الفصل الثالث عرش
ٍ
مستلق عىل سجادة
جاء دانيال إىل منزل املحرتم إسحق؛ فلقي إلياس هناك ..ثم رأى املحرتم
عىل جانبه األيمن ،وواضع ًا كفه حتت رأسه ومن أمامه التوراة عىل حامل ٍ
وباد عليه الشدة
والكرب ..دانيال مل يكلمه حتى يعرف أن به شدة وكرب؛ ولكن حالة املحرتم حميطة باملكان.
قلب املحرتم مل يعد يتحمله جسده ..وظاهر أن األمور قد ُثقلت عليه ..أو باألصح؛ مل يعد
قلبه قادر ًا عىل مزيد من التحمل والبقاء يف هذه احلياة؛ فهو مشتاق إىل جوار ربه وال مزيد من
التحمل عنده.
ٍ
مستلق ويستحوذ بذراعه عىل قلبه لعله يمنع قلبه من
أدرك املحرتم وجود دانيال ..ولكنه
حماولة اخلروج من صدره ..نظر إليه دانيال ثم أتاه قائ ً
ال واحلزن عىل وجهه:
_ كيف حالك أهيا املحرتم؟
فاعتدل قاعد ًا ومازالت يده يضغط هبا عىل صدره ..ثم قال مبتس ًام وماد ًا يده ُم ّر ِحب ًا:
_ احلمد هلل ..كيف حالك أنت؟ _ثم أخذ يسعل بعض السعال _
فقال دانيال:
_ أومازال قلبك تأتيه تلك األآلم؟
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جتنب دانيال وأخذ ينظر إىل التوراة يقرأ منها ..وأخذ املحرتم يعتدل يف جلسته وحماوالً
ٍ
ٍ
ومسند وجلس مكانه وكأنه س ُيعد شيئ ًا ..الحظه
بأوراق
التجميع ..وبعد ُهنيهة قام وأتى
دانيال؛ فتجنب قليالً؛ إال أنه آخذ يف القراءة مشغوالً هبا .أما املحرتم؛ فقد قال بأن عليه أن يتم
و ُينهي وضع بيانه الذي عليه تسري الروضة التي سعى يف بناءها من أجل اللواطني والشواذ..
بدأ املحرتم يف جتميع كتاباته وإلياس وراءه جالس عىل كريس ..ودانيال يقرأ وجالس عىل
أصابع قدميه ساند ًا يده حتته عىل األرض ونظره يف التوراة ..قال املحرتم:
_ استمعا إىل ما سأقوله !
فانتبه دانيال وإلياس ونظرا إليه ..إال أن دانيال هنض من جلسته هذه لريتاح يف واحدة
أخرى ..فجلس قريب ًا من املحرتم ..والذي ابتدأ قائالً:
_ هذا ما كتبته! وهو ٌ
بيان يسري عليه أحبابنا إخواتنا ممن ُيعانون من الشذوذ واللواط ..وقد
كتبت ذلك؛ لكي يعرف كل واحد من هؤالء األحباب عن أمر لواطه وشذوذه ..فينتبه
ويعي ،فينتهي ندم ًا وحرسة عىل ما هو فيه ..ثم حذر ًا من عاقبته ..ثم تأتيه عزة وأنفة ونزاهة
مع ٍ
ضيق وند ٍم وعدم حتمل عىل ما كان منه ..ثم خروج ًا من سيطرة هذا األمر عليه ..ثم
ابتعاد ًا عنه بعيد ًا جد ًا ..ثم توبة حق ًا وندم ًا ..ثم توبة من اهلل عليه يشعر وحيس هبا ،وتبديل اهلل
سيئاته حسنات عفو ًا منه ورمحة ومغفرة ..ثم رؤيته نفسه وكيف أنه من الرجال األشداء
حق ًا ..فيتمتع متع ًا مجي ً
ال حسن ًا بالنساء اجلميالت ..متاع ًا يطلبوه ويسعى له سعي ًا إىل حني
املتاع األكرب يوم القيامة.
أول يشء كتبته؛ هو مقدمة لتعريف اللواط والشذوذ:
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تعريف اللواط أو الشذوذ أو االنحراف اجلنيس
تذكري تكاد تعدم أحداثه ،بل هو بعث للشعور وليس تذكري؛ فالتذكري ال يرض إذ مل يكن هناك
ٌ
شعور.
ٍ
شعور بأملٍ
وهيجان ليس باملتوقف يف موضع الدبر _ 1هكذا يبدو أنه ليس متوقف أو أنه
ٍ
بإحياء من الشيطان اللعني بالوهن والضعف واإلستصغار،
مشوب هذا الشعور
ذاهب_،
ٌ
ٍ
ٍ
وإحياء من الشيطان اللعني بتفوهات وأفعال النساء إذا ما أخذ
بتكبيل للقوى،
وشعور
أزواجهن يستمتعوا هب َّن فوق ال ُفرش ،وإلباس املخيلة بوضع األحباب يف موض ٍع غري موضع
الرجال ،وإيقاظ آلثار الوطئة القديمة التي حدثت لألحباب.
وكل ذلك يف تركيبة من تركيبات املشاعر واألحاسيس ،كأهنا ال تُقاوم ،كأهنا طبيعة من طبائع
وحتل يف ثوان ،بعدها
َنصب َ ُ
اإلنسان ،فيتم خروج اللواط والشذوذ ،وهذه الرتكيبة اللعينة ت ُ
متام ًا؛ يأيت النفس مايأتيها من حاجة تقىض بعدما جال يف النفس تصورات وأفكار الشذوذ
ٍ
وإلقاء بتفوهات
واالنحراف .وما كان لكل تلكم الدناءة واإلحياءات واألفكار والتصورات
ٍ
ولبس يف املخيلة أن يتم عند األحباب؛ إال عن كره واغتياظ هلم شديد من
النساء وأفعاهلن
الشيطان اللعني.
وقد يأيت النفس لوم عىل ما هي فيه أو ما تشعر به؛ إال أنه يرتآءى حتى التيقن أنه ال سبيل
للخروج ،وال حيلة لإلفالت وال استطاعة ..فيا له من شعور! ومع ذلك لربام وجد لوم باقي؛
ولكن هيهات أن ينجيل ما جيول يف النفس من رغبة يف اللواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ومن املمكن إزالة شعور اهليجان واألمل عن طريق العالج بأدوية.
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يوشك أن يعم هذا اإلذعان والتسليم؛ إال يف حاالت قد يوجد من تتأمل نفسه أنه هكذا ،وعنده
اللوم حتى عىل أعتاب اإلذعان والتسليم ،ولكن ال سبيل وال حيلة ،فأولئك عسى ما نكتبه
ُيذكرهم أنفسهم حق ًا ،و ُي ّبني هلم حقيقة ذاك الشذوذ الذي ال يستطيعون منه خروج ًا ،وأولئك
هم األحباب ..وسيستيقنوا _ إن شآء اهلل_ أن لومهم الذي يلومون والذي تطويه إال عن
قليل تلك الرتكيبة اللعينة ،تركيبة اللواط والشذوذ ،يفرض سيطرته ُمزحي ًا عنهم تلك الغشاوة
والرتكيبة .
وليعلموا وليتبينوا حقيقة األمر الذي يكادوا أن يكونوا فيه؛ مثل الذي يكادوا أن يكونوا
فيه!1
إال أن األحباب وحدهم هم من يرتاءى هلم حبهم للواط والشذوذ ..فالناس من حوهلم عىل
فطرهتم وطبيعتهم ،وقد ُيظن أن الرتاءي من عندهم وحدهم ،فهذا ما يبدو عليه أالمر؛ إال أنه
ليس كذلك! وسوف يعلمون _ إن شاء اهلل_ أن الشيطان اللعني يشاركـهم فـي تكوين ما
يرتاءى هلم وما حيسون به وينفعلون له ويسعون لفعله حيث اإلرضاء هناك.
وإذا صدَّ ق األحباب ما نقوله ونُـبينه هلم؛ فهذا سيعطيهم أم ً
ال فيقين ًا يف أهنم ليسوا كام يرتاءى
هلم عىل خميلتهم من أهنم شواذ بالفطرة ..ولكن كل ما حيدث هلم؛ هو ظهور تركيبة اللواط
تلك فال يستطيعون إفالت ًا منها ،وأينام يتوجهوا بفكرهم ال ُفراق ملا جيدوا ،وإذا حاولوا
توجيه ًا ملخيلتهم غري الذي يرتآءى هلم؛ فشلوا وص ّبت حماوالهتم مجيعها يف تركيبة اللواط
تلك! وهذا دليل عىل أن الشيطان اللعني هو الذي يوسوس حتى يكاد ُيسيطر عىل املخيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقشعر َن منه اجلسد ،ولتقلبت األمعاء و ُأخذ ُيعض عىل األرضاس تشتيت ًا
 .1وذلك من هوله! فاإلنغامز لو ُيطلع عليه؛
َّ
لشدة التقلب واإلقشعرار .
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ولذلك سعينا إىل كتابة هذا البيان ليتم العلم والتيقن من عظم ذلك األمر امللبوس عىل من
ُألبس عليه ،وأنه ملبوس لكراهية وعداوة ُم ِبينتني من الشيطان اللعني ،وأنه ماجيب أن يكون
أمر اللواط ..واجب ُجيِيبوه األحباب عىل أنفسهم ويفرضوه عليها من أعامقهم بعد اقتناعهم
وتيقنهم مما نحاول أن نُبينه هنا .
فإىل األحباب كم أن هذا األمر عظيم! فاتبعونى إىل سبيل اخلروج الذي ال حيتاج إال إىل
تصدقي؛ فاألمر ليس إال تزيني ُيفضح أمره و ُيبان لكم ...فالتصدقوين!
وأن أمركم أهيا األحباب ليس كام تعتقدون؛ فاألمر ليس إال إلباس وتزين وتركيبة لعينة ،وأن
األمر ليس إال مشاركة وإحياء بينكم وبني الشيطان اللعني ،وليس مستقي ًام وواضح ًا لديكم
بأنه مشاركة وإحياء بينكم وبني الشيطان اللعني ،وكل ذلك يتضح بتفصيل وتفنيد كل أمر طرأ
ويطرأ ،وبرد األمر إىل أطرافـه املكونة ،أو برد الرتكيبة إىل أطرافها املكونة والقبض عليها
وسحقها سحق ًا.

