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االخ�ال�.   

 : االخ�ال�. ٠٧٨٨ال���ة  -خ��ة ال��عة 

  ١١-٠٥-٢٠٠١لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

  ال���ة األولى: 

ال��� � ن���ه، ون��ع�� �ه ون���ش�ه، ونع�ذ �ه م� ش�ور أنف��ا وس��ات أع�ال�ا، م� یه�ه هللا فال م�ل  

له، وم� ��لل فل� ت�� له ول�ًا م�ش�ًا، وأشه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� له، إق�ارًا ب������ه و�رغامًا ل�� 

ه وسل� رس�له س�� ال�ل� وال���، ما ات�ل� ع�� ج�� �ه و�ف�، وأشه� أن س��نا م���ًا صلى هللا عل�

ب���، أو س�ع� أذن ����، الله� صّل وسل� و�ارك على س��نا م���، وعلى آله وأص�ا�ه وعلى ذر��ه، 

وم� وااله، وم� ت�عه إلى ی�م ال�ی�، الله� ال عل� ل�ا إال ما عل���ا، إن� أن� العل�� ال����، الله� عل��ا ما 

�ا عل���ا، وزدنا عل�ًا، وأرنا ال�� حقًا وارزق�ا ات�اعه، وأرنا ال�ا�ل �ا�ًال، وارزق�ا اج��ا�ه ، ی�فع�ا، وانفع�ا �

  واجعل�ا م�ا ����ع�ن الق�ل ف���ع�ن أح��ه، وأدخل�ا ب�ح��� في ع�ادك ال�ال���. 

  االخ�ال� :

وال ُت��ى، ���� ما ش�َّف�ي أیها األخ�ة ال��ام، م�ض�ع ه�ه ال���ة س��ه معاناة ����ة م� م��الت ال ُتع�  

هللا �ه م� ال�ع�ة إلى هللا أ�َّلع على أس�لة ����ة س��ها م��الت تعاني م�ها األس�، ه�ه ال���الت ���� أن 

ت�جع في مع��ها إلى االخ�ال�، ف�� م� زوج ان��ف ع� زوج�ه ومال إلى ام�أة أخ��؟ و�� م� ام�أة 

م�؟ و�� م� ف�اد  مال� ع� زوجها وان��ف� إلى رجل آخ�؟ و�� م� أ�فال ُش�ِّدوا؟ و�� م� ب��ت ُهّ�ِ

  ع���؟ �له ���� ت�اوز أح�ام ال��ع في شأن االخ�ال�. 

أیها األخ�ة ال��ام، ال�ع�ة إلى االخ�ال� ���ل ص��ح أو م��� دع�ة إلى ته��� ال����ع، ألن هللا ع� وجل  

ل���ول�ة، إال أن لل��أة خ�ائ� أك�مها هللا بها جعل ال��أة م�او�ة لل�جل ت�امًا في ال��ل�ف وال����� وا

ل���ن م���ًة إلى زوجها، ��ا أّن لل�جل خ�ائ� أك�مه هللا بها ل���ن درعًا ل�وج�ه، وحام�ًا لها، وم�فقًا 

عل�ها، ه�ا أصل ال����� اإللهي، ال��أة ُم��َّ�ة زوجة ت�عى زوجها وأوالدها، وال�وج ُم��َّ� �إم�اناته 

���ة واالج��اع�ة ل���ن قائ�ًا له�ا ال����، ح���ا اخ�ل�� األوراق، وح���ا ت�اهل�ا ه�ا الف�ق العقل�ة وال�

  ال����، ال�� ی���ه ق�له تعالى: 

  ﴿ َوَلْ�َ� ال�ََّكُ� َ�اْألُْنَ�ى﴾

  ] ٣٦[ س�رة آل ع��ان: 

�ادًا ال ح�ود له، ح���ا اخ�ل� ال�ابل �ال�ابل، وح���ا اخ�ل�� أوراق ال����ع، ه�ا االخ�ال� أف�ز ف 

  واإلسالم ل�� م��وًال ع� م��الت ال تع� وال ت��ى، ت�ف�� م� ت�اوز ح�وده. 
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االخ�ال�.   

  آثار االخ�ال� ال�ي ال تع� و ال ت��ى :

أیها األخ�ة ال��ام، م� أراد أن �ع�ف ع� ��� ما ج�اه االخ�ال� م� ال�فاس� ال�ي ال تع� وال ت��ى،  

ا، ال�ي وقع� في ه�ا ال�الء الع���، ون�� على ���قه� سائ�ون، فل���� إلى تل� ال����عات ال�ع��ة ع�

فل���� إلى تل� ال����عات ال�ي وقع� في ه�ا ال�الء الع��� اخ��ارًا أو اض��ارًا، فل���� �إن�اف م� نف�ه 

ي وت��د لل�� وأهله، ��� ال�فل� واالض��اب وتف�� األس�، وه�ا �له ث�اّر ح���ّة له�ه ال��الفة ال����ة ف

  ش�ع�ا.

  أیها األخ�ة األكارم، �ق�ل هللا ع� وجل:  

  ﴿ َ�َهَ� اْلَفَ�اُد ِفي اْلَ��ِّ َواْلَ�ْ�ِ� ِ�َ�ا َ�َ�َ�ْ� َأْیِ�� ال�َّاِس﴾

  ] ٤١[ س�رة ال�وم: 

وه�ه ال�اء تع�ب في ه�ا ال���� �اء ال���، هي ح�ف ج� ول�� ��ع�ى ال���، أ� ���� ما ج��ه أی��  

  ال�اس، قال تعالى: 

  ﴿ َ�َهَ� اْلَفَ�اُد ِفي اْلَ��ِّ َواْلَ�ْ�ِ� ِ�َ�ا َ�َ�َ�ْ� َأْیِ�� ال�َّاِس ِلُ�ِ��َقُهْ� َ�ْعَ� الَِّ�� َعِ�ُل�ا ﴾

  ] ٤١[ س�رة ال�وم: 

فال�ع��ة لها آثار اج��اع�ة م�م�ة، م� ح��ة هللا وم� رح��ه أنه جعل له�ه ال�ع��ة آثارًا، ل�ال ه�ه اآلثار  

  �عاصي، ول�ا تاب�ا م� معاص�ه�، قال تعالى: الس���أ ال�اس ال

   َیْ�ِجُع�َن ﴾﴿ َ�َهَ� اْلَفَ�اُد ِفي اْلَ��ِّ َواْلَ�ْ�ِ� ِ�َ�ا َ�َ�َ�ْ� َأْیِ�� ال�َّاِس ِلُ�ِ��َقُهْ� َ�ْعَ� الَِّ�� َعِ�ُل�ا َلَعلَُّه�ْ 

  ] ٤١[ س�رة ال�وم: 

ه�ا �له م� آثار االخ�ال�، �هللا ال�� ال إله إال  ف�ف�� األس�، وت��د األوالد، ومق�مات ال��انات ال�وج�ة، 

