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  ..  ویوفق أحبابھ ألسباب عنایتھ .. الحمد هللا یختص من یشاء برحمتھ 

  ..  ومتابع اإلحسان إلى العباد بفضلھ ومنتھ 
 وھ  م ال ی  سأل عم  ا یفع  ل .. ومق  رب وطری  د .. فم  ن ش  قي وس  عید  .. وم  صرف األحك  ام ف  ي العبی  د  

  .. یسألون 
  ..  وأول أولیائھ .. وصلوات اهللا وسالمھ على سید أنبیائھ 

  ..  وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ 
  .. ومبدُع األركان واألزمان .. محدُث األكوان واألعیان 
  ..  ومنتخُب األحباب والخالن .. ومنشُئ األلباب واألبدان 

  .. حمدا إذا قابل النعم وفى … ذین اصطفى الحمد هللا وسالم على عباده ال
  : أما بعد .. وعلى آلھ وصحبھ ومن اتبع سنتھ واقتفى .. وسالما إذا بلغ خاتم النبیین شفى 

  .. الحمد هللا 
  .. القانتات التقیات .. فھذه جلسة مع الصالحات 

  .. ورأى النھار صومھن واألذكار .. الالتي سمع اللیل بكاءھن في األسحار 
  في عصر تكاثرت فیھ الفتن   ..أبعثھا مع كل نبضة أمل ..ه كلمات عابرات ھذ

  .. الراكعة الساجدة.. إلى الفتاة المسلمة 
  .. وأمل األمة .. أبعثھا إلى جوھرة المجتمع 

  ولم تدنس شرفھا  ..الالتي لم تھتك إحداھن عرضھا ..إنھا جلسة مع المؤمنات 
  .. لتدخل جنة ربھا ..وأدامت سترھا ..وإنما صلت خمسھا 

  .. قانتات صالحات .. إنھا قصة فتاة بل فتیات 
  .. وال روایة ماجنة .. لیست قصة عشق فاتنة 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  .. العزیزة الشریفة .. لك أنت أیتھا األخت العفیفة .. قصة أحكیھا .. نعم 

  .. والبنت والزوجة .. أنت األم واألخت .. فأنِت أعز ما لدینا
  ..  وأنت التي تلدین النصف اآلخر.. أنت نصف المجتمع 

  ..  والقائد المسدد .. وتربین المجاھد المؤید .. واإلمام النافع .. نعم تلدین الخطیب البارع 
وت صل إل ى ش غاف نف سك     .. لعلھا تبلغ حبَة قلبك؟ .. وأحادیث وھمسات   .. فلك مني قصص وكلمات     

  ..  ؟
  .. ففي النساء كذلك .. وداعیة نبیل .. فكما أن في الرجال عالم جلیل ..لرجال فالنساء شقائق ا

  .. بكاؤون في األسحار .. وكما أن في الرجال صوامون في النھار 
  .. ففي النساء كذلك 

  .. فسبقتھم .. في صالح األقوال واألعمال .. وكم من امرأة سابقت الرجال 
  ..  وإنفاقھا وعلمھا  .. ونصرتھا لدینھا..في عبادتھا لربھا 

  ..  رأیت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إلیھا النساء .. بل إنك إذا قلبت صفحات التاریخ 
ھ اجُر  .. ھ ي ام رأة     .. وسعى بین ال صفا والم روة       .. وشرب من ماء زمزم     .. فأول من سكن الحرم     

  .. أم إسماعیل 



رض ي  خدیج ة أم الم ؤمنین      .. ھ ي ام رأة      .. وناصر النبي علیھ السالم   .. وأول من دخل في اإلسالم      
   .. اهللا عنھا

  .. سمیُة أم عمار بن یاسر .. ھي امرأة .. حتى قتل في سبیل اهللا .. وأول من ُعذب في مواله 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  ..  فعند البخاري 
  ..  إلى البلد الحرام .. انطلق من الشام .. أن إبراھیم علیھ السالم 

حت ى وض عھما    .. وھ ي ترض عھ     .. عھ زوجھ ھاجر وولدھا إسماعیل وھ و طف ل ص غیر ف ي مھ ده                م
ووضع عن دھما جراب ًا     .. فوضعھا ھنالك   .. ولیس بمكة یومئذ أحد ولیس بھا ماء        .. عند مكان البیت    

  ..  وسقاء فیھ ماء .. فیھ تمر 
  ..  ثم قفى علیھ السالم منطلقًا إلى الشام 

.. ف إذا جب اٌل ص ماء وص خورًا س وداء          .. ف ي ھ ذه ال صحراء الموح شة         .. ولھا  فتلفتت أم إسماعیل ح   
  ..  وما رأت حولھا من أنیس وال جلیس 

وح  دائقھا .. ث  م س  كنت ف  ي ال  شام ف  ي مروجھ  ا الخ  ضراء    .. وھ  ي الت  ي ن  شأت ف  ي ق  صور م  صر    
  .. فاستوحشت مما حولھا .. الغناء 
وتتركن ا بھ ذا ال وادي ال ذي ل یس ب ھ            .. أی ن ت ذھب      . .ی ا إب راھیم     : فقالت  .. وتبعت زوجھا   .. فقامت  

  أنیس وال شيء ؟  
  ..  فما ردَّ علیھا .. أین تذھب وتتركنا .. فأعادت علیھ .. وال التفت إلیھا .. فما رد علیھا 
  .. فلما رأت أنھ ال یلتفت إلیھا .. وما أجابھا .. فأعادت علیھ 

ث  م .. إذن ال ی  ضیعنا .. ق  د رض  یت ب  اهللا .. ح  سبي : ال  ت ق.. نع  م : اهللا أم  رك بھ  ذا ؟ ق  ال : قال  ت ل  ھ 
  ..  رجعت 

  ..  وتركھما وحیدین .. وقد فارق زوجھ وولده .. فانطلق إبراھیم الشیخ الكبیر 
ث م رف ع یدی ھ إل ى اهللا         .. اس تقبل بوجھ ھ جھ ة البی ت         .. حی ث ال یرون ھ      .. حتى إذا كان عند ثنیة جبل       

  ..  مبتھًال راجیًا .. داعیًا 
ربن  ا إن  ي أس  كنت م  ن ذریت  ي ب  واد غی  ر ذي زرع عن  د بیت  ك المح  رم ربن  ا لیقیم  وا ال  صالة : " فق  ال 

  " ..  فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھم وارزقھم من الثمرات لعلھم یشكرون 
  ..  ثم ذھب إبراھیم إلى الشام 

  ..  فجعلت ترضعھ وتشرب من ذلك الماء .. ورجعت أم إسماعیل إلى ولدھا 
ویتلمظ .. وجعل من شدة العطش یتلوى      .. وعطش ابنھا   .. فعطشت  .. تلبث أن نفد ما في السقاء       فلم  

  ..  ویضرب األرض بیدیھ وقدمیھ .. بشفتیھ 
  ..  كأنھ یصارع الموت .. وأمھ تنظر إلیھ یتلوى ویتلبط  

  ..  فلم تَر أحدًا .. ھل من معین أو مغیث .. فتلفتت حولھا 
  ..  فقامت من عنده 

  ..  انطلقت كراھیة أن تنظر إلیھ یموت و
  !! أین تذھب .. فاحتارت

لعلھ ا ت رى أعراب ًا      .. وھي المجھ دة ال ضعیفة      .. فصعدت علیھ   .. فرأت جبل الصفا أقرب جبل إلیھا       
  ..  أو قافلة مارة .. نازلین 



ت م ن ال صفا   فھبط  .. فل م ت ر أح دًا    .. استقبلت الوادي تنظر ھل ترى أح دًا     .. فلما وصلت إلى أعاله     
حتى جاوزت  .. ثم سعت سعى اإلنسان المجھود      .. حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعھا         

  ..  الوادي 
.. فع ادت إل ى ال صفا    .. فلم تر أح دًا  .. ھل ترى أحدًا .. ونظرت .. ثم أتت جبل المروة فقامت علیھا    

  . ففعلت ذلك سبع مرات .. فلم تر أحدًا 
  :  سمعت صوتًا فقالت .. ة في المرة السابعة فلما أشرفت على المرو

  .. ثم تسمعت .. صھ 
  .. فلم تسمع جوابًا .. قد أسمعت إن كان عندك غواث فأغثني : فقالت 

  .. فالتفتت إلى ولدھا 
  ..  فضرب األرض بعقبھ أو بجناحھ حتى تفجر الماء .. فإذا ھي بالملك عند موضع زمزم 

  .. لت تحوضھ بیدھا وتجمعھ وجع.. فنزلت إلى الماء سریعًا 
ال تخ  افوا : فق  ال لھ  ا جبری  ل  .. وھ  و یف  ور بع  د م  ا تغ  رف  .. وتغ  رف بی  دھا م  ن الم  اء ف  ي س  قائھا   

  .. إن ھھنا بیت اهللا یبنیھ ھذا الغالم وأبوه .. الضیعة 
  .. وأعظم بالءھا .. وأعجب حالھا .. فللھ درھا ما أصبرھا 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
وجع ل م ن األنبی اء      .. حت ى س طر اهللا ف ي الق رآن ذكرھ ا          .. وبذلت  .. التي صبرت   .. خبر ھاجر   ھذا  

  ..  وقدوة األولیاء .. فھي أم األنبیاء .. ولدھا 
  ..  وعاقبة أمرھا .. ھذا حالھا 

  .. وعطشت وجاعت .. تغربت وخافت .. نعم 
  .. لكنھا راضیة بذلك مادام أن في ذلك رضا ربھا 

  .. حتى أعقبھا اهللا فرحًا وبشرًا .. في سبیل اهللا عاشت غریبة 
  .. فتقومین اللیل والناس نیام .. فھل تصبرین أنت الیوم مثل غربتھا 

  .. وھم في شراب وطعام .. وتصومین النھار 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  .. یوم تنازل عنھا من تنازل .. بل تفخرین بعباءتك وحجابك 
  .. والفواحش واألغنیات .. م والمسرحیات وتھجرین األفال

  .. في سبیل رضا رب األرض والسموات 
  .. وأنت علیھ في الدنیا عزیزة مأجورة .. فھذا الصبر من أعظم الجھاد 
  ..  وفي اآلخرة كریمة مشكورة 
م ا  بدأ اإلسالم غریبًا وس یعود غریب ا ك        : صلى اهللا علیھ وسلم   وقد قال   .. بل طوبى لك إن فعلت ذلك       

  .. بدأ فطوبى للغرباء 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  
  



  .. طوبى للغرباء .. نعم 
  .. بین قوم سوء كثیر .. إنھم قوم صالحون .. فمن ھم الغرباء 

  .. صدقوا ما عاھدوا اهللا علیھ .. إنھم رجال ونساء 
  ..  ویمشون على الصخر .. یقبضون على الجمر 
  .. ربون من الفساد ویھ.. ویبیتون على الرماد 

  .. محفوظة أبصارھم .. عفیفة فروجھم .. صادقة ألسنتھم 
  .. وجلساتھم شریفة .. كلماتھم عفیفة 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
فرح    وا .. وتكلم    ت اآلذان واألع    ین .. وش    ھدت األی    دي األرج    ل  .. ف    إذا وقف    وا ب    ین ی    دي اهللا  

  .. واستبشروا 
  .. وال أذن بسماع أغنیات .. ر إلى محرمات فلم تشھد علیھم عین بنظ

  .. والعفة في النھار .. بل شھدت لھم بالبكاء في األسحار 
  .. وتھلكھم القبائح .. أما غیرھم فتحیط بھم الفضائح 

ْیِھْم َس  ْمُعُھْم َحتَّ  ى ِإَذا َم  ا َجاُؤوَھ  ا َش  ِھَد َعَل      *  َوَی  ْوَم ُیْح  َشُر َأْع  َداء اللَّ  ِھ ِإَل  ى النَّ  اِر َفُھ  ْم ُیوَزُع  وَن       {
َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِھْم ِلَم َشِھدتُّْم َعَلْیَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا اللَُّھ الَِّذي َأنَطَق          * َوَأْبَصاُرُھْم َوُجُلوُدُھْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن      

َت  ْسَتِتُروَن َأْن َی  ْشَھَد َعَل  ْیُكْم َس  ْمُعُكْم َوَل  ا َوَم  ا ُكن  ُتْم * ُك  لَّ َش  ْيٍء َوُھ  َو َخَلَقُك  ْم َأوََّل َم  رٍَّة َوِإَلْی  ِھ ُتْرَجُع  وَن 
َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَننُتم ِب َربُِّكْم  * َأْبَصاُرُكْم َوَلا ُجُلوُدُكْم َوَلِكن َظَننُتْم َأنَّ اللََّھ َلا َیْعَلُم َكِثیًرا مِّمَّا َتْعَمُلوَن        

َف   ِإن َی   ْصِبُروا َفالنَّ   اُر َمْث   ًوى لَُّھ   ْم َوِإن َی   ْسَتْعِتُبوا َفَم   ا ُھ   م مِّ   َن  * یَن َأْرَداُك   ْم َفَأْص   َبْحُتم مِّ   ْن اْلَخاِس   ِر
   .. }اْلُمْعَتِبیَن 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
   .. رضي اهللا عنھاأما خبر أم المؤمنین خدیجة 

