 ٠بثن يدي الرسالة

الحمد طه رب انمائين وممل اللهم وسلم ؤبارك على نبينا محمد وعلى آله
وص»ءبهاجمعينبيد :

 ٠فيعيش الشباب العاصر ق دوامة من المس الظلمة ،وتراه جيلا بمايع

أمواجا »تلأءلمة من الأدواء والصائب والعلل .

 ٠ف أما الكثيرون هتهم فيعرفون ل بحر هذه المس دون مقاومة واقل القليل

~ مم ن رحم اس~ يعفون بتواجدهم على دينهم ويمفظون اش مححمغلهم •
ومن همل ٠اكان الي ماهمت ق صموف الباءب ،مايلي

 ~ ١شبكة الإنرتت،؛ مقى الشاب ق عبث ،لا  ،^a^jيتقلم ،يس الواقع الإباحية
آ• التدات الفك ,ة ذات المسغة التح ،فة  ٠الضلال ضجة حممة لكا , ٠١٠ ,سلك،

م
 —٢فتتة النساء ت تبدأ ب الإعجاب التحرق باكرجان ثم يتدهورالوصع إل

الحب الحرام" لن وهو مرض عضال له مجا بعده من الونؤع ل الخلوة ايرمة آو
الموحل ل وحل الفاحشة.

 —٣التعلق بمفاتيح الشر ! فمرة نحد الشاب يلهث ،وراء الكرات والخيرات
،ومرة يركض حلف القضائيان الاجتة ،ؤيسعى ق محلوات الشيءلان والق تنتهي
به إل موء الحانة.

وي هذا ( الحزء الثالث ) من ( الشباب واكهن ائعاصرة ) سنقمؤ 4ع هذه المس
وقفات متأمل ،قعرف على مظاهرها وأميابها وسبل النجاة منها.

 — ١مقدمات

الحمد إله رب ال،مالين وصل اللهم وسلم ؤيارك على نبينا محمد ائيعوث
وعلى آله وصحبه اجمعين ؤبمد،

رحمة

فلم تدم فرحة الخالص؛ن واك<صصين ((-،الإنترنت)) كوم يالة إنمالات
ومعالومات عصرية إلا ويجعوا يإمال الشبان عاليها كسيل لليحول ق متاهات

المنوعات  ،والوصول مجن حلالها إل إثساع الشهوات  ،آوأدنى من ذلك،

استعمال هذْ الشبكة ل اكقل ب؛ن موانع الألماب واللهيات..
ولر يقف عسهم إل هذا الحد ،بل امتد لستخدم الخبثاء (( شبكة الإنترنت ))

لاغواء الفتيان والفتيات  ،وأحيانا لينكشف عر أمرار الآ"؛مين والإصرار بهم •
وما زال الشياب ،يملي بعضهم بعضا حش عرف ،الإنترنت ،بأنه حطي؛لة ومسلة بجب
التوبة منها ،ولا يمح ذللث ،على إمحللاقه.

وأحسسب ،أن هذه الرسالة (( الشباب ،والإنترنث ))،ما مي إلا كلم ات
محتصرة لإعادة الأمور إل نصابها وللامسنفادة من محاسن هذْ الوميالة والفرار من
سيئاتها .

واصأل اف عز وجل أن يهدينا إلاحن الأخلاق وأن يدي حطانا وأفوالما

لأ ثنغ ثلوبنل بند إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إيك أنت ا[وهابه وافه
من وراء الممال .

 —٢باJايات

.

 ( ( ٠كان يوم  ٢يناير عام  ٢١٩٦٩محو اليوم الذي صدرت فيه شهادة ملاد شكة

الإنرنت من الحكومة الآمريكيه  ،حينما دأ ءد»وعة من العلمام أبجاثهم لإنشاء
شكة كمييوتر يرة ق مشرؤع ناع لإحدى إدارات وزارة  ٤^^١الآ٠ريكية ،
وبالفعل م انثاء محدْ الشكة الق عرف ،وثها بامم ، ARPANETوكانت

أهداف ،هدْ الشإكة تركز أمانأ على إمكانية بادل اسلومجان ( كالرمائل
والآبحارثا ) فيما ا؛ن العلماء ق أنحاء البلاد .ثم م تميم هذه الشكة إل حدمأت
عسكرية وحدمات مدنية لاحقا .

ول ع ام  ١ ٩٨٦م م رب هل حيع الشكات فيم ا يته—ا يهيكل أءلال_ق عاليه

((  )) NSFNETوبهيا اصح هدا الهيكل هو الأساس الدي أخذت الإنترنت
بالمملور استنادا إليه ق الولايات ااكحدْ  ،وبعد ذلك ،؛امن ،العديد مجن دول العالر
بيناء شكات خاصة بها م ربملها بشكة الإنترنت ،ق الولايات التحدة وأصح
ممكنا تبادل الملومات فيما بينها ،وأصبح هدا النذلام الكبيريعرف ،بامم انترنت،
 ( ( ٠ؤيقدر عدد صفحات الويتإ الشخصية ؛  ١٨١٨ماليونا وحلال عام ، ٩٨
 ، ٩٩انضم أكثر من متة ملأيثن إن ان ))
 ( ( ٠ؤإحصانية تقول أن هناك  ٢مليون م تخدما ينقمون إل شبكة الإنترنت،
كل شهر أي بمعدل  ٤ ٦مستخدما كل دقيقة)) .

 ٠ويكرق مصائرأخرى ان عدد المشتركين بلغ حوالي  ٦ ٠ماليون مشتركاوان
المدد يزداد بسرعة.

 ٠ر ر وإ يدأ تحامل المواٍلن العربي مع شبكة الإنترنت ،إلا •ع أوائل الت عيتيات
تحديدا مع منة )) ٣١٩٩٢

 —٣اسباب اذتثارالإذترث

لانتشار استخدام (( شبكان الإنرتت )) يٍن الشباب أساب كمء من أهمها ت

-١أنه ليس عليها رتابة توية كتلك الي على وسائل الإعلام الأخرى ،وصحح
أن الحهات المؤولة عن مراتية (( الإنترنت )) وموادها تذل جهودا ق ذلك •

لكنها رتابة ناقصة ثم إن المواد المنوعة ممكن أن تعرض بطرق غير مباشرة
ومرر متعددة تفوت على هنْ ابهات و؟كن الوصول إليها حتى بدون
خرة حامويية .

 ~ ٢أن كل طرق عرض المواد ند توفرت ل هذه الثبكة كالمور والفيديو
والصوت والحادثة والإتمال المديوي المباشر والناقشة بجلاف وماثل

الإعلام الأحرى المقتمرة على الصور والموت وأحيانا الحادثة الهاتفية مما

يعي أن الانترنت اوسع ي عرض الفال والسوء من الوسائل الأحرى •
ما-أن انتشارها أكثر من وسائل الإعلام المعروفة محمكن أن محل لأي مونع وق
أي مكان بسهولة وبسرعة ،وبالعلبع لأي موتع مشبوه ندر ق أي بقعة من
العالر.
بالإصافة إل اسباب اقتصادية من مثل ت

 ٠ا نخفاض أسعار أجهزة الحاسب الألي •
 ٠ت نخفاصن أمعار الاشتراكات ال نؤية ل (( شبكة الإنترنت )) •

 — ٤ومن جهة مصمتة فإن من المثاب من أستعل هده السمكة في اليحومح ا الحامعية
وتحصيل الإحصائيات والدراسات المتخصصة وكل ذل لث ،متوفر ق شبكة
الإنترنت ،دون غيرها.

