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i
الحم�د لله رب العاملني ،والصالة والسلام عىل أرشف األنبياء
وسيد املرسلني ،سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صىل الله
علي�ه وعىل آله وصحبه ومن اقتفى أثره وس�ار عىل دربه وأتبع
رشيعته ودعا إىل ملته ،وس َّلم تسليما ً كثرياً.
أما بعد ..
أيها األحبة  ..عندما ينتحر العفاف !!
العف�ة والطه�ر والشرف والفضيلة س�مات ب�ارزة ومعاني
ظاه�رة وأصول متجذرة يف نفس�ية املؤم�ن واملؤمنة ،عمل عىل
تأصيله�ا وتأسيس�ها وتثبيتها ه�ذا الدين حتى كان�ت مظهرا ً
ً
حضاريا ً
وسمة من سمات هذا الدين.
الله س�بحانه وتعاىل حمى األعراض ،وحرم الفواحش ،ورشع
أقىس العقوبات ملن يعتدي عىل حرمات الله وال يكتفي بالحالل،
فأمر أوال ً ِّ
بغض األبصار وقال يف كتابه الكريم:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [سورة النور.]٣٠ :
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ه�ذا كالم الله أيها اإلخوة .وكما َّ
أن األمر موجه للرجال بغض
األبصار ،أيضا موجه للمرأة بغض برصها:
ﭧﭨﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [سورة النور.]٣١ :
ُّ
البرص من أعظم العوامل الوقائية للحيلولة دون وقوع
وغض
ِ
الفاحشة.
وأمر أيضا ً بعامل وقائي آخر وهو حجاب املرأة ،ملاذا؟ ألنه قد
يك�ون بالناس من ال ُّ
يغض برصه ،فإذا أطلق برصه هذا الفاجر
ل�م ي َر ش�يئاً .يرى امرأة محجبة مس�تورة ،ول�ذا كان الحجاب
ديناً ،تعبد امل�رأة ربها بهَّ ،
ألن أية الحجاب بالقرآن كآية الصالة
والصوم والحج.
فإذا لبست املرأة حجابها فكأنما وقفت يف محرابها ،ولذا فهي
يف عب�ادة منذ أن تلبس الحجاب حتى تخلعه ،وهي كأنها تصيل
وتصوم.
الحجاب ليس عادة وليس موروث وال تقليد ..الحجاب عقيدة..
الحجاب دين تعبد املرأة به ربها سبحانه وتعاىل .وهو حفظ لها
وليس لتشكيك فيها أو لنزع الثقة منها.
فلو َّ
أن أحدا ً يعفى من الحجاب بوجود الثقة فيه ألعفي نس�اء
النبي ﷺ أطهر خلق الله.
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يق�ول الله يف أمر الحج�اب :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [سورة األحزاب.]٥٩ :
أيض�ا أمر املرأة بالق�رار بالبيوت ،ألنه�ا إذا خرجت أصبحت
عرضة للنظر ،الرجل هو الذي يخرجَّ ،
ألن الله وزع املسؤوليات
عىل الن�اس ،فجعل مس�ؤولية الرجل خارج البيوت مس�ؤولية
املرأة داخل البيت كنوع من التنظيم الرباني.
وقال للنس�اء :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭼ [سورة األحزاب.]٣٣ :
خالص ،هذه شغلتك ،أكرب وظيفة للمرأة أنها تقر يف بيتها.
وح�رم النب�ي ﷺ الخل�وة بالرج�ل األجنبي ،وأخبر...(( :ال
ي َْخلُو ََّن رجل بامرأة إِال َ
كان ثالثَهُ مَ ا الشيطا ُن))(((.
حني يعي�ش الناس أيه�ا األخوة عىل ه�ذه التعالي�م الربانية
يحيون حياة كريمة ،وحياة فاضلة ،أعراضهم مصونة ،ونفوسهم
مطمئنة ،وقلوبهم مرتاحة ،وهاماتهم ورؤوسهم مرتفعة.
أما حين يتجاهلون ه�ذه التعالي�م ويضيعون أم�ر الله فال
يغض�ون أبصاره�م وال يحجب�ون نس�ائهم ،ويرتك�ون للمرأة
الحب�ل عىل الغ�ارب ،وال يتابعونه�ا وال يراقبونه�ا بترصفاتها،
((( رواه الرتمذي يف سننه برقم (.)2165
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هنالك يعرضون أنفسهم للهوان ويعرضون أعراضهم للسقوط
والخرسان ،ثم يعرضون أنفس�هم للعذاب والدمار يف دار النكاد
والبوار إن ماتوا عىل ذلك والعياذ بالله.
وإنه ولألس�ف الش�ديد أيها األخ�وة َّ
فإن كثريا ً م�ن الناس لم
يتقي�د بهذه األوامر ولم يأخذ بهذه األس�باب ول�م يراعي هذه
االحتياط�ات فكان نتيجة ذلك حلول املصائب ووقوع املش�اكل
التي س�وف نذكر منه�ا طرفا ً يف هذا املجلس عىل ش�كل أحداثا ً
واقعة وقصص من عالم الواقع وقعت لكثري من الناس.
ونح�ن نس�وقها للعربة والعضة وأس�لوب القصص أس�لوب
ترب�وي ج�اء يف القرآن الكريم وجاءت به الس�نة املطهرة ،والله
يقول يف القرآن:
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ
[سورة يوسف.]١١١ :
ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
[سورة يوسف.]٣ :
وم�ا تضمنته األحاديث من القصص ه�و نوع من الرتبية من
أجل أن يتخذ اإلنس�ان الحيطة ويأخذ عربة مما حدث وال يكون
ه�و للناس عبرة .وهذه القص�ص التي س�وف نقرأها يف هذه
املحارضة من عالم الواق�ع ،وهي أحداث مؤملة وقعت ألفراد من
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األمة تس�اهلوا وفرط�وا حتى وقعوا وندم�وا ولكن حني ال ينفع
الندم.
ونح�ن نأخذ منها عظة حتى ال نقع يف ما وقعوا فيه ،وحتى ال
نندم ولكن بعد فوات األوان.

