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ألو.. ساجدة؟.

آييم

. ي أنا بخ�ي
كية »آييم« يع�ن قلُت لِك بال�ت

ي إىل 
ي رمضـاَن فقـط.. ولكـن ال تجّريـ�ن

برصاحـة... ال. أقـرأُه �ن
هـذا الموضـوع االآن، وليـَس لهـذا االأمـِر اتصلـُت بـِك. فقـِد 
تعليَقـك  أسـمَع  أن  وأحـّب  جديـًدا  بنطـاال  اليـوم  يُت  اشـ�ت

عليـه..

كيَة كّل يوم؟. وكيف ال أعرُف وأنا أشاهُد المسلسالِت ال�ت

السالُم عليكم، كيَف حاُلِك يا َمريم؟.

ماذا؟ لم أفَهم.

َ عباراٍت تُركية. ن ... لم أعرْف أنِّك تعرف�ي الحمد هلل أنك بخ�ي

ــى  ــوم عـ ــاَح اليـ ــالتِك صبـ ــتلمُت رسـ ــك.. اسـ ــرُف ذلـ أعـ
»الواتســـأب«.. وشـــاهدُت صورتـــه.

ي القرآِن الكريِم كلَّ يوم؟.
َ �ن ن وهل تقرئ�ي
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ها.. وما رأيُك؟ هل أعجبِك الِبنطال يا ساجدة؟.. 

هـو  بـل  ض..  يعـ�ت ولـم  رآُه  لقـد  ؟؟..  ي أ�ب تقصديـن  مـن؟؟ 
ي عن 

الـذي دفـَع ثمنـه. هـو أصـالً ال يهّمُه مـاذا ألبس، يسـأل�ن
ّ فقـط. التحصيـِل الـدراسي

ض، فهـو  مـن إًذا؟ المديـررررررر؟ مديـُر المدرسـِة لـْن يعـ�ت
منفتـٌح عـى الَعـرص والتقـّدم والحريّـة.

ال أدري.. من تقصدين؟

ُ منهم جميًعا. هللا؟! أستغفُر هللاَ العظيم.. هللاُ أك�ب

ي أنـا.. يجـب أن تسـأىلي إْن كان  ي عـن إعجـا�ب
قبـَل أن تسـألي�ن

يُرضيـه هـو؟.

ُ وأهّم من أبيِك. أقصُد من هو أك�ب

ُ من المدير.. ُ أك�ب ُ أك�ب أقصُد من هو أك�ب

ُ مـْن كلِّ هـؤالء.. إنّـُه هللا.. إنّـُه هللا يـا  أقصـُد مـن هـو أكـ�ب
َمريـم.

ي هللا. الأن 
لهـذا سـألُتِك يـا مريـم إن كان هـذا البنطـال يُـر�ن

ن الالهثة وراء  ن الباحثة عـن رضا هللا وبـ�ي هنـاك فـرق كبـ�ي ب�ي
عجاب مـن الناس. "الاليـك" واالإ
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؟. عذًرا يا ساجدة، ما عالقُة رضا هللا بمالبسي

ي بهـذا 
أنـا؟! بالطبـع.. أنـا ُمسـلمة.. أال تريـن أنّـِك تسـتفزين�ن

السـؤاِل يـا سـاجدة؟!.

؟ إّن أهىي مسـلمون...  ي َ مـن أمـي وأ�ب
ّ أكـ�ث وهـْل تغاريـَن عـىي

أنـا مسـلمٌة وهـذا يكفي.

أنا ال أرغُب بعصيانِه وال أتحّمُل عقابَه.

ي القضيـة.. ح�ت لو كان ِلبـُس البنطال الضّيق  ّ أرجـوِك ال تكـ�ب
ة..  معصيـة، فهي ال شـّك معصيٌة صغ�ي

مالبُس المسلمِة يحّددها هللاُ.. هذا إذا ُكنِت مسلمة!.

ي هـو أيًضـا ويسـتفّز كلَّ مـن يغـاُر 
وبنطاُلـك الضّيـق يسـتفّز�ن

عليـِك.. بـل كلَّ مـن يغـاُر عـى الّدين.

ي أسـَلَمت أمرَها هلل. 
ومـا معـ�ن "ُمْسـِلَمة" يـا مريـم؟ إنّها الـ�ت

يعته،  سـالم" هـو "االنقياد" و"االستسـالم" هلل و�ث مع�ن "االإ
أوامـرَه  اتبعـِت  فـإذا  رغباِتـِك.  حسـَب   َ ن تترصفـ�ي ال  وأنّـك 
ن  واجتنبـِت مـا نهـى عنـه ُفـزِت بالجّنـة، وإال فإنّـك تُعرّضـ�ي

نفَسـِك لعذابـِه وعقابـِه الشـديد يـوَم القيامـِة.

َ الجـرأَة عـى تحـّدي هللا وأوامـرَه والخـروج  ن إًذا كيـف تملكـ�ي
ببنطـاٍل ضّيـق.
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ي حرمـان المرأة من 
ّج مـن كبائـر الذنـوب وقد يكون سـبًبا �ن التـ�ب

الجنـة. ومبدئًيـا، يجـب أال ننظـَر إىل ِصَغر حجـِم المعصية بل 
ًة إذا  َة تُصبُح كبـ�ي إىلَ عظمـة َمـن َعصْينـا. وإّن الذنـوَب الصغـ�ي

نسـاُن عـى ِفعِلها. أرّص االإ

ي القـرآِن الكريـم كيـف يكـوُن لباس 
وهـل حـّدَد هللاُ عـزَّ وجـلَّ �ن

المسلماِت؟.

عـّي مـن فـوِق سـبِع سـماوات  نعـم.. فـرَض هللاُ الجلبـاَب ال�ث
َهـا مـن الفرائـض.  مثلمـا فـرَض الصـالَة والصيـاَم والحـّج وغ�ي
ولـو كان االأمـُر هّيًنـا لمـا كانـت هناك حاجـٌة الأن يفِرَضـُه هللا أو 

يُنــزَل فيـه قرآنًـا يُتى.

أوّد أن أسمَع منِك..