 - ٤ماذا من مقاهي الإسرنت؟

 )١ما م ض الإنترنت ؟

 ٠م قهى الإنترنت  CAFEلآ£وواا 0عبارة عن *كان عام يستطيع فيه المستخدم
لشبكة الإنترنت احتساء القهوة أثناء الملاحة ق الوا؛ع الكث؛رة ل تلكم الشبكة،

وق هذه التوعية من المقاهي سيجد المستخدم محموعة من الآجه_زة الشخصية
المرتبعلة بشتكة الإنترنت وربما من خلال جهاز خادم يقدم خدمة محلية بمخزين
المعلومات من موا؛ع على الإنترنت تتم نيارتها بشكل ستمر ،وبمكن امتعمال

هدء الآجهزة ق مقهى انترنت ياستلجارهأ مدة تتراؤح ا_؛ن م اعة أوعدة
حم اعات والفائدة الي بجنيها الشخص مجن مقهى الإنترنت بالإصافة إل القهوة
والصحبة ،هي المساعدة الدائمة الق محميحصل عاليها من الآٌأ>خاصرإ المتحمسن
لدلكفيهد 0المقاهي...
* وتد انطلقت أول ملم لمة ق العالر مجن هدْ المقاهي ق عام  ٣١ ٩٩٥ق المماوك_ة
المتحدة حيث تسمى هناك بامحم ٠ CYBER PUBS
* وانتشرت مقامي الإنترنت ق ممر من الدول العربية مجند ص نوان تلميلة فل
وكان الدافع إل ذلك تحقيق ماض ربحي مجن خلال المزاوحة بين خدمتن،
خدمحة المقاهي التقليدية ،حيث بمكن أرتشاف بحص المشروبات وتناول يعص
الخلؤيات وكيلك خدمجة الإيجار ق شبكة الإنترنت ..ومجهما يكن الأمر فإن

المقاهي الموجودة ق الخلج جاءت تقليدأ لمقاهي الإنترنت المتشرة ق ! ١٠١١؛
لاسيما الولايات المتحدة ؤ

آ>ادنيفيسام الإنترنت:

الخطتر ي الأم أن تصح هده القامحي أوكارأ للاصتخدام المي ء من مل سض
الزبائن  ،وذلك من حلال ماي مي د(( غرفة الدردشة )) والتتادي إل الموانع

الحنسية دالإباحتآ الي إ يعلم بها الرمحب البشري  ،والأدهى من ذلك آن بعض
المقاهي ت مح للأطفال فضلا عن غيرهم ؛ارتيادها دونما رقابة أو متابعة من تبل
ذؤيهم •

م)أرىممح؛ة:
 ~ ١ل امشانة وزعته جلة حاليجيأ على عدد من مقاهي الإنرنت وحد أن '/. A٠
من مرتادي هذه المقاهي أعمارهم أقل من ٠

 ~ ٢وتقول إحصائية أحرى أن  ٠و• ■/من ،رواد مقاهي؛ الإنترنت ق من حيرة
وحرجة حدأ .
 — ٣وجاءت نتيجة استبانه محلة سعودية بعد نيارة لخيل من مقاهي الإنترنت
لتزكد محلورة هده الشبكة علمي كثير من الشباب ومما ذكر ق تلك الأستبانة؛

 ٨ ٠من ،رواد اإلقا٠ي ،يقضون أوثانهم ي موانع الحادثة(('  ) CKiattingأو
ما يسمى ((،بغرفة الدردشة)) .

 Y ٠؛ /التخدمجون للمواتع الثقافية.
 ١ ٢لإ المتخدمجون للمواني الهلبية والخاّوبية والتجارية.
 /Aالمستخدمون للمواع السياسية .
 )٤لماذا الإقبال على مقاهي الإنترنت ؟

 "١إهمال الأباء وصعق مجراتبة الأسر لأبنائهم ففي إحصائية وجد أن  ٥ 0؛ /من
رواد القاص من ،الأبناء لا يعلم أهلوهم بوضعهم .

 - ٢الفرنخ المد ق يوم الشباب والفرار.ن الأعمال الحادة .
 " ٤لأعكن إجراء رتابة صارمة أو محكمة على مدم الخدمة لأنها ثسكة دولية

تتجدد فيها ا،لواتع حلال الدنقة الواحدة .

 "٥الفضول والبحث عن المؤع .
 "٦يعلم كم من المخيمتن لشثكة الإنرنت أن بوسع مرهم أن يتعرف عليهم

لو امتخدموا أجهزتهم الشخصية  ،ولذا فرارأ من انكشاف أفعالهم الحرية
يلج؛ون إل هدْ الناعي لثميد جرائمهم صد جهول •
 "٧تحفظ كض مجن الأمر من إدحال الإنترنت ل البيوت جعل عددأ كبيرأ من
الشباب يبعحثون عن النعة من حلال هده اكافمحي .

• ~ ٥ماسك ر الإنترنت ) على الشباب .

كما ان قواتي الإنرنت لا تعد ولاتحصى فإن مضاره لا تعد ولا تحصى كذلك ،

وكما أن عالماء الغرب نالوا عنه ت إنه أعثلم احرلع ي القرن الثرين فإن مدا ال
يتقي كونه أعظم وميله للإفساد ل هدا القرن  ،ؤإن النآمل لواغ الشباب بعدما
حامحوا ق بحار (الإنرنت) ليجد مقامي عديدة ظهرت على أفواج متهم ثمن لآ
بحسن استخدام هدْ الوسيلة ومن هدم ا،لفاصد مايلي ت

ا)ص؛اع الأوقات :
 ٠حبب دراصان لخمعية السيكولوحن الأمييئكان عام  ٢٩٧وحد أن من ليس
لديهم وظائف  ٠١١٥؛ ،يقضون أمام شبكة الإئرنت محا معدله  ٣٩صاعة أسوما .
■ و ي إمتيانه وزعت ق (مقام ،الإنترنت) ق دولأن حاليجيان وحد أن  / 1Aمجن
ُرتادي هده القاهمر يقضون أكثر من  ٣ساعات يوميا على الإنترنت.
■ و منهم مجن يزيد على  ١ ٠ماعات.

* ؤيذكر أن أحد الزبائن ي مقهى الإنترنت محلسر  ١ ٦ساعة يوما على الرغم
أنه موظف يذهب إل الدوام الوظيفي للتوثيح وتونيع الأنا  ١٠ت فقط أ!
يقول صاحب القهم (( : ،محلى مضإ  jالقهم ،منر اصرة إل صباح اليوم الخالي

وقتم يضيع ونته •• يتاع ؤيثارك  ،jالحادثة فقهل.
 ٠و تال صاحب مقههم ،انترنت؛  ١١من ،اغرب الأمور ولعلك ،لا نضدتها  ..لدينا

زبون لا يدمحب إل النزل إلا ماعة واحدة فقط يوميا ؤيقضي يومه بالكامل أمام
الإنترنت ،ؤيتراوح عمره بين  ، ^ ٠٠٠٣٢ — ٢٩ؤيقضي معظم الونت ،j ،الحادثة)) .

^الإصاة الآ.راض الشا.

 ٠جب ب درامة لخمعيأ اوسكولوجان الآمريكان عام  ٢٩٧وحد ان  ■/. ١ ٠من
مستخدمي( الانرنت) هم مجن المدمنين وهدا يعي أنهم مصابون يالأكتأنب

وبحبا الأنملواء والعزلة عن الآح_رون ؤيعيشون تعلقا تالسأ مع ء_الم الآوه-ام
والخيال من حلال مالئهم لكثير ممن لا يعرفون أشخاصهم ولا صورهم الحقيقة
 ،و للحاحآ المامة لعلاج هزلأم اإلاوءت؛ن نامتا جعة مساعدة(( مدمي الإنرنت))

ومجقرمحا المانيا بجهود عديدة ق مميل إعادة هزلأء إل حياتهم الأسرة الهلييعية
ؤإعداد دورانا لم لبيان العلريقة الصحيحة ي استخدام ر( الإنرنتا» بحسثا ال
توثر على علامة الشخص بمن حوله وخصوصا آصرته وعمله.

وتد نقلتا وماثل الإعلام حادثة تلكم المرأة الق أتام عاليها زوجها دعوى أمام

الحكمة تتعلق بانعزالها عن أولادها تماما سسب ،الانرست ،الذي أحذ جيع أوتاتها ا
* ل نقول المهندس أنور الحربي مدير بحرير محال ة(آفاق الانرن متؤ)(( لقد أجرين ا
اصتبيانا على عينة تمثل  ٥ ٠ ٠شخصا مجن الذكور والإنامث ،وأتضح لديتا أن هت اك
بالفعل بوادر سوء مسكلة جديدة نمى إدمان الإنترنت)).

