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 (1توبة الشيخ عادل الكلباين )( 1)
 

هذا  جامع امللك خالد أبم احلمام من املعامل البارزة يف مدينة الرايض، مئات املصلني يقصدون
املسجد يف رمضان وغريه، ليستمعوا إىل الشيخ عادل الكلباين )إمام املسجد( بصوته اخلاشع 
اجلميل، ونربته احلزينة املؤثرة، وكغريه من شباب الصحوة كانت له قصة مع اهلداية، يرويها لنا 

 فيقول:
وال، مث إىل األسرة مل أكن ضاالًّ بدرجة كبرية نعم.. كانت هناك كبائر وهفوات أرجعها إىل نفسي أ

 واجملتمع.
مل أيمرين أحد ابلصالة يوماً، مل ألتحق حبلقة أحفظ فيها كتاب هللا، عشُت طفوليت كأي طفل يف 
نة( و )سيكل( ومصاقيل و )كعابة(، وتتعلق ابلسيارات،  تلك احلقبة، َلِعٌب وهلٌو وتلفاز و)دّنا

املدرسة، ونسهر على التلفاز  وجنوب جمرى البطحاء، ونتسكع يف الشوارع بعد خروجنا من
 والرحالت وغريها.

مل نكن نعرف هللا إال ََسَاعاً، ومن كانت هذه طفولته فالبدا أن يشبا على حب اللهو واملتعة 
 والرحالت وغريه، وهكذا كان.

وأعتذر عن التفصيل واالسرتسال، وأنتقل بكم إىل بداية التعرف على هللا تعاىل، ففي يوم من 
املهم أين ظللت  -ال أذكر اآلن-إبيصال والديت لزايرة إحدى صديقاهتا ملناسبة ما األايم قمُت 

إىل إذاعة القرآن الكرمي،  -َقَدراً –أنتظر خروجها يف السيارة، وأدرُت جهاز املذايع، فوصل املؤشر 
وإذ بصوت شجي حزين، يُرتل آايت وقعْت يف قليب موقعها السديد ألين أَسعها ألول مرة: 

-(. صوت الشيخ حممد صديق املنشاوي سكرُة املوِت ابحلّق ذلَك َما كنَت منه حتيد وجاءت  )
 ، كان مؤثراً جداً.-رمحه هللا

صحيح أين مل أهتدي بعدها مباشرة، لكنها كانت اللبنة األوىل هلداييت، وكانت تلك السنة سنة 
املوت حىت كدت واملغنني، وظل معي هاجس  املوت، مات فيها عدد من العظماء والسياسيني

                                         
 ( كتبها يل بنفسه جزاء هللا خريًا.1 )



أصاب ابجلنون، أفزع من نومي، بل طار النوم من عيين، فال أّنم إال بعد أن يبلغ اجلهد مين 
 مبلغه. أقرأ مجيع األدعية، وأفعل مجيع األسباب ولكن ال يزال اهلاجس.

بدأت أحافظ على الصالة يف وقتها مع اجلماعة، وكنت فيها متساهال، ولكن كنت أهرب من 
ها، خوفًا من املوت. كيف أهرب من املوت؟ كيف أِحيُد منه؟ مل أجد إال مفراً الصالة، أقطع

 واحداً، أن أفرُّ إىل هللا، من هو هللا؟ إنه ريب.. إذن فألتعراف عليه.
تفكرت يف القيامة.. يف احلشر والنشر.. يف السماء ذات الربوج.. يف الشمس وضحاها.. يف 

علمًا أبين كنُت حمبًا لكتاب هللا حىت وأّن يف الضاللة.. رمبا القمِر إذا تالها، وكنت أقرأ كثريًا 
 تستغربون أين حفظُت بعض السور يف مكان ال يُذكر ابهلل أبداً.

 -فعالً -عشُت هذه الفرتة العصيبة اليت بلغت سنني عددًا حتـى مشَّرت عن ساعد اجلدِا، ورأيت 
اي أيها يه، فليكن املرء منا مستعدًا هلـذا: )أن ال ملجأ من هللا إال إليه، وأن املوت آت ال ريب ف

يف هذه اآلية  -إخواين–(. تفكروا الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنت مسلمون
تَروا عجباً، تفكروا يف كل ما حولكم من آايت هللا، ويف أنفسكم، أفال تبصرون؟ عقاًل ستدركون 

يكون احلل؟.. أن  -إذن– يبع  من يف القبور.. فكيف أن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن هللا
 نعود إىل هللا، أن نتوب إليه، أن نعمل بطاعته.

املهم أين عدت إىل هللا، وأحببت كالمه سبحانه، ومع بداية اهلداية بدأ ارتباطي احلقيقي بكتاب 
، أعود مباشرة إىل هللا العظيم، كنُت كلما صليُت خلف إمام أعجبتين قراءته أو اآلايت اليت قرأها

البيت ألحفظها، مث ُعيِانُت إمامًا جبامع صالح الدين ابلسليمانية، وصليت ابلناس يف رمضان 
هـ نظرًا من املصحف، وبعد انتهاء الشهر عاهدُت هللا مث نفسي أن 1405صالة الرتاويح لعام 

ذلك، فقد وضعت  أحفظ القرآن وأقرأه عن ظهر قلب يف العام القادم حبول هللا وقوته، وحتقق
لنفسي جدواًل حلفظ القرآن بدأ من فجر العاشر من شهر شوال من ذلك العام، واستمر حىت 

هـ(، يف هذه الفرتة أمتمت حفظ كتاب 1406منتصف شهر مجاد اآلخرة من العـام الذي بعده )
 .-وهلل احلمد واملنة -هللا 



ك، كنت ال أستطيع تركها إطالقًا إىل أن وقد كانت )نومة بعد الفجر( عائقًا كبرياً يف طريقي آنذا
واملصحف على  -أحياّن-أعانين هللا، وعاجلتها ابجلد واملثابرة واملصابرة، حىت أين كنت أّنم 

 صدري، ومع اإلصرار واجملاهدة أصبحت اآلن ال أستطيع النوم بعد صالة الفجر إطالقاً.
مصطفى أبو حسني املـدرس  مث وفقين هللا فعرضت املصحف على شيخي فضيلة الشيخ أمحد
هـ، وكتب يل 1407رمضان 19بكلية أصول الديـن ابلرايض، وفرغت من ذلك يوم الثالاثء 

الشيخ إجازة بسندها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، برواية حفص عن عاصم، ولعل هللا أن 
 يوفقين إلمتام العشر حبوله وقوته. 

 ريد أن حيفظ القرآن أن حيفظ القرآن.هذه قصيت مع القرآن ونصيحيت لكل من ي
وكلمة يف ذيل القصة أشري فيها إىل مسئولية األسرة يف تربية االبن، ومسئولية اجملتمع، ومسئولية 

 الفرد نفسه، يف التفكر والبح  عن احلقيقة والعمل هبا.
جيالت مث أشري إىل أمهية كتاب هللا، هذا الكتاب العظيم الذي يطبع ابملاليني، وتصدر التس

اإلسالمية مئات األشرطة منه.. تريدون اخلري يف الدنيا عليكم به، تريدون اخلري يف اآلخرة عليكم 
به..  فوهللا الذي رفع السماوات بغري َعَمٍد ال أجد يف شخصي شيئًا أستحق به أن أصدار يف 

ضل كتاب هللا إال بف… اجملالس، أو أن يشار إيلا ببنان مسلم، أو أن حيبين شخص وهو مل يـََرين
عليا.. ما أهون هذا العبد األسود على الناس لوال كتاب هللا بني جنبيه.. وكلما تذكرت هذا ال 
أملك دمعة َحرَّى تسيل على ُمْقَليت فأجلأ إىل هللا داعياً أن يكون هذا القرآن أنيساً يل يوم أموت، 

 على ريب.وحني أوسَّد يف الرتاب دفيناً، وحني أُبع  من قربي إىل العرض 
أن يقال يل: اقرأ وارق، ورتال كما كنت تُرتل يف الدنيا فإن منزلتك عند  -جلت قدرته-أرجوه 

 آخر آية كنت تقرؤها.
أن أكون مع السافَرة الكرام الرَبرة، وأن جيعل حب الناس يل عنوان حمبته،  -جلت قدرته-وأسأله 

 ورفعهم يل رفعة لدرجيت يف اجلنة إنه جواد كرمي.



 عوا ما قاله القحطاين رمحه هللا يف نونيته:مث اَس
 وهديـتين من حيـرة اخلـــذالن  أنت الـذي أدنيتـين وحبوتــين
 والعطـف منك برمحــة وحنـان  وزرعت يل بني القلـوب حمبــةً 
 وسرتت عن أبصـارهم عصيـانـي  ونشـرت يل يف العاملني حماسنــاً 
 ى جعلت مجيعهـم إخـوانـيحتـ  وجعلت ذكـري يف الربيـة شائعاً 
 ألبـى السالم علي من يلقــانـي  وهللا لـو علمـوا قبيـح سريريت
 ولبـُؤت بعـد قرابــة هبــوانٍ   وألعـرضوا عنـي ومَلوا ُصحبيت
 وَحِلمـت عن سقطـي وعن طغياين  لكن سرتت معايبـي ومثـالــي
 لســاينخبـواطري وجـوارحي و   فلك احملامـد واملـدائح كلهــا

 
 أخوكم

 العبد الفقري إىل رمحة ربه املنان
 أبو عبد هللا عادل بن سامل الكلباين

 



 توبة الالعب عبد هللا عبد ربه( 2)
 

 طاملا صفقت له اجلماهري. 
 وطاملا اهتزت من قذائفه الشباك.

حالياً:  وطاملا عرفته املالعب.. وأتعب خصومه وسبب هلم املتاعب إنه الالعب )سابقاً( والداعية
 عبد هللا عبد ربه.

 قابلته يف جملس من جمالس العلم واإلميان فطلبت منه أن حيدثين عن رحلته إىل اهلداية فقال:
كان على جانب كبري من   -رمحه هللا-يف بيت من بيوت املسلمني .. والدي  -كغريي–)نشأت 

فكان لذلك أثر   - تعاىلرمحها هللا-التدين والتمسك ابلقيم واألخالق السامية، وكذلك والديت 
 كبري يف استقاميت ورجوعي إىل هللا فيما بعد.

وملا بلغت سن املراهقة كنت أقضي معظم هناري يف الشارع مع زمالئي يف ممارسة هواييت املفضلة:  
 كرة القدم:
أن أكون العبًا مشهورًا تصفق له اجلماهري  -كغريي من الشباب يف تلك السن-كنت أحلم 
هـ سجلت اَسي يف كشوفات 1397اجلموع.. وقد حتقق ذلك احللم، ففي عام وهتتف ابَسه 

ّندي النصر ابلرايض، وشاركُت يف عدد من املبارايت اهلامة للنادي حىت عرفتين اجلماهري، وكتبْت 
 -حينذاك–عين الصحف واجملالت، وبدأت أشق طريقي حنو الشهر.. وال أخفيكم أنين شعرت 

، إال أين يف الوقت نفسه كنت أشعر ابالكتئاب والقلق وال أدري ما بشيء من الغرور واالعتزاز
 السبب؟

وبعد سنوات قليلة مت اختياري ألكون العبًا يف املنتخب، فكانت خطوة أخرى حنو مزيد من 
 الشهرة، ال على املستوى احمللي فحسب بل على املستوى العريب والعاملي، وهذا ما حدث.

ات، فبدأت أشعر بشيء من امللل، وأعاين من فراغ نفسي قاتل، ظللت على هذه احلال عدة سنو 
وأحسست أبنين حباجة شديدة إىل شيء ما أمأل هذا الفراغ، الذي كنت أعانيه، ففكرت يف ترك 
الكرة واالبتعاد عن األجواء الرايضية.. ولزمت بييت فرتة من الزمن، وعلى الرغم من حمافظيت على 

كانت صلوات جافة، ال ورح فيها وال خشوع.. كانت ابلنسبة يل الصلوات املفروضة، إال أهنا  



أشبه ابحلركات الرايضية اليت كنت أؤديها يف املعسكر وأثناء التمارين إىل أن جاءت ساعة 
 اهلداية.

ومعه أحد االخوة الصاحلني، وقال  -ابرك هللا فيه-ففي يوم من األايم زارين األخ منصور بشري 
لغفلة اليت كنت أعيشها، وأخربين أبن السعادة احلقيقية والطمأنينة والراحة يل كالمًا أيقظين من ا

يف الرجوع إىل هللا، والتمسك حببله املتني.. يف جمالسة الصاحلني وحضور جمالس العلم والذكر: 
 (.أال بذكر هللا تطمئن القلوب)

اخلري وطالب وتعرفت على بعض أهل  -وفقه هللا-ومن تلك اللحظة استمعت إىل نصيحة أخي 
العلم، فأحسست بسعادة عظيمة تغمرين ال أستطيع هلا وصفاً، وندمت على أايم خلت قضيتها 

 .-عز وجل -بعيداً عن خالقي 
ونصيحيت أخواين الالعبني وغريهم أن يتمسكوا هبذا الدين العظيم، وأن يعودوا إىل رهبم وخالقهم، 

ح  على بناء األجسام وتقويتها، ولكن ال  وهذا ال يتعارض مع الرايضة ولعب الكرة، فاإلسالم
جنعل ذلك غاية حنب من أجله ونبغض من أجله، ويكن هو مهنا الشاغل، بل وسيلة إىل كسب 

 رضا هللا، والوصول إىل جنته.
وإنين أدعو مجيع الالعبني أن يكونوا قدوة لشبابنا احلائر، وخري سفري لبالدّن يف اخلارج، ولو فعلوا 

ن الكفار يف دين هللا أفواجاً، لعرفوا عظمة هذا الدين املتمثل يف سلوك أبنائه ذلك لدخل كثري م
 ومعتنقيه.



 (2توبة املمثل املغريب املشهور سعيد الزايين)( 3)
 

يف مكة أم القرى، شرفها هللا ومن جوار بيت هللا احلرام، ويف العشر األخرية من رمضان، حدثنا 
ألخ سعيد الزايين عن قصة رجوعه إىل هللا، وهدايته إىل الطريق املمثل سابقاً، والداعية حالياً، ا

 املستقيم، فقال:
كما كان حيلم غريي من -نشأت يف بيت من بيوت املسلمني، وملا بلغُت من املراهقة كنُت أحلم 

بتحقيق شيئني مهمني يف نظري آنذاك، ومها: الشهرة واملال، فقد كنت أحب   -الشباب املراهق
 أسعى إىل احلصول عليها أبية طريقة كانت.عن السعادة و 

يف بداية األمر،. التحقُت ابإلذاعة املغربية، وشاركُت يف تقدمي بعض الفقرات اليت تربط بني 
الربامج، مث تقدمت فأصبحت أقدام برامج خاصة حىت اكتسبُت خربة يف هذا اجملال، مث اجتهت 

وهي أعلى درجة حيصل -لدرجة األوىل إىل التلفزيـون وتدرجت فيه حىت أصبحت مقدمًا من ا
وأصبحت أقدِام نشرات األخبار، والكثري من برامج السهرة واملنوعات  -عليها مذيع أو مقدم

وبرامج الشباب، واشتهرت شهرة كبرية مل يسبقين إليها أحد، وأصبح اَسي على كل لسان، 
 وصويت ُيسمع يف كل بيت.

