
 ضحية معاكسة
 

سلطانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن  احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  ال إله إال هللا وحده ال شريك له،

 .كثرياً  وسلم تسليماً 

 :أما بعد

يقول يف نفسه: انظر إىل أّي مدى وصل الفساد  الةفلعل البعض حني يقرأ عنوان هذه الرس
 .جداً  وتطّور، وهذا يتكلم عن أمر بات قدمياً 

 .السبب؟ ملن نكتب؟.. ومن الضحية؟.. وما هو… فـ

الصاحلة، واجلبال الراسية، والرؤوس الشاخمة، من أهل اخلري،  إننا نكتب لتلك البقية الباقية
 .حيذروا اهلوجاء حىت الذين مل تزعزعهم الرياح

 .املصيبة ونكتب للغافل حىت ينتبه قبل وقوع

 .ربه ونكتب للمسرف حىت يتوب وينيب إىل

 .به مركبه، وابتعد عن املرفأ اآلمن، حىت يرجع ونكتب للمبحر يف حبور الشهوات، وقد نأى

ا ـ ومع األسف ـ مفتاح كل شر ونكتب ـ أيضاً ـ عن هذه املعضلة  .واخلطوة اجلريئة، أل

جرحها ينـزف، ودموعها تذرف، وقلبها منكسر،  فهي الضحية اليت سقطت جرحية، وإال..
فتبّدل ذلك، فأصبحت ذليلًة، مطأطئة الرأس، مسّودة  بسبب ما فقدته من الكرامة، وعلّو اهلامة،
 .!من غري سبب وال مقدمات؟ الوجه، هل يعقل أن تكون قد سقطت

).. رّمبا ابتدأت بابتسامة، أو كلمة، أو رقم معاكسة كال.. بل إن لسقوطها بداية، وهي (قصة
فجنت على نفسها وعلى  دراسة، عادت من بعدها (ضحية)،  هاتف، أو اختالط يف عمل أو

 ..غريها



 ...فتأمل ما يلي فإن فيه عربة

 ..معاكسة شريط

يف مزالق املعاكسات مع الشباب العابث ما قد يصل  قد ال تتصور إحدى الفتيات وهي تنـزلق
حيث جتد نفسها يوماً من األيام يف مأزق عظيم ال مفّر منه  أمرها من السوء واخلطر اجلسيم، إليه

 .وال مناص

ا تصّورت ونظرت إىل هذه اخلطوة اجلريئة من مجيع جوانبها ملا أقدمت عليه، ألن  ولو أ
تاناً بـ(احلّب)، املصري واملآل الذي تؤول إل العالقات احملّرمة املسّماة زوراً   .يه معروفو

ذه الفتاة وأهلها، وقد يصل احلال إىل أن يقوم أهلها بقتله،  فإما فضيحة وخزي وعار يلحق 
وإما أن يصرف عنها املعاكس نظره، ألنه إذا حصل على  وهذا حدث وليس بدعاً من القول،

ا مطلوبه فإنه ليس حباجة إىل أن  .يتزوج امرأة (خائنة)، خانت أهلها وثقتهم 

بطمأنينة معها، ألنه غالباً ما يعيش خائفاً أن تكرر  تزوجها فإنه مع ذلك ال حيسولو حدث و 
 :القائل ذلك الفعل مع غريه، كما قال

 عاشا مل يأمنوه على األسرار ما        من أطلعوه على سـّر فبـــاح به

ا مرحلة عبور، ووسيلة لقضاء و  ولكن جيب أن تعرف الفتاة املعاكسة، أن قت األصل فيها أ
 !الفراغ، فال تطمع بأكثر من هذا

فهي (خمطئة)، وهذا قول الشباب أنفسهم الذين مّروا  ولو تصّورت نفسها بغري هذه املنـزلة
 .ذه التجربة

الشباب املعاكس، الذين ال يرجون هللا واليوم اآلخر، وتغفل  واحلقيقة أن هناك أمرا يفعله بعض
ن ال حيطن ع عنه الفتيات الساذجات، ن، وال يعلمن مبا وصل إليه هؤالء الشباب أل لماً مبا يراد 

 .والكيد واخلديعة من املكر

وأثناء مكاملة اهلاتفية مع (صديقة الغفلة) يقوم  وهذا األمر اخلطري هو أن بعض الشباب،
من احلديث الغرامي والكالم الفاحش، بل وأحيانا يكون  بتسجيل شريط كاسيت مبا يدور بينهما



وخالياً من احلياء والعّفة، مث حيتفظ هذا (الوغد) بذلك الشريط  أشنع الكالم وأقبحه، الكالم من
 .معه

عالقتها معه، وأخربته بذلك، أظهر ذلك الشريط وهددها  فإذا فّكرت هذه الفتاة أن تُنهي
 !!به

ا رأساً على عقب، ا العميق،  وهنا تنقلب حيا وتصطدم جبدار احلقيقة، وتصحو من سبا
وتعّض أصابع الندم على قبيح فعلتها، ولكن حني ال ينفع  ا اخلوف واحلزن من كل جانب، وحييط

 .وهي ال تعرف كيف اخلالص الندم، فتعيش صراعاً مريراً،

 .(تزوْجِت أخْربُت زوجك بالشريط فإذا أرادت الزواج هّددها بالشريط: (إن

اء عال واألدهى من ذلك إن كانت متزوجة، فما إن قتها معه، إالّ هّددها بأن يفضح تفّكر بإ
 .!!غرائزه البهيمية أمرها، أو أن تبقى صديقة له لتلّيب 

املوحش، والرجوع إىل هللا، واالستغفار عما كان منه،  وإذا أرادت التوبة، وترك هذا الطريق
 .!!هددها بالشريط

 ..من أعماقهاالتوبة، فتتعاىل منها الصرخات املدّوية  حىت إنه ليقف حائًال بينها وبني

 ..(وبني التوبة..؟ نعم، أنا أذنبت، ولكن ملاذا تقف بيين)

أم حتسُب أن أكثرهم يسمعون أو } :..وكأنه ال يسمع شيئاً  َوَمتُرُّ هذه الصرخات على مسامعه
 .{إْن هْم إالّ كاألنعام بل هم أضل سبيال يعقلون

واحلزن من أي حركة تدور  حياة اهلّم واخلوف ولعلها يف ساعة يأس وضعف إميان وملل من
ا، فُتقدم على قتل نفسها لرتتاح من هذا اجلحيم الذي  جبانبه، ال جتد حًال إال أن تتخلص من حيا

 .!!مل تطقه

 ..إال سوءاً وتعقيداً  وهذا ليس حًال، بل إنه ال يزيد األمر

لسان نبيه  الشديد واخللود يف النار، كما جاء على وقد توّعد هللا جل وعال فاعله بالعذاب



ا يف بطنه يف" :صلى هللا عليه وسلم، حيث قال  من قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوّجأُ 

جهنم خالداً فيها  نار جهنم خالداً خملداً فيها أبدًا، ومن شرب ُمسّاً فقتل نفسه، فهو يتحّساه يف نار
.[1]"خالداً خملداً فيها أبداً  هنمخملداً أبدًا، ومن ترّدى من جبل فقتل نفسه، فهو يرتدى يف نار ج

مكاملة تليفونية، هي يف نظر كثري من الناس ـ وباألخص  فتأمل جيداً ما ميكن أن تتسبب به
 .لقضاء وقت الفراغ الفتيات ـ شيء تافه، ووسيلة

إذا ما هو أوصد مجيع األبواب يف وجه تلك  عاكسوانظر إىل ما قد يتسبب به ذلك امل
 ، كما"لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل رجل مسلم"..و الغافلة، حىت كان سبباً يف قتلها نفسه،

 .[2]قال النيب صلى هللا عليه وسلم

فاحشاً، ومعصيًة عظيمة، ووثقت مبن ليس أهًال للثقة ـ  فعالً  نعم، هي أخطأت وارتكبت ..
تعاىل ، ولكن هل يعين ذلك أن يقف هذا املعاكس عثرة يف طريقها،  وهذا هو جزاء من عصى هللا

 التوبة والندم؟ ويغلق يف وجهها أبواب

ا، وتستجيب لنـزوات مث لتفّكر هذه املرأة، هل ستبقى أسرية هذا  هلذا الشريط طوال حيا
 .!وهددها به، أو ماذا تفعل؟ الفاجر، كلما أشهر سالحه يف وجهها

ذلك املأزق العظيم، أن الذي يلزمها فعله بادئ بدء  جيب أن تعرف تلك املرأة اليت وقعت يف
واإلنابة إليه، وأن تعرف أّن هذه اخلطيئة ال تكون حائًال بينها وبني التوبة،  هو التوبة إىل هللا تعاىل

مكثري  فإن وأنابوا إليه، ومل  اً من الناس كان هلم ماٍض تعيس، مليء باملعاصي واآلثام، فرجعوا إىل ر
إخالصاً وصدقاً يف التوبة أن  حيجبهم ذلك املاضي عن التوبة، مث لعل هللا جل وعال إْن علم منها

اجر،  هلا طريق اخلالص من ذلك الف خيّلصها من مشاعر اخلوف والقلق الذي تعيش فيه، ويسّهل
هللا جيعل له خمرجا * ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا  ومن يتق} :كما قال ـ تعاىل ـ
 .[3]{بالغ أمره قد جعل هللا لكل شيء قدراً  فهو حسبه إن هللا

، أو يهدي قلبه فُيتلف ذلك الشريط الذي يهّددها والرعب فلعل هللا أن يُلقي يف قلبه اخلوف
 .به

األثيم) بتهديدها، فعليها أن تلجأ إىل شخص تثق به،  وأما إن رأت استمرار ذلك (اجملرم
مبعاناته، ولكن جيب أن تتوّخى احلذر يف اختيار الشخص القريب هلا  وتصارحه ـ باألسلوب احلكيم ـ



ر، وأن يكون ذا شهامة، متحّلياً باحللم واحلكمة، يسرت الذي ستعطيه ذلك السِّ  ذي الرحم احملرم
 وال ُيَشهِّر ويفضح، وأن تكون خشية وقوع املفسدة بعيدة، وإال فال داعي هلذه النقطة، وينصح،

ا تفسد أكثر مما تصلح  .خوفاً من أ

ا السُّبل، ا مهما ضاقت  غلق أبدًا، وُأغلقت يف وجهها األبواب، فإن هناك باباً ال يُ  ولتعلم أ
تعاىل، فعليها بصدق اللجوء إىل هللا، والبكاء بني يديه، فهو سبحانه القادر  وهو باب هللا سبحانه

 تذليل الصعاب، وإزالة العقبات، وعليها بالدعاء يف جوف الليل إذا نام النائمون وغفل على

نا ـ تبارك وتعاىل ـ كّل ليلة ينـزل رب" :الغافلون، فإنه سالح ال خيطئ، قال النيب صلى هللا عليه وسلم
ثلث الليل اآلخر، فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين  إىل السماء الدنيا حني يبقى

 .[4]"فأغفر له؟ فأعطيه؟ من يستغفرين

زأ بالدعـاء وتـزدريــه  ل الدعاءوما تدري بـما فع     أ

 هلا أمـٌد ولألمـد انقضـاء     سهـام الليل ال ختطـي ولكن

 ..األمانة

ا عندما خترج ا حتمل معها  جيب أن تعرف كل امرأة أ من منزل أهلها أو منزل زوجها فإ
يف هذا الكنز الثمني حتت نزوة شيطانية، وأن ال تُقدم على  فعليها أالّ تفرط… شرفها وشرف أهلها

 .السمعة ش هذهأي عمل خيد

ولكن بعض النساء تتغافل أو تتجاهل هذه احلقيقة،  وهذه احلقيقة ليست غائبة عن الكثريات،
املعاكسات إال استجابت هلم، ونسيت أمراً ُمِهمَّاً، وهو أنه  فما إن تسمع داعَي الرذيلة من أهل

ا ستجد الوعد بال البد يف هذا الطريق من زواج الذي مسعته ضحية، والضحية ستكون (هي)، أل
يكن إال استدراجاً لسذاجتها، وللحصول على مبتغاه منها، فإذا أخذ ما يريده  من ذلك املعاكس مل

حالوته  ألقاها، وقد تلوّثت مسعته، وهذا ليس مبستغرب، ألن (الِعْلَك) ُميضغ حىت إذا ذهبت منها
 .أُلِقَي يف أقرب صندوق قمامة

