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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رسالة من القلب

كلمـــات انبثقـــت مـــن ...  إليـــك خطهـــا قلمـــي... هـــذه رســـاليت 
أهــديها لــك ... إــا رســالة خاصـة ... جـواحني ســطرا ألخـيت يف اهللا 

ُوأمتىن أن تقرئيها؛ فإين وجهتها لك وخصـصتك ـا ... يا طالبة العلم  ُ ْ  َ
  .دون غريك

ُخصصتك أنت بالذات دون غريكملاذا : قد تستغربني ْ .  
إنـك يف مرحلـة حرجـة قـد تواجهـك فيهـا كثـري : أقول لك ـ أختـاه 

من املواقف احلرجة واحلـوادث الـصعبة، وقـد تظنـني أنـك مازلـت صـغرية 
  .ال تتحملني املسؤولية

ًال ـ يـــا أختـــاه؛ فلقـــد أصـــبحت أهـــال للمـــسؤولية وصـــرت أهـــال  ًِ ْ ِ ِ
شباب تـعــد أهــم مراحــل العمــر؛ ألــا للتكــاليف الــشرعية؛ إن مرحلــة الــ َ ُ

مرحلــــة القــــوة والعنفــــوان والتـوقــــد الــــذهين، وألــــا مرحلــــة حتــــدد وترســــم  َ 
مستقبلك؛ فإما أن تسلكي طريق االسـتقامة واهلدايـة فتـستقيم حياتـك 
بعد ذلك، وإما أن تسلكي غري هذا الطريق فتضلي، وال شـك ـ أختـاه  َ

ــــ أن الفــــنت واملغريــــات أمامــــك كثــــ رية ومتنوعــــة؛ فأنــــت تــــواجهني هــــذه ـ
املغريات يف الطريق ويف األسـواق ويف البيـت، ولكـن البـد مـن التـصدي 

  .هلا وبيان عوارها وخطرها
فــارعين مسعــك واســتجييب هلــذه النــصائح؛ فمــا أردت إال اإلصــالح 

ِما استطعت، وما توفيقي إال باهللا، وفـقك اهللا لكل خري َ  َ.  
* * * * *  
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  ا أمل األمةالصالة الصالة ي
اعلمــي أخــيت الطالبــة بــأن الــصالة هــي أعظــم أركــان اإلســالم بعــد 
الشهادتني، وهي عنوان إسالم العبد وداللة إميانه، من تركها فقد كفر، 

َمــا ســلككم فــي ســقر �: قــال تعــاىل َ َ َ َِ ْ ُ َ َقــالوا لــم نــك مــن المــصلين* َ ُ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ� 
ا وبيـنهم الـصالة العهد الذي بينن« : �، وقـال ]٤٣ ، ٤٢: املدثر[

بــين «: ًوقــال أيــضا عليــه الــصالة والــسالم. )١(»فمــن تركهــا فقــد كفــر
  .)٢(»الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة

ُواعلمي أخيت الطالبة بأن تارك الـصالة ال يقبـل منـه أي عمـل وال 
َجيوز أن يـزوج باملرأة املسلمة، وال يرث وال يورث، وليس له واليـة علـى  َُ

سلمني، وال تؤكل ذبيحته، وإذا مات ال يـغـسل وال يكفـن وال أوالده امل َ ُ ُُ  َ
ُيـــصلى عليــــه، وال يــــدفن مبقـــابر املــــسلمني؛ بــــل خيـــرج بــــه إىل الــــصحراء  َ ُ
ويـــدفن ـــا، ومـــأواه جهـــنم وبـــئس املـــصري؛ فـــأي خـــزي وأي عـــار وأي 

  .عذاب أعظم من هذا العذاب والعياذ باهللا
ة الوحيــدة الــيت فرضــت مــن ولعظــم شــأن الــصالة فإــا هــي العبــاد

ُفــوق ســبع مســاوات، وهــي أول مــا حياســب عنــه املــرء يــوم القيامــة؛ فــإن  َ ُ
صـــلحت صـــلح ســـائر العمـــل، وإن فـــسدت فـــسد ســـائر العمـــل، وهـــي 
ًواجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى، وهي جتب يف كل 

حــال يف الــصحة واملــرض واإلقامــة والــسفر واألمــن واخلــوف علــى قـــ  در
                              

رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم عن بريدة رضي اهللا عنه : صحيح (1)
  ].٤١٤٣: صحيح اجلامع[

  ).٨٢(رواه مسلم  (2)
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  .االستطاعة
ًفحــافظي عليهــا جيــدا أخــيت املــسلمة بــشروطها وأركاــا وواجباــا 
َإن كنـــــت صــــــادقة يف إســـــالمك، وإيــــــاك أن ختـــــالف أفعالــــــك أقوالــــــك  ُ َ ً
فتكوين من املنافقني وتسقطي من عني اهللا عز وجـل، وإيـاك أن تكـوين 

ِمــن املــسلمني املــزيفني الــذين يتــسمون باإلســالم وال يطبقــون أحكامــ   ،ه
ًأو تكوين من الذين يصلون وقتا ويـدعون أوقاتـا؛ فـإن هـذه ليـست مـن  ُ َ َ ًُ َ
صــفات املــسلمة؛ بـــل إن مــن صــفات املـــسلمة الكاملــة االستـــسالم هللا 
واالنقيــاد لــه، وطاعتــه بكــل مــا يــأمر بــه، ومــن ذلــك أداء هــذه الــصالة  ُ

  .واحملافظة عليها يف أوقاا
ُة عن وقتهـا؛ فتأخريهـا فيـه واحذري أخيت الطالبة من تأخري الصال

إمث وحـــرام ال جيـــوز؛ ألن الـــصالة هلـــا وقـــت حمـــدد جيـــب أن تـــؤدى فيـــه، 
ٌفـويـــل �: وإذا خـــرج وقتهـــا بطلـــت ومل تقبـــل إال مـــن عـــذر؛ قـــال تعـــاىل ْ َ َ

َللمــصلين  ُ َ َالــذين هــم عــن صــالتهم ســاهون* ِْ ُ َُ ْ ِِْ َ َ ْ َ َ ِ �] ٥ ، ٤: املــاعون .[
ــا عــن وقتهــا ومل يرتكوهــا بالكليــة؛ أي يؤخرو": عــن صــالم ســاهون"

َفتوعــدهم اهللا ــذه الكلمــة العظيمــة " :وهــو واد يف جهــنم حــره "ويــل ، َ ٍ
ُْشديد وقـعره بعيد، لو سريت به جبال الدنيا لذابت مـن شـدة حرارتـه،  َ

أن الــذين ينــامون عــن : وجــاء يف حــديث الرؤيــا الطويــل عــن املــصطفى
جـارة؛ كلمـا رضـخت عـادت كمـا الصالة املكتوبة ترضـخ رؤوسـهم باحل