ري سعيد هبذا.. كنت أشعر بضيق شديد يف صدري، وعلى الرغم من هذه الشهرة إال أين كنت غ
فقلت يف نفسي لعلي أجد السعادة يف الغناء.. وابلفعل، فقد ساعدتين شهريت يف اإلذاعة 
والتلفزيون أن أقدم من خالل أحد الربامج التلفزيونية أغنية قصرية كانت هي البداية لدخول عامل 

 الغناء.
ة يف هذا اجملال، ونـََزل إىل األسواق العديد بل اآلالف ودخلُت عامل الغناء، وحققت شهرة كبري 
 من األشرطة الغنائية اليت سجلتها بصويت.

                                         
 ( هذه القصة كتبها يل أحد االخوة الثقات وقد مسعها بنفسه من األخ سعيد2 )



وعلى الرغم من ذلك كله كنت أشعر ابلتعاسة والشقاء، وأحس ابمللل وضيق الصدر، وصدق هللا 
قاً فمن يُرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن ُيضّله جيعل صدره ضيإذ يقول: )

 (.حرجاً كأمنا يصَّّعُد يف السماء
فقلت يف نفسي: إن السعداء هم املمثلون واملمثالت، فأردتُّ أن أشاركهم يف تلك السعادة، 
فاجتهت إىل التمثيل، وأصبحت ممثاًل من الدرجة األوىل، فكنت ال أمثل إال أدوار البطولة يف 

بحت شخصًا متميزًا يف بلدي، فال أركب مجيع األعمال اليت أقدمها.. واحلقيقة ودون مبالغة أص
إال أغلى السيارات وأفخمها، وال ألبس إال املالبس الثمينة.. مكانيت االجتماعية أصبحت راقية، 
فأصدقائي هم كبار الشخصيات من األمراء وغريهم، فكنت أنتقل بني القصور، من قصر إىل 

 قصر، وتُفتح يل األبواب وكأين صاحب تلك القصور.
 وعلى الرغم من ذلك كله، كنت أشعر أبين مل أصل إىل السعادة اليت أحب  عنها. ولكن..

ويف يوم من األايم.. أجرى معي أحد الصحفيني لقاء صحفيًا طويال، وكان من بني األسئلة اليت 
وجهها إيلا هذا السؤال: )الفنان سعيد الزايين.. من املصادفات أن اَسك ينطبق على حياتك.. 

 ما تقول يف ذلك؟فاَسك سعيد، 
 وكان اجلواب:

)يف احلقيقة أن ما تعتقده ويعتقده كثري من الناس غري صحيح، فأان لسُت سعيدًا يف حيايت، 
وامسي يف احلقيقة اليزال انقصاً، فهو يتكون من ثالثة أحرف وهي: س، ع، ي: )سعي(، 

ي وتكتمل وأان ما زلت أسعى، أحبث عن احلرف األخري، وهو حرف )الدال( ليكتمل امس
 سعاديت، وإىل اآلن مل أجده، وحني أجده سوف أخربك(.

وقد أجري معي هذا اللقاء وأّن يف قمة شهريت وثرائي.. ومرت األايم والشهور واألعوام.. وكان يل 
شقيق يكربين سناً، هاجر إىل بلجيكا.. كان إنساّنً عادايً إال أنه كان أكثر مين التزاماً واستقامة، 

 كا التقى ببعض الدعاة املسلمني فتأثر هبم وعاد إىل هللا على أيديهم.وهناك يف بلجي
فكرُت يف القيام برحلة سياحية إىل بلجيكا أزور فيها أخي فأمر عليه مرور الكرام، مث أواصل 

 رحليت إىل خمتلف بالد العامل.



ملختلفة، واألهم سافرت إىل بلجيكا، والتقيُت أبخي هناك، ولكين فوجئت هبيئته املتغرية، وحياته ا
من ذلك، السعادة اليت كانت تشع يف بيته وحياته، وأتثرُت كثريًا مبا رأيُت، إضافًة إىل العالقات 
الوثيقة اليت تربط بني الشباب املسلم يف تلك املدينة، وقد قابلوين ابألحضان، ورحابوا يب أمجل 

 عليهم بصورة قوية.ترحيب، ووجهوا يل الدعوة حلضور جمالسهم واجتماعاهتم والتعرف 
أجبت الدعوة، وكنت أشعر بشعور غريب وأّن أجلس معهم، كنُت أشعر بسعادة عظيمة تغمرين 
مل أشعر هبا من قبل، ومع مرور األايم قمُت بتمديد إجازيت لكي تستمر هذه السعادة اليت طاملا 

 حبثُت عنها فلم أجدها.
يومًا بعد يوم، والضيق واهلم والشقاء  وهكذا.. كنت أشعر ابلسعادة مع هؤالء األخيار تزداد

يتناقص يومًا بعد يوم.. حىت امتأل صدري بنور اإلميان، وعرفُت الطريق إىل هللا الذي كنت قد 
ضللت عنه مع ما كنت أملكه من املال والثراء والشهرة، وأدركت من تلك اللحظة أن السعادة 

َمن  عمل صاحلًا من  ذكٍر أو أنثى ز وجل: )ليست يف ذلك املتاع الزائل، إمنا هي يف طاعة هللا ع
نَ  َسِن َما َكانُوا يَعَمُلو  َرُهم  ِِبح  زِين َُّهم  أج  ِييّنه حياًة طيبًة ولََنج  ومن أعرض (. )َوُهو ُمؤِمٌن فَ َلُنح 

(. امتدت إجازيت عند أخي أكثر عن ذكري فإن له معيشًة ضنكًا وحنشره يوم القيامة أعمى
 الة إىل الصحفي الذي سألين السؤال السابق، وقلت له:من سنتني، وأرسلُت رس

 األخ........ رئيس حترير صحيفة......... يف جريدة.......... 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، .. أود أن أذكارك ابلسؤال الذي سألتين فيه عن السعادة، وذلك 

.... ووعدتك أن أخربك مىت ما يف يوم....... واتريخ........ وقد أجبت ابجلواب التايل:...
وجدت حرف )الدال(، واآلن: يطيب يل ويسعدين ويشرفين أن أخربك أبين قد وجدُت حرف 

تمم الَسي حي  وجدته يف الدين والدعوة.. وأصبحت اآلن )سيعد( حقاً.
ُ
 الدال امل

 ابلتهم، شاع اخلرب بني الناس، وبدأ أعداء الدين واملنافقون يطلقون عليا اإلشاعات، ويرمونين
ومنهم من قال: إنه أصبح عمياًل ألمريكا أو لروسيا... إىل غري ذلك من اإلشاعات املغرضة..  
كنُت أستمُع إىل هذه اإلشاعات فأتذكر دائمًا ما قوبل به األنبياء والرسل والدعاة على مرا 

ضي هللا ر -العصور والدهور، وعلى رأسهم نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وصحابته الكرام 



ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فازداد ثبااًت وإمياًّن ويقيناً، وأدعو هللا دائماً: ) -عنهم أمجعني
 (.دنك رمحة إّنك أنَت الوَّهابوَهب  لَنا من  لّ 

 



 (3( توبة املمثلة هالة فؤاد )4)
 

متىن أن يغفر هللا )أرى أنين ارتكبت معصية وخطأ كبريًا يف حق ريب وديين، وعلى هذا األساس أ
 يل ويساحمين(.

هذا ما قالته املمثلة )سابقاً( هالة فؤاد بعد توبتها واعتزاهلا الفن، وارتدائها احلجاب، وإعالهنا 
 التفرغ التام لرعاية زوجها وأوالدها وبيتها، تروي قصتها فتقول:

ألخالق احلميدة، )منذ صغري وبداخلي شعور قوي يدفعين إىل تعاليم الدين، والتمسك ابلقيم وا
 وابلتحديد: عندما كنت يف املرحلة اإلعدادية.

كنت ال أحب حياة األضواء، أو الظهور يف اجملتمعات الفنية، وكانت سعاديت الكربى أن أظل 
داخل منزيل، ولكن النفس األمارة ابلسوء والنظر إىل اآلخرين وتلك التربيرات الشيطانية كانت 

 .(4وراء اجتاهي هلذا الطريق )
وشاء هللا سبحانه وتعاىل أن يبتليين مبصيبة أعادتين إىل فطريت، وتبني يل من خالهلا الضالل من 
اهلدى، يف حلظ كنت فيها قاب قوسني أو أدىن من املوت، وذلك أثناء عملية الوالدة األخرية، 
حي  سدت املشيمة عنق الرحم، وكان األطباء يستخدمون معي الطلق الصناعي قبل الوالدة 
بثالثة أايم، وحدث نزيف شديد هدد حيايت خبطر كبري، فأجريت يل عملية قيصرية، وبعد 
العملية ظللت أعاين من اآلالم، ويف اليوم السابع، الذي كان من املفروض أن أغادر فيه 
املستشفى، فوجئت أبمل شديد يف رجلي اليمىن، وحدث ورم ضخم، وتغري لوهنا، وقال يل 

 جبلطة.األطباء: إنين أصبحت 
وأّن يف هذه الظروف شعر إبحساس داخلي يقول يل: إن هللا لن يرضى عنِك ويشفيك إال إذا 
اعتزلت التمثيل، ألنك يف داخلك مقتنعة أن هذا التمثيل حرام، ولكنك تزينينه لنفسك، والنفس 

 أماارة ابلسوء، مث إنك يف النهاية متمسكة بشيء لن ينفعك.

                                         
 .2056، والكواكب، العدد/85( جملة )كل الناس(، العدد/3 )

 بادة هللا وحده، واجلهاد يف سبيله، فمىت نتنبه لذلك.( هكذا يراد ألجيالنا املسلمة، أن تتجه للفن والتمثيل، لتنصرف عما خلقت من أجله من ع4 )



ب التمثيل جداً، وكنت أظن أين ال أستطيع احلياة بدونه، ويف أزعجين هذا الشعور، ألنين أح
 نفس الوقت خفت أن أختذ خطوة االعتزال مث أتراجع عنها مرة أخرى، فيكون عذايب شديداً.

املهم عدتُّ إىل بييت، وبدأت أمتاثل للشفاء، واحلمد هلل، رجلي اليمىن بدأ يطرأ عليها حتسن كبري، 
ت اآلالم إىل رجلي اليسرى، وقد شعرت قبل ذلك آبالم يف ظهري، مث فجأة وبدون إنذار انتقل

ونصحين األطباء بعمل عالج طبيعي، ألن عضاليت أصاهبا االرختاء نتيجة لرقادي على السرير، 
 وكانت دهشيت أن تنتقل اجللطة إىل القدم اليسرى بصورة أشد وأقوى من اجللطة األوىل.

، وشعرت آبالم شديدة جداً يف جسمي، واستخدم معي كتب يل الطبيب دواء، وكان قواًي جداً 
أيضًا حقنًا أخرى شديدة لعالج هذه اجللطة يف الشرايني، ومل أشعر بتحسن، وازدادت حاليت 
سوءاً، وهنا شعرت هببوط حاد، وضاعت أنفاسي، وشاهدت كل من حويل يف صورة ابهتة، 

لفظني أنفاسك األخرية اآلن، فقلت: وفجأة َسعت من يقول يل قويل: )ال إله إال هللا( ألنك ت
 )أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممداً رسول هللا(.

نطقُت الشهادة، ويف هذه اللحظة حتدثُت مع نفسي وقلُت هلا: سوف تنـزلني القرب، وترحلني إىل 
ج، والوقوف هللا والدار اآلخرة، فكيف تقابلني هللا، وأنت مل متتثلي ألوامره، وقضيِت حياتك ابلترب 

يف مواقف الفتنة من خالل العمل ابلتمثيل؟ ماذا ستقولني عند احلساب؟ هل ستقولني إن 
 الشيطان قد هزمين.

نعم، لقد رأيت املوت فعاًل، ولكن لألسف، كلنا نتناسى حلظ املوت، ولو تذكر كل إنسان تلك 
لمني ابلوراثة، اللحظة فسوف يعمل ليوم احلساب، جيب أن نتثقف دينيًا حىت ال نكون مس

وجيب أن نتعمق يف دراسة القرآن والسنة والفقه، ولألسف فإننا نعاين من )أمية دينية(، والبدا من 
تكاتف كل اجلهات لتثقيف اجملتمع دينياً، ولن يتم ذلك من خالل تقدمي برّنمج واحد أو 

 برّنجمني.
ة أبنين  أسرتد وابختصار، قمت مبحاكمة سريعة لنفسي يف تلك اللحظات مث شعرت فجأ

أنفاسي، وبدأت أرى كل من يقف بوضوح اتم.. أصبح وجه زوجي شديد االمحرار، وبكى 
بشدة، وأصبح والدي يف حالة يُرثى هلا، أما والديت فقد قامت يف ركن من احلجرة تصل وتدعو 

 هللا.



 سألت الطبيب: ماذا حدث؟!
 قال: )امحدي ربنا، لقد ُكتب لك ُعمر جديد(.

 هذه احلادثة اليت حدثْت يل وأذهلِت األطباء ابإلضافة إىل من حويل... فكرت بدأت أفكر يف
يف احلياة كم هي قصرية، وال تستحق منا كل هذا االهتمام، فقررت أن أرتدي احلجاب وأكون يف 

 خدمة بييت وأوالدي، والتفرغ لتنشئتهم النشأة الصحيحة، وهذه أعظم الرساالت(.
وأعلنت قرارها األخري ابعتزال مهنة التمثيل، تلك املهنة املهينة اليت  وهكذا عادت هالة إىل رهبا،

جتعل من املرأة دمية رخيصة يتالعب هبا أصحاب الشهوات وعبيد الدنيا، إال أن هذا القرار مل 
يَرق لكثري من أولئك التجار )جتار اجلنس( فاهتموها ابجلنون، وأهنا إمنا تركت التمثيل بسبب 

 املواصلة، فرتد على هؤالء وتقول: املرض وعجزها عن
)إن هناك يف )عامل الفن( َمن هم أكثر مين )جنومية(!! شهرًة، وقد تعرضوا لتجارب أقسى كثرياً مما 

 تعرضُت له، ولكنهم مل يتخذوا نفس القرار(.
مث تضيف: )والغريب أن الوسط الفين( قد انقسم أمام قراري هذا إىل قسمني: فالبعض قدم يل 

، والبعض اآلخر اهتموين ابجلنون، فإذا كان االمتثال ألوامر هللا جنوّنً، فال أملك إال أن التهنئة
 أدعو هلم مجيعاً ابجلنون الذي أّن فيه(.

ويف معرض حديثها عن حاله قبل التوبة، وموقفها من زميالهتا الاليت سبقنها إىل التوبة وااللتزام 
 تقول:

لاليت اختذن مثل هذا القرار، كهناء ثروت، ومريفت )لقد كنت أشعر مبودة لكل الزميالت ا
اجلندي... وكنت أدعو هللا أن يشرح ملا حيب، وأن يغلقه عما ال حيب، وقد استجاب هللا دعائي 

 وشرح صدري ملا حيب(.
 ويف ختام حديثها تقول:

إلنسانة اليت )هالة فؤاد املمثلة توفيت إىل غري رجعة، وهالة فؤاد املوجودة حاليًا ال عالقة هلا اب
 رحلت عن دنياّن(.



