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المسلمة  أختي
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والنترنت

بقلم

السالم  مريم



المقدمة

النبياء         أشرف على والسلم والصلة العالمين، رب لله الحمد

 .. وبعد       أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا ..والمرسلين،

  ..   .. صانعة      يا الجيال ومربية الرجال منجبة يا السلم ابنة أختي

فارتدعي،..       وأخوفك فانتبهي، وأحذرك فاستمعي، أكلمك البطال

وانتفعي    فاقرئي لك ..واكتب

}         .. ّنَما   إإ وثيقة ورابطة عميقة، أخوة بك تربطني من يا إت أن لك أكتب

    .. لعلمي  }      بالحديث إت أن وأخصك العقيدة هذه في ٌة َو إإْخ ُنوَن إم ْؤ ْلُم ا

عقابه         وتخافين ثوابه ترجين الخرة والدار الله تحبين إك ..أن

تسعين            وأراك إليك، شيء أحب هم وأطفالً ًا وزوج ًا بيت لك أن أعلم

 .. وزوجة        مثالية ًا أم لتكوني رضاهم ونيل حقوقهم، لداء جاهدة

ماهرة    بيت وربة ..ناجحة،

مضيعة           لمانتهم؟ خائنة لهم؟ غاشة تكوني أن ذلك بعد ترضين فهل

  .. كيف        إذ القيامة يوم منك ويتبرؤن الله، إلى يشكونك لحقوقهم؟

مهمتك     في يشاركونك بالعداء ..رضيت

منزلك            سطح به تزينين بيتك، في الدش طبق تمتلكين من يا إت أن

وأقاربك     جيرانك أمام به ..وتفتخرين

إك؟      رب بالمعصية تجاهرين أنك علمت ..أما

الدار..        سطح فوق أراه الذي هذا ما .أختاه

وللجار    لبيتك أسلكه .تمدين

النار      من وأبنائك نفسك به .تقربين

       .. القرار    وبئس جهنم البوار دار تخشين أل الجبار غضبة تخافين .أل

     !     .. يريد   وماذا لك صنعه من أتى؟ أين ومن لماذا يوما فكرب هل

!!بك؟

     .. لصول    وا الدين أهل اسألي والعقول الحجا أصحاب .اسألي



    ..     : والذل  الخزي لك يريدون الشرار لك صنعه لقد سيجيبون لشك

النار.       أصحاب من تكوني أن يريدون ..والعار

الدمار..         بك يحل أن قبل وأسرتك نفسك انقذي ..أخيتي

السالم   مريم إك أخت



هادئ  حوار

..     (بسمة) شفتيها   تفارق ل فالبتسامة مسمى على ..اسم

   ..  .. المكان   تمل ضحكاتها مسرورة سعيدة ًا دوم ..تراها

*       .. مال     وإناث، ذكور وأبناء طيب، زوج بسمة يا مثلك من ًا طبع

أليس          أوامر، طلباتك وكل وجميل، فاخر أثاث كبير، بيت وجاه،

!كذلك؟

فقط       بسمة: الظاهر في ولكن كذلك هو بلى .

وسائلها          * كل توفر من بالرغم بالسعادة تشعرين ل أنك تقصدين

إك؟ لدي

عميق،          بسمة: حزن داخلي ففي ًا دوم ضاحكة تريني إت كن وإن نعم،

نفسي          أكره صدري، في وكتمة بضيق كثيرة أحيان في أشعر

تخنقني          تكاد حتى بي تضيق الدنيا أن وأحس وأبنائي .وزوجي

*        ..  ..  .. يبدو..  رأسك فوق تحملينه الهم هذا أكل مهل مهل الله الله

تبالغين  ..أنك

إني            بسمة:  لك قلت لو تصدقين ل وقد ًا، أبد أبالغ ل إني والله ل

ذلك    من بأشد .أشعر

يابسمة؟      السبب عن تبحثي ألم ولكن

كلهم          بسمة: الناس بأن نفسي أعزي ولكنني السبب ما أدري ل

   .. الحياة         هي هذه بلوى أو شكوى ولديه إل أحد هناك فليس ..مثلي

أقوام           * عن أخبرنا وجل عز الله ولكن صحيح، بسمة يا نعم

   } : ّمن       إلًحا َصا إمَل َع َمْن وجل عز يقول سعيدة، هانئة حياة يعيشون

ُهم          َأْجَر ُهْم ّن َي إز َنْج َل َو َبًة ّي َط ًة َيا َح ّنُه َي إي ُنْح َل َف إمٌن ْؤ ُم َو ُه َو َثى ُأن ْو َأ ٍر َك َذ

) { ُلوَن    ْعَم َي ْا ُنو َكا َما إن َأْحَس النحل)  97إب سورة



         : وهو  ًا صالح عمل لمن تعالى الله من وعد هذا المفسرون قال

ذكر            من وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة الله لكتاب المتابع العمل

حياة            يحييه بأن ورسوله بالله مؤمن وقلبه آدم بني من أنثى أو

الخرة            الدار في عمله ما بأحسن يجزيه وأن الدنيا في طيبة

أنه         .   كما كانت جهة أي من الراحة وجوه تشمل الطيبة والحياة

الدنيا            لهم حيزت ولو حتى أبدية تعاسة يعيشون أناس عن لنا حكى

       } : ًكا   َضن إعيَشًة َم َلُه إإّن َف إري ْك إذ َعن ْعَرَض َأ َوَمْن وجل عز يقول

) ْعَمى    َأ إة َياَم إق ْل ا ْوَم َي ُه َنْحُشُر ْد)      124َو َق َو ْعَمى َأ إني َت َحَشْر إلَم َرّب َقاَل

) إصيًرا  َب ْوَم)       125ُكنُت َي ْل ا إلَك َذ َك َو َها َت إسي َن َف َنا ُت َيا آ ْتَك َت َأ إلَك َذ َك َقاَل

طـه)  126_124ُتنَسى} ( سورة

الضيقة     المعيشة هي الضنك . والمعيشة
وسلم            عليه الله صلى رسوله على أنزله وما الله أمر خالف فمن

انشراح            ول له طمأنينة فل هداه غير من وأخذ وتناساه عنه فأعرض

شاء            ما ولبس ظاهره تنعم وإن لضلله حرج ضيق صدره بل لصدره

اليقين             إلى يخلص لم ما قلبه فإن شاء حيث وسكن شاء ما وأكل

وشك      وحيرة قلق في فهو . والهدى
تقصدين؟ بسمة:  ماذا

عن          * يعرض ما بيتكم في وأدخلتم بأنفسكم أحضرتم أنكم أقصد

سيكون            وكذلك الدنيا، في شقائكم سبب هو وهذا وجل عز الله ذكر

الخرة  .في

الدش؟ بسمة:  أتعنين

الزمان؟         * هذا في وطم عم غيره بلء هناك وهل

نشاهد          بسمة: ل ونحن عنده، فراغنا وقت ونقضي به نستمتع إننا

والمسلسلت        الفلم وبعض الطفال وبرامج الخبار إل فيه

من        والستفادة والحضارة، والرقي التقدم إنه المنوعة، والبرامج

أتنقل           صغير، بجهاز فيه أتحرك يدك بين كله فالعالم العصر، تقنيات



هذا            لي سبب ارتكبته جرم فأي أريد مكان أي في بنظري وأتجول

إلى!           انظري الدش هذا أدخل من وحدنا لسنا إننا ثم الشقاء؟

من            وبالرغم منا مستوى أقل سميرة هي ها بل حولنا، من البيوت

دش   عندها .ذلك

إيجابية          - نتيجة إلى لنصل والمنطق بالعقل نتناقش دعينا بسمة يا

بأول      أولً الحجج هذه على .ونرد

عندك:    ما هات بسمة

وخلقه             - دينه في يفكر لم من كل وجذب جذاب، أنه في معك أنا

يتابعه           أن إل يملك ل يشاهده ومن ًا، حساب لخرته يحسب ولم

برينا            مكان كل في بك يطير وهناك هنا ينقلك فهو وانبهار بإعجاب

برنامج،          وهذا فيلم وهناك مسلسلة، فهنا ًا، وألوان أشكالً الدنيا

          .. اللون  طيب عسل أمامك أن لو أرأيت بسمة يا ولكن لقاء وذاك

  -     - خلط     ولكن لك يبدو ما على التناول سهل المذاق حلو والرائحة

     ! يا          قلت كما متعة إنه ؟ ل أم منه تشربين أكنت شما يكرهك من به

الخرة           بمتع تقارن ل زائلة دنيوية متعة محرمة، متعة ولكنها بسمة

لك            يبقى ل ما الجسيمة والمهام العمال من لديك إن ثم الدائمة،

وهل           بيت وربة ومربية زوجة فأنت الدش ذلك أمام لتقضيه وقتا

كما          حقا بها قمت فهل المسؤوليات، هذه من أعظم هناك

اقرئي!           النافع، بالمفيد فاقضيه ذلك بعد فراغ لديك بقي وإن ينبغي؟

فهل           أمثالها، بعشر والحسنة حسنة حرف كل ففي بسمة يا القرآن

الحسنات؟     عن غنى في !أنت

لك        اجعلي المفيدة، للشرطة واستمعي النافعة الكتب اقرئي

وقت          وللزوج وقت فللولد والمهام العمال فيه رتبي ًا يومي ًا برنامج

       .. لديك    يتبقى لن أنه متأكدة وأنا وهكذا نصيب الرحام ولصلة آخر

ذلك    بعد فراغ .وقت

دش؟       عندها وعلنة فلنة لماذا قولك أما



لقد           ينفع، ول يضر الذي التقليد بعينه، العمى التقليد هو فهذا

والعدل          الحق بميزان المور تزنين عاقلة امرأة بسمة يا عرفتك

 !    ! وهل      بالكثرية؟ العبرة وهل مثلهم؟ نخطىء الناس أخطأ إذا فهل

وراءهم؟          النسياق لنا يبرر فاسد شيء خلف الناس انسياق !يعني

       }: َعن     ّلوَك إض ُي إض َلْر ا إفي َمن َثَر ْك َأ ْع إط ُت إإن َو يقول وجل عز الله إن

