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١   لألخواتمهسات 

  املقدمة

  :أما بعد  ..والصالة والسالم على رسول اهللا، احلمد هللا 

  .لعلها تضيء لك دروب احلياة ، هذه جمموعة من املقاالت والقصص كتبتها لك أنت  ..أختاه

. احلياة أمل يف النجاح والتميز سائالً اهللا أن جيعلك من صانعات احلياة وممن ترى أن يف



     

 

 

٢   لألخواتمهسات 

  املكياج صاحب عند " احلاء " وحرف احلنان وجدت                                

  

 :إا رسالة وصلت إيل عرب إحدى األخوات

زميليت متزوجة ولكنها تعاين من زوج ال جيلس يف البيت، بل خيرج من العصر حىت الساعة الواحدة ليالً، مث يرمي "   

  ".حب"و" حنان: " أريد حرف احلاء" زوجة" لى سريره لينام، ونسي أنين بنفسه ع

فوسوس يل الشيطان ألحبث عن هذا احلرف يف مكان آخر، فذهبت لوحدي مع سائق أجره للسوق، 

ودخلت حمالً لألدوات اخلاصة باملرأة من املكياج وحنوه، ودخلت ألقضي وقيت يف رؤية هذه األصباغ 

  .واملواد التجميلية

يا أخيت بشرتك مجيلة، وهذا : ولكن البائع كان ميلك حرف احلاء فرآين وقد عرضت بعض املواد، فقال

ال يناسبك مل ال تأخذين نوعاً آخر؟ وجاء بنوع آخر، وعرضه علي، وأعجبين فنظرتُ  إليه، ونظر إيل 

  .هكذا زين يل الشيطان" احلب" وكانت نظرته مليئة حبرف احلاء 

الزوج نائماً أو خارجاً مع حرف " لبيت، الذي ال أجد فيه هذا احلرف، بل أجد مث خرجت ورجعت ل

  . احلاء

  .ودعتين نفسي األمارة بالسوء لزيارة ذلك احملل

  .فدخلت، فرأيت الرجل يف هيئة حسنة ومشمت منه العطر مجيل، فجذبين ذلك إليه

  ..وابتسم يل ابتسامة، مل أرها من زوجي منذ تزوجته



     

 

 

٣   لألخواتمهسات 

  .الصغرية اليت فيها رقمه، فشعرت بنفسي تدفعين ألخذها لعلي أجد حرف احلاء رمى بالورقة

  .أخذت الرقم، واتصلت عليه، بكل شجاعة مقرونة بدموع احلسرة والندم وملطخة بشيء من احلياء

  .ودام االتصال أياماً وأسابيع

  ".احلاء" والزال الزوج يف غفلته عن زوجته الفقرية إىل حرف 

زوج ليسكن معنا يف مرتلنا، وبقي مدة معنا، والحظ انشغال خط اهلاتف ألين أكلم صديقي وجاء أخو ال

  .الذي وجدت عنده حرف احلاء

" فما كان من ذلك األخ ارم إال أن قام بتسجيل إحدى مكاملايت يف شريط كاسيت، وقدمها ألخيه 

فاجأ مبا فيه، ورجع إيل يضربين ووضعها يف سيارته، وملا ركب زوجي السيارة مسع الشريط، وت" زوجي

لريمي بنا يف بيت أمي ) ابنته (وأخذين ومعي طفليت " أنت طالق" ويتهمين ويسبين ورمى علي القنبلة 

  .املسكينة

  .ومضت الساعات وأنا أسرية وكسرية وجبانيب طفليت اليت ال ذنب هلا

  ؟" اءاحل" اعترف خبطأي ولكن هل من عودة مقرونة حبرف : فيا زوجي العزيز



     

 

 

٤   لألخواتمهسات 

  إا أختك

من الصلة " أخوام " يف زمحة احلياة املليئة بامللهيات والصوارف واملغريات ينسى فئام من اإلخوة 

والتودد واحملبة، وهذا األمر ظاهر ملن تأمله، وال أحصي كم هي الرسائل اليت تصلين من أخوات فقدن 

 .معىن األخوة من إخوم

  .ابة وننسى حلظات الطفولة وزمان املرح وليايل الفرحأتغيب عنا أواصر القر! يا اهللا

  .إا أختك حتتاج إىل بسمتك وحسن صلتك، وتشتاق إىل اتصالك أو زيارتك

  !إا جزء منك، وأنت قطعة منها، فلم اهلجر والنسيان يا أخا اإلميان؟

  أنسيت صلة الرحم اليت هي من أعظم ما تستجلب ا الربكات يف األرزاق واألعمار؟

أال يرضيك أن أصل : ( هل غاب عنك أن الرحم معلقة بالعرش تنادي بالصلة، فيكون جواب الرمحن

  ). من وصلك، وأقطع من قطعك؟ 

  . إا أختك مهما كبِرت وكثرت أشغالك، إا أختك حىت لو تزوجت وكثر أبناؤك

  .وحذار أن تكون زوجتك سبباً مباشراً أو غري مباشر لقطيعة أختك أو هجراا

أختك اآلن بانتظار اتصالك أو زيارتك، وحبذا لو تصطحب هلا هدية من سوق الوفاء وتضعها : يا أخانا

  .يف ظرف احلب ليتم التسليم يف ليايل املودة واإلخاء



     

 

 

٥   لألخواتمهسات 

"فالن " إىل زوجة الداعية   

 

لكنك قد ال من النعم عليك يا أختاه أن اهللا اختار لك هذا الداعية ليكون زوجاً لك وأباً ألبنائك، و

 ).أزهد الناس يف الدعاة هم أقرب الناس هلم ( تشعرين ذه النعمة؛ ألن العادة أن 

البد أن تعلمي أن هناك نساء يشكني من أزواجهن، فهذه زوجها مدمن خمدرات وصاحب ،أخيت املؤمنة 

   .فساد، وهذه زوجها مدخن ومن أهل السفر إىل اخلارج، وهذه زوجها مصاب بداء املعاكسات

وأخرى ماذا تصنع بزوجها الذي كل مهه هو الرياضة ومتابعة املباريات؟ وأخرى زوجها من عشاق 

القنوات الفضائية فهو أمام القنوات يف الليل والنهار ال يفتر عنها إال إذا وضع رأسه للنوم، وهكذا 

  .حاالت غريبة من الرجال واألزواج

ة إىل اهللا يف ليله واره؟ هل استشعرت نعمة ذلك هل عرفت قدر زوجك الذي ميارس الدعو! يا أختاه

  الداعية الذي يسعى يف كل حلظة إىل تبليغ دين اهللا تعاىل؟

لو أنه مات أو حصل طالق بينكم مث تزوجت زوجاً ، لو أن زوجك هذا الذي هو من الدعاة ! أختاه

تمنني يف هذه اللحظة آخر، وتفاجأت بأن الزوج اآلخر من أصحاب الذنوب والشهوات، بصراحة ماذا ت

؟ بال شك سوف تبكني وحتزنني، وتعودين بذاكرتك إىل ذلك الزوج األول الداعية وتعاهدين نفسك لو 

  .أنه يعود ألكون خادمةً له عاكفةً عليه، صابرة على ما يصدر منه



     

 

 

٦   لألخواتمهسات 

أخيت يا زوجة الداعية اعلمي أن زوجك من البشر، واخلطأ وارد منه، وال يتعجب من صدور الذنب 

منه، وقد يقصر معك يف بعض األمور، وقد يتأخر عليك وقد يسافر كثرياً، فلماذا يا أخيت ملاذا ال 

  ! حتتسبني األجر والثواب من اهللا تعاىل؟

  ملاذا ال تقفني معه يف نصرة دين اهللا تعاىل؟ ملاذا ال تأخذي بيده يف سبيل تبليغ دين اهللا تعاىل؟

سفر أزواجهن وأنت ال تصربين على سفر زوجك يف أمور الدعوة  ملاذا نساء التجار يصربن على! أختاه

  إىل اهللا تعاىل؟ 

ملاذا نساء الغرب تصرب على رحيل زوجها ألجل البحث عن وظيفة وأنت ال تصربين على رحيل زوجك 

  إىل بعض القرى للدعوة إىل اهللا؟ 

  .يا مسلمة أال حتمدين اهللا تعاىل أن رزقك مثل هذا الزوج؟

عض زوجات الدعاة تتمىن أن يقف زوجها عن الدعوة لكي يبقى معها ومع أطفاهلا لكي واهللا إن ب

يتجولون يف األسواق واملدن وعلى شواطئ البحار؛ وهذا الصنف من النساء يعتربون من العوائق يف 

ثر طريق الدعوة إىل اهللا تعاىل؛ ألن الداعية إذا وجد كثرة اجلدال من زوجته وكثرة العتاب فإن هذا سيؤ

  .بال شك يف نشاطه الدعوي



     

 

 

٧   لألخواتمهسات 

إن الرجل الداعية حيتاج إىل أن تقف زوجته جبانبه لكي حتفزه وتشجعه لكي ميارس األعمال الدعوية، 

