
 



 
 ٣ دموع املآذن

 
 داءـاإله

 
 
 

 ..إىل كل من يبحث عن الطريق وينشد اجلادة
 ..إىل كل أخ مسلم وأخت مسلمة

 ....إهداء حمبة يف اهللا



 
 ٤ دموع املآذن

 
 

 مدخل
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 
 ...األنبياء واملرسلني وبعد

 ..وصداقات كثرية انقطعت.. رسائل كثرية كتبت
تقويها روابط .. حمبة خالصة وبقيت... بقيت ثالث رسائل

 .اإلسالم وتشدها وشائج اإلميان
 .يسقيها الصدق من منبعه والوفاء من معينه

تنثر بني يدي .. وحفظها الزمن.. ثالث رسائل كتبت بصدق
 ..تقيل العثرة وتنري الطريق.. فلرمبا كان حباجة إليها.. القارئ



 
 ٥ دموع املآذن

 :الرسالة األوىل
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :عزيزة أمساءأخيت ال
 ...السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

وصوتك يرن يف أذين، حلديثك ... ال زلت أمام عيين 
رغم أنك تبدين عصبية، .. عذوبة، وألفكارك وقع يف نفسي

 ..ويغلب عليك احلماس، ولكن مع ذلك كله
 ..فأنت ساكنة يف سويداء القلب

 ..لك من الود أكثره، ومن احملبة أصدقها
وحمبيت .. فمشاعري أقوى من أن أخفيها... كل ذلكتعرفني 

ويف التمتع ... يف إنصايت إليك حنوك مشرقة ال حتجب، ترين ذلك
ما كان يل أن أكتب لك .. ويف حرصي على جمالستك.. حبديثك

ولكن من حماسن سفري أنين دون إحراج، .. هذا وأنا قريبة حولك
 .أعلنت مشاعري حنوك.. ودون أن تقاطعيين

حىت أشيائي الصغرية .. سأروي لك كل شيء.. عدتككما و
 .أرى أنين حباجة أن أكتبها

ويف صاالت املطار .. املسافرينب يغصاملطار مساء البارحة 
حتدثك نفسك أن العامل كله مسافر، جيري ويلهث ال ترين هلذا 

 .السفر اية
ة بال ترين إال تذكرة حقي.. طوابري طويلة... أمواج من البشر

وعيون تسأل وآذان تستمع .. مسافر، وترقب يعلو الوجوهمع كل 



 
 ٦ دموع املآذن

 ؟مىت موعد اإلقالع
تشبه رحلة الدنيا إىل اآلخرة، وهو  :ستقولني دوئك القاتل

ولكن .. يف يديه فقط الكل يرحل مبا.. ما تأكد يل مساء البارحة
 ..مع تذكرة عودة

منذ أن حتركت الطائرة وبدأت تزحف جبسمها الكبري على 
وأطلقت عيين تالحق آخر أنوار .. طار، تقلبت مشاعريمدرج امل

 .املطار، وأنا أستدرك رؤية آخر ذرة من تراب الوطن
أغمضت عيين عندما بدأت الطائرة ترتفع إىل السماء، ال 

.. مشاعر اخلوف انطلقت ؟أعرف كيف مرت تلك اللحظات
إىل أين أسافر؟ وإىل أين ... وانطلقت يف مراجعة لكامل عمري

 أرحل؟
كما .. وحنن يف هيكل طائر معلق بني السماء واألرض

التفت فإذا أخيت نائمة، وأيب بيده صحيفة يقرأها، والليل .. وعدتك
 .حول الطائرة يلفها دوء مظلم
.. وكأنك حتدثيين بلهف، فتحتها.. أخرجت رسالتك احلبيبة

 .زين.. تسري عواطفي  ...بدأت حروفك تنساب يف عقلي 
 ...قراءة ما بني السطور أعدت مرة أخرى

رحلة من مطار إىل مطار ومن .. أنت على مقعد الطائرة
.. رحلة من الوالدة حىت املوت.. هذه حال الدنيا.. مكان إىل مكان

فالرحلة ستحط . حساباتك يراجع.. وأنت وحيدة خالية الذهن
؟وماذا أنت فاعلة غدا.. أعيدي مراجعة املاضي.. ابك قريب 



 
 ٧ دموع املآذن

حىت توقفت عندما اعتصر قليب وأنت .. بشوقتابعت القراءة 
من أمامك .. الكل حولك ينظر إليك.. تقولني أنت ابنة اإلسالم

 .يلحظ بتلك العني ومن معك يرى مدى التزامك
مل تبقي يل مساحة أفكر فيها عندما أنصت لنهايتك اجلميلة 

  وومجت عند آخر حروفها متتعي مبا أباح اهللا لك، وإياك والزالت
هل هو زاد إىل اجلنة أم زاد  ةسفرك يا أخي :قين سؤالكمث طر

 إىل النار؟
ستنشق رائحة أو.. أغلقت الرسالة وأنا ألثم عطر الكلمات

 .الصدق فيها
 :قطعه سؤال والدي.. استغرقت يف تفكري عميق

عرف منها أين .. خفيفة ةغفاءإهل منت يا جنالء؟ أجبته ب
 .أحاول ذلك

دي بسؤال ال جواب له إال وصوتك ينا؟ وأين يأيت النوم
 .اهلروب والشرود

 ..بعد ساعات طويلة نسيت أننا نالمس السحب
فإذا بنا نقترب من .. اختلطت األصوات وزادت احلركة

 .أرض املطار
ما بقي من .. أخرجت حقيبيت.. بدأت االستعداد للرتول

.. حجاب يزين رأسي وأبقيت على. أطراف عباءيت أدخلته بقوة
فإذا هو حجاب ..  مرآة صغرية كانت معيوعندما نظرت يف

 ...كما قلت... مجال



 
 ٨ دموع املآذن

 :أخيت احلبيبة
.. بدأت أجري يف كل مكان.. ت أنين عدت طفلةسأحس

 .ستنشق عبري الطفولةأأنبض باحلياة و
ا وليلة ويف صباح اليوم الثاين حجز مكثنا يف العاصمة يوم

والدي مكانأتينا هنا لنبحث فهو يرى أننا .. ا يف أقصى البالدا ريفي
 .عن اهلدوء والراحة وهذا ما تفقده املدن حيث الضوضاء واحلركة