  .)١(كانت ال يفرت عنهم ذلك إىل يوم القيامة

                              
  ).١١٤٣(رواه البخاري  (1)
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      أيـــــــــــــــا الهيـــــــــــــــا يف غمـــــــــــــــرة اجلهـــــــــــــــل واهلـــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــردى يتقل ـــــــــــــــــــــــرش ال   صـــــــــــــــــــــــريعا يف ف
      ســــــــــــــــــــــــتعلم يــــــــــــــــــــــــوم احلــــــــــــــــــــــــشر أي جتــــــــــــــــــــــــارة

  أضــــــــــــــــــــعت إذا تلــــــــــــــــــــك املــــــــــــــــــــوازين تنــــــــــــــــــــصب    

 البـدار البـدار بالتوبـة: فيا من تركت الصالة بالكلية أو اونت ا
قبل فوات األوان؛ فواهللا لن يغين أحـد عنـك مـن اهللا شـيئا ولـن يتحمـل 
وزرك ولن جيادل اهللا عنك ولن يدفع نقمته إذا حلـت بـك، وسـتندمني 
علــــــى عملــــــك هــــــذا اليــــــوم ال ينفعــــــك النــــــدم، فتــــــويب إىل اهللا مادمــــــت 

َحتـى إذا جـاء أحـدهم المـوت قـال �: تستطيعني ذلك قبل أن تقويل َ ُ ْ َ َ ََ ْ َُ ُ َ َ َ ِ 
ــــونَر ِب ارجع ُ ِ ْ �] وقبــــل أن يغلــــق يف وجهــــك البــــاب ]٩٩: املؤمنــــون ،

  .ويعلوك الرتاب؛ فإين واهللا لك من الناصحني وعليك من املشفقني
  !لماذا أتحجب؟

ً إن دعــاة الــضاللة وأهــل الفــساد حيــاولون دائمــا :أختــي المــسلمة َ
ٌتـــشويه احلجـــاب ويزعمـــون أنـــه هـــو ســـبب ختلـــف املـــرأة وأنـــه كبـــت هلـــا  َ

ــــــد وتقييــــــد ــــــسفور وعــــــدم التقي ــــــرج وال ــــــشجعوا علــــــى التبـ  حلريتهــــــا، وي ِ  َ ُ 
ِباحلجــــاب، بــــدعوى أن ذلــــك دليــــل علــــى التحــــرر والتحــــضر، وهــــم ال   َ َ ِ  ٌ
يريــدون بــذلك مــصلحة املــرأة كمــا قــد تعتقــده بعــض الــساذجات، وإمنــا 
يريــدون بــذلك تـــدمري املــرأة والقــضاء علـــى حيائهــا وعفافهــا، فاحـــذري 

البــــة املــــسلمة أن تنخــــدعي مبثــــل هــــذا الكــــالم، وكــــوين معتــــزة أخــــيت الط
بــــدينك ومتمــــسكة حبجابــــك وتأكــــدي أن احلجــــاب أمســــى مــــن ذلــــك 
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ًبكثــري، وأنــه أوال وقبــل كــل شــيء هــو عبــادة هللا وطاعــة لرســوله، ولــيس 
ُجمرد عادة حيق للمرأة تركها مىت شاءت، وأنه عفة وطهارة وحيـاء، وإن  ِ  َِ َ

ِرك بـــه إمنـــا أراد لـــك بـــذلك أن تكـــوين طـــاهرة نقيـــة ََاهللا تعـــاىل عنـــدما أمـــ َ
حبفــظ بــدنك ومجيــع جوارحــك مــن أن يؤذيــك أحــد بأعمــال دنيئــة أو 
ًأقــوال خبيثــة تــضييقا عليــك، وهــو حلــة مجــال وصــفة كمــال لــك، وهــو 
أعظــم دليــل علــى إميانــك وأدبــك ومســو أخالقــك، وهــو متييــز لــك عــن 

به أو تتنكري له؛ فإنه الساقطات املتهتكات؛ فإياك إياك أن تتساهلي 
ْواهللا ما تساهلت امـرأة حبجاـا أو تنكـرت لـه إال تـعرضـت لـسخط اهللا  َ َ َ
ًوعقابــه، ومــا حافظــت امــرأة علــى حجاــا إال ازدادت رضــا وقربــا مــن  ً
ًاهللا واحرتامــا وتقــديرا مــن النــاس، واعلمــي أــا ليــست العفيفــة الطــاهرة  ً

قــط؛ بــل إن املــرأة الطــاهرة هــي الــيت ال تــسمح لرجــل أن يتمتــع ببــدا ف
ٍحقــا هــي الــيت ال تــسمح لعــني غريبــة أن تقــع علــى شــيء مــن جــسمها  ٍ

  .فتدنسه، واليت ال تطيق نظرة آمثة تنتهك طهارا
 إليك هذه الكلمات اليت خترج مـن قلـب أخ غيـور :أختي الطالبة

مــشفق عليـــك يريـــد لــك الـــسعادة يف الـــدنيا والفــالح يف اآلخـــرة، أيتهـــا 
 نبيــا، �سلمة الــيت تــؤمن بــاهللا ربــا، وباإلســالم دينــا، ومبحمــد الفتــاة املــ

  .وبالكتاب والسنة منهجا
ــــا مــــن تعيــــشني يف كنــــف ربــــك وحتــــت رمحــــة  ــــاة اإلســــالم، ي يــــا فت

هـل سـألت : خالقك، وختضعني ألوامـر بارئـك، ويـا مـن جتتنبـني نواهيـه
ملــــاذا أحتجــــب؟ وطاعــــة ملــــن؟ ومــــا معــــىن : ًنفــــسك يومــــا هــــذه األســــئلة

  وما شروطه؟احلجاب؟ 
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َأربعــــة أســــئلة جيــــدر بكــــل مــــسلمة أن تطرحهــــا علــــى نفــــسها وأن 
تعــرف جواــا، وأن تعمـــل ــا بعـــد معرفــة جواــا، وأن تعمـــل ــا بعـــد 

  .ٍََمعرفة األدلة من الكتاب والسنة؛ لتكون على بـيـنة من أمرها
ُِ إن الفتـاة املـسلمة تتحجـب ألـا تـعلـم وتــدرك أن :أختـي الطالبـة ْ ُ َُ َ ْ  َ َ

ٌحلجاب عفة وشرف وكرامة هلا وحفـظ ملـاء وجههـا مـن األعـني اخلائنـة ا ِ
والـــسهام املـــسمومة؛ إذ إن املـــرأة غاليـــة هلـــا مكانتهـــا يف اإلســـالم وبـــني 
املــسلمني، لــذا وجــب عليهــا أن حتــافظ علــى نفــسها باحلجــاب والــسرت 

  .والعفاف
 إنــك حــني تتحجبــني إمنــا تقــومني بامتثــال أمــر اهللا :أختــي الطالبــة

ُذلكـم �: لذي له ما يف السماوات واألرض، وتقـومني بعبـادة خالقـكا ُ َِ
اللــه ربكــم ال إلــه إال هــو خــالق كــل شــيء فاعبــدوه وهــو علــى كــل  ُ َُ َ َُ َُ َُ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ُ ِ َ ِ ِ َ َُ َ ْ ُ َ