  .وهكذا كانت خدجية رضي اهللا تعاىل عنها مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   

  :أخي الداعية ال بد لك من أمور! ومضة أخرى

  ٠ أمور الدعوةاحرص على أن تكسب زوجتك يف - ١

  .رتب وقتك واعلم بأن أهلك هلم حق عليك - ٢

  ].٢١٤:الشعراء))[وأَنذر عشريتك اَألقْربِني (( ابدأ بدعوة أهلك  - ٣

  .امأل وقت الفراغ لدى زوجتك لكي ال متل من غيابك عنها - ٤

  .اعلم بأن الزوجة تريدك هلا ولكن اهللا يريدك لدينه - ٥

قاً كبرياً يف طريق دعوتك فال حتزن؛ فهذا نوح عليه الصالة والسالم كانت قد جتد زوجتك عائ - ٦

ال تطيعوه إنه جمنون، وهذا لوط نوح عليه الصالة والسالم كانت زوجته يف عداء : زوجته تقول للناس

  .لدعوته ، ومع ذلك فإن نوح ولوط عليهما السالم مل يتركا الدعوة إىل اهللا تعاىل



     

 

 

٨   لألخواتمهسات 

 

  يف االختالط أكثر من عشرين كلمة

 ..أما بعد، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

وعند الفنت يتمحص إميان املؤمنني، ونفاق املنافقني، وال ريب ، فإنه يف كل زمان حتدث فنت ومصائب 

  " .الدعوة لالختالط يف املدارس واجلامعات " أن من صور الفنت يف عصرنا 

وهذا اجتهاد دل " االختالط " م كتبت بعض األدلة والنقاشات حول وألجل البيان ونصحاً ألمة اإلسال

  .عليه العقل وجرى به القلم، والتوفيق بيد الرب الكرمي

( يقول تعاىل خماطباً الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يف سؤاهلم لنساء الرسول صلى اهللا عليه وسلم  - ١

 نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سابٍ وجاِء حرو ن٥٣:األحزاب)[م. [  

فإذا كان جمرد السؤال واخلطاب مع املرأة جاء األمر فيه بلزوم وجوب احلجاب فكيف إذن يكون جرم 

  .االختالط واالقتراب ملدة ساعات يف قاعة واحدة 

مؤمنِني يدنِني علَيهِن من جالبِيبِهِن ذَلك يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْ( يقول تعاىل  - ٢

 نذَيؤفَال ي فْنرعى أَنْ ين٥٩:األحزاب)[أَد.[  

إذا كان جمرد كشف الوجه الذي هو وسيلة املعرفة للمرأة حمرم فكيف إذا كان مع كشف الوجه : فتأمل 

  لغالب عناية باللباس والروائح ووسائل اجلذب ؟قرب اجلسد وخمالطة اجلنسني يف مكان واحد ومعه يف ا



     

 

 

٩   لألخواتمهسات 

: ( إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول للنساء الطاهرات يف عصر النبوة ملا خرج من املسجد - ٣

من أجل املباعدة بني اجلنسني، ]  ٨٥٦السلسلة الصحيحة ) [ استأخرن فليس لكن أن تتحققن الطريق 

  ازمه خمالفة هذا املعىن بسبب القرب بني اجلنسني ؟فكيف نرضى باالختالط الذي من لو

إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيذر من فتنة النساء يف زمنه مع قلة وسائل االفتتان من ملبس  - ٤

  أو عطور أو أدوات للزينة ، فكيف لو رأى نساء هذا الزمان ؟

يكون صفهن يف آخر املسجد مع أن  إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل النساء يف الصالة - ٥

  .حال الصالة هو حال عبادة واالفتتان يف حال أبعد، فكيف باالختالط املنظّم ؟

وإمنا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجال لبعدهن عن : رمحه اهللا  - قال اإلمام النووي 

  . ١٥٩، ص ٤شرح صحيح مسلم ج . خمالطة الرجال وذم أول صفوفهن لعكس ذلك 

وفرقوا ( بأن يفرق يف النوم بني األبناء كما يف احلديث " األب " إذا كان اإلسالم أمر ويل األمر  - ٦

  ]. ٤٩٥صحيح سنن أيب داود لأللباين ) [ بينهم يف املضاجع 

فكيف ، مع أن النوم ال يشعر فيه املرء مبا جيري حوله ، ولكن سداً للذريعة ومباعدة لدواعي الفتنة 

  !.الشاب إذا كان معه يف نفس القاعة وحميط املبىن فتيات جيلبون الفتنة بلبسهن أو مجاهلن؟يكون حال 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ( أليس يف االختالط مفسدة النظر احملرم وربنا أمرنا بغض البصر  - ٧

لواجب أو أنه يسهل التفريط به، فإذا كان غض البصر واجب فهل االختالط يقوي هذا ا] ٣٠:النور)[



     

 

 

١٠   لألخواتمهسات 

رواه ) . إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العني النظر : ( ويف احلديث

  ].٦٢٤٣[ البخاري 

" إذا اتفقنا أن الزنا من كبائر الذنوب فال شك أن االختالط وسيلة تقرب منه، والقاعدة يف الشريعة  - ٨

] ٣٢:اإلسراء))[وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيلًا : (( ويف الترتيل" رام حرام الوسيلة إىل احل

  .وال أظن أن أحداً يزعم بأن االختالط ال يؤثر يف اجلنسني

والنصوص حرمت  –ولو بعد زمن  –ال ريب أنه سيكون " مصافحة " هل سيكون مع االختالط  - ٩

صحيح ) واهللا ما مست يده يد امرأة قط : ( ا تقول عنه زوجته عائشة رضي اهللا عنهاذلك ، ورسولن

ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له من ( بل جاء الوعيد الشديد ].  ٢٧١١[ البخاري 

  ] .٥٠٥٤[ صحيح اجلامع ) أن ميس امرأة ال حتل له 

فكيف ، بلى ! س هناك لقاء بني الشباب والفتيات؟يا ترى يف أوقات الفراغ بني احملاضرات ألي -١٠

  !.وبأي وجه شرعي نبيح هلم ذلك وما أضراره؟! سيكون؟

بالطبع ال، واجلمال يف ! وهل سيكون لبس الطالب والطالبات يف أمجل صورة أم أنه سيكون سيئاً؟

  !.امللبس يدعو إىل ماذا ؟

 االختالط ارتقاء يف التقنية والتقدم العلمي يا ترى هل اتمعات الغربية أو العربية وجدوا يف -١١

  .واملعريف، أم أن نصوص العقالء منهم حتذر من االختالط



     

 

 

١١   لألخواتمهسات 

أن تالميذ وتلميذات : يف دراسة أجراها معهد أحباث علم النفس االجتماعي يف بون بأملانيا تبني منها

لو اهلوايات، وأنه على العكس املدارس املختلطة ال يتمتعون بقدرات إبداعية، وهم حمدودو املواهب، قلي

والسبب يف . من ذلك تربز حماوالت اإلبداع واضحة بني تالميذ مدارس اجلنس الواحد غري املختلطة 

  ,٨ -  ٧الغرب يتراجع عن التعليم املختلط ص . ذلك انشغال كل جنس باآلخر عن اإلبداع واالبتكار

التقدم هل تسمح ال بنتك أن تتناول وجبة غداء لو قيل ألحد اآلباء الباحثني عن الثقافة والعلم و -١٢

  !.مع ابن عمها يف أحد املطاعم القريبة من املرتل وسيعيدها السائق مبفردها إىل املرتل؟

ال شك أنه سريفض، مع أن املطعم فيه زوار آخرين وليس انفراد حقيقي، إن هذا ما جيري يف اجلامعات 

  .املختلطة؛ جلسات وحوارات ولقاءات

وأين سيذهب ! فيا ترى أين ستكون الفتاة ؟. بالطبع نعم! هناك ساعات فراغ بني احملاضرات؟ هل -١٣

  .أليس هذا االختالط من دواعيه االلتقاء يف الساحات واألماكن األخرى ! الشاب ؟

عند االختالط سيكون بال شك تبادل احلديث بني الطرفني، ويف االستماع فتنة كما يف النظر فتنة  -١٤

فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض : ( تلني املرأة يف القول مع الرجال وربنا يقول ، وقد

  .وإذا طمع الذي يف قلبه مرض فهنا تكمن املصيبة].٣٢:األحزاب)[



     

 

 

١٢   لألخواتمهسات 

هوة ، االختالط بال شك إما أن يقوي دواعي الشهوة لدى الطرفني أو أنه ليس له أي عالقة بالش -١٥

والعاقل املنصف يدرك أن الشهوة هلا ما يثريها ؛ ومن أعظمها االختالط وما يصاحبه من نظرات 

  .وتأمالت

لو قلنا جبواز االختالط يف املدارس واجلامعات فهل ستكون املرأة يف اجلامعة بكامل حجاا وتغطي  -١٦

  !.وجهها أم أا ستكشف الوجه؟

إظهار للزينة باملكياج والعطور وحنو ذلك أم أن الطالبة ستكشف وإذا كشفت الوجه فهل سيكون هناك 

