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يوم جديد ،سطعت فيه الشمس ،وأقبلت العصافير والطيور ِبصوتها
في ٍ
ب ُمتوكل على هللا عز وجل ،وروح جديدة
العذب ،مع سماءٍ صافية ،وقل ٍ
تهدف إلى الجديد.

استيقظت حور من النوم كعادتها ،استقبلت الصباح ِبصدر رحب ثقة في هللا
يوم ُمميز ،ذهبت حور إلى جامعتها ِليومها األول في
عز وجل أنه سيكون ٍ
جامعة القاهرة كلية األلسن ،طالما كان شغفها ُحب اللغات؛ لذا كانت تدعو
هللا عز وجل دو ًما حتى وفقها هللا وأصبحت فيها.
ارتدت زي ُمميز ،هي فتاةً ُملتزمة تحب هللا ورسوله ،ارتدت ِخمارها ِبلون
السماء وجلباب لونه أزرق ،وقررت الذهاب بدون أي مساحيق تجميل؛
ألنها تعلم أن الجمال الحقيقي يَك ُمن في القلب ال في الوجه ،فقط توضأت
ِلتُصبح جاهزة في أي وقت وهي بالخارج للصالة ،ذهبت للجامعة،
وهاتفت صديقتها
ت اآلن؟
حور :أين أن ِ
نور :أنا في الطريق ،في بضع دقائق وسأصل انتظريني وال تَدخلي
المحاضرة بدوني ها
سانتظر ال تتأخري
حور بضحك :حسنًا حسنًاَ ،
ت في الحال
نور :سآ ِ
وانتهت المكالمة وظلت تتنظر صديقتها؛ حتى تأتي ،أتى وقت الصالة
ذهبت حور إلى المسجد
وظل يؤذن المؤذن ،كان صوته وكأنه ٌ
لحن رائع
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زوج صالح)
(حور دائ ًما تدعو هللا أن يرزقها
ٍ
ظلت تستمع له ،ومن روعة جمال صوت المؤذن بكت وهو يقول هللا أكبر
استشعرت المعنى مع جمال الصوت ،وقالت في نَفسها :نعم هللا أكبر من
كل شيء ،أعلم دائ ًما أن هللا سيعطيني ما أتمنى من زوج صالح وذريةً
صالحة ويهديني ويُصلح بالي
ثُم انتهى المؤذن وقامت؛ ِلتُصلي
عندما انتهت من الصالة ،جلست تُفكر ق ً
ليال
أسياتي يو ًما وأُرزق بِحبيب قلبي ويصبح زوجي بِال عصيان؟
نعم أنا أثق بك يارب ،ارزقني ما أحب يارب العالمين أنت تعلم ما أ ُ
كن في
صدري.
ثم خرجت من المسجد
وقابلت صديقتها وذهبو إلى المحاضرة سويًا ،عندما دخلت حور هي
وصديقتها ظل زميل لها ينظر إليها بنظرات ُمرعبة ،ولكن حافظت على
غض البصر ولم تهتم.
----------------------------------بعد انتهاء المحاضرة
ت ما رأيك؟
حور :أظن المحاضرة كانت جميلة جدًا ،أن ِ
نور بِابتسامةً :
ضا
فعال أرى ذلك أي ً
حار ِللغاية
حور :أعتقد أني بحاجةً إلى كو ٍ
ب من العصير ،الجو ٌ
نورً :
ب من العصير سويًا
فعال ،هيا بنا نذهب؛ ألخذ كو ٍ
حور  :هيا بنا
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نور :أهملت حفظ القرآن الكريم هذة الفترةُ ،مقصرةً جدًا تجاه ربي ال أعلم
ماذا أفعل
ضا أريد من يُشجعني
حور :أنا أي ً
ما رأيك نبدأ من الغد بِحفظ آية واحدة كل يوم من كتاب هللا؟
نور بفرح  :موافقة بالطبع
أبيك في ارتداء النقاب؟
حور :ماذا فعلتي البارحة مع ِ
كثيرا معه ولم يوافق
نور بحزن  :ال أعلم ماذا أفعل حقيقةً ،حاولت
ً
طلبك حت ًما ال تخافي
كثيرا وسيُلبي
حور  :أدعي هللا
ِ
ً
نور :أتمنى ذلك.
ي الرحيل اآلن
حور :يلزم عل ّ
نور  :لماذا؟
حور  :الساعة اآلن السابعة مسا ًء الوقت تأخر
معك أنسى الوقت؟ ها أخبريني لماذا؟
نور بِ ُمداعبةً :لماذا وأنا
ِ
معك
حور بضحك :ألنه
ِ
ت أختي الحقيقة
نور بحب :أتمني لو كن ِ
سنصبح الدعم ِل ِكالنا
حور بلطف :أنا
ِ
أعتبرك أختي؛ ألننا ليس لدينا أخوةَ ،
دو ًما ،ال تقولي هكذا مجددًا
نور بحب :حسنًا يا حبيبة القلب.
ثُم رحلت حور إلى المنزل ،وهي في طريقها التقت بالصدفة!