 ٠و ق إصتبانة وزعته محلة سعودية أكد  ٠س روادالمقام أن الإنترست ،اثريت،
على علاقاتهم الاجتماعية وجعلتهم آكتر انعزالا من ذي قثل ••

 )٤الغرق ي أوحال الدعارة والماد .

 ٠ذ كرت محلت ((الفتيان)) العدد  ١ ٢فيما يتعلق برؤيج موق ال اوعارْ من خلال

شبكة الانرنت (( أن العصابات المتثلمة أو المافيا إ ترك الأمر إلا وتدحالت مه
باصتغلأل صوق الدعارة والفتيات . )) . .

 ٠وثيت أن من أساليب الشركات الإباحية ق إغراء وغواية الشباب التفتن ي

تمؤيه المستخدم العربي والمسلم كأن تتخذ ي يعمى الأحيان أصماء موانع نج1رية

عالمية وألفاثنأ مضللة  ٠١٤^٣؛المتخدمين ق شراك الوذيلة ا! وعندها يدحل
بعض المستخدس على ءذْ الوا؛ع الإباحية دون دراية بها ،ثم يأتي دور الشي3لان

يستدرج محزلأم ليزين لهم المنكر فيزداد الأمر موءا وتتفاقم الشكلة بدلك ..
 ٠ومع أن مواقع الدعارة لمغ ق كثير من الدول ا-نحاففلة إلا أن احراق (( الجدار
التارؤ ،أو الوصول إل عذْ الوايع بملرق ملتوية صار أمرا ممكنا حش لغير الخي؛ر
المتخصمى..

ا ومن حلال موانع الدعارة يقع الشباب على قس عثليمة ومن الفلر إل I

 ~ ١موانع الأحساد العاؤية أفلامجأ أو صورأ .
 "٢موانع الشدوذ الجنمي كاللوامحل وانيان البهائم والمحاق.
 -٣موانع ممارمة الز 0والجس.

 ٠ب الإصافة إل مجواغ الدعايات للسكران والخيرات ،بل غلهر موحرأ مجا
يمي؛ • (( المقامرة عر الإنترنت )) وتد ذكرت صحيفة وافدة أن (( وارن يوحس

 ٢٢من كندا افتتح كانينو مقامرة مر الإنترنت مجله ي حزر تثركى • ومع أن

اكس الأول تقول إن الوبع ممنؤع عر من محم دون الثامة عشر ،ممها لر تمل
كيف سممي محيا الغ )) .
 )٥اكرف ،على أساليب الإرمحاب واكميسر .

فإن ي شيكة الإنترنت العاية موا؛ع عديدة ق ييان '
 ٠كيفية صناعة القنابل الوؤة .
 ٠ع شرات العلرق ق كيفية الإنتحار .

 ٠تنمية الهارات التخريية ومنها كيفية نشر اشرومات على أجهزة الأتيرين

وتدمير الذاكرات ،ووسائل الإتصال والتعاون مع الحرين مثل ( الهاكرز ) .
 )٦التعرض لدعوات التنصير والتهؤيد والذامحب الهدامة

فالتخدم للإنترنت ند يعرض نفه لدعوات التنصير من خلال الدخول إل

موانع ذات أسماء عامة ويمكن أن يتعرض لكصير والتهويد من خلال الرسائل
الكثتوه الي تدحل صمن امحيد الالكتروني •
 ٠فقي محال التنصير يقول الياحث ،الاجتماعي كريستوف ،فولف ،إن (( الكن ائس
والفرق الدينية اكتشمت ،ي الانترنت ،وسيلة لتشر رمائالها )) .

وفد عثر (( كريستوف )) ق آلة اليحمث (( ،آلتافئ تا )) على أربعة ملايين مادة ي
الشيكة بمجرد بحثه عن موانع تورد كالمة (( الرب ))،وامتتج بمدمحا أنه (( ليس
الخنس والاباحية محو ما يمول ل الإنترنت ، ،ؤإمما العروض الكنسية )) .

وكثال فإن بعض الواقع الكنسية الأتانية عر الشبكة ير-اد الواحد منها يومأ
أكثر من ألفا شخص هما بمي أن عدد مرتاديه يصل ي العام الواحد إل نصف

صرساسغلأوالإضسداس.

من الإنصاف أن نين ولو بذكر بعض الصور ما نام به أهل المم العالمة من
امتغلأل لومسالأن ثسكة الإنرنت ي أمور نافعان بل جعلوا هذه السكان حائمة

الإسلامي وداحقة للماؤلل وأهاله.
ومجن الصورفيذلك-:

ا)الوعوةإل الإسلام.

ي عيلة(( شماب ))كتب أحد الثماب مقالأ عن دعوته إل الإسلام من حلال ما
يمي د(( غرف الدردسة)) وحلاصة ما نال أنه ح؛ن توجه إل هذه الومياله

تذكر كلام ميطان؛ن الأنس ■  ١١أنهم يتعرلون؛الميات من حلافا ))  ،وق أثن اء
ذلك امتشعر توله .؛  ١١كن يهدي اش بك رجلا واجدا محر لك من حر الم نعم
))وحلال دمحاثق محدودة امتaلاع أن يخاطب اننن من الصارى ؤيدعوهم إل
اكحرف على الإملأم  ،وق خام مقاله نال ت (( حرجت وأن ا ق غاية سروري

لأني اّتهلعت أن اتناعل ع ر اكقنة الحديثة للمعالومأت ) ق شيء عندم ديتنا
الذي بجب علينا ليصاله ؤإيضاحة يالحني لكل من لا يعرفه )) .

هذا مثال يسير لشباب ق ا1رحلة اكانوية ؤإلأ فإن من الدعاة من فع ^١^١
الكمرة لمان سريعة الإسلام ؤابماح أركانه وأحكامه بالعات متعددة وبإص الوب
ّهر>ي-؛د•

 ٠فاة تعلن إسلامها ي (( غرفة الدردثة )) .

صوفيا شاة بريaلانية عمرها  ١ ٥عاما دحلت إل موقع

(( مدينة الإسلام ))

وشاركت ق متتدى الحوار الحماعي فكان من اخادنة ما يلي ت —

صوتا ت سلام ،إني أنوي لحول الإسلام تريا •
يوسف • لا  ،^٠٢الأم •
مؤيم  .وعلكم اللام • أحقا ّتامين ؟ هذا ّكر،ء راع أين سكنقن ؟
صوفيإ ت امعكن ق ما نشر ب؛ريطانيا • اقا| نهلقت بالشهادة ي سري ولكن ليس
ق ا لسجد يعد .

يوصف ! لت مضهلرة لإعلان الشهادة ق المجد يكفي أن يكون مناك شهود ■
شه ت هذْ أحبار عظيمة  .اش أير .

يوسف •' تحن مسلمون  ،ويمكنك أن تعلي إسلامك  ،ونحن ستشهد على ذلك .
صوفيا ؛ يف أنوم بدلك ؟ مل أٍلح الشهادتين على الشاشة ؟
يوصف •' نعم  ،وتحن ستكون الشهود .

صوفيا • أشهد أن لا اله إلا اش وأشهد أن محمدأ رسول اش ..
يوسف ت الحمد ش •• اش أكثر  ،اش أير .

صوتيا ■ هل كتيت السهادوإن بشكل صحيح ؟ لقد نهلقتها بلساني وأنا أكتيها .

نزار ! محا شاء اش  ..إني أحد الشهود الأن .
صوفيا ت مل أصبحت م لمة الأن ؟ إني حقا مزمنة بالدين الصحيح .
ُار  :اش أكثر ،اش أكثر ،اش أكثر.
صوفيا ت لقد شعرت بالقرحة وأنا انهلق بهذه الكلمات ،وأنا مزمنة بما نعتيه مجن

•^،۴

 )٢الرد على اكممن وأمل ايدع.