 :تقول إحدى الضحايا

بيننا قصة (حب)!! واتفقنا على الزواج، ولكنه  تعّرفت على شاب ونشأتمشكليت أنين "



والدته قبل الزواج، فلم أمانع، واتفقنا على موعد حمدد لكي  قال يل: إنه يريد أن يعّرفين على
وغبائي ذهبت معه إىل املنزل، وعندما وصلنا ودخلت املنزل مل أجد فيه  أذهب معه، ومن سذاجيت

والدته خرجت وستعود بعد زمن قصري، وأخذنا نتحدث وأخذ يتغّزل يب ويشرح بأن  أحدا، وأقنعين
حبه، واستدرجين حىت حدث ما حدث!!، واكتشفت أنه كان على اتفاق مع زمالئه بأن  يل مقدار
 إىل املنزل، وبعد أن حتقق ما أراده تركين يف الغرفة وأنا يف منظر فاضح، وأحضر أحد حيضروا

بيننا  عندما شاهدته وعرفت بأنه صديق شقيقي األكرب!!، وللمعرفة اليتزمالئه، فكانت الصدمة 
وقررت أن أبدأ  أرجعين إىل املنزل، وبعد ذلك اليوم تبت إىل هللا، بعد أن أصبحت حيايت جحيمًا،

يهددين دائماً بأن يفضح  حياة شريفة نظيفة، ولكن ما يقلقين ويزيد من عذايب أن صديق شقيقي
 .ا هـ…" ن مل أجب مطلبه القذرأمري أمام أسريت إ

 ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما" :عليه وسلم صدق رسولنا الكرمي حيث قال صلى هللا

 .[5]"الشيطان

ا وال يتسلق كان يريد العفة يأيت البيوت من أ ولتأخذ الفتاة من هذه القصة عربة، فمن بوا
من هذه املكائد، وال يغويها الشيطان فتستجيب حليل أهل  اجلدران، ولتحذر املرأة العفيفة
 .عن طاعة هللا ال يؤمن جانبه، ومن ال دين له ال أمانة له املعاكسات، ألن من كان بعيداً 

 …غفليت وأفقت من

ا إحدى ية من ضحايا املعاكسات، األخوات، وهي تتكلم عن ضح هذه ورقة خاصة َأْرسَلت 
وكيف أعرض اخلُطّاب عنها، عندما علموا بسوء مسعتها حىت  وتبَـنيِّ مدى ما كانت عليه من قبل،

:الطريق املظلم، وهداها إىل التوبة وااللتزام بأوامره، وقالت معلقة يف رسالتها أنقذها هللا سبحانه من

ا" فهي تـُبَـنيِّ إىل أّي مدى وصلت تستحق النشر،  أرسل لك هذه الكلمات وقد شعرت أ
واالختالط!!، ومع األسف الشديد على مرأى ومسمع من  إليه بعض الفتيات حتت مسمى احلريّة

ا كّل رجل قبل كل امرأة، ليحافظ الرجال على حمارمهم، ومينعوا  أوليائهن، وأكتبها ليقرأها ويّتعظ
م من التسّيب  .طانواالحنالل، والوقوع يف حبائل الشي بنا

قبل السقوط يف اهلاوية اليت ال قعر هلا ُتدعى:  فهذه الضحية اليت أنقذها هللا سبحانه
املعاكسات، واحلال املرتّدي الذي وصلت إليه، إىل أن  (ف.ع.ق)، كانت تتحدث عن قصتها مع



 :فقالت َمنَّ هللا عليها باهلداية،

قات مع جرياين الشباب، إنين كنت أقيم عال لقد كنت متحّللة إىل درجة كبرية، حىت"
 .وأغريهم بالتحدث معي وأالطفهم

أستخدم اهلاتف ملعاكسة الشباب، حىت إن أحد  كنت على درجة عالية من السخافة، وكنت
عندما مسع ما يرتدد عين على ألسنة شباب احلي تركين  الشباب نوى أن خيطبين عندما رآين، ولكن

 .وتزوج بأخيت اليت تصغرين

 .من أنواع العبادات الة، وال ألتزم بأي نوعمل أكن أؤدي الص

الطريق، فوقفت ألوح بيدي عسى أن تقف يل إحدى  ويف يوم من األيام تعطلت سياريت يف
فرتة، رغم أنه يف كل مّرة ينـزل الشباب، بل ويسارعون  السيارات املارة، وبقيت على هذه احلال

 .جسدي شبه العاري ليتمتعوا بابتساميت والنظر إىل

منها شاب (عادي)، ال يظهر عليه سيما التدين،  ناك.. توقفت إحدى السيارات، ونزلوه
على إصالح السيارة، وأنا أتساءل مندهشة كيف مل يعجب  وتعّجبت عندما مل ينظر إّيل، وعمل جبد

 ..!الشباب؟ يب، ومل حياول أن يالطفين كبعض

ى  فحاولت أالطفه وأبتسم له، وهو ال يرد مهّمته وقام بإصالح السيارة قال علي، وعندما أ
مث مضى وتركين مذهولة أنظر إليه وأسأل نفسي: ما الذي  ،"يل: "سرت هللا عليك، اسرتي نفسك

 .!شبابه ورجولته مل يفنت يب، وينصحين أن أسرت نفسي؟ جيعل شاباً فتياً يف عنفوان

ا ذلك الشاب؟، و  وظللت طوال الطريق، أتساءل: ما القوة أفكر فيما قاله يل، اليت يتمسك 
 .يف طريق اهلالك؟ وهل أنا على صواب؟، أم أنين أمشي

يكن فيه أحد يف ذلك اليوم، وعندما دخلت جاء  وظللت أتعجب حىت وصلت إىل البيت، ومل
وعلى عاديت جتاوبت معه بالنظرات … وتالطف معي بعد قليل زوج أخيت الذي كان يريدين،
ا من قبل،  وهناوالكالم حىت حاول أن يعتدي علّي،  تذكّرت وهانت علّي نفسي لدرجة مل أجر
سليمة اجلسد معتلة النفس، ال أدري ما الذي أفعله؟ وما  وأخذت أبكي، وأفلتُّ من هذا الذئب

 ..فيه؟ اية هذا الطريق الذي أسري



الذي أثقلها.. مل أجد يف األفالم أو األغاين أو  وأخذت أحبث عما يريح نفسي من اهلمّ 
عدة أسابيع، مث بعد ذلك تعّرفت على بعض الفتيات  ما ينسيين ما أنا فيه، ومرضت القصص

وفعًال عند أول صالة شعرت بارتياح مل أجّربه من قبل،  املتدينات ونصحتين إحداهن بالصالة،
الدروس والقراءة، والتزمت باحلجاب الشرعي، حىت تعّجب  وبقيت مداومة على الصالة وحضور

 .يوم من األيام روين أصلي يفأهلي الذين مل ي

 ..والدعوة إىل هللا، ووّدعت طريق الضالل والغواية ومنذ ذلك اليوم سلكت طريق اهلداية

هللا جل وعال وِمنَّته على عباده أن َيسَّر هلم سبل  واآلن ألقي الدروس عن التوبة، وعن فضل
 .بنعمته الصاحلات"" ا هـ واحلمد هلل الذي تتم…اهلداية

 ..قعأ كدت أن

 :حدثين أحد الشباب فقال

العابث، ومن أصحاب العالقات املشبوهة مع  كان يل أحد األصدقاء، وهو من الشباب"
يت دراسيت جلست يف البيت لفرتة، ويف أحد األيام من العام  النساء، وأذكر أنين بعد أن أ
ته يف اجمللس وذهبت ـ أي يف وقت الدوام املدرسي ـ فأجلس الدراسي جاءين هذا الصديق يف الصباح

إىل اخلارج مل أجد سيارته، فقلت: يا فالن أين سيارتك؟ فقال: أخفيتها  ألعمل الشاي، وَلمَّا نظرت
 .منزلك جبانب

َملْ توقفها أمام بييت مباشرة؟! قال: معي صديقة  فاستغربت من هذا الفعل، وقلت: وملَِ 
ا إىل ا طال جديدة!!، قلت: وِملَ جئت  ا يف بداية الدوام، هنا؟، قال: إ بة يف املدرسة وقد أخذ

ا  وأنا أنتظر حىت حيني وقت االنصراف ويرن اجلرس، فأنزهلا أمام املدرسة، فرتكب الباص وكأ
 .املدرسة خرجت من

املنزل، فخرجت من اجلانب اآلخر متوجهاً إىل السيارة،  قال: فاستأذنت منه وكأين داخل إىل
عمر الزهور، مل تبلغ اخلمسة عشر عامًا!!، فقلت هلا ـ وقد رأفت  يففلما جئت فإذا بداخلها فتاة 

ا من وراء هذه اللعبة الدنيئة ـ: ما الذي جاء بك إىل هنا؟ حلاهلا لصغر سنها  ،!وجهلها مبا يراد 
 .قالت: إن فالن حيّبين ووعدين بالزواج



قة قوية، إالّ أن ذلك ال أن هذا صديقي وتربطين به صدا قلت هلا: تأّملي جيداً ما أقول!! رغم
 .قبلت وإال أنت وشأنك مينعين أن أُلقي النصيحة، فإن

م مل يشددوا عليك بالرقابة، وتذّكري شناعة األمر  تذّكري الثقة اليت أوالك إياها أهلك، وأ
أنك على خطر، وأن صاحيب ال يفّكر أدىن تفكري يف أن يتزوجك، (  الذي تقومني به، واعلمي جيداً 

ا زوجة، ألن من خرجت مع شاب غريب  ن الشباب إذاألننا حن وجدنا من هي مثلك، ال نفّكر 
أهلها ليست بأهل أن تكون زوجة، بل لعلها متارس هذا الفعل مع شخص  عنها، وخرقت سرت

 ..(آخر

ا جيداً وأنت  .وشأنك هذه كلمات.. َفكِّري 

 فقلت: هل هي معك هذه املرة نفسه، وجاءين صاحيب قال: وبعد فرتة من الزمن تكّرر املوقف
إنك مل تفهمي ما قلت لك يف املرة األوىل، إين ُأحذِّرك  :أيضًا؟، قال: نعم. فخرجت هلا فقلت

الذي تسريين فيه فإنك على خطر، وإذا كنت جنوت من صاحبك هذه  للمرة األخرية من الطريق
لقيك على حافة الطريق تتأّوهني من املّرة املقبلة، سيأخذ منك ما يريد وسي املّرة، فال جناة لك يف

 .والفضيحة والعار الذي ستلبسينه طول عمرك، قالت: إنه حيبين وسيتزوجين األمل

 .!!زوجة، وستذكرين قلت: أنت َغِبيَّة، ولست بأهل أن تكوين

ونسيُت الفتاة، بل إين نسيُت املوضوع بالكّلية،  قال: ومضى على ذلك املوقف فرتة طويلة،
 .اللقاء؟ ذا حصل هلا بعد ذلكوال أدري ما

ا يف الباص،  وذات يوم جاءين ابن جرياننا وقال: هذه ا أخيت من إحدى زميال رسالة جاءت 
 ..!!وقالت: أعطيها لفالن

ذلك املوقف، ولكن بطل عجيب عندما فتحت  بصراحة استغربت من هذا الفعل، واستنكرت
 :افيه الرسالة، فإذا هي رسالة من تلك الفتاة تقول

قدمتها يل، وفعًال كاد أن حيصل ما قلته يل، ففي  إنين أشكرك على النصيحة الغالية اليت"
الوغد) حاول أن يأخذ مّين أعّز ما أملك، فبكيت ) املرة األخرية، وعندما خرجت مع ذلك

 ..اإلحلاح والبكاء والتوسالت، أرجعين مدرسيت اليت أخذين منها وتوسلت إليه أن يعيدين، وبعد



ضحية تلك اللعبة الدنيئة، وأن أضع رؤوس أهلي  .. كدت أن أفقد شريف، وكدت أن أقعنعم
  .يف الوحل.. ولكن هللا َسّلم"" اهـ

 ..أخرى أطراف

حبائل الشباب العابث، هل هي دائماً السبب الرئيس يف  تلك املرأة أو الفتاة اليت تقع يف
لة يف هذه القضية؟، ولعلها يف أحيان كثرية أن هناك أطرافاً فّعا سقوطها يف مستنقع الرذيلة؟ أو