ه� إن م�ات ال�االت ال�ي ا�َّلع� عل�ها ���� ع�لي في ال�ع�ة، خ�انة زوج�ة س��ها االخ�ال�، ان��اف 

ال�وج ع� زوج�ه إلى ع��قة س��ها االخ�ال�، وه�ا �قع ب�� األقارب، ب�� م� ی�خل�ن عل�� ال���، ف�أن 

اة، اإلسالم ع�ادات ن�دیها أما ح�ات�ا ف�ع��ها ��ا نه�اها، ح���ا دخل� على ح�ات�ا اإلسالم ف�ل ع� ال��

األن�ا� الغ���ة، في االخ�ال�، وفي ال�فل�، وفي ال���ف، وف��ا ���� ب�� ال�اس اآلن دفع�ا ال��� �اه�ًا، 

�ا س�ة رس�ل هللا، ال ی��غي ن�� مع�ا دی� أیها األخ�ة، مع�ا وحي ال��اء، مع�ا م�هج هللا، مع�ا ��اب هللا، مع

  أن ن��� ع�ها إلى شيء �ف�� ح�ات�ا. 

  مه�ة ال���ان ت���� ال��ام لل�اس :

أوًال: أیها األخ�ة، ��ق��� لل��ض�ع، ل� قل�ا ل��ار �ق�د �ائ�ة وسالمة خ����ة راك� في رق��ه: دع� م�  

ه وراء مق�د ال�ائ�ة، وم�اق��ه ألجه�ة ه�ه الغ�فة ال��قة واخ�ج، دع ه�ه الغ�فة، ه�ا م�ان ق�ادته، و�قاؤ 

ال�ائ�ة ض�ان ل�المة ال��اب، فال��أة ُص�ّ�ِ� ل���ن أم�ا، بل إن ال�� یلف� ال��� أنَّ ال��أة في اإلسالم لها 

ُق�س�ة، ���� ل� مات زوجها م�افعًا ع�ها مات شه��ًا، ول� مات أخ�ها دفاعًا ع�ها مات شه��ًا، ول� مات 

  ا مات شه��ًا. اب�ها دفاعًا ع�ه
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االخ�ال�.   

أیها األخ�ة ال��ام، أرأی�� إلى ه�ه ال��انة الَعِل�َّة؟ أنَّ ال�جل زوجًا �ان، أو أ�ًا، أو اب�ًا، أو أخًا، إذا ُق�ل وه�  

ی�افع ع� زوج�ه، أو أمه، أو أخ�ه، أو اب��ه ���ت في س��ل هللا، ف��ف أص��� أع�اض ال��ل��� �ًأل 

ة خ�ج� ُم�فل�ة؟ ��ف أن ه�ه العالقات وتل� ال��اس�ات وه�ه ال�فالت �لها م�اعًا ب�� ال�اس؟ ��ف أن ال��أ 

اخ�ال�؟ و�ل ع�� رجل على ام�أة، و�ل ع�� ام�أة على رجل، و�ل ام�أة ���� وس�سة ال���ان ت��ل�ف 

غ�� زوجها، و�ل زوج ���ل�ف غ�� زوج�ه، مه�ة ال���ان األولى أن ُیَ��ِّ� ل� ال��ام، أن ُی�ع�ك ع� 

  ل، ُیَ�غِّ� ل� زوج��، وأن ُ���� ل� ن�اء اآلخ���، ه�ه مه�ة ال���ان. ال�ال

  أیها األخ�ة ال��ام، ال��أة ال�ي س�ع هللا ش��اها م� ف�ق س�ع س��ات، قال تعالى: 

ُ َقْ�َل الَِّ�ي ُتَ�اِدُلَ� ِفي َزْوِجَها َوَتْ�َ�ِ�ي ِإَلى �َِّ﴾   ﴿ َقْ� َسِ�َع �َّ

  ] ١[ س�رة ال��ادلة: 

جاءت إلى ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� وقال�: �ا رس�ل هللا إن زوجي ت�وج�ي وأنا شا�ة، ذات أهل، ومال،  

 ��ه� أمي، ولي م�ه 
ّ
وج�ال، فل�ا ���ت س�ي، ون��ت ���ي، وتف�ق أهلي، وذه� مالي، قال: أن� علي

 جاع�ا، ه� ی�ف� عل�ه�. و�ن ض�� -أنا ُأر�ِّ�ه� - أوالد إن ت���ه� إل�ه ضاع�ا
ّ
  �ه� إلي

أرأی�� إلى ه�ی� ال�ور�� ال���امل��؟ أنا ُأَر�ِّي، أنا ُأَخ�ِّج أ��اًال، أنا أص�ع رجاًال، أنا أق�م لل��� ع�اص�  

مف��ة وم����ة وصادقة وأم��ة، وه� ی�ف� عل��ا، أما ح���ا ت��� ال��أة ب��ها واخ�ل�� مع ال�جال فق�ت 

جل رج�ل�ه، وم� عالمات ق�ام ال�اعة أن ال���ة ُت�َ�ع م� رؤوس ال�جال، وأن ال��اء ی�ه� أن�ث�ها، وفق� ال� 

  م� وج�ه ال��اء، هللا ع� وجل �ق�ل: 

ُ َ�ْعَ�ُهْ� َعَلى َ�ْعٍ� َوِ�َ�ا َأْنَفُق�ا ِمْ� َأْمَ�اِلِه�ْ  َل �َّ   ﴾﴿ ال�َِّجاُل َق�َّاُم�َن َعَلى ال�َِّ�اِء ِ�َ�ا َف�َّ

  ] ٣٤اء: [ س�رة ال��

لة ع�� ���ائ� هي لها م��ات ول�   ل ���ائ� هي ل� ِم��ات ول�وج�� نقائ�، وهي ُمَف�َّ أن� ُمَف�َّ

  نقائ�. 

  ال�ه�ة ال����ة ال�ي ُأن��� بها ال��أة :

  أیها األخ�ة ال��ام، قال تعالى:  

َالَة َوَآِت�َ� ال�ََّكاَة  ْجَ� َتَ��َُّج اْلَ�اِهِل�َِّة اْألُوَلى َوَأِقْ�َ� ال�َّ َوَأِ�ْعَ� �ََّ َوَرُس�َلُه ِإنََّ�ا ﴿ َوَقْ�َن ِفي ُبُ��ِتُ��َّ َوَال َتَ��َّ

َ�ُكْ� َتْ�ِه��ًا * ُ ِلُ�ْ�ِهَ� َعْ�ُ�ُ� ال�ِّْجَ� َأْهَل اْلَ�ْ�ِ� َوُ�َ�هِّ َواْذُكْ�َن َما ُیْ�َلى ِفي ُبُ��ِتُ��َّ ِمْ� َآَ�اِت �َِّ  ُیِ��ُ� �َّ

  َواْلِ�ْ�َ�ِة ِإنَّ �ََّ َ�اَن َلِ��فًا َخِ���ًا ﴾

  ]٣٤-٣٣[ س�رة األح�اب : 

  ما مع�ى ق�له تعالى: وق�ن في ب��ت��، أ� أن�� تق�� �أخ�� مه�ة في ال��اة، ت���ة األوالد:  

  أع�دت شع�ًا ��� األع�اق   األم م�رسة إذا أع�دتـــها

***  
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االخ�ال�.   

األم ال�ي ُتَ��ي أوالدها ُتق�م أك�� خ�مة لل����ع، ُت���ه� على ال��ق واألمانة والعفة واالس�قامة، وت�عى  

  أج�امه� وم�ال�ه� وعق�له� ودراس�ه� وحاجاته�.

َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َعِ�  �ا أیها األخ�ة، هل م� ع�ل في اإلسالم أف�ل م� ال�هاد؟ إنه ذروة س�ام اإلسالم، َع�ْ  

  ال�َِّ�يِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 

ْث َنْفَ�ُه ِ�َغْ�ٍو َماَت َعَلى ُشْعَ�ِة ِنَفاٍق ))   ((َمْ� َماَت َوَلْ� َ�ْغُ� َوَلْ� ُ�َ��ِّ

  [ م�ل� ع� أبي ه���ة]

  ك�ف �ق�ل ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم في ال��ی� ال���ح:  

ی�ها ال��أة، وأعل�ي م� وراءك م� ال��اء أن ح�� ت�عل إح�اك� ل�وجها و�ل�ها م�ضاته (( ان��في أ

  ))- أ� �ع�ل ال�هاد في س��ل هللا  -وات�اعها م�افق�ه �ع�ل ذل� �له 

  [اب� ع�اك� وأخ�جه ال��هقى في شع� اإل��ان ع� أس�اء ب�� ی��� األن�ار�ة]

�ه وتع�ل   �ه؟ ول� ع�ل� ن�اء ال��ل��� به�ا ال��ی� َلُ��َّ ��ال غ�� ه�ا أ�ة ام�أة تق�أ ه�ا ال��ی� فُ�ع�ِّ

  ال�ال. 

هًا إلى   أیها األخ�ة ال��ام، ال ش� أن� إذا أم�ت �ال�ًا م��ه�ًا م�ف�قًا أن ���ه�، فألن ���ن ه�ا األم� م�جَّ

� م� �اب أولى، فإذا ُأم�ت ن�اء ال��ي وزوجاته و��اته أن �ق�رن في ب��ته�، وه�َّ  على ما ُه�َّ عل�ه  ُمقّ�ِ

هًا إلى عامة ن�اء ال��م��� م� �اب  م� ِرفعة ال�قام، وعل� ال�أن، و�هارة ال�ف�، فألن ���ن ه�ا األم� ُم�جَّ

أولى، ل�� في اآل�ة ُمْل��ًا ل��فًا، وه� أّن ه�ه ال��أة ح���ا َتَق�ُّ في ب��ها، وتع��ي �أوالدها وت���ه�، وت�عى 

  زوجها، قال: 

  َن َما ُیْ�َلى ِفي ُبُ��ِتُ��َّ ِمْ� َآَ�اِت �َِّ َواْلِ�ْ�َ�ِة﴾﴿ َواْذُك�ْ 

  ] ٣٤[ س�رة األح�اب: 

أ� ح���ا ت�غل نف�ها �العل� ال��عي، ��ع�فة هللا و��ا�ه، ��ع�فة ُس�َّة رس�ل هللا، ه�ه ال�ه�ة ال����ة ال�ي  

ُأن��� بها ت��اس� مع ه�ه ال�ع�فة، أما ح���ا تق�ع في ب��ها لُ��الع �ل ق�ة س��فة، أو �ل م�ه� م�ثِّ� ال 

إل�ها أع�اء ال��ل��� م� ب�امج وم� م�ل�الت، ��عًا  �ع�ي إال ال�فل� م� م�هج هللا، ح���ا ت�غ�� ��ا ی�سله

ًا لل�جل،  ی� أن ت��ن ن�َّ ی� أن ت��ج م� ال���، وُغ�ِّ ه�ه ال�غ��ة ال ت��ح لها أن تق�ع �ال���، ألنها ُغ�ِّ

ی� أن ت���جل، وت��ن �ع��ة ع� األن�ثة الُ����ة، دقق�ا أیها األخ�ة  ی� أن تق��� م���ع ال�جال، وُغ�ِّ في وُغ�ِّ

  ق�له تعالى في ق�ة س��نا شع��: 

  ﴿ َفَ�اَءْتُه ِإْحَ�اُهَ�ا َتْ�ِ�ي َعَلى اْسِ�ْ�َ�اٍء﴾

  ] ٢٥[ س�رة الق��: 

  ما ال�� یلف� ن�� ال�جل لل��أة؟ ح�اؤها، وما ال�� یلف� ن�� ال��أة لل�جل؟ ق�ته، قال�:  

  ِ� اْسَ�ْأَجْ�َت اْلَقِ��ُّ اْألَِم�ُ�﴾﴿ َقاَلْ� ِإْحَ�اُهَ�ا َ�ا َأَبِ� اْسَ�ْأِجْ�ُه ِإنَّ َخْ�َ� مَ 

  ] ٢٦[ س�رة الق��:

� �المه، وال�� یلف� ن�� ال�جل في ال��أة   ال�� یلف� ن�� ال��أة في ال�جل ق�ته وأمان�ه، ال ت�ُ��ه وتَ��ُّ

  ح�اؤها، ال وقاح�ها، وال اس��جالها، وال �ع�ها ع� أن�ث�ها.



5 

االخ�ال�.   

  ال��اب ع�ادة خاصة �ال��أة :

  ة ال��ام، قال تعالى: أیها األخ�  

َذِلَ� َأْدَنى َأْن ُ�ْعَ�ْفَ� َفَال ﴿ َ�ا َأیَُّها ال�َِّ�يُّ ُقْل ِألَْزَواِجَ� َوَ�َ�اِتَ� َوِنَ�اِء اْلُ�ْ�ِمِ��َ� ُیْ�ِن�َ� َعَلْ�ِه�َّ ِمْ� َجَالِب�ِ�ِه�َّ 

ُ َغُف�رًا َرِح��ًا﴾   ُیْ�َذْیَ� َوَ�اَن �َّ

  ] ٥٩[ س�رة األح�اب: 

���ا ت���� ال��أة ت��� ���ابها أنها م�ل�ة وأنها م�م�ة وه�ا أدنى ما ُ�َع�ِّف بها ال أق�ى ما ُ�َع�ِّف أ� ح 

بها، أ� ح���ا ت�� �ال�ًا ی�ت�� ز� الف��ة ه�ه ال��اب ُت�ع� أنه �ال� ثان��، وق� ���ن م��ودًا م� �ل 