كيف خرج اللواط والشذوذ إىل الوجود؟
احلاالت التي تسببت يف خروج اللوط
شهوة ورغبة للواط ليست بالغريبة عند األحباب؛ إال عن لو ٍم يكاد أن ُيعدم يف البعض ،لكن
الغريب أال ُيسعى و ُيطلب ذلك الذي جيدون وحيسون ..ألهنا تركيبة من تركيبات الشعور
واإلحساس.
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احلالة األوىل:
 ولدٌ ضعيف ال حيلة يستطيعها ..تم وكان معه رجل أكرب منه ..وهذا الرجل له شهوة
وال مانع عنده من االعتداء عىل الصغري ،الولد ال يدرى ..معه رجل كبري ،وكالعادة؛
إعجاب من الصغري للكبري ،فضول وطيبة وتسليم من هذا الولد ،ثم ال دراية ما
يفعل ...قضيت الشهوة وتم االعتداء عليه!!
وبعد حني؛ الولد مرة أخرى مع الرجل الكبري ..وهذا الرجل الكبري ليس عنده رادع
دينى أو أخالقي .نشئ الولد الصغري وبدأ الشيطان ُحي ّي لديه ويبعث عليه تلك
األحاسيس واملشاعر و ُيذكره ..الولد ال يستطيع إفالت ًا من وسوسة الشيطان اللعني؛
ألن الذي يراه هو جمرد خميلة _ حتى إن كلمة خميلة كبرية عليه _ وذاكرة تعرض عليه..
الولد ال حيلة وال علم عنده كيف خيرج من هذا التفكري ..ثم تسليم للشيطان
ولألفكار التي تتوارد عىل فكره ،ولربام ساعده عىل التسليم؛ جمتمع ال روادع أو زواجر
فيه.

احلالة الثانية:
َ صب ِّيان منفردين ال أحد معهم ..وهذان الصبيان سمعا ما سمعا ورأ َّيا ما رأ َّيا من
عام سمعا ورأيا ..الشيطان اللعني يوسوس
إباحيات ومشاهد خليعة ،يبدءان يف التكلم َّ
هلام أن افعال كذا ومدَّ ا أيديكام عىل أجساد بعضكام! فتم ما تم من اعتداء كل منهام عل
اآلخر ..ومن تكرار املامرسة؛ فال تعاليم للصب ِّيان وال إفهام هلام وال مراقبة ..الشيطان
يبدأ ُحي ّي ويبعث عليهام تلك األحاسيس واملشاعر ويذكرمها حتى يعتادان عىل اللواط
ويألفانه.
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احلالة الثالثة:
 مراهق يف بيئة من اإلباحية تكاد أن تعم مجيع األرض ..الشيطان يأيت و ُيذكر هذا
املراهق بام رأى وسمع من إباحيات ومشاهد خليعة ..اخللو متوفر واإلباحية متوفرة
أيض ًا ،وال رادع أو زاجر عند هذا املراهق ليحول بينه وبني اإلباحية ..ثم إرساف يف
املشاهدة ..ثم ملل من تلك اإلباحية وشبه عجز جنيس يصيب املراهق نتيجة
اإلرساف ..الفتى املراهق يتذكر استمتاعه بشهوة وال يعرف كيف ُيرجعها نتيجة
اإلرساف ..يزداد تلعق املراهق باإلباحية بحث ًا عن شهوته الضائعة ..ثم يأيت الشيطان
و ُيلبس عليه العجز اجلنيس بامللل بالشهوة الضائعة ..ثم يفتح باب ًا آخر ل ُيجربه الفتى
املراهق ..وهذا الباب؛ هو اللواط والشذوذ .وما إن ُجيرب الفتى املراهق هذا اللواط؛
إال ويكبله الشيطان بسالسل لن يستطيع اإلفالت منها ..ثم تتوغل رجل الفتى أكثر يف
اللواط والشذوذ.

احلالة الرابعة:
 الوحدة أو العيش وحيد ًا ..واملعروف أن الوحدة جتلب عىل النفس اإلنسانية مشاعر
غريبة ليست معتادة .واملعروف أيض ًا أن الوحدة تتسبب يف خروج بعض الصفات
واألفعال السيئة ..غري أن الوحدة يف هذا الزمان الذي انترشت فيه اإلباحية انتشار
اهلواء؛ ينتج عنها رضر وخراب أشد فتك ًا وأكثر لعنة مما كانت تتسببه الوحدة قدي ًام.
وهكذا هي الوحدة! مشاعر غريبة تطرأ عىل النفس بسببها ..وتُصاحب تلك املشاعر
الغريبة تغريات عىل اجلسد ..ومع تلك التغريات متام ًا؛ يبدأ الشيطان اللعني ُيذكر
اإلنسان باإلباحية واملشاهد اخلليعة ..وتبدأ التصورات جتول يف الصدور بفعل كذا
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واإلقدام عليه ..وبإلقاء السمع لوسوسة الشيطان؛ تشتد التغريات عىل اجلسد ..فتُثار
النفس أكثر وتصبح هلا قابلية فعل كل ما خيطر عىل البال ..ألن اجلسد الذى اشتدت
عليه التغريات قد بات يؤيد ويرغب يف كل تصور وإحياء يأيت من ِقبل الشيطان ..بات
يؤيد ويرغب حتى مل يعد هناك إال السوء والسعي لفعله ..فال زواجر أو روادع تُعني
ولو ً
قليال يف كف الشيطان اللعني وكف وسوسته ..ثم ال وجود أص ً
ال لعلم ُيث ّبت
األقدام بأن كل ماجيول يف النفس من سيئات؛ ماهو إال من إحياء شيطان رجيم غاوي
مضل ..شيطان قد رأى ما ينتاب النفس بسبب الوحدة؛ فأخذ يف نصب ِِشكه ل َيخرج
باإلنسان من إنسانيته إىل أرذل الدناءة وأسفل سافلني.1
وكل ما أدى إىل خروج حاالت اإلنحراف ما كان له أن حيدث لوال غيب وجهل وضلل يف
املجتمع عنه ضالل وجهل وقلة علم فتغيب لدى ويل األمر.

