
﷽
�حلمُد هلل ربِّ �لعاملني حمدً� كثريً� طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا وير�ضى، �أمتَّ 
�ضبحانه لنا �لدين وجعل �أمتنا �أمة �لإ�ضالم خري �أمة؛ فله �حلمد تبارك وتعاىل 
�أوًل و�آخر� وله �ل�ضكر ظاهرً� وباطنا على نعمه �لعظيمة وِمَننه �لتي ل ُتعّد ول 

ا بعُد: ُت�ضى، ثّم �أمَّ
�أوقاتِك  �أيتها �لأخت �مل�ضلمة: طيَّب �هلل حياتك بالعلم و�لإميان، وطيَّب  فيا 
لك  �أهديها  و�ضية  بال�ضرت و�لحت�ضام؛ هذه  بدنك  و�لإح�ضان، وطيَّب  بالطاعة 
ر�جيًا من �هلل �ضبحانه وتعاىل �أن ينفعِك بها، ز�دك �هلل �ضرًت� و�حت�ضاًما ونبـاًل.

وهي و�ضيٌة حول �حلجاب، وبني يدي �حلديث عن �حلجاب وثماره و�آثاره لبد 
�أن   - �لفا�ضلة  �أيتها   - ن�ضت�ضعر  �أن  �أل وهي:  �لأهمية مبكان  مٍة هي من  من مقدِّ
ته علينا بالهد�ية �إليه  نعمة �هلل �ضبحانه وتعاىل علينا بهذ� �لدين عظيمة وِمنَّ
له لهم ول يقبل جل وعال منهم دينًا  كبرية؛ فهو �لدين �لذي �رت�ضاه لعباده وكمَّ
تعاىل: وقال  عمران:19[،  ]آل  چ﴾  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعاىل:  �هلل  قال   �ضو�ه، 
وقال  عمران:85[،  ]آل  چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
]المائدة:3[،   ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴿ تعاىل: 
�أ�ضلح �هلل به �لعقائد و�لأخالق، و�أ�ضلح به �حلياة �لدنيا  �إنه �لدين �لذي  نعم 
به  �عتنقه ومت�ضك  من  به كل  وباطنه، وخلَّ�ص  �ملرء  به ظاهر  ن  وزيَّ و�لآخرة، 
�لدين  �إنه  و�ل�ضالل،  �لنحر�ف  ومنزلقات  �لرذيلة  ومهاوي  �لباطل  بر�ِثن  من 
�لنافعات �لتي  �لعظيم، �لدين �ملبارك، �لدين �ملثمر للخري�ت و�لربكات و�لثمار 

تعوُد على �مل�ضتم�ضك به يف دنياه و�أخر�ه.
ر و��ضتح�ضار جملٍة من  ولبدَّ يف هذ� �ملقام - �أيتها �لأخت �لفا�ضلة - من تذكُّ
يها  �لعظيمة وتلقِّ �لدين وتوجيهاته  لها على لزوم هد�يات  �ل�ضو�بط تِعني متاأمِّ
ه على �أهم هذه �ل�ضو�بط و�أعظمها  بالَقبول و�ن�ضر�ح �ل�ضدر و�لر�ضا، ولعلي �أنبِّ

و�أرجو �هلل  �ضبحانه وتعاىل �أن ينفعنا جميعا بها:
�أواًل: عليك �أن تعلمي علم �ليقني �أنَّ �أح�ضن �لأحكام و�أقومها و�أكملها و�أجملها 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ   ﴿ وتعاىل:  تبارك  �أجمعني  �خللق  وخالق  �لعاملني  رب  �أحكام 
ائ﴾  ائ  ﴿ى  ]التين:8[،   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ ]المائدة:50[،   ﴾ مب  خب 
له ويِرُد �إليه  ]األعراف:87[، فاإذ� �أيقن �مل�ضلم بذلك مل يرتدد يف َقبول �أي حكم ي�ضِ