ل�� ه�ه ال��اب ال�ي ی�ت�یها ُم�ِع�  ال��ارس، وق� ���ن ���ًال، وق� نال درجات ال�ف� في �ل ال��اد،

ب�ائي، أقل ما ُ��ع� أنه �ال� عل�، وه�ا ال��اب ال�� ت�ت��ه ال��أة ه� أ��� ما ُ��ع� أنها م�م�ة، بل إن 

�ع� ال��اء �ا أیها األخ�ة ال��ام ��َ�ِ��� أن ال�جال له� ع�ادات خاصة، له� ال�هاد، له� ح��ر الُ�َ�ع 

�أة أّن لها ع�ادة م��قلة ب�اتها، إن لها ع�ادة ُت���ها ع� ال�جل، ما ه�ه الع�ادة؟ وال��اعات، وغاب ع� ال�

إنها ع�ادة إعفاف ال��اب ���ابها، ألن ال�جل ق� ی�ت�� ث�ا�ًا خف�فة في ال��ف، و���ع�ل ح���ه في ارت�اء 

م� ث�ابها، ل�ل� هي مأم�رة أن ال��اب، ل�ّ� ال��أة ال��ل�ة و�ن �ان ال��ُّ ش�ی�ًا ال ُی��ح لها دی�ها أن ت�فف 

ت�ت�� ال��اب ال�ا�غة، وال��اب ال����ة ل�ال ُتِ�ّف ع� ل�ن جل�ها، وال ع� ح�� أع�ائها، إنها به�ا ت��لى 

  ع� �ع� ح���ها في س��ل �اعة ر�ها، إنها ع�ادة ال��أة، ع�ادة خاصة �ال��أة. 

  أیها األخ�ة ال��ام، إن هللا ع� وجل �ق�ل:  

�ا ِمْ� َأْ�َ�اِرِهْ� َوَ�ْ�َفُ��ا ُفُ�وَجُهْ� َذِلَ� َأْزَكى َلُهْ� ﴾﴿ ُقْل ِللْ    ُ�ْ�ِمِ��َ� َ�ُغ�ُّ

  ] ٣٠[ س�رة ال��ر: 

ه�ا ال�� �ق�له هللا ع� وجل أ�ه� ل�� أیها ال��م��ن ح���ا تغ��ا أ��ار��، وأ�ه� ل�ّ� أی�ها ال��م�ات  

  ح���ا تغ��� أ��ار��. 

مة : ت���� اإلسالم ج��ع ال�سائل    وال�رائع ال��صلة إلى األم�ر الُ���َّ

أیها األخ�ة ال��ام، اإلسالم في حق�ق�ه ح�َّم ج��ع ال�سائل وال�رائع ال��صلة إلى األم�ر الُ���َّمة، ح�َّم على  

  ال��أة ال��ل�ة ال�ل��مة أن ت��ع �الق�ل لل�جال، قال تعالى: 

  � ِفي َقْلِ�ِه َمَ�ٌض َوُقْلَ� َقْ�ًال َمْعُ�وفًا﴾﴿ َفَال َتْ�َ�ْعَ� ِ�اْلَقْ�ِل َفَ�ْ�َ�َع الَّ�ِ 

  ] ٣٢[ س�رة األح�اب: 

�، ف�ه ُمالی�ة، ح���ا ت���� ال��أة م� ال�ائع ق� ُتل�� له الق�ل، وق� ت���� في ح���ها، وق�   كالم ف�ه ت��ُّ

  ت��ع �الق�ل ف���ع ال�� في قل�ه م�ض، وقال: 

َأَحٍ� ِمَ� ال�َِّ�اِء ِإِن اتََّقْ�ُ��َّ َفَال َتْ�َ�ْعَ� ِ�اْلَقْ�ِل َفَ�ْ�َ�َع الَِّ�� ِفي َقْلِ�ِه َمَ�ٌض َوُقْلَ� ﴿ َ�ا ِنَ�اَء ال�َِّ�يِّ َلْ�ُ��َّ �َ 

  َقْ�ًال َمْعُ�وفًا﴾

  ] ٣٢[ س�رة األح�اب: 
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  قال س��نا م�سى: ما خ���؟ فأجاب�:  

  ﴿ َال َنْ�ِقي َح�َّى ُ�ْ�ِ�َر ال�َِّعاُء َوَأُب�َنا َشْ�ٌخ َ�ِ��ٌ�﴾

  ] ٢٣[ س�رة الق��: 

ح���ا دع�ه إلى ت�اول ال�عام ع�� أب�ها ماذا قال�؟ ل� تقل له: إن أبي ی�ع�ك وس���، ل�اذا؟ ما ال��اس�ة؟  

  ع��ها س���� ه�اك ح�ار، و�ن�ا قال�: 

  ﴿ ِإنَّ َأِبي َیْ�ُع�َك ِلَ�ْ�ِ�َ�َ� َأْجَ� َما َسَقْ�َ� َلَ�ا﴾

  ] ٢٥[ س�رة الق��: 

  كالم ال ����ل ال�د وال ال��اق�ة وال ال��ار، ماذا قال س��نا م�سى له�ا؟ قال:  

  ﴿ َما َخْ�ُ�ُ�َ�ا﴾

  ] ٢٣[ س�رة الق��: 

  ت�ق��: مع أّن ه�اك �المًا آخ� ُ�قال ف�ه ُمالی�ة، ف�ه ت���ل، ف�ه  

  ﴿ َما َخْ�ُ�ُ�َ�ا َقاَلَ�ا َال َنْ�ِقي َح�َّى ُ�ْ�ِ�َر ال�َِّعاُء َوَأُب�َنا َشْ�ٌخ َ�ِ��ٌ� ﴾

  ] ٢٣[ س�رة الق��: 

ه��ا ت���ث ال��أة مع ال�جال ��الم مق���، ��الم ال ����ل ال�أو�ل، ��الم ال ����ل ال��ال وال��اب  

��ا ت�ق� له ال�الم ی�ق� لها ال�الم، ح���ا ُت�ه� مفات�ه ُی���ن على وال��ار، ��الم م�ج�، ب���ة جادة، ل�� ح�

مفات�ها وم� ه�ا ت��أ ال���لة، ل�ل� أیها األخ�ة ه�اك في اإلسالم ت�ج�ه رائع، أ� أح�انًا �ع� ال�عاصي لها 

�ا مع�ى ق�ة ج�ب، ف��ل ه�ه ال�عاصي أن� ل�� م�لفًا أن ت��ع� ع�ها، أن� م�لف أن ت��ع� ع� أس�ابها، وه

  ق�له تعالى: 

  ﴿ َوَال َتْقَ�ُ��ا ال�َِّنا﴾

  ] ٣٢[ س�رة اإلس�اء: 

ر ال�اس م�ه، وله�ا ال��ار م��قة ت��� ع� ث�ان�ة أم�ار ل� دخله   ل� أّن ه�اك ت�ار ت�ت� عال، وأردت أن ُت��ِّ

