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  نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية
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  إعداد
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  مقدمةمقدمة
  

 وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آلـه           أمحد اهللا ريب وأثين عليه وأصلي     
  ،.... أما بعد .... وصحبه وسلم 

  ،،،،،،،،،....السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 جديداً ملوضوع من أهم املواضيع وأحرجها أقـدم         يف بداية أوراقي  املتواضعة اليت حتمل امساً       

 هللقراء الكرام اعتذاري الشديد للشفافية يف األسلوب والطرح السيما وأين قد اخترت هلـذ             
 الذي هو رسائل عاجلة لكل أب وأم وأخ وأخت وزوج           )دموع السجينات   ( : املادة عنوان   

 وشاب وفتاة وخاصة الشباب املعاكس ذكوراً وإناثاً وهم يلعبون بالنار واألعراض إن             وزوجة
  .صح التعبري 

 موضوع يف غاية األمهية قلما يطرقه الدعاة واملشايخ الفضالء فكم هـي             دموع السجينات ،  
الكتيبات واألشرطة واملطويات قليلة يف احلديث عن هذا العامل اهول لكن وبعـد دارسـة               

يضة واستبانات وإحصائيات ظهر يل حاجة اتمع للحديث عن ذلك من باب اخلوف             مستف
على أفراده من االحنالل والضياع ال على سبيل التندر بذكر القصص وسـردها يف اـالس                
واملنتديات العامة فمجتمعنا اإلسالمي وهللا احلمد مازال خبري وإن عاش بعضه اخلطأ والزلـل              

واب هي حاالت حمدودة االنتشار وال متثل ظاهرة خياف منها وحق           فمظاهر االحنراف عن الص   
علينا أن نتحدث عنها من باب القضاء على مسببات الضياع والفـساد حـىت ال تـستفحل          

 قـصص الـسجينات   املشكلة وتعظم فنندم وحينئذ ال ينفع الندم وكم هو مجيل أن نطـرح              
دفعنا لذلك إصالح اخللل وتـصحيح  كظاهرة هي مثل الظواهر يف بقية جمتمعات دول العامل ي      

األخطاء لتعود األمور إىل نصاا وقد دفعين جلمع هذه املادة وطرحها يف هذا الكتيب هـذا                
ه فقد اتصل يب رجل عن طريق       يلد املؤسف الذي وقفت على جلّ تفاص      املوقف املبكي واملشه  

 كثرياً فأغلق السماعة    أحد الدعاة وكانت نربة صوته حزينة وحديثه متقطع يبدو عليه االرتباك          
  :مث أعاد االتصال وقد كان متردداً يف احلديث معي فدار بيين وبينه احلوار التايل 

  تأذن يل بعرض مشكليت اآلن ؟؟: قال 



  !!تفضل عزيزي فأنا أمسعك : قلت 
  .واهللا ال أعرف كيف أبدأ فأنا يف وضع حرج جداً : قال 

  .أرجو أن يكون خرياً : قلت له 
  ض رجال األمن على أخيت يف قضية أخالقية اآلن فهل تساعدين ؟؟قب: فقال 

 طلبت منه املقابلة ملعرفيت اجليدة بتلك احلوادث فاتفقنا على حتديد املوعد واملكان وحصل              هنا
أا طلبت زيارة صديقتها يف بيتـها       : ذلك ولعلي ال أطيل عليكم يقول هذا األخ عن أخته           

مدة ساعتني تقريباً حسب طلبها ، تفاجأت باتـصال رجـال   وذهبت ا لثقيت فيها وتركتها  
األمن يطلبون حضوري لقسم الشرطة حاالً فذهبت ومل يكن يف ذهين أن أخيت هناك فأخربين               

  ...بأن أخيت ضبطت يف قضية أخالقية ولباس غري حمتشم 
ـ : هي وصديقتها هنا قلت     : اتق اهللا أخيت عند صديقتها فقال       !  كيف   :قلت للضابط    يت أخ

حلظـه مـن    : لباسها ساتر ال تعرف شيئاً من ذلك وبنفسي أنزلتها يف بيت صديقتها فقال              
فنادى أخيت فلما رأيتها كدت أسقط من شدة ما رأيت وشاهدت ، أكبت أخـيت               !! فضلك  

باكية وبصوت مرتفع ساحمين أخي فقد أخطأت علي صديقيت وأعطتين من مالبـسها وهـي         
يها ألين شريكها يف ما أصاا علماً بأن أيب حذرين مراراً بأن السبب واهللا يف ضياعي هونت عل

  ،... ال أذهب ا لكن هي غلطة وحصلت والعاقل من ال يكرر ذلك بل تكون درساً له 
 فاحتة يل أن أتعرف على السجينات عن قرب لتفاصيل ما حصل بعد ذلك              كانت هذه احلادثة  

نة فقررت أن أكتب عن ذلك وبكل شفافية        يف هذه القصة وغريها من القصص املؤسفة احلزي       
  .تامة وبدون جماملة 
يف ساعة كدر تعبت فيها نفوس وبكت من هوهلا عيون كيـف ال   حلظة أمل  دموع السجينات 

وقد تكالبت عليهن املصائب واآلالم إا مهوم متراكمة ومشاعر حزينـة وآمـال بعيـدة               !! 
  !!كي وال جميب وال سامع فمن هلن يا اهللا وعواطف حمرومة فما أكثر ما تشتكي أحدهن وتب

 هي القلوب احلزينة واألعني الباكية والدموع احلارة واألنفس املفجوعة قد           دموع السجينات 
عال الشحوب وجوههن وفتكت اهلاالت السوداء بأجفان من وحشة املكان وفراق األحباب            

  !!وبنيت يف السجن !! أمي مسجونة  : مقولة إا معاناة



 تقتل احلليم وتذهب بلب العاقل فمن يتحملها ؟؟ وهي البؤس يف أوضح معانيه              وإا كلمات 
  !!كي دمعة صاحبته بكل مرارة وندم والشجن حي

 جدرانٌ حتوي نساًء وفتيات تنسج من حيان احلكايا املوجعـة والقـصص    دموع السجينات 
دة اليت منحت السجينة شكالً قبيحاً ورمسـاً        املبكية وإا فواتري مدفوعة الثمن باسم الثقة الزائ       

خمتلفاً ودماراً هلا جملجالً ، إا رسائل عاجلة لكافة أفراد اتمع من أم مكلومة وأخت مهمومة   
كسرية وزوجة ضعيفة فالدموع وحدها ال تكفي واملوت ألف مرة ال تعادل آهة واحدة خترج               

  ..من جوفها اروح وفؤادها املكلوم 
 جمموعة من القصص الواقعية بشخصياا وأحداثها واياـا املؤسـفة أو            جيناتدموع الس 

وأورثت حسرة إـا    وهي متعة أعقبت ندما     ! السعيدة لكن يف حاالت نادرة جداً كيف ال         
ة لنساء وفتيات ضعن وضاع معهن شرف ومسعـة عـائالن بـسبب             قصص ومآسي حقيق  

لتوجيه فكانت النتيجة االخنراط يف سـلك االحنـراف         السذاجة وقلة اخلربة وانعدام املثالية وا     
والرذيلة إا قصص تدمي القلب والعقل معاً وتعتصر النفس حسرةً وأملاً على هـذه الزهـور                

  ،... النضرة اليت ذبلت يف مستنقع الفساد ووحل اخلطيئة 
  

************************************  



  ملاذا فعلت هذا يا أمي ؟؟ ملاذا فعلت هذا يا أمي ؟؟ 
  

 فتاة نزيلة بدار الرعاية االجتماعية فقد أرسلت يل رسالة حتكي حاهلا وسبب سجنها              قالتها يل 
 سنة أكتب قـصيت     18أنا فتاة أبلغ من العمر      فكان مما كتبت بني طيات رسالتها وصفحاا        

) ملاذا فعلت هذا يا أمي      ( وأسطر حروفها بعتاب ساخن أخرجه األمل وأفاضه القلب اروح          
  !!تفعلي ذلك   السجن وظلماته وكان مبقدورك أن الوأودعتين بدعوتك

  ..ال أطيل عليكم
هلا مع أمها حديث العقوق املشني والعصيان املقيـت     !!هذه الفتاة هلا مع أمها قصة وأي قصة         

فكم كانت هذه الفتاة عاقة ألمها ليس يف تصرفاا فحسب بل حىت يف أقواهلا وحديثها وأا                
  !! وأدخلت عليها األسى والشجن واهللا ميهل وال يهمل يف حاالت كثرية أحزنت أمها

  ..تقول هذه الفتاة عن نفسها يف رسالتها 
تعرفت على صديقة سيئة يف اجلامعة عرفتين بدورها على شاب كانـت مؤهالتـه األناقـة                
والوسامة وأصول اإلتيكيت كما يقال بيننا معاشر الفتيات وأنه رومانـسي اليوجـد مثلـه               

دين بأسلوبه وخفة دمه ولقد كنت أحتدث إليه عن طريق اهلاتف الـساعات   استطاع أن يصطا  
الطويلة وأعلل ذلك لوالدي أمام فاتورة اهلاتف الباهظة بأا صديقيت ولن أعود لتكرار مافعلت 

بذلك وأين  ) أمي( فكان يعاتبين وما أسرع ما يتسامح ويعفو لكن يف حلظة غفلة مين علمت              
رتين وحذرتين بل هددتين بإخبار والدي إن مل أقلع عن ذلك لكين على عالقة برجل غريب فنه

 ومب تفكـر فأعـادت      فأنا أعرفها جيداً  رفضت لعلمي بضعف أمي وأا التستطيع إخبار أيب         
التحذير لكين رفضت وطالبتها بعدم التدخل كثرياً يف شؤوين اخلاصة ويف يوم من األيام اتصل               

ه فأخذته أمي وردت عليه وهو ساكت مل يتحدث ألن يب الشاب على اجلوال وكنت بعيدة عن
الصوت خمتلف فأيقنت أنه هو فردت عليه بكالم جارح وأسلوب قاسي فأخربين هو بـذلك               

  .فصدقته حتت ضغط احلب الزائف والتعلق املزعوم 
أنا أحبه آنذاك وال استطيع اإلبتعاد عنه وبسبب ذلك ذهبت ألمي رافعة صويت عليهـا               نعم  

تطيع البوح به اآلن يف رساليت وأطلب من اهللا السماح والعفو والصفح فبكت أمي بكالم ال أس



 أنـا ..أنا أمك ..بنييت ما بك ؟؟ اتق اهللا ؟؟أنا أمك    : وقالتوجثت على ركبتيها    
لكن ويف حلظة تسلط الشيطان     !!اتركيين وشأين   !! فقلت اتركيين وال عالقة لك يب       ,..أمك