  : فعند البخاري 
بجان ب  ..  ك ان ی ذھب إل ى غ ار ح راء      ..قب ل أن ی وحى إلی ھ ب النبوة       ص لى اهللا علی ھ وس لم   أن النبي  
  ..  فیتعبد فیھ .. المدینة 

  .. اقرأ : فقال .. إذ جاءه جبریل فجأة ..  في ھدوء الغار یومًا صلى اهللا علیھ وسلمفبینما ھو 
وم ا  .. وم ا أكت ب     .. وال أح سنھ    .. ما قرأت كتابًا ق ط      : وقال  ..  منھ   صلى اهللا علیھ وسلم   ففزع النبي   

  ..  أقرأ 
  ..  اقرأ : فقال .. ثم تركھ .. حتى بلغ منھ الجھد .. ذه جبریل فضمھ إلیھ فأخ

  ..  ما أنا بقارئ  : صلى اهللا علیھ وسلمفقال 
  ..  اقرأ : فقال .. ثم تركھ .. حتى بلغ منھ الجھد .. فأخذه فضمھ إلیھ الثانیة

.. حت ى بل غ من ھ الجھ د       .. ثانیةفأخذه جبریل فضمھ إلیھ ال    .. ما أنا بقارئ     : صلى اهللا علیھ وسلم   فقال  
  ..  ثم تركھ 

ال ذي عل م ب القلم    * اقرأ وربك األكرم * خلق اإلنسان من علق     * اقرأ باسم ربك الذي خلق      : " فقال  
  " .. علم اإلنسان ما لم یعلم * 



ورج  ف .. اش  تد فزع  ھ .. ورأى ھ  ذا المنظ  ر ..  ھ  ذه اآلی  ات ص  لى اهللا علی  ھ وس  لمفلم  ا س  مع النب  ي 
  ..  ثم رجع إلى المدینة ..فؤاده 

أي غط   وني .. زملزن   ي .. زمل   وني : فق   ال  . رض   ي اهللا عنھ   اف   دخل عل   ى خدیج   ة أم الم   ؤمنین  
  ..  وغطوه .. ثم اضطجع .. بالفرش 

  ..  تنظر إلیھ ال تدري ما الذي أفزعھ .. وأم المؤمنین 
  ..   ملیًا حتى سكن روعھ صلى اهللا علیھ وسلمفلبث 

  .. لقد خشیت على نفسي .. یا خدیجة : وقال لھا .. فأخبرھا الخبر ثم التفت إلى خدیجة 
وتحم  ل .. وتق  ري ال  ضیف .. إن  ك لت  صل ال  رحم  .. واهللا ال یخزی  ك اهللا أب  دًا .. ك  ال : فقال  ت خدیج  ة 

  .. وتعین على نوائب الحق .. وتكسب المعدوم .. الكل 
  ..  ولم یقف حماسھا .. ثم لم ینقطع خیرھا 

وك ان  .. فانطلق ت ب ھ حت ى أت ت ورق ة ب ن نوف ل اب ن عمھ ا                    .. صلى اهللا علیھ وسلم   ه  وإنما أخذت بید  
ویع رف  .. ویكتب ھ  .. وك ان یق رأ اإلنجی ل     .. وكان امرءًا قد تنصر في الجاھلیة       .. شیخًا كبیرًا أعمى    

  ..  أخبار األنبیاء 
! ی ا اب ن ع م       : الت لھ   فق.. صلى اهللا علیھ وسلم   فلما دخلت علیھ خدیجة جلست إلیھ ومعھا رسول اهللا          

  .. اسمع من ابن أخیك 
  یا ابن أخي ماذا ترى ؟  : فقال لھ ورقة 

  ..  وما سمع من القرآن ..  خبر ما رأى صلى اهللا علیھ وسلمفأخبره رسول اهللا 
  .. ھذا الناموس الذي أنزل على موسى .. أبشر ثم أبشر .. سبوح .. سبوح : فقال ورقة 

  أي شابًا قویًا ألخرج معك وأنصرك ؟  .. حین یخرجك قومك .. فیھا جذعًا یا لیتني : ثم قال ورقة 
  ! أومخرجيَّ ھم ؟:  وقال صلى اهللا علیھ وسلمففزع 
وإن ی  دركني یوم  ك أن  صرك ن  صرًا .. إن  ھ ل  م ی  أت أح  د بمث  ل م  ا جئ  ت ب  ھ إال ع  ودي  ! نع  م : فق  ال 

  ..  أي أنصرك نصرًا عزیزًا أبدًا .. مؤزرًا 
وأنھ ا  .. وقد أیقنت خدیجة أن عھد النوم ق د ت ولى           ..  مع زوجھ خدیجة      علیھ وسلم  صلى اهللا ثم خرج   

وھ  ي الم  رأة الت  ي ن  شأت غنی  ة   .. وت  ؤذى ف  ي نف  سھا  .. وق  د تخ  رج م  ن بیتھ  ا   .. م  ع زوج س  یبتلى  
  .. وھاھي تستقبل البالء .. حسیبة مكرمة .. منعمة 

.. ونصرت نبیھا .. بل آمنت بربھا    ..  كال   ..أو خلطت الشك بالیقین     .. فھل تخاذلت عن نصرة الدین      
  .. ولم یزل ھذا حالھا حتى لقیت ربھا .. وجھدھا .. ورأیھا .. بمالھا 

ق د  .. ھ ذه خدیج ة   .. ی ا رس ول اهللا  :  أت اه جبری ل فق ال     صلى اهللا علی ھ وس لم     وقد روى مسلم أن النبي      
.. ومن ي .. أ علیھ ا ال سالم م ن ربھ ا    فإذا ھي أتت ك ف اقر  .. أتتك ومعھا إناء فیھ إدام أو طعام أو شراب       

  .. ال صخب فیھ وال نصب .. وبشرھا ببیت في الجنة من قصب
  

*   *   *   *   *   *  *  
  

  .. ونبذ عبادة األصنام .. أول من دخل في اإلسالم .. ھذا خبر خدیجة 
  .. وخلفت األبطال .. سبقت الرجال 

  .. القتداء بفعلھا ودعانا إلى ا.. حتى ضرب التاریخ األمثال ببذلھا 
  .. أو شبھة من فاجر .. لم تلتفت إلى توھین من كافر 

  .. وبنى بیتھا .. فكان جزاؤھا أن أعدَّ اهللا نزلھا 
  .. وزادت وتعبدت .. فاستبشرت وفرحت 



  ..  حتى لقیت ربھا وھو راض عنھا 
ْحِتَھ ا اَألْنَھ اُر َخاِل ِدیَن ِفیَھ ا َوَم َساِكَن َطیَِّب ًة ِف ي              َوَعَد الّل ُھ اْلُم ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن اِت َجنَّ اٍت َتْج ِري ِم ن تَ              {

   .. }َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِھ َأْكَبُر َذِلَك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  .. رضي اهللا عن أمنا .. فرضي اهللا عن أم المؤمنین خدیجة 
ال ن صب   .. لیكون لك في الجنة مثلھا بیت من قصب         .. ھال اقتدیت أنت بھا     .. بناتھا  فھال اقتدت بھا    
  .. فیھ وال وصب 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  .. سمیَة بنِت خیاط .. أما خبر أم عمار 

  ..  فھو عجب 
    ..أسلمت ھي وزوجھا وولدھا .. فلما جاء اهللا باإلسالم .. كانت أمة مملوكة ألبي جھل 

  .. ویربطھم في الشمس حتى یشرفوا على الھالك حرًا وعطشًا .. ویعذبھم .. فجعل أبو جھل یفتنھم 
وقد ت شققت م ن     .. ودماؤھم تسیل على أجسادھم     ..   یمر بھم وھم یعذبون       صلى اهللا علیھ وسلم   فكان  

  .. وحر الشمس یصھرھم من فوقھم .. وتقرحت من السیاط جلودھم .. العطش شفاھھم 
  .. فإن موعدكم الجنة .. صبرًا آل یاسر .. صبرًا آل یاسر : ویقول .. لحالھم ؛ 61541&#ألم فیت

  .. فرحًا بھذه البشرى .. وتطیر قلوبھم .. فترقص أفئدتھم .. فتالمس ھذه الكلمات أسماعھم 
   ..  فیسومھم عذابًا.. فیزداد غیظھ علیھم .. أبي جھل یأتیھم .. إذا بفرعون ھذه األمة .. وفجأة 
ث م  .. عن دھا ین دفع الخبی ث إل ى س میة           .. فال یزدادون إال ثباتًا وص برًا       .. سبوا محمدًا وربھ    : ویقول  

.. فت صیح وت ستغیث     .. ویتن اثر لحمھ ا     .. فتتفج ر دماؤھ ا     .. ویطع ن بھ ا ف ي فرجھ ا         .. یستل حربت ھ    
  ..  مربوطان یلتفتان إلیھا .. وزوجھا وولدھا على جانبیھا 

حت ى  .. فل م ی زل یقط ع ج سدھا المتھال ك بحربت ھ           .. وھ ي تحت ضر وتكب ر       .. ب ویكفر   وأبو جھل یس  
   .. رضي اهللا عنھاوماتت .. تقطعت أشالًء 

  .. فللھ درھا ما أحسن مشھد موتھا .. ماتت .. نعم 
  .. وثبتت على دینھا .. وقد أرضت ربھا .. ماتت 
  .. وال إغراء فساد .. ولم تعبأ بجلد جالد .. ماتت 

  ..  ٍه لفتیات الیوم فآ
  .. ولم تخوف بعذاب .. وھي لم ُتجلد بسیاط .. فتنحرف عن الصراط .. تضل إحداھن بأقل من ذلك 

وعرض  ھا .. وب  صرھا ب  األفالم والم  سرحیات .. وتھت  ك س  معھا ب  سماع األغنی  ات  .. وم  ع ك  ل ذل  ك 
  .. وحجابھا بتالعب أصحاب الشھوات .. بالغزل والمكالمات 

  
*   *   *  **   *   *     

  
  .. تصبر على البالء .. كانت النساء .. نعم 

  .. وفراق الزوج واألوالد .. والكي بالحدید .. كن یصبرن على العذاب الشدید 
  ..  وتعظیمًا لرب العالمین .. یصبرن على ذلك كلھ حبًا للدین 



 ول و ك ان ثم ُن ذل ك         ..وال ت دنس ش رفھا    .. وال تھت ك حجابھ ا    .. ال تتنازل إحداھن عن شيء من دینھ ا       
  ..  حیاتھا

  ..  كیف تخدم اإلسالم .. تعیش إحداھن لقضیة واحدة .. نساء خالدات 
  .. بل وروحھا .. ووقتھا .. تبذل للدین مالھا 
  .. وحققن الیقین .. حملن ھم الدین 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  .. أم شریك غزیة األنصاریة 

  .. وضعف المؤمنین .. فلما رأت تمكن الكافرین .. ي مكة البلد األمین أسلمت مع أول من أسلم ف
  .. وارتفع شأن ربھا عندھا .. فقوي إیمانھا .. حملت ھم الدعوة إلى الدین 

  .. وتحذرھن من عبادة أألصنام .. ثم جعلت تدخل على نساء قریش سرًا فتدعوھن إلى اإلسالم 
  .. ولم تكن قرشیة یمنعھا قومھا .. ھم علیھا فاشتد غضب.. حتى ظھر أمرھا لكفار مكة 

  .. لكنا نخرجك من مكة إلى قومك .. لوال أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وفعلنا : فأخذھا الكفار وقالوا 
  .. تعذیبًا لھا .. وال كساًء .. ولم یجعلوھا تحتھا رحًال .. ثم حملوھا على بعیر .. فتلتلوھا 

  .. حتى كادت أن تھلك ظمئًا وجوعًا ..  ال یطعمونھا وال یسقونھا ..ثم ساروا بھا ثالثة أیام 
واس تظلوا ھ م    .. ث م ألقوھ ا تح ت ح ر ال شمس           .. إذا نزلوا منزًال أوثقوھ ا      .. وكانوا من حقدھم علیھا     

  ..  تحت الشجر 
  .. وأثقوھا في الشمس .. وأنزلوھا من على البعیر .. نزلوا منزًال .. فبینما ھم في طریقھم 

  ..  ستسقتھم فلم یسقوھا فا
  .. فتناولتھ بیدھا فإذا ھو دلو من ماء .. إذ بشيء بارد على صدرھا .. فبینما ھي تتلمظ عطشًا 

ث م ع اد فتناولت ھ ث م        .. ثم عاد فتناولتھ فشربت من ھ ث م رف ع           .. ثم نزع منھا فرفع     .. فشربت منھ قلیًال    
  ..  رفع مرارًا 

  ..  لى جسدھا وثیابھا ثم أفاضت منھ ع.. فشربت حتى رویت 
  .. فإذا ھم بأثر الماء على جسدھا وثیابھا .. أقبلوا إلیھا .. وأرادوا االرتحال .. فلما استیقظ الكفار 

