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اصطدام بعد صالة الفجر

عـودة 
إلى اللــه

يذكر اهلل تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل، 
حني ذهب موسى گ إلى ميقات ربه فمكث على 
الطور يناجي ربه ويسأله موسى گ عن أشياء 
كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها. فعمد رجل منهم 
يقال له الس���امري، فأخذ ما كانوا استعاروه من 
احلل���ي، فصاغ منه عجال وألق���ى فيه قبضة من 
التراب، كان أخذها من أثر فرس جبريل، حني رآه 
يوم أغرق اهلل فرعون على يديه. فلما ألقاها فيه 
خار كما يخور العج���ل احلقيقي. وقيل بل كانت 
الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور 
كما تخور البق���رة، فاتخذوه آلهة لهم فيرقصون 
حوله ويفرحون. ويقولون لقد نسي موسى ربه 
أي العجل عندنا، وذهب يسأله وهو هاهنا تعالى 
اهلل عما يقولون علوا كبيرا، وتقدس���ت أسماؤه 
وصفاته. ق���ال اهلل تعالى مبينا بطالن ما ذهبوا 
إليه )أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال ميلك لهم 
ضرا وال نفعا(، وقال )ألم يروا أنه ال يكلمهم وال 
يهديهم سبيال اتخذوه وكانوا ظاملني(، فذكر أن هذا 
احليوان ال يتكل���م وال يرد جوابا، وال ميلك ضرا 
وال نفعا، وال يهدي إلى رشد، اتخذوه وهم ظاملون 
ألنفس���هم، عاملون في أنفسهم بطالن ما هم عليه 
من اجلهل والضالل. وملا رجع موسى گ إليهم، 
ورأى ما هم عليه من عبادة العجل، ومعه األلواح 
املتضمنة التوراة، ألقاها، ويقال انه كس���رها، ثم 
أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم 
هذا القبيح فاعتذروا إليه، مبا ليس بصحيح، قالوا: 
إنهم حترجوا من متلك حلي آل فرعون وهم أهل 
ح���رب، وقد أمرهم اهلل بأخ���ذه وأباحه لهم. ولم 
يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة 
العجل اجلس���د الذي له خ���وار، مع الواحد األحد 
الف���رد الصمد القهار، ثم أقب���ل على أخيه هارون 
گ قائ���ال له هال ملا رأيت م���ا صنعوا اتبعتني 

فأعلمتني مبا فعلوا، فقال: تركتهم وجئتني وأنت 
قد استخلفتني فيهم. وقد كان هارون گ نهاهم 
عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي، وزجرهم عنه 
أمت الزجر، ثم أقبل موسى على السامري وقال له: 
ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت جبريل وهو 
راكب فرسا فقبضت قبضة من أثر فرس جبريل. 
وقد ذكر بعضهم أنه كلما وطئت الفرس بحوافرها 
على موضع اخضر وأعشب، فأخذ من أثر حافرها، 
فلما ألقاه في هذا العجل املصنوع من الذهب كان 
من أمره ما كان، فعمد موسى گ إلى هذا العجل، 
فحرقه بالنار ثم ذراه في البحر، وأمر بني إسرائيل 
فشربوا، فمن كان من عابديه علق على شفاههم من 
ذلك الرماد ما يدل عليه، وقيل بل اصفرت ألوانهم، 
ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لهم )إمنا 
إلهكم اهلل الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما(، 
ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه 
على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه، بتوبته 
عليه، فقال )والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها وآمنوا إن رب���ك من بعدها لغفور رحيم(، 
لك���ن لم يقبل اهلل توبة عابدي العجل إال بالقتل، 
كما قال تعالى )وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب 
عليكم إنه هو التواب الرحيم(، فيقال إنهم أصبحوا 
يوم���ا وقد أخذ من لم يعبد العجل الس���يوف في 
أيديهم، وألق���ى اهلل عليهم ضبابا حتى ال يعرف 
القريب قريبه وال النسيب نسيبه، ثم مالوا على 
عابديه فقتلوه���م وحصدوهم. فيقال: إنهم قتلوا 
في صبيحة واحدة س���بعني ألفا واختار موس���ى 
من قومه بعد ذلك سبعني من علماء بني إسرائيل، 
ذهبوا مع موسى گ ليعتذروا إلى اهلل عز وجل 
عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل. 

وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا، 
فلما ذهبوا معه واقتربوا من اجلبل وعليه الغمام 
وعمود النور س���اطع صعد موس���ى اجلبل ودنا 
موسى فدخل في الغمام، وقال للقوم: ادنوا. وكان 
موسى إذا كلمه اهلل، وقع على جبهته نور ساطع 
ال يس���تطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. ودنا 
القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا س���جودا، 
فسمعوه وهو يكلم موسى، يأمره وينهاه: افعل وال 
تفعل. فلما فرغ اهلل من أمره وانكشف عن موسى 
الغمام أقبل إليهم فقالوا )يا موس���ى لن نؤمن لك 
حتى نرى اهلل جه���رة(، فأخذتهم الرجفة، وهي 
الصاعقة، فماتوا جميعا، فقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه، ويرغب إليه ويقول: ربنا ال تؤاخذنا مبا 
فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا، فإنا براء من 
فعلتهم، ثم ملا جاءهم موسى باأللواح فيها التوراة 
أمرهم بقبولها واألخذ بها بقوة وعزم. فقالوا: انشرها 
علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. 
فق���ال: بل اقبلوها مبا فيها، فراجعوه مرارا، فأمر 
اهلل املالئكة فرفعوا اجلبل على رؤوسهم حتى صار 
كأنه ظلة، أي غمامة، على رؤوسهم. وقيل لهم إن 
لم تقبلوها مبا فيها سقط هذا اجلبل عليكم فقبلوا 
ذلك، وأمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ينظرون 
إلى اجلبل بشق وجوههم، فصارت سنة لليهود إلى 
اليوم، يقولون ال س���جدة أعظم من سجدة رفعت 
عنا العذاب. فلما نشرها أي التوراة لم يبق على 
وج���ه األرض جبل وال ش���جر وال حجر إال اهتز، 
فليس على وجه األرض يهودي صغير وال كبير 
تقرأ عليه التوراة إال اهتز ونفض لها رأس���ه، ثم 
بعد مش���اهدة هذا امليثاق العظيم واألمر اجلسيم 
نكثوا عهودهم ومواثيقهم، فلوال فضل اهلل عليهم، 
بأن تداركهم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب عليكم 

لكانوا من اخلاسرين.

السامري والعجل

روائع القصص

قال اهلل تعالى )ومن الناس من يعجبك قوله 
في احلياة الدنيا ويشهد اهلل على ما في قلبه 
وهو ألد اخلصام، واذا تولى سعى في االرض 
ليفس���د فيها ويهلك احلرث والنس���ل واهلل ال 

يحب الفساد(. 
ومم���ا يذم م���ن االلف���اظ: امل���راء واجلدال 

واخلصومة.
قال االمام حجة االسالم الغزالي رحمه اهلل: 
املراء طعنك في كالم الظهار خلل فيه لغير غرض 
سوى حتقير قائله واظهار مزيتك عليه، وقال: 
واما اجلدال فعبارة عن امر يتعلق باظهار املذاهب 

وتقريرها، قال: واما اخلصومة فلجاج في الكالم 
ليستوفي به مقصودا من مال او غيره، وتارة 
يكون ابتداء، وتارة يكون اعتراضا، واملراء ال 

يكون اعتراضا. هذا كالم الغزالي.
وقال النووي رحمه اهلل: اعلم ان اجلدال قد 
يكون بحق، وقد يكون بباطل، قال اهلل تعالى 
)وال جتادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن(، 
وقال تعالى )وجادلهم بالتي هي احسن(، وقال 
تعالى )ما يجادل في آيات اهلل اال الذين كفروا(، 
قال: »فإن كان اجلدال للوقوف على احلق وتقريره 
كان محم���ودا، وان كان ف���ي مدافعة احلق، او 

كان جداال بغير عل���م كان مذموما، وعلى هذا 
التفصي���ل تنزل النصوص الواردة في اباحته 
وذمه، واملجادلة واجل���دال مبعنى واحد، قال 
بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين وال أنقص 

للمروءة وال أشغل للقلب من اخلصومة.
فإن قلت: البد لالنسان من اخلصومة الستيفاء 
حقوقه، فاجل���واب: ما اجاب به الغزالي رحمه 
اهلل: اعلم ان الذم املتأك���د امنا هو ملن خاصم 
بالباطل وبغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل 
في اخلصومة قبل ان يعرف احلق في اي جانب 

فيخاصم بغير علم.