6

 7ألين 6869

رأت حبيبها السابق! نعم الذي لم يهتم بها وتركها بعد أن أوهمها أنه يُحبها
وأنها كل ما يُريد ،عندما رأته تسمرت مكانها ،ولم تستطع التَحرك ،ليس
ألنها تُريد العودة له ،وإنما تذكرت ما مضى ،كيف أنها َعصت هللا فيه
على جه ٍل وهو لم يُوجهها إلى الصواب.
عطه ذنوبًا)
( من يُحب أحدًا ال يُ ِ
حاول التحدث معها ولكنها لم تلتفت ،أخذت القرار بشك ٍل جدي ولن ترجع
فيه أبدًا؛ ألنها تعلم أن هللا عز وجل هو الذي كرمها باإلسالم واإليمان
والبُعد عن المعاصي.
كيف تُعيد ما مضى وهي تعلم أنه لم يكن يُحبها؟ فقط من أجل الحب ،ال
هذا ليس عاد ُل ِلقلبها.
----------------------------------------------في المنزل
األم :حور لماذا تأخرتي اليوم؟
حور عندما وجدت أن هناك ضيوفًا في البيت لم تستطع أن تقص عليها ما
حدث؛ لذا قالت :فقط حدث شيء ما جعلني أتأخر
فَعلمت األم ماذا حدث لها هي منبع أسرارها ،مرآتها التي تُضي ُء حياتها
كيف ال تعلم؟
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ذهب الضيوف ثم نادت األم على حور لتقص عليها ما حدث ،قصت عليها
حور وهي تبكي عند تَذكرها كيف عصت هللا فيه وهو ال يستحق.
ت نقية اآلن ،يعلم كيف تركتي ُكل
ثم قالت لها األم :حور هللا يعلم ،كم أن ِ
هذا فقط ألجله ،هو يعلم ال تقلقي ِبشأن ذلك ،فقط أدعي هللا أن يرزقك
عينك وأنا متاكدةً من أن هللا؛ سيجلب ل ِك ُكل
الزوج الصالح الذي يَقر
ِ
الخير.
حور بإرتياح :حسنًا يا أمي سأفعل ذلك بالتأكيد..
-----------------------------------------صباح اليوم التالي التقت حور ِبصديقتها نور وجلسوا سو ًيا في مسجد
الجامعة لتسميع ما تيسر من كتاب هللا
حور :رائع ،ال أعتقد أنني أشعر بمثل هذه الراحة وأنا أفعل أي شيء أخر.
نور :أشعر وكأن روحي تُرد عندما اقرأ بالتجويد الصحيح ،أسال هللا عز
وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
بعد أن أنهت حور اليوم الجامعي وكانت في طريقها للذهاب إلى المنزل،
التقت بِطف ٍل صغير يبكي ال تعلم لماذا؟
(وكان في ذلك الوقت مؤذن الجامع الذي كانت تُحب صوته بالقرب من
المكان وهي ال تعلم).
بك يا صغيري لماذا
ولكن هي تُريد أن تقدم المساعدة؛ لذا قالت له :ما َ
تَبكي حبيبي؟
ي أن أفعل
قال :ال أجد أمي أو أبي وأنا اآلن جائع وال أعلم ماذا عل ّ
قالت ِبشفقة غير ظاهرة له :تعال معي
أحضرت له حور طعا ًما وتأكدت من أنه أصبح بخير ،وكانت تفكر
أين أذهب به إلى مكانًا آمنًا له؟
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ولحسن الحظ سمعت في نفس الوقت التي تفكر فيه ،فتاتان تتحدثان.
 ماذا حدث بال َميتم؟ كالعادة ،ال أستطع إيجاد أطفال ُكثرتدخلت حور وطلبت من صاحبة الملجأ التحدث معها ،ثم قالت لها :لدي
طف ٌل هنا يحتاج إلى مأوى.
سأخذه معي
فرحت صاحبة الملجأ
ً
كثيرا وقالت لها :بالطبع َ
وأطمئن فؤاد حور وقررت الذهاب ،كان في ذلك الوقت مؤذن الجامع
يطلع على تصرفات حور ويقول في نفسه:
أيعقل أن هناك فتاةً ِبهذا القلب الكبير؟
أعتقد أنني وجدت ما أريد
ذهبت حور إلى المنزل ِلتجد من ينتظرها!
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وجدت حور من ينتظرها في البيت ،هو مؤذن الجامع! ظلت تنظر وتسأل
نفسها
أيعقل أنه هو؟
أجبر هللا قلبي بِهذه السرعة؟
مؤذن الجامع
هو شاب يُدعى يوسف ،يؤذن كل صالةً في جامعة حور ،يُريد زوجةً
تصون قلبه وبيته وتُصبح هي الملجأ