*

*

*
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القصة األوىل
يقول أحدهم كان يل صديق أحبه لفضله وأدبه ،وكان يروقني
منظره ،ويؤنس�ني محرضه ،قضيت يف صحبته عهدا ً طويالً ،ما
أنكر من أمره وال ينكر من أمري ش�يئا ً حتى س�افرت وتراسلنا
حينا ثم انقطعت بيننا العالقات.
ورجع�ت وجعلت أكرب همي أن أراه مل�ا بيني وبينه من صلة،
وطلبت�ه يف جميع املواطن الت�ي كنت ألقاه فيها فلم أجد له أثرا،
وذهبت إىل منزله فحدثني جريانه أنه نقل منذ عهد بعيد.
ووقف�ت بني اليأس والرجاء بغالب ظني أني لن أراه بعد ذلك
اليوم ،وأني قد فقدت ذلك الرجل.
وبينم�ا أن�ا عائ�د إىل منزيل يف ليل�ة من اللي�ايل دفعني جهيل
بالطري�ق يف الظلام إىل س�لوك طريق موحش مهج�ور يخيل
للناظر فيه أنه مسكن للجان إذ ال وجود لإلنس فيه.
فش�عرت كأني أخوض يف بحر ،وكأن أمواجه تقبل بي وتدبر،
فما توس�طت الشارع حتى س�معت يف منزل من تلك املنازل أنة
ترتدد يف جوف الليل ،ثم تلتها أختها.
فأثر يف نفيس هذا األنني وقلت يف نفيس يا للعجب كم يكتم هذا
الليل من أرسار؟
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وكنت قد عاهدت الله أن ال أرى حزينا ً إال وس�اعدته ،فتلمست
الطري�ق إىل ذلك املنزل ،وطرق�ت الباب طرقا ً خفيفاً ،ثم طرقته
طرقا ً أكثر قوة ،وإذا بالباب يفتح من قبل فتاة صغرية.
فتأملته�ا وإذا يف يدها مصباح ،وعليها ثياب ممزقة ،وقلت لها
هل عندكم مريض؟ فزفرت زفرة كادت تقطع نياط قلبها ،قالت
نعم ،افزع فإن أبي يحترض.
والدها ..ثم مش�ت أمامي وتبعتها حتى وصلت إىل غرفت ذات
باب قصري ،ودخلتها فخيل إيل َّ أني أدخل إىل قرب وليس إىل غرفة،
وإىل ميت وليس إىل مريض.
ودنوت منه ،حتى رصت بجانبه ،فإذا قفص من العظام يرتدد
في�ه نفس من اله�واء ،ووضعت ي�دي عىل جبين�ه ففتح عينيه
وأط�ال النظر يف وجهي ،ثم فتح ش�فتيه وقال بصوت خافض:
أحمد الله لقد وجدتك يا صديقي.
فشعرت َّ
كأن قلبي يتمزق ،وعلمت أنني قد عثرت عىل ضالتي
التي كنت أنش�دها وإذا به رفيقي الذي كن�ت أعرفه ،لكنني لم
أعرفه من مرضه وشدة هزاله.
وقلت له :قص عيل قصتك ،أخربني .ما خربُ َك؟
فقال يل :أسمع مني ..ثم ساق القصة ،فقال:
منذ سنني كنت أسكن أنا ووالدتي بيتاً ،ويسكن بجوارنا رجل
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م�ن أهل الثراء ،وكان قرصه يضم بني جنبات�ه فتاة جميلة ،أل َّم
بنفيس من الوجد والشوق إليها ما لم أستطع معه صرباً.
وم�ا زل�ت أتابعه�ا وأعالج أمره�ا حتى أوقعتها يف ش�باكي،
وأت�ى يف قلبه�ا م�ا أت�ى إىل قلب�ي ،وعث�رت عليه�ا يف لحظ�ة
م�ن الغفل�ة ع�ن الل�ه بع�د أن وعدته�ا بال�زواج فاس�تجابت
يل ،وأس�لمت قياده�ا ،وس�لبتها رشفه�ا يف ي�وم م�ن األي�ام.
وما هي إال أيام حتى عرفت َّ
أن يف بطنها جنينا ً يضطرب ،فأسقط
يف ي�دي ،وطفقت أبتعد عنها ،وأقط�ع حبل ودها ،وهجرت ذلك
املنزل الذي كنت أزورها فيه ،ولم يعد يهمني من أمرها يشء.
ومرت عىل الحادثة أعوام ،ويف ذات يوم حمل إيل الربيد رسالة
مددتها وقرأت ما بداخلها وإذا بها تكتب إيل َّ (هذه البنت) تقول:
ل�و كان بي أن أكتب إلي�ك ألجدد عهدا ً دارس�ا ً أو حبا ً قديما ً ما
كتبت والله سطرا ً وال خططت حرفاً ،ألنني أعتقد َّ
أن رجالً مثلك
رجل غادر وود مثلك ودا ً كاذبا ً يس�تحق أن ال أحفل به وآس�ف
عىل أن أطلب تجديده ..إنك عرفت كيف ترتكني وبني جنبي نارا ً
تضطرب وجنينا ً يضطرب.
تلك لألسف عىل املايض ،وذاك للخوف عىل املستقبل ،فلم تبايل
ب�ي وفررت من�ي حتى ال تحمل نفس�ك مؤنة النظر إىل ش�قاء
وعذاب أنت سببه ،وال تكلف يدك مسح دموعا أنت الذي أرسلتها.
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فهل أس�تطيع بعد ذلك أن أتص�ور أنك رجل رشيف؟ ال والله
بل ال أستطيع أن أتصور مجرد أنك إنسان ،إنك ذئب برشي ألنك
م�ا تركت خلة من الخالل يف نفوس العجماوات وأوابد الوحوش
إال وجمعتها يف نفسك ..خنتني إذ عاهدتني عىل الزواج ،فأخلفت
وعدك!! ونظرت يف قلب�ك فقلت كيف تتزوج من امرأة مجرمة؟
وم�ا هذه الجريم�ة إال صنعة يدك ،وجريرة نفس�ك ،ولوالك ما
كن�ت مجرمة وال س�اقطة ،فق�د دافعتك جه�دي حتى عييت يف
أمرك ،وسقطت بني يديك سقوط الطفل الصغري.
رسق�ت عفتي فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب ،أس�تثقل
الحي�اة ،وأس�تبطئ األجل وأي لذة لعيش امرأة ال تس�تطيع أن
تكون يف مستقبل أيامها زوجة لرجل وال أُما ً لولد ،بل ال أستطيع
أن أعيش يف مجم�ع من هذه املجتمعات إال وأنا خافضة الرأس،
مس�بلة الجفن ،واضعة الخد عىل الك�ف ،ترتعد أوصايل وتذوب
أحشائي خوفا ً من عبث العابثني وتهكم املتهكمني.
س�لبتني راحت�ي وقضيت على حياتي ،قتلتن�ي وقتلت رشيف
وع�ريض ،بل قتل�ت أمي وأبي؛ فق�د مات أبي وأم�ي؛ وما أظن
موتهما إال حزنا ً عيل َّ لفقدي.
لق�د قتلتني َّ
ألن ذل�ك العيش املر الذي رشبته من كأس�ك بلغ
من جس�مي ونفيس وأصبحت يف فراش امل�وت كالذبابة تحرتق
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وتتالىش ن َ َف َسا ً بعد نفس.
هرب�ت من بيت وال�دي إذ لم يعد يل قدرة على مواجهة بيتي
وأمي وأبي وذهبت إىل منزل مهجور وعش�ت فيه عيش الهوان،
وتبت إىل الله وإني ألرجو أن يكون الله قد قبل توبتي واستجاب
دعائي وينقلني من دار املوت والشقاء إىل دار الحياة والهناء.
وه�ا أنا أموت وأنت كاذب خ�ادع ولص قاتل ،وال أظن َّ
أن الله
تاركك دون أن يأخذ يل بحقي منك.
م�ا كتبت والله ألجدد بك عه�دا ً أو أخطب لك وداً ،فأنت أهون
علي َّ من ذلك ،إنني قد أصبحت عىل ب�اب القرب ويف موقف أودع
فيه الحياة س�عادتها وشقائها فال أمل يل يف ودها ،وال متسع يل
يف عهده�ا ،وإنما كتبت لك ألني عندي وديعة لك هي أبنتك ،فإن
كان ال�ذي ذه�ب بالرحمة من قلبك أبقى ل�ك منها رحمة األبوة
فأقبلها وخذها إليك حتى ال يدركها من الشقاء مثل ما أدرك من
أمها من قبل.
طبع�ا ً هي مات�ت وتركت البنت يف هذا امل�كان املهجور وليس
لها عائل.
يق�ول هذا الرجل :ما أتممت قراءة الكتاب حتى نظرت فرأيت
مدامع�ه تنح�در من جفني�ه ثم ق�ال :إنني والله م�ا قرأت هذا
الكتاب حتى أحسست برعدة تتمىش يف جميع أوصايل وخيل إيل
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َّ
أن صدري يحاول أن ينش�ق عن قلبي فأرسعت إىل منزلها الذي
تراني فيه اآلن (هذا البيت الخرب).
ورأيته�ا يف هذه الغرفة وهي تنام عىل هذا الرسير جثة هامدة
ال حراك بها ،ورأيت هذه الطفلة التي تراها وهي يف العارشة من
عمرها تبكي حزنا ً عىل أمها.
وتمثلت يل جرائمي يف غش�يتي كأنما هي وحوش ضارية هذا
ينش�ب أظفاره وذاك يحدد أنيابه ،فم�ا أفقت حتى عاهدت الله
أن ال أبرح هذه الغرفة التي س�ميتها غرفت األحزان حتى أعيش
عيشة تلك الفتاة وأموت كما ماتت.
وه�ا أنا ذا أموت راضيا ً اليوم مرسورا ً وقد تبت إىل الله وثقتي
بربي َّ
أن الله عز وجل ال يخلف ما وعدني ،ولعل ما قاس�يت من
العذاب والعناء وكابدت من األلم والشقاء كفارة لخطيئتي.
يق�ول :يا أقوي�اء القلوب من الرجال رفق�ا ً بضعاف النفوس
من النس�اء .إنكم ال تعلمون حني تخدعوهن يف رشفهن أي قلب
تفجعون ،وأي دم تسفكون ،وأي ضحية تفرتسون؟ وما النتائج
املرة التي ترتتب عىل فعلكم الشنيع؟
وي�ا معشر النس�اء والبن�ات تنبه�وا وانتبه�وا وال تنخدعوا
بالش�عارات الكاذبة والعبارات املعس�ولة الت�ي تلوكها الذئاب
البرشي�ة املفرتس�ة ،وتذك�روا عذاب ربك�م وقيم�ة أعراضكم،
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وأعراض آبائكم وإخوانكم وأرستكم وقبيلتكم .تذكروا الفضيحة
يف الدنيا ،والعار والدمار والهوان يف اآلخرة.
هذه القصة من واقع الحياة ولكم أن تتصورون نتائجها املرة
أيها األخوة عىل هذه الفتاة وعىل أرستها من أم وأب حينما فقدوا
ابنتهم ولم يعرفوا أين ذهبت.
وعلى هذا الفتى حني فقد حياته وكان باإلمكان أن يس�عد لو
أنه سار يف الطريق املرشوع وخطب هذه الفتاة من أهلها وتزوج
بها أو بغريها وعاش حي�اة أرسية كاملة يعبد فيها ربه ،ويريح
فيها قلبه ،ويسعد فيها بدنياه وأخرته.