امسعي مين فالتفت إليهـا     :فقالتنهرا ومضيت وتركتها    نادتين أمي بصوت مرتفع ف    , علي  
ونظرا بنظرات غاضبة وقبح اهللا تلك النظرات اليت أرسلتها ألعظم خملوق حيبين وخياف علي              

 اللهم اسألك أن تكفيين(: رفعت يديها أمي وعيناها تذرفان بالدمع وقالت بصوت متقطع
نسيت أن تدعو يل بالستر وعدم الفضيحة ونسيت أمي أن تدعو يل بالصالح واهلداية ) شرها

لقد دعت أمي علي فأصابتين يف مقتل فهذه الدعوة سالح فتاك سريع األثر كيف ال وهـي                 
دعوة الوالدة على بنتها ومن قلب غاضب عليها لتخرج فتخترق احلجب والسحب والسماء             

  !!فتصل إىل اهللا السميع البصري 
ت الصداقة أكثر وحنن ننتظر الفرصة املناسـبة        مع هذا الشاب حىت قوي    )تطورت العالقة ( 

 لكين كنت خائفة من دعوا خوفاً جيعلين يف قلق دائم ممـا             أميللخروج معاً ضاربة بتهديد     

) أمي(أفعله وكان الشيطان يستدرجين بتعلقي ذا الشاب ويف حلظة غفلة من أهلي وخاصة              
وبعد أشهر محلت منه    )الزنا(ظمى  خرجت معه مرات عديدة لتقع املصيبة الكربى اجلرمية الع        

ودعوة أمي ما تزال بـني      , سفاحاً فأخفيته عن أهلي لنتفق سوياً على إجياد حل هلذه الكارثة            
اتفقنا سـاحمنا اهللا  ... عيين ال تفارقين ومنظرها وهي رافعة يديها تدعو علي مشهد ال يتوقف         

لظـالم ورمـال املعـصية      على إجهاضه وقتله وهو من ال ذنب له وال خطيئة وحتت جنح ا            
وصحراء اخلطيئة أُجهض احلمل وأُسقط يف حفرة الذل واالحنطاط لكن اهللا كان لنا باملرصاد              
فهو الذي ميهل وال يهمل فكشف اهللا اجلرمية على يد رجال األمن ليخرج الصباح وتـشرق                

 يف الشمس وتستيقظ األسرة على مصيبة تنوء حبملها اجلبال الراسيات بكيـت كـثرياً وأنـا       
السجن أتذكر دعوة أمي اليت قتلتين فاحلادثة مهولة والنهاية فاجعة بالنسبة يل وألهلي وأقـول               

  : مبرارة وأمل 
     !!بأي وجه أقابل أمي احلنون



  !!وبأي حال أقابل أيب الكرمي
واجلرمية بشعة واملصري السجن !!وهو مطأطئ الرأس مسود الوجه قد ذحبته بغري سكني كيف ال

  ,,,ال حمالة 
  ......تقول هذه الفتاة يف اية رسالتها 

أودعت السجن جزاء سلوكي السبل املمنوعة والطرق الشيطانية لقـد تورطـت بـذلك يف        
عالقات سلبت مين كراميت وعفايف وأهدرت بأقل مثن بل وبدون مقابل إال شـهوة دقـائق                

 أيامها يف السجن    ونشوة عابرة ما أسرع ما انتهت وبقيت اجترع آالمها شهوراً طويلة عشت           
أعد األيام عداً وأجترع لوحدي األسى واألسف وأتنفس اهلم والشجن عشت يف سجن ضاق              

 اليت تزورين من وقـت     أمي يب وضاقت معه أنفاسي فلم يعد مبقدوري أن أحتمل بعدي عن          
  ,,,آلخر وهي تدعو يل لكن بعد فوات األوان 

 فهـي   أميال غىن يل عن     !!فأنا عائدة  وإن زلت يب القدم   !!فأنا تائبة  مهما أخطأت    عفواً
من تزيل مهي وختفف لوعيت فدعوة لكل أم أن ترحم أمثايل من بعض الفتيات اروحات بنار                

  . املعصية املكلومات حبرارة اخلطيئة 
  

  ) ..أحبايب الكرام ( 
  ...وأنا أحكي لكم هذه القصة كأين أعيش معها أحاسيس خمتلفة تالحقها ومن ذلك 

  

  ) مقززإحساس ( 
يوم أن مهش الذئب حلمها وافترس قلبها واحتسى دمعها لتتابع عمليات موت الكثري من فتياتنا 

  . بني أنيام وخمالبهم كلما رأيت القصص املؤسفة 
  

  ) إحساس ممل ( 
يوم أن تقرأ قصة مثل هذه فال تتحدث إال عن نفسها وفقط وال معترب وال متعظ وال متأثر وال     

  . تيات اللوايت تعرفن على شباب وتواعدوا على الزواج باسم احلب قبله تائب فكم هن الف
  



  ) إحساس مؤسف ( 
يوم أن فتحت هذه الفتاة هلذا الشاب قلبها وبوابة أحالمها فمنحته الثقة بال حدود فبكـت                

  . وأبكت قبل دخول عش ومملكة الزواج املنبع الصايف للسحر احلالل 
  

  ) إحساس خميف جداً ( 
اكتشفت الفتاة موت مشاعرها الصادقة وحبها الصايف الشرعي الـذي ال يكـون إال      يوم أن   

باحلالل وفقط اكتشفت وبكل أسف بأا خمطئة بكل ما حتمله الكلمة من إحـساس خميـف           
  لرحيل  احلياة الطيبة خبطيئة ايتها الفشل الذريع كما حصل ،، 

  

  ) إحساس بشع ( 
 وإن كان كاذباً يف كالمه ووعده لكن مل تستطع التراجع           يوم أن وهبته أسرارها فاصطادها ا     

  بعد السقوط ودعوة أمها كانت القنبلة املوقوتة يف ذلك ،،،
  

  )إحساس مزعج ( 
لكل داعية فاضل له جهد مشكور يف توجيه فتياتنا أن ال يصيبه اإلحباط من هذه القـصص                 

ثابرة يف إرسال احللـول املالئمـة       املزعجة املؤسفة بل تكون داعية لبذل املزيد من اجلهد وامل         
  لألخطاء وعالجها بسرية تامة ،،،،

  

  )إحساس مؤمل ( 
يوم أن عاشت شباا حتت نريان العقوق املقيت فعاشت مع أم أحبتها وأعطتها كـل شـيء                 
وخبلت الفتاة بأقل شيء لتعاقب بشاب أعطته هي كل شيء ومل يعطها أي شـيء إال العـار      

  . وفقط والفضيحة تتجرعه لوحدها 
  

  )إحساس قاسي ( 
حينما تذكرت الفتاة صديقتها السيئة الوسيط بينهما فقد كانت قبلها تعيش اهلدوء واالستقرار      
يف ببت أهلها مل خيطر بباهلا أن تصل إىل ذلك  وكان مبقدورها أن تقطع عالقاا معـه مـن                    

   . البداية لكن ما فات ال يعود وها هي حصدت السجن حتت ضغط احلب الزائف



  ) إحساس صادق ( 
يف توبتها وعودا ورجوعها وأسفها على ما حصل من خطأ وزلل وكلي دعاء ورجـاء أن                
مينحها ريب اهلداية والعافية فما حل ا من إمث وخطيئة فرمحة اهللا تشمله والتوبة ندم والتائـب                 

 حمدود خيتمه   من الذنب كمن ال ذنب له واحلياة أنفاس واألنفاس أيام واأليام سنوات والعمر            
  .....  بالتوبة الصادقة 

  
   
    
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

********************************************

  أُمــي ال أقــوى نــاديين   
ــي     ــا أم ــد أي ــين البع أرق
ــي     ــر أم ــا م ــيش هن الع
   ــد ــيت قي ــا أب ــسجن أي ال
ــبلين    ــي ك ــا أم ــيب ي   ذن
  أمــي كــم أهتــف وأنــادي 
  يرتــد الــصوت فــال مــرأى
ــي   ــا أم ــوعي ي ــهل دم   فت
  ــام ــذكر داري أيــ أتــ
  كم كـان الـسعد حياصـرين       

ــي   ــا أم ــين ي ــتلك   ته
  عــربايت ضــلت تقــتلين   
ــي  ــا أم ــت ي ــربيت بات   مق

ردي أيـــامي يـــا أمـــي   
   

ــك ال  ــدعيين .. ال.. حبنان   ت
  والنــار جبــويف تكــويين   
  وأنــا بالغربــة واســيين   
ــيين   ــرأى ع ــه م ــرم ب   اجل
ــضنيين   ــسعر ت ــي ت   وجراح

أيــا عــيين  .. أمــاه .. أمــي 
إال للطيــــف ينــــاديين  
ــراكيين     ــرح ب ــثري اجل وي

إخــواين وســنيين   فيهــا 
  والكــل حبــبٍ يــدنيين   
  وأتيــت بــذنيب رديــين  
ــاييين    ــل أح ــي يف ك   أبك
  تــريين املــوت وتــدنيين   
ــين    ــسمة زوري ــين الب وأري

   



  أمي سجينة فلماذا ؟؟أمي سجينة فلماذا ؟؟
  

الثني سنة هلا ثالثة من األبناء سجنت ثالثة        حدثين أحد الدعاة عن امرأة تبلغ من العمر ستة وث         
 وهذا حبق ما حيز يف النفس ويستخرج الدمعـة مـن            خطيئة دقائق ونزوة عابرة   أشهر بسبب   

 لثالثة من األبناء أكربهم تسعة عشر سنة وهي أرملة لرجـل        )أم  ( وهي  !! حمجرها كيف ال    
عن نفسها ال يرد هلـا      غين ثري قد مات عنها بسبب حادث سيارة وكان آنذاك كما حتكي             

  ،،،.... طلباً مهما كان وأنه بعد وفاته خلف هلم تركة جيدة من املبالغ النقدية والعقارات 
 مضت عليها الشهور واألعوام تقوم على مصاحل أوالدها وتتابع تربيتهم حتـت             )األم  ( هذه  

اف العم املبارك   املسئوليات املضاعفة يشاطرها ولدها الكبري أعمال البيت واألموال حتت إشر         
 كثرية اخلروج من بيتها ملناسبة ودون مناسـبة حـىت            األم لكن ومع تعاقب األعوام أصبحت    

وقعت ضحية رجل اصطادها يف حني غفلة منها فاستطاع أن يقتلها يف عفافهـا وكرامتـها                
 من خالهلا تعرفت عليـه أكثـر        تفاصيل مؤسفة وصفحات موجعة   وخاصة بعد وفاة زوجها     

