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اإلمام األعظم زيد بن علي (ع)..  إمام علم وجهاداإلمام األعظم زيد بن علي (ع)..  إمام علم وجهاد
ــخصية كشخصية   عندما تقف أمام ش
ــالم، تريد  ــه الس ــيل علي ــد بن ع ــام زي اإلم
ــخصية  ــىل هذه الش ــواء ع ــي األض أن تلق
ــراً من أين  ــة، تقف حائ ــالمية العمالق اإلس
ــة  ــب العظم ــاول جوان ــف تتن ــدأ؟ وكي تب
ــي يقف أمامها  ــالمية الت لهذه القامة اإلس
ــكل جانٍب من جوانب هذه  القلم عاجزاً؟ ف
الشخصية يناديك ويشد نظرك إليه وأنت 
ــة واالنبهار، وال  يف غاية اإلعجاب والدهش
ــالم الله  غرو فاإلمام األعظم زيد بن عيل س
ــالمي،  ــموخ اإلس عليهما رمز من رموز الش
َلُه  ــاً أَهَّ ــه تفوق ــران زمان ــاق جميع أق وقد ف
ــيادة يف جميع  ــريس الس ــع عىل ك ألن يرتب
املجاالت وبال منافس أو منازع، ويكفيه أنَّه 
َب سالم الله عليه بحليف القرآن، حيث  ُلقَّ
ــنة  ــع القرآن الكريم أربع عرشة س اختىل م
ــل يف عظمة هذا  ــر يف كتاب الله ويتأم يتدب
الكتاب املعجز الخالد يف عظمته وإعجازه، 
ــبه هذا التدبر نوراً يف وعيه وفهمه  وقد أكس
ــؤون  ــه وجميع ش ــه وفقه ــه وبصريت وعلم
ــر اإلمام  ــن أخيه جعف ــه درَّ اب ــه، ولل حيات
ــه اإلمام زيد  ــئل عن عم الصادق عندما ُس
فأجاب إجابًة صادقة حيث قال سالم الله 
ــه أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا  عليه «كان والل
لدين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ُترك فينا 
ــهادة يديل  ــُه» هذه ش ــا وال آلخرة مثل لدني
ــالم ويؤيدها  بها جعفر الصادق عليه الس
ــالٍف يف  ــدل أو اخت ــم أي ج ــم ليحس ِبَقَس
ــام األعظم زيد بن عيل  ــخصية عمه اإلم ش
عليه السالم، وقد يقول قائل: إن هذا الكالم 
ــداً عليه  ــام زي ــة ألنَّ اإلم ــل املبالغ ــن قبي م
ــالم وكذلك ابن أخيه الصادق ينتميان  الس
ــت واحٍد وهو البيت النبوي فهو كالٌم   إىل بي
منطلٌق من باب العاطفة نقول هاهو اإلمام 
ــُد بما ال يدع  ي ــو حنيفة ريض الله عنه يؤِّ أب
ــك ما ذهب إليه اإلمام الصادق  مجاًال للش
عليه السالم فيقول اإلمام أبو حنيفة ريض 
ــٍد  وال أفقه منه  ــا رأيت مثل زي ــه عنه «م الل
ث الشعبي فيصف  ا املحدِّ وال أعلم منه» أمَّ
ــالم  ــد بن عيل عليه الس ــام األعظم زي اإلم
ــاء أفضَل من زيد بن  قائًال:  «ما ولدت النس

عيل وال أفقه وال أشجع وال أزهد».
 إذن، فنحن أمام إمام بارٍز من أئمة العلم 
ــرصه، فقد نهل  ــاء ع ــهادة علم ــه بش والفق

سالم الله عليه من العلم وتشبَّع به تشَبّعاً 
ــامة أهل  ــه ُمَميَّزاً يف عرصه؛ بل كان ش جعل
ــه عند هذا  ــالم الله علي زمانه، ولم يقف س
ــة والوعي  ــه واملعرف ــن العلم والفق الحد م
ــك النصح املحض  ــاف إىل كلِّ ذل حتى أض
ــة الحق غري مباٍل  ــن الله والصدع بكلم لدي
ــن بني أمية  ــة م ــٍه بالظلم ــرتث وال آب وال مك
ــك، ومن  ــن عبد املل ــام ب ــهم هش وعىل رأس
ــاء األمة  ــد إىل علم ــام زي ــالة اإلم ــرأ رس يق
ــام مدى اهتمام اإلمام  زيد  يدرك بوضوح ت
ــم الكبري  ــني دوره ــاء وتبي ــة العلم برشيح
ــتكربين  ــام الجبارين واملس ــوف أم يف الوق
ــني معامله وأركانه واألمر  وإعزاز الدين وتبي
ــا لفت  ــر، كم ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
ــالم يف رسالته  اإلمام زيد بن عيل عليه الس
ــعر  العظمى إىل العلماء لفت إىل أن يستش
ــؤوليتهم  تجاه األمة  العلماء واجبهم ومس
اإلسالمية وأالَّ يعيشوا لذواتهم وملصالحهم 
ــر الدين عرض  ــني بأوام ــخصية ضارب الش
ــبَّاقاً إىل  ــالم س الحائط، وقد كان عليه الس
ــالته دون تراٍخ أو  ما دعا إليه العلماء يف رس
تقاعس أو ال مباالٍة فقد نذر نفسه لله وآثر 
ــزاز بدين الله عىل حياة  حياة العزة واالعت
ــن  ــني واملتجربي ــتكانة للظامل ــة واالس الذل
ــه عليه «من  ــالم الل ــف ال وهو القائل س كي
ــال» والقائل كذلك  ــاة عاش ذلي أحب الحي
ــه قوام  ــم بالجهاد فإنَّ ــاس عليك ــا الن «أيه
ــالم ومنار اإليمان» وها  الدين وعمود اإلس
هو اإلمام محمد بن عبدالله النفس الزكية 
عليه السالم يؤكد هذه الحقيقة قائًال «أما 
ــالم ما  والله لقد أحيا زيد بن عيل عليه الس
ــلني وأقام عمود الدين  ــنن املرس َدَثَر من س
ــو إال أثره ولن نقتبس إَالّ  ــوجَّ ولن ننح إِذ اع
ــام وأول من خرج داعياً  من نوره، وزيد اإلم
ــيل» وقد صدق  ــني بن ع إىل الله بعد الحس
ــه النفس  ــن عبدالل ــام محمد ب ــه اإلم والل
ــام زيد بن  ــه الدقيق لإلم ــة يف توصيف الزكي
ــكل عالم  ــالم وإنَّه لحريٌّ ب ــيل عليه الس ع
ــالة اإلمام زيد بن عيل  ــن أن يقرأ رس يف الدي
ــكل تدبر  ــاء األمة ب ــالم إىل علم ــه الس علي
ــتبصار،  وبكل  تفهم وتعقل وتأمل وبكل اس
ــالة  ــالم يف هذه الرس ــع عليه الس ــد وض فق
ل علماء الدين  ــروف وحمَّ النقاط عىل الح
ــوا بعلمهم  ــة إذا لم يعمل ــؤولية الكامل املس
ــلمني  ــعش يف املس وأتاحوا للجهل أن يعش
ــوا الظلمة  ــاطهم وداهن ــرش يف أوس وأن ينت
ــادهم وغيهم،  ــم عىل ظلمهم وفس وأعانوه