اجلدل واملراء واللدد

ذنوب كبيرة

الرجال مواقف

الزاهد العابد الفضيل بن عياض
اخلش���ية من اهلل والبكاء يالزمانه، ال يرى إال وعيناه تفيضان من 
الدمع، كلما ذكر اس���م اهلل تعالى عنده ظه���ر عليه اخلوف والوجل، 
وارتعشت كل أعضاء جسده، ترى من يكون هذا الرجل الذي غمر اإلميان 
قلب���ه؟ كان عاصيا فتاب اهلل عليه، وجعله من عباده املؤمنني، حتول 
من قاطع طريق يروع اآلمنني إلى عابد زاهد، وكان س���بب توبته، أنه 
كان يتسلق جدران أحد املنازل بالليل، فسمع صوتا يتلو قوله تعالى: 
)ألم يأن للذين آمنوا أن تخش���ع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل من احلق � 

احلديد: 16( فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن.
فرجع فمر على أرض خربة، فوجد بها قوما، فقال 

بعضهم: نرحل، وقال بعضهم: ننتظر حتى نصبح، 
فإن الفضيل يقطع علينا الطريق، قال )أي: 

الفضيل(: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل 
في املعاصي وقوم من املسلمني هاهنا 

يخافونني وما أرى اهلل ساقني إليهم 
إال ألرتدع )أي إن اهلل قّدر لي أن 
آتي إلى هذا املكان ألتوب وأرجع 
إلي���ه( اللهم إني قد تبت إليك، 
وجعلت توبتي مجاورة البيت 

احلرام.
لقد جع���ل مظاهر توبته 
مجاورت���ه لبيت اهلل حيث 
الرحمة والبركة، يدعو اهلل 
ويس���تغفره، ويندم على ما 

فرط في حقه.
في أرض خراس���ان ولد 

الفضي���ل بن عياض ثم رحل 
إلى الكوفة في العراق، فسمع 

األحاديث النبوية الشريفة والفقه 
من العلماء، أمثال األعمش ويحيى 

بن سعيد األنصاري وجعفر الصادق، 
فأثرت تأثيرا كبيرا في شخصيته، 

حتى أصبح من الزهاد الذين يرون أن 
الدنيا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة، وال 

تستحق أن يتكالب الناس عليها، ويتصارعون 
من أجلها، فهي فاني���ة زائلة، بل األولى أن يعمل 

الناس ألخراهم، فهي الباقية الدائمة بفعل اخلير، وجتنب 
املعاصي، ثم انتقل إلى مكة وأقام بها حتى توفي.

وكان إذا خرج في جنازة مع الناس، يعظهم ويذكرهم باآلخرة، حتى 
إذا وص���ل إلى املقبرة، جلس في حزن ش���ديد، وظل يبكي وال ينقطع 
بكاؤه، س���أله اخلليفة هارون الرش���يد ما صفات املؤمن أيها الزاهد؟ 
فق���ال له الفضيل: صفات املؤمن، صب���ر كثير، ونعيم طويل، وعجلة 

قليلة، وندامة طويلة.
ومر الفضيل ب���ن عياض على جماعة أغني���اء، فوجدهم يلعبون 
ويش���ربون ويلهون، فقال لهم بصوت ع���ال: ان مفتاح اخلير كله هو 
الزهد في الدنيا، وقد سأله أحدهم: وما الزهد في الدنيا؟ فقال: القناعة 

والرضا وهما الغنى احلقيقي، فليس الغنى في كثرة املال والعيال، امنا 
الغنى غنى النفس بالقناعة والرضا في الدنيا، حتى نفوز في اآلخرة، 
ث���م توجه إلى اهلل داعيا: اللهم زهدنا ف���ي الدنيا، فإنه صالح قلوبنا 