هذه هي قصة املمثلة هالة فؤاد مع اهلداية كما ترويها بنفسها، وحنن ابنتظار املزيد من العائدين 
إىل هللا من )الفنانني( وغريهم، الالحقني بركب اإلميان قبل فوات األوان، فمن العائد اجلديد اي 

 ترى؟؟
 



 (5( توبة مفحط مشهور )5)
 

سالم: لن جتدوا السعادة يف التفحيط، وال يف السفر واملخدرات، لن جتدوها أو )اي شباب اإل
 تشموا رائحتها إال يف االلتزام واالستقامة على دين هللا(.

هذا ما قاله املفحط املشهور سابقاً... )أبو خالد( بعد أن منا هللا عليه ابهلداية، بعد رحلة طويلة 
 حيدثنا عنها فيقول: مؤملة، مليئة ابلعجائب واملغامرات،

أّن شاب نشأت يف بيت حمافظ نوعًا ما، كنت متفوقًا يف دراسيت، ويف بداية املرحلة الثانوية 
حاول جمموعة من الشباب الصاحلني يف ملدرسة ضمي إليهم أّن وصديق يل خوفًا علينا من رفقاء 

نت أحاول التهرب السوء، ونظرًا لصغر سين، وجهلي مبا ينفعين، رفضت االنضمام إليهم، وك
منهم، ومن الطبيعي أن يتلقفين رفقاء السوء، وما أكثرهم يف هذا الزمان، ويف كل زمان، ومما زاد 

أذكار اآلابء  -هبذه املناسبة-اشرتى يل سيارًة، وإنين  -عفا هللا عنه-األمر خطورًة أن والدي 
اب الفساد واالحنراف، ومنها السياارة وأولياء األمور أبن يتقوا هللا يف أوالدهم، وأال يهيئوا هلم أسب

،السيما من كانوا يف سن املراهقة، فهذه نصيحة جمرب، ويف املثل: )أسأل جمرب وال تسأل 
 حكيم(.

املهم: تطورت األمور، واشرتى يل أيب سيارة جديدة، وازداد عدد الشلة )شلة املصاحل(، ورسبت 
 انوية بسبب اهلروب املستمر من املدرسة.سنتني متتاليتني يف السنة األوىل من املرحلة الث

ويف تلك السنة كانت ظاهرة التفحيط قد بلغت أوج قوهتا وانتشارها، فتعلمت التفحيط على 
أيدي رفقاء السوء، وأّن حني أذكر التفحيط، أذكر ما جُير إليه من مشكالت ومصائب 

حيط هو أبوها، ولكن )خمدرات، سرقات، فواحش... اخل( فكما أن اخلمر أم اخلبائ ، فالتف
حبمد هللا وفضله، مث بفضل أيب وإخواين الذين أفاقوا من سباهتم وانتبهوا يل حي  سارع أحد 
إخواين بنقلي إىل مدرسة أخرى، فبدأت أهتم ابلدراسة نوعًا ماا، وابتعدُت عن كثري من اخلبائ  

ومعاٍص أخرى، اليت تصاحب التفحيط، كاملخدرات وغريها، وإن كنت مصرًا على التفحيط 
 أسأل هللا عفوه ومغفرته.

                                         
 ( كتبها يل بنفسه جزاه هللا خريًا.5 )



واصلت مسرييت يف التفحيط حىت أصبحُت رمزًا من رموزه املشهورين الذين يشار إليها ابلبنان، 
وكثر حويل األصدقاء واحملبون واملعجبون!! حىت األموال والسيارات كنت أستطيع أن أحصل 

 عليها بكل يسر وسهولة عن طريق املعجبني!!
كله، مل أجد السعادة اليت كنُت أحب  عنها، أبتسُم وأضحُك يف هناري، ويف الليل   ولكين مع هذا

 أبكي وأحزن على واقعي األليم، كنت أشعر أن بداخلي منادايً يناديين يقول:
)هذه ليست رسالتك يف احلياة(، فإذا خرجُت من املنزل، أجد التشجيع والتبجيل والتعظيم، 

 ، فأجتاهل ذلك املنادي الصارم.فضالً عن تضليل الشيطان وكيده
وإين اليوم أوجه هذا السؤال لكل شاب ملتزم: أين أنتم عنا وعن أمثالنا؟ ملاذا تركتموّن نتخبط يف 
 ذلك الوقت العصيب؟ أال تزكون علمكم؟ أال تشكرون نعمة هللا عليكم ابهلداية فتهدون غريكم؟.

أحدًا من الصاحلني جاء ملناصحيت وإنقاذي نعم أين أنتم من الشباب الضائع؟ وهللا ال أذكر أن 
 من ذلك الضالل والضياع إال رفيقاً سابقاً منا هللا عليه ابهلداية فحاول نصحي وهداييت.

املهم أين واصلت دراسيت ابجتهاد وخترجُت من الثانوية بتقدير )جيد( مع إصراري على التفحيط 
سة تعجب املدير، وقال: إن هذا الطالب من حىت أن رجال املرور ملا جاءوا يبحثون عين يف املدر 

 أحسن الطالب خلقاً وحضوراً.
وانتقلُت إىل املرحلة اجلامعية، والتحقت ابجلامعة، وكان قريب يل يدرس يف أمريكا يضغط عليا 
إلكمال دراسيت هناك عنده فكنُت أرفض بشدة، فما زال منادي اخلري يناديين ويذكرين ابهلل، 

  حين بعد.ولكن موعد اهلداية مل
اتسعت شهريت كمفحط، حىت  إن بعض الصحفيني جاءين ليجري معي مقابلة صحفية 

 فرفضت، ألنين كنت أشعر يف قرارة نفسي أبين أسري يف طريق خاطئ.
ملاذا جيري معي مقابلة صحفية؟ هل أّن من العلماء والدعاة الذين نذروا أنفسهم، وجعلوها وقفاً 

 دين يف سبيله؟ ماذا قدمت لديين وأميت؟له سبحانه؟ أم أّن من اجملاه
إهنم يتجاهلون أموراً  –ولألسف الشديد  –ولكن هذه حال كثري من كتااب صحفنا وجمالتنا 

عظيمة، وقضااي حساسة، وجيرون خلف أمور اتفهة هامشية بغرض اإلاثرة، وترويج بضاعتهم 
 على حساب أوقات الناس وعقوهلم.



ارة خاصة للتفحيط، حصلت على مثنها من طريق بعض وتطورت األمور، وأصبحت أملك سي
 املعجبني ومن طريق احلرام، وال عجب، فالتفحيط جيرا إىل أكرب من ذلك.

وهو من  -وتويف صديق يل  -قدار هللا جلا وعال-ويف تلك الفرتة اليت بلغت فيها قمة الشهرة، 
عدتُّ إىل ما كنُت عليه وكأن  حبادث انقالب، فثبُت واستقمُت أايمًا قليال، مث-كبار املفحطني 
 شيئاً مل يكن.

)شلة ابنكوك ومانيال(، وبدأت أسافر  -كما يداعون-مث إين وجدتُّ )شلة( متطورة ومتخضرة 
( وشرب املسكرات، ولكن القضية هي 6إىل اخلارج، أطلب السعادة يف أحضان املومسات )

ومن أعرَض عن قال تعاىل: )هي: سكر وضحك وفرح يف الليل، وهما وغما وحزن يف النهار، 
 (.ذكري فإن له معيشًة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى

وقد كنُت يف أايم الدراسة اجلامعية تعرفُت على شاب أصغر مين سناً، فكانت عالقتنا تزداد مع 
األايم حىت أننا ال نستطيع االفرتاق أكثر من أسبوع، ومل تكن تلك الصداقة هلل، وإمنا للتعاون 

 اإلمث والعدوان، مع أهنا ال ختلو من بعض اخلري.على 
ويف السنة الثالثة من املرحلة اجلامعية، بدأ منادي اخلري يقوي يف قليب ويذكرين ببعض أصدقائي 
الذين منا هللا عليهم ابهلداية فبدءوا يتعهدونين ابلزايرة والنصيحة، ومن جهة أخرى، أشرق يف 

فأخيت بدأت يف طريق االلتزام، فبدأت تناصحين وترغبين يف بيتنا نور جديد، وغراد داع للهدى، 
 اهلداية.

ووهللا اي أحبة لقد كان املنادي يقوى، والظروف تتحسن من حويل، ولكنا موعد اهلداية مل حين 
 بعد.

                                         
ذي أييت في ه رج ال تل ك ال بالد ليعمل وا ( هذا هو واقع بعض الش باب والش يب ال ذين يس افرون إىل ا  ارا طلب اً للمتع ة احل رام، وينفق ون األم وال الطائل ة م ن أج ل ذل ك، يف الوق ت ال 6 )

 مع حمارم أولئك وبناهتم وأخواهتم جزاًء وفاقاً، وقد جاء يف األثر: )عفوا تعف نساءكم(، ويقول الشاعر: -وبدون مقابل–ني وعمااًل وخدماً فرمبا مارسوا نفس اجلرمية سائق
 وجتنب   وا ما ال يلي   ق مبسل       م  عفوا تعف نس اؤك   م ف ي احل  رم

 ك ان الوف   اء من أه ل بيتك فاعل     م  ت   هإن الزن   ا َدي  ٌن فإن أق  رض

 ف ي بيت  ه يُ  زن  ى ول  و ابل  دره م  من يزِن ف ي ق  وم ِبلف  ي دره  م
 عالا.فإنه هو ال وهذا أمر جمرب ومعروف، والوقائع تشهد بذلك، إال من اتب توبة صادقة. فإن هللا تواب رحيم. فصونوا أعراضكم اي اإلسالم وعليكم ابلزواا



ويف ذلك العام ذهبُت ابألهل إىل مكة يف شهر رمضان املبارك، ويف العشر األواخر من رمضان 
لعُت فيها عن كثري من املعاصي، واستبدلُت ابلدخان السواك، وابألغاين عشُت حياة جديدة أق

 القرآن، وحافظُت على صالة الرتاويح والقيام والرفقة الطيبة.
هذه هي السعادة احلقيقية، اليت أحبُ  عنها طوال عمري، حياة نقية، طاهرة زكية، ما أحالها من 

 لسوء، وتدحض الشيطان، وترضي الرمحن.لذة عندما تشعر أنك تنتصر على نفسك األماارة اب
 قد تظنوهنا النهاية، ال وهللا، فما زال موعد اهلداية مل حين بعد. 

عدُت إىل الرايض وأّن عازم على السري يف تلك الطريق، وكنُت يف املسجد احلرام أدعو ريب 
يفرق بيننا، وأسأله أحد أمرين: إما أن يفتح على قلب صاحيب فيصحبين يف هذا الطريق، أو أن 

لدعائي، فبعد يوم واحد من لقائي بصاحيب حدث بيننا خالف،  -عز وجل-واستجاب هللا 
 مل أجد البديل من الرفقاء الصاحلني. -واي لألسف-وكان الفراق، ولكن 

وأقبلت االمتحاّنت، فبدأُت ابملذاكرة، وكنُت حمافظاً على الصالة مقلعاً عن الكبائر، مقيماً على 
عاين قرييب الذي يدرس يف أمريكا مرًة اثنيًة للذهاب إليه يف الصيف، وتعلام اللغة الصغائر، فد

اإلجنليزية هناك لصعوبتها عليا يف اجلامعة، فقلت يف نفسي: هذه فرصة ساحنة ألبتعد عن اجلو 
إال أن  -عز وجل-الذي أعيش فيه مث أعود بعد زمن، وأسلك الطريق املستقيم. ولكن أىب هللا 

ومشيته، ففي يوم من األايم االختبارات دخلت قاعة االمتحان وقد نسيُت يف جييب ورقة  يتم أمره
تتعلق مبادة االختبار، وبعد ساعة من الزمن، ملح املراقب تلك الورقة، فأدخل يده يف جييب، 
وأخرجها مث سجال عليا حمضرًا ابلغش ومن مث حرماين من دخول االمتحان يف املواد املتبقية، 

شعرت ابلظلم، وأظلمْت الدنيا يف عيين، وظننُت أن ذلك شٌر يل ولكن هللا ال يقضي إال  وعندها
 خرياً، وإن كان ابلنسبة لنا قد يكون شراً، فالشر احملض ال ينسب إىل هللا أبداً.

خرجُت من قاعة االمتحان غاضبًا مهموماً، وانطلقُت أحب  عما يزيل عين ذلك اهلم، فاهنمكُت 
 ء ومشاهدة األفالم واملبارايت وشرب الدخان، فلم أزدد إال مهااً على هم.يف َساع الغنا

كانت تلك احلادثة يوم السبت، ورحليت إىل أمريكا يوم األربعاء، ويف مساء السبت جاء الفرج 
من هللا، وتنزلت رمحته، وكان موعدي مع الطهر والنقاء، والسعادة والطمأنينة، واالستجابة 

فبينما أتناول طعام العشاء يف أحد املطاعم إذ بداعي اخلري  -عز وجل- احلقيقية لداعي هللا



يناديين مرة أخرى، ولكن يف الليلة بقوة وإحلاح، يقول يل: أتذهب إىل بالد الكفر جتالس 
املومسات وتتعاطى املسكرات، كيف لو أاتك هادم اللذات ومفراق اجلماعات وأنت على هذه 

  طريق االستقامة؟احلال، أما أن لك أن تعود إىل
فخرجت من املطعم كالتائه الذي يبح  عن أهله، وكاألم اليت تبح  عن ولدها، وكاملريض 
الذي يبح  عن عالجه.. فركبت سياريت، وانطلقُت أهيم على وجهي من شارع إىل شارع، 

كان هذا   -جزاه هللا عين كل خري-وفتحُت درج سياريت فوجدُت شريطًا للشيخ حممد احمليسين 
الشريط قد أهدي إىلا من قبل أحد األصدقاء، فاستمعُت إىل قراءة الشيخ وكان يقرأ خبشوع 
ويبكي، والناس من وراءه يبكون، فلم أمتالك نفسي من البكاء، فقد نزلْت هذه اآلايت على قليب 

 وكأين أَسعها ألول مرة.
)السجائر( وأشرطة اللهو بكيُت بكاًء مرااً، مث أوقفت سياريت على جانب الطريق، وأخرجت علبة 

والباطل، وأعدمتها بدون حماكمة، واعتزمت على التوبة النصوح واالستقامة على دين هللا، وأن 
 أكون داعية خري بعد أن كنت داعية شر وفساد.

عدتُّ إىل البيت، فاستقبلين أيب، والحظ على وجهي تغرياً وخشوعًا ونورًا فاحتضنين وضمين إىل 
يديه، واعتذرُت له عماا سببته له هو ووالديت وإخواين من مصائب صدره، فبكيُت بني 

 ومشكالت، ففرحوا بتوبيت فرحاً شديداً.
وبعد التوبة كان من الطبيعي أن يضاعف الشيطان جهوده ويكلف أولياؤه وجنده من اجلن 

-من أجل إضاليل وإعاديت إىل مدرسته، ولكن هللا  -ولو )خارج دوام(-واإلنس ابلعمل 
إىل  -اي غيب-ثبتين فـواجهت تعنيف الشيطان من داخلي وهو يقول يل: ملَ مل تذهب  -نهسبحا

( واالنطالق..، ولكين كنت قد قطعُت على نفسي خط الرجعة، فأول 7اخلارج حي  احلرية )
مكان ذهبت إليه بعد توبيت هو حمل احلالقة حي  أزلُت شعر رأسي ابلكلية، حىت صديق العزيز 

قد جاءين يذكرين ابألايم املاضية من حيايت، ويرغبين فيها، وصربُت على الغم مل أستجب له و 
واهلم واحلزن الذي أصابين يف بداية األمر حىت استحال ذلك وانقلب إىل سرور وطمأنينة وراحة 

 ابل.
                                         

 (إهنا ليست حرية، بل فوضى، وعبودية للشيطان وأتباعه وللنفس األمارة ابلسوء.7 )



حني قال: )إمنا جيد املشقة يف ترك املألوفات والعوائد، َمن  -رمحه هللا-وصدق اإلمام ابن القيم 
كها لغري هللا، أما من تركها صادقًا خملصًا من قبله هلل فإنه ال جيد يف تركها مشقة إال يف أول تر 

وهلة، لُيمتحن أصادق هو يف تركها أم كاذب؟ فإن صرب على تلك املشقة قلياُل استحالت 
 (8لذة...)

