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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لصوص الحياة

 قالوا: لصوص!
 إهنم يسرقون املال..!

 البيوتات..!
 األفراد..!
 لكن..

 ؟!«لصوص َيسرِقون احلياة»هل سبق ومسعِت يا غاليَة بـ
 أجل.. احلياة!

 وهل هناك شيٌء ما هو أمثن من احلياة ؟!
 من نوٍع خاص. «لصوصٌ »إهنم 

 يطرقون األبواب.. 
 أغلى ما متلكني بإذن منك، ال خفية أو غيلة..!يسلبونك  

  –لألســـ،  –قـــد أدا ـــوا  يـــ، َيِصـــلون، وبيـــدك أنـــت يـــا غاليـــة 
  انت البداية..!

 أجل أيتها احلبيبة:
 هذه هي احلقيقة دون مواابة..!
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حقيقــــة النهايــــة املمملــــة الداميــــة ال قــــدنا ا  مل ــــواا  ويــــل،  انــــت 
 !«ضائياتالف»البداية فيه حتمل هذا العنوان: 
، ولست أبالغ ..!  إي واِّبي

إمنــا يســرقوهنا بنيــدينا، وبتعــاوٍن منــا  ــن  ريــق  «لصــوص احليــاة»فـــ
 ..«الفضائيات»آلة الدماا هذه 

 ولكي أنقل لك احلقيقة بال اتوش إليك هذه الوقائع األليمة:
ــــا، تلــــرك ليتــــابع أفــــال  الكرتــــون  31فــــف يــــافع،  مــــره  ــــو •   اًم

 لقنوات الفضائية..املعروضة  رب إحدى ا
 يقول له الوالدان: ال تلغِّيي القناة، وانصرفا  نه..  

ولكــنن الفضــول وحــا   ــ، ااهــول دفعــا الفــف ألن يتنقــل مــن 
قنـــاة إخ أخـــرىد ف ـــاهد أشـــياَء غـــِّي الئقـــة، و لمـــا ســـن ت لـــه فر ـــة 

 للم اهدة مل يبخل يف استغالهلا .. فماذا  انت النتيجة؟! 
   نه بنسلوبه حني قال:خلٌل يف تصوااته  ربن 

 ــــرت أنيــــر ألينــــة امــــرأة أمــــامي و نهنــــا بــــدون  يــــاب، حــــف أمــــي 
 وأخوايت!
يلفيــق يف ليلــة  ،«الــديش»أب يف بيتــه  بــق االســتقبال الفضــائي • 

من الليايل  لى  راخ إحدى بناته وهي تنادي  البـة النجـدة، وا تقـد 
 املمملة: اجلميع أنن البيت قد دخله "لص"، مث  انت الفاجعة

 ـــرخت الفتـــاة  البـــة النجـــدة ألنن أخاهـــا حـــاول اال تـــداء  ليهـــا 
 والعياذ با !!
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ـــاٌة مـــن بيـــٍت َـــافه يلقـــَبج  ليهـــا بصـــ بة اجـــٍل أجنـــ  قـــد •  فت
ــبلت  ــن ســبا فعلتهــا ال ــنيعة أخــربت بــننن أباهــا  ــا سل اختلــى ،ــا، وَلمن

ريك احلجر قبـل الب ـر و  شـاهدت مـا قد أحضر هلا ذلك اجلهاز الذي ُيل
فيـــه لتقبــــل  لــــى خــــو  غمــــاا التجربــــة، ولتكــــون ضــــ يًة أخــــرى مــــن 

 ..!(3)ض ايا الفضائيات
 أاأيت يا غالية؟!

ـــون وااء آلـــة  أو بعـــد ذلـــك أ جـــا أو تعجبـــني إن أمسينـــا مـــن يَِقفل
 ؟!«لصوص احلياة»ال ر هذه بـ

 ال وا ..
 ال غرو!

 فكــم مــن فتــاٍة ضــا ت حياوــا بــني قنــوات هــذه الفضــائيات، فــال
 ـــــالة وال  بـــــادة، وال معـــــرو  وال  ا ـــــة، وإمنـــــا منكـــــرات يف وضـــــ  
النهـاا أشـر،ا قلـا تلــك املسـكينة، فغـدت تتخـبي ذات اليمــني وذات 

 ال مال دون غاية أو هد !
 ال يا غالية..

لـــيذ هلـــذا خللقنـــا، ولـــيذ يف هـــذا يلنتيـــر مـــ  ومنـــك أن نقضـــي  
 حياتنا وأوقاتنا!

 ال أيتها احلبيبة.

                              
 .«33»خالد ال ايع ص «القنوات الفضائية وآ ااها»انيري:  (3)
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 تعايل..
  نرفعها  الية،  رُية:تعايل
 َُقْل ِإنَّ َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَمـاِتي لََّّـِ  َب ا اْلَاـاَلِمين 

 [.361]األنعا : 
 أجل يا اُيانة القلا.