ويبلغه مما حكم �هلل به و�أَمَر به جل وعال.
وكر�متِك  �ضعادتِك  �أن  تدركي  �أن  �لفا�ضلة  �لأخت  �أيتها  عليِك  �لثاين:  �الأمر 
�أحكامه  و�لتز�م  �لعاملني  لرب  وبالطاعة  �لدين  بهذ�  �لرتباط  متام  مرتبطٌة 
�لطاعة  من  ون�ضيبِك  حظِك  بح�ضب  �ل�ضعادة  من  ون�ضيبِك  ِك  حظَّ و�أن  و�ضرعه، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعاىل:  �هلل  قال  قد  و�للتز�م، 
ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]النساء:31[، وقال �هلل تعاىل: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الشمس[، و�لآيات يف هذ� �ملعنى كثرية.
�أن �مل�ضلمة لها يف هذه �حلياة  قِك �هلل - �إىل  �الأمر �لثالث: عليك �لتنبه - وفَّ
ها وفالحها و�ضعادتها  �أعد�ء ُكُث ي�ْضَعون لالإطاحة بكر�متها وخلخلة �ضبيل عزِّ
مون يف �ضبيل ذلك كل ما ي�ضتطيعون،  و�إيقاعها يف حماأة �لرذيلة و�لف�ضاد، ويقدِّ
وياأتي يف مقدمة هوؤلء �لأعد�ء �ل�ضيطان عدو �هلل وعدو �لدين وعدو عباده 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ تعاىل:  �هلل  قال  قد  �ملوؤمنني، 
�لذين  �لأعد�ء  هوؤلء  من  �حلذر  كل  �حلذر  فالو�جب  ]فاطر:6[،   ﴾ چ  چ  چ 
غايتهم و�أكرب ُمْنَيتهم �أن تتحلل �ملر�أة �مل�ضلمة من �أخالقها و�آد�ب دينها و�أ�ضباب 

ها وفالحها يف �لدنيا و�لآخرة. عزِّ

كالمه �ضبحانه وتعاىل  وكالم خلقه كالفرق بينه وبني خلقه �ضبحانه وتعاىل؛ 
فاإياِك ثم �إياك �أن يكون يف �ضدرك وح�ضًة �أو ُنْفرًة �أو �نقبا�ضًا من توجيهات رب 
قد  ملسو هيلع هللا ىلص،  �هلل  ر�ضول  عن  �لثابتة  �ل�ضحيحة  �لأحاديث  يف  �ل�ضاأن  وهكذ�  �لعاملني، 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ﴿ۈ  تعاىل:  �هلل  قال 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]النساء:65[، �أحاديثه F �لعمل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ �لقر�آن:  يف  قال  وعال  جل  �هلل  لأن  بالقر�آن  عمٌل  بها 
اهَّللُ  »َلَعَن  قال:  م�ضعودڤ  �بن  عن  �لبخاري  وروى  ]الحشر:7[،   ﴾ ہ  ہ  ۀ  ۀ 
َصاِت َواْلُمَتَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغيَِّراِت َخْلَق اهَّللِ َفَبَلَغ َذلَِك اْمَرَأًة  اْلَواِشَماِت َواْلُموَتِشَماِت َواْلُمَتنَمِّ
ُه َبَلَغنِي َعنَْك َأنََّك َلَعنَْت َكْيَت َوَكْيَت َفَقاَل َوَما  ِمْن َبنِي َأَسٍد ُيَقاُل َلَها ُأمُّ َيْعُقوَب َفَجاَءْت َفَقاَلْت إِنَّ
ْوَحْيِن َفَما  لِي َل َأْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن ُهَو فِي كَِتاِب اهَّلل َفَقاَلْت َلَقْد َقَرْأُت َما َبْيَن اللَّ

َوَجْدُت فِيِه َما َتُقوُل َقاَل َلئِْن ُكنِْت َقَرْأتِيِه َلَقْد َوَجْدتِيِه َأَما َقَرْأِت ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ُه َقْد َنَهى َعنُْه«. �إذً� �لأحاديث �لثابتة عن �لر�ضول  ۀ ہ ہ ﴾ َقاَلْت َبَلى، َقاَل َفإِنَّ
F �لعمل بها عمٌل بالقر�آن لأن �هلل �أَمَرنا يف �لقر�آن بالأخذ عما جاء 

عن نبينا �لكرمي F، وقد قال �هلل لأمهات �ملوؤمنني: ﴿گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]األحزاب:34[.