وسرنا مخس ساعات .. محلنا احلقائب إىل حمطة القطار
 .ا منها يف مشاهدة الطبيعة عرب النافذةمتواصلة، أمضيت جزًء

أرض خضراء وأشجار يف كل اجتاه، ومياه وأار جتري يف 
 .كل مكان

الكثري .. فالكل هنا مشغول... الوحدةشعرت يف القطار ب
 .بيده كتاب، والبعض استسلم لنوم عميق

كنت قد ختيلته عندما كنت .. أقبلنا على مرتل ريفي مجيل
 ..طفلة يف الصفوف الدراسية األوىل

اخلضرة والورود من كل  هحتف.. كوخ على شاطئ ر
 .رأيته اليوم على الطبيعة.. جانب

رود والزهور، ولكي تصل إليه ال يف مدخل الكوخ أنواع الو
 .بد أن تعرب على جسر خشيب معلق على جمرى مائي صغري

وحينما تدلف مع الباب الصغري جتد صالة متسعة ا مقاعد 
قدمية ومدفأة مث صالة طعام ومطبخ، وثالث غرف اختري يل أصغرها 
ولكنها األمجل، فهي تطل على مساحات خضراء ممتدة، وجيري 



 
 ٩ دموع املآذن

 ..يوم ر مائي أمسع صوت خرير املاء فيه وهو جيري أمام عيين كل
وأخرجت مالبسي ووضعت كل شيء يف .. فتحت حقيبيت

 ...مكانه، إقامتنا ستطول أياما عديدة
... منك كتيبات عليها إهداء مجيل ةيف أسفل احلقيبة ثالث

 ...ال وقت للقراءة هنا.. عتذرأولكين 
ما اىل كما تشاغلت عن الصالة تذكرت قول اهللا تع

 قَري سف لَكَكُمس *لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم  أصبحت هذه اآلية
 .وكلما نسيت ذكرتين.. كلما بعدت أعادتين.. حمركة يل

منذ اللحظة األوىل إلقامتنا حدد لنا والدي ساعات اخلروج 
وننام .. انصحو مبكر.. سنعود حلياتنا القدمية: ووقت النوم وأضاف

 ..ارمبك
تبعها أخي .. وافقت والديت وهي ختفي ابتسامة عريضة

وهل أتينا لننام هنا؟ ضحكنا كأطفال صغار، وعقبت .. باستغراب
 :على احلديث

 .يومني يا أيب وتأخذ كفايتك من النوم
هناك . يف اليوم الثالث سرنا إىل ساحة كبرية وسط البلدة

قعت يف نفس أرض احتفال شعيب يرمز إىل انتصار يف معركة قدمية و
 .االحتفال

اليمني  بدأت اخليول تأيت من.. ا جبوار أيبأخذت كرسي
 .بشكل مجيل ومنظم

تعلوها دروع حربية .. مالبس قدمية مزركشة بألوان عديدة



 
 ١٠ دموع املآذن

.. ويف أيدي الرجال سيوف تلمع تصاحبها أصوات موسيقى قوية
 ..وأعالم ملونة

اجلياد فإذا دقائق من توافد اخليل والعربات اليت جترها 
 ..بالساحة قد امتألت وحتولت إىل عرس مجيل

 ..بدأت االستعراضات على أصوات املوسيقى القوية
ويرفع صوته بلغة . جبواري شاب أخذ يصفر بقوة أزعجتين

 .غري مفهومة يتمايل معها مينة ويسرة
 ماذا تلبسني؟.. أعرف أنه بدر لذهنك سؤال متكرر

 ..أخيت
وإيشارب غطى  ا طويالًت جاكتألننا خرجنا مبكرين لبس

 .معظم رأسي
ويسعدين  ...وقد شاركت يف االحتفال يف مسابقة للفتيات

ولكن اللجنة املنظمة قررت منحي جائزة .. أنين مل أفز بشيء
 ... .كما قالوا.. كضيفة مسراء.. احلفل

 ...وسالمي إىل كل من سأل عين ودمت يل.. سالمي لك



 
 ١١ دموع املآذن

 :جواب الرسالة األوىل
 اهللا الرمحن الرحيمبسم  

 رد اهللا غربتها... جنالء/ إىل أخيت الكرمية 
وألبسها .. إىل درة صاا اإلسالم، ورواها من معني اإلميان

 .ثوب العفاف
 ..السالم عليك ورمحة من اهللا وبركاته

ومسعت خرير .. سعدت برسالتك، وهي تفيض باملعاين احلية
ذلك الشاب  وأزعجين صفري.. ورمست صورة للكوخ.. املاء

 ..الذي أصم أذين
 .أخيت احلبيبة

قرأت .. تلهفت لرسالتك تلهفي لرؤيتك واحلديث معك
 ..رسالتك مرة وأخرى وتأكد يل أنك تسكنني سويداء القلب

خاصة يف .. ورغم هذا الفرح إال أنه يعن للمرء حلظات حزن
.. شيء أهم من دينه فقد عزيز أو جزء مما حيب، وهل على املسلم

 ..ن إسالمهوأعز م
وتذكرت حديثنا قبل أن .. تأملت لتساهلك يف أمر احلجاب

 .أجبت عنه بسرعة وبدون تردد كنت قد سألتك سؤاالً.. تسافري
 .اهللا: من أمرك باحلجاب؟ قلت.. سألتك

وابتسامة ال تفارق .. بعافية وصحة. وأنت تتقلبني يف نعم اهللا
 .حمياك



 
 ١٢ دموع املآذن

. لبه منكقادر على أن يس.. تذكري أن من وهبك ذلك
ال ترى االبتسامة لوجهك .. ذابلة الوجه.. فتبقني طرحية الفراش

 ..وال الفرح إىل قلبك مدخالً.. اطريقً
سائلي  ؟أليس من منحك الصحة والعافية قادر على كل ذلك

 .نفسك
 من دفعك إىل عصيانه؟

 :أخييت
تك ونِساِء يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبنا: قال اهللا تعاىل

كذَل لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤفَلَا  الْم فْنرعى أَنْ ينأَد
 .يؤذَين وكَانَ اُهللا غَفُورا رحيما
والدعوة .. اخلطاب لك موجه.. أنت من نساء املؤمنني

 .ختصك
اصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو نهوجفُر فَظْنحيو نرِه

ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى 
وبِهِنيج. 