  ..  كیف وصلت إلى الماء وھي مقیدة .. فعجبوا .. ورأوھا في ھیئة حسنة 
  فأخذت سقائنا فشربت منھ ؟  .. حللت قیودك : فقالوا لھا 

  .. ولكنھ نزل علي دلو من السماء فشربت حتى رویت  .. ال واهللا: قلت 
  ..  لئن كانت صادقة لدینھا خیر من دیننا : فنظر بعضھم إلى بعض وقالوا 

وأطلقوھا م ن عقالھ ا     .. كلھم  .. فأسلموا عند ذلك    .. فوجدوھا كما تركوھا    .. فتفقدوا قربھم وأسقیتھم    
  .. وأحسنوا إلیھا 

.. رج ال ون ساء     .. وتأتي أم شریك یوم القیامة وف ي ص حیفتھا          .. باتھا  أسلموا كلھم بسبب صبرھا وث    
  .. أسلموا على یدھا 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  .. نعم عرف التاریخ أم شریك 

  .. أم أنس بن مالك .. الغمیصاء .. وعرف أیضًا 



ن ة ف سمعت خ شفة ب ین ی دي          دخلت الج :  فیما رواه البخاري     صلى اهللا علیھ وسلم   التي قال فیھا النبي     
  .. فإذا ھي الغمیصاء بنت ملحان 

  
  .. امرأة من أعجب النساء 

  ..  تزوجت مالك بن النضر .. عاشت في بدایة حیاتھا كغیرھا من الفتیات في الجاھلیة 
م  ع ال  سابقین إل   ى   .. وأس  لمت أم س   لیم  .. اس  تجابت وف  ود م   ن األن  صار    .. فلم  ا ج  اء اهللا باإلس   الم  

  .. اإلسالم 
  .. وعرضت اإلسالم على زوجھا فأبى وغضب علیھا 

  .. فأبت وتمنعت .. وأرادھا على الخروج معھ من المدینة إلى الشام 
  .. وھلك ھناك .. فخرج 

  .. وكانت امرأة عاقلة جمیلة فتسابق إلیھا الرجال 
  :  فخطبھا أبو طلحة قبل أن یسلم فقالت 

ف إن ت سلم ف ذاك    .. وأن ا ام رأة م سلمة    .. ن ك رج ل ك افر    ولك.. وم ا مثل ك ی رد    .. أما إني فیك لراغب ة     
  ..  ال أسأل غیره .. مھري 

  .. إني على دین : قال 
أل ست تعل م أن إلھ ك ال ذي تعب ده خ شبة نبت ت م ن األرض نجرھ ا حب شي بن ي                   .. یا أبا طلحة    : قالت  

  فالن ؟  
ب شي بن ي ف الن ؟ ی ا أب ا      أفال تستحي أن تعب د خ شبة م ن نب ات األرض نجرھ ا ح     : قالت .. بلى  : قال  

  .. طلحة 
  ..  إن أنت أسلمت ال أرید من الصداق غیره 

و أن محم  دا .. أش  ھد أن ال إل  ھ إال اهللا: فق  ال .. ف  ذھب ث  م ج  اء إلیھ  ا  .. حت  ى أنظ  ر ف  ي أم  ري  : ق  ال
  ..  رسول اهللا

  .. فتزوجھا .. یا أنس زوج أبا طلحة : وقالت .. فاستبشرت 
  .. اإلسالم : من مھر أم سلیم فما كان ھناك مھر قط أكرم 

  .. انظري كیف أرخصت نفسھا في سبیل دینھا 
  .. وأسقطت من أجل اإلسالم حقھا 

وتھ دي الن اس   .. وتعلي قدره .. كیف ترفع شأنھ   .. فتاة تعیش ألجل قضیة واحدة ھي اإلسالم        .. نعم  
  ..  إلیھ 
بلھ األن  صار والمھ  اجرون ف  رحین   اس  تق..  المدین  ة ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم  حینم  ا ق  دم النب  ي   .. ب  ل 

  .. مستبشرین 
ص لى اهللا علی ھ   فأقبل ت األف واج عل ى بیت ھ لزیارت ھ      ..  في بیت أبي أی وب  صلى اهللا علیھ وسلم ونزل  

   ..  وسلم
 صلى اهللا علیھ وسلم   وأرادت أن تقدم لرسول اهللا      .. فخرجت أم سلیم األنصاریة من بین ھذه الجموع       

  ..   من فلذة كبدھا فلم تجد أحب إلیھا.. شیئًا 
  :  فقالت  .. صلى اهللا علیھ وسلمثم وقفت بین یدي النبي .. فأقبلت بولدھا أنس 

  .. ثم مضت .. یا رسول اهللا ھذا أنس یكون معك دائمًا یخدمك 
  ..   یخدمھ صباحًا ومساء صلى اهللا علیھ وسلموبقي أنس عند رسول اهللا 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  



م ن  .. وإنم ا العج ب حالھ ا ف ي بیتھ ا           ..  أم سلیم تتصنع البذل أم ام الن اس وتن ساه ف ي نف سھا                ولم تكن 
  .. ورضا بقسمة ربھا .. عنایة بزوجھا 

وك ان أب و طلح ة یحب ھ حب ًا      ..ھو أبو عمیر .. ورزقت منھ بغالم صبیح    .. تزوجت أم سلیم أبا طلحة      
  ..  عظیمًا 
.. اس مھ النغی ر     .. م ر بال صغیر فی رى مع ھ طی رًا یلع ب ب ھ               وی..  یحب ھ    صلى اهللا علیھ وس لم    بل كان   

  یا أبا عمیر ما فعل النغیر ؟ : فكان یمازحھ ویقول
  .. حتى اشتد المرض بالغالم یومًا .. فحزن أبو طلحة علیھ حزنًا شدیدًا .. فمرض الغالم 

  .. وتأخر عنده  .. صلى اهللا علیھ وسلموخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول اهللا 
  ..  وأمھ عنده .. فازداد مرض الغالم ومات 

  ..  ال تحدثوا أبا طلحة بابنھ حتى أكون أنا أحدثھ : فھدأتھم وقالت .. بكى بعض أھل البیت 
  ..  وأعدت لزوجھا طعامھ .. فوضعت الغالم في ناحیة من البیت وغطتھ 

  كیف الغالم ؟  : سألھا .. فلما عاد أبو طلحة إلى بیتھ 
  ..  وأرجو أن یكون قد استراح .. نفسھ ھدأت : قالت 

  .. ھو ساكن فال تحركھ : فأبت علیھ وقالت .. فتوجھ إلیھ لیراه 
  ..  ثم أصاب منھا ما یصیبھ الرجل من امرأتھ .. ثم قربت لھ عشاءه فأكل وشرب 

بی ت  ی ا أب ا طلح ة أرأی ت ل و أن قوم ًا أع اروا ع اریتھم أھ ل            : قال ت   .. فلما رأت أنھ قد شبع واس تقر        
  ..  ال : فطلبوا عاریتھم ألھم أن یمنعوھم ؟ قال 

  !  وما لھم ؟: أال تعجب من جیراننا ؟ قال : قالت 
فلم  ا ج  اء أھلھ  ا  .. وط  ال بقاؤھ  ا عن  دھم حت  ى رأوا أن ق  د ملكوھ  ا    .. أع  ارھم ق  وم عاری  ة  : قال  ت 

  ..  جزعوا أن یعطوھم إیاھا .. یطلبونھا 
  ..  بئس ما صنعوا : فقال 

  .. فاحتسب ولدك عند اهللا .. وقد قبضھ إلیھ .. كانت عاریة من اهللا .. ھذا ابنك : فقالت 
  ..  فقام وجھز ولده .. ما تغلبیني على الصبر اللیلة .. واهللا : ثم قال .. ففزع 

  ..  فدعا لھما بالبركة ..  فأخبره صلى اهللا علیھ وسلمفلما أصبح غدا على رسول اهللا 
  .. رأیت لھم بعد ذلك في المسجد سبعة أوالد كلھم قد قرأ القرآن فلقد : قال راوي الحدیث 

  .. والدعاء بالویل والثبور .. وضرب الخدود.. عن شق الجیوب.. فانظري كیف ارتفعت بدینھا 
  ..  وتھیئ لھ نفسھا .. وتقوم بخدمة زوجھا .. بین یدیھا .. ھل رأیتم امرأة توفى ابنھا 

  ..  أو ألین من طریقتھا .. بل ھل رأیت ألطف من لطفھا 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

عل ى أھ ل    .. وتع م برك ة فعلھ ا       .. لینتشر خیرھا   .. والصدق والیقین   .. إن امرأة بھذا اإلیمان والدین      
  .. بیتھا 

  ..  ویتأثر زوجھا بصالحھا .. وتستقیم بناتھا .. فیصلح أوالدھا 
  .. اجھ منھا فال عجب أن یرتفع شأن أبي طلحة بعد زو

حتى إذا كانت خرج أب و طلح ة م ع          .. وطاعة رب العباد    .. كانت أم سلیم تحثھ على الدعوة والجھاد        
  .. وتفرقوا .. وقّتلوا .. فاضطرب المسلمون ..فاشتد علیھم البالء .. المجاھدین 

  ..   یریدون قتلھ صلى اهللا علیھ وسلموأقبل المشركون على رسول اهللا 
  .. وجوعى .. وھم جرحى .. ابھ األخیار فأقبل علیھ أصح



  ..  ولحومھم تتناثر من أجسادھم .. دماؤھم تسیل على دروعھم 
وض ربات  .. فأحاطوه بأجسادھم یصدون عنھ الرم اح        .. صلى اهللا علیھ وسلم   أقبلوا على رسول اهللا     

  .. تقع في أجسادھم دونھ .. السیوف 
وھ و  .. نح ري دون نح رك   .. هللا ال ی صیبك س ھم   ی ا رس ول ا   : وكان أبو طلحة یرف ع ص دره ویق ول          

  ..  ویحامي صلى اهللا علیھ وسلمیقاتل عن رسول اهللا 
والثال  ث یطعن  ھ .. وذل  ك ی  ضربھ ب  سیف  .. ھ  ذا یرمی  ھ ب  سھم  .. والكف  ار ی  ضربونھ م  ن ك  ل جان  ب   

  ..  فلم یلبث أن ُصرع ووقع من كثرة الضرب علیھ .. بخنجر 
دونك م   : ( ص لى اهللا علی ھ وس لم   فقال النبي   ..  فإذا أبو طلحة صریعًا      ..فأقبل أبو عبیدة یشتد مسرعًا      

  .. فإذا بجسده بضع عشرة ضربة وطعنة .. فحملوه ) .. أخاكم فقد أوجب 
ل صوت أب ي    :  یق ول    ص لى اهللا علی ھ وس لم      وك ان   .. یرفع رایة ال دین     .. كان أبو طلحة بعدھا     ..  نعم  

  .. فما بالك بقوتھ وقتالھ ؟ .. تھ في الجیش ھذا صو..!! طلحة في الجیش خیٌر من فئة 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  فھل تنشطین لتقدمي مثلما قدمت ؟  
.. وب  ایع الن  ساء كم  ا ب  ایع الرج  ال ..  الن  ساء كم  ا دع  ا الرج  ال ص  لى اهللا علی  ھ وس  لمفق  د دع  ا النب  ي 

  .. وحدث النساء كما حدث الرجال 
  ..  الجزاء والعقاب والنساء والرجال متساویان في

من عمل ص الحًا م ن ذك ر أو أنث ى وھ و م ؤمن فلنحیین ھ حی اة طیب ة ولنج زینھم أج رھم                  ( قال تعالى   
  ) .. بأحسن ما كانوا یعملون 

ص لى اهللا علی ھ   ق ال  .. فلك ل م ن ال زوجین ح ق عل ى اآلخ ر       .. وھما متساویان في الحقوق اإلنسانیة      
  ) .. ولنسائكم علیكم حقًا أال إن لكم على نسائكم حقًا  : ( وسلم

 إن أك   رمكم عن   د اهللا {.. والمی   زان الوحی   د عن   د اهللا للمفاض   لة ب   ین الرج   ل والم   رأة ھ   و التق   وى   
   .. }أتقاكم 

  .. فإذا خانت ھانت .. فھي ثمینة مادامت أمینة .. وكلما احترمت المرأة نفسھا احترمھا من حولھا 
فم نھم  .. واضطرب أمر الكف ار فیھ ا       .. لما فتح مكة    ..  صلى اهللا علیھ وسلم   وانظري إلى رسول اهللا     

  .. ومنھم من اختبأ .. ومنھم أسلم .. من قاتل 
  ..  ثم فرا من بین یدیھ رضي اهللا عنھ فكان من بین المقاتلین رجالن قاتال علیًا 

  ..  فأمنتھما  .. رضي اهللا عنھوالتجئا إلى بیت أم ھانئ أخت علي 
ث م  .. فأغلقت أم ھانئ علیھم ا ب اب البی ت         .. واهللا ألقتلنھما   : وقال  ..  البیت   فدخل.. فأقبل علي علیھا    