 .املباشر تكون هي السبب

 .أو الزوج املسؤولون عن هذه املرأة وهذا املعين بالذكر هو األب، أو األخ،

 .الرجل ابنته أو أخته أو زوجته يف هذه الرذائل؟ ولعل سائًال يسأل: وهل يتصور أن يوقع

سلوك املرأة اليت اسرتعاها هللا إياها، يكون سبباً مراقبة  نقول: نعم، عندما يهمل هذا الرجل
أحواهلا؟، ألن املرأة ضعيفة، وناقصة عقل ودين، ولذلك جعل هللا أمرها بيد  يف احنرافها وترّدي

، وهذه حكمة {على بعض الرجال قّوامون على النساء مبا فّضل هللا بعضهم} :فقال تعاىل الرجل،
 .هللا جل وعال يف خلقه

الرجال، وذاك اآلخر الذي جيعلها تقود السيارة مترح  الذي يرتك نساءه يعملن بني فهذا الرجل
أدخل جمالت اخلالعة املليئة بالصور العارية، والقصص الغرامية،  مييناً ومشال، أو ذاك اآلخر الذي

يج فالم الغرائز، أو ذاك اآلخر الذي أدخل الفيديو والتلفزيون يف بيته، ويدخل األ واألشعار اليت 
حبور الرذيلة  تـَُعلِّم اخليانة والسفور والفاحشة،كل هؤالء شاركوا يف حتطيم املرأة، وزّجها يف اليت

 .ومستنقع الفاحشة، شعروا بذلك أو مل يشعروا

نسائه الاليت اسرتعاه هللا عليهن، وسُيسأل عنهن  لذلك فاملطلوب من الرجل أن يراقب سلوك
 .يوم القيامة

 :حتكي قصتها تقول إحدى الضحايا،

مل أكمل دراسيت، علماً أنين من املتفوقات، ولكن عند  ) عامًا،٢٢أنا فتاة أبلغ من العمر ("
تَغريَّ كل شيء، وأصبحت من املستهرتات، ال أهتم بدراسة، وال  مرحلة املراهقة ودخول الثانوية



 .!!(بالنزهات بسبب (اهلاتف بزيارة أهل، وال حىت

مع األسف تعّلمت أشياء ضارة، منها: أين أصبحت  الكثري، ولكنفلقد تعّلمت من صديقايت 
اخلروج يف آخر الليل، والذهاب إىل الشقق والسهر هناك  من املدّخنات، وشربت اخلمر، وتعّلمت

 .أعّز ما متلك أي فتاة يف سين، أو حىت لو كانت يف غري سين حىت الصباح، لدرجة أين فقدت

  ..إخوانك؟، وأين أخواتك؟ ينأرجوك ال تُقل: أين والدِك؟، وأ

 .يف البيت، أو أين أذهب؟، أو من أين أجيء؟ فالكل له مشاغله، ال أحد يعلم ما حيصل

 .صديقايت، وفقدت دراسيت" اهـ واآلن ها أنذا فقدت شريف، وفقدت

بالالئمة على أهلها الذين مل يلتفتوا إليها، ومل يلقوا  فها هي بعد أن وقعت يف احلضيض، تُلِقي
ا غريبة عنهم،هل  .!!وال َمتُّت هلم ِبِصَلة ا بال، وكأ

وصلنا من االحندار والالمباالة؟، حىت صار املرء ال يعلم  فأيُّ حال حنن فيه؟، وإىل أيِّ مستوى
 .عن أحوال أهل بيته

  .إليه من التدهور واالحندار فإىل هللا نشكو سوء أحوالنا، وما وصلنا

 ..احلصار

ا إذا تعّرفت على أحد املعاكسني العابثني الواقعني  النساء اجلاهالت،إن مما تقع فيه بعض  أ
 .صورها أو تصورت معه يف أعراض املسلمني أعطته

حني، حني جتد أن هذا احلقري قد أمسك هلا هذه  وهذه الصور ستظهر عاقبتها عليها بعد
اء عالقتها معه إالّ  الصور ممسك الذلة، فما إن تفكر أدىن اتفكري بإ .هددها بالصور اليت حيتفظ 

ولو أرادت أن تتزوج وتستعف هددها بتلك  فلو أرادت أن تتوب هددها بتلك الصور،
 .الصور

النفسية اليت تثور يف داخلها، وقد أوقعت نفسها يف  فتجد أن هذه املرأة تعاين من الصراعات



ا جتد أن هذ متاهة، واألدهى من ذلك إذا كانت ا احلقري مرتّصد هلا يهددها املرأة متزّوجة، فإ
ا بصوره معه، إّما أن  .تستجيب ملطالبه الدنيئة، أو أنه يوصل هذه الصور إىل زوجها ويدّمر حيا

القذر نظري سكوته، وتظن أن هذا هو احلل، فيزداد  ولعل هذا السفيه تطاوعه يف هذا املطلب
ّوره، وما إن أراد منها ، وتبقى هي ترضخ لتهديده، خوفاً من أن شيئاً إال هددها بالصور يف غّيه و

 .أمام الناس، على أن الفضيحة واقعة ال حمالة، طال الزمان أو قصر ينتشر أمرها، وتفتضح

أقدمت عليه، وجتاوزها حدود هللا، ألن املرأة ضعيفة يلعب  وحنن هنا إذ ال نربئ هذه املرأة مما
 :على حد قول القائل بعقلها بأقل الكالم وأرخصه،

 والغــواين يغـّرهن الثنـــاء     عـــوها بقوهلم حسنــاءخد

املعاكس الذي تتبع عورات املسلمني، ومن تتبع عورة امرئ  إال أن اللوم األكرب يقع على هذا
 .يكشفها مسلم تتبع هللا عورته حىت

 :وهلل در القائل

 وجتنبـوا مـا ال يليــق مبسلم    عفــوا تعف نساؤكم يف احملرم

 بيتك فاعلم كان الوفــا من أهل      نــا ديــن فإن أقرضتهإن الز 

 :وحتذرهم من خطر املعاكسات قالت إحدى الكاتبات تنصح بنات جنسها

جوم على" بنات جنسي، ألنين مل أتطرق للشباب املستهرت  أرجو أن البعض ال يفسر ذلك 
ق الرجولة، وتظل مسعته يبقى رجًال يتصرف من منطل الذي يقوم مبالحقة الفتيات، ألن الشاب

فعليها أن متشي وتضع رأسها يف الرمال، وال بد أن حتافظ على  نظيفة، كما هو سائد!!، أما البنت
 .الوحوش أنوثتها يف وسط غابة

ا  الشاب حيتقر البنت ـ دون أن خيربها بذلك ـ اليت تأخذ رقم هاتفه أمام الناس، ال يثق 
افقت على مبدأ التعارف؟!، إذن ستوافق مستقبًال على أن ملاذا و  :إطالقاً، ألنه سيسأل نفسه
وحىت لو حصل وتزّوجا فإنه سيظل يشك يف سلوك زوجته، ويعيد شريط  تتعّرف على شاب آخر،



 .!!أو اتصال هاتفي ذكرياته منذ أول لقاء

البنت حريتها كاملة يف استخدام هاتف شخصي  مث إن بعض األسر تسمح وبكل ثقة بإعطاء
التلفون)، وتعيش عاملها اخلاص بعيداً عن عيون األهل، ) ر، فتسيء هذه الفتاة استخداموخط مباش

ا للكالب" ا  وقد تقع بني يدي شباب ال ا بالكثري يف سبيل إقناعها، مث يرمو يعرفون الرمحة، يغرو
 [6].هـ

 ..تين السجنأدخل املعاكسة

 :الضحايا لتقول بعد أن فقَدت كل شيء..، وقفت إحدى

معاكسة هاتفية رفضتها أوًال، واستجبت هلا بعد إحلاح  دخلت السجن جبرمية الزنا، والسبب"
ألوقات طويلة، وأحياناً يقضي الليل يف عمله، ويف هذه األوقات  املعاكس، وذلك أن زوجي يعمل

 .باهلاتف بدأ شخص ما مبعاكسيت

وأغلق اهلاتف يف وجهه، ولكنه كان مصراً على  كنت يف البداية أرفض هذه املعاكسة،
يفهمين إذ كان بيننا بعض املشكالت، ونظراً لكوين وحيدة  االتصال، ِخْفُت أن أخرب زوجي وال

وتطّورت املعاكسة إىل تعارف، مث طلب لقائي خارج املنزل، قلت له:  وإصرار املعاكس استجبت له،
 .أخرج ستطيع أنال أ

هّيأت له أن يدخل املنزل عندما ينام اجلميع.. وتكررت  وألن زوجي يعمل أحياناً يف الليل،
اجلريان، فأبلغوا والد زوجي الذي أخرب زوجي بدوره، فلم يصدق يف  زياراته الليلية حىت شاهده

اييت السجنلنا كميناً مع الشرطة اليت ضبطته خيرج من املنزل، وك البداية.. حىت نصبوا  .انت 

وأطفايل، وما كان حصادي إال الندم، وال أعرف من  بالطبع طّلقين زوجي، وفقدت أسريت
 …!ألوم؟

 .ا هـ " نفسي؟، أم الشخص املعاكس؟، أم اهلاتف؟

إحدى ضحايا املعاكسات، قد تسبّبت معاكسة يف  كانت هذه الكلمات اعرتاف باَحْت به
ا، وفضي ا وضياع أسر بني الناس، حىت صارت الفضيحة قرينة المسها كلما ذكر،  حتهاحتطيم حيا



 .!احلد؟ ولكن هل انتهى املوضوع عند هذا

على ذلك وصمة العار اليت ستالحق أبناء هذه املرأة  كال، إن املوضوع مل ينته بعد، بل زاد
ون بأّمهم اليت سجنت ألبناء حني بسبب فعلتها النكراء، ولك أن تتصور موقف هؤالء ا حني يـَُعريَّ

م أبناء فالنة تشري إليهم األصابع،  .!..ويلمزهم الناس بأ

 .وجهه، وطأطأ رأسه خجًال وِذلَّة بسبب فعلة ابنته ولك أن تتصور موقف األب إذا اسودّ 

ا إذا ذكرت قصة أختهم ا املتكلمون؟ وما هو حال إخو  .يف اجملالس، وتنّدر 

ا وأزواجهن حني تكو   ..هذه املرأة خالة أوالدهم؟ نوما هو حال شقيقا

ا إذا قيل ا  :وما هو موقف أبناء شقيقا إن فالنة خالتهم، هل سيطيقون ذلك أو سيضيقون 
ا  .خالتهم؟ ذرعاً كلما ذكرت بأ

السلبية اليت جتنيها املرأة املنحرفة على غريها، ولذلك  كل ما ذكر ـ وغريه أيضاً ـ من اآلثار
فاحشة وساء  وال تقربوا الزنا إنه كان} :لزنا ودوافعه، فقال عز من قائلا فقد حرم هللا ـ تعاىل ـ

يف نار جهنم ويف القرب أيضاً،   ، وشّدد الوعيد وأعّد ملرتكيب هذه الفاحشة العذاب العظيم{سبيال
رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل " :كما جاء يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

واسع، يتوّقد حتته  فانطلقا إىل نقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله" :إىل أن قال "...ةأرض مقدس
رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء  نارًا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا، وإذا مخدت

 وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور" :حىت ذكر يف متام احلديث "...عراة
م  .[7]"الزناة والزواين فإ

م يف القرب إىل يوم  ، ما يدل على أن ذلك[8]ويف رواية أخرى للبخاري العذاب ُيصنع 
 .القيامة

موت فضيلة وحياء، وَذلَّة وانقياد للشهوة، ويف  الزنا: اختالط أنساب، فهذه بعض نتائج
والكيِّس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من  اآلخرة عذاب أليم وجحيم ال يُطاق،

 .هللا األماين أتبع نفسه هواها ومتّىن على



مله شّب على  ينفطم حب الرضاع وإن تفـطمه     والنفس كالطفل إن 

 ..آخر حية من نوعض

فأنا كما مسعت من مجيع األهل كنت مجيلة وأنا  تقول (أ.خ): "إن مشكليت تبدأ منذ صغري،
كربت استمرت شقاويت، فأنا دائمة التعرف إىل الشباب،  صغرية، ولكين كنت شقية وتعسة، وعندما

ان، وعرف أيب وعندما كنت يف الثانوي تعرفت إىل شاب من اجلري  ودائما أطلع معهم يف السيارة،
 .!فعل؟ املوضوع، أتدرون ماذا