نة و�ملاأثور عن �لنبي �لكرمي �ضلو�ت �هلل و�ضالمه عليه. و�حلكمة: هي �ل�ضُّ
وبالتز�م  �لدين  بهذ�  مرتبطٌة  �ضعادتِك  �إنَّ  �لفا�ضلة:  �لكرمية  �الأخت  �أيتها 
�ملر�أة  عزُّ  هي  �لتي  �ل�ضديدة  و�إر�ضاد�ته  �لكرمية  و�آد�به  �حلكيمة  توجيهاته 
�هلل  �أن  فاعلمي  �حل�ضن  و�ملظهر  و�لزينة  �جلمال  عن  �لبحث  كان  �إن  وفالحها، 
وعال:  جل  ويقول  ]األعراف:26[،  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ يقول:  وتعاىل   �ضبحانه 
نَّا  ُهمَّ َزيِّ ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الحجرات:7[، ويف �لدعاء �ملاأثور: »اللَّ
يَماِن« رو�ه �أحمد ، فالإميان و�لتقوى و�للتز�م ب�ضرع �هلل �ضبحانه وتعاىل  بِِزينَِة اْلِ
�ل�ضعادة  �لزينة �حلقيقية وهو �جلمال �حلقيقي وهو  و�أحكامه وتوجيهاته هو 

�حلقيقية وهو فالح �ملرء يف دنياه و�أخر�ه.
�أيتها �لفا�ضلة: �إليِك �إ�ضارة �إىل بع�ص �لتوجيهات �ملخت�ضة باملر�أة مما جاء يف 

كتاب �هلل و�ضنة نبيه �ضلو�ت �هلل و�ضالمه وبركاته عليه:
ت�ضرت  باأن  وذلك  لها؛  و�ضيانة  للمر�أة  �ضرت  و�حلجاب  باحلجاب،  �الإ�ضالم  جاء 
 جميع بدنها وجميع زينتها عن �لرجال �لأجانب، و�قرئي يف ذلك قول �هلل تعاىل: 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ﴿
ۅ  ۅ  ۋ   ﴿ تعاىل:  �هلل  وقال  ]األحزاب:59[،  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾ ]األحزاب:53[.
�إىل �خلروج،  �إل حلاجة ت�ضطرها  �ملر�أة من بيتها  �أن ل تخرج  من �ل�ضو�بط: 
]األحزاب:33[،   ﴾ ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  قد قال �هلل تعاىل: 
﴾ �لأوىل من �لَقر�ر و�لثانية من �لوقار؛ فيوؤخذ من  ويف قر�ءة ﴿َوِقْرَن فِي ُبُيوتُِكنَّ
�جة  �لقر�ءتني: �أن وقار �ملر�أة يف قر�رها يف بيتها، بخالف ما �إذ� كانت �ملر�أة خرَّ
جه  خرَّ �لذي  �حلديث  يف  جاء  قد  وقارها،  على  خطورته  فيه  هذ�  فاإن  ولَّجة 
يَطان« �أي  �لرتمذي يف جامعه �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »المرأة عورة فإذا َخَرَجت اْسَتْشَرفَها الشَّ

جعلها غر�ضًا له يثري من خاللها �لباطل و�لفتنة وين�ضر �ل�ضر و�لف�ضاد.
ثت مع   كذلكم من �لتوجيهات يف هذ� �لباب: �أن ل تخ�ضع �ملر�أة بالقول �إن تدَّ

�أحٍد حلاجة، قد قال �هلل تعاىل: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ﴾ ]األحزاب:32[.

�أن �لتوفيق و�ل�ضالح  �أن توؤِْمني �إميانًا جازمًا  �أيتها �ملوفقة  �الأمر �لر�بع: عليِك 
ق �خلري و�لربكة و�لكر�مة بيد �هلل جل وعال، فهو �لذي بيده  و�ل�ضتقامة وتقُّ
�أذله  �لعزيز، ومن  فهو  ه �هلل  �أعزَّ و�لأر�ص؛ فمن  �ل�ضماو�ت  �لأمور ومقاليد  �أِزّمة 

﴿ک ک ک ک گ گ گگ  �ملهان، وقد قال �هلل تعاىل:  �هلل تبارك وتعاىل فهو 
ي �ضلتِك باهلل، و�أن  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]الحج:18[؛ ولهذ� عليك يف هذ� �ملقام �أن تقوِّ
و�لثبات  و�لتوفيق  �لهد�ية  �ضائلًة  و�أبدً�  دومًا  وتعاىل  �هلل �ضبحانه  �إىل  تلجئي 
على �لدين، ومن عظيم �لدعاء: »اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي يف كل خيرٍ 