تفضل هللا عليا وتعرفت على جمموعة من الشباب األخيار، وازداد إمياين ابهلل ويقيين به سبحانه، و 
 مبنة أخرى أال وهي هداية صديقي العزيز على يديا.

ويف ختام حديثي، أوجهها نصيحة صادقة جلميع الشباب فأقول: اي شباب اإلسالم، لن جتدوا 
السعادة يف السفر، وال يف املخدرات والتفحيط، لن جتدوها أو تشموا رائحتها إال يف االلتزام 

 .. يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.واالستقامة.. يف خدمة دين هللا
 لإلسالم؟ أين آاثركم؟ أهذه رسالتكم؟ -اي أحبة-ماذا قدمتم 

 فأنتــم روحـه وبكـم يســود  شباب اجليـل لإلسالم عــودوا
 وأنتـم فجـره الزااهـي اجلــديدُ   وأنتــم سرُّ هنضتـه قديــماً 

 ى نبينا حممد..أسأل هللا يل ولكم الثبات، وصلى هللا عل
 أبو خالد
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 (9( توبة أشهر عارضة أزايء فرنسية )6)
 

)فابيان( عارضة األزايء الفرنسية، فتاة يف الثامنة والعشرين من عمرها، جاءهتا حلظة اهلداية وهي 
غارقة يف عامل الشهرة واإلغراء والضوضاء.. انسحبت يف صمت.. تركْت هذا العامل مبا فيه، 

ان لتعمل يف متريض جرحى اجملاهدين األفغان وسط ظروف قاسية وحياة وذهبْت إىل أفغانست
 صعبة.

 تقول فابيان:
)لوال فضل هللا عليا ورمحته يب لضاعت حيايت يف عامل ينحدر فيه اإلنسان ليصبح جمرد حيوان كل 

 مهه إشباع رغباته وغرائزه بال قيم وال مبادئ(.
 مث تروي قصتها فتقول: 
دائمًا أبن أكون ممرضة متطوعة، أعمل على ختفيف اآلالم لألطفال  )منذ طفوليت كنت أحلم

 -مبا فيهم أهلي-املرضى، ومع األايم كبـرت، ولفتْا األنظار جبمايل ورشاقيت، وحراضين اجلميع 
على التخلي عن حلم طفوليت، واستغالل مجايل يف عمل يدرا عليا الربح املادي الكثري، والشهرة 

 ن أن حتلم به أية مراهقة، وتفعل املستحيل من أجل والوصول إليه.واألضواء، وكل ما ميك
، فسرعان ما عرفت طعم الشهرة، وغمرتين اهلدااي -أو هكذا بدا يل-وكان الطريق أمامي سهاًل 

 الثمينة اليت مل أكن أحلم ابقتنائها.
النجاح وأتلق  ولكن كان الثمن غالياُ.. فكان جيب عليا أواًل أن أجترد من إنسانييت، وكان شرط

أن أفقد حساسييت وشعوري، وأختلى عن حيائي الذي تربيت عليه، وأفقد ذكائي، وال أحاول 
فهم أي شيء غري حركات جسدي، وإيقاعات املوسيقى، كما كان عليا أن أحرم من مجيع 
املأكوالت اللذيذة وأعيش على الفيتامينات الكيميائية واملقوايت واملنشطات، وقبل كل ذلك أن 

 أفقد مشاعري جتاه البشر... ال أكره.. ال أحب... ال أرفض أي شيء.
إن بيوت األزايء جعلت مين جمرد صنم متحرك مهمته العب  ابلقلوب والعقول.. فقد تعلمُت  
كيف أكون ابردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل، ال أكون سوى إطار يرتدي املالبس، فكنُت 
                                         

 .238( جريدة املسلمون العدد 9 )



 جتردها من بشرييتها وآدميتها زاد قدرها يف هذا العامل البارد... بذلك، بل كلما أتلاقت العارضة يف
أما إذا خالفت أايًا من تعاليم األزايء فُتعرِاض نفسها أللوان العقوابت اليت يدخل فيها األذى 

 النفسي واجلسماين أيضاً.
ات وعشت أجتول يف العامل عارضة ألحدث املوضة بكل ما فيها من تربج وغرور وجماراة لرغب

 الشيطان يف إبراز مفاتن املرأة دون خجل أو حياء(.
 وتواصل )فابيان( حديثها فتقول:

مبهانة النظرات  -إال من اهلواء والقسوة-)مل أكن أشعر جبمال األزايء فوق جسدي املفرغ 
 واحتقارهم يل شخصيااً واحرتامهم ملا أرتديه.

كلمة )لو(.. وقد علمت بعد   كما كنت أسري وأحترك.. ويف كل إيقاعايت كانت تصاحبين
إسالمي أن لو تفتح عمل الشيطان.. وقد كان ذلك صحيحاً، فكنا حنيا يف عامل الرذيلة بكل 

 أبعادها، والويل ملن تعرتض عليها وحتاول االكتفاء بعملها فقط(.
 وعن حتوهلا املفاجئ من حياة الهية عابثة إىل أخرى جادة نقول:

بريوت احملطمة، حي  رأيُت كيف يبين الناس هناك الفنادق واملنازل )وكان ذلك أثناء رحلة لنا يف 
حتت قسوة املدافع، وشاهدت بعيين اهنيار مستشفى لألطفال يف بريوت، ومل أكن وحدي، بل  

 كان معي زمياليت من أصنام البشر وقد اكتفني ابلنظر بال مباالة كعادهتن.
عيين يف تلك اللحظة ُغاللة الشهرة واجملد ومل أمتكن من جماراهتن يف ذلك.. فقد انقشعت عن 

واحلياة الزائفة اليت كنت أعيشها، واندفعت حنو أشالء األطفال يف حماولة إلنقاذ من بقي منهم 
 على قيد احلياة.

ومل أعد إىل رفاقي يف الفندق حي  تنتظرين األضواء، وبدأت رحليت حنو اإلنسانية حىت وصلت 
 إىل طريق النور وهو اإلسالم.

وتركُت بريوت وذهبُت إىل ابكستان، وعند احلدود األفغانية عشت احلياة احلقيقية، وتعلمُت  
 كيف أكون إنسانة.

وقد مضى على وجودي هنا مثانية أشهر قمت فيها ابملعاونة يف رعاية األسر اليت تعاين  من دمار 
 احلروب، وأحببت احلياة معهم، فأحسنوا معامليت.



دينًا ودستورًا للحياة من خالل معايشيت له، وحيايت مع األسر األفغانية وزاد اقتناعي ابإلسالم 
والباكستانية، وأسلوهبم امللتزم يف حياهتم اليومية، مث بدأت يف تعلام اللغة العربية، فهي لغة القرآن، 

 وقد أحرزت يف ذلك تقدماً ملموساً.
صبحت حيايت تسري تبعاً ملبادئ وبعد أن كنت أستمد نظام حيايت من صانعي املوضة يف العامل، أ

 اإلسالم وروحانياته.
وتصل )فابيان( إىل موقف بيوت األزايء العاملية منها بعد هدايتها، وتؤكد أهنا تتعرض لضغوط 
دنيوية مكثفة، فقد أرسلوا عروضًا مبضاعفة دخلها الشهري إىل ثالثة أضعافه فرفضت إبصرار.. 

 اي مثينة لعلها تعود عن موقفها وترتد عن اإلسالم.فما كان منهم إال أن أرسلوا إليها هدا
 ومتضي قائلة:

)مث توقفوا عن إغرائي ابلرجوع.. وجلئوا إىل حماولة تشويه صوريت أمام األسر األفغانية، فقاموا بنشر 
أغلفة اجملالت اليت كانت تتصدرها صوري السابقة أثناء عملي كعارضة لألزايء، وعلقوها يف 

تقمون من توبيت، وحاولوا بذلك، الوقيعة بيين وبين أهلي اجلدد، ولكن خاب الطرقات وكأهنم ين
 ظنهم واحلمد هلل(.

 وتنظر )فابيان( إىل يديها وتقول: 
)مل أكن أتوقع يومًا أن يدي املرفهة اليت كنت أقضيها وقتًا طوياًل يف احملافظة على نعومتها سأقوم 

لكن هذه املشقة زادت من نصاعة وطهارة يدي، بتعريضها هلذه األعمال الشاقة وسط اجلبال، و 
 وسيكون هلا حسن اجلزاء عند هللا سبحانه وتعاىل إن شاء هللا(.
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)على حضرات الركاب املسافرين على الرحلة رقم ...، واملتوجهة إىل ....، التوجه إىل صالة 
 لسفر(.املغادرة، استعداداً ل

دواي هذا الصوت يف جنبات مبىن املطار، أحد الدعاة كان هناك جالسًا يف الصالة، وقد حزم 
َسع هذا النداء  -عز وجل–حقائبه، وعزم على السفر إىل بالد هللا الواسعة للدعوة إىل هللا 

 لشباب.فأحس ابمتعاض يف قلبه، إنه يعلم ملاذا يسافر كثري من الناس إىل تلك البالد، وخاصًة ا
وفجأة ملح هذا الشيخ اجلليل شابني يف العشرين من عمرمها أو تزيد قلياًل، وقد بدا من ظاهرمها 

 ما يدل على أهنما ال يريدان إال املتعة احلرام من تلك البالد اليت عرفت بذلك.
( قاهلا الشيخ يف نفسه، وعزم على الذهاب إليهما البّد من إنقاذمها قبل فوات األوان)

ما، فوقف الشيطان يف نفسه، وقال له: ما لك وهلما؟! دعهما ميضيان يف طريقهما ونصحه
 ويرفها عن نفسيهما، إهنما لن يستجيبا لك(.

ولكن الشيخ كان قوي العزمية، اثبت اجلأش، عاملًا مبداخل الشيطان ووساوسه، فبصق يف وجه 
استوقف الشابني بعد أن الشيطان، ومضى يف طريقه ال يلوي على شيء، وعند بوابة اخلروج، 

ألقى عليهما التحية، ووجه إليهما نصيحة مؤثرة، وموعظة بليغة، وكان مما قاله هلما: ما ظنكما لو 
حتفكما وأنتما على هذه النية قد عزمتما على  -ال قدر هللا-حدث خلل يف الطائرة، ولقيتما 

 ة؟؟(.، فأي وجه ستقابالن ربكما يوم القيام-جل جالله-مبارزة اجلبار 
وذرفت عينا هذين الشابني، ورق قلبامها ملوعظة الشيخ، وقاما فوراً بتمزيق تذاكر السفر، وقاال: اي 
شيخ: لقد كذبنا على أهلينا، وقلنا هلم إننا ذاهبان إىل مكة أو جدة، فكيف اخلالص؟ ماذا نقول 

 هلم؟.
 إصالح شأنكما.وكان مع الشيخ أحد طالبه، فقال: اذهبا مع أخيكما هذا، وسوف يتوىل 

                                         
 ( هذه القصة مسعتها من الشيخ أمحد الطويل وفقه هللا.10 )



ومضى الشاابن مع صاحبهما وقد عزما على أن يبيتا عنده أسبوعًا كاماًل، ومن مث يعود إىل 
 أهلهما.

ويف تلك الليلة، ويف بيت ذلك الشاب )تلميذ الشيخ( ألقى أحد الدعاة كلمة مؤثرة زادت من 
أرادا شيئًا وأراد هللا محاسهما، وبعدها عزم الشاابن على الذهاب إىل مكة ألداء العمرة، وهكذا: 

 .-عز وجل-شيئاً آخر، فكان ما أراد هللا 
بعد أن  -شرفها هللا-ويف الصباح، وبعد أن أدى اجلميع صالة الفجر، انطلق الثالثة صوب مكة 

أحرموا من امليقات، ويف الطريق كانت النهاية.. ويف الطريق كانت اخلامتة.. ويف الطريق كان 
رة، فقد وقع هلم حادث مرواع ذهبوا مجيعًا ضحية، فاختلطت دماؤهم االنتقال إىل الدار اآلخ

الزكية حبطام الزجاج املتناثر، ولفظوا أنفاسهم األخرية حتت احلطام وهو يرددون تلك الكلمات 
 اخلالدة: )لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك.. اخل(.
د املشبوهة؟! إهنا أايم، بل ساعات كم كان بني موهتما وبني متزيق تذاكر سفرمها لتلك البال

 معدودة، ولكن هللا أراد هلما اهلداية والنجاة، وهلل احلكمة البالغة سبحانه.
أخي املسلم: إذا ّنزعتك نفسك األمارة ابلسوء إىل معصية هللا ورسوله فتذكر هادم اللذات 

عز - ترضي هللا وقاطع الشهوات ومفراق اجلماعات، املوت، واحذر أن أيتيك وأنت على حال ال
 فتكون من اخلاسرين. -وجل

 والنفس داعيــة إىل العصيـــان  وإذا َخَلوَت بريبــة يف ظُلمـــةٍ 
 إن الـذي َخَلَق الظـالم يـرانـي  فاستحيـي من نظِر اإللـه وقل هلـا

شتان بني من ميوت وهو يف أحضان املومسات، ومن ميوت وهو ساجد لرب األرض 
 والسماوات.