) { إه  ّل ال إل إبي :    116َس من)       إلى تنظر ل تقول والحكمة ، النعام سورة

نجا          كيف نجا من إلى انظر ولكن هلك كيف  .هلك

ضيق؟:             من به أشعر بما كله ذلك علقة ما أفهم لم ولكني بسمة

لظلمة          - سبب والمعاصي الله عن وإعراض بسمة يا معصية إنها

" : ومن          تعالى الله رحمه القيم ابن المام يقول الحياة وشقاء القلب

      : القلب    وتعلق تعالى، الله عن العراض الصدر ضيق أسباب أعظم

الله            غير ًا شيئ أحب من فإن سواه ومحبة ذكره عن والغفلة بغيره،

أشقى            الرض في فما الغير ذلك محبة في قلبه وسجن به عذب

ًا          قلب أتعب ول ًا عيش أنكد ول بالً أكسف ول .منه

ذلك:         -   بعد ذلك؟ بعد وماذا للواقع ومطابق جميل كلم إنه بسمة

   : الذي       البصر نعمة بصدق عليه فأجيبيني سؤالً أسألك أن أود

إياها؟       وهبك من القنوات هذه به تشاهدين

وتعالى:    سبحانه الله .بسمة

لحظة؟         - أي في منك أخذها على يقدر الذي  ومن
ًا:   طبع الله .بسمة

هو             - وأنه عليك الله نعم من فقط واحدة نعمة هذه أن تعترفين ًا إذ

سبحانه           رده تستطيعين ول منك أخذها شاء ومتى إياها وهبك الذي

كذلك؟  أليس

كذلك:    هو بلى .بسمة

تضيعي             - أن ذلك بعد لك يحق فهل عندك أمانة البصر أن يعني هذا

   ! أن        لو ترى إياها؟ أعطاك من يغضب فيما تستخدميها وأن المانة



أن           تستطيعين فهل عندك أمانة المال من ًا مبلغ أعطتك لك زميلة

    ! تريدين؟    فيما تنفقيه أو تشائين؟ كيف به !تتصرفي

لله:   حاشا .بسمة

تحصى،            - ول تعد ل نعمه بمن كيف وأجل، أعظم هو بمن فكيف

أن          فأبين والجبال والرض السموات على المانة عرض بمن كيف

 !! فماذا        وجهلنا فيالظلمنا البشر وبقية وأنت أنا وحملناها يحملنها،

    ! نعمة        البصر نعمة إن ضيعناها؟ وقد المانة عن سئلنا إذا نقول ترانا

وتعالى؟      سبحانه لله الشكر تستحق عظيمة

بسمة؟       يا النعم شكر يكون كيف أتعرفين

لله:         الحمد ونقول بالفضل لله ونعترف نقر نعم .بسمة

الجوارح       - شكر وبقي والقلب اللسان شكر .هذا

الجوارح؟:     شكر يكون وكيف بسمة

الله           - لطاعة نسخرها بل الله، يغضب فيما النعمة هذه نستخدم بأل

ما             إلى بأعيننا ننظر فل عنه، نهانا عما والبعد به أمرنا بما والقيام

الجهاز           هذا على يعرض مما حرمة أشد هناك وهل علينا حرمه

!الخبيث؟

الله            أحل ما إل بأذنيك تسمعي فل السمع نعمة ذلك على وقيسي

به          لتميزي العقل نعمة ومثلها الله، حرمه مما والموسيقى والغناء

استمعي        الخبيث وتتركين الطيب فتختارين والطيب الخبيث بين

    } : ُكّل       َد َؤا ُف ْل َوا َبَصَر ْل َوا َع الّسْم إإّن يقول وهو وجل عز الله قول إلى

) { ُؤولً    َمْس ْنُه َع َكاَن إئَك عز)      36ُأول الله سيسألك ًا إذ السراء سورة

   ! أم       طاعته أفي استخدمتيها؟ فيم وفؤادك وبصرك سمعك عن وجل

!معصيته؟

الذي            فهو الدش هذا به اشتريتم الذي المال نعمة ًا أيض تنسي ول

اكتسبه       "     أين من ماله عن القيامة يوم عبد كل وسيسأل إياه وهبكم

 " .. عمره  "      وعن والصحة والفراغ الوقت نعمة ومثلها ؟ أنفقه وفيم



     " !     ! جواب  في فرط لمن فالويل أبله؟ فيم شبابه وعن أفناه؟ فيم

         !! وبماذا  الله معصية في عمره أفنى من سيقول ماذا السؤال ذلك

الجهاز؟       ذلك عند وقته قضى من !!سيجيب

         .. جزاؤنا؟:  سيكون ماذا النعم هذه على الله شكرنا إذا طيب بسمة

وجل          - عز الله ويحفظها النعم تدوم فبالشكر عظيم الشكر جزاء

  } : ُكْم       ّن َد إزي َل ُتْم َكْر َش إئن َل تعالى لقوله ًا مصداق وبركة نماء ويزيدها بل

) { ٌد     إدي َلَش إبي َذا َع إإّن ُتْم َفْر َك إئن َل إبراهيم)  7َو سورة

          : إل   بها يرض لم عظيمة، فتنة فتنة، الدش هذا إن الحبيبة أختي يا

صغيرة             يغادر ل ًا كتاب هناك أن ونسي الخر واليوم الله عن غفل من

أحصاها    إل كبيرة ..ول

هدفها           القنوات هذه أكثر أن تنكري أن بسمة يا تستطيعين هل

         ! ولم  وينفعنا يفيدنا ما تقديم يهمهم ل فهم وبالطبع بحت؟ مادي

لنا          ينقلون إنهم بل أبنائنا ومصلحة مصلحتنا برامجهم في يراعوا

انتشرت          التقاليد بعض نرى نحن وها الكافرة البلد وتقاليد عادات

وحجابهن     لباسهن في نسائنا .بين

والحياء:            بالدب يخل ما تعرض القنوات بعض أن في معك أنا بسمة

يناسب؟          لما والختيار بالنتقاء يعرض فيما التحكم نستطيع أل ولكن

عليها            - دليل ل دعوى هي الجهاز هذا في التحكم إمكانية دعوى إن

لقد             شره من يسلم ولم فيه يعرض مما استفاد ًا أحد رأينا فما أصلً

الدش             هذا من ًا ضرر أقل هو بما التحكم عن بسمة يا الكثير عجز

عقولنا؟      على ونضحك أنفسنا نخادع !فلماذا

    -  - بعد     ما بلشك سيشاهد بزعمه الخبار ليشاهد يجلس من إن

واضح            الحق إن الخبار بعد إل أصل تأتي ل المغرية فالبرامج الخبار

المارة          والنفس والشيطان الهوى ولكن بيان زيادة إلى يحتاج ل

الن         أسألك دعيني حقائقها بعكس المور نرى جعلتنا :بالسوء



نتركهم            كيف أعناقنا في أمانة هم الذين الولد عن ماذا بسمة يا

الفلني         والممثل الفلني المغني قدوتهم ليكون البلء هذا أمام

ينفعهم         ول يضرهم ما منه ويتعلمون الجهاز بهذا ويتعلقون

الدروس        بدل الدعايات ويرددون القرآن بدل الغناء فيحفظون

القنوات         تلك أمام بالجلوس لبنائها تسمح من إن والختبارات؟

أن            أم بالمس أبناؤها هم اليوم أبناؤها هل نفسها تسأل أن عليها

زادوا           وهل كانوا؟ كما بالقليل يقنعون أصبحوا هل واضح؟ تغير هناك

الصلة          على محافظتهم ترى وكيف العكس؟ أم ًا واحترام طاعة لها

لتعرف          بصدق نفسها على أختنا ولتجب لهم؟ الدش احضار بعد

أبنائها      على القنوات تلك تأثير .مدى

        .. .. ذلك:  خطر ندرك فنحن اطمئني البناء ناحية من ل ل بسمة

فقط        أبيهم لغرفة إل الدش نوصل فلم .عليهم

عبدالله          - أم أولد فعل ماذا لك أحكي أن يكفيني ًا  .إذ

ترى؟:     يا فعلوا ماذا بسمة

غرفة          - من ًا سلك لهم ليسحب خبرة عنده لهم ًا صاحب أحضروا

الخلف          من البيت جدران تسلقوا أن بعد غرفتهم إلى والدهم

النافذة   من .وقفزوا

معقولة؟:  !!بسمة

ًا..          - ممنوع الدش كان إذا هذا مرغوب، ًا ممنوع فكل معقولة نعم

فهد             أم صحت لقد حرج ول فحدث لهم ًا متوفر كان إذا أما عنهم

كانت           حاجة لتحضر السفل الطابق إلى ونزلت نومها من ليلة ذات

جالسون           أبنائها بأن ففوجئت الليل من متأخرة ساعة في نسيتها قد

رأسها          على يدها فوضعت ًا خليع ًا فيلم بشغف يتابعون الظلم في

وتبكي   تشكي .وراحت

وتقل          البيت عن وتغيبين وتخرجين وتنسين تغفلين أنك تذكري ًا إذ

ينسى         ول يغفل ول ينام ل من وسبحان .الرقابة



مشكلة:       بقيت ولكن صحيح هذا نعم .بسمة

هي؟   - وما ًا خير

بناتي:  ..بسمة

بهن؟  - ما

هن:           الدش لشراء إلى دفعتنا التي الولية السباب من إن بسمة

يلتقين           أن فما المدرسة، في صاحباتهن من يغرن أصبحن فقد بناتي

بالسؤال         صديقتها واحدة كل تبادر حتى الباكر الصباح :في

  .. لمن         والويل وجميل رائع هو كم البارحة؟ السهرة فيلم رأيت هل

 .. أوه         والستهزاء للسخرية عرضة ستكون لنها دش بيتها في ليس

فاتك             لقد دش عندكم يوجد ل أنه تذكرت لقد سارة يا أنت مسكينة

        ..  .. من   تطلبي أن لبد سارة يا تسكتي ل ل عمرك نصف البارحة

عن          ًا بعيد تعيشين لنك محرومة فإنك وإل الدش احضار والديك

والدهن ..          ويترجين يبكين جعلهن الذي الكلم هذا مثل إلى العالم

الدش   لهن .ليحضر

من           - بناتك تحذري أن وعليك السوء قرينات هن بسمة يا هؤلء

مدرسة           إلى نقلهن إلى المر اضطر ولو معهن السير أو مصاحبتهن

لماذا            أخبريهن ود جلسة بناتك مع تجلسي أن أنصحك إني ثم أخرى،

ولعل            وراءه من الحاصلة الضرار هي ومما بيتنا الجهاز هذا يدخل ل

قبل         وهو والخلقي، السلوكي ثم الدراسي مستواهن تدني منها

للرحمان      مغضبة للشيطان، مرضاة شيء .كل

الفساد          إلى داعيات لنهن عظيم وزر فعليهن الصاحبات هؤلء أما

من "           آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا ومن والخراب