الخطبة ثم قال :أريد أن أطلب يد
تحدث يوسف مع والد حور بخصوص ِ
حور للزواج على سنه هللا ورسوله ،وأعدك أمام هللا أني لن أخذلها ولن
أُخيب ظنها فيني أبدًا
حور تستمع وهي فرحةً وال تصدق ما يحدث..
سأل الوالد حور :أتقبلي يا ابنتي بالزواج من يوسف؟
حور............... :
الوالد مرةً أخرى :أتقبلي بالزواج من يوسف؟
يوسف يعلم ما يحدث مع حور في ذاك الوقت ولكن اكتفى بالصمت.
حور  :نعم أقبل
انتشرت االبتسامات والبهجة عمت المكان ،وأدمعت عين حور َرغما
عنها.
وعك
وانتبه لذلك يوسف وحدث نفسه وقال :ليتني استطيع اآلن أن أحول دم ِ
ت حاللي حاليًا
إلى فرح وسعادة
ولكنك لس ِ
ِ
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ثم تحدث والد حور وطلب منهم أن يجلسا للرؤية الشرعية؛ حتى يُخبر كل
منهم اآلخر ما يريد أن تسير عليه حياتهم الزوجية سويًا .
الخطبة؟
حور :أتعلم ظوابط ِ
يوسف :نعم أعلم ولكن ذكريني بها من فضلك.
( هو يعلم بالطبع ولكن هي للتذكرة)
الخطبة ،أن
حور  :أن ال نلمس بعضنا البعض ُمطلقًا؛ حتى في لبس خاتم ِ
صا معنا ،أن ال تُلطف الكالم بالحب
ال نخرج سو ًيا إلى أي مكان بدون شخ ً
وما شبه وال أُزين صوتي حتى تتنبه له ،كالمنا في شيء محدد وهو
التخطيط ِلما هو آ ٍ
ت
يوسف :ماذا يفعل المرء إذا بداخله مشاعر تجاه حبيبته في ذاك الوقت؟
حور :يلزم عليه العفة
يوسف :أوافق على ضوابط الخطبة كاملةً بدون نقض أي شرط فيها
الخطبة إذن؟
حور بابتسامة :حسنًا متى تُعقد ِ
الجميع يضحكون ِلسهو حور ،حتى قالت لها أختها بِضحك في أذنيها :ماذا
ألم تستطعي االنتظار؟
علمت حور ماذا فعلت وحاولت حل المشكلة ِبتغيير الموضوع.
األب  :حسنًا سنلتقي أخر األسبوع لإلتفاق على شراء الذهب ونحو ذلك
يوسف  :بالطبع ،سأتصل بك أنا
األب :أتمنى أن تكون ِعند حسن ظني ،حور هي كل ما أملك
يوسف :ال تخف سأضع حور في مكانةً ال أضع أحدًا فيها غيرها.
................................
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حور في غرفتها وتبكي ُمتضرعة هلل ثُم تقول :الحمد هلل يارب أنك استجبت
دعوتي ،كنت أعلم أنك كريم ،أأنا أستحق؟
أحمدك يارب أحمدك يارب.
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في صباح اليوم التالي ،تحدث الوالد إلى حور في ترتيب ميعاد؛ ليأتي
يوسف ويتقدم ِلخطبتها بالفعل ويقوموا بشراء الذهب.
األب :ابنتي ما رأيك أأهاتف يوسف اليوم؟
حور بخجل وفرحة :نعم يا أبي هاتف يوسف ،أنا قمت بصالة االستخارة
وأشعر براح ٍة كبيرة.
األب بفرحة :حسنًا سأتحدث معه مسا ًء
ستصبحين عروس جميلة
ثُم أردف :ال أصدق أنني ُكبرت في العمر هكذاَ ،
ً
كامال أسكن فيه معكم أبي.
حور بدموع :أتمنى ولو يصبح البيت بيتًا
-------------------------------------------------الخطبة
شأن ِ
تحدث األب مع يوسف وحدد ميعاد للمقابلة للحديث في ِ
في المقابلة
 أستصون ابنتي؟ نعم ،هي في عيني قبل قلبي أستعطيها حقوقها كاملةً؟ نعم حسنًا ابنتي موافقة وجاهزة ِلشراء ذهب الخطبة.ضا وكيف ال أوافق؟
 يوسف بفرح :وأنا موافق أي ًِ -ل َم؟
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 صليت استخارة وجاءني ُحلم جميل حقًا ما هو؟ً
رجال يلبس ثيابًا بيضاء وقال لي :هي أمآنك وأملك القادم ال تتركها
 أنستصون قلبك.
 ياهلل نعم؛ لذا أنا موافق ولن أتراجع.---------------------- ------------------------يوم شراء الذهب .