واجعل الموت راحة لي من كل شرٍ« رو�ه م�ضلم.
�الأمر �خلام�س: �أن يكون �هتمامِك �أيتها �ملوفقة باأن تظي بنيل �لكر�مة عند 
�هلل و�أن تفوزي بال�ضعادة بر�ضا �هلل تعاىل؛ فتلك هي �لكر�مة �حلقيقية، وقد قال 
�هلل تعاىل: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الحجرات:13[، ويف »�ضحيح �لبخاري« عن �أبي 
هريرة ڤ قال: »قيل للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص من أكرم النّاس؟ قال أكرمهم أتقاهم«، فمن �بتغى �لكر�مة 
 من غري هذ� �ل�ضبيل فاإمنا يرك�ص يف �ضر�ب وي�ضعى يف �ضبيل خيبٍة وخ�ضر�ٍن وتباب.
�أحكام �ل�ضرع �ملتعلقة باملر�أة  �أن  قة  �أيتها �ملوفَّ �أن تعلمي    �الأمر �ل�ضاد�س: عليك 
�أحكام �لدين كلها؛ حمكمٌة غاية �لإحكام، متقنٌة غاية �لإتقان ل  �ضاأنها ك�ضاأن 
نق�ص فيها ول َخَلل، ول ظلم فيها ول زلل، كيف ل! وهي �أحكام خري �حلاكمني، 
وتنزيل رب �لعاملني، �حلكيم يف تدبريه، �لب�ضري بعباده، �لعليم مبا فيه �ضعادتهم 
وفالحهم و�ضالحهم يف �لدنيا و�لآخرة؛ ولهذ� فاإن من �أعظم �لعدو�ن و�أ�ضد �لإثم 
�إنَّ فيها ظلمًا  �أو غريها  �أحكام �هلل �ملتعلقة باملر�أة  �أن يقال يف �ضيء من  و�لهو�ن 
�أو �ضيئًا منه فما قَدَر ربه حق قدره  َزلاًل، ومن قال ذلك  �أو  �إجحافًا  �أو  �أو ه�ضمًا 
م �أحكام �هلل �ضبحانه  حق توقريه، فلنتِق �هلل ولنعظِّ ره �ضبحانه وتعاىل  ول وقَّ

وتعاىل : ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الحج:32[.
هذه بع�ص �لتاأ�ضيالت �ملهّمة و�ل�ضو�بط �لعظيمة و�لأ�ض�ص �ملتينة �لتي نحتاج 
فعاًل د�ئما �أن نتذكرها لتلني قلوبنا وترتا�ص نفو�ضنا ولنقَبل �أحكام �هلل  �ضبحانه 
وتعاىل كلها بان�ضر�ح �ضدٍر وطماأنينة نف�ٍص و�إقباٍل على �أحكامه جل يف عاله �لتي 

هي �ضبب �ل�ضعادة و�ضبيل �لفالح يف �لدنيا و�لآخرة.
ثم �أيتها �ملوفقة: دين �لإ�ضالم عندما جاء بتلك �لأحكام �ملخت�ضة يف �ملر�أة يف 
�إىل غري ذلكم مما  �لبيوت و�حلذر من �لختالط  �حلجاب و�حل�ضمة و�لقر�ر يف 
�ضياأتي �لإ�ضارة �إليه جاء بها �ضيانًة للمر�أة، وحفظًا لها، ووقايًة ل�ضرفها ومكانتها 
و�لعفاف،  هر  �لطُّ ُحَلل  �ل�ضو�بط  بتلك  ولُتْك�ضى  و�لف�ضاد،  �ل�ضر  من  لها  وحمايًة 
فاملر�أة يف ميز�ن �لإ�ضالم درٌة ثمينة وجوهرٌة كرمية ُت�ضان من كلِّ �أذى وُتمى 
من كل رذيلة؛ فما �أعظم �أحكام ديننا وما �أجلَّ �ضاأنها وما �أعظم بركتها وما �أح�ضن 
عو�ئدها ملن وفقه �هلل �ضبحانه وتعاىل لاللتز�م بها، و�أما من تخلى عن �ضو�بط 
ق عن �مل�ضالح �أو �أنه يرتتب عليها  �لدين وتوجيهاته �حلكيمة زعمًا منه �أنها ُتَعوِّ
- و�لعياذ باهلل - مفا�ضد �أو �أ�ضر�ر �أو �أنها جناية على �ملر�أة �أو... �أو... �إىل غري 
ي �لعظيم و�لقول على �هلل وعلى كالمه  ذلك مما يقال ويقال فهذ� كله من �لتجنِّ
وعلى وحيه وحكمه بغري علم، ومن �أعظم �ملحرمات و�أكرب �لآثام �لقول على �هلل  
�ضبحانه وتعاىل بال علم، قال �هلل تعاىل: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]األعراف:33[.