واحلجاب مل .. ال يبيح لك فعل املعصية.. استمتاعك بالدنيا
 ..والستر ال يكون عن رجال دون رجال.. خيتص ذا البلد أو ذاك

وجاَءت سكْرةُ : ري أن هناك يوما سيأيت عليكتذك
قبِالْح توالْم ؟فماذا أعددت هلذا اليوم. 

 من أمرك بالسفور؟ :وأسألك أخيت
 ...ا طويلةوسأعود بك قرون.. توقفي عند السؤال



 
 ١٣ دموع املآذن

كيف كانت الصحابيات ... قبل أن ترتل آيات احلجاب
 رضي اهللا عنهن يلبسن؟

ظاهرة؟ فلما  رهن وسيقان باديةهل كانت شعورهن وحنو
نزل األمر باحلجاب غطني الرأس وأطلن الثوب وبقيت الوجوه 

 .مكشوفة
كان الرجل يرى املرأة واملرأة ترى : قبل احلجاب يا أخية

أصبحن .. الرجل، يعرفها وتعرفه، فلما نزلت آية احلجاب
 فلما رأى عمر رضي اهللا عنه.. أصبحت املرأة ال تعرف.. كالغربان

أي فما .. قد عرفناك يا سودة: أم املؤمنني سودة بنت زمعة قال
 الفائدة من احلجاب إذا عرفت املرأة؟ فانكفأت إىل رسول اهللا 

ويف يده عرق وهو يتعشى فأخربته بالواقعة، فأمسك وعلته الرمضاء 
إن اهللا : "اليت تأتيه عادة إذا نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال

يعين خروجها إذا تسترت حىت " رجن حلاجتكنقد أذن لكن أن خت
.. لو عرفت، ألنه ليس بيدها أن تعرف عليها أن تتستر وتتحشم

أي  ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها :ولذلك قال اهللا عز وجل
ما ظهر من الزينة الظاهرة اجلمال كأن تكون طويلة أو حنيفة ال 

 .تستطيع أن تغري ذلك
مث .. وبني ما تظهره هي" ما ظهر"وهناك فرق يا أخييت بني  

أن اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف القواعد من النساء وهن كبريات 
هلن أن يضعن احلجاب غري  وأَنْ يستعففْن خير لَهنالسن 

 .خير لَهن: ومع ذلك قال اهللا تعاىل.. متربجات بزينة



 
 ١٤ دموع املآذن

عل صالة املرأة يف قعر بيتها يف غرفتها أفضل واهللا جل وعال ج
 ،من صالا يف مسجد بيتها

وصالا يف مسجد بيتها أفضل من صالا يف مسجد رسول 
خلف رسول اهللا وبني املهاجرين واألنصار صفوة هذه  اهللا 
 .األمة

اإلسالم أباح للرجل أن .. أذكرك بأمر قد ذكرته لك من قبل
 .إىل ما يدعوه إىل نكاحها ينظر من املرأة املخطوبة

ماذا ينظر إليها إذا كان احلجاب تغطية الشعر، والوجه 
 ..مكشوف بطيبعته

 ينظر إىل ماذا؟
 .أو حنرك.. ين شعركيأر: يقول 

يرى ما .. أن يرى وجهها يرى كفيها.. النظر هو أن يراها
يدعوه إىل نكاحها، ألن األصل أن املرأة املسلمة ال يرى منها أي 

 .شيء
أما لو كان يراها .. ذلك ال بد أن يراها إذا خطب ومت األمرل
 يرى وجهها ويسافر يف عينيها، فماذا بقي لرياه؟.. من قبل

مل تعرف األمة اإلسالمية ظاهرة كشف الوجه لألجانب إال 
 .مع جميء االستعمار

قليب صفحات التاريخ، لتري من أين أتت هذه النكبة؟ ومن 
 هم دعاا؟

.. ونعم األم.. نعم الزوجة.. نك نعم األختأهم من يرى أ



 
 ١٥ دموع املآذن

 حتت أقدامك اجلنة؟
من يرى أنك ألعوبة بيده، .. أم هم دعاة التغريب والفساد

 إذا بك حتت قدمه؟.. وزهرة يف أرضه مث يف النهاية
يصارعن الرجال يف .. انظري حال من ألقني احلجاب 

يتعرضن للذئاب يف أماكن العمل ويف ... ركوب احلافالت
 .وتعلو وجوههن أخاديد الزمن.. تتخطفهن الفنت.. شوارعال

.. ال تقويل أخذك احلماس وإن كان هذا هو الواجب: أخييت
ولكن أحببت أن تكون الصورة أمامك واضحة خاصة وأن 

موضة اجلدات .. الكثريات يرين أن احلجاب عادة قدمية
 .أكل عليها الدهر وشرب.. واألمهات

بلية ما يضحك، وأنا أقول را وشر الولقد تبسمت كثي
 :إلحدى دعاة التحرر من بنات جنسنا

.. دعي اخلاطب يرى ساقك ما دام أن الوجه يرى كل يوم
 ..وكذلك إن مل يكن الوجه موطن الفتنة واجلمال

 .واعتدلت على الكرسي.. أصلحت جلستها
 ..ومدت ساقها.. وانتظري اجلواب ولكن مطت شفتيها

 ...!وبئس اجلواب
ال حيله بعد الزمان وتغري .. حرمه اهللا جل وعال ما: أخيت 
 .املكان

احلرام هو احلرام ال يربر بالتحليالت، وال يقاس بكثرة 
 .التجاوزات



 
 ١٦ دموع املآذن

الكتاب والسنة، ووردت  يهإن احلجاب أمر مساوي دل عل
 ..األدلة الواضحة يف ذلك ومن أنكر آية أوردها القرآن فقد كفر

انظري إىل من  ؟هلكال تنظري إىل من هلك كيف : أخييت
 ؟جنا كيف جنا

إال .. إن كان السموم يلفح وجوهنا هنا.. سأحدثك بأخبارنا
وإن كانت الشمس يف . .تأن آذاننا تسمع صوت اآلذان مخس مرا

ترسل حرها، إال أننا نرفل يف ثياب الستر .. قلب السماء
 .مر وهذا فخر لناقالشمس وال إال ال نرى.. والعفاف