يوسف :اختاري ما تشاءين بأي ثمن
حور :ال أحب المجوهرات الباهظة ،سأختار شيئًا رقيقًا .
يوسف :حسنًا كما تُحبين
حور :أحببت هذا
يوسف :رائع حقًا كم سعره ألدفع الثمن؟
حور :ألف جني ًها
يوسف :ماذا؟ ألفًا فقط اختاري شيئًا أغلى من هذا
حور :ال أنا أريد هذا

في انتظار الرجل ِلتجهيز الخاتم ووضعه في علبة ُمزينة ،أذن العصر
ترقبت حور يوسف لتري هل سيذهب ِليصلي أم ال؟
أبيك معي .
يوسف :سأذهب ألصلي وسوف أخذ ِ
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حور بذهول :حسنًا!
ثم تحدثت في نفسها :هذا هو ما يريدهُ قلبي.
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تم شراء الذهب واآلن يقومون بتجهيز لحفلة الخطبة ،تحدثت حور مع
صديقتها نور حتى تُخبرها بِالمجيء
حور :نور ستقام حفلة ِخطبتي غدًا
نور :حقًا! ماهذه الفرحة
قادمةً بالطبع
حور :أُحبك حقًا صديقتي الوحيدة
غيرك
نور :وأنا ال أحب أحدًا
ِ
---------------------------------------------تمت أقامة الحفلة للخطبة ولم تقوم بتشغيل أي نوع من الموسيقي أو
األغاني؛ ألنها تريد حياتها تبدأ كما يرضى هللا ورسوله ،كانت بسيطة
ُمزينة
ارتدت فستانًا ال يشف وال يصف بلون يليق بها ،وهو ارتدى مالبس
بسيطة غير ُمكلفة ولكن ال يوجد أرق منها.