املنزل، وكان يومها مريضا بالسكري، فأحسست بالندم  لقد ضربين كما توقعت، وحبسين يف
ا القدمية)، ومازلت حىت العام املاضي أتعرف إىل  ملرض أيب أليام، مث بعد ذلك (عادت رميا إىل عاد

بشهرين توىف، لقد انقلب كياين، أحس أنين السبب فأصيب باجللطة، وبعدها  الشبان، حىت علم أيب
 .أدري ماذا أفعل؟.. إنين دائما أطلب اهلداية من هللا، واملغفرة من عنده" اهـ يف وفاته، ال

أن الضحية يف هذه احلادثة هو والد الفتاة فقط،  عندما تقرأ هذه الكلمات ألول مرة تظن
اث؟! نعم ـ ومع األسف الشديد ـ وذلك ألنه هذه األحد ولكن السؤال: هل كان للوالد دور يف

يتصور أن خترج البنت من املنزل وتركب السيارات مع الشباب  أمهل الرقابة على ابنته، وإال هل
 .!وهو يف غفلة من ذلك؟

األخوة عن مراقبة أختهم؟.. أين األب عن تربية ابنته يف  أين هو يف ذلك الوقت؟.. وأين كان
 ..الصغر؟؟

م عينــاك يف      اآلداب يف الصغر حرض بنيك على  الكرب كيمـا تقر 

 احلجر يف عنفوان الصبا كالنقش يف     وإمنا مثل اآلداب جتمعهــــا

 الدرجة؟ فهل يصل اإلمهال إىل هذه إىل

ا لوال  نعم، هو ضحية، ولكن ال ننسى أن هناك ضحية أخرى، وهي الفتاة نفسها؛ أل
وملَـَا استشرى أمرها حىت وصلت إىل هذه الدرجة من  احلد، (الالمباالة) ملا وصلت إىل هذا

 .االحنراف



 ..اخلطــــيئـة

جديدة حينما نقول: إن العالقة اليت ال يقرها الشرع  ليس منكراً من القول وال نضيف معلومة
ا احلذر، وحاولوا أن تبقى عالقة شريفة كما يزعمون،  احلنيف بني الرجل واملرأة مهما توخى أصحا

الفاحشة بني طرفيها، وذلك يف أغلب األحيان، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما   بد وأن تقعال
 أن حيدث؟، ومن املتضرر األكرب بعد وقوع اخلطأ؟ الذي ميكن

 :قال أحد الشباب

بادئاً حيايت يف السهر ومطاردة الفتيات، مهمًال  نشأُت كنباٍت شيطاين يف أسرة صاحلة،"
 .دائم الغضب علّي دون اكرتاث ِمّين برضاه أو غضبه ة، وكان والديالدراسة، تاركاً الصال

صخبها وآثامها تعّرفت على فتاة، وجرت بيننا عالقة  وفيما أنا أعيش حيايت املاجنة هذه بكل
عالقتنا وكلٌّ ِمّنا يزداد هياماً باآلخر، إىل أن كان ذات يوم  غرامية، ومضت السنة األوىل من عمر

 .الشيطان ثالثنا، ومل نشعر إال بعد فوات األوان نالتقينا معاً فكا

ملصريها؟، أو أتزوجها؟، وماذا سيكون موقفي أمام األهل  ال أدري ماذا أفعل؟! أأهرب وأتركها
 .واألصدقاء؟" اهـ

 .األخرية جتد فيها خالصة املوضوع تأّمل هذه احلادثة وتلك العبارات

هو اهلرب، وعندما فّكر أن يتزوجها تردد كثريًا، به  فبعد أن فعل العاكس فعلته أّول ما فّكر
 .!!وأصدقائه وذلك خوفاً من موقفه أمام أهله

ا الفتاة إذاً َمْن الضحية واملتضرر األكرب من  .جّراء هذه الفاحشة العظيمة؟، ال شك أ

 .السوء ولك أن تتصور حاهلا وما وصلت إليه من

  ستفعله؟ كيف لو كانت حامًال؟!، فما الذي

ا سترتكه يعيش وينمو يف بطنها، وهي حتّس  ستسعى إىل قتل اجلنني الذي يف هل بطنها، أو أ
شرعي؟، وإذا ُوِلَد يولد معه إحساسها بالذنب كّلما نظرت إليه، وهو  بالكراهية والبغض له ألنه غري



 .هلا كّلما تذّكر فعلتها السيئة اليت كانت سبباً يف وجوده يشعر بالكراهية

ا حتتضن ابنها  شك فيه أن املرأة احملتشمة إنه مما ال العفيفة عندما تلد من زواج شرعي فإ
 .واالعتزاز أن أباه فالن، وخاله فالن، وهي مرفوعة الرأس وتضمه إىل صدرها، وحتّس بالفخر

أن حتمل ابنها إىل صدرها وتفخر به بني أوساط  ولكن املرأة صاحبة اخلطيئة هل تستطيع
 ..ابن غري شرعي؟ كرن أبناءهن ـ وهوالنساء ـ عندما يذ 

 .وصفاته احلسنة؟ هل تستطيع أن تذكر أفعاله الطيبة

 .هل تستطيع أن تذكر بّره وإحسانه؟

ا كلما أرادت أن تذكر تلك الصفات تغّص بالكلمات، وتتذّكر قبيح  بالتأكيد ال تستطيع.. أل
 .العربة وقامت من اجمللس فعلتها وتسكت، بل ورمبا خنقتها

ا إذا ولدته ألقته على باب أحد  ولعلها ستسعى إىل ما هو أشد من ذلك بل وأقبح، وذلك أ
املارّة يف الطريق فيحملوه إىل دار اللقطاء، فيعيش هناك ويكرب  املساجد أو يف مكان ما، ليجده

 ..أُمًّا وال أبًا، حيمل حقداً وكراهية جملتمعه وللناس الذين يعيش بينهم ويرتعرع ال يعرف

بسبب ذنب ارتكبته تلك املرأة الالهية مع ذلك  عيش وقد عصفت يف قلبه اهلموم واألحزاني
ناجته طفًال مسكيناً يتحطم قلبه يف اليوم آالف املرات،  الرجل الفاجر يف ساعة هلو وعبث، فكان

حنان يريد أن يعرف معىن كلمة (ُأّمي.. َأيب) اليت ُحرِم منها، يبحث عن  يتمىن أن يكون كاألطفال،
 .األبّوة، ولكنه ال جيدها األمومة وعطف

ا تلك ا زادت عليها ذلك الفعل املنكر  فلم يكف هذه املرأة ارتكا الفاحشة اآلمثة، بل إ
ا ستتخلص من آثار فعلتها واإلمث العظيم حني ألقت بذلك  .الطفل ظناً منها بأ

 ..وهناك جانب آخر هلذه املرأة

ا مل حتمل يف أحشائها ا جنت وكأن شيئاّ مل  ذلك الطفل فلو أ فهل يعين ذلك أ
ا ختاف أن يفتضح  حيدث؟!،كال..، وذلك أن كثرياً من النساء وبعد أن تقع يف فاحشة الزنا فإ

ا مل تعد بكراً كما كانت فيؤدي ذلك إىل أن ترفض كل من يتقدم لطلب الزواج منها خوفاً  أمرها أل



ا ترى استغراب أه من الفضيحة، فيثري ذلك لها ومن يعيشون حوهلا، وهي تتقطع من الداخل، أل
هن أصغر منها تزوجن وهي ال تزال جليسة البيت رغم أنه ـ يف الظاهر ـ ال ينقصها  أن البنات الاليت

تلك  مما عند النساء...ولكن..!! هذه هي نتيجة تلك الفاحشة اليت جنتها على نفسها، وآثار شيء
تاناً،العالقات احملّرمة (الكاذ فكانت نتيجتها وقوع مثل  بة)، الالبسة لباس (احلب) كذباً وزوراً و

 ..هذه الضحايا

 مشي األمري وهم من حوله خـدم    فأصبح الذل ميشي بني أظهـرهم

مرتكبها أبعادها إال حني الوقوع يف مغّبة أمره  كل ذلك بسبب فاحشة الزنا، اليت ال يعرف
جرميته الشنيعة اليت جّرت الويالت عليه وعلى غريه، والت  وسوء فعله، فإذا سقط عرف أبعاد

 .ساعة مندم

حقاً من أعظم اجلرائم، ولذلك جعلها هللا جل  كل ذلك كان بسبب فاحشة الزنا، اليت هي
إذا ظهر الربا " :النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال وعال ـ من أسباب اهلالك كما جاء يف حديث

 .[9]"..وا بأنفسهم عذاب هللاقرية فقد أحلّ  والزنا يف

 .{وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً } :فسبحان هللا القائل

 ..استهتار زوجي أصبحت ضحية

فتصدر تلك  وحرارة األمل حترق أحشاءها من الداخل، وقـََفْت إحدى النساء تتأوه من اجلراح،
 .الزفرات احلارة

ا  وقفت وهي حتكي قصتها املؤملة، ووقوعها ضحية بال ذنب وال جرم ارتكبته، سوى أ
ا إىل  .اهلاوية تزوجت من رجل مستهرت أودى 

ا، وتّصور ا مبزيد من األمل، عسى أن يكون كالمها عربة  فهي ها هنا تعيد شريط ذكريا معانا
 :وعظة، فتقول

وزوجي الٍه عين بأسفاره وسهراته، وحني أحزن   ة يف حيايت.. فمنذ أن تزوجتأشياء كثري "
 .يكن هذا حاله كانت أمي تقول: لو كنت أجنبت طفًال مل



 .حيدث حويل كان بسبب عقمي وألنين مل أجنب فقد كنت أشعر بأن كل ما

 .أكن عاقراً  كلمات أهل زوجي اجلارحة ما كانت لو مل

 .خارج البيت، كله ألنين ال أجنب ابه الدائمحياة زوجي املستهرتة، وغي

أتعرض له من أمور، فاستسلمت متاماً للواقع الذي أعيشه:  ِصْرُت ُأمحَِّل نفسي اللوم يف كل ما
 .(واستهتار زوجي من جهة أخرى (مضايقات أهل زوجي من جهة،

الذين إىل جحيم، كل يوم مشاجرة مع أهل زوجي  حتّول البيت الذي أعيش فيه مع الوقت
ألخرج من البيت، وكل ليلة أنزوي يف غرفيت أبكي  حياولون استفزازي بأّي طريقة وبأّي شكل
 .إليه، حىت حدث ما جعلين أفّكر جدياً بالطالق نفسي، وأبكي على احلال الذي انتهيت

الغرفة، عثرت على جمموعة صور لزوجي مع فتيات، فشعرت  فبينما كنت ُأرَتِّب اخلزائن يف
 .لصدمةحينئذ با

أتوقع أن يصل إىل هذا احلد، لكن الصور اليت  كنت أعرف عن عبثه واستهتاره، ولكين مل
 .عثرت عليها كشفت أكاذيبه

أخربها برغبيت بالطالق، ولكن أمي قالت: "ومن  حلظتها كنت ثائرة، فلجأت إىل أمي
 ."بك، وأنت ال تنجبني يتزوجك؟.. يكفي أنك وجدت أحداً يرضى

زوجي يف املوضوع، فقد أفهمتين والديت أن ذلك من  ومل أحاول حىت أن أواجهفعدت إىل بييت 
ر املشاكل بيننا، فاقتنعت بكالمها ولزمت الصمت، ووجدت يف النهاية أن حل لكل  شأنه أن يـَُفجِّ

ي كل  املشاكل اليت حتيط يب هو اإلجناب، فصرت أترّدد على األطباء على أمل أن أمحل فُأ
 .زمن أن أمحل  بعدمشاكلي، وشاء هللا

ذا النبأ السعيد، كنت متلهفة على إخبار زوجي باخلرب، فبقيت طوال  وأنا يف غمرة السعادة 
أخرياً مع خيوط الصباح األوىل، ولكنه كان يف حال غربية، كان زائغ  الليل ساهرة أنتظر، حىت عاد

 أفاحته بأمر محلي ولكنه كانالفكر، حىت هالين احلال اليت بدا عليها، حاولت أن  النظرات، شارد

 .لدغته حيه غارقاً يف حزن عميق، اقرتبت منه أسأله عما َأملََّ به؟ ولكنه قفز بعيداً عين كمن