فية تبدأ من بعد صالة العصر مباشرة ملدة بدأت يف دراسة صي
جزءا كامال من  وسأحفظ خالل هذه الدورة.. أربعة أسابيع

كما أنين سأستفيد من حماضرات تقام بني الدروس وقد .. القرآن
خصصت ساعة كل أسبوع لقراءة بعض الكتب على والديت وملن 

وبدأت أمس أول تلك الساعات، وكانت . ترغب من جاراتنا
ة يف كتاب عن الطهارة، واتفقت معهن أن الدرس القادم عن القراء

 .الصالة وحجاب املرأة فيها 
ستمع قبل النوم إىل حماضرة من شريط أو أيف بعض الليايل 

 .رمبا قرأت يف كتاب
 .ستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم أعمالكأويف النهاية 
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 : الرسالة الثانية
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 أمساء/ بيبةاألخت احل
 ...السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

سوى عذب حروفك .. ال أعذب من نزول املطر هنا
ويهزين .. مس نبض قلبك بني السطورأالوأكاد .. وكلماتك

 .صوت العتاب فوق احلروف
 لعل عتبـك حممـود عواقبـه   

 
 ورمبا صحت األجسام بالعلـل  

فقد .. لصاحلةهنئك مقدما حبفظ القرآن، ولتري أثر القدوة اأ 
قررت بعد أن قرأت رسالتك أن أقرأ كل يوم يف املصحف عشر 

لكم اشتقت .. ندمت على أيام ضائعة ال أرى املصحف فيها. دقائق
وإال فأنا وهللا احلمد أقرأ منه كل يوم يف .. إىل حروفه وسطوره

 ..صاليت
جزاك اهللا خريا على رسالتك الطويلة وتفصيلك يف أمر  

وأمحد اهللا أنه .. حباجة هلذا التفصيل من قبلوكنت .. احلجاب 
 ..جاء ولو متأخرا

 ..أحداث كثرية جرت.. بعد رساليت املاضية لك
.. يل فيها كالنهارلال.. فقد غادرنا الكوخ الوادع إىل العاصمة

 .نشعر هنا بأن احلياة حركة ال أثر للسكون فيها
على  ا مع تباشري الصباح األوىل، وألقيت نظرةاستيقظت يوم

 .الشارع العام
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رجال .. مل أر موطئ قدم، زحام شديد، وحركة متوالية
 ...كما يقال.. اختلط احلابل بالنابل.. ونساء

 ..ولكن اجلميع يشتركون يف اللهث وراء حطام الدنيا
 .هنا تعلو الوجوه سحابة حزن ومسحة قلق يف العيون

: لكويطول استغرابك إذا قلت . احلياة تبدأ قبل بزوغ الفجر
 ...إن هناك الكثري يرحلون مدة ساعات ليصلوا إىل أعماهلم

وقد رأيت البعض يف القطار يقضي كل يوم ساعتني للذهاب  
 .وعندما طال تعجيب.. إىل عمله وساعتني يف العودة

.. إن هناك من يسافر من مدينة إىل أخرى للعمل: قال أيب
ن أو يف هذا دون من يأيت من القرى واألرياف للعمل يف املد

 .املصانع احمليطة ا
ولكن عندما سربت حال .. خيل لذهين أا ساعات ضائعة

ا ضائعة مثل وقيت املشغول يف تتبع مل أجد أوقات.. هؤالء القوم
 .الناس

وآخر يعكف .. بل هذا يقرأ يف صحيفة، وذاك يقرأ يف كتاب
 ..على حل كلمات متقاطعة

نتبع الغادي .. مل يكن هناك أحد فارغ سوى أنا ومن معي
 ..هذا كذا وهذه كذا: والرائح بأبصارنا، ونفصل يف كل شيء

دقائق وإذا .. يف إحدى احملطات نزلت امرأة كانت أمامي
 ..برجل جيلس على املقعد

مث أمسك به بقوة وكأنه خياف .. فتحه بسرعة.. تناول كتابا 
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ا، وحىت ملأن يهرب منه، مل يتابع حمطات التوقف ومل يراقب أحد 
 ..يلتفت لريى الطبيعة اجلميلة عرب نافذته

مث بعد ذلك اجلهد .. ثالث ساعات وهو يقرأ بنهم شديد
 .أسند رأسه وراح يف سبات عميق

ذهبنا إىل املركز اإلسالمي .. صباح أمس كان يوم اجلمعة
فلم جيدد ومل .. ضخم ولكنه قدمي أكته السنني وهو مبىن.. هنا

 ..حالته القدمية بل بقي على.. يصلح منه شيء
 كانت خطبته بلغة عربية.. أدينا صالة اجلمعة خلف خطيب

ومل تستغرق اخلطبة سوى ثالث دقائق أو أقل، وهو .. غري فصيحة
 .مث أقيمت الصالة.. ما لفت نظري
وحينما دققت يف .. النساء جبواري امرأة مسنة ىيف مصل
  من أين أنت؟ :مالحمي سألتين

.. بط الوحي وأرض احلرمني فرحتوعندما علمت أنين يف مه
.. والتفتت مينة تبحث عن قريباا لتخربهن جتمع البعض حويل

 .من مكة.. وكل يسمعين السؤال مرة أخرى من مكة؟ نعم
ومل تدم فرحيت كثريا عندما سألتين ا حيث واجهت إحراج
؟ترددت هل أجيب وأنا ال أعرف.. اابنتهم الصغرى سؤاال فقهي 

 من مكة وال تعرفني اجلواب؟ :ورمبا قالوا
ولكين تذكرت خطورة القول على اهللا وعلى رسوله بدون 

 ..اا سريعوأهلمين اهللا جواب.. علم
توضح كل ما .. هات عنوانك أرسل لك كتبا: قلت هلا
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 .تريدين
مصاحف ماء .. كتب.. وتوالت الطلبات.. أحسن الظن يف

 .زمزم
ا وبناا الصغار إىل الحظت أن العائلة املسلمة تأيت بأطفاهل

 .ا طوياللباس نصالة اجلمعة وقد ألبس
وهو ما جعل هؤالء .. ساترا وغطي الرأس حبجاب حمكم 