ٌشـــيء وكيـــل ِ َ ٍ ْ واملـــرأة بالتزامهـــا حبجاـــا إمنـــا متـــارس ]. ١٠٢: األنعـــام [�َ
  .عبادة كاملصلية يف حمراا

مــي يــا فتــاة اإلســالم أن الــذي تنقــادين ألمــره ســبحانه وتعــاىل واعل
هــــو الــــذي يتوفــــاك، فاســــتدركي نفــــسك قبــــل أن تنــــزل بــــك ســــكرات 

َوجــاءت ســكرة المــوت بــالحق ذلــك مــا كنــت �: املــوت؛ قــال تعــاىل ْ ُ َ ْ َ ََ َِ  َ ْ ِْ ِ َ َُ َ ْ ْ َ
ُمنه تحيد ِ َ ُ ْ ِيــوم نحـشر المتقـي�: ، وهو القائل سبحانه]١٩: ق. [�ِ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َن َ

ًإلــى الــرحمن وفــدا  ْ َ َِ ْ  ًونــسوق المجــرمين إلــى جهــنم وردا* َِ ْ ِ َ َُ َ َِ َ ُ َِِ ْ ْ ُ : مــرمي. [�َ
٨٦ ، ٨٥.[  

ِفاحــذري أن تكــوين مــن حطــب جهــنم، واعملــي بــالقرآن والــسنة؛  َ َ
َحىت تكوين من املتقني أهل اجلنة، واعلمي أن الذي تطبقني شرعه هـو  َ ُ
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: عــصيب؛ كمــا قــال تعــاىلالــذي ســتقفني بــني يديــه للحــساب يف يــوم 
ــا أيـهــا النــاس اتـقــوا ربكــم إن زلزلــة الــساعة شــيء عظــيم � ٌي َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َ ــوم * َ َيـ ْ َ

ٍتـرونـهـــا تـــذهل كـــل مرضـــعة عمـــا أرضـــعت وتـــضع كـــل ذات حمـــل  ْ َْ ُ ُِ َِ   َُ  َُ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َ ٍ ْ ُ َ ْ َ َ
َحملهـا وتــرى النـاس ســكارى ومـا هـم بــسكارى ََ َُ َِ ْ ُ َ ُ ََ ََ َ َ َ ِ ولكـن عـذاب اللــه ْ ِ َ َ َ  َ َ

ٌشــديد ِ ــوم نـقــول �: وهــو القائــل ســبحانه وتعــاىل]. ٢ ، ١: احلــج [�َ ُيـ ُ َ َ ْ َ
ٍلجهنم هل امتألت وتـقول هل من مزيـد  ِ َ ْ َِ ْ َ َُ ُ َ َ ِ ْ ََ ْ َِ َ َوأزلفـت الجنـة للمتقـين * ِ ُ َِ ِْ ُ َ ْ ُِ َِْ

ٍغيـر بعيد َِ َ   ].٣١ ، ٣٠: ق. [�َْ
اب أعظــم ممــا يــدل عليــه  إن معــىن احلجــ:أختــي الطالبــة المــسلمة

ُواقــع كثــري مــن النــساء ممــن يظــنن أن احلجــاب إمنــا هــو جمــرد عــادة مــن    ُ ْ َ 
َِْعـادات اتمـع ورثـنهــا عـن أمهـان، أو تفرضــه علـيهن عـادات اتمــع  َ

  .الذي يعشن فيه
واحلـــق أن احلجـــاب أشـــرف وأعلـــى مـــن ذلـــك بكثـــري؛ إذ هـــو ســـرت 

حكـام الـشرعية الـيت تتعلـق بوضـع للبـدن، وعنـوان تلـك اموعـة مـن األ
املـــرأة يف النظـــام اإلســـالمي، والـــيت شـــرعها اهللا ســـبحانه لتكـــون احلـــصن 
احلــصني الــذي حيمــي املــرأة، والــسياج الــواقي الــذي يعــصم اتمــع مــن 
االفتتـــان ـــا، واإلطـــار املنـــضبط الـــذي تـــؤدي املـــرأة مـــن خاللـــه وظيفـــة 

يل املـــسامهة يف نـــصرة صـــناعة األجيـــال وصـــياغة مـــستقبل األمـــة، وبالتـــا
  .اإلسالم والتمكني له يف األرض

ـــا فتـــاة اإلســـالم  يقـــول ربـــك الـــذي جعـــل لـــك :أختـــي الطالبـــة ي
عينــني، ولــسانا وشــفتني، وصــحة يف البــدن، ونعمــا ال حتــصى وال تعــد، 

ٌكل ذلـك تـفـضل منـه وامتنـان؛ يقـول سـبحانه  َ ََومـا كـان لمـؤمن وال �: َ ُ ٍَ ِ ْ ِ َ َ َ
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َمؤمنة إذا قضى َ َ ِ ٍَ ِ ْ ْ الله ورسوله أمـرا أن يكـون لهـم الخيــرة مـن أمـرهم ُ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َ ُ ًِ َ َُ ُ َ ُْ ُ َُ َ 
ًومن يـعص الله ورسوله فـقـد ضـل ضـالال مبينـا ُِ ُ َ ًَ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ]. ٣٦: األحـزاب [�ْ

حكم وأمر، واعلمي أخـيت الطالبـة أن ممـا يرضـاه وحيبـه : أي": قضى"و
علـــــى شـــــروط معينـــــة ال ًاهللا ورســـــوله يف حجابـــــك أن يكـــــون مـــــشتمال 

  :يتحقق إال ا، وهي كاآليت
ًأن يكـون احلجـاب ســاترا جلميـع البـدن، مبــا يف ذلـك الوجــه؛ : أوال

ألنه أعظم فتنة يف املرأة، وألنه مكان مجال املـرأة وجممـع حماسـنها؛ قـال 
يدنين عليهن مـن جالبيـبهن�: تعاىل ِ ِِ ِ َ َ ُْ ِ َْ َ َ ِ : ، واجللبـاب]٥٩: األحـزاب [�ْ
هـو اإلرخـاء : ثوب السابغ الـذي يـسرت البـدن كلـه، ومعـىن اإلدنـاءهو ال

  .ما سرت مجيع البدن: والسدل، فيكون احلجاب الشرعي
أن يكــــون كثيفــــا غــــري شــــفاف؛ ألن الغــــرض مــــن احلجــــاب : ثانيــــا َ ً

ًالــسرت، فــإذا مل يكــن ســاترا ال يــسمى حجابــا؛ ألنــه ال مينــع الرؤيـــة وال 
  .حيجب النظر

ًة يف نفــسه، أو مبهرجــا ذا ألــوان جذابــة يلفــت أن يكــون زينــ: ثالثــا ً
َوال يـبدين زينتـهن إال ما ظهر منـهـا�: األنظار؛ لقوله تعاىل َ ُْ ِ َ َ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ : النـور [�َ

:  أي ظاهر الثياب، وقيل- واهللا أعلم -" ما ظهر منها"، ومعىن ]٣١
أي ما ظهر بدون قصد وال تعمد مع تعاهد سرته ومنع انكشافه؛ فـإن 