 .ال شيء..ال شيء، َردَّ صارخاً 

 .حبقيبة وقال: إنه سيسافر اندهشت من حالته.. َلْمَلَم حاجّياته

 ..جيُِبْ  اآلن؟!.. سألته بدهشة، ومل

 ؟قلت: ومىت تعود

 ..قال: ال أدري.. ال أدري

أعرف كيف أبدأ مبفاحتته باملوضوع؟..كنت فرحة وأنا أزف له  َحيّـَرْتِين احلال اليت بدا عليها، ومل
مر هو  .بالبكاء وهو يردد..مل يعد هناك فائدة البشرى، بينما ا

نا مريض.. مصاب باإليدز، ومحل حقيبته بسرعة صارخًا..أ اقرتبت منه أستفسر، ولكنه ابتعد
 .وخرج

ا تلك اللحظة، والسؤال حيوم يف عقلي: وماذا بشأين؟،  مل أشعر بكراهييت له مثلما شعرت 
 املرض أم ال؟ وما أدراين إذا ما كنت قد التقطت

سليم.. فأي حياة تنتظره وأبوه حياته حمكوم عليها  ولو ثبت أنين مل ُأَصْب، وأن طفلي
 .اهـ "..باإلعدام بذلك الداء اللعني؟

 ..نعم، هي ضحية استهتار زوجها

اخلبيث، الذي انتشر انتشاراً ذريعاً بسبب الفاحشة  وهو ـ أيضاً ـ وقع ضحية هلذا الداء
 .الشهوة احملرمة واالحنراف األخالقي، والبحث عن

الكرمي صلى هللا عليه  هلؤالء املنحرفني، وصدق رسولنا إن هذا املرض عقوبة من رب العاملني
م الطاعون" :وسلم حيث قال ا، إال فشا  واألوجاع  مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يُعلنوا 

 .[10]"اليت مل تكن مضت يف أسالفهم

، فالسعيد من انتصر على نفسه، عليه وسلم تتحقق ويف كل زمن نرى نبوة النيب صلى هللا
 واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل هللا مث ُتوّىف كل} وهو على ذلك، وأجلمها جلام التقوى، حىت يأتيه األجل



 .{نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

 ..ولكنها حقيقية اية حمزنة

له   الذي كانت معه فرتة من الزمن، وقد أرخصت تستغرب بعض النساء حني يهجرها عشيقها
حائرة مذهولة، تدور حول نفسها، وتفكر كثرياً وتتساءل  كل شيء، وأعطته أسرار حياته، فتجدها

املدة، وما هو الشيء الذي ينقصها حني يرتكها، ويذهب ليتزوج من  عن سبب هجرانه هلا بعد هذه
 ..  امرأة أخرى؟

ا وهي تسرد  فهذه إحدى الضحايا وقفت تتأوه من  :قصتها، فتقولاألمل، وتتعاىل شهقا

واستمّرت عالقتنا لسنتني، ولكنه عندما طلبت منه  تعّرفت على رجل، ومنحته قليب وعقلي،"
رجًال آخر ال أعرفه، واختار لنفسه زوجة أخرى مل يعرفها من  أن حيدد نوع العالقة رفض وأصبح

ُحيبِّ األول لتبدأ عالقة جديدة مع رجل ظامل آخر، حاولت أن أنسى به  قبل، وانتهت عالقيت به
، فلم يقلّ  وغدر الرجل نذالة  السابق، ومنحته عواطفي، وجاءت اللحظة احلامسة اليت ختّلى فيها َعينِّ

 .وِخسَّة عن األّول، فقد اختار إنسانة ال يعرفها عندما قرر الزواج

فأصبحت إنسانة حمّطمة، أمحل نفساً ضائعة،  وهكذا حطمين الرجال، واحداً تلو اآلخر،
 .بائسة وأخالقاً 

 .وظرويف اليت جعلتين عرضة هلؤالء" اهـ أنا ال ألوم أحدًا.. إمنا ألوم نفسي

ا تلك الفتاة وهي غافلة عن سبب هجران الرجال له، مما جعلها  هذه الكلمات باحت 
مُّ كثرياً من  تتساءل يف حرية؟، واملشكلة أن هذه ليست ا فقط، إمنا هذه الواقعة  حالة خاصة 

 .احلياء، وِسْرَن وراء بعض العابثني لاليت خلعن جلبابالفتيات ا

فتنة الشباب، وجّرهم إىل مستنقع الرذيلة، وذلك عن  بل وكثرياً ما تكون الفتاة هي السبب يف
مث بعد ذلك إذا هجروها وراحوا يبحثون عن امرأة أخرى جلست  طريق إظهار مفاتنها وإغرائها هلم،

 .كاد رأسها ينفجر مما يدور فيه، ومن الذهول الذي يعرتيهاألفكار، ي مطأطئة الرأس، تائهة

ا العالقة احملرمة، ألنه ال يراها  واحلقيقة أنه من النادر أن يتزوج الرجل من املرأة اليت ربطته 



 .أهًال للثقة

املعسولة، واالبتسامات الرقيقة من الشاب عند بداية تعّرفه  فال تغرت الفتاة بتلك الكلمات
 :ه كما قيلعليها، فإن

 فال تظنـن أن الليـث يبتسـم      إذا رأيت نيــوب الليث بارزة

إىل وحشّية، وتلك الكلمات ال متضي إال وحيّل  فإن هذه االبتسامات ال تلبث أن تتحول
ا املواجهة باحلقيقة، اليت طاملا أخفاها الشاب عن تلك الفتاة، حىت يبلغ منها مبلغه، مث يويلِّ  مكا

ذه التجربة، لعل  وال مدبراً عنها يعقِّب، ولذلك ما أحسن أن ننقل اجلواب على لسان من َمرَّ 
 .أن يكون شافيًا، وأكثر صدقاً، وتؤخذ منه عربة جوابه

طلب مين أن أساعد ابنته الطالبة الثانوي على  يقول (م.م.ع): "نظراً لثقة عمي يب فقد
ى قدر كبري من اجلمال واألخالق، ابنة عمي عل استذكار دروسه، فرّحبت بذلك وخاصة أن
ا فتاة جاّدة، وال يعجبها  ومشهود هلا باألدب على مستوى العائلة واحلارة كلها، ومعروف عنها أ

 .احلال املائل

وأشرح هلا دروسه، ومع األيام بدأت ألتعّود  وكنت أجلس معها وحدنا يف غرفة ألساعدها
 .ع رؤيتها يف أحد األيام لظرف أو آلخرأستط عليها حىت إنين كنت أشعر باحلزن إذا مل

تبادلين نفس شعوري فكان ال بد أن نتصارح ونعرتف  ومن ناحيتها اكتشفت أن ابنة عمي
اندفاع مشاعري كنت أملس يدها وأقبلها أحياناً، وال شيء أكثر  حببنا لبعض، وأعرتف أنين بسبب

ساورين أفكار وظنون غريبة، وأسأل بالزواج منها إال أنه مع األيام بدأت ت من ذلك، ومع رغبيت
 !مسحت يل أن أملس يدها وأن أقّبلها؟ نفسي: كيف

ا حتّبين، ا فعلت كل ذلك أل وأعلم كم هي مهذبة وحازمة مع اآلخرين، لكن ال  أعلم أ
يظل يضغط على عقلي، ويؤملين طوال الوقت: طاملا  أستطيع أن أهرب من السؤال املؤمل الذي

 .تسمح به لشخص آخر" اهـ كان من املمكن أن  مسحت يل بذلك، إذن

لعلمت أن هذا الّرد وهذا املوقف الذي اختذه هذا  لو تأّملت هذه الكلمات حّق التأّمل
ذه التجربة، وكما قالت إحدى الكاتبات، وهي  الشاب هو ذاته موقف أغلب الشباب الذين مرُّوا 



 :على إحدى الضحايا تعاجل نفس املشكلة، وترد

يتزوج من امرأة قد عرفها أو عشقها، فهي بنظره:  ل يا صديقيت يف بالدنا يرفض أنوالرج"
 .[11]"أماً ألوالده امرأة لكل الرجال، ولذلك لن تكون

ي: أن كثريًا من أُنبِّه على مسألة مهمة انتشرت، وه وال يفوتين يف معرض هذا احلديث أن
كان نوعها، فإنه يرسل لبعض الكاتبات الاليت تصّدرن بعض  الناس إذا عرضت له مشكلة أيًّا

ن، فريسل هلن بعض  الصفحات يف اجلرائد واجملالت، وقد اختذن من مشاكل الناس ماّدة لصفحا
هن من أسباب الرجال يطلبون منهن االستشارة، وبعض هؤالء الكاتبات ـ ومع ألسف ـ  النساء أو

إذا  البالء والشر والفتنة، ولْسَن أهًال ألن يلتمس عندهن احلل، فتجد أن بعض الساذجات وقوع
 .والنصيحة وقعت يف مأزق أرسلت للكاتبة الفالنية أو للكاتب الفالين تطلب منه احللّ 

ناسبًا، وعلى شرعاً وال عرفاً، وبالتايل جييب وفق ما يراه م وأكثر هؤالء ـ ومع األسف ـ ال يعرف
طريقة احلياة، دون النظر إىل ما يوِصي به الشرع املطهر، بل وإن غالبية  حسب ما تعود عليه من

من السافرات واملتربجات، بل  الكاتبات الاليت جعلن أنفسهن حّالالت للمشاكل هن هؤالء
 .من النصارى الاليت ال يرقـَْنب يف املسلمات إالًّ وال ذمة وبعضهن

 ..!! هلم األسرار، وتُلتمس منهم احللول ثق بأمثال هؤالء، وتُعطىفالعجب أن يو 

إىل هؤالء الُكّتاب، الذين التمسوا الشهرة من خالل  وأنا أحّذر أخوايت املسلمات من اللجوء
املسلمة إذا ُعرضت هلا مشكلة أن تتصل بأهل الدين والعلم  مشاكل الناس، بل الواجب على

م، و  باالستقامة وشهد هلم الناس باخلري، فهؤالء هم الذين يدّلون للصواب،  الذين ُعرفوااملوثوق 
ر، وينصحون للناس، دون اشرتاط معرفة صاحب املشكلة وعنوانه، وبعض التفاصيل  ويكتمون السِّ

 .حياته، كما يفعل بعض الكتاب الدقيقة يف

 ..صاحبها كما قيل وبالرغم من أنه ال حيّس باملعاناة إال

 أَلـم ال يعرف اجلـرح إال من به      تشكو للناس ُجرحاً أنت صاحبهال

م كما قال صلى هللا  إال أن أهل الدين والعلم هم أكثر الناس م وأخوا إحساساً مبعاناة إخوا
عضو  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه" :عليه وسلم



 .[12]"السهر واحلمىتداعى له سائر اجلسد ب

 :وعوداً على بدء، أقول

أن حتذر كل احلذر من الوقوع يف هذا الطريق الشائك  إن الواجب على الفتاة الطّيبة الطاهرة
ن يرضى بأن يتزوج امرأة أن الشاب مهما وصل به العبث فإنه ل ومن الزلل يف هذه املزالق، ولتعلم

 .أجل اللهو والعبث، فهذا هو احلق الذي ال مراء فيه مل يتعرف عليها إال من

ذه إن يف ذلك لذِكرى ملن كان له قلٌب أو } ..احلقيقة ويف كل يوم يظهر شاهد جديد ينطق 
 .{وهو شهيد ألقى السمع

 ..تنته بعد املأساة مل

اليت نسمعها من حني آلخر، واليت تتحدث عن اخليانات  ةإن من احملزن حقاً تلك األخبار املؤمل
 .الزوجية

الصحف، فجعلين عاجزًا عن تصورّه على الرغم من   ومما أذهلين هذا اخلرب الذي نشرته إحدى
 .مييناً ومشاالً  كثرة املشاكل والفنت اليت تعصف باألمة

صّور الدرجة العالية من الذهول هو قوة اخلرب اليت تُ  ولكن الذي جعلين يف هذه الدرجة من
 ..وصل إليها البعض االحنراف والقسوة والشذوذ اليت

املختصة عثرت على طفل رضيع اختطف منذ  فقد نشرت الصحيفة: "أن األجهزة األمنية
وذلك ألن اخلاطفة هي صديقة ألم زنت مع  ،(...) حوايل عشرة أيام من أحد األعراس مبنطقة

سفاحا، فلما ولدت فوجئت بأن الصغري أمسر  ة متزوجة فحملتصديق هلا أمسر اللون، وهي امرأ
 ..!!صديقتها على استبدال الطفل مثل صديقها وليس مثل زوجها، فاتفقت مع