ذكرت محلة(( الإسلام والانرنت ))  (( :أن اوالاو1ت الأول  -نمرض الإسلام
على الإنترنت — ك1ن السباتون فيها هم الفتات الضالة •ثل الأخمدية ( اكادياية)
والثهائيأ وّنكرو السنة النيؤية ••• وتد استطاعت هذه الفتات أن تمجل ياممها

ممرا من الأسماء الرت؛علة بالإسلام ..لتميم لخمهور الانترنت إملأما مشوها

منحرفا ومن جهة احرى كتب اعداء الإسلام ( ومن التشرتئن وأضربهم ) ق
موانع أحرى ...فمن الذي وتفا ق وجه ٠ؤلأء؟
لقد ونفا مدافعا عن شيع الإسلام جعيات طلابية إسلامية ق الخامحعات الغربية
ل أوروبا وامريكا فثمروا عن ساعد الجد ليان الإسلام نقيا صحيحا وردوا على

آمل البيع بالحكمة واالوعغلة وبالجدال بالي مي أحسن •
 )٣نشر العلوم الشرعية.

فقد تام عدد من المخلصقن لهدا الدين بافتتاح مواقع سجل فيها تلاوة القرآن

كاملا لعدد من القراء وآخرون قاموا بوصع سخ كاملة نمدد من كب التفسبر
والحديث ،والفقه وغثرما وجعلوا سح كل ذللث ،جانا لكل ،مهثم ّ
 )٤اسظنبال الماثل الفقهية والإجابة عليها ٠

فمن طلية العلم مجن مغ نقسة لاستقبال المائل الفقهية من الشرق والغرب وهمع
إل العلماء فجمع الفتاوى ثم ترحها وبعثها إل المتقتتن لا يريد منهم على ذلك
جزاء ولا شكورا •

 — ٧وصايا لصتخدص الإنتريت

أحي صتخدم ثسكة الإنرنت
هده الكلمامت ،ما محي إلا ن مة من نمامت ،الإخاء  ،يعلن فها محبتنا وسن من
خلالها عتابنا وخوفنا عليكم من سوء استخدام هدم الشبكة العالية .
إن أخاك الصدق من كان معك
ومن يمر نف ه ليتفعالث،
ومن ذا ؤيب الزمان صدعلثؤ
بذئ فيه تمله لينفعلث،

أحي الكريم ت إن الثورة العلوماتية والتقدم التقي أصبح حميمة ق عالنا ولكن
ئاذا دائما نقلب هده الوصائل إل نقمة وبلاء ؟ ب الآمس القريب أخذ كشر منا

يتقنة اليث الباصر فجعلها ةنواُت ،فضائية لبث الأفكار الهدامة واللحوم العاؤية ..
واليوم تأتي شبكة الإنترنت الوسيلة العفليمة للتوصل إل أدق العلومايت ،فإذا

بشبابنا يجعلونها وسيلة لتحصيل الفاحشة بجميع أنواعها وللمكر ب الاخرين
وكشف عوراتهم •

 ٠أيليق بنا أن نير ق حياتا دائما ق الخانس ،الظلم ؟ اا
 ٠ابمقل يا شباب الإسلام أن يكون همكم وأمنيتكم كلمامت ،متبادلة مح فتاة
لعوب أونظرايت ،متتابعة لشامحدة حشية وحركامت ،شاذة ؟!أ

احي الحبسس ،فد علقت ،الأبواب وأّدلت ،الستر،ومحا أنت ،اختنست ،عن الأنظار
ودخلت ،إل ذللث ،الوقع الفاصح ..إنها لدة لدفائق معدودة أو لم اعاهمت ،محدودة
نم تدمحمب ،محذْ اللذة وتبقى حرنها .

محذى  ٥٥إق نزذايزذك خنتل؛ ٧نذنادنيزذك اش ين ذلك ذه م
ضتلجاممصلأاف/لإم؛
ئيزه )(»_•_) .
أحي الشاب ت ؤإذا ما خالون برية ق ظالمة
والص داهمه إل الضان
وملها

إن الذي خلق اسم ,رم

أخي العنين  :فد نحاطب فتاة ي آقصى الديار لا تعرفها ولا تعرف اك كريها

بالحرام وتدعوها إل الاثام ،فشحث محي عن شاب ق فطرمحا لتهلك معه فكون
أنت السب ل إنحرانها وصياعيا ،آترصى لممسك محيا اكام الدنيء ؟ أرصي أن
تكون مفتاحا للشر مغلأفأ للخر ؟

إل كم ذا الناءيوالت٠ادي
وحادي اطلوت بالأدواح حاد
نادينا المنة كئ وفت

فما ثصغي إل ق

ول المتاد

فلو كنا حادا لأسلم ا

ولكنا أش

د م ن الخماد

وانفاس المموس إل إنقاص
ولكن الذنوب إل ازدي اد

أخي تدكر وصية رمولك ه ( Iر اغتنم خمسأ مل خمس  Iحياتاك مل •وتك ،
وصحتك مل مشك وفراغك مل شغلك  ،وشيابك مل مرملي  ،وغناك مل
فقرك))

أبعد عده الوصية الخالدة تحتضن شاشة الحاب ونصول وتحول لمساعات ي

موانع ماجنة  ..أ٠كذا تشكر ربك أن جعلك سمعيا بصيرا ؟ أنسيت ؤ إذ المثنع
وانمر والمواد لكإ أوليك كالأ عنة منوولأ ه ر(ا-ا)مرءالإماء} .
أخي الحمحب؛

محا فد أءللمت نظرك إل مفاتن الأجسام  ،وأرم لت بيمرك إل مواقع الفتنة
والغواية •• ثم ماذا ؟ إرماق شي وتهيج جنسي ا! والعامة كما تال الأول ت
كم نفلرة فتكت ق تلب صاحبها
فتك السهام بلا توص ولا وتر

والمرء م ادام ذا من يقلبها
ق أ من الغيد مجوتوف على الخهلر

فاحرص على تركية نمك وانشراح صدرك ولن تحد ذلك إلا بالام تجابة لأمر

ربك ؤ م للخممق؛وا يئمثوا مذ أبمام ييخمظوا روجيم ذلك أبجي لهم إلأ
الله غ؛عر بما يمثتور،ه {(" )٣صري• الرد} •

واخترأ ت تدكر يا أخي أن الممص على أجهزة الأخرين والتهلفل على أسرار
ملفاتها ليس دليل ذكاء فيك ،بل حقيقته دن اءة وعبث منك واف تبارك وتعال

حرم التجسس فقال •ؤ ولاتحسسوا ه ومن تكشف على عورات الأخرين كشف
اف عورته وفضحه.

 —٨وصابا لأصحاب مقامي الإتضنت

م ص احب ض الإنترنت :
لا شك أنك أثقلت كاهلك؛التفقات على انتتاح هدا النهى ( رمرم اشتراكات

منؤية ،ؤإبجار ،ورواتب موؤلضن ..ألخ ) ومعلوم أن اسثنمار الآموال ق ثل

هذا الشرؤع ليس هولتغطة الصاؤف الدوؤة فصب ،بل لتحصيل الآرد-اح
الخزيلة فوق ذلك.

ولكن •ع هذْ القناعة النفق عليها إلا أنه لا بجون للتاجر السالم أن يتغاض عن م ا
كان محرما ق بجارته ق سيل

الطائالة.

هذا هودأب التاجر الرأسمالي الذي لا يالتمت إل حلال أوحرام ؤإتما الغاية
تحصيل الأموال ولوكان ذلك بوسيلة تدمر الآحرين وتفسد احلاتهم ،ولذا من
هولأم التجار من استثمر أمواله ق مصانع الخمور والتبغ أومالأت القمار
والدعارة  .أما أنت فالك شعار محتلف جدأ ،فتقوى اش وءللب الكب الحلال
هو مرادك ،ومحلواتك التجاؤية تسيرها متشعرأ؛وله هؤ ت (( كل جمد نت مجن

الحي فالنار أول به ))والسحت هو الكب الحرام واتناء المحفق ق الأسواق
لا يغيب عن قالب المستثمر المسالم أن الأموال الي ي ق يديه موف سأل عنها
تال س  ((:لا تزول فدما عبد حش يسأل عن أريع ( وذكر منها  :وعن ماله فيما
أكت به وفيما أنمقه )) .