يف ذاته زينـة فـال جيـوز ارتـداؤه، وال يـسمى حجابـا؛ ألن احلجـاب كان 
  .هو الذي مينع ظهور الزينة لألجانب

ٍأن يكـــــون واســـــعا غـــــري ضــــيق، وال يـــــشف عـــــن البـــــدن وال : رابعــــا  َ َ ً
  .جيسمه وال يظهر أماكن الفتنة
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: �أال يكـــون الثـــوب معطـــرا فيـــه إثـــارة للرجـــال؛ لقولـــه : خامـــسا
خرجت، فمرت على قوم ليجـدوا ريحهـا أيما امرأة استعطرت ثم «

  .)١(»فهي زانية
لعـن اهللا «: أال يكون الثـوب فيـه تـشبه بالرجـال؛ حلـديث: سادسا

المتــــــشبهات مــــــن النــــــساء بالرجــــــال، والمتــــــشبهين مــــــن الرجــــــال 
  .)٢(»بالنساء

أال يكــون اللبــاس أو احلجــاب ملفتــا للنظــر بــسبب شــهرته : ســابعا
من لبس ثوب شهرة ألبـسه اهللا «: �أو فخامته أو غري ذلك؛ لقوله 

  .)٣(»ًيوم القيامة ثوبا مثله، ثم يلهب فيه النار
 اعلمـــي أن هـــذه الـــشروط البـــد مـــن توفرهـــا حـــىت :أختـــي الطالبـــة

تكون املرأة متحجبة ولرا متعبدة، وبقدر ما ختل به من هذه الـشروط 
بـد بقدر ما يكون ا نسبة من التـربج، وتنبهـي أخـيت الطالبـة إىل أنـه ال

ًأن يكـــون مـــصاحبا للحجـــاب اعتقـــاد أن هـــذا العمـــل إمنـــا هـــو امتثـــال 
ًألمــر اهللا ســبحانه، ويــصحبه أيــضا احلــشمة واحليــاء والعفــاف والكرامــة؛ 
فــاألول ـ أي احلجــاب ـ دون اآلخــر ال ينفــع، والعفــاف واحليــاء دون 

  .احلجاب ال يكفي

                              
  ].٢٧٠١: صحيح اجلامع[حسن  (1)
  .٥١٠٠ :صحيح اجلامع: صحيح (2)
  ].٦٥٢٦: صحيح اجلامع[رواه أبو داود، وابن ماجة : حسن (3)
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  عالمات على الطريق
ــ : زام بــشروط احلجــاب نقــول هلــاألخــيت الطالبــة الــيت تــرتدد يف االلت

اعلمـــي يـــا أمـــة اهللا أن هـــذه الـــشروط ممـــا أحـــب اهللا ورســـوله وأمـــر ـــا 
ُوأبغض من خالفها؛ فليس ألحد خمالفتها وال اختيار وال رأي وال قول 

ٍوما كان لمؤمن وال مؤمنـة �: بعد قضائه وحكمه سبحانه؛ قال تعاىل َ ِ ِْ ُْ َََ ُ ٍَ ِ َ َ
ُإذا قــضى اللــه ورســول ُ َ َ ُ  َِ َ ْه أمــرا أن يكــون لهــم الخيـــرة مــن أمــرهم ومــن َ ْ ََ ََ ْ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َِ ُ َ ُ ًِ َ َ ُ ْ ُ

ًيـعـــص اللـــه ورســـوله فـقـــد ضـــل ضـــالال مبينـــا ُِ ُ ًَ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ  ]. ٣٦: األحـــزاب. [�ِ
َفــال وربــك ال يـؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا �: وأقـسم ســبحانه فقـال ُ َِ َ  َ ُ َ ُ َ ُ ِ ْ َ ََ َ َ

ُشجر بـيـنـهم ثم ال يجدو ِ َ ََ  ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويـسلموا َ َ َ َُ ً ََ ْ َ َ  ِ ْ ِ ِ ُِ َْ
ًتسليما ِ ْ   ].٦٥: النساء [�َ

َوتوعـــد ســـبحانه مـــن خـــالف أمـــره بالفتنـــة والعـــذاب األلـــيم فقـــال ْ َ  :
ْفـليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تــصيبـهم فتـنــة أو يــصيبـهم � ُْ ُ َْ ْ َ ْ َِ ُِ َُ َ ٌَ َ َِْ ُِ ْ َ َِِ َ ُِ َ َ  ِ ْ ْ

ٌعذاب أليم َِ ٌ َ   ].٦٣: النور. [�َ
: وهلـــذه الفتـــاة الـــيت تقـــدم هـــوى الـــنفس علـــى حكـــم اهللا نقـــول هلـــا

ِوال تـتبع الهوى فـيـضلك عـن سـبيل �: امسعي وتدبري قول اهللا تعاىل ِ َِ ْ َُ َ  ِ َ َ َ ْ ِ َ ََ
  ].٢٦: ص. [�ِالله

إليهــا قــول !! وهلــذه الفتــاة الــيت تــدعي حــب اهللا وهــي ختــالف أمــره
  :الشاعر

      هتعــــــــــــــــــصي اإللــــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــزعم حبــــــــــــــــــ
  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــري يف القيــــــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــــــنيع    

      لــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان حبــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــادقا ألطعتــــــــــــــــــه
  إن احملــــــــــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــب مطيــــــــــــــــــــــــــــع    
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  :وقال آخر
ــــــــو قلــــــــت يل       مــــــــت، مــــــــت مسعــــــــا وطاعــــــــة: ول

  أهــــــــــــــال ومرحبــــــــــــــا: وقلــــــــــــــت لــــــــــــــداعي املــــــــــــــوت    

وهلـــذه الفتـــاة الـــيت تقلـــد مـــن غـــري وعـــي ومتـــشي علـــى غـــري هــــدى 
نــذكرها بقــول الرســول  َ مــن تــشب«: �ُ َ َ ْ وبقولــه . )١(»ه بقــوم فهــو مــنهمَ

ــيس منــا مــن تــشبه بغيرنــا«: � َالمــرء مــع مــن «: �وبقولــه . )٢(»ل
َأحب   !فهل حتبني يا فتاة اإلسالم أن توصفي بغري اإلسالم؟. )٣(»َ

 احلجــاب لــيس مظهــرا وشــكال فحــسب؛ بــل هــو :أختــي الطالبــة
حاجز حقيقي ونفسي ضـد كـل صـور الـذوبان يف اتمعـات املنحرفـة، 

  .وضد ألوان الذوبان يف اتمع الرجايل
ــــرى ســــببا للتخلــــي عــــن خــــصائص  ــــزة بأنوثتهــــا ال ت ًإن الفتــــاة املعت 
األنوثة، وإن الفتاة املعتزة باإلسالم ال ترى سببا للتخلي عن خـصائص  ً

  .اإلسالم
مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر علــى الرجــال «: � يقــول :تحــذير
م أن يف فــساد املــرأة وحتللهــا لقــد عــرف أعــداء اإلســال. )٤(»مــن النــساء