 أ لنيها حياًة  ، و  فقي.
 !«لصوص احلياة»ال حهن فيها ال إلبليذ وال أ وانه من 

 أيتها الغالية:
ا ـــة ل بـــن بنفســـها  ـــن مـــوا ن ال،لـــل ومراتـــع ا لـــل، إنن العاقلـــة املد

لهمة مسلمة مممنة 
ل
فكي، بك إن  انت هذه العاقلة املدا ة واللبيبة امل
 ؟!قد منن ا   ليها بنن جعلها من أتباع الن ي َمد 

 يقول ال افعي يرمحه ا :
 .«لو  لمتل أن املاء البااد يثلم مروءيت ما شربته إالن حااًّا»
ضـــائ يات" وقـــد يـــ، تـــراه يقـــول امحـــه ا  لـــو أبصـــر هـــذه "الففك

 داء" فوق بيوت أهل القبلة؟!افعت أ باقها "السو 
يلهـثن  -إالن من احم اِّب -أ ب ت األ ثرية من نساءنا وفتياتنا 

 وااء غناء الغرب الكافر، بل وينخذنه حبذافِّيه!
وضـــع  يـــممنن بـــننن  -إالن مـــن احــم اِّبي  -أ ــب ت األ ثريـــة مـــنهنن 

 بــــق "فضــــائي" فــــوق املنـــــ،ل إمنــــا هــــو مــــن أمــــااات التقــــد  و المــــات 
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 التمدُّن والت ضر...!!
أيًضــا متناســيات يف  -إالن مــن احــم اِّبي  -بــل أ ــب ت األ ثريــة 

غمرة التقليد ون وة االتيباع ما ألجله ولضعت هذه "األ باق" وأقيمـت 
 هذه "الفضائ يات"!

 أجل أختاه:
عــك  ــي نــرى اهلــد  الــذي ألجلــه ولضــعت وقفــة ســريعة أقفهــا م

هــــــــذه "األ بــــــــاق"، ونبصــــــــر الغــــــــر  الــــــــذي ألجلــــــــه أقيمــــــــت هــــــــذه 
 "الفضائ يات"!
 بداية.. 

جيا أن تعلم  ل واحـدة منـا أن األ ـداء مل يضـعوا هـذه األ بـاق 
ألجل سواد  يون املسلمني أو من أجل تسليتهم،  وإمنا ولِضـعت هـذه 

 واحٍد َدنٍد هو: "اآلفة" وأقيمت هذه "املصيبة" هلد ٍ 
 حتطيمنا .. لي طموا بت طيمنا اإلسال .

لقد  اين أ داؤنا بـن ي أ يـنهم مـا ين ـن  ـن اال ـالل يف األخـالق 
مـــن فســـاٍد وضـــياٍع لألجيـــال الناشـــبة وا ـــالل للقـــيم واملبـــاد ، وشـــيوع 

 –د. هاينـــــ،ا ســــلنجر »للمجــــون وا ال ــــة .. وهــــا هــــو أحــــدهم وهــــو 
قيقــة فيقــول: "إنن اال ــالل والفســاد بــدأ ينخــر يعــ   ،ــذه احل «أملــاي

يف  يامنا يو  حلدنا  ن  ريق الدين، وها هـي أواوبـا تن ـدا أخالقيًّـا 
 إخ احلضيج.

لقد جرنبوا اال طاط، والولوغ يف وحل الفساد والضياع، فقرناوا أن 
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جيعلونــا ننهــل منــه  مــا هنلــوا، ونغــرق يف مســتنقعات الرذيلــة واال ــالل  

 ..(3)رقوا ما غ
 ولألس، ال ديد:

قنًقــا ال  َل ســاا ت أمنــة اإلســال  إخ تبــ  هــذا القــراا، وجعلــه واقًعــا 
 سبيل إخ تغيِّيه!

 وليذ هذا ف سا.
ااِبون من يقـ، يف وجـه انت ـاا هـذه األ بـاق،  بل وق، أبناؤنا ُيل
ويــــــدافعون  ــــــن ءطنطــــــات األ ـــــــداء، فكــــــانوا  مــــــن غــــــر  األ ـــــــداء 

  داهد فمدن  لتا يديه  ي يو لها إخ َمقتله!خناجرهم املسمومة يف 
..  نعم واِّبي

فلقــد جــاءت هــذه الفضــائيات لتقضــي  لــى الــدين واألخــالق يف 
البيوت، جاءت بعد أن ف ل األ ـداء يف مت،يـق األمنـة  سـكريًّا، فعـادوا  

  ي مي،يقوها فكريًّا!
ئي وامسعي معي إخ أحـد الكتنـاب ملعليًقـا  لـى دخـول البـضي الفضـا

 إخ إحدى دياا أمنة اإلسال  يو  قال:
 ،« 3596»خـــرال االســـتعماا الفرنســـي مـــن شـــوااع تـــونذ  ـــا  

 .« 3595»ولكنه اجع إليها  ا  
اجــع لي ــاا نا الســكن يف بيوتنــا، وا لــوة يف غرفنــا، واملبيــت  لــى 

                              
 .، لكتابة هذه السطوا غفر ا  هلا«ملاذا هنوي ويرتفع خصومنا» العي:  (3)
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 أسرنة نومنا.
 اجع ليقضي  لى الدين واللغة واألخالق.