 .الصغريات يف أشكال مجيلة ومرتبة
ز يف النفس لن أخربك وهناك كثري حي.. هذا من أمجل ما رأيت

والقلق الذي . فقط يكفيك حالة الضياع اليت يعيشها الناس هنا.. به
 ...اور النفوسيس

نظريت مل تعد .. بدأت أفقد الكثري من ديين.. ال أخفيك
 ..وعيين مل تعد قاصرة ذات حياء، بل ال يرتد إيل طريف ىخجل

عرفت أنين فقدت جزءا .. وما أحسست ذا إال مساء اليوم
 .من ذلك

 ..صاليت وترتيب األوقات متعب يل.. ال أخفيك
قد خنرج قبل وقت الصالة بساعة مث ال نعود إال بعد ست 

ورمبا تأخرت .. لصالةلوأنت تعلمني أنه ال توجد أماكن .. ساعات
 ...وأعلل أننا يف سفر.. عن أداء الصالة يف وقتها إىل منتصف الليل

ولكن كيف جيوز يل اجلمع بني الظهر والعشاء مثل ما  
 ؟حدث اليوم

األجساد العارية والصدور  تعودت على رؤيةال أخفيك 
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 .املفتوحة
صور من املمارسات اخلاطئة تقع عليها عيين كل ال أخفيك 

 .يف كل مكان. يف زوايا احلدائق.. يف الشارع.. يوم
كنا نتحاشى أكل حلم اخلرتير، وال أعتقد أن مجيع ما : أخيت

نأكله حالل وال يدخل فيه شحم ودهن اخلرتير وهذا ما رأيته يف 
 .ألسبوعية على ظهر السفينةرحلتنا ا

استمرأت نفسي املنكر فأمامي أكواب اخلمر يف .. ال أخفيك
ا أكواب لنب .. اكل مطعم وعلى كل طاولة تقريبوأنا أنظر هلا كأ

ورمبا ينبح .. ويصرخ.. يزعق.. أرى كثريا ممن فقد الوعي.. وماء
 .اوكأننا ال نسمع شيئً

.. ام مل أحاسب نفسيفقدت الكثري، وقبل أن أن.. ال أخفيك
 .ولكنها تزيد من تعاسيت وحزين.. لكثرة األمور واختالطها

.. خشيت على ديين.. وأنا أكتب هذه الرسالة.. ال أخفيك
عيين  ئأخب.. أحاول أن أهرب من كل شيء... وعلى كل شيء

 ..يف شجرة بدأت عيين فو.. يف كتاب ..يف جريدة
 .ا بعد غد إىل بالد األندلس فيهسنغادر هذه املدينة ال بارك اهللا

سنغادر إىل بالد اآلباء .. شوقي يسبقين وحديثي ذو شجون
.. رتدي احلجاب كامالًأواألجداد وقد قررت أن أغطي وجهي و

 ..من رأسي حىت أمخص قدمي
 ..يكفي ما فقدت.. لن أذهب إىل هناك بدون حجاب كامل

 ...أن تدعي يل بالتوفيق والثبات يال تنس
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 :ة الثانيةجواب الرسال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :األخت الفاضلة جنالء
 سالم من اهللا عليك ورمحة منه وبركات

األوىل .. بغصة منذ أن أحببتك يف اهللا إال مرتنيما شعرت 
 .عندما قررت السفر

بقيت غصة يف حلقي . ومساء البارحة وأنا أقرأ رسالتك 
ي إىل صباح بق..وطعم املرارة. أزلت الدمعة. حىت دمعت عيين

 ..الغد
ال أثر فيه .. ختيلت مكانك وأنت تذوبني يف جمتمع كافر

وال تستأنسني بصوت .. للمساجد وال يطرق مسعك صوت األذان
 .اإلمام يقرأ القرآن

جبلنا . العني هنا تستنكر املنكر وتستهجن كل فعل رديء
.. ولكن أرأيت أثر الذوبان يف جمتمع كافر... على ذلك وأنت منا

وإال لو .. فيك بقية خري ؟ىت جمتمع مسلم املعاصي فيه ظاهرةأو ح
م لكنت أول الناعقات مبا  أتيتوأنت متشبعة مبحبة القوم وعادا

 .رأت واملناديات مبا مسعت
وأدعو اهللا أن حيفظ لك دينك  ؟مىت تعودين.. ستعجل األيامأ

 .وعرضك وعفافك وحياءك
. فال تستغرب املنكر.. الناس اآلن تتهاون يف األمور البسيطة

وهذا ما جيرى لكثري ممن .. وال ترى السوء فتصاب به.. مث تقع فيه
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 ..يسافرن
تستطعم النظر .. خالل شهر وهي مدة قصرية يف العمر

 .وتستنشق الرائحة، وتستعذب الكلمة
يكفي يا أخية أنك هنا ما رأيت إال وجوه األخيار من 

 .حمارمك
ألوف الرجال تفرسوا يف و.. اآلن ألوف الرجال رأت عينك 

 .سهامهم كوألوف أصابت.. وألوف أطلقت أعينها عليك.. وجهك
قرأت عن  وأعجب من أنك لن تتحجيب إال يف األندلس هل

 ؟..هذا شيء
ملاذا ال يكون احلجاب عن كل الرجال إال احملارم ويف كل 

 ؟..مكان
أريد أن أحادثك ولو .. فقدت اإلحساس بالكتابة: أخييت

 ..أرى أنين يف أمس احلاجة إىل مساع صوتك.. لدقائق
 ...أفيقي.. جنالء

من ترك الصالة بغري عذر وأخرها حىت خرج وقتها قال اهللا 
 الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ* فَويلٌ للْمصلِّني : فيهم
أرأيت لو صمت شهر رمضان يف شهر شوال . ريها من الكبائرخوتأ

 بغري عذر؟
 ت ألداء مناسك احلج يف شهر حمرم؟أو ذهب

 .ألنك يف رحلة.. دمينه بيدك كن من أركان اإلسالمر
حىت يف ساعات العسرة، والقلوب تبلغ احلناجر، والصفوف 
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ال تؤخر الصالة عن .. دأ واألنفاس ال.. والسيوف تلمع.. متقابلة
 .صالة اخلوف يف مجاعة يوقتها بل تصل