كــــأس وغانيــــة : ًإفــــسادا للمجتمــــع كلــــه؛ يقــــول أحــــد كبــــار املاســــونيني
تفعـــالن يف األمـــة احملمديـــة أكثـــر ممـــا يفعلـــه ألـــف مـــدفع، فـــأغرقوهم يف 

                              
  ].٦١٤٩: صحيح اجلامع[صحيح رواه أبو داود والطرباين يف األوسط  (1)
  ].٥٤٣٤: صحيح اجلامع[رواه الرتمذي : حسن (2)
  .وغريهم) ٢٦٤٠(ومسلم ) ٦١٦٨(رواه أمحد والبخاري : صحيح (3)
  .وهذا لفظ البخاري) ٢٧٤١(ومسلم ) ٥٠٩٦(رواه البخاري  (4)
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جيــب علينــا أن نكــسب املــرأة : ويقــول اآلخــر. حــب املــادة والــشهوات
فأي يوم مدت إلينا يدها فـزنا وتبدد جيش املنتصر   .ين للدينُْ

 إىل أخيت املسلمة اليت تصمد أمام تلـك اهلجمـات :تحية وبشرى
الرببرية الـشرسة، إىل أخـيت الـيت تـصفع كـل يـوم دعـاة التحـرر بتمـسكها 
والتزامهـــا، إىل أخـــيت الـــيت تعـــض علـــى حيائهـــا وعفافهـــا بالنواجـــذ، إىل 
 هذه القلعة الشاخمة أمام طوفان الباطل ورجته، إىل أخيت اليت حتتـضن

  :كتاب را وترفع لواء نبيها قائلة
      بيــــــــــــــــد العفــــــــــــــــاف أصــــــــــــــــون عــــــــــــــــز حجــــــــــــــــايب

ــــــــــــــــــــــــــى أتــــــــــــــــــــــــــرايب       وبعــــــــــــــــــــــــــصميت أعلــــــــــــــــــــــــــو عل

ــا «: �إليــك ـ يــا أخــيت ـ بــشرى نبيــك  ــدأ غريب ًإن اإلســالم ب
مــن هــم يــا رســول : قيــل، )١(»ًوســيعود غريبــا كمــا بــدأ فطــوبى للغربــاء

ْالذين يصلحون إذا فسد الناس «:قال ؟�اهللا  قـول احلـق وإليـك . »ُ
َوأما من خاف مقام ربه ونـهى الـنـفس عـن الهـوى �: تبارك وتعاىل َ َْ َِ َ َ ْ َ َ َ ََِ َ َ َ ََ ْ *

َفإن الجنة هي المأوى َْ ْ َْ ِ َ َ  ، وإليك ـ يا أخيت ـ ]٤١ ، ٤٠: النازعات. [�َِ
َســالم علــيكم بمــا صــبـرتم فــنعم عقبــى �: حتيــة اهللا للــصابرين املــؤمنني َْ ُ ََ ْ ِ َ ْ ْ ُْ َ َ ِ ُ ْ ٌَ َ َ

ِالدار �] ٢٤: الرعد.[  
* * * * *  

                              
  . الرتمذي وهي صحيحةاوالزيادة رواه) ١٤٥(رواه مسلم  (1)
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  إلى أختي الطالبة
إن الفتــاة إذا تربجــت وتكــشفت للرجــال غــاض مــاء وجههــا وقــل  
حياؤهـــا وســـقطت مـــن أعـــني النـــاس، وعملهـــا هـــذا دليـــل علـــى جهلهـــا 

ضياع والسقوط هلـا، وضعف إمياا ونقص يف شخصيتها، وهو بداية ال
وهـــــي بتربجهـــــا وتكـــــشفها تنحـــــدر بنفـــــسها إىل مرتبـــــة أدىن مـــــن مرتبـــــة 
اإلنسان الذي كرمه اهللا وأنعم عليه بفطرة حب الـسرت والـصيانة، مث إن 
التـــربج والـــسفور أيـــضا لـــيس دلـــيال علـــى التحـــضر والتحـــرر كمـــا يزعمـــه 

ٌطـــاط وفـــساد أعــداء اإلســـالم ودعـــاة الـــضاللة، وإمنـــا هـــو يف احلقيقـــة احن ٌ
اجتمـاعي ونفـسي ودعـوة إىل الفاحـشة والفـساد، وهـو عمـل يتنـاىف مـع 
األخـــــالق واآلداب اإلســـــالمية وتأبـــــاه الفطـــــر الـــــسليمة، وال ميكـــــن أن 
تعمــل هــذا العمــل إال امــرأة جاهلــة قــد فقــدت حياءهــا وأخالقهــا؛ ألنــه 

ًال يتصور أبـدا أن امـرأة عاقلـة عفيفـة ميكـن أن تعـرض نفـسها  ً ً ً  ومفاتنهـا ُ
هــذا العــرض املخجــل واملخــزي للرجــال يف األســواق وغريهــا دون حيــاء 

  .أو خجل
ورمبا تعتقد بعض الفتيات أـا إذا خرجـت متربجـة كاشـفة وجههـا 
ومفاتنهـــا للنـــاس دون حيـــاء أو خجـــل أـــا بـــذلك ستكـــسب إعجـــاب 
الناس واحرتامهم هلا، وهذا خطأ، ومن كانـت تعتقـد ذلـك فلتتأكـد أن 

ً هــذا خــاطئ؛ ألن النــاس ال ميكــن أبــدا أن حيرتمــوا مــن تعمــل َاعتقادهــا ٌ
مثل هذه األمور؛ بل إم ميقتوا وينظرون إليهـا نظـرة ازدراء واحتقـار، 
وهي يف نظرهم فتاة ساقطة معدومة الكرامة واألخالق؛ فكيـف ترضـى 

ُوما الذي يـدعوها إىل أن ـني نفـسها ! فتاة عاقلة لنفسها بكل ذلك؟
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  !ُأين ذهب عقلها وحياؤها؟! ىل هذا املستوى؟وتنزل ا إ
فيـا مـن أغرهـا الــشيطان بـالتربج والـسفور، اتقــي اهللا وتـويب إليـه مــن  
َهــذا العمــل القبــيح، واعــريف مآلــك وتــذكري مــصريك، وتــذكري ســكناك   ِ َ
َوحيــدة فريــدة يف القــرب املــوحش املظلــم، وتــذكري وقوفــك بــني يــدي اهللا 

م القيامــــة واحلــــساب وامليــــزان، وتــــذكري عـــز وجــــل، وتــــذكري أهــــوال يــــو
جهــنم ومــا أعــده اهللا فيهــا مــن العــذاب األلــيم ملــن عــصاه وخــالف أمــره 

ِتــذكري كــل ذلــك قبــل أن تـقــدمي علــى مثــل هــذا العمــل، واعلمــي ...  ْ ُ
ًأنك واهللا أضعف من أن تتحملـي شـيئا مـن عـذاب اهللا، أو أن تطيقـي  

ــــيت أمامــــك ، فــــارمحي نفــــسك وال ًشــــيئا مــــن هــــذه األهــــوال العظيمــــة ال
ِتعرضــيها ملثــل ذلــك، وبــادري بالتوبــة النــصوح قبــل أن يـغلــق يف وجهــك  ِ ْ َ َ َْ ُ 