ض ض?■'
تحت سقف هذا القهى بمل أفواج من الشباب وغيرهم •• وتراهم يجتمعون من
أجل الدحول ق مواقع الانترنت ،حسنها ونبيحها ،وصحيحها وسقيمها ..فما هو

 — ٩مرامع الرسالة

 - ١دليلك الشامل إل سكة الإنترنت ،م.مصطفى السيد ،دار الكب ،العالمة،
 — ٢بلة العرفة ،العدد  ، ٥١خمادى الآحر. ١٠١٤٢٠ 0
 "٣محالة القرنان  ،العدد  ، ١١٨شوال . ١٠١٤٢٠

 -٤محلة الغمان ،العدد  ، ١٢بماير  ٢٢ ٠ ٠ ٠؛
 ~ ٥جؤيدة النياض ،شوال ١٠١٤٢٠
-٦محلة الدعرة ، ١٩٩٢ ،صفحة ١ ٣٧

-٧محلةانمع، ١٣٨٣ ،صفحة ، ٢٣رضان ١٠١٤٢٠
 "٨الإسلام والإنترنت ،دار الشبكة العربية للنشر والتونيع .
- - ٩ميدة الإيمائية ،العدد  ٢ ٠ ، ٢٣٣٦ئثراير ٠ ٢٢ ٠ ٠ ٠
—١ ٠

الخياة

 آءآء٠٢٢٦٠

IpTitirt

—( -ه
وأكثر الشباب الغافل يزعم (الحب الريء) أو (العشق لحري اكلة) ،نإذا
(النحب تتكشف عن تجاوزان ثرعة وأمراض شبة وصحة وفواحس ال
يعلمها إلا اش.

ض ا لحثيب •••

تأمل ق حال من تراه ممن ايتلي يفتة النساء ،وانظر يعس الصر والصرة كم هي
ا،لنامد الي حصالها *زلأم؟ متجد من ذلك أنهم I
 - ١امتكثروا من اليثات' .ظقد تجاوزوا حدود اف ورموله فأدمتوا الثلرة

ادمت والسماع ادم وتساهلوا ق الخلوة (الآحتسة ،ومنهم من زاد على ذلك
بالوتؤع ق الفاحشة الي يهم لها عرش الرخن لعظيم بشاعتها.
 ~ ٢وآصاعوا رجولتهم" فإن الرجولة لسمتا يتوفر حصا|صره الذكورة فحسب ،بل
بالتخالق يآحلاق الرجال ،وأين الرجولة من ذئاب بشرية يتسكعون ي الأسواق

يتصيدون بتاتا اللمئن ليمكروا بهن ،ييأحذوا بأيديهن إل العاصي والاثام
التابعة.

إن العرب عرفت الرجولة بخصال ممرة ،منها حفظ الأعراض والذود عتها ولذا
يقول عترة!

وأغصءلرفيلندتليجارتي

حش يواري جارتي مأواها

وفال الأخر :

ازن ص الهوى لفاحشة
فلا إل فاحس مددت يدي

إلأنهانيسوالكرم
ولا مشت ؛ي تريية تدم

 - ٣وحسروا دنيامحم ت فإن الكمين ممن كوا بالماء ،جعلوا حهدعم ق ميدان
الحب الزاف والغرام والهيام يخسروا الكم من طاياتهم فضلا عن إرهاق

أذهانهم واشتغال تلويهم ل ما يضرهم ق دراستهم اليومة آو وظاثفهم وأعمالهم
الدنيؤة .أودون ذللث ،صيلع أوياتهم وأموالهم ،وكل ذلك ،نحصيه اش عليهم
وهم سادرون ل غيهم•

 - ٤ومت ،يلويهم :فلا نحد أكثر الفتونvن بالتاء اللذة ق عباداتهم ،ولا الموقر

لكتاب ،ربهم وسنة رسولهم صلى افه عليه وملم ،بل إن اكسلن منهم تشغله
صور النساء وعشقهن عن الخشؤع وتدبر الايامتا •• ولا عجمبإ أن تمع من أهل
الحجة أنهم أمسكوا بشباب يلاحقون الفتياُت ،ق عقر الحرم؛الكي وأمام ست ،افه،
فإن نسوة القلوب نحعل هؤلاء ق نيوبة عن الحياء من اممه فضلا عن سليم
سعاثر اش وحرماته.

 — ٥وأمرصوا أجسادهم :فإن فتته النساء احديت ،بقلوب ،الكيجين إل مراتع الزن ا

ومعاصرة البغايا فكانت ،العانة مرض الأجساد وهذا مصداق ما أحبر به المي
صلى اش عليه وسلم حيث ،تالت (إ تثلهر الفاحشة ق توم حتى يعلنوا بها إلا فشا
فيهم ايناعون والأوجاع الي إ تكن مضت ،3 ،أسلافهم الدين مضوا) روا ،ابن
ماجه وصححه الألباني.
وتحلم الشيامت ،واصعلرابها آفة أحرى تصيمثا هؤلاء ،فإن تعدي حدود الله
ورسوله من أحل لدة شهوانية مزيته تدهجا متعتها وتبقي حرنها صفاء وبلاء
على العيد ،وتد قال ابن عب اس رصي الله عنه( :إن للسيثة اسودادا ي الوجه
وئللمة ق القلي ،،ووهئا ي البدن ،ونقصا ي الرزق ،وبغضة ي هلوي ،الخلق).

 - ٤وحير العلاء بن نياد فقاوت (ولا نتع بصرك رداء امرأة فإن النظرة تحمل ي
القلب شهوة).
خامس : ،التزم السيل اثشرعية لتجنب نفسك الفتنة :

نالإصافة إل غض البصر عن المس اء اكرجات .بجب على ال لم أن يلتزم

الأمور الشرعية الآ■<رى الي يأمن معها الفتة ومنها؛
 — ١عدم الدحول على النساء ،ثال صلى اش عليه وملم! (لياكم والدحول على
الماء ،تال رجل* والخمو؟ تال ه '• الخمو .)،!٠^١

 - ٢عدم الخلوة بالمرأة ،تال صلى افه عليه وملم ت رما حلا رجل بامرأة إلا وكان
الشيطان،اكهما).

 — ٣الم ارعة إل الزواج ،فلقد تال صلى اش عليه وملم ؛ (يا معشر الشباب من
اصتألاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه اعص للبصروأحصن للفرج ومن لرستطع
فعليه بالصوم فإنه له وحاء).

ومن حنامتإ الزواج أن الإنسان إذا مجال إل امرأة اجتيية وفأن بها قطع ذلك
يالرحؤع على زوحته .وعدا ما أمجر يه الي صلى الله عليه وم لم لعلاج مدا
البلاء حسؤ  ،تال( .إن المرأة تقيل ق صورة محسءلان وتدبر ق صورة معنان نإن

رأى أحدكم امرأة فآعجبته فليأتي أعله ،فإن ذلك ،يرد ما ي نف ه) ،وي رواية :
(فإن الذي معها كالذي معها).
سادسا  :احرْس عالي ما يتضك^ :

فإن المرء إذا مرتا به الأوقامت ،وهو يدور *ع ليله ونهاره ق فرلغ ،أحاو بزمامه
شرور نق ه وامتول عليه الشيطان يتلاعبر به حيثا شاء ،ولذا اللبيب مجن

بمرق أرناته شما ينقعه ق ديته ودنياه .ومقارنة صريعأن ي؛ن شباب محاعت أيامهم

ق نتح يس النماء وآحرين امثنااوا ساعاتهم ق تحصيل الحسنات ومملوير اللذات
وتعلم الهارات واكتساب الحرات ،إن •قارنة و؛و 1ه_ؤلأء وأولئاك تكفي العاقل
ل ع قد العزم على مجماؤلمة ميل ااشي9لان والسارعأ إل ما يرصي الرخمن وتحاوز
الشهوة الحيوانية إل ءل٠وحات عالية وأهداف سامية .