�أو  �هلل  كتاب  من  �آية  تقرئني  عندما  �لفا�ضلة:  �لكرمية  �ملوفقة  �الأخت  �أيتها 
بتدبر  �لآية  فا�ضمعي  باملر�أة  م�ضتماًل على توجيٍه يخت�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ضول  حديثًا عن 
ل و�ن�ضر�ح �ضدر؛ لأن �لكالم �لذي ت�ضمعينه هو كالم من َخَلقك  وطماأنينة وتقبُّ
ك بال�ضمع و�لب�ضر و�حلو��ص و�لِقوى و�لنعم كالمه، و�لفرق بني  و�أوجدك و�أمدَّ
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ويف  عنها،  �أجنبٍي  رجل  مع  خلوٍة  يف  جتل�ص  ل  �أن  �ل�ضو�بط:  من  كذلك   
�ل�ضحيحني عن �بن عبا�ص ڤ عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يخلوّن رجل بامرأة إّل مع ذي 
محرم«، فركوب �ملر�أة مع �ل�ضائق �لأجنبي وحدها وتنقالتها معه هذ� مما يتناوله 

هذ� �حلديث.
�لنبي  كان  و�إذ�  بالرجال،  �لختالط  من  تذر  �أن  �ل�ضو�بط:  من  كذلكم 
F يف �أ�ضرف �لبقاع و�أحّبها -�مل�ضاجد- قال: »خير صفوف النّساء آخرها 
�لعظيمة  �أ�ضر�ره  ولالختالط   !! �مل�ضاجد  بغري  فكيف  م�ضلم  رو�ه  أّولها«  وشّرها 

و�أخطاره �لعديدة �لتي بّينها �أهل �لعلم.
 كذلكم من �ل�ضو�بط: �أن ل ت�ضافر �ملر�أة �إل مع ذي حمرم، ويف �ضحيح م�ضلم 
عن �أبي هريرة ڤ  عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يحل لمرأة أن تسافر إل ومعها ذو محرم 

منها«.
كذلكم: �أن ل ت�ضع �ضيئا من �لّطيب على مالب�ضها عند خروجها، ففي �ضحيح 
م�ضلم،  رو�ه   » طيبا  تمّس  فال  المسجد  إحداكّن  »إذا شهدت  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  �لنبي  م�ضلم عن 
وروى �لإمام �أحمد عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أّيما امرأة استعطرت، فمّرت بقوم ليجدوا ريحها 

فهي زانية «.
�أنظار  لفت  خروجها  عند  تاول  ل  �أن  �ل�ضو�بط:  من  �ملوفقة  �أيتها  كذلكم 
�ل�ضو�هد على ذلك قول  باأّي و�ضيلة وباأي طريقة، ومن  �إليها  �لرجال �لأجانب 

�هلل تعاىل: ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾ ]النور:31[.
 ومن �ل�ضو�بط �أي�ضا: �أن تغ�ص ب�ضرها عن �لنظر �إىل �لرجال �لأجانب، قال 

�هلل تعاىل: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]النور:31[.
  كذلكم �أيتها �ملوفقة: عليها �أن تافظ على طاعة ربها وعبادته، وقد قال �هلل: 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿

ڑ ک ک ک ﴾ ]األحزاب:33[.
�أيتها �الأخت �لكرمية: جميع هذه �ل�ضو�بط وغريها مما جاء يف �لكتاب و�ل�ضنة 
وف�ضيلتها  ل�ضرفها  وحار�ضًا  لها  �أماٍن  مام  �ضِ �حلقيقة  يف  ُتَعدُّ  باملر�أة  �ملخت�ضة 
ته  وكر�متها؛ ولهذ� عليِك �أن تعلمي �أن نعمة �هلل على �ملر�أة �مل�ضلمة عظيمة ومنَّ
اأ لها يف هذ� �لدين �حلنيف بتوجيهاته �لعظيمة  عليها كبريٌة ج�ضيمة، حيث هيَّ
�أ�ضباب �ضعادتها و�ضيانة ف�ضيلتها وحر��ضة عفتها وتثبيت  و�إر�ضاد�ته �ل�ضديدة 
�خُللق،  طاهرة  �لنف�ص،  زكية  لتبقى  عنها،  و�ل�ضرور  �ملفا�ضد  ودرء  كر�متها 
�أ�ضباب �لزيغ  منيعة �جلانب، م�ضونًة عن مو�رد �لتهتك و�لبتذ�ل، حمميًة عن 