ودون أن يالحظ أوالدها ذلك فقويت العالقة واالرتباط احملرم فأصبح بشكل           بطرق مشبوهه   
يومي عرب مساعة اهلاتف ورسائل اجلوال الشيطانية باسم حنن كبار ونعرف مصلحة أنفسنا لكن 
مثة طريق أجلى وأنقى من ذلك حتفظ فيه األرملة حق زوجها بعد وفاتـه أن تتـزوج ال أن                   

  : ن صدق الشاعر تسلك دروب اخلطيئة والزلل لك
  بعض اجلراح إذا داويتها اندملت         وبعضها ال تداويه العقاقري

مضت أيام التعارف تسري ا يف حبر الشهوة ونار الفتنة فأخذ الرجل يضغط عليها بـاخلروج                
معه حىت اجنرفت وراء رغباته فقابلته مرات عديدة وكثرت املقابالت ووقعت يف جرمية اخليانة              

  . ال أن اهللا سلمها من الوقوع يف الزنا كما حتكي عن نفسها املقيتة إ
  يا هللا ماذا فعلت هذه األم ؟؟ 

  عساها تقول ألوالدها ؟؟ وما 
  ومب تعلل هذا االحنراف واخللل ؟؟ 



لقد جنت على نفسها بنفسها واخلطب عظيم واملعصية كبرية واحلافظ هو اهللا لقد قتلها الرجل 
وقد !! ا وشرفها وصيانة حق زوجها امليت وأوالدها منه كيف ال           يف أعز ما متلكه من عفافه     

أسرها بكلماته الكاذبة ووعوده املزيفة اليت ال تنتهي إال بالتخدير املعنوي بالـصور اجلنـسية               
 ونالت العقاب حسب النصوص الـشرعية        األم القاتلة والقصص اخلليعة املهلكة وقد سجنت     

مرارته وجترعت غصصه وآالمه لوحدها فقط وإال فما        فيما أقترفت من مقدمات الزنا وذاقت       
  حاهلا ال مسح اهللا لو وقعت يف الزنا ،،،

 وهي ستر العم أخ الزوج على زوجة أخيه بأن جتعل سببا غري هذه اجلرميـة تـربر                وهنا وقفة 
دخوهلا السجن هذه املدة دون اإلفصاح لألبناء بتفاصيل تضر وال تنفع تبكي وال تفرح تفرق               

احلنون ألوالدها؟؟ وما عساهم فاعلون؟؟ وما      األم  ع تفضح وال تستر وإال فماذا تقول        وال جتم 
األسباب احلقيقية اليت دفعت أمهم للسجن ؟؟ وهل أمنا جمرمة تستحق السجن هـذا املـدة                
تساؤالت حائرة مل جتد إجابة شافية يف نفوس أوالدها وكأنه أنني وندم من تبعـات الزيـارة            

م أوالدها هلا وهي نزيلة السجن وكأا تقرأ يف وجوه األبناء اإلستفهامات            األسبوعية اليت يقو  
يف سبب سجن أمهم احلنون لكن ومع هذه األحزان كانت الفرحة تبدو على حميا وجه هذه                
األم التائبة واألرملة العائدة هللا عز وجل وقد سترها وحفظها من تفاصيل تشيب من هوهلـا                

  .  ذلك الرؤوس ويصعب على مثلها حتمل
 كم كانت تعد الساعات والدقائق والثواين انتظاراً ملوعد الزيارة مع قلقهـا             السجينةهذه األم   

املتواصل فضالً عن شغف األبناء برؤية أمهم اليت طاملا رددوا حروفها وهفت قلوم لفقـدها               
غريهم قـد   فعاشوا بال أم حياة مليئة باملصاعب واهلموم واألحزان فبيتهم الواسع أصبح ضيقاً ب            

ذبلت زهرة املرتل ومل يبق من ذكراها سوى عبق رحياا تالشت معاين احملبة يف قلوب أوالدها               
  .. ومل يبق من ابتسامتها سوى الدموع احلارة والسؤال 

  ملاذا سجنت أمنا ؟؟ 
  وما جرميتها ؟؟

  ومىت خترج من السجن ؟؟



حبر من احلب ال ينفد وإن أخطأت ور        لتعود إلينا ويف القريب العاجل ألا أم وحق األم أا           
  .. من العاطفة ال جيف وإن زلت وشالل من احلنان ال ينقطع بسبب اخلطيئة والزلل 

  

          جنيـت قـد أم أنا يـا قـوم  
  كواين حر ذنـيب واجتيـاحي      
  أظلُ أراقب الـساعات حـىت      
  مىت رؤيـاكم تـشفي فـؤادي       
       وشـوق ففي قلـيب لكـم ود  

  دتفإن زرمت أيـا أبنـاِء عـا       
  فأمسح دمعيت كـي ال تروهـا      
  وإنْ قَرب الوداع مددت بـاعي     

إىل أمل اللقـاء مـىت أراكـم         
ــا  ــم ال تقتلوه   وزوروا أمك

   

     إىل السجون فقـد أتيـت أتيت  
      ميـتاجلراح يف قلـيب ت ونار  
ــت ــد هوي ــوت إين ق   أراه امل
      مىت تشفى عيوين مـا ارتويـت  
      مـا سـليت وحتنانٌ وحـب  

  تبيـت  طيور سـعاديت قـريب      
 عــربيت حــىت أبيــت وأدفــن  
        إىل كف الـشقاء هنـا نأيـت  
  ــت ــيب عيي ــوا قل   أال فلترمح
        فجفو األم يـا قـومي مقيـت  

   

  
************************************************



  قتلت أخيتقتلت أخيت
  

 سنة تعيش مع أهلها برغد وعيش ومال وفري كانـت كـل             18 فتاة مراهقة العمر     )حنان  ( 
مانيها تكون معلمة أو طبيبة يشار هلا بالبنان وتتحدث عنها القريبة والـصديقة يف              أحالمها وأ 

االس واملنتديات تعرفت يف بداية جامعتها على زميلة سيئة أكسبتها اخللق السيء والتعامـل              
القبيح مع أهلها فقد بدأت العالقة مع زميلتها باملكاملات املطولة عرب اهلاتف وجهازها النقال مث 

ا لبثت أن تطورت إىل زيارات مشبوهة حتت مسمى احلفالت والصديقات ملناسـبة ودون              م
 بشكل واضح ملن كان حوهلا وخاصة أختها        )حنان  ( لـ  تدىن املستوى الدراسي    !! مناسبة  

  : ....الكربى تقول هذه الفتاة 
السهر يف حلظة من اللحظات القاتلة زارتين صديقيت وكنت متعبة بسبب صداع برأسي من              ( 

حنان نصف ساعة وستكونني    : املتواصل وقلة النوم أثناء االمتحانات فأعطتين حبة وقالت يل          
صدقتها وفعلت وتناولت وهنا بدأ اإلدمان حىت إين مل أعد أمتكن من تركها ليـومني               أخرى  

متواصلني فأصبحت أطلبها وبكثرة من صديقيت فأشارت علي مبا هو أقوى وأحلى وأطـول              
 الـيت   )أمي  ( احلبوب لكنها غالية الثمن فدفعت هلا املال الكثري وكل ذلك من            فترة من هذه    

أخـيت  كنت أكذب عليها حينا وأسرق منها أحياناً أخرى ال أطيل عليك تطور األمر فعلمت     
 فأصبحت أرب منها ومن الغـد       أمي وأيب بإدماين على املخدرات وهددتين بأن خترب       الكربى  

كلنا من الفضيحة وكالم الناس ففكرنا بفكرة شيطانية هي أن          أخربت صديقيت بذلك فخفنا     
معنا حببة أضعها هلا يف الشاي دون علمها وهي أخيت العزيزة احلنونة اليت مل تفعل               أخيت  نورط  

 %100يل شراً يف حيايت لكنها حقيقة صديقة السوء ومشورا القبيحة وحصل ذلك بنجاح              
   ..فبكيت بكاًء خرجت منه روحي قبل دموعي

  ماذا فعلت بأخيت ؟؟
  وملاذا ؟؟

  ومن املستفيد ؟؟
  !!واهللا لن أخرب أمي وأيب أنا أحبكبكيت كثرياً فجاءتين متسح دمعيت وتقول ال تبكني يا أخيت 



وهنا انفجرت باكية من طيبتها وحناا وسالمة قلبها ونسيت أن أخيت اآلن متعاطية خمدرات              
  أفعل ؟ وسيعلم أهلي بذلك فماذا أصنع ؟ وماذا 

بقيت ارجتف من اخلوف والقلق لقد دخلت أنا وأخيت دوامة ال اية هلا اغلقت الباب عليهـا          
حىت استوعبت حالة اإلدمان وفجأة دخل والدي فرآها وعرف أا متعاطية فـضرا أمـامي             

 وأهاـا أمامنـا     أمـي ضرباً شديداً وكان ضربه وقسوته أنا األوىل به فأخيت مظلومة فنادى            
 اليت جنيت عليها يف وضع حرج وسيء فسجنها والدي يف البيت خشية العار              أخيتت  وأصبح

 هلـذا  !!يا هلا من اية سيئة !!  مسح هلا باجلامعة فقط يا هللا    أمي والفضيحة ولكن حتت ضغط   
الطريق املظلم أوصلت أخيت يف ساعات معدودة وألجل خمدر وأصدقاء وشيطان وهوى ، بعد              

 تذكرين بكأس الشاي الذي صنعته هلا أنه أعجبها وتريد مثله فرفضت            يومني فقط جآتين أخيت   
بشدة لكنها أصرت علي وتوسلت إيل وقبلت قدمي ويدي متاماً كما أفعل مع صديقيت يـوم                
أطلب منها فأعطيتها وهكذا بقيت صديقيت تؤمن لنا اجلرعات حـىت تـدهورت أخـيت يف                

عى رجال األمن والدي ويف التحقيق أفادوا       دراستها بشكل ملحوظ ، ويف يوم من األيام استد        
أن صديقيت املروجة قبض عليها وأا اعترفت على وأخيت ومت القبض علينا ودخلنا معهـا يف                
دوامة طويلة إجيازها أين أودعت السجن ألين سامهت معها يف البيع والترويج بني صـديقايت               

 ،،،،،،  
هر ودخلنا يف دوامة طويلة إجيازهـا أين        ال أطيل ، حكم على القاضي بالسجن ثالثة أش        ... 