ز بن باز عمن يؤخر صالة وعندما سئل الشيخ عبد العزي
من أخر صالة الفجر حىت خيرج وقتها بدون : "الفجر عن وقتها قال

 ".عذر فقد كفر
 !!مث عذرك يف التأخري ما هو ؟ سياحة

ما كانوا يعرفون .. كان املسلمون الفاحتون دعاة هللا ولدينه
 ..السياحة

ويقطعون القفار يسريون .. كانوا ميتطون صهوات اجلياد
 ..ا طويلة للجهاد والدعوةا شهوركبانور رجاالً

وليست السياحة من عمل .. ما عرفت السياحة يف اإلسالم
وقد قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف .. هذه األمة

ليست السياحة من اإلسالم يف شيء وال من فعل النبيني وال "ذلك 
 "..الصاحلني

 كم؟وإذا كانت السياحة ما نراه اآلن ما احل
الوقت  لو مل يكن من شر السياحة يف بالد الكفر إال ضياع

 ..ورؤية املنكرات لكفى 
.. ما بالك بالوالء والرباء؟ ما بالك باالحنالل وضياع األموال

 والوقوع يف احلرام؟
ربني من أذان يعطر مسعك مخس  ؟كيف تطيب نفسك

 .منذ شهر تقريبا مل تسمعي صوت املؤذن.. مرات كل يوم
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.. وترين الصلبان.. وم تسمعني صوت أجراس الكنائسكل ي
إىل أجراس الكنائس .. حيث األذان والفضيلة. ربني من هنا

 .والرذيلة
يعود .. غالب من سافر يف سياحة إىل بالد غري هذه: أخييت

 .ويف أخالقه تغري وعلى لسانه أعجاب وحمبة للقوم.. ويف دينه وهن
م ورمبا اإلشادة متتد إىل حريتهم أخالقه.. وإشادة بعادام
 .احنالهلم من غري قصد

وحنن  ...ولو استمر املتحدث لفتح باب املقارنات هم كذا
 .اورمبا بكلمة وي به يف النار سبعني خريفً.. هذا 

ولكن كم عدد من .. هم سواحنا إىل أحناء العامل تفكرت كثر
 ؟..زاروا املكتبات؟ أو حبثوا عن املخطوطات

 نتاج؟زار املصانع ومراكز اإل بل كم منهم من
أو  ؟كم منهم من دعا إىل اهللا.. لتكن طموحاتنا وآمالنا أكرب

 ؟..محل كتابا ليوزعه هناك
 .عند أقل الطموحات.. والطواف يرتد إليك.. تقف

كم عدد من زار إخوانه املسلمني يف غربتهم تلك وهم قلة 
 مضطهدون؟

ويذكرهم يسلي غربتهم .. حيتاجون إىل تثبيت وشد أزر
 ..أو نصيحة أو توجيه.. يهدي هلم كتابا أو مصحفا.. خومإب

احلاجة  بل هم فقط يف أشد الشوق لرؤيته، وهم يف أمس
 .فقط ملصافحته واحلديث معه.. إليه
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كم منا من ذهب إىل .. بل العجب سؤال فيه مرارة األمل
اية .. ورمبا هذا يكفي. هناك وحافظ على دينه وخلقه

 .الطموحات
.. ويف بعد عن أرضك.. وأنت يف منأي عن دارك.. أخيت

.. ويضربون أكباد اإلبل.. تذكري سلفك ممن كانوا جيوبون األرض
 .للسؤال عن مسألة دينية أو لسماع حديث

 ..وتكون األمة.. وتظهر اهلمة.. هنا يكمن الفرق
 .ونسافر لضياع ما بقي من ديننا.. يسافرون حلفظ دينهم

 .للجوء إىل اهللا وطلب العون والتوفيقعليك با.. يا أخية
 .حفظك اهللا وحفظ عليك دينك
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 :الرسالة الثالثة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 أمساء/ أخيت الفاضلة 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
سس أحت. وأنا أضع احلجاب على وجهي والنظارة فوق عيين

 .هذا بقوة وهذا من هنا.. ومتسك هذا.. يدك تغلق هذا
أمحد اهللا فقد فعلت ما تريدين وأكثر، ليس ألجلك بل طاعة 

 .هللا ورسوله
.. مكان مليء باملفاجآت .. قبل ثالثة أيام وصلنا إىل هنا

 واحلنني
دار بذهين مشهد لتلك .. والطائرة بط يف أندلس مفقود

ومنارات .. ا شاخمةصروح... األمة القوية اليت بقيت قرونا طويلة
 مث هوت.. باسقة

من .. العلماء وجوه: فقدت املكان حويل ألرى حلق العلمت
مل أر إال الوجوه العابسة .. ومن يشرح احلديث.. يقرأ القرآن

تغري االسم، .. ال شيء يوحي باإلسالم هنا.. والصلبان املعلقة
 ..وتغريت نبضات قليب

عن قائد مسلم على .. التفت يف الطرقات أحبث عن مسلمة
 ..انق مساء اديع.. يسري هصهوة جواد

 .عن سيف يدافع عن األرامل واأليتام
وادعى أنه من  ..صهوة الرذيلة ىسوى من امتط.. امل أر أحد
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 ..األحفاد
وأنا أرى على تلة مرتفعة مسجدا إسالميا،  ،تسمرت عيين

وكأا دموع تلك املآذن تبكي .. واملطر يتساقط من فوق املآذن
 .حيدتبكي فقد صوت التو.. فقد اإلسالم

ال .. على أبوابه سحابة حزن.. اقتربنا حول املسجد املكبل
ذهب .. بل يأيت إليه أفواج من السياح كل يوم.. يدخله املصلون

كتبت على قوس يف داخل " وال غالب إال اهللا" .املصلون يا أخية
.. فرحت وقرأت بتلهف، حتسست أعمدة املسجد.. املسجد

 .املنربو.. واحملراب
.. أهله يف امللذات ىمث بعد أن ترد.. هنا مر اإلسالم من

 .وسقط جمدهم.. نتزع ملكهما
. نكحل أعيننا ببقايا اآلباء.. قضينا نصف يوم يف تلك الروايب

 .ونعطر أمساعنا بتاريخ األجداد
احلزين من  وسألت املسجد.. التفت قبل أن أغادر املكان