ال��ا���� أال  إن�ان ل���ه ال��ار، ه�اك ق�ة ج�ب، أن� إن أعل�� ع� خ�� ه�ا ال��ار تق�ل: على ال�ادة

  ����ا ه�ا ال��ار أم أال �ق����ا م� ه�ا ال��ار؟ وه�ا مع�ى ق�له تعالى: 

  ﴿ ِتْلَ� ُحُ�وُد �َِّ َفَال َتْقَ�ُ��َها﴾

  ] ١٨٧[ س�رة ال�ق�ة: 

الفاح�ة لها مق�مات، ال��ل��ن م�ه��ن ع� مق�ماتها، ع� االخ�ال�، ع� ص��ة األراذل، ع� ال���ه في  

ال��ی� ع� ال��اء، ع� إ�الق ال���، ع� ق�اءة األدب ال����ف، ع� م�ا�عة ال��ل�الت ال��قات، ع� 

الفاض�ة، ه�ا �له م�هي ع�ه ال��م�، ل�ل� ه� ی��ع� ع� أس�اب الفاح�ة، و�أنه في ح�� ح���، وق� 

  قال �ع� العل�اء: إن هللا س�ى م�� ال��أة في ب��ها ق�ارة، قال تعالى: 

  ﴿َوَقْ�َن﴾

  ]٣٣ح�اب : [ س�رة األ

أ� ال��أة ت��ق� في ب��ها، ت�تاح نف�ها، ت��� روحها، ت����، أما إذا خ�ج� ه�اك م� ُ���عها �ل�ة،  

ه�اك م� ت��� إل�ه فُ�ع�� �ه، ه�اك م��الت فاألصل أن َتق�َّ في ال���، وت��ج ع�� ال��ورة دون أن 
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وأم� �غ� ال���، ونهى ع� ال�ل�ة �ال��أة  ُت�ه� م� مفات�ها ش��ًا، ل�ل� نهى اإلسالم ع� ال���ع �الق�ل،

األج���ة على اإل�الق إال مع ذ� َم��م، ونهى ع� ال�ف� مع ال��أة األج���ة أ��ًا: قاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى �َّ 

  َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

  (( .... َوَال ُتَ�اِفَ�نَّ اْمَ�َأٌة ِإالَّ َوَمَعَها َمْ�َ�ٌم ....))

ُ َعْ�ُهَ�ا ][م�ف� عل�ه َعْ� ا َّ� 
َ
  ْبِ� َع�َّاٍس َرِضي

كل ه�ا ردًا ل�ر�عة الف�اد و�غالقًا ل�اب اإلث�، أساسًا في األم� ال��ائي ع��ه� قاع�ة ذه��ة: أن في �ل  

ل ه�ه ال�ق�لة: وفي �ل م��لة في العاَل� ف�� ع� ال�ع��ة.    ج���ة ف�� ع� ال��أة، وأنا أُعّ�ِ

  ال ���� خ�وج ع� م�هج هللا :ما م� م��لة على وجه األرض إ

ما م� م��لة على وجه األرض إال ���� خ�وج ع� م�هج هللا، وما م� خ�وج ع� م�هج هللا إال ����  

ال�هل، وال�هل أع�� أع�اء اإلن�ان، وال�اهل �فعل في نف�ه ما ال �����ع ع�وه أن �فعله �ه، ص�ق�ني أیها 

ُخَ��ي خ�ج� إلى ص��  األخ�ة مع أنها ق�ة ���فة ق�ل س�عة وع���� عامًا في ه�ا ال���� في ب�ا�ات

ال����، فإذا رجل ی��ي قال لي: ع��� م��لة ����ة، قل� له: ما هي؟ قال لي: زوج�ي ت��ن�ي ولي م�ها 

خ��ة أوالد، قل�: مع َمْ�؟ قال: مع جار�، قل� له: ��ف ع�ف� جارك؟ قال لي: �هللا م�ة زارنا في ال��� 

�ا أم فالن تعالي اجل�ي مع�ا ه�ا م�ل أخ��، و�ان  ل��ه� ع���، وأردت لها أال ت�ل� وح�ها فقل� لها:

ه�ا س�� ال��انة ال�وج�ة، �هللا ه�اك آالف الق��، ص�ق�ني إني س�ع� ق��ًا في ه�ا الع�� في 

ال�ع�ة �اآلالف، �ل ه�ه الق�� والف�ائع وال�الق وال����� ن���ة االخ�ال�، شيء خ��� ج�ًا ألن هللا 

  قال تعالى:  ر�َّ� في اإلن�ان ح�َّ ال��اء

َهَ�اِت ِمَ� ال�َِّ�اِء َواْلَ�ِ��َ�﴾   ﴿ ُز�َِّ� ِلل�َّاِس ُح�ُّ ال�َّ

  ] ١٤[ س�رة آل ع��ان: 

ه�ا ت���� هللا، ال���ان له ت���� آخ�، ال���ان ُی��ِّ� ام�أة ال�ار، ام�أة ال��ی�، ُی��ِّ� ال��أة األج���ة، ُی��ها  

، ل�ل� ح���ا ی��اق اإلن�ان مع وساوس ال���ان �قع في ش� لل�جل مل�ة ج�ال وال ُی�� زوج�ه له ��ل�

ع�له، ما اخ��ُت ه�ا ال��ض�ع �هللا ع��ًا مع أن�ي ذ��ته ����ًا، هللا ع� وجل في الق�آن ال���� ذ�� �ع� 

الق�� س�ع ع��ة م�ة، ألنه م�ض�ع خ���، �ل�ا �أت��ي ات�ال هاتفي ُتع�ض ف�ه م��لة أع�ف أن س��ها 

م� ال�وجة ال�اردة أو م� ال�وج ال�ارد، وال��� األ�فال ه� م� ی�فع�ن ال��� �اه�ًا، ��� أن  االخ�ال� إما

  ت�قى ع�� ح�ود ال��ع، فَعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 

  ((َما َتَ�ْكُ� َ�ْعِ�� ِفْ�َ�ًة َأَض�َّ َعَلى ال�َِّجاِل ِمَ� ال�َِّ�اِء ))

ُ َعْ�ُهَ�ا ][م�ف� عل�ه عَ  َّ� 
َ
  ْ� أسامة َرِضي

  و�ق�ل عل�ه ال�الة وال�الم ف��ا رواه م�ل� َعْ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:  

َل ِفْ�َ�ِة َبِ�ي ِإْسَ�اِئ�َل َ�اَنْ� ِفي ال�َِّ�اِء )) ْنَ�ا َواتَُّق�ا ال�َِّ�اَء َفِإنَّ َأوَّ   ((اتَُّق�ا ال�ُّ

ُ َعْ�ُهَ�ا ][م َّ� 
َ
  �ف� عل�ه َعْ� أسامة َرِضي
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  اع��اف رجال الغ�ب ���ار االخ�ال� :

