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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين، وأشهد أن ال إله إال اهلل امللك 

الحق املبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم 

النبيي�ن، اللهم صل على محمد وعل�ى آل محمد وبارك 

عل�ى محمد وعل�ى آل محمد كام صلي�ت وباركت على 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم 

برضاك عن أصحابه الراشدين وسائر عبادك الصالحين.

يقول السيد عبد الملك حفظه الله: 

الحرب الناعمة وخطورتها

)الح�رب الناعم�ة( ه�ي أكث�ر خط�ورة م�ن الحرب 

العس�كرية، فالح�رب الناعمة تفس�د النف�وس، وتقضي 

عل�ى القي�م، وتدم�ر األخ�اق، وتض�رب الن�اس ف�ي 

إيامنه�م، وه�ذا أخطر بكثير م�ن إصابة الجس�م بالقنابل 

والصواري�خ، أو اختراق�ه بالرص�اص، وم�ن الواضح أن 

م�ن أخطر الوس�ائل املدم�رة: االس�تخدام با مس�ؤولية 

وال ضمي�ر وال أخاق لألجهزة املحمول�ة )الجواالت( 



4

والتراس�ل أو التواصل عبرها بهدف الوصول إلى الفساد 

أو بام يس�بب الفساد، وكذلك مواقع التواصل االجتامعي 

والشبكة العنكبوتية. 

ومن األس�باب أيضًا االختاط بين الرجال والنس�اء 

الذي بدأ ينتش�ر كظاهرة س�لبية وخطيرة، وكذلك التبرج 

لدى بعض النساء.

وف�ي املقاب�ل هن�اك ضع�ف وأحيان�ًا انع�دام للعمل 

التوع�وي واالج�راءات املس�اعدة عل�ى الت�زام التقوى، 

والح�ذر من الت�ورط ف�ي الفس�اد والعياذ ب�اهلل؛ ولذلك 

فم�ن الواج�ب أن يكون التذكي�ر في هذه املس�ألة ضمن 

املواضيع األساس�ية في كافة األنش�طة الثقافي�ة والتربوية 

واإلعامي�ة واالجتامعية بحيث ال تخلو من التركيز على 

هذه املواضيع، وبمضامين مفيدة ومؤثرة وراقية ومتنوعة 

ملس�اعدة املجتم�ع عل�ى الحصان�ة اإليامنية ف�ي مواجهة 

حرب قائدها األول هو الشيطان الرجيم.

ْد 
َ
ق�ال اهلل تعال�ى في كتاب�ه الكري�م: {يَا بَِنِن�يِ آَدَم ق
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ً
 يَُواريِي َسِنِنْوَءاتيُِكْم َوريِيشِنِنا

ً
َاسِنِنا ْيُكِنِنْم ليِ

َ
َِنِنا َعل

ْ
نَزل

َ
أ

ُهْم 
َّ
َعل

َ
ِهّ ل يَِك ميِْن آيَاتيِ الل يَِك َخِنِنْ�ٌ َذل َاُس اتلَّْقَوَى َذل َوليِ

َيْفتيِنَنَُّكِنِنُم  الَ  آَدَم  بَِنِن�يِ  {يَِنِنا  ُروَن})األع�راف26( 
َّ
ك يَذَّ

َنَّةيِ يزَنيُِع َعْنُهَما  َن الْ بََوْيُكم مِهّ
َ
ْخَرَج أ

َ
َما أ

َ
ْيَطاُن ك الشَّ

ُه ميِْن 
ُ
بيِيل

َ
يِنَُّه يََراُكْم ُهَو َوق َما إ يِهيِ يُِ�يِيَُهَما َسْوَءات َاَسُهَما ل ليِ

يَن  يِ
َّ

يِل َاء ل ْوليِ
َ
نَي أ ِنِنَياطيِ َنا الشَّ

ْ
يِنَّا َجَعل َحْيِنِنُث الَ تََرْوَنُهْم إ

الَ يُْؤميُِنوَن})األعراف27( وأدواته اليهود وعمائهم الذين 
ُهّ  َساداً َوالل

َ
ْرضيِ ف

َ
قال اهلل تعالى عنهم: {َويَْسَعْوَن فيِ األ

يَن})المائدة64(. ديِ ُمْفسيِ
ْ
الَ ُييِبُهّ ال

وإل�ى جان�ب النش�اط التوع�وي م�ن امله�م تعزي�زه 

باإلجراءات املساعدة على االلتزام مثل الوسائل الرقابية 

وغيره�ا بالطرق الصحيحة، واالهتامم باملوضوع بدءًا من 

األسرة ومرورًا باملجتمع ووصوالً إلى الجهات املسؤولة 

وبكل الوس�ائل املش�روعة، كل هذا سيس�اعد على الحد 

من انتشار الفساد.

وواج�ب أن يكون هناك - أيض�ًا - اهتامم من العلامء 
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ف�ي املس�اجد ف�ي خط�ب الجمع�ة وغيره�ا، والعناي�ة 

بالضوابط الش�رعية في املعاملة بين الرجال والنساء، وأن 

يلحظ الجميع االلتزام بها في كافة مجاالت العمل ألنها 

تس�اعد على الحفاظ ح�دود اهلل تعالى. ]من مقال للس�يد عبد 

الملك في النشرة العدد 28[

من ابتكر كل هذه الو�س��ائل هم اأعداوؤنا لأهداف 
خبيثة

ويقول السيد عبد الملك حفظه الله:
التواص�ل  مواق�ع  ابت�كار  أن  املتيق�ن  املعل�وم  م�ن 

االجتامع�ي هو اخت�راع أمريكي، ومنش�أ أمريكي بهدف 

اس�تخباراتي، وهن�اك كتب ومق�االت وأقوال ونصوص 

وأدل�ة تثب�ت أنها له�دف اس�تخباراتي، ل�دى األمريكي 

هدف واس�ع ال يقتصر على الجانب العس�كري فقط بل 

ه�و اس�تهداف ش�امل لكل ش�يء: اس�تهداف لألخاق 

وللوعي ولكل عوامل القوة والصاح وكل ما من ش�أنه 

أن يبن�ي األمة وأن يصنع لديه�ا عوامل املنعة في مواجهة 
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الع�دوان، فهم يعملون من خالها على صناعة توجهات 

ومس�ئولياتهم  الحقيقي�ة  قضاياه�م  ع�ن  الن�اس  تله�ي 

الكبيرة.

نح�ن أم�ة قرآني�ة ومس�يرة قرآني�ة ومواقفن�ا وأعاملنا 

وأقوالنا وتصرفاتنا ينبغي أن تكون موزونة بميزان القرآن 

 الكري�م وأن ال ننج�ر مل�ن حذرن�ا اهلل منهم وق�ال عنهم:  

بيِيَل}.
وا السَّ

ُهّ
ل ْن تَضيِ

َ
{َويُريِيُدوَن أ

اأمريكا ت�ستهدف هذا ال�سعب في اأخالقه و�سرفه 
وعفته وطهارته

يقول السيد عبد الملك حفظه الله:
اليوم هناك حرب كبيرة، ومنظمة، وتشتغل عبر مواقع 

التواص�ل االجتامعي، وتش�تغل أيًضا ف�ي املناطق واملدن 

عبر شبكات لإلفس�اد املنظم، شبكات منظمة تسعى إلى 

إس�قاط الش�باب والش�ابات في الدع�ارة والرذيلة وإلى 

اإلفس�اد األخاق�ي، هناك ش�غل كبير ج�ًدا، ولوحظ أنه 

ي�زداد، كلام ازدادت املعركة العس�كرية ي�زداد إلى جانبها 
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هذا العمل، هذا الغزو، غزو يستهدفنا في أخاقنا. 

الش�عب اليمني � واهلل � هو من أشرف الشعوب ومن 

أكثره�ا طهارة وقدس�ية، وم�ن أكثر الش�عوب عفة ونبًا 

وش�رًفا ومحافظ�ة، رجاله ونس�اؤه، حتى تقالي�ده، حتى 

أعراف�ه ه�ي تحافظ عل�ى العفة، تحاف�ظ عل�ى الطهارة، 

تحاف�ظ على الش�رف، تحاف�ظ على امل�رأة وتصونها من 

الدن�س، وتحاف�ظ عل�ى الش�اب والرج�ل وتصون�ه من 

الدنس.

شعب غيور، ش�عب عفيف، شعب له أخاق متميزة، 

ومحافظة واضحة في هذا االتجاه، لكن اليوم عبر وسائل 

التواصل االجتامعي، عبر وس�ائل اإلعام املتنوعة أيًضا، 

س اللغات، معاهد أجنبية في  عب�ر بعض املعاهد التي تدرِّ

صنعاء، وفي بعض املدن لتعليم اللغات األجنبية، وتلعب 

دوًرا آخر.

يبقى نش�اطها في تعليم اللغات نش�اطًا ثانوًيا وغطاء 

لطبيع�ة نش�اطها الحقيق�ي والرئيس�ي الذي ترك�ز عليه، 
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داخل هذه املعاهد يبدؤون ببرامج تساعد على االختاط 

الضواب�ط  إط�ار  خ�ارج  الرواب�ط  وتعزي�ز  الفوض�وي، 

الش�رعية، ثم تزداد هذه الضوابط، ثم يدخلون إلى املسخ 

تح�ت العن�وان الحض�اري، والتغرير بش�بابنا وش�اباتنا، 

ال�ذي ال تحكم�ه  املنفل�ت  الغرب�ي  النم�وذج  وتقدي�م 

الضوابط، وال األخاق.

وأس�اليب كثي�رة يش�تغلون عليه�ا، وكانوا يش�تغلون 

عليه�ا، الس�فارة األميركية فيام س�بق ومض�ى كان لها في 

صنع�اء ش�بكات ترعاه�ا ه�ي وترع�ى نش�اطها، وبعلم 

وس�مع وبص�ر األجه�زة الرس�مية، كانت تع�رف آنذاك 

وكان هذا النشاط مكثفًا لإلفساد األخاقي.

ش�بكات تش�تغل ش�غًا فظيعًا في هذا االتجاه ملاذا؟ 

ألنهم يعرفون أن من أوقعوه في الرذيلة ودنس�وه وفرغوه 

م�ن قيمه األخاقية، وأصبح إنس�اًنا تافًها تائًها ضائًعا، ال 

قيم له، ال أخاق له، ال ش�رف له، ال حمية له، سيتجه في 

ه�ذه الحياة على النحو الذي يريدونه، فيس�تعبدونه بكل 

بساطة بكل سهولة.
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ل�ن يبقى عنده أي اهت�امم في أن يكون ح�ًرا، وفي أن 

يك�ون بلده ح�ًرا، لن يبق�ى لديه أي اهتامم بش�أن الناس، 

وال بمعاناته�م، ول�ن يبقى له أي اهتامم ف�ي مواجهة هذه 

التحديات واألخطار، س�يكون إنس�انًا تف�رغ من حميته، 

م�ن ش�رفه، من عزت�ه، م�ن كرامته، م�ن إنس�انيته، يصبح 

إنساًنا تائًها، كل اهتاممه في امليوعة والضياع والرذيلة، كل 

اهتامماته تنصب في هذا االتجاه.

ل�ن يبقى له اهت�امم بقضاياه املهم�ة، بقضاياه املصيرية 

بش�ئون بلده الكبيرة واملصيرية، ال، س�يتحول إلى إنسان 

تاف�ه، مفرغ من كل إحس�اس بالع�زة والكرامة، ومن كل 

اهتامم، ومن كل إحس�اس باملس�ؤولية، سيتفرغ من ذلك، 

ويك�ون ف�ي ليل�ه ونه�اره ضائًع�ا وراء تل�ك التفاه�ات 

والرذائل، والعياذ باهلل، حينها يضربونه بكل بساطة.

أي: ليس همهم بهذا الغزو بهذا اإلفساد املمول بأكثر 

قنواته ووس�ائله من الس�عودي واإلمارات�ي، ليس همهم 

إمتاع ش�بابنا وش�اباتنا حتى يرتاحوا، ويتنعموا ويكيفوا، 

ال، لي�س همه�م م�ن أج�ل راحة وق�رة عين الن�اس، ال، 
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اإلفس�اد وسيلة من وسائل االس�تعباد، اإلفساد والتفريغ 

من القيم واملبادئ وسيلة خطيرة جًدا من وسائل السيطرة 

والتحكم، ومن وسائل الهوان.

اإلنس�ان الذي يصبح ضائعا مائًعا س�اقًطا في الرذيلة 

هذا إنس�ان فعًا لن يهمه أن يكون عزيزًا في هذه الحياة، 

وال حرًا وال شريفًا، وال أن يكون في هذه الحياة مستقًا، 

أو يكون بلده مستقا، ولن يبالي بأي شيء.

طرق للوقاية من اأخطار هذه الحرب 

اأوًل: الإيمان باهلل واليوم الآخر
كل�ام ازداد إيامن�ك ب�اهلل كل�ام ازداد خوف�ك م�ن اهلل 

ومحبت�ك هلل س�بحانه وتعال�ى واستش�عارك لعظم�ة اهلل 

وحياؤك من اهلل. 

ه�ذه النتائج اإليامني�ة وهذه الثم�رة اإليامنية: الخوف 

م�ن اهلل واملحب�ة هلل والحياء م�ن اهلل كلها عوامل تس�اعد 

عل�ى الطاعة هلل واالس�تقامة على منه�ج اهلل والحذر من 

معصيته، مسألة مهمة جدًا.
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اإليامن باليوم اآلخر مس�ألة ف�ي غاية األهمية، إيامنك 

بالجن�ة والن�ار والحس�اب والج�زاء، وإيامن�ك بالج�زاء 

بشكل عام: أن كل معصية عليها جزاء وستدفع ثمنها في 

الدنيا واآلخرة. 

أبون�ا آدم دفع ف�ورًا ثمن عصيان�ه ومخالفته، أكل من 

تلك الش�جرة وبس�رعة ش�قي وُأخرج من الجنة وعانى، 

إيامن�ك ويقينك بالجزاء على املعصية هذا يس�اعدك على 

االلت�زام، ما دمت س�تدفع الثمن - ثمنًا خطي�رًا وكبيرًا – 

فهذا سيساعدك على االلتزام.

كل  هم��زات  م��ن  تعال��ى  ب��اهلل  ال�س��تعاذة  ثاني��ًا: 
ال�سياطين وو�ساو�سهم وتاأثيراتهم

االس�تعاذة باهلل تعالى من الش�يطان الرجيم، ومن كل 

الش�ياطين: هم�زات الش�ياطين ووساوس�هم وتأثيراتهم 

ه�ذه مس�ألة مهم�ة اهلل علمن�ا إياها ف�ي الق�رآن الكريم، 

وأّكد عليها كثيرًا في القرآن الكريم، وسواء في الحاالت 

والظ�روف التي يحس اإلنس�ان فيها أن�ه عرضة للتأثير - 
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وأن هناك عم�ًا عليه للتأثير عليه - في حاالت اإلغراء، 

أو حال�ة الغض�ب، أو الح�االت واملقامات التي ُتس�تغل 

في التأثير على اإلنس�ان: مقامات اإلغراء النفسي، إغراء 

الش�هوة، مقام�ات يمكن أن يكون هناك عمل لش�ياطين 

الجن أو شياطين اإلنس إلغوائك؛ فلتبادر إلى االستعاذة 

باهلل سبحانه وتعالى.