 ه اجع لنستقبله باحلاي وال حاب. ان يقيم بيننا بالكره، ولكن
  نا ننير إليه فنمقته، أما اآلن فنتلذنذ مب اهدته واجللو  معه..

إنـــــه االســـــتعماا اجلديـــــد، ال  اســـــتعماا األا ، وإمنـــــا اســـــتعماا 
 القلوب..

ـــــال احلاضـــــرة والقادمـــــة، يلهـــــديد ال ـــــباب  إنـــــه ا طـــــر يلهـــــديد األجي
 .(3)واألمهاتوال ابات، والكهول والعفيفات، واآلباء 

 وتلك هي احلقيقة اليت جيا أن تدا يها أخية!
لقد  ـان هلـذه الفضـائ يات أ رهـا املباشـر والبـالغ السـوء يف وديـد  
 يان جمتمعات أمنة اإلسال ، هذا إن مل تكن هـي السـبا الرئيسـي يف  

  ثٍِّي من م ا لها.
 واألمثلة  ثِّية جدًّا، وباملثال يتنض  املقال:

ا  لـــــى أن يلتابعـــــا مًعـــــا مـــــا يلعـــــر   ـــــرب القنـــــوات * زوجـــــان تعـــــوند
الفضـــائية مـــن امل ـــاهد املخلنـــة بـــاآلداب، وبعـــد مضـــيي زمـــٍن  لـــى هـــذه 
احلال  ـاا الـ،وال يتـنقص زوجتـه بنهنـا أقـل نـاالً مـن تلـك املمثلـة الـيت 
اأياهــــا، وأهنــــا ال حتســــن  ــــنًعا يف م ــــا رها معــــه، وأهنــــا  ــــذا و ــــذا .. 

نتهـي األمـر إخ الطـالق، وال حـول وال قـوة واحتد  ا ـال  والنقـاش لي
                              

 .«31، 31»، إبراهيم الغامدي، ص «جة دشمو »انيري:  (3)
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 إال با !

* شــخص اقتـــً  بًقــا فضـــائيا، وملــا وقـــ،  لــى أضـــرااه وءـــا ره، 
ـا أ ـرن  لـى اأيـه و ـ،   وأااد إزالته  ااضـته زوجتـه، ومانعـت ذلـك، وَلمن
تــه زوجتـه بــني  القهــا أو إبقــاء   لـى مــا أااد  انــت املفاجـنةد فلقــد خِّين

 !(3)الدش
ن يد واملصداقية امس ـي يل أن أقـ، وإيـناك وقفـًة سـريعًة وألجل الت

لنـــــرى إخ أيي مـــــدى و ـــــل التـــــن ِّي الضـــــاا هلـــــذه  «لغـــــة األاقـــــا »مـــــع 
 الفضائيات:

مــــــــن  «%15»* تــــــــدل اإلحصــــــــائيات األخــــــــِّية يف إســــــــبانيا أنن 
األحـــدامل املن ـــرفني قـــد اقتبســـوا أفكـــاا العنـــ، مـــن م ـــاهدة األفـــال  

 فضائيات!واملسلسالت املعروضة يف ال
* أظهـــــرت إحصـــــائية ضـــــمن اســـــالة  لميـــــة جامعيـــــة بعًضـــــا مـــــن 
السلبيات املنعكسة  لى الفتيات بسـبا متـابعتهنن للقنـوات الفضـائية، 

 وجاء ضمن ذلك:
ُير ــن  لــى م ــاهدة القنــوات الــيت تعــر  املنــاظر %« 99» -

 اإلباحية..
 قلنت لديهنن تندية الفرائج الدينية.%« 91» -
 صيلهنن الدااسي.ف  حت%« 11» -

                              
 .«31، 31»، خالد ال ايع، ص«القنوات الفضائية وآ ااها»انيري:  (3)
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 !(3)يتطلنعن إخ ال،واال املبكر، ولو  ان  لرفيا%« 11» -
 أاأيت إخ أيي حدٍّ بلغت املنساة؟

 وليت األمر وق،  ند هذا احلدي فقي.
 -إالن ما احـم اِّب  -بل إنن من أ يم املآسي موت قلوب فتياتنا 

 بســـــبا هـــــذه الفضـــــائيات ومـــــا يلعـــــر  فيهـــــا، وبالتـــــايل  جـــــ،هنن  ـــــن
 النهو  بننفسهن، ناهيك  ن غِّيهنن.