املرأتان إىل إلقاء الطفل األمسر يف البحر، إال أنه عثر  وفعًال بعد جناح عملية االختطاف بادرت
 ."..عليه وما زال حياً 

 ..!انتهت املأساة؟ ، ولكن هلإىل هنا انتهى هذا اخلرب



أبيض اللون مثل زوج املرأة الفاسقة، فما هو احلال  ختّيل لو أن هذا الطفل الذي ُوِلَد كان
 ..!إذن؟

ا انظر إىل ما قد تفعله هذه الفاسدة  .واجملرمة األثيمة ومثيال

اللون اختالف لونه عن زوجها، ولو أنه جاء أبيض  إن الذي جعلها تلقي بذلك الطفل هو
 .ابنه لسكتت، وألومهت ذلك الرجل بأن هذا

 .صدره ويالعبه على أنه ابنه، وهو ليس كذلك فتجد الرجل حيمله وحيتضنه ويضّمه إىل

وينسبه إىل نفسه على أنه فالن بن فالن، وهو ليس  وجتده يسارع باستخراج أوراق الوالدة له
 .كذلك

أصبح رجًال، وبعدما كرب كان عاقاً له يسيء الزوج حىت  وختّيل لو أن هذا الطفل كرب يف بيت
 .!أو يلقي به يف داٍر للعجزة، فما هو موقف هذه اخلائنة؟ األدب معه، ويشتمه أو يركله،

الطويل؟!، أم ستسكت وهي تراه يسومه سوء  هل ستخرب الزوج أنه ليس ابنه بعد صمتها
 .!العذاب؟

 ..إخوته؟؟سببا يف شقاء  (أو ماذا ستفعل لو صار هذا (اللقيط

ويزاحم  أرباب األموال، فبأي حق يرث هذا الطفل ولو ُقدِّر أن هذا الرجل تويف وكان من
 .!وكأنه أخ شرعي هلم، وهو ليس له حق يف املرياث؟ أوالد الرجل احلقيقيني يف مرياثهم

اليت تنتج من جرّاء هذه الِفعلة،كل ذلك بسبب  بل ِقْف طويًال وختّيل العواقب الوخيمة
 ..!؟ماذا

أولئك النسوة الفاسقات املنحرفات، وأولئك  إن ذلك كله بسبب شهوة ركضت وراءها
م،  الفاسقون املنحرفون الذين صاروا عبيداً  للشهوة، فظنوا أن جرميتهم انتهت حني قضوا شهو

صار ضحيتها أطفال يف دور الرعاية، صاروا (لقطاء) ال يعرفون  ولكن اجلرمية ال تزال مستمرة، حىت
عاشوا يف البيوت، يظن أحدهم أنه يف بيت أبيه، وهو لقيط جاءت به أمه  اً وال أباً، أو أطفالأم

ا الطائشة مع بعض الكالب املسعورة، الذين تتبعوا عورات املسلمني،  الفاسدة من نتاج مغامرا



انه من أسلم بلس يا معشر" :النيب صلى هللا عليه وسلم قد خاطب أمثال هؤالء، فقال ولذلك فإن
م، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم  ومل يفض اإلسالم إىل قلبه: ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عورا

 .[13]"يف جوف بيته تتّبع هللا عورته، ومن تتّبع هللا عورته يفضحه ولو

فإنه لو مل يكن مهمل، أو كان قد أحسن اختيار الزوجة  ،!!غافلوال يعين ذلك تربئة الزوج ال
 .سبات عميق ملا وقعت هذه الفاحشة وهو يف

إذا عزم على الزواج، أن يبحث عن الزوجة الصاحلة،  فإذا ُعِلَم ذلك، فإن الواجب على املرء
فقد حّث النيب غاب عنها حفظته يف نفسها وماله، ومن أجل ذلك  اليت إذا نظر إليها سّرته، وإذا
ملاهلا،  :تنكح املرأة ألربع" :الزواج من املرأة الصاحلة حيث قال صلى هللا عليه وسلم على

 .[14]"وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

فإن املرأة الصاحلة من أعظم أسباب السعادة يف  وسلم،وصدق نبينا الكرمي صلى هللا عليه 
ا أثىن عليها خرياً  الدنيا، فتجدها طيبة، حسنة السمعة،  .مطيعة لزوجها، كل من مسع 

وذهبوا يبحثون عن الفاسقات السافرات املتربجات ليتزوجوا  أما أولئك الذين تركوا املتدينات،
 ..وحاشاوعفافًا؟ كال  منهن، هل يريدون منهن حشمة

 .الشر ال حيصد إال نتاجها إنه ال جيتين من الشوك العنب، ومن بذور

 ..عنقي حبل التف حول

ا إذا تعّرفت على  قد تناولنا يف موضع سابق قضية خطرية تقع فيها بعض الفتيات، وهي: أ
ا تثق به ثقة عم أحد الشباب املعاكسني وربطتها به ياء، فتعطيه  عالقة خيانة، ُمسّيت بغري امسها، فإ

ا، وترخص له الغايل والنفيس، وذلك ملا تسمع من الكالم املعسول، والعهود  كل أسرار حيا
من  لن يبّدهلا بغريها، وأنه ال يستطيع العيش بعيداً عنها وأنه... وأنه.. إىل غري ذلك الكاذبة بأنه

 ..الكذب الفاحش

ة، وتتواىل عليها النكبات، وجتد أن يف دوامة احلري  ولكن سرعان ما يتغّري، وتقع هذه الفتاة
 ..تغري وانقلب رأساً على عقب املوقف الذي كان من ذلك الشاب قد



ا     إن األفاعي وإن النت مالمسها  العطـبُ  عند التقلب يف أنيا

صديقها املعاكس الذي تعرفت عليه ـ تقوم بإعطائه  فمّما حيدث أن بعض الفتيات ـ ثقة يف
ا، وذلك لظنها ا عنه، بل وأحياناً  أنه ال يستطيع صور فراقها، فتعطيه صورها لتسّليه عن فرتة غيا
الصور ناجتاً عن إصرار شديد، ورغبة ملّحة من ذلك املعاكس، وذلك لنية قد  يكون إعطاؤها هلذه

 .نفسه بّيتها يف

إن تطلب هذه الفتاة من ذلك الشاب أن يتقدم  بل واألدهى من ذلك أن تصّور معه، وما
مطلبها، وعند ذلك تسعى ملفارقته، وقطع عالقتها معه،  للزواج منها حىت تراه يتهّرب من حتقيق

ا قد أعطته حبًال لف حول عنقها، وهو تلك الصور اليت  ولكن األمر الذي نسيته تلك الفتاة أ
 .هو نسيتها هي ومل ينسها

وصلت الصور إىل والدك، إن قطعت عالقتك معي أ" :فيبدأ بتهديدها بتلك الصور قائًال هلا
 .!!منك"،وهنا تبدأ املأساة أو أخيك، أو زوجك، أو من يرغب بالزواج

قصتها وما حدث هلا على أيدي أحد الشباب  وهذه ضحية قد وقعت يف هذا املأزق، حتكي
من األيام زوجاً هلا، وغفلت عن أن أمثال هذه  العابث الذي وثقت به وظنت أنه سيكون يوماً 

 .بالزواج، إال يف حاالت نادرة ن املستحيل أن تتوجالعالقات، م

 :تقول

نتيجة االختالط ـ وحنن ال نزال يف السنة األوىل، وكنا  التقيت زميًال يل يف اجلامعة ـ وهذه"
عندما نتخرج وحيصل على عمل، ويستقر مادي، وهذا يعين أنه حيتاج  نتقابل يوميًا، وعدين بالزواج

ىت يتخرج ويعمل، ويوفر مبلغاً من املال لدفع املهر وتأثيث البيت، األقل ح إىل سبع سنوات على
اهلامة،  األثناء فاجأين أهلي بنبأ تقدم شاب إّىل، متخرج من اجلامعة ويعمل يف أحد املراكز ويف هذه

 .(وبدا مجيع أفراد العائلة متحمسني له، ويعتقدون أنه عريس (لقطة

د إكمال دراسيت اجلامعية، وعندما نقل أهلي رغبيت أري يف البداية رفضت أن أراه حبجة أنين
من ذهايب إىل اجلامعة، وحتت إحلاح وضغط من األهل قررت أن أراه،  هذه قال: إنه ال ميانع إطالقاً 

بوجهة نظر أهلي، وذهبت إىل صديقي األول وأخربته بشأن العريس، فجّن  مث بعد ذلك اقتنعت
يعطيين مذكرايت ورسائلي وصوري اليت سبق وأخذها بفضح أمري له، ورفض أن  جنونه، وهددين



مين بأنين :مين، وقال  إنه لن يتنازل عن هذه املستمسكات، وأنه سيسلمها للعريس املتقدم إّيل، وا

 .خدعته وختّليت عنه

وعليه أن يتقبل رغبيت واختياري بسعة صدر،  قلت له: إن كل شيء يف هذه احلياة نصيب،
مته بأنه إنسان انتهازي بال أخالق، يريد  سائلي، فتشاجرت معهلكنه رفض إعادة صوري ور  ّ وا

 .ثورًة وغضباً، وأقسم أنه لن يعيد إّيل أشيائي اخلاصة إرغامي على عالقة ال أريدها، فازداد

 .مين، وأنا خائفة من افتضاح أمري حاولت أن أكلمه أكثر من مرة لكنه يتهرب

 .اهـ "!ماذا أفعل حىت أختلص من هذا املأزق؟

تضعه بعض الفتيات حول عنقها، وال تنتبه له إال حني  هذه الضحية تبني لنا ذلك احلبل الذي
 .يشتّد على عنقها فيخنقها

وتبدأ خطورته يوم تتنازل الفتاة عن حشمتها وعفتها،  وال شك أن هذا املوضوع خطري جدًا،
اب وتقيم معهم العالقات، سلعة مستهلكة، تتعرف على الشب وعن شرفها الذي متتاز به، فتكون

 ..يريدون ألقوها جرحية، حتمل ثقل الصدمة، وتقلب صفحات املاضي حىت إذا ما حصلوا على ما

 بئس الرفيق رفيقا غري مأمونِ      ال تصحنب رفيقاً لست تأمنه

ديدهم  ونصيحيت ملن كان هذا حاله، أن تقطع عالقتها مع أمثال أولئك الذئاب، مهما كان 
خطرياً ومريرًا، إالّ أنه مع االستمرار سيكون أخطر وأمّر، والرجوع إىل  فإن األمر وإن كانووعيدهم، 
جيعل له خمرجا *  ومن يتق هللا} :التمادي يف الباطل، ومن صدق مع هللا، صدقه هللا احلق خري من

لكل أمره قد جعل هللا  ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه إن هللا بالغ
 .{شيء قدراً 

واحفظيها وردديها، وتوكلي على هللا، ولن يضرك بعد  تذّكري ـ دائماً ـ هذه اآلية العظيمة،
 مقاليد السماوات واألرض، ويدبر األمور ويصرفها كيف شاء، ذلك شيء بإذن هللا تعاىل الذي له

 .{أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إمنا}

 ..اللــعـــبـــة



لُعبة يف األصل.. إال أن هناك حيًال وأالعيب  غم من أن مجيع قصص املعاكسات هيبالر 
ا املرء  يتعّجب اإلنسان كيف متُّر على ذي عقل وفطنة؟!.. ولكنها على كل حال تقع، وال يشعر 

 .إال وقد وقعت

هناك مؤامرات جتري على بعض الفتيات من خالل  وإن قلنا بعبارة أصح وبوضوح أكثر، فإن
بأمساء بّراقة، ومعان أّخاذة تنطلي على الفتاة بسرعة، دون أن  اولة صاحب هذه املؤامرة زخرفتهاحم

ا  ..تشعر 

ا حقيقة ختتلف عن غريها، وذلك  (والذي جعلنا نطلق عليها اسم (اللعبة بالذات، أل
 ..لصعوبتها وجرأة فاعلها

مل يكتِف بالعالقات اليت يقيمها مع  إىل ما فيه رضاه ـ فإن بعض الشباب املعاكس ـ هداهم هللا
الساقطات، الاليت اختذن هذا الفساد عادة.. بل إنه يذهب إىل فتاة أو  بعض الفتيات املنحرفات

تعرف املعاكسات فيتسّبب يف ضياعها وضياع دينها ومستقبلها من خالل لعبة  امرأة مسكينة ال
 ..ذه املرَّةعرُضه الزواج منها، ولكن بصورة خمتلفة ه :دنيئة، وهي