ـِة  اْلَجاِهِليَّ َج  ُّ َ تَـ�ب َّْجـَن  َ تَ�ب ﴿َوال  االأحـزاب:  سـورة  ي 
�ن تعـاىل  قـال 

ُّ ُقـْل الأْزَواِجـَك  ي ـ�بِ ي نفـس السـورة: ﴿يَـا أَيَُّهـا النَّ
االأُوىَل﴾ وقـال �ن

َذِلـَك  ِمـْن َجالِبيِبِهـنَّ  َعَلْيِهـنَّ   َ ن يُْدِنـ�ي  َ ن اْلُمْؤِمِنـ�ي َوِنَسـاِء  َوبََناِتـَك 
َ أَْن يُْعرَْفـَن َفـال يُْؤَذيْـَن َوَكاَن اللَّـُه َغُفـوًرا رِحيًمـا﴾ . وهكـذا  أَْد�ن
َج فيؤذيهـا بعـُض مـر�ن  ّ فالحجـاب يحمـي الفتـاَة مـن أن تتـ�ب
َ مـن أن تقـَع أعيُنهـم عـى  ن النفـوس، ويحمـي كذلـك المؤمنـ�ي
لهـي  َمـْت بهـذا االأمـِر االإ ن مفاتـِن النسـاِء فيفتتنـوا بهـا. وقـد ال�ت
عـ�ب  وفتياتهـم  ن  المسـلم�ي ونسـاُء  وبناتهـم  الصحابـِة  نسـاُء 

الماضيـة. القـرون 

وهل الرسوُل  تحّدث أيًضا عن الحجاب؟

َنا رسـول هللا   ة. فقـد أخ�ب - بالطبـِع يـا مريـم.. االأدلـُة كثـ�ي
أّن مـن أهـل النار »نسـاٌء كاسـياٌت عاريـات«، والبنطـال الضّيق 
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تكـون الفتـاُة فيـه كاسـيًة لكّنـه لالأسـف يجّسـد مفاتنهـا فتكـوُن 
ي حقيقـِة االأمر. أنظـري إىل بناطيل الجينــز 

َ كاسـيٍة �ن بذلـك غـ�ي
ون أو التايتس الملتصقة بالجسـِم  ن الضّيقة، أو إىل بناطيل الف�ي
ي يسـّميها االأجانـب »skin-tight« أي ملتصقـة بالجلد. فهل 

الـ�ت
هـذا لباُس المسـلمات؟!.

وماذا أيًضا؟.

ي  لما أمَر بإخراِج النسـاِء إىل مصّى  ومن أدلة السـّنِة أن الن�ب
العيـد قلـَن: يـا رسـوَل هللا إحدانـا ال يكـوُن لهـا جلبـاب؟ فقال 
: »لُتلبَسـها أخُتهـا من جلبابها«. فـإذا كان هذا الكالم  ي  النـ�ب
ي جمهـوٍر من 

ي يـوم العيـد، �ن
ـٌه للصحابيـات الكريمـات و�ن موجَّ

الصحابـة الكـرام معروفـون بأخالقهـم العالية، فهـل يصّح لنا 
ّجاٍت خـارَج بيوتنا؟!. ي هـذا الزمـن الصعب أن نخـرَج مت�ب

�ن

ولكـّن الموضـة تتطّلـُب اليـوم أن تكـون الفتاة محشـورًة داخل 
. البنطـال َحـ�ثِ َح�ثِ

.. يـوم  - هـذا لالأسـف.. الأنهـا ال تحسـُب حسـابًا ليـوم الَحـ�ث
ة، عـن كلِّ كلمـٍة وِفعـل. ٍة وكبـ�ي يسـألها هللاُ عـن كّل صغـ�ي

ي 
ن أن�ن هنـاك فكـرة شـائعة أّن البنطـال الضّيـق أجمـل. وتعلمـ�ي

سـالُم  مثـَل كلِّ الفتيـات أحـّب أن ألبـَس مالبـس جميلـة، واالإ
ديـُن نظافـٍة ونظـاٍم.. أليـس كذلـك؟.

لـم يطلـْب منـِك أحـٌد أن تخرجـي مـن البيـت بمالبس متسـخة 
الهـادىء، وغطـاَء رأِسـك، وفـوَق كلِّ  إّن جلبابَـك  ئـة.  أو مه�ت
نـة، وأخالَقـِك وحياَؤِك.. كّل هذا سـيعطيِك  ن ّ ذلـك ِمشـيَتِك الم�ت

ن رضـا هللا وتوفيقـه. وصفـَة الجمـال الحقيقـي، وتنالـ�ي
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ي أُحـّب أن أكـوَن جميلـًة عنـد ُخروجـي 
َ يـا سـاجدة أنـ�ن ن تعَلمـ�ي

مـن البيـت.. هـذا كّل قصـدي..

يّـن أمـٌر تنشـأُ عليـه الفتيـاُت  ن حـبُّ الجمـاِل أمـٌر طبيعـي.. وال�ت
أكـ�ب  بشـكٍل  والَجمـاِل  بالزينـِة  نهتـّم  فنحـُن  غـر،  الصِّ منـذ 

االأوالد. مـن  وأوضـح 

دمـًى  ي  ألعـا�ب كلُّ  كانـت  ًة  كنـُت صغـ�ي عندمـا  هـذا صحيـح.. 
وعرائـس وماكيـاج.. أمـا أخـي فلـم يكـن هّمـه سـوى ألعـاب 
القـدم.. وكـرة  والدراجـات  الرّشاشـة  واالأسـلحة  المسدسـات 

ي أن تُبـدي جمالها 
ولكـنَّ هـذا الَميـل للزينة لـدى الفتاة ال يعـ�ن

أو زينَتهـا لمـن هـم خـارَج البيـت. وقـد نهـى هللا النسـاَء فقال 
ن مـن  بـَن بأرُجلهـنَّ لُيعلـَم مـا يُخفـ�ي ي سـورة الّنـور ﴿وال يرَصن

�ن
زينتهـّن﴾. عنـد خروجنا مـن البيت علينا أن نبـذل كل جهدنا أال 
نلفـت االأنظـار وليـس مـا تفعلـه الفتيـات والنسـاء اليـوم وهو 

مـكان للفـت االأنظار!! االجتهـاد قـدر االإ

أسـتغفُر هللا.. ال أتشـّبَه بالجاهليـات، وال أقصـُد إغـواَء أحـد. 
ي محـّل المالبـس بناطيـل ممزقـة يبـدو منهـا لحم 

لقـد رأيـُت �ن
يها. ن ورفضـُت أن أشـ�ت السـاق�ي

ي داِخلـِك هـو الطابـُع الغالـب. أنـِت 
َ �ن أنـا متأكـدٌة أّن الخـ�ي

فهـؤالء  الشـباب،  أنظـار  لفـَت  يتعّمـدن  ي 
الـال�ت مثـل  لسـِت 

الفسـاد.  َ
نـ�ث يتعمـدن  الأنهـن   ٌ وخطـ�ي شـنيٌع  عملهـّن 

إًذا لمـاذا ترّكزيـن عـى لبـاس الفتيـات؟. إّن الشـاَب أو الرجـل 
ّ أنا بالـذات.. يمكنه  الـذي ال يخـاُف هللا ليـَس بحاجٍة للنظـِر إىلي

جة.  ء بالصـوِر المت�ب ي.. فالعالـم مـىي ي غـ�ي
إطـالُق النظـر �ن
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لكـّن خروَجـِك ببنطـاٍل ضّيـق ال يمنُع أصحـاَب العيـوِن الخائنِة 
ن عى إثٍم  ي كلِّ نظـرٍة منهـم تحصلـ�ي

مـن الّنظـر إليـِك أنـت، و�ن
ّ أن  ي هـذه النظـرات االآثمـة. فهـل عـىي

جديـد الأنّـك السـبُب �ن
أتوّجـه الأنصـَح الشـباب بالغّض مـن أبصارهـم أم أتوّجه إليِك 

ي وأنصحـِك نصيحـًة صادقة؟.
أنـت يـا صديقـ�ت

ِك عـى البنطـال الضّيق سـيحّل المشـكلة؟ ماذا عن  ن وهـل تركـ�ي
صاحبـاِت الشـعِر المكشـوف، واالأذرع العارية؟.