   . " من         كل وكذلك ًا شيئ آثامهم من ينقص ل القيامة يوم إلى تبعه

واستمع            شاهده من كل وزر فعليه ًا مختار ًا راضي بيته في ًا دش أدخل

وضرره           مستطير شره إن الدش هذا خطورة جاءت هنا ومن له،

السيئات..          يضاعف إنه والمكان، الزمان حدود يتجاوز ًا جد بعيد بعيد



يعملها          لم ًا وأوزار ًا آثام جلبه لمن ويضيف الحسنات ميزان وينقص

فكل           موته، بعد حتى يتابعه شؤمه ويبقى يفعلها، لم وسيئات ًا وذنوب

    - ينقص        أن غير من وزره فعليه ًا محرم الجهاز هذا في شاهد من

        - أن   ولك إحضاره، في الول المتسبب هو لنه شيء أوزارهم من

المعاصي       وكثرت الزمان طال مهما ذلك . تتصوري
فهو:            فقط زوجي سيلحق الثم أن يعني الكلم هذا لله الحمد بسمة

البيت     داخل ووضعه اشتراه .الذي

-   ! ساكتة         أنت صنعت؟ ماذا وأنت بسمة، يا ذلك لك قال ومن

والراضي        راضية وأنت أخرس شيطان المنكر على والساكت

عليه؟           والتأثير وتوجيهه نصحه في دورك أين ثم الثم في  !مشارك

    - له؟    صادقة كانت إن ومحبتك غيرتك أين !بل

كامل            في وهن ًا وألوان أشكالً النساء على يتفرج أن له ترضين كيف

:     ! يقول        وجل عز والله بالعرايا؟ يكن ما أشبه حال وفي بل زينتهن

) { إهْم{     إر ْبَصا َأ إمْن ُغّضوا َي إنيَن إم ْؤ ْلُم ّل لو)    30ُقل والله النور، سورة

باب          وفتحت عليه لصحت الشارع في متحجبة امرأة إلى نظر

     ..    ... وقليل  العين طويل رجل أنت تستحي ل أنت والشتائم السباب

 ... وأنت...  وأنت ....الدب

   -   - ولم     الدنيا لقمت ًا شرعي ًا زواج غيرك بأخرى تزوج لو ووالله

 !! سبحان         أهلك عند غاضبة وذهبت والولد البيت له ولتركت تقعديها

والعقول    القلوب مقلب !!الله

  ! الحق        انقلب الحوال؟ وتبدلت المواقف تغيرت لماذا حدث الذي ما

بالله         إل قوة ول حول ول ًا حق والباطل باطلً .

ذلك           في النساء زوجك شاهد إذا الخاسرة أنت بسمة يا صدقيني

     ! نشرته    الذي التحقيق قرأت أما بجانبهن؟ تكونين فماذا الدش

" : إنني          عربية دولة في التجار أحد قال الدش عن المجلت إحدى



وبين         بينهن أقارن لنني الحسناوات المذيعات شاهدت كلما أبكي

ووقاحة "   صراحة !!زوجتي

أصنع؟:      وكيف أفعل ماذا ًا إذ بسمة

زوجك       - نصح في صديقتي يا بدورك .قومي

إقناعه:            الصعب ومن عنيد رجل إنه أحمد أبا تعرفين ل ولكنك بسمة

عليه  !!والتأثير

ترى            - والتكرار اللحاح من فلبد واحدة مرة من يقتنع لن هو بالطبع

تحتاجين          وكنت الصديقات أو القريبات لحدى زواج عندك كان لو

لتحصلي         ورجاؤك طلبك سيكون كيف الزواج ذلك لحضور لفستان

لشراءه؟    مال على !منه

الذي           المال ليعطيها زوجها أقدام وتقبل تبكي من أعرف إني بل

كله          هذا كان فإذا بالموضوع لتفاتحه المناسبة الوقات وتتحين تريد

من          المزيد وبذل بالهتمام وأحق أولى فالخرة الفانية الدنيا لجل

عمله        يمكنك عما قليل بعد وسأحدثك والتعب .الجهد

يتردد:            سؤال على تجيبيني أن أود أعمل عما تحدثيني أن قبل بسمة

ذهني؟   في الن

هو؟  - وما

مني:           الله يقبلها هل أعمالي وسائر وصيامي صلتي عن ماذا بسمة

الحال؟    تلك على وأنا

عند          - مكتوبة كلها وزكاتك وحجك وصيامك صلتك إن يابسمة نعم

    - تعالى       الله شاء إن الحسنات ميزان في وهي وجل عز .-الله

القنوات    بين تجولك أما

السيئات      ميزان في إل أظنه فل

وثبات       بصدق فأجيبيني سألتك أخيتي يا وإني

القنوات      تلك وراء من جنينا ماذا

للوقات    وقتل عبث إنها



للصلوات    وإضاعة غفلة إنها

والسموات     الرضين خلق والذي نعم

والداعرات        والداعرين والكافرات الكافرين سوى فيه ترى لن

الرذيلة        مستنقع في الغارقين والشهوات اللذات عن الباحثين

والمحرمات

واليات؟    الحاديث تقرأين !أل

     ! أبو     أخيتي يا الدش إنه الواضحات؟ العلماء فتاوى تسمعي ألم

المنكرات

وشبهات   فكري انحراف

عاريات        كاسيات ونساء الصغيرات والبنات الولد لفطر تدنيس

الطاهرات   بالمؤمنات استهزاء

الحياة      هذه في وخوض ولهو لعب

الممات     عن وغفلة وطيش سفه

المنكرات      أخبث أخيتي يا الدش إنه

الحسرات      سوى يجني فلن تابعه  ومن
والزلت     المخاطر وإياك الله  جنبنا

التقيات     الصالحات إمائه من  وجعلنا
الجنات   فسيح وأسكننا

الدرجات   لنا وأعلى

والعبرات     الدموع تسكب يوم .وأمننا



بدورها   المرأة تذكير
أمام            - عمله عليك يجب عما أحدثك أن بسمة يا وعدتك قد كنت