  !.الوجه كما هو بال زينة ومجال ؟

  !.للمدرس أو للطالب ؟! فإذا تزينت فلمن تتزين ؟

  .وهل يرضى ويل أمرها بذلك ؟

  .ال أظن أن اآلباء العقالء سيوافقون على ذلك؟

فمن طبيعة الرجل امليل ، الطرف اآلخر وامليل له  أال يساهم االختالط يف االحنراف العاطفي جتاه -  ١٧

  .للمرأة والعكس كذلك ؟ وكم جر االحنراف العاطفي من آثار التسر الصديق والقريب 

  !.يا ترى أين احلياء من مقابلة الرجال؟: إىل كل طالبة ترضى باالختالط وتطمئن له  -١٨

  وا على حجاب وحياء وعفاف ؟هل زالت معاين العفة ؟ أنسيت أن أمهات املؤمنني كان



     

 

 

١٣   لألخواتمهسات 

أنشد اإلميان الذي يف قلبك أيسهل عليك أن جتلسي يف مكان حييط به الرجال من كل : يا أختنا -١٩

  .جانب

  .إن التعلم والتعليم له قدره ومكانته وله مصادره اليت ميكن الوصول إليها بدون االختالط

  .اب بني يدي اهللا عسرياحذري يا أختنا فالفتنة نزلت واملوت يأيت بغتة، واحلس

  :من أقوال العلماء يف التحذير من االختالط  -  ٢٠

وال ريب أن متكني النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، : (  -رمحه اهللا  -قال ابن القيم 

وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة واخلاصة ، 

الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب املوت العام والطواعني املتصلة واختالط 

 .(  

إن اهللا تعاىل جبل الرجال على القوة وامليل إىل النساء، : ويقول مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا

نشأ عن ذلك آثار  وجبل النساء على امليل إىل الرجال مع وجود ضعف ولني، فإذا حصل االختالط

تؤدي إىل حصول الغرض السيئ، ألن النفوس أمارة بالسوء، واهلوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر 

  ).١٣، ١٠/١٢(فتاوى ورسائل مساحته. بالفحشاء واملنكر 

ويف جواب على سؤال طالب يف إحدى اجلامعات العربية عن حكم االختالط بالتعليم قال مساحة الشيخ 

هداه اهللا وأهلمه رشده بعد هذا كله أن يدعو .... فكيف يسوغ ملدير جامعة : (  -هللارمحه ا–ابن باز 



     

 

 

١٤   لألخواتمهسات 

إىل االختالط ويعلم أن اإلسالم دعا إليه وإن احلرم اجلامعي كاملسجد ، وأن ساعات الدراسة كساعات 

،  الصالة ، ومعلوم أن الفرق عظيم والبون شاسع ملن عقل من اهللا أمره ويه وعرف حكمته سبحانه

وكيف جيوز ملؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة حبذاء الطالب يف كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواا 

يف صفوفهن خلف الرجال ، وهذا ال يقوله من له أدىن مسكة من إميان وبصرية يعقل ما يقول ، هذا لو 

ة مع التربج وال سلمنا وجود احلجاب الشرعي ، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب يف كرسي الدراس

  " ). فإا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور : " حول وال قوة إال باهللا ، قال تعاىل 

الذي أراه أنه ال جيوز االختالط بني الرجال والنساء بعمل : قال اإلمام ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل 

أهلية، فإن االختالط حيصل فيه مفاسد  حكومي أو بعمل يف قطاع خاص أو يف مدارس حكومية أو

كثرية، ولو مل يكن فيه إال زوال احلياء للمرأة وزوال اهليبة للرجال، ألنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح 

  ). ٩٤-٩٣/ ٣( فتاوى إسالمية . ال هيبة عند الرجل من النساء، وال حياء عند النساء من الرجال

  :من االختالط من أقوال الغرب يف التحذير  -  ٢١

م باألضرار املترتبة على عدم تطبيق نظام الفصل بني ١٩٦٢صرح الرئيس األمريكي السابق كنيدي عام 

إن الشباب األمريكي مائع ومترف وغارق يف الشهوات ، ومن بني كل سبعة : ( اجلنسني يف قوله 

باحة االختالط بني اجلنسني شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غري صاحلني ، وذلك ألننا سعينا إل

  ) .يف اجلامعة بصورة مستهترة مما أدى إىل إاكهم يف الشهوات



     

 

 

١٥   لألخواتمهسات 

م قدمت السناتور األمريكية كي بيلي قانون املدارس واجلامعات غري املختلطة، ومما قالت ١٩٩٨ويف عام 

نتيجة لعدم انشغاهلم أداء األوالد يكون جيداً يف البيئة اليت يوجد فيها األوالد وحدهم، وذلك : " فيه 

  ". بالبنات، وبنفس القدر يكون أداء البنات جيداً وتزداد ثقتهن بأنفسهن

ويف بريطانيا أشارت دراسة أجرا النقابة القومية للمدرسني الربيطانيني إىل أن التعليم املختلط أدى إىل 

تت الدارسة تزايد معدل انتشار ظاهرة الطالبات احلوامل وأعمارهن أقل من ستة عشر عاماً، كما أثب

  .اجلرائم اجلنسية واالعتداء على الفتيات بنسب كبرية

ويف استراليا أجرى الس األسترايل للبحوث التربوية دراسة ملدة ست سنوات ملقارنة أداء أكثر من 

طالب وطالبة ، تبني من خالهلا أن طالب وطالبات التعليم املنفصل تفوقوا أكادميياً ) ٢٧٠,٠٠٠(

  .كياً على طالب وطالبات التعليم املختلطوسلو

إن االختالط يألفه الرجال، وعلى قدر كثرة االختالط تكون ": "الالدي كوك"وقالت الكاتبة الشهرية 

  .كثرة أوالد الزنا وهنا البالء العظيم على املرأة

  ".ن هلن باملرصادعلّموا النساء االبتعاد عن الرجال، أخربوهن بعاقبة الكيد الكام": "الديكون"وقالت 

هـ ملفاً كامالً، ١٤٢٦الصادر يف شعبان ) ١٤٩(وعن التعليم املختلط نشرت جملة األسرة يف عددها 

  .كلية) ٦٠(يف أمريكا بلغ عدد الكليات اليت تقتصر على البنات : من عناوينه 



     

 

 

١٦   لألخواتمهسات 

  : فاجلواب ، هل هناك فوائد من عدم االختالط  -٢٢

  :وليعلم اجلميع أن يف منع االختالط عدة مصاحل وفوائد: ىل قال د بكر أبو زيد رمحه اهللا تعا

  .حفظ العرض -

  .طهارة القلوب -

  .مكارم األخالق -

  .حفظ العفاف -

  .قطع األطماع واخلواطر الشيطانية -

  .حفظ احلياء لكال الطرفني -

  .حفظ الغرية -

  .فية على هذا االختالطهل يف اجلامعات واملدارس املختلطة جلان تربوية وإشرا: من القلب  -٢٣

  .هل هناك جلان دعوية وإرشادية لألمور الشرعية واآلداب اإلسالمية: من الروح  -٢٤

أسأل ريب أن حيفظ أعراضنا وأن حيفظ للمرأة كرامتها وسيادا وأن يهدي من خالف السبيل : وختاماً

  .والدليل 



     

 

 

١٧   لألخواتمهسات 

 

  تبكي شوقاً للحجاب

وبعد زواجي بأيام، وكانت زوجيت يف  -ل ثورة التحرير قب - ذهبت إىل تونس : حدثين صاحيب وقال

 . حجاب كامل بفضل اهللا تعاىل

امحدي اهللا : وذات يوم كنا منشي يف أحد الشوارع وإذا بامرأة تقترب من زوجيت وتضمها وتبكي وتقول

  .على احلجاب، واهللا إننا نتمىن أن نتحجب مثلك ولكننا لو حتجبنا لعاقبتنا الدولة

من أي البالد : يام دخلنا مطعم أنا وزوجيت يف حجاا فجاء العامل بطلبات العشاء وقال يلويف أحد األ

  . من السعودية: قلت! أنتم؟

امحدوا اهللا على نعمة احلجاب، فزوجيت عليها خمالفتني بسبب احلجاب، وبقي عليها املخالفة الثالثة، : قال

  .فلو حتجبت ألدخلوها السجن

  .يكون هذا يف بلد عريب وفيه ماليني املسلمنيأ! يا سبحان اهللا: قلت

  .والعجب يزداد من عدم معاقبة الكاسيات العاريات، ومعاقبة العفيفات الصاحلات

والعجب أيضاً من مساح كثري من دول الكفر باحلجاب يف وقت حتاربه بعض الدول العربية واإلسالمية، 

  .فال حول وال قوة إال باهللا

  .اصربي وأبشري بالثواب الكبري، ولعل الفرج قريب: البالدورساليت ألختنا يف تلك 



     

 

 

١٨   لألخواتمهسات 

حافظي على حجابك، فهو النور وهو الكرت العظيم، وهو : ورسالة أخرى لنسائنا يف بالدنا املسلمة