وأعمالنا وجميع طلباتنا وجناح حاجتنا.
وحج هارون الرش���يد ذات مرة، فس���أل أحد أصحابه أن يدله على 
رجل يس���أله، فدله على الفضيل، فذهبا إليه، فقابلهما الفضيل وقال 
للرشيد: ان عمر بن عبدالعزيز ملا ولي اخلالفة دعا أناسا من الصاحلني 
فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البالء )يعني احلكم( فأش���يروا 
علّي، فعد عمر اخلالفة بالء، وعددتها أنت وأصحابك 
نعمة، فبكى الرشيد، فقال له صاحب الرشيد: 
ارفق بأمي���ر املؤمنني، فقال الفضيل: تقتله 
أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ )يقصد أن 
عدم نصحه كقتله( فقال له الرشيد: 

زدني يرحمك اهلل.
فأخذ يعظه وينصحه، ثم قال 
له: يا حس���ن الوجه أنت الذي 
يسألك اهلل عن هذا اخللق يوم 
القيامة، فإن استطعت أن تقي 
هذا الوج���ه من النار فافعل، 
وإياك أن تصبح ومتسي وفي 
قلبك غش ألحد من رعيتك، 
فإن النبي ژ قال: »ما من وال 
يلي رعية من املسلمني فيموت 
وهو غاش لهم إال حرم اهلل 
عليه اجلنة« )متفق عليه(، 
فبكى هارون وقال له: أعليك 
دين أقضيه عنك؟ فقال: نعم، 
دين لربي لم يحاسبني عليه، 
والويل لي ان ناقشني، فالويل لي 
ان لم ألهم حجتي، قال: إمنا أعني 

من دين العباد.
قال: ان ربي لم يأمرني بهذا، أمرني 
أن أصدق وعده وأطيع أمره، فقال الرشيد: 
هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو 
بها على عبادة ربك، فقال الفضيل: سبحان اهلل، 
أنا أدلك على طريق النج���اة وأنت تكافئني مبثل هذا، 
س���لمك اهلل ووفقك، ثم صمت فلم يكلمنا، فخرج الرش���يد وصاحبه، 
وكان الفضيل ش���ديد التواضع، يشعر دائما بأنه مقصر في حق اهلل، 

رغم كثرة صالته وعبادته.
ومتضي األيام، ويتقدم الس���ن بالفضيل بن عياض وذات مرة كان 
بعض الناس جلوسا عنده، فقالوا له: كم سنك؟ فقال: بلغت الثمانني 
أوجزتها فماذا أؤمل أو أنتظر علتني الس���نون فأبلينني فدق العظام 
وكل البصر ومرض الفضيل، فسمع يقول: ارحمني بحبي إياك، فليس 
شيء أحب إلّي منك، وأقام الزاهد العابد الفضيل بن عياض مبكة حتى 

توفي عام 187ه� وأطلق عليه هناك »شيخ احلرم املكي«.

غزوات الرسول

غزوة اخلندق )األحزاب( 
غزوة اخلندق »األحزاب«

كانت في حفر اخلندق 
معج����زات فيها من اهلل 
تأييد وعبرة في تصديق 
رسوله وحتقيق نبوته، 
عاي����ن ذلك املس����لمون 
جميعا وهذه املعجزات 
دلي����ل قاطع على نبوته 

ژ ومنها:
يبش����ر  ژ   كان 
املسلمني ويثبتهم ويقول 
لهم: »أبشروا بعون اهلل 
ونصره، إني ألرجو أن 
العتيق،  أطوف بالبيت 
املفتاح، وليهلكن  وآخذ 
كسرى وقيصر، وإذا هلك 
قيصر فال قيصر بعده، 
وإذا هل����ك كس����رى فال 
كسرى بعده، والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في 