المخاطر  .هذه

الله:     أفادك أفيديني نعم .بسمة

ما              - كل من حمايته في يتمثل بيتها داخل دور لها منا واحدة كل إن

من           جزء وهذا ويصلحه ينفعه ما كل جلب على والعمل يضره

: الصحيح          الحديث في جاء فقد عنها الله سيسألها التي مسؤوليتها

 ... " الحديث،"        رعيتها عن ومسؤولة زوجها بيت في راعية والمرأة

على          أؤتمنت ما صلح ملتزمة مؤتمنة حافظة أي راعية ومعنى

بمصالحه       والقيام فيه بالعدل مطالبة فهي .حفظه

والنصيحة         والخدم والولد البيت أمر بتدبير تكون المرأة ورعاية

الله       ((     يسترعيه عبد من ما الخر الحديث وفي ذلك كل في للزوج

(( الجنة        رائحة يجد لم بنصحه يحطها فلم .رعية

مهمش          والصلح التربية عملية في اليوم المسلمة المرأة دور إن

منها         المطلوب بدورها القيام في وقصرت فرطت أنها بمعنى

زاد          وما والتنظيف والكواية والغسيل الطباخة على تزيد ل فوظيفتها

البيت     خارج فهو وقتها  .من

إسلمي،          بيتها جعل على تحرص من المهات من تعرفين كم

عليه        -   الله صلى الله رسول وسنة الله كتاب زوجها مع تتدارس

رسول          أحاديث تحفظهم الله كتاب تعلمهم أبنائها مع تجلس وسلم

الشرعية،          والداب السنن على تعودهم وسلم، عليه الله صلى الله

كيفية         عن أبيهم مع تتحدث والمحرمات المنكرات من تحذرهم

عنقها         في أمانة أنهم مستشعرة الخطار مزالق وتجنيبهم تربيتهم

    -     .. الله  رحم من إل ذلك يفعل من قل زوجها .-وعنق

المقصرات:      أول وأنا صحيح كلمك .بسمة



تحمي            - أن منها وحقوق واجبات عليك أن تعرفي أن لك آن لقد

نعم            ووضوح صراحة بكل تقولي أن حقك ومن الدش، هذا من بيتك

لبنائه              أحضر ًا أب أن لو رأيك ما بسمة يا للخطأ ل وألف ول للصحيح

أترين           إياه يطعمهم أن وأراد صلحيته مدة انتهت قد ًا فاسد ًا طعام

    ! ذلك      سترمي أنها أم الطعام؟ هذا وتشاركهم تسكت الم أن

الطعام          لهذا اشتراءه أبيهم على وتنكر البيت عن وتبعده الطعام

موتها!            إلى يؤدي الطعام هذا لن ذلك ستفعل أنها شك ل الفاسد؟

      . يحضر    من على ينطبق نفسه والمثال حياتهم وانتهاء أبنائها وموت

والفارق         والفضيلة للحياء المدمرة الجهزة هذه مثل وأبنائه لزوجته

أجسادهم          بدل وأرواحهم عقولهم قتل إلى يؤدي هذا أن فقط

الجساد       موت من أشد والعقول القلوب .وموت

وعقول           لعقلها ترضى إنما فهي المنكر هذا على تسكت التي والم

والنتهاء   الموت .أبنائها

أعمل؟:         وكيف أبدأ أين من أخبريني أرجوك ًا إذ بسمة

الوسائل          - كل جربي تستطيعين ما بكل النكار أخيتي يا عليك

     .. مرة،   والرقة اللين أسلوب استخدمي السبل كل واسلكي

من          والتخويف بالله التذكير تنسي ل أخرى، مرة الشدة وأسلوب

القيامة         ويوم وظلمته، والقبر وحرها، بالنار التذكير وعقابه، غضبه

        . وأبنائه  بيته عن مسؤوليته عن زوجك مع تحدثي وشدته وأهواله

تقرب            التي المثالى له اضربي يضرهم، ما كل من لهم حمايته وعن

ائتمنها           التي المانات عن له الله بسؤال ذكريه ذهنه، إلى الصور

وولده        وزوجه ووقته وماله وبصره سمعه أمانة ..عنده،

مختلفة         بأساليب الحديث عليه لتكرري المناسبة الوقات عن ابحثي

لمعينك          تسمع كلمة له من وكل بالقارب فاستعيني عجزت وإن

الزوج   نصح .على



   ..  .. والنهار      بالليل الدعاء الدعاء المفتوح الله باب أخيرأ تنسي ول

 ( تلك       ( العودة قصة بسمة يا أتذكرين والسحار، الغروب ووقت

القادم؟         الزمن من الولى المجموعة في قرأناها التي القصة

والوسائل         السبل كل الصالحة المرأة تلك استخدمت كيف أرأيت

ل           الذي الرحمن باب إلى لجأت الحيل أعيتها وعندما زوجها، لهداية

منذ           الليل قيام في بالدعاء تخصه أن فقررت البواب، دونه تغلق

إل              هي وما أرادت ما لها وجل عز الله فحقق ، لسفره الولى الليلة

فجأة            صاحبه موت بعد ًا، نادم ًا باكي ًا تائب زوجها إليها عاد حتى أيام

النهاية   بهذه .واعتباره

  .. أريد          ل ل فمك بمليء قوليها القرار، هذا اتخاذ في شجاعة كوني

         .. ونفسي   أبنائي عين يفسد ما أمنع أن حقي ومن بيتي في الدش

     !! الله        صلى النبي قول وتذكري هو أو أنا إما زوجي يا الخيار ولك

        " : وأرضى  عنه الله رضي الناس بسخط الله أرضى من وسلم عليه

: وسلم  "          عليه الله صلى النبي قول عينيك نصب وضعي الناس عنه

بما"        ".    الله وسيعوضك منه ًا خير الله عوضه لله ًا شيئ ترك من

ينفعك          بما عمرك ساعات واستغلل وقتك من الستفادة على يعينك

ْلٍب   {      *      إبَق ّلَه ال َتى َأ َمْن إإّل ُنوَن َب َوَل َماٌل ُع َف َين َل ْوَم َي الخرة الدار في

الشعراء} [    سورة ٍم إلي ]89- 88َس
العمل؟:          فما الدش يحضرون الذين هم البناء كان وإذا بسمة

لها             - أم كل إن سهلة ليست فالمسألة بجدية المر نأخذ أن علينا إن

تعبت           فكم مسموعة كلمة لها يكون أن وينبغي سلطة أبنائها على

النهاية            في يأتون ثم رجالً وصاروا شبوا حتى البناء هؤلء تربية في

       !! كلمة   على تمشي البن وكلمة متى منذ عليها أوامرهم ويفرضون

        ! كأم  ًا أم نريدك والدلل والتفويط الرخوة التربية إنها وأبيه؟ أمه

الدش          إدخال يحاول ابنها رأت التي الصالحة المرأة تلك عبدالعزيز

الباب         نحو وتجزت ولبستها عباءتها وأحضرت فأسرعت بيتها إلى



        ... فيه    يرى أل ووعدها ترجع أن ابنها فترجاها البيت من الخروج تريد

      .. بموقفها  ًا تمسك إل كلمه يزدها فلم الخبار .إل

     :       : الدش  هذا وإما أنا إما غيرها عندي ليس واحدة كلمة هي له قالت

يوم             آخر هذا فسيكون أدخلته وإن واحد بيت في وهو أنا نجتمع ل

البيت    هذا في .لي

أمه         خسارة من له خير الجهاز هذا فخسارة ..وبالطبع

الخالد              الموقف هذا وسجل به أتى حيث من رده أن إل منه كان فما

عزيز           رب عند والنشور البعث يوم لتلقاه عبدالعزيز أم صحائف في

. غفور
كمثل           وعزم حزمها مثل لحزم بحاجة وكلنا حازمة قوية أم إنها

.عزمها



تعصين     ((موعظة  )) من !!   أتعرفين
إنك           * تعصينه الذي ذا من فتذكري معصية نفسك لك سولت إذا

الجبروت           له من كله، الملك له من والرض، السموات خالق تعصين

والعظمة   والكبرياء ..والملكوت

وتعالى          سبحانه فيكون كن له قال ًا شيئ أراد إذا .من

*   ..    .. فقراء     ونحن غني الله إن ضعفاء ونحن عظيم الله .إن

{ َلْرَض    َوا إت َوا الّسَما ّيُه إس ُكْر َع إس َو البقرة  (255) { سورة

" في          ألقيت سبعة كدراهم إل الكرسي في السبع السموات وما

بين           ألقيت حديد من كحلقة إل العرش في الكرسي وما ترس

الرض    من فلة .  " ظهري
زدنا             * ما أنقياء أتقياء ًا جميع كنا ولو عبادتنا وعن عنا غني تعالى إنه

تبلغوا   "        ولن فتضروني ضري تبلغوا لن إنكم ياعبادي ًا شيئ ملكه في

وجنكم          وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا فتنفعوني، نفعي

ًا،             شيئ ملكي في ذلك زاد ما منكم واحد رجل قلب أتقى على كانوا

قلب            أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا

أولكم              أن لو عبادي يا ًا شيئ ملكي من ذلك نقص ما منكم واحد رجل

فأعطيت         فسألوني واحد صعيد في قاموا وجنكم وإنسكم وآخركم

إذا             المخيط ينقص كما إل عندي مما ذلك نقص ما مسألته واحد كل

          . إياها  أوفيكم ثم لكم أحصيها أعمالكم هي إنما عبادي يا البحر ادخل

نفسه             إل يلومن فل ذلك غير وجد ومن الله فليحمد ًا خير وجد فمن
" 

يسبحونه           * وتعالى، سبحانه هو إل عددهم يحصي ل ملئكة لله إن

منهم         المعمور بالبيت عين،يطوف طرفة يعصونه ل والنهار بالليل

أخرى          مرة إليه يعودون ل ملك ألف سبعون يوم .كل



مسيرة            عاتقه إلى أذنه شحمة بين ما العرش ملئكة من ًا ملك إن

لمجذث            أن وسلمه الله صلوات عليه لنبينا أذن وقد ، عام سبعمائة

العرش        تحت ورأسه الرض في قدميه ملك . عن
أوامره؟         ونخالف نعصيه حتى الضعفاء الفقراء نحن نكون !فمن

    ! بالمخالفة     الخاسر ومن بل والعبادة؟ الطاعة من المستفيد ومن

 } : ُتْم!         َأْحَسن إإْن تعالى الله قول نفقه أن لنا آن أما والمعصية؟

) { َها     َل َف ُتْم ْأ َأَس إإْن َو ُكْم إس ُف َإلن ُتْم السراء)  7َأْحَسن سورة



نفسك  حاسبي
كما             النار أهل أكثر النساء معشر أننا الكريمة أختي يا يخفاك ل قد

لنفسنا          اتباعنا بسبب ذلك ولعل الصحيحة، الحاديث في ذلك جاء

لنفوسنا         محاسبتنا وقلة لها، والتزين الدنيا إلى وميلنا .وأهوائنا،

  } : ٌة         َلّماَر ْفَس ّن ال إإّن وجل عز الله قال كما بالسوء أمارة النفس إن

) { ّبَي     َر إحَم َر َما إإلّ إء تميل)     53إبالّسو بطبيعتها وهي يوسف سورة

دقيقة         محاسبة إلى منا تحتاج ولذلك واللذات الشهوات إلى

قوتة  ..ومجاهدة

   !    : ذاك؟  تركت ولم ذا؟ فعلت لم ًا دوم !نسائلها

    ! النجاة؟    ترجين ل ولماذا الله؟ إلى تتقربين !أل

النار؟      من تخافين أل نفس !يا

   ! تبعدين؟     طريق وعن تعصين؟ فلم تخافين كنت !وإذا

    ! والزوال؟    الفناء تريدين أم والخلود؟ النعيم تريدين !هل

الخرة؟      أم بالهتمام أحق الدنيا !هل

!     ! عبرة؟       غيرك لك أليس ذكرى؟ الموت في لك أليس نفس، يا

 !     ! يا    والسموات؟ الرض لخالق وتعودين الغفلت؟ من تصحين متى

بالجنات          والفوز ربك رضى تنالي المحرمات هذه عن اصبري .نفس

للخيرات        سارعي فهيا النجاة أرجو لك نفس .يا

النفس    محاسبة إلى :الطريق

فيها            -1 كان فإن ل أم كاملة هي هل الفرائض على أولً نحاسبها

بالصلح     أو بالقضاء تداركناه .نقص

نتداركه           -2 منها ًا شيئ ارتكبنا فإن الله نهانا ما على نحاسبها ثم

الماحية     بالحسنات ونتبعها والستغفار  .بالتوبة

عما           -3 غفلنا قد أنا وجدنا فإن الغفلة، على أنفسنا نحاسب ثم

تعالى          الله على والقبال بالذكر ذلك تداركنا له الله .خلقنا



أو            -4 إليه أرجلنا مشت أو به تكلمنا بما ًا أخير النفس نحاسب ثم

إليه          أعيننا رأت أو آذاننا سمعته أو به أيدينا .بطشت



ًا   عظيم ًا يوم تذكري
بمن           فكيف قط ًا ذنب يقترفوا لم الذين الولدان لهوله تشيب ًا يوم

    .. يوم     اليوم ذلك تذكري والنهار بالليل والمعاصي الذنوب يقارف

فليت         بأعمالك فتنطق انطقي لركانك ويقال فيك على يختم

أذنك          ستنطق وبم للحرام، تنظر وهي عينك ستنطق بم شعري

! ! القنوات؟          تلك تقلب وهي يدك ستنطق وبم للغناء، تسمع وهي

ترى           وكبيرة صغيرة كل عن فيسألنا الجبار يدي بين ًا جميع سنقف

فيما          عمرنا عن سألنا إذا سنجيب جواب وأيمما سنقول ماذا

!أفنيناه؟

رب:        يا أوقاتنا ذهبت والتلفاز الدش أمام !!أنقول

المومسات     وجوه في النظر !!أفي

والمسلسلت    الغاني متابعة !!وفي

والدعايات     والمباريات الفلم مشاهدة !!وفي

والموضات    الزياء عرض !!وفي

الوقات     أكثر قضينا يارب !!هكذا

     .. وحاله     مآله هذا لمن ًا وخسر جوابه هذا كان لما ًا .تب



النار؟   تطيقين !هل
على              صبرنا قلة ترين أنت وها لحظة، النار نطيق ل أختي يا والله ل

بتسعة           عليها فضلت التي الخرة، بنار فكيف الدنيا نار من لسعة

حرها     مثل كلهن ًا جزء  .وستين

جهنم          وصف في والحاديث اليات بعض على لنقف معي تعالي

منها     وإياك الله أعاذنا :وأهلها

1-      } : إذيَن    ّل َفا إهْم ّب َر إفي َتَصُموا اْخ إن َخْصَما إن َذا َه وجل عز الله يقول