ــالء عىل األمة  ــاس الب ــذا هو –فعًال- أس فه
ــال الذي  ــداء العض ــذا هو ال ــالمية، ه اإلس
ــة عندما يكون  ــة املحمدي ــم ظهر األم يقص
ــة إما رغبًة  ــم املرشعنون للظلم علماؤها ه
ــا رهبًة  ــاع الدنيا وإم ــن مت ــا عندهم م فيم
ــتبدادهم، فصالح األمة  ــطوتهم واس من س
ــة األوىل بصالح  ــالمية يكون يف الدرج اإلس
ــاالت الله وال  ــون رس ــا الذين يبلغ علمائه
ــون يف الله لومة الئم، فهم عنوان عزة  يخش
ــا إذا صلحوا، وهم  األمة وفالحها وصالحه
ــدوا وباعوا أمر الله  ــاد األمة إذا فس رس فس
ــالم  ــا الفانية، ولله دره س ــرض من الدني بع
ــالته للعلماء  ــا قال يف رس ــه عليه عندم الل
ــح األمور عىل أيدي  ــاد الله فإنما تصل «عب
العلماء وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله ونهيه 
ال  بمعاونة الظاملني الجائرين فكذلك الُجهَّ
ــم لم  ــور يف أيديه ــت األم ــفهاء إذا كان والس
ــفه إقامتها،  ــتطيعوا إال بالجهل والس يس
ــج األحكام  ــرصخ املواريث وتض ــٍذ ت وحينئ
ويفتضح املسلمون». ولعمري إنَّ من يتابع 
ــك  ــوم يرى بال أدنى ش ــلمني الي واقع املس
ــام األعظم زيد بن  ــة ما ذهب إليه اإلم صح
ــابقة فقد شخص سالم  عيل يف كلماته الس
ــخيصاً دقيقاً ببصريته  الله عليه الداء تش
ــرو فهو حليف القرآن ينطلق  النافذة وال غ
ــتنطق آياته  ــق القرآن يس ــاً من منطل دائم
ــالم  وينهل من حججه القوية الدامغة فس
ــِهَد وحني  ــه عليه حني ُولد وحني اسُتش الل
ــىل كل العلماء  ــالم الله ع ــث حيًّا، وس يبع
ــنْي  ــوا ربَّانيِّ ــن كان ــرار الذي ــاء األب والرشف
ــوا حياتهم  وبذلوا أوقاتهم وجهدهم  فعاش
ــه وإعالء كلمة الله  ــبيل إعزاز دين الل يف س
ــبيل الله  ــا يصيبهم يف س ــني بم ــري مكرتث غ
ــوا الباطل إن  ــق وأزهق ــك الح ــوا بذل فأحي

الباطل كان زهوقا. 
ــاِجَد ِللَِّه  ــه تعاىل{َوأَنَّ اْلَمَس امتثاال لقول
ــِه أََحًدا} [الجن : 18] فال  ــَال َتْدُعوا َمَع اللَّ َف
ــمه  تعظيم وال تبجيل يف بيوت الله إال الس
ــه عز وجل  ــبحانه ودين ــاىل ولكلمته س تع
ــله فال قدسية أو ترميز  ومنهج أنبياءه ورس
السم زعيم أو رئيس أو ملك يف بيوت الله إال 
ــية وتعظيم ملك امللوك قال تعاىل{ِيف  قدس
ــُمُه  ــوٍت أَِذَن اللَُّه أَْن ُترَْفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْس ُبُي

ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل}.
  إن إحياء الدور التنويري للجامع الكبري 
يعني إحياء اليمن أرضا وإنسانا من خالل 
ــلح  ــات دينية تتس ــل مخرج ــداد وتأهي إع

ــق  ــعة األف ــز بس ــة وتتمي ــي والحكم بالوع
ــتيعاب  ــل والبناء واس ــىل التأهي ــدر ع وتق
ــوازل ببصرية  ــع الن ــل م ــا والتعام القضاي
ــم الرباني وعمق الفقيه األملعي الذي  العال
ــع وال يتأثر فيه ويكون يف قلب  يؤثر يف الواق
ــتجدات صاحب رأي ثاقب  األحداث واملس
ــنت بنور  ــواج الف ــق أم ــتنري يش ــل مس وعق
ــقط أحكامه عىل الواقع بملكة  القرآن ويس

املفتي الورع واملفكر املسدد.
ــه وحان  ــدف آن  أوان ــم واله ــذا اله   كل ه
ــيس بنيانه من  ــه وتأس ــعي يف تحقيق الس
ــالل لفتة جادة من قيادة الثورة ومتابعة  خ
ــيق دائم مع وزارة األوقاف  ــتمرة وتنس مس
املعنية واملسؤولة بدعم وتمويل وتشجيع 
ــيما مع  ــرشوع املمكن واملعقول ال س هذا امل
ــة مخصصة ملثل  ــود أموال وقفية طائل وج

هكذا مرشوع.
ــاء  ــة علم ــن رابط ــا م ــة نطلقه   صيح
ــام لعل املعنيني  اليمن وعرب مجلة االعتص
ــني  ــني وآمل ــمعوها متمن ــماعها  أن يس بس
لهم أن يكونوا من الذين (يستمعون القول 
ــع  ــه إىل واق ــنه) وينقلون ــون أحس فيتبع
ــعي إلحياء اليمن  ــعون فيه حق الس ويس

