 ‐ 8376ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﺬﻧﺐ ﻓ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺴﺆال

إﻧﻨ أﻛﺒﺮ ﻣﺬﻧﺐ ﻓ اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﻟﺰﻧﺎ ﻓ دﻣ وﻻ أﻋﺮف ﻛﻢ ارﺗﺒﺖ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺣﺘ ﻓ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ "رﻣﻀﺎن" .إﻧﻨ ﻋﻠ ﺷﻔﺎ
ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻓ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻓ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺪﻣﺮ وأﻧﺎ ﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻣﺮة وﻟﻴﺲ
ﻋﻨﺪي أي أﻣﻞ ﻓﻤﺎذا أﻓﻌﻞ ﺣﺘ أﺗﻮب ؟
إذا ﺷﺎء اﻟﻪ ﻓﺴﻮف ﻳﻐﻔﺮ ﻟ أﻓﻌﺎﻟ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ وﻣﺎ ﻫ إﺷﺎرة ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﺘ؟ وﻛﻴﻒ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﺻ؟ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮاً وﻟﻨ
أﻋﻮد ﻟﻠﻤﻌﺎﺻ.
إﻧﻨ أرﻳﺪ أن أﺗﺰوج ﻟﻦ واﻟﺪاي )ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ( ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﻟ ﺑﺬﻟﻚ وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻟﻮﻣﻬﻢ ﻷﻧﻨ ﻳﺠﺐ أن أﻃﻴﻌﻬﻢ ﻟﻦ
ﻓ أﻣﺮﻳﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠ ﻧﻔﺴ.
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻓﺈﻧﻨ أﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺟﻴﺪاً ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠ ﻏﻀﺐ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻷﻧﻪ أﻋﻄﺎﻧ ﻣﺎﻻ ﻷﻗﻊ ﻓ اﻟﻤﻌﺎﺻ ؟ أرﻳﺪ أن أﺗﻮب
وأﻋﻮد إﻟ رﺑ ﻓﻤﺎذا أﻓﻌﻞ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
إنّ اﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ ﻟﻢ ﻳﺤﺮم ﻋﻠ اﻟﻨﺎس إﻻ ﻣﺎﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺮﻛﻪ  ،وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻓﻌﻠﻪ  ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻫﻤﻚ ﺑﺄﻧﻚ ﻻ ﻳﻤﻦ أن ﺗﺘﻮب  ،وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ ؟
وﻟﻦ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺴﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺗﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ  ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺷﻴﺎء ﻓ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺰواج  ،وإذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
ﻓﺤﺎول أن ﺗﺴﻠﻚ ﻣﺎ أرﺷﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻻ وﻫﻮ اﻟﺼﻴﺎم  ،ﻓﺤﺎول أن ﺗﺼﻮم ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺘ ﻳﺴﺘﺤﺐ
ﺻﻴﺎﻣﻬﺎ  ،ﻛﻴﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ واﻟﺨﻤﻴﺲ  ،أو ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ  ،واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﻬﻮﺗﻚ وﻏﺮﻳﺰﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺤﺮام  ،وﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻐﺮاﺋﺰ  ،وﻋﻦ اﻟﺘﻔﻴﺮ ﻓ اﻟﺸﻬﻮات وأﺷﻐﻞ ﺗﻔﻴﺮك ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ  ،واﺣﺮص ﻋﻠ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺤﺒﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻋﺔ .
أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻳﻮﻓّﻖ اﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ  ،وﻗﺪ ﻳﺤﺮم اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺟﺮ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺎﻟﺮزق أﻣﺮ ﺑﻴﺪ اﻟﻪ
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ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ ، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﺒﺘﻠ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎده ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓ اﻟﺮزق أو اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻓﻴﻪ .
وﻋﻼﻣﺔ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﺘﻚ أن ﺗﻘﻠﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ  ،وﺣﻴﻦ ﺗﻔﻮﺗﻚ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓ رﻣﻀﺎن ﻓﺎﺣﺮص ﻋﻠ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓ ﻏﻴﺮه .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ .
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