أنا م��� أن أذ�� ل�� �ع� ه�ه ال���ص، ال ألنها ُمعَ�َ��ة ع��� إ�القًا ل�� الع��� أّن ال�اس �ل  

�� أح�ارًا، ه�ا ال شيء �أت�ه� م� الغ�ب ُ�ع���ن �ه، أما إن جاءه� م� دی�ه� ف��أفف�ن، تَ�مُّ�، دع�نا ن

ی���� على خاصة ال��م��� ال�اع�� ال��فه���، ل�� ی���� على عامة ال��ل���، �ات�ة ب���ان�ة اس�ها 

الالد� ��ك تق�ل: "إن االخ�ال� �ألفه ال�جال، ول�ل� ��ع� ال��أة ف��ا ��الف ف��تها، وعلى ق�ر ���ة 

ع��� على ال��أة"... إلى أن قال�: "عل��ه� االب�عاد ع� االخ�ال� ���ن ���ة أوالد ال�نى، وها ه�ا ال�الء ال

  ال�جال، أخ��وه� �عاق�ة ال��ل ال�ام� له�َّ �ال��صاد". 

أ� إذا ��� أیها ال�جل م�� ُ�ع�� �األجان� فه�ا ه� رأ� األجان� الُ��فه���، �ق�ل شه���ه�ر األل�اني:  

ة ل��ار�ة ال�جل في عل�ِّ م��ه و�اذخ رفع�ه، وسهَّل "قل ه� ال�لل الع��� في ت�ت�� أح�ال�ا ال�� دعا ال��أ 

  لها ال�عالي في م�امعها ال�ن��ة ح�ى أف��ت ال��ن�ة ال��ی�ة �ق�� سل�انها ودنيء آرائها". 

ت�ه� إلى �الد الغ�ب ت�� �ل شيء ج��ل وم���، ل�ّ� الف�اد الع��� ال ُ��َ��ل، الل�رد ب��ون �ق�ل: " ل�  

ف��ا �ان� عل�ه ال��أة في عه� ق�ماء ال��نان ل�ج�تها في حالة ���ع�ة، ل�� ی��غي أن تف��ت أیها الُ��اِلع 

  ت��غل ال��أة �أع�الها ال�ي ُأن��� بها، وأن ت���� ع� االخ�ال� �الغ��".

أل��ي �ار�ل في ��ا�ه " اإلن�ان ذل� ال��ه�ل " �ق�ل: " أف�ل ن�ام أن َ�قُ�َ� ال�جل َ�ْ�َفه على زوجة 

  واح�ة".

عاِل� آخ� ب���اني �ق�ل: " إن ال��ام ال�� �ق��ي ب��غ�ل ال��أة في ال�عامل مه�ا ن�أ ع�ه م� ال��وة  

لل�الد فإن ن����ه �ان� هادمة ل��اء ال��اة ال���ل�ة ألنه ح�� ه��ل ال���ل، وق�َّض أر�ان األس�ة، ومّ�ق 

ار�ه�، إنه ت�ف�ل ألخالق ال��أة، إن و��فة ال�وا�� االج��اع�ة، فإنه ��ل� ال�وجة م� زوجها، واألوالد م� أق

  ال��أة ال�ق�ق�ة هي رعا�ة زوجها وأوالدها".

وقال د���ر آخ�: " إّن س�� األزمات العائل�ة في أم���ا، وسّ� ���ة ال��ائ� في ال����ع ه� أن ال�وجة  

ال��ارب أث��� أن ت��� ب��ها ل��اعف دخل اُألس�ة ف�اد ال�خل وان�ف� م���� األخالق"، ث� قال:" إن 

  ع�دة ال��أة إلى ال��� ه� ال���قة ال�ح��ة إلنقاذ ال��ل ال��ی� م� ال��ه�ر ال�� ���� ف�ه اإلن�ان".

أنا ال آت��� به�ه ال���ص م� عل�اء ��ار أجان� ألن�ي مع�� به�، ن�� مع�ا ��اب وُس�َّة ل��َّ ه�الء  

  م� ه�ا.  ال�ی� ی�ون الغ�ب ح�اة راق�ة ج�ًا الغ�ب نف�ه ی��ُّ 

أح� أع�اء ال��نغ�س �ق�ل: "إن ال��أة ت����ع أن ت��م ال�ولة حقًا إذا �ق�� في ال��� ال�� ه� ��ان  

  األس�ة".

ع�� آخ� �ق�ل: "إن هللا ع��ما م�ح ال��أة م��ة إن�اب األوالد ل� ��ل� م�ها أن ت���ه� ل�ع�ل في ال�ارج،  

  بل جعل مه��ها ال�قاء في ال���ل ل�عا�ة ه�الء األ�فال". 

ه�الء ال��ف اآلخ� ال�ی� ُ�ع�� به� �ع� ال�اس، �ق�ل شه���ه�ر األل�اني: " ات���ا لل��أة ح���ها ال��لقة  

  املة ب�ون رق�� ث� قابل�ني �ع� عام ل��وا ال����ة، وال ت���ا أن�� َسَ�ْ�ُث�ن معي الف��لة والِعفة واألدب". ك
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أیها األخ�ة ال��ام، ���� أن نل�� ه�ا: إن اس�ق�ار ال��أة في ب��ها والق�ام ��ا ��� عل�ها م� ت�ب��ه �ع�  

��تها و��انها، وف�ه صالحها، وصالح ال����ع، الق�ام �أم�ر دی�ها ه� األم� ال�� ی�اس� ���ع�ها وف

وصالح ال�اش�ة، فإن �ان ع��ها ف�ل ففي اإلم�ان أن تع�ل ع�ًال ی�اس� أن�ث�ها وش�عها، ���� أن تعل� 

  ال�غار، ���� أن تع�ل ع�ًال ی��اس� مع أن�ث�ها ومع ���ع�ها ومع م�هج هللا ع� وجل في وق� ف�اغها.