*

*

*
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القصة الثانية
أرشقت ش�مس ذلك الي�وم لتعلن عن ميالد ي�وم جديد حمل
مع شعاع شمس�ه نهاية مأساوية وقصة دموية تمادى أبطالها
بالتمثيل حتى أسدل عليهم الستار وخلفه آالف وآالف من اآلالم.
يف صباح ذلك اليوم وصل بالغ إىل قسم الحوادث يف املرور عن
وجود ح�ادث مروري أدى إىل وفاة رج�ل وزوجته ،وعىل الفور
انتقل الضابط ومعه الجنود إىل مكان الحادث وعندما وصلوا إىل
املوقع وجدوا الحادث يف سفح أحد الجسور املرتفع عن مستوى
األرض ويصعب النزول إليه.
ولك�ن الضاب�ط والفرقة تمكنوا م�ن الوصول ولك�ن هالهم
املفاجأة  ،وجدوا امرأة يف العرشين من عمرها وقد فارقت الحياة
وهي عىل صورة شبه عارية.
ترتدي بنطاال ً ضيقا ً إىل نصف س�اقها يس�مونه (استرتش)
يعن�ي من ه�ذه املالبس الضيق�ة التي تتمدد وتصف الجس�د،
وتلبس قميصا ً ضيقا ً يغطي نصف بطنها.
أما وجهها فقد اختلط جمالها مع األصباغ التي وضعتها عىل
وجهها ،أختلط مع تراب س�فح ذلك الجسر ،وقد أخذت وضع
القرفصاء وهي جامعة يديها إىل نحرها مربزة أظافرها الحمراء
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وكأنها تصارع ملك املوت ،فاغرة فاها.
وكان�ت الفاجع�ة أعظم عندم�ا انبعث من ذل�ك الثغر رائحة
الخمر ،يا للهول! امرأة يف العرشين تسكر؟ أجل والله.
وقد اختلط شعرها الطويل وقصتها الغريبة اختلط بدمها.
غطاه�ا رجال األمن وذهبوا إىل الرج�ل الذي كانوا يظنون أنه
زوجها.
وإذا باملصيبة أدهى وأمر!
رجل يف الخمسين من عمره قد خط الش�يب يف عارضه ،وقد
فارق الحياة أيضاً ،ورائحة املسكر تفوح من فمه ،ووجه مشوه
من هول الصدمة.
ع�اد رجال األم�ن إىل س�يارته وإذا بق�ارورة الخمر وبعض
األطعمة التي تعد للجلسات الحمراء ،وإذا بجهاز التسجيل وهو
يعطي رشيطا ً غنائيا ً ألغنية ماجنة.
وإذ الحقيقة املرة املاثلة وهي َّ
أن الرجل أجنبيا ً عن هذه املرأة،
وال تمت له بصلة.
وبالرج�وع إىل خلفيات القصة ،اتضح َّ
أن هذا الذئب الذي بلغ
من العمر عتيا ً قد أصطاد فريس�ته التي ظن الكثري من ش�بابنا
وشيبنا أنها غنيمة.
لقد أخذ فريس�ته وذه�ب بها ويف إحدى االستراحات ودارت
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رحى الس�هرة الحمراء ،رقص وغناء وس�كر وعربدة وما خفي
كان أعظم ،فما ظنكم باثنني الشيطان ثالثهما ،والخمر رابعهما،
واملوسيقى والرقص خامسهما.
اس�تمرا عىل ذلك جزء من الليل ،ويف س�اعة متأخرة قىض كل
نهمه وعاد الذئب بفريس�ته ليوصله�ا إىل منزلها ولكنه أخطئ
الطريق متأثرا ً بالسكر فسلك طريق آخر.
ويف الطري�ق وألنه فاقدا ً لوعيه انحرفت س�يارته بكل رسعتها
لتصط�دم بالس�ياج الحديدي من الجرس ويخرتق الس�يارة من
مقدمتها إىل مؤخرتها وتس�قط يف س�فح ذلك الجبل ليلقى الله
وهو س�كران ،ولتلق�ى الله وهي س�كرانة يف خلوة فاضحة ويف
فضيحة مش�ينة وم�ن مات عىل يشء بعث علي�ه  ..فنعوذ بالله
من سوء الخاتمة.
إن�ه العار والش�نار يف الدني�ا واآلخرة ،فب�دل أن يرتحم األهل
عليهم�ا دعوا عليهما بالن�ار والعذاب جزاء م�ا قدموه ،والرجل
كان�ت الصدمة ش�ديدة على أوالده الذين هم يف س�ن الرجولة
وكانوا يقولون فضحه الله كما فضحنا.
أوالده يقولون (الله يفضحه كما فضحنا).
أما املرأة فس�ارع أبوه�ا إىل نفي التهمة عنه�ا حينما قيل له:
راجع املستشفى ،قال :ابنتي صالحة ،ابنتي مصحفها يف جيبها،
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وسجدتها يف شنطتها .وأخذ يكيل لها من املديح الذي أرض بها.
إنه�ا الثـقة املفرطة التي توض�ع أحيانا يف غري محلها ،والتي
يوليها بعض األب�اء لبناتهم ،ولكنه اصطدم بالحقيقة املرة ،فال
تسأل عن حاله بعد ذلك.
من البنات من تمكر وتخ�دع والدها وتكيد ألرستها وتوهمهم
أنها تذهب إىل املس�جد وهي تذهب إىل البار ،ومنهم من توهمهم
أنها تذهب إىل الحرم وهي تذهب إىل الحرام.
ومنهم م�ن تحمل يف حقيبتها املصح�ف ،ورشيط املحارضة،
وسجادة الصالة ملخادعتهم فينخدعون ويثـقون .وهنا تحصل
الكارثة.
ولك�م أن تتصوروا أيه�ا األخوة أبناء لط�خ والدهم عرضهم،
وش�وه س�معتهم وقىض عىل مس�تقبلهم ،وأيضا ً تصوروا ً رجالً
فقد ابنته يف زهرة الشباب ومقتبل العمر يف هذه النهاية البائسة
التي أنتحر فيها العفاف.
من منا يحب أيها األخوة أن تكون هذه نهايته؟ ومن منا يحب
أن تكون هذه نهاية ابنته أو أخته؟
أجل ملاذا التمادي؟
أغرنا سرت الله علينا!
َّ
إن كل من سار عىل الدرب وصل ،وإن لم يتبادر اإلنسان نفسه
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ويتوب إىل الله من الخطأ ،وإال َّ
فإن الله له باملرصاد.
أما سمعتم قول الله عز وجل﴿ :إ ِ َّن فيِ ذَ ِل َك َل ِذ ْك َرى لِمَ ْن َك َ
ان َل ُه
َق ْلبٌ أ َ ْو أ َ ْل َقى َّ
السمْ َع و َُه َو َش ِهيدٌ﴾ [سورة ق اآلية .]37
أما س�معتم قول النبي ﷺ(( :إ ِ َّن ال ّل�ه َليُمْ يل لِل َّ
ظال ِم ،حتَّى إذا
أَخذه لم ي ُْف ِلتْهُ))(((.
هذه قصة انتحر فيها العفاف ،ليست من نسج الخيال ولكنها
من أرض الواقع ولعل يف سوقها عضة وعربة.