 شيدك هنا؟
 أين ذهب أهلك؟ كيف تركك أحبابك؟

جاءت إجابته .. واحلزن على عيين.. ألسى يف قليبلعله ملس ا
 ..وهو يعيش الغربة

 .نزف جرح، وتفطر قلب
 أنا من كرام العاملني صـحائفي  

 
 بيض وجمدي يف األنـام أثيـل   

 أنا من كرام العاملني وإن جثـى  
 

 فوقي الصليب ومنربي مكبـول  
 



 
 ٢٩ دموع املآذن

 .والصمت رفيقناخرجنا 
كيف .. سقوطه مث استرسل أيب يف حديث عن األندلس وعن

 ؟كيف أصبحت األندلس دار كفر ؟أجرب املسلمون على التنصر
 ..مل يبق من جيهر بكلمة التوحيد واآلذان

إما القتل .. ال .. مل يكن يقبل من املسلمني األسر.. يا أخية
 .أو الكفر

 ..هتكت األعراض وسبيت النساء.. شردوا وقتلوا
بيعوا يف .. اببعد العز سيموا ألوان العذ.. ويتم األطفال

 .سوق العبيد أطفاال ونساء
تغري صوت أيب، وكأننا نراهم يف تلك الطرقات وعلى قمم 

 .أهينوا بعد العز، وفرقوا بعد االجتماع.. تلك اجلبال
وطفلها متسك به يد ال .. وهي تبكي.. األم جيرها علج كافر

 ..تضغط عليه بقوة وهو يصرخ.. ترحم ضعفه
. مث تتباعد تلتقي النظرات.. فت إليهوهي تلت.. يلتفت إىل أمه

 ..وصراخه ميأل املكان.. وخيتفي الطفل.. حىت ينحسر البصر. 
 فلو تراهم حيارى ال دليل هلـم 

 
 عليهم من ثياب الـذل ألـوان   

 ولو رأيت بكاهم عند بـيعهم  
 

 هلالك األمر واستهوتك أحـزان  
 يا رب أم وطفل حيل بينـهما  

 
ــدان  ــرق أرواح وأب ــا تف  كم

وحديث الذكريات يسري يف حزن األمة .. رارة يف القلوبم 
حزن  ىوالدمع صد. وغصة توقف الكلمة يف احللوق.. الطويلة

 .قدمي



 
 ٣٠ دموع املآذن

 .سكون خيم علينا
بعد أن هدأت األحزان واختفت الدمعة احلائرة يف .. تابع أيب

 .العني
بزوال سلطام  يهتمل تكن مصيبة املسلمني يف األندلس تن

  .هم وحصوم بيد النصارىوسقوط آخر معاقل
 ..بل إن مصيبة جديدة بدأت

إا مأساة األمة هناك مأساة متثل الثبات والصراع ضد الفناء 
 .مسألة بقاء وزوال.. الذي يريده النصارى

بعد أن حكمها املسلمون مثانية قرون سقطت غرناطة يف اية 
 ..الثامن نالقر

 هل من مسلم بقي؟.. واآلن مضت مخسة قرون
وأنت ترين الطفل املسلم يفرق عن .. نا حزن وأي حزنه

 ..أمه، ويقتل أباه، وتباع أخته
 :أخييت

 كيف لباسي؟.. تستعجلني السؤال
أمحد اهللا ال يرى مين شيء، وقد وضعت فتحة صغرية أمام 

 .عيين يف غطاء الوجه ولبست نظارة سوداء
 وهدأت نفسي بطاعة اهللا.. ارتاح قليب من النظرات اخلبيثة

 .إا نظرات االستهزاء.. ولكن أتت نظرات أخبث.. ورسوله
.. هنا بالد متحضرة .. شكلك خميف: قالت إحداهن يل 

 .األطفال يهربون منك.. أنت تنقلني صورة سيئة للمرأة



 
 ٣١ دموع املآذن

 ..وأصوات الضحكات املؤيدة تأيت من بعيد
 من هم؟.. تعجبني

 ..إم أهل اإلسالم من السواح مثلي
وأعي ما ينطقون  ،دتنا، أفهم ما يقولونإم من أبناء جل

 ..وتشق ضحكام حجاب احلياء
 :يف حوار بينهن.. مث يأيت رد آخر

 .هذا ختلف.. ملاذا تأيت وهي هكذا؟ هذه صورة مهينة للمرأة
 :أرأيت يا أخية إن بنات اإلسالم

واليوم حزن لفقد أهل .. باألمس حزن لفقد األندلس
 ..اإلسالم

 ...رمبا جنتمع ونتحدث.. بعيدفرحت برؤيتهن من 
وال يصلح ... اخلرق اتسع على الراقع.. األمر أكرب من ذلك

 ..العطار ما أفسد الدهر
من يريد اهلرب من .. التصقت بوالديت التصاق الطفل الصغري

 .واقع مؤمل
أو تقول هذا  ىال تستطيع أن تأمر وتنه.. وجوه تنكرها

 .خطأ
ال .. يا أخيت: اإحداهن بأدب جم وصوت منخفض قلت هل

 ..ينبغي منك هذا التصرف
جترين خلفنا يف كل .. ما شأنك أنت :قالت بصوت ال خيجل

 !!.مكان



 
 ٣٢ دموع املآذن

ما : "ين بكلمة قوية وكأنين ثعبان سام أو عقرب تلدغتمث قذف
 ".أتيت هنا إال هربا منكن

وقررت العزلة عن أماكن .. توالت كثرة الغمز واللمز
 .التجمعات

 ؟ماذا أتى بنا إىل هنا.. دوامةأحسست أين أعيش يف 
 ..حىت والدي شعر أنين تضايقت مما أرى

 ..نساء بال آباء كأن أيتام: قال 
 ..آباء وشبان بدون أهل.. وهناك وأشار بيده

استفدت من وحديت أنين عزمت على أن أحفظ كل يوم 
 ..بعض آيات القرآن

 .سأشغل وقيت يف القراءة حىت أعود
 ..يث أكثر مما كتبتهوما خبأته لك من أحاد

 ..حنن على فرحة بالوصول
 .. ال تنسي الدعاء يل



 
 ٣٣ دموع املآذن

 :جواب الرسالة الثالثة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 جنالء/ إىل األخت
رسوال  إىل من رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا، ومبحمد 