دمعة من دموع السجينات تلقينا العالج املناسب ملن هو يف حالنا وعاشت أسرتنا بذلك حياة               
ملؤها اإلحراج والقلق من جراء ما فعلت ا ؟؟ وما لذي جرين هلذا املزلق اخلطري اليت كانت                 

 يل أن أعيش أيامي القادمة وكلـها        بسببه أخيت ضحية بريئة ال ذنب هلا وال خطيئة مث كيف          
 لكن هي رسالة توبة     !وأنا الظاملة لنفسي وألخيت ؟    تشهد على باجلناية واخلطأ والزلل كيف ال        

أنقلها عن طريقكم أعاهد ريب فيها بإصالح ما حصل قدر ما استطيع كي أخفف من جروح                
زوات الشيطان اللعـني    أهلي لكنها اية مسايرة صديقات السوء وإدمان املخدرات املقيت ون         

اليت أفسدت كثرياً من البيوت وشردت عدداً خميفاً من الشباب والفتيات وفرقت غري ذلك من               
األسر واتمعات ففنت العصر وصوارفه وركام األصوات اهلائلة تنادي الفتيات أمثايل للتعايل            



 ة والكيف املنشود   املشروبات الروحي  على أحكام الشرع املطهر يف حترمي هذا املخدرات باسم        
وهي محالت مأجورة وخمطط هلا تستهدف النيل من فتيات هذا اتمع وشبابه الـذي يـنعم      

  !!!!!!!!بتمسكه بفضائل الشريعة ومبادئها السامية وعفة أهلها وكرامتهم وشكراً لكم 
  

***************************************



  !!!!اية احلب األعمى اية احلب األعمى 
  

الدول العربية ملا عرفت أين أمجع مادة عن السجينات أرسلت يل بقصتها  فتاة من إحدى رازان
عرب اإلمييل فقرأا فلمست من حروفها الصراحة والندم وأا دمعة تستحق منا الوقوف عندها              
سيما أن جمتمعها يعيش االنفتاح املزعوم بآثاره السيئة وعواقبه الوخيمة حرس اهللا فتياتنا مـن               

  .. لي ال أطيل عليكم وأترككم تتابعون قصتها كما كتبتها بيدها كل مكروه وفتنة ولع
 فأعجبين أسلوبه وكم كان طيباً أثناء ما يقابلين         )االنترنت  (  عن طريق    )تعرفت على شاب    ( 

من مشاكل يف جهازي فيبادر حللها وإعطائي اإلرشادت اهلامة يف ذلك حىت تطورت العالقة              
عارف يزداد يوماً بعد يوم حىت رأيته ورآين وجلست معـه            سنة أو تزيد والت    املاسنجربطريق  

مرات عديدة يف بعض املطاعم واملنتزهات اليت ال يراها جمتمعي حراماً وممنوعاً لكـن ديـين                
حيرمها محاية يل وألمثايل من االحنراف والضياع كان اية هذه اللقاءات أن عـرض علـي                

 )أخي  ( كر تفاصيل يطول املقام بذكرها قام       الزواج فوافقت فطلبين رمسياً من أهلي وبدون ذ       
بالسؤال عنه فأخرب والدي بأنه ال يصلح وأنه شاب مستهتر وغري مناسب فرفضوه فجن جنوين 
كيف ينهار احللم الذي بقيت سنة أو تزيد يف مجع فصوله وتفاصليه ومىت يكون واقعاً حاضراً                

أنا أعرفه من سنة عن     :  فقلت له    ، ذهبت ألخي ورته ورفعت صويت عليه فأجابين بالرفض        
 أال تعرفني أن ذلك التعارف      كيف ، وملاذا مل ختربي والدي بذلك ؟؟       :  فقال   االنترنتطريق  

سافل والزواج عن طريقه أكرب خطأ فما هكذا تكون األصول والعادات الطيبة الـيت يقرهـا                
وال أقدر  أحبه  طيع أنا   ال أست : عودي لرشدك فقلت    أخييت  : اإلسالم وحيافظ عليها مث قال يل       

 ولو كان صادقا معك ملا كلمك سنة )احلب قبل الزواج أكذوبة ال يصدقها أحد   ( : فقال يل   
وأنت ال حتلني له ومن يتعرف عليك هذه ملدة الطويلة يتعرف على غريك فعدت إىل غـرفيت                 

لذي حزينة باكية مهمومة مغمومة وكأين أعيش بني دافعني حيب للشاب وصدق كالم أخي ا             
 وفقـط ،    اإلنترنتأخافين كثرياً فكيف يل أن أتعلق بشاب ال أعرف عنه شيئاً إال عن طريق               

لكن قررت أنا ولوحدي أن أتزوج منه مهما كانت الصعاب واملوانع فوقفت أمـام والـدي               
 ونفسي متوثبة إىل أمل واه يهتز أمام        كاحلجر القاسي وكلي جربوت وقوة وعناد قليب صامد       



أيب أنا أحترمك وحقك كبري لكن يف اختيار زوجي وشريك حيايت فال وأنـا               : عيين قائلة له  
  .. !!!!!!..ضتم والقانون يسمح يل بذلك آسفة وجيب أن أتزوجه شئتم أم رف

 فقالت باكية أنت لست بنيت      أمي وامجاً ال يصدق ماذا فعلت ؟؟ ومب أحتدث ؟؟ أما             أيب وقف
  :  مث قال وغضيب عليك حىت أموت فاستعاد أيب اتزانه

  هل جترئني على حتد أهلك وتتزوجني غصباً عليهم ؟؟ 
 فجمعـت   )أرجوكم هذه حيايت وحدي وال عالقة لكم يب         ( : فقلت بروح شريرة وحقرية     

ثيايب وكل أغراضي وذهبت إىل أخي األكرب يف بيته وكان يعرف تفاصيل القصة خرجت من               
 وأخافتين كلمة والدي حينما قـال   تنادي وتبكي بصوت حزين لكن هالينوأميبيت والدي   

  : يل بأعلى صوته 
   .. ) .إن خرجت وتزوجتيه فلن تعودي مرة ثانية ولست ابنيت (  !!رازان ؟؟

هذه الكلمات خفت منها فهو يطردين من االنتساب له ويقطع عالقة األبوة بيننا وكدت أن               
 والعشق الشيطاين خرجت واحلب األعمىأرجع ويا ليتين عدت لكنها النفس والشهوة والرتوة 

ألخي األكرب ووصلت بيته وكان على عالقة غري طيبة مع أيب منذ سنوات فهو تزوج من غري                 
رضى أيب كذلك ، لكنه رجل وأنا امرأة وهذا الفرق بيننا فرحب أخي يب كثرياً وتأسـف يل                  

تـصلت  على تعصب والدي وأنه يقف أمام رغبات غريه باسم العادات والتقاليد واألصول فا            
  :بفارس أحالمي وهو وريب قاتلها فأخربته فقال 

  ال عليك أنا لك األب والزوج واألخ 
مرت األيام تعبت فيها وتعب أخي األكرب من املواجهة مع األهل يف إقناعهم باملوافقة وكيف               
أم يطلبون مين أن أنسى حباً وغراماً دام سنة منا وترعرع بني قلبينا حىت أضحى كل شيء يف                

يت وأنين لن اختلى عن حيب األوحد الذي ال يستطيع أحد كان أن يرتعه من قليب الكـبري                  حيا
  !! أيب حىت وإن كان 

مرت الشهور وحاول خطبيت من أيب مرة ثانية فرفض وأخربه بأن ال يفعل ذلك مرة أخـرى                 
فقررت أن أساعده وأن أحترك ألثبت له حيب ولو وقف العامل بأكمله يف وجهي فكلمت أخي                

ألكرب أن يزوجين دون موافقة أيب فوافق بعد إحلاح طويل ومت الزواج يف وضع كئيب وكياين                ا



كله يرتعش أسفاً وحزناً كيف تتزوج فتاة دون علم أهلها وبعيداً عن أحضان أمها وفرحـة                
  . أبيها لكن هي شهوة النفس واية التعلق املقيت 

على أهله وأخي األكرب وفقط ألدخـل  تزوجنا يا شيخ بدون ضجة أو أي احتفال فقد اقتصر          
عليه يف ليلة الفرح وكأا ليلة خميفة هلا ما بعدها من نتائج ومصاعب وبعد أيام اكتشفت أنه                 

 وحينئذ تذكرت كالم أخي كيف تتزوجني رجالً ال تعرفني عنه شيئاً ومـن              مدمن خمدرات 
رب يف السؤال عنه ملـا      هول املشاكل وصعوبتها يف إقناع أهلي بالزواج منه تساهل أخي األك          

رأى من إصراري على الزواج منه مهما كانت األسباب والدواعي املانعة من حيـال ذلـك                
قال  مل أعرف أنك مدمن وملاذا مل ختربين ،       : وحصوله قلت له وبقوة وحبرقة تشتعل يف جويف         

هو يعرف  سكت وأنا ابتلع اإلهانات اجلارحة و وإذا عرفت ماذا تستطيعني أن تفعلي ،       :جبفاء  
متاماً بأن ليس يل أحد غريه لذلك أصبح يتلذذ بتعذييب ويتعمد إهانيت وإذاليل وإال فأين كالمه                
اجلميل املعسول معي قبل الزواج ومهما قلت من الصفحات املاضية فاحلاضر يقتلها وينقلـها              

لوح لعامل ماله من قرار فتحت دوامة احلدث وسياط الندم واألمل تلهب صدري بقسوا ، وي              
 كيف مل امسع كالمهما وكيف أما قابالين بالشدة والقسوة وكنـت            )أمي وأيب   ( يف األفق   

أتوقع أما سيساحمونين بعد أن أضعهم أمام األمر الواقع لكنهم مل يغفروا يل أبداً حىت أهلـي                 
قاطعوا أخي األكرب ائياً بسبب زواجي وأخي مل حيرص على زياريت كمـا كـان سـابقاً                 

  . وحيدة بكل ما حتمله من عربة وحسرة فأصبحت 
 فقد حصل بيين وبني زوجي سوء تفاهم من إدمانه للمخدرات حىت وصل             ..ال أطيل عليكم    

لعلي أذهب معك كي أراهم :  فضحك وقال )أيب ( إىل الترويج والتجارة فيها فهددته بإخبار 
ة من األشواك الداميـة      لقد قهرين وأحسست بكلماته جترحين يف الصميم وكأنه غاب         ..آه  !! 