مالحظتـك صحيحـة، يجب أن تغطـي الفتاُة شـعرَها وذراعيها، 
ويجـب أن يكـون جلبابهـا فضفاًضـا ال يصـف الجسـد. كّل ذلك 

ي درس الدين.
معلـوٌم عندك وقـد تعّلمنـاه �ن

عـى  المناديـل  يضعـن  ي 
الـال�ت والنسـاء  الفتيـات  عـن  ومـاذا 

الضيقـة؟. البناطيـل  ويلبسـن  رؤوسـهّن 

ليـَس  مريـم  يـا  الحجـاُب  صحيحـة.  مالحظـٌة  أيًضـا  وهـذه 
قطعـَة قمـاٍش توضـع عى الـرأِس وكفـى. الحجاُب منهـُج حياٍة 
ن الصوِت  نة وعدَم تليـ�ي ن ّ يشـمُل االأخـالَق والحياَء والمشـيَة الم�ت
ي االأسـواِق والمؤسسات، 

للشـباِب والرجال، وعدَم مزاحمتهم �ن
ي 

الـ�ت وط  الـ�ث َهـا مـن  وعـدم مراسـلتهم ومصاحبتهـم، وغ�ي
تجعلـُه بحـقٍّ جلبـاَب ُطهـٍر ونقـاء وعّفـٍة وحيـاء.

ء؟. ولكن كيَف أتحّجُب وهناك بعض المحجبات سلوكهّن سي

كمـا قلـُت لـك إّن بعـَض الفتيـات والنسـاء ال يفهمـن معـ�ن 
الحجـاب. الحجـاُب ليـس غطـاًء للـرأس فقـط. الحجـاُب هـو 
وطهـارة،  عّفـٌة  وحيـاء،  أخـالٌق  والمـرأة،  للفتـاة  حيـاٍة  منهـُج 
ويجـب عـى المحّجبـة والفتـاة المؤمنـة أن تجتنـَب كلَّ مـا نهى 
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ها من السـلوكيات.  ي غ�ي
ي موضـوع اللباس أو �ن

هللا عنـه سـواًء �ن
ي واقع 

ن عنهّن لسـن محّجبـات �ن ي تتحدث�ي
ولهـذا فـإّن هؤالء ال�ت

االأمر.

أي لدّي عذٌر لكي ال أتحجب!.

كال. إّن سـلوَك بعـِض الفتيـاِت والنسـاِء ليس عـذًرا لنا، ويجب 
عـدُم اتخاذهـّن قـدوًة، وعـدُم النظِر إليهـن نظرتَنـا إىل الدين 
ن ال تنهاهم  كلـه. إّن نفـَس الـكالم يمكننـا أن نقوَله عن مصّلـ�ي
َك الصالة؟،  ، فهل هذه حّجـٌة الأن نـ�ت صالتهـم عـن المعـا�ي
بالسـهر عـى المسلسـالت  ليـاىلي رمضـان  َ يقضـون  ن وصائمـ�ي
ون االأعـراس  ُك الصيـاَم الأجلهـم؟!، وحّجاًجـا يحـرصن فهـل نـ�ت
الحـّج  ُك  نـ�ت فهـل  الديـن  تعاليـَم  يطّبقـون  وال  المختلطـة 
ُك كلَّ العبـادات  الأجلهـم؟! إذا بقينـا عـى نفـس الخـطِّ سـن�ت

ن وزالتهـم.  بسـبِب أخطـاِء المسـلم�ي

ي أنـا مركـز العالـم وسـبب فسـاده. 
ّ وكأنـ�ن ن إىلي أنـِت تتحدثـ�ي

ّ أنـا..؟ أصِلحـي فتيـات البلـد وطالبات  هـل توّقـف االأمـُر عـىي
ات  اُت يلبسـن الضّيـق. الكثـ�ي . الكثـ�ي ي

المـدارس ثـم انصحيـ�ن
يكشـفن شـعورهّن.

ي كلُّ واحـدٍة مثـَل جوابَـك؟! لـن يكـوَن هنـاك 
مـاذا لـو أجابتـ�ن

مـن  التغيـ�ي  تنتظـُر  واحـدٍة  كلَّ  الأّن  بالتغيـ�ي  تبـدأُ  مـن  إًذا 
االأخريـات. لـو فّكـرْت كلُّ فتـاٍة هـذا التفكـ�ي سـتمتىء االأرُض 
جـات ليس عذًرا  فسـاًدا زيـادًة عما امتالأت به. إّن انتشـاَر المت�ب
لالنسـياِق والتقليـد، فـاهلل سيحاسـبِك أنِت أنِت عـى أفعالِك، 
ي سـورة مريـم قوله 

ي �ن
ّي بمـا تفعلـه الغافالت. إقـر�أ

فـال تغـ�ت
تعـاىل: ﴿َوُكلُُّهـْم آِتيـِه يَـْوَم اْلِقَياَمـِة َفـرًْدا﴾.
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ي سليمة.. وهذا يكفي.
ي أبيض ونّي�ت ي سليمة.. قل�ب

لكّن نّي�ت

النّيـُة ال تكفـي يـا مريم.. فلـو كان االأمر كذلك لـكان يكفي مثال 
ي نهـار رمضان. 

ُب �ن ي الليـِل ثـم نـأكُل ونـ�ث
أن ننـوي الصيـاَم �ن

لـو كانـت النّيـُة كافيـًة كان يكفـي أن ننـوي الحـّج ثـم نجلـُس 
ّ الـذي نقـوم بـه  ي بيوِتنـا وال نـزوُر مّكـة. إّن السـلوك العمـىي

�ن
عـى أرِض الواقـِع هـو الـذي يشـهُد عـى ِصـدق نّيتنـا وصدِق 
ي نقـرأُ فيها 

إيماِننـا. لهـذا هنـاك الكثـ�ي من االآيـات القرآنيـة ال�ت
قولـه تعـاىل ﴿الذيـن آمنوا وعملـوا الصالحات﴾ وليـس ﴿الذين 

آمنـوا﴾ فقط.

.. لمـاذا يبيعـون هـذه البناطيـل أصـال؟ لو كان  ي
سـؤاٌل يـراوُد�ن

ٌ مـن الباعِة هم  ي بيِعـِه لمـا باعـوه.. فكثـ�ي
ٌّ �ن ي

هنـاك خطـأٌ ديـ�ن
مسـلمون، ومـا دام يُبـاع فهـو ُمبـاح.. أليـس كذلك؟!.