بني من ميوت وهو عاكف على آالت اللهو والفسوق والعصيان، ومن ميوت وهو ذاكر هلل  شتان
 الواحد الداين، فاخرت لنفسك ما شئت.
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ع. أ. غ. شاب ايفع، لديه طموح الشباب، كان يعيش مثل بعض أقرانه ال أيهبون أبوامر هللا، 
 به خرياً، فرأى يف املنام مشهداً أيقظ من غفلته، وأعاده إىل ُرشده، حيدثنا هذا وذات ليلة أراد هللا

 الشاب عن قصته فيقول:
يف ليلة من الليايل ذهبُت إىل فراشي كعاديت ألّنم، فشعرُت مبثل القلق يساورين، فاستعذت ابهلل  

ضخمًا قد وقع من السماء من الشيطان الرجيم ومنُت، فرأيُت فيما يرى النائم، أن شيئًا غريبًا و 
على األرض.. مل أتبني ذلك الشيء، وال أستطيع وصفه، فهو مثل كتلة النار العظيمة، رأيتها 
هتوى فأيقنُت ابهلالك... أصبحت أختبط يف األرض، وأحب  عن أي خملوق ينقذين من هذه 

عالماهتا... فزِعت، املصيبة... قالوا هذه بداية يوم القيامة، وأن الساعة قد وقعْت، وهذه أوىل 
وتذكرت مجيع ما قدمت من أعمال، الصاحل منها والطاحل، وندمت أشد الندم.. قرضت أصابعي 
أبسناين حسرًة على ما فرطُت يف جنب هللا.. قلت واخلوف قد متلكين ماذا أفعل اآلن؟ وكيف 

أين كنَت يف  أجنو؟... فسمعت مناداًي يقول: اليوم ال ينفع الندم.. سوف جُتاَزى مبا عملت..
أوقات الصلوات؟ أين كنَت عندما أتتك أوامر هللا؟ ملَ مْل متتثل األوامر وجتتنب النواهي؟ كنَت 
غافاًل عن ربك...قضيَت أوقاتك يف اللعب واللهو والغناء، وجئَت اآلن تبكي.. سوف ترى 

 عذابك.
ال فائدة.. ويف هذه زادت حسريت ملا َسعت املنادي يتوعدين ابلعذاب.. بكيُت وبكيُت ولكن ب

اللحظة العصيبة استيقظت من نومي.. حتسست نفسي فإذا أّن على فراشي.. مل أصدق أين  
كنت أحلم فقط حىت أتكدت من نفسي.. تنفست الصعداء، ولكن اخلوف ما زال يتملكين، 
ففكرت، وقلت يف نفسي: وهللا إن هذا إنذار يل من هللا.. ويوم احلشر البدا منه، إذن ملاذا 
أعصي هللا... ملَ ال أنتهي عما حرم هللا.. أسئلة كثرية جالت يف خاطري ومل أجد إجابة واحدة: 

 ُعْد إىل هللا حىت تنجو يف ذلك اليوم العظيم.
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أصبح الصباح، وصليت الفجر، فوجدُت حالوة يف نفسي.. ويف ضحى ذلك اليوم نزلُت إىل 
اء.. أخرجتها واكتفيت ببعض األشرطة سياريت.. نظرت بداخله فإذا هي مليئة أبشرطة الغن

 اإلسالمية النافعة.
بقيُت على هذه احلال، يف كل يوم أتقدم خطوة إىل طريق اهلداية اليت أسأل هللا أن يثبتين وإايكم 

 عليها.
ثر املغرتين هبذه الدنيا الفانية، والغافلني عن ذلك اليوم الرهيب الذي يفر فيه املرء من واليوم ما أك

أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، فهل من 
 عودة إىل هللا قبل املوت.
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 القصة: يقول صاحب
)كنت شااًب غافاًل عن هللا، بعيدًا عنه، غارقًا يف جلَُج املعاصي واآلاثم، فلما أراد هللا يل اهلداية، 

 قدار يل حاداثً أعادين إىل رشدي، ورداين إىل صوايب.. وإليكم القصة:
بسياريت  يف يوم من األايم، وبعد أن قضينا أايمًا مجيلة يف نزهة عائلية يف مدينة الدمام، انطلقتُ 

عرب الطريق السريع بني الدمام والرايض ومعي أخوايت الثالث، وبدل أن أدعو بدعاء السفر 
املأثور، استفزين الشيطان بصوته، وأجلب عليا خبَيله وَرجله، وزين يل َساع هلو احلدي  احملرم 

 ألظل سادراً غافاًل عن هللا.
أو األشرطة اإلسالمية النافعة للمشايخ مل أكن حينذاك أحرص على َساع إذاعة القرآن الكرمي 
 والعلماء، ألن احلق والباطل ال جيتمعان يف قلب أبداً.

إحدى أخوايت كانت صاحلة مؤمنة، ذاكرة هلل، حافظة حلدوده.. طلبْت مين أن أسكتَّ صوت 
الباطل، وأستمع إىل صوت احلق، ولكن ... أىن يل أن أستجيب لذلك وقد استحوذ عليا 

لك عليا جوارحي وفؤادي، فأخذتين العزة ابإلمث ورفضُت طلبها، وقد شاركين يف الشيطان، وم
ذلك أختاي األخراين.. وكررْت أخيت املؤمنة طلبها فازددتُّ عنادًا وإصراراً، وأخذّن نسخر منها 

 وحنتقرها، بل إين قلُت هلا ساخراً: أن أعجبك احلال وإال أنزلُتِك على قارعة الطريق.
 -سبحانه-لى مضض، وقد كـرهْت هـذا العمل بقلبها، وأدات ما عليـها، وهللا فصماتت أخيت ع

 ال يكلف نفساً إال وسعها.
وفجأًة .. وبقدر من هللا سبق، انفجرت إحدى عجالت السيارة وحنن نسري بسرعة شديدة، 
فاحنرفت السيارة عن الطريق، وهوت يف منحدر جانيب، فأصبحت رأسًا على عقب بعد أن 

عدة مرات، وأصبحنا يف حال ال يعلمها إال هللا العلي العظيم، فاجتمع الناس حول  انقلبتْ 
سيارتنا املنكوبة، وقام أهل اخلري إبخراجنا من بني احلطام والزجاج املتناثر.. ولكن... ما الذي 

 حدث؟
                                         

 ذه القصة مسعتها من صاحبها خمتصرة.( ه12 )



ما عدا أخيت املؤمنة.. أخيت  -إال من بعض اإلصاابت البسيطة-لقد خرجنا مجيعًا ساملني 
 ابرة.. أخيت الطيبة.الص

 فقد لفظت أنفاسها األخرية حتت الركام.
نعم.. لقد ماتت أخيت احلبيبة اليت كنا تستهزئ هبا، واختارها هللا إىل جواره، وإين ألرجو أن 

أن يرفع منزلتها ويُعلي مكانتها يف جنات  -عز وجل-تكون يف عداد الشهداء األبرار وأسأل هللا 
 النعيم.

ُت على نفسي قبل أن أبكي إىل أخيت، وانكشف عين الغطاء، فأبصرت حقيقة أما أّن فقد بكي
قد أراد يب خرياً وكتب يل  -جل وعال-نفسي وما كنُت فيه من الغفلة والضياع، وعلمت أن هللا 

 عمراً جديداً، ألبدأ حياة جديدة ملؤها اإلميان والعمل الصاحل.
زن والندم، وأتساءل يف نفسي: هل سيغفر هللا أما أخيت احلبيبة فكلما تذكرهتا أذرف دموع احل

قل اي عبادي الذين أسرفوا على يف قوله تعاىل: ) -عز وجل-يل؟ فأجد اجلواب يف كتاب هللا 
 (.أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا، إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً إنه هو الغفور الرحيم

ا أيها الغافلون، وخذوا من غريكم العربة قبل من الغفلة، فأفيقو  -إخواين يف هللا-وختامًا أحذاركم 
 أن تكونوا لغريكم عربة.

 صريع األمانـي عن قريٍب ستنـدم***  فيا غافالً يف غمـرة اجلهل واهلـوى
 سوى جنة أو حــرَّ نــار تضرَّم***  أفْق قد دّن اليـوم الذي ليس بعـده
 اليت ليـس تُفصم هي الُعروة الُوثقى***  وابلسنـة الغرااء كن متمسكـــاً 

 وُعضَّ عليهـا ابلنَّواجذ تسلـــم***  متساك هبا َمسك البخيـل مبالـــه
 



 ( توبة شاب بعد ذهاب بصره10)
 

كان ينظر إىل احلرام، فلما فقَد بصَره عرف قدر نعمة هللا عليه، فتاب إىل هللا وندم على ما 
 مضى.

 يقول هذا التائب:
 فقدها.ال أحد يدرك قيمة النعمة حىت ي

ًا ابلقراءة... كنت ال أستغين عن القراءة يوميًا ملدة تزيد على مخس  لقد كنُت من املولعني جدا
ساعات.. ال أترك جريدة أو جملة أو كتااًب جديدًا إال وأقرأه حرفًا حرفًا حىت أدمنت هذه اهلواية، 

 وصارت جزءاً من حيايت اليومية.
عة مذهلة، فاحنرفت يب السيارة نتيجة للسرعة القصوى ويف يوم من األايم كنت أقود سياريت بسر 

اليت أسري هبا وتدحرجت كالكرة، وارتطمْت أبحد األعمدة الضخمة، وأصبُت يف رأسي بكدمات 
قوية، وقد عوجلت لفرتة طويلة يف املستشفى، وعلى الرغم من جود األطباء وتوافر األجهزة الطبية 

كانت فوق ذلك، فقد قدار هللا علي بفقد البصر، ومل   -رتهجلات قد-املتطورة، إال أن إرادة هللا 
تنجح أية حيلة أو طريقة للعالج، وأصبحت كفيفًا ال أقدر على ممارسة هواييت اليت مَنْت معي 

 منذ الصغر، وأصبحت جزءاً من كياين وحيايت اليومية.
اء، والصرب ووسط هذه املعاّنة الشديدة بفقد هذه النعمة الكربى، كان ذكر هللا والدع
 واالحتساب، واالستماع املنتظم لتالوة القرآن الكرمي هو املخرج الوحيد بفضل هللا تعاىل.

وأنين هنا أنقل للجميع هذه التحوالت يف حيايت، ألذكَر إخواين املسلمني بضرورة تقوى هللا، 
- واالستفادة من كل ملكة وجارحة فيما يرضي هللا.. لقد كنت يف زمن مضى من املفرطني

فكنت معرضًا عن تالوة كتاب هللا والتمعن فيه، وأختلس النظرات احملرمة.. واليوم  -لألسف
أعضُّ أصابع الندم على ما َفرط مين، وأرفع كفي إىل هللا ّندماً، اتئبًا لوجه هللا تعاىل، وأسوق 

 حكاييت هنا لعل فيها عربة لآلخرين.
 التائب: إبراهيم. ع. ن.
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 يقول هذا التائب:
)كان املنعطف األول يف حيايت يف سن مبكرة جدًا حي  كان عمري آنذاك ست سنوات ال 

 غري، وقبل أن أعي احلياة وأدركها كما ينبغي صحوت على )مأساة عائلية(.
لقد طلاق والدي أمي، وانفصلْت عنه، ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل ازداد األمر تعقيداً 

أمي أن تتزوج.. واختار أيب زوجة أخرى، فأصبحت اتئهاً، ضائعًا بني االثنني..  حينما قررتْ 
وكما يقولون: )أمران أحالمها مر(.. فعند أيب كنت أقابل مبقالب زوجة أيب، أما عند أمي فكان 
زوج أمي يكشر عن أنيابه دائمًا يف وجهي، ومن الطريف أنين كنت دائمًا حاضرًا عند كليهما، 

 غائباً عن كليهما.. فكنُت احلاضر الغائب، واملوجود املفقود. وكنت أيضاً 
ومع هذه الظروف العائلية غري الطبيعية، ومع التفكك واالضمحالل األسري، سقطُت يف هوة 
اإلدمان مع رفقاء السوء، ووجدُت معهم املالذ الذي افتقدته، والعطف واالهتمام اللذين حرمت 

مامًا خالصًا لوجه هللا، وإمنا من أجل الوصول إىل أغراضهم منهما، طبعًا مل يكن عطفًا واهت
 اخلبيثة.

أصبحُت أقضي معظم وقيت مع أولئك األشرار ما بني شرب وتعاٍط وإدمان، وحينما يسألين أيب 
أين كنت؟ أقول له عند أمي، وحينما تستفسر عن غيايب، أقول هلا كنت عند أيب، وهكذا يظن  

قودًا ويعتقد كالمها أين حاضر، وكنت يف تلك األثناء الغائب كالمها أنين موجود، وكنت مف
 الوحيد.. الغائب عن احلياة.. الساقط يف التيه والضياع.

 كان هذا هو املنعطف الذي ألقى يب يف هاوية اإلدمان، ولكن كيف خرجت إىل شط األمان؟
 تلك قصة أخرى سأرويها لكم:

ا الرؤوس، وتالعبت هبا املخدرات، خرجنا من ففي ليلة من الليايل، وبعد سهرة تطايرت فيه
)الوكر( لكي نتنفس اهلواء العليل ليزيدّن طراًب على طرب!! ونشوة إىل نشوة!! وبينما كنا يف 

 سعادة موهومة غامرة، وغياابت كاذبة، إذ ابلسيارة تنقلب عدة مرات.
                                         

 .8641( عكاظ، العدد 13 )



جنوت أبعجوبة.. بفضل هللا كنا أربعة من الشياطني داخل السيارة، تويف الثالثة ومل يبق إال أّن 
 تعاىل.

ومكثُت يف املستشفى عشرة أايم كاملة ما بني احلياة واملوت، غيبوبة كاملة متاماً، كتلك اليت كنُت 
 أحياها من قبل.

وأفقُت من الغيبوبة الصغرى عقب احلادث، على حقيقة الغيبوبة الكربى اليت كنُت أحياها، 
ان بعد أن مات اإلحساس لديا، وعدُت إىل هللا واكتشفْت نفسي من جديد، وشعرت ابإلمي

ضارعًا مستغفرًا حامدًا شاكرًا ألنه توالين وأنقذين من موتتني: موت السيارة، وموت اإلدمان، 
وخرجت من املستشفى إىل املسجد مباشرًة، وقطعُت كل صليت ابملاضي، وأمحد هللا أنين دخلُت 

 أوىف صديق يل اآلن يالزمين وأالزمه. املسجد بدالً من السجن، والقرآن الكرمي هو
هذه قصيت ابختصار، وأنصح إخواين الشباب وغريهم ابحلذر من رفقاء السوء، الذين يلبسون 
للناس جلود الضأن من اللني، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوهبم قلوب الذائب، كما أنصحهم 

 ابلبعد عن املخدرات فإهنا رأس كل خطيئة، وهللا املوفق.
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أبو اثبت شاب عرف هللا، فطلاق حياة العربدة والفجور، وانطلق إىل أفغانستان لريوي ببعض دمه 
 أرض البطولة والفداء، يروي قصة توبته فيقول:

)كنا جمموعة من الشباب ال نعرف للوقت أمهية وال للحياة هدفًا أكثر من أن نعيشها يومًا بيوٍم. 
 إىل هللا، مث إىل اجلهاد. -وهو ابن خاليت سامل-ويشاء هللا، ويسبقنا قريب يل وساعة بساعة، 

 ومك  هناك ما شاء هللا أن ميك ، مث عاد.
 عاد سامل من اجلهاد شخصاً آخر، وأصبح حمل احرتام اجلميع يف العائلة وبني األصدقاء.

 على التربع من ذهبهما وجاء يزورّن مرة، وحتدث إلينا عن اجلهاد وفضائله، وحض والديت وجديت
 للجهاد، وكان كالمه مقنعاً.. وابلفعل تربعتا ابلذهب.

أما أّن فأخرجت مائة رايل كانت يف جييب، وقلت: اي سامل، ليس عندي غري هذه املائة، فخذها 
للمجاهدين، فردا علي هبدوء: )ال.. أنت تتربع بنفسك ال مبالك، أنت تذهب إىل اجلهاد إن 

 شاء هللا..(.
رُت إىل والديت، وقلت: أذهب، إذا وافقْت الوالدة.. وكانت املفاجأة أهنا وافقت، وحبماس نظ

(.. ومن ذلك اليوم بدأُت رحليت إىل هللا، ورافقُت ساملاً، وتعرفت معه على املساجد 15شديد )
ْت وِحَلِق العلم، والطريف أن عالقيت ابلوالدة حتسانت عما كانت عليه زمن املعصية، فبعد أن يئس

مين يف املاضي، وأراحت نفسها بعدم االهتمام بسفري وغيايب، أصبحُت اآلن تقلق عندما 
 أأتخر، وحتب أن جتلس معي لنتحدث، هنالك عرفت معاين جديدة لعالقة األم اببنها..