  .الباب ويعلوك الرتاب فتندمي والت ساعة مندم
  احذري الهاتف

ــي الطالبــة َ احــذري مساعــة اهلــاتف؛ فإــا واهللا لمــن :الهــاتف أخت ِ َ 
لطالبـات ال الفنت العظيمـة الـيت انتـشرت يف عـصرنا هـذا، فنجـد بعـض ا

حيــسن اســتعمال اهلــاتف وتنــسى نفــسها وأهلهــا؛ فهــي تــستهرت بعرضــها  ُِ ْ
هذه تسلية : وتعرض نفسها للمهالك، وإذا ما حذرت من ذلك قالت

ُوحجتهـــا يف ذلـــك أن مـــن . فقـــط وكلمـــات ال تتعـــدى أســـالك اهلـــاتف ُ
  !تعاكسه أو يعاكسها ال تعرفه

ب البــشرية الــشرسة  أمل تــسمعي بتــسجيل أولئــك الــذئا:أقــول لــك
لــصوت الفتــاة الفريــسة، فأصــبح هــذا الــشريط أداة ديــد لــشرف وعفــة  ِ َ ُ

فماذا استفادت هذه املسكينة من هذه التسلية ! هذه الفتاة فيما بعد؟



  

  ١٩ ة والثانوية الجامعاةالدرر البهية لفت
 

َبــــل إن بعــــضهن يــــصل ــــا األمــــر إىل مــــا هــــو أفظــــع وأشــــنع ! احلقــــرية؟
  .فتحمل بني جنبيها الفضيحة واخلزي طوال العمر

قي أيتهــا الطالبــة مــا يقولــه الرجــل الــذئب مــن أنــه ال يــرى وال تــصد
منـــك إال أخالقـــك وأدبـــك؛ فإنـــه يـــتكلم بكـــالم الـــصديق احملـــب، ولـــو 

  .مسعت حديثه مع أصدقائه من أهل الشر لسمعت املخيف املرعب
فـــال يبتـــسم لـــك ببـــسمة وال يلـــني لـــك بكلمـــة إال وهـــي متهيـــد ملـــا 

دمــــار؛ فالنــــاس ســــوف ذل وعـــار وخــــراب و! يريـــد، ومــــاذا بعــــد ذلــــك؟
ُيـعـــذرون هـــذا الـــشاب ويقولـــون ْ مـــر بفـــرتة طـــيش: َ شـــاب ضـــل مث : أو. َ َ 

  .وتبقني وحدك يف مستنقع ومحأة الرذيلة والعار. تاب
ًاحذري أن تكوين أرضا خـصبة ملثـل هـذه التـصرفات الالأخالقيـة، 
فاحـــذري كـــل احلـــذر وال تغريـــك صـــديقة مـــاكرة خادعـــة أـــا اتـــصلت 

عه عالقة، وأا سعيدة معه، وأنه وعدها بـالزواج، وقـد بفالن وكونت م
خرجــت معــه عــدة مــرات وكــان أمينــا صــادقا معهــا ومل ميــس شــعرة منهــا 

إخل، احـــذري مـــن ذلـــك؛ فهـــذا الـــذي تـــسميه أمينـــا صـــادقا يتحـــني ... 
الفرصـة املناسـبة حـىت ينـال مأربـه منهـا مث يـويل باحثـا عـن صـيد وفريـسة 

قــدم . تعــال اآلن: ج؛ لكــن إن قلــت لــهأخــرى غريهــا، قــد يعــدك بــالزوا
لـــو مل يبـــق يف األرض إال : لـــك األعـــذار الواهيـــة وهـــو يف نفـــسه يقـــول

أنـــت ملـــا تزوجتـــك؛ ألنـــه نظـــر إليـــك علـــى أنـــك خائنـــة؛ خنـــت أهلـــك 
! ووالـديك مبكاملتــك لــه؛ فكيــف يثــق مبـن خانــت رــا ونفــسها وأهلهــا؟

عاقـــل مـــن وإليـــك هـــذه القـــصة الـــيت وقعـــت إلحـــدى بنـــات جنـــسك وال
  :اعترب بغريه
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قالــت أــا التقــت معــه يف الــسوق، كــان يالحقهــا بنظراتــه ويتبعهــا 
يف أي حمــل ذهبــت إليــه مــن حمــالت الــسوق، ولــيس معهــا حمــرم، وهــي 
متزينــة متعطــرة كاشــفة عــن يــديها وقــدميها، متــشي باختيــال متمايلــة يف 

  .تفضل: مشيتها كأا وهي متشي تقول بلسان حاهلا
بــرقم اهلــاتف فاتــصلت بــه وعــرف منزهلــا وامسهــا وتكلــم ألقــى إليهــا 

مـىت : معها يف اهلاتف عـن احلـب ومـدى حبـه هلـا مـن أول نظـرة، قالـت
. عنـــدما كـــشفت عـــن وجهـــك لـــرتي بـــضاعة يف الـــسوق: رأيتـــين؟ قـــال

َْوبــدأت أنــا ال أنــام مــن الــشوق ومــن الغــرام، صــدقـته البائــسة ولكنهــا مل   ُ
 الــــسماعة األخــــرى؛ زمــــالء الــــشر تكــــن تعلــــم بــــأن غــــريه إىل جــــواره يف

  .والفساد معه يشجعونه؛ لتكون هي فريستهم مجيعا بعد أيام
مـسكينة وطائــشة هــذه الفتــاة، شـبكت نفــسها بنفــسها مــن حيــث 
ال تدري، ويف األخري قتلت نفسها خبنجر مسموم، فاعتربي يا أمة اهللا 

  .من هذه الفتاة؛ نسأل اهللا أن حيفظ بنات املسلمني
  اءاحذري الغن

 هدانا اهللا وإياهن - قد تساهل كثري من الطالبات :أختي الطالبة
 يف هذا الزمن بسماع الغناء والتلـذذ بـه واـاهرة بـسماعه رغـم حترميـه -

يف الكتـــاب والـــسنة، ورغـــم مـــا يـــشتمل عليـــه مـــن كـــالم ســـاقط مـــاجن 
ًبذيء ال يليق مبسلمة عاقلة أبدا أن تستمع ملثله؛ فضال عـن أن تتلـذذ  ً

 جتاهر بسماعه، واإلصابة مبرض الغناء هي حبق أعظم بكثـري مـن به أو
اإلصـــابة بـــسائر األمـــراض األخـــرى اخلبيثـــة مـــن مـــسكرات أو خمـــدرات؛ 

ُألن كل ذلك يزول إذا فطمت النـفس عن الغناء ْ ْ َ ِ ُ.  
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ُ إن صاحب الغناء وصاحب العشق يف سكر دائم، وهذا الـسكر  ْ 
يف هـذه احليـاة، ولقـد حـرم اهللا ُالدائم هو أشـنع مـا يـصاب بـه اإلنـسان 