اليـوَم  االأسـواُق  تعرضـُه  مـا  كّل  هـل   .. ن تقولـ�ي لمـا  إنتبهـي 
نـت  ن�ت مناسـٌب للمسـلمات؟؟ هـل كلُّ مـا يعرضـه التلفـاز واالإ
َف أنَّ  مـن برامـج وفحـوى مناسـٌب للمسـلمات؟! يجب أن نعـ�ت
الحيـاَة مليئـٌة بمـا يُغضـب هللا، وعلينـا أن نحّكـم عقوَلنـا عند 
نـت.. عند  ن�ت اختيـار المالبـس، وعنـد انتقـاء برامج التلفـاز واالإ
كّل قـرار. ليـس كّل مـا يُعرُض علينا يجب أن نأخـَذه.. يجب أن 

نتعلَّـم كيـف نقـول »ال« بصـوٍت عـاٍل وجـريء.

يُته.. كيف سأفرح به؟. وبنطاىلي الضّيق الذي اش�ت

حسًنا، إلبسيِه لكن احر�ي أن ال يراه الناس.

11:48 84%



11

ي الكث�ي مـن الطـالب، والشـباب، والرجال، 
ا�ن غـ�ي ممكـن، سـ�ي

. ليسـت لـدّي طاقيـة  ّ ال أسـتطيُع منـَع النـاس مـن النظـر إىلي
إخفاء!.

ط أن ال يراِك هللا.. إًذا إلبسيه خارَج البيت ب�ث

ي الهرب من 
ي مـرًة أخـرى يا سـاجدة!!.. ال يمكنـ�ن ن �ب أنـِت تهزئـ�ي

ي ويعلـُم ّ�ي وجهري.
« فهو يـرا�ن هللا »البصـ�ي

إليـك، وال  النظـر  الرجـال مـن  ن منـَع  إذا كنـِت ال تسـتطيع�ي
يـا  إًذا  فالحـّل واضـٌح  إليـك،  الهـرَب مـن نظـر هللاِ سـبحانه 
ي ال أهـزأُ بـك، فالسـخريُة ليسـت مـن صفـاِت 

مريـم. ثـم إنـ�ن
فقـط. أنصحـِك  أنـا  المؤمنـات، 

، ماذا أفعل به؟. ي
إًذا انصحي�ن

بمالبـَس  تسـتبدليه  وأن  المالبـس  لمحـل  تعيديـه  أن  حـاوىلي 
ن سـخَطه. وإال فاسـتخدميِه  ن بها رضا هللا وتتجّنب�ي سـاترة تنال�ي
داخـَل البيـت فقـط أو تحت المالبس السـاترة. أّمـا أن تخرجي 

بـه خـارَج البيـت فهـذا ال يليـُق بك.

يـا  شـخصيتك  مثـل  قويـٍة  شـخصيٍة  إىل  بحاجـٍة  ي 
أنـ�ن يبـدو 
سـاجدة.

ّ لـكّل نسـمِة  ن المسـلمة شـخصّيتها قويـٌة وليسـت ريشـة تهـ�ت
تعينـِك عـى  لديـك شـخصيٌة قويـٌة  يـا سـبحان هللا!  هـواء. 
لبـس بنطـاٍل ضّيـق والخروج بـه خـارج البيت، وليسـت لديك 
ي هللا؟!. إتخذي 

شـخصيٌة قويـة تُعينِك عى اللباس الذي يـر�ن
ُ والقادُر  ن ي العوَن مـن هللا، فهو المعـ�ي قـراَرك الصحيـح واطل�ب

ء، وسـوَف تجدينـه إىل جانبـِك. ي
عـى كلِّ سث
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ي هللاَ فقط ح�ت لو سخَط بعُض الناس؟. 
تقصديَن أن أر�ن

تماًما. فقد قال رسـول هللا        : “من التمَس رضا هللا ِبَسـَخِط 
َ هللاُ عنـُه وأر�ن النـاَس عنـه، ومـن التمـَس رضـا  ي

الّنـاس ر�ن
الّنـاِس ِبَسـَخِط هللا َسـِخَط هللا عليِه وأسـخَط عليـِه الناس”.

ببنطـاىلي  إعجابهـن  أبديـن  الصديقـات  معظـَم  أّن  الغريـُب 
الضّيـق، إال أنـِت.. أليـس غريًبـا أّن صوتَـك يبـدو وحيـًدا؟!.

المعسـوِل سـيتبّخر عندمـا  المجامـالِت  إّن كالَم  يـا مريـم.. 
ٌة  كثـ�ي أصـواٌت  عالمنـا  ي 

�ن قلبـك.  ي 
�ن الحقيقـِة  ُق شـمُس  تـ�ث

النـداُء إىل الجّنـة فهـو صـوٌت واحـٌد..  أمـا  النـار،  تدعـو إىل 
واضـٌح.. لكنـه الصـوُت المنتـرص.. إنـه الصـوُت الـذي ينادينـا 

الدنيـا واالآخـرة.. ي 
للفـالِح �ن

.. هـذا هو االأذاُن.. أرى يـا مريم أن نُكمَل  .. هللا أكـ�ب هللا أكـ�ب
دردشـتنا بعَد الصالة.

حسـًنا.. إنهـا فرصٌة أيًضا الأشـحَن بطارية الهاتـف.. هكذا نحن 
ي مضطرة  ّ

الفتيـاُت نسـتهلك البطاريـات عند الدردشـات.. لكـ�ن
أن أسـمعِك ح�ت النهاية.. 
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ها قد ُعدنا يا ساجَدة. أكمىي نصيحتك..

ي الدردشة؟.
أين وصْلنا �ن

وصْلنـا إىل أننـا يجُب أن تكوَن شـخصياتُنا قويًّة، وأن نسـتجيَب 
القـراَر  نتخـَذ  وأن  ـالل،  الضَّ أصـواِت  إىل  ال  الحـّق  لنـداِء 

بـاهلل. ن  مسـتعين�ي

نعم.. صحيح.

برصاحـة.. أخـسث أن يكـون قـراري مت�ًعا، فـإذا تحّجبُت االآن 
.. ن ربمـا أتركُه بعد سـنٍة أو سـنت�ي

هـذا مـن وسوسـِة الشـيطاِن الـذي هو عدوٌّ لـِك ولكلِّ إنسـان. 
 . لقـد أخـرَج أبوينـا مـن الجّنـة وأقسـَم أن يُغـوَي كلَّ البـ�ث
ي واسـأىلي هللا الثباَت واالسـتمرار، وسـوف يُعينِك هللا إن  تحّجـ�ب

كانـت نّيتـِك صادقة. 

َ يـا سـاجدة، مرتبـٌط أيًضـا بمـن  ن وقـراري أيًضـا، كمـا تعلمـ�ي
. حـوىلي

مثَل من؟

الصديقـات والقريبـات. إذا لبسـُت مالبـَس واسـعة فضفاضـة 
سـأجُد مائة واحدٍة تقوُل ىلي »إّن لباَسـِك الفضفاض ال يناسـُب 

الموضة«.

إىل  ي 
يُوِصُلـ�ن ال  الضّيـق  لباسـكّن  “إّن   : وقـوىلي عليهـّن  رّدي 

الجّنـة”.
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جـواٌب ُمفحـم وُمقنـع. لكـن ليسـت لـدي الجـرأة عـى قولـه 
.. فمـاذا مثـالً لـو عارَضـْت أمـي أن ألبـَس  ّ الأعـّز النـاس عـىي

الجلبـاب؟.