 ..وكيف ذاك؟

 :بعض األسر املتساهلة الذي حيدث ـ ومع األسف ـ الشديد عند

م ا مينة  إذا تقدم رجل خلطبة ابنتهم فإ يسمحون هلا أن خترج معه يف فرتة اخلطوبة، فيذهب 
 .التعّرف على أخالقها ويسرة حبجة أنه يريد

يح، وعمل باطل ال جيوز شرعاً، وينايف وهذا فعل قب ،(واخلطبة وعد بالزواج وليست زواجاً )
ا املسلم الغيور على دينه وعرضه.. ألنه لو حدث  األخالق الطيبة والصفات احلميدة اليت يتمتع 

هذه الفتاة فإنه يسهل له التخلي عنها وتركها دون االلتفات إليها، ألنه  واعتدى ذلك الرجل على
 .ها من النساء، وليست زوجةا، فهي امرأة غريبة عنه كغري  ال شيء يربطه

ذلك.. فإذا أراد امرأة بسوء وقد بّيت النية السيئة  ولذا فإن بعض الشباب جيد له مدخًال يف
يريد الزواج منها، ويف فرتة اخلطوبة والذهاب واإلياب معها والتساهل من  هلا فإنه يقوم خبطبتها وكأنه

سائًال  اً عنها، تاركاً هلا احلسرة والندم، ولعليأخذ منها أعّز ما متلك، مث يُويل مدبر  جانب األهل



 . يسأل: وهل يُعقل أن حيدث مثل هذا؟

 ..نقول: نعم

 احلامي وتتقي مربض املستنــفر     تعدو الذئاب على من ال كالب له

  ..وتأّمل ذلك جيداً 

امعة، العمر التاسعة عشرة، يف السنة األوىل من اجل تقول إحدى الضحايا: "أنا فتاة أبلغ من
عوديت من اجلامعة، يف كل مرة يبادلين التحية، وتصادف أن التقينا  اعتدت أن أراه عند ذهايب وعند

 .إّيل وتعاهدنا على الزواج، مث تقدم خلطبيت يف مكان عام، فتقدم

بيين وبينه لقاء فقدت فيه عذرييت، ووعدين أن  وعشت أياماً سعيدة، ويف ذات يوم حدث
اختفى من حيايت، وأرسل والدته لتنهي اخلطوبة، ولتنهي  دة شهور من لقائنايسرع بالزواج، وبعد ع

 .يفارق عيين، أعيش يف سجن مظلم مليء باحلسرة والتأوه واألسى معها حيايت كلها، فاحلزن ال

تداويين بنعمة النسيان، فكيف أنسى ما أصابين من الذي  ال تقولوا: إن األيام كفيلة بأن
 .أساوي شيئًا؟؟!" اهـ  الأعطيته كل شيء، وجعلين

ا إىل كل فتاة حىت تعرف حقيقة ندندن عليها دائمًا، وهي: أنه من  هذه احلكاية املؤملة أتوّجه 
ا   تعّرف على امرأة قبل الزواج، إما أن تكون هذه عاقبتها، أو على األقل لن يرضى أن يرتبط 

 .كزوجة

ا إىل املتساهلني الذين م! فقدوا درجة عا وأتوّجه  لية من الغرية، فال يعلمون أين تذهب بنا
ن مهما طال ن وال يتفقدو  .!غيا

ذه القصة إىل دعاة م كانوا شركاء يف وقوع هذه الفتاة ضحية  وأيضاً أتوجه  االختالط، فإ
 فويٌل هلم مما كتبت أيديهم وويٌل هلم مما} ..الفتاة فقط، وإمنا غريها كثري للعبة دنيئة، بل ليست هذه

 .{يكسبون

 ملرتعدِ  إن املكــارم ال تـأيت     الترُجـَوّن من األنكاس مكرمةً 



 وِلْلَخنا ألـف صمـام وُمنجرد     متضي الفضيلة ال شهٌم يناصرها

 باخلُـُردِ  وشّرها ُخلوُة الشبـان    مفتحــةٌ  وللمـآمث أبـواٌب 

 …العبث اية

ا منذ زمن عاودت قراءة  ال أدري ملاذا أجدين متأثراً كلما هذه القصة اليت الزلت أحتفظ 
 .املتناثرة بعيد بني ركام أوراقي

اية  هذه القصة حصلت منذ زمن ليس بالقريب، جتسد معاناة حقيقية يبثها صاحبها، ومتثل 
 .ايتها حقيقية لقصة ال يستغرب أن تكون هذه

ا كلمات مؤثرة، حيوطها احلزن قدر ما حتمل من احلزن واهلم من كل جوانبها، وعلى  حقا إ
 .زالت تتمسك بالعفاف األصلي ال املصطنع على قدر ما كانت موعظة لثلة ال

 :أنشأ يروي قصته يقول

اء، فأّمل بنفسي  منذ سنتني كنت أسكن بيتاً جبانبه جارة" لنا، ما ضمت البيوت مثلها حسناً و
ا بكل الوسائل فال أصل إليه، حىت صربًا، فما زلت أتأتى إىل قلبه ا من الوجد ما مل أستطع معه

بالزواج، فاحندرت منه إليها، فأسلس قيادها، فسلبتها قلبها وشرفها يف يوم  عثرت مبنفذ الوعد
 هي إال أيام قالئل حىت عرفت أن جنيناً يضطرب يف أحشائها، فأسقط يف يدي، وذهبت واحد، وما

 أفكر.. هل أيف هلا بوعدها أم أقطع حبل ودها؟؟

كانت تزورين فيه، ومل أعد أعلم بعد ذلك من أمرها  ثانية، وهجرت ذلك املنزل الذيفآثرت ال
 ..شيئاً 

ذات يوم جاءين منها مع الربيد هذا الكتاب فقرأت  مرت على تلك احلادثة أعوام طوال، ويف
 :فيه ما يأيت

خططت  دارساً، أو وداً قدمياً ما كتبت سطرًا، وال لو كان يل أن أكتب إليك ألجدد عهداً "
عهدك الغادر، ووداً مثل ودك الكاذب، ال يستحق أن أحفل به  حرفاً، ألين أعتقد أن عهداً مثل



 .جتديده فأذكره، أو آسف عليه فأطلب

نارًا تضطرم، وجنيناً يضطرب، فلم تبال بذلك، وفررت  إنك عرفت حني تركتين أن بني جنيبّ 
احبه، وال تكلف نفسك مسح دموع أنت النظر إىل شقاء أنت ص مين، حىت ال حتمل نفسك مؤونة
أن أتصور أنك رجل شريف؟!، ال.. بل ال أستطيع أن أتصور أنك  مرسلها، فهل بعد ذلك أستطيع

من اخلالل املتفرقة يف أوابد الوحش إال مجعتها، وكل ما يف األمر أنك  إنسان، ألنك ما تركت خلة
ه، ولوال ذلك ما طرقت يل باباً وال رأيت إىل إرضاء نفسك فمررت يب يف طريقك إلي رأيتين السبيل

 .وجهاً  يل

عاهدتين على الزواج، فأخلفت وعدك ذهاباً بنفسك أن تتزوج امرأة جمرمة  إذ ..خنتين
اجلرمية وال تلك السقطة إال صنعة يدك وجريرة نفسك، ولوالك ما كنت جمرمة وال  ساقطة، وما هذه

طت بني يديك سقوط الطفل الصغري بني فقد دافعتك جهدي حىت عييت بأمرك، فسق ساقطة،
 .الكبري يدي اجلبار

فأصبحت ذليلة النفس، حزينة القلب، أستثقل احلياة وأستبطئ األجل، وأي  ..سرقت عفيت
المرأة ال تستطيع أن تكون زوجة لرجل وال أماً لولد، بل ال تستطيع أن تعيش يف  لذة يف العيش

 افضة رأسها مسبلة جفنها، واضعة خدها على كفها،من اجملتمعات البشرية، وإال وهي خ جمتمع

كم املتهكمني  .ترتعد أوصاهلا، وتذوب أحشاؤها، خوفاً من عبث العابثني و

ألنين أصبحت مضطرة بعد تلك احلادثة إىل الفرار من ذلك القصر الذي   ..سلبتين راحيت
لك العيش الرغد إىل منزل بعشرة أمي وأيب، تاركة ورائي تلك النعمة الواسعة، وذ كنت منعمة فيه

 .حيايت يف حي مهجور ال يعرفه أحد وال يطرق بابه، ألقضي فيه الصبابة الباقية يل من أيام صغري،

ما إال حزناً لفقدي ويأساً من  ..قتلت أمي وأيب ما ماتا، وما أحسب مو فقد علمت أ
 ..لقائي

لطويل الذي عاجلته بسببك قد العيش املر الذي شربته من كأسك، واهلم ا ألن ذلك ..قتلتين
.جسمي ونفسي، فأصبحت يف فراش املوت كالذبابة احملرتقة تتالشى نفساً يف نفس بلغا مبلغهما من

 .هللا تاركك دون أن يأخذ يل حبقي منك فأنت كاذب خادع، ولص قاتل، وال أحسب أن



  .لي من ذلكوال أخطب إليك وداً فأنت أهون ع ما كتبت إليك هذا الكتاب ألجدد عهدًا،

ا  إنين قد أصبحت على باب القرب ويف موقف وداع احلياة بأمجعها، خريها وشرها، سعاد
لعهد، إين كتبت إليك ألن عندي لك وديعة، وهي تلك  وشقائها، فال أمل يل يف ود، وال متسع
ها من قلبك، أبقى لك منها رمحة األبوة، فأقبل إليها فخذ فتاتك، فإن كان الذي ذهب بالرمحة

 .الشقاء ما أدرك أمها من قبلها.."" اهـ إليك، حىت ال يدركها من

ا كلمات حزينة جداً، وزاد من تأثريها أن عرب عنها صاحبها وكشف خبيئة وجدانه..  حقاً إ
 .بقلمه ولذا كان أصدق من أن يعرب عنها أحد

ا هي وليدة أفرز تلك التفكك الذي نعيش فيه، فكان نتاجه أن  إن هذه القصة ومثيال
 ..وقتا طويال النوعية من املشكالت اليت حيتاج حلها

شاء أن يعده من وعد كاذب وقول خالب وسحر  يهاجم الرجل املرأة ويعد ملهامجتها ما
أمرها، وسلبها أمثن ما متلك يدها، نفض يده  جاذب، حىت إذا خدعها عن نفسه، وغلبها على

ده، هناك جتلس يف ِكسر بيتها جلسة الكئيب احلزين، بع منها، وفارقها فراقاً ال لقاء بينهما من
رأسها على كفها، ال تدري أين تذهب؟ وال ماذا تصنع؟ وال كيف  مسبلًة دمعها على خدها، ملقيةً 

 .تعيش؟

 !!(يتزوجها ألن الرجل يسميها (ساقطة تطلب العيش عن طريق الزواج فال جتد من

حد من الناس قبل أن يُفتح لزوجها لتستطيع أل جيب إال يُفتح قلب الفتاة ..أيها الفضالء
املاضي، وال ختتلط يف خميلتها الصور واأللوان، وقلما  أن تعيش معه سعيدة هانئة ال تنغصها ذكرى

ا بغرام   .مث تستطيع أن تتمتع بعد ذلك حبب شريف أن تبدأ الفتاة حيا

ا ا، وتعبثون ما شئتم بنفس إن هذه الفتاة اليت حتتقرو ها وضمريها، إمنا هي يف الغد أم وتزدرو
منازلكم، ومستودع أعراضكم ومروءاتكم، فانظروا كيف شأنكم معها غدًا، وكيف  أوالدكم، وعماد

 .مستقبل أوالدكم وأنفسكم على يدها يكون

حياتكم إن أنتم أفسدمت الفتيات اليوم، ويف أي  أين جتدون الزوجات الصاحلات يف مستقبل
احلياة الطاهرة، إن أنتم لوثتم األجواء مجيعاً ومألمتوها  شقون نسماتجو يعيش أوالدكم ويستن



 .مسوماً وأكداراً 

العثور على زوجات صاحلات شريفات، حيفظن لكم  ال تزعمون بعد اليوم أنكم عاجزون عن
منازلكم، فتلك جناية أنفسكم عليكم ومثرة ما غرست  أعراضكم، وحيرسن لكم سعادتكم وسعادة

حلفظن لكم حاضركم ومستقبلكم، ولكنكم أفسدمتوهن،  كم حفظتم هلن ماضيهنأيديكم، ولو أن
 .إليهن وقتلتم نفوسهن فقدمتوهن عند حاجتكم

 :قال

 ..اجلوفاء إْن تستلميها مزقيها.. كتيب الفارغة"

 ..كاذباً كنت

 ..أدعيها وحيب لك دعوى

 للهو إنين أكتب

 "..فيها فال تعتقدي ما جاء

 ..للزواج نساء لْسنَ 

املشبوهة معهن، ولكن إذا أردنا الزواج ال نفّكر  ن نتحدث مع الفتيات، ونقيم العالقاتحن"
تسلقت جدران العفة، وتعرفت على شاب غريب عنها، ومل تراع عند  أدىن تفكري يف هذه املرأة اليت

 ..خجالً  ذلك حياًء وال

ات من منظار التسلية.. حنن ننظر إىل عالقتنا مع الفتي وقد تستغربون هذا القول ِمّنا، ولكن
يَّة ولكن إذا أردنا الزواج فإننا  ."...ننظر من منظار آخر مّتزن وأكثر جدِّ

املستهرت، وهم يتعّرفون على الفتيات، ويقيمون معهن  هذا القول هو قول عامة الشباب
ن أهًال لذلك العالقات احملّرمة، ولكن ال ن كزوجات.. وال يرو  ..!!يفّكرون 

على حمادثيت وإقامة عالقة معي، وحقيقة أنا ال أمسح  ل): " أنا مل أجرب أيا منهنيقول (ح.م.