ما هو دخل الشيطان يف كون اللواط والشذوذ؟
وأما عن الشيطان اللعني _لعنه اهلل_؛ فكل شغله هو العمل عىل ظهور ذلك اهليجان واألمل؛
ثم تتواىل األمور.
ٌ
شيطان رجيم ُيذكر ..فتنبعث مشاعر وأحاسيس اللواط ..ثم ال قدرة عىل اإلفالت وال حيلة
ما إن َحتل تلك الرتكيبة اللعينة ..والشيطان مازال يوسوس ويوحي من أجل أن تبقى تلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1لذلك قد حذرنا اهلل من الوحدة! والوحدة تكون يف السفر أو يف النوم وحيد ًا ،وتزول الوحدة بوجود ثالثة؛ فبـاثنني
مازالت الوحدة قائمة ،وتستحوذ الشياطني عىل من يف الوحدة حتى تصري نفسه شيطانية إن كان وحيد ًا ،وإن كانا اثنني؛
فام مها إال شيطانني لشدة استحوذ الشياطني عليهام حتى يصريا مثلهم.
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الرتكيبة وتزداد ..ال علم بأنه هو ..كل ما يبدو لألحباب _ممن يعانون انحراف ًا_ أهنم ليسوا
إال كام يرون أنفسهم يف تفكريهم بأهنم لواطني ..ولكن ال هم كذلك وال يشء يكن ..فام هم
إال إخوة رجال ال ينفكوا عن خلع اجلبال إذ أرادوا ..ولكن دعوا عنكم ما جتدون يف أنفسكم
من تلك الرتكيبة اللعينة! فام هي اال من جلب الشيطان وإلباسه_لعنه اهلل_ ،ولتصدقوا ..فإن
األمر عظيم.
وإذا كان من األحباب من ال يؤمن بالشيطان؛ أال يكفيهم كفاية ما هم عليه وما هم فيه..
وأهنم كلام أرادوا اخلروج مما هم فيه وأعدوا له1؛ منعهم يشء يف أنفسهم يستزهلم ،جيعلهم
يفعلون
الزلل بتذكريهم بذاك اهليجان يف موضع الدبر والعورة ..وتذكريهم بام فعلوه من ذنوب وبام
اكتسبوا من سيئات ..وبإلباس الشيطان ملشاعرهم مع ما يوحي ومع ما ُيطرأه هو عىل نفسه
فيقع مطبوع عىل أجسدهم املصابة ..وبإلقاء شعور بالوهن والضعف وترصفات النساء
وأفعاهلن؛ فيجد األحباب يف أنفسهم تربة هلذا اإللباس نتيجة ملا حدث هلم وما اكتسبوا.
وكل ذلك حيسبه األحباب أنه مـن أنفسهم ..إال أن األحباب يف األصل ال مكان وال علم
عندهم حتى حيسبون أو ال حيسبون أنه من أنفسهم أو من غريهم ..ألن كل ما لدهيم أن
الوسوسة ما هي إال تفكري وحمادثة يف النفس وذاكرة ..وحينام ال يرون سوى أنه تفكري
وذاكرة ،وأجساد هكذا ال تعرف شعور ًا وال رؤية غري ما ينبعث منها؛ فعنذئذ ما هلم إال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دع عنك ذهاب لومك واعتيادك عىل األمر حتى أصبح طبيعي ًا لديكم ،إال أنه ليس طبيعي ًا_ وأنتم تعلمون_ ،وكل ما
َّ .1
حدث فقط هو أن تُعود العادة تصبح كأصل ،وارجع قليالً وتذكر لومك الذي كنت تلوم ،فإن كنت ال حتس بشعور
اللوم وذهب عنك؛ فتذكر أنه كانت توجد حالة لوم قبل ذهاهبا عنك.
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التسليم للشيطان ووسوسته ..ويبدؤن يف املشاركة واإلحياء زيادة من عندهم عىل ما يوسوس
به الشيطان؛ فتتوغل أقدامهم أكثر يف اللواط والشذوذ.
فاما الذي ال علم به؛ أن كل ما كان قبل التسيلم للشيطان ووسوسته؛ ما هو إال عمل الشيطان
الرجيم! صدقوين أو ال تصدقوين ..فام ذاك إال كيد الشيطان اللعني لعنه اهلل.

ما هو الشعور الذي يشعر به من ُيعاين من انحراف وشذوذ؟
أي من أحبابنا إىل ما هو عليه ..فسواء أوقع عليه ظلم ومل يكن له
ال هيم كثري ًا كيف وصل ٌّ
سبيل أو حيلة يستطيعها ليتجنب الظلم الواقع عليه ..أو كان ٍ
متاد منه لنفسه عىل جهالة..
ولكن املهم هو أنه تم ألحبابنا أن ُجرحت أنفسهم يف موضع ومكان الدبر والعورة؛ فتكالبت
عليهم األمور والتبست التباس ًا لعين ًا ..والتبس عندهم اآليت:
شعور بأملٍ وهيجان بسبب اجلرح الذي يف موضع الدبر ..مع إحساسهم بحاجتهم يف القرب،
ٌ
وشعور القرب أص ً
ال من فطرة اإلنسان ..ومع أثر االعتداء والوطئة التي حدثت لألحباب يف
موضع الدبر؛ يبتدأ عمل الشيطان _لعنه اهلل_ بإحياءه ووسوسته باحلاجة يف التخلص من هذا
األمل واهليجان ..ومع تذكريه بحاجة اإلنسان يف القرب والوصل ..وإيقاظه أثر الوطئة ،ثم
إحياءه وإلباسه لكل ذلك مجيع ًا.

هكذا تكون وسوسة الشيطان إذا أتى يوسوس لفعل فاحشة اللواط
"هيجان وحاجة يف التخلص منه يف موضع الدبر ..وهناك إحساس بالقرب وحاجة إليه..
وهناك وطئة! إذ ًا يبدو أن التخلص من ذاك األمل هو يف القرب وإجياد أحد الرجال لكي
يمتطى!"
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نفرة يف النفس هلذا التفكري اللعني ..لكن األمل واهليجان باقي ..ال معرفة عند األحباب أنه ما
هو إال جرح يلتأم عام قليل ٍجد ًا ..وال معرفة عند األحباب أيض ًا أن كل ما جيول يف أنفسهم
اآلن؛ ما هو إال من شيطان لعني يوسوس ويوقظ ما حدث هلم و ُيزينه؛ فينفخ وينفث وهيمز
بوسو سته وإحياءه؛ فتسمعه النفس وتتفاعل معه ملا تعرفه من قبل مما حدث معها ..ثم قابليتها
للتعمق يف التفكري؛ فتبدأ تزيد من عندها عىل ما يوسوس به اللعني من التصورات واألفكار؛
فتُثار النفس وتتحمس أكثر وأكثر لـ للواط والشذوذ.
ويوحى اللعني إىل أي أحد منا ما يوحيه ..فيسمعه كل أحد منا ..فيزيد عليه من عنده املزيد
من التصورات واألفكارُ ..فيثار ويتحمس ..فريى الشيطان وحيس بتحمسه وثورته؛
ٍ
وحي متبادل يوحيه
فيتحمس الشيطان و ُيثار هو اآلخر؛ فيوحي مرة أخرى ..وهكذا! يف
بعضهم إىل بعض ينتهي بوقوع الزلل من املعايص والفواحش ..أو اخلذالن بعدما هاجت
النفس وثارت ولكن مل يتم وحيدث أ ّيـ ًا مما جال يف الصدر.
وكل ما يوسوس به الشيطان اللعني ما هو إال السوء والفاحشة والذميم والكذب ..والواجب
أن ُيقطع التفكري و ُينسف إذا ما ُأحس به وال تُرتك النفس هكذا تذهب مع الريح أينام ذهبت!
وهذا هو كل ما يستطيعه الشيطان! فقط إحياء وتذكري ..ثم تزيني ما ُأثري يف النفس من فعل
للفاحشة.
ٍ
غفلة سا ٍع يف قضاء شهواته وقد متادى حق ًا وأرسف
والذي يتخذ ويتويل الشيطان؛ َمن هو يف
صدق ًا ..وأكره نفسه مرة لتفعل السوء دون رغبة منها ..ثم أكرهها مرتني ..وأتم إكرهها
ٍ
سبيل مظلم؛ فاعتادته ..ثم تشعبت من ذلك السبيل املظلم سب ً
ال أشد
ثالث ًا حتى ُوضعت عىل
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إظالم ًا منه ..وهكذا هي نفس اإلنسان ما إن تُتبعها سبي ً
ال إال واتبعته وتولته ..وكلها يف النار
إال سبيل اهلل رصاطه املستقيم.
وكل ما ُذكر؛ ٍ
كاف ألحبابنا ممن ُيعانون انحراف ًا لكي يعوا ويفهموا كيف أهنم ليسوا يف يشء مما
قالوه وأصلوه عن أنفسهم من أهنم لواطني وشواذ بالفطرة ..وليستبني األحباب ويعلموا
كيف هو سلطان الشيطان عليهم؛ غري أنه ما من سلطان له عليهم إال إذا جعلوا له سلطان ًا
عليهم ..وحينها يكونوا ظاملني حق ًا؛ فإن الشيطان عدو لكل إنسان وجد وسيوجد ..فامذا
ينتظر منه؟
وهذا كل ما يف األمر مجيعه يفصل تفصي ً
قر فيام ييل.
ال و ُي ُّ

ماهي املداخل التي يدخل هبا الشيطان عىل األحباب؟
شعور اإلعجاب من املداخل الكربى التي يتخذها الشيطان اللعني لإليقاع يف فاحشة اللواط
أحد أحبابنا يرى أحد األشياء؛ ف ُيعجب هبا ..ولكن هذا اإلعجاب ال يرسي يف جمراه الطبيعي
الذي جيري يف أنفس الناس مجيع ًا؛ ألن اإلعجاب عند األحباب ُحيدث تغيري ًا _ولو طفيف ًا_
عىل اجلسد ..ومعلوم أن عند األحباب جرح هم جمروحوه يف مكان شديد احلساسية عن غريه
يف اجلسم وهو موضع العورة ،ومعلوم لدى اجلميع ملا هو شديد احلساسية؛ فهو يعد من
السوءة ،وفيه جمال لكي يكيد اللعني ويذهب بالناس إىل أدنى الدناءة وأرذهلا وأشدها لعنة
وأوسعها ظل ًام ومهانة.
فلام كان اإلعجاب حيدث تغيري ًا عىل اجلسد؛ كان أول املستقبلني هلذا التغري يف اجلسد_عند
َّ
ٍ
وحينئذ ال يرسي اإلعجاب يف جسد األحباب مرساه
األحباب_ هو مكان العورة والدبر..
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املعروف لدى الناس مجيع ًا! وملعرفة املسار املعروف الذي يسلكه اإلعجاب يف أنفس الناس
مجيع ًا؛ جيب معرفة أوالً كيف يأيت اإلعجاب؟