ق�ال ف�ي كتابه الكري�م في آية مهم�ة ج�دًا ينبهنا على 

يِالليِ  اْسَتعيِْذ ب
َ
 ف

ٌ
ْيَطانيِ نَْزغ ا َيزْنََغنََّك ميَِن الشَّ يِمَّ ذلك:{َوإ

يٌع َعليِيٌم} )200- س�ورة األعراف( وإما ينزغنك من  يِنَُّه َسِنِنميِ إ
الش�يطان نزغ س�واء كان هذا في مقام الغضب فسيحاول 

أن يرف�ع م�ن وتي�رة غضبك ويدفع�ك للتج�اوز في حالة 

الغض�ب تل�ك، أو ف�ي حال�ة الش�هوة والرغب�ة النفس�ية 

ر فيك هذه  والهوى النفسي وامليول النفسية يحاول أن يسعِّ

الرغبات ويزيد من وطأتها عليك لتتجاوز إلى الحرام.

أو ف�ي ح�االت أخ�رى: ح�االت الرض�ى النفس�ي، 

وح�االت املخ�اوف، أيض�ًا كل الح�االت الت�ي يدخ�ل 

ِنِنا َيزْنََغنََّك ميَِن  يِمَّ من خالها الش�يطان فاس�تعذ باهلل {َوإ
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يٌع َعليِيٌم}. أيضًا  يِنَُّه َسميِ يِالليِ إ اْسَتعيِْذ ب
َ
 ف

ٌ
ِنِنْيَطانيِ نَْزغ الشَّ

ُعوُذ 
َ
ِنِنْل َربِهّ أ

ُ
ف�ي آي�ة أخرى يق�ول اهلل تعالى فيه�ا: {َوق

ْن 
َ
يَِك َربِهّ أ ُعوُذ ب

َ
ِنِنَياطيِنييِ )97( وَأ يِِنِنَك ميِْن َهَمَزاتيِ الشَّ ب

ونيِ )98(} )سورة المؤمنون(. َيُْضُ
ويهمن�ا هن�ا أن نوض�ح معنى االس�تعاذة، م�ا معنى: 

أعوذ باهلل من الش�يطان الرجيم؟ ما معنى )أعوذ بك رب 

من همزات الشياطين(. أعوذ يعني: ألتجئ إليك معتصاًم 

ومحتميًا بحاميتك وممتنعًا بك يا رب. 

االس�تعاذة هي: التجاٌء لاحتامء، أنت تلتجئ إلى اهلل 

ليحمي�ك بحاميت�ه، ليدفع عن�ك، التجاء املعتص�م الائذ 

املس�تجير الذي يفر إلى اهلل ليدفع عنه هذا الخطر، ليدفع 

عنه هذا الس�وء، ليدفع عنه هذا الش�ر؛ فلذل�ك كن واعيًا 

بام تعنيه االس�تعاذة، ما يعنيه ه�ذا التعبير، لُتعبر من أعامق 

نفس�ك من أعامق قلبك )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( 

يعني: ألتجئ إلى اهلل فارًا إليه محتميًا به ومحتميًا بحاميته، 

ممتنعًا به، ومس�تجيرًا به ليحميني، ليدفع عني الش�يطان، 
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وتأثي�ر الش�يطان، ووس�اوس الش�ياطين م�ن الجن ومن 

اإلنس. فهذا معنى االستعاذة، وهذه مسألة مهمة جدًا.

اهلل س�بحانه وتعال�ى ف�ي س�ورة م�ن أهم الس�ور في 

الق�رآن وهي من هداي�ا اهلل لنا في كتابه الكريم ومن نعمه 

ْل 
ُ
يميِ ق علين�ا ]س�ورة الن�اس[ {ِمْسِب الليِ الرَّْحَِنِننيِ الرَّحيِ

يِ الَّاسيِ * ميِْن َشِهّ 
َ

يَِربِهّ الَّاسيِ * َمليِكيِ الَّاسيِ * إيِل ُعوُذ ب
َ
أ

يِي يَُوْسويُِس فيِ ُصُدوريِ الَّاسيِ * 
َّ

َنَّاسيِ * ال َوْسَواسيِ الْ
ْ
ال

} هذه الس�ورة فيه�ا التجاء قوي إلى  نَّةيِ َوالَّاسيِ يِ
ْ

ميِِنِنَن ال
يَِربِهّ الَّاسيِ  ُعوُذ ب

َ
ْل أ

ُ
اهلل، التج�اء كبير، التجاء بتض�رع {ق

}ه�ذا التجاء بتضرع إلى اهلل  يِ الَّاسيِ
َ

* َمليِِنِنكيِ الَّاسيِ * إيِل
س�بحانه وتعالى من موق�ع ربوبيته وألوهيته وملكه، أنت 

يا رب، وأنت الرب وأنت اإلله وأنت امللك ألتجئ إليك، 

أفر إليك، أحتمي بك من ش�ر الوس�واس الخناس الذي 

يزرع في صدري حالة االنحراف إلى ما هو عصيان لك. 

والحظ�وا ه�ذه الس�ورة من أهم الس�ور الت�ي تصنع 

عندن�ا وعيًا؛ ألنها تعلمنا مس�ألتين مهمتين جدًا: املس�ألة 

األول�ى: هي االلتجاء إل�ى اهلل واالعتصام به ليحمينا من 
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ش�ر هذا الغ�زو الذي يغ�زو صدورن�ا، ه�ذا التأثير الذي 

يصل إلى أنفس�نا فينحرف بنا نحو املعصية أو الضال أو 

اإلغواء، وهذه مس�ألة مهمة في االلتجاء إلى اهلل في ذلك 

لنأخذ حذرنا.

أيضًا ألنه يعلمنا أن هناك مصدرين لهذا الوس�واس؛ 

َنَّاسيِ *  َوْسِنِنَواسيِ الْ
ْ
ألن�ه علمن�ا أن نقول: {ميِِنِنْن َشِهّ ال

} أين هو هذا الوسواس  يِي يَُوْسويُِس فيِ ُصُدوريِ الَّاسيِ
َّ

ال
الخناس الذي يوس�وس في ص�دور الناس، يغزوهم إلى 

قلوبهم يغ�زو مش�اعرهم، يصنع في قلوبه�م التوجهات 

نَّةيِ  يِ
ْ

واملي�ول والدواف�ع الش�يطانية؟ اهلل يق�ول: {ميِِنِنَن ال

نَّةيِ َوالَّاسيِ } هناك  يِ
ْ

َوالَِّنِناسيِ } الحظوا يا إخوة {ميَِن ال
نَّةيِ  يِ

ْ
موسوس�ون من الناس وليس فقط من الِجنّة {ميَِن ال

} هن�اك مص�ادر خطيرة للوسوس�ة م�ن الناس  َوالَِّنِناسيِ
أنفسهم، هناك موسوسون كثر وال سيام في زمننا هذا.

اليوم امتلك املوسوسون في صدور الناس مالم يكن 

موجودًا لدى شياطين اإلنس والجن في كل ما مضى من 

التاريخ ربام.
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الي�وم البش�رية أكثر حاجة وأمس حاج�ة على الوعي 

بخط�ورة ه�ذه املس�ألة، خط�ورة املوسوس�ين، واملعرف�ة 

باملوسوس�ين ف�ي االجتناب لهم والح�ذر منهم. ليس أن 

يِ 
َ

يَِربِهّ الَِّنِناسيِ * َمليِكيِ الَِّنِناسيِ * إيِل ُعوُذ ب
َ
ِنِنْل أ

ُ
تق�ول: {ق

} ثم أنت الذي يبقى متطلعًا  َوْسِنِنَواسيِ
ْ
الَّاسيِ * ميِْن َشِهّ ال

إليهم، مصغيًا لهم، مستمعًا لهم في ليلك ونهارك. 

اليوم � يا أيها اإلخوة، ويا أيتها األخوات � واهللِ ينطبق 

على كثير من وسائل اإلعام، ينطبق عليها هذا التوصيف 

القرآني، وس�ائل إعام موسوس�ة في ص�دور الناس من 

} اليوم بالتأكي�د ليس هناك  نَِّنِنةيِ َوالَّاسيِ يِ
ْ

الناس{ميِِنِنَن ال

قنوات إعامية من الجن، لكن من الناس، هو هنا حذرنا 

.{ نَّةيِ َوالَّاسيِ يِ
ْ

من الِجنة والناس، اسمعوا وُعوا {ميَِن ال

يمتلك�ون  الن�اس  ص�دور  ف�ي  املوسوس�ون  الي�وم 

قنوات إعامية ما كان منها مخصصًا للتضليل السياس�ي 

واإلعام�ي والفكري والثقافي، وم�ا كان منها مخصصًا 

لإلغواء ونشر املفاس�د األخاقية. اليوم لم تعاِن البشرية 

ف�ي كل ما قد مض�ى من تاريخها مثل م�ا تعاني اليوم من 
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النش�اط الهائل لنش�ر املفاس�د األخاقية. قنوات تنشر - 

هذه القنوات - مش�اهد خليعة لنش�ر املفاس�د األخاقية 

وتدمي�ر القي�م األخاقية، الع�ري والجرائم تنش�ر اليوم 

ف�ي قنوات كثيرة ج�دًا. يجب الحذر من مش�اهدة هكذا 

قنوات، أو أي وسائل أخرى في اإلنترنت.

اإلنترن�ت اليوم فيه الكثير والكثير من الوس�ائل، من 

املواق�ع والصفحات املخصصة أو التي لها هذا النش�اط: 

تنش�ر مفاس�د أخاقية، وتغ�وي في الجان�ب األخاقي، 

فتدنس النفوس وتنشر املفاسد والزنا والجرائم األخاقية 

إلى مناطق كثيرة من العالم.

ال�ى أش�خاص كثيري�ن كان�وا قب�ل أن يتورط�وا وأن 

يصغوا وأن يرتبطوا بوس�ائل إعامية من هذا النوع كانوا 

نزيهين، كانوا ش�ريفين، كانوا طاهري�ن، كانوا محافظين 

عل�ى أنفس�هم م�ن الدن�س، ومحافظين عل�ى أعراضهم 

وش�رفهم من الدنس، ولكن كان الذي جرهم إلى فس�اد 

أخاقي هو متابعة قنوات فضائية نش�رت مش�اهد مغرية 

فاسدة مفسدة، أو في مواقع على اإلنترنت.
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الش�باب اليوم والش�ابات يج�ب أن يكونوا حذرين 

جدًا منها، أن يحموا أنفس�هم منها من البداية، ال تذهب 

لتدخ�ل إلى موقع ف�ي االنترنت فتتطلع إليه فيوس�وس 

ف�ي ص�درك فيغوي�ك ويض�رب في�ك القيم�ة املعنوي�ة 

األخاقية، وزكاء النفس، شرف النفس، طهارة النفس، 

فيغويك.

وم�ع هذا نش�اط كبير للتواص�ل والتعارف وبش�كل 

أعمى وبش�كل غير منضبط، ينش�ط - مث�ًا - في مواقع 

التواص�ل االجتامعي ينش�ط الكثير من الش�ياطين الذين 

له�م ه�ذا العمل وهذا الش�غل الذي يعمل عل�ى اإليقاع 

باآلخرين إما شيطان يحاول أن يوقع بالكثير من الفتيات 

- يوقعه�م - ف�ي الفس�اد األخاق�ي، أو ش�يطانة توق�ع 

بالكثير من الشباب في الفس�اد األخاقي فتبدأ باملراسلة 

التي فيها املراودة والوسوسة والتزيين للمعصية واإلغراء 

باملعصية حتى اإليقاع في املعصية.

هذه اليوم واحدة من أفظع اآلفات املنتشرة والخطيرة 

ج�دًا عل�ى الش�باب والش�ابات وعل�ى الرجال والنس�اء 
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جميعًا، ويجب الحذر منها بش�كل كبير، واالحتامء منها، 

والحذر منذ البداية منها.

فالذي يوس�وس في صدور الناس من الِجنة والناس 

اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر من ما 

قد مضى في تاريخ البشرية.

أيض�ًا االس�تقطاب: الي�وم هن�اك نش�اط - مث�ًا - 

للجان�ب التكفي�ري لاس�تقطاب واإلغ�واء م�ن خال 

وس�ائل اإلعام والوسوسة في صدور الناس، الوسوسة 

تحت عناوين دينية، بالتأكيد أهم ش�يء عند الش�يطان أن 

يغوي�ك تحت عن�وان ديني أو غير ديني حت�ى لدرجة أن 

تذه�ب لتنفج�ر بنفس�ك في مس�جد أو في س�وق أو في 

مدرس�ة أو في مستش�فى أو بين أي تجمع بشري،  وأنت 

تعتبر نفس�ك أنك تتقرب إل�ى اهلل بذلك وتظن أن الحور 

العي�ن بانتظ�ارك في أقرب لحظة، ف�ور أن تنفجر هّن في 

حالة استقبال.

ف�ي  يوس�وس  وال�ذي  يغوي�ك  أن  يهم�ه  الش�يطان 
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ص�دور الن�اس الي�وم يمتل�ك وس�ائل إع�ام متنوع�ة: 

يمتل�ك الصحيف�ة، يمتل�ك الكت�اب، يتح�رك بالقل�م، 

يتح�رك باملذياع، يتحرك بالقنوات اإلعامية، يتحرك في 

االنترنت، يتحرك في مواقع التواصل االجتامعي.

ف�إًذا اهلل س�بحانه وتعال�ى في ]س�ورة الن�اس[ وهي 

م�ن أه�م الس�ور التي يج�ب أن نس�تفيد منه�ا وأن نعيها 

وأن ننتف�ع بها ألنه�ا يا إخوتي، كام قل�ت وكررت عّلمتنا 

مسألتين مهمتين: 

أواله�ام: االلتج�اء إل�ى اهلل، والتجاء بتض�رع ووعي 

يَِربِهّ الَّاسيِ *  ُعوُذ ب
َ
ِنِنْل أ

ُ
وإدراك لخطورة هذه املس�الة {ق

} التجئ إليك وأنت ربي ورب  يِ الَّاسيِ
َ

َمليِكيِ الَّاسيِ * إيِل
كل الناس، وأنت إلهي وإله كل الناس، وأنت امللك ملك 

الناس جميعًا التجئ إليك بربوبيتك بملكك بألوهيتك أن 

تحمين�ي، أن تحمي ص�دري، أن تحمي قلبي، أن تحمي 

نفسي من كل التأثيرات الشيطانية، سواًء كانت من خال 

جًن أو إنس، وبكل وسائلهم وأساليبهم وعناوينهم.
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ثاني�ًا: عملي�ًا ال تجلس لتتطل�ع إلى قن�اة فضائية فيها 

مض�ل أو مغوي، م�ن يضلك ثقافيًا أو سياس�يَا أو كذلك 

أخاقي�ا تبقى متطلعَا إليه تعطيه س�معك وبصرك وتفتح 

ل�ه قلبك، ثم أنت تعتبر نفس�ك أنك ل�ن تتأثر! ما يدريك 

أنك لن تتأثر؟! قد تتأثر، ُش�به على املستوى السياسي قد 

تؤثر عليك وخصوصَا أن الكثير ينقصهم الوعي إلى حد 

كبير جدَا، أو ش�به على املستوى الديني وتحت العناوين 

الديني�ة ق�د تؤث�ر علي�ك فتتحول إل�ى داعش�ي تكفيري 

متزم�ت متعنت متحجر غبي صٌم بك�ٌم عمٌي، تصبح آلة 

شيطانية بطريقة أخرى.