و�لنحر�ف و�لنحالل. 
�أح�ضن  و�ضانها  �إكر�م  �أعظم  �مل�ضلمة  �ملر�أة  �لإ�ضالم  �أكرم  لقد  �ملوفقة:  �أيتها 
ل لها بحياة كرمية �ضعارها �ل�ضرت و�لعفة، ودثارها �لطهر و�لزكاء،  �ضيانة وتكفَّ
وحماية  �ل�ضرف  �ضيانة  وغايتها  �لأخالق،  وتثبيت  �لأدب  �إ�ضاعة  ور�يتها 
�لأخالق  نة  �ضيِّ �ملنال  رفيعة  �جلانب  عزيزة  �مل�ضلمة  �ملر�أة  و�ضتبقى  �لف�ضيلة، 
ْم�ْضِلَمًة  ملسو هيلع هللا ىلص  لنبيها  مطيعًة  ربها  �أو�مر  على  حمافظة  بدينها  متم�ضكة  ماد�مت 
بذلك  فتنال  و�طمئنان  وثقٍة  ر�حٍة  بكل  وُحكمه  ل�ضرعه  مذعنًة  هلل  وجهها 
�ل�ضعادة و�لر�حة يف �لدنيا و�لآخرة وتنال �لثو�ب �لعظيم و�لأجر �جلزيل يوم 

لقاء �هلل تبارك وتعاىل.
�ضحيحه  يف  حبان  �بن  رو�ه  �لذي  �لعظيم  �حلديث  هذ�  �هلل  رعاِك  وتاأملي 
َخمَسَها،  المرأة  َصّلت  »إَِذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  ڤ   هريرة  �أبي  حديث  من 
شاءت«، الجنَّة  أبواب  أيِّ  من  َدَخلت  بعلها؛  وأطاعت  فرجها،  نَت  وحصَّ َشهرها،   وصامت 

 وروى �لإمام �أحمد من حديث عبد �لرحمن بن عوف ڤ �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا 
صّلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنّة 

من أّي أبواب الجنّة شئت«.
لها هذ�  �لتوجيهات �لعظيمة، هنيئًا  قها �هلل و�أكرمها بلزوم هذه  هنيئا ملن وفَّ
�ملوعود �لكرمي وهذ� �لف�ضل �لعظيم �إذ� عا�ضت حياتها ممتثلًة هذه �لتوجيهات 
�لكرمية غري ملتفتٍة �إىل �لهَمل من �لنا�ص من دعاة �لفاح�ضة و�لفتنة، قد قال 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعاىل:  �هلل 
ڀ ﴾ ]النساء:27[.