  .املوصل لرضوان اهللا تعاىل وجنته، وتذكري قصة تلكم النسوة يف بكائهن شوقاً للحجاب



     

 

 

١٩   لألخواتمهسات 

 

  وسيلة دعوية للمرأة ١٥أكثر من 

  

ئ بعض األخوات من قصر جمال الدعوة للرجال فقط، مع أن نصوص الوحي عامة واألصل استواء ختط

 .الرجل واملرأة يف اخلطاب إال ما خصه الدليل

آل ))[كُنتم خير أُمة : (( ولعل نصوص األمر بالدعوة والنصح واإلنكار عامة كما هي يف قوله تعاىل

من : ( ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم] ١٢٥:النحل))[لَى سبِيلِ ربك ادع إِ: (( ويف قوله] ١١٠:عمران

  .. ) .رأى منكم منكراً

  :وهنا أردت إفادة األخوات مبا سنح به العقل يف ااالت الدعوية للمرأة مع االختصار يف ذكر كل جمال

  .العناية بدعوة األسرة يف البيت -

  . األمر بإجياد البديل اإلسالميرفض القنوات احملرمة واإلحلاح على ويل -

  .اجللوس مع الزوج ووعظه بني فترة وأخرى -

  .إخراج كل منكر يوجد يف البيت بالطريقة احلسنة -

  .زيارة اجلارات ومناصحتهن بني فترة وأخرى وإهداء الة اإلسالمية أو الشريط املناسب -

  .ووضع األشرطة أو امللصقات املناسبةالعناية مبصلى النساء يف مسجد احلي ولو يف الشهر مرة  -



     

 

 

٢٠   لألخواتمهسات 

  .أخذ كتيبات بلغات املمرضات اللوايت يف املستشفيات وإهداؤهن -

  .اإلنكار على املتربجات يف السوق بالكلمة احلسنة -

  .إجياد بيئة صاحلة من األخوات وتكوين جلسات دعوية بينهن يف الشهر مرة على األقل -

  :االستفادة من النت عرب -

  .بة يف املواقع النافعةالكتا - ١

  .املنتديات اإلسالمية - ٢

  .التعليق على املقاالت يف املواقع أو املنتديات بالكالم الذي يزيد املقال نوراً - ٣

  .املشاركة يف تفقد املواقع لالرتقاء ا لألفضل - ٤

  .تصميم البنرات أو الفالشات اليت تزيد الدعوة تقدماً وتأثرياً - ٥

  .عرب الربيد اإللكتروين بالرسائل املفيدة مراسلة األخوات - ٦

  .االستفادة من اجلوال يف إرسال رسائل مفيدة لألخوات والصديقات وتشكيل قائمة بأمسائهن -

  .تفعيل دور التحفيظ النسائية يف األحياء ودعم القائمات عليها معنوياً أو مادياً -

  .نشر أرقام اهليئات بني الفتيات -

  .ارات العائلية وتوظيف األحداث يف نقلة دعوية وتربويةاالستفادة من الزي -



     

 

 

٢١   لألخواتمهسات 

مجع القصص املفيدة من االت املتنوعة ومجعها مستقبالً يف كتاب وإرساهلا لبعض املواقع لتتم  -

  .الفائدة، أو لبعض دور النشر إلخراجها يف كتاب

نهن، وهذه الوسيلة حتتاج زيارة بعض القرى مع الزوج أو األخ وتعليم النساء ما يهمهن من أمور دي -

  .دراسة وإعداد وسؤال من جرب

إنشاء جمالس دعوية مستمرة يف بيت بعض األخوات ويتم اإلعالن عنه يف احلي أو املنتديات ويشترط  -

  :يف الس

  .أن يكون يف حي مناسب لألحياء األخرى - ١

  .أن يكون الس واسعاً - ٢

  .لسن وغريهنإعداد الس إعداداً يناسب كبريات ا - ٣

  .إجياد جهاز مكرفون فقد تدعو احلاجة له - ٤

  .االستفادة من الزيارات بنشر مقاطع البلوتوث املناسب بني األخوات -

  .إقناع بعض األخوات بتغيري القنوات احملرمة اليت يف بيون واستبداهلا بالقنوات اإلسالمية -

ي القريب من املرتل وذلك عرب جلسات مع التفكري يف إنشاء مركز لالستشارات األسرية يف احل -

  .األخوات أو تفعيل املشائخ والدعاة



     

 

 

٢٢   لألخواتمهسات 

واألفكار الدعوية أكثر مما ذكرت ولكن هذا ما جادت به القرحية ومسح به الوقت، والعربة بالتنفيذ، 

  .والتوفيق بيد العزيز احلميد



     

 

 

٢٣   لألخواتمهسات 

 

  مهسة لكل مطلقة ١٢

معلناً بذلك هدم احلياة الزوجية بينكما، لقد كانت "  طالق" لقد كانت تلك اللحظة اليت نطق ا الزوج 

حلظة عصيبة، وكانت جالبة للهموم واألحزان، ولكن األمر وقع وانتهى فهل من خمرج وأين املرشد 

 !.واملنقذ؟

احلمد هللا على كل حال؛ هي كلمة مجيلة ولكنها ثقيلة على الكثريين إال على من رضيت باهللا رباً  - ١

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن : (( اً وانقياداً وتسليماً ملوالها عز وجل، قال تعاىلوامتأل قلبها حب

 هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤ١١:التغابن))[ي.[  

ويجعلَ اللَّه فيه خيرا فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ((يا أمنا ] ١١:النور))[ال تحسبوه شرا لَكُم ((أختاه  - ٢

  ].١٩:النساء))[كَثريا 

  .إا آيات تبعث يف النفس الرضا والطمأنينة وتكسب القلب اهلدوء والسكون

إن من املتقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهللا تعاىل ال يقدر شراً حمضاً بل كل قدره خري، كما قال 

  ].٧٦٠: صحيح أيب داود لأللباين) [ إليك  والشر ليس: ( صلى اهللا عليه وسلم

  .فكل أقدار اهللا وإن كان يف بعضها أمل ومصائب ولكن اهللا قدرها ملصاحل أخرى قد ال ندرك غاياا



     

 

 

٢٤   لألخواتمهسات 

إذا كان سبب الطالق منك فيجب أن حتاسيب نفسك يف خلوة مع النفس، مث تقرري االعتذار إىل  - ٣

  .وعد بدوام احلب ومراعاة األحوال الزوج، مث طلب الرجوع إىل احلياة معه مع

إذا كان سبب الطالق من جهته لسوء خلقه أو ضعف دينه أو غري ذلك من األسباب املادية أو  - ٤

  !.هل ميكن إصالح اخللل وإحالل األصلح مكانه؟: االجتماعية فنقول

دل األخطاء إىل فإن أمكن ذلك فاحلمد هللا، عودي إليه وكوين صابرة حمتسبة لعل اهللا يغري احلال ويب

  .حسنات

ال تعودي، : وأما إذا كانت احلالة تزداد سوءاً واألمر جتاوز احلد والقارورة قد انكسرت، فهنا نقول

  .وأبشري بكل خري

إذا كان الزوج غري مؤهل لرعاية األبناء فيجب أن تفكري جيداً يف ضم األبناء لك بالتنسيق مع أحد  - ٥

  .القضاة ليقف معك

الة األسرية لديك ال تناسب أن تضمي األبناء لديك لنقص املال، أو وفاة الوالد، أو إذا كانت احل - ٦

  .الحنراف اإلخوان، فليكن األبناء مع والدهم إذا كان جييد العناية م

ال مانع أن تقبلي بزوج آخر له زوجة أو زوجتان، ألن البقاء يف ظل رجل خري من البقاء يف رمحة أم  - ٧

  .أو إخوة، قد يتغري الزمان عليهم أو ميوتوا وتبقني ال عائل لك



     

 

 

٢٥   لألخواتمهسات 

إذا كنت تعرفني بعض الدعاة أو طالب العلم األتقياء فاعرضي عليهم الزواج منك، لعل ذلك يفتح  - ٨

  .سنةلك أبواباً ح

الفترة اليت تأيت بعد الطالق هي فترة صعبة جداً وحتيط ا األحزان والضغوط النفسية، فأوصيك  - ٩

بدوام الدعاء وتقوية الصلة باهللا تعاىل وعمارة الوقت بالنافع من قراءة أو انضمام حللقات التحفيظ 

  .النسائية وحنو ذلك؛ ألن الفراغ يفتح ملف املاضي وميأل النفس باهلموم

ال تلتفيت إىل كالم الناس ووصفهم لك باجلهل والنقص بسبب وقوع الطالق عليك، فهم ال  -١٠

  .يدركون القضية وال يعرفون أبعاد املوضوع

مجيل بك أن تستشريي من تثقني به وجبودة عقله قبل اإلقدام على الطالق وبعده، لعله ينري  -١١

آل ))[وشاوِرهم في اَألمرِ (( أمر الرب نبيه  بصريتك مبا خيفي عليك، وطلب الشورى ليس عيب، وقد