فبكيت كثرياً تلك الليلة وزوجي يف عامل       !! ختدش جسدي الضعيف املتهالك بقسوته وعنفه       
املخدرات ومكاسبه املالية اليت ال تنتهي حىت ملين وكرهين حىت رأيته يعقـد صـفقاته عـرب                 

حملرمة مع النساء   االنترنت مبعارفه وأصحابه فيها فضالً عن إدمانه للمواقع اإلباحية والعالقات ا          
والفتيات وأمامي ودون حياء وال كرامة يل وال للبيت وقدسية الزواج فرفعت صـويت عليـه            



وأمسعته سباً وشتماً فضربين ضرباً شديداً حتت ضغط املخدر فأحسست بدوار شديد مل أفـق               
  !! منه إال وأنا يف غرفة النوم لوحدي وال أدري ماذا حصل 

ال مانع لدي لكن أين تذهبني ؟؟ فطلب مـين أن           : الطالق فقال   فلما عاد للمرتل طلبت منه      
أذهب معه لرحلة ختفف شيئاً من املشاكل بيننا فخرجنا سوياً وكان القدر ، فقد جعلين طُعماً                
لعملية قذرة يف تروجيه للمخدرات دون علمي فألقت الشرطة القبض علينا وساروا بنـا إىل                

 علـى ذمـة      أيام 7وقد امين أنا وهو ال يعرف عن ذلك شيئاً فأمضيت يف السجن             السجن  
التحقيق كانت من أصعب أيام حيايت وأشدها بؤساً حىت ظهرت احلقيقة فطلبت من الضابط              
مقابلة زوجي وأمامه وطالبته بالطالق فطلقين وخرجت من القسم مع الشرطة إذ حتفظوا على              

ودموعي والكثري من اجلروح يف نفسي ترفض النـسيان لقـد           مقتنيات بيته فحملت حقيبيت     
غادرت بيت زوجي الذي أذلين وأنا عزيزة وأهانين وأنا كرمية فقررت الذهاب لبيت والـدي       
الذي حضنين طفلة ورعاين شابة ووقف يف وجهي ملا أخطأت عدت ملرتل أهلي بعد ثالثـة                

ين وهي تبكي وأنا أبكـي فـرآين         فضمت )أمي  ( أشهر من العذاب واحلرمان دخلت فقابلتين       
 فأشاح بوجه عين وعيناه تذرفان فسقطت حتت رجليه أطلب السماح والعفو منه وأنا              والدي

نادمة بعدد دموعك الغالية فلم يرد علي والدي وتركين أبكي ففكـرت أن أذهـب ألخـي         
  : األكرب حىت دأ األمور فحملت حقيبيت وملا أردت اخلروج نادين أيب قائالً 

 فألقيت جبسدي حنوه أبكي من الفرح فسقطت        ان بنييت مهما حدث فأنت بنيت وأنا أبوك ،        رز
  !! أقبل رجليه وهو ميسح بيده على رأسي ودموعي 

   ...أحبايب الكرام 
هذه قصة ألخت وفتاة عاشت االنفتاح املزعوم وهي متعة أعقبت لذةً وندماً وأورثت حسرةً              

وت ألف مرة ال تعادل آهة من آهاا وما أكثرها بكـت            وأملاً فالدموع وحدها ال تكفي وامل     
ألفاً وحتسرت ألفاً مثلها فقد دفعت نفسها للتهلكة بتعارف من االنترنت وما لبث أن كـان                
زواجاً مث عقوقاً مث سجناً أورث طالقاً وضياعاً يف عامل يطبق القانون الوضعي ويتخلى عـن                

من بعده ممن هم أهل هلا سيما أن هذه الفتـاة           التشريع السماوي الذي جعل الوالية للوالد و      
عاشت ضحية احلب قبل الزواج يف جمتمع يدعو لذلك وهنا رسالة صادقة أمهس ـا يف أذن                 



كل فتاة تعلقت برجل قبل الزواج أننا لن نصدق شاباً مهما تظاهر بالصدق واألمانة حيترم فتاة 
صل معه عرب الرسائل الربيدية أو اإللكترونية ختون أهلها وحتادثه عرب االنترنت أو اهلاتف أو تتوا

أو خترج معه مهما أظهر هلا من حب ووفاء فمن أحب فتاة خاف عليها وحافظ عليها ال أن                  
يسعى بكلماته املعسولة ألجل أغراضه السيئة فاحلب قبل الزواج هو احلب املزيف املبين على               

تور وتتبني احلقيقة القاسية ولكن بعد      أوهام وأكاذيب رد االستمتاع مث ينهار ويتكشف املس       
فوات األوان فسبعة أيام قضتها يف السجن جلرد مة كادت أن تلبسها القضية كاملة لوال ستر    
اهللا ومع هذا ملت من حياا ونفسها خالل أيام قليلة أمضتها نزيلة السجن وخرجت لتبـدأ                

  .. !! حاضراً جديداً بعد ماضٍ وىل مبا فيه من اهلموم واألحزان 
  

********************************************



  الفتاة اجلامعيةالفتاة اجلامعية
  

 أمحل مؤهالً جامعياً يف البالغة واألدب أكتب ألخوايت الفتيات  سنة23أنا فتاة أبلغ من العمر   
جتربيت من ظالم السجن الدامس وأجنحته الضيقة فقصيت مؤملة وشكواي مبكية فأنا اكتـب              

ندماً مما أقدمت عليه يداي من خطأ وزلل فقد وقعت ضحية الـصديقة             وقليب يتمزق حسرةً و   
السيئة اليت أوقعتين يف حبر الشهوة املتالطم بالغفلة والبعد عن طاعة اهللا فأنا قصة تنطق باحلسرة                
واألمل يوم أن سايرت رفيقات السوء اللوايت اسقطوين يف براثن شياطني اإلنس الداعني للغرق              

تنقع اخلطيئة وحصل ذلك على حني غفلة من والدي فقد كان أيب غـافالً              يف حبر الرذيلة ومس   
 بعيدة كل البعد عين وال يعنيها شـيء          وأمي منشغالً بأعماله التجارية وصداقاته اليت ال تنتهي      

من شأين وال مها قضييت حىت االبتسامة الصادقة وبالكلمة احلانية خبلت ا ولكن قـدر اهللا                
  ..وما شاء فعل 

تاة ال أحب األوامر والقيود وهلذا عشت آخر أيامي اجلامعية حيـاة مليئـة باملغـامرات                أنا ف 
واملفاجآت اليت أوردتين املآسي واألحزان فمن يصدق أن أتعرف على شباب أجانـب عـين               
وأمحل يف مفكريت اخلاصة أرقام هواتف جواالم مع أين طالبة جمدة ومتفوقة يف حفظ نصوص           

ل نفسي باحلفظ لكن وبعد التعارف والترقيم فقدت ما حفظته واهتزت           األدب وكثرياً ما أشغ   
صورة التركيز لدي ومن هنا سال قلمي بالصفحات دون توقف وباألحساسيس دون أن جيف    

  !! وبالقصص اليت ال تنتهي 
  ....ال أطيل يا شيخ 

ة  تعرفت على جمموعة شباب عن طريق صديقيت كما ذكرت وكانت يف البداية مرحلة تسلي             
وقضاء الوقت لكن ومبرور األيام والوقت وتعودي على التالعب مبشاعر الـشباب بـصويت              
الناعم وحسن إتقاين الختيار العبارات حبكم ما أمحله من ختصص لغوي ليتطور األمر إىل مـا                

 وقد هالين جداً الترتيـب      اللقاء اجلماعي مع الشباب والفتيات    هو أكرب وأبعد من التعرف إىل       
ذلك وال أخفيك يا شيخ أن اخلوف والقلق حييط يب من كل حدب وصوب لكـن                والتنظيم ل 

هي البداية اليت قتلت فيها نفسي ولك أن تتخيل حاليت حتت فقدان التوجيه من الوالدين حىت                



فرحة جناحي وخترجي من اجلامعة أقمتها مع شليت احلقرية فقد كنت أحس وأظن بأنين حمبوبة               
 وكانوا حريصني جداً على حضوري يف أيام        ع فتيات وأربعة شباب   فأنا اخلامسة بني أرب   بينهم  

 جرمية الزنا االجتماع الشهري لكن ساءت حاليت وأسودت الدنيا يف وجهي بعد أن وقعت يف              
حتت ضغط الشهوة وعنفوان الشباب وضعف اإلميان وقلة التوجيه وملا رجعت للمرتل بكيت             

لهم وهنا كانـت الـدواعي واألسـباب        وحافظت على الصالة وقررت مقاطعة الشلة بأكم      
فاتصلت يب صديقيت ختربين باشتياق الشلة يل وأم فقدوها وكانت تسألين عن سبب انقطاعي 
وملاذا ؟؟ فلم أخربها بشيء حىت ضعفت أمام املاضي وتذكر ما حصل فطلبت مين صـديقيت                

ال : اب فقالت يل    احلضور للحفلة القادمة وفقط ألا ستتزوج بعدها فسألتها عن حضور الشب          
ومستحيل جداً بل هو مقصور على البنات واملتخرجات من اجلامعة فوافقت وحضرت تلبية              
لرغبتها وبعد ساعة تقريباً إذ بالشباب حيضرون فرفضت اجللوس وقررت املغادرة وعلى وجه             
السرعة لكن وحتت نظرات الشاب وضحكته وإشاراته ضعفت السيما بعد أن طلـب مـين               

  !!  لدقائق فوافقت حتت ذكرى املاضي اجللوس ولو
 أصوات يف اخلارج تطالب باالستسالم وعدم اخلروج واملقاومـة مـع أصـوات              !!..يا اهللا   

 أشهر  3سيارات األمن ليدخل رجال األمن وقبضوا علينا مجيعاً وحكم علي القاضي بالسجن             
حساب الدين والعرض مقابل اندفاعي وراء الشهوات والتلذذ باملغامرات وهتك احملرمات على     

  !! فلقد ألقيت بشريف مهاوي الردى وأكثر ما يكون ذلك بطوعي واختياري ساحمين اهللا 
لقد خدعين الشباب بوعودهم الرباقة وكالمهم املعسول ورومانسيتهم الكاذبة وهذه رسـالة            

وة اكتبها بدمعي ودمي من جراء االنسياق خلف املغامرات الشبابية وأن حسرا أقسى من نش             
  !!!! وعجل بالفرج واخلروج من السجن إنه مسيع جميب . لذا غفر اهللا يل 

  
**********************************



  ساحمتها لعل اهللا يساحمينساحمتها لعل اهللا يساحمين
  

 سجينة يف قضية قتل ، هلا من األبناء أربعة ، أرملة قضيتها خيال               سنة 35امرأة تبلغ من العمر     
وابن عمها هو الذي حكـى يل القـصة        !! ف ال   ال يصدق وأوراق حمضرها شؤم وفساد كي      

 من أبيهـا لـه فرفـضت        )عمها  ( بنفسه فكان مما قاله أن بنت عمه السجينة خطبها والده           
وتزوجت غريه فجن جنون عمها كيف ترد ولده وتتزوج من غريه والعادات والتقاليد توجب              

ال والتجارة للعم رعاية     سنوات مات والداها وصار امل     6االلتزام ا لكن هذا ما حصل وبعد        
ومتابعة وكان عادالً أميناً لكن يقول ابن عمها وبكل صراحة حقدت على بنت عمي من يوم                
أن ردتين فأوغرت صدر أيب عليها بكلمة حق وكلمات كذب ومجعت من القصص املكذوبة              