وذلك هو اهلد  املهم الذي  مع أ داؤنا يف الو ـول إليـه بكـلي 
ما يستطيعون .. وقد و لواد فدخلت فتياتنا ج ر الضـا ومل رـرجن 

 منه!
ـــة  وإليـــك فيمـــا يلـــي هـــذه األبيـــات الـــيت تصـــويا حالـــة جـــل  أبنـــاء أمن

 بهم:اإلسال   لى لسان أمتهم املسلمة وهي ختا 
ـــاِ ي  ـــرَ  إَب َُ ـــي َو ْرِح َُ ـــو  ـــا ُمســـَُّموَن بَويُجُم  ي

 
 

 بَويُجُمــــــو الَيصــــــَن يَاَُّــــــو َم َــــــاِ ِ  ا َبرِيَــــــا ِ  
 

 

َي لَيَِّــــي وـََيمُحــــو بِال َّــــاِب لَــــْوَن الَمَســــا ِ    َيشــــ
 

 
ــــَرا ِ   َايــــَل يـَْشِكــــي ُمَشــــرَّ  ا ِوــــي الَا  بَوَيُجُمــــو ال

 

 

ــــــــي َولُْاشَ   ــــــــَن بـَْيِج ِــــــــيُمَســــــــاِ َل   وَْي ــــــــي َوِبَ ا   ِج
 

 
َما ِ   ا بِالــــــــ ا  َ  بَويُجُمــــــــو وَْلــــــــَن َميــــــــ   ُم ــــــــَر

 

 

 بَويُجُمـــــــوِني َحيَـــــــاَب  يَـــــــا َوْ ـــــــُيَن ال يـــــــَاَيا ِ  
 

 

ــــي  ــــاَن َبَلَِ  ََْن َلَ  ــــُجْم    إ ــــا بَوَيـْ ــــَجُكْم َم ــــا لَْي  َي
 

 

ــــــــاِ ْ  ــــــــَ  اَ ْ ِشَي ــــــــْجُكْم ْبـََياَو ــــــــاُقُكْم َ َََّّم  َوْطَش
 

 

                              
 .«31، 31»املرجع السابق، ص  (3)



 
 لصـوص الحيـاة

 
01 

 
ـــــََلَ    َْ ـــــَروَن َو ـــــا ِ تـَ ِ  ا َنَش ََ ـــــو ـــــي ُم ـــــْوِمي ِو  قـَ

 
 

ـــــــا ِ   ـــــــْرَي ِنَس ـــــــ   َوُ  ـــــــََلُر بَْق ـــــــَ اُل َحَي  َوبـَْا
 

 

ــا ِ    َهــَاا الَّــِاي َ ََّّمــُجُكم ِوــي يَــوِا َمــْوِر الحَي
 

 

ََ الَيَ ـا ِ    ُكَُّوا َونَاُموا َوَوحُيوا ِوي الََّّْيِل ُسـو
 

 

 وال حول وال قوة إال با ..
   أختاه

د تســتكمل حلقاوــا حــني نــرى وتــرين مســلمًة إنن هــذه املنســاة تكــا
تنتمــي هلــذه األمــة املكلومــة وقــد خلو بــت اطــر هــذه الفضــائيات  لــى 

مث تقــ، غاضــبًة  ــادل يف املســلمات  نفســها وأهلهــا ومــن هــم حوهلــا،
وتســـت لُّ مـــا حـــرن  ا ، ومـــا  لمـــت أهنـــا ،ـــذا حتـــااب ا  يف  ليائـــه، 
وحتــر  أمتهــا املســلمة مــن خــروال جيــٍل مــممٍن قــويٍّ واٍع بــإذن ا .. قــد 

  قدت  ليه اآلمال، ونيطت به املها  اجلسا !
 ا.أ رنت  لى بقاء آلة الدماا يف بيته« أ ٍّ »فإخ  لي 
ســــــاا ت إخ تنييــــــد اقتنــــــاء  بــــــق الف  ــــــاء  «أخــــــتٍ »وإخ  ــــــلي 

 واملنكر..
 جلبت هلا وألهل دااها تلك الطامة .. أقول: «زوجةٍ »وإخ  ل 

 َحـــــــــــــــــــااِّب اَ  إن أَمنـــــــــــــــــــِت  َقابًـــــــــــــــــــا
 

 
 َحــــــــــــــــااِّب اَ  إن َأ قـــــــــــــــــِت احلرَابَـــــــــــــــــا 

 َحــــــــــــــــــــــااِّب اَ  فاحليَــــــــــــــــــــــاءل  ِيَــــــــــــــــــــــابٌ  
 

 

 َيابَـــــــــــــالَـــــــــــــن تلالمـــــــــــــنن إن َخلعـــــــــــــِت الثـي  
ــــــــــوَق َدااِك اليــــــــــو  َُي ِكــــــــــي  ــــــــــٌق" َف  " َب
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 ِقصنــــــــــــــــــَة ا َــــــــــــــــــائِننَي بَابًــــــــــــــــــا فَبابَـــــــــــــــــــا 
 يلبِصـــــــــــرل الطيفـــــــــــلل اَاِقَصـــــــــــاِت الَغـــــــــــَواِي  