  ].١٥٩:عمران

ال شك أن الطالق كارثة ومصيبة ولكن مبا أنه قد وقع فيجب االستيقاظ واالنتباه وإدراك ما بقي  -١٢

  .من العمر، وكوين حسنة الظن بربك وتعاملي حبكمة مع هذا البالء وليكن درساً كبرياً يف حياتك

  .أنا أحبك أنت وحدك يا رب: إشراقة



     

 

 

٢٦   لألخواتمهسات 

 

  يف املستشفى فتاتني

 :أخربتين زوجيت عن فتاتني رأما يف املستشفى

  :األوىل  

، فعجباً هلا، قد وضعت مكياجاً على العني لتلفت األنظار، يف االستقبال متربجة قد كشفت وجهها 

  .وأنه شديد العقاب، أنسيت غضب اجلبار

  : الثانية 

فال ترى شيئاً إال أن املصحف يف يدها تقلب صفحاته فهنيئاً ، ى جسدهامتحجبة وقد لبست السواد عل

  . هلا حمبة الرمحن والفوز باجلنان



     

 

 

٢٧   لألخواتمهسات 

 

  وانطلقت أم نواف

فانتهيت " مغرب كل مجعة " وكان الدرس مستمر ، يف إحدى دروسي كنت أحتدث عن فضائل الدعوة

 " .للدعاة  خواطر" من الدرس وأخربت احلضور بأن الدرس القادم هو بعنوان 

لقد حضرت والديت معي أمس اجلمعة : وقال " نواف " ويف صباح اليوم الثاين زارين أحد اإلخوة وامسه 

، ومضت األيام، وتأثرت كثرياً بفضائل الدعوة وعزمت على أن تبدأ يف برنامج دعوي ، لدرس املغرب

  .ت حتضر الوالدة معك للدرسيا لي: فقلت لنواف، وجاء درس اجلمعة اآلخر عن وصايا وخواطر للدعاة

  .ال: هل حضرت أمك؟ قال: وسألته، قابلت نواف، فلما قرب موعد الدرس أي عند املغرب

  هل صحتها جيدة؟، وملاذا : قلت

  .ذهبت مع أخي لبعض القرى القريبة يف برنامج دعوي، أبشرك: قال

  ها فأين العاملون القاعدون؟ مبجرد أن مسعت فضائل الدعوة انطلقت حنو، عجباً لك يا أم نواف: قلت



     

 

 

٢٨   لألخواتمهسات 

 

  خلق املسلمة مع زوجها

 .طاعته فيما يأمر به إال أن يأمر مبعصية فال يطاع -

  .احملاولة الصادقة يف تنمية احلب بالوسائل املمكنة -

  .االهتمام باجلمال واللباس والرائحة -

  .العناية بالبيت وإعداد الوجبات -

  .عدم اخلروج من البيت إال بإذنه -

  .احملافظة على أسرار البيت -

  .الرضا باحلالة االقتصادية والقناعة ا -

  .االهتمام بكل ما يقوي العالقة بينكما -

  .العناية باحلجاب -

  .مشاركته يف مهومه وأهدافه ولو باحلديث عنها -

  .زرع حمبته واحترامه يف نفوس األبناء -

  .حفظ اللسان عن اإلساءة إليه -

  .سرتهتقدير والديه وأ -



     

 

 

٢٩   لألخواتمهسات 

  .االستعداد خلدمته وخدمة ضيوفه -

  .الثناء على اختياره يف املشتروات -

  .مراعاة أدب احلوار معه -

  .ليس هناك زوج كامل فاحتملي بعض التقصري يف جانب احلسنات األخرى -

  .التعاطف معه عند املرض واملصائب -

  .ال تفتحي األذن لسماع كل رأي واحذري من كيد النساء -

  .على صلة األقارب ساعديه -

  .احذري الكسل وكثرة النوم -

  .عليك امتصاص غضب الزوج حىت ال تتهدم األسرة -

  .اجعلي غرفة النوم قصراً من الراحة واجلمال -

  .كوين ذكية يف احتواء املشاكل الزوجية -

  .احرصي على إيقاظه لصالة الفجر -

  .ال تنكري معروفه بسبب خطأ أو تقصري -

  .ح وحمبة عند قدومه من السفر أو من العملاستقبليه بفر -

  .ال تكن وظيفتك سبباً لإلمهال يف حق الزوج والبيت -



     

 

 

٣٠   لألخواتمهسات 

  .اعنت باألطفال عناية جيدة فالزوج حيب ذلك -

  .ال تطليب الطالق بسبب خالف وقع -

  .اصربي عليه فلعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً -

  .تقامته وطاعتهاهتمي بدينه وصالحه وابذيل األسباب يف تقوية اس -

  .اعتريف باخلطأ عند وقوعه واعتذري فالرجل حيب االعتذار -

  .مراعاة حق الفراش والعناية بأسباب تنميته -

  .ال تنفقي من ماله إال بإذنه -

   



     

 

 

٣١   لألخواتمهسات 

 

  أعداء العفاف

ر حتري" هم فئة ليست بالقليلة، غايتهم تدمري العفاف، ونبذ احلياء، وطرح املبادئ الكرمية، يدندنون حول 

 .ويطالبون بإخراجها إىل عامل احلياة املفتوحة" املرأة 

  .هم ينبوع الضالل، وأُس الفساد األخالقي، ومناخ مناسب لتأصيل الشهوات

انظر يف قنوام ترى الرقص والغناء، وتأمل يف جمالم تشاهد الصور اليت تدمر العفاف يف قلوب 

  .املشاهدين

  .أن ميلئوها بصور النساء املتربجاتوطالع الصحف اليت يرأسوا؛ البد 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم : (( أمل يعلم هؤالء بأن القلب ضعيف، والنظرة سهم، والرب يقول

 كَى لَهمأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحي؟]٣٠:النور)) [و!  

  .قعات احلب والغرام، والبحث عن املتعة احملرمةإم حاملو فتنة الشهوات اليت أوقعت الكثريين يف مستن

ال أحصي كم عدد اإلخوة واألخوات الذين يتصلون يب يشتكون من انغماسهم يف القنوات احملرمة أو 

مواقع الفيديو والصور الفاضحة؛ يطالبون بالنصح أو الدعاء، ومنهم من يبكي، ومنهم من تنازل عن 

  .ذلك وحنو.. مبادئ راسخة يف دينه كالصالة



     

 

 

٣٢   لألخواتمهسات 

؛ فليتقوا )اإلعالم(إن أعداء العفاف من أخطر األعداء، وهم يعملون يف شىت جماالت اإلفساد، وباألخص 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في (( وليحذروا عاقبة فعلهم ! اهللا

 ةراآلخا وين١٩:النور[))الد.[  

  فتأمل الوعيد ملن أحب نشر الفاحشة، فما ظنك مبن نشر وساهم وسعى يف ذلك؟

  :إن من الواجب على احلكومات

  .إيقاف القنوات اليت تدمر العفاف -

  .إيقاف املواقع اليت تسعى لنشر الفواحش -

  .إيقاف االت والصحف اليت تنشر صورا الفاتنة -

  .مة نشر الصور واألفالم والسيديهات احملرمة بعقوبة شديدةمعاقبة من يقبض عليه يف  -

  :وإن من الواجب على اجلهات التربوية والدعوية كاملدارس واملساجد واملراكز الدعوية

  .تربية اتمع على العفاف وحتقيق التقوى ومراقبة اهللا تعاىل - ١

  .استخدام أسلوب املوعظة بني حني وآخر - ٢

االرتقاء يف اهلموم إىل اهلموم اليت ترضي اهللا، وتدور حول نصرة الدين والدفاع تربية الناس على  - ٣

  .عنه، لعل القلب أن يتجاوز األفكار السفلية إىل األفكار العلوية



     

 

 

٣٣   لألخواتمهسات 

مواجهة املفسدين باإلنكار عليهم واالحتساب لدى املسئولني يف صد سيل الشهوات الذي ال يزال  - ٤

  .لئك الضالَّليغرق األرض مبن عليها بسبب أو



     

 

 

٣٤   لألخواتمهسات 

 

  !ما هو احملل؟.. زوجي يدخن

  

فما ، وقد مللت من رائحته الكريهة، ولكن مل ينفع معه شيء، وقد كلمته كثرياً، زوجي يشرب الدخان

 احلل يف نظرك؟

  .عليك بالدعاء له يف سجودك -

  .اكتيب له رسالة على جواله ولتكن مليئة بألفاظ احلب واحلنان -

  .بينكما ذكريه حبرصك على سالمته وعافيته وصحته وأا كل شيء بالنسبة لكيف حلظات املودة  -

  ".عطر"قدمي له هدية فيها رائحة مجيلة  -

  .أخربيه بضرر الدخان على األسرة -

  .ناقشيه أحياناً عن إِمكانية ترك التدخني -

  .ال تيأسي من هدايته -

  .لو تقنعي والدته بالدعاء له ومناصحته -

  .الدك احترام والدهم حىت لو كان مدخن، وهذا سيؤثر عليه بال شكعلمي أو -



     

 

 