سبيل اهلل«.
واشتد على الصحابة 
في حفر اخلندق ُكدية - 
أي قطع صلبة - فشكوا 
ذلك لرسول اهلل ژ  فأخذ 
املع����ول وضرب، فصار 
كثيبا أهيل أو أهيم - أي 
رمال مفتتا ناعما - ومما 
وقع من املعجزات أثناء 
حف����ر اخلن����دق أن ابنة 
لبش����ير بن سعد جاءت 
ألبيه����ا وخالها عبد اهلل 
بن رواح����ة بحفنة من 
التمر ليتغذيا بها فقال 
رسول اهلل ژ  »ال هاتيه، 
فصبه في كفي رسول اهلل 
ژ  فما مأله����ا، ثم أمر 
بث����وب فجعلوا يأكلون 
منه، وجعل يزيد حتى 
صدر أهل اخلندق عنه، 
وانه ليسقط من أطراف 
الثوب، ولقد أصاب أهل 
اخلندق مجاعة، حتى قال 
بع����ض الصحابة: لبثنا 
ثالثة أيام ال نذوق زادا، 
فاس����تأذن جابر بن عبد 
اهلل ÿ رسول اهلل ژ  
إلى بيته  في االنصراف 

فأذن له.
ق����ال جاب����ر  فجئت 
المرأتي وقل����ت لها إني 
رأيت رس����ول اهلل ژ  
خمصا شديدا - اجلائع 
أفعندك شيء؟ قالت:   -
عندي صاع من ش����عير 
وَعَناق - الصغيرة من 
املع����ز - فذبحت  أوالد 
العناق وطحنت الشعير 
وجعلت اللحم في برمة - 
أي القدر - فلما أمسينا 
جئت رس����ول اهلل ژ  
فساررته وقلت له: ُطقيم 
لي، فقم أنت يا رس����ول 
اهلل ورج����ل أو رجالن، 
فشبك ژ  أصابعه في 
أصابعي وقال: كم هو؟ 
ق����ال: كثير  فذكرت له، 
طيب ال تنزلن بومتكم، 
وال تخبزن عجينكم حتى 
اجيء، وصاح ژ  » يا 
أهل اخلندق إن جابر قد 
صنع لكم سؤاال - طعام 
فيه مرق كثير - فحيهال 

بكم.
وسار رسول اهلل ژ  
الناس، قال جابر:  يقدم 
فلقي����ت من احلياء ما ال 
يعلمه إال اهلل، واهلل ناها 
لفضيحة، إنا هلل وإنا إليه 
راجعون أقبل الناس مع 
رسول اهلل ژ  وأمرهم 
بأن ادخلوا عشرة عشرة، 
وجلس رسول اهلل ژ  
فقدم إلي����ه الطعام كله، 
فسمى اهلل تعالى ثم أكل، 
وتوارد الناس، كلما فرغ 
قوم قام����وا وذهبوا إلى 
اخلن����دق، وجاء آخرون 
حتى ج����اء أهل اخلندق 
كلهم وهم ألف، واقسم 
أكلوا حتى  لق����د  جابر: 
ترك����وه وانصرفوا وان 
برمتنا لتغ����ط كما هي، 
وان عجيننا ليخبز كما 

هو.
الشيخ سيد الرفاعي  ٭

إعداد: ليلى الشافعي  ٭

يحكي لنا القصة الواقعية الداعية 
عبداحلميد الباللي فيقول: في فجر 
يوم من أيام الصيف، وقبيل خروجنا 
من املسجد بعد صالة الفجر، سمعنا 
باصطدام سيارة قرب املسجد، هرعنا 
حيث الصوت، فرأى احدنا ش����ابا 
يجري من بعيد هاربا من السيارة، 
ويدخل بني البيوت حتى توارى عن 
االنظار. ذهبنا الى السيارة فوجدناها 
قد اصطدمت بسيارة متوقفة على 
الرصيف، واملفاجأة اننا وجدنا شابا 
ممتلئا قد سقط خلف املقاعد األمامية 

عند مكان األرجل دون حراك.
سارعنا باالتصال بالنجدة، وبعد 
فترة قليلة ج����اءت النجدة ومعها 
سيارة اإلس����عاف، فقاموا بالكشف 
على الش����اب امللقى خل����ف املقاعد 
فوج����دوه قد فارق احلي����اة منذ ما 
يقرب الساعتني، ولم نعرف سر هذا 
اللغز. وبعد نقل اجلثة الى الفحص 
اجلنائي تبني انه قد توفي بجرعة 
زائدة، وبالتحري عرفوا شخصية 