 

 
ــــــــــــــَرى القلــــــــــــــبَ  قلبلَــــــــــــــًة َواغ ِتَصــــــــــــــابَا   َويـَ

ــــــــــيَذ  لــــــــــذاًا تـََفاَهــــــــــةل القــــــــــو ِل َ ــــــــــالن    َل
 

 
ــــــــتَجابَا   بَــــــــل َدَ ــــــــا قَلبلــــــــِك اهلـَـــــــَوى فَاس 

ـــــــــــــــــــــٌة يف فلـــــــــــــــــــــماِدي ِهـــــــــــــــــــــيَ    واِ  حلرَق
 

 
 وملَصـــــــــــاٌب َ لـــــــــــى ملَصـــــــــــاٍب َأَ ـــــــــــابَا 

ــــــــو  ــــــــاة لِتنجل ــــــــننفَذ يف احلَي  َحاِســــــــِا ال
 

 
 َف َســـــــابل احلَســـــــاِب أَقَســـــــى ِحَســـــــابَا 

 وأااي هنا مل،مة بإاسال هذا النداء: 
 * أيتها األ  الرءو :

ــوايقــول احلــقُّ تبــااك وتعــاخ:  ــا الَّــِايَن َوَمُ  ــا وَيـيَ  ُيَســُكْم  َي ــوا وَنـْ ُق
 [.6]الت رمي:  َوَوْهَِّيُكْم نَاب ا

 لســـــني أمـــــا  الفضـــــائيات مـــــع أبنائـــــك، وفـــــيهم ال ـــــاب والفتـــــاة 
 والطفل..

  أسنلك
هل دخلت قلا ابنك ال اب وهو يتابع الكاسـيات العاايـات  -

ــــــه،  ــــــك الل يــــــة بعــــــد أن هاجــــــت غري،ت لتعــــــريف يف مــــــاذا يفكــــــر يف تل
 واستيقيت شهوته؟!

ت قلــــا ابنتـــك ال ــــابة وهــــي تتـــابع حســــان الوجــــوه هـــل دخلــــ -
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مم وقي القوا  معسويل الكال  لتعـريف مبـاذا تفكـر يف تلـك الل يـة بعـد 

 أن اأت ما اأت من م اهد احلا والغرا ؟!
هل فكرِت يا غالية يف تن ِّي هذه الفضائيات  لى  فلك وهـو  -

ميـة والعنـ، يتابع أفال  األ فال املليبـة با يـال الكـاذب، الطاف ـة باجلر 
واحلا واهلوى، أو وهو ي اهد أفال  الكباا وما فيها مـن  لـرٍي فاضـٍ  
ــــٍر  وم ــــاهد مك ــــوفة، أو وهــــو يتــــابع اإل النــــات ومــــا فيهــــا مــــن تكسُّ

 ودالل؟!
 * أيتها ال،وجة الكرمية:

  ي، تسم ني ل،وجك باجللو  أما  هذه الفضائيات؟!
فتونـــــــات أمــــــا اأيــــــت  ينيــــــه وهـــــــي تتــــــابع الــــــبطالت الفاتنــــــات امل

 والراقصات املاهرات والعااضات الساحرات؟!
 أختاه .. زوجك ليذ نادا.

وامبــــا جــــاء اليــــو  الــــذي يقــــاان فيــــه بينــــك وبــــني البطلــــة والراقصــــة 
 والعااضة واملغنية!

 وأنت  ذلك يا فتاة اليو ، وأ  املستقبل..
 أجل أيتهن الغوايل:
 إي أخا ا فيكن:

 ت..دينكنن.. الذي ُيري  هذه املنكرا
 وأخالقكنن.. اليت ت فنع  ن هذه ال هوات..
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 و قولكنن.. اليت تنََب هذه ال نهات.
 وقلوبكنن.. اليت ختا  من هذه املوبقات..

 انتصرن  لى أنفسكن..
 وتغلننب  لى هوا ن..

وأخـرجن هـذه األجهـ،ة مـن بيـوتكن.. وسيعوضـكن ا  خـِّيًا منهـا 
 .(3)يف الدنيا واآلخرة

     وهنا
 ى إ اللة م رقة  لى حكم هذه الفضائيات لدى ال رع.تبق

والفتــاوى يف هــذا اجلانــا  ثــِّية، ونيعهــا قــد أنعــت  لــى حتــرمي 
هــذه األ بــاق وحتــرمي اقتناءهــا وبيعهــا واملتــاجرة ،ــا، بــل وأوجبــت  لــى 

 من ميتلكها التخلُّص منها دون إبطاء.
لـــة تلـــك الفتـــاوى، هـــذه الفتـــوى لل ـــي  َمـــد بـــن  ـــاح  ومـــن نل