أو ق�د تخس�ر زكاء نفس�ك، طهارة نفس�ك، وتفس�د 

وتخسر شرفك، عرضك، حصانتك، منعتك األخاقية، 

تتحول إلى إنس�ان مائع تافه حقير متدنس، تدنس شرفك 

وأخاقك، تتورط في الرذائل واملفاسد األخاقية، أو قد 

ُتنمي عندك حالة الطمع املادي.

واإلفس�اد املادي هو اليوم من أخطر وسائل اإلفساد، 

الكثي�ر الي�وم رخيص�ون يبيع�ون ذممه�م، يبي�ع والءه، 
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ُيش�ترى باملال  ليتولى طرفًا شيطانيًا أو ليقف موقفًا باطًا 

أو لينحاز في صف الباطل  فيقاتل في صف الباطل.

فاالس�تعاذة بوعي باهلل س�بحانه وتعالى من الشيطان 

الرجيم، من همزات الش�ياطين، كل ش�غلهم الذي يعمد 

إل�ى التأثي�ر على نفس�يتك وتوجهاتك باإلغ�راء أو حين 

الغض�ب أو حين املخاوف، أو في لحظ�ة من اللحظات، 

حت�ى املخاوف ه�ي واحدة من الوس�ائل الت�ي يحركها: 

يرج�ف عليك، يخيفك، يجعلك تتنصل عن املس�ؤولية، 

أو ال تثب�ت ف�ي موق�ف ح�ق، أو... إلى آخ�ره، أو تخنع 

لباطل وتخضع لطاغية أو مجرم.

فاالس�تعاذة هي مس�ألة مهمة علمنا إياها اهلل سبحانه 

وتعالى، ويجب أن نستفيد منها وبوعي.

ثالثًا: الوعي بخطورة ال�سيطان وال�ستح�سار لذلك 
في الذهن في كل الأحوال المهمة

أي: تنّب�ه عل�ى أن هن�اك ع�دو يعمل عل�ى إغوائك، 

ولديه أنصار شياطين من الجن واإلنس ال تغفل عن هذه 

املسألة، وفي كل الحاالت التي تستدعي ذلك.
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إذا أن�ت ف�ي حال�ة غضب فتذك�ر أن هناك الش�يطان 

وسيحاول أن يس�تغل هذه الحالة؛ فكن متنبهًا ال يغويك 

أثناء غضبك، إذا أنت اس�تثارت في نفسك وتحركت في 

نفس�ك الرغبات س�واء رغبات الطعام، أي شهوة ورغبة 

تحركت فيك: الش�هوة الجنس�ية إلى غير ذل�ك تّذكر أن 

هن�اك عدوًا سيس�عى إل�ى إغوائك فتنبه وخ�ذ احتياطك 

وانتباهك.

وهك�ذا أي لحظ�ة م�ن اللحظ�ات الت�ي ق�د يدخ�ل 

فيها الش�يطان على الخط، شيطان من ش�ياطين الجن أو 

ش�يطان من شياطين اإلنس، تنّبه واحذر؛ ولهذا يقول اهلل 

يٌِف ميَِن  ُهْم َطائ يَِذا َمسَّ َقْوا إ يِيَن اتَّ
َّ

سبحانه وتعالى: {إيِنَّ ال

وَن} الذين اتقوا قد  ُ إيَِذا ُهْم ُمْبصيِ
َ
ُروا ف

َّ
ِنِنْيَطانيِ تََذك الشَّ

يس�تهدفهم الش�يطان في مثل ه�ذه الح�االت: عند حالة 

غض�ب، عن�د الحالة الت�ي تتحرك فيه�ا الغري�زة: غريزة 

النف�س، رغبة جنس�ية، رغبة طع�ام، رغبة ش�راب، رغبة 

راح�ة، أي رغب�ة م�ن الرغب�ات فيأتي الش�يطان ك�ام قلنا 

ويدخل على الخط ويبدأ يوسوس ويحاول أن يستميل.
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الذين اتقوا ل يعي�سون حالة الغفلة

املي�زة اإليجابي�ة عن�د الذي�ن اتق�وا ه�ي التذك�ر، ال 

يعيش�ون حالة الغفلة الدائم�ة حتى يتورط في املعصية ثم 

يتبرأ الش�يطان منه ثم ينتبه، ال، يتنبه قبل السقوط، ما قبل 

الوق�وع، أول م�ا يدخل الش�يطان على الخط يوس�وس، 

يزين، تخرج املس�ألة عن س�ياقها الطبيعي هذا يتضح لك 

قد تتحرك فيك رغبة من الرغبات، مثًا: الرغبة الجنس�ية 

أول م�ا يخرج تفكيرك عن الوض�ع الطبيعي عن التفكير 

ف�ي زوجت�ك مث�ًا، أو التفكي�ر إذا لم تكن ق�د تزوجت 

في أن تت�زوج واتجهت خواطرك نح�و الحرام؛ خاص 

الوضع لم يعد طبيعيًا، اعرف هنا بدأ يدخل الشيطان.

اح�ذر من البداية، فإذًا تّذك�ر.. انتبه.. ال تتجه فتغرق 

في التفكير نحو الخطأ، نحو املعصية، نحو االنحراف ال، 

انتبه وتذكر واضبط وضعك.

وال تدخ�ل حتى في�ام قبل ذلك مثل البع�ض الذي قد 

يبدأ ليلبي هذه الرغبة من خال الدخول في وسائل إعام 
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س�يئة ومش�اهدة مش�اهد خليع�ة أو مغازالت أو رس�ائل 

سلبية أو غير ذلك ال.. اقطع طريق الشيطان من بدايتها.

وسنأتي إلى نقطة مهمة أيضًا في هذا الجانب: 

 { ْيَطانيِ يٌِف ميَِن الشَّ ُهْم َطائ يَِذا َمسَّ َقْوا إ يِيَن اتَّ
َّ

{إيِنَّ ال
ب�دأ الش�يطان يتدخل أو يدخل عل�ى الخط في أي لحظة 

من لحظاته التي يركز عليها: لحظة غضب، لحظة شهوة، 

ُروا} عرف 
َّ
لحظ�ة رغبة،  أي لحظة م�ن اللحظات {تََذك

أن هذا الوضع ليس طبيعيًا، عرف أن الشيطان بدأ يدخل 

وَن} انتبه وأَخ�ذ حذره  ُ ِنِنإيَِذا ُهْم ُمْبِنِنصيِ
َ
عل�ى الخ�ط {ف

واستعاذ باهلل من الشيطان الرجيم، وصرف نفسه وذهنيته 

عن ذلك االتجاه الخاطئ.

يِْخَواُنُهْم} إخوان الشياطين جامعتهم قد تأثر بهم  {َوإ
وَن} يعني يدفعون بهم  ُ  ُيْقصيِ

َ
َغِهّ ُثمَّ ال

ْ
وَنُهْم فيِ ال {َيُمدُهّ

أكثر، ويجرونهم أكثر، ويغرقونهم أكثر بدون أي تقصير، 

ال يأل�ون جه�دًا في ذل�ك حت�ى يوقعونهم ف�ي العصيان 

والعياذ باهلل.
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فالش�يطان يدخ�ل عل�ى الخ�ط لك�ن ويوصلهم إلى 

األمور الس�يئة والعياذ باهلل، فاالنتب�اه والوعي بالخطورة 

اللحظ�ات  عن�د  التذك�ر  الذه�ن،  ف�ي  واالس�تحضار 

الحساسة.

رابعًا: الحذر من النجرار وراء خطوات ال�سيطان

الش�يطان عن�ده اس�تراتيجية مع أبن آدم هي أس�لوب 

الخط�وات، يعن�ي: الش�يطان مثًا ل�و يطرح ل�ك بعض 

املواضيع منذ اللحظة األولى هو يعرف أنك لن تقبل ذلك 

نهائيًا ولكن يجرك ش�يئًا فش�يئًا، ]خطوة خطوة[ أسلوب 

من أهم األس�اليب الش�يطانية، اس�تراتيجية الشيطان مع 

اإلنس�ان هي هذه الخطوات، أسلوب الخطوات: خطوة 

فخط�وة، فقد يأتي يفكر كيف يوصل�ك مثا إلى جريمة 

الفس�اد األخاقي، قد لو طرح عليك املس�ألة ووس�وس 

لك به�ا من اللحظة األولى قد تنفر نفس�ك، اليزال فيك 

اإليامن، اليزال فيك الحي�اء، التزال عندك العفة، اليزال 

عندك الشرف، عندك عوامل تتحصن بها، عندك حواجز 
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تحتم�ي به�ا ولك�ن يب�دأ بتدني�س نفس�ك ش�يئًا فش�يئًا، 

مغازلة، مش�اهد خليعة، أش�ياء لها مردودها الس�لبي في 

تدنيس نفس�ك، في ضرب زكاء نفس�ك، في تحطيم هذه 

الحواج�ز، كيف يحطم عندك حاجز الحياء ش�يئًا فش�ئيًا 

ويروضك قليًا قليًا، كيف يضرب فيك الحمية والغيرة 

والشرف واملرؤة شيئًا فشئيًا خطوة فخطوة.

وهك�ذا حت�ى يوصل�ك إلى املفاس�د األخاقي�ة، أو 

االنجرار مع  أهل الباطل، عاقات تتنمى هذه العاقات 

إل�ى هدايا إلى إغ�راءات مادية إلى مكاس�ب إلى صداقة 

زائ�دة إلى تأثير، كلمة تدخل كلمة تخرج حتى تصل إلى 

االنضامم إلى صفهم، عوامل كثيرة: اإلصغاء إلى ضالهم 

إلى منابرهم اإلعامية والثقافية ش�يئًا فش�يئًا أشياء معينة 

بيُِعوا ُخُطَواتيِ 
 تَتَّ

َ
هي عب�ارة عن خطوات اهلل يقول: {َوال

} ال تتبع�وا خط�وات الش�يطان - يتكرر هذا  ِنِنْيَطانيِ الشَّ
يِنََّما  ف�ي القرآن الكريم - فإنه يأمر بالس�وء والفحش�اء {إ

 الليِ َما 
َ

وا َع
ُ
ْن َتُقول

َ
َفْحَشِنِناءيِ وَأ

ْ
ِنِنوءيِ َوال يِالسُهّ ُمُرُكْم ب

ْ
يَأ

ُموَن}.
َ
 َتْعل

َ
ال
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فإًذا مادام وأنت عرفت اس�تراتيجية الشيطان فاعرف 

كي�ف تحارب�ه، كيف تواجه�ه، كيف تحتمي من�ه، احذر 

م�ن خطواته، ال تتجه معه وال تتحرك معه، وال تنجر معه 

في الخطوة األولى؛ ألنك س�تنجر بعدها للخطوة الثانية، 

بع�د الخط�وة الثاني�ة الخط�وة الثالثة حت�ى يوصلك إلى 

حيث لم تكن أن�ت تتوقع أبدًا أن تصل، احذر، اهلل ينبهنا 

بيُِعوا ُخُطَواتيِ 
 تَتَّ

َ
به�ذا، يعلمن�ا بهذا، هو الرحي�م بن�ا {ال

} وأنت إذا حِذرت منه من الخطوات األولى  ِنِنْيَطانيِ الشَّ
س�تحتمي فيام عداها م�ن الخطوات وس�يبقى الفوا صل 

والحواج�ز والس�دود كبي�رة في�ام بينك وبي�ن الوقوع في 

املهالك، والعياذ باهلل.

خام�ًس��ا:  الأخذ باأ�سباب الرعاي��ة والتوفيق الإلهي 
وعوامل ال�سالح والزكاء

األخ�ذ بأس�باب الرعاي�ة والتوفي�ق اإلله�ي وعوامل 

الص�اح وال�زكاء، هذه مس�ألة مهمة، هن�اك من األعامل 

ما تزي�دك صاحًا وتزيدك طهرًا وتزي�دك هداية وتزيدك 

توفيق�ًا وإقب�االً إل�ى اهلل ونف�ورًا م�ن املعصي�ة، وكره�ًا 
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للفسوق، وكرهًا للعصيان، ومقتًا للرذائل واملفاسد، هذا 

يعطيك حصانة كبيرة جدًا، ومنها:

1� الصاة القّيمة وليس أي صاة، الصاة القّيمة، الصاة 

التي تش�دك إلى اهلل، الصاة التي تطهر نفسيتك.{إيِنَّ 

.{ ريِ
َ
ُمْنك

ْ
َفْحَشاءيِ َوال

ْ
َة َتْنَه َعنيِ ال

َ
ل الصَّ

2� اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعالى، هذا مهم جدًا.

3� الجهاد في سبيل اهلل بإخاص، فإذا لم يكن بإخاص 

لن يفي�دك ولن ينفعك لو وقفت أي مواقف وعملت 

أي عمل، وهكذا.

4� اإلحسان وما أدراك ما اإلحسان.

5� الصدقات التي هي بإخاص وبدون رياء وال مقاصد 

أخرى.

كثير من األعامل أرش�دنا اهلل إليها هي سبب للمغفرة، 

س�بب ل�زكاء النف�س، س�بب لطه�ارة النفس س�بب ألن 

يحيطك اهلل بالهداية بالتوفيق وبالتسديد.

6� االهتامم بقراءة القرآن الكريم بتدبر، بتأمل.
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7� مجال�س الذكر، والصاح، واملس�اجد التي فيها خير، 

وليس فيه�ا مضلون، أما مس�اجد الض�ال والِضرار 

فه�ي خطي�رة ج�دًا وخطورته�ا رهيب�ة للغاي�ة يجب 

الحذر منها، وهكذا.

األخ�ذ بأس�باب الرعاي�ة والتوفي�ق اإلله�ي وعوامل 

الص�اح وال�زكاء وه�ي مج�االت واس�عة تش�مل كل 

األعامل الصالحة وإن كانت تتفاوت في ذلك.

�ساد�ًسا: الوعي باأن اهلل اأغنانا عن الحرام

الحظ�وا قصة آدم عليه الس�ام: اهلل أعطاه جنة كاملة 

فيها العيش الواسع والرغد الكافي ما يلبي كل احتياجاته: 

نََّك 
َ
 َتْعَرى )118( وَأ

َ
ُوَع فيِيَهِنِنا َوال

َ
 ت

َّ
ال

َ
ِنِنَك أ

َ
{إيِنَّ ل

 تَْضَح )119(} )س�ورة ط�ه( يتوفر له 
َ

 فيِيَهِنِنا َوال
ُ
 َتْظَمِنِنأ

َ
ال

كل املطال�ب واالحتياج�ات: م�ن مابس، وم�ن طعام، 

ومن ش�راب، أحّل اهلل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، 

الطيب�ات كل الطيب�ات أحله�ا لنا وحرم علين�ا الخبائث، 

في�ام أحل ما يغن�ي ويكفي ويلبي حاجتك، أنت كإنس�ان 
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صحيح عندك حاجة غريزية، حاجتك الجنسية هي غريزة 

في�ك وتحتاج إل�ى أن تلبيها لكن بالح�ال، تزوج إذا لم 

تكفك األولى تزوج بالثانية وحسن عاقتك بزوجتك بام 

يلبي حاجتك منها هي.