كيف يأيت شعور اإلعجاب؟
الظاهر املعروف أن شعور اإلعجاب ينتج من خروجٍ عن املألوف املعتاد ..وكيف أنه تم
وحصل وأنه عىل غري العادة ..وأن املتعجب ليس فيه أو عنده ما تعجب له ،وكل ذلك حيدث
تغيري ًا ولو طفيف ًا عىل اجلسد واستقراره ..وهذا هو اإلعجاب.1

املسار الطبيعي لإلعجاب
والواجب املفروض حصوله أن الذي يرسي يف النفس لرؤية ما تعجب له أن يكون:
أ -فإما تقدير ملن قام هبذا العمل وحماولة فعل مثله أو عدم الفعل ..فقط تقدير.
ب -وإما ال مباالة؛ فالنفس أسمى من أن تدخل يف مقارنة فيام هلا وعندها مع ما عند
غريها ،فهي راضية مرضية بام لدهيا وعندها.
جـ _ وإما اثارة وقيام شهوة ملا رأته النفس من ٍ
فتن وإمالة ُمميلة..
 فإما أن يشكم أحدهم نفسه شك ًام و ُيلجمها إجلام ًا ..وأن مثل نفسه ال تُفتن وال ُمتال
ملثل تلكم الدناءة وانحطاط اإلنسان وكرامته الكبرية التي ال كرامة مثلها حتى تُقاس..
وأنه إن مل يكن هناك سبي ً
ال ومرصف ًا حق ًا تُرصف إليه الشهوة و ُت َفض وتسكن؛ فاملامت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ال هيم إن كان إعجاب ًا أو انفعاالً أو غريه مما حيدث تغيري ًا عىل النفس واستقرارها ،وإنام املهم معرفته هو
أن أول املسقبلني هلذا التغري يف جسد األحباب هو موضع العورة.
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ٍ
ٍ
سبيل ..واملامت أيض ًا قبل أن تركن
مرصف أو
قبل اإلنجراف وراء ما دون ذلك من
النفس وتتبع ما يأتيها من تصورات وأفكار بسبب ما رأته من إمالة ُمميلة ،وكل ذلك
حيمي الكريم نفسه منه ومن أن تركن إليه وتنجرف وراء ..وكيف له أن يتوقف ولو
لثوان ملثل كل هذه األفكار والتصورات وال ينسفها نسف ًا حيا ًء من اهلل وتعظي ًام ووقار ًا
له تعاىل فهو الذي يعلم؟ وكيف يرىض ويسمح يف أن يراه العظيم املطلع عىل مثل تلك
احلالة من التفكري والتصورات؟
 وإما أن يرتك للنفس جلامها؛ فتنجرف وتذهب بعيد ًا جد ًا وراء ما يأيت من تصورات
وأفكار من جرآء كل تلك الفتن واإلباحيات اللعينة كليهام.
د _ وإما حب يشء عند أحدهم متنت النفس وأحبت أن متتلك مثله أو تكون
يف مثل مكانه.
هـ _ وإما أن تكون ال مباالة وال اكرتاث؛ فام مثل هذا يستحق االعجاب ال بيشء
ٍ
يسري أو كثري ،وأن النفس أسمى من أن تتوقف وتتعجب وتتمنى يشء
كهذا.
ومن أمثال ما سبق يأيت للنفس ما تعجب له؛ فيأيت عيل اجلسد تغيري ًا يرسي مرساه العادي عند
الناس مجيع ًا ..ولكن عند األحباب؛ فإن األمر ليس كذلك ..فإن هناك كيد شيطان َألبس
عليهم مشاعرهم مجيع ًا.
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الـمستقبِل شبه الوحيد للتغيري الذي تسبب فيه شعور
وملا كان موضع العورة والدبر هو ُ
اإلعجاب؛ كان يف استقباله هيجان يمحو أي شعور أو إحساس آخر يف اجلسد ..ويبقى فقط
هذا اهليجان ..وعندها متام ًا يبدأ الشيطان كيده ..فيتحول أي إعجاب إىل تفكري ذمي ٍم سببه
اهليجان يف موضع الدبر ..ومن ثم تذكري بالقرب والوصل وحاجة يف التخلص من ذلك األمل
واهليجان ..ومن ثم فتحه سبي ً
ال للتخلص من ذلك اهليجان هو بإجياد أحد لكي يمتطي،
وتكون الصورة لدى األحباب كالتايل إذا حدث إعجاب:
حالة شبه مستقرة ونفسية عادية ..ثم رؤية يشء يدعو لإلعجاب ،أو يشء يأيت لرؤيته أو
سامعه تغيري ًا عىل النفس _وال هيم ماهو تصنيفه أو صنفه_ ..فيكون أول املستقبلني هو مكان
الدبر والعورة؛ فيهيج هذا املكان؛ فحاجة للتخلص من هذا اهليجان؛ فإحياءات وتصورات
من الشيطان اللعني بأن التخلص منه هو بذلك السبيل ..ولبئس السبيل هو!

كيف تكون وسوسة الشيطان اللعني يف حالة شعور االعجاب؟
تكون البداية؛ برؤية يشء يدعو لإلعجاب ..ومن ثم تكون الوسوسة مباِشة كالتايل:
" ماهذا؟ إنه هيجان يف الدبر! نعم نعم لقد حدث لك يف ما مىض كذا وكذا من امتطاء
وغريه ..بالفعل لقد كان هناك قرب ووطئة مجيلة وممتعة ،وهكذا سيكون التخلص من هذا
قرب وإجياد أحد لكي يمتطي ..لقد زال باالمتطاء والركوب ..مجيل..
اهليجان أيض ًا ..مجيل! ٌ
أوووه!
ثم بعد حني؛ هيجان مرة أخرى ..إذ ًا أنت رصت واحد ًا من هؤالء الذين عندهم انحراف
وشذوذ ..ال هيم؛ فهذا طبيعي وموجود حتى يف الطبيعة ..وهكذا خلقكم اهلل يا مجيلة! أال
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ترى أن األمر صار عندك كشهوة؟ مجيل ذلك الشعور ورصف اهليجان هبذه الوضعية وتلك
أيتها اجلميلة ..أوووه ..مجيل!" ثم يأخذ الشيطان يوسوس وهيمز بألفاظ النساء ومالحمهن
وتعابريهن وجوههن إذا ما أخذ أزوجهن جيامعهن .وكل ذلك يف حالة من الفكر ذميمة
مظلمة! وكل ذلك يف وحي بني أحد أحبابنا والشيطانُ ..يوحونه فيام بينهم حتى خرج
ماخرج من األفعال والظلامت.