 العثيمني امحه ا .. وجاء فيها:
أمـــا بعـــد: فهـــذا بعـــج ممـــا قالـــه فضـــيلة ال ـــي   َمـــد بـــن  ـــاح 
ـــــاء َ ـــــ ن اســـــتقبال البـــــض اإل المـــــي  العثيمـــــني يف الت ـــــذير مـــــن اقتن
ــــــــو  اجلمعــــــــة:  ــــــــة مــــــــن ي ــــــــة الثاني ــــــــه )يف ا طب ــــــــدش( واالحتفــــــــاث ب )ال

مـــا مـــن  شـــ  يســـجر ي  اهلل ب يـــ  : »هـــ( قـــال النـــ  3131 1 19
، «ر يــوا يمــور وهــو  ــا  لر يجــ  إ ع حــرَّا اهلل  َّيــ  ال  ــ يمــو 

                              
 وما بعدها، )بتصرٍ  واختصاا(. «13»، إبراهيم الغامدي، ص«موجة الدش» (3)
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وهـــــذه الر ايـــــة ت ـــــمل الر ايـــــة الكـــــربى الواســـــعة، والر ايـــــة الصـــــغرى، 

ل باع وـي وهَّـ   : »وت مل ا اية الرجل يف أهله، لقول الن ي  الَر
و لــى هــذا، فمــن مــات وقــد خلــ، يف بيتــه «.. ومســلو ع  ــن ب يجــ 

الـدش( فإنـه قـد مـات وهـو غـاش لر يتـه، شيًبا من   ون االستقبال )
وســــو  ُيــــر  مــــن اجلنــــة  مــــا جــــاء يف احلــــديض، وهلــــذا نقــــول إنن أينــــة 

الــذي ا نبــه اإلنســان قبــل موتــه فــإنن  «الــديش»معصــية ت تنــا  لــى هــذا 
  ليه وزاها بعد موته وإن  ال ال،من و ثرت املعا ي..

ا  ليـك فاحذا أخي املسلم، احـذا أن ختلـ، بعـدك مـا يكـون إمثًـ
يف قربك، وما  ان  ندك مـن هـذه "الدشـوش" فـإنن الواجـا  ليـك أن 
حتطمــه ألنـــه ال ميكـــن االنتفـــاع بـــه إالن  لــى وجـــٍه َـــرنٍ  غالبًـــا، ال ميكـــن 
بيعـــه ألنـــك إذا بعتـــه ســـلنطت امل ـــ ي  لـــى اســـتعماله يف معصـــية ا ، 

من ذلك  وحينبذ تكون ممن أ ان  لى اإلمث والعدوان، وال  ريق للتوبة
قبــل املــوت إال  بتكســِّي هــذه اآللــة )الــدش( الــيت حصــل فيهــا مــن ال ــري 

 والبالء ما هو معلو  اليو  للعا  وا اص.
احــذا يــا أخــي أن يفاجبــك املــوت ويف بيتــك هــذه اآللــة ا بيثــة، 
احذا.. احذا.. احذاد فإنن إمثها ستبوء به، وسو  جيري  ليك بعد 

 موتك.
ة والعافيــة، وأن يهــدينا وإخواننــا املســلمني نســنل ا  تعــاخ الســالم

 ــرا ه املســتقيم، وأن يتوالننــا بعنايتــه، وُيفينــا مــن ال،لــل بر ايتــه، إنــه 
جـــواد  ـــرمي .. و ـــلى ا  وســـلم  لـــى نبينـــا َمـــد و لـــى آلـــه و ـــ به 
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 ". انتهى.(3)أنعني، واحلمد   اب العاملني
لعاجلـــة أفبعـــد هـــذه الفتـــوى تبقـــى منـــا مـــن تب ـــض  ـــن ال ـــهوة ا

 وت  يها بال هوة اآلجلة؟!
 أو بعد احلرمان من دخول اجلنان شيء؟!

 قد تقولني يا غالية: أايد إخراال هذا الوباء من املنـ،ل، ولكن:
 أِّب .. زوجي .. أخي .. يرفج ذلك وينباه .. فما العمل؟!

 فنقول:
ال بــدن وقبــل  ــلي شــيء أن نــداك أن  إخــراال هــذا الوبــاء مــن مكــاٍن 

فيــه ال يــنيت إالن بــاإلخالص أواًل، مث الــد وة إخ الســبيل احلــقي است ــرى 
باحلســـً واملو يـــة احلســـنة، مـــع تبصـــِّي مـــن حولنـــا مبضـــاا هـــذه اآلفـــة 
 -ومساوئها، وتبيني حكمها ال ر ي ومثالبها، مث الوقو  بعـد ذلـك  

 وقفًة حازمًة  اامًة هلا ما بعدها. -يف حال  د  جنوع هذه الوسائل 
يف وجـــه  « ـــمود»يهـــد  أا ـــان بيـــت مـــممن، وإمنـــا  «ق بـــ»فإمنـــا 