كذل�ك الزوجة تكتفي بزوجه�ا وفي الحال ما يغني 

ع�ن الح�رام، ويص�ون م�ن الح�رام بش�رف، كذلك في 

املأك�والت، ف�ي املش�روبات، في الح�ال م�ا يغني عن 

الحرام، أضف إلى ذلك في كل شئون الحياة، لنعي جيدًا 

أن للحرام والعصيان مغبة فظيعة وثمنًا باهظًا ال يس�تحقه 

]واهلل ال يستحقه[ لو لم يكن إال جهنم.

يعن�ي ليس هن�اك من الح�رام ما يس�تحق أن تضحي 

فيه وألجل�ه بعاقتك ب�اهلل وإيامنك وش�رفك وطهارتك 

وصاحك ونبلك وعدلك وقيمك وإنس�انيتك وتضحي 

بالجنة وتدخل جهنم من أجله.

املعاص�ي له�ا ثم�ن عاجل ف�ي الدنيا وثم�ن آجل في 

ر نفس�ك بهذا حتى ال تخس�ر الخسارة كبيرة  اآلخرة، ذكِّ
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جدًا، ومن آخر ما ُنذكر به قول اهلل سبحانه وتعالى: 

يِِنِنُذوهُ َعُدوًّا} كلام 
َّ

ات
َ
ُكِنِنْم َعُدوٌّ ف

َ
ِنِنْيَطاَن ل {إيِنَّ الشَّ

رس�خت في نفس�ك العداء للشيطان والش�ياطين كلهم، 

م�ن الِجنة والناس كلام احتميت م�ن تأثيرهم في اإلغواء 

والتضليل وفي سائر ذلك، هذه النقاط والعناصر فيها إن 

ش�اء اهلل ما يفيدنا جميعًا. ]من محاضرة السيد عبد الملك في شهر 

رمضان )إن الشيطان لكم عدو( 1438ه�[

�سابعًا: ا�ست�سعار الرقابة اللهية

من أهم ما يساعد على التقوى، واالبتعاد عن السقوط 

ف�ي الرذيل�ة هو م�دى استش�عار الرقاب�ة اإللهي�ة، وهذا 

موض�وع في غاي�ة األهمية أعطاه القرآن الكريم مس�احة 

واس�عة وتح�دث عنه بحديث مؤث�ر ومتن�وع  ويرتبط به 

في تدبير اهلل س�بحانه وتعالى مع هذا اإلنسان، وفيام خلق 

عليه هذا اإلنسان، وفيام رتب عليه شئون هذا اإلنسان في 

الدني�ا واآلخرة، ترتب�ط به تدابير مهم�ة وإجراءات مهمة 

من جانب اهلل سبحانه وتعالى.
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من اأه��م ما يج��ب اأن تعيه كاإن�س��ان اأنك في هذه 
الحياة ل�ست وحدك

من أهم ما يجب أن تعيه كإنس�ان أنك في هذه الحياة 

لس�ت وح�دك، وال يج�وز ل�ك، وال ينبغ�ي لك أب�دًا أن 

تنطلق ف�ي ميدان الحياة، وفي واقع الحياة غافًا عن أهم 

مس�ألة: ع�ن مصدر وجودك م�ن أين؟ وع�ن معادك إلى 

أي�ن؟ وكأن�ك وجدت هك�ذا ]فلتة[ في ه�ذه الحياة فلم 

تش�عر إال وأنت موجود في ه�ذا الكون وفي هذا العالم، 

ثم صرت تتعاطى باعتبارات وحسابات هي في حدود ما 

أمامك في هذه الحياة، وما تامسه في هذه الحياة.

البع�ض منا يحس�ب حس�اب واقع�ه ومحيط�ه الذي 

ينعك�س علي�ه في هذه الحياة ويرتبط ب�ه في هذه الحياة، 

إذا ه�و مث�ًا: ش�خصية اعتباري�ة ومهم�ة، وذو طم�وح 

ويحرص على قيمته املعنوية فس�يكون له انتباه في جميع 

تصرفات�ه لكن في ح�دود أن ال تظهر أم�ام اآلخرين، أن 

ال يرى اآلخرون منه م�ا يمس بقيمته املعنوية، ملاذا؟ ألنه 

مثًا إما ش�خصية سياس�ية أو وجاهة اجتامعية أو إنس�ان 
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حس�اس على قيمت�ه املعنوي�ة، يعني: إنس�ان يحرص أن 

يكون طيب الس�معة ومقبوالً لدى الرأي العام ومحترمًا 

لدى اآلخرين.

هن�اك الكثير جدًا من البش�ر، وهذه فط�رة، يعني هذا 

ف�ي أصله أم�ر طبيعي جدًا؛ ألن�ه فطرة فطر اهلل اإلنس�ان 

عليه�ا، وإذا وّجه اإلنس�ان هذه الفط�رة توجيهًا صحيحًا 

يستفيد منها بشكل كبير، إذا أدخلها ضمن حسابات أكثر 

صحة وسامة من الحس�ابات غير الدقيقة أو الحسابات 

املحدودة.

البع�ض من الناس قد يكون انضباطه في هذه الحياة، 

والتزامه فيها وتعاطيه املس�ؤول في هذه الحياة في حدود 

املخ�اوف النفس�ية واألمني�ة يعن�ي عبد عص�ا، بعض من 

الناس عبد عصا س�ينضبط بقدر ما يخاف. األش�ياء التي 

يتوقع أن يطاله س�وط عليها، عقوبات عليها قد تسبب له 

أن يس�جن أو يقت�ل أو يعاقب أي عق�اب معين، أو يطاله 

بس�ببها إجراءات ومضايقات في ه�ذه الحياة ومعاناة في 

هذه الحياة، أو يخس�ر بس�ببها من ممتلكات�ه، فيمثل هذا 
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زاج�رًا ل�ه وعامًا يدفعه إل�ى أن ينضبط بالق�در الذي ال 

يعرضه لهذه اإلجراءات من الجهات التي يحسب أنه قد 

يطاله ذلك منها: دولة مثًا، هو في بلد في دولة أو جهات 

معينة لها س�طوة، لها نفوذ، لها حض�ور، يمكن أن تطاله 

بش�يء، فيبقى في حدود ما يخ�اف، وفي حدود ما يتوقع 

منضبطًا وملتزمًا.

األش�ياء التي قد ال تتوق�ع وال تدركها تلك الجهات 

أو ال تّطل�ع عليها، لن يبالي، س�يتصرف بدون أي حرج 

طامل�ا أن�ه إم�ا ال يخاف م�ن تلك الجه�ات ش�يئًا نتيجة 

ألعامل�ه، وإم�ا أنه�ا ق�د ال ت�درك أو ال تع�رف ب�ام فعل 

وتص�رف، فتتف�اوت حالة االلتزام ل�دى الناس في هذه 

الحياة.

ول�ست ملك نف�سك ووجودك وجود هادف 

أنت كإنس�ان مس�لم يربيك القرآن الكريم،  ويعلمك 

اهلل س�بحانه وتعال�ى أن تنطلق من منطلق�ات أكبر وأكثر 

أهمي�ة وأكث�ر واقعي�ة ولها تأثير علي�ك وتأثي�ر كبير جدًا 
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عليك، أنت لس�ت في هذه الحياة لوحدك، ولست حتى 

ملك نفسك، اعرف هذه.

ال�ذي أت�ى ب�ك إل�ى ه�ذا الوج�ود، ال�ذي خلقك 

وفط�رك وأتى ب�ك لهدف، وجودك في ه�ذه الحياة هو 

وج�ود ه�ادف، له هدف، ل�ه غاي�ة، وله اعتب�ار هو اهلل 

س�بحانه وتعال�ى، أنت عب�د هلل، أنت ملك هلل س�بحانه 

وتعالى.

وهو عندما خلق�ك وفطرك وأوجدك ووهبك الحياة 

ووهب�ك ما وهبك، وم�ازودك به من إمكان�ات وقدرات 

ذاتية كالسمع والبصر والفؤاد والقدرة الجسمية والبدنية 

والذهني�ة، واملعنوي�ة، والطاق�ة، والقدرة عل�ى الفعل في 

ح�دود م�ا منحك وأعط�اك، وفي ح�دود ما هيأ وس�خر 

ل�ك ككائن ف�ي ه�ذا العالم، كإنس�ان، ما س�خر لك في 

الس�موات واألرض من نعم وخيرات وعطايا، ومواهب 

وق�درات، وإمكان�ات متنوع�ة تلب�ي جوان�ب كثي�رة من 

حياتك وتغطي كل احتياجاتك اإلنسانية.
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ثم تستفيد منها وتتقلب فيها وتنتفع بها بأشكال كثيرة 

ج�دًا ج�دًا من أش�كال االنتف�اع، وجوان�ب االنتفاع، اهلل 

س�بحانه وتعالى هو رقيب عليك، هو حاضر، هو ش�اهد 

عليك في هذا العالم، وفي هذا الوجود.

ليست املسألة أنه خلقك وفطرك ككائن متميز في هذا 

الوج�ود بين مختلف املخلوق�ات واألصناف والدواب، 

لك املسئولية الكبرى  ثم أعطاك أنت ميزة فيام بينها أن حمَّ

في هذا العالم، أن س�خر لك السموات واألرض وما في 

السموات وما في األرض.

أن أعط�اك من الق�درة البدنية والذهني�ة واإلمكانات 

والق�درات اإلبداعي�ة م�ا يخولك القدرة عل�ى التصرف 

ف�ي كثير مام خل�ق في هذا العال�م، ثم يت�ركك في ميدان 

ه�ذه الحي�اة لتتص�رف ك�ام يحل�و ل�ك، وأن�ت املخلوق 

الذي لتصرفاته تأثيرات ونتائج وانعكاس�ات شاملة على 

مس�توى ما ف�ي البر والبحر. اهلل جل ش�أنه ق�ال في كتابه 

َسِنِنَبْت 
َ
يَِما ك َْحريِ ب َبِهّ َوالْ

ْ
َفَسِنِناُد فيِ ال

ْ
الكري�م : {َظَهَر ال

} أيدي الناس. ي الَّاسيِ يْديِ
َ
أ
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فليس�ت املس�الة أن اهلل س�يتركك ف�ي ه�ذه الحي�اة 

تتصرف ك�ام يحلو لك، وتعمل ما ترغب به، ال تبالي بأي 

شيء وتعمل ما تشاء وتريد، ال.

�سخر لك ما في ال�سماوات والأر�ض

الحظ مسألتك حساسة - كإنسان - حساسة جدًا في 

إط�ار التدبير اإللهي وملك اهلل س�بحانه وتعالى، يعني لو 

أن اهلل فع�ل ذلك: يخلقك كإنس�ان، أعطاك ميزة في هذا 

العال�م، وهبات عجيبة جدًا، وق�درات على التصرف في 

محيطك العاملي فيام في األرض، وفيام في الس�موات وما 

ف�ي األرض، وفيام بي�ن الس�امء واألرض، ومنحك قدرة 

ُكْم 
َ
َر ل واس�عة وإمكانات عجيبة، وتسخير واسع {َسخَّ

.{ ْرضيِ
َ ْ
َماَواتيِ َوَما فيِ األ َما فيِ السَّ

ه�ذا التس�خير كله، هذه الرعاية الواس�عة ج�دًا جدًا، 

هذا التمكين العجيب لك كإنس�ان، هذه الس�عة العجيبة 

ف�ي حياتك، وفي ش�ؤون وف�ي مجاالت حيات�ك، ثم ال 

يك�ون من ورائها ش�يء هادف، وال ترتبط به مس�ؤولية، 



40

وال ترتب�ط به�ا ضواب�ط، وال إجراءات وال حس�اب وال 

ج�زاء؟! لكان�ت ه�ذه املس�ألة تمس ب�اهلل، تم�س به في 

حكمته، العُتبر غير حكيم.

كيف يخلق هذا العالم العجيب الكبير بكل ما فيه من 

أصناف ال تحصى وال تعد، ويقدم هذا العالم بكل ما فيه، 

مسخرًا ونافعًا ومفيدًا لهذا الكائن)اإلنسان( أنت مستفيد 

م�ن كل ما ف�ي هذا العال�م، ما ف�ي األرض وهو أصناف 

 
َ

يِْعَمَة الليِ ال وا ن يِْن َتُعدُهّ كثيرة جدًا أصناف عجيبة جدًا{َوإ

ُْصوَها} لهذه الدرجة، ال تقدر أنت كإنسان، اهلل وحده  تُ
فق�ط من يحص�ي، ومن يقدر على أن يعل�م بعديد كل ما 

يمكن أن تنتفع به، وأن تستفيد منه.

ر، ال تحيط وال  أما أنت كإنسان فأنت ال تحيط، تصوَّ

تحص�ي مقدار هب�ات اهلل ل�ك وعطايا اهلل ل�ك، ومقدرًا 

كل األش�ياء التي فيه�ا منفعة لك في ه�ذا الوجود، وهذا 

العال�م، حت�ى أن هن�اك أش�ياء كثي�رة خفي�ة عن�ك، أنت 

تس�تفيد منه�ا، وتنتفع به�ا في الوقت ال�ذي ال تدري وال 

تعرف وال تدرك.
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ويومًا إثر يوم يكتشف البشر بام خولهم اهلل من قدرات 

وطاقات واكتش�افات علمية، يكتش�فون أش�ياء كثيرة في 

هذا العالم، ينتفعون بها، وأحيانًا يكتش�فون مقدار املنفعة 

في نعم�ة معينة حتى على مس�توى غذائن�ا، نأكل رغيف 

الخب�ز ن�درك كمعلومة أولية أن هذا يفيدن�ا لقوام حياتنا، 

يس�دنا جوعنا، يلب�ي احتياجاتنا الجس�دية، يوفر لنا طاقة 

جس�مية وقدرات جس�مية، ويس�د الجوع عندنا كحاجة 

غريزية.

لك�ن يأتي العلم الحديث ليكتش�ف كم أودع اهلل في 

حب�ة القمح من عناص�ر غذائية، من عجائ�ب، من منافع 

لجس�مك، ثم يأتي عل�امء التغذية، ويأتي الخب�راء، وبعد 

دراس�ات واكتش�افات ليقدموا لك قائم�ة طويلة عريضة 

من هذه املنافع.

هل كل هذا بال هدف؟

فإًذًا فيام أودع اهلل لنا في هذا العالم من منافع عجيبة، ومن 

ق�درات، وإمكانات وعطايا ومواه�ب ومنافع، أمور ال نقدر 
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عل�ى إحصائها، عبثًا؟! ال لش�يء؟! لكي تتص�رف كام يحلو 

لك؟! لكي  تتحرك في هذه الحياة بدون أي مسؤولية؟!. ال؛ 

ِنِنبُْتْم  َحسيِ
َ
ف
َ
لكانت املس�ألة تمس بحكمة اهلل ولهذا يقول: {أ

 
َ

 تُرَْجُعوَن . َفَتَعال
َ

َْنا ال نَُّكْم إيِلَ
َ
ْقَناُكْم َعَبًثِنِنا وَأ

َ
نََّما َخل

َ
أ

} تعالى اهلل امللك الحق. َقُهّ َمليُِك الْ
ْ
الُل ال

ال يليق به أن يخلقك ثم يميزك في خلقك، ميزك في 

َسِنِناَن فيِ 
ْ
ن يِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
خلقك كإنس�ان، هو القائل: {ل

ْحَسِنِننيِ َتْقويِيٍم} أحسن تقويم، وأحسن خلقة، وأحسن 
َ
أ

تركيب هي خلقة اإلنسان.