ن لسن مثل هذه النوعية (الصائعة) اليت أعرفها جيدًا.. ألن هؤالء  ألخوايت أن يفعلن مثلي، أل
على اهلاتف من البنات الصائعات يف الشوارع.. ولو كان هلن رجال لوقفوا  املتحدثات مع الشباب

 .دون انزالقهن هذا املنزلق اخلطري" اهـ منيعاً  سداً 

والعشرين من عمره ـ: "كنت إىل فرتة قريبة أكّلم  وقال (س.د) ـ وهو شاب يف احلادي
أفعل، ذلك ألن الشاب يف تلك املرحلة املبكرة من عمره مير مبرحلة  الفتيات هاتفياً، ولكين اآلن ال

مهزوزة، ولذلك يتأثر بصديق له أو يقلده، وهذا ما نفسياً، وشخصيته تكون  يكون فيها غري ثابت
اكتشفت يف حلظة أن أصدقائي مجيعاً يكلمون الفتيات، ولديهم صديقات،  حدث معي، حني
أقّلدهم انزلقت قدمي يف هذا الطريق!!، وبصراحة أن البنات الاليت يتحدثن مع  وعندما حاولت أن

 وعلى الرغم من أين كنت أرى هذا األمر يف اهلاتف على درجة ضئيلة من األخالق.. الشباب

إال الساقطات من  بالنسبة يل عاديًّا، إال أنين ال أرضاه ألخوايت البنات، ألن هذا الطريق ال تسلكه
 .النساء" اهـ

اليت تتعرف على رجل، وحتدثه باهلاتف وخترج معه  هذه النتيجة ليست مستغربة.. ألن املرأة
أهل الدين والصالح فقط، بل يف نظر الشباب املعاكس  نظر حيث أراد، هذه (صائعة)، ليس يف

 ..أنفسهم

ال تتزوجها؟، لسمعت الّرد املوحد منهم مجيعًا: "ومن  ولو سألت كثرياً من هؤالء الشباب ملاذا
ا لن تتعّرف على شخص  ."آخر بعد زواجي منها؟ يضمن يل أ

م فكروا بأنفسهم فقط، الشباب، لكن لأل وعلى أن اإلنسان تسّره هذه احلمّية عند سف أ
م املسلمني، وقد قال إنك إن اتّبعت عورات الناس " :صلى هللا عليه وسلم ومل يفّكروا بإخوا

م، أو  .[15]"كدت تفسدهم أفسد

 .مكيالني فنتمىن أن يكيلوا مبكيال واحد ال

هذه الفتاة املنحرفة، ولكن ال تلبث قليًال حىت  ك نتيجة حتمية قد تغفل عنهامث إن هنا
 .العني تكتشفها وتراها أمامها رأي

ذا الصنف من الفتيات  هذه احلقيقة اليت تكلَّم عنها الشباب  م ال يفكرون  أنفسهم، وهي أ
زواج من الفتاة اليت حدث وفكر أحد الشباب يف ساعة غفلة بال زوجات، بل حمطات للتسلية، ولو



ا عالقة...) ستتدخل أطراف أخرى مبنعه من الزواج منها، وهم أهله إذا كانوا من ) كانت تربطه 
 ..السمعة الطيبة أصحاب

اهلاتف بطريقة ال شعورية، مع قناعيت التامة أن عالقة  تقول (ف.ب): ".. أشعر بأنين أدمنت
وحدث وإن تطورت عالقيت بأحد الشباب وأحببته، ذه الطريقة،  املرأة بالرجل خاطئة إن كانت

يت قصيت معه..." اهـ لكن أهله مل يوافقوا على  .تقّدمه يل، فأ

ا أمام  فإذا كانت الفتاة تعرف هذه النتيجة احملققة، ملاذا ال تقصر الطريق من أّوله، وتغلق با
 .!املتالطمة؟ رياح الفنت

املوحش، املليء باخليانة واملواعيد الكاذبة  هذه اعرتافات من شباب سلكوا هذا الطريق
 ..والكلمات الفاحشة

نفس الطريق... وكلهم يعرتف خبطورة الطريق الذي  واعرتاف من أولئك الفتيات الاليت سلكن
 ..إليها هذا األمر يسلكه، والنتائج السلبية اليت يؤول

ألوصاف وأشنعها، الفتيات، ووصفهن بأرذل ا وهذا انعكاس واضح لنظرة الشباب إىل تلك
م أن يكن م ال يرضون ألخوا  ..مثلهن وأ

م ينظرون هلن على ن على درجة  وهذا دليل على أ ن ساقطات، عدميات العفة واحلياء، وأ أ
 ..عالية من االحنطاط

ا مل  وأيضاً هذا انعكاس لصورة الفتاة اليت احنرفت وراء املعاكسات، وهي تعرتف منكسرة أ
 ..الشاب املعاكس، ولن ترتقي أن تكون زوجة عبور يف حياة ذلك تكن سوى مرحلة

 .!املسار؟ فأين وقفة الصدق مع النفس وحتديد

 ..إليها

 ...األخت الفاضلة

اآلخرة ترّحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكوين من أبناء  اعلمي أن الدنيا وّلت مدبرة، وأن



 .مل وال حساب، وغدا حساب وال عملالدنيا، فإن اليوم ع اآلخرة، وال تكوين من أبناء

إخالد، ودار سفر ال دار مقّر، ودار عبور ال دار حبور،  واعلمي أن الدنيا دار نفاد ال دار
ترجعون  واتقوا يوما} :فأعّدي للسؤال جواباً، وأعّدي للجواب صواباً  ودار انصرام ال دار دوام،

إىل املدى البعيد.. وإىل  وانظري هناك {مونفيه إىل هللا مث توىف فيه كل نفس ما كسبت وهو ال يظل
 ؟…ستكونني من بعد املاضي التليد.. والعهد الغابر.. كيف كنت من قبل؟.. وماذا

إنسان يبحث عن معىن السعادة، وكلٌّ خيرتع  وانظري إىل من حولك نظرة تأمل، فكم من
 .(، وهي.. (السعادةالغاية املنشودة اليت يبحث عنها أسلوباً يرى أنه مناسب له، ليصل إىل

يراها يف التربّج.. والبعض يراها يف االنسالخ من مبادئ  فالبعض يراها يف املعاصي.. والبعض
 ...اإلسالم

 .املستقيم (طريق اهلداية)، وهذا هو الذي وصل والبعض يراها يف السَّري على طريق هللا

ل عن املرفأ اآلمن الذي فيه الفطرة؟.. ملاذا الرحي ملاذا كل هذه احلرية؟..ملاذا اهلروب من
 ..السالمة؟

 ..يتعدد ، واحلق واحد ال…أختاه: الطريق واضح

 إذا احتاج النهار إىل دليل    وليس يصح يف األذهان شيء

ا، وخلعت ا على شفا  فاملرأة اليت انسلخت من فطر جلباب حيائها وثوب عفتها، ال شك أ
 .َهَلَكة، إن مل تكن قد هلكت

 ..!واملخلص من الوقوع يف اهلاوية؟ لصحيح؟، وما املنجىفما هو احلل ا

 .ال شك أنه الرجوع إىل هللا

نرى أختاً لنا على خطأ وال حناول أن نصحح هلا املسار،  لذلك يعّز علينا ـ أخييت الكرمية ـ أن
ه ونريد للحريانة الداللة على الطريق الصحيح السوي، الذي تنال في ..فنحن نريد للّضالة اهلداية

 ..وحمبته مرضاة هللا



 :أختاه.. هذه املرأة اليت نريد

 ..تساوي بأمر هللا أمر أي أحد كان أن تكون عارفًة، مطيعة ألمر هللا، ال

 ..ورسوله صلى هللا عليه وسلم امرأة (ملتزمة)، مهتدية، حتب هللا

تكون فريسة  الذي يسرتها، فال يظهر منها شيء، حىت ال امرأة تعتز بلباسها اإلسالمي احملتشم
 ..يرتبصون باملسلمني الدوائر ألهل املكر والكيد، الذين

 احرتاماً يف عيون الناس؟ أختاه ـ بصراحة ـ؟.. من هي األكثر

امللتزمة املطيعة؟، أم هي املرأة املتربجة اليت كشفت وجهها  أهي املرأة املتسرتة احملتشمة،
ألعراس واحلفالت وأماكن اللهو وساقيها، وراحت تدور يف ا ومجّلته، أو كشفت شعرها

 ..والسهرات؟

ريب من اإلجابة.. من هي األفضل؟  ..من هي األوىل باالحرتام والتقدير؟ ..ال 

األجيال؟.. أتلك املرأة املطيعة الغيورة على دين هللا؟.. أم  من هي املرأة اليت نتأمل منها بناء
 .؟؟؟…ال غريةجسداً للتاّمل والنظر، بال حياء و  املرأة اليت أصبحت

 ..املوت أخييت الكرمية.. نظرة بعيدة إىل ما بعد

ال أّم معك وال أب، وال قريب وال بعيد، كيف  ختّيلي إذا كنت حتت هذه اجلنادل وحيدة،
 ..القرب؟ سيكون املوقف؟.. ومن هو صاحبك يف ذلك

 .إن صاحبك هو عملك

 .!سيئاً فيا حسرتاه فإن كان صاحلاً فُبشرى لك.. وإن كان

وعن العامل أمجع، ختّيلي كيف يغلق عليك ذلك  ختّيلي ذلك القرب الذي يفصلك عن الناس
 .!!!القرب

عنك، أو سيكون معك عمل سوء، فيضيق عليك  هل سيكون معك عمل صاحل فيفّرج هللا



 .قربك

 ..النجاة)؟ اسأيل نفسك دائمًا: (كيف

 :سنرحل الرحلة اليت ال بد منها البصر، مث بعد ذلك كلها أيام وإن طالت، فوهللا ستمر كلمح

فاز  ذائقة املوت وإمنا توّفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلّنة فقد كل نفس}
 .{وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور

 ..الصاحل الذي ينّجيك إذا وقفت بني يدي هللا فاعملي أنك إذا بعثت أن يكون معك العمل

 تكوين يوم يكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري؟؟ فريقني تريدين أنأخّييت.. مع أي ال

من العذاب، وإياك أن يستدرجك الشيطان فتعملي  اعملي على أن تكوين مع الفريق الناجي
 ..بعمل أهل النار

تقوى، بل حنن أضعف من أن نتحّمل أهون عذاب  فوهللا إن أجسادنا على عذاب هللا ال
 .!!اجلبابرة؟ ملك امللوك وجبارالدنيا.. فكيف بعذاب 

 ال ختـدعي بسنـا الربيق      أخيّـيت هــذا الطـريق

 يف ظلـمـة البحر العميق     كـم سابـح أمسى غريق

 عـودي إىل الـرب اجلليل    أخيّـيت قبـل الـرحيـل

 ال بـد يـوماً نستفيـق    مـن غفلـة النـوم الطويل

هـ١٤١٥غرة ذي القعدة 
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