أّمهاتُنـا تيجـاٌن عى رؤوِسـنا.. أمـا عندما يتعلُق االأمـُر بمعصيِة 
ِك تكّلمي  الخالـِق فليس لنـا أن نطيَع المخلوق. إذا عارَضـْت أمُّ
اِمها،  ِّهـا وطاعِتهـا واح�ت ي هي أحسـن، واسـتمري ب�ب

معهـا بالـ�ت
ِ فيـه 

ولكـن قـوىلي لهـا إّن الحجـاَب أمـٌر مـن هللا وليـس للبـ�ث
رأٌي.

ام بالحجاب  ن ي االل�ت
ي لم أفّكر يوًمـا �ن

ي أريـُد أن أصارحـِك أ�ن ّ
لكـ�ن

ي هـذه السـّن المبكـرة. ربمـا االأفضـل أن أتحجـب بعـد إنهـاء 
�ن

المدرسـة الثانويـة... ال.. ال.. سـأتحّجب بعـد أن أتخـرَّج مـن 
الكليـِة أو الجامعـة.. ال أدري..

كنـت  إذا  والتأجيـل؟.  التسـويف  وهـذا  ة  الحـ�ي هـذه  ولـَم 
ي المسـتقبل فلمـاذا ليـس االآن؟! فمـن يضمـُن لنا 

ن �ن ب�ي سـتتحجَّ
؟!. مـا دمنـا أصبحنـا فتيـاٍت بالغاٍت  ن العيـَش كلَّ هـذه السـن�ي
وجـَب علينـا اللبـاُس الـذي فرَضـهُ هللا، واالأمـُر ليـس بأيدينا يا 
ّج.. هللاُ قـّرَر  ر مـ�ت نتحجـب ومـ�ت نتـ�ب مريـم.. نحـن ال نقـرِّ
َم بأوامـره.  ن لباَسـنا مـن فـوِق سـبِع سـماوات.. ويجـب أن نلـ�ت
وُقلـِت  لالمتحانـاِت  الدخـوِل  عـدَم  قـّررِت  مثـالً  أنّـِك  فلـو 
.. هـل  للمعلمـة: سـوف أتقـّدم لـكلِّ االختبـارات عندمـا أكـ�ب
؟. َ ن َ أم ترسـب�ي ن كانـت المعلمـُة سـتوافق؟ هـل كنـِت تنجحـ�ي

د ال أملـُك  كنـت سأرسـُب بالطبـع.. فاالمتحـاُن لـه وقـٌت محـدَّ
ي الشـخصّية. المعلمـُة هي سـّيدُة القرار.

تَأجيَلـه حسـَب رغبـا�ت
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حسـًنا.. إفهمي أنك االآن تمّرين باالمتحـان واالختبار، والنتيجُة 
ي سـورة تبـارك: ﴿الذي 

ي مثالً �ن
تظهـُر بعـَد انتهـاء الحياة. إقـر�أ

خلـَق المـوَت والحيـاَة ليبلَوُكم أيُّكم أحسـُن عمالً وُهـَو العزيُز 
الغفور﴾.

ي هذا االمتحان؟.
وما المطلوُب مّنا للنجاِح �ن

َم أوامـرَُه ونجتنـَب مـا نهـى  ن أن نعبـَد هللا الـذي خلَقنـا ونلـ�ت
ي ُملكـه.. إنـه هللاُ الـذي 

عنـه مـا دمنـا نعيـُش عـى أرِضـِه و�ن
خلـَق أجسـاَدنا وخلـَق أنفَسـنا.. هـو الـذي يحييهـا وهـو الذي 
يميُتهـا.. أليـس هـو صاِحُبهـا الوحيـد؟ أليـس هـو الـذي يقّرر 

ي خلَقهـا؟.
كيـف علينـا أن نتـرّصَف بهـذه االأجسـاِد الـ�ت

معـذرًة يـا سـاجدة.. أليسـِت االأجسـاُد أجسـادنا؟ أليسـت لنـا 
الحريّـُة فيمـا نغّطـي وفيما نكشـف؟ فيما نسـ�ت وفيمـا نُظهر؟.

كال يـا مريـم.. أجسـاُدنا هلل.. وأرواحنـا هلل.. وكلُّ أعضائنا هلل.. 
ي الدقيقة الواحـدِة هل أنِت 

ن مـرًّة �ن قلُبـك الـذي يخفـق سـبع�ي
ن  ي تشـّغلينه؟ الِكليتـان اللتـان تغسـالن دمِك كلَّ يـوٍم ثالث�ي

الـ�ت
ي 

ن عـى عملها؟ مليـارات الخاليـا ال�ت ف�ي ي تُ�ث
مـرة هـل أنـت الـ�ت

ي جسـمك مـن أعضـاء. نحـن هلل أوالً وآخًرا.. 
تتجـّدد.. كّل مـا �ن

ب..  د لنـا مـاذا نلبـس ومـاذا نـأكل وماذا نـ�ث وهـو الـذي يحـدِّ
ب الخمر؟. فهل أنت مثال مسـتعّدٌة الأكل لحم الخنــزير أو �ث

ي فمـي شـيًئا حرّمـه هللا، 
أعـوذ بـاهلل مـن َسـَخطه.. لـن أضـَع �ن

ولـن يدخـل جسـدي مـا يُغضـب هللا.

ّ لـكاَن بإمكانـك أن  رائعـة.. لـو كان الجسـُد ملـكَك الشـخصي
.. لكـّن هـذا الجسـَد  ن ي مـا تشـائ�ي �ب ن وأن تـ�ث تـأكىي مـا تشـائ�ي
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اب.. هلل وهـو الـذي قـّرَر لنـا ماذا نُدخـُل إليه مـن طعـاٍم و�ث

فهمـُت مـا تقصديـن.. تقصديـن أن الجسـَد هلل مـن الداخـل 
اَب المحـرّم وال  والخـارج.. ال نُدخـُل إىل داخلـه االأكَل والـ�ث

نغّطيـه مـن الخـارج وال نكشـفه بطريقـٍة محرّمـة.

رائعٌة أنِت.. هذا ما قصدتُه تماًما.

والحريـُة الشـخصية؟ أليسـت الحريـُة قيمـًة غاليـًة عنـدك يـا 
سـاجدة؟.

بـى.. لكـّن مفهـوم الحريـة تفهمـه بعـُض الفتيات خطـأً. لقد 
عجـاب من الناس..  اٍت لنظراِت االإ وقعـت هـؤالِء الفتيات أسـ�ي
َ للّنـاس ألـَف حسـاب.. إنهـا العبوديـُة وليسـت  ن فهـّن يحِسـ�ب

الحريّة.

وما الحريّة إًذا؟.