خلَق اإلنس�ان في أحسن تقويم، ثم جعله متميزًا عن 

س�ائر املخلوقات في س�عة مجاالت حياته، س�عة شؤون 

حيات�ه، ثم ف�ي البي�ان واإلع�راب، والقدرة عل�ى النطق 

والحدي�ث والتعبير، والس�عة في ذلك لتتس�ع مع اتس�اع 

شؤون حياته واملنافع له في هذا الكون.

هذا الك�ون هذه األرض بكل ما فيها والس�اموات بام 

س�خر فيها لهذا اإلنس�ان، وما أودع في هذا العالم ينتفع 
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ب�ه اإلنس�ان مام ق�د أدرك ومام لم يدرك، مام قد ملس�ه ومام 

ل�م ياحظه ولم يدرك�ه، ولم يصل إليه علم�ه بعد، ليس 

عبث�ًا، اهلل حاض�ر على هذا الخل�ق، وهذا الك�ون، وهذا 

العالم، وهذا اإلنسان، وهو حملك مسؤولية كبيرة. بسم 

َماَواتيِ   السَّ
َ

َمانََة َع
َ ْ
يِنَّا َعَرْضَنا األ اهلل الرحمن الرحيم {إ

ْشِنِنَفْقَن ميِْنَها 
َ
َنَها وَأ

ْ
ل ْن َيْميِ

َ
َبِنِننْيَ أ

َ
أ
َ
َبِنِناليِ ف يِ

ْ
ْرضيِ َوال

َ ْ
َواأل

َسِنِناُن} مس�ؤولية كبي�رة به�ذا الق�در م�ن 
ْ
ن يِ

ْ
َهِنِنا ال

َ
وََحَل

املستوى. 

اهلل خولك ومكنك ألن تكون مسؤوالً في هذه الحياة 

بام ليس�ت الس�اموات مس�ؤولة عنه، وال األرض مسؤولة 

عنه، وال الجبال مسؤولة عنه.

ق�د تذه�ب أنت كش�خص إلى جب�ل معي�ن، فكيف 

تك�ون أنت عند ه�ذا الجبل؟ جزءًا صغيرًا وكائنًا بس�يطًا 

في أس�فل هذا الجبل، أو في أعاه، أو وأنت تصعد فيه، 

ق�د ال تس�اوي في وزنك صخرة واح�دة من صخور هذا 

الجب�ل، أما على مس�توى األرض بكله�ا والجبال بكلها 

والساموات بكلها فكيف؟.
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ولك�ن اهلل منح�ك م�ن امل�دارك، م�ن الهب�ات، م�ن 

الق�درة النفس�ية الذهني�ة املعرفية، من الوس�ائل ما تكون 

ب�ه أقدر على املس�ؤولية، وم�ا تكون به مس�ؤوليتك أكبر 

م�ن الجبال بكلها، من األرض بكله�ا في بحرها وبرها، 

م�ن الس�اموات، مس�ؤول ُأعطي َمَلك�ة املس�ؤولية، قدرة 

املسؤولية، مدارك هذه املسؤولية، كل الخصائص الازمة 

لتحمل هذه املسؤولية.

واهلل حا�سر �ساهد رقيب عليك

اهلل حاض�ر ش�اهد رقي�ب علي�ك، ليس بغاف�ل عنك 

أب�دًا، أحاط�ك على ال�دوام برقابته الدائم�ة عليك، كيف 

س�تتصرف؟! كيف س�تعمل؟! وأنت املخل�وق العجيب 

في مخلوقاته واملخلوق األكبر مسؤولية في هذا العالم بام 

س�خر لك وفي طبيعة االستخاف لك.. أنت خليفته في 

ْرضيِ َخليِيَفًة} كيف 
َ ْ
ِنِنٌل فيِ األ  َجاعيِ

ِهّ
ه�ذه األرض.. {إيِن

يغفل عنك؟؟.

يس�خر لك ما في الس�اموات وما ف�ي األرض، يعمل 
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ل�ك كل ش�يء، يخلقك به�ذا اإلب�داع وه�ذا اإلتقان ثم 

يغف�ل عن�ك ويت�ركك.. ال.. أحاط�ك برقابت�ه الدائمة.. 

وله�ذا نتحدث على ض�وء بعض النص�وص القرآنية في 

هذا املوضوع. 

اأن اهلل ل يغف��ل عن��ك ول  اأن ت�ست�سع��ر  يج��ب 
لحظة واحدة

يج�ب أن تستش�عر أن اهلل ال يغف�ل عن�ك وال لحظ�ة 

واح�دة.. ال في لي�ل وال في نهار، وال ف�ي أي واقع أنت 

في�ه، وال في أي مكان أنت فيه، أنت في كل لحظة تحت 

رقابته الدائمة، يراك ويعلم بك ويس�معك وال يخفى عنه 

شيء من شأنك، وال يشغله شيء عن ذلك ، تدبيره لكل 

شؤون الساموات واألرض، عمله الدائم جل شأنه، خلقه 

املتك�رر وما يقوم به وه�و الحي القيوم، تقديره لش�ؤون 

الس�اموات واألرض، عمل�ه الدائ�م ج�ل ش�أنه، خلق�ه 

املتكرر وما يقوم به وهو الحي القيوم له ما في الساموات 

وما في األرض.
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ال يش�غله ش�يء من ذلك عن إدارة هذا العالم، وهذا 

الكون بكله وبكل ما فيه، ال يش�غله ش�يء م�ن ذلك أبدًا 

ع�ن الرقاب�ة الدائمة عليك، فهو يراك عل�ى الدوام، يعلم 

بك على الدوام، يس�معك دائاًم وأب�دًا ورقابته كاملة {إيِنَّ 

َماءيِ} ال   فيِ السَّ
َ

ْرضيِ َوال
َ ْ
ٌء فيِ األ ْيهيِ َشْ

َ
 َيَْف َعل

َ
الَل ال

أنت وال غيرك وال كل ما في هذا العالم.

هو الذي ي�سورنا في الأرحام كيف ي�ساء

ْيَف يََشاُء} هو 
َ
رَْحاميِ ك

َ ْ
ُرُكْم فيِ األ يِي يَُصوِهّ

َّ
{ُهَو ال

الذي كان يعلم بك وأنت في رحم أمك في تلك الظلامت 

ف�ي ذلك املكان الخفي، فص�ورك هناك، كان يراك وأنت 

هن�اك، وي�راك وه�و يص�ورك ول�م تك�ن هن�اك مخف�ي 

ُرُكْم فيِ  يِي يَُصوِهّ
َّ

علي�ه، وال مختفيًا عنه، أبدًا، {ُهِنِنَو ال

} ويمنح كل كائن بش�ري الصورة التي يقرر له  رَْحِنِناميِ
َ ْ
األ

أن تك�ون صورة له، ويخرج الى هذه الحياة، له مامحه، 

له ش�كله، ل�ه صورت�ه التي يتمي�ز بها عن كل البش�ر من 

حول�ه، عن كل الناس من حوله، وش�خصيته املتميزة عن 

كل الناس من حوله.
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ال�ذي ص�ورك وأن�ت هناك مختفي�ًا في ذل�ك املكان 

الخف�ي، وأعط�اك الص�ورة الت�ي تمي�زك عن غي�رك من 

البش�ر، ع�ن كل الناس م�ن حولك هو ي�راك فيام بقي من 

حياتك. 

 
َ

ْيَف يََشِنِناُء ال
َ
رَْحاميِ ك

َ ْ
ُرُكْم فيِ األ يِي يَُصوِهّ

َّ
{ُهَو ال

ْعنُييِ َوَما 
َ ْ
يَِنَة األ ُم َخائ

َ
َكيِيُم} {َيْعل َعزيِيُز الْ

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إيِال

َ
إيِل

ُدوُر} رقابة مباش�رة منه، وال يخفى عليه حتى  ْفيِ الصُهّ تُ
خيان�ة اللحظ�ة التي لحظت بها بطرف�ك، بعينك فنظرت 

بها نظرة الحرام، ونظرة الشهوة الحرام إلى حيث ال يحل 

ل�ك هو علم بك في تلك اللحظة يوم حدت بنظرك، يوم 

حدت بعينك، لم يخف عليه ذلك.

ُدوُر} وم�ا أنت تخفي�ه في أعامق  ِْنِنفيِ الصُهّ {َوَمِنِنا تُ
نفسك، وفي داخل قلبك وصدرك، وقد خفي عن الناس 

م�ن حولك، قد تكون في مجلس وق�د تكون في مجمع 

وقد تكون حاضرًا لدى اآلخرين وكلهم يراك، سيعلمون 

ما تقول حينام تنطق ويس�معونك، وسيدركون تصرفاتك 

إذا شاهدوها بأم أعينهم.
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لكن قد تخفي في نفس�ك، وف�ي صدرك، وفي أعامق 

قلبك أشياء أخرى، كل منهم ال يدي ما وراء هذا القفص 

الص�دري بعظمه ولحم�ه وجلده وما علي�ه، يغطي على 

الن�اس كل ش�يء لك�ن اهلل رقي�ب عليك في ذل�ك، ينفذ 

بعلمه ورؤيته وإدراكه جل شأنه إلى أعامق نفسك وخفايا 

نفسك، فهو واضح أمام اهلل وليس خفيًا عليه أبدًا.

ويعلم ما تو�سو�ض به اأنف�سنا

ُم 
َ
َسِنِناَن َوَنْعل

ْ
ن يِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقِنِنْد َخل

َ
يقول جل ش�أنه: {َول

يِهيِ َنْفُسِنِنُه} ونعلم ما توس�وس به نفس�ه،  َما تَُوْسِنِنويُِس ب
في اللحظات التي أنت توس�وس ونفس�ك فيها توسوس 

وتختل�ج ف�ي نفس�ك اإلهامم�ة بعم�ل الس�وء والتوج�ه 

والرغب�ة واملي�ل نحو ما ه�و معصية هلل س�بحانه وتعالى، 

ف�ي تلك اللحظات التي الزالت فيه�ا اإلرادة تتحرك في 

أع�امق نفس�ك نحو العمل؛ فاهلل يعلم ب�ك قبل أن تعمل، 

وقب�ل أن تقول، وقب�ل أن تتكلم، وقب�ل أن تتصرف، هو 

يعلم ما يدور بخلدك، ما تهم به في نفس�ك، ما توس�وس 
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به وتفكر فيه، ويعتمل فيك في داخل نفس�ك لتفعله قبل 

أن تفعله، فاحسب حساب اهلل في تلك اللحظات.

إذا أن�ت لوحدك، أو أنِت أخت�ي املؤمنة، وأنت تفكر 

وأنت توسوس وفي نفس�ك وفي خيالك تعتمل األفكار 

والوس�اوس والرغبات نحو فعل معي�ن أو تصرف معين 

احس�ب أو احس�بي حس�اب اهلل إنه يعلم، إن�ه يرقب، إنه 

ليس غافًا عنك في تلك اللحظة أو في تلك الحالة.

أيض�ًا في�ام يحمله اإلنس�ان م�ن حقد بغي�ر حق على 

آخري�ن، أو من محب�ة لباطل أو مبطلين، أو فيام يخفيه في 

نفس�ه - أيض�ًا - من إرادة وتوجهات س�يئة، هناك عقائد 

سيئة قد يخفيها االنسان، سوء ظن مثًا قد يخفيه اإلنسان 

ويتشبث به اإلنسان ويعتمد عليه اإلنسان تجاه اآلخرين، 

هناك أعامل نفس�ية، أعامل قلبية مستودعها خفايا النفس، 

وأع�امق القلب، وفي داخل الوجدان واملش�اعر، ال يراها 

الناس وال يدركها الناس.

قد تمر بإنس�ان وقلبك ممتلئ حقدًا عليه، قد تظهر له 
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بشاش�ة الوجه، وتخفي في نفس�ك الحقد الش�ديد عليه، 

وق�د يكون حق�دًا بغير حق وبدون مس�وغ لكن اهلل يعلم 

م�ا في قلبك من الحقد وما قد ينت�ج عن ذلك الحقد من 

تصرفات.

وهك�ذا أش�ياء نفس�ية، أش�ياء قلبي�ة ه�ي مخفية عن 

الن�اس له�ا تأثيره�ا في واقع�ك العملي وف�ي تصرفاتك 

ُم َما 
َ
وف�ي أعاملك وفي أقوال�ك لكن اهلل يعلمه�ا {َوَنْعل

 { َوريِيديِ
ْ
ْهيِ ميِْن َحْبليِ ال َرُب إيِلَ

ْ
ق
َ
ُْن أ يِهيِ َنْفُسُه َونَ تَُوْسويُِس ب

اهلل أقرب إليك حتى من حبل الوريد الذي في عنقك، هو 

قريب منك لدرجة أنه مطلع بش�كل مباش�ر على الخفايا 

في نفسك، وعلى ما توسوس به، وما يدور به التفكير في 

نفس�ك م�ن الداخل، فاحس�ب حس�اب اهلل، وال تظن أنه 

غافل عنك.

وهو دائم ال�سهود والح�سور على كل ما نعمل 

 
َّ

وَن ميِِنِنْن َعَمٍل إيِال
ُ
 َتْعَمل

َ
هو يق�ول جل ش�أنه: {َوال

} على املس�توى   تُفيِيُضوَن فيِيهيِ
ْ
يِذ ْيُكْم ُشِنِنُهوًدا إ

َ
نَّا َعل

ُ
ك
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الفردي، على املس�توى الشخصي اهلل دائم الرقابة عليك، 

دائم الش�هود والحض�ور عليك ولك، وفي�ام تعمل، وفيام 

تفكر، وفيام تتصرف، وكذلك على املس�توى الجامعي ما 

تعمل�ه أنت لوحدك وم�ا تعمله مع اآلخري�ن، وما يعمله 

الجميع اهلل ش�اهد على ذلك، غير غافل وغير غائب، ال، 

ليس غافًا وليس غائبًا.

ِنِنوَن ميِْن َعَمٍل} أيَّ عم�ل مهام كان هذا 
ُ
 َتْعَمل

َ
{َوال

العم�ل: قليًا أو كثي�رًا، كبيرًا أم صغي�رًا، وفي أي ظرف 

وف�ي أي مكان وف�ي أي واقع ولو كان مس�تورًا ولو كان 

داخ�ل غرف مغلقة، ولو كان في قصور، أو في وديان، أو 

في أي مكان أي مكان.

ْيُكِنِنْم ُشِنِنُهوًدا} ف�اهلل حاض�ر عل�ى 
َ
نَِّنِنا َعل

ُ
 ك

َّ
{إيِال

 تُفيِيُضوَن فيِيهيِ 
ْ
يِذ ال�دوام ال يغيب أبدًا، ال يغيب نهائي�ًا {إ

} ال  ْرضيِ
َ ْ
ٍة فيِ األ َوَمِنِنا َيْعُزُب َعْن َربِهَّك ميِْن ميِْثَقِنِناليِ َذرَّ

يغيب عنه أبدًا، وال حتى مثقال الذرة، هو شاهد على كل 

مخلوقات�ه على الدوام، هي واضحة أمامه، في كل جزئية 

منها على املستوى العام، وفي كل الجزئيات والتفاصيل، 
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ش�هوده ش�هوُد دائ�م، وعلم�ه عل�م دائ�ُم، وه�و يراه�ا 

ويس�معها دائاًم، ال ليل وال ظلمة تستر منه، وال جدار وال 

حائ�ط يخفي عنه، وال أي ش�يء، وال هناك قدرات، وال 

يمكن ]تعمل لك تمويه عن الباري سبحانه وتعالى[.