((( متف�ق علي�ه :صحيح البخاري برقم ( ،)4686وصحيح مس�لم برقم
(.)2583
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القصة الثالثة
على فرس الره�ان ،قرص جمي�ل هو حلم كثري م�ن الالهثني
خلف بريق الدنيا.
يرن الهاتف قبل صالة الفجر ..وتقوم األم وهي مثقلة الخطى
وترفع السماعة ،مس�تغربة هذا املتصل يف هذه الساعة املتأخرة
من الليل.
وإذا باملتصل ضابط املرور يقول أبلغي والد ابنتك بمراجعتنا.
قال�ت :من ،ابنت�ي؟ فال الله وال فالك ،أن�ت أخطأت يف الرقم،
ابنت�ي نائم�ة يف غرفتها ،أخطأت يف الرقم ،وأقفلت الس�ماعة يف
وجه رجل املرور.
وبع�د لحظة يعيد االتص�ال وإذا به نفس الرج�ل وهنا يؤكد
عليها ويقول :أليس هذا البيت بيت فالن؟
قالت نعم.
ق�ال :أنا لم أخطئ ،ابنتك عندنا يف املستش�فى فأبلغي والدها
ملراجعتنا .قالت العجوز :ي�ا بني إن ابنتي نائمة يف غرفتها منذ
البارحة.
أكد لها بإبالغ والدها.
أقفلت الس�ماعة وصعدت لغرفت ابنتها ،وطرقت الباب بشدة
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وه�ي تنادي يا فالنة ،وترصخ وتضرب الباب بقدمها ،ولكن ال
حياة ملن تنادي.
أيقظت والدها ،طرقا الباب س�ويا ً ولكن بدون جدوى ..بحثا
عن مفتاح احتياط�ي ووجداه بعد عناء ،وفتحا الباب وإذا ليس
بالغرف�ة أحد ..عندها س�قطت األم وخارت قواه�ا ولم تحملها
قدماها.
واألب يقول ما الخرب؟
قالت األم :لقد اتصل بنا… ،وأخربته الخرب.
ويرسع األب إىل القسم وينزل من سيارته ويركض إىل الضابط
املناوب ما الخرب؟
قال :إهدأ قليالً.
قال :قلت لك ما الخرب؟ أخربني.
قالَّ :
إن لله ما أخذ وله ما أعطى ،وكل يشء عنده بقدر.
قال األب :إنا لله وإنا إليه راجعون ،كيف خرجت ابنتي؟ كيف
ماتت؟ أين ماتت ،أخربني؟
ق�ال له :إنها قصة مأس�اوية اجتمع فيها نفر من الش�باب يف
فل�ة والد أحده�م ،وأخذ كل ف�ارس (عفواً ،ب�ل كل خائب نذل
ق�ذر) ،أخذ كل واحد يحكي بطوالته مع الس�اذجات واملغفالت
فهل تعي الجاهلات َّ
أن رسها ربما تصبح قصة تروى وحكاية
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تحكى وحديثا ً يقطع به الركبان سيرهم ،ويستأنس به ُّ
السمار
يف سمرهم.
جلس هؤالء األوغاد وعندها قال أحدهم :أتحدى من يحرض لنا
صديقته يف هذا املجلس وأعطيه عرشة آالف ريال.
فس�ارع أحدهم إىل الهاتف وأتص�ل بصديقته وأخربها الخرب
ولبَّ�ت نداءه عىل الف�ور ليكون حبيبها ف�ارس الرهان ،وليفوز
بالجائزة ،فقد هامت به وال تستطيع له رد أي طلب.
إنه فارس أحالمها الذي سوف يتزوج بها ،ورسمته يف خيالها،
وتصورت أنه سوف يأتيها عىل فرس أبيض لريحل بها من عالم
الواقع إىل دنيا السعادة.
أحالم وردية ينخدع بها كثري من الفتيات ،وما علمت املسكينة
َّ
أن املغازل ذئب يغري الفتاة بحيلة.
ولبس�ت مالبس�ها وخرجت من غرفتها والتق�ت مع صديقها
وكان الخ�روج األخري الذي لم تعد من بعده ،وتس�للت من باب
البيت.
وم�ا هي إال دقائق حتى جاء فارس�ها وأقبل عليها بس�يارته
الفخمة وانطلق بها كالرصاصة ليكون أول من يحرض صديقته،
َّ
ألن فيه أناس قالوا نحن نحرض.
زملاؤه قالوا :ال�ذي يحرض األول له عشرة آالف ،فكل واحد
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ذهب ليحرض صديقته طمعا ً يف كسب الرهان.
ويف منتصف الطريق ،ونظرا ً لرسعته العالية انحرفت السيارة
لتصط�دم بأحد األعم�دة الكهربائية وما ه�ي إال لحظات حتى
سكن كل يشء إال املسجل الذي كان يصدح باألغاني ،والفتاة التي
امتلئ قلبها حنانا ً بالشاب املغامر ماتت ،ومات هو بجوارها.
وكانت النهاية املؤملة والنهاية املحزنة.
أغمض عينيك يا أخي وعد إىل الوراء قليالً.
وأغميض عينيك أيتها الفتاة.
وضع نفس�ك أيها الشاب ،وضعي نفس�ك أيتها الفتاة يف مثل
هذه املأساة..
وانظري إىل الخاتمة السيئة ،وإىل هول املفاجأة.
املفاج�أة عىل األب الذي كان يظن أن ابنته يف فراش�ها وحينما
ج�اء يوقظها لصالة الفجر ل�م يجد يف الغرفة أح�د ،فذهب إىل
الرشطة يسأل ويبلغ عن ابنته.
وم�ا إن دخل حتى قيل له هن�اك حوادث مرورية باإلمكان أن
تتعرف عىل ابنتك .وحينما دخل املستشفى وجد ابنته تحتل آخر
موقع من ثالجة املستش�فى ،ووجد بجوارها صاحبها وعشيقها
وهو الذي أدخل قبلها يف الثالجة وهي بجواره.
وقال :هذه ابنتي وتنكشف الفضيحة بعد ذلك.
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فإنا لله وإنا إليه راجعون ،وال حول وال قوة إال بالله.
والحم�د لله الذي عافانا مما ابتىل به كثريا ً من الناس ،وفضلنا
عىل كثري من خلقه تفضيالً.
انظر أخي ،وانظري أختي إىل من نجى ،كيف نجى؟ فأس�لك،
وأسلكِ سبيله.
وتف ّك�ر فيمن هل�ك ،كيف هلك؟ وتجنب طريق�ه ..جعلنا الله
وإياك�م ممن يس�تمع الق�ول فيتبع أحس�نه ...وحينه�ا انتحر
العفاف.