ما ج اء ب ك   .. مرحبًا یا أم ھانئ  : فلما رآھا قال     .. صلى اهللا علیھ وسلم   ذھبت سریعًا إلى رسول اهللا      
.. ق د أجرن ا م ن أج رت      : ص لى اهللا علی ھ وس لم   فقال  .. زعم علي أنھ یقتل رجلین أمنتھما       : ؟ فقالت   

  .. فال یقتلھما .. أمنا من أمنت و
  

وال یؤخ   ذ م   ن مالھ   ا إال  .. ف   ال ت   زوج إال بإذنھ   ا  .. وجع   ل اهللا للم   رأة حقھ   ا ف   ي تقری   ر حیاتھ   ا    
أبوھا .. وإن احتاجت ُألزم ولیھا بسد حاجتھا       .. وإن اتھمت في عرضھا عوقب متھمھا       .. باختیارھا  

  .. وأخوھا مأمور بصلتھا .. وولدھا مأمور ببرھا .. مأمور باإلحسان إلیھا 
  .. بل طالما قدم الدین المرأة على الرجل 



ووصینا اإلنسان بوالدیھ حملتھ أمھ وھنًا على وھ ن وف صالھ ف ي ع امین أن اش كر ل ي       : ( قال تعالى  
  ) .. ولوالدیك 

ص لى اهللا علی ھ     من أح ق الن اس بح سن ص حابتي ؟ ق ال             ! یا رسول اهللا    : وفي الصحیحین قال رجل     
  ) .. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك  : موسل

: ف سألھ  ..یحم ل عج وزًا عل ى ظھ ره     ..  رجًال یطوف حول الكعبة   رضي اهللا عنھما  ورأى ابن عمر    
أتران ي ی ا اب ن      .. وأنا أحملھا على ظھري منذ عشرین س نة         .. ھذه أمي مقعدة    : من ھذه فقال الرجل     

  .. ال زفرة من زفراتھا و.. ال .. ال : فقال ابن عمر .. عمر وفیتھا حقھا 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  .. واالحترام والتقدیم .. فمع ھذا التبجیل والتكریم 
  .. كیف تتقاعس فتیات الیوم عن نصرة الدین 

  .. أو عالقات سافرة .. بصور فاجرة .. بل كیف ترى المنكرات ظاھرة 
  .. لعذاب مؤذنة بقرب نزول ا.. ومحرمات في اللباس والحجاب 
  .. وأخواتھا وزمیالتھا .. ترى ھذه المنكرات بین قریباتھا 

  .. من رأى منكم منكرًا فلیغیره  : صلى اهللا علیھ وسلموقد قال .. ثم ال تنشط لإلنكار 
  فھل غیرت ما استطعت من منكرات ؟ 

لحبیب   ة وا.. إذا تعلق   ت ب   ك ال   صدیقة والزمیل   ة .. كی   ف یك   ون حال   ك ی   وم القیام   ة .. لی   ت ش   عري 
  .. والخلیلة 

  .. ومقارفة المحرمات .. لم رأیتینا على المنكرات .. وبكین وانتحبن 
  .. أو تعظي وتذكري .. ولم تنھي أو تنصحي 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  وانظري إلى تضحیة الكافرات لدینھن 

  :  یقول أحد الدعاة 
   .. كنت في رحلة دعویة إلى الالجئین في أفریقیا

  ..  كان الطریق وعرًا موحشًا أصابنا فیھ شدة وتعب
إال ویح ذرنا م ن ُقطَّ اع       .. وال نصل إل ى قری ة ف ي الطری ق           .. وال نرى أمامنا إال أمواجًا من الرمال        

  .. الطرق 
  .. ثم یسَّر اهللا الوصول إلى الالجئین لیًال 

  ..  وأعدَّوا خیمة فیھا فراش بال .. فرحوا بمقدمي 
أت دري م ا ال ذي خط ر ف ي          . ثم رحت أتأم ل رحلت ي ھ ذه       .. نفسي على الفراش من شدة التعب     ألقیت ب 
  ! نفسي؟

فمن ذا الذي سبقني إلى ھ ذا       ! بل أحسست بالعجب واالستعالء   .. شعرت بشيء من االعتزاز والفخر    
  !  المكان؟

  !  ومن ذا الذي یصنع ما صنعت؟
  !  ومن ذا الذي یستطیع أن یتحمل ھذه المتاعب؟

   زال الشیطان ینفخ في قلبي حتى كدت أتیھ كبرًا وغرورًا  وما



.. حت ى وص لنا إل ى بئ ر یبع د ع ن من ازل الالجئ ین         .. خرجنا في الصباح نتج ول ف ي أنح اء المنطق ة      
ولفت انتباھي امرأة بی ضاء م ن ب ین         .. فرأیت مجموعة من النساء یحملن على رؤوسھن قدور الماء        

  ..   واحدة من نساء الالجئین مصابة بالبرص- الرأي  بادي-كنت أظنھا .. ھؤالء النسوة
  .. فسألت صاحبي عنھا 

  .. في الثالثین من عمرھا .. نرویجیة .. ھذه منصرة : قال لي مرافقي
  ..  وترافقنا في أعمالنا.. وتأكل طعامنا.. تلبس لباسنا.. تقیم ھنا منذ ستة أشھر 

  ..  ووأحیانًا الرقص .. علمھن القراءة والكتابةوت.. تتحدث معھن .. وھي تجمع الفتیات كل لیلة 
  ! و مریض خففت من ألمھ! وكم من یتیم مسحت على رأسھ

  !  ما الذي دعاھا إلى ھذه القفار النائیة وھي على ضاللھا؟.. فتأملي في حال ھذه المرأة
  !  وما الذي دفعھا لتترك حضارة أوروبا ومروجھا الخضراء؟

  !  البقاء مع ھؤالء العجزة المحاویج وھي في قمة شبابھا؟وما الذي قوَّى عزمھا على
  ..  أفال تتـصـاغرین نفسك 

  ..  وھي على الباطل .. تصبر وتكابد .. ھذه منصِّرة ضاّلة 
  ..  تأتي المنصرة الشابة من أمریكا وبریطانیا وفرنسا .. بل في أدغال أفریقیا 

.. وتأك  ل م  ن أردئ الطع  ام كم  ا ی  أكلون   .. أو بی  ت م  ن ط  ین  .. ت  أتي لتع  یش ف  ي ك  وخ م  ن خ  شب   
  ..  وتطبب النساء .. ترعى األطفال .. وتشرب من النھر كما یشربون 

.. وض عف ج سدھا   .. وخ شن جل دھا   .. فإذا ھي قد شحب لونھ ا  .. فإذا رأیتیھا بعد عودتھا إلى بلدھا   
  .. لكنھا تنسى كل ھذه المصاعب لخدمة دینھا 

  ..  لیعبد غیر اهللا .. لنصرانیات الكافرات ھذا ما تبذلھ تلك ا.. عجبًا 
  ) .. إن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفإنَُّھْم َیْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن وَتْرُجوَن ِمَن اللَِّھ َما ال َیْرُجوَن ( 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

  .. ماذا قدمت لإلسالم : أفال تساءلت یومًا .. وأنت 
  .. كم تنفقین لھدایة الفتیات إلى ربك .. یدك كم فتاة تابت على 

  .. وال إنكار المنكرات .. تقول بعض الصالحات ال أجرؤ على الدعوة 
ول م  .. أن تغني أمام عشرة آالف یلتھمونھ ا ب أعینھم قب ل آذانھ م     .. كیف تجرؤ مغنیة فاجرة   !! عجبًا  

  .. تقل إني خائفة أخجل 
  .. وال تفزع وتوجل .. دھا أمام اآلالف أن تعرض جس.. كیف تجرؤ راقصة داعرة 

  .. خذلك الشیطان .. وأنت إذا أردنا منك مناصحة أو دعوة 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  
  

.. وأش رطة الغن اء     .. فتتبادل معھ ن مج الت الفح شاء        .. تزین لغیرھا المنكرات    .. بل بعض الفتیات    
  ..  أو تدعوھن إلى مجالس منكر وبالء 

  .. والدخول في حزب الشیطان ..  التعاون على اإلثم والعدوان وھذا من
  .. ولتنقلبن ھذه المحبة إلى عداوة وبغضاء 

.. ھ ذا ح الھن ف ي عرص ات القیام ة      ) .. األخالء یومئذ بع ضھم ل بعض ع دو إال المتق ین           : ( قال اهللا   
  .. یلبسن لباس الخزي والندامة 



 ُث مَّ َی ْوَم اْلِقَیاَم ِة َیْكُف ُر َبْع ُضُكم ِب َبْعٍض َوَیْلَع ُن               {: م ن الع صاة     فكما قال اهللا عن فری ق       .. أما في النار    
تق ول ل صاحبتھا    .. نعم یلعن بع ضھن بع ضًا        .. }َبْعُضُكم َبْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَّاِصِریَن         

لعن  ك اهللا أن  ت الت  ي :  القیام  ة تق  ول لھ  ا ی  وم.. وض  احكتھا وقبلتھ  ا .. الت  ي طالم  ا جال  ستھا ف  ي ال  دنیا 
  ..  أوقعتني في الغزل والفحشاء 

  فأنت التي أعطیتني أشرطة الغناء   .. بل لعنك اهللا أنت : فتصیح بھا األخرى 
  ..  أنت التي زینتي لَي التسكع والسفور .. بل لعنك اهللا : فتجیبھا 

  .. الفجور أنت التي دللتني على طرق .. بل لعنك اهللا أنت : فترد علیھا 
.. طالم   ا طفتم   ا ف   ي األس   واق .. والھم   سات واللم   سات .. كی   ف غاب   ت تل   ك ال   ضحكات .. عجب   ًا 

  .. والیوم یكفر بعضكن ببعض ویلعن بعضكن بعضَا .. وضاحكتما الرفاق 
  .. ألنھن ما اجتمعن یومًا على نصیحة أو خیر .. نعم 

  .. وال یبرد لھیبھا .. ال یخبو سعیرھا ولكن أین یجتمعن ؟ في نار .. فھن یوم القیامة یجتمعن 
  .. إال أن یشاء اهللا .. وال یخفف حرھا 

َفَمن َثُقَلْت َمَواِزیُنُھ َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُح وَن   * *  َفِإَذا ُنِفَخ الصُّوِر َفَلا َأنَساَب َبْیَنُھْم َیْوَمِئٍذ َوَلا َیَتَساءُلوَن           {
َتْلَفُح ُوُجوَھُھُم النَّاُر َوُھْم ِفیَھا  * ْوَلِئَك الَِّذیَن َخِسُروا َأنُفَسُھْم ِفي َجَھنََّم َخاِلُدوَن        وَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُھ َفأُ   * 

ًم ا  َق اُلوا َربََّن ا َغَلَب ْت َعَلْیَن ا ِش ْقَوُتَنا َوُكنَّ ا َقوْ            * َأَلْم َتُكْن آَیاِتي ُتْتَلى َعَلْیُكْم َفُكن ُتم ِبَھ ا ُتَك ذُِّبوَن            * َكاِلُحوَن  
   .. }َقاَل اْخَسُؤوا ِفیَھا َوَلا ُتَكلُِّموِن * َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَھا َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن * َضالِّیَن 

   .. }َ  أَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا َلا ُتْرَجُعوَن {:ثم قال اهللا 
  

 *   *   *   *   **   *   *    
  

  ..   انجرفت إحداھن مع األمواج .. وكم من الفتیات المؤمنات 
ب ل ی صممھ الفج رة      .. وترض ى أن تتتب ع م ا ی صنعھ المف سدون            .. فبدأت تتساھل بالحجاب والعب اءة      

  ..  من العباءات التي تظھر الزینة بدل أن تسترھا .. والكافرون 
  ھا ما شاءوا ؟  كیف ترضین أن تكوني دمیة یلبسون!! عجبًا 

  ..  والرابعة واسعة الُكّمین .. والثالثة على الكتفین .. وتلك مخصرة .. فھذه عباءة مطرزة 
  ..  تحتاج إلى سترھا بعباءة .. أصبحت أكثر العباءات 

فم ا الحاج ة   .. ف إذا ك ان الحج اب ف ي نف سھ زین ة       .. إنما ش رع ل ستر الزین ة ع ن الرج ال       .. فالحجاب
  .. إلیھ 

رج ال معھ م    .. ص نفان م ن أھ ل الن ار ل م أرھم ا             : (  فیم ا رواه م سلم       ص لى اهللا علی ھ وس لم      ل  وقد قا 
ونساء كاسیات عاریات مائالت ممیالت رؤوسھن كأس نة  .. سیاط كأذناب البقر یضربون بھا الناس    

  ).  البخت المائلة ال یدخلن الجنة وال یجدن ریحھا وإن ریحھا لیوجد من مسیرة كذا وكذا 
  فمن ھي الفتاة التي ال ترید الجنة وال رائحتھا ؟  