طرده  حىت  زوج بنت عمي  واالتصاالت املشبوهه ما جعل والدي حيقد حقداً دفيناً أسوداً على           
أمام الناس من جملسه وحتت نظر أوالده الصغار فعلمت بنت عمي بذلك فجـاءت بنفـسها                
لوالدي فطردها وهددها بالطالق منه مهما طال العمر أو قصر فخرجت باكية حسرية فكان              
أول عمل ظلم لوالدي هو طردهم من شقة كانوا يعيشون فيها جماناً من أمالك والدها اليت هي 

العم وكان قاسياً وشرساً يف إخراجهم من البيت فارحتلوا منه يف وضع كئيبٍ             اآلن من أمالك    
ومشهد مبك لكنه االنتقام واهللا ميهل وال يهمل فغابت عنا سنتني مث عادت تطالب حبقها من                
مرياث والدها فضرا والدي وأهاا وسبها وأخطأ على زوجها فردت عليه بأن زوجها بـني      

 بسبب حادث سيارة وتريد ماالً تعيش منه هي وأوالدها          العناية املركزة املوت واحلياة وهو يف     
فرفض وكم ا فما كان منها إال أن رفعت كأساً كان جبانبها فضربته على رأسه وبقوة فقد                 

  ..!!بسننها الوعي وفارق احلياة 
فلما علم ابن العم بذلك وهو من يروي القصة بكى وجاء بعد فوات األوان وسجنت بنـت                 

 فأخذ هذا الرجل أوالد بنت عمه وقام علـى رعايتـهم            – رمحه اهللا    –العم ومات زوجها    
ومصاحلهم حتت تعجب من بقية أفراد العائلة وهم ال يعرفون احلقيقة ليحكم عليها بقتل شبه               
العمد والدية املغلظة فتنازل ابن العم عن الدية ودفع عنها الباقي وأعتق الرقبة اليت هـي مـن                  

ارة وسعى مبا يستطيع عند املسؤليني أن خيفف عنها وكان حيرص على تنفيذ طلبات أنواع الكف



الصغار ويذهب م لزيارة أمهم لتخرج من السجن حتت كره األعمام وأبنائهم ليقف معهـا               
فسألته هل مازلت حتبها وترغب     !! وبصالبة وقوة ويعيد هلا ماهلا وكافة حقوقها دون نقصان          

    .ساحمتها لعل اهللا أن يساحمين ويعفو عين :  لكن وبصراحة أقول ..ال : يف زواجها قال 
  

********************************



  !!!!أنا مظلومة واهللا أنا مظلومة واهللا 
  

وتفاصليها أقسى من األهوال فهذه الفتاة من عائلة ثريـة جـداً            .. قصتها أغرب من اخليال     
 عند زوجة أبيها فترة      لتعيش  سنوات 9وأبوها متزوج من ثالث نساء توفيت أمها وهي بنت          

 فعاشت لدى إخواا من أبيها وكان مـن         – رمحه اهللا    –طفولتها وريعان شباا فتويف الوالد      
بني إخواا مدمن خمدرات فنصحته ومل خترب والدته وهذه الغلطة الكربى حبجة اجلميل مقابل              

ـ             ن أي وقـت سـبق      تربيتها هلا والقيام بشؤوا يف صغرها لكن أخاها ازداد إدماناً أكثر م
فتشاجرت معه وطلبت منه أن يترك هذا اخلبيث لكنه ضرا وبقسوة وهددها بـالطرد مـن                

  ..املرتل وحرماا من مال والدمها عن طريق الوكيل الشرعي األخ األكرب 
ومتضي األيام سريعاً حنو القدر احملتوم فيتم القبض علي يف اجلامعة وأودع نزيلة يف دار الرعاية                

 كانت يف    حبة خمدر  23حبيازة كمية   اعية وال أعرف السبب لكن أفادوين بأين متهمة         االجتم
مشاركيت ضمن النشاط املدرسي وهي عبارة عن كمية من احللوى فيها تلك احلبوب املخدرة              

  !! وهنا بدأ الشك يقتلين ؟؟
أنه أهو فعل أخي من أيب لكي ينتقم مين ويتخلص من اخلوف بسبب معرفيت بإدمانه ؟؟ أم                 

السائق الذي أحضر احللوى ؟؟ أو صاحب حمل احللويات وأنه أخطأ يف العنوان ونوعيـة               
  الطلب ؟؟

  واهللا إين بريئة وال أدري ماذا أقول ؟؟ وما عساي أفعل ؟؟
لقد كدت أصاب باجلنون حني وضعوا القيد يف يدي واموين باملخدرات وأنا من تشاجر مع               

ي حسرةً وأملاً على هذه احلال وزادين قهراً حني اتصلوا           أيام أبك  3أخي األوسط بسببها ويل     
بأهلي فرفضوا استالمي وخاصة أخي املدمن ليتقطع قليب كمداً وحرقة بسفر أخـي األكـرب               
للخارج ملهمة عمل حىت زوجة أيب مل ترد على اتصااليت فهل يا ترى ختلـت عـين بـسبب           

  اقتناعها بأين جمرمة ؟؟
يئة صدقين وال تنساين أرجوك     واهللا إين بر   واهللا إين مظلومة     شيخ ساعدين  هذه أرقام أهلي يا   

!!  



 أشـهر مـن     6هنا تنتهي تفاصيل قصة الفتاة لكين وبصراحة مل أطلع على رسالتها إال بعد              
كتابتها ورمبا كان السبب كثرة ارتباطايت وإمهايل لقراءة الرسائل أوالً بأول لكن اتصلت ويف              

وين بعد وقت من البحث بأا خرجت بعد أسبوع من القبض احلال بالدار وسألت عنها فأخرب
عليها وظهر أا مظلومة وأن صديقتها يف اجلامعة أوقعتها يف ذلك خلـالف شخـصي وأن                
الصديقة أقلقها ضمريها وظلمها هلذه املسكينة وأصرت على أن تعترف باحلقيقة فحمدت اهللا             

ليت يهملها الدعاة وال يـردون عليهـا        وشكرته على الرباءة وتأملت وحزنت لتلك الرسائل ا       
وأصحاا يف حرية ينتظرون اليد اليت تنقذهم وختفف عليهم لكن هي مشاغل الدعاة اليت تزداد   
يوماً بعد يوم ولو أعطوا من وقتهم الثمني شيئاً لتلك الرسائل لكان اخلري أمشل والنفـع أعـم     

  .  والعالج أقوى واهللا املستعان 
  
*********************************



  السجن أرحم من اإليدزالسجن أرحم من اإليدز
  

 بـسبب    أشـهر  9هذه السجينة تبدأ من حيث انتهت فقد حكم عليها يف قضية أخالقيـة              
صديقتها اليت مل تدخل السجن وكانت من جنسية عربية وافدة للمملكة تقول هذه الفتاة يف               

 السجن وال مـرة     بصراحة كنت غاضبة على صديقيت اليت مل تزورين يف        : ( رسالتها احلزينة   
واحدة وملا أطلق سراحي وخرجت كانت من أوائل الزيارات هلذه الصديقة يف مرتهلا فتخربين              
أمها بأا يف املستشفي يف حالة سيئة فذهبت على وجه السرعة لزيارا فسألت عنها فعرفت               

 عليها   وهنا ترددت يف الدخول عليها لكن متالكت نفسي وتغلبت         )اإليدز  ( أا مصابة مبرض    
 لقد شحب وجهها ومال للسواد ونقص وزا كما         )مها  ( ودخلت فلما رأيتها مل أصدق أنه       

: أرى فضالً عن عينيها الغائرتني فسلمت عليها فرمقتين بنظراا وبصوت ضـعيف خافـت               
احلمد هللا على خروجك من السجن مث شهقت وقالت ساحميين أرجوك وعيناها تذرفان الدمع              

سها ومشمت منها رائحة كريهة جداً وخرجت مل أصدق ما شاهدته من حال             واألمل فقبلت رأ  
صديقيت لكن هي سنة اهللا فقد توعد وحذر وبني جل وعال وأنذر من وقع يف جرمية الزنا أن                  
يعاجله بالعقوبة الدنيوية ما مل يتب ويقلع عن ذلك فهذه أمراض اجلنس كنا نسمع عنها أثناء                

خالقية لكننا مل نعرفها واقعاً ملموساً وبكل صراحة وواقعية السجن          غفلتنا وتعاطينا للجرائم األ   
  !! أرحم من أكون مثل صديقيت وهي تعاين من االيدز 

  ..........أحبايب الكرام 
مقلقـة  .. تحيط بالزناة ذكـوراً وإناثـاً       .. أمراض اجلنس بأمسائها املخيفة وأعراضها املؤملة       

حمموم مؤمل ال تطيقه النفوس     وزهري   قاتل   سيالنن فهذا   راحتهم جالبة عليهم اهلموم واألحزا    
 املخيف الذي حصد أرواحاً     اإليدزوال تقوى آالمه ومواجعه لتأيت عقوبة اهللا يف هؤالء مبرض           

تفوق ما ميوت يف احلروب واملعارك وكأنه سرطان ال ينتهي وطاعون يتجدد بانتحار العفاف              
  تمعات فمرض نقص املناعة املكتسبة هو العقوبة اإلهلية ويعود حينما توءد العفة والطهارة يف ا

الصارمة لكل زاين وزانية يف دنياه ما مل يتب ففي احلديث الصحيح الذي رواه احلاكم عن ابن           



وما فشت الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال سـلط            ( : عمر ، قال صلى اهللا عليه وسلم        
   .)ن يف أسالفهم الذين مضوا اهللا عليهم األمراض واألوجاع اليت مل تك

اإليـدز   أن مـرض      م 2001كشفت إحدى الدراسات الصادرة عن األمم املتحدة يف عام          
 ممن انتقل إليهم أما      مليوناً 40 عاما ويهدد    20 نسمة خالل     مليون 20حصد حياة أكثر من     

 28 فمن املتوقع أن يشهد العدد زيادة خميفة قد تـصل ملقتـل            م   2004/ 2003يف عام       
 واهللا ميهل وال يهمل إذا انتهكت حمارمه وتعـدي           م 2001عن عام    مليون   8بزيادة  مليونا  

  !!!على حدوده 
 مرض يقتل املاليني والعامل عاجز أمامه فكم ينتظر املصابون به املـوت وكأنـه               رمحاك ربنا 

بـوب  املخلص هلم من األمل القاسي الذي يعيشونه ويعانون منه قد ملوا اإلبـر املهدئـة واحل               
املسكنة والدهانات املخففة حتت ضغط متهالك وجوارح معطلة قد فتك اإليـدز بالـشفاه              
واللسان والوجه وأطراف اليدين والقدمني وكلما زاد الزاين وقوعاً يف ممارسة اجلنس احملـرم              