العالج من االنحراف والشذوذ
منع النفس من االنجرار وراء وسوسة الشيطان
األوىل عىل كل ٍ
أحد من األحباب بدالً من إلقاء السمع ملا جيول يف املخيلة من إحياءات
وتصورات الشيطان ثم الزيادة عليها؛ أنه ما وإن هييج موضع ومكان عورتك؛ فيأتيك ما
يأتيك من إحياءات وتصورات؛ كان األوىل بدافع احلياء وأنك من الفحول األشداء ال ُعتاة؛ أن
تنسف ما يأتيك من تلك التصورات واألفكار ..وأن ال تُلقي السمع هلا والهيمك عىل
اإلطالق ما هو هائج فيك سواء أكان يف أعىل جسدك عند فمك أو يف أسفله عند دبرك..
وكان األوىل لك _حينها_ من أجل أن توقف نفسك وتشكمها شك ًام؛ أن تتخيل اآليت:
 مطرقة ُمفزعة عت ّية ُصلبة؛ آتية من السامء إىل األرض ..وهبا من الرسعة والرهبة
والرعب ماهو شديد ..وتتصورها واقعة ومصطدمة بموضع الدبر والعورة اهلائج
عندك ..وعند ذلك ستشعر بتغري تفكريك متام ًا ..فبدالً من البحث عن أحد لكي
يلتصق بك من اخللف؛ سوف تسعى حلامية عورتك من وقوع تلك املطرقة عليها
وهتشيمها ..وكل ذلك يف تفكريك طبع ًا ،وبذلك لن جيد الشيطان طريقة ليدخل هبا
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عليك؛ ألن تفكريك ومشاعرك قد انشغلت بيشء آخر ..والشيطان ال يعرف طريقة
يدخل هبا عىل اإلنسان ليستزله إال من خالل التفكري.
 أو أن تتصور سيف ًا ثقي ً
ال جد ًا! صلب ًا ذو نصلني ُمدببني ..ويا له من سيف غليظ شديد!
ُأطيح هبذا السيف بعنف وقوة غريبة ..ومازال قادم ًا ُمستهدفك ..رهيب مرعب؛
مص أحدهم ..فيشقه من
فيشكمك شك ًام عىل فمك الذي ترغب بأن تستخدمه يف ّ
الصدغ هذا إىل الصدغ ذاك ..فتتكرس أسنانك و ُيقطع لسانك ،وكل ذلك يف رضبة
ُمئلمة ُحتس هبا وبام فعلته مجيع ًا.
 أو أن تتصور خمرطة عظيمة! خمرطة عظيمة تأيت عليك وأنت ُمستلقي داخل تفكريك
عىل تلك الوضعية التي تنتظر فيها االمتطاء؛ فتُقطعك املخرطة والقاطعة قطع ًا.
 أو أن تتصور قذيفة ُقذفت من املدفعية الثقيلة املدمرة! قذيفة تأتيك عىل وضعيتك
تلك التي أنت آخذ يف التفكري فيها بالرغبة من أحدهم بأن يمتطيك وأن يفعل معك
أفع ً
ال أخرى ..فتصيبك تلك القذيفة يف فمك ويف دبرك ؛ فتخلع ما أصابته خلع ًا
وجتعله أشالء ملقاة!
وكل هذا من أجل أن تُوقف نفسك وتشكمها إشكام ًا وتلجمها إجلام ًا عن اإلنجراف وراء
الشيطان اللعني ووسوسته التي ال تستطيع رصف ًا هلا نتيجة لذاك اجلرح اهلائج.
وكل ذلك أيض ًا من أجل أن تدرك أنه ما هو إال شيطان لعني هو من يبعث عليك كل تلك
التصورات.
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وكان األوىل أيض ًا عىل أحبابنا أن ال ُيس ِّلموا أنفسهم للشيطان ووسوسته؛ ألن حتملهم
وقدرهتم تُزيح اجلبال وهتدها هد ًا ..وأهنم ما هم إال رجال من الفرسان األقوياء الطيبني
الباقني يف األرجاء ..وأهنم ليسوا كام يقولون عن أنفسهم وال يشء إطالق ًا؛ فام هم إال رجال
جبارون قد وقع عليهم ظلم وهلم أن ينتقموا من ظامليهم أو أن يعفوا عنهم ويسعون كل ٍ
سعي
يف الوجود من أجل أن ال ُيظلم أحد آخر.
وها هم أحبابنا الذين يعانون انحراف ًا قد عرفوا ما هم فيه ..وما ذاك إال كيدٌ ضعيف من
الشيطان الذي يكرههم بشدة جد ًا و ُيعادهيم عداوة مبني ..ثم غري ذلك؛ ما هو إال كأداة ليعلم
اهلل هبا من يؤمن باألخرة ومن يشك فيها ويظن بأهنا أسطورة من األساطري الكربى الواسعة
االنتشار وكثرة املؤمنني هبا.

بدالً من اإلنصات إىل وسوسة الشيطان؛ يمكنك أن تُعذبه إذا أتى يوسوس لك
عىل األحباب أن ال ُيس ِّلموا أنفسهم إذا أخذ اللعني يستدرجهم ويوسوس هلم! بل يعذبوه
عذاب ًا شديد ًا ..نعم يعذبوه عذاب ًا شديد ًا! أوال يرون أن هلم أن ُيوحوا إليه كام ُيوحي إليهم؟
وأنه ينفعل لوحيهم ويتأثر وهييج ويويل مرصخ ًا وال يستطيع حتم ً
ال مثلام هو يوحي إليهم
فينفعلوا ويتأثروا وهييجوا وربام مل يستطيعوا يف بعض االحيان حتمالً!
وملا كان األمر كذلك؛ كان هلم أن يعذبوه عذاب ًا شديد ًا بإحيائهم إليه أشكال اجلحيم والعذاب
الذي ينتظره يوم القيامة ..وهذا العذاب يعرفه جيد ًا وينتظره ولكنه حياول أن حييد منه ويفر..
ولذلك كان لكل أحد منا أن ُيعذب الشيطان أشد العذاب إذا أتى يوسوس له.
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ومن أمثلة ما قد ُيستخدم لإلحياء للشيطان؛ هو كيف أنه يوم القيامة سيكون يف العذاب األليم
الذي سيبق فيه ال خروج له منه ..فيتصورونه ُيكب كب ًا فوق رأسه اللعني يف العذاب الباقي
املقيم ..فال ذهاب عنه إال ألسوء منه ..ثم هو ُيريد خروج ًا منه من شدة الغم؛ فال جيد لذلك
سبيالً ..وحياول أن يصرب فال جيد للصرب نفع ًا ..وإذا جزع من شدة العذاب األليم وأخذ
يصطرخ فيه؛ فال يفيده اصطراخه شيئ ًا وال هو بمخرجه من العذابُ ..يلقى يف النار يف مكان
ضيق جد ًا؛ فينحرش فيه بني كال اجلانبني املوقدين ويداه مغلولة يف عنقه مربوطة هبا وهو ال
يدع بالويالت!!
يزال حمدوف ًا؛ فيأخذ ُ
وكل ذلك يأخذ األحباب يوحوه للشيطان إذا ما أحسوا أو شعروا به ..يوحوه بكربياء منهم
شديد لذلك اللعني الذليل الصاغر الذي ال يفقه شيئ ًا ..فكل ما يريده هو أن يستزهلم! ما هذا
يا ريب؟ لعني يف األجواء ياريب بليدٌ أخرقُ ..يريد منا أن نفعل السوء والفاحشة!

االعتزال قلي ً
ال عن الناس أوىل لألحباب وأمجع لقلوهبم
وأما عن شعور اهليجان واألمل يف موضع الدبر وأثر االمتطاء السابق؛ فنرى أن االعتزال قلي ً
ال
وأمجع لقلوهبم ..وإن مل يرغب األحباب يف االعتزال؛ فام هم إال قادة خرباء
لألحباب أوىل
ُ
عتاة ..قادة خرباء يقودون جيش ًا من أقوى الرجال وأشدهم بأس ًا واملعروفني بإيامهنم املتني
وشجاعتهم وأخالقهم احلميدة ..ومن ثم يبدأ األحباب يعيشون حياهتم غري ُمبالني البته
إلحياء الشيطان أو ما يأتيهم من هيجان وأمل.
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ومن أحب من األحباب أن يعتزل قليالً؛ فليعتزل وال بأس حتى يعتاد عىل أنه جمرد هيجان
وألـم يأيت ويزول رسيع ًا جد ًا حتى يكاد أن ال ُيالحظه إىل أن يزول هنائي ًا..
وألـم ..هيجان
ٌ
ٌ
ومن ثم حييى غري مكرتث للهيجان أو للشيطان ..ويعود حامد ًا وشاكر ًا اهلل عىل أنه خلقه
وأنجاه مما كان فيه ومل يعذبه يف الدنيا قبل األخرة ،وهداه إىل سبيله وإىل نوره وتاب عليه.
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قصة لوط
عندما جاءته املالئكة وقد متثلوا برش ًا حسان ًا جد ًا أضياف ًا عليه ..عىل لوط ..وقبل أن يأتوه؛
مروا عىل النبي إبراهيم ،والذي اختذه اهللُ خليالً ..فلام رآهم النبي إبراهيم؛ حسبهم رجاالً
غرباء ..ولكنهم ليسوا كأي غرباء ..بل كانوا من شدة مجاهلم وطيبهم؛ أهنم دخلوا عىل النبي
إبراهيم وقالوا له:
_ سالم عليك!
النبي إبراهيم انبهر ملا رآهم ..فقال هلم:
_ سالم أهيا القوم ا ُملكرمون الذين ال أستطيع أن أعرف من هم أو من أين!
وكان من شدة مجال هؤالء األضياف؛ أن النبي إبراهيم بعد أن َّسلم عليهم؛ ذهب عىل الفور
إىل أهله وذبح عج ً
ال ثم شواه عىل حجارة مشتعلة لكي ُيكرم به هؤالء األضياف ..ثم قدمه
إليهم ..ولكن األضياف ال يأكلون ..فلام قدمه إليهم ورآهم ال يأكلون؛ تعجب لفعلهم
وخاف منهم ..فقالوا له:
_ ال ختف ! فإننا مالئكة من عند ربك إىل قوم لوط بالعذاب.
وكانت امرأة إبراهيم تشاهد هذا املوقف؛ فضحكت من زوجها إبراهيم بسبب خوفه منهم
وعدم استطاعته أن ُيميزهم بأهنم مالئكة ...فقال األضياف هلا:
ُبرشك بمولود ِ
ِ
لك.
_ إنا ن
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فأقبلت عليهم وهي صائحة ثم لطمت عىل وجهها ..ومتعجبة جد ًا قالت:
 يا ويلتاه ! وهل تلد املرأة العجوز؟ثم قال هلم اخلليل إبراهيم:
ِ
تبرشون؟
عجوز عقيم! فعىل ماذا
_إنني قد رصت شيخ ًا كبري ًا ..وصارت زوجتي
ٌ
فقالت املالئكة له:
قادر عىل كل يشء! فعليك إذ ًا أن ال تكن ممن قنطوا من رمحة اهلل!
_ أولست تعلم أن اهلل ٌ
فقال إبراهيم هلم:
_ وهل يقنط من رمحة اهلل إال القوم الذين ضلوا؟
وبعد أن اطمأن قلب إبراهيم وهدأ روعه؛ أخذ ُجيادهلم يف قوم لوط وتعذيبهم ..كيف هلم أن
ُيعذبوهم؟ أوليس فيهم من يؤمن باهلل؟ فكيف هلم أن ُيعذبوا إذ ًا من يؤمن باهلل؟!!
فأجابته املالئكة قائلني:
_ما فيهم مؤمنني قط ..غري أهنم ُمعانديني أرصوا عىل فعل فاحشة اللواط ..وقالوا بأن هلم أن
يفعلوا ما يأيت عىل أنفسهم ..وال يشء عندهم اسمه أن يتجنبوا أو أن يكفوا ..فال يشء
يدعوهم إىل أن يكفوا .وإن قال هلم أحد شيئ ًا اعرتض ًا عىل أفعاهلم تلك ،وأخذ ينصحهم
وينذرهم؛ قالوا له بأنه كاذب ..وما من يشء اسمه نصيحة أو إنذار!
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فقال هلم اخلليل إبراهيم:
_ إن لوط ًا معهم يف القرية!
فأجابته املالئكة قائلني:
_ نحن أعلم منك بمن يف تلك القرية ..وسوف ننجيه وأهله إال امرأته؛ فإهنا ستهلك.
ثم قال اهللُ إلبراهيم:
_ يا إبراهيم أعرض عن هذا اجلدال! إهنم آتيهم عذاب غري مردود.