بهذا املرشوع العظيم
  ونسأل الله تعال بصدق أال يكونوا ممن 
ــَن َقاُلوا  ــوا َكالَِّذي ــم {وََال َتُكوُن ــال الله فيه ق
َوابِّ  ــَمُعوَن ، إِنَّ َرشَّ الدَّ ــْم َال َيْس ــِمْعَنا َوُه َس
مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال َيْعِقُلوَن ، َوَلْو  ــَد اللَِّه الصُّ ِعْن
َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخْريًا َألَْسَمَعُهْم َوَلْو أَْسَمَعُهْم 

َلَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعرُِضوَن}.
ــون من أهل  ــه جميعا أن نك ــائلني الل   س
ــا يدعونا  ــوله عندم ــتجابة لله ولرس االس
ــا  ــه يف كل م ــتجيب ل ــا إىل أن نس وينادين
ــم مما يحيي  ــذا املرشوع العظي يحيينا وه
ــوا  ــَن آَمُن ــا الَِّذي َه ــا أَيُّ ــاىل {َي ــال تع ــة ق األم
ــْم ِلَما  ــوِل إَِذا َدَعاُك ــِه َوِللرَُّس ــَتِجيُبوا ِللَّ اْس
ــوُل َبنْيَ اْلَمرِْء  ــْم َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه َيُح ُيْحِييُك
ــوا ِفْتَنًة َال  وَن ، َواتَُّق ــِه ُتْحَرشُ ــِه َوأَنَُّه إَِلْي َوَقْلِب
ًة َواْعَلُموا  ــنَ َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ ُتِصينَبَّ الَِّذي

أَنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب}.
ــل أعظم فتنة وبلوى    والجهل والتجهي
ــن الجهل وما غرر  فما عيص الله بأعظم م
ــة واإلخوان عىل  ــن الوهابي ــاة الفتنة م دع
ــبب غياب او تغييب  ــعبنا وأمتنا إال بس ش

هذه املشاريع االسرتاتيجية.

 

ــكاله  بأش ــي  الخارج ــل  التدخ ــل  يمث
املختلفة األمنية والسياسية واالقتصادية 
ــه  يتنب ــم  ل ــداً  ــتعماراً جدي ــة اس والثقافي
ــلمني  ــرب واملس ــن الع ــري م ــه الكث لخطورت
ــية  دبلوماس ــات  عالق ــا  يعتربونه ــث  حي
ثنائية وصداقة حميمة، بينما هذا التدخل 
ــلوباً  ــتكبار يعترب أس ــبة لقوى االس بالنس
مجدياً ونافعاً أكرث من التدخل املبارش الذي 
ــائر املادية  يكلفهم األثمان الباهظة والخس
ــو يجعلهم  ــل كهذا فه ــة، أما تدخ والبرشي
ــلمون  ــعوب ويس ــون خريات تلك الش يأكل
ــم يكن يف الكثري  ــائر إن ل رشها وبأقل الخس
الغالب أي خسائر، وهذه الصور واألشكال 
من التدخالت عمدت إليها قوى االستكبار 
ــلت محاوالت االحتالل  العاملية عندما فش
ــزو الفرنيس  ــعوب من قبل الغ ــارش للش املب
واإلنجليزي والربتغايل واإليطايل وغريها يف 
القرن قبل املايض، وعندما استمرت مقاومة 
ــعوب لهم وتكبدوا الخسائر يف األرواح  الش
ــرتاتيجية جديدة  واملمتلكات عمدوا إىل اس
ــن  خريات  ــدر ممكن م ــرب ق ــم أك ــن له تضم
ــث ال يبقى  ــدة بقاء بحي ــدان وأطول م البل
ــد الرمق وال  ــن خرياتها إال ما يس للبلدان م
يبقى لها من سياستها إال األسماء العربية 
ــم أما  ــا  مرتهناً له ــى اقتصادن ــى يبق وحت
الثقافة فهي تميش يف املسار واالتجاه الذي 
تفرضه العوملة ويريده قادة الغزو الثقايف يف 

البلدان.
الغزو الثقايف:

ــل أو الغزو الثقايف والفكري  وهذا التدخ
ــو  ــالت وه ــواع التدخ ــر أن ــد وأخط ــو أش ه
ــى عىل أحد  ــد وال يخف ــا واملمه ــابق له الس
ــل وحقق  ــد مر بمراح ــه وأدواته وق أساليب
ــينما واإلعالم من  ــدأ بطريق الس قفزات فب
ــوب اإلسالمية املحافظة  أجل إخراج الشع
ــة واالجتماعية  ــىل القيم واملبادئ الديني ع
ــم وال دين  ــال قي ــال قيود ف ــات ب إىل مجتمع
ــد لقيت  ــن يشء، وق ــا م ــا أو يمنعه يحكمه
ــب حضارة  ــة لتذوي ــاوالت الرامي ــذه املح ه
الشعوب اإلسالمية يف بوتقة العوملة، لقيت 
يف البداية رفضاً ومقاومة وصموداً وممانعة 
وتشبثاً باملوروث والحضارة لكنها مع زيادة 
ــزات والغزوات الثقافية  الهجمة وتتابع اله