إميُم           * ْلَح ا إهُم إس ُؤو ُر إق ْو َف إمن ُيَصّب ٍر ّنا ّمن َياٌب إث ُهْم َل َعْت ّط ُق َفُروا َك

  ] { الحج      سورة ُد ُلو ْلُج َوا إهْم إن ُطو ُب إفي َما إه إب َهُر ]20-19ُيْص
وتصل             الجلود، تحرق تذر، ول تبقى ل شيء كل تأكل عظيمة نار إنها

ول            تنطفئ ل الفئدة على وتطلع البطون في ما وتصهر العظام إلى

فوق           يصب الحميم وماؤها شديد وحر بعيد قعرها اليام، مع تخبو

بطونهم         حوته وما أمعاؤهم تذوب حره ولشدة الكافرين رؤوس

    ( أهلها  (  والحجارة الناس وقودها الدخان قطع اليحموم وظلها

َفُروا         {  َك إذيَن ّل َوا يموتون ول يبيدون ول يرحلون ل ًا أبد فيها خالدون

{ َها            إب َذا َع ّمْن ُهم ْن َع ّفُف ُيَخ َوَل ُتوا َيُمو َف إهْم ْي َل َع ْقَضى ُي َل ّنَم َه َج َناُر ُهْم َل

فاطر)  36( سورة

2-    " : الكافر       منكبي بين ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

الصلة       ".    عليه وقال المسرع للراكب أيام ثلثة مسيرة النار في

  " رواية: "       وفي ًا ذراع وأربعون اثنان الكافر جلد غلظ إن والسلم

وإن  "  " "     أحد مثل ضرسه وإن ثلث مسيرة والترمذي مسلم

   " وهذا       الترمذي رواه والمدينة مكة بين ما جهنم من مجلسه

التعذيب       في لهم أبلغ ليكون لصورهم .التضخيم

3-   *     } : إمن   ُلوَن إك َل ُبوَن ّذ َك ْلُم ا ّلوَن الّضا َها ّي أ
َ ُكْم ّن إإ ُثّم وجل عز قال

إمَن   *    *    إه ْي َل َع ُبوَن إر َفَشا ُطوَن ُب ْل ا َها ْن إم ُؤوَن إل َفَما ٍم ّقو َز ّمن ٍر َشَج



]  { سورة *    *     إن ّدي ال ْوَم َي ُهْم ُل ُنُز َذا َه إم إهي ْل ا ُشْرَب ُبوَن إر َفَشا إم إمي ْلَح ا

 : اليات  ]56-51الواقعة،
شجرة            وهي الزقوم شجرة من يأكلون النار أهل طعام هو هذا ًا إذ

رؤوس          كأنها المنظر قبيحة النار قعر في تضرب جذورها خبيثة

منها           فيأكلون غيرها ًا طعام النار أهل يجد ل ذلك ومع الشياطين

فيتألمون          أجوافهم في تغلي أخذت امتلت فإذا بطونهم تمتلئ حتى

بلغ           الذي الحار الماء ذلك الحميم إلى فيندفعون شديدا ًا ألم لذلك

ول          وتشرب تشرب التي البل كشرب منه فيشربون الحرارة منتهى

لنا           صور وقد أمعائهم الحميم يقطع ذلك وعند أصابها لمرض ترتوي

لو         " فقال وفظاعته الزقوم شناعة وسلم عليه الله صلى الرسول

أهل           على لفسدت الدنيا دار في قطرت الزقوم من قطرة أن

طعامه      يكون بمن فكيف معايشهم ." الرض
4- : وسلم            عليه الله صلى عنه قال فقد ًا عذاب النار أهل أهون أما

أخمص"           في توضع لرجل القيامة يوم ًا عذاب النار أهل أهون إن

دماغه     منها يغلي جمرة . " قدميه
تنتهي           -5 حتى يبكون شديد وندم وعويل بكاء في فهم حالهم أما

: وسلم          عليه الله صلى قال هيهات ولكن الرجوع ويتمنون الدموع

يبكون"           ثم الدموع تنقطع حتى فيبكون النار أهل على البكاء يرسل

السفن           فيه ارسلت ولو الخدود كهيئة وجوههم في يصير حتى الدم

."لجرت

فوالله:            عنها يبعدنا وأن وأهلها النار من يعيذنا أن الله نسأل بسمة

لمن            بحاجة نحن وكم وعذابها، حرها على نصبر ول نطيقها ل إنا

لهية        والنفوس قاسية فالقلوب وينبهنا ويعظنا ويخوفنا يذكرنا

غرور  .والدنيا



البديل   عن ابحثي
من:            لدي يتبقى فيما أعمل كيف ًا مهم سؤالً أسأل أن أود بسمة

ولبنائي؟   لي الوقت

السهل           - بالمر ليس بيتك من المفسد الفاسد الجهاز هذا منع إن

تستخرجي         وأن وقوعها بعد الضرار تعالجي أن الصعب ولكن

والمصابرة         الصبر ذلك في زادك وليكن استفحالها، بعد الدواء

هذه           درء في مهمتك في يعينك بأن الله إلى والتضرع والدعاء

بأن         وأوصيك شرها من وأبنائك بيتك ووقاية العظيمة المفسدة

    } : ّلُه      َعل َيْج ّلَه ال إق ّت َي َوَمن تعالى الله قول عينيك نصب تضعي

: الية}  [   الطلق، سورة عليه].     2َمْخَرًجا الله صلى النبي وقول

منه: ((        ًا خير الله عوضه لله ًا شيئ ترك من ." وسلم
كالفلم          البدائل خير هو بما أبنائك تعويض عزيزتي يا وتستطيعين

المباحة      وكاللعاب والمسموعة المرئية السلمية والشرطة

العصرية       الكمبيوتر أجهزة وكذلك والمتنوعة المفيدة والمسابقات

..وغيرها

إلحاق             وهو أل عظيم، خير فيه هام بأمر أذكرك أن يفوتني ل كما

وقت        الصيفية والمراكز الكريم، القرآن تحفيظ بمدارس البناء

ينشأوا            أن من لهم خير القرآن حب على أبنائك ينشأ فلئن الجازات

والغناء    الفحش حب .على

يا             كذلك وأنت ذلك بعد فراغ وقتهم في يبقى لن أنه تأكدي وبذلك

مجالس:          في العظيم والثواب الجر من نفسك تحرمي ل أخيتي

عنده          فيمن الله ويذكرها الرحمة وتغشاها الملئكة تحفها التي الذكر

بالنساء          الخاصة الكريم القرآن تحفيظ دور أن ترين أنت وها

الحمد       ولله مكان كل في منتشرة .أصبحت

بهم؟:       أفعل ماذا الصغار أطفالي ولكن بسمة



إليهم            وتعودين زمان ساعة إل هي وما أهلك عند تضعيهم أن يمكنك

أو           ًا حساب لها نحسب ول علينا تضيع الساعات من كم وانظري

عظيم           فضل إنه نفسها للدار التابعة الحضانة في تضيعهم أن يمكنك

ذلك؟      بعد نريد فماذا الله !من

إل            قيمة لحياتك يكون ولن معهم إل النور تعرفي لن بأنك وتأكدي

       -   - أوقاتهم  على ندموا كيف قبلك جرب من شئت إن واسألي بهم

أعمالهم         وتباركت أوقاتهم انتظمت وكيف كتاب بدون أضاعوها التي

زادك          والصبر الخلص وليكن الله طريق في ساروا أن .بعد

البلء:             هذا لخراج وسعي في ما أبذل أن الله شاء إن أعدك بسمة

بيتي  .من

صادقة    - دعوة منا :ولك

فيك           ويبارك خطاك ويسدد دربك وينير خير لكل الله يوفقك بأن

أخت           ولكل مجيب سميع إنه والذرية النية لك ويصلح أعمالك وفي

والثبات       بالنصر صادقات دعوات دربك على .سارت

أغط:            كنت أني والله أحس لي، نصحك على ًا خير الله جزاك بسمة

وصدق             حق قلت ما كل إن الن، إل صحوت وما عميق سبات في

أعمونا           والشيطان والهوى الغفلة ولكن مكابر، أو جاحد إل ينكره ول

امرأة           كل تسمعه أن ينبغي هذا كلمك إن الحقيقة، رؤية عن

اقتنعت           كما تقتنع حتى بيتها إلى الدش هذا بدخول رضيت مسلمة

هذا            بإخراج إل والخرة الدنيا في والنجاة الخلص إلى سبيل ل بأنه

في          مسؤولية النساء معاشر علينا وأن البيت عن وإبعاده الدش

والمزيد           المزيد نبذل أن وعلينا الداهم الخطر هذا من بيوتنا حماية

راحة           مقابل القليل فالتعب واليذاء، التعب من شيء نالنا وإن حتى

 . ولكن         دائمة وندامة خسارة يعقبها زائفة سعادة من خير أبدية

أخواتنا         إلى نداءاتنا ونوصل أصواتنا نسمع كيف لي قولي

الكلم؟    هذا لنبلغهن المسلمات



لنوزع             * الن معي تقومي أن إل عليك فما الله شاء إن سهل المر

لها           أننا تعرف أخت كل لتقرأه النساء بين وننشره الكتيب هذا

مشفقون      لها ربنا عذاب ومن .ناصحون

كلماتك:          إيصال على ساعدك من لكل الدعاء عليك بقي بسمة

مكان     كل في المسلمات .لخواتنا

َوَما          { * الجزاء خير وجزاهم خير لكل ووفقهم الجميع في الله بارك

َأْجًرا           َظَم ْع َأ َو ْيًرا َخ َو ُه إه ّل ال َد إعن ُه ُدو إج َت ٍر ْي َخ ّمْن ُكم إس ُف َإلن ّدُموا َق ُت
:  ] { المزمل      سورة إحيٌم ّر ُفوٌر َغ ّلَه ال إإّن ّلَه ال إفُروا ْغ َت ]20َواْس



مقتطفات
من       ( ** أكثر واحد فيلم على صرف وذلك)   43لقد دولر مليودن

أو            امرأة أو كان رجلً شاهدها من كل تغري حتى والبهار للثارة

طفل؟  !!حتى

**       : العالم    في تنشر التي الفلم إن بلومر المريكي الدكتور يقول

موضوعاتها      معظم في الجنسية الرغبة !..تثير

الغراء           ** مشاهد من يخلو ل غربي فيلم أي إن الخصائيون يقول

الفلم         إلى بالضافة المخدرات تناول أو الخمور وشرب الجنسي

والجريمة        العنف وأفلم الفاضح العري وأفلم المثيرة .الجنسية

على         ( ** أجريت دراسة خلل من أنه الدكاترة أحد فيلم) 500ذكر

يشكل        والجريمة الجنس موضوع أن تبين منها% 72طويل !!