 مغريات ال يطان وخطواته.
ـرال  واألهم من ذلك  ليه أن نعـ،  أختـاه  ،مـًة  ـادقًة حازمـًة أن  ل
هذه اآلفة، ونـتخلنص مـن هـذه الطامـةد  لبًـا يف اضـاء ا ، وخوفًـا مـن 

  قابه.
لنــا فيمــا  نــدها تصــفو النيــة وتصــل ، ويكــون ا  جــلن و ــال  ونًــا 

                              
 وما بعدها. «11»املرجع السابق، ص (3)
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. ًن  نريد ونتم

أسـنل اجلــواد الكــرمي مبنــه و رمــه وامحتـه أن ميــنن  لــى املســلمني اــٍِّي 
بتــه، إنــه أ ــر   منــه ومغفــرة، وأن يل،ِيــل مــن قلــو،م مكانــة هــذا الطبــق َو

 مسبول  لى الدوا  .. آمني.
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 (3)ولَّشار كَّم 
 اأيتلهل يَعللو َفوَق اأَلِحبنة!
 "َحسَرة" َخَنقت ِ  

عَلت  "َن َرة"َفنَ   ش 
 يف َخاِفِقي..

  للنَما اَأيتل َذاَك السنَوادَ 
َلِة"..  جيلَليلل بـليلوَت "أَهِل الِقبـ 

 تساَءل تل 
َم   َأهِلََذا احَلدي نس 

ِتَداِد َ  َونَا  ِ ََناِجَر الَعدوٍّ بِاالم 
 َبل َومَنلدُّ أَيِدينا لِنلوِ َلها

 إخ مَقاتِِلَنا؟!
 ء:و ان ندا

                              
  فا ا   نها. «أمل املنقوا»الكاتبة  هذه األبيات بقلم (3)
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   وع من ال اخل! 
ــــــــــــــــــــــــــِلِمني لس 

 إَخ َمــــــــــــــــــــــــــن يَِعيــــــــــــــــــــــــــِه ِمــــــــــــــــــــــــــَن امل
 

 
ـــــــــــــــــــــــــٍل َوِديـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــلي َ ـــــــــــــــــــــــــاِحِا َ ق   إَخ  ل

 ألجليـــــــــــــــــــــــــــي َحِقيَقـــــــــــــــــــــــــــَة ِحقـــــــــــــــــــــــــــَد الِعـــــــــــــــــــــــــــَدا 
 

 

 َ المــــــــــــــــــــــــــــي َاقيــــــــــــــــــــــــــــٌق وقَلــــــــــــــــــــــــــــِ  َحــــــــــــــــــــــــــــ،ِين 
 يلــــــــــــــــــــدمير  ــــــــــــــــــــلن القللــــــــــــــــــــوب« َغــــــــــــــــــــ،وٍ »لِـــــــــــــــــــــ 

 
 

 ويلضـــــــــــــــــــــــــــــِمرل شـــــــــــــــــــــــــــــرًّا وحقـــــــــــــــــــــــــــــًدا َدِفـــــــــــــــــــــــــــــني 
ـــــــــــــــــــــــــ،ِل َ قـــــــــــــــــــــــــَل اأَلايـــــــــــــــــــــــــِا اللن    ِبيـــــــــــــــــــــــــايل،ل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــــــــــــــي َوَشــــــــــــــــــــــــــــــاِئَ  ِديــــــــــــــــــــــــــــــٍن َمِت  َويلبِل
طيـــــــــــــــــــــــــــــــمل َ قـــــــــــــــــــــــــــــــالً مَسَـــــــــــــــــــــــــــــــا لِلعلـــــــــــــــــــــــــــــــال   ُيل

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــَن الننـــــــــــــــــــــــــــاِ،ِني  ـــــــــــــــــــــــــــوَن ِم  ِلَكـــــــــــــــــــــــــــي ال َيكل
يـــــــــــــــــــــــــــــدل ا ِـــــــــــــــــــــــــــــَداعَ    يلريــــــــــــــــــــــــــــدل  لقـــــــــــــــــــــــــــــوالً  ِل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــَتِكني  ــــــــــــــــــــــــــوَل ِلَكــــــــــــــــــــــــــي  َتس  يــــــــــــــــــــــــــدل ا لمل   ِل
ــــــــــــــــــــــــــــــاُّ احلَيَــــــــــــــــــــــــــــــاةَ    يلرِيـــــــــــــــــــــــــــــدل َشــــــــــــــــــــــــــــــَبابًا ُيِل

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــَوى   ـــــــــــــــــــــــــــاُّ ااـلــــــــــــــــــــــــــوَن َويـَه   األَنِـــــــــــــــــــــــــــنيُيَِ
يــــــــــــــــــــــــــــــــدل املـِـــــــــــــــــــــــــــــــرَاء   يلريــــــــــــــــــــــــــــــــدل قللوبًــــــــــــــــــــــــــــــــا  ل