ْرضيِ 
َ ْ
ٍة فيِ األ {َوَما َيْعُزُب َعِنِنْن َربِهَّك ميِْن ميِْثَقاليِ َذرَّ

 فيِ 
َّ

َبَ إيِال
ْ
ك

َ
 أ

َ
يِِنِنَك َوال ْصَغِنِنَر ميِْن َذل

َ
 أ

َ
ِنِنَماءيِ َوال  فيِ السَّ

َ
َوال

كيَِتاٍب ُمبيِنٍي}.

وكله موثق وثابت

أيض�ًا كل�ُه موثق، وعل�م ثابت ليس عل�اًم عارضًا إلى 

س�نة ك�ذا كذا ثم نس�ي، ال، علم ثابت ال يفق�د ال يغيب، 

ال ُينسى أبدًا. 

فأوالً هذا اإلجراء اهلل أحاطك كإنس�ان برقابة مباشرًة 

منُه جل شأنه.

أال نس�تحي ونخج�ل م�ن اهلل وه�و املطل�ع والرقيب 

علينا في كل ما نعمل؟!

وهنا ما أحوجنا كمس�لمين أن نرسخ في أنفسنا أوالً: 



53

الحي�اء من اهلل، الحياء من اهلل. الحظوا يا إخوة والحظن 

يا أخوات مثًا: اإلنس�ان في قيمته املعنوية قد يتحرج من 

الناس بحس�ب اعتب�ارات معين�ة، مثًا: إذا هناك إنس�ان 

مه�م عندك، إنس�ان تحترمه، إنس�ان ُتجل�ه ملقامه، لكامله 

أو لقيمت�ه املعنوية، لُه ش�أن، ل�ُه اعتبار، قد تس�تحي منه، 

ق�د تكون أكثر حرجًا م�ن أن يطلع على بعض تصرفاتك 

قيمت�ك  تفق�دك  الت�ي  ة  امُلِس�فَّ تصرفات�ك  أو  الس�يئة، 

واحترامك واعتبارك.

قد تس�تحي من ذلك الشخص، أو من جهة معينة، أو 

طرف معين ألهميته، وقيمته وكامله، ومدى احترامك لُه، 

كلام كنت تحترمُه أكثر اس�تحييت أن يعرف منك خفاياك 

أو تصرفاتك السيئة أكثر.

أيض�ًا بحس�ب املخاوف، اإلنس�ان قد يخ�اف من أن 

يطلع من يمكن أن يحاس�بُه على ذلك التصرف ألنُه مثًا 

يعل�م أنه إن أطلع عاقبُه، ويقدر على أن يعاقبُه على ذلك 

فقد يكون هذا دافعًا لُه إلى أن ينتبه لتصرفه.
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نح�ن بحس�اب الحي�اء م�ن ربن�ا العظي�م اهلل مل�ك 

الساموات واألرض بكامله وجاله وعظمته، كامله العظيم 

إذا أنت قد تس�تحي من شخصية معينة ألنُه مثًا شخصية 

علمي�ة، باعتب�اره عاملًا كبيرًا، أما ه�ذا فُهو اهلل العليم بكل 

ش�يء، م�ن ال يمك�ن أن تدخ�ل ف�ي أي مقارن�ات ف�ي 

الحدي�ث ع�ن علم�ه املحيط ب�كل ش�يء، أي علم لدى 

اآلخرين ال يس�اوي ش�يئًا، في أي شيء، أو في قدرته، أو 

ف�ي ملكه، في كل ما يعبر ع�ن الكامل والجال والعظمة 

واألهمية واالعتبار املعنوي.

اهلل جل ش�أنه، أال نس�تحي منه! أال نخجل منه! وهو 

املطل�ع والرقيب علينا في كل ما نعمل، وفي كل تصرف، 

وفي كل اللحظات، وفي كل األوقات، وفي كل األماكن.

بحس�اب نعمه ورعايته، هو املنعم علينا في كل النعم 

م�ن لحظة خلقنا، ومن قبل ما يخلقن�ا، نعمه كانت قائمة 

في هذا الوجود الذي هيأه لك قبل أن يأتي بك إليه، أنعم 

عليك حتى قبل الوجود بام هيأ لك في هذا الوجود، وهيأ 

الشيء العظيم، وأنعم النعم العظيمة الكبيرة الشاملة.
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ه�ذا املنع�م الكري�م الرحي�م العظي�م ال�ذي وهب�ك 

الحي�اة، الذي كل النعم منه، كل ما بك من نعمة، وكل ما 

وص�ل إليك في هذا العالم م�ن خير، وكل ما يصل إليك 

في كل لحظة إنام هو منه، ولو حتى وصل عبر آخرين إنام 

َن الليِ}. ميِ
َ
يِْعَمٍة ف يُِكْم ميِْن ن هو منه {َوَما ب

ث�م هو ه�و الذي أن�ت دائاًم كل�ام نابتك ش�دة، وكلام 

طالك ك�رب، وكل�ام تعرضت ألخط�ار، وكلام ضغطت 

علي�ك ضغ�وط ه�ذه الحي�اة ومحنه�ا وأوجاعه�ا ه�و 

وح�ده الذي ت�رى فيه املاذ الذي تلوذ ب�ه، الذي تلتجئ 

ْهيِ  إيِلَ
َ
ُهّ ف ِنِنُكُم الضُهّ يَِذا َمسَّ إلي�ه، الذي تضرع إلي�ه: {ُثمَّ إ

ُروَن}.
َ
ْأ

َ
ت

َن الليِ} كل ما أنت متقلب  ميِ
َ
يِْعَمٍة ف يُِكْم ميِْن ن {َوَما ب

به في هذه الحياة من نعم، من واقعك الش�خصي إلى كل 

م�ا في هذا الوجود حتى من الش�مس، وحتى من النجوم 

والقم�ر، وحت�ى من خي�رات األرض، مام في الس�اموات 

وم�ام ف�ي األرض، وحتى ما تنعم به ش�خصيًا، كل الخير 

الواصل في هذا العالم إليك، وما في جس�دك من س�مع 
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يُِكْم ميِْن  وبص�ر ونع�م، كل ه�ذا الخير ه�و منه {َوَمِنِنا ب

َن الليِ}. ميِ
َ
يِْعَمٍة ف ن

ثم كذلك عند املحن، عند اآلالم، عند األوجاع، عند 

التحدي�ات، عند األخط�ار، عند الهموم، إل�ى من تلجأ؟ 

إلي�ه: ي�ا اهلل، إذا أنت مرضت وأحسس�ت باألوجاع التي 

ته�دد حياتك تضرع إلي�ه، إذا ضغطك الفق�ر والعناء في 

هذه الحياة تضرع إليه، إذا انتابتك املخاوف والتهديدات 

تض�رع إليه، تلجأ إليه، ملاذا تس�يء إليه؟ ملاذا ال تس�تحي 

منه؟ ملاذا تتجرأ على معصيته، أو التجاهل له؟ 

ق�د تفك�ر باآلخري�ن، ق�د تحس�ب لآلخري�ن أل�ف 

حس�اب، وتحرص عل�ى أال يطلعوا منك عل�ى كثير من 

التصرف�ات، ومن هم؟! من هم هؤالء الذين أنت تتحرج 

وتنتبه وكيف ال يعرفون بام عملت أو تصرفت أو أخطأت 

أو تج�اوزت، تبال�غ في التح�رج منهم وف�ي التخفي فيام 

ق�د تتج�اوز به أو تس�يء به عنه�م ومنهم، ثم ال تحس�ب 

حساب اهلل! ثم تستهتر باهلل! ثم ال تبالي باهلل! وأنت ذلك 
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املخلوق السخيف الذي بالى باآلخرين، وحسب حساب 

اآلخري�ن، إال اهلل ل�م تحس�ب حس�ابه! م�ا أس�وأك، م�ا 

أحقرك، ما أكثر تنكرك لنعمه، لكامله، لعظمته، لرعايته.

وس�تأتي إذا انتابت�ك األوج�اع، وكأنك لم تس�ئ إليه 

أبدًا، حتى بدون استذكار ملا قد أسأت به في املاضي إليه، 

تأتي وكأنك ذلك الذي لم يسئ قط، فتقول: يا اهلل اعمل 

ل�ي كذا، وافعل لي كذا، يا اهلل اش�فني، ي�ا اهلل ارزقني، يا 

، يا اهلل اعطني. اهلل أعني، يا اهلل ادفع عني، يا اهلل منَّ عليَّ

وق�د تزع�ل، ق�د تغضب، ق�د تس�تاء ألنه ل�م يعجل 

ل�ك باالس�تجابة، وكأن�ك ذلك ال�ذي لم يس�ئ قط إلى 

اهلل، ولي�س كأن�ك ذلك قلي�ل الحياء، كثي�ر التجاهل هلل، 

كثي�ر الغفلة ع�ن اهلل، كثير الامباالة أو ت�كاد تكون دائم 

الامباالة بحق اهلل سبحانه وتعالى فتحسب حساب اهلل.

الذي يفر�سه علينا اإيماننا اأن نح�سب ح�ساب اهلل

ه�ذا ال�ذي يفرضه علين�ا إيامننا أن نحس�ب حس�ابه، 

حساب الحياء منه، الحياء منه في كامله وعظمته وجاله، 
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والحياء منه كمنعم كريم، كل الخير وصل إلينا منه، وكل 

ما بنا من نعم�ة فمنه، وإليه نلجأ، وإليه نعود، وإليه نضرع 

عند كل النوائب والش�دائد، وعند كل الكروب واملحن، 

وفي كل االحتياجات، احتياجاتك منه.

واحسب حس�اب هذه املس�ألة، كل احتياجاتك منه، 

حيات�ك بي�ده، موتك بي�ده، رزقك بي�ده، مصي�رك إليه، 

ه�و الذي يكت�ب لك، ويقدر ل�ك ما ش�اء وأراد في هذه 

الحي�اة، أنت تتقلب ف�ي هذا الوجود ف�ي قبضته وتحت 

س�يطرته وتحت س�لطانه، ملاذا ال تحسب هذا الحساب؟ 

كي�ف تغف�ل عن هذه املس�ألة م�ع كل ما لها م�ن األهمية 

واالعتبار؟.

وم��ع رقابته المبا�س��رة عليك هن��اك رقابة من 
المالئكة

ثم مع ذلك، مع رقابته املباشرة والدائمة التي تنفذ إلى 

واقع�ك بكله وإلى خفايا نفس�ك، وإل�ى داخل صدرك، 

َأْرفق إجراءات كثيرة رقابية، رقابة مائكته أيضًا.
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وهذه من األشياء التي ينساها الكثير من الناس نسيانًا 

تامًا، ويغفلون عنها غفلة عجيبة، ما من إنسان منا في هذه 

الحياة إال وقد أوكل اهلل جل شأنه به مائكة من مائكته، 

يبق�ون مع�ه عل�ى ال�دوام، ويراقب�ون كل تصرفات�ه على 

الدوام، ليكونوا أيضًا هم ش�هودًا عليه، وليوثقوا )عملية 

توثيقي�ة( لكل تصرفات�ه، لكل أعامله، ل�كل أقواله، كلها 

موثقة، إجراءات توثيقية.

كل إنسان منا محاط، ليس فقط ذلك الذي يظهر أمام 

امليكرفون�ات، ليقيم مثًا مؤتمرًا صحفي�ًا، فالكل يِوثق، 

هناك عدد كبير من الكاميرات التي تصوره وامليكرفونات 

التي تنقل صوته ليوثقوا موقفه الذي سيعلنه أمام العالم، 

ال، كل إنس�ان هو في مؤتمر صحف�ي منعقد على طول، 

طول حياته، منذ بداية التكليف واملسؤولية.

من�ذ أن تدخل مرحل�ة التكليف، أصبح�ت في حالة 

رص�د دائ�م، أحاطك اهلل بمائكة موكلي�ن بك، مهمتهم 

الدائم�ة ط�ول وج�ودك، وما دمت ف�ي موقع املس�ؤولية 

توثيق كل تصرفاتك وأعاملك.
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َيانيِ َعنيِ  قِهّ
َ
ُمَتل

ْ
قَّ ال

َ
 َيَتل

ْ
يِذ يقول اهلل سبحانه وتعالى: {إ

عيِيٌد} أن�ا اآلن أتحدث معكم، 
َ
ِنِنَماليِ ق َميِنييِ َوَعنيِ الشِهّ الْ

عن يميني وعن شاملي ملكان موكان بي، كل منهام حتى 

ف�ي هذه اللحظة ي�ؤدي دوره في توثيق م�ا أقول، كل منا 

أي�ن ما كان في أي مكان، وفي أي لحظة، وفي أي ظرف 

ه�و، عن اليمين وعن الش�امل قعيد، مازم على طول، ال 

يفارق�ك نهائيًا، وال يغيب عنك لحظة، ومهمته هي هذه: 

فيُِظ ميِْن 
ْ
مهم�ة التوثيق الدقي�ق والرصد الش�ديد، {َما يَل

ْوٍل}، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة 
َ
ق

يْهيِ َرقيِيٌب َعتيِيٌد}. َ  لَ
َّ

ْوٍل إيِال
َ
فيُِظ ميِْن ق

ْ
{َما يَل

هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق 

ب�ه، لي�س هناك غفل�ة عنك، يمك�ن غفلوا عن�ك يومًا من 

األي�ام، أو لحظ�ة من اللحظات أو أم�ام كلمة أو جملة من 

ال�كام قلتها فلم ينتبهوا له�ا بخصوص تلك الكلمة، وال 

يحتاجون منك إلى أن تعيد الكلمة أو أن يستفس�روا منك 

)ها يا أخي لم ننتبه، عفوًا، ما هي الكلمة التي كنت قلتها؟ 

أع�د من فضل�ك الجملة لنس�جلها؟( ال، ال يفوت ش�يء 
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يِْنِنهيِ َرقيِيٌب َعتيِيٌد} أنت  َ  لَ
َّ

ْوٍل إيِال
َ
فيِِنِنُظ ميِْن ق

ْ
أب�دًا {َما يَل

مرصود لهذه الدرجة، وأنت محاط بهذه الرقابة الش�ديدة 

واملستمرة التي ال تنفك عنك، على طول، على طول.

ِنِننَي   َافيِظيِ
َ

ْيُكِنِنْم ل
َ
يِنَّ َعل يق�ول اهلل ج�ل ش�أنه: {َوإ

وَن } عليكم حافظين، 
ُ
ُموَن َما َتْفَعل

َ
يِبيِنَي  َيْعل كيَِراًما َكت

حفظ�ة، يحفظونك�م ويحفظ�ون م�ا تعملون�ه، يوثقون�ه 

عليكم، عملية توثيقية، وليس فقط استذكارًا يستذكرونه، 

ف�ام حفظوه ُحفظ وما غفلوا عنه ُنس�ي، ال، عملية توثيقية 

يقومون بها، كاتبين، وكرامًا، ال يمكن أن يزايدوا عليك، 

ال أن ينقص�وا من عملك الصالح ش�يئًا وال أن يزيدوا في 

عملك السيئ شيئا، ال، بل يتعاملون بكل مسؤولية.

