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قو أنفسكم وأهليكم نارا
الدكتور محمود رمضان
يرتك ألهله احلبل على الغارب ،ال يعىن بشؤوهنم وال أبخالقهم ،فال يهتم للمنزلقات اليت تتخطف ابنته،
وال للمحرمات اليت يتورط فيه ابنه ،وال يعنيه إن كانت أحواهلم مرضية عند هللا عز وجل أم مل تكن  ..كل
ذلك وهو يقرأ قوله هللا تعاىلَ( :ي أي ها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انرا وقودها الناس واحلجارة.!)..
يشهد الفجر رمبا ،لكنه ال يكرتث إن هنض أهل البيت للصالة أم مل ينهضوا ،شفقة على راحتهم أن
ختدش ،ونومهم أن يفسد! وليس هذا  -وهللا  -من الشفقة يف شيء ،بل هو ما يودي به وهبم إىل املهالك،
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فيما صح عنه( :ما من عبٍد اسرتعاه اَّلل رعية ،ف لم َيطها بنصيحٍة ،إال
مل َيد رائحة اجلنة).
تلبس لباس احلشمة ،وإىل جانبها تسري ابنتها وقد ارتضت هلا لباس العري والساقطات .فإن قيل هلا يف
ذلك ،فإن احلجة اليت ما فتئ عنها اللسان :ما زالت ابنيت صغرية!.
وهبذه احلجة أفسدوا فطرة الصغرية وشوهوا ما تبقى من آاثر احلياء يف قلبها ،وسيتجلى ذلك قريبا عندما
تشب البنت عن الطوق ويبيت األبوان  -لكن بعد فوات األوان  -يستهجنان شرود ابنتهما عن هنج
الصاحلات القاانت! يستغرابن مترد ابنتهما على احلشمة واحلياء! ويدعي كل منهما أنه مل أيل جهدا يف
تربيتها على الوجه الذي يرضي هللا عز وجل.
وإذا تشوهت الفطرة ومسخ احلياء ،لن َيدي نفعا عندئذ سخط األب ،وال صراخ األم ،وال مروءة األخ،
وال نصح اجلدة ،حىت ولو تواطئ أرابب الرتبية واألخالق واملروءة كلهم لن يصلح العطار ما أفسده الدهر.
أال وإن الذي أجرم حبق هذه الفتاة بداية ،هو من هتاون يف حشتمها وصيانتها يوم كانت صغرية.
وصدق القائل :وينشأ انشئ الفتيان  -أو قل الفتيات  -منا  ...على ما كان عوده أبوه.
نعم  ..ال شك أننا يف زمن حتوشنا فيه املغرَيت ،حىت تكاثفت العادَيت ،وابت الفجور معروضا متاحا
بعد أن كان خفيا مستورا ،تتناوش املفاتن األجيال بشىت فئاهتم ،وها هي ذي وسائل اإلفساد سهلة ميسرة
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يف كل بيت  -بل يف جيب كل َيفع وفتاة .وال وازع يردع ،وال التزام مينع ،وال جمتمع ينهض هبم أو يرفع
..
ومع ذلك ما ينبغي أن نيأس ،ال بد من اختاذ األسباب وقرع األبواب ،مث اهلداية على هللا عز وجل.
وأول خطوة حنو اختاذ األسباب أن تكون  -أو تكوين  -قدوة ألهلك أوالدك بناتك ،فتكون  -إمامهم
وأمامهم  -عبدا هلل عز وجل يف سلوكك وأخالقك ،ال أن يكون توجيهك ونصحك بواد وتصرفاتك بواد.
عندما َيدونك قدوة هلم يف احلشمة ،قدوة هلم يف احملافظة على الصالة ،يف التزام األوراد ،يف إماطة
األذى عن الطريق ،يف االبتعاد عن قبيح الكالم ،يف نظافة اجلسد واملكان ،يف اإلحسان إىل اجلريان ..
يسهل عليك بعد ذلك أن تكون رقيبا على تصرفاهتم وانصحا ومربيا .ألن هذه األخالق وأضراهبا إمنا
تكتسب ابلقدوة احلسنة واملمارسة العملية ال بتلقي املعلومات اجملردة.
وبعد اختاذ األسباب التجئ إىل الوهاب؛ أن يهديك ويهديهم ،أن يثبتك ويثبتهم ،أن يصلح حالك
وحاهلم ،فهذا من دأب الصاحلني بعد األنبياء واملرسلني ،كما بني هللا عز وجل ذلك يف معرض حدثه عن
نعوت عباده الذين ميشون على األرض هوان يف سورة الفرقان .واليت منها أهنم( :ي قولون رب نا هب
لنا من أزواجنا وذرَيتنا ق رة أع ٍ
ني واجعلنا للمتقني إماما) ،ومن ذلك قوله تعاىل على لسان سيدان زكرَي قال:
(رب هب ل من لدنك ذرية طيبة إنك َسيع الدعاء).
ألهنم أدركوا أن الولد الصاحل امتداد ألبويه ،وكذلكم البنت الصاحلة ،ويوم القيامة سيكون هذا الولد
وتكون هذه البنت سرتا ألبويها عن النار ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف احلديث املتفق عليه( :إذا
مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،وعلم ينتفع به ،وولد صاحل يدعو له) .وقال أيضا
فيما اتفق عليه الشيخان( :من ول من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن ،كن له سرتا من النار).
فأي طامة أعظم من أن يتسبب األبوان يف ضياع أوالدهم وبناهتم؛ فبدال من أن يكونوا سرتا هلم عن
النارَ ،يعلوهنم حجااب وبعدا هلم عن اجلنة ،فيضيع األبوان بضياع األوالد والبنات.
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