قائد السيارة الفار .
أخبروني باسم الشاب املتوفى، 
واسم الشاب الذي كان يقود السيارة، 
وعرفت ان قائد السيارة هو ابن احد 
اآلباء الذين نتعامل مع ابنه األكبر 
منذ فترة، وهو من خيرة الش����باب 
التائبني، وكان يخبرنا بأن له اثنني 
من اخوانه قد سلكا طريق املخدرات، 
وبس����بب هذه العالقة اتصل والده 
بي يستش����يرني بأمر ولده الفاّر، 
فنصحته بأن يسلم نفسه للمخفر، 
ألنه مطلوب، وس����يقبضون عليه 
عاجال ام آجال، واألولى له ان يسلم 
نفسه، وإذا لم يكن مشتركا في جرمية 
القتل فسوف يطلق سراحه، وبالفعل 
اخذ بالنصيح����ة وأقنع ولده بذلك 

وسلم نفسه للمخفر.

اعتراف:

في املخفر وأمام احملقق تبينت 
خيوط اللغز، لقد كانوا في تلك الليلة 
سويا يتعاطون الهيروين وقد غرس 
الش����اب املتوفى ابرة الهيروين في 
يده، وما لبث ان سقط بينهم مفارقا 

احلياة.
دب الذعر بينهم، ماذا عس����اهم 
يفعلون، او يتصرفون فاتفقوا ان 
يأخذه ذلك الشاب في سيارته، ويلقيه 
في اي مكان بعيد عن مسرح اجلرمية، 
ولكنه وبسبب االرتباك اصطدم بتلك 
السيارة املتوقفة عند احد البيوت، 
مما كشف األمر، وبعد تكشف هذه 
احلقيقة اطلق سراحه بكفالة.. هكذا 
هي حال املدمنني ال اخوة بينهم، وإذا 
ما مات احدهم يلقونه في حاويات 
الزبالة، او خلف محوالت الكهرباء، 
او م����ع بقايا البناء، وفي أحس����ن 
احلاالت يلقون بجثته على أرصفة 
املستشفيات، ثم يلوذون بالفرار، 
صداقتهم وأخوتهم بهذا املخدر، فإذا 

ما غاب انقطعت كل صلة.

لقاء في العشر األواخر:

أحد أنشطة جمعية بشائر اخلير 
الرئيسية، هو استغالل االعتكاف 
الرمضاني في العش����ر األواخر من 
رمضان، وع����ادة ننتقي النوعيات 
املتميزة ملشاركتنا، ولكن ال مينع ان 
يعتكف معنا احيانا بعض التائبني 
ممن لم يت����م اختيارهم، رغبة في 
االس����تفادة، وأحيانا يجلب بعض 
األهال����ي ابناءهم ليلتحقوا بنا بعد 

استشارتنا.
التقيت  الرمضان����ات  وفي أحد 
في العش����ر األواخر بشاب صغير 
اكتش����فنا ان اباه ق����د اتى به إلينا، 
ليكون برنامج االعتكاف معينا له 
على اإلقالع. جلس����ت معه، وبدأنا 
نتجاذب اطراف احلديث، فاكتشفت 
انه ه����و الذي اصطدم بالس����يارة 

املتوقفة.
وكان����ت مفاجأة لي، فس����ألته 
التفاصيل، فأكد لي ما ذهبنا إليه، 
وزاد انه قبل االصطدام كان في حالة 
ادمان شديدة، وكان مرتبكا وخائفا، 
مما جعل����ه ال يتبني الطريق، األمر 

الذي سبب له االصطدام.

ضحية الوالدين:

تبني لي بعد احلديث معه انه احد 
ضحايا االهمال التربوي للوالدين، 
وباألخ����ص الوالد، فق����د كان ابوه 
مدمنا على اخلمر، وكان مهمال البيت 
اهماال كامال وزيادة على ذلك، كان 
اذا جاء بالليل يضرب أمهم امامهم 
بالسوط، وكانوا يعيشون صرخات 
األب املخمور وصرخات اس����تغاثة 
األم املس����كينة حت����ت مخالب ذلك 
الوحش الكاسر، مما جعلهم يهربون 
من هذا الواقع ليستنش����قوا الهواء 
النق����ي البعيد عن ذلك االضطراب، 
مما أوقعهم بني مخالب رفقة السوء 
هو وأخوه األكبر ابتداء من التدخني 

وانتهاء بإبر الهيروين.