الغنـاء يف مكــة املكرمـة قبــل اهلجـرة وقبــل أن تفـرض كثــري مـن الفــرائض، 
وقبــــل أن حتــــرم ســــائر احملرمــــات كــــاخلمر وغــــريه؛ وذلــــك خلطورتــــه علــــى  َُ
األخـــالق والـــسلوك؛ وذلـــك لكـــي يـــشب القلـــب ويبـــىن علـــى الطهـــارة  َ

  .والفضيلة من البداية
َأضرارا ومفاسد كثـرية؛ فهـو يـفـسد العقـل  إن للغناء :أضرار الغناء ُ ِ ُْ ً

وينقص احلياء ويهدم املروءة، وهو سبب ذهاب الغرية ونور اإلميان من 
ُالقلوب، ويـقرب من يستمعه من الشيطان ويبعـده عـن الـرمحن، والغنـاء  َُ
هــو الــذي أفــسد األمــة وأثــار الــشهوات يف نفــوس النــاس، وهــو الطريــق 

املوصل إىل الزنا والل  واط، وهو الذي أهلى األمة عن القـرآن وعـن الـذكر
ـــــت النفـــــاق يف قلـــــوب مـــــستمعيه، وحـــــرك البنـــــات  وعـــــن الطاعـــــة، وأنب
الغــــــــافالت والبنــــــــني الغــــــــافلني إىل التفكــــــــري اخلــــــــاطئ وإىل التفكــــــــري يف 
ًالفاحــشة والرذيلـــة، وأصـــبح الواحـــد مــنهم يف ليلـــه وـــاره غارقـــا يف حبـــر 

  .فكار السيئةاألوهام واألماين الكاذبة واأل
الغنـــاء هـــو جاســـوس القلـــوب، وســـارق : قـــال ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا

املـــروءة، وســـوس العقـــل، يتغلغـــل يف مكـــامن القلـــوب، ويـــدب إىل حمـــل 
التخييــل فيثــري مــا فيــه مــن اهلــوى والــشهوة والــسخافة والرقاعــة والرعونــة 
واحلماقـــة؛ فبينمــــا تـــرى الرجــــل وعليــــه مســـة الوقــــار وـــاء العقــــل وجــــة 

ميان ووقار اإلسالم وحالوة القرآن، فإذا مسع الغناء ومال إليـه نقـص اإل
عقلــه، وقــل حيــاؤه، وذهبــت مروءتــه، وفارقــه ــاؤه، وختلــى عنــه وقــاره، 

وقال رمحـه ... وفرح به شيطانه، وشكا إىل اهللا إميانه، وثقل عليه قرآنه 
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  :اهللا يف أهل الغناء
َتلـــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــأطرقوا ال خيفـــــــــــــــــــــة

ُِ      
  طــــــــــــــــــــــــــــــراق ســــــــــــــــــــــــــــــاه الهــــــــــــــــــــــــــــــيلكنــــــــــــــــــــــــــــــه إ    

      وأتــــــــــــــــــــــى الغنــــــــــــــــــــــاء فكــــــــــــــــــــــاحلمري تنــــــــــــــــــــــاهقوا
  واهللا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوا ألجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اهللا    

  
  دموع التائبات يمحو اهللا

  بها الذنوب والزالت
ــــة  إذا كنــــت قــــد فـرطــــت يف أيامــــك الــــسالفة، فــــال :أختــــي الطالب ِ ِ  ِ ْ َ

تيأسي من رمحة اهللا وال تقنطي مـن عفـوه وغفرانـه مهمـا كانـت ذنوبـك 
ك؛ طاملـــا أنـــك عزمـــت التوبـــة الـــصادقة؛ قـــال تعـــاىلومعاصـــي َ َقـــل يـــا �: ِ ْ ُ

عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنـفــسهم ال تـقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َِ ُِ ََ َْ َ َ ْ ِ ُ َْ َُ َ  َ
ُاللــه يـغفــر الــذنوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الــرحيم ُِ  ُ َُ ْ َ ُ ُ َِ ً ِ َ ََ ُ  ِ ]. ٥٣: الزمــر. [�ْ

ــاده ويـعفــو عــن َو�: ويقــول ســبحانه ــل التـوبــة عــن عب ــذي يـقب ِهــو ال َ َُ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َِ َ  ُ ْ  َ ُ
َالسيئات ويـعلم ما تـفعلون ُ ََ ْ َ َ َُ ْ َ ِ َ �] .٢٥: الشورى.[  

ٌقاصــدين ممهـــد  بـــاب التوبــة مفتـــوح، وطريــق الـــسالكني وال:أخيتــي َُ
؛ فإــا "ســوف" بالتوبــة النــصوح، وإيــاك و- أخــيت -موجــود، فبــادري 

: ؛ ولكــن كــوين كمــا قــال موســى ـ عليــه الــسالمأعظــم أســلحة إبلــيس
َوعجلـت إليـك رب لتـرضــى� َْ َِ  َ َِْ ُ ْ ِ َ ؛ حـىت تفـوزي بــالفالح؛ ]٨٤: طـه. [�َ

ْوتوبوا إلى اللـه جميعـا أيـهـا المؤمنـون لعلكـم �: قال اهللا ـ جل وعـال ُ   َِ ًَ ََ ُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ َ ُِ ُ
َتـفلحون ُ ِ ْ   ].٣١: النور [�ُ
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ئبني، وبكــاء النــادمني، وعــودة فــاهللا ـ عــز وجــل ـ يفــرح بتوبــة التــا
العائــدين، ونــدم النــادمني، وتــذلل املقــصرين؛ كمــا قــال النــيب  ِ� :» هللا

ًأشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، معـه  
راحلته، عليهـا طعامـه وشـرابه، فنـام فاسـتيقظ وقـد ذهبـت، فطلبهـا 

ُذي كنــت فيــه، أرجــع إلــى مكــاني الــ: حتــى أدركــه العطــش، ثــم قــال
ــى أمــوت ــام حت فوضــع رأســه علــى ســاعده ليمــوت، فاســتيقظ . فأن

وعنــده راحلتــه وعليهــا زاده وطعامــه وشــرابه؛ فــاهللا أشــد فرحــا بتوبــة 
  .)١(»العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده

فــــــأين أنــــــت أختــــــاه مــــــن العائــــــدات؟ أيــــــن أنــــــت مــــــن النادمــــــات 
  الباكيات؟ أين أنت من الراكعات الساجدات؟

ــــــا  قبــــــل أن يفــــــوت األوان - رعــــــاك اهللا - بــــــادري بــــــادري :هأخت
  .وعندها تندمني أشد الندم

 حــال هــذه العابــدة التقيــة حبيبــة - حفظــك اهللا - تــأملي :أختــاه
ِتقــف بالليـل إىل الــسحر وتقـول: العدويـة َ  : ،قــد خـال كــل حبيـب حببيبــه

ُفإذا جاء السحر قالت. وهذا مقامي بني يديك َ  :هـل ! يا ليـت شـعري
أختـاه  -انظري وتـأملي . رددا علي فأعزىبلت مين ليليت فأهنأ، أم ق