قد هيتوك لأمر لو فطنت له

فاريآ يتقك أن ترعى •ع الهمل

سابعا  :احفظ اطه يحفظك :

فالرء يوم أن بمظ جوارحه عن الولمحغ ق وحل الحرام عسله اف ،تال ص لى اف
عليه وسلم ( :احققل اش عهقفلك .احفثل اش تحده تحاهلث.)،
تال ابن رجب! (ومن الحقثل حققي اش للعيد ق ديته ؤإيمانه ،فيحقغله ق حياته مجن
البهامحتا الصلة ،ومحن السهوامحتا الحرمة ،ومحقظ عله دينه عتد هوته تتوفاه على

الإيمان ،وةالت (ومن حقغد اش ي صام وقوته حققله اش ي حال كبره وصعق
فوته ،ومتعه بسمعه وبمرْ وحوله ونوته وعقله ،وكان بعض العلماء ند جاوز

المائة متة ،وهو ممتع بقوته وعقله ،فوثب يوما وثية مديدة فعوتثا ق ذللث ،،فمالت

هده جوارح حفقلناها عن المعاصي ق الصغر فحفظها اش عليتا ي اللحر).
وقال! وعكس هدا ،أن يعصن ال لفإ رأى م يحا سال الت اءس فقالت إن هدا

صعيف صح اف ق صغره ،فضيعه اش ق يره.)..
يامثا  :عفامك سبيل صحتك :

ومما يزكي ذللث ،آن ما يقارب من مائة طيما اجتمعوا ي مزتمر دولي عام ،وكان
من كلامهم الدي انقموا عليه ،أنه محيا أن يفهم الشياب ؛الخصوص عن العفاف

والطهارة أنهما لمي فقط لا يمران بل إن هاتين الفضياكن من آنمع ما يكون
الصحة).

ؤيقول آ-حدهم ت (إنه ثبت آن اصتماء الإفرازات الداحلية للعدد الحتسية ن اعي
فعليا على إحراز بتية قؤية :إذ آن القذف التوي نحرم الخم من كميات لا اص
بها محن الحديد والفوممور والكالموم كانت تولف حزءا من نسبة الدم).

لبى يدي الرماية

الحمال ش رب العالن  ،وصلى اش وملم ويارك على نيت ا ممد اليموث رمة
للعال؛ن وعلى أله وصحبه أحمن وبمال •

فإن ( المانح ) أدوات تصل' اصحابها إل ما وراء الأبواب الغلئة ،وملء
الصورة الحسيآ تطق على الوالمع العتوي ،فكم س الن اس من يكون أداه يمتح
اش على يديه غازلأ الخ؛ر وتد كانت مغلقة بعواتق وعوالق ،ويالمابل كم من
الأشرار ص كان أداة لمتح أبواب الأثام والعاصي وند كانت مغلقة يشوى
القلوب وترير النفوس المالحة ،وهده المعاني جاءت على لسان رسول اش ه.
* ف عن أنس بن مالك رصي افه عنه تاوت تال رمول اش صلى اس عليه وم لم:
ر  1ن ص الناص مفاتح للخو ،هغاليى للشت ،(b ،من الناس مفاتيح للشت ،مغاليق

للض ،فطوبى لمن جعل اش مفاتح الختوعلى يديه ،وؤيل لن جعل اش مفاتح
الشر على يديه) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني . ١٩٤

* ( مفاتح الشر) توم فاسدون ق الحتمع ،لا يفكرون إلا بالإثم ،ولا مملوف ي
أذعانهم إلا التكرات ،إنهم فثة توجد حيث نهى اش ،ومقل حيمثا أمجر اش ،تن ام
شرورهم ي نهار الفضيلة ،وتتيقثل ل ليل الرذيلة.

 ( ٠مفاتيح الشر) انولع وأشكال ،تشارك الموظفأ ي وقليفته وترافق اللمالب ق

مقاعد دراسته ،وتعاشر الأسرة ق عقر دارها ،ولربما كان أ-صد هؤلاء(مفاتيح
الشر) يليس لياس الجار المحب أو الصديق المخلص ،وترى الكبار رجالأ ون اءا
ق ح؛بىة س هدا الأمر فكينا بالشثاب والمراهفن.

 ( ٠مفاتح الشر) لهم مبل يشلون بها المالحين فيردوهم على أعقابهم قال
تعال؛(تل أندعوا ص دون اممه مالأ يتقعثا ولا يضرنا ونرد على  ١٠۶١بنا يعد إذ
هدانا اش كالذي اص-تهوته الشياطن ق الأرصى حيران له أصحاب يدعونه إل

الهدى اثتئا ،تل إن هدى افه عوالهدى وأمرنا لتسلم لرب العالمين) الأنعام . ٧١

 ٠وعامأ (مفاتح الثر) أمحر اش عتها على لسان الن ائم من مصاحيتهم نال
تحال؛ ريئوم بمص الظالم على يديه يقول يالتي انحدت مع الرمول ميلا ،يا

ؤيلش لتي لر أمحي فلأنأ حليلأ ،لمد أصلي عن الذكر بمدإذ حاءثي وكان
القطان للإن.ان حلولا) القرنان.

ودونك أخي — القارئ -س القصص ليتأكد لديك حهلورة (مفاتح الشر) ومع
أمكالهم وتحدد أساليبهم ،لتكن «نهم على جدر..
 ) ١مفءح الشرالأكبر

إنه (الشيطان الرجيم) الذي حكى اش توله؛ (فبما أغوي؛ي لأقعدن فم صراءلالث،

التقيم ،تم لأتنهم من يئن أيديهم ومن حلقهم وعن أهانهم وعن شماثلهم ،ولا
تجد أكثرهمم شاكرين) •

وخهلوامحتا الشيمتان وميله ممرة حصرها ابن القيم رخمه اس— ق كابه (مداؤج
السالكإن) ٠قالت (ينحصر شره _أي الشيaلان— ق مته أجناس لا يزال ب ابن آدم

فإذا ظم بدللث ،من ابن آدم برد أنينه ،وامراح من تحيه معه وهو أول ما يريد من

وأنا الشر الثاني ت فهوالدعة (وهي) أحب إل الشيهنان مجن الفسوق والعاصي
لأن صررها ل نص الدين وهو صرر متعد ،وهي —أي اليدعة  -ذنب ،لا يتاب ،ت

وم ،غالفة لدعوة الرمل •• فإن اريتمكن ص ذللث ،وإلا مله إل :
الرت؛ة الثالثة من الشر؛ وهي امماتر على احتلان ،أنواعها فهو — أي الشيطان —
أشد حرصا على أن يوتحه؛يها •• فإن عجز الشيaلان عن هدم الرتبة نقله إل ;

<ذا ولن ينجيك منه صري ،فامجاو لي مجدة واحدة وأنحيالث ،حما أوساكا مه،
فال نجد له ،فلما أتوا يه ملكهم ت؛را منه وأحد فقتل ..
وند ذكر أهل الممسمر أن محدْ الحادثة صرب افه بها الثل ي قوله تعال! (كمثل
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كمر نال إني بريء مناك إن أحا  ٠٠٠اش رب
العالين) سورة الحشر

 )٢اصدقاء اثحي.

ق ذ للث ،الحي الصغر ،اجتمعت ،تللث ،الأصر الميطة والي يمدا رجال ي عون ق
^< ،-الرزق كل يوم يريدون العفان ،والاستغناء عما ي أيدي الاس ،وكان أبناء

محيا الحي ق أعمار متقاربة ،ناعي ذللث ،على تقارب اعتماماتهم وتآلف ،نلوبهم،

وغر الأيام على أربعة منهم ،يلتقون يومأ ق حديث عن هموم الدراسة ييلمون
معا بع ،الحبن والأخر ي لي بعضهم بعضا ،وكبروا وكبرُت ،معهم دائرة
الأه؛مامامت ،،وكان لكل واحد منهم ميول ،عنصه وطح يتميز به أما الأول فكان
رمامجا يهوى الخيال ،والثاني رياصيا لا يمل من  ١٧١ ^١ت ،،والثالث ،عتيقا يتلذذ

بالتاوماتر والمعارك مع الاحرين ،وكثيرأ ما يفتل عضلاته ؤيتبمح بقرته
وءللمه ،والراح حبه التفوق ق الدراسة والمنانة على الامتياز فهو لا يرضى
؛غ؛بى ذللث ،بديلا ،والمتأمل لأحوال عزلأم الأبناء بجد العبرة بل العبر فإن التوائت،

مارمحتإ سريعة فإذا بعامة كل واحد من عولأء تنتهي إل محنة أومتحة ••
أما الأول فتوجه إل مواصلة دراسته تم اصتغل حياله الوافر ي تقنية رسوميامحت،
الحاب الألم ،والإنتاج والإبدلع الإعلامي وأما اكاني فإنه نتاح عليه الإمحمال ق
دراسته حم ،أعاد بعضن النوات يم أصالأ اللل ئ^ٍك الوراسة إل عمل مهي ي
ليس له
مركة من الشركايت ،وبمهم ،يراوح ي مكانه ح تيايت ،وحماس
مثيل  ،أما الراح فواصل دراسته وحصل على الشهادة الحامجعية وعاش حياته

جادأ يحث عن الحديد ي عنصصه الهندمي وأست جدارته ق ٠ساريع كثيرة
وكييرة ،يقي الثالث والذي عاش حياة *مهلة وت بب ق شقاء مسه ونعام ة

آعله•• لقد أحذ به الغرور والفتوة إل الوتاحة عر مأ شيء والجرأْ على غاية
أهل السوء ،وكأنمايعلن للجميع أنه لاغاف من احدوأن نوته تحففله من كل
عامة لا تعجه.