*

*

*
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القصة الرابعة
قاله�ا الرجل وهو يتجرع ألم فاجعته ،وقد ثار كالربكان تكاد
األرض تتزلزل من تحت قدميهَّ ،
إن كل لغات الدنيا ال تس�تطيع
أن تصف مصيبته.
قد تعج�ز الكلمات ع�ن مدلولها
وتموت يف بحر الحروف معاني
قالها بصوت يسمعه الجميع:
ليس للمرأة إال بيتها.
وأخذ يكررها ولكن حني الت مندم وبعد فوات األوان.
رمى بعمامته ،ورج�م بعقاله ،وأخذ يركض ويقف ،هل تعلم
أخي ما القصة ؟ وما مصيبة الرجل؟
أعطن�ي لحظة م�ن وقتك أخي ،لقد دقت الس�اعة السادس�ة
صباح�ا يف ذل�ك املنزل املكون م�ن أم وأب وأوالد وبنات يف عمر
الزهور ويف مراحل دراسية مختلفة.
وق�ام الجميع واس�تعدوا للذه�اب إىل املدارس عبر الروتني
اليومي.
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وأنطلق الرجل بسيارته ،لم ينطلق من املسجد إىل البيت وإنما
قام من الفراش إىل الس�يارة دون أن يمر عىل املسجد فهو ليس
م�ن أهل صلاة الفجر ،ول�م تنطلق الفتاة إال م�ن جوار قنوات
الفضاء.
أنطلق الرجل بس�يارته مرسعا يف ش�وارع املدينة املكتظة ،يف
مثل هذه اللحظات ساعة ذروة الحركة املرورية.
الوظيف�ة  ،املدرس�ة ،الجامع�ة ،الدنيا يتس�ارع إليها الناس
وضجيج وانتظار عند إشارات املرور ،سبحان الله!!!
قبل س�اعة ونصف من هذا الوقت منادي الله ينادي حي عىل
الصالة فال يجيب أحد.
ويرتف�ع املؤذن من على املئاذن الله أكرب فال يس�تيقظ أحد..
وحينما تدق س�اعة الوظيفة والدراسة يستيقظ الناس ويتزاحم
الناس( .بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى).
رصاع وكبد من أجل ماذا؟
أخ�ذ هذا الرج�ل أبناءه ،وهو ينظ�ر إىل أكرب بنات�ه طالبة يف
الجامعة عىل وشك التخرج.
وأخذ ينسج يف نفس�ه قصصا من الخيال ،يتصور هذه البنت
وه�ي تتخرج من الجامعة ،ويتصورها وه�ي موظفة تدر عليه
املال.
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وه�ذا حال كثري من األباء الذين جعلوا من بناتهم بقرة حلوبا
تدر عليهم األموال ..ثم تصورها وهي زوجة مع زوجها وأبنائها..
إنها األحالم واملنى التي يحلم بها كل رب أرسة.
أنزل ابنته البالغة من العمر عرشين عاماً ،أنزلها بجوار بوابة
الجامع�ة ،وودعها ولم ي�دري أنه الوداع األخير ،ونزلت الفتاة
وهي تحمل عىل عاتقها حقيبتها الجامعية.
أم�ا ما تحمل�ه يف قلبه�ا فهو الضي�اع والفضيح�ة والخيانة
والفاحشة.
نزلت عىل موعد مع حبيبها ،أي جامعة هذه التي تذهب إليها؟
وأي علم هذا الذي تريد تحصيله؟
َّ
إن أيام الشباب محدودة وعما قريب تنقيض ،ولذا بادرت هذه
الجاهلة وهذه الحمقى الس�تثمارها ولك�ن يف الفضيحة والعار،
ووقعت يف أوحال الرذيلة واالنحطاط.
ملاذا كل هذه القيود؟ وملاذا ال نعيش يف سعادة؟
كلم�ات ترددت يف صدر هذه املخدوعة ومن عىل ش�اكلتها من
الفتيات.
وم�ا أن تأكدت من ذه�اب والدها ومغادرت�ه للمكان ،وما أن
غابت س�يارته عن عينها حتى عادت أدراجها وأرسعت إىل حيث
الذئ�ب البرشي هناك يف انتظارها ،وقد عطر س�يارته بالعطور
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الزاكية ،وشغل املوسيقى الصاخبة وركب معها ،بل بعد أن فتح
الباب لها.
وقال�ت ل�ه :صباح الخير ،فق�ال لها :صب�اح ال�ورد والفل
والياسمني.
وس�ارت الس�يارة وهي تلق�ي على جامعتها نظ�رة الوداع،
وال�وداع األخير .والذئ�ب البرشي يمطره�ا ،ويرش�ها بألفاظ
اإلعج�اب والهوى والحب والغرام ،وكأنها زخات مطر تنزل عىل
قلبها امليت والخايل من ذكر الله ،والخايل من اإليمان بالله.
تنزل عىل قلبها فتجد هذه الكلمات أرضا سبخة تثمر املشاكل
واملآيس ،تثمر طلعا كأنه رؤوس الشياطني.
وذهب الذئب بفريسته وضمن أنها بني يديه ،فهل تراه يطلقها
أو يسبها أو يشتمها؟
ويف أثن�اء الحدي�ث طرح عليها فك�رة وقال لها :م�ا رأيك لو
ذهبنا إىل مدينة أخرى من أجل أن نتفسح طويالً؟
فقالت ال بأس ،وافقت عىل الفكرة ..وطار الذئب ،أو كاد يطري
من الفرحة ،وأدار مقود الس�يارة ليسلك الطريق املؤدي إىل تلك
املدينة ،ويرن جرس اإلنذار محذرا ً من الرسعة.
ولكن الس�يارة الش�بابية تتج�اوز الرسعة ،والش�اب الهائج
ال يس�تمع إىل مؤرشه�ا ،ويف الطريق تلقي نظ�رة عىل من نحر
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عفتها ورشفها وس�ؤدد قبيلتها بعد أن عادت من قضاء غرضها
وغرضه.
ع�اد برسعة حتى يدرك الجامعة قبل أن يأتي والدها ،وانفجر
إطار الس�يارة وانقلبت عدت قلبات ،رصخ�ت بعدها ولكن بعد