الحريـُة الحقيقيـُة هـي عندمـا نتحـّرر مـن شـهواتنا ورغباتنـا 
ـا عندمـا تتحرريـن  ن حـرًّة حقًّ ونكـوُن عبيـًدا هلل فقـط. سـتكون�ي
ن إىل هللا فقـط،  مـن الخـوف مـن النـاس وتعليقاتهـم وتلجئـ�ي

فهـو الوحيـُد الـذي يسـتحّق أن نعبـَده ونمتثـَل الأوامـره.

إّن نفسي مشتاقٌة للحريِة الحقيقية..

تشـعريَن   سـوف  ـجوِد  السُّ ي 
�ن هلل  جبهَتـِك   َ ن تضعـ�ي عندمـا 

ن اللباس  بألطـف نسـائِم الحريّـة تهـّب عليـِك، وعندمـا تلبسـ�ي
ي المدرسـة أو أّي مـكاٍن عـاٍم 

ي الشـارع أو �ن
ين �ن عـي وتسـ�ي ال�ث

ن ملكـًة بحياِئـِك  ستشـعرين بعـزٍّة وكرامـٍة ال تُوَصـف.. سـتكون�ي
واحتشـامِك وعّفتـِك وطهارتـك..
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ّددة.. أشـعُر أّن نفـسي لـن تتحمـَل قـراَر الحجاب..  ي مـ�ت ّ
ولكـ�ن

إنـه قـراٌر صعب.

صحيـح.. القـراُر صعـٌب الأّن ثمـَن الجّنـة هـو تحّمـل المشـاّق 
 َ والّصعـاب، أمـا طريـُق النـار فمفروشـٌة بالشـهوات. إّن الكث�ي
ي 

ي نقوُم بها شـاّقة.. فمـن قـاَل إنَّ الصياَم �ن
مـن الطاعـاِت الـ�ت

أيـاِم الحـّر سـهل؟ فنحن نحّب الطعام. ومن قـاَل إنَّ الوضوَء 
للصـالِة بالمـاِء البـارِد سـهل؟ فنحـن نحـّب الـدفء. ومـن قاَل 
إن القيـاَم لصـالِة الفجـِر سـهل؟ فنحـن نحـّب النـوم.. ولكـّن 
ي 

ي الدنيـا لكي ترتـاَح �ن
مـن تريـُد الجّنـَة عليهـا أن تتعـَب قليـال �ن

االآخرة.

زلـُت  ال  وأنـا  المشـاّق  هـذه  أتحمـل  لمـاذا  طويلـة..  االأيـام 
ة؟. صغـ�ي

الّدنيـا تنتهـي ب�عـة، أمـا االآخـرُة فهـي حيـاٌة أبديـٌة. سـوف 
والعاصيـة،  العابـدُة  وتمـوت  ّجـة،  والمت�ب المحّجبـُة  تمـوت 
وسـوف نقـف جميًعـا للحسـاِب يـوَم القيامـة ويحاسـُبنا هللا 
ي بعض العبادات 

ي الحقيقـِة، إّن الصعوبـة �ن
عـى كلِّ عمـل. و�ن

ي أنهـا ال تجلـُب السـعادَة لصاحبتهـا، بل عـى العكس، 
ال يعـ�ن

ٍة  ي هذه الدنيا، بعـد مّدٍة قص�ي
نسـانَة المؤمنَة سـتجُد �ن فـإّن االإ

امهـا، متعـًة عظيمـًة وسـعادًة ال تُوَصـف. ن مـن ال�ت

عجاب  ُت باالإ قـرأُت كالَمـِك هـذا عى صفحـة الفيسـبوك، وأ�ث
لهذا المنشـور.

ي أن  طـراء. هـذا واجـ�ب إنتبهـُت لذلـك، وأشـكرُِك عـى هـذا االإ
ي يـوم القيامـة.. لعلهـا 

َ الكلمـاِت الطّيبـة فلعّلهـا تنفعـ�ن
أنـ�ث

تكـون صدقـًة جاريـة.
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ن بعبارة »صدقة جارية«؟. ماذا تعن�ي

عندمـا نهـدي مثـال مصحًفـا الإحـدى صديقاِتنـا فكلمـا قـرأَت 
فيـه نالـت ثوابًـا ونلنـا نحـن أيًضـا الثـواب دون أن ينقـَص مـن 
أجِرهـا. وهنـاك السـيئُة الجاريـة، فمثـالً عندمـا تنـ�ث الفتـاة 
ّجـًة عـى الفيسـبوك تبقـى هـذه الصـورة تجلـُب  صـورًة مت�ب
السـيئات لصاحبتهـا كلمـا رآهـا النـاس، حـ�ت لـو كانـت الفتـاُة 
ي والعالـم الواقعـي. كذلـك لـو 

ا�ن قـد غـادرْت العالـم االفـ�ت
ي 

بت بسـببِك فسـيكوُن ذلك �ن كنـِت محّجبـة ورأتِك فتـاٌة وتحجَّ
جًة بسـببِك فأنت  ان حسـناتك، ولـو رأتِك فتـاٌة وبقَيت مت�ب ن مـ�ي

ثـم كذلـك. ن االإ تتحملـ�ي

يـن الكلمـات الطيبـات عـى الفيسـبوك لـكي تناىلي  إًذا أنـت تن�ث
االأجـَر والثـواَب كّلمـا قرأهـا االآخرون؟.

ي هـذا العـرِص لخدمِة 
نعـم، وهـو أقـّل مـا يمكننـا أن نفعَله �ن

ديِننـا. لقد تعَب المسـلمون والمسـلمات االأوائل حـ�ت يوصلوا 
.. وعلينـا أال نفـرّط فيـه ونقّلـَد الكفـار  يـَن الغـاىلي لنـا هـذا الدِّ
اٍت  ن ي أخالِقهـم ومالِبسـهم وسـلوِكهم. علينـا أن نكـون متمـ�ي

�ن
ي شـارع البلدة 

ين �ن ة، وعندما تسـ�ي ن يـا مريـم.. المسـلمة متمـ�ي
فيـه  تعيـش  مجتمـٍع  ي 

�ن أنّـِك  تشـعري  أن  يجـب  المسـلمِة 
ّج  مسـلمات، وأال تكـون شـوارُعنا كشـوارع الكفـار مليئـًة بالتـ�ب
وبمـا يُغضـب هللا، فمن سـيمنع عّنا غضب الجّبـار إذا غِضب؟ 

فهـو ربٌّ عزيـٌز يمهـل وال يُهمـل..