لحل ي معارك كلامية ومناوشات يدؤية ،والتصق بمجموعة من  ١٠^٠^ ١١الكيار

من غثي "مه ،دلقي متهم الثتاء والتشجح على الوتاحة والفلل م ،فأحبهم وتعلق
يهم ،وداوم عر نيارتهم فا شقتهم الخاصة ،وحم ،وهوا به ص اروا تم اؤلون

المخدرات والسكرات أمامه ي صهراتهم الحمراء ،وي ليلة مجن ءدْ الليالي ،دءو0
يوما ليجرب ،تعاؤلي المخدرات فكان عدا الشاب ،بمتنع لما سع مجن حهلورتها،
فقال ،له احدمم؛ اتحداك أن تأحد جرعة معنا مده الليلة  ..أنت ،نحاف  ..لت،
يرجل! أ فاشتعل غضبا وتبل الممحدي ،أحذ يإيرة وحقن شه بجرعة كرة أمشلته

ميتا ي لحظات ،توفاه افه عل هذه الحالة المخزية ،وشيع يئن أهل الحي حبره
فتألموا لهذه النهاية اغزنة ،وي الغد احت*ع الناس لعزاء أمله ..ولحل أصأءابه
اكلأتة وتد ضلرت تلويهم على صديق الصغر وتذكروا كما عي المرات والكرات
الي ناصحوه ي ترك غوايته يا كان يرعوي عن أفعاله يل يزداد وقاحة وبعدا .
أحي الحمحب ••
إن مذ .الصورة قصة حقيقة قد تتكرر عنا ومحناك ،فهل تأملتإ انمر فيها  ..دعوة

لتا معا يلرح عذه الآ،وئلة على أفنا ..
* أيلهم ،؛العاقل أن يهدر حياته ي اللهو والعسثا وحوض غمار المشاحنات
والمناوشات؟ وعل متمر عذه الآفعال> دون حسابه او عقاب ،ق الاحرة ؟

 #هل الرجولة والبطولة ي حياة ايالم الرشيد محي آن يتجساوز حقوق الناص ؟،
أءي ي بهم وشتمهم وال بطش ابمائهم؟ ،أهي؛ -الخوض ق وحل العاصي
وتعاطي المسكرات والخيرات؟

 ٠أ ي موته محار لشكس موته بحها اش أم حري وعار وشنار؟
* أ ي الطريمتن محار تال تحال • ر أفمن بمشي مكبا عر وجهه أهدى أمن بمشي
معؤيا عر صراط •ستقيم) سورة المالك! الأية . ٢٢
تال الخسن البمري• رلوكان العقل يشرى ،لتنال الناص ي ثمنه  ،فالعجب ثمن
يشري بماله ما يمده) .
مبي»ذتقعاسرات.

وقف العيالب برهة نم تلمت فليلا ليتآكد محن حلو الساحة من المدر،مين

والمرامتن ،مايع بعدها إل سور المدرسة وحلال لحذلات إذا يه يتعداه إل الثارع
نم بخفي عن ؛؟^؛ •• ٧هذا الهنالب عرفه أصحابه ومدرسوه بكثرة الغياب صار
ذلك من المألوف لديهم ،ولكن لماذا يهرب حارج المدرسة وبهذه الكثرة؟ الخوان!

أن البداية كانت نوعأ من التحدي ؤإقلهار اللامالأة أمام الزملاء  ..أما أين
يذهب؟ فلا تحجب إذا علمت انه يهرب يوما يرد أن يتناول الإفهنار من معلعم

محاورللمدرّة ا؟ تلقى هدا الطالب النصح والتأديب والتهديد ..واحذت عاليه
التعهدات  ..ولكنه متم ق اللاعبالأة  ..والخانب الخط؛ر ص قصة هذا الشاب

ولر يكن محمى
•• أن رجلا كان كث؛تج الردد على المْلعم الذي يرتاده ذلك
علميه حال هدا اللمالب وامتهتاره بدراصته ،تم تتابعت الأحداث لتصل إل نهاية
مزلمة ..

أول الأمر ،أن الرجل الممن إل هدا الطالب الصغير وتعجب ص تواجده المتكرر

لأن الوقت ،هو زمن الدوام الدراسي.؟ نم صار يرامه يوما ،يعدها قرر هذا

——

الرحل الخسث أن يكون مدا ال2لالب نريسته القادمة ..وبالفعل حطط ودبر لكيدة
مضمونة النهاية ّ.وكان التتفيذ كما يلي كان من عادة هذا العنالب آن يهللب

كأسا ص الشاي ليشريه مع وجية الإ٠٠لار ،فامتغل ذاك الخسث هذا الكأس ليضع
فيه بودرة غدران عند كل فرصه سانحة •• وض الأيام فإذا به يتعرف على هذا
 ١١٠١١لب ومحادته ؤيتضاحك معه أثناء الإفهلار حتى إذا أصيب الشاب بالإيمان،
صار يدعوه إل تمميد أمور ممرة ليحصل على الخيرات ،،بل انتهى به إل تحويله
مروحا للمخدرات ،؛؛ن الهللأب ي مقابل حبوب معدودة ،أو حقن محدودة .

وحادثه أحرى ذكرمحا أحد الفضلاء فقال (:نثلرأ لصعوبة التوفيق ب؛ن دوام الأب

الوفليفي وتوصيل أبنائه إل مدارسهم ،أضعلرإل استئجارماتق سيارة اجرة
واتفقا على التوصيل اليوم مقابل ملخ مالي ،وغاب عن هذا الأب تايئح هذا
السائق ائاكر والذي عرف بتعاؤلي الخيرات؛؛ن أصحابه وب الطع امتغل هذا
السائق نواحي الولدين معه ق السيارة ذمحاب ا ؤإياب ا ق صباح كل يوم وضحا،0

ذكان يضع على فتحات تهؤية الكيفات بودرة الخيرات ،وبغير شعور س هذين
الولدين صارا يستتشما محذا البلاء يوميا حش اصييا بالإيمان ،بعدمحا صار الس ائق
ائاكر يأمرهما بإحضار الأموال كحصيل جرعات إضافية ،ومحاورهما من دراية

الوالدين وإلا

عنهما محا ألمناه ..مرت الأيام على ذللث ،وصارت والدتهما

تكتشف ،حيتا بعد حين احتفاء بعض حاجياته ا المميسس ة ومجن أمحمها أم اورها

الذهية وتحومحا ..حش اكتشفت ،أن السارق هوأحد ولديها فصدهتها الفاجأة،

وصعفحإ أمام بكاء ابنها أول الأمر إلا أنها حافت ،أن يكون وراء هذا الرقان

التعدية سرأ لا تعرف عاتبته فأمحرت زوجها ويعد تحقيق مع الولدين وتدحل
رجال الأمن يكشفن الحقيقة عن مأساة كادت تذهب ،بأمرة كاملة؛__،
الخيرات وتحارمحا..