ــة ومماثلة من  ــق مقاومة متكافئ التي لم تل
حيث األدوات واألساليب والوعي، استطاع 
ــذا الغزو العارم والجارف أن يحول الكثري  ه
ــوب متنكرة  ــلمني من شع ــوب املس من شع
ــوب  شع إىل  ــارات  للق ــرة  العاب ــارة  للحض
متنكرة ومزدرية لحضارتها نفسها، وقد بدأ 
الغزاة بأساليب قديمة وعتيقة، حتى قامت 
ــا  ــة فحولوه ــة والتكنولوجي ــورة العلمي الث
ــدم وحتى  ــاول اله ــن مع ــول م إىل أداة ومع
ــروج لبضاعتهم  ــلمني من ي وجدوا من املس
ويقوم بالدور نيابة عنهم وحتى وجدوا من 
ــاريني  يزين ثقافتهم ويتباهى بها من اليس
ــن  ــالن ع ــاً يف اإلع ــدون حرج ــن ال يج الذي
ــن للغزو  ــم كمبرشي ــاريتهم وممارسته يس
ــم يعد  ــالم ل ــي أن اإلس ــذي يعن ــايف ال الثق
ــايرة الزمن  ــة العرص ومس ــادراً عىل مواكب ق
فكتب هؤالء يف الصحافة ناقمني عىل الدين 
ــوداء من  واملتدينني وإن كانت الصورة الس
ــوى االستكبار لكن  املتدينني هي صناعة ق
ــون للعامة والخاصة  ــة املثقفني يروج طبق
ــا وأن الحل أن  ــو سبب مشاكلن أن الدين ه
ــع الحياة، وقبل  ــداً عن واق ــل الدين بعي يظ
ــن وأبطال  ــال الف ــزاة رج ــد الغ ــؤالء أوج ه
ــالم الهدم األخالقي  املرسح والشاشات وأف
ــل  ــذا التدخ ــي، ه ــي وإسالم ــاج عرب بإنت
أصبح اآلن يف مراحل يصعب أن نتصور أنه 
ــل بعد أن أوجدوا من أبناء جلدتنا من  تدخ
ــم ويناضل عنهم  ــى رسالتهم وثقافته يتبن
ــني واملثقفات يحملون  وأصبح بعض املثقف
ــب  ــة إىل جان ــية وأمريكي ــيات فرنس جنس
ــياتهم العربية واإلسالمية ويحملون  جنس
ــون  ويتقاض ــة،  والعومل ــة  العلماني ــة  ثقاف
أجوراً ومرتبات من بعض السفارات ، وهذه 
ــدول االستكبار  ــائل ل ــع املس ــل أنف الوسائ
ألنها كما يقال (ال يكرس الحجر إال اختها) 
ــة أو مثقفة إنما  ــا يتم تلميع صحفي فعندم
ــري  ــوذج ليس ــدوة ونم ــة ق ــدون صناع يري
ــؤالء األجندة  ــذ ه ــا، ولينف ــون وراءه الباق
الخاصة بقوى االستكبار من إثارة النعرات 
ــاً بعدما  ــة، وخصوص ــة واملناطقي الطائفي
ــة  ــم النخب ــؤالء ه ــع أن ه ــورت للمجتم ص
ــر يحملون  ــم يف حقيقة األم ــون وه واملثقف
ــا  ــة. أم ــات املقيت ــات والعصبي ــل العفون ك
الثقافة الدينية املتطرفة والتي هي صنيعة 
ــدت إىل نرش ثقافة  ــوى االستكبار فقد عم ق
العداء والبغضاء فيما بني املسلمني وثقافة 
املسلمني واملوادعة مع غري املسلمني ، حتى 
ــة  ــداء األم ــر أع ــن خط ــه م إذا أردت أن تنب
ــلمني  انربى هؤالء ليقولوا لك إن بعض املس
ــس اليهود والغرب فهل هناك  هم العدو ولي

أكرب من هذه الخدمة ألعداء األمة؟
االقتصادي:

عندما ترتبط العمالت يف العالم بالدوالر 
ــذي يمكن أن  ــب ال ــن الذه ــورو بدًال م والي

ــا الدوالر  ــم، بينم ــدان العال ــد يف أي بل يوج
ــون التأمني به، وأن  ــرض فرضاً عىل أن يك يف
يكون العملة املعتمدة عاملياً ، فهذه الهيمنة 
ــادي  ــل االقتص التدخ ــور  ــىل ص ــي أع ه
ــك  ــف إىل ذل ــة، أض ــة االقتصادي والهيمن
ــوب ونهبها لبرتولها  تحكمها برثوات الشع
ــروات  ــل يف ث ــو الحاص ــا ه ــا كم ومناجمه
ــتان  ــي وأفغانس ــرن األفريق ــج والق الخلي
ــة دول  ــال وبقي ــا والصوم ــراق وليبي والع
ــم باستثناء دولة أو دولتني أو املنافس  العال
ــن أدوات  ــدويل إال أداة م ــا البنك ال ــا، وم له
ــري الشعوب  ــادي لتدم ــار االقتص االستعم
ــى وصلت البجاحة  ــا للخارج حت وارتهانه
ــة أو  ــن الزراع ــوب م ــوا الشع ــم أن يمنع به
ــوا دون  ــة حتى حال ــه نحو الصناع التوج
ــاء الذاتي  ــادي واالكتف ــرار االقتص االستق
ــاك الشعوب وإلهائها، فهم يريدون أن  إلنه
ــم واستهالكية  ــوا البلدان عالة عليه يجعل
ــروات البلدان  ــم ومنتجاتهم أما ث ألسواقه
فهم من يقومون بالتنقيب عنها وإخراجها 
ــا إال ما بقي  ــا وال يعطون مالكه واستغالله
ــح، وإذا أرادت حكومة  ــد الذب يف العروق بع
ــن حكومات هذه البلدان تحقيق االكتفاء  م
ــيادي  ــيايس والس الذاتي واالستقالل الس
ــراً  حظ ــا  عليه ــوا  فرض ــادي  واالقتص
ــل الوسائل كما هو حاصل يف  وحاربوها بك
ــل ّيل ذراعها  ــا واليمن من أج ــران وسوري إي

وإعادتها إىل بيت الطاعة األمريكي.
التدخل املبارش:

ــارش  املب ــل  التدخ إىل  ــل  يص ــد  ق
ــوا يف العراق  ــا فعل ــارش كم ــار املب واالستعم
ــذا  ــوب، ويف ه ــري الشع ــتان لتدم وأفغانس
ــرح مئات اآلالف، وبعد  التدخل يقتل ويج
ــني  ــؤالء املحتل ــوه ه ــزال وج ــه ال ت ــذا كل ه
ــنة  ــتعمرين جميلة وحس ــني واملس الناهب
ــالم  ــون يصورون لنا أنهم رعاة الس وال يزال
ــم  ــان وأنه ــوق اإلنس ــن حق ــون ع واملدافع
ــري من  ــزال الكث ــم وال ي ــري للعال ــة الخ حمل
ــا  ــي يريده ــورة الت ــم بالص ــلمني يراه املس
ــرش  ــذا ال ــه له ــم يتنب ــهم ول ــداء أنفس األع
ــتطري والخطر الداهم وأنه يقع يف رأس  املس
ــول لم  ــة باألمة أق ــار املحدق ــة األخط قائم
يفهم ينتبه ويتحرك ملواجهة هذه الحروب 
ــار إال القليل من أبناء  ــالت واألخط والتدخ
ــيد  ــؤالء الغيورين الس ــن ه ــذه األمة، وم ه
ــني بدر الدين  املجاهد والشهيد القائد حس
الحوثي - رضوان الله عليه- الذي قاد زمام 
ــع املرشوع  ــدأ طريق املواجهة م ــرية وب املس
ــة والذي  ــي لألمة اإلسالمي ــي العامل العدائ
ــي يف  ــل األجنب ــورة التدخ ــىل خط ــه ع نب
شؤون البلدان اإلسالمية، هذا القائد الذي 
تحرك يف ضمن مرشوع هادف وكبري ومنظم 
ــت فاعليته عىل املدى  ــي إسالمي أثب وقرآن

القريب والبعيد..