ن  مـَن بالحجاب وربمـا ال يصّل�ي ن َ مـن الفتيات ال يل�ت ولكـّن الكثـ�ي
ي الدراسـة، ولديهّن بيـوٌت جميلة ولدى 

ومـع ذلـك متفوقـاٌت �ن
دول  إىل  أ�هـّن  مـع  ويسـافرن  فارهـة،  سـياراٌت  عائالتهـّن 

العالـم كلَّ سـنة، فلمـاذا ال يعاقبهـّن هللا؟.
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بـل  بالعقوبـِة،  ـل  يعجِّ ال  »حليـٌم«  وتعـاىل  سـبحانه  إن هللا 
قالع عـن معاصيهم. هم  يمنـح النـاس مهلًة للعـودة إليـه واالإ
يعصونـه وهـو يرزقهـم، يُذنبون وهـو يُمِهلهم، بل إنـه يُنِعُم 
ي هـذه الدنيـا ويمنحهـم االأمـوال واالأوالد 

أيًضـا عـى الكفـار �ن
ّي بحلـِم هللا وكرَمـِه عليهـم فقـد 

ات. ولكـن ال تغـ�ت والخـ�ي
ن غفلـٍة فـال يفلتـون  يبغتهـم بالعقـاب، ويأخذهـم عـى حـ�ي
مـن عذابـه الشـديد. إّن ربًّا كهذا يجب أن يُشـكَر ال أن يُعص، 
ي خلِقـه؛ إذا أطاَعـُه النـاس لـم 

« ال حاجـَة لـه �ن ٌّ ي
فـاهلل »غـ�ن

ُّه معصيُتهـم.
تنفْعـُه طاعُتهـم وإذا عَصـوه لـم تـرصن

ي أريد أن أقتنع %100.
ولك�ن

أوالً، الجلبـاب أمـٌر مـن هللا وانتهـى الموضـوع. هـل هنـاك 
مجـاٌل أصـالً للتفكـ�ي إن كّنـا سـنقبل أوامـَر هللا أم نرفَضها؟!. 
أوامـُر هللا »الحكيـم« ليسـت للمراجعـة والنقـاش والجـدل، 

ـَب لُحكمـه﴾. فـاهلل يقـول: ﴿وهللاُ ال ُمعقِّ

وثانًيا..؟.

القـرآن  ي 
�ن  َ ن تقرئـ�ي هـل  تقتنعـي؟  لـكي   َ ن تفعلـ�ي مـاذا  وثانًيـا، 

ن عـن  ي الكتـِب الدينّيـة حـ�ت تقـرري التحّجـب؟ هـل تبحثـ�ي
و�ن

نـت حـوَل الحجـاب؟ هـل تشـاهدين مقاطـع  ن�ت ي االإ
مقـاالٍت �ن

اٍت عن موضـوِع الحجاب وعـن قضايا الفتاة  فيديـو أو محـارصن
إليـِك  ي 

سـيأ�ت فكيـَف  بذلـك  ن  تقومـ�ي ال  كنـِت  إذا  المسـلمة؟ 
االقتنـاع؟!.

ي هللا.
إًذا سأنتظُر ح�ت يهدي�ن
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ي إليـِك الهدايـُة إذا ُكنـِت ال تطلبيَنهـا ِبصـدق؟. 
 وكيـف سـتأ�ت

ي الهدايـَة بصـدٍق وسـوف يهديـِك هللا. تخّيـىي لـو أنّـِك  أطُلـ�ب
ٍء  ي

بـَة مـاٍء ولـم تفعـىي أيَّ سث َ ي غرفِتـِك وانتظـرِت �ث
عطشـِت �ن

.. كيـف سـيأتيك المـاُء ولـو انتظـرِت سـنًة  ي �ب ٍّ لـكي تـ�ث َعمـىي
كاملـة؟!.

ي سـمعُت بعـَض الفتيـات 
برصاحـة.. كالُمـك منطقـّي.. ولكـ�ن

ي العثور عـى عريس.
يقلـن إّن المحجبـة ربمـا تجـد صعوبـًة �ن

ي هـذه االأمـور. الـزواُج بيـد هللا، فهنـاك 
مـن المبّكـر التفكـ�ي �ن

ّوجن، وهناك  ن بـاٌت لم ي�ت ّجـاٌت قـّدر هللا لهّن الزواج ومحجَّ مت�ب
وجن. ن ّجاٌت لـم ي�ت محّجبـات قـّدر هللا لهـن الـزواَج ومت�ب

ر بعُض الفتيات.. ولسُت مقتنعًة بأقوالهّن.. هكذا تفكِّ

أنـك  وأعـرف  مريـم.  يـا  القلـب  طّيبـُة  فأنـت  ذلـك،  أعـرُف   
ي العالم 

ن عـن العالقـاِت المرفوضـة مـع الشـباب، ال �ن تمتنعـ�ي
ي مواقـع التواصـل.. لكـّن قضيـَة الـّزواج ليسـت 

الواقعـي وال �ن
ي المسـتقبل 

غـراء. إّن الشـابَّ الـذي سـيخطبِك �ن غـواِء واالإ باالإ
ُّجـِك ال يسـتحّقك.. فهـو عندمـا يرى من هـَي أجمُل  بسـبب ت�ب

منـك سـينظُر إليها..

تـراُب  سـوى  يمالأهـا  لـن  فارغـة..  عيونهـم  بعُضهـم  ربمـا.. 
القبـور.

مٌة،  ن ٌم يرى أنّـِك مل�ت ن ي إليـِك خاِطٌب ملـ�ت
َ أن يـأ�ت ن أنـِت تسـتحّق�ي

يـن وتظهـُر  فهـو الوحيـُد الـذي يعـرُف قيَمتـك. وعندمـا تك�ب
التجاعيـُد عى جسـمِك بسـبب ظروِف الحيـاِة وتربيـِة االأطفاِل 
ًِمـا لـِك، الأنـه اختارِك أصـالً من أجل دينـِك ال من 

سـيبقى مح�ت
أجـل مظهرِك.
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ي الفيسـبوك أن الكثـ�ي مـن حـاالت 
كالمـك معقـول. قـرأُت �ن

ن مالمـح الوجـوه بواسـطة  ّ الطـالق تكـون الأن الفتيـات يغـ�ي
أقنعـة الماكيـاج، وبعـد الـزواج يكتشـف الرجـل حقيقـة االأمر.

الـذي سـيخطبِك بسـبب دينـِك وتقـواِك لـن تحتاجـي لخداعه 
بالماكيـاج وسـيغّض بـرصه عـن النسـاء ولـن يقارنـِك بـأي امرأٍة 
اء،  ي ظّل شـجرِة الديـن الخرصن

ن �ن أخـرى. سـيكفيِه أنـِك تجلسـ�ي
اء تحـت عيون وفـوَق جفون النسـاء.  ولـن يهتـّم بظـالٍل خـرصن
وعـى أّي حـاٍل.. إهتّمـي بدروسـِك وتعليمـِك، وسـوَف يكـوُن 

لـكلِّ حـادٍث َحديث..

ي سـأتحجب بعدما أتـزّوج.. ال.. ال.. أنا متأكدة 
مـن المؤّكـد أن�ن

ي سـأتحّجب بعدمـا أحّج.. أو..
أن�ن

ة..  وأنـا واثقـٌة تماًمـا أنـه عندمـا يحملـون نعَشـك إىل المقـ�ب
حتًمـا. محّجبـًة  ن  سـتكون�ي

؟ سـأقطُع اتصاىلي  ي
ي يـا سـاجدة؟.. هـل تسـخرين م�ن ن �ب  أتهزئـ�ي
بـِك.. أنـِت تعودين مـرًة أخرى لالسـتفزاز..