أسباب         ** من سبب الفضائية القنوات عبر يبث ما استقبال

أن          إلى تدعو القنوات بعض والطفال النساء لدى النفسية المراض

معهم         محرمة علقات وتقيم محارمها أمام حياءها المرأة !!..تضع

هو      (     ** السجن كان إذا الغرب من النفسيين الخصائيين أحد قال

( لها        العدادية المرحلة هو التليفزيون فإن الجريمة .جامعة

كافة         ** في للبث كبيرة تلفزيونية محطة لبناء الفاتيكان يستعد

صناعية         أقمار ثلثة بواسطة النجيل تعاليم لنشر العالم أنحاء

نومين  ( الرضية)      2000تسمى الكرة ثلث يغطي الواحد والقمر .

النفسية        ** المراض كثرة في مباشر دور الفضائية للقنوات

والطفال        النساء بين وبخاصة اليام هذه في .والعصبية



النترنت   مع وقفة
المسلم         وموقف الفضائيات خطورة حول وتحاورنا تحدثنا أن بعد

مدهشة         وتقنية جديد حدث عن الن نتحدث تجاهها، والمسلمة

حتى          اليام مع سريع بشكل تتطور ومازالت العالم في انتشرت

وهي            وشر خير من فيها ما بكل مكثف بشكل المسلمين بلد دخلت

العالمية         العنكبوتية بالشبكة تسمى ما أو العالمية النترنت شبكة

يسمى            ما فيه آلي حاسب سوى فيها الدخول إلى تحتاج ل التي

       ( المزودة( بالشركة واشتراك هاتف وخط خاصة وبرامج بالمودم

.بالخدمة

        : تنامت  التي الشبكة هذه من موقفك هو ما المسلمه أختي

شهرتها؟

حيث             من عنها فكرة تأخذي أن لك بد ل موقفك تحددي أن قبل

وضررها  .نفعها

     : كثير       وخير نفع فيها نعم الجواب وخير؟ نفع الشبكة هذه في هل

التصال         يتم ضخمة معلوماتية شبكة فهي استخدامها، أحسن لمن

والشخاص         الجهات من كثير بين المعلومات وتبادل خللها، من

ومتحركة،         ثابتة صور ورؤية أصوات، وسماع كتابة التصال؛ ويشمل

أو          شخص لي اللكتروني بالبريد ترسلي أن عبرها يمكنك كما

رخيصة          بتكلفة معدودة ثوان في الرسالة وتصل العالم في مكان

الن           حاصل هو كما كذلك ويمكن العادي، البريد عن تغنيك ًا جد

على          الصحيحة العقيدة ونشر الشبكة هذه عبر الله إلى الدعوة

أماكن         إلى وتبليغها الصالح السلف ومنهج والسنة الكتاب ضوء

ودحض         وغيرهم النصارى من الكفار ومناقشة إليها الوصول يصعب

وقد            تعالى، الله إلى الدعوة في مفيد هو مما ذلك وغير شبهاتهم

أن         تبين السلمية المراكز بعض عن الحصاءات بعض وردت

  . فوائد        وهناك الشبكة طريق عن أسلموا الناس من كبيرة مجموعة



دون         لها التوصل يمكن والنظرية التطبيقية العلمية كالبحوث أخرى

والتجارة        والصحف الخبار مواقع وكذلك والترحال للسفر حاجة

عدة         مع والصورة بالصوت المؤتمرات عقد كذلك ويمكن اللكترونية

من          وغيرها نفسه الوقت في العالم أرجاء مختلف في أشخاص

الخرى  .الفوائد

لتلك           السلبي الجانب ماهو الهمية، غاية في آخر سؤال يأتي وهنا

العالمية؟  الشبكة

المتراميه:        الشبكة لهذه السفلي المظلم الجانب إن والجواب

هذه         فعلى والضرار، المساوئ من كثير في يتمثل الطراف

كالمواقع         الفضيلة وتهدم الرذيلة تنشر التي المواقع تظهر الشبكة

مواقع         إلى إضافة موقع، بمليوني تقدر والتي الباحية الجنسية

بين       المحرقة والمراسلت والكذب والسرقة والقمار المخدرات

المساوئ        من وغيرها والعنصرية العنف ومواقع والفتيات الشباب

يوم          كل ففي مستمر وازدياد تطور في وهي الكثيرة والمفاسد

نسأل            جديد إباحي موقع مئة عن ليقل ما الشبكة مسار في ينطلق

والسلمة   العافية .الله

هذه           في يعرض عما يسيرة نبذة أخذت لعلك المسلمة أختي والن

عن          تعرفي أن بقي ومضارها منافعها عن ًا شيئ وعرفت الشبكة

أل          السلمية مجتمعاتنا في رواج لها وصار انتشرت غريبة ظاهرة

للوقات         ًا تضييع المراهقين أكثر يرتادها التي النترنت مقاهي وهي

فقد        الشديد وياللسف المحرمة والملذات الشهوات عن ًا وبحث

بأن     الحصاءات آخر العالم%     95جاءت في النترنت مستخدمي من

عن          ًا بحث وليس فقط والتسلية الترفيه أجل من يستخدمونه العربي

في         المتدني الثقافي المستوى على يدلنا وهذا والمعلومات، الفائدة

النترنت    شبكة مع .التعامل



النساء          لدخول ًا قسم المقاهي هذه تخصص أن ذلك من والغرب

عن         والبحث الوقات وتضييع النجراف على لفتياتنا منها ًا تشجيع

وقتها         على الحريصة المسلمة المرأة أن المعلوم ومن المنكرات

وأي           ًا، فارغ ًا وقت لها يبقي ل ما والعمال المسؤوليات من عندها

الموت          بعد والتراب أعمالها وتكتب أنفاسها ُتحسُب لمن يبقى فراغ

حسابها     يكشف العرض ويوم .وسادها

        ... التي  العائلية المقاهي هذه من الحذر كل الحذر المسلمة أختي

ما            فوالله ضرورة أو حاجة دون بيتها من الخروج على الفتاة تشجع

هناك          وليس والوزار، الثام إل خروجها كثرة من امرأة استفادت

الصلة           عليه نبيه لنساء القائل الحكيم العظيم الله كلم من خير

َبّرَج    {      َت َبّرْجَن َت َوَل ُكّن إت ُيو ُب إفي َقْرَن َو الطهار العفيفات وهن والسلم

َلُه         َوَرُسو ّلَه ال ْعَن إط َأ َو َة َكا الّز إتيَن َوآ َة الّصَل إقْمَن َأ َو َلى ُْلو ا إة ّي إل إه ْلَجا ا

{ إهيًرا          ْط َت ُكْم ّهَر َط ُي َو إت ْي َب ْل ا ْهَل َأ الّرْجَس ُكُم َعن إهَب ْذ ُي إل ّلُه ال ُد إري ُي ّنَما إإ
 : ]33الحزاب[ .

أخيرة  :ذكرى

أنه     أختاه يا ًا دوم :تذكري

المنافع       * من أكبر النترنت استخدام في .الضرار

علج      * قنطار من خير وقاية .درهم

المصالح      * جلب على مقدم الذرائع .سد

فطوبى          * وكبيرة، صغيرة كل على ويحاسبنا يراقبنا تعالى الله أن

     . العنان      لنفسه أطلق لمن ًا وخسر الخر لليوم وعمل الله خاف لمن

أن          وإحسانه وكرمه بمنه العظيم الله أسأل للشيطان ًا عبد وصار

الفتن          من ويعصمنا الفواحش يجنبنا وأن والثام الشرور من يحفظنا

إنه            ومخاطرها؛ النترنت كيد عنا يصرف وأن بطن وما منها ظهر ما

آله           وعلى محمد نبينا على وسلم وصلى عليه والقادر ذلك ولي

أجمعين  .وصحبه



لمستخدمات   أخيرة وقفة

النترنت  شبكة
( مؤثرة  (قصة

منها          وطلبت صديقتها إلى صاحبتها كتبتها مأساوية واقعية قصة هذه

تستخدم          فتاة لكل وعبرة عظة لتكون النترنت عبر تنشرها أن

وجل           عز الله سائلين المنتديات؛ أحد من لكم نقلناها وقد النترنت،

صاحبتها،           وتمنت أرادت كما ًا حق وعبرة عظة ويجعلها بها ينفع أن

القصة   هذه :فإلى

" وبركاته،         الله ورحمة عليكم السلم الرحيم، الرحمن الله بسم

وما           لي حدث ما تصدقي لن والسلم التحية بعد العزيزة صديقتي

بما            لها أبوح التي العالم هذا في الوحيدة أنت إرادتي، بملء فعلته

وجل             عز الله من المغفرة فقط الدنيا هذه من أريده ما كل فعلت

بنفسي            سأفعله ما أدري ل تفسي، أقتل أن قبل الموت يأخذني وأن

سوف           ظلم، في ظلم عيني بين ما وكل اليأس يغمرني حيث

بسببها         تكرهينني ربما التي مأساتي التالية السطور في تقرئين

في            قصتي تنشري أن منك أرجو ولكن ذلك، في العذر كل وللث

تستخدم         لمن عبرة تكون لكي النترنت صفحات من صفحة

التشات  " ًا وخصوص . " النترنت
أفكر             يوم الرؤية،كل أعدم حتى فيه وأبكي إل علي يمر يوم من ما