العوملة إدارة هدم

العالمة/ فؤاد ناجي

أ. مهدي العطاين 

عوامل النصر واالستقالل

ــة ومتطلبات الرشاكة يف صنع  ــاء اليمن الجديد وفق الرؤى الحديث توجهات بن
القرار الوطني بدأت تنال نصيبها يف واقع الحياة اليمنية.

ــتوى  ــاملة ورفع مس ــا الضمان الحقيقي للتنمية الش ــتقرار هم إن األمن واالس
األداء الخدمي وتوفري فرص اإلنتاج وتحقيق التطور والرخاء ليمن الخري والسالم.
ــذا العام  ــون ه ــل أن يك ــد 1440 نأم ــري الجدي ــام الهج ــتهل الع ــن يف مس ونح
ــن بهذه املفاهيم والرؤى  ــاون والتكافل وتعزيز أوارص اإلخاء والتضام فاتحة للتع
ــاء يمن الوحدة والتالحم  ــم الوالء الوطني لدى من يهمهم بن ــتقبلية تتوج قي املس
ــذي يتوهج يف أفئدة  ــات العرص وتوجهات الطموح ال ــاء حديثاً يتواءم ومنطلق بن
ــد واملزدهر هو  ــن الجدي ــاء اليم ــم أن يدركوا أن بن ــن عليه ــباب الذي ــول الش وعق

مسؤولية حضارية تقع عىل عاتق جميع املكونات.

١٤٤٠ عام اإلخاء والتكافل

ــؤوليات تقع عىل عاتق الجميع التي تهدف إىل تعزيز ثقافة  هناك العديد من املهام واملس
ــتهدف  ــامًال اس التضامن خاصة يف الظرف التاريخي الراهن، حيث تعيش بالدنا عدواناً ش
ــعب عرب نصف قرن ومن هذه املهام تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز قيم  تدمري ما بناه الش
اإلخاء والتعاون والعمل عىل تعبئة جماهري الوطن بأهمية الدفاع عن األرض والعرض كونه 

واجباً دينياً مقدساً يأتي يف صدارة العمل الوطني.
 شعبنا اليمني العظيم الذي أذهل خرباء الحروب بصموده األسطوري يف مواجهة أعتى 
ــكرية يقف وجهاً لوجه أمام تحدي مواصلة هذا األداء البطويل الجهادي  ــانات العس الرتس

ورفد جبهات الكرامة واالستقالل بعوامل الصمود والنرص.

نجيب علي الصماط

األوضاع الصحية والسكانية يف الجمهورية 
ــامل  اليمنية كانت األكرث تأثراً من الحصار الش
ــارب األعوام  ــه بالدنا منذ ما يق الذي تتعرض ل
ــو احرار  ــاوي يدع ــذا الوضع املأس ــة، ه األربع
ــرك  التح إىل  ــانية  اإلنس ــات  واملنظم ــم  العال
ــر الذي تتعرض له اليمن  لوقف الحصار الجائ
ــم أوضاع  ــهم يف تأزي ــواً مما أس ــراً وج ــراً وبح ب

املستشفيات وخاصة مراكز الغسيل الكلوي.
لقد كان للحصار الشامل رضره البالغ عىل 
ــد انعدمت  ــكاني فق ــتوى الصحي والس املس

ــاب التلف  ــة وأص ــل الطبي ــة واملحالي األدوي
ــرىض  ــاة امل ــت معان ــة وتفاقم ــزة الطبي األجه
ــذا رشيحة ذوي  ــراض مزمنة وك املصابني بأم

االحتياجات الخاصة.
ــتجابة  االس ــط  خط ــر  تقاري ــب  وبحس
ــم املتحدة  ــن هيئات األم ــة الصادرة ع الدولي
توضح حجم الكارثة اإلنسانية التي يعيشها 
ــط أممية  ــارت خط ــي فقد أش ــعب اليمن الش
ــكان  ــن (22) مليون فرد من الس ــرث م إىل أن أك
ــاعدات  ــة وإىل مس ــة صحي ــاج إىل رعاي يحت

غذائية ، ماء ، إيواء.
* مدير مكتب الصحة العامة والسكان 

بمحافظة صنعاء

الحصار ومسؤولية املجتمع الدويل

د. خالد المنتصر د. فيصل محمد صالح

ــدد وبني الصالة  ــني الخطاب القرآني املتع ــي العالقة ب   ماه
ــني يدي ربه يخاطبه فيها بكالمه خمس  التي يقف فيها املرء ب
ــرآن  وما داللة  ــا أنواع الخطاب يف الق ــرات يف اليوم والليلة وم م
ــوع وهل هناك ارتباط بني فهمنا للقرآن الكريم  وأبعاد  ذلك التن
ــوع كل خطاب فيه، يف هذه الحلقة من موضوعنا الصالة ذكر  ون
الله األكرب املتصلة بالركن الرابع يف هذه العبادة نتناول موضوع 
ــاملة والنهائية التي  ــتكماال للصورة الش الخطاب يف القرآن اس

نريد اإلملام بها عن هذا الركن الذي أساسه قراءة الفاتحة.
ــابقة  من هذه الحلقات إىل  ــبق وأن أرشنا يف املقاالت الس   س
ــه الكريم  ــلٌ وعال لكتاب ــمية الحق ج ــض دالالت وأبعاد تس بع
بـ(القرآن) وارتباط  تلك التسمية بالركن الرابع وقراءة الفاتحة 
ــب بها املخلوق  ــل وعال حيث يخاط ــن كالم الله ج ــي هي م الت
ــالة كما قرأها  ــدي ربهم  يف كل ص ــا العباد بني ي ــه ويقرأه خالق
جربائيل عليه السالم عىل قلب وسمع خاتم األنبياء واملرسلني 