 وانطلقُت إىل أفغانستان..
ودُت أن وهناك، فوق رمال صحراء قندهار الدافئة، تذكرت الربا حول مدينة الدمام حي  تع

 أقضي أمسيات طويلة مع الشباب.

                                         
 )بتصرف(. 271( املسلمون 14 )
 ( هللا أكرب، هكذا فلتكن األمهات.15 )



، مبنظر اللهيب املتصاعد من كما ذكرين منظر اللهب الذي حتدثه صواريخ وقذائف الشيوعيني
 آابر النفط حول مدينة الدمام.

ولكنا الفارق الكبري.. رأيت مدافع الشيوعيني وقذائفهم وهي تنهال على اجملاهدين العزال إال من 
ة، فيستقبلوهنا وهم يرددون، )هللا أكرب(، وكل واحد منهم قد استعد للقاء بعض األسلحة اخلفيف

 هللا يف جنة عرضها السماوات واألرض، أو سحق أولئك الشيوعيني امللحدين.
ويف تلك اللحظات، فوجئت بصور عديدة من حيايت وهي تتسارع أمامي كان أوضحها وجه 

 زلنا ابلثقبة.والديت احلبيبة وهي تودعين.. صورة إخواين.. من
عدت قلياًل إىل الوراء ألتذكر الرحالت املشبوهة إىل شرق آسيا وما دون ذلك.. صور كثرية مؤملة 

 رأيتها أمامي... فتساءلت: هل سيغفر هللا يل؟ أرجو ذلك.
هذه قصة )أبو اثبت( مع اهلداية، وهكذا حتي األمة امليتة ابجلهاد يف سبيل هللا، وهكذا تتحوال 

 هزمة إىل نفوس حرة أبياة حينما تدب فيها روح اجلهاد يف سبيل هللا.النفوس املن
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سنة( مسئول هيئة تنصريية جاءت من أملانيا الغربية للعمل يف الصومال، وألن  36جي ميشيل )
( كان الوطين حملاربة األمراض العمى املشروعالبعثة جاءت للعمل فكان البدا من تسميتها بعثة )

ميشيل من النابغني يف اإلشراف على فريق التمريض، لذلك مل يفاجأ خبرب تعيينه مسئواًل للبعثة 
م وأمامها خريطة للتنصري يف 1978إضافًة إىل إدارة املشروع، حتركت البعثة يف منتصف عام 

ي  )ميشيل( أييت عذابً صافيًا ألنه ّنبع (. حدحماربة أمراض العمىالقرن اإلفريقي حتت الفتة: )
من القلب، وألن حديثي خيتلف ابلتأكيد عن حدي  )ميشيل( من حي  الصدق واإلحساس 

 سأتركه لكم:
 يقول جي ميشيل:

سعاديت ابلصومال والصوماليني كانت كبرية، رمبا حلسن استقباهلم لنا، ورمبا إلحساسنا مبدى الفقر 
ي يعتزون فيه أبنفسهم، كما لو كانوا من أثرى األثرايء، رمبا لوجوههم الذي يعانونه يف الوقت الذ

 الطيبة اليت تستطيع رغم َسرهتا أن ترتجم كل حركة أو إشارة صادرة منها بسهولة.
 أشياء كثرية كانت وراء فرحيت مبكان املهمة.

يت األصلية، يبدو أنين يف زمحة انشغايل ابلعمل وفرحيت واحرتامي للشعب الصومايل نسيُت مهم
اليت جئت وجاء الفريق من أجلها! فبسرعة عجيبة كان يل أصدقاء مسلمون يسألون عين وأسأل 
عنهم، تفانيت يف حماربة أمراض العمى، وأشرفت على عالج عشرات احلاالت، وكانت كلمات 
املديح واإلطراء خترج من كل األفواه أثناء مروري على أي جتمع أو يف أي شارع، كنت أفهم  
كلماهتم رغم أهنا صادرة بلغة غري لغيت لكنها لغة اإلحساس، يف زمحة ذلك كله وبعد مخسة 
أشهر من النجاح الباهر يف حماربة العمى جاءتين برقية من قصر رائسة املنظمة األملانية اليت تتوىل 

 تنفيذ املشروع من أملانيا!

                                         
 .260( جريدة املسلمون، عدد/16 )



ا ليشكروين على التفاين يف العمل، قلت لنفسي: لعلها بشرى سارة فقد أمروين ابلعودة فوراً، رمب
ورمبا ليقدموا يل وألفراد الفريق هدااي أو أوَسة. مل أستطيع أن أفسر طلبهم العجيب بضرورة 
توجهي إىل إجنلرتا ألخذ دورة جديدة تساعدين يف إجناح مهميت، إن مهميت ّنجحة متامًا والعمل 

مثلي كان األول على كل الدورات هناك ميضي بصورة رائعة فما جدوى هذه الدورة مع رجل 
السابقة؟ مل أستطع التفسري وابلتايل مل أستطع الرد أبكثر من نعم. سافرت إىل إجنلرتا وأمضيت 
هناك شهراً كاماًل، وعدُت إىل أملانيا الغربية وأّن أتوق إىل أوامر بعوديت إىل الصومال، وبعد أسبوع 

أجد تفسريًا لتوجهي إىل تنزانيا رغم جناحي يف جاء األمر: توجه إىل تنزانيا! ومرة أخرى ال 
الصومال، وألنين مل أّنقشهم يف سبب ذلك. اطمأنوا متامًا يل وأرسلوا يل برقية بعد أربعة أسابيع 

 يطلبون فيها عوديت إىل الصومال، وبكيُت فرحاً!
التحقُت  عدُت إىل الصومال بعد مخسة أشهر من االنقطاع عن الوجوه الطيبة والقلوب الدافئة،

ابملشروع على الفور، ومارسُت عملي وإشرايف، كانْت فرحُة الصوماليني بعوديت تكاد تقرتب من 
فرحة مريض مبرض يف عينه ومت عالجه، ولوال اهتامي ابملبالغة لقلُت أن فرحتهم يب كانت كفرحة 

 .ابهور( )حممد صديقي من خاصةً  به أحسستُ  ما هذا ،األعمى بعودة البصر إىل عينيه
 وفوجئتُ  رائعاً، جريانه ومن أسرته من يب الرتحيب كان وهناك منزله، لزايرة ابهور( )حممد دعاين

 عندما أكثر وفرحت بذلك كثرياً  فرحتُ  جيد، بشكل اإلجنليزية يتحدث برجل معهم جلوسي أثناء

 الصومال إىل مهميت يف واألهم الثاين اجلزء هو وها تتحقق الفرصة هي ها )حممد( والد أنه علمتُ 

 كثرياً  سيساعدين الرجل هذا مثل وجود لكن التنصري عملية يف كبرياً  عائقاً  تقف اللغة إن سيتحقق!

 تقرتب تكاد بصورة ويقدارونه اجلميع حيرتمه الرجل هذا وأن خاصةً  ابلنصرانية التبشري أبعاد شرح يف

 اخلوف! من
 لنفسي قلت كلها، املنطقة يف والتنصري التبشري مفتاحَ  يكون أن توقعتُ  الذي الرجل هذا مع وبدأتُ 

 أدركتُ  الذي املسيح وعن اإلجنيل عن للحدي  وأنتقل عموماً  األداين عن ابحلدي  معه فألبدأ

 وكيف حدث ماذا أدري وال به! ويعرتفون حيبونه مجيعاً  املسلمني أن مرة من أكثر واكتشفتُ 

 بنسخة ممسكاً  وجدته حديثي أبدأ أن قبل األداين! عن سيكون معه حديثي أن الرجل هذا اكتشف

 له التلميح أو إاثرته خشية أجب ومل ابتسمتُ  الكتاب؟ هذا أتعرفُ  وسألين: يديه يف )القرآن( من



 وبدأ املأزق من اخلروج فرصةَ  منحين بعقلي يدور ما يدرك الرجل أن أحسستُ  أخرى مرة مبهميت!
 يف سواء عنه اإلجابة أريد سؤال أي له هأوج أن مين وطلب املسيح، وعن اإلجنيل عن يتحدث هو

 شيء! كل القرآن يف قال: كيف؟ قلت: القرآن! يف أو اإلجنيل
 هذا وفكر عقل اخرتاق كيفية يف أفكر وأّن إقاميت مقر إىل مث عملي إىل وعدتُ  زايريت انتهتْ 
 ذلك بعد وسيسهل كبرياً  شوطاً  قطعتُ  قد شك بال سأكون ذلك يف جنحتُ  لو إنين الرجل،

 أشعر وأّن نفسي من وسخرتُ  والكتيبات، النشرات بعض إىل عدتُ  اآلخر تلو الواحد اصطياد

 أنين ويبدو بسيطة مهمة إهنا وقلت: نفسي طمأنت خطري! امتحان على مقبل تلميذ وكأين

 ابلتأكيد هي سهلة، مسألة حممد والد مثل رجل تفكري على السيطرة إن الالزم، من أكثر أضخامها

 جديدة بزايرة وعد يف طامعاً  ابهور( )حممد عن البح  يف وبدأتُ  أهنيته عملي، إىل تُ وخرج سهلة

 )املفتاح(. ابلرجل ألتقي حىت
 فقلُت: مهنيت طبيعة عن الرجل سألين جلوسي فور املباغتة: البداية وكانت اللقاء وكان املوعد كان

 يف حيدثُ  ما وكل )النشأة( و ق()اخلل عملية ابلتفصيل يشرح الكرمي( )القرآن إن يل: قال الطب!
 بلغة يتحدثُ  اندفع اخلضراء، اإلشارة ينتظر كان الرجل وكأن كيف؟ قلُت: تغريات! من اإلنسان

 من خترج كلمة لكل شديد إبحساس يتحدث كان أنه املهم لكن مهماً، هذا وليس جيدة، إجنليزية
 عام 1400 من أكثر ره()عم بكتاب االنبهار لدرجة دهشتُ  أنين بصراحة لكم أقول فمه.

 شاقااً  تدريباً  وتدربتُ  طويلة لسنوات درستُ  لقد املرأة! رحم يف اجلنني منو كيفية عن يتحدث
 كثريا!! ذلك آملين وقد كثرياً  شدين الرجل هذا ذكره ما لكن اجلنني، منو مراحل وأعرف
 العمل يف يمهام بعض أوكلتُ  النوم، أستطيع حىت روعها من وهدأتُ  نفسي طمأنت كالعادة

 األول اجلزء يف جنحتُ  مثلما )التنصري( املهمة من الثاين اجلزء يف أجنح كيف أفكر وبدأت للفريق،

 وأحب عملي أحب لكنين والصوماليني، الصومال أحب أنين صحيح (.العمى أمراض حماربة) منها

 إليها. أجذهبم ال فلماذا النصرانية
 ذلك منه أطلب أن قبل لكنين أزوره، أن هور(اب )حممد حممد أطلب ألن اضطررتُ  جديد من

 معي! اجللوس دائماً  وحيب يريدين ألنه ذلك أمكنين إن يومياً  والده أزور أن مين يطلب به فوجئتُ 



 هو إنه عليه، السيطرة من أمتكن مل اآلن حىت وأّن أفرح كيف لنفسي: قلتُ  لكنين البداية يف فرحتُ 
 ابلغزو؟ أو هلجوماب أّن أبدأ ال فلماذا دائماً  البادئ
 متاماً، حماصراً  وجدتين لقد واخلامسة والرابعة الثالثة الزايرة يف حدث ما تفاصيل لكم أحكي لن

 الشرح على الفائقة وقدرته وصدقه حديثه لكن للمواجهة متاماً  مستعد وأّن الرجل إىل أذهب

 . مرة ألول الدين يف دروساً  يسمع تلميذاً  أمامه أبدو جعلتين والتوضيح
 دقيقة كانت املراقبة أن ويبدو ابهور( )حممد والد منزل إىل زايرة أول منذ مراقب أنين أدري أكن مل

 املنزل هذا إىل الذهاب عدم مين ويطلبون الطيب الفريق أفراد يواجهين أن إىل وصلتْ  أهنا حىت للغاية

 العائلة. هبذه االتصال أو
 وقبيل للمعسكر! مغادريت ضرورة على ينص الغربية انياأمل من صادر بقرار وتواِجتْ  املراقبة اكتملتْ 

 آخر! مكان إىل عمله من ابهور( )حممد ينقل آخر قرار وجود اكتشفتُ  واحد بيوم األمر تنفيذ
 وأحب وأسرته والده وأحب ابهور( )حممد أحب أن من متنعين أن تستطيع قوة هناك تكن مل

 حىت أخرى شاحنة وأركب ليالً  أتسلل وكنت معدودة، أايماً  مقديشو يف مكثتُ  مجيعاً، الصوماليني
 أموال بدفع األملاين العمل فريق رئيس قام فقد طوياًل، يدم مل ذلك لكن )حممد( عائلة منزل إىل أصل

 يف جنحتُ  وعندما املنطقة، هذه إىل الوصول من ملنعي وذلك ابملنطقة، األمن مسئويل لبعض كبرية
 اعتقال مت لقد املؤمل، اخلرب كان العمل يف واجلدية التقوى نم قدر على آخرين مسؤولني إقناع

 يب! لعالقته )حممد(
 للنهاية، والده مع املشوار مواصلة من متكين عدم من كثرياً  وأتملتُ  )حممد( أجل من كثرياً  بكيتُ 

 ىلإ تتسرب بدأتْ  اليت للشكوك هناية فإما بداية، إىل أوضح مبعىن أو هناية، إىل أصل أن أريد كنت
 أملانيا من أخرى برقية جاءتين ذلك أثناء جديدة! لرحلة بداية وإما الرجل، هذا حدي  من عقلي

 ممتعة(! )إجازة لتقضية كينيا إىل واالنتقال أايم خالل الصومال مغادرة مين تطلب
 دخويل وفور بذلك، األمن مسؤول وأبلغت املعسكر مكان من أوراقي بعض أخذ بضرورة تعللت

 ابهور(. )حممد منزل إىل توجهتُ 
 عن سألُته والربكة، اخلري شهر إطاللة مع جئتَ  لقد الوالد يل قال عادية، غري فرحة املنزل يف وجدتُ 
 كلها املنطقة شاهدتُّ  الفجر وقبيل معهم )السحور( وجبة تناولت رمضان! إنه فقال الشهر هذا



 حيايت يف مرة ألول أصوم أن شاعرهممل احرتاماً  واضطررتُ  كامالً  يوماً  معهم مكثتُ  للصالة! خترج

 والشراب! الطعام عن كامالً  يوماً 
 الفندق، من بدالً  كبري منزل يف سأقيم أبنين وخيربين يستقبلين من املطار يف وجدتُ  )نريويب( ويف

 تقول: الربقية جاءت أملاً. أشد آخر خبرب أخربتُ  أسابيع عدة بعد لكنين واضحة، يب احلفاوة وكانت

 القرار؟ هذا من وملصلحة كيف؟ ملاذا؟ أمنية(! ألسباب الصومال إىل أخرى مرة العودة عتستطي )لن

 وأتذكرُ  معي وأسرته ووالده )حممد( موقف أذكر وأّن قليالً  هدأتُ  تساؤاليت. عن جييبين من أجد مل