فوات األوان ،فقد انتهى كل يشء.
ف�ات األوان على اإليم�ان يا ام�رأة… .لو تاب قلب�ك باإليمان
واعرتفا ،وإذا بذلك الشعر الطويل كأنه سنابل تُركت بال حصاد
يغط�ي وجهها ،ولس�ان حالها يقول للذئب ال�ذي رشب بنفس
الكأس.
تقول له :قتلك الله كما قتلتني.
س�ارع رجال األمن إىل موقع الح�ادث واتضح كل يشء ،هذه
املرأة من هي؟
وكيف توصلوا إىل أهلها؟
فتح�وا الحقيب�ة ،ووجدوا اس�مها وعنوانها ،وأنه�ا طالبة يف
الجامعة.
ف�ورا أدير قرص الهات�ف عىل عميدة الكلي�ة وأخربت الخرب،
ونزل�ت العميدة بنفس�ها إىل البواب ،وقالت ل�ه :إذا حرض فالن
بعد صالة الظهر (موعد حضوره طبعاً) فأخربني.
ووقف�ت مديرة الجامعة عند البوابة وهي تكفكف دمعها فقد
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بلغها الخرب ،وتكتم غيظها.
وجاء األب وحرض ليأخذ ابنت�ه كاملعتاد ..ونادى املنادي فالن
أبن فالن لو تكرمت.
وجاء وعميدة الكلي�ة تنتظره عند البوابة ،وهناك تحدثت إليه
والنشيج يعلو صوتها.
وقالت :يا أبو فالن ،راجع قس�م الحوادث .قال :ملاذا؟ أجيبي.
قالت :ال أعلم ،عندنا بالغ نخربك أن تراجع قسم الحوادث.
قال لها :وابنتي؟ قالت :أبنتك ليست يف الكلية ،هي أمامك.
انطل�ق الرج�ل مرسع�اً ،واأللم يعص�ف قلب�ه واألىس يق ّ
طع
ضمريه ،ويذهب به كل مذهب.
ماذا حدث؟ من الذي أخرج ابنتي من الجامعة؟ كيف وصلت
إىل ذلك املكان يف املدينة األخرى؟
أس�ئلة ترتد وال يعرف له�ا جواباً ..وصل الرجل إىل القس�م،
وتلقى الخرب من الضابط.
عظم الله أجرك وأحسن عزائك.
خار الرجل ،س�قط عىل األرض ،ل�م تنقله قدماه ،رمى غرتته،
شق ثوبه.
لكن ما الفائدة.
أخذ يردد بصوت يس�معه الجميع( :ليس للم�رأة إال بيتها)..
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ياليت األباء املفرطني يسمعون رصخته.
ويا لي�ت الفتيات العابثات والش�باب العابث يس�معون هذه
القصة بعد ما صم�وا آذانهم عن قول الله عز وجل األعلم بحال
عبادة( :وقرن يف بيوتكن).
أخي الشاب ،أختي الشابة
لو كشف س�تار الغيب للضحيتني ،هذا الش�اب ،وتلك البنت،
وعلما أنها ستكون نهايتهما تلك النهاية املأساوية.
هل يقدمان عىل هذه الجريمة؟ اإلجابة معروفة……ال.
طيب هل تس�تطيع أيها الش�اب أن تضمن نفسك؟ أليس من
الواج�ب على الفتاة وعىل الفتى الذين أس�كرتهم الش�هوات أن
يحذروا هذا املصري؟
َّ
إن املري�ض إذا أغمي عليه يصعق بم�اس كهربائي ليعود له
وعيه ،كذلك أيها األخوة َّ
إن هذه األحداث تمثل صعقات كهربائية
إيمانية تحي القلوب الغافلة.
(لقد كان يف قصصهم عربة).
َّ
إن ه�ذا األب صاح�ب القلب الحنون ،ه�ل كان يخطر يف باله
وه�و يوصل بنت�ه إىل الجامعة يف كل يوم .أن�ه إنما يوصلها إىل
عشيقها وحبيبها؟ هل كان يفكر؟ .....ال.
لكن ما الذي جعله؟
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الثق�ة املفرطة ،الغفلة ،ع�دم الرتبية اإليماني�ة أوصلت إىل ما
أوصلت.
أجل مل�اذا أيها األخوة؟ ملاذا الثقة املفرط�ة؟ هل َّ
هن مالئكة؟
نح�ن ال نق�ول ننزع الثقة م�ن البن�ات ولكن ندع�و إىل التنبه
واملراقب�ة واملتابعة والرتبية اإليماني�ة لوأعطيتها جزءا ً من الثقة
وتابعتها طيب.
إنم�ا ترتبى عىل البعد عن الله ،تس�هر ط�ول الليل عىل الدش
وتعطيها ثقة.
تضعها بجوار النار وتقول ال تشتعيل.
من املستحيل أيها األخوة.
تذكروا أيها األباء عظم املس�ؤولية أمام الله س�بحانه وتعاىل،
وه ْم إِنَّهُ ْم مَ ْس ُؤولُ َ
الله تعاىل يقول﴿ :وَقِ ُف ُ
ون﴾.
[سورة الصافات اآلية .]24
والرس�ول ﷺ يقولَّ :
((إن الله س�ائل كل راع عما استرعاه
حفظ أم ضيع))(((.
يا ترى من جلب ألبنائه الدش هل ضيع أم حفظ رعيته؟
هل ضيع األمانة التي استودعه الله عز وجل إياها؟
نع�م والل�ه ،م�ن ت�رك أبن�اءه وبنات�ه يف تربية ه�ذه األفالم
((( رواه ابن حبان يف صحيحه ،برقم (.)4492
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واملسلسلات ،لقد ضيعها والله .يقول عليه الصالة والسلام يف
صحيح مس�لم((((( :ما من مسلم يموت وقد اسرتعاه الله رعية،
يم�وت حني يموت وهو غ�اش لرعيته إال حرم الل�ه عليه رائحة
الجنة)).
ويزيد األمر خطورة حني تعلم أخي َّ
أن عاملا ً من علماء املسلمني
ورصح�ا ً م�ن رصوحهم وهو س�ماحة الوالد الش�يخ محمد بن
عثيمني (رحمه الله) يقرر:
َّ
أن م�ن يجلب الدش إلبنائه ،فقد غ�ش رعيته ،وأنه يخىش أن
يشمله الوعيد يف هذا الحديث والعياذ بالله.
فكيف تفرط بالجنة وتعرض عنها بعرض زائل من الدنيا؟