محمد صىل الله عليه وعىل أله وسلم.
ــة وعظمة القرآن  ــة إدراكنا ملكان ــا أيضا عن أهمي ــا ذكرن   كم
ــني إليها من  ــال لفت أنظار املؤمن ــي أراد الله جّل وع ــم الت الكري
ــاده بتالوة كالمه  ــه ومن خالل أمره لعب خالل آيات القرآن نفس
ــن الصلوات الخمس أومن  ــون بني يديه يف كل ركعة م وهم يصل
خالل ما ذكره الحق عز وجل عن صفات القرآن التي نبهنا إليها 
ــور حيث  ــم وبالذات يف بداية الس ــرآن الكري ــور الق يف معظم س
ــز والعيل والنور  ــه بالحكيم واملبني والعزي ــف عز وجل كتاب وص
ــري والنذير..، أو من  ــتقيم واملجيد والهدى والبش والرصاط املس
خالل إخباره لنا عن عظمة القرآن من خالل عظمة مصدره وأنه 
من أنزله وهو الحكيم العليم العزيز العيل العظيم الحي اْلَقُيّوم  
الرحمن الرحيم ليتبني لنا ولندرك أن عظمة القرآن وجالله من 
ــذي أنزله ولندرك أيضاً  ــة الحق وجالل الحق جل وعال ال عظم
أن صفات كالم الحق جل وعال يف القرآن هي نفس صفات الحق 

عز وجل، وقد ذكر ذلك يف كثري من اآليات.
َن الرَّْحَمِن الرَِّحيم?،    فقد قال يف سورة فصلت ?حم، َتنِزيٌل مِّ
ــِه اْلَعِزيِز  ــَن الل ــُل اْلِكَتاِب ِم ــاىل: ?َتنِزي ــر قال تع ــورة غاف ويف س
ــِه اْلَعِزيِز  ــَن الل ــاِب ِم ــُل اْلِكَت ــر: ? َتنِزي ــورة الزم ــم?، ويف س اْلَعِلي

ــورة  ــس: ? َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيم?، ويف س ــورة ي اْلَحِكيم?، ويف س
ن رَّبِّ اْلَعاَلِمني?، ويف سورة السجدة: ? َتنِزيُل  الواقعة: ? َتنِزيٌل مِّ

اْلِكَتاِب َال َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمني?.
ــاب القرآني  ــكل مخترص إىل الخط ــري ولو بش   وبقي أن نش
ــادة اإللهية الذي نقف فيه  ــه بالركن الرابع من هذه العب وعالقت
ــه ونخاطبه  ــاحة كرمه وفضل ــل ويف س ــدي الحق عز وج ــني ي ب
ونناجيه ونثني عليه بكالم هو الذي أنزله عىل عباده وخاطبهم 
ــض أرسار ذلك الخطاب فنصل  ــه لعلنا ندرك أثناء تالوتنا بع ب
ــات التي اختص بها الرحمن الرحيم كل من  إىل املنازل والدرج
ــكل عام أن الله جل وعال  خاطبه حني خاطبه ، فنحن نعلم بش
ــده خاتم أنبيائه  ــذي أنزله من عن ــب بكتابه الكريم ال ــد خاط ق
ــاء، إال أن الحق  ــانية جمع ــه واإلنس ــه أمت ــب ب ــله ليخاط ورس
ــياق واحد يف الخطاب  ــل وعال لم يجعل جميع كالمه عىل س ج
ــك أن وراء ذالك التنوع  ــوله، والش ــا أنزله عىل عبده ورس عندم
ــة أوليائه  ــة ال يطلع عليها إال خاص ــة وأرسار مطلق ــم  إلهي حك

واملقربني من عباده.
ــل والتأمل يف  ــق عز وج ــوع خطاب الح ــا لتن ــد قراءتن   وعن
ــك األرسار واألبعاد  ــدرك بعض تل ــياقات ذلك الخطاب قد ن س
ــع نوعية  ــا البرشية، وم ــة معرفتن ــب مع محدودي ــي تتناس الت
ــع يقيننا القاطع بعظمة  ــب  الناتجة عن تراكم ذنوبنا. م الحج
ــوف نحاول أن نعيش ونتأمل يف  تلك االرسار ووجودها، ولذا س
ــع وهويف متناولهم  ــاب القرآني الذي يعرفه الجمي ظاهر الخط
ــك مفتاح خري لتأمل وتدبر  ــري إىل تعدده وأنواعه ليكون ذل ونش

أوسع من قبل أولياته املؤمنني.
ــكل خطاب يف  ــن به أن ل ــأن قناعتنا وما نؤم ــد ب ــع التأكي   م
ــق عز وجل  ــه ومراد الح ــه ومضمون ــا بموضوع ــرآن ارتباط الق
ــور وبما يتفق مع الغاية اإللهية من نزوله  منه، يف اآليات أو الس
ــتقيم،  ــة للعاملني ونور مبني، ورصاط مس ــاره هدى ورحم باعتب
ــا يف الصدور. وعىل  ــفاء مل ــري ونذير، وموعظة للمتقني، وش وبش
ــاب القرآني أنه  ــوع يف الخط ــل يف كل ذلك التن ــاس أن األص أس
ــد ومن املالك  ــه اىل العب ــق للمخلوق من اإلل ــاب من الخال خط

للملوك ومن الغني للفقري.
ــان    إال أن هناك خطابا يف القرآن ويف كالم الله جاء عىل لس

ــوق اىل الخالق ومن  ــه يف القرآن خطاب املخل ــاده وجعله الل عب
ــذا الخطاب جاء يف  ــري اىل الغني ه ــود ومن الفق ــد اىل املعب العب
ــورة الفاتحة التي  ــور ال??? هي س ــدة فقط من الس ــورة واح س
كرمنا الله ورشفنا بمخاطبته بها وأمرنا بقراءتها يف أربع وثالثني 
ــي جاءت عىل صفة  ــذا الخطاب يف اآليات الت ــة  كما جاء ه ركع

الدعاء وهي آيات مبثوثة  يف بعض سور القرآن الكريم. 
  أنواع الخطاب القرآني 

  1 - الخطاب األول:
ــدد ويمكن  ــرآن الكريم متع ــاب يف الق ــا إن الخط ــا ذكرن   كم
ــواع هذه  ــه أن يلحظ أن ــل ويتلو كتاب رب ــن يطلع ويتأم ــل م لك