٣٥   لألخواتمهسات 

بيت بال سيجارة، ويشارك فيها األبناء وحتتوي على حلويات وعصريات : اجعلي هناك حفلة عنواا -

  .ولعله يتأثر ا، وسيتفاجأ األب ا

املناسب ليشاهدها  يف بعض القنوات اإلسالمية تكون هناك مقاطع مرئية مؤثرة فلو ختتاري الوقت -

  .معك طبعاً بدون أن يعلم

  .أرسلي له على جواله مقاطع بلوتوث حتتوي مواعظ وإِميانيات -

  .فاحرصي على أن ال يقتدي به األبناء، مهما اشتد عناده واستمر -



     

 

 

٣٦   لألخواتمهسات 

 

  مىت نعتين بالفتيات

ض األحيان ضياع واحنراف والنتيجة يف بع" فراغاً عاطفياً وفراغاً وقتياً " إن الفتيات يعشن يف الغالب 

 .ومهوم وآهات

  فمىت نعتين بالفتيات؟

  .مىت نرى خطيب اجلمعة يصدع موم الفتيات وخياطب اتمع وحيث على إصالح الفتيات؟

ومىت نرى القنوات تعتين بالفتيات وصالحهن ودينهن وتربيتهن على العفاف لعل تلك القنوات تواجه 

  .ونساءنا بأفالم احلب والغرام؟قنوات الفساد اليت دمرت فتياتنا 

إن احلزن يقطع القلب عندما نرى أحوال الفتيات وما هن فيه من الفساد، ولكن نريد حتويل احلزن إىل 

  .برامج علمية وعملية ودعوية إلصالح هذا الفساد

  :اقتراحات عملية

ئيسية اليت تقوم ا عناية وزارة الشئون اإلسالمية بقضية الفتيات ووضع ذلك يف جدول األعمال الر -

  .الوزارة

عناية الدعاة أصحاب األقالم الرائعة للكتابة يف اجلرائد واالت واملواقع على اإلنترنت للكتابة يف  -

  .أمور الفتيات وإصالحهن



     

 

 

٣٧   لألخواتمهسات 

  .إنشاء هم الدعوة واإلصالح يف نفوس نساءنا للقيام بدعوة الفتيات -

واملدارس وسائر اجلهات التعليمية النسائية بالعناية بدعوة  دور املسئولني يف كليات البنات والثانويات -

  .الفتيات وتنويع الوسائل يف ذلك 



     

 

 

٣٨   لألخواتمهسات 

 

  سرطان الثدي واحلبة السوداء

: يقول الرجل، جاءين رجل وأخربين عن زوجته اليت أصيبت مبرض سرطان الثدي: عمر العيد/يقول د

 ماذا قال؟: يلقالت ، فلما علمت زوجيت باملرض حال خروجنا من املستشفى

  .فيك سرطان الثدي: يقول: قلت

  .احلمد هللا: قالت

وبدأت ترقي نفسها دائماً ، فذهبنا واشترينا احلبة السوداء، اذهب إىل حمل عطارة لنشتري احلبة السوداء

  .وتأخذ خرقة ومتسح صدرها باملاء املقري، يف ماء وقد وضعت فيه احلبة السوداء

وتعجب ، واكتشفنا أن املرض زال بالكلية، هبنا إلجراء التحاليلفذ، وبعد مرور شهر شعرت بتحسن

يف احلبة السوداء : ( فقلنا ال تتعجب فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، الدكتور املشرف على احلالة

  . واحلمد هللا الذي شفانا وعافانا]  ٥٦٨٨: البخاري) [ شفاء من كل داء 

  ".م من سورة الربوج وقفات يف قصة الغال" شريط : املصدر 



     

 

 

٣٩   لألخواتمهسات 

 

  دقائق يف حمل املكياج

دخلت مع زوجيت حملل املكياج ولفت انتباهي أنه ال يوجد إال نساء لشراء األغراض، وأن احملل فيه افتتان 

 :كبري لكل داخل؛ ومما رأيت

، فتيات كشفن الوجه مع عناية بالعباءة وغطاء الرأس وسؤالٍ عن أحسن الكرميات اليت تناسب البشرة -

  .أو حبث عن روج للشفاه مع جتريب ذلك على األكف أمام البائع طبعاً

  .وقد أنكرت ذلك عليهن ولكن ال جدوى فأنت غريب ولست تعرف احلضارة

ورأيت بعض املتحجبات ولكن بال حمرم، فاستغربت من دخوهلن هذا املكان بدون حمرم؛ ألنه حمل فتنة  -

  .لغالب حيرك الغرائز لدى الباعةوفيه أسئلة عن زينة البشرة، وهذا يف ا

  .وال يزال السؤال يدور يف خاطر كل غيور أين املَحرم؟ أين األب أو الزوج أو األخ أو االبن؟

  .يا ترى هل كل هؤالء يف شغل عن حمارمهم وأعراضهم ؟

وهي وهل الثقة وصلت إىل هذا احلد أن تدخل فتاة العشرين حملل املكياج واملالبس اخلاصة باملرأة 

  .لوحدها ؟



     

 

 

٤٠   لألخواتمهسات 

 

  فوائد وتوصيات.. الباحثة عن العاطفة

ولكن حينما يغفل ، ويف الفطرة مطالب لكثري من األمور امللحات ، يف جمتمعنا ألوان من احلاجات 

 . األفراد واتمعات عن هذه احلاجات فقد يبحث عنها طالبوها يف أماكن أخرى 

وهي لعبة يف  -شيخ تعرفت على واحد يف القيمز  أنا فتاة يا: ( وصلتين رسالة جوال وهذا نصها 

بعدين أعطاين رقمه ، أنا يف جدة وهو يف الدمام " من جنسية أخرى " وأنا .. " جنسيته "  -اإلنترنت 

وصرنا نتكلم مع بعض وحكيتله بعض مشاكلي وطالق أبوي وأمي وشجعين على اهلروب معه وأنه 

أنا حاسه أنه صادق معي ألين تعبت من حيايت بس ، بعضيسكين عنده بالدمام ونقعد طول عمرنا مع 

  ) . بصراحة أنا مترددة 

  : لعلك تقف معي على نقاط مهمة من خالل رسالتها 

بل تذهب بصاحبها إىل ما وراء ، خطر بعض املواقع على اإلنترنت وأا ليست جمرد تسلية أحياناً  -

املعىن أن مننع اإلنترنت يف البيت فهذا قد يكون وليس ، ذلك من التعارف واملكاملات مع اجلنس اآلخر

  . وإمنا املقصود ضبط اإلنترنت يف البيت ، مستحيل ألنه أحد الضرورات العصرية 

فهذه ، مشكلة الفراغ وضرورة إجياد البديل املباح ألفراد األسرة الذي حيميهم من مصائب الفراغ -

  . املشكلة الفتاة وقعت يف مصيدة الفراغ وكانت النتيجة هذه 



     

 

 

٤١   لألخواتمهسات 

املهم أن جتد من ، بعض الفتيات تطرح قضيتها ومشكلتها على أشخاص ليسوا بأهل لالستشارة -

  . يستمع هلا وينصت هلا 

فهذه الفتاة بدأت مشكلتها بذكر أكرب قضية هلا ، مشكلة الطالق وآثارها على احنراف األبناء والبنات -

بينهما حىت جعل هذه البنت يف مهب الريح تبحث يف حياا وهي طالق والديها والفراق الذي حصل 

  . بغض النظر عن جودة مصدر العاطفة وصدقه ومكانته ، عن عاطفة من هنا وهناك 

ولكن الفتاة قد تتخذ ، قرار اهلروب من البيت والبحث عن مأوى جديد قد نستغربه يف بداية األمر  -

  . سري الذي تعيشه مع أنه قرار ايته مؤسفة جداً هذا القرار إذا أصاا اإلحباط من حياا والتفكك األ

" وانظر يف قوهلا ، الحظ أن الرجل أبدى هلا كل تفاصيل االستقبال هلا وأنه سيقف معها وسريعاها  -

يا ترى كيف شعرت ذا الصدق مع أن القضية جمرد مكاملات ؟ الشك أن هذا " أحس أنه صادق 

  . الفتيات وحتريك العواطف واستغالل املشكلة اليت وقعت هلا ناجح يف استدراج " ارم " الرجل 

إنه نداء الفطرة الذي يرفض القرارات اليت ختالف العفة واحلياء اليت نشأت " بس أنا مترددة " قوهلا  -

  . عليه املؤمنة 

  : وبعد التأمل يف هذه القصة وحمتواها فإين أمهس ببعض املطالب والتوصيات 

وال يكن قرار الطالق إال يف أقسى الظروف مع االتفاق على ، وا اهللا تعاىل يف أوالدكمأيها الوالدان اتق

  . خطة منظمة يف كيفية رعاية األبناء والبنات بعد الطالق 



     

 

 

٤٢   لألخواتمهسات 

ولكنها تعاين من غياب اإلشباع العاطفي ألفراد األسرة مما جيعل ، بعض البيوت ال يوجد فيها طالق 