  أنك بتبرجك وسفورك تصبحین وسیلة من وسائل الشیطان ؟  .. أما تعلمین 
  ھل ترضین أن تكوني سببًا في وقوع مسلم في الحرام ؟  

أتعلم  ین أن علی  ك .. ث  م رأت  ك فت  اة فاش  ترت مثلھ  ا فلب  ستھا .. أت  درین أن  ك إذا لب  ست عب  اءة متبرج  ة 
  .. زرھا ووزر من قلدھا ھي أیضًا إلى یوم القیامة و

  ..  أیسرك أن تكوني قدوة في الشر 
  

*   *   *   *   *   *   *   *  



.. ھذه أجم ل    : لماذا تلبسین ھذه العباءة ؟ لقالت لك        .. ولو سألت امرأة تزینت بعباءة من ھذه األنواع       
  ..  أو زوج عفیف .. لخاطب شریف ! ن ؟نعم تتجملین لم!! تتجملین لمن ؟: فاسألیھا عند ذلك 

وال .. مم ن ال یھمھ م ش رفھا       .. ممن ال یلتفتون لمراقبة اهللا لھم       .. إنھا تتزین لینظر إلیھا سفلة الناس       
ركلھ ا  .. ث م إذا ق ضى حاجت ھ منھ ا     .. ول ذة عین ھ   .. یسعى أح دھم ل شھوة فرج ھ        .. عفتھا أو كرامتھا    

  .. وبحث عن فریسة أخرى .. بقدمھ 
  

*   *   *   *   *   *  *  
  

 َوْلَی  ْضِرْبَن ِبُخُم  ِرِھنَّ َعَل  ى {: نع  م لم  اذا ق  ال اهللا .. لم  اذا أم  رك اهللا بالحج  اب .. ھ  ال تفك  رت یوم  ًا 
  .. وجھك وشعرك وسائر جسدك .. لماذا أمرك اهللا بستر زینتك  .. }ُجُیوِبِھنَّ َوَلا ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ 

فھو الغني عن عب اده ال ذي ال        .. كال  .. أو ثأر وانتقام    ..  ھل بینھ وبینك خصام    ..لماذا أمرك اهللا بھذا     
  ..  یظلم مثقال ذرة 

  .. وحكمھ الذي یعدل .. وقولھ الذي ال یبدل .. وشریعتھ الماضیة .. ولكنھا سنة اهللا الباقیة 
  ..   بطاعتھ وال یمكن أن تستقیم الدنیا إال.. وعلى المرأة بأحكام .. قضى على الرجل بأحكام 

  ..  والمرأة الصالحة تسلم لربھا في أمره 
  : فقالت .. التي جاءت إلى عائشة یومًا فسألتھا .. من خبر تلك المرأة .. وتأملي فیما رواه مسلم 

  تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟ .. ما بال الحائض إذا طھرت من حیضھا 
  ؟ أي من الخوارج على الدین ؟ أحروریة أنت : وقالت .. فعجبت عائشة من سؤالھا 

  .. ولكني أسأل .. لست بحروریة : قالت 
فن ؤمر بق ضاء ال صوم      .. ص لى اهللا علی ھ وس لم      كان یصیبنا ذلك على عھد رسول اهللا        : فقالت عائشة   

  .. وال نؤمر بقضاء الصالة 
ُع وا ِإَل ى اللَّ ِھ َوَرُس وِلِھ ِل َیْحُكَم َبْی َنُھْم َأن              ِإنََّما َك اَن َق ْوَل اْلُم ْؤِمِنیَن ِإَذا دُ         {.. تسلیم تام ألوامر اهللا     ..نعم  

َوَمن ُیِط ِع اللَّ َھ َوَرُس وَلُھ َوَیْخ َش اللَّ َھ َوَیتَّْق ِھ َفُأْوَلِئ َك ُھ ُم                 * َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن       
   .. }اْلَفاِئُزوَن 

  .. هللا في أمره الفائزون ھم الذین یسلمون .. نعم 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  .. وھتك حجابك .. لنزع عباءتك .. فھم یسعون جاھدین .. أما غیرھم 
وتل ك  .. فھذه مجل ة س افرة   .. ویبذلون من أوقاتھم .. ینفقون من أموالھم    .. یستمیتون لتحقیق غایاتھم    

  .. وھذا برنامج یشكك في الحجاب .. مقالة فاجرة 
  .. شیعون الفاحشة في الذین آمنوا ی

والتل ذذ بج سدك    .. واألن س برق صك ف ي م سارحھم         .. یریدون التمتع بالنظر إلى زینتك في أسواقھم        
  ..  فھم في الحقیقة یطالبون بحقوقھم ال بحقوقك ..  وبخدمتك لھم في طائراتھم .. على فرشھم 

.. وحقَّ قی ادة ال سیارة      ..  التبرِج ونزِع الحجاب     إال حقَّ .. لم یعرفوا من حقوق المرأة      ..!! عجبًا لھم   
إل ى  .. وحقَّ الخروج ف ي وس ائل اإلع الم         .. وحقَّ العمل ومخالطِة الرجال     .. وحقَّ السفر بال محرم     

  .. آخر تلك الحماقات التي یسمونھا حقوقًا 
ن األبن  اء بحق  وق أو یط  البو.. ل  م ن  سمعھم یوم  ًا یط  البون بحق  وق األرام  ل والمعوق  ات   ..!! تب  ًا لھ  م 
  ..  األمھات 



فھم أحفاد عبد اهللا .. وھذا حال المنافقین .. ویظھرون أنھم یریدون رقي المجتمع   .. یطالبون بالفساد   
   .. Jرأس المنافقین في عھد رسول اهللا .. بن أبي بن سلول 

وزع م أن ھ   .. الناس وأشاع المقالة ورددھا بین ..  بالزنا رضي اهللا عنھا ألم تري أنھ اتھم أمنا عائشة       
أال ت رین أن ھ ك ان ی شتري         .. وموق د نارھ ا     .. وھو في الحقیقة أس تاذ الرذیل ة        .. یرید إشاعة الفضیلة    

حت ى ف ضحھ اهللا ف ي الق رآن         .. لیجم ع الم ال م ن ذل ك         .. اإلماء الجمیالت ثم یأمرھن بالبغ اء والزن ا         
  ) .. َغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَلا ُتْكِرُھوا َفَتَیاِتُكْم َعَلى اْلِب: (بقولھ تعالى 

والبنط  ال أس  ھل  .. والث  وب الطوی  ل یثق  ل علی  ك   .. العب  اءة عل  ى ال  رأس ت  ضایقك   .. فھ  م ی  رددون  
  .. وتغطیة الوجھ تكتم أنفاسك .. لمشیك 

  .. وتشمیر الثیاب .. لحجاب فظنوا أن الطریق إلیھا نزع ا.. قوم أعجبوا بحضارة الكفار 
فالمرأة تشتغل حمالة   .. وإن جولة واحدة في إحدى مدن الغرب أو الشرق تكفي إلدراك ھذه الحقیقة              

  .. ومنظفة حمام في الشركة .. وعاملة نظافة في الطریق .. حقائب في المطار 
ك ف  اجر یعب  ث  وذا.. فھ  ذا س  كیر یعرب  د بھ  ا    .. اش  تغلت ف  ي م  رقص أو ب  ار    .. وإن كان  ت جمیل  ة  

  .. فإذا قضوا حاجتھم منھا صفعوا وجھھا .. والثالث یتخذھا سلعة یتكسب منھا .. بجسدھا 
  .. بل بالمقابر .. وإذا كبرت ألقیت في دار العجزة التي ھي أشبھ بالسجون 

  .. أھذه ھي الحریة التي یعنونھا .. عجبًا 
  ..  في كشمیر وأخرى.. واهللا إلن كنا نتألم لمصاب مسلمة في الفلبین 

  .. فإن المرأة ھناك ال تجد من یتألم لھا 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

  : یقول أحد األطباء 
  ..  كنت أدرس في بریطانیا 

  ..  وكانت جارتنا عجوزًا یزید عمرھا على السبعین عامًا 
  ..  س جلھا ویب.. ورق عظمھا .. قد احدودب ظھرھا .. كانت تستثیر شفقة كل من رآھا 

  ..  فھي وحیدة بین جدران أربعة .. ومع ذلك 
  .. تدخل وتخرج ولیس معھا من یساعدھا من ولد وال زوج 

  ..  وتغسل لباسھا .. تطبخ طعامھا 
  ..   و ال یقرع أحد باَبھا .. لیس فیھ أحد غیرھا .. منزلھا كأنھ مقبرة 

  .. دعتھا زوجتي لزیارتنا ذات یوم 
یبت اع طعامھ ا    .. یعمل م ن أجلھ ا      .. أن اإلسالم یجعل الرجل مسئوًال عن زوجتھ        فأخبرتھا زوجتي ب  

  ..  ولباسھا 
  ..  ویساعدھا إذا اشتكت .. یعالجھا إذا مرضت 

  ..  بل وحمایة عرضھا ونفسھا .. تجب علیھ نفقتھا ورعایتھا .. وھي تجلس في بیتھا 
  .. ذلة لھا وال.. وجب علیھم ھم أیضًا برھا .. فإذا رزقت بأوالد 

  .. ومن عقھا من أوالدھا نبذه الناس وقاطعوه حتى یُبّرھا 
  .. أن یرعاھا ویصونھا .. أو ولیھا .. فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبیھا أو أخیھا 

  ..  بكل دھشة وإعجاب .. تستمع إلى زوجتي .. كانت ھذه العجوز 
وال یزورھ ا أح د     .. ادھا الذین لم ترھم منذ سنوات       بل كانت تدافع عبراتھا وھي تتذكر أوالدھا وأحف       

  ..  بل ال تعرف أین ھم .. منھم 



  .. ألنھا ال قیمة لھا عندھم .. وقد تموت وتدفن أو تحرق وھم ال یعلمون 
  : ثم قالت .. فبقیت العجوز واجمة قلیًال  .. أنھت زوجتي حدیثھا 

   .. ملكة.. ملكة : إن المرأة في بالدكم .. في الحقیقة 
  .. أیتھا األخت الكریمة أنت عندنا ملكة .. نعم واهللا 

  .. فمن قتل دون عرضھ فھو شھید .. نعم ملكةٌ تسفك من أجلك الدماء 
  .. وتنفق األموال .. وترخص ألجلك األرواح 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  وألنك ملكة مصونة أمر الرجال حولك أن یحفظوك 

  ..  وھو إنما یرید نجاتھا .. فیأمرھا أو ینھاھا .. رجل على امرأتھ وقد یدقق ال
لیبیع ھ  .. وق د جی ئ إلی ھ بم سك وعنب ر م ن م صر                .. رضي اهللا عن ھ   وانظري إلى عمر بن الخطاب      

.. وددت أني وجدت امرأة جیدة ال وزن         : رضي اهللا عنھ  فقال  .. ویجعل ثمنھ في بیت مال المسلمین       
أنا أفعل ذلك یا أمی ر  : فقالت امرأتھ ..  وتجعل المال في بیت مال المسلمین     تكسر ھذا الطیب وتبیعھ   

  .. المؤمنین 
  ..  فافعلي : قال 

فكان ت إذا الت صق بی دھا ش يء م ن          .. وتكسر العنبر بی دھا وت زن لھ ن وتبی ع           .. فأخذت النساء تأتیھا    
  .. الطیب مسحتھ بخمارھا 

أش  تریت م  ن : فق  ال ..  ش  م فیھ  ا طیب  ًا ..فلم  ا دن  ا منھ  ا . .ناولت  ھ الم  ال .. فلم  ا أقب  ل عم  ر ف  ي اللی  ل  
  .. كان یبقى في أصابعي فأمسحھ بخماري : فمن أین ھذه الریح ؟ قالت : قال .. ال : ؟ قالت .الطیب 

ث م جب ذ خمارھ ا      .. وأنت تتطیبین من مال المسلمین      .. النساء یشترین بأموالھن    .. سبحان اهللا   : فقال  
وأخ  ذ یغ  سلھ .. ف  صب منھ  ا عل  ى الخم  ار  .. ام إل  ى قرب  ة معلق  ة ف  ي ال  سقف  وق  .. م  ن عل  ى رأس  ھا 
ثم جعل على التراب ماًء وأخذ یفرك   .. فكشف البساط   .. فإذا أثر الطیب باق فیھ      .. ویعصره ویشمھ   

  .. فغسلھ ثم ألقاه إلیھا .. حتى ذھبت الرائحة .. الخمار على الطین 
یا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم : ( واهللا یقول   .. لعذاب  وألیم ا .. خوفًا علیھا من دقیق الحساب      

ن  ارًا وقودھ  ا الن  اس والحج  ارة علیھ  ا مالئك  ة غ  الظ ش  داد ال یع  صون اهللا م  ا أم  رھم ویفعل  ون م  ا        
  ) .. یؤمرون 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
ویبن ي  .. ارجي فیعمل ویكت سب     فالرجل یقوم على القسم الخ    .. داخلي وخارجي   .. والمجتمع قسمان   