 إىل دةابلعو  فيها يطالبين والدي من ساخنة رسالة ووصلتين هبا. التقيتُ  اليت الصومالية الوجوه كل
 موقفي خطورة يفيد ما تلقى والدي أبن توحي أو تقول الرسالة سطور كانت ميكن، ما أبسرع أملانيا

 الصومال! إىل سافرتُ  إذا
 واختذت الكاملة، حتركايت وعن عين مفصل تقرير لديها الغربية أملانيا يف الرائسة أن كذلك اكتشفتُ 

 قراري!
 وسؤاهلم البالغ وقلقهم عليا  الناس هلفة من الصومال يف ثحيد وما أملانيا يف حيدث ما بني قارنتُ 

 حممد. والد من َسعتها اليت الدروس أراجع ورحتُ  نفسي على ابيب وأغلقتُ  عين املستمر
 اطمئنوا الغربية: أملانيا يف رائسيت إىل الربقية هذه وكتبتُ  القلم وأحضرت ّنصعة بيضاء ورقة جهزتُ 

 اإلسالم. عتنقسأ يرام. ما على شيء كل متاماً 
 صندوق إىل أتوجه وأّن أشعر كنتُ  والتوتر، القلق من رحلة ألهني الربيد صندوق يف رساليت وضعتُ 

 إىل العودة قررتُ  هلم: قلتُ  )نريويب( يف أصدقائي إىل وتوجهتُ  زفاف، يوم يف عريس وكأنين الربيد
 شيئاً  أجد أال الطبيعي من كان قتلي! إىل ذلك أدى ولو حىت سأعود ذلك! كلفين مهما الصومال
 كنتُ  أحذية وثالثة أرتديه، ما ابستثناء كلها ومالبسي حاجايت بعت ابلعودة، قراري به أنفذ

 ومنها مقديشو إىل وصلتُ  فقد نعم اإلميان! إىل التذكرة سعر حتصيل من ومتكنتُ  معي، أحضرهتا

 حممداً  أن وأشهد هللا إال إله ال أن )أشهد هامساً: قلتُ  عانقين أن وفور )ابهور( الوالد منزل إىل

 هللا(!. رسول
 الشريفة واألحادي  الكرمي للقرآن اجليد واحلفظ الدراسة على عكفتُ  للفرح، وقتاً  لدي يكن مل

 فقد الشعب هذا نسيج من جزء املنطقة يف املسؤولني وألن شديداً  يب الصوماليني إعجاب وكان



 أي ويف وقت أي يف الصوماليني مع والتعايش نتقالواال ابلتحرك يل يسمح قرار استصدرا يف جنحوا
 نقوم كنا الذي املشروع يف فكرتُّ  فقط اآلن اجلبار(. )عبد اجلديد اَسه مسلم وأخ كشقيق مكان

 اخلاص وهو منه األول أو الثاين اجلزء يف ينجح أن دون هللا حبمد املشروع توقف لقد بتنفيذه

 عبد الدكتور مبوافقة أفاجأ مل لذلك ابلعالج، اخلاص اجلزء يف ابهرة جناحات حقاق لكنه ابلتنصري،
 يف املشروع يف العمل أواصل أن على املكرمة مبكة اإلسالمي العامل لرابطة العام األمني نصيف هللا

 أعود!(. أّن وها هللا، لوجه اخلالص والعمل اخلري وجه اجلديد وجهه
 



 د أبنائها( توبة أسرة كاملة عن أكل احلرام على يد أح14)
 

أسرة كاملة كانت تعيش على احلرام، وأتكل احلرام.. ويقدار هللا ويهتدي أحد أبنائها فيكون سبباً 
 يف هداية األسرة كلها.. يروي القصة فيقول:

)أّن شاب عشُت حياة مرتفة مع أيب يف أحد األحياء الراقية ابلقاهرة، وكان اخلمر يقدم على 
أعرف متامًا أن دخل والدي كله من احلرام وخاصًة الراب... وكان  املائدة بصورة طبيعية.. وكنتُ 

جبوار بيتنا مسجد كبري فيه شيخ يسمى )إبراهيم( ويف يوم من األايم كنُت جالسًا يف شرفة املنزل 
والشيخ يتحدث، فأعجبين كالمه، فنزلُت من الشرفة وذهبُت إىل املسجد ألجد نفسي كأنين قد 

 بحت شيئاً آخر.انسلخُت من كل شيء، وأص
أميا جسد نبت من حرام فالنار أوىل كان الشيخ يتحدث عن قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )

( فوجدُت نفسي ال أريد أن أدخَل البيت، وال أن آكل منه شيئاً، صرُت أدخل وأخرج، به
لفالفل(، وأتعمُد أال آكل شيئًا وأجلُس بعيداً عن أسريت، وأضع أمامي قطعة من اجلنب وبعض )ا

وأسريت أمامها كل ما تشتهيه النفس من الطعام. كادْت أمي متوت مهاًا من أجلي، تريدين أن 
آكل معهم ولكين رفضُت وأفهمتها أن مال أيب حرام، وأهنم أيكلون حرامًا ويشربون حراماً، 

ى فعله فانضمْت أمي إىلا، والتزمْت ابلصالة، وبعدها انضمت إلينا أخيت، أما أيب فقد أصرا عل
 عناداً واستكباراً.

كنت أتعامل مع أيب أبدب واحرتام، وقمُت أّن وأمي وأخيت كل منا جيتهد يف الدعاء أليب، كنُت 
 أقوم الليل فأَسع حنيب أمي وأخيت وتضرعهما إىل هللا أن يهدي والدي.

أخذ ويف صباح يوم من األايم استيقظ ألجد أيب قد ختلص من كل اخلمور اليت يف البيت، مث 
 يبكي بكاُء شديداً ويضمين إىل صدره ويقول:

 سوف أختلص من كل شيء يـُْغضُب هللا. 
وملا حان وقت الصالة، أخذُت والديت وذهبنا إىل املسجد، وصار يسمع خطب الشيخ، واحلمد 

 مملوءاً ابلطاعات..(.  -وهلل احلمد-هلل ختلص من الراب ومن اخلمور وأصبح بيتنا 



 (17موت صاحبه من املخدرات )( توبة رجل بعد 51)
 

 يروي قصته فيقول:
كنت أمتايل طرابً، وأترنح مينة ويسرة، وأصرخ بكل صويت وأّن أتناول مع )الشلة( الكأس تلو 
الكأس.. وأستمع إىل صوت )مايكل جاكسون( يف ذلك املكان املوبوءة، املليء ابلشياطني الذي 

 يسمونه )الديسكو(.
إليه كلما شجعين صديق أو رفيق، فأصرف فيه مايل وصحيت،  كان ذلك يف بلد عريب، أهرب

وأبتعد عن أوالدي وأهلي.. وأرتكُب أعمااًل عندما أتذكرها ترتعد فرائصي، ويتملكين شعور 
 ابحلزن واألسى، لكن أتثري الشيطان عليا كان أكرب من شعوري ابلندم والتعب.

ن ذلك البلد العريب، وأصبحُت من استمرأت هذه احلال، وانطلق يب هوى النفس إىل أبعد م
 عشاق أكثر من عاصمة أوروبية، وهناك، أجد الفجور بشكل مكشوف وسهل ومرن.

ويف يوم من أايم أواخر شهر شعبان أشار عليا أحد األصدقاء أبن نسافر إىل )ابنكوك( وقد 
عرض عليا تذكرة جمانية، وإقامة جمانية أيضًا )

ئيب ( ففرحُت بذلك العرض، وحزمت حقا18
 وغادرّن إىل ابنكوك حي  عشُت فيها احنالالً مل أعشه طوال حيايت.

ويف ليلة محراء، اجتمعُت أّن وصديقي يف أحد أماكن الفجور، وفقدّن يف تلك الليلة عقولنا، حىت 
خرجنا وحنن نرتنح، ويف طريقنا إىل الفندق الذي نسكن فيه، أصيب صديقي حبالة إعياء شديدة، 

عقلية تسمح يل مبساعدته، لكن كنُت أغالب نفسي فأوقفت سيارة أجرة محلتنا ومل أكن يف حالة 
 إىل الفندق.

ويف الفندق.. اسُتدعي الطبيب على عجل، وأثناءها كان صديقي يتقياأ دماً، وبعد ثالثة أايم من 
 العالج املركز، عدّن إىل أهلينا وحالة صديقي الصحية تزداد سوءاً.

 إىل املستشفى، ومل يبق على دخول رمضان غري أربعة أايم.وبعد يوم من وصولنا، نقل 

                                         
 .9105( جريدة البالد، العدد: 17 )

 الشباب. ( هكذا يفعل شياطني اإلنس ليوقعوا غريهم يف شباكهم، فاحلذر.. احلذر.. أيها18 )



ويف ذات مساء، ذهبُت لزايرة صديقي يف املستشفى، وقبل أن أصل إىل غرفته الحظت حركة 
غريبة، والقسم الذي يوجد فيه صديقي )مقلوب( على رأسه، وقفُت على الباب، فإذا بصراخ 

 وعويل.
ف، فبكيُت، وخرجت من املستشفى وأّن أختيل أنين لقد مات صاحيب لتوه بعد نزيف داخلي عني

أّن ذلك اإلنسان الذي ضاعت حياته، وانتهْت يف غمضة عني، وشهقت ابلبكاء وأّن أتوب إىل 
هللا.. وأّن أستقبل رمضان ابلعبادة واالعتكاف والقيام، وقراءة القرآن، وقد خرجت من حياة 

ألمان واالطمئنان واالستقرار، وقد كنت بعيداً عن الفسق واجملون، إىل حياة شعرُت فيها ابألمن وا
 ذلك، أستمرئ اجملون والفجور، حىت قضى صاحيب حنبه أمامي.. فأسأل هللا أن يتوب علي.



 (19( توبة مدرسة على إحدى طالباهتا )61)
 

إن االهتمام ابحلجاب واحملافظة عليه هو اخلطوة األوىل يف طريق االلتزام واالستقامة ابلنسبة 
مرأة، ولسُت أعين ابحلجاب حجاب العادة والتقليد الذي تلبسه املرأة فتزداد به فتنة يف أعني لل

ذائب البشر، وإمنا أعين احلجاب الشرعي الكامل الذي ُيكسب املرأة احرتامًا وتقديراً، كما قال 
الناس (. فإذا رأى ذلك أدىن أن يُعرفن فال يُؤذينتعاىل عن نساء املؤمنني يف آية احلجاب: )

املرأة املتحجبة احلجاب الشرعي الكامل، عرفوا أهنا من النساء العفيفات، فلم جيرءوا على إيذائها 
 والتعرض هلا.
قد متيزت نساؤها ابرتداء احلجاب الكامل الذي يشمل الوجه ابلدرجة  -وهلل احلمد-وبالدّن 

ع املرأة بنزع غطاء الوجه  األوىل، وإن كانت هناك حماوالت مستمرة من قبل بعض األدعياء إلقنا 
كخطوة أوىل يف طريق طويل لنزع احلجاب أبكمله ليصل األمر يف هناية الطريق إىل العري الكامل 
واالختالط يف األماكن العامة وعلى شواطئ البحار وغريها كما هو احلال يف كثري من البالد اليت 

لبالد ختتلف عن غريها، ونساؤها جنح فيها ألئك املفسدون يف الوصول إىل مآرهبم، ولكن هذه ا
على وعي اتم مبا يدبره األعداء، وإن لبسوا لباس الدين، وظهروا مبظهر الناصحني  -وهللا احلمد-

 واملشفقني.
 والقصة اليت سأرويها لكم هي مثال رائع الفتيات هذا البلد املسلم.

 تقول صاحبة القصة:
زايء املتعارف عليها... وأحرص على آخر أخرُج بال حجاب.. أرتدي األ -يف بالدي-)وتعودت 

 خطوط املوضة.
أن أحضر إىل اململكة بعقد عمل مع إحدى اجلهات، ويف بداية عملي   -عز وجل-شاء هللا 

(، وظللت على هذه 20كان البدا من االلتزام بعادات البلد وتقاليدها، فلبست العباءة والغطاء )
 احلال حىت جاء موعد سفري لبلدي.

                                         
 .8755( عكاظ، العدد:19 )



 خلعت العباءة واحلجاب، وفوجئت إبحدى طالبايت مسافرة معي لبدي لقضاء العطلة. ويف املطار
اً برؤية طالبيت، وما إن سلامت عليا حىت فاجأتين بقوهلا:  سعدت جدا

 إنك ال ترتدين احلجاب، عكس ما كنت أراك فيه أثناء الدراسة..(. -اي معلميت-)مل أتوقع 
على أداء واجبايت الدينية كالصالة والصيام وعدم فعل  سألتها: ملاذا تقولني هذا.. إنين حريصة

 أي منكر.
 فأجابت: إن ما أنِت عليه اآلن هو عني املنكر.

شعرت يف تلك اللحظة ابحلرج من طالبيت اليت مل تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، وهي اليت 
 تنصحين وتوجهين إىل طريق الصواب.

ض ابتلعتين من شدة خجلي من هللا سبحانه حقيقة شعرت بضآلة وضعي، ومتنيت أن األر 
 وتعاىل.

ومن ذلك اليوم قررت ارتداء احلجاب طاعًة هلل سبحانه وتعاىل وامتثااًل ألمره، وحفظًا لكراميت 
 ونفسي من عيون األجانب.
ما أروع ما صنعْت، وإن املسلم ليفتخر  -بنت الستة عشرة ربيعاً -فلله در هذه الطالبة النجيبة 

أن حيفظ نساء  -عز وجل-ل هذه الفتاة املؤمنة يف جمتمعه، ويضرع إىل املوىل القدير بوجود أمثا
 املسلمني وبناهتم من كل مفسد عميل وكل فكر دخيل، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 

                                                                                                                                       
واج ك وبنات ك ونس اء امل ؤمنني ي دنني عل يهن م ن ( احلجاب ليس من العادات والتقاليد كما يعتقد البعض، وإمنا هو أمر فرضه هللا على نساء املؤمنني، قال تعاىل: )اي أيها النيب قل ألز 20 )

 جالبيبهن(. اآلية.



 (21( توبة فتاة يف السكن اجلامعي )16)
 

 تقول هذه التائبة:
، وما أشقاه حني يكون كالبهيمة، ال هما ما أتعس اإلنسان حينما يعيش يف هذه احلياة بال هدف

 له إال أن أيكل ويشرب وينام دون أن يدرك سر وجوده يف هذه احلياة.
لقد كان هذا هو حايل قبل أن مينا هللا علي ابهلداية، لقد عشُت منذ نعومة أظفاري يف بيت 

ائر األقارب واملعارف، متدين، وبني أبوين متدينني ملتزمني، كاّن مها الوحيدين امللتزمني من بني س
ألنه ال يُدخل بيته اجملالت اهلابطة وآالت اللهو  -رمحه هللا-وكان بعض األقارب يلومون والدي 

والفساد، وينعتونه ابملتزمت واملعقد )!!!( خبالف ذلك، كنت مسلمة ابلوراثة فقط، بل كنت 
دراسية املتوسطة والثانوية مل أكن أكره الدين وأهله، وأكره الصالة، وطوال أايم حيايت يف املرحلة ال

أركع هلل ركعة واحدة، وإذا سألين والدي: هل صليت؟ أقول: نعم.. كذاًب ونفاقًا ولقد كان 
لرفيقات السوء دور كبري يف فسادي واحنرايف حي  كنا يوفرَن يل كل ما أطلبه من جمالت هابطة 

 وأغاٍن ماجنة وأشرطة خليعة دون علم والدي.
نت ال ألبس إال القصري أو الضيق.. وكنت أتساهل ابحلجاب وأتضايق منه، ألنين أما اللباس فك

 مل أكن أدرك احلكمة من مشروعيته.
ومضت األايم وأّن على هذه احلال إىل أن خترجت من املرحلة الثانوية، واضطررُت بعد التخرج 

 ة.إىل مغادرة القرية اليت كنا نسكنها إىل الرايض إلكمال الدراسة اجلامعي
ويف السكن اجلامعي، تعرفُت على صديقات أخرايت، فكنَّ يشجعنين على ما كنُت عليه من 
املعاصي والذنوب، إال أهنن كنَّ يقلن يل: )على األقل صلي مثلنا مث اعملي ما شئت من 

 املعاصي(.
 ومن جهة أخرى كان هناك بعض األخوات امللتزمات، كن دائمًا يقدمن يل النصيحة، إال أهنن مل

 يوقفن يف نصحي ابحلكمة واملوعظة احلسنة، فكنُت أزداد عناداً وإصراراً وبُعداً.

