بما يؤثر علي ــك وهو العلي علي
ــات إذا املرأة هي تتطلع  ) كذلك املؤمن ــَنّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ أَْبَصارِِه
ــو ذلك الوسيم من هو ذلك الجذاب؟ من  ــال تركز فيهم من ه إىل الرج
ــدة إليه مبهسسة إىل مشاهد وصور  ــها منش هو ذلك الذي ترى نفس
ــرية، فالقضية خطرية عليها ستؤثر  ــاهد كذلك إغوائية ومث أو إىل مش
ــاهد مصورة للجرائم والفساد  ــاهد إباحية أو مش عليها كذلك أو مش
ــك، فكل ماله  ــكل من ذل ــاد األخالقي أو أي ش األخالقي جرائم الفس
ــاهد مثرية يجب  ــاهد إغوائية أو مش ــاهد إباحية أو مش تأثري من مش
اجتنابه يجب غض البرص عنه كل املشاهد املثرية واملغرية واإلغوائية 
ــا ومقاطعتها (َوَيْحَفْظَن  ــة يجب غض البرص عنها ووتجنبه اإلباحي
ْبَن  ــهن (وََال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهَنّ إَِالّ َما َظَهَر � َوْلَيْرضِ ) يصن أنفس ُفُروَجُهَنّ
) للزوج  ــنَّ إِالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ ــَن ِزيَنَتُه ــَىلٰ ُجُيوِبِهنَّ � وََال ُيْبِدي ــنَّ َع ِبُخُمرِِه
البأس تتزين أمام زوجها ما تبقي حيلة إما أمام زوجها ما به مشكلة 
ــوا يتكلفوا يف هذا  ــا املطلوب يعني انه يحتاج ــاً يعني الناس م وطبع
جور يشغلوا نفوسهم أربعة وعرشين ساعة وهي خلف املرآة متزين 
ــاة األخرى مع  ــع اهتمامات الحي ــن الحياة يعني م ــل ال ضم ومتجم

أمور الحياة األخرى، إىل غري ذلك.
ــألة إىل جانب غض النظر غض  ــاً هذا واحٍد منها أيضاً مس عموم
ــالت الرتاسالت هذه  ــات العالقات التواص ــألة العالق البرص هناك مس
ــألة فيها  ــة يجب أن تراعى واملس ــألة خطرية وضوابطها الرشعي مس
ــاد والرذيلة يجب  ــك إىل الفس ــوا عرب ذل ــداً والبعض وصل ــرية ج خط
ــداً خطرية للغاية  ــألة خطرية ج ــاه تجاه ذلك والحذر هذه مس االنتب
ــهر  وال بد فيها من االنضباط وتقوى الله سبحانه وتعاىل ونحن يف ش
ــم هذا عىل تقوى الله  ــب أن يتنبه الناس إىل أن يبنوا أموره ــم يج كري
ــُه وتعاىل يف حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعىل آله  سبحان
ــو مؤمن ال يصل إىل  ــو مؤمن) ال يزني الزاني وه ــي الزاني وه (ال يزن
ــدو الله مجرم  ــد إيمانه خالص ع ــة والرذيلة إال وقد فق ــذه الجريم ه
ــاد األخالقي حالة فجور  ــور الزنا حالة فجور الفس ــق فاجر فج فاس
ــا وأقبح منها  ــن الزن ــذوذ أسوأ حتى م ــة الش ــاً جريم ــذوذ أيض والش
ــان (َواََلِّذيَن ُهْم  ــىل اإلنس ــرية جداً ع ــا، حالة خط ــم جرماً منه وأعظ
ــْم أَْو َما َمَلَكْت أَْيَمانهْم َفإَِنُّهْم َغْري  ــْم َحاِفُظوَن إَِالّ َعَىل أَْزَواجه ِلُفُروِجِه
ــب وال تأثري نفيس  ــك وال عليك فيه عي ــنَي) يشء ال يمس برشف َمُلوِم
ــى َورَاء  ــْن اِْبَتَغ ــالل نعمة (َفَم ــة الح ــي وال أي يشء نعم ــكل سلب ش
ــت عىل يشء يتصل  ــاُدوَن) هذا تعدي أن تعدي ــَك ُهْم اْلَع ــَك َفأُوَلِئ َذِل
ــان بفطرته  باآلخرين وتعدي عىل حدود الله يعني الحظ مثًال اإلنس
ــد لبنتك العفة  ــًال أنت ُتري ــىل صيانة عرضه مث ــس هو يحرص ع ألي
ــك العفة والطهارة أنت ُتريد لزوجتك العفة  والطهارة أنت ُتريد ألخت
ــارة وأال تكون خائنة أنت ُتريد لقريبتك بأي صفة كانت العفة  والطه
ــاً فاحرتم  ــة وال فاسدة أخالقي ــون خائنة وال مجرم ــارة وأال تك والطه
ــري عىل بنت اآلخرين، املرأة التي  ــك يا أخي احرتم نفسك ال تس نفس
ــا زوجة رجل أو أخت  ــادها أو اإليقاع بها هي إم ــعى أنت إىل إفس تس
ــرى أنت تخدش رشف  ــان أو تنتمي إىل أرسة أخ ــت إنس ــان أو بن إنس
ــرأة يف رشفها وكرامتها  ــك األرسة بكلها تعتدي عىل تلك امل ــة تل وكرام
وتعتدي عىل رشف أرسة بأكملها تذكر بنت الناس رشفها رشف الناس 
ــا كرامة الناس مثل ما أنت غيور عىل بنتك اآلخرين  اآلخرين كرامته
ــت غيور عىل أختك ال تعتدي  ــك ال تعتدي عىل بناتهم، مثلما أن كذل
ــور عىل زوجتك ال تعتدي  ــان أخر مثل ما أنت غي عىل أي أخت إنس
ــنيعة ثم أنت  ــان أخر جريمة فظيعة وقبيحة وش عىل زوجة أي إنس
ــا يف الوعيد القرآني هو النار  ــدى حداً من حدود الله التي عقابه تتع
والله يقول: (وَال َيزُْنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق أََثاًما ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب 
ــك الله يف جهنم  ــا) يهينك الله يهين ــِه ُمَهاًن ــِة َوَيْخُلْد ِفي ــْوَم اْلِقَياَم َي
ــب أن يتحصن الناس منها وأن  ــىل هذه الجريمة قضية خطرية يج ع
يالحظوا الضوابط الرشعية يالحظوا الضوابط الرشعية التي تساعد 

عىل العفة عىل الحصانة عىل الرشف عىل السمو.
ــع الحديث الستكمال بقية اآليات إن شاء الله نستكملها  ال يتس
ــأل الله سبحانُه وتعاىل أن يوفقنا وإياكم ألن نكون من  فيما بعد، نس
ــني وأن يوفقنا  ــني الطاهرين العفيف ــني الصالح ــاده املتقني املؤمن عب
ــهداءنا األبرار،  ــا يرضيه عنا، أن ينرصنا بنرصه، أن يرحم ش وإياكم مل

أن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أرسانا إنُه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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