ولي�س عنده�م أي اعتب�ارات يمكن أن تؤث�ر عليهم 

تأثيرًا س�يئًا في عملهم، عمل بكل أمانة وبكل مسؤولية، 

وب�كل اهت�امم، وال يمك�ن أن يغفل�وا ألي اعتب�ار م�ن 

االعتب�ارات، مث�ًا: أكل وجبة دس�مة وغف�ل ورقد، فلم 

يع�رف م�اذا عملت، ال، وال ش�غله النوم عن�ك، وال أي 

اعتبار من االعتبارات األخرى.
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كل منهام ي�ؤدي الفترة التي عليه أن يؤديها بكل يقظة 

وَن}، 
ُ
ُمِنِنوَن َمِنِنا َتْفَعل

َ
وب�كل انتب�اه وب�كل إدراك {َيْعل

يعلمون ما تفعلون، ال يغيب عنهم شيء، وال يغفلون عن 

شيء فيؤدون مهمتهم على أتم ما يكون.

وتوثيقًا تامًا ش�امًا محيط�ًا  كامًا لم ينقص منه قول 

واح�د، وال تصرف واحد، إحاطة، تجميع، يجمعون كل 

عملك، كل تصرفاتك، كل أقوالك، كلها تجمع.

وي�وم القيامة يق�ول اهلل: {وََجِنِناَءْت ُكُهّ َنْفٍس َمَعَها 

يٌِق َوَشهيِيٌد} شهادة أيضًا، يؤدون شهادتهم عليك. َسائ
وتأتي هذه الرقابة، وهذا الرصد من اهلل ومن مائكته، 

رقابة ش�املة، على املس�توى الش�خصي، على املس�توى 

الجامعي، على مستوى ما تعمل، وعلى مستوى ما تقول. 

حتى المناجاة ال�سرية كلها تحت الرقابة اللهية

مام ذكره اهلل س�بحانه وتعالى عن رقابته هو جل ش�أنه 

ِنِنَماَواتيِ  ُم َما فيِ السَّ
َ
نَّ الَل َيْعل

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
قال جل ش�أنه: {أ

} عل�م ش�امل، علم محي�ط، كل  ما في  ْرضيِ
َ ْ
َوَمِنِنا فيِ األ
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األرض، وكل م�ا يح�دث عل�ى األرض، وكل ما يجري 

على األرض، تحت علمه، وضمن علمه، أحاط به علاًم.

َْوى  كذلك ما في الساموات بكلها {َما يَُكوُن ميِْن نَ

يُِعُهْم} الجلسات واالجتامعات، كلها هو   ُهَو َراب
َّ

ٍة إيِال
َ
ث

َ
ل

َ
ث

حاضر فيها، والكثير ال يحس�بون حسابه، يطمئنون أنهم 

أصبح�وا لوحده�م؛ فيتحدث�ون ب�ام يرغب�ون بالحدي�ث 

ب�ه، وأنهم إما في مجل�س مغلق أو في م�كان منعزل، أو 

ف�ي ظروف خ�ارج إط�ار الرقابة م�ن اآلخري�ن واملعرفة 

م�ن اآلخري�ن، أو اللق�اءات االلكترونية في ه�ذا الزمن 

عب�ر مواق�ع التواصل االجتامع�ي، التراس�ل بالجواالت 

والتناجي بها، أو أي وس�يلة من الوسائل املتاحة للبشرية 

من وس�ائل املناجاة والتواصل السري والتخابر الذي هو 

خارج إطار اآلخرين وإدراك اآلخرين.

هناك من هو حاضر في هذه املسألة بكلها، سواء أنتم 

في جلس�ة مغلفة: في داخل غرفة، في داخل مجلس، أو 

من خال مواقع التواصل االجتامعي، جلس�ة الكترونية، 

جلسة في مواقع التواصل االجتامعي، أو في الجواالت، 
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والرس�ائل، أو أي وسيلة، أو )الواتس آب( أو أي وسيلة 

من الوس�ائل هناك من هو شاهد على هذا بكله، احسبوا 

َْوى  حس�ابه، حاض�ر في كل ذل�ك، {َما يَُكِنِنوُن ميِْن نَ

 
َ

 ُهَو َساديُِسِنِنُهْم َوال
َّ

َْسِنِنٍة إيِال  خَ
َ

يُِعُهْم َوال  ُهَو َراب
َّ

ٍة إيِال
َ
ث

َ
ل

َ
ث

يَِك} أنتم اثنان، أو رجل وامرأة، شاب وشابة،   ميِْن َذل
َ

ْدن
َ
أ

أو ش�ابان، أو امرأتان أو أيًا كان، أدنى من ذلك أو أكثر أو 

ْيَن َما َكنُوا}، 
َ
 ُهَو َمَعُهْم أ

َّ
عدد أكبر، ب�أي عدد كان {إيِال

أين ما كانوا، في أي مدينة، في أي قرية، في أي بلد، ومن 

أي مكان إلى أي مكان.

لي�س املعن�ى أن�ك إذا قم�ت بالتواص�ل عبر وس�ائل 

التواص�ل االجتامعي إلى م�كان بعيد هو أدركك لكن لم 

ي�درك الذي هناك، ال، يعلم بالجميع، وأين ما كانوا وفي 

أي ظرف كانوا.

وال تنته�ي املس�ألة عند ه�ذا االعتبار، َعِلم وَحَس�ب 

ووثَّق، وأثب�ت عليكم ذلك بش�هوده ومائكته والتوثيق 

 { َياَمةيِ قيِ
ْ
وا يَْوَم ال

ُ
ل يَِما َعميِ وانتهت املسألة، ال، {ُثمَّ يُنَبِهُّئُهْم ب

هنا الخطورة في املس�ألة، أن كل هذه اإلجراءات الرقابية 
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ب�دءًا من الرقابة املباش�رة هلل س�بحانه وتعال�ى التي تصل 

إل�ى ما توس�وس ب�ه نفس�ك، وتختزنه في ص�درك، وفي 

أع�امق قلب�ك ومش�اعرك، إل�ى مائكته الذي�ن يرقبونك 

ويرصدون�ك على الدوام، وُخصصوا لذلك، كل إنس�ان 

معه مائك�ة مخصصين معه، إلى العملي�ة التوثيقية التي 

توثق بها كل تصرفاتك.

وه�ذه إجراءات مؤكدة، كاتبي�ن، يؤكدها تأكيدًا، كل 

هذه اإلجراءات ملاذا؟ ألنك يوم القيامة س�تأتي وستبعث 

من جديد، ثم ستس�أل وتحاس�ب على كل ما قد أحصي 

علي�ك، جمع�وا ل�ك كل ه�ذا، جمع�وا ل�ك كل تل�ك 

التصرف�ات كل تلك األعامل، كل تل�ك األقوال، ُوثِّقت، 

ُجهز لك ملف كامل.

ي�وم القيامة س�تأتي إلى مقام الحس�اب ستحاس�ب، 

ثم يتح�دد مصيرك على ضوء ذلك وس�تجازى بناء على 

يَِما  ذلك، فاحس�ب حساب نفسك من اآلن {ُثمَّ يُنَبِهُّئُهْم ب

ٍء َعليِيٌم}. يُِكلِهّ َشْ َياَمةيِ إيِنَّ الَل ب قيِ
ْ
وا يَْوَم ال

ُ
ل َعميِ
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العملية التوثيقية كيف �ستعر�ض يوم  القيامة؟

نأت�ي إل�ى العملي�ة التوثيقية ه�ذه، العملي�ة التوثيقية 

هذه كل إنس�ان يجهز له ملف س�واء عبرنا عنه كتابًا، مثل 

ُحُف  يَِذا الصُهّ م�ا في آي�ات أخرى كثي�رة، أو صحيف�ة {َوإ

ْت}، ه�ذا الكتاب وه�ذا امللف بالتأكي�د أنه وثقت  َ نُشيِ
فيه كل أعاملك وتصرفاتك، وبش�كل دقيق وتام، وعملية 

توثيقية قد تكون أش�به ما تكون بعملية الفيديو، الصوت 

والصورة.

هن�اك م�ن اآليات م�ا ي�دل على ذل�ك، اهلل س�بحانه 

َسِنِنانيِ 
ْ
ن يِ

ْ
يِل يَْس ل

َ
ْن ل

َ
وتعال�ى قال ف�ي س�ورة النج�م: {وَأ

ََزاَء   يَُرى ُثمَّ ُيَْزاهُ الْ
َ

نَّ َسِنِنْعَيُه َسِنِنْوف
َ
 َما َسِنِنَع  وَأ

َّ
إيِال

ْوف} سوف يرى.
َ ْ
األ

يعن�ي ي�وم القيام�ة ال تحت�اج املس�ألة إلى أن�ك تقرأ 

العب�ارات: )وفع�ل ي�وم ك�ذا ك�ذا، وتصرف ك�ذا، وفي 

لحظة كذا اتجه إلى كذا...( مجبر طويل عريض، قد ترى 

نفس�ك بالصوت والصورة، تش�اهد نفس�ك وأنت تعمل 
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ذلك العمل املخزي الذي حرصت على أن يكون في جو 

مكتوم ومستور.

وقد تفضح بذلك أمام املأل وأمام الناس، أمام مش�هد 

البشرية بكلها، من أنبياء ومرسلين وصديقين وصالحين 

وطالحي�ن ومؤمني�ن وكافري�ن، وأمام الجمي�ع، ما الذي 

عملت، وتخزى على نفسك.

كيفية ت�سليم الكتب يوم القيامة

يأت�ي اإلنس�ان ي�وم القيام�ة وم�ن أهم محط�ات يوم 

القيامة، ومش�اهد ي�وم القيامة هي اللحظة التي سيس�تلم 

اإلنس�ان فيها ملفه )كتابه( الذي وثقت فيه جميع أعامله، 

قال اهلل س�بحانه وتعالى في كتابه الكريم عن يوم القيامة: 

َْف ميِْنُكِنِنْم َخافيَِيٌة}، فام من   تَ
َ

{يَْوَمئيِِنِنٍذ ُتْعَرُضوَن ال
أحد يس�تطيع أن يختفي، مع كث�رة الجمع، وال يمكن أن 

َ كيَِتابَُه  وتيِ
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
أ
َ
يخفي شيئًا - أيضًا - مام قد عمل {ف

َرُءوا كيَِتابيَِيْه}.
ْ
ينيِهيِ َفَيُقوُل َهاُؤُم اق بيَِيميِ

عن�د عملية توزيع الكت�ب والصحف وامللفات هذه، 
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اإلنسان ]كعامة[ إما أن يتناول هذا الكتاب وُيعطى هذا 

الكت�اب بيمينه، يعطيه املائكة: تفضل اس�تلمه بيمينك، 

ويمد يمينه ليستلم هذا امللف، وإما أن ُيعطى هذا الكتاب 

بشامله ومن وراء ظهره أيضًا.

إم�ا أن يأت�ي م�ن يتولى ه�ذه املهم�ة ي�وم القيامة من 

مائك�ة اهلل ليعطيك كتابك وصحيفة عملك من أمامك، 

يأت�ي إلي�ك ويقب�ل إليك من أمام�ك، فيعطي�ك وتتناول 

باليمي�ن، وإما أن يأتي إليك من خلفك، من وراء ظهرك، 

وعلى أن تتناوله بيدك الشامل.

عامة أن يعطى اإلنسان كتابه بيمينه عامة إيجابية، 

جعلها اهلل عام�ة إيجابية، عامة الُيمن، عامة الخير، 

عام�ة الفوز، عامة البركة، وأن يأتيك هذا املوكل من 

املائك�ة م�ن أمام�ك؛ ألن لك م�ن العمل ما يش�رفك 

تلق�ى اهلل أبي�ض الوجه، وعن�دك من األعامل املش�رفة 

واملقبول�ة والصالح�ة: { َفَيُقوُل َه�اُؤُم اْق�َرُءوا ِكَتابَِيْه} 

تبتهج وترتاح.
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لق�د تضمن ه�ذا امللف األع�امل الصالح�ة، األعامل 

املش�رفة، األع�امل الت�ي ابتهج�ت به�ا، أدرك�ت قيمتها، 

رأيت ثمرتها، وأعامل ليس فيها ما يخزيك ويش�ينك، ال، 

فابتهجت وارتحت وس�عدت واستبش�رت، وذهبت إلى 

اآلخرين في س�احة الحش�ر، من الزم�اء من األصحاب 

َرُءوا كيَِتابيَِيْه} هاؤم تساوي عبارة: 
ْ
من الناس: {َهاُؤُم اق

هالكم، تفضلوا، ش�وفوا كتابي، اطلع�وا عليه، ما فيه من 

أع�امل صالح�ة تبيض وجهي، أنا الي�وم مبتهج بكل تلك 

األعامل التي عملتها وفعلتها وقلتها وتصرفت بها.

وه�ذا كل�ه مل�اذا؟ كي�ف توفق�ُت له�ذه األع�امل؟ 

كي�ف كان كتابي يحوي هذه األعامل الش�ريفة العظيمة 

َسِنِنابيَِيْه} ألني  ٍق حيِ
َ

 ُمِنِنل
ِهّ

ن
َ
 َظَنْنِنِنُت أ

ِهّ
املش�رفة؟ {إيِن

في الدنيا حس�بت حس�اب أنني سأحاس�ب على كل ما 

عمل�ت، وألني حس�بت هذا الحس�اب كنت مس�ؤوالً 

في تصرفاتي، ومنتبهًا فحرصت على أن أعمل األعامل 

الصالح�ة واملس�ؤولة، وأن أت�وب وأني�ب وأقل�ع ع�ن 

األعامل السيئة.
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ُطوُفَها 
ُ
َِنِنٍة  ق َيٍة  فيِ َجنٍَّة َعليِ يَشِنِنٍة َراضيِ {َفُهِنِنَو فيِ عيِ

ُبوا  وا َواْشَ
ُ
َدانيَِيٌة}، فاز وكان مصيره ومآبه هذا املآب {ُك
َةيِ )24(}. َاليِ

ْ
يَّاميِ ال

َ ْ
ْفُتْم فيِ األ

َ
ْسل

َ
يَِما أ َهنيِيًئا ب

يِ} ومن وراء ظهره في  َماليِ يِشيِ َ كيَِتابَُه ب وتيِ
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
{وَأ

يِ}. َ كيَِتابَُه َوَراَء َظْهريِه وتيِ
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
آية أخرى كذلك، {وَأ

ه�ذا كيف س�يكون موقفه؟ اس�تاء، ش�اف كثي�رًا من 

األعامل واملواقف الس�يئة، والحامقات والتصرفات الغبية 

والامس�ؤولة، واملدنِس�ة الت�ي انج�ر إليها بهوى نفس�ه، 

وطمع نفس�ه، ورغبات نفس�ه، وش�هوات نفسه، وغضبه 

وطيشه وتعامله الامسؤول.