  !! انتشر الفريوس أكثر وأقوى يف اجلسم حفظ اهللا اجلميع من كل مكروه وبالء 
  
************************************



  ... !!... !!طعنة سيجارة طعنة سيجارة 
  

كثري هي قصص السجينات لكن القليل منها من خترج قصتها من األعماق والفؤاد لتذكر ما               
حدث بتجرد فالسجن موحش لكن السبب لدخول السجن أشد من الوحشة والظالم فهـذه           

لـةُ لعـدد مـن      األخت السجينة كانت مثل غريها من النساء والفتيات إال أا حضرت حف           
 م لتشاهد إحـدى صـديقاا وبـدون         2003/ 14/2 )عيد احلب   ( زميالا مبا يسمى    

مقدمات تشعل سيجارة أمام الفتيات والكل ما بني مصدقة ومكذبة وأخذت يف نفث الدخان              
بشراهة لتطلب إحدى الفتيات سيجارة منها ففعلت وشاركتها يف عملها جمموعة من الفتيات             

 تشاركهم فرفضت وحتت ااملة وافقت وما هي إال حلظات وأصبح احلفل            وطلبت منهن أن  
البهيج غائماً بسحابة بيضاء من آثار الدخان لتنتهي احلفلة بشكل مل يتوقعه اجلميع فخرجت              

  ..ذاهبة لبيتها وهنا أترككم معها وهي حتكي قصتها بنفسها مما كتبته األخت السجينة 
وة التدخني اللعني مع الرقص على أنغام األغنية العربيـة    خرجت من احلفل وصور البنات ونش     

واإلزعاج الغريب مل تفارق خميليت إعجاباً مبا رأيت من التنظيم واإلتيكيـت وعـدت للبيـت         
ورائحيت تعج بالتدخني فشمت أمي ذلك فنهرتين بصوت مرتفع فسمع ذلك والدي فضربين             

ني ذهبت للجامعة وأنا يف وضع سـيء        بشدة وطلب مين أن أقاطع اموعة واألبد وبعد يوم        
جداً فأخربت إحدى صديقايت مبا حصل وجرى وكيف فعل يب والدي ؟؟ لكنها خففت علي               
بأن ذلك فقط يف البداية مث سيقبل باألمر الواقع وبدأت أدخن يف اخلفاء وخاصة حالة خروجي 

ي يدخن بـشراهة    للجامعة مع السائق وأعلل ذلك أمام من يسألين عن الرائحة بأنه أخي الذ            
وبعد أسبوع تقريباً وجهت يل صديقيت دعوة حلضور حفلة فطارت نفسي فرحاً بذلك وكل              

 كيف أقنعهم بذلك بعد أيب وأميذلك ألجل أن تعود يل أيام األنس اليت مل تفارق خميليت لكن           
ما حصل من العقاب فاستئذنت والدي فأوسعين شتماً ومل أعرف كلمة تـوبيخ يف املعجـم                

ي إال قاهلا وحذرين وبشدة أن أساير هذه الرفقة فجلست يف بييت حـسرية مكـسورة                اللغو
اخلاطر مهمومة مل أتناول طعاماً مع حماوالت أهلي لكن مشاهد احلفلة السابقة استولت علـى   

  .تفكريي 



  أيب ومضت األيام والشهور وأصبحت صديقيت تعطيين حبوباً ختفف علي كثرياً مـن قـسوة             
 حيايت وحينئذ عرفت أا نوعاً من املخدرات وكانت يف بداية االمتحانـات    وتنسيين شيئاً من  

وبصراحة كانت حبة واحدة متنحين نشاطاً غري معتاد مما جعلين أدمن عليها وبشكل يـومي               
ألجل أن أجتاوز امتحانات اجلامعة وجنحت وهللا احلمد وجاءت اإلجازة فقرر الصديقات إقامة             

إقناع والديت بأم غري تلك اجللسة وكذبت عليهـا وأعطيتـها           حفلة مماثلة ملا سبق فقمت ب     
مواثيق وعهود أن أكون ملتزمة زاد اهتمامي بأن أقنعها بأن هناك نوعاً جديداً من الكيف كما     
تقول صديقيت ستحضره لنا يف احلفلة وال أريد أن أختلف عنها فاقترحت على أمي أن تقـول                 

قويل له إنه موعد :  وتقنع والدي بذلك فرفضت فقلت أا مناسبة خاصة غري األوىل: لوالدي 
 فوافقت وأخذت األذن     مساء 9بعد العصر إىل    لدى طبيب األسنان سيما أن احلفلة ستكون        

من والدي وخرجت مع صديقيت بسيارا ويف حلظة ارتكب السائق خطأ مرورياً طلب منـه               
ة واحلمد هللا لكن اكتـشف      رجل األمن التوقف وفجأة إذ بسيارة تصطدم بنا وجاءت سليم         

أحد رجال األمن مشروبات كحولية بالسيارة فقبض علينا والسائق وأحالونا للشرطة وأوقفت            
على ذمة التحقيق وعلم والدي وأهلي ورفض ايء وجاء أخي األكرب وتكشف األمـور أن               

 املزعوم الدخان الذي يتعاطاه الفتيات خملوط حبشيش وأن املشروبات الكحولية أمنوذج للكيف      
عقوقي لوالدي ودخويل السجن ملـشاركيت يف إقامـة         احلمراء  حصدت حبيب هلذه احلفالت     

حفالت مشبوهة كانت البداية سيجارة ونشوة وإال ما ضرين ضرب والدي وقـسوته فهـي               
أرحم واهللا من شهوة فارغة وصداقة قاتلة يف ظل االجتماعات باسم التخرج والعيد واملناسبة              

جتماعات طريق للفساد والضياع ومن ذلك احلفالت اليت قتلت األدب يف           وكثري من هذه اال   
  مهده واألخالق يف أمسى معانيها ،،،،،،،  

  
******************************



  !!!!!!أخيت سارقة أخيت سارقة 
  

يف اتصال هاتفي من إحدى الفتيات ودموعها تسبق حديثها حكت يل مأساة أختها السجينة              
نها إعادة االتصال كي أقيد تفاصيل قصتها فحصل ذلك فكان مما           وعن حياا املؤملة فطلبت م    

أن أختها عاشت معها أيام طفولتها اجلميلة مث دراستها االبتدائية وكانت ال ترضى بأقل : قالته 
 وبالفعل كان التفوق واالمتياز حليفها الذي ال يفارقها حىت الثانوية حـني     )ممتاز  ( من تقدير   

 !لكـن  رفت على صداقة سيئة من الفتيات حىت غريوا تفكريها وآماهلا   تغري جمرى حياا إذ تع    
ويف يوم من األيام رأيتها تسرق ذهب والديت وتأخذه معها للمدرسة ويف املساء أحست أمي               
بفقدان الذهب فدارت الشكوك على اخلادمة أن تكون السارقة وأهينت بـشكل قاسـي ال               

 تفاجأت حبقيبة أخيت املدرسية فيها مبلغ كـبري         يوصف وأنا ساكتة لعل أخيت تعيده ومن الغد       
 فعرفت عرب مكاملة هاتفية مع صديقتها أن املبلغ هو قيمـة ذهـب              ألف ريال ) 13(يقارب  

الوالدة وقد باعته صديقتها لكن السؤال احملري ملاذا هذا املبلغ ؟؟ وما عساها تريد أن تفعل بـه       
ان ، ومصائب ومصاعب ومل تعد كعادـا        ؟؟ علماً بأن أخيت انقلبت حياا إىل مهوم وأحز        

وهجرت تالوة القرآن الكرمي وأكثرت من السهر وأدمنت متابعة اإلنترنت بكثرة حىت غرقت             
يف حبر الشهوات وتاهت يف دهاليز الظلمات مما أورثها النكد يف العيش والظلمة يف القلـب                

  ... والضيق يف الصدر 
  .. ويف املساء 

رب اهلاتف يتفقان على شيء جمهول ويف الصباح اعتـذرت عـن            مسعتها تتحدث لصديقتها ع   
 وأا تريد الترتيب لـشيء غـامض   كاذبةالذهاب للمدرسة ملرضها وهنا راودين الشك بأا     

بالترتيب مع صديقتها فسكت ويا ليتين أخربت والدي لكن ذهبت للمدرسة كعـاديت وملـا               
 من هول املصيبة مغمـاً عليهـا        عدت ظهراً مل أجد أخيت يف غرفتها فأخربت أمي فسقطت         

فاتصلت بوالدي وإخواين وأخربم بالقصة كلها منذ رأيتها تسرق الذهب واملبلغ يف حقيبتها             
  . واتصاالت صديقتها املشبوهة 



 أخذوا أهلي وجدوا يف البحث والتحري وبلغوا رجال األمن حىت خيم املساء بظالمـه  ..هنا  
 مت العثور عليها ويلزم حضور ويل أمرها فذهب أخي وعاد           املخيف وإذ باهلاتف يرن خمرباً بأنه     

 فهدأ من روعنـا     أين أخيت ؟؟ أين هي ؟؟     بدوا مما أصابنا بصدمة قاسية فصرخت يف وجهه         
وأخربنا بأا سجينة ومتهمة ببيع كميات هائلة من الذهب على إحدى احملـالت التجاريـة               

عليها سيما أما حديثتا الـسن وهنـا        وشك فيها هي وصديقتها فأبلغ رجال األمن فقبضوا         
كانت املفاجأة فقد كانت أخيت خامسة العصابة اليت تسرق الذهب وتبيعه بأي مبلغ وكـانوا               
يضعون املبالغ لدى أخيت ودليل ذلك أن رجال األمن قاموا بتفتيش غرفتها مع رجوع أخـي                

اهللا أن أخيت مل متـارس      ووجدوا مبالغ مالية كبرية خمتلفة الفئات وجمموعة من الذهب ويشهد           
السرقة حىت تعرفت على هؤالء الصديقات اللوايت ورطوها فدخلت السجن وهناك استيقظت            

  ..من غفلتها لكن بعد فوات األوان 
 وكنا نزورها باستمرار حىت شاء اهللا وقدر وتـويف الوالـد يف              أشهر 4حكم عليها بالسجن    

أخربا فبكت بكاًء شديداً على والدي      حادث سيارة قبل خروجها بيومني وذهبت لزيارا و       
 الذي طاملا بكى وبكى بسبب جرمها واحنرافها وعاىن املرارة واألسـى            – رمحه اهللا    –العزيز  

على دخوهلا السجن وكان اليوم األول يف العزاء مؤرقاً وخميفاً لنا من سؤال الناس عنها فقـد                 
أخي األكرب ال تستطيع رؤيـة أحـد        كنا نعلل ذلك بأا مصابة بايار عصيب وأا يف بيت           