*

*

*

((( باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار ،برقم (.)142
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القصة اخلامسة
يقول الشاعر:
كفى بك داء أن ترى املوت ش�افيا
وحس�ب املناي�ا أن ي ُك َّ
�ن أمانيا
يقول يكفي من عظم املصيبة أن ترى املوت هو الش�فاء ،وأن
تكون املنية هي األمنية.
نع�م أيها األخ�وة لقد تمناها ذلك الرجل املس�كني الذي جاءه
خرب وفاة ابنتيه وهما يف عمر الزهور.
األوىل زواجها بعد أش�هر ،والثاني�ة يف الجامعة تنتظر فارس
األحالم.
أقبل ذل�ك الرجل وهو يرصخ بأعىل صوت�ه ماتت! ماتت .أما
األخرى فال تزال يف املستشفى ،ويرفع الرجل يديه :يارب ،يارب،
ي�ارب! أتدرون بماذا يدعو؟ هل تظن أنه يدع بش�فاء ابنته بعد
م�ا فجع بموت ش�قيقتها؟ ال… والله ،إنه يدع عىل ابنته املصابة
باملوت فاس�تجاب الله دعائه ،وما ه�ي إال لحظات حتى وصله
الخرب أنها ماتت فحمد الله.
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ولكن م�ا القصة؟ وما الذي جعل الوالد ي�دع عىل ابنتيه؟ إنه
الع�ار ،إن�ه الفضيح�ة التي لطخته بن�زوة ش�يطانية من فتاة
مراهقة لم تظن يوما ً أنها س�تكون س�ببا ً يف هذه الكارثة ،ولكن
النار من مستصغر الرشر.
وكم مثلها كثري هذه الفتاة التي جعلت أمنية والدها أن تموت
هي ..وحسب املنايا أن يكون أماني.
تعرفت ه�ذه الفتاة الكبرية عىل ش�اب ،وإن قل�ت فهو ذئب،
ودارت عالقة ش�يطانية واتصاالت هاتفية يف س�اعات متأخرة،
وتبادل�ت العواطف وتداعبت املش�اعر ،وتأججت الش�هوة عرب
األسالك.
وكان�ت هذه هي الخطوات األوىل ،مكاملات بعد مكاملات ،ولكن
هل بقي األمر عىل املكاملات؟
كال…فقد نقلهم الش�يطان إىل الخطوة األخرىَّ .
ألن الشيطان
يقود اإلنسان خطوات:
َات َّ
(( َوال َ تَتَّ ِبعُ �وا ْ ُخ ُ
الش�يْ َ
ان إِنَّ� ُه َل ُك ْم عَ ُد ٌّو مُّ ِب ٌ
ط�و ِ
ين* إِنَّمَ ا
ط ِ
الس�و ِء وَا ْل َفحْ َش�آ ِء وَأَن تَ ُقولُوا ْ عَ لىَ ال َّل ِه مَ ا ال َ تَعْ َلم َ
يَأ ْ ُم ُر ُكم ِب ُّ
ُون))
[سورة البقرة اآليتان.]169 -168 :
انتق�ل هذا الهتاف ،وهذا النداء ،أنتق�ل إىل طلب موعد ولقاء،
ولكن بدون أي يشء ،مجرد رؤية ومجرد جلسة نزيهة.
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الثق�ة متوفرة ،وأنا أحرص عىل عريض ،وأحرص عىل عرضك،
كيف ونحن سنكون زوجني يف املستقبل ،لكن نجلس يرى بعضنا
بع�ض ،نحقق لنا يشء م�ن الراحة ،بهذه العب�ارات أغرى هذه
املس�كينة ،وح�دد لها موعدا ً زمانا ً ومكانا ً عبر الثقة التي تتوق
إليه�ا النفوس املريض�ة ،ويخطط لها األوغاد ،حت�ى إذا وقعت
الفريسة يف الشباك أمسك بزمام األمر وباع واشرتى يف العرض.
خرجا م�رارا ً وتقابال تك�راراً ،ويف امل�رة األوىل وهي تركب يف
الس�يارة مدت يده من باب الفضول علي�ه ،فقال لها :ال ..حرام
عليك هذا ال يجوز… نحن اآلن نستغفر الله عن هذه الجلسة.
فتزداد ثقة البنت وقالت هذا الذي أثق فيه ..وبعد ذلك أوقعها
يف رشاك�ه ثم بدل أن تمد يدها هي أنزلها من الس�يارة وأدخلها
يف البي�ت ووق�ع معها يف الفاحش�ة ،اغتال بكارته�ا وأوقعها يف
حبائله ،وصادف قلبها الخايل من ذكر الله فاحتله.
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
فص�ادف قلب�ا ً خالي�ا ً فتمكن�ا
ويف مغامرته مع أختها ،أرادت األخت أن تستدرج الصغرية ،أن
تعلمها لتطبق لها دروس�ا ً نظرية قد أعطتها يف البيت ،لتطبقها
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عمليا يف عالم الواقع.
وركب�ت م�ع أختها مع العش�يق وليتهم�ا ما ركب�ا ،فانطلقا
بس�يارته وأصبح لديه بدل الفريسة فريس�تني ،وبدل العشيقة
عشيقتني.
ولكن الله يمهل وال يهمل ،ويف الطريق والس�يارة مرسعة يقع
الح�ادث ،وتموت الكبرى يف الحال ،وتنقل األخ�رى إىل العناية
املرك�زة ،ويدعوا عليه�ا األب واألم واألهل قاطب�ة بأن ال يبقيها،
وتلحق بأختها وتموت.
إنهم ال يس�تطيعون رؤيتها أو معايش�ة من دنس�ت عرضهم
ونكست رؤوسهم يف الرمال.
َّ
إن هذا األمر مستحيل.
وأسدل الستار عىل مرسحية دامية فال زواج بعد شهر ،وال فرح
مدى الدهر ،فقد راحت البن�ت ضحية واألرسة ضحية والرشف
ضحية ..وحسب املنايا أن ي ُك َّن أمانيا حني ينتحر العفاف.