  االخ�ال� ���� الغ��ة :

ها األخ�ة ال��ام، �ات� آخ� ی�� أن االخ�ال� یَ�لِّ� م�ت الغ��ة، ه�ه الغ��ة ال�ي ص�َّح بها س��نا سع� أی 

  فع�� ال��ا�ة م� َغْ�َ�ته، َقاَل َسْعُ� ْبُ� ُعَ�اَدَة: 

ْ�ِف َغْ�َ� ُمْ�َفٍح، َفَ�َلَغ َذِلَ� َرسُ  �َل �َِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَقاَل: ((َلْ� َرَأْیُ� َرُجًال َمَع اْمَ�َأِتي َلَ�َ�ْ�ُ�ُه ِ�ال�َّ

ُ َأْغَ�ُ� ِم�ِّي، َوِمْ� َأْجِل َغْ�َ�ِة �َِّ  َنا َأْغَ�ُ� ِمْ�ُه، َ��َّ َم اْلَفَ�اِحَ� َما َ�َهَ� َأَتْعَ�ُ��َن ِمْ� َغْ�َ�ِة َسْعٍ�، َ��َِّ َأل  َح�َّ

  ِمْ�َها َوَما َ�َ�َ� ))

  ع� ب� ع�ادة ][م�ف� عل�ه َعْ� س

االخ�ال� ُ���� الغ��ة، ت�� رجًال إلى جان�ه زوج�ه �أبهى ز��ة، م�تاح ت�امًا، ��ل� معها على الُ��فة وهي  

  ب��اب فاح�ة وت��ه م�تاحًا، أی� َغ�َ�ُته؟ 

  ل�ازم االخ�ال� :

ن و���اح��ن. َقاَلْ� أیها األخ�ة، م� ل�ازم االخ�ال� الُ��اف�ة ح�� ُ�َ�لِّ� ال�جال على ال��اء و���اف��  

  َعاِئَ�ُة: 

ْ� َ��ُّ َرُس�ِل �َِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ��َّ اْمَ�َأٍة َق�ُّ َوَ�اَن َ�ُق�ُل َلُه�َّ  : َقْ� ((َ��َِّ َما َم�َّ ِإَذا َأَخَ� َعَلْ�ِه�َّ

  َ�اَ�ْعُ�ُ��َّ َ�الًما ))

  [م�ف� عل�ه َعْ� عائ�ة]

ب�ات ُ��لِّْ�� على ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� فقل� له: ا��� ی�ك ن�ا�ع� �ا رس�ل هللا، وع��ما جاءت ال��ا 

قال: إني ال أصافح ال��اء. ه�ا ح�� ش�عي، وه� ال�ع��م ال���� �ال�حي، ماذا في االخ�ال�؟ ال��� 

  الُ���َّم إلى ال�ج�ه واألج�اد وغ�� ذل�، �هللا ع� وجل �ق�ل: 

�ا ِمْ� َأْ�َ�اِرِهْ� َوَ�ْ�َفُ��ا ُفُ�وَجُهْ� َذِلَ� َأْزَكى َلُهْ� ِإنَّ �ََّ َخِ��ٌ� ِ�َ�ا َ�ْ�َ�ُع�َن ﴾ ﴿ ُقْل ِلْلُ�ْ�ِمِ���َ    َ�ُغ�ُّ

  ] ٣٠[ س�رة ال��ر: 

  َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  

ُلَها )) ُلَها َوَش�َُّها آِخُ�َها، َوَخْ�ُ� ُصُف�ِف ال�َِّ�اِء آِخُ�َها َوَش�َُّها َأوَّ   ((َخْ�ُ� ُصُف�ِف ال�َِّجاِل َأوَّ

  [ م�ل� ال��م�� أب� داود ال��ائي اب� ماجة أح�� ال�ارمي ع� أبي ه���ة ]

ال� في ال���ت، ت��اور الع�ائل ف��ا و�ان عل�ه ال�الة وال�الم �ف�ل ب��ه�ا ��ف�ف ال���ان، ث� إّن االخ� 

ب��ها، األق��اء وال���ان واألص�قاء واألح�ة وال�عارف، ه�ا اب� ع�ه، وه�ا اب� خال�ه، وه�ا اب� اب� ع��ه، 
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وه�ا ع�یله، وتل� العائلة جارته، ه�ا االخ�ال� ���� م�اع� نف��ة وج���ة واج��اع�ة وهي خ���ة على 

  ال����ع. 

ام، ل� ق�أت ال���ص الق�آن�ة ال��علقة �ال��أة واألحادی� ال����ة ال��علقة �ال��أة الس����� أیها األخ�ة ال��  

م�ها ج��عًا أّن االخ�ال� ُم��َّم ت����ًا ق�ع�ًا، وأنه ال ب� م� أن ت�ق� األس�ة و��ف�ها الُ��لى في اإلسالم ع� 

خي، اب� ع�ي، ق� �ق�ل قائل: ماذا نفعل ���� حف� ال��أة م� أن ت��ل� �ال�جال، ق� �ق�ل قائل: إن ه�ا أ

  به�ه العالقات ال����ة؟ إن ال��� �أتي م�ها، �ق�ل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

ُخ�َل َعَلى ال�َِّ�اِء َفَقاَل َرُجٌل ِمَ� اَألْنَ�اِر: َ�ا َرُس�َل �َِّ َأَفَ�َأْیَ� اْلَ�ْ�َ�؟    َقاَل: اْلَ�ْ�ُ� اْلَ�ْ�ُت ))((ِإ�َّاُكْ� َوال�ُّ

  [م�ف� عل�ه َعْ� ُعْقَ�َة ْبِ� َعاِمٍ� ]

  م� ه� ال���؟ ه� الق���، ه� أخ ال�جل، اب� ع�ه، اب� ع��ه، اب� خاله، اب� خال�ه، ن���ه وه��ا...  

���ا أیها األخ�ة ال��ام، ه�ا ه� ال��، ل�� ق� ی��و ال�� غ���ًا ألن ال�اس في مع��ه� ت�لل�ا م�ه، وح 

���ع ال�� ال ُیلغى، ال�� ح�، وال�ا�ل �ا�ل، وما َأِلفه ال�اس م� والئ� م��ل�ة، وم� لقاءات م��ل�ة، 

وم� حفالت م��ل�ة، ه�ا �له خالف ال��ع، و��فع�ن ال��� �اه�ًا، وال���الت ال�ي ت�ف�� في األس� ال 

  تع� وال ت��ى، �لها ���� ه�ا االخ�ال�. 

��ا أنف��� ق�ل أن ُت�اس��ا، وزن�ا أع�ال�� ق�ل أن ُت�زن عل���، واعل��ا أّن مَل� ال��ت أیها األخ�ة ال��ام حاس 

ق� ت��انا إلى غ��نا، وس����ى غ��نا إل��ا، فل���� ح�رنا، ال��ُِّ� م� دان نف�ه، وع�ل ل�ا �ع� ال��ت، 

  �. والعاج� م� أت�ع نف�ه ه�اها، وت��ى على هللا األماني، وال��� � رب العال��

* * *  

  ال���ة ال�ان�ة :

أشه� أن ال إله إال هللا ولي ال�ال���، وأشه� أن س��نا م���ًا ع��ه ورس�له، صاح� ال�ل� الع���، الله�  

  صّلِ وسل� و�ارك على س��نا م��� وعلى آله وص��ه أج�ع��.