لوط ينهى قومه عن شذوذهم وانحرافهم
وهكذا شآء اهلل بأن ال ُيرد عنهم العذاب ..فقد حذرهم لوط وأنذرهم ..فقال هلم ناصح ًا
ُحمذر ًا:
_ كيف لكم أن تفعلوا هذا؟ إن اهلل تعاىل اليرىض لكم أن تكونوا هكذا ..أال تتقونه
وختشونه؟
ثم أخربهم قائالً:
_ إن اهلل قد جعلني رسوالً منه إليكم ..وإنني مل أنصحكم إال بكل ٍ
خري وكل حسن ..وال
أريد ماالً أو سلطان ًا من نصحي لكم ..بل إن اهلل هو من أرسلني ..وهو الذي سيجزيني عىل
نُصحي وإنذاري لكم.
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وقد أرسل اهلل لوط ًا ليذكر قومه بأهنم رجال ..فقال هلم:
_ كيف لكم أن تأتوا وتشتهوا كل ذكر وتذروا كل أنثى من أزواجكم؟ إنكم نسيتم أنفسكم
وسلمتوها للشيطان ولكل ما يطرأ عليها من دون رد ٍع أو لو ٍم ..سلمتم أنفسكم للشيطان
يدعوكم إىل كل فاحشة وظلم وسوء ..وأصبح كل يشء عندكم مقبول ..وأن كل ما يطرأ عىل
النفس؛ إذا وجدتم له قبوالً؛ فمرحب ًا به.
غني عن كل أحد ..فإنه لو كفر به كل من يف األرض
وقليل من الناس من يعرف أن اهلل تعاىل ٌ
وفعلوا أشد األعامل إجرام ًا ،وانترشت الفاحشة بينهم انتشار اهلواء؛ فليس ذلك ضآر ًا اهلل يف
يشء؛ ألنه هو الغني املتكرب ُيلقيهم مجيع ًا _من كفر به_ يف جهنم مبعدين بعيد ًا جد ًا ..ال خمرج
هلم وال راحة ..إال أن اهلل هو املحسن احلميد الشاكر الذي ُجيزي بأحسن األعامل ويعفو عن
باقيها ويغفره ملن آمن به.

قوم لوط قارنوا بني اإليامن والفاحشة ..فاملت موازينهم نحو الفاحشة
وملا كان اهلل سبحانه هو الغني عن كل أحد ..فاستغنى عن قوم لوط ملا استغنوا ..فق َّلب هلم
أفئدهتم وأبصارهم عندما مل يؤمنوا من أول مرة دعاهم فيها لوط ..فأصابتهم املقارنة
بمصيبتها ..فأخذوا يقارنون ما يدعوهم إليه لوط مع فاحشتهم ..فرجحت موازينهم ِ
اخلربة..
ُ
رصيني عىل الفاحشة يف طغيان ال
فاختاروا الفاحشة عىل ما يدعوهم إليه لوط ..وظلوا ُم ّ
ُيطيقون سامع ًا ملوعظة أو نصح من أحد ..وظلوا عىل ما ابتدعوه من الفاحشة ..وصارت
القرية كلها ما فيها إال لوط وبناته من هم مؤمنني عىل سبيل اهلل املستقيم.
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قوم لوط كانوا يستمتعون بفاحشتهم وال خالف عىل ذلك
وال خالف عىل أن قوم لوط كانوا يستمتعون بفاحشتهم وجيدون هلا لذة ومتعة؛ فهذا هو
طريقهم الذي اختذوه ليفضوا فيه شهوهتم ..شهوهتم التي ال انقضاء وال انفضاض هلا حق ًا..
وكيف هلا انقضاء وانفضاض والشيطان اللعني واقف عىل رأسهم؟ واقف عىل رأسهم ُيشعلها
هلم كلام انطفأت!

الفواحش ال تُنسب إىل اهلل
والذي قلي ً
ال ما ُيعلم؛ أنه ما كان اهلل أن جيعل يف اإلنسان شهوة مستقيمة يرضاها له؛ ثم حيدها
ولكن الناس هم املفسدون الكاذبون ..الكاذبون الذين ُيضلون الناس
له وحيذره منها ..كال!
َّ
ومن ُينسبون الفواحش إىل اهلل يقولون عليه ما ال يعلمون.
ولو اتبع احلق سبحانه أهواء الناس وشهواهتم املريضة وما ابتدعوه؛ لفسدت السموات
واألرض بام فيها ومن فيها ..إال أن اهلل تعاىل هيدي الناس بام أنزله من كتب وبام أرسله من
رسل ليعودوا إىل فطرهتم.
وقوم لوط قد غاب عنهم كل ذلك ومل يعرفوه ..ومل يتوقفوا ويسئلوا رسوهلم حتى يعلموه..
بل كانوا ال ُيطيقون سامعه واعرتاضه عىل أفعاهلم.
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لـام نسوا اهلل
حالة قوم لوط ا
حرضهم الشيطان عىل فعل الفاحشة؛ ففعلوها ..والعجيب أهنم تفننوا وختطوا لباسهم
البرشي ،وعودوا أنفسهم حتى اعتادت ..فابتدعوا فاحشة مل يسبقهم إليها أحد عىل اإلطالق
ممن كان قبلهم ..وهي إتياهنم وقيام شهوهتم للرجال دون النساء.

احلياء قد انقطع من أوصاله قطع ًا عند قوم لوط
وقوم لوط ملا ارتضوا الفاحشة وركنوا إليها؛ بدأوا يسعون ُعميان ًا إىل فعل املزيد من الذميم
والفاحش ..فكانوا يرتبصون السبل فيقطعوهنا ويرسقون سالكوها ويفعلون هبم الفاحشة..
وكانوا يفعلون املنكر جمتمعني يف جمالسهم عىل الطرقات ..وكان يمتطي بعضهم بعض ًا يف
الشوارع ويف جمالسهم وال يستحون ..والنساء كذلك ..وانقطع احلياء من أوصاله قطع ًا..
وصار ما يفعلون عندهم كالفطرة أو أشد وأقوم ..وكانوا يقولون لبعضهم إذا جاء لوط
ينهاهم وينذرهم:
_إن لوط ًا وأهله يتنزهون عن أفعالنا وينهونا عنها!
وقد كان لوط يقول هلم:
_إنني رسول من اهلل لكم ..وعليكم أن تُطيعوين وأن تنتهوا وإال أتاكم عذاب اهلل!
فقالوا له ساخرين منه:
_أنت كاذب يف الضالل ..واألوىل إن كنت صادق ًا أن تأتينا بعذاب اهلل! فام السبيل إال ما
نرى ..وما احليوة إال هكذا.
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فسأل لوط ربه قائالً:
_ ريب نجني وأهيل من أعامهلم الذميمة! فام هؤالء إال مفسدين إفساد ًا يف األرض ،فلتنرصين
عليهم!
فأرسل اهلل املالئكة بالعذاب إىل قوم لوط ..وجاءوا إىل لوط عىل هيئة رجال حسان جد ًا..
وعندما رآهم لوط؛ تضايق كثري ًا ألنه يعلم ما الذي سيفعله قومه ..وقد حدث ما توقعه!