الغريـب أن عبـارًة  بأحـد، وبالـذات منـك. مـن  أهـزأُ  أنـا ال   
ي الشـارع 

واحـدًة تسـتفّز مشـاعرِك، أمـا نظـرات النـاس إليـك �ن
يمـان وال الخـوف مـن هللا. فـال تسـتفّز فيـك المشـاعر وال االإ

 : ن ي عندمـا سـمعُتك تقول�ي
 عـذًرا يـا سـاجدة، لقـد ارتجف بـد�ن

ن محّجبـًة حتًما. ة.. سـتكون�ي عندمـا يحملـون نعَشـك إىل المق�ب

تكـون  المّيتـة  أن   َ ن تعلمـ�ي هـل  لـِك.  قلُتـه  لمـا  مدركـٌة  وأنـا 
االإجبـاري"؟. "الحجـاب  تلبـس  أنهـا  ن  تعلمـ�ي هـل  بـة؟  محجَّ

12:30 84%



22

 لم أسمع بالحجاب االإجباري.. فما هو؟.

ًة أو ضّيقـة، تكشـُف  يمكـُن للفتـاة أن تلبـس االآن ثيابًـا قصـ�ي
عـن شـعرها، عـن ذراعيهـا، تتعّطـر وتضـع المسـاحيق وتخرج 
ي يـوٍم مـن االأيـام سـُتوضع هـذه الفتاة عـى طاولة 

للشـارع. �ن
التغسـيل وتستسـلُم لُمغّسـلة االأموات. سـيتم غسـُل جسِمها 
ل  ي كان طالؤهـا يجعلهـا تؤجِّ

كّلـه، حـ�ت أظفارهـا الطويلـة الـ�ت
الصـالة. بعـد هـذا يتـم لـّف الجثمـان بكفـٍن أبيـض يُغّطـي 
.. لكـّن الفـارَق هذه  ن جسـَمها مـن الـرأس حـ�ت أسـفل القدمـ�ي
المـرّة أنَّ هـذه المالبـس السـاترة ستلبسـها رغًمـا عنهـا.. ولـن 
ي وجه المرآِة لكي ترى مالبَسـها.. ولن ترسـلها لصديقاتها 

تقَف �ن
عـ�ب الواتسـأب وال السناب-شـات لـكي تنـال إعجابهـّن.. لقـد 
ي كانت ال تكـّف عن لمِس 

انتهـت اللعبـُة، وبـرَدت أصابُعهـا الـ�ت
شاشـة الهاتـف. حـ�ت حائـط الفيسـبوك أصبـح بعيـًدا عنهـا.. 
فهنـاك حائـٌط آخـر بانتظارهـا، إنـه حائـُط القـ�ب الذي سـيلّفها 

مـن كّل جانـب.

أستحلفك باهلل يا ساجدة.. ثم ماذا؟.

 سـوف تلبـُس الفتـاُة هـذا الحجـاَب االإجبـاري، هـذه المالبس 
ن إليهـا سـيهيُل  . أقـرُب المقّربـ�ي الفضفاضـة، وتنــزل إىل القـ�ب
القبـور،  ن  بـ�ي وحيـدًة  أهُلهـا  ُكهـا  ي�ت سـوف  اب.  الـ�ت عليهـا 
ي البيـت سـوى 

ويعـودون جميًعـا إىل البيـت، ال يبقـى لهـم �ن
االأيـام  مـن  يوًمـا  كان  مـا  وكّل  أغراضهـا ومالبسـها وحقيبتهـا 
ذاكرتـه..  ي 

�ن مـا  وكل  النّقـال  هاتفهـا  حـ�ت  الخـاّص،  ُملكهـا 
ورويـًدا رويـًدا يُرخـي الليُل أسـتارَه عـى أهل البلـدة، فينامون 
ي 

ي بيوتهـم بينمـا تنـاُم هـي تلـك الليلـِة المظلمـِة وحيـدًة �ن
�ن

اب. هـا تحـَت الـ�ت ق�ب

الموُت حقٌّ وليس منه مهرَب..
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نسـاَن  هـذه حقيقـٌة لم يفلـت منها إنسـاٌن منذ أن خلق هللاُ االإ
ولذلـك  الليلـة  لتلـك  أعـددِت  مـاذا  االأهـّم  والسـؤال  االأول. 

؟ مـاذا أعـددِت مـن إجابـاٍت ليـوم الحسـاب؟؟. القـ�ب

؟. ي
مريم.. هل تسمعين�ن

.. ي
الدموُع تخنق�ن

عليـه  تراكمـْت  طالمـا  الـذي  قلبـِك  الدمـوِع  بهـذه  إغسـىي 
قـًة تتالأالأ فيهـا أنـواُر التوبِة إىل  الّذنـوب، وافتحـي صفحـًة م�ث
ن إليه، فعودي  ، ويفـرُح عندما تتوبـ�ي ن هللا، فـاهللُ يحـّب التواب�ي
ي نوِر 

ي �ن
ُء لـِك الطريق، وعيـسث ي

ي مـن نوِره ما يـصن
�ن إليـه.. إغـ�ت

ي 
ي �ن ي ُظلمـات المعـا�ي والُبعـد عـن هللا، واركـ�ب

الطاعـة ال �ن
ي مـع الغارقـات.

سـفينِة التائبـات وال تكـو�ن

 إبقي عى الخّط.. سأغسُل وجهي وأعوُد إليِك عى الفور..

 أنا بانتظارِك.

؟. ي
ساجدة.. هل تسمعين�ن

نعم.. تفّضىي يا مريم.

ي لـم أكـن أتصـّور أن هـذا 
ُف لـك يـا سـاجدة أنـ�ن أوالً، أعـ�ت

ي إىل هذه الدردشـة »الواسـعة«. 
البنطالون »الضّيق« سـيقود�ن

ي وفتـَح نوافـذ لعقـىي يُطـّل مـن خاللها  لكّنـه حـواٌر أضـاء قلـ�ب
عـى هـذا العالـم وينظـُر إليـه نظـرًة جديـدًة.

وثانًيا؟.

ي اتخـذُت القـرار.. نعـم.. لقد قـررُت لبَس 
ِك أنـ�ن ّ وثانًيـا، أبـ�ث

ي زيـارًة يوم 
الجلبـاب. هـذا قـراري ولـن أؤّجلـه... إنتظـري م�ن

ي الجديد إن شـاء هللا. غـٍد بجلبـا�ب
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إذا قالوا لي:

لباُسك الفضفاض ال ُيناسب الموضة

قلُت لهم:

لباسكم الضيّق ال يوصُلني إلى الجنّة

حقوق الطبع مسموحة لكّل من يحّب نشر الفضيلة بين الناس

أو مسح الرمز المربع

أو تنزيل الملف من الرابط التالي:
http://bit.ly/2CUXyTH

يمكنك التواصل معنا عبر البريد التالي:
 dardashahewar@gmail.com

PDF أو Word للحصول على نسخة إلكترونية من القصة بصيغة
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