الموت          أتمنى ًا، أبد تهمني حياتي تعد لم المرات، عشرات بالنتحار

أخلق،            لم ليتني الدنيا، هذه أعرف ولم أولد لم ليتني ساعة، كل

لون،             ول طعم بل أصبح عندي شيء وكل حيرة في أنا أفعل ماذا

وأسرتي،          نفسي أحرقت هذه بيدي أملك، ما أعز فقدت لقد

أضعت           ما إرجاع على أحد يقدر ولن وأبائي، وزوجي بيتي أحرقت

عار           وصمة وأصبح المر وقع لقد ًا، أبد مساعدتي أحد يستطيع لن

حتى           تنشريها لكي يديك بين هذه قصتي أضع إنني تاريخي، في



يا          تعتبروا ولكي النترنت تستخدم بنت لكل ووقاية علمة تكون

البصار  ."أولي

قصتي  :إليك

إلى           يوم ذات دعتني القليلت، صديقاتي من واحدة مع كانت بدايتي

في          أثارت وقد ًا كثير النترنت يستخدمون الذين من وكانت بيتها

أتصفح          وكيف يستخدم كيف علمتني لقد العالم هذا لمعرفة الرغبة

أن          زوجي من طلبت وبعدها والرديئة الجيدة المواقع عن وأبحث

ًا          رفض ويرفضها المسألة تلك ضد وكان البيت، في النترنت يدخل

الشديد         بالملل أشعر وأنا خاصة إقناعه استطعت ولكنني ًا تام

كل         بأن وتحججت وصديقاتي، أهلي عن بعيدة وأنا والوحدة

الخدمة         هذه أنا أستخدم ل فلم النترنت يستخدمن صديقاتي

أقل          على الهاتف فاتورة من أرخص فهو عبره صديقاتي وأحادث

بشكل          زميلتي أحادث أصبحت وفعلً بي رحمة زوجي فوافق تقدير،

فقد            مطالب أو شكوى أي مني يسمع ل زوجي أصبح وبعدها يومي،

على           كالمجنونة أقبلت البيت من خرج كلما وكان ًا، كثير به انشغلت

أن          دون الطوال الساعات أقضي أني حتى شديد بشغف النترنت

.أشعر

خروجه           بعد إليه أشتاق التي وأنا ًا كثير زوجي غياب أتمنى وبدأت

معي             يقصر لم وهو الكلمة هذه تعني ما بكل زوجي أحب أنا بقليل،

إسعادي          يريد مبالغة بدون كان بالجيدة، ليست المادية وحالته حتى

أهتم          ل وأصبحت بالنترنت تعلقت اليام مرور ومع طريقة، بأي

كان           أسبوعين، كل إليهم نسافر كنا وقد أهلي إلى بالسفر حتى

جعله          بشكل الكمبيوتر جهاز فأطفئ ارتبكت فجأة البيت دخل كلما

أفعل             ماذا يرى أن يريد كان بل شك عنده يكن لم فعلي، يستغرب

لي          ويقولى يعاتبني وكان فضول لديه كان ربما النترنت، في

وكيفية         اللغات تعلم على ويحثني للمعرفة واسع مجال النترنت



أحسسته          للوقت، مضيعة وليس للناس نفع فيها يكون مواقع عمل

( للتشات         ( أذهب ل وأني والستفادة التعلم وأريد جادة بأني بعدها

وصديقاتي    أخواتي لمكالمة .إل

يعود          متى أعرف وكنت للخادمة البناء تربية مسألة تركت لقد

كنت           ًا كثير نفسي أهملت ذلك ومع النترنت، في أدخل فل زوجي

العمل،           من عودته عند لبس وأحسن شكل أحسن في السابق في

أختلق           وكنت ًا، كلي اختفى حتى قليلً يتلشى هذا بدأ النترنت وبعد

العادة،            غير على ًا مبكر عاد أنه أو بعودته يخبرني لم بأنه العذار

للوقت            مضيعة النترنت في أفعله ما كل أن ًا لحق زوجي أدرك ربما

هذا           استغليت وقد الهل وبعد الوحدة من علي يشفق كان ولكنه

ألجأ          بأبنائنا اهتمامي عدم على وبخني كلما وكان استغلل أحسن

كانت          هكذا يقولون، كما النساء كيد وأستخدم والدموع البكاء إلى

أسيء            إني زوجي ببال يخطر يكن لم ًا تقريب أشهر ستة لمدة حياتنا

ًا    أبد الخدمة هذه .استخدام

إن           أعرف ل مستعارة أسماء مع علقات بنيت اليام تلك خلل

أعرف            وأنا حتى يحاورني من كل أحاور كنت امرأة، أم لرجل كانت

المعرفة          يدعون الذين بعض من المساعدة أطلب كنت رجل، أنه

ًا          واحد ًا شخص أن إل الكثير منهم تعلمت والنترنت، الكمبيوتر في

هذا             في واسعة خبرة من له لما كبير بشكل عليه أقبلت الذي هو

من           كثير في كبيرة ببراءة إليه وألجأ ًا دائم أخاطبه كنت المجال،

كان          فقد ونكته حديثه أحببت يومي، بشكل أصبحت حتى المور

كان           ًا، تقريب أشهر ثلثة خلل اليام مع تقوى العلقة وبدأت ًا، مسلي

الحب         وكلمات المعسول بكلمه أغراني الكثير الشيء وبينه بيني

الشيطان          ولكن الدرجة بهذه جميلة تكن لم ربما التي والشوق

ًا   كثير بعيني .خملها



أنه            حتى طلبه على وأصر صوتي سماع طلب اليام من يوم في

   ( مقاومة     ( ًا كثير حاولت التشات في يتجاهلني وأن بتركي هددني

بعض           مع قبلت حتى لماذا، أدري ل أستطع، ولم الطلب هذا

استخدمنا         ذلك، فقبل فقط واحدة مكالمة تكون أن الشروط

ولكن         بالجيد ليس البرنامج أن ورغم الصوتية، للمحادثة برنامجة

وأعطاني           رقمي مني طلب ًا، جد عذب وكلمه ًا جد جميلً صوته كان

على            أجرؤ ولم الشيء هذا في مترددة كنت أنني إل هاتفه رقم

يلزمني          كان الرجيم الشيطان أن أعلم إني طويلة، لمدة مكالمته

من          أملك وما والدين العفة بقايا ويصارع نفسي في ويحسنها

حياتي            بدأت هنا ومن الهاتف من كلمته الذي اليوم أتى حتى أخلق،

عالم          في كالعمالقة كنا وهو أنا ًا، كثير انجرفت لقد بالنحراف،

         ( أو( يحاربنا لمن والويل منا التقرب يحاول كان الكل ، التشات

كثير.            أو حقي في مهمل زوجي بأن يشعر كلماتي يقرأ ومن يشتمنا

زوجي            كان يحدث ما هو ذلك من العكس ولكن البيت، عن الغياب

مرور            ومع أجلي، من ًا كثير أصدقائه إلى يذهب ول عمله من يخرج

يقارب          ( ما بها أقضي كنت والتي بالنترنت اندماجي وبعد )8اليام
ألومه)         12إلى ( البيت، في تواجده كثرة أكره أصبحت ًا، يومي ساعة