ويلزمها الراحة كما قال الطبيب وغداً ستكون موجودة وحصل ذلك وخرجت صباح اليوم             
الثاين لتشاركنا العزاء يف مشهد مهيب وتفاصيل مبكية للجميع فقد تغريت أخيت واسـتقامت              

رق مسامعنا أثنـاء    ورزقها اهللا لساناً ذاكراً ووجهاً مضيئاً وكم كانت دعواا لوالدي ال تفا           
  :   العزاء وكأا ليست أخيت السجينة وصدق اهللا 

 } لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسعو،،، {  
   

******************************



  اعتراف مدمنةاعتراف مدمنة
يف ساعة مليئة باحلزن واألسى يعلوها الصمت الرهيب وأنا نزيلة جناح الـسجينات قـسم               

وقفت بني أربعة جدران مع عدد من بنات جنسي إال إا حلظة صعبة على قليب عندما       اإلدمان  
 الذي طاملا أشرق يل باالبتسامة حيل بيين وبني مساع صـوت            أميحرمت النظرات إىل وجه     

إخواين الصغار يلعبون من حويل وكما قيل لكل داء دواء ولكل مشكلة حل ودوام احلال من                
رية علي ويوم أفرحه وأبكي غريه أياماً فأنا فتاة وقعت ضحية املخدرات        احملال فيوم يل وأيام كث    

ومل أعد أحس بطعم احلياة فقد قلبت األمور فما وجدت هلا تفسرياً إال ما رأيته مـن حتـول                   
جذري يف حيايت بسببها وهي من أدخلتين دوامة املشاكل اليت ال تنتهي فكم كنت أمكـث                

 جماديف اإلدمان اللعني أبكي حيناً وأهيم على وجهي أحياناً          بغرفيت الساعات الطويلة تتقاذفين   
أخرى ومل أعد أعرف للراحة والنوم طريقاً وسبيالً مع أن أسباب السعادة كانت متـوافرة يل                

  ..لكن ال أعلم سر تعاسيت وشقائي 
 وبكيت بكاًء شديداً من النظرات اليت ترمقين عن قرب وبعد اليت مل             يوما39ًدخلت السجن   

 أطيقها وأحتملها إال خبروجي العاجل من السجن بكل ما أملكه من ضعف وبكـل مـا                 أعد
أحبسه من دموع وبكل ما أخفي من ندم فقد بكت مشاعري وجتمدت جوارحي ونزفـت               

 يف يداي ومل استطيع حتريكها      )القيد  ( جروحي واد جسدي املتهالك باإلدمان يوم وضعوا        
سطة العمر بنظرات غاضبة حنو العنرب أو اجلناح الذي أقضي حبرية تامة وحينها قادتين سيدة متو    

! فيه عقوبيت فمضيت معها وكل املخاوف واألحاسيس تضطرب يف نفسي إىل أين سأذهب ؟             
وسارت يب وانضمت معنا سيدة أخري كانت تتكلم مع اليت أمـسكت يب أوالً مث أخـذت                 

ادر لذهين سؤال مـاذا ينتظـرين يف        مس يف أذا بكالم ال أعرفه أصابتين بارتباك شديد وتب         
السجن وقد عشت ردحاً من الزمن يف عزٍ وجاه مبرتل والدي الكبري الذي ال أقوم من نـومي         

  . فيه إال حني أريد واليوم باملخدرات أخسر كل شيء 
  ..تفاصيل طويلة 

ـ               يم ايتها دخويل السجن مع العالج املكثف والرعاية الكرمية من الدولة يف شفائي من جح
  .. املخدرات وكل ذلك يف سرية تامة ودون علم أحد 



  ...ويف اخلتام 
هل من املمكن أن يغفر اهللا يل وأكون أماً لطفلٍ يرمتي يف أحضاين فانسى املاضي معه وأعيش                 

  ..مجال احلياة مع زوج ملتزم وولد صاحل وبيت إمياين ومملكة متماسكة 
  . اللهم آمني ,,,, اللهم آمني 

  
*********************************  



  !!!!عيات إىل اهللا عيات إىل اهللا ااإىل الدإىل الد
  

  .....!!السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
ال أعلم كيف أبدأ رساليت وكيف أكتبها فاخلطأ يؤملين كلما تذكرته فكم هي اللحظات اليت               

أنا أهل أن يتملكين فيها القلق واخلوف من تفاصيل جرمييت اليت بكيت بسببها الدم واألمل وهل     
أنصح أخوايت الداعيات إىل اهللا فهي ذكرى وتذكري حبجم املسؤلية املناطة جتاههن فعتايب أين              
الداعيات إىل اهللا ؟؟ أهل التوجيهات اإلميانية وصحيح األحاديث النبوية وأننا حباجة ماسة إىل              

  ,,,,حبهن وإحسان بالكلمة الطيبة والعبارة الصادقة 
  : أستاذة الدعوة يا طالبة العلم ويا 

أنت النور لنا يف ظالم السجن فال حترمينا قلمك وحديثك وقصتك وأنت من خالط اإلميـان                
سويداء قلبها فرمحت حالنا ورق فؤادها ملستقبلنا فمهما أخطأنا وزلت بنـا القـدم فـنحن                
 صواحب اخلمار والطهر والعفاف وأننا حباجة لك أن تدافعي عن بنات جنسك اللوايت وقعن             
يف اخلطأ وكُن حبيسات خلف القضبان فمهما حصل من زلل فنبقى حفيدات عائشة وأمساء              
ومسية نتأثر بنصيحتك ونعلو ا للقمة ونصحح ا األخطاء وتعيد لنا اهلمة فتضمدي جراحنا              
ومتسحني دموعنا وتسعدين خواطرنا ولرمبا عصفت توجيهاتك بأوهام كاذبة وآمال خادعـة            

  ..اليز السجن وظالمه الدامس سارت بنا إىل ده
  ...أخييت الداعية إىل اهللا 

لقد سر خاطري وأثلج صدري عوديت الصادقة للقرآن الكرمي فقد كان يل السكينة والوقـار               
وتعديل اخلطأ وبخطى ثابتة فقد كنت بدونه ضعيفة اهلمة مسرفة على نفسي مل أشعر حبالوة               

  : ات حني قالت يل اإلميان واإلخالص هللا وصدقت إحدى الدعي
  !! احفظي القرآن الكرمي فإنه علم والعلم نور ونور اهللا آمانٌ للسائرات 

  : وليكن مهك وأعظم آمالك توجيهات وعالمات هي 
  شريعة اهللا وتعاليم رسوله : املنهج 
  اخللق اإلسالمي الفاضل : اخلُلق 



  احلياء والعفة والطهارة واحلجاب : األدب 
  ؤمنني والنساء الصاحلات أمهات امل: القدوة 
  اهللا ورسوله واملؤمنات : احملبة 

  ذكر اهللا والتالوة والصالة والنوافل : اخللوة 
  كل مسلمة مؤمنة ملتزمة ناصحة : الصديقة 

  املخدرات وكل جملة وقناة وموقع ينشر الرذيلة : العدو 
  ..حممد رسول اهللا ..  شهادة أن ال إله إال اهللا :اخلامتة 
   أن تكوين يف اجلنة مع النبيني والصديقني :اجلزاء 

   
  السجينة : أختك 

  
***********************************



  أم التائباتأم التائبات
  

  : أخرج مسلم عن عمران بن حصني قال 
جاءت رسول اهللا وهي حبلى من      ) الغامدية  ( أن امرأة من جهينة من غامد من األزد تنادى          ( 

أحسن إليها فإذا   : صبت حداً فأقمه على فدعا نيب اهللا وليها فقال          يا رسول اهللا أ   : الزنا فقالت   
وضعت فأتين ففعل فأمر ا رسول اهللا فشدت عليها ثياا مث أمر ا فرمجت مث صلى عليهـا                  

لقد ثابت توبة لو قُـسمت علـى        : أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول اهللا         : فقال عمر   
  ) وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هللا عز وجل ؟ سبعني من أهل املدينة لو سعتهم وهل 

يا رسول اهللا إين زنيت فطهـرين       :  فجاءت الغامدية فقالت     :ويف رواية مسلم وأيب داود قال       
مل تردين ؟ لعلك أن تردين كمـا رددت         : وإنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول اهللا           

 حىت تلدي فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقـة          فاذهيب.. أما ال   : ماعزاً فواهللا أين حلُبلى فقال      
اذهيب فارضعيه حىت تفطميه فلما فطمته أتته بالصيب يف يده          : هذا هو قد ولدته فقال      : فقالت  

فدفعه الرسـول   !! هذا يا نيب اهللا قد فطمته وقد أكل الطعام كما ترى            : كسرة خبزة فقالت    
          ا فح فر هلا لصدرها وأُمر الناس فرمجوها فأقبل       صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد صحابته مث أمر

خالد بن الوليد حبجر فضرب رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ونال منـها فـسمع            
مهالً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاـا            : ذلك رسول اهللا سبه إياها فقال       

  . صاحب مكس لغفر له مث أمر ا فصلي عليها ودفنت 
  .......ن اهللا سبحا

عجيب أمر هذه الصحابية كان بإمكاا وهي اليت زنت بظلمة الليل يف ضعف من إمياـا ال                 
أحد يراها إال اهللا وكان يكفيها أن تستغفر اهللا وترجع إليه خائفة باكية نادمة ولكنه اإلميان إذا                 

  . خالط بشاشة النفوس الزكية العارفة باهللا عز وجل 
  ..أم التائبات 



وذج صادق للعودة إىل اهللا فلم يثنها عن التوبة محلها ووالدا ورضاعة ولدها وحضانته ومل               أمن
يثنها  كذلك استغاثة طفلها وعيناه تذرفان وهو ينتزع من بني يديها ليكون بعده الفراق الذي            

  ..ال لقاء بعده 
  ..أم التائبات 

لقد سـالت الـدماء     .. اإلنابة   توجعت من أمل احلجارة وكأن سلواا وعزاؤها الرضى ولذة        
؟ وقـد هـوى     !وشحب لوا األمحر من جسدها الطاهر ليغسل ذنوا وخطاياها كيف ال            

جسدها واارات قواها من شدة الرجم واإلعياء معلناً ومنادياً التائبات أن يالحقوا قبل فوات              
رجز الشيطان وركام الذنوب فقد رمست هلن اخلطى الصادقة األوان وأن يبعدن عن أجسادهن 

لطريق التوبة فشملت رمحة اهللا روحها الطاهرة وكفاها فخراً أن توبتها وسعت سبعني مـن               
  ,,,,,,,,خرية هذه األمة 

  
*******************************  

                    
 