  ت�ل�ل األجان� ف�اد م���عه� و مع�فة أس�اب ه�ا الف�اد :

�أن م��ق�ل أم���ا في خ��،  ١٩٦٢شيء ج�ی�، رئ�� أم���ي ساب� ص�َّح في عام أنقل ل�� أیها األخ�ة  

ر ال���ول�ة الُ�لقاة على عاتقه، وأن م� ب�� �ل س�عة  �أن ش�ابها مائع، م��ل، غارق في ال�ه�ات، ال �قّ�ِ

ق�ه� ال���ة ش�ان ی�ق�م�ن لل����� ی�ج� س�ة م�ه� غ�� صال���، ألن ال�ه�ات ال�ي أُغ�ق�ا ف�ها أف��ت ل�ا

وال�ف��ة، ون���ة االخ�ال� ال�ائ� ب�� ال�الب وال�ال�ات في ال��ارس وال�امعات، وذ��ت ص��فة ل��ان�ة أن 

ال�ال�ة في ال��رسة وال�امعة ال تف�� إال �ع�ا�فها، وال�سائل ال�ي ت��اوب مع ه�ه العا�فة، و�ن أك�� م� 

�د أس�اب الف�ل إلى أنه� �ف��ن في ال��� أك�� م� س��� في ال��ة م� ال�ال�ات سق�� في االم��ان وتع

دروسه� وح�ى م��ق�له�، و�ق�ل أل���ي �ار�ل مق�لة رائعة ج�ًا �ق�ل: " ع��ما ت���ك الغ���ة ال����ة ل�� 

  اإلن�ان تف�ز ن�عًا م� ال�ادة ال�ي ت���ب م� ال�م إلى دماغه ف���ره فال �ع�د قادرًا على ال�ف��� ال�افي". 

خ�ال�، وه�ا ال�فل�، و�ل شيء ف�ه ام�أة، و�ل ��اعة م���ة �ام�أة ش�ه عار�ة، و�ل اإلعالنات ع� ه�ا اال 
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���� ال��أة، ه�ا ماذا �فعل �اإلن�ان؟ �فعل إثارة م����ة، وق� ت��ث� م� ق�ل ع� ��� أج�اه �ع� العل�اء 

م�أة ُم�فل�ة ���� في دمه ه�م�ن في بل� ع��ي م�ى عل�ه أع�ام ���لة ��ف أّن اإلن�ان ح���ا ُی�ار ����� ا

ال���، وه�ا اله�م�ن إذا ج�� ���ل م���� َس�َّ� آفات ����ة ج�ًا ت��� ع� ع���� آفة، ف�ل ما ���� في 

عاَل� ال�فل� م�الف ل��هج هللا ع� وجل قال: دعاة االخ�ال� ال ت��قه� عق�له� إن�ا ت��قه� شه�اته�، ه�اك 

ل: إن م� أه� أس�ابها االخ�ال� ب�� ال��اب م� ال����� ���رة ����ة، تق��� آخ� ع� ج�ائ� األح�اث �ق� 

وتق�ر ال���ة العل��ة والع�ل�ة لل��ی� ال����، م�ا ُ�ع�ُّ إ�ارًا م�ه��ًا في ت��ی� م�االت العالقات 

ه االج��اع�ة، و�ّن االخ�ال� م� أع�� آثاره تالشي ال��اء ال�� ُ�ع��� س�اجًا ل��انة وع��ة ال��أة ب�ج

خاص، و��د� إلى ان��افات سل���ة ُت��ح تقل�� الغ�� ت�� شعار ال��ارة وال���ر، وق� ث�� م� خالل 

ف�� ���� م� ال��ائ� الُ�ُلق�ة أّن االخ�ال� الُ��اح ه� ال���ول ع�ها ج��عها، وماذا �ق�ل أن�ار االخ�ال� 

ن �ام�أة ُم��َّمة ال ��ل له� أن یل�ق�ا ع� ف�ائح ال ُتع� وال ُت��ى ت��� ب�� م� ���ل��ن و��� م� ��َ�ُل� 

  بها؟

أیها األخ�ة: ه�ا �له ألول م�ة وآلخ� م�ة آت��� �ه م� ه�الء األجان� ال�ی� ُ�ع�� ال�اس به�، ه�ا م�قفه�  

م� االخ�ال�، وه� حلَّل�ا ف�اد م���عه� فأرجع�ه إلى االخ�ال�، ون�� على در�ه� سائ�ون، مع�ا م�هج، 

  ة، ومع�ا وحي هللا ع� وجل.ومع�ا ��اب وُس�َّ 

  ال�عاء :

الله� اه�نا ف��� ه�ی�، وعاف�ا ف��� عاف��، وت�ل�ا ف��� ت�ل��، و�ارك ل�ا ف��ا أع���، وِق�ا واص�ف ع�ا  

شّ� ما ق���، فإن� تق�ي �ال�� وال ُ�ق�ى عل��، و�نه ال یِ�لُّ م� وال��، وال �ع�ُّ م� عادی�، ت�ار�� 

على ما ق���، الله� أع��ا وال ت��م�ا، أكِ�م�ا وال ُتِه�ا، آث�نا وال ُت�ث� عل��ا، ر��ا وتعال��، ول� ال��� 

أرِض�ا وارَض ع�ا، الله� أصلح ل�ا دی��ا ال�� ه� ع��ة أم�نا، وأصلح ل�ا دن�انا ال�ي ف�ها معاش�ا، وأصلح 

نا، واجعل ال��اة زادًا ل�ا م� �ل خ��، واجعل ال��ت راحة ل�ا م� �ل ش�، م�النا  ل�ا آخ�ت�ا ال�ي إل�ها م�دُّ

رب العال���، الله� اكف�ا ��الل� ع� ح�ام�، و��اع�� ع� مع����، و�ف�ل� ع�� س�اك، الله� ال ُت�م�ا 

م��ك، وال ته�� ع�ا ِس��ك، وال ُت�ِ��ا ذ��ك �ا رب العال���، الله� ُص� وج�ه�ا �ال��ار، وال ت��رها �اإلق�ار 

أع�ى، وذم م� م�ع، وأن� م� ف�قه� وليُّ الع�اء، و���ك وح�ك خ�ائ�  ف��أل ش� خلق�، وُن��لى ���� م�

األرض وال��اء، الله� ��ا أق�رت أع�� أهل ال�ن�ا ب�ن�اه� فأق�ر أع���ا م� رض�ان� �ا رب العال���، الله� ما 

، الله� إنا رزق��ا م�ا ن�� فاجعله ع�نًا ل�ا ف��ا ُت��، وما زو�� ع�ا ما ن�� فاجعله ف�اغًا ل�ا ف��ا ت��

نع�ذ �� م� الفق� إال إل��، وم� ال��ف إال م��، وم� الّ�ل إال ل�، نع�ذ �� م� ُع�ال ال�اء، وم� ش�اتة 

  األع�اء، وم� ال�ل� �ع� الع�اء، م�النا رب العال���، الله� �ف�ل� و��ح��� أعِل �ل�ة ال�� وال�ی�، 
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ا رب العال���، خ� ب�� والة ال��ل��� إلى ما ت�� وان�� اإلسالم وأع� ال��ل���، وأذل الِ��ك وال������ �

  وت�ضى إن� على ما ت�اء ق�ی� و�اإلجا�ة ج�ی�.

  وال��� � رب العال��� 