الخطابات وهي كالتايل:
ــكال  ــذا الخطاب عدة أش ــد أخذ ه ــوله: وق ــاب لرس - الخط
ــاِهًدا  ــْلَناَك َش ــه تعاىل: ?إِنَّا أَرَْس ــرآن الكريم، كقول ــو أكرث الق وه
ًا وََنِذيرًا?، وكقوله تعاىل: ?يس ، َواْلُقرْآِن اْلَحِكيم، إِنََّك َلِمَن  َوُمَبرشِّ
ُبواْ َلَك األَْمَثاَل?،  َثًال?، ? انُظْر َكْيَف َرضَ اْلُمرَْسِلني?، ?َواْرضِْب َلُهم مَّ
ــَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما  ــرََص النَّاِس َعَىل َحَياٍة?، ? والَِّذي ــْم أَْح ? َوَلَتِجَدنَُّه
ــَك?، وكقوله تعاىل:              ?َوَلِنئْ أََتْيَت  ــَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبِل ــِزَل إَِلْي أُن
ــَك?، وكقوله تعاىل: ?  ا َتِبُعواْ ِقْبَلَت ــُكلِّ آَيٍة مَّ ــَن أُوُْتواْ اْلِكَتاَب ِب الَِّذي
َبٍة أَْصُلَها  ــَجرٍة َطيِّ َبًة َكَش ــًال َكِلَمًة َطيِّ ــَر َكْيَف َرضََب اللُه َمَث ــْم َت أََل
ــذا الخطاب خطاب  ــل يف ه ــَماء?. ويدخ ــا ِيف السَّ ــٌت َوَفرُْعَه َثاِب
ــوله الذي يبدأ بقوله تعاىل (قل)، مثل سور اإلخالص  الله لرس
والفلق والناس والكافرون، وكثرية هي اآليات التي من هذا النوع 
ــورة األنعام  ــور، ولعلها يف س ــري من الس ــا مبثوثة يف كث ونجده
ــال األمة  ــب الحق جل وع ــي خاط ــات الت ــك أن اآلي ــرث، والش أك
ــلم لها  ــوله صىل الله عليه وآله وس ــن خالل خطابه رس ــا م فيه
ــة فيها كما أن  ــا وعلينا التأمل يف الحكم ــا وأرساره خصوصيته
ــا بفعل األمر (قل) لها  ــوله وبدأه اآليات التي أمر الله فيها رس
ــا ودالالتها ملن يريد أن يتدبر ويتأمل  خصوصيتها وإيحاءاته
يف أرسار الحكمة األلهية يف كتابه الكريم ؛ مع العلم أن الخطاب 
ــلم قد اتخذ أشكاًال أخرى  ــول الله صىل الله عليه وآله وس لرس
غري التي ذكرناها كأمثلة، ولكنها جميعاً داخلة تحت هذا النوع 

من الخطاب.
2 - الخطاب العام 

ــز وجل من  ــه الباري ع ــم يحدد في ــذي ل ــاب ال ــو الخط   وه
ــو األكرث، والذي  ــري يف القرآن وقد يكون ه ــب فيه وهو كث املخاط

يأتي عىل شكل إخبار من الله ومن أمثلته:
ا َبُعوَضًة  ْحِيي أَن َيْرضَِب َمَثًال مَّ ــتَ   قوله تعاىل: ? إِنَّ اللَه َال َيْس
َفَما َفْوَقَها..?، وقوله تعاىل:         ? َيْوَم َيْجَمُع اللُه الرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذا 
أُِجْبُتْم َقاُلواْ َال ِعْلَم َلَنا إِنََّك أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوب?، وقوله تعاىل:           ? 
ِت  إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعة، َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبة، َخاِفَضٌة رَّاِفَعة، إَِذا رُجَّ
ْهِر  َن الدَّ ا?، وقوله تعاىل: ? َهْل أََتى َعَىل اإلِنَساِن ِحنٌي مِّ األَرُْض رَجًّ

ْذُكورًا?.. َلْم َيُكن َشْيًئا مَّ
ــب الحق عٌز وجل  ــات التي لم يخاط ــي كثرية اآلي ــذا ه   وهك
ــاً عاماً للمؤمنني والكافرين  ــا أحداً بعينه، وإنما كان خطاب فيه
يف عهد املصطفى وملن بعده إىل يوم القيامة. والشك أن للمعاني 
ــز وجل عامة  ــي يخاطب بها الحق ع ــني والقضايا الت واملضام
ــا ودالالتها  ــا خصوصيتها وأرساره ــانية دون تحديد له اإلنس

ومضامينها التي تتناسب مع هذا الخطاب.
3 - خطاب املؤمنني

ــذي ورد يف كتابه  ــي ال ــاب القرآن ــن الخط ــث م ــوع الثال   الن
ــني خاصة، وفيه  ــارش للمؤمن ــو الخطاب املوجه واملب ــم ه الكري
ــق (يا أيها الذين آمنوا)، وهناك الكثري  يبدأ الخطاب بقول الح
ــن اآليات التي خاطب بها املوىل عز وجل املؤمنني دون غريهم  م
ــواٍه، كقوله تعاىل: ?  ــا بعد ذلك النداء من أوامر ون واختصهم بم
َها الَِّذيَن آَمُنواْ َال  ا َرزَْقَناُكم?، ? َيا أَيُّ ــواْ أَنِفُقواْ ِممَّ َها الَِّذيَن آَمُن َيا أَيُّ
َها الَِّذيَن آَمُنواْ اْدُخُلواْ ِيف  ُتْبِطُلواْ َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواألَذى?، ? َياأَيُّ
َها الَِّذيَن آَمُنواْ  ْيَطاِن?، ? َيا أَيُّ ًة وََال َتتَِّبُعواْ ُخُطَواِت الشَّ ْلِم َكآفَّ السِّ
َها  ــْم?، ? َيا أَيُّ ــا ُكِتَب َعَىل الَِّذيَن ِمن َقْبِلُك َياُم َكَم ــَب َعَلْيُكُم الصِّ ُكِت

الَِّذيَن آَمُنواْ إَِذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتواْ?..
ــَن آَمُنواْ?  َها الَِّذي ــاىل: ?َيا أَيُّ ــدوءة بقوله تع ــذه اآليات املب   وه
ــل وعال  ــل وللحق ج ــري قلي ــا غ ــرآن وعدده ــَور الق ــرية يف ُس كث
ــه املؤمنني والذي جاء  ــذا الخطاب الذي اختص ب حكمته يف ه
ــواٍه إلهية لعباده  ــة أوامر ون ــه العام عىل صيغ ــه ومضمون طابع
ــكام كما أن الحق جل  ــني. ويحتوي عىل كم كبري من األح املؤمن
ــوع بخطاب غري مبارش يف كثري  ــال خاطب املؤمنني يف هذا الن وع
ــاِب إِالَّ ِبالَِّتي  ــوا أَْهَل اْلِكَت ــاىل: ? وََال ُتَجاِدُل ــن اآليات، كقوله تع م

ٍء َفأَنَّ ِللَّـِه  ن َيشْ ــا َغِنْمُتم مِّ ــُن?، وكقوله: ? َواْعَلُمواْ أَنََّم ِهَي أَْحَس
ا  َة َوَلمَّ ــْبُتْم أَن َتْدُخُلواْ اْلَجنَّ ــُه..)، وكقوله تعاىل: ? أَْم َحِس ُخُمَس