قوم لوط يريدون األضياف لفعل الفاحشة ..وال يعلمون أهنم مالئكة العذاب
ومن شدة إجرام هؤالء القوم ،وأهنم كم هم ُسكارى بال ُمسكر ،وال رؤية عندهم إال
لفاحشتهم يف نومهم وقيامهم ومجيع أفعاهلم؛ أهنم َّملا سمعوا باألضياف عند لوط؛ هرعوا
نحو بيته ..وكادوا أن يقعوا عىل األرض من هلفتهم ..وكادوا أن ينقلبوا فوق بعضهم وحيكوا
بوجههم األرض متلهفني ومستبرشين بأولئك الرجال اجلدد يف كل يشء!
وملا وصل القوم إىل بيت لوط ،وكان األضياف عنده ..قالوا لـ لوط من خلف الباب؛ فهو مل
يفتح هلم:
_أين الرجال الذين دخلوا عندك منذ قليل؟!
فقال هلم لوط يمنعهم:
_ اتقوا اهلل يا قوم ! إن هؤالء أضياف عندي ..فال ختذلوين أمامهم ..فإنني قد استضفتهم!
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وحاولوا القوم أن يأخذوا منه األضياف و ُيراودوه عنهم وهو ُخييل بني األضياف وبينهم..
فأتوه من هنا ومن هناك من أجل أخذهم ..وهو يكلمهم من وراء الباب وهم حياولون أن
يدخلوا عليه .وقالوا له غاضبني عليه أشد الغضب:
وض َّيفت
_ لقد هنيناك يا لوط من أن ت ُّضيف أي أحد ..ثم أنت ها! مل تنته ومل تستمع لنا َ
األضياف ..وها أنت ذا! حتاول جمدد ًا أن متنعنا و ُتضيع علينا تلك الفرصة هي األخرى وهذا
احلامس الذي نحن فيه للقاء!
فقال هلم حياول أن يكفهم بأي يشء يستطيعه وأن يرصف شهوهتم إىل حقها:
_ يا قومي! هؤالء بنايت أمامكم تزوجهم ..هاهن أطهر لكم إن كانتم ُم ِّرصيني إال أن تفضوا
شهواتكم القائمة ..أوليس فيكم رجل رشيد واحد يعقل عىل أي يشء قد هرعتم؟!
فنهروه قائلني:
_ إنك تعلم أن ما بناتك وال غريهن نشتهي ..وإنك لتعلم جيد ًا أننا ما نُريد إال األضياف
الرجال.
فقال لوط هلم مغتاظ ًا ُمبغضهم:
_ لو أن يل ركن شديد آوي إليه أنا وأضيايف فيمنعني منكم! أو أن تكون يل قوة فأشكمكم هبا
السكارى.
شك ًام ..فأنبهكم أهيا ال ُعمي ُ
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األضياف يكشفون عن أنفسهم بأهنم مالئكة العذاب
فقال أحد األضياف لـ لوط وقد فاض به:
_إن اهلل هو ركنك يا لوط! وإنه لركن شديد ..وإننا رسل ربك ..ولن يصل قومك أبد ًا إليك؛
فال ختف.
ثم خرج أحد املالئكة عىل قوم لوط ..فأالح بجناحه عىل أعينهم فطمسها هلم بإذن اهلل..
فرجعوا إىل ديارهم يتحسسوهنا ..ثم قالت املالئكة لـ للوط:
_ إن دابر هؤالء املجرمني مقطوع إذا ما أصبحوا ..والصبح قد أوشك فال يشء بأقرب منه.
وأنت يا لوط! اميض بأهلك يف ظالم الليل ..وإذا سمعتم الرصاخ والعذاب فال ينظر أحد
منكم خلفه ..ولكن اهلل قدر أن امرأتك ستهلك مع قومك.
وما إن جاء ميعاد إهالك القوم بظلمهم؛ فزعوا ..وأحسوا بأس اهلل قادم وعذابه واقع ..فإذا
هم يركضون ..فقال اهلل هلم:
_ال تركضوا ..وارجعوا إىل مساكنكم ..فلعلكم تُسألون!
فأرسل أحد املالئكة ذوي القوة جناحه حتت مساكنهم ..ثم رفعها عالي ًا يف السامء وجعل
أسفل يشء فيها هو ما كان أعالها ..ثم أنزل اهلل واب ً
ال من احلجارة ا ُملتتابعة وكل حجر عليه
اسم من هو واقع عليه ..وصارت مساكن القوم بحر ًا قائ ًام يف فلسطني ..بحر ًا يف فلسطني وهو
البحر امليت ..آية من اهلل لباقي الناس وكيف هو عذابه وإهالكه األقوام بظلمهم ..إن إهالكه
وأخذه أليم شديد!
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اآلية هي ضالل وجنون عند أكثر الناس
ورغم أن مساكن وقرى قوم لوط مازالت مكاهنا؛ إال أن الناس لن يتوقفوا عن ُفحشهم
وظلمهم ..ومع سطوع ذلك البحر وظهور آيته ،وأهنا حتت أيدي الناس؛ إال أن القليل من
الناس من سينتبه لذلك البحر.
وصار األمر أن تلك اآلية متر عىل الناس بال قصد منهم ..من قبيل أن الطريق الذي يعربونه
ُرضب وأقيم باجلوار من هذا البحر ..أو أن األحاديث الكثرية التي مرت عليهم تضمنت
ذكر ًا عنه ..وهذه هي الصلة التي تربطهم بذلك األمر العظيم! فال توقف وال اتعاظ ..بل
عليهم أن يعودوا رسيع ًا جد ًا إىل أعامهلم وحياهتم ..وليتوقف من يقول آية واتعاظ عن هذا
الضالل املبني! وهذا هو ظن األقوام يف آيات اهلل _من أمثال قوم لوط_ طيلة حياهتم إىل ما
قبل أن ُهيلكوا بقليل..
ومن كان أعمى وأصم ظنه أن األمر موت وحياة ،وتعايش وتعامل للناس بني تلك الفرتة من
احليوة إىل املوت ،وال يعرف غري ذلك وال هيمه؛ فإنه سيقوم من موته مفزوع ًا جد ًا ومفتوحة
عيناه متسعة ال يستطيع هلا إغالق ًا ..وكيف ُيغلقها وتلك األهوال بني يديه ومن خلفه؟ وكيف
ُيغلقها وهو منتظر بأن ُيلقي يف جهنم بعيد ًا مبعد ًا جد ًا؟
األمور ليست بذات معنى ..إذ ًا ال تعرتض عندما تُلقى يف اجلحيم! أوليست األمور بذات
معنى؟
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وملا كانت األمور عند العمي والصم ليست بذات معنى؛ أنه عندما يأخذوا للعذاب يف
األخرة؛ أن ال ُيعتقد أهنم يصيبهم العجب والدهشة حلدوثه! فعىل ماذا ستُصيبهم الدهشة أو
العجب؟ فامذا يف األمر ..أوليست عندهم األمور بال معنى؟
وهكذا سيكون األمر يوم القيامة:
إحياء بفزع ..ثم حرش ..ثم إلقاء يف جهنم وعذاب إليم ال ُينتظر له راحة أو توقف قليالً..
وإذا تبادرت إىل أذهاهنم أية تسآءوالت ..فليقولوا انتخاب وتطور للحياة ..انتخاب وتطور
ولكن عىل هذه الشاكلة ..وهكذا ستسري األمور يف اآلخرة:
وغم ال تفريج هلام
وهم ٌ
فقر شديدٌ للنفس ال استغناء هلا بعده ..وحاجة ال ُينتظر هلا قضاءٌ ..
ٌ
وال انتظر لتفريج..
ٍ
والصم ممن كانوا
وهكذا ستكون احليوة! وستكون بال موت ..وال حيق ألي أحد من ال ُعمي ُ
يف هذه احليوة أن ُيبدي عجب ًا أو أن يظهر دهشة! فعىل ماذا إذ ًا س ُيصابوا بالدهشة أو العجب؟
كأن السموات واألرض ستُخلق وألول مرة! ولكن عىل هذه الشاكلة من العذاب.
باملناسبة!
من كان أعمى وأصم يف هذه احليوة؛ فإنه يف اآلخرة لن يفهم ماذا جيري أمامه وحوله يوم
القيامة ..صدق ًا!
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هناك ا
حالن ملن يعرتض عىل فطرة اهلل وسنته
وملا كان الناس قد علموا واستيقنوا أن احلق هو فيام أنزله اهلل يف كتبه وبام أرسل به رسله؛
ولكنهم ال يطيقون ذلك ويعرتضون عليه ؛ كان أمامهم حل من حلني حلل معضلتهم تلك!