أصدقائه           أحد مع ًا شريك ودخل بكلمي أخذ وفعلً ًا، كثير هذا على

في           أقضيه الذي الوقت أصبح ذلك بعد ثم صغير، مشروع في

والتي          الهاتف فاتورة من ًا كثير انزعاجه ورغم وأكثر أكثر النترنت

ًا            أبد هذا عن ثنيي على يقدر أنه إل الريالت آلف إلى .تصل

أن          بعد رؤيتي يطلب وأصبح بالتطور بدأت الرجل بذلك علقتي

قطع            أحاول أو ًا كثير أبالي أكن لم مله، ربما والذي صوتي سمع

منه            أكثر كنت وربما طلبه على أعاتبه فقط كنت بل به، اتصالي

أنني            سوى لشيء ل ذلك عن أترفع كنت ولكني رؤيته، إلى ًا شوق

بعد           ًا يوم يزداد إلحاحه أصبح الله، من وليس الفضيحة، من خائفة



أول            تكون أن بشرط طلبه فقبلت أكثر، ل رؤيتي فقط ويريد يوم

أنه             أعتقد كلم، أي دون فقط يراني وأن منه، يأتي كهذا طلب وآخر

تجاوبي،            من يائس شبه كان أن بعد معه تجاوبت بأني يصدق لم

أي           يصيبني أن يخشى إنسان وهو تغمره السعادة بأن لي فأوضح

ووافق           أكره ما منه أجد ولن المنيع كالحصن يكون وسوف مكروه

  ... تجاوبت         نعم أكثر ل فقط نظرة تكون بأن وأقسم شروطي على

ورأيته          رآني لقد الماكن أحد في ثالثنا والشيطان تواعدنا معه

لحظة            في بي وأعجب به أعجبت لقد يراني ولم أره لم وليتني

أو            بالقصير ول ًا قبيح زوجي يكن لم واحدة، دقيقة تتعدى ل قصيرة

أر           لم بأني اللحظة تلك في أشعر جعلني الشيطان لكن السمين

         . من    مع يتحادث كان أنه يصدق لم جهته ومن منه أوسم حياتي في

كان           بجنون، وأحبني بجمالي أسرته بأني لي قال شكلي في هي

لم            ليته يقول كان بعدها، فقدني إن نفسه يقتل سوف لي يقول

من           بكثير أجمل نفسي أرى وأصبحت أنوثة زادني لقد ًا، أبد يرني

زواجي    قبل حتى .قبل

لي            وأن متزوجة أني يعرف يكن لم أخواتي يا النهاية بداية هذه

يساعده          الشيطان وكان كأنثى ضعفي يستغل كيف عرف لقد أبناء،

ًا           كثير أتحجج وكنت أخرى مرة بعدها رؤيتي أراد يقوده، ربما بل

أقدر           ل وأني بزواجي أخبرته أني حتى قطعه الذي بالعهد وأذكره

يصدق           لم فقط، النترنت في علقتنا تبقى أن ويجب رؤيته على

 :   !!        : أنت   لي قال أبناء ولي متزوجة أكون أن يمكن ل لي وقال ذلك

يوطأ            أن يجب ل الذي كالملك أنت تصان، أن يجب التي كالحورية

أكره          جعلني حتى وإطرائه صوته سماع على مدمنة أصبحت وهكذا

وإسعادنا           مطالبنا تلبية سبيل في ًا أبد الراحة ير لم الذي زوجي

بالغيرة           أصاب يومين، أو ليوم عني غاب إذا بالصداع أصاب بدأت

     ( أصابني      ( الذي ما أعلم ل ، التشات في أحد خاطبه أو تخاطب إذا



     . كيف      وعرف بذلك شعر لقد فأكثر أكثر أريده أصبحت أنني إل

يطلب           يمر يوم كل كان ًا، مجدد رؤيتي من يتمكن حتى يستغلني

    :   . أن      يمكن الذي ما يقول وهو متزوجة بأني أتحجج وأنا رؤيتي، فيه

    .. بعضنا       نحب أن أيعقل الحزن من نموت حتى هكذا أنبقى نفعله،

          : نكون   أن يجب نجتمع، أن يجب حل من بد ل القتراب نستطيع ول

وأرفض           أرفض وأنا وطرقها إل طريقة يترك لم واحد، سقف تحت

زوجي            من أتطلق وأن الزواج علي فيه عرض الذي اليوم جاء حتى

بالجنون             يصاب أن أو يموت أن فإما أقبل لم وإذا هو يتزوجني حتى

في           وجدت أني إل الشديد خوفي رغم الحقيقة زوجي، يقتل أو

      . خاطبني    كلما كان أعجبتني الفكرة وكأن إليه يشدني ًا شيئ نفسي

في          احترت داخلي، كله البرد كأن أسناني وتسطك أطرافي ترتعش

لم            له حبي وأن زوجي لدى أسيرة نفسي أرى أصبحت ًا كثير أمري

وأبنائي،          نفسي نسيت لقد وشكله منظره أكره بدأت ًا، حب يكن

التي           الكون هذا في الوحيدة أنا فقط كأني وعيشتي زواجي كرهت

له          حبي بمقدار وتأكد علم عندما الحب، معنى وعرفت عاشت

مع          مشكلة اختلق بأن علي عرض مشاعري ومن مني وتمكنه

وكأنها           الشيء هذا ببالي يخطر لم يطلقني حتى تكبر وأجعلها زوجي

سوف          بأنه وعدني الوهمية، لزمتي الوحيد المخرج هي لي بدت

في           شيء كل يكون سوف وأنه زوجي من طلقي بعد يتزوجني

وقعها          يكن لم معه، عمري طوال سعيدة يجعلني وسوف حياتي

أصطنع           فعلً وبدأت ًا كثير الفكرة هذه لي راقت ولكن سهلً علي

ويطلقني،لم         يكرهني أجعله حتى يوم كل زوجي مع المشاكل

أعظم          منها أجعل والتي التافهة المشاكل تلك كل زوجي يحتمل

لوقات          البيت عن بالغياب فعلً وبدأ الرض، سطح على مشكلة

عدة           الحالة هذه على بقينا للنوم، فقط البيت صار حتى أطول

لها          أخطط أني حتى المشاكل اختلق في منهمكة وأنا أسابيع،



رؤيتي            على ويصر يدعي كما المدة طول من يمل هو وبدأ ًا، مسبق

يراني           أن طلب حتى السرعة بهذه يطلقني لن ربما زوجي لن

يحكي           من هو اللعين إبليس كأن تردد دون قبلت ووقتها وإل؟؟؟

- أمري           فيها أتدبر مهلة منه وطلبت مني، بدلً القرارات ويتخذ عني

الموافق    ( الربعاء يوم : 1421/ 1/ 12في إنه)   زوجي قال هـ

هو           هذا أن أحسست أيام، خمسة لمدة عمل رحلة في ذاهب

ًا           نفسي أرتاح كي أهلي إلى يرسلني أن زوجي أراد المناسب، الوقت

بكل         وتحججت فرفضت المصطنعة، المشاكل هذه عنه أخفف وربما

يوم           في ًا مسافر وذهب ًا مضطر فوافق البيت، في أبقى حتى حجة

فأذهب          وأغلقه التشات إلى فأذهب النوم من أصحو كنت الجمعة

صديق           مطالب قبلت حيث الموعد كان الحد يوم وفي النوم إلى

          ( بما( علم على كنت معه للخروج مستعدة بأني له وقلت التشات

أشعر            أعد لم حتى بي المر تجاوز ولكن مخاطرة من به أقوم

فيها         رأيته مرة أول في كنت كما والخوف ...بالرهبة

في           رغبة اجتاحتني معه وخرجت نفسي بعت لقد نعم معه، وخرجت

وركبت           الموعد نفس في وجاء اتفقنا قرب، وعن أكثر عليه التعرف

فهي           قلقي رغم بشيء أشعر لم الشوارع يجوب انطلق ثم سيارته

سوى             صلة بأي لي يمت ل رجل مع أخرج حياتي في مرة أول

       ... وبدأت    مني، أكثر القلق عليه يبدو كان ًا تقريب أشهر سبعة معرفة

         : أخشى   البيت، من خروجي وقت يطول أن أريد ل له قائلة الحديث

   : عرف         يعني وإذا بتردد لي قال شيء يحدث أو زوجي يتصل أن

القلق           بدأ صوته ونبرة حديثه يعجبني لم منه، وترتاحين يطلقك ربما

         : أتأخر     أن أريد ل ًا، كثير تبتعد ل أن يجب له قلت ثم عندي، يزداد

       :   . أتنازل  لن لني الوقت بعض تتأخرين سوف لي قال البيت عن

هناك            يكون لن ربما منك عيني أملي أن أريد السهولة بهذه عنك

ًا          اتجاه اتخذ ثم الحديث بدأ هكذا بعدها، لرؤيتي عندك مجال



لم             أني حتى الحال هذا على بقينا الوقت من كم أعلم ل ًا رومانسي

ل           مكان في أنا وإذا وفجأة يسلكه، كان الذي بالطريق أشعر

هذا...           ما عليه أصرخ بدأت مزرعة، أو باستراحة أشبه مظلم أعرفه

تأخذني    أين إلى ...المكان

الباب           في يفتح آخر ورجل تقف والسيارة معدودة ثوان هي وإذا

وبكيت         صرخت كالصاعقة علي شيء كل كان بالقوة، ويخرجني

يدور           ماذا أعي ول يقولون ما أفهم ل أصبحت بهم، واستجديت

وقد          علي يصرخ وصوت وجهي على كف بضربة شعرت حولي

أعلم           ل إني الخوف، شدة من بعده الوعي فقدت زلزال زلزلني

كل            فقط، اثنين رأيت عددهم؟ وكم هم؟ من أو بي؟ فعلوا ماذا

في            مستلقية وأنا إل بنفسي أشعر لم سرعته من كالبرق كان شيء

كل          وكان وأبكي أصرخ بدأت تمزقت، ثيابي عارية، شبه غرفة

وهو           علي يدخل بالذئب وإذا ثوان سوى تمر لم متسخ، جسمي

        : أن   أريد سبيلي، خلو سبيلي، خلو عليكم بالله له قلت يضحك،

       : أن    يجب ولكن البيت إلى تذهبين سوف قال البيت، إلى أذهب

أخبرت           وإذا أهلك فضيحة تكونين سوف وإل ًا أحد تخبري بأل تتعهدي

 : فقط          له قلت أبنائك، من النتقام سيكون شكوى قدمت أو عني

أرى           كنت شديد رعب تملكني ًا، أحد أخبر ولن أذهب أن أريد

الحادثة،           من أذكر الذي هذا البكاء، عن أتوقف ولم يرتعش جسمي

عودتي            حين إلى خروجي استغرق أنه سوى آخر شيء أي أعلم ول

السيارة         إلى وحملوني عيني ربطوا ساعات، الربع يقارب ما

تلك            في وأنا أحد يرني لم البيت، من قريب مكان في ورموني

جفت         حتى وأبكي أبكي وبقيت مسرعة البيت دخلت الحالة،

أصدق           لم ًا دم أنزف وكنت اغتصبوني بأنهم بعدها لي تبين دموعي،

في            أدخل ولم أبنائى أر لم لغرفتي حبيسة أصبحت لي، حدث ما

برجلي،            الجحيم إلى ذهبت لقد نفسي من ويلي يا لقمة، أي فمي



وحاولت         نفسي كرهت الحادثة، هذه بعد حالي سيكون كيف

زوجي        فعل ردة ومن الفضيحة من خشيت ...النتحار،

أشعر            أو أعرفهم أعد لم الحادثة هذه فبعد أبنائي عن تسأليني ل

السفر            من زوجي رجع أن بعد حتى حولي، من بكل ول بوجودهم

سيئة           حالتي وكانت قبل من يعهده لم والذي الكبير بالتغير شعر

لم          أنهم لله والحمد بقوة، المستشفى إلى أخذني أنه لدرجة

وسوء           الجفاف من حالة في وجدوني بل كاملً ًا كشف علي يكشفوا

أهلي           إلى يأخذني أن زوجي من طلبت ذلك، عند وتوقفوا التغذية

أن           ويعتقدون ًا شيئ يعلمون ل وأهلي ًا كثير أبكي كنت وقت، بأسرع

ولم           معه تخاطب أبي أن أعتقد زوجي، وبين بيني مشكلة هناك

يعلم              أحد ل ًا، شيئ يعلم ل نفسه هو زوجي أن حيث نتيجة إلى يصل

ًا            اعتقاد القراء بعض على عرضوني أهلي إن حتى بي حل الذي ما

هذه            منه طلبت فقد ًا أبد زوجي أستحق ل أنا مريضة، بأني منهم

وهذه          لنفسي الطلق أطلب السابق في كنت وقد الطلق المرة

أعيش           أن أستحق ل أنا وأبنائي، وأبي لزوجي ًا إكرام أطلبه المرة

أنا          بسببي هو لي جرى ما وكل ًا، مطلق الشراف !! بين
    ( صائد      ( سوى يكون لم التشات وصديق بيدي قبري حفرت التي أنا

سيعرف         من كل التشات، يستخدمن اللواتي البنات من لفريسة

ل          بأن أتمنى المقابل وفي والساذجة، بالغبية ينعتني سوف قصتي

يستحق           ل فهو زوجي يسامحني أن أتمنى لي، ماحدث لحد يحدث

  .. السبب         أنا السبب أنا تسامحوني، أن أرجو وأبنائي العار، هذا كل

خطيئتي         عن ويعفو ذنبي لي يغفر أن أسأل .والله

  ( آن..      (   أما القصة لناشرة والكلم صديقتي قصة قرأت أن وبعد الن

    ( وراء   ( يلهث الذي والشباب التشات يستخدم ومن للبنات

غلطة          ليست هي وأهليهم، أنفسهم في الله يخافوا أن الشهوات

الخير           نترك الذين نحن استخدامه نحسن لم الذين نحن بل النترنت



المسلم،          لخلق منافي هو وما الشر عن ونبحث العظيمة والفائدة

علينا            فعاد استغلله نحسن لم الذي الفراغ في الشر كل الشر إن

الوكيل        ونعم الله حسبنا إل نقول ول ..بالوبال

  (  )    ... أسابيع،   قبل القصة صاحبة صديقتي توفيت لقد أقول أن بقي

حزن           أنه علمت وقد يطلقها لم زوجها معها، سرها ومات ماتت

بجانب          يبقى لكي ورجع عمله ترك أنه ًا،وعلمت شديد ًا حزن عليها

طعم            بها ليس أهمية ذات ليست الحياة هذه أن بعدها شعرت أبنائه

وسلم            عليه الله صلى ورسوله الله طاعة في استثمرها من إل ًا .أبد