 كيف س�يقول؟ كيف سيتصرف؟ س�يصيح، سيقول: 

َْتَها  َسابيَِيْه  يَا لَ ْدريِ َما حيِ
َ
ْم أ

َ
وَت كيَِتابيَِيْه  َول

ُ
ْم أ

َ
ْتَ�يِ ل {يَا لَ

َيَة}، يصيح، يندم، يشعر بالهاك،. قال في  َقاضيِ
ْ
َكنَتيِ ال

 يَْدُعو ُثُبِنِنوًرا}، يصيح واهاكاه، 
َ

َسِنِنْوف
َ
آية أخرى: {ف

الي�وم هاكي، اليوم ورطتي، أعامل س�يئة، ليتني لم أطلع 

عليها، ليتني لم اقرأها ولم أدر بها ولم أعرف بها.
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وأش�ياء كثيرة قد نس�ي الكثير منها؛ ألنه كان مستهترًا 

وال مبالي�ًا، وال يهت�م  بأعامل�ه وتصرفاته، ينس�ى الكثير، 

ويغفل عن الكثير، وال ينتبه للكثير وال يس�ائل نفس�ه في 

الدنيا ويحاسب نفس�ه ليخلص نفسه هنا، ليخلص نفسه 

كيَِتاُب 
ْ
َع ال فيتوب وينيب ويقلع، ال، وّرط نفس�ه، {َوُوضيِ

وَن يَا 
ُ
ِنِنا فيِيِنِنهيِ َويَُقول ُمْجريِميِنَي ُمْشِنِنفيِقيِنَي ميِمَّ

ْ
َفِنِنَ�َى ال

بيَِ�ةً 
َ
 ك

َ
 ُيَغاديُِر َصغيَِ�ةً َوال

َ
كيَِتابيِ ال

ْ
َتَنِنِنا َماليِ َهَذا ال

َ
َوْيل

ْحَصاَها}.
َ
 أ

َّ
إيِال

يصيح�ون م�ن ه�ذه املس�ألة، يصيح�ون م�ن الدق�ة 

العجيب�ة واإلحاط�ة الكامل�ة بكل م�ا قد عمل�وا، يصيح 

اإلنس�ان، حت�ى أش�ياء - يس�تغرب - كان يته�اون به�ا، 

كان ال يحس�ب حس�ابها، كان يعتبرها أشياء عادية، أو ال 

يبالي باآلخرين، جريء بها يعملها بكل جرأة وإذا بها قد 

حسبت وسيحاسب عليها ويجازى عليها، 

 
َ

 ُيَغاديُِر َصغيَِ�ةً َوال
َ

كيَِتابيِ ال
ْ
َتَنا َماليِ َهَذا ال

َ
{يَا َوْيل

ٍة َخْ�ًا  ْحَصاَها}، {َفَمْن َيْعَمِنِنْل ميِْثَقاَل َذرَّ
َ
 أ

َّ
 إيِال

بيِِنِنَ�ةً
َ
ك

ا يَرَهُ}، مسألة مهمة. ٍة َشًّ يَرَهُ  َوَمْن َيْعَمْل ميِْثَقاَل َذرَّ
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هناك اأي�سًا عمليات توثيقية اأخرى

م�ع هذه العملي�ة التوثيقي�ة، مع ش�هادة املائكة، مع 

ش�هادة الش�هود من البش�ر، هن�اك عملية توثيقي�ة عجيبة 

أخرى، اإلنس�ان: أعضاؤه، جوارحه ستش�هد عليه، كأن 

اهلل ِضم�ن خلقها جع�ل فيها عملي�ة توثيقي�ة، جعل فيها 

ق�درة توثيقية، آلية معين�ة للتوثيق، فأنت في الوقت الذي 

تعمل م�ا تعمل، يتوثق من حين ما تعم�ل، مثًا: بصرك، 

أال نش�وف اليوم الكامي�رات، الكاميرات يمكن أن تنظر 

منه�ا فترى في الوق�ت الذي هي فيه آل�ة رؤية، يمكن أن 

تعم�ل فيه�ا تس�جيل، أن تجعلها ف�ي حالة تس�جيل، قد 

تك�ون أبصارنا هذه في الوقت ال�ذي نرى بها هناك أيضًا 

عملية تس�جيل ملا ن�راه، عملية تس�جيل لرؤيتنا، إلدراكنا 

ملا نراه وندركه وما ننظر فيه، س�معنا كذلك، عملية س�مع 

وعملي�ة تس�جيل، بقي�ة جوارحن�ا وأعضائنا فيه�ا عملية 

توثيق.

اهلل ج�ل ش�أنه بع�د الحس�اب عب�ر الصح�ف وعب�ر 
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املائك�ة وعبر الش�هود من البش�ر يبقى اإلنس�ان يجادل 

ألن املس�ألة خطي�رة ج�دًا أمامه جهن�م، أمامه الخس�ارة 

األبدي�ة والرهيبة والعذاب الش�ديد وخائف جدا، خوف 

ميِنَي}  ريِ َكظيِ ََناجيِ ى الْ َ ِنِنوُب لَ
ُ
ُقل

ْ
يِذيِ ال ورعب ش�ديد، {إ

من ش�دة خوفهم تطلع قلوبهم إلى الحناجر، يصل قلبك 

حنجرت�ك م�ن ش�دة الخ�وف، إذا اإلنس�ان غي�ر موف�ق 

والعي�اذ ب�اهلل، فيبقى يج�ادل ويتش�بث بجدال�ه وإنكاره 

وجح�وده ومكابرت�ه حت�ى مرحل�ة معينة تب�دأ أعضاؤك 

بالش�هادة عليك، فتش�هد أنت على نفس�ك، فا يمكنك 

حينها املكابرة وال الجدال.

ْم}، أن�ت مع ذلك الجدال  َواهيِهيِ
ْ
ف
َ
 أ

َ
ْتيُِم َع َِنِنْوَم نَ

ْ
{ال

والهذرف�ة واملناك�رة، {يِنِنوم تأيت ك نفِنِنس تادل عن 

نفسِنِنها}، بعدها يخت�م على فم�ك وتمنع م�ن الكام، 
وال تس�تطيع النطق، اسكت اس�مع، هناك شهود عليك، 

ُمَنا 
ِهّ
ْم َوتَُكل َواهيِهيِ

ْ
ف
َ
 أ

َ
ْتيُِم َع َْوَم نَ َمن؟ َمن هذه املرة؟ {الْ

ْم}، تبدأ يداك بالتكلم وتؤدي ش�هادتها عليك، قد  يهيِ يْديِ
َ
أ

تق�ول أن�ا ما عملت كذا، ول�م أفعل ك�ذا، وواهلل لم أملس 
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ك�ذا، ولم أقرب ك�ذا ولم أفعل كذا، فتش�هد عليك يداك 

بام عمل�ت بهام وتصرفت بهام من تصرف وأصابعك، من 

كل م�ا حصل من تصرفات عبر هذه الجوارح، {َوتَْشَهُد 

ُهْم} ثم الرجان تش�هدان كل منهام تؤدي شهادتها 
ُ
رُْجل

َ
أ

ُبوَن}. يَِما َكنُوا يَْكسيِ ُهْم ب
ُ
رُْجل

َ
بام عملت بهام، {َوتَْشَهُد أ

ْعَداُء الليِ 
َ
يقول اهلل س�بحانه وتعالى: {َويَْوَم ُيَْشُ أ

َد  يَِذا َما َجاُءوَها َشِنِنهيِ  إ
 الَِّنِناريِ َفُهِنِنْم يُوَزُعوَن  َحِنِن�َّ

َ
إيِل

وُدُهْم}، حتى الجلد 
ُ
بَْصاُرُهِنِنْم وَُجل

َ
ْم َسِنِنْمُعُهْم وَأ ْيهيِ

َ
َعل

 

وَن}، ويندهش اإلنس�ان، يندهش باتت 
ُ
يَِما َكنُوا َيْعَمل {ب

جوارحه تش�هد عليه، ورأى األدلة والش�واهد من نفس�ه 

عل�ى نفس�ه وم�ن جس�ده عل�ى نفس�ه وم�ن جوارحه بام 

عملت، يحتار، يندهش، يصاب بالذهول، يستغرب، بل 

وديِهيِْم}، قالوا 
ُ
ُل ِنِنوا ليِ

ُ
ال

َ
يدخل في خصام مع نفس�ه، {َوق

 لجلوده�م، يتخاصم مع جلده، تصل إل�ى هذه الدرجة، 

ْيَنا}، كيف يا جلدي تشهد علي؟! 
َ
ْدُتْم َعل يَِم َشهيِ {ل

ْيَنِنِنا} يجيبك 
َ
ْدُتْم َعل يَِم َشِنِنهيِ وديِهيِِنِنْم ل

ُ
ُل ِنِنوا ليِ

ُ
ال

َ
{َوق

جلدك، تجيبهم جلودهم، َقاُلوا، الجلود نطقت وأجابت 
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يِي 
َّ

ْنَطَقَنا الُل ال
َ
ِنِنوا أ

ُ
ال

َ
وردت عليه�م وخاصمته�م: {ق

ٍء}. ْنَطَق ُكَّ َشْ
َ
أ

وال�ذي يمنح كل ش�يء: القدرة على النط�ق، فينطق 

ْنَطَقَنا الُل 
َ
ِنِنوا أ

ُ
ال

َ
حي�ن منح�ه القدرة عل�ى أن ينط�ق {ق

ٍة} هو  َل َمرَّ وَّ
َ
َقُكِنِنْم أ

َ
ٍء َوُهِنِنَو َخل ْنَطِنِنَق ُكَّ َشْ

َ
يِي أ

َّ
ال

ال�ذي خلقك�م وأنطقك�م، أنَطَقن�ا نفس الش�يء، مثل ما 

منحك�م القدرة عل�ى النطق، منحنا كجل�ود القدرة على 

ْهيِ تُرَْجُعوَن}. يِلَ ٍة َوإ َل َمرَّ وَّ
َ
َقُكْم أ

َ
النطق {َوُهَو َخل

أم�ور م�ا كان اإلنس�ان يحس�ب حس�ابها، ال يحس�ب 

حس�اب أن يشهد عليه س�معه وال أن يشهد عليه بصره، وال 

أن يشهد عليه جلده ويخاصمه جلده ويثبت عليه اإلدانات، 

جل�ده ما كان يحس�ب حس�اب ه�ذه األمور؛ ألن�ه لم يكن 

يحسب حساب ما هو أهم منها، والذي هو رقابة اهلل. 

ْيُكِنِنْم 
َ
َعل يَْشِنِنَهَد  ْن 

َ
أ وَن  ُ تَْسِنِنتَ�يِ ْنُتِنِنْم 

ُ
ك {َوَمِنِنا 

َسِنِنْمُعُكْم} ما كنت تستتر من س�معك ال يشهد عليك، 
 

َ
َوال بَْصاُرُكِنِنْم 

َ
أ  

َ
{َوال وأي�ن ستس�تتر م�ن س�معك؟ 

وُدُكِنِنْم}، ما كنت تس�تتر من جل�دك، وتتركه هناك 
ُ
ُجل
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وتختفي عنه هناك لتفعل ما تريد أن تفعل، وهل سيمكن 

ذلك؟! لكن هناك ما هو أقرب من ذلك وأش�د رقابة من 

ا  ثيِ�ًا ميِمَّ
َ
ِنِنُم ك

َ
 َيْعل

َ
نَّ الَل ال

َ
ِنِنْن َظَننُْتِنِنْم أ كيِ

َ
ذل�ك: {َول

وَن}.
ُ
َتْعَمل

ه�ذه اآلف�ة، الغفل�ة ع�ن رقاب�ة اهلل، الامب�االة باهلل، 

يِي 
َّ

ال َظنُهُّكِنِنُم  {َوَذليُِكِنِنْم  النس�يان هلل،  التجاه�ل هلل، 

ْرَداُكِنِنْم}، أهلكك�م: وصلتم إلى 
َ
يَِربِهُّكِنِنْم أ َظَننُْتِنِنْم ب

اله�اك في الحياة ل�م تكون�وا مبالين بل مس�تهترين، ما 

رغ�ب ب�ه وعنده ق�درة أن يعمل�ه عمله، ما رغ�ب به من 

تص�رف وامتلك القدرة عليه فعله، ال يبالي، ال يس�تحي، 

ال يحسب حساب اهلل.

وإذا حس�ب حس�ابات معينة، حاول أن يتداركها هي 

وأن يعمل احتياطاته تجاهها ويكتفي بذلك ثم ال يحسب 

يِيَن}  َاسيِ
ْ

ْصَبْحُتْم ميِِنِنَن ال
َ
أ
َ
ْرَداُكِنِنْم ف

َ
حس�اب اهلل، {أ

وا} وصل�وا إلى جهنم  ُ ِنِنإيِْن يَْصبيِ
َ
الخس�ران الرهي�ب {ف

ليحترقوا في نار اهلل أبد األبد.
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لو كانت املسألة أنك ستدخل في فرن، فرن - فقط - 

إلنضاج الخبز لكانت كارثة، أما جهنم بكلها فام بالك؟! 

ُهْم} ما 
َ
الَّاُر َمْثًوى ل

َ
وا} تريد أن تصب�ر {ف ُ ِنِنإيِْن يَْصبيِ

َ
{ف

هن�اك من قدرة عل�ى الصبر، عذاب ش�ديد ال قدرة على 

الصب�ر عليه، وال ينفعك الصب�ر فيه، وال الصراخ كذلك، 

العذاب واأللم الدائم.

فر�ستنا هي اليوم للنجاة من عذاب اهلل

ُمْعَتبيِنَي} إذا حاولوا 
ْ
يِْن يَْسِنِنَتْعتيُِبوا َفَما ُهْم ميَِن ال {َوإ

أن يتوبوا، أن ينيبوا، وأن يرجعوا إلى اهلل، فاتت الفرصة.

فرصتنا هي اليوم، اليوم فرصتنا، اإلنس�ان بالتسويف 

والغفلة والامباالة، واالستهتار واإلهامل وسكر الهوى، 

وس�كر املل�ذات والغفلة، والتبل�د، ال ينفع�ه ذلك، هذه 

الكارثة على اإلنسان.

الي�وم ف�ي ه�ذه الحي�اة، اآلن فرصتن�ا ألن يحاس�ب 

اإلنس�ان نفسه وأن يراجع حس�اباته، أن ينيب إلى اهلل، أن 

يرس�خ ف�ي وجدان�ه: الرقابة اإللهي�ة، في إيامنه: الش�هود 
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اإللهي والحضور اإللهي، إن اهلل رقيب عليك ويعلم بك.

ث�م أنت دائ�اًم محاط�ًا به�ذه الرقابة، املائك�ة معك، 

أي�ن م�ا ذهبت وأي�ن م�ا اتجه�ت ال يمك�ن أن تطردهم 

م�ن حول�ك وال أن تغلق ف�ي وجههم األب�واب وتدخل 

لوح�دك، حاضرون معك أين م�ا أنت، يوثقون ما تفعل، 

ثم ه�ذا التوثي�ق املركب فيك ف�ي خلقك، وي�وم القيامة 

ينطق حتى جلدك.

إذًا يجب أن نحس�ب حس�ابنا ف�ي هذه الحي�اة لنتعامل 

بمس�ؤولية؛ فنح�رص عل�ى العم�ل بمس�ؤولية، والتكل�م 

بمس�ؤولية، والتصرف بمس�ؤولية، والقيام بمسؤولياتنا في 

هذه الحياة، واالنتباه في هذه الحياة، والحذر من الغفلة في 

هذه الحياة، واإلنابة حين الزلل وتدارك ما زّل فيه اإلنسان.

نس�أل اهلل أن يوفقن�ا، وإياك�م ملا فيه رض�اه، وأن يغفر 

لنا ويعفو عنا إنه س�ميع الدعاء، والسام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. ]من محاضرة الس�يد عبد الملك في شهر رمضان )الرقابة 

اإللهية( 1438ه�[
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