 

 

ـــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــوَد ِلَكـــــــــــــــــــــــــي الَ تَِل  تلقاِســـــــــــــــــــــــــي اجللمل
ــــــــــــــــــــــــــٍد  َغَــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــطلو حِبِق   َوِمـــــــــــــــــــــــــن مَثن َيس 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــني!  ــــــــــــــــــــــــــــَذاَك اللنِع عــــــــــــــــــــــــــــتلم ِب  فـََهــــــــــــــــــــــــــــالن مسَِ
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" يـَبـلـــــــــــــــــــضُّ ا َنَـــــــــــــــــــــا»يلَســــــــــــــــــــمنى بِـــــــــــــــــــــ  بَــــــــــــــــــــضٍّ
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضُّ فَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًدا َووأًدا لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدين   يَب
ــــــــــــــــــــــــه نللــــــــــــــــــــــــوعل   ــــــــــــــــــــــــَذاك َاَ ت ــــــــــــــــــــــــودِ » ِل  «اليَـهل

 
 

 بِــــــــــــــــــــــَدف ِع الثنمــــــــــــــــــــــني «الننَصــــــــــــــــــــــاَاى»نلـلــــــــــــــــــــوعل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدا   َأال فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلالكل ِلكل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمجن ل يف الَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِمني   ونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااًا تـل
ــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــا ِلَمــــــــــــــــــــــــــــن يَقَتِف  َوبلعــــــــــــــــــــــــــــًدا َوَمقًت

 
 

ـــــــــــــــــــــــــلي ِحـــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــا َويف  ل  خلطَـــــــــــــــــــــــــاهلم َحِثيًث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراََل يف َداِخلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماٌل حَتَ    سل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ألَوجيهل  هل َأن َعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيَلكل
 أَمـــــــــــــــا ِمــــــــــــــــن  لقـــــــــــــــوٍل أَمــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــن قللــــــــــــــــوب 

 
 

 أَنلبِصــــــــــــــــــر "ِحقــــــــــــــــــًدا" وَمــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــن  أَِمــــــــــــــــــني؟! 
 أَِفيقلــــــــــــــــــــــــــــوا أَِفيقلــــــــــــــــــــــــــــوا مَتـَـــــــــــــــــــــــــــاَدى الِعــــــــــــــــــــــــــــَدا 

 

 

 َوَذا "الــــــــــــــــــــــــــــــــدُّودل" مَي ــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ل يف الَعــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِمني 
ـــــــــــــــــــــــــعل العليلـــــــــــــــــــــــــونِ   ـــــــــــــــــــــــــمادل َوَدم   أَجـــــــــــــــــــــــــاَب الفل

 
 

ِــــــــــــــــــــــــــــنيل!  ــــــــــــــــــــــــــــرًا َ ــــــــــــــــــــــــــــَذاَك األن  َيِســــــــــــــــــــــــــــيلل َغ،ِي
َســــــــــــــــــا ل قــــــــــــــــــو ٍ  َنَســــــــــــــــــوا َلَقــــــــــــــــــد     َمــــــــــــــــــاَت إح 

 

 

ٌق يَِقــــــــــــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــــــــــــٍد َوِ ـــــــــــــــــــــــــــد   دلالوبًـــــــــــــــــــــــــــا ِلَمج 
ـــــــــــــــــــــــــــو َ    فَجـــــــــــــــــــــــــــاَء الَعـــــــــــــــــــــــــــدلوُّ يلِعيـــــــــــــــــــــــــــدل اهلجل

 
 

تِــــــــــــــــــــــــــــــــني 
َ
 ليوئــــــــــــــــــــــــــــــــَد َشــــــــــــــــــــــــــــــــرَع اإللَــــــــــــــــــــــــــــــــِه امل

 



 
 لصـوص الحيـاة

 
11 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــَويت   فيَــــــــــــــــــــــــــا َذا اجلَــــــــــــــــــــــــــالِل أَِ ــــــــــــــــــــــــــن  إخ 
 

 

 َولِلَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّي ِ َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخير للو َأن َِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  حاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ    َوالدن املَكائ

 

 
ِهـــــــــــــــــــــــــــنيأَذِ  

ل
ـــــــــــــــــــــــــــدلو امل ـــــــــــــــــــــــــــهل الَعـــــــــــــــــــــــــــَذاَب لِيَـغ   ق 

ــــــــــــــــــــــــاِمي َ ــــــــــــــــــــــــاَلًة َ لــــــــــــــــــــــــوبل الــــــــــــــــــــــــَوَاى   ِخَت
 

 
لر َســــــــــــــــــــــــــــِلني 

ــــــــــــــــــــــــــــى َســــــــــــــــــــــــــــييد امل  تلَصــــــــــــــــــــــــــــليي َ َل
  

 

  