                                         
 بنفسها. ( هذه القصة كتبتها يل هذه التائبة21 )



وملا أراد هللا يل اهلداية وفقين لالنتقال إىل غرفة أخرى يف السكن، ومن توفيق هللا سبحانه أن 
رفيقايت هذه املرة كنَّ من األخوات املؤمنات الطيبات، وكن على خلق عظيم وأدب جم، وأسلوب 

يف النصيحة والدعوة، فكنَّ يقدمن يل النصيحة بطريقة جذابة، وأسلوب مرح، وطوال حسن 
إقاميت معهن، مل أَسع منهن أتففًا أو كالمًا قبيحاً، بل كن يتبسمن يل، ويقدمن يل كل ما 
أحتاجه من مساعدة، وإذا رأينين أستمع إىل املوسيقى والغناء كن يظهرن يل انزعاجهن من ذلك 

الغرفة دون أن يقلن يل شيئاً، فأشعر ابإلحراج واخلجل مما فعلت، وإذا عدَن من مث خيرجن من 
الصالة يف مصلى السكن، كن يتفقدنين يف الغرفة، ويبدين قلقهن لعدم حضوري الصالة، فأشعر 

 يف قرارة نفسي أيضاً ابخلجل والندم، فأّن ال أحافظ على الصالة أصاًل حىت أصليها مجاعة.
. أخذُت دوري يف اإلشراف على الوحدة وقد ارتفع صوت الغناء، جاءتين ويف أحد األايم.

إحدى رفيقايت يف الغرفة، وقالْت يل: ما هذا؟ ملاذا ال ختفضي الصوت، إنك اآلن يف موقع 
 املسئولية فينبغي أن تكوين قدوة لغريك.

أي أخيت، هذا فصارحتها أبنين أستمع إىل األغاين وأحبها، فنظرت إىلا تلك األخت وقالت: ال 
خطأ، وعليك أن ختتاري إما طريق اخلري وأهله، أو طريق الشر وأهله، وال ميكنك أن تسريي يف 

 طريقني يف آن واحد.
عندها أفقت من غفليت، وراجعت نفسي، وبدأت أستعرض يف خميليت تلك النماذج احلية 

 حمببة.املخلصة، اليت تطبق اإلسالم وتسعى جاهدًة إىل نشره بسوائل وأساليب 
من الداعيات إىل هللا،  -وهلل احلمد-فتبت إىل هللا، وأعلنت توبيت، وعدت ىل رشدي، وأّن اآلن 

ألقي الدروس واحملاضرات، وأؤكد على وجوب الدعوة، وأمهية سلوك الداعية يف مواجهة الناس،  
 كما أحذر مجيع أخوايت من قرينات السوء... وهللا املوفق.

 



 (22( توبة شاب غافل )17)
 

س. ع. شاب أردين، قدم إىل هذه البالد حبثًا عن عمل، فوجد عمالً، ولكنه وجد شيئًا آخر مل 
 خيطر له على ابل، لقد وجد اهلداية، وجد حالوة اإلميان، يروي القصة فيقول:

أّن شاب أردين، قدمت إىل السعودية )تبوك( حبثاً عن عمل، ومل أكن آنذاك مسلماً حقيقياً، وإمنا  
 ماً ابلوراثة كحال كثري من املسلمني يف هذا الزمن العصيب.كنت مسل

يف البداية  عملُت يف أحد املطاعم، مث طلب مين صاحب املطعم أن أعمل يف حمٍل آخر له لبيع 
أو يف أكثرها على -أشرطة الفيديو، وما أدراك ما أشرطة الفيديو، وما فيها من اخلالعة واجملون، 

 .-األقل
مخس سنوات تقريباً، ويف السنة  -وهو من أشهر احملالت الفيديو بتبوك- عملت يف هذا احملل

الرابعة، ويف إحدى الليايل، دخل عليا شاب مشرق الوجه، هبي الطلعة، تبدو عليه عالمات 
 الصالح وااللتزام.

 )عجبا.. ماذا يريد هذا الشاب( قلتها يف نفسي.
ه ابتسامة رائعة، أتِسر القلب، وتزيل مدا هذا الشاب يده، وصافحين حبرارة، وقد علت حميا

الوحشة، وحتطم احلواجز النفسية اليت كثرياً ما تقف حائال، متنع وصول اخلري إىل من هم يف أمسا 
احلاجة إليه، مث نصحين نصيحة موجزة، وحذرين من عاقبة مثل هذا العمل نوما يرتتب عليه من 

 سيحاسبين على ذلك يوم القيامة، وبعد أن إفساد للمجتمع، ونشر للرذيلة بني أفراده، وأن هللا
 فرغ من حديثه، أهدى إىلا شريطاً للشيخ متيم العدّنين عن )كرامات اجملاهدين(.

كنت أسكن مبفردي، وأعاين من وحدة قاتلة، وقد مللت َساع األغاين ومشاهدة األفالم، 
 .فدفعين الفضول الستماع ذلك الشريط الذي يتحدث عن كرامات اجملاهدين

وما إن فرغت من َساعه حىت انتابين شعور ابخلوف والندم، واكتشفُت حقيقة حايل وغفليت عن 
 هللا، وتقصريي جتاه خالقي سبحانه فاخنرطت يف البكاء.

                                         
 ( هذه القصة رواها يل هذا الشاب بنفسه.22 )



وهم ممن نذروا -بكيت بكاء مراًا كما يبكي الطفل الصغري من شدة الندم، لقد حتدث الشيخ 
امات اجملاهدين وبطوالهتم، أولئك الذين يقفون على حتدث عن كر  -أنفسهم للجهاد يف سبيل هللا

قمم اجلبال وهم يرفعون راية آل إله إال هللا، وقد ابعوا أنفسهم هلل، ومحلوا أرواحهم على أكفهم 
ليقدموها رخيصة يف سبيل هللا، فعقدت مقارنة بينهم وبني من ينشر الرذيلة والفساد، ويعيش كما 

باع شهواته البهيمية، واألدهى من ذلك أنين مل أركع هلل ركعة واحدة تعيش البهائم ال هما له إال إش
 منذ اثين عشر عاماً مضْت عمري احلافل ابلضياع واجملون.

لقد ولدت تلك الليلة من جديد، وأصبحت خملوقاً آخر ال صلة له ابملخلوق السابق، وأول شيء 
-عزا وجل-ريف يرضي هللا فكرت فيه، التخلص من العمل يف ذلك احملل، والبح  عن عمل ش

. 
ولكن أأجنو بنفسي، وأدُع الناس يف َغيهم وضالهلم؟ فرأيت أن أعمل يف حمل الفيديو سنة أخرى، 
ولكنها ليست كالسنوات السابقة، لقد كنت يف تلك السنة أنصح كل من يراتد احملل خبطورة 

 سلف وأن يقبل توبيت. هذه األفالم وأبنيا هلم حكم هللا فيها، راجياً أن يغفر هللا يل ما
ومل حتض أايم حىت جاء شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر الرمحة والغفران، هذا 
الشهر الذي مل أشعر حبالوته وروحانيته إال يف هذه السنة اليت منا هللا عليا فيها ابهلداية، فقد 

ضرات، وأذكر أنين أقبلت على تالوة القرآن، وَساع األشرطة النافعة من خطب ودروس وحما
استمعت إىل شريطني مل أأتثر بشيء من األشرطة مثلما أتثرت هبما ومها: )هادم اللذات( و 

 )وصف اجلنة والنار( للمورعي.
أما العمل، فقد كان جبوار حمل الفيديو الذي كنت أعمل فيه تسجيالت لبيع األشرطة 

نة اخلامسة، تركت حمل الفيديو فارااً اإلسالمية، وكانت أمنييت أن أعمل فيها، وبعد أن مضت الس
من غضب هللا ولعنته، ومكثت مدة شهرين بال عمل إىل أن حقق هللا أمنييت، ويسرا يل العمل يف 

 التسجيالت اإلسالمية، وشتان بني العملني.
أما صاحب احملل فقد قمنا بنصحه وتذكريه ابهلل، وحنمد هللا أنه استجاب، وترك احملل لوجه هللا 

 .تعاىل



وأذكر أنين يف مرحلة االنتقال من عقر الفساد إىل عقر اإلميان رأيت رؤاي عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، مما زاد يف إمياين ابهلل يف تلك الفرتة، كما رأيت رؤاي أخرى، رأيت فيها الشيخ عبد 

لبعض املشايخ، الذي أتثرت ملقتله كثريًا وبكيت لذلك، كما رأيت رؤاي  -رمحه هللا-هللا عزام 
 وكلها زادت يف إمياين وتثبييت على احلق.

ويف اخلتام أسأل هللا أن يثبتين وإايكم على دينه، كما أسأله أن جيعل ما قلته عربة لكل غافل، 
 فالسعيد من اعترب بغريه.

 س. ع/ تبوك
 



 ( توبة عدد من الشباب 18)
 بعد قرائتهم للجزء األول من هذا الكتاب

 
من السودان الشقيق، من شاب سوداين مسلم، منا هللا عليه ابهلداية بعد قراءته رسالة وصلتين 

 للجزء األول من هذا الكتاب.
 يقول هذا الشباب يف رسالته:

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مرشدي إىل الصراط املستقيم.

 حتية اإلسالم اخلالدة أبداً إبذن هللا.
( قبيل حلظات.. قد تتعجب من استهاللية خطايب لقد فرغت من قراءة كتاب )العائدون إىل هللا

إنك وجبهدك هذا، أصلحت نفسي، وقومت خلقي،  -وهللا على ما أقول شهيد-هذا.. ولكن 
 فلذا أقل ما ميكن قوله تعبرياً عن امتناين، وتقديراً لصنيعك هو: )مرشدي إىل الصراط املستقيم(.

 سه، مث بدأ يذكر يل حاله قبل اهلداية فقال:وبعد هذه املقدمة اليت ال أستحقها، عرفين على نف
كنت أتساهل يف فرتات الصالة وال أعريها أدىن اهتمام على الرغم من اإلميان التام أبن ما أفعله 

 ليس بصحيح، وأنين سأحاسب عليه يوم القيامة.
ليز  نعم، كنت أصلي أحياًّن وأتركها أحياّنً، وميكن القول أبين كنت أعيش يف ظالم دامس، وده

كاحل، هائم على ظهر هذه البسيطة، ال أدري أين املرفأ وال أين الطريق.. رمبا هذا كله مرجعه 
ومرده إىل اخلواء الروحي، واالحنراف عن طريق اهلدى، وكذلك جمالسيت للغالبية العظمى من 

وحفالت الذين افتتنوا ابحلياة الالهية العابثة، فال هما هلم سوى احلدي  عن الليايل احلمراء، 
 الديسكو، واملغامرات العاطفية، وأين تسهر هذا املساء ووو.., اخل.

ابختصار مل أجالس من حيرك يفا الوازع الديين، وهذا يرجع النشغايل أبماين النفس الكاذبة 
 وخترجي، واملركز املرموق بعد التخرج.



.. ليس هذا فحسب بل يزداد إمياين مبجرد َساعي خلطبة أو موعظة أو عند َساعي للقرآن الكرمي
ً(، لكن سرعان ما ميوت هذا الدافع الوجداين، وتتبدد  أذرف الدمع هلذا، وأتفاعل تفاعاًل )حلظوايا
تلك التفاعالت، وأعود ملا كنُت فيه من جتاهل ألمر الدين والصالة، حىت حظيت بنسخة من  

ا بكل متعن، فوجدُت فيها كتاب )العائدون إىل هللا(، أهدانيها والدي جزاه هللا ألف خري، وقرأهت
أن أسلك الصراط املستقيم، وذلك ملا فيه من دروس وعرب  -عز وجل-ضاليت، وعاهدت هللا 

مجعها شخصكم الكرمي هلداية أمثايل ممن يؤمنون ابإلسالم إمياًّن سطحيًا دون تعمق وتطبيق 
 ألحكامه وشرائعه.

ء ديين، أعود إىل حظرية اإلسالم ها أنذا اليوم، وبعد أن كنت أعاين من فراغ روحي، وخوا
 واإلميان القوي إبذن هللا.

 أخوك/ حامد مهدي
 جامعة أم درمان األهلية
 السودان 

 
 كما تلقيُت رسالة أخرى من السودان أيضاً، كتبها أحد الشباب يقول فيها:

فلقد أخربَك أبين كنت من أتباع الشيطان منذ سنني عدة، ولكن هللا هداين وأرجعين إىل صوايب. 
أهدى إىلا أحد اخلرييني هذا الكتاب )العائدون إىل هللا(، فوجدت فيه مفتاح التوبة، وخرجُت من 

 ظلمات املعصية إىل نور الطاعة، ومن نكد السيئات إىل نعيم احلسنات.
 أسأل هللا أن يكتبك من الصديقني والشهداء والصاحلني، وأن نلتقي يف جنة الفردوس.. اخل.

 ين عبد الرمحناملخلص/ نصر الد
 اخلرطوم –السودان 

 
 تلقيُت هذه الرسالة من الشاب أمحد عزت يقول فيها: -أرض الكنانة-ومن مصر 

)كنت ال أعرف غري كتب املدرسة فقط، ولذلك كنُت يف غفلة من أمري، إىل أن منا هللا عليا 
 الرشاد..(. بقراءة اجملموعة األوىل من كتابكم )العائدون إىل هللا( ، فهداين إىل سبيل



 ومن اإلسكندرية تلقيُت هذه الرسالة من الشاب أمحد حممد، جاء فيها:
بعد إطالعي على رسالتكم: )العائدون إىل هللا(، ومدى أتثري هبا، بقراءهتا وشعوري أهنا خرجْت 
قصصها من قلوب قائليها، وصدق جامعها، جعلتين أأتثر هبا، وأقف مع نفسي كثريًا ألجدد 

 ...(.-عز وجل-، وأصلح ما أّن فيه إبذن هللا املسري إىل هللا
بفرح بتوبة عبده إذا اتب، وحيب  -عز وجل-هذه بعض الرسائل اليت وصلت وإذا كان هللا 

عباده التائبني، فنحن حنبهم كذلك حلب هللا هلم، ونفرح بتوبتهم فرحًا شديدًا ونقول مباء أفواهنا: 
 ملتطهرين.اللهم اجعلنا من التوابني، واجعلنا من ا