كم حة صغرت ي حجمها هلت

حرأ وارحص ي مرمحها الذهب
يدا صلاح •ن

غايه
ألا نموي
٠

٠

انمرب

٠

أحي الحسب..
إن الخثاء يلتمسون ألف حيلة وملة ليوتحوا شباب الإملأم ي بلاء الخيرات
والسكران ..محإن السيل اليسي للإبمع يك *ودحوللد داثرة الأماكن التسومحة

أوغالعلة الغرباء الذين يكدون لك لتقع ي مصبية لاتدري ما نهاتها ..فالحدر

 )٥ماذابس الإعجاب بهم ؟

رجل من آبتاء الخليج عاش ي أرصها ،وحاكل .اعلها ،كان يودي المادات وكأنما

هي ع—ادة اعتادها وليستا عبادة يتقرب إل اش بها  .٠موم لم ي الأوراق
الرسمية لكن تله متكلح بالشكوك والشبهات ومما زاد 0محياعأ ويها عن الامحراز

بديته أنه تساعل ي ممحاجمة عدد من الكارين من الأجانب ..صاح؛هم وأصبح

حليلأ لهم• ،حر مهم وجلس جالسهم ،وأعجب بهم وبمديارهم وظن آن ال
حضارة إل حضارتهم ولا مملور إلا مملورمحم ..وح الأيام تدمحور أمر محيا الرجل
وصار يتفر من السلمئن ؤيتذمر من أحوالهم محيخر من ضعفهم العلم ؤيتهكم

بممر آممرهم وصرا ما يصفهم بالخهل والأمحلاطا .ومحكذا اجتمع ي تله حب
لتمط الحياة الغربية وبنص لخياة اللمز ..ؤإذا اجتمع محدان الأمران ،فما هي
اكيجة التوتعة؟ أبملن  ٩انه ميساؤع لرفع الخهل عن اللمز؟ محل بجث ق

كتاب اس وسنة رسوله عن أساب عزة الملمن؟ هل ماعم ي كفاية السالمإن
عن الحاجة إل الكارين و ايدمة أو ائب.ثلأ؟

وام ءذا الرجل انتهى إل ردة عن الإسلام وصار لا بتكلم إلا برمي الشريعة
يالشعوذة والك؛ت ،وارممى إل أحضان النتصرانية وصار على ملتهم —والماد

باش" وعند ذللث ،فرح أصحابه الكفار بدخوله ديتهم ،وثسجعوه وثتوه فكان أن
أجزلوا له العملية وأكثروا له الهدية ،فغلن عذا الرجل يتقه خيرا وتوهم أنه فد
أحن صنعا  ..ثم كانت ،خهلوته القائمة أن أخد بزمام أولاده وأدخلهم كتاثس
الصارى ،علمتا زوجته الم لمة أن الأمر جد وأن زوجها م قعل ق أوح_ال

الضلال ،ق ارعت ،لإنقاذ أبنائها ،واري الأمر إل القضاء ،وصج الإهملأم بهذه
الحادثة الشنيعة وعام ،الرجل ي صريع ح أقاربه وجابىانه فلاذ ب الفرار إل بلاد
الغرب ،ومازال ق وهج الإعجاب بالكافرين ،ومرر أن يعلن عن نصرانته
رسميا ،فجاء فرحا مشرا وونفا بين يدي القاوصة ي الكتيمة ليلسس
الصلب أ!

وبينما هو ق سونه السيءالانية إذا بالمسن ييغته هلاليا عجيب ا؟ لقد وضع بين
يدي هدا الرجل مصحفا ولسى الصليب فتثلر إليه متعجسا من صنيعه وب ادره

بالسؤال ت لماذا وضعتم القرآن ق يدي؟ فال كير القساوسة ت نريدك أن ترميه ق
ص ندوق الفاي ات ،هن اك!! لالت ولما؟ —٠الوات لتثسح ،لما صدق دخولك ،ق

النصرانية ..أصيصا الرجل بالدهول وصار العرق يتمسبإ من ج؛يته ،ولأن ق فلمه
بقيه مجن إهان ب يهلمح ،إهائة كلام افه ،ول! يكن يظن أن حاله ميصل إل هدا السوء
فول هاربا من الكنية ،وعاش أياما ق فلق واصملراب ،وتمكر ق سوء مجا جنته

يداه ..بعدها أفاق من غفلته ورمع عن ضلاله وعاد إل موطه وبشر أهله وأحبابه
وسكر اش على حسن العاقبة .

أخي الحثيسا ..

آشواته ؤيعثر لها عن ح؛ه وهمامه وأنه ترر وعزم على حطمتها لأنه لا يستطيع آن
يفارقها ،فهي ئ له كالهواء إذا انقطع محه ساا
ولأنها صاذحة ئتدوعق بحيه صدثته وأحديت ،تمايله الآش-واق وصار مدا الفامق

يداوم على الاتصال بها حش ألهبها شوقا فواعدها أنه موف يتقدم لخهلمتها إلا أن
هناك أمورأ بجب أن بمدنها بها لأنها أمور لا تقال مر الهاتف فهي نحص حياتهم
الزوجية القادمة فتجب أن يلتقي بها ،ويعد رقص منها وتمانع ام تهلاع الخمث أن
يقنعها كي يلتقيها فمالت ،فامشتمر الفاسق ،وحدد لها الكان والرمان ،أما الكمان
فهو شاليه يقع على ساحل البحر ،وأما الزمان ففي الصباح واتفقا على الوعد.
فرح الخسث ،اثاكر وأ،سرع إل أصدقاء السوء أعثاله وفال لهم غدا ستأتي فتاة إل
الشاليه تأل عي واليد أن تكونوا متواجدين هناك فإذا حاءمحتا فافعلوا بها ما
يملوا لكم ول الغد حلموا داحل الشاليه يتتفلرون الفري ة ،وهم يلهثون مثل
الكلاب المعورة ،فأتمالت ،القرية تمحمث ،عن صيادها ،ودحلت ،الفتاة إل الشاليه

تنائي عليه وفجأة هجموا عليها هجوم الوحوش الضاؤية ،وأخذوا يتئاوبون

عليها حتى اشبعوا رغبتهم ،وأطفأوا نار شهوتهم الحمومة ،نم تركوها ي حالة
يرثى لها ،وخرجوا فاصدين سيارتهم ،ؤإذا يالاكر الخثيث ،مقبل نحوهم فلما رأوه
تبسموا وقالوات لقد انتهت ،الهمة كما أرديت• ،

ففرح واصهلحمهم إل داخل الشاليه ليمنع ناحلريه بمنظر هده المكينة ؤيشفي
غليله ،فهي الي صدته واستعصستا عليه ،فلما وقعمتا عينه عليها كادمحت ،روحه
ترهق واحد يْمخ اعلي صوته على آصدقاته ت يا أشقياء ماذا فعلتم ...ت—ا لكم
من ّقلة •• إنها•• أنها أحي••• احك ،الؤيل لي ،ولكم إنها أحي•• أحؤ ،يا ليم• ،
ولكن ما الذي حدثا ،لقد شاء افه عز وجل ان ينتقم من هدا القامق بأقرب
الناس إليه وبنفس ايلريقة الق حهلط لها ،إن الفتاة الق واعدها هدا الخسث ،حدث،

لها ماغ جعلها تمتغ عن الحضور فلم تحقر ،وكانتا احمت ،هدا الفاسق تبحث ،عن

أحيها لأمر ما وهي تعلم أنه يقضي أغلب وقته ي الثاثيه ،ندمت إله ق نقس
ا،لوعد الذي حدده مع الفتاة ،وهكذا ونع هذا الفامق ق الحفرة الي حفرها
للفتاة ،واص1أادْ نقى الفخ الذي نصه لها ،ولابد لكل محرم من نهاية مهما لمال
تدين تدان
وئما تدين
الكأس وكما
يشرب من
وأن يشرب
ابد أنان يقع
الزمن ،فل
تدان ••
نفس القاس
من مس
يفع وان
*لأبد

'الحاصرون)
مرون).

فال اش تعالت (أفأمنوا مكر اش فلا يأمن مكر اش إلا القوم
وتال رصول اش صلى اش عليه وصالم! (الكر والخديعة والخيانة ق الار
ذاص)().
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