  ..  ویبیع ویشتري .. ویقود السیارة .. ویطعم الجائع .. ویعالج المریض .. البیت 
  ..  بل كل فیما یخصھ .. وال یصح الخلط بینھما .. وتقوم على حاجة البیت .. والمرأة تربي األوالد 

 .. ص لى اهللا علی ھ وس لم   ت ت النب ي   أن أسماء بنت یزید أ: أال تري إلى ما أخرجھ البیھقي في الشعب       
 أم ا  - نفسي ل ك الف داء   -واعلم .. إني وافدة النساء إلیك .. بأبي أنت وأمي : وھو بین أصحابھ فقالت   

إال وھي على مث ل     .. سمعت بمخرجي ھذا أو لم تسمع       .. إنھ ما من امرأة كائنة في شرق وال غرب          
  ..  رأیي 

وإن ا مع شر الن ساء      .. وبإالھ ك ال ذي أرس لك       .. فآمن ا ب ك     .. اء  إن اهللا بعثك بالحق إلى الرجال والن س       
  ..  وحامالت أوالدكم .. ومقضى شھواتكم .. قواعد بیوتكم .. محصورات مقصورات 



.. وش ھود الجن ائز     .. وعی ادة المرض ى     .. فضلتم علینا بالجمعة والجماعات     .. وإنكم معاشر الرجال    
  ..  في سبیل اهللا وأفضل من ذلك الجھاد.. والحج بعد الحج 

وربین ا  .. وغزلنا أثوابكم   .. حفظنا أموالكم   .. وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجًا أو معتمرًا أو مجاھدًا           
  .. أوالدكم 

  فما نشارككم في األجر یا رسول اهللا ؟ 
ھ ل س معتم  مقال ة ام رأة  ق ط      :  إل ى أص حابھ بوجھ ھ كل ھ ث م ق ال       صلى اهللا علی ھ وس لم    فالتفت النبي   

   من مسألتھا في أمر دینھا من ھذه ؟ أحسن
  .. ال : قالوا 

وأعلم  ي م  ن خلف  ك م  ن  .. ان  صرفي أیتھ  ا الم  رأة  :  إلیھ  ا ث  م ق  ال لھ  ا  ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم فالتف  ت 
  ..  تعدل ذلك كلھ .. واتباعھا موافقتھ .. وطلبھا مرضاتھ .. أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا .. النساء 

  ..      فرحًا واستبشارًا .. بر فأدبرت المرأة وھي تھلل وتك
  .. وأبناؤھم الرعیة .. وزوجھا ملك .. فھي فیھ ملكة .. المرأة مملكتھا بیتھا .. نعم كٌل في مجالھ 

  ..  عند الحاجة .. ولكن قد تخرق ھذه القاعدة 
..  خرجت مع جیش المسلمین إلى معرك ة أح د           رضي اهللا عنھا  أن أم عمارة    .. ففي طبقات ابن سعد     

  .. وفرت جموع من المسلمین .. لكنھا لما اشتد القتال .. سقي الماء وتداوي الجرحى ت
وم ا ثب ت إال رس ول       .. والكف ار ی صولون ویجول ون       .. فرأت الم سلمین یف رون      .. فنظرت أم عمارة    

ث م  .. ف سلت س یفًا   .. ول یس حول ھ إال ع شرة م ن أص حابھ       ..  یضارب بسیفھ    صلى اهللا علیھ وسلم   اهللا  
والن  اس یم  رون ب  ھ .. ت  ذب عن  ھ   .. ص  لى اهللا علی  ھ وس  لمت  شتد حت  ى وقف  ت ب  ین ی  دي النب  ي  أقبل  ت 

  ..  وھي لیس معھا ترس تدفع عن نفسھا ضرب السیوف .. منھزمین 
ف ألقى الرج ل   .. أل ق ترس ك إل ى م ن یقات ل       : ص لى اهللا علی ھ وس لم   فق ال ل ھ   .. فمر رجل مع ھ ت رس     

ووقف  ت عل  ى  .. ص لى اهللا علی  ھ وس  لم ب  ھ ع  ن رس  ول اهللا فأخذت  ھ أم عم  ارة فجعل  ت تت رس  .. ترس ھ  
.. فل م ی صنع س یفھ ش یئًا         .. فأقب ل رج ل عل ى ف رس ف ضربھا بال سیف فاتقت ھ بترس ھا                 .. قدمیھا تقاتل   

ص لى اهللا   فجعل النب ي    .. وھجمت علیھ   .. فوقع على ظھره    .. وولى الرجل فضربت عرقوب فرسھ      
  .. أقبل ولدھا فعاونھا علیھ حتى قتلتھ ف.. أمَّك أمك :  یصیح بابنھا علیھ وسلم

.. ف ضربھ عل ى كتف ھ األی سر         .. إل ى ول دھا ب ین ی دیھا         .. أقب ل ف ارس م ن الكف ار         .. وفي ھذه األثن اء     
 ف رأى   ص لى اهللا علی ھ وس لم      فالتفت إلیھ النبي    .. وجعل الدم ینزف    .. فكادت یده أن تسقط من أصلھا       

  .. اعصب جرحك : فصاح بھ وقال .. الدماء تجري على ثیابھ 
ص لى اهللا علی  ھ  والنب ي  .. فربط ت ج رح ول  دھا   .. خرق  ًا ق د أع دتھا للجرح  ى   .. فأخرج ت أم عم ارة   

  .. انھض ُبنيَّ فضارب القوم : ضربت كتفھ وقالت .. فلما أحكمت جرحھ ..  ینظر إلیھما وسلم
  .. یا أم عمارة ومن یطیق ما تطیقین :  من صبرھا وأخذ یقول صلى اهللا علیھ وسلمفعجب النبي 

ھ ذا ض ارب ابن ك ی ا أم      : ص لى اهللا علی ھ وس لم    فق ال   .. وفجأة أقبل علیھا الرجل ال ذي ض رب ابنھ ا           
  .. عمارة 

فأقبل  ت ت  ضربھ بال  سیف حت  ى  .. فاعترض  ت ل  ھ ف  ضربت س  اقھ فب  رك عل  ى األرض وھ  و ین  تفض    
  .. مات 
  .. وأراك ثأرك بعینك .. ن عدوك وأقر عینك م.. الحمد هللا الذي أظفرك  : صلى اهللا علیھ وسلمفقال 

ص لى اهللا علی ھ     والنب ي   .. ثم أقبل علیھا أحد الكفار ف ضربھا عل ى عاتقھ ا ض ربة غ رت ف ي ج سدھا                    
.. أم  ك .. أم  ك : ص  اح بول  دھا ق  ال  .. فلم  ا رأى جرحھ  ا  .. ی  ضارب الق  وم ویلتف  ت إلیھ  ا    .. وس  لم

رحمك م  .. خیر م ن مق ام ف الن وف الن     مقام أمك  .. بارك اهللا علیكم من أھل البیت       .. اعصب جرحھا   
  .. رحمكم اهللا أھل البیت .. ومقام زوج أمك خیر من مقام فالن وفالن .. اهللا أھل البیت 



اللھ  م : فق  ال .. ادع اهللا أن نرافق  ك ف  ي الجن  ة  : فالتفت  ت إلی  ھ أم عم  ارة وقال  ت وھ  ي ت  صارع ألمھ  ا   
  .. اجعلھم رفقائي في الجنة 

  .. ي ما أصابني من الدنیا فما أبال: قالت أم عمارة 
م ا التف ت یمین ًا وال ش ماًال إال وأن ا أرى أم             : ع ن ی وم أح د       :  یق ول بع دھا      صلى اهللا علی ھ وس لم     فكان  

  .. عمارة تقاتل دوني 
فجرح ت أح د    .. وشھدت بعدھا قتال مسیلمة الكذاب      .. نعم جرحت أم عمارة بأحد اثني عشر جرحًا         

  ..  وقطعت یدھا .. عشر جرحا 
ولك ن لم ا احت اج إلیھ ا ال دین      .. تعلم أن األص ل بقاؤھ ا ف ي بیتھ ا ترع ى أوالدھ ا       .. ي اهللا عنھا  فرض

  .. نصرتھ بجسدھا كما نصرتھ بمالھا 
فھذا .. ولكن قد تخرق ھذه القاعدة      .. األصل أنھ یكدح خارج البیت ویرتاح داخلھ          .. وكذلك الرجل   

ویك  ون ف  ي حاج  ة  .. ویفل  ي ثوب  ھ ..  یخ  صف نعل  ھ ك  ان..  أحیان  ًا ص  لى اهللا علی  ھ وس  لم رس  ول اهللا 
  .. أھلھ 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  كانت منھ أخوف .. وكلما كانت المرأة بربھا أعرف 

  .. رجعت إلى ربھا تائبة مفضیة .. فإذا قارفت ذنبًا أو معصیة 
  .. ربھا وھو راض عنھا في سبیل أن تلقى .. وتترك لذة عیشھا .. تخاف من ویالت الذنوب 

  .. وھو الذي یفرح بتوبة عباده إذا تابوا إلیھ..ویستر عیبھا..فیغفر اهللا ذنبھا
  : في الصحیحین 

  .. كانت متزوجة في المدینة .. أن امرأة من الصحابیات 
 فل م .. وكان الشیطان ثالَثھما    .. وأغراه برجل فخال بھا عن أعین الناس        .. وسوس لھا الشیطان یومًا     

  ..  یزل یزین كًال منھما لصاحبھ حتى زنیا 
  ..  تخلى عنھا الشیطان .. فلما فرغت من جرمھا 
  ..  حتى أحرق الذنب قلبھا .. وأحاطت بھا خطیئتھا .. وضاقت حیاتھا .. فبكت وحاسبت نفسھا 

.. ثم ص احت م ن ح ّر م ا تج د         .. ووقفت بین یدیھ    .. صلى اهللا علیھ وسلم     فجاءت إلى طبیب القلوب     
  : قالت 

  .. فطھرني .. زنیت .. یا رسول اهللا 
  .. فطھرني .. زنیت .. یا رسول اهللا : فقالت .. فجاءت من شقھ اآلخَر .. فأعرض عنھا 

  .. فأعرض عنھا لعلھا أن ترجع فتتوب بینھا وبین اهللا 
  ..  والذنب یأكل فؤادھا .. من عنده .. فخرجت 

  ..  فلم تطق صبرًا 
  ..  في مجلسھ من الغد فإذا بھا تقبل علیھ  علیھ وسلمصلى اهللافلما جلس 

  .. طھرني .. یا رسول اهللا : فتقول 
لعل  ك تری  د أن ترددن  ي كم  ا .. ی  ا رس  ول اهللا : قال  ت .. ف  صاحت م  ن ح  ر فؤادھ  ا .. ف  أعرض عنھ  ا 

  .. واهللا إني لحبلى من الزنا .. رددت ماعزًا 
  ..  ى تلدي أما ال فاذھبي حت: ثم قال  .. Jفالتفت إلیھا 

.. وض  عف ج  سدھا .. ق  د كب  ر ھمھ  ا .. تج  ر خطاھ  ا .. وم  ضت إل  ى بیتھ  ا .. فخرج  ت م  ن الم  سجد 
  ..  ودمعت عینھا 



  ..  واآلالم تلد اآلالم .. ذھبت تعد الساعات واألیام 
  .. فلم تزل تتلوى من األلم حتى ولدت .. ضربھا المخاض .. فلما مضت تسعة أشھر 

  .. وحملت ولیدھا في خرقتھا .. قامت من فراشھا .. بل .. نفاسھا لم تنتظر .. فلما ولدت 
  ..  ثم وضعتھ بین یدیھ  .. صلى اهللا علیھ وسلمثم مضت بھ إلى رسول اهللا 

  .. فطھرني .. ھذا قد ولدتھ یا رسول اهللا : وقالت 
دھا ف إذا ھ و   ونظ ر إل ى ولی    .. ف إذا ھ ي ف ي تعبھ ا ون صبھا          ..  إلیھ ا    صلى اهللا علیھ وس لم    فنظر النبي   

  ..  یتلبط بین یدي أمھ .. صبي في مھده 
.. عاشتھا مع فلذة كب دھا      .. وغابت سنتین كاملتین    .. فذھبت  .. اذھبي فأرضعیھ حتى تفطمیھ     : فقال  

  ..  یتقلب في حضنھا 
  ..  وتودعھ بنظراتھا .. تغسل وجھھ بدمعاتھا 

وناولت ھ ف ي ی ده ك سرة        .. بولدھا من بیتھ ا     ثم خرجت   .. لفت علیھا ثیابھا    .. فلما فطمتھ من الرضاع     
   .. صلى اهللا علیھ وسلمحتى وقفت بھ بین یدي رسول اهللا .. ثم أتت بھ یمشي معھا .. خبز 

  .. فطھرني .. وقد أكل الطعام .. قد فطمتھ .. ھذا یا نبي اهللا : فقالت 
م  ر بھ  ا فحف  ر لھ  ا إل  ى ث  م أ.. ال  صبي إل  ى رج  ل م  ن الم  سلمین  .. ص  لى اهللا علی  ھ وس  لمف  دفع النب  ي 