وأذكر أن فتاة اتصلت يب وذكرت أن ، طفة واالهتمام يف مكان آخراألبناء والبنات يبحثون عن العا

أسرا منحت العاطفة لألخت اليت أصغر منها وأا حتتاج إىل عاطفة كبرية حيث فقدت العاطفة من 

واهللا يا شيخ إين فكرت باالنتحار ألين مللت من ميشي يف : وتقول ، والديها ومجيع أفراد األسرة 

ول أن أبرز شخصييت ووجودي يف البيت من ناحية العمل يف املرتل وخدمة أهلي ولكن البيت مع أين أحا

  . أهلي يف غفلة عين 

لو وجدت هذه الفتاة العاطفة واالهتمام من رجل أجنيب سواًء عرب اتصال مفاجئ أو نظرة يف : قلت 

  . يديه أم ال ؟ يا ترى هل ستكون ضحية بني، سوق أو مداعبات من بائع حمل ذكي يف فن االستدراج 

البد من مراقبة اإلنترنت يف املرتل ومتابعة األبناء والبنات يف املواقع اليت يدخلوا ولو من باب املداعبة 

واملشاركة وهناك يف شركات االتصاالت إمكانية وضع ضوابط للدخول عرب بطاقات نقية ال يستطيع 

  . الباحث من خالهلا دخول املواقع احملرمة أو السيئة

وهذه ، جيب االنتباه لالتصاالت اليت جتريها الفتيات بطريقة حكيمة ألجل احلفاظ على عفاف الفتاة 

الرقابة نؤكد على أنه جيب أن تكون مبنهجية معتدلة حىت ال تظن الفتاة أا مراقبة مث حتاول إخفاء اخلطأ 

  . الذي تقع فيه بطريقة أخرى 



     

 

 

٤٣   لألخواتمهسات 

ن مراكز يف األحياء واملدن واحملافظات أو عرب القنوات أو نؤكد على ضرورة إجياد أبواب لالستشارة م

والبد من االنتباه إىل اجلودة يف اختيار أهل االستشارة الذين يتم اختيارهم ، املواقع وفق آلية حمددة 

وجيب أن تتواجد هذه القنوات واملراكز وغريها بشكل علين وواضح للمجتمع وتنتشر أماكن وأرقام 

هلا إظهار يف الصحف واإلعالم؛ ألن قضية االستشارة أصبحت مطلباً مهماً جداً يف  تلك املراكز ويكون

  . هذه األيام املليئة باملشكالت 

االستمتاع " فهم ال يريدون منك إال ، احذري من خداع الشباب ووعودهم الكاذبة: نوصي كل فتاة 

مسلسل القضاء على الفتيات وهكذا يستمر ، مث يتخلصون منك ليبحثوا عن فتاة مسكينة أخرى" بك 

  . لتعيش يف آالم املصيبة اليت ترتل ا

وقد ، وكم يف هذا الباب من قصص تدمي كل ذي لب " احلمل " وقد يكون من وراء هذا االستمتاع 

: يقول صاحيب ، حدثين أحد أصحايب من الدعاة أن فتاة اتصلت به تطلب منه أن يدعو هلا بأن متوت

لقد اكتشفت يا شيخ أن أيب ليس أيب وأن أمي : ولكن بعد السؤال قالت الفتاة  ،فاستغربت هذا منها 

، وهذه األسرة هي اليت اهتمت يب " فتاة رميت جبانب صندوق القمامة " أنا يا شيخ ، ليست أمي 

  . أنا أمتىن أن أرى أمي ألذحبها : وتواصل رسالتها لصاحيب 

بدأت باحلب والعاطفة وانتهت باجلرمية مث احلمل مث رمي ، إن هذه الفتاة نتيجة عالقة حمرمة .. نعم

  .فأي حب هذا وأي نتيجة هذه ؟ ، املولود جبانب صندوق القمامة



     

 

 

٤٤   لألخواتمهسات 

أتريدين يا أختاه أن تخرجي للمجتمع أمثال هؤالء اللقطاء الذين ال ذنب هلم أن يعيشوا مشردين بال أب 

  . وال أم 

انتبهي يا أختنا واستيقظي وال تنخدعي وعودي : ب ونقول لكل من وقعت يف ضحية هذا احلب الكاذ

، وإن كنت أذنبت فال تقنطي من رمحة اهللا تعاىل ، إىل الصواب والزمي باب احلياء والبسي ثياب الفطرة

  . وباب اهللا مفتوح وربك واسع املغفرة 

نفوس اآلباء نسأل اهللا أن حيمي بناتنا من االحنراف العاطفي، ونسأله عز وجل أن يزرع العاطفة يف 

  . واألمهات الذين قست قلوم يف هذا الزمن 



     

 

 

٤٥   لألخواتمهسات 

 

  والدي هذه حيايت

  .املناسب الرجل مع املناسب الوقت يف العامل ذلك إىل تنتقل أن وتريد الزواج سن قاربت اليت ابنتك أنا

  .عمها ابن فالن إال هلا ليس فالنة تردد مسعتك لقد: والدي

 جبلت فتاة إين عمري، بقية فيها سيشاركين الذي من يقرر الذي أناو حيايت، إا! والدي يا لك عجباً

  .صدري يف يدور مبا وإِخبارك بذلك التصريح عن أضعف وقد احلياء، على

 يفرض أحداً أن حتب وال ومركب ومشرب مأكل من حتب مما تريد ما لنفسك ختتار الذي أنت: والدي

  .حقوقك أدىن من ذاوه ريب بال ذلك ترفض وسوف ذلك، من شيئاً عليك

 أوافق أن بشدة أرفض إنين خلقه، أو دينه أو مظهره أو منصبه يف يعجبين ال قد رجالً علي تفرض فكيف

  .ذلك يف الغلظة علي مارست لو أساحمك ولن

  .حيايت ضياع سبب يكون ألحد يب ترم فال وكرتك وسلعتك ابنتك أنا: احلنون والدي

 من اختيار يف وأرغب ولديين، ولوطين يل كربى مشاريع وعندي ف،أهدا وصاحبة طموحة إنين: أبتاه

  .أهدايف ألحقق معي ويقف يفهمين

 الوالدان ميارسه الذي والضغط املناسب االختيار عدم أسباا أكرب من ولعل ازدياد، يف الطالق نِسب إن

  .الضعيفة الفتاة على



     

 

 

٤٦   لألخواتمهسات 

 يف ولكن عقلك؛ برجحان وأجزم حاجايت، نيوتأم مستقبلي على حرصك يف أشك ال أنا: الغايل والدي

  .فرضاً تفرضه وال رأيك علي اعرض الزواج شأن

 يل، املتقدم الرجل يف أتأمل دعين أقاريب، من فيه أثق من وأستشري ريب، واستخري طويالً أفكر دعين

  .األبطال ومبادئ الرجال صفات عن وأحبث سريته وأدرس

 اختياري عرب طموحي حتقيق يف أرغب ولكين التفكري؛ ضعيفة ولست جاهلة لست أنا: احلبيب والدي

  .حيايت لشريك



     

 

 

٤٧   لألخواتمهسات 

 

  مهسات بني الفتاة واألم

 عند العاطفة أرى أن أريد ال ألين املراهقة؛ سن بلوغ عند وخاصةً العاطفة، بعض امنحيين أمي - ١

  .ذئاب فالشباب غريك؛

  .وتثبيت فتأكدي البيت؛ مورأ يف حىت أو ديين أو دراسيت يف بالتقصري تتهميين أن قبل - ٢

 أكون وحينما وطبخ، ترتيب من البيت أمور يف اإلبداع من حيرمين قد وأبدا دوما اخلادمة وجود - ٣

  .األسرة ورعاية املسئولية على تعودينين ليتك فيا يلزم، ما بكل جاهلة أكون قد زوجة

 إين! وواهللا عظيم، يوم عذاب يكعل أخاف ألين لذلك، أحزن فإين الصالة؛ عن تنامني رأيتك إذا - ٤

  .كثريا ملينها ومواعيدها الصالة أمور ولكن املستشفى، ومواعيد دوامك على حرصك من أتعجب

٥ - كوسبب! أمي يا حرام وهذا اآلخرين؛ يف واحلديث الغيبة يف تقعني النساء مع جلوسك عند أمسع 

  .عليك اهللا لسخط

  .معه كُنت إذا عليك يثْين والدي أمسع ودائما لوالدي، خبدمتك جدا معجبة أنا - ٦

 واحلمد.. جتاوزين كما يتجاوزها قد الزواج قطار ألن قبلي؛ الصغرية أخيت تتزوج أن لدي مانع ال - ٧

  .حال كل على هللا

   



     

 

 

٤٨   لألخواتمهسات 

 

  مهسات لكل فتاة ١٠

ن ونفع يا ترى ما هو اهلم الذي سكن يف فؤادك؟ وما هو اهلدف الذي مأل وقتك؟ أهو هم الدي - ١

 الناس وتعليم اجلاهل أم أنك يف مهوم أخرى؟

فاتق اهللا فيها، وحافظي عليها يف الوقت، والزمي صفة الصالة اليت " الصالة"أعظم ما تؤدين هو  - ٢