 فأما احلل األول!
فهو أن جيتمعوا مجيع ًا مع ًا ..ويقرروا أهنم سيستخدمون قوهتم املخبأة وقدراهتم
العظيمة ويرجعون بالزمان إىل الوراء ..إىل الوراء كثري ًا ..إىل الوراء حيث ال زمان وال
مكان بعد ..إىل الوراء قبل أن خيلق اهلل السموات واألرض ..إىل الوراء حيث س ُيبدون
اعرتاضهم عىل اهلل وعىل فطرته ..عىل فطرته وعىل سنته التي خلق عليها الكون ..وأن
عىل اهلل أن ُيغيري تلك الفطرة إىل ما هيواه الناس من األفعال العظيمة اجلميلة التي
ليست فيها دناءة ورذيلة ..وأنه عليه أن يتبع أهواءهم!
ثم إن الفريق املعرتض قد اجتمع عىل أن يتخذ له زعي ًام ينوب عنهم يف الكالم ..ينوب
عنهم يف الكالم الذي مل ُيعرف بعد ..وحتى ال يتلعثموا ويتخبطوا يف بعضهم من
الرهبة واخلوف من اهلل إذا ما أخذوا ُيكلموه سبحانه؛ فإهنم قد رؤا أن كتابة االعرتاض
أيرس عليهم وأفضل من الكالم ..ولكنهم ال يعرفون ماذا هم كاتبون! فاحلروف
والقلم مل ُيع ِّلم اهلل هبام بعد ..ثم رؤا أنه ال بدا من الكالم! لكن الكالم هو األخر ليس
بيشء بعد .ولكنهم أمجعوا أنه البد من الكالم وال ُيعلم كيف ذلك!
دس وجهه يف
وأسنوا عىل الزعيم _من حرصهم عليه_ أنه إذا أخذ يتكلم مع اهلل؛ َّ
دس وجهه يف الرتاب الذي مل ُخيلق بعد هو األخر حتى ال يرى يشء ف ُيحرق
الرتابَّ ..
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من شدته ..وأنه عليه أن يسدَّ أذنيه جيد ًا جد ًا عىل االطالق حتى إذا ما قال اهلل مل َي ُذب
فزع ًا من قوله تعاىل.
وأما عن باقي الفريق الذي اجتمع لإلعرتاض فإهنم سيحتضنون كلهم مجيع ًا وبشدة
حتى تكاد ختتلط عظامهم ..ثم يغلقوا أعينهم حتى يكادوا يفقئوها وينكسوا رؤسهم
حتى ال يسمعوا ويروا يشء؛ ألهنم لن يستطيعوا حتم ً
ال إذا ما جتىل اهلل إىل املكان
_حيث ال مكان بعد _ الذي اتفقوا عليه بينهم وبينه سبحانه.
ولـام كان هذا احلل سيسصعب عىل املعرتضني الكافريني قليالً؛ كان هناك حل أخري!
َّ

 وأما احلل االخري!
فهو أن يؤمنوا باهلل وكتابه الذي َّنزل ورسوله الذي أرسل ..وحياولوا بكل جهد إعادة
رب السموات
تقويم أنفسهم وإرجاعها إىل فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ..إىل فطرة ِّ
ورب ما بينهام ..إىل فطرة من كرم اإلنسان وفضله تفضي ً
ال ظاهر ًا ..ومن
ورب األرض ِّ
ِّ
شدة ظهوره خفي.

وهذان حالن للمعرتضني! فإن مل يسطيعوا احلل األول ،وتصلبت أعناقهم وجئروا إال الكفر
باحلل األخري ورفضوه؛ فام هم إال يف احليوة الدنيا يقضوهنا ثم يف اجلحيم يقذفون إن مل ُيعذبوا
يف هذه احليوة لظلمهم وفسادهم وإجرامهم.
ـــــ
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استلقى املحرتم مرة أخرى عىل جانبه وقد أهنى وأتم مجع كتاباته بقوله:
_ وهذا بيان لألحباب! وأحسبني قد أمتمته وفندت هلم أمرهم ..ورجع كل أمر من تلك
الرتكيبة اللعينة إىل أطرافه املكونة ..و ُقبض عليها مجيع ًا وسحقت سحق ًا ..واستبان لألحباب
كيف هي سبيل الشيطان اللعني لعنه اهلل.
ثم وقف املحرتم ومعه أوراقه عىل كره منه وإرهاق ظاهر عليه ..لكنه ال ُيبايل لكراهة نفسه أو
إلرهاقه الظاهر ..وعىل حالته تلك؛ رأى يوسف ومل يكن يعلم بوجوده ..فقال له مبتس ًام عىل
الرغم مما هو فيه:
_ أه ً
ال يوسف ..متى جئت؟
فقال يوسف ُمقدر ًا تعامل املحرتم اللطيف ..ولكن ما سمعه من املحرتم غالب عىل األجواء
ومؤثر فيها:
_ شكر ًا عىل ُلطفك أهيا املحرتم ..لقد جئت منذ قليل.
فقال املحرتم:
_ مرحب ًا مرحب ًا .
ثم اعطى األوراق لدانيال وقال له :
_ اطبعها واعطي نسخة آلدم إذا ما ُشفي ..واعلم أن أمر شفاءه هلل وحده كام هي األمور
مجيع ًا ..وإين ال أملك من أمره يشء ..وال أدري ما يفعل اهلل يب وال به.
* * *
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املحرتم حمق يف أنه ال يدري ما يفعل اهلل يف آدم ..ففي املشفى؛ يرى أحد األطباء أن جسد آدم
ساكن عىل غري العادة ..إال أن الدماميل والتقرحات عىل وجهه وعىل أطرافه قد ازداد
حجمهام وقد غطت وجهه مجيع ًا ويديه ..وكأن جلده قد حتول إىل مواضع دماميل مكتظة .وملا
رأى هذا الطبيب تلك احلالة التي عليها آدم؛ هلع وطلب من أحد االطباء ذوي اخلربة أن
ُيعاين تلك احلالة ..فجاءه والحظ أن معدل األكسجني الذي يتنفسه من األنبوبة ال يستقيم
لديه وأنه غري كاف ..فرأى أن يفتح له ُفتحة يف رقبته ..يف قصبته اهلوائيه بعدما انسد أنفه وفمه
ملِا اكتظ فيهام من الدماميل ..وأنه عليه أن ُينقل إىل غرفة أكثر جتهيز ًا ..غري أن هذا الطبيب ذا
اخلربة قد الحظ أمر ًا جديد ًا ..فقد وجد أن الدماميل والتقرحات التي عىل كـَـ ّفـا آدم تزداد
وآخذة يف الرسيان إىل باقي جسده.
يبرتوا كفاه بعد أن أمجعوا عىل
يتصلوا عىل الطبيب حييى لكي خيربوه ..ويسألوه ما القول يف أن ُ
ذلك؛ فأجاهبم قائالً:
_ تعاملوا فقط مع تنفسه! ودعوا كفاه حتى آيت وال تقرباه ٍ
ببرت.
وصل الطبيب حييى إىل غرفة العمليات وقد انتهوا من مده باألكسجني عرب قصبته اهلوائية
فقال هلم:
_ اطلعوين عىل آخر أخباره !
فقالوا أنه كام يرى ..والدماميل آخذة يف الرسيان بكثرة من كفاه إىل باقي جسده ..ثم نظر حييى
إىل أمشاط قدميه فوجدها ككفيه والدماميل آخذة أيض ًا تك ُثر لألعىل يف جسده؛ فقال هلم:
_ البرت ليس بحل! ألن الدماميل تكثر فقط من أطرافه إىل أعىل جسده ..وهي ليست
بجديدة ..أي ليست بجديدة تبدأ من أطرافه وتنترش إىل باقي جسده ..كال! بل هي تنترش
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زيادة عىل ما هو موجود يف اجلسد ..ولو نظرتم إىل أمشاط قدميه وجدتم االنتشار نفسه؛
ألهنام أيض ًا أطراف ..فال فائدة إذ ًا من قطع كفيه أو مجيع أطرافه؛ ألن البذرة موجودة يف مجيع
جسده ،ولكنها تتأخر يف النبت قلي ً
ال يف بعض أماكن جسده.
سأله األطباء قائلني:
_ وما العمل إذ ًا؟!
فأجاهبم قائالً:
_ ما هناك من عمل! وأنا ال أدري ..هل أقول أنه حمظوظ لبقاءه حي ًا مع حالته تلك أم ماذا؟
فأمامكم مصاب باإليدز يا سادة! وفوق ذلك أنه صار تكتالت تتكتل من الدماميل و َمعرض ًا
للتقرحات.
ويف خالل تفقده جلسد آدم؛ الحظ الطبيب حييى شيئا غريب ًا ..فطبيعة الدماميل عىل رجليه
ليست كالتي عىل يديه ..فهي رطبة تلك التي عىل رجليه؛ فأخذ يستنبط ،ثم أرجع االختالف
يف طبيعة الدماميل التي عىل يديه عن التي عىل رجليه؛ إىل أن يداه عاريتان وليست مغطاتني..
وعىل العكس يف رجليه؛ فهام مستورتني شبه معزولتني عن اجلو .فأطلع من معه عىل ما رأى
ثم أخذوا يتشاورون وقت ًا وخلصوا إىل تعريته متام ًا وتعريضه إىل نوع خاص من الضوء ..وأن
الـمنقى ..وكل ذلك ما هو إال حماولة يائسة ..لكنهم
يكون ذلك يف جو من اهلواء البارد ُ
خلصوا بعد تشاورات أخرى إىل فعلها ..فكتب الطبيب حييى طلب ًا لتجهييز ذلك املكان.
وبالفعل تم التجهيز ،ووضع فيه آدم وكان عاري ًا متام ًا ..وياجلسده! فلو اطلع أحد غري معتاد
عىل منظره؛ للزم الفراش يتعايف من رؤيته.
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الغريب يف األمر أن تلك املحاولة أظهرت أن بعض ًا من الدماميل تتيبس وتضمر مع ما يمده
الطبيب حييى من أدوية للجسد ثم بعد ذلك قبوالً ألن تتعايف!!
* * *
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