  .. وأمر الناس فرجموھا حتى ماتت .. صدرھا 
  .. نعم ماتت 

  : وھو یقول ..  لیصلي علیھا صلى اهللا علیھ وسلموقام .. غسلت وكفنت .. لكنھا 
  .. ھل وجدت أفضل من أن جادت بنفسھا .. لو تابھا سبعون من المدینة لقبل منھم .. لقد تابت توبة 

  .. سھا في سبیل اهللا وجادت بنف.. ماتت 
واطل ع  .. وش ھدت المالئك ة الك رام    .. وھتك ت س تر ربھ ا       .. وقعت في الزن ى     .. فطوبى لھا   .. ماتت  

  .. الملك العالم 
  ..  وبقیت الحسرات .. لكنھا لما ذھبت اللذات 

  ..  تذكرت یوم تشھد علیھا أعضاؤھا التي متعتھا بالزنا
  ..  لسانھا الذي تكلمت بھ..  بھایدھا التي لمست.. رجلھا التي مشت بھا

  ..  وكل شعرة من شعراتھا .. كل ذرة من ذراتھا .. بل تشھد علیھا 
  ..  وعذاب الرحمن .. تذكرت حرارة النیران 

ف إذا اس تغاث أح دھم م ن        .. وی ضربون علیھ ا ب سیاط م ن حدی د         .. یوم یعلق الزناة بفروجھم ف ي الن ار       
وال تراق ب اهللا    .. وتم رح .. وتف رح .. ا ال صوت وأن ت ت ضحك      أین كان ھذ  : نادتھ المالئكة   .. الضرب

  ..!! وال تستحي منھ
واهللا إن ھ ال أح د      .. یا أمة محم د   : (  خطب الناس فقال     صلى اهللا علیھ وسلم   وفي الصحیحین أن النبي     

 ل ضحكتم قل یالً   .. یا أمة محمد واهللا لو تعلمون ما أعلم       .. أو تزني أمتھ  .. أن یزنى عبده  .. أغیر من اهللا  
  ) .. ولبكیتم كثیرًا 

  .. فتابت توبة لو قسمت بین أمة لوسعتھم 
  

  ودمعة العین ال تنفّك تنھمُر* * جاءت إلیھ ونار الجوف تستعُر 
  من صحبھ وفؤاد الدھر مفتخُر* * فأقبلت ورسول اهللا في ِحَلٍق 

  !!ینوء ظھري بذنٍب كیف ُیغتفُر* * یا رسول اهللا معذرًة : قالت لھ 
  وللتمّعر في تقطیبھ أثُر* * وأغضى عن مقالتھا فجال عنھا 

  والصمت یطبق واألحداث ُتختصُر* * قالت وللصدق في إقرارھا شجٌن 



  وشاھدي في الحشا، إن ُكذب الخبُر* * أصبت حّدًا فطّھر مھجًة فنیت 
  فللجنین حقوٌق مالھا وزُر* * وكوني للجنین ُتقى .. فقال عودي

  فال سوٌط وال َأسُر. . تقوى اإللھ  * * ما أودعت سجن سّجاٍن وكافلھا
  وقد تقرح منھا الخّد والبصُر* * حتى إذا حان حیٌن وانقضى أجٌل 

  مثل األسیر انتشى والقیُد ینكسُر* * حّل المخاض فھاجت كّل ھائجٍة 
  طال العناء وكسري لیس ینجبُر* * ذا أجلي : یا رسول اهللا .. فأقبلت 

  والقلب منكسٌر ، والدمع ینھمُر* * فقال قولة إشفاٍق ومرحمٍة 
  جرت لھ بالحقوق اآلُي والسوُر* * غّذي الولید إلى سّن الفطام فقد 

  تكاد لوال عرى اإلیمان تنتحُر* * حتى إذا ما انقضت أیام محنتھا 
  !!ولیس یعلم ما الدنیا وما القدُر * * جاءت بھ ورغیف الخبز في یده 

  قد مّلني الصبر،والعقبى لمن صبروا* * فدیت رسول اهللا ذا أجلي : قالت
  !!یا سعد من ظفروا.. أنا الرفیق لھ* * من یكفل المولود من سعٍة : فقال

  وحاز أفضل فوٍز حازه بشُر* * فاستلھ صاحب األنصار في فرٍح 
  واآلھات تنفجُر. . یا لألمومة * * كأنما الروح من وجدانھا انتزعت 

  سى صورٌة من خلفھا صوُرولأل* * وكفكفت دمعًة حّرى مودِّعًة 
  كما ینقي صالد الصخرة المطر* * واستبشرت بعبیر التوب واغتسلت 
  لھا الربى والنعیم الخالد الَنِضر* * سارت إلى جنة الفردوس فابتسمت 

  یحلو إلیھا الضنى والجوع والسھر* * وجّنة الخلد تجلو كل بائسٍة 
  دھا تعلو وتنتصرفلم تزل بع* * إن غّرھا طائف الشیطان في زمٍن 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  .. رجاعات توابات .. ھكذا كانت النساء 

  .. كم منھن انزلقت قدمھا في المعصیة .. فھل لك أن تتأملي نساء الیوم 
فترك ت  .. وألحقھ ا بعب اد األص نام       .. حت ى أخرجھ ا م ن اإلس الم         .. بل صال حولھ ا ال شیطان وج ال         

  .. فمن تركھا فقد كفر .. العھد الذي بیننا وبینھم الصالة  : صلى اهللا علیھ وسلموقد قال .. الصالة 
ثم تأملي ما قصھ اهللا علینا من خب ر         .. انتقلي إلى الدار اآلخرة     .. إلى ھناك   .. وانتقلي معي إن شئت     
  .. أھل الجنة وأھل النار 

  .. وعلى أسرتھا یتقلبون .. فبینما أھل الجنة فیھا یتنعمون 
.. م  ا ح  الھم وخب  رھم   .. عل  ى مع  صیة لل  رحمن   ..  ت  ساءلوا ع  ن أص  حاب لھ  م ك  انوا ف  ي ال  دنیا     إذ

.. وم ع ش یاطینھا یسل سلون       .. ومن زقومھ ا ینجرع ون      .. فتخبرھم المالئكة أنھم في النار یصطلون       
  .. ما سلككم في سقر ؟ .. عندھا یشرف أھل الجنة ینظرون إلیھم ویسألونھم 

َعِن اْلُمْج ِرِمیَن   * ِفي َجنَّاٍت َیَتَساءُلوَن    * ِإلَّا َأْصَحاَب اْلَیِمیِن    * ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة     ُكلُّ نَ : ( قال اهللا   
  ؟ ) َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر * 

) .. َق اُلوا  .. ( ذكروا أربعة أسباب أدخلتھم إلى الن ار        .. ما سلككم في سقر ؟ فاسمعي الجواب        .. نعم  
  ) .. َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن َلْم : ( أوًال 
  ) .. َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكیَن : ( ثانیًا 



إن .. نفعل ما یفعلھ الناس     .. نعم كنا نخوض مع الخائضین      ) .. َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن     : ( ثالثًا  
وإن ن اموا ع ن     .. خن ا   وإن دخن وا د   .. وإن غن وا غنین ا      .. وإن عصوا عصینا    .. تركوا الصالة تركنا    

  .. نخوض مع الخائضین .. وإن عقوا والدیھم عققنا .. الصلوات نمنا 
  .. ما كنا نؤمن بھ إیمان من یردعھ خوف اآلخرة عن معاصیھ ) .. َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَیْوِم الدِّیِن : ( رابعًا 

  ) .. َحتَّى َأَتاَنا اْلَیِقیُن ( 
ومعھ  م .. نع  م واهللا ل  و اجتم  ع األنبی  اء عل  یھم ال  سالم   ) ..  َش  َفاَعُة ال  شَّاِفِعیَن َفَم  ا َت  نَفُعُھْم: ( ق  ال اهللا 

فالكف ار ال ت نفعھم ش فاعة       .. م ا قب ل اهللا م نھم        .. وشفعوا لكافر لیخرجوه من الن ار       .. المالئكة الكرام   
  .. الشافعین 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  والتعلق بالفحشاء .. بسماع الغناء .. إلى سبیل الرذیلة . .وبعض الفتیات قد یجرھا الشیطان 

 Zك ان اب ن م سعود    ) ومن الناس م ن ی شتري لھ و الح دیث لی ضل ع ن س بیل اهللا                  : ( وقد قال تعالى    
  ..  یقسم باهللا أن المراد بھ الغناء 

ری ر والخم ر   لیكونن من أمتي أقوام یستحلون الح ر والح    : " صلى اهللا علیھ وسلم   وفي الصحیح قال    
  " .. والمعازف 

لیكونن ف ي ھ ذه األم ة خ سف وق ذف وم سخ          :" قال    صلى اهللا علیھ وسلم   أنھ  .. وصح عند الترمذي    
  " .. وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمعازف 

 والتح ریم ی شتد وال ذنب یعظ م إذا راف ق الموس یقى           .. ونص العلماء على تحریم آالت اللھو والعزف        
  .. غناء 

  .. وتتفاقم المصیبة عندما تكون كلمات األغاني عشقًا وحبًا وغرامًا ووصفًا للمحاسن 
 واستفزز من اس تطعت م نھم       {: قال تعالى   .. الذي یزمر بھ فیتبعھ أولیاؤه    .. بل ھي مزمار الشیطان   

 طریُق  ھ أي أن  ھ.. الغن  اء رقی  ة الزن  ا: وق  ال اب  ن م  سعود .. }ب  صوتك وأجل  ب عل  یھم بخیل  ك ورجل  ك 
  ..  ووسیلُتھ

ی وم ك ان    .. ھذا كان یقولھ ابن مسعود لم ا ك ان الغن اء یق ع م ن الج واري واإلم اء المملوك ات                    .. عجبًا
  ..  یقول ھو رقیة الزنا.. الغناء بالدّف والشعر الفصیح

فأصبحت .. وكثر أعوان الشیطان  .. وقد تنّوعت األلحان  .. فماذا یقول ابن مسعود لو رأى زماننا ھذا       
  ..  والبر والبحر.. غاني تسمع في السیارة والطائرةاأل

دخل   ت فیھ   ا  .. ب   ل حت   ى ال   ساعات واألج   راس وألع   اب األطف   ال والكمبی   وتر وأجھ   زة الھ   اتف       
  .. الموسیقى 

والع شق  .. فما یكاد ُیذكر فیھ ا إال الح ب والغ رام     .. وإثارة الغرائز   .. واألغاني طریق لنشر الفاحشة     
  .. والھیام

  .. باهللا علیك 
  ھل سمعت مغنیًا غنى في التحذیر من الزنا ؟ أو غض البصر ؟  

  .. وبكاء األسحار .. أو في الحث على صوم النھار !! أو حفظ أعراض المسلمین  ؟
  ..  ما سمعنا عن شيء من ذلك.. كال

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  



  .. اهللا وتعلق القلب بغیر .. بل أكثرھم یدعو إلى العشق المحرم 
  .. ومصاحبتھا .. و اإلعجاب بھا .. وھو عشق الفتاة لفتاة مثلھا .. بل قد یجر إلى الداھیة العظمى 

  ..  ومالحة بسمتھا .. ال ولكن لجمال وجھھا .. أو صوامة نھار .. ال ألنھا قوامة لیل .. تحبھا .. نعم 
  ..  وتثیرھا ضحكاتھا .. تعجبھا حركاتھا 
  ..   وتأنس بمجالستھا ..تفتن بابتسامتھا 

  .. وتعجب منھا بكل شيء وإن كان قبیحًا .. بل
  .. بل قد یظھر منھا ما یدّل على استدعائھا لذلك.. وبعض الفتیات قد تتساھل بمثل ذلك

  .. وطریقة المشي.. بل وأسلوب الكالم.. فكم نرى من الفتیات المائعات في حركاتھن وضحكاتھن 
وتب ادل الرس ائل    .. وكث رة اللم سات والق بالت       .. والتغ نج وال دالل     .. قة  إضافة إلى لبس الثیاب ال ضی     

  .. والھدایا الشیطانیة .. العاطفیة 
  .. والكلیات .. نرى أحیانًا ھذه المظاھر في بعض المدارس 

  .. بسبب اإلعجاب والعشق والمحبة .. فلماذا تفعل الفتاة ذلك 
  ..  العذاب الذي نزل على قوم لوط وھو مؤذن بنزول.. وھذا ھو الشذوذ عن الفطرة 

  فماذا فعل قوم لوط ؟ 
  ..  ونساؤھم بنسائھم .. اكتفى رجالھم برجالھم 

 أتأتون الفاح شة م ا س بقكم        {وأن لوطًا صاح بھم وقال      .. وقد ذكر اهللا خبر ھؤالء الفجار في القرآن         
   .. }بھا من أحد من العالمین 

  .. والجبال تزول عن أماكنھا.. مید من جوانبھاكادت األرض ت.. وإذا وقعت ھذه الفاحشة
.. وس ّود وج وھھم   .. فإنھ طمس أبصارھم  .. ولم یجمع اهللا على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط           