  .وردت عن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم

جوب حجابك ليس عادة انتشرت يف بالدنا، بل هو عبادة أمرك به اهللا عز وجل ووجوبه عليك كو - ٣

  .بقية العبادات

  .وهو تاجك يف هذه احلياة فال تضعي التاج جانباً" احلياء"زينتك هو  - ٤

وقَالَ الرّسولُ يا ربِّ إِنَّ قَومي اتّخذُوا هذَا ((   :أين أنت من كتاب اهللا تعاىل فلقد طال هجرك له - ٥

  ].٣٠:الفرقان))[الْقُرآنَ مهجورا 

اليت جتاوزت الستني وال زالت مستمرة يف حلقات التحفيظ، أما أنت فبني  أمسعت بقصة املرأة - ٦

  األسواق واحلدائق، فعجباً لك أين قلبك وإميانك؟

  إن لك أخوات أسريات يف سجون االحتالل، فهل ذكرتيهن يوماً يف دعائك؟ - ٧

  .والديك حيتاجان عطفك وحنانك، ومها يف أمس احلاجة للرمحة اليت بني جنبيك - ٨



     

 

 

٤٩   لألخواتمهسات 

  .وقتك هو رصيدك، فإن مألتيه باخلري نلت اخلري، وإن كانت األخرى فال تلومي إال نفسك - ٩

  .أنت صفحة من التاريخ والدقائق هي صفحات هذا التاريخ، فما سيكتب التاريخ عنك؟ -١٠



     

 

 

٥٠   لألخواتمهسات 

 

  أنا طالبة يف السكن اجلامعي

طالبات هداهن اهللا ال أنا طالبة يف إحدى الكليات وأسكن يف سكن خاص للكلية، ولكن معنا بعض ال

يصلون، وميارسون بعض املنكرات، وأنا يف حرية، كيف أعمل جتاههم، وما هي الطريقة املثلى يف مثل 

 هذه احلاالت؟

  :اجلواب

  .أنت على ثغرٍ كبري فاحرصي عليهم وكوين داعية خريٍ هلم -

  .تذكري فضائل الدعوة واإلصالح وأا طريقة املرسلني -

  . ا تشاهدين من املنكرات على اليأس منهن والقنوط من هدايتهنال حيملك كثرة م -

  .ال بد أن تؤسسي فريقاً من الداعيات معك ليكونوا خري معنيٍ لك يف ذلك -

  .استأذين من إدارة السكن يف البدء بربامج دعوية داخل السكن -

  .ال تقعي يف املخالفةحىت ، ال بد من استشارتك للدعاة يف الوسائل املناسبة يف دعوة الفتيات -

  :وسائل مناسبة -

  .إدخال القنوات اإلسالمية داخل السكن - ١

  .وضع ركن للبلوتوت الدعوي - ٢



     

 

 

٥١   لألخواتمهسات 

  .استضافة أحد الدعاة عرب اهلاتف كل أسبوعني أو كل شهر مرة واحدة - ٣

ولعل " ختفيف رسوم السكن"وضع مسابقات علمية دعوية تربوية وهلا جوائز، ولعل من أحسنها  - ٤

  .ارة السكن تتعاون معك يف ذلكإد

إجياد جلسات مفتوحة للفتيات يف أحد الغرف الكبار يف السكن؛ ولتكن اجللسة مليئة باالبتسامات  - ٥

  .والطرائف واألحاديث املسلية



     

 

 

٥٢   لألخواتمهسات 

 

  مهسة ملن تأخرت يف الزواج ١٨

 الرب الختيار طمئينوا حتزين فال لك، واختياره اهللا بقدر جيري إمنا األمور تقدير أن تعلمي أن جيب - ١

  .اخلبري اللطيف

  .واحلكيم املناسب احلل إجياد على احلرص مع الزواج، عن التأخر سبب يف تتأملي أن اجلميل من - ٢

 عليه لتعرضي املتميز املستشار فاختاري مبفردك، املناسب احلل إجياد على قادرة تكوين ال قد - ٣

  .قضيتك

 من النوع وهذا الزواج، يف املسارعة يف رغبتك يف األكرب أخيك أو والدك مع صرحية كوين - ٤

  .النفس على ثقيالً كان لو حىت جداً مهم الصراحة

  .يسعدك الذي الصاحل والزوج اخلري لك خيتار بأن تعاىل اهللا دعاء من أكثري - ٥

 مشهوراً أو بعيداً أو قريباً كان سواًء إعجابك نالت معينة بشخصية مرتبطة السعادة أن تظين ال - ٦

  .ذلك حنو أو رياضة أو بفنٍ أو بصالح

  .لك زوجاً ليس أنه لفرحت ا علمت لو أعمال له إعجابك نال الذي الشخص ذلك يكون قد - ٧

  .لك اهللا قدر على اهللا وامحدي ترغبينه، كنت شخص من تزوجت فتاة أي حتسدي ال - ٨



     

 

 

٥٣   لألخواتمهسات 

 بذكراهم لك احلزن جتليب ال حىت تارخيهم؛ جتاهلي بل فيهم، ترغبني كنت أشخاصاً تتابعي ال - ٩

  .أمورهم ومتابعة

  .والدنيا الدين أمور من بالنافع وقتك أشغلي -١٠

 سبباً يكونون قد أم تظنني الذين الصاحلني بعض على نفسك تعرضي أن املناسب من يكون قد -١١

 بعضها دون البالد بعض يف أو بعض دون الفئات لبعض مناسباً األمر هذا يكون وقد سعادتك، يف

  .اآلخر

 زوج، بال البقاء من لك خري وهذا ورابعة، وثالثة ثانية زوجة تكوين بأن تقبلي أن مانع ال -١٢

 موت وبعد اخلاصة، حلياته طريقه يف واحد كل سيذهب واألخوات واإلخوة لك يبقوا لن فالوالدين

  ماذا؟ مث شهور؛ جياملوك أو البيت من خيرجوك وقد املرياث اإلخوة سيقتسم الوالد

 لظروف املدن بعض يف األخوات لبعض ينفع قد ا املوثوق املواقع خالل من اإلنترنت عرب الزواج -١٣

  .أخرى ومالبسات أبعاد هلا واملسألة ينفع، ال وقد معينة،

 تتزوجي أن شرطاً وليس واملوافقة، بالرضا فأشعريهم الصغرى ألختك الصاحل الرجل تقدم إذا -١٤

  .نصيبها من حرماا يف سبباً تكوين ال حىت قبلها

  .والنجاح الطموح من للمزيد وتدفع باهللا والثقة األمل وجتلب النفوس حتفز اليت الكتب يف اقرأي -١٥



     

 

 

٥٤   لألخواتمهسات 

 املتزوجات األخوات بعض إن بل واهللا، ال فقط، املتزوجات على مقصور النجاح أن تعتقدي ال -١٦

  .الزواج بعد ا نزلت اليت ملصائبوا واملشكالت اجلحيم هول من تتزوج مل أا تتمىن

  .اهلموم وطرد يسعدك ما جلب يف ذكية وكوين حياتك، عليك ينغص سبب كل عن ابتعدي -١٧

  .احلقيقة السعادة هي باهللا التعلق وقوة باهللا الصلة تقوية -١٨

  

  



     

 

 

٥٥   لألخواتمهسات 

 الفهرس

  ١  .......................................................................................  قدمةامل
  ٢  ............................................  املكياج صاحب عند " احلاء " وحرف احلنان وجدت

  ٤  ....................................................................................  أختك إا
  ٥  .....................................................................  " فالن"  الداعية زوجة إىل

  ٨  .............................................................  االختالط يف كلمة عشرين من أكثر
  ١٧  ........................................................................  للحجاب شوقاً تبكي
  ١٩  .............................................................  للمرأة دعوية وسيلة ١٥ من أكثر
  ٢٣  .......................................................................  مطلقة لكل مهسة ١٢
  ٢٦  ..........................................................................  فتاتني املستشفى يف

  ٢٧  ...........................................................................  نواف أم وانطلقت
  ٢٨  ......................................................................  زوجها مع املسلمة خلق
  ٣١  ...............................................................................  العفاف أعداء

  ٣٤  ................................................................  !احملل؟ هو ما.. يدخن زوجي
  ٣٦  ...........................................................................  بالفتيات نعتين مىت

  ٣٨  .................................................................  السوداء واحلبة الثدي سرطان
  ٣٩  ........................................................................  املكياج حمل يف دقائق

  ٤٠  .........................................................  توتوصيا فوائد.. العاطفة عن الباحثة
  ٤٥  ...........................................................................  حيايت هذه والدي

  ٤٧  ......................................................................  واألم الفتاة بني مهسات
  ٤٨  ........................................................................  فتاة لكل مهسات ١٠
  ٥٠  ..................................................................  اجلامعي السكن يف طالبة أنا



     

 

 

٥٦   لألخواتمهسات 

  ٥٢  ..............................................................  الزواج يف تأخرت ملن مهسة ١٨

  