�ضر�ضة  لهجماٍت  تتعر�ص  �لزمان  هذ�  يف  �مل�ضلمة  �ملر�أة  �أن  تعلمي  �أن  وعليِك 
وهتك  تها  بعفَّ �لإطاحة  ت�ضتهدف  �آثمة  وخمططاٍت  حاقدة  وموؤ�مر�ٍت 
بركب  و�إحلاقها  و�إميانها  دينها  وخلخلة  ف�ضيلتها  وو�أد  كر�متها  ودكَّ  �ضرفها 
وجمالٍت  مدمرة،  ف�ضائيٍة  قنو�ٍت  خالل  من  وذلك  �لفا�ضقات؛  �لفاجر�ت 
قلبها  وتهييج  �لعارية،  �لكا�ضية  �لألب�ضة  من  باأنو�ٍع  و�َضْغلها  هابطة،  خليعٍة 
�أو  يردع  �إمياٍن  دون  �لأر�ص  على  مي�ضني  ممن  �مل�ضلمات  بغري  �لت�ضبه  حبِّ  �إىل 
�أذيال  �ل�ضريعة وجرِّ  �إىل منابذة  ها من ور�ء ذلك  �أدٍب مينع، وجرِّ �أو  ُخلٍق يزع 
يريدون-. مما  �هلل  نهم  مكَّ -ل  و�لف�ضيلة  �لعفة  منابع  عن  و�لُبعد   �لرذيلة 
و�أ�ضبحن  �ل�ضهو�ت  ب�ضرع  �لزمان  هذ�  يف  �لن�ضاء  بع�ُص  �أ�ضيب   - ا  �أي�ضً  - وملا    
�أنو�عًا من �جلنايات؛ ولهذ� ُيرى يف كثرٍي من  َطريحاٍت لهذ� �ل�ضرع جنى عليهن 
بلد�ن �مل�ضلمني يف �أنحاء كثرية تك�ضٌف وتربٌج و�ضفور ل ُيعرف �إطالقًا يف تاريخ 
حياة �ملر�أة �مل�ضلمة يف �لزمن �لأول بدًء من �ل�ضحابيات �لكرميات ومن �تبعهن 
باإح�ضان من ن�ضاء �لإميان و�أهل �ل�ضدق و�لعفة و�حلياء، فاأ�ضبح هوؤلء �لن�ضاء 
�ل�ضريعات ل يبالني بك�ضف �ملحا�ضن و�إبر�ز �ملفاتن؛ فتلك تك�ضف �ضدرها، و�أخرى 
تبدي نحرها، وثالثٌة تل عن �ضعرها، و�أخرى تبدي �ضاقها وفِخذها، �إىل �أنو�ع 
خ�ضيٍة  ول  حياٍء  غري  ومن  �إميان،  و�زِع  غري  من  و�لتربج  و�ل�ضفور  �لتك�ضف  من 
هوؤلء  ر  �أتذكَّ �هلل؟!  يدي  بني  و�لوقوف  �لبعث  �لن�ضاء  هوؤلء  ر  �أتذكَّ للرحمن؛ 
ويهال  يوم  عليها  �ضياأتي  و�ملفاتن  و�ملحا�ضن  �جلميلة  �لأج�ضام  تلك  �أنَّ  �لن�ضاء 
عليها �لرت�ب وتاأكلها �لديد�ن ثم تبعث وتعاقب على كل منكٍر �قرتفته وكل فعٍل 
ها يف حيائها ؟! وما  �ضنيع �رتكبته ؟! ما �لذي خدعها يف �إميانها؟ وما �لذي غرَّ

�لذي جعلها تنحط �إىل هذ� �ل�ضفول وتهوي يف هذ� �لدْرك من �لنحطاط؟!
ودينها،  �إميانها  قوة  �إىل  عائد  وحياءها  وح�ضمتها  �ملر�أة  �ضرت  فاإنَّ  كلٍّ  وعلى 
وينظر يف هذ� على �ضبيل �ملثال �إىل حال �أم �ضلمة ڤ ملا ذكر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنَّ �ملر�أة 
ترخي �ضرًب� قالت: �إذن ينك�ضف عنها فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذن ذراًعا ل تزيد عليه« رو�ه 
ا َمن رقَّ دينها و�ضعف �إميانها فاإنَّ همتها متجهة �إىل �لك�ضف �ضرًب� �أو  �بو د�ود، �أمَّ

ذر�ًعا �أو �أزيد بح�ضب رقة �لدين.
يوفقك  �أن  �ضبحانه  و�أ�ضاأله  ووقاك،  وحماك   - �لفا�ضلة  �أيتها   - �هلل  �ضانِك   
و�أن يعيَذِك من  و�أن يثبتك على �حلق و�لهدى،  و�أن يعينك على طاعته،  لهد�ه، 
�لفنت ما ظهر منها وما بطن، و�أن يحفظ عليك دينك و�أْمنك و�إميانك، و�أن يوفقك 
لكل خري، و�أن يهديك �إليه �ضر�طًا م�ضتقيما، و�أن ل يكلك �إىل نف�ضك طرفة عني؛ 
�لوكيل.  ونعم  ح�ضبنا  وهو  �لرجاء  �أهل  وهو  �لدعاء  �ضميع  وتعاىل  تبارك  �إنَّه 
و�هلل تعاىل �أعلم و�ضلى �هلل و�ضلم وبارك و�أنعم على عبده ور�ضوله نبينا حممد 

و�آله و�ضحبه.
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