ث م أمط ر عل یھم حج ارة م ن      .. ث م خ سف بھ م   .. وأمر جبریل بقل ع ق راھم م ن أص لھا ث م قلبھ ا عل یھم           
  .. سجیل

   } جعلنا عالیھا سافلھا وأمطرنا علیھا حجارة من سجیل  فلما جاء أمرنا{: قال عز من قائل 
  .. ونكاال للمجرمین.. وموعظة للمتقین.. فجعلھم آیة للعالمین

  ..  إن في ذلك آلیات للمتوسمین
  .. فما أغنى عنھم ما كانوا یكسبون.. أخذھم على غرة وھم نائمون

  .. وانقضت الشھوات.. وأعقبت الحسرات.. ذھبت اللذات.. نعم
  .. وأعقبھم عذابا ألیمًا.. وعذبوا طویًال.. متعوا قلیًالت

  .. وبكوا بدل الدموع الدم.. ندموا واهللا وال ینفع الندم
  ..  فلو رأیتھم والنار تشوي وجوھھم

  .. وتخرج من أفواھھم وأنوفھم
  .. یشربون كؤوس الحمیم.. وھم بین أطباق الجحیم

  .. ما كنتم تكسبونذوقوا .. ویقال لھم وھم على وجوھھم یسحبون
    } إصلوھا فاصبروا أو ال تصبروا سواء علیكم إنما تجزون ما كنتم تعملون {

  .. وما ھي من الظالمین ببعید
إن أخ وف م ا أخ اف عل ى         : (  فقد صح عن ھ فیم ا رواه الترم ذي           صلى اهللا علیھ وسلم   أما رسول اهللا    

  )..  أمتي عمل قوم لوط 
.. لعن اهللا م ن عم ل عم ل ق وم ل وط           ..  اهللا من عمل عمل قوم لوط      لعن: ( وصح فیما رواه ابن حبان      

  ).. لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط 



م ن وج دتموه یعم ل عم ل ق وم ل وط ف اقتلوا              : (   ق ال     صلى اهللا علی ھ وس لم     وصّح في مسند أحمد أنھ      
  ).. الفاعل والمفعول بھ 

  .. أما الصحابة فكانوا یحرقون  اللوطیة بالنار
  .. اللوطي إذا مات من غیر توبة مسخ في قبره خنزیرًا : رضي اهللا عنھمااس وقال ابن عب

.. فلت سارع إل ى التوب ة واالس تغفار    .. ووقعت في ش يء م ن ذل ك   .. ومن كانت قد أسرفت على نفسھا     
  ..  واإلنابة إلى العزیز الغفار

ُطوا ِمن رَّْحَم ِة اللَّ ِھ ِإنَّ اللَّ َھ َیْغِف ُر ال ذُُّنوَب َجِمیًع ا ِإنَّ ُھ                  ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِھْم َلا َتْقنَ         {
* َوَأِنیُب  وا ِإَل  ى َربُِّك  ْم َوَأْس  ِلُموا َل  ُھ ِم  ن َقْب  ِل َأن َی  ْأِتَیُكُم اْلَع  َذاُب ُث  مَّ َل  ا ُتن  َصُروَن   * ُھ  َو اْلَغُف  وُر ال  رَِّحیُم 

    .. }م مِّن رَّبُِّكم مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَیُكُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم َلا َتْشُعُروَن َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل ِإَلْیُك
  .. وأتلفي الصور واألشرطة واألفالم .. مزقي ما عندك من رسائل وأرقام .. توبي إلى اهللا .. نعم 

ى طاع  ة الھ  وى  أثبت  ي أن  ك تق  دمین طاع  ة اهللا عل     .. أثبت  ي أن حب  ك لل  رحمن أعظ  م م  ن ك  ل ح  ب     
  .. والشیطان 

  
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

  
ولو كان في ذلك التعرض للعن ة       .. تكلف الفتاة في تزیین مظھرھا      .. والشیطان  .. ومن اتباع الھوى    

  .. اهللا 
  .. إما بالنتف أو الحلق .. ومن ذلك نمص الحواجب وترقیقھا

َوُألِض  لَّنَُّھْم *  َلَأتَِّخ  َذنَّ ِم  ْن ِعَب  اِدَك َن  ِصیًبا مَّْفُروًض  ا   : (وھ  و تحقی  ق لوعی  د ال  شیطان لم  ا ق  ال لرب  ھ   
َوُألَمنَِّینَُّھْم َوآلُمَرنَُّھْم َفَلُیَبتُِّكنَّ آَذاَن اَألْنَعاِم َوآلُمَرنَُّھْم َفَلُیَغیِّ ُرنَّ َخْل َق الّل ِھ َوَم ن َیتَِّخ ِذ ال شَّْیَطاَن َوِلی ا مِّ ن                      

ُأْوَل ـِئَك َم ْأَواُھْم    * َیِعُدُھْم َوُیَمنِّیِھْم َوَما َیِعُدُھُم ال شَّْیَطاُن ِإالَّ ُغ ُروًرا          * ِسَر ُخْسَراًنا مُِّبیًنا    ُدوِن الّلِھ َفَقْد خَ   
ْحِتَھ ا  َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُھْم َجنَّاٍت َتْج ِري ِم ن تَ  * َجَھنَُّم َوَال َیِجُدوَن َعْنَھا َمِحیًصا   

  ) .. اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبًدا َوْعَد الّلِھ َحقا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِھ ِقیًال 
:  ق ال    رض ي اهللا عنھم ا    فقد صح عند أبي داود وغیره عن ابن مسعود          .. والنمص تعرض للعنة اهللا     

المتنم صة المغی رات لخل ق     الواش مة والم ستوشمة والنام صة و   ص لى اهللا علی ھ وس لم   لعن رسول اهللا   
  ..  اهللا 

وأن ت ت سألین اهللا المغف رة والرحم ة ف ي ال صالة             .. كیف تفعلین م ا یعرض ك للعن ة اهللا          .. سبحان اهللا   
  ألیس ھذا تناقضًا بین قولك وفعلك ؟  .. وخارجھا 

  .. تطلبین الرحمة وتفعلین ما یطردك منھا 
  !!  إن ھذا لشيء عجاب 

  .. وبین یدي أكثر من عشرین فتوى بتحریمھ .. نیون بتحریمھ وأفتى أھل العلماء الربا
  ..  طاعتھ فیما أمر واجتناب ما نھى عنھ وزجر .. فمن مقتضى إیمانك باهللا 

اح شروا  : ( واهللا یق ول ی وم القیام ة    .. بل إن النمص من التشبھ بالكافرات ومن تشبھ بقوم فھو م نھم         
  .. ومن أحب قومًا حشر معھم .. نظراءھم أي أشباھھم و) .. الذین ظلموا وأزواجھم 

  ..  وال تقولي كثیرات یفعلن ذلك 
  .. فھل تعبدین معھن .. فكثیرات أیضًا یعبدن األصنام 

  .. فھل تفعلین مثلھن .. وكثیرات یعلقن الصلیب 
  .. إن كثرة العاصیات ال تعذرك عند اهللا 

  .. فأنت مسئولة عن عملك 



  ..  ثم ولدت وحدك .. ثم في بطن أمك وحدك . .وكما كنت في ظھر أبیك وحدك 
وتأخذین كتابك .. وتمرین على الصراط وحدك     .. وتبعثین یوم القیامة وحدك     .. فإنك تموتین وحدك    

  .. وُتسألین بین یدي اهللا وحدك.. وحدك 
* َلَق ْد َأْح َصاُھْم َوَع دَُّھْم َع دا     *  ِإن ُكلُّ َمن ِفي السََّماَواِت َواْل َأْرِض ِإلَّ ا آِت ي ال رَّْحَمِن َعْب ًدا       {:قال اهللا   

   .. }َوُكلُُّھْم آِتیِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفْرًدا 
  

*   *   *   *   *   *   *   *   *  
  

أرج و أن ت صل     .. أھمس ف ي أذن ك بكلم ات        .. والدرة المصونة   .. أیتھا الجوھرة المكنونة    .. وختامًا  
  ..  إلى قلبك قبل أذنك 

  ..  ومغازلة الشباب .. ال تغتري بكثرة من یتساھلن بالحجاب .. رة العاصیات ال تغتري بكث
  .. یعشن بال قضیة .. ھمھن المسرحیات واألفالم .. ومقارفة الحرام .. أو یتعلقن بالعشق والھیام 

  ..  وتنوعت المحن ..  في زمن كثرت فیھ الفتن - بصراحة –فنحن 
ورابع  ة ت  دعوا إل  ى الم  ال .. وثالث  ة ت  سھل الفاح  شة .. س  ماع وأخ  رى تف  تن األ.. ف  تن تف  تن األب  صار 

  .. الحرام 
فیم  ا أخرج  ھ  ص  لى اهللا علی  ھ وس  لمال  ذي ق  ال فی  ھ النب  ي .. حت  ى ص  ار حالن  ا قریب  ًا م  ن ذل  ك الزم  ان 

للعامل .. الصبر فیھن كقبض على الجمر      .. فإن وراءكم أیام الصبر     : ( الترمذي والحاكم وغیرھما    
.. ) .. بل منكم : قال .. أو منھم .. یا رسول اهللا  : قالوا  .. یعمل مثل عملھ    .. منكم  فیھن أجر خمسین    

  .. حدیث حسن 
فھ و  .. ألن ھ ال یك اد یج د عل ى الخی ر أعوان ًا           .. وإنما یعظ م األج ر للعام ل ال صالح ف ي آخ ر الزم ان                

إلى المحرم ات وال  وینظرون .. یسمعون الغناء وال یسمع .. نعم غریب بینھم   .. غریب بین العصاة    
  ..  وھو على التوحید .. بل ویقعون في السحر والشرك .. ینظر 

وس  یعود غریب  ًا كم  ا ب  دأ فط  وبى .. ب  دأ اإلس  الم غریب  ًا : ق  ال  ص  لى اهللا علی  ھ وس  لموعن  د م  سلم أن  ھ 
  .. نعم طوبى للغرباء .. للغرباء 

ان إال ال ذي بع ده ش ر من ھ حت ى            إن ھ ال ی أتي عل یكم زم         : ص لى اهللا علی ھ وس لم        قال  : وعند البخاري   
  ..  تلقوا ربكم 

وعزتي ال أجمع عل ى  : یقول اهللا عز وجل :  قال  صلى اهللا علیھ وسلم   وأخرج البزار بسند حسن أنھ      
وإذا خ افني ف ي ال دنیا       .. إذا أمنن ي ف ي ال دنیا أخفت ھ ی وم القیام ة              .. عبدي خوفین وال أجمع ل ھ أمن ین         

  .. أمنتھ یوم القیامة 
وك ان م ن    .. وفرح بلقاء اهللا    .. أمن یوم القیامة    .. معظمًا لجالل اهللا    .. ن كان خائفًا في الدنیا      م.. نعم  

  : أھل الجنة الذین قال اهللا عنھم 
ْیَن ا َوَوَقاَن ا    َفَم نَّ اللَّ ُھ َعلَ    * َقاُلوا ِإنَّا ُكنَّا َقْبُل ِفي َأْھِلَنا ُمْشِفِقیَن        *  َوَأْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َیَتَساءُلوَن       {

   .. }ِإنَّا ُكنَّا ِمن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّھ ُھَو اْلَبرُّ الرَِّحیُم * َعَذاَب السَُّموِم 
  

فھ و ف ي خ وف      .. آمنًا من ع ذاب اهللا      .. ھمھ شھوة بطنھ وفرجھ     .. أما من كان مقبًال على المعاصي       
  .. وفزع في اآلخرة 

ْشِفِقیَن ِممَّا َك َسُبوا َوُھ َو َواِق ٌع ِبِھ ْم َوالَّ ِذیَن آَمُن وا َوَعِمُل وا ال صَّاِلَحاِت ِف ي                     َتَرى الظَّاِلِمیَن مُ   {: قال اهللا   
   .. }َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َلُھم مَّا َیَشاُؤوَن ِعنَد َربِِّھْم َذِلَك ُھَو اْلَفْضُل الَكِبیُر 

  .. فتوكلي على اهللا إنك على الحق المبین 



  .. وال ندرِة الثابتات .. ساقطات وال تغتري بكثرِة المت
  ..  وال تستوحشي من قلة السالكات 

  
*   *   *   *   *   *   *   *  

  
  ..  ویكألك برعایتھ .. أسأل اهللا أن یحفظك بحفظھ 

  ..  الداعیات العامالت .. ویجعلك من المؤمنات التقیات 
  ..  الخیر نحب لك .. وإن لم تستجیبي لنصحنا .. ولسوف تبقین أختًا لنا 

  .. وأطراف النھار .. ولسوف ندعوا اهللا لك آناء اللیل 
  .. ولن نمل أبدًا من نصحك وحمایتك 

  .. فثقتنا أنك یومًا ما ستعودین إلى رشدك 
  .. وأملنا أن اهللا لن یضیع جھدنا معك 

  ..  وما توفیقنا إال باهللا 
  .. والسالم علیك ورحمة اهللا وبركاتھ 

 