ِ مـــاذا كانـــت تـــردد هـــذه املـــرأة يف جـــوف الليـــل ووقـــت الـــسحر ومـــاذا - َ  ُ 
  !يفعل بناتنا هذه األيام يف هذه األوقات؟

ال ختــايف مــن املــستقبل إذا مــا رميــت بنفــسك علــى أعتــاب : أختــاه
 تطلبـــني رمحـــة ربـــك وختـــافني التوبـــة، منكـــسرة نفـــسك ومطأطـــأة رأســـك

                              
  .واللفظ له) ٢٧٤٤(ومسلم ) ٦٣٠٨(رواه البخاري  (1)
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صـــبحت بعـــد عقابـــه وعذابـــه، عنـــدها ال ختـــايف مـــن أي شـــيء؛ فلقـــد أ
 ممــن أحــبهم رب العـــاملني - ليــل املعاصــي -طــول ظلمــة الليــل البهــيم  

ُوقيوم السماوات واألرضني؛ قـال اهللا تعـاىل  :� َإن اللـه يحـب التــوابين ِ   ِ ُ َ  ِ
َويحــب المتطهــرين ُ َِ َ َ ْ  ِ  أخيــيت؛ أن -، ويكفيــك ذلــك ]٢٢٢: البقــرة[. �ُ

 ســــبحانه وتعــــاىل؛ إذا مــــا -ي مبحبــــة مالــــك امللــــك ومـــدبر األمــــر تفـــوز
ُأحســـست بـــذلك هـــان عليـــك تـــرك كـــل حم بـــوب يبعـــدك عـــن حمبـــة رب ِ

  . سبحانه وتعاىل-العاملني 
قــال رســول اهللا :  إن التوبــة جتعــل املــذنب كمــن ال ذنــب لــه:أختــاه

ــة، والتائــب«: � ــهالنــدم توب ــذنب كمــن ال ذنــب ل ؛ بــل )١(» مــن ال
لقــد أصــبحت يف زمــرة : أعظــم مــن ذلــك إليــك هــذه البــشارة العظيمــة

َالتــائبون العابــدون �: بــل إن التوبــة أول صــفام؛ قــال تعــاىل. املــؤمنني َُ ِ َ ْ ُِ 
ِالحامــــدون الــــسائحون الراكعــــون الــــساجدون اآلمــــرون بــــالمعروف  ُ ُْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُِ ِ  ُ ِ ُ َ

ُوالنــاه ــشر المــؤمنينَ َون عــن المنكــر والحــافظون لحــدود اللــه وب ُ َ َ ُِ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ َُ َ ْ ِ َ� 
  ].١١٢: التوبة[

فيا هلا من جـائزة عظيمـة وفـضل كبـري مـن اهللا ـ عـز وجـل ـ للتـائبني 
  .الراجعني إىل سبيل رب العاملني

وأحذرك أختاه من االنتكاس بعد اهلـدى، ومـن ظلمـة القلـب بعـد 
معاصــي ظلمــة يف القلــب جتعلــه ال يكــاد يــرى احلــق إذا مــا نــوره؛ فــإن لل

ــزادت؛ بـل إـا قــد تـصل ألن يـرى احلــق بـاطال والباطـل حقا ـ والعيــاذ  َ ً
ًبــاهللا تعــاىل؛ فيــصري كــالكوز منكوســا أســود؛ فــاللهم إنــا نعــوذ بــك مــن 

                              
  ].٦٨٠٣: صحيح اجلامع[حسن  (1)
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  .ََاحلور بعد الكور ومن االنتكاسة بعد اهلدى
ـــام ـــل الخت  بـــالوهن والـــضعف - أختـــاه - إذا مـــا أحســـست :وقب

  :فعليك
 - عـز وجـل -جوء وطلب الغـوث والنجـاة مـن اهللا بسرعة الل - ١

ِفتدعيـــــه  ْ َِ أن ال يرفـــــع عنـــــك توفيقـــــه، وأن ال يكلـــــك إىل - ســـــبحانه -َ َ
  .نفسك طرفة عني

التفكــر يف أهــوال القيامــة وســكرات املــوت والقــرب ونعــيم اجلنــة  - ٢
 جـــل - ًوجحـــيم النـــار، فـــسرعان مـــا تطـــري نفـــسك شـــوقا إىل جنـــة اهللا

 .وعال

 علـى حماســبة الـنفس أوال بــأول؛ فـإن العبــد - أختــاه -واظـيب  - ٣
َ نفــسه قبــل أن حتاســب ًينبغــي أن يكــون لــه كــل يــوم وقتــا حياســب فيــه َ

 . عز وجل-أمام اهللا 

ـــــــسة أو  - ٤ ـــــــصاحلني، والبعـــــــد عـــــــن جمال ـــــــسة ال أكثـــــــري مـــــــن جمال
ِمــصاحبة صــديقات الــسوء؛ فــإن ذلــك مــن أعظــم أســباب ثباتــك علــى 

 .م رجوعك عنهاحلق وعد

: أكثـري مـن ذكـر اهللا ـ تعـاىل؛ فإنـه سـبب يف اطمئنـان القلـب - ٥
ُأال بــذكر اللــه تطمــئن القلــوب� ُ ُ ْ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ِ ُ؛ فالــذكر بــه تفــرج ]٢٨: الرعــد. [�َ 

الكربـــات وتـــزال امللمـــات، فتـــأملي مـــاذا قـــال نـــيب اهللا إبـــراهيم ـ عليـــه  ِ ُ ُ ُ
ونـيب ".  اهللا ونعـم الوكيـلحـسيب: "قـال! السالم ـ حينما ألقي يف النـار؟

اهللا يونس عليه السالم حينما التقمه احلوت، فصار يف ظلمـات ثـالث 
َال إله إال أنت سبحانك إني كنت مـن الظـالمين�: قـال َِ ِ  ِ ِ ِِ ُ َْ ُ  َ َ َ ْ ُ َْ  َ َ : األنبيـاء [�َ
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ونيب اهللا يوسف ـ عليه السالم ـ حينما تعـرض لفتنـة امـرأة العزيـز ]. ٨٧
ــــه يف ــــة، وقــــد أعــــدت كــــل أســــباب الوقــــوع يف حينمــــا جاءت  أكمــــل زين

ُفتكــسرت شــهوا علــى أســوار هــذا احلــصن " معــاذ اهللا: "الفاحـشة قــال
  .املنيع وجنى اهللا يوسف ـ عليه السالم ـ من هذه احملنة العظيمة

  .فيا هلا من قصص عظيمة ملن تأملها ووقف عندها
ا برمحتـــك يف اللهـــم اغفـــر لنـــا وألخواتنـــا وأدخلنـــ: ويف اخلتـــام أقـــول

: عبـــادك الـــصاحلني، اللهـــم ثبـــت قلوبنـــا وقلـــون علـــى دينـــك وطاعتـــك
ــا اصــرف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذابـها كــان � َوالــذين يـقولــون ربـن ََ َُ ََ َ ََ ََ َ َ َ ِ َ َ ْ ُِ ْ َ َ َِ 

ًغراما   ].٦٥: الفرقان [�ََ
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * * *  
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