َثُل الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن َقْبِلُكم?. َيأِْتُكم مَّ
4 - خطاب الناس:

ــاب الذي  ــو الخط ــاب القرآني ه ــن الخط ــع م ــوع الراب   الن
ــانية  وجميع  ــان أو اإلنس ــل اإلنس ــق عز وج ــب فيه الح خاط
ــورة البقرة: ? َيا  ــا أيها الناس، كقوله تعاىل يف س ــرش بصيغة ي الب
ــمْ َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ــا النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُك َه أَيُّ
ــا النَّاُس اتَُّقواْ  َه ــان: ? َيا أَيُّ ــون? وكقوله تعاىل يف سورة اإلنس َتتَُّق
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها?، وكقوله  َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ
َها النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَُّسوُل ِباْلَحقِّ  تعاىل يف نفس السورة: ?َيا أَيُّ
َها  ِمن رَّبُِّكْم َفآِمُنواْ َخْريًا لَُّكْم?، وكقوله تعاىل يف سورة يونس: ?َيا أَيُّ
م?. وهذا الخطاب اإللهي ورد يف  ــكُ النَّاُس إِنََّما َبْغُيُكْم َعَىل أَنُفِس

القرآن الكريم يف مواضع محدودة وقليلة وله أرساره ودالالته 
5 - خطاب أهل الكتاب:

ــم  ــه الكري ــذي ورد يف كتاب ــس ال ــي الخام ــاب اإلله   الخط
ــود والنصارى معاً،  ــل الكتاب مبارشة من اليه ــاء مخاطباً أه ج
كأصحاب كتاب واحد، العهد القديم »التوراة«، والعهد الجديد 
ــه تعاىل: ? َيا  ــاً اليهود خاصة بقول ــل«، أو جاء مخاطب »االنجي
ــن القرآن الكريم،  ــَل?، وقد ورد يف مواضع محددة م ــي إِْرسَاِئي َبِن
وأما الحديث عن اليهود والنصارى وقصصهم مع أنبيائهم من 

آل إبراهيم فكثرية هي يف كتاب الله.
ــاً وبني  ــاب عموم ــل الكت ــل أله ــز وج ــق ع ــة الح   وملخاطب
ــذي أنزله الله عىل  ــارش يف القرآن ال ــكل مب إرسائيل خاصة بش
نبي من العرب وليس من اليهود له دالالته وأبعاده اإللهية، وكذا 
ــور القرآن  ــم واإلخبار عن أحوالهم يف كثري من س الحديث عنه
الكريم يدل عىل أهمية التأمل يف مسرية هذه األمم  وإدراك مراد 
الله من وراء ذلك الذكر كأمم متدينة نزلت عليها كتب سماوية 
ــري  فحرّفت كتبه وقتلت أنبياءه ومع ذلك الزالت تدعي أنها تس

عىل نهج كتبها السماوية التي نزلت عليها .
6 - خطاب الفقري إىل الغني

ــادس يف القرآن الكريم فهو الخطاب الذي    أما الخطاب الس
ــة بالركن الرابع يف هذه العبادة اإللهية العظيمة  يعنينا وله صل

ــاب الذي نزل به  ــردة عن بقية أنواع الخط ــه خصوصية متف ول
القرآن الكريم فهذا خطابا الذي جاء يف كالم الله وكتابه الخالد 
ــاب من املخلوق  ــذه الدنيا جاء خط ــه عىل العاملني يف ه وحجت
ــان الفقري املحتاج إىل الغني املتعايل، خاطب فيه  للخالق وبلس
ــه العبد خالقه ومالك أمره ومن  ــد ربه بكالم ربه، خاطب في العب
ــك القهار العظيم  ــريه يف القرآن الكريم كما خاطب املل إليه مص

عباده من اإلنس والجن.
ــان العباد  ــذي جاء وورد عىل لس ــذا الخطاب القرآني ال   ه
ــه فقط هي  ــدة من كتاب الل ــورة واح ــق جاء يف س ــإرادة الخال ب
ــور القرآن الكريم الذي تعبدنا الله بها وأمرنا بتالوتها  أعظم س
ــه بكالمه  ــه لنخاطب ــاء علي ــه والثن ــال عبادت ــني يديه ويف ح ب
ــورة الحمد أو  ــنتنا نحن البرش العصاة الظاملني، وهي س وبألس

الفاتحة.
ــان العبد أو  ــاب القرآني الذي جاء عىل لس ــا بقية الخط   أم
ــذي ورد يف القرآن الكريم  ــن الخطاب ال ــاد من هذا النوع م العب
فقد جاء يف آيات متفرقة مبثوثة يف العديد من السور، وجميعها 
ــا الحق عز وجل بقوله (ربنا) أو (ربي)، حيث يخاطب  ابتدأه

العبد فيها ربه داعياً ومناجياً وسائًال ربه الكريم.
ــان    ثم إن هناك آية واحدة وضعها الخالق عز وجل عىل لس
ــي قوله تعاىل:  ــرآن الكريم  وه ــن أعظم أيات الق ــاده، وهي م عب
ــورة من  ــم الله الرحمن الرحيم)، التي وردت يف أول كل س (بس
ــور القرآن الكريم، وأمرنا الله بقولها مع كل عمل أو أمر نأتيه  س

أو نقوم به.
ــتعراضنا ألنواع الخطاب القرآني    ولعلنا قد أدركنا بعد اس
ــيجعل لقراءتنا وتالوتنا  ــد التدبر يف ما وراءه من أرسار س بقص
ــه والثناء عليه  ــالة يف حال عبادت ــه الكريم ونحن يف الص لكتاب
طعماً ومعنًى آخر لم نتذوقه ولم نألفه أو نعشه قبل ذلك، فأنت 
أيها العبد املؤمن عندما تخاطب الرحمن الرحيم بكالمه وبأمره 
ــم تتلو كالمه  ــا (الفاتحة) ث ــرك القيام به ــادة التي أم ويف العب
ــانك الذي تنطق به  ــات التي بعدها ليخاطبك الحق بلس باآلي
وقلبك الذي تسمع به فإن يف ذلك معاني من املعرفة لربك ما ال 
ــا والعيش يف ظاللها يف غري هذا املوضع  يمكن لك الوصول إليه

أو هذه اللحظات اإللهية املباركة.

َّآ أَ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ أَ
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 أ. عبداهللا هاشم السياين
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