عند لبسها الخاتم أخدته منه ولبسته بنفسها وهو كذلك
بك.
هو في نفسه :يا لحظي ِ
انتهت الحفلة وفرح الجميع وأصبحت مخطوبةً له أمام الجميع.
--------------------------------------------------أثناء تحضير جهاز حور
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ستقومين بشراء باقي المستلزمات؟
األم :متى َ
حور :أعتقد غدًا مر شهرين على الخطبة
ال أريد أن تصبح أطول من  ٦أشهر.
األم :ال تقلقي تبقى القليل.
خيرا إن شاء هللا.
حور :حسنًاً ،

غدًا...
 ما رأيك حور بشاشة تليفزيون بسعر أربعة أالف جني ًها ال يا أمي أنا سأشتري الشاشة بسعر أقل من هذا هدفي هو أرضاء هللاورسوله ليس أرضاء ذاتي ،لن أشاهد إالّ للقرآن واألحاديث أو كرتون
بدون موسيقى للتسلية.
صا.
 حسنًا لنشتري شيئًا رخي ًبعد أن تمت شراء جميع مسلتزمات حور لحياتها الزوجية مع يوسف ،هي
اآلن تُخطط بعد أن مر على الخطبة ستة أشهر

حورِ :برأيك متى نُحدد عقد الزواج؟
يوسف :في أسرع وقت.
حور وهي تخفي فرحتها :ما رأيك باألسبوع القادم إن شاء هللا.
ً
جاهزا.
ضا بيتنا أصبح
يوسف :موافق وأي ً
خيرا إن شاء هللا.
حورً :
---------------------------------------------
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 صديقتي عقد زفافي األسبوع القادملك حقًا
 حقيقي! فرحت ِزفافك.
أراك بفستان
كم أتمنى أن
ِ
ِ
 ربي يديمك في حياتي دو ًما.حبك أم ال ها أخبريني.
 أخبريني اآلن ،أقال لك أ ُ ِت تعلمين ذلك يا مشاكسة.
 حور بخجل :ال ،ألنه ال يحل لي بعد ،وأن ِوضحك سو ًيا وخططت حور فستان لعقد زفافها
َ
-----------------في غرفتها كانت تدعي هللا وتقول :يارب سر األمور كما تريد وكما ت ُحب
وترضى ،أنت تعلم ما يكن في صدري.
أرجو أن تسير األمور كما رتبت لها.
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في عقد زفاف حور
حور في نفسها :يارب العالمين اجعل يومي أفضل أيام حياتي
ت فرحة؟
يوسف :اليوم العقد ،أأن ِ
كثيرا
حور بابتسامة :نعم فرحة
ً
أخبرك بها من قبل
يوسف في نفسه :كم أشتقت أن أخبرك أشياء لم
ِ
----------------------------------------------تم عقد زفاف حور وبعد عقد الزفاف
ت زوجتي يا حور ،حقًا أنا سعيد كم كنت أتمني ذاك
يوسف :أصبح ِ
اليوم
كثيرا وكانت أمنيتي أن أتزوج
حور :أتعلم أنا انتظرت هذا اليوم
ً
ً
رجال مثلك.
يطلبك اآلخرون ال أنتِ.
ت الذي
يوسف بسعادة :أن ِ
ِ
حور بخجل :عشقت صوتك في أذان كل صالة ،وكنت انتظر كل
يوم لسماعه
أخبرك شيئًا
يوسف :أريد أن
ِ
حور :نعم بالطبع اخبرني
فك من
يوسف وقبل جبهتها ثم قال :أن ِ
ت غاليةً حقًا يا حور ،أنا أعر ِ
ثالث سنوات
معك؛ ألني ال أقبل أن أُعلق قلبك بي ثم أخذله
ولم أفكر يو ًما التحدث
ِ
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ً
رجال بمعني الكلمة وانتظرت كل تلك الفترة حتى
أردت أن أكون
بيدك أنتِ.
لك :أُحبك يا من تملكين روحي وشريان قلبي
ِ
ذاك اليوم وأقول ِ
إليك يا حبيبة عمري .
كثيرا وأصابني كاللةً حتى أصل ِ
انتظرت ً
بك
حور ببكاء وفرحة :أنا حقًا محظوظةً َ
ال أعلم ماذا أقول ولكني فرحة جدًا
ولكن لدي بضع أسئلة حتى يطمئن قلبي