*

*

*
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القصة السادسة  ..واألخرية
خرضاء الدمن ،كان كل يشء طبيعي يف البيت الصغري الهادئ
الذي لم يميض عىل إنشائه سوى عام واملكون من زوج يف مقتبل
العمر يكدح من الصباح إىل املس�اء ،ويحلم أن يكون يف مس�ائه
يف ظ�ل زوجة حنون رشيفة يقيض معها ليالً يف س�عادة وهناء،
أحلام ولكنه�ا أحالم اليقظة وإال فمن أراد الس�عادة فليس�لك
اليبس
مسالكها .فإَّن السفينة ال تميش عىل
ِ
كان هذا البائس املسكني له امرأة جميلة املظهر خبيثة املخرب،
وه�ي نتيجة لترك وصي�ة الرس�ول ﷺ حينما قال للش�باب:
(فأظفر بذات الدين تربت يداك).
بعض الش�باب إذا أراد أن يت�زوج جعل تركيزه األول واألخري
على الجمال .كي�ف طولها؟ كي�ف عرضها؟ كي�ف لونها؟ كم
وزنها؟ طول ش�عرها؟ بس!! لكن عن دينها ال يس�أل ،بل ربما
َّ
إن بعض الش�باب إذا قيل له :أنها ذات دين قال ال أريدها ،هذه
معقدة ،ال أريد واحدة معقدة ،أريد واحدة مفلوتة ..هذا من هذا
الطراز ،الشاب هذا بحث عن واحدة جميلة (فأضفر بذات الدين
تربت يداك) ،وقد تربت يدا هذا حني لم يظفر بذات الدين ،ولكن
حني ال حياة ملن تنادي.
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ظفر هذا الشاب بهذه املرأة الجميلة وهي طالبت يف الجامعة،
وأصبح هذا املسكني بمنزلة السائق لها.
روتني ممل ،يستيقظ يف الصباح فيوصلها إىل الجامعة ،ويذهب
إىل عمله ثم يعود إليها بعد الظهر ويأخذها من الجامعة ،وهكذا
دواليك.
ويف أح�د األيام أحرضها إىل الجامعة ،وذه�ب إىل عمله ،وبعد
س�اعة وه�و عىل مكتبه ،ي�رن الهاتف ،وإذا على الطرف اآلخر
رجل األمن :أنت فالن؟ قال نعم.
ق�ال :فالن�ة قريبت�ك؟ قال :نع�م زوجت�ي .ق�ال :أحظر إىل
املستش�فى كرماً .ق�ال ماذا ج�رى؟ قال :األمر بس�يط..أحظر
وأرسع إلينا.
وضع الس�ماعة ،وخرج املسكني بس�يارته ،وتزاحمت األفكار
والخياالت يف رأس�ه ..وما أن وصل إىل املستشفى ،وترك سيارته
يف موقف غري نظامي .ونزل منها وهو يركض كاملجنون ،ودخل
غرفة الطوارئ ،ووجد رجال األمن.
قال :ما الخرب؟ أخذوه إىل غرفة اإلنعاش ،ويا للهول ،لقد وجد
زوجته التي أحرضها إىل الجامعة ،وقد غطتها الدماء ،وهي ُّ
تأن
تحت وطأة اآلالم والجراحات املربحة التي عمت جميع جسدها،
ولكن ألم الفضيحة أدهى وأمر.
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أخذ يصيح ويرصخ ويقول :ماذا حدث؟ قال له الضابط ،وقد
أخربه الخرب .هنا تلعثم لسانه ،واضطربت به األرض ،ودارت به
الدني�ا ،وأخذ يجري ويرصخ ويتحرك اتجاه زوجته غري مصدق
أنها خائنة ،ووس�ط س�يل منهمر من السباب والشتائم عىل هذا
الوجه الخبيث الذي طعنه يف كرامته.
ق�ال لها :أنت طالق ،أنت طالق ،ث�م طالق ،ثم أتبعها ببصقة
يف وجهه�ا الدام�ي ..ومىض ت�اركا ً لها ،كل هذا الع�ار والهوان
والضنك ،وكل هذه اآلالم.
م�ن يه�ن يس�هل اله�وان علي�ه
م�ا لج�رح بمي�ت إيلام
اآلم ،وفضيحة ،وطالق ،وموت.
مات عش�يقها ،وطلقها زوجها ،وفضح�ت أهلها ،وبقيت هي
معوق�ة كرس ظهره�ا ،وقطع النخاع الش�وكي له�ا .وأصبحت
مصابة بش�لل رباع�ي ..تمنت أنها ماتت ،وتمن�ى والدها وأمها
أنها ماتت.
لم يذهبوا بها إىل البيت ،وإنما وضعوها يف غرفة املعاقني ،ويف
دار العجزة لتقيض حياتها يف بئس وشقاء.
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ض عَ ْن ذِ ْك ِري َف ِإ َّن َل ُه مَ عِ َ
وصدق الله عز وجل﴿ :وَمَ ْن أَعْ َر َ
يش ًة
َ
ضنْ� ًكا َونَحْ شرُ ُُه يَ ْو َم ا ْلقِ يَامَ ِة أَعْ مَ ى* َقا َل َربِّ ِل َم حَ شرَ ْ تَنِي أَعْ مَ ى
و ََق ْد ُكن ْ ُت ب َِصريا ً * َقا َل َكذَ ِل َك أَتَتْ َك آيَاتُنَا َفن َ ِس�يتَهَ ا َو َكذَ ِل َك ا ْليَ ْو َم
تُنْسىَ ﴾ [سورة طه االيتان .]126 -124
ويس�دل الس�تار أيها األخوة عىل هذه القصص وغريها كثري،
ولك�ن ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني .اللهم أجعل لنا من الناس
عربة ،وال تجعلنا للناس عربة.
﴿ َل َق ْد َك َ
ان ىِف َق َ
ص ِص ِه ْم عِ برْ َ ٌة﴾.
لكن ملن؟ ﴿أل ُ ْولىِ األ َ ْلبَاب﴾.
فالل�ه الل�ه أيها األخوة ،الب�د أن نأخذ باألس�باب الرشعية من
حماية أعراضنا ،ومن صون رشفنا ،ومن التمس�ك بطاعة ربنا،
فنرب�ي أبنائن�ا ،وأرسن�ا وبناتنا على الفضيلة ،ونلت�زم بآداب
الرشيع�ة يف الحجاب ويف غ�ض البرص ويف تحري�م الخلوة ويف
تحريم االختالط.
وأيض�ا ً نحي�ط أعراضنا بعناي�ة وال نمنحهم الثق�ة الكاملة،
الب�أس بالثق�ة ولكن بحدود ،أما أن تطل�ق العنان ملن هم تحت
إرشاف�ك وإدارتك وواليتك وأنت تع�رف أن املجتمع موبوءَّ ،
وأن
وس�ائل الفس�اد كثرية ،وأن املؤث�رات واملغري�ات منترشة ،وأن
قرينات السوء يف املدرسة ويف الشارع ويف الجامعة كثري.
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ثم بعد ذلك تثق الثقة العمياء ...؟
ه�ذا هو الذي س�بب هذه الكوارث ،وه�ذه القصص من عالم
الواقع ،وغريها كثري والكثري هذا هو الذي طفأ عىل الس�طح وإال
الذي ال يُعلم عنه كثري.
لكن نسأل الله أن يسرتنا بسرته.
وأن يسرت مجتمعنا ،وأن يسرت نساءنا وبناتنا ورجالنا وشبابنا
بسرت اإلسالم.
وأن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه.
وأن يوفق والة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وش�بابنا وشاباتنا،أن
يوفقه�م لرعاية الفضيلة وحماية الدي�ن ،وحماية األعراض ،إنه
ويل ذلك والقادر عليه  ..والله أعلم.
وصىل الله عىل نبينا محمد ،وعىل آله وصحبه وسلم.
إليك أختي املسلمة ،أروي حكايتي الحزينة
بالحروف املظلمة
فتأميل وتعقيل وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب اآلثمة
فقفي وال تتعجيل وبهدي ربك فاحميل
قلبا ً وروحا ً عازمة
فلقد سقطت ذليلة أبكي عىل درب الهوى
ملا ظننت بأنه حقا ً لحبي قد نوى
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صدقت معسول الكالم وخدرتني يف الليايل
كل همسات الغرام
فال أنام..وال أنام
يميش ورائي يف النهار وكل حني يف الظالم
يرجو لقائي يف الحالل كما ادعى ال يف الحرام
وألنني أحببته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق املرام
وضعيفة صدقته ،وخجولة رافقته
ولرحلة مشؤومة كل الحياء فقدته
وسقطت يف درب الرذيلة… ابكي عفايف والفضيلة
وفقدت أغىل ما لدي… ورصت أحياء كالقتيلة
فأحذر… يا أخت كي ال تُكرسي
رشيف تحطم
ِ
رشف العفيفة كالزجاج… وعرضها كالجوهر
أختاه هذي قصتي… قد سطرتها آهتي
والعفو من رب السماء… والصفح أضحى غايتي
.............................................................
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