حور  :أتخدلني يو ًما؟
يوسف :وكيف الخذالن بفتاةً استطاعت امتالك قلبي ومفتاحه معها؟
حور :أتجعلني يو ًما حزينة؟
وجهك.
يوسف :كيف؟ وأنا أمتلك ابتسامتي من
ِ
حور :ستظل معي؛ حتى نصل إلى الجنة سويًا؟
ت في دنيا زائفة أو في اآلخرة
يوسف :زوجتي أنتِ؛ حتى إن كن ِ
السرمديه
حور :أنا....
يوسف :ماذا؟
حور :أنا ....
أحبك ولم تستطيعي انتظري الوقت
يوسف :إذا اردتي أن تقولي
َ
عيناك تبوح بكل ُمضمر.
المناسب وأخبريني بيها ،تكفي لي
ِ
حور :أعتقد ذلك
--------------------------------------------
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حور في غرفتها
أنا حقًا فرحة ،يوسف حبيب عمري أصبح زوجي!
لك يا حبيبي ،كنت أريد إخباره أنني
متى أستطع البوح بما في قلبي َ
أحبه حقًا من كل قلبي
تلك ألخذي بقوة ِبالحال ِل و ِبطاع ِة هللا بدون معصيته،
أحب محاولته َ
أحببت صوته في األذان والقرآن ،أحببت كل وق ٍ
ت انتظر فيه َمجيئه
ليراني ،أحببت وجهه الطفولي الذي طالما يأثرني كل مرة
عيناه وكم الحب الذي أراه فيهما ،ولم يبوح به
أُحبك يوسف..
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قررا حور ويوسف بتحديد موعد ِلحفلة الزفاف ،ولكن تراجعا ولم يختارا
حفلة باهظة واكتفى ً
كال منهم بمنزل كبير وتكلفة قليلة وزينة رقيقة فقط.

حور :تبقى القليل وننتقل إلى البيت.
يوسف :نعم يا حبيبتي تبقى القليل
بعد أن تم حفل الزفاف ذهبا إلى منزلهما وكانت الفرحة ال تسع قلبيهما.
------------------------------اليوم التالي
حور :صباح الخير يوسف حبيبي قم لإلفطار.
ت على الفور
يوسف :حسنًا سأ ِ
حور :أفيق وتوضأ ِلصالة الضحى وسانتظرك.
فيك رب العالمين يا زوجتي المصون.
يوسف وقبل جبهتها :يبارك ِ
أكال اإلفطار وتحدثا سويًا ثُم جاء موعد حفظ القرآن معه ،خططا لحياتهما
سويًا بشك ٍل ُمرتب
صبا ًحا البيت ال تسمع فيه إال صوت القرآن بصوت الشيخ وديع اليمني،
ومسا ًء تسميع القرآن وتصحيح التالوة
وبينهما ذكر هللا عز وجل
البيت الذي بُنى على طاعة لن يهدمه أحدًا.
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اختر ما يُرضي هللا عز وجل حتى وإن خالف هواك ،ال تعلم أيهما أقرب
فان إ ّال وجه هللا
لك ِلتدخل بها الجنة ،الدنيا ما هي ّإال بضع سنوات وال ُكل ٍ
عز وجل
ادع هللا دو ًما أن يستعملك في طاعته ال في معصيته ،خالف هواك تستقيم
االستقامة على الدين والبُعد عن المعاصي ليس بإختياري أنما هو واجب
عليك تجاه ربك ،حتى وإن كنت ال تستطع البُعد عن حبيبتك أو حبيبك غير
ت وثقتي به
خيرا ما دم ِ
الشرعي ابتعدي عنه؛ ألجل هللا وسيعوضك به ً
وتذكري
خيرا منه".
" من ترك شيئًا هلل عوضه هللا ً
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