 .إىل مجانة يف عقد الزمن.. ونبيا
 ..السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

وهل بقي موضع جلرح .. هام تصيب مقتلرسائلك كالس
وأنا أرى ذلك الطفل املسلم يباع  ؟وأنت تتحدثني عن األندلس

 .ال يرى وجهها أبدا.. يفرق عن أمه. بدرهم
.. ومن بقي تنصر.. ، وكم من حر قتلأهينتكم من حرة 

 ..أو بقي يكتم إميانه
 ..وما كتبته حرك شجوين وآثار مكامين

 ةتمد بن عباد صاحب قرطبة وأشبيليتذكرت قصيدة قاهلا املع
غمات أيف واحة  قاهلا وهو يف األسر.. وما واالمها من األندلس

وكانت بناته قد دخلن عليه يف سجنه يوم العيد، وكن يغزلن للناس 
 .يف إغمات

فلما دخلن عليه رآهن يف أطمار بالية ويف حالة رثة، فكاد 
 :قلبه يتصدع حزنا عليهن فقال

األعيـاد  فيما مضـى كنـت ب  
 

 

 فجاءك العيد يف أغمات مأسورا 
 ترى بناتك يف األطمار جائعـة  

 
 يغزلن للناس ما ميلكن قطمـريا  

 برزن حنوك للتسـليم خاشـعة   
 

 أبصارهن حسـريات مكاسـريا   
 



 
 ٣٤ دموع املآذن

 يطأن يف الطني واألقدام حافيـة 
 

 كأا مل تطأ مسـكًا وكـافورا   
 قد كان دهرك إن تأمره ممتـثالً  

 
 ك الدهر منـهيا ومـأمورا  فرد 

 من بات بعدك يف ملك يسر بـه  
 

 فإمنا بـات بـاألحالم مغـرورا    
.. ولست أعجب إال ممن يرين حوهلن املآذن والقصور  

 ..واملنازل والدور
وامتداده على أرض .. حضارته.. من عظمة اإلسالم... أخيت

 .املعمورة
 ؟عربةويأخذن ال.. أال يرين ماذا حل باألندلس وهن فيه

مملكتهم أكرب املمالك، وعيشهم خري عيش، مث ملا بدلوا ماذا 
وما يعلمن أن رمبا .. حل م؟ وهن اآلن يستهزئن بتعاليم اإلسالم

 ..زللن زلة تؤدي إىل الكفر
 .امسعي. تعجبني لذلك الزلل
ملن يأمر باملعروف وينهى عن ) فضويل(قرأت أن من قال 

 .املنكر فهو مرتد
إن االستهزاء باهللا : سالم ابن تيمية رمحه اهللاوقال شيخ اإل

مثلك مل أعلم  .وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إميانه
 وما هي أحكام املرتد؟.. خطورة األمر

بل .. واالستهزاء يا أخية ليس ناتج من خبث احلضارة احلديثة
 .جمنون.. وقيل هو ساحر استهزئ بالرسول .. قدمي قدم الرسالة

ما نرى مثل قراءنا : هزئ بالصحابة يف حياته وقالواواست
فرتلت .. هؤالء إال أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء



 
 ٣٥ دموع املآذن

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا : اآليات اليت تتلى إىل قيام الساعة
بلْعنو وضخن وقد حكمت اآلية عليهم :متكَفَر قَد  دعب

انِكُمإِمي. 
وأنه كيس فحم  ،كم مرة مسعت من يستهزيء باحلجاب

 ؟متحرك وأنه ختلف ورجعية
.. أما مسعت من يصف حدود اهللا بأا قاسية وبشعة ودموية

 فكيف تقطع يد السارق؟ وكيف يقتل القاتل؟
 ؟أما وقعت عينك على كاريكاتري يسخر من تعدد الزوجات

 ؟هزئ بالثوب القصري أو اللحيةأما صمت أذنك مبن يست 
تأملي يف .. إا جرثومة خبيثة تسري على ألسنة أولئك القوم

زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا : خامتة املستهزئ واملستهزأ به
ةاميالْق موي مقَها فَوقَوات ينالَّذوا ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيو. 

إِنَّ الَّذين : ولقد رأيت ورأيت هذه اآلية يف أكثر من مكان
وإِذَا مروا بِهِم * أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ 

 .وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِني* يتغامزونَ 
 !!من يف هذا الز.. فما أكثر الغمز واالستهزاء

ولو علم بعض من يفعلون ذلك إلضحاك الناس أنه مهلكة 
 .لرمبا توقفوا عن املزاح والضحك

 :أخييت
حتمل .. هل رأيت من جتري يف شوارع املدينة.. ئلتكاإين س

يبقر بطنها، ويذبح .. من نصراين جيري خلفها.. رب.. طفال



 
 ٣٦ دموع املآذن

 طفلها؟؟
تلك  ري يفجي.. والعامل الفقيه.. أما رأيت دم الشيخ الكبري 
 الزوايا؟

إم .. تأملي تلك املساجد والقصور ؟كيف طاوعتك العني
والسؤال .. ال أثر هلم اآلن. وإخواننا... يا أخية أجدادنا وآباؤنا

 !ملاذا سقطت؟.. على لسان كل من قرأ أو مسع عن األندلس
 ...ةوحنن يا أخي

ــا  ــذكر أندلس ــا ن ــا زلن  م
 

ــاء   ــبح ومس ــا يف ص  نبكيه
ـ   ــت أندلسـ ــدةليس  ا واح

 
 فلكــم ضــيعنا أندلســا   

 :أخييت 
 ..كما يف الذهاب.. وأنت على مقعد العودة
 ..يف العودة حاسيب نفسك

 سفر طاعة أم سفر معصية؟.. ماذا استفدت من هذا السفر
 ؟..أم هو زاد إىل النار.. هل هو زاد إىل اجلنة

 ..وحتفظني القرآن.. ذاننفرح بوصولك هنا تسمعني معنا األ 
 ..اا محيدعود.. بعودتكنفرح 

 .يبدو يا ابنة اإلسالم وحفيدة عائشة
 ..أن تسمعينا صوتك العذب.. أنك قررت

 .إا آخر رحلة يل
 ...حفظك اهللا وردك إلينا ساملة



 
 ٣٧ دموع املآذن

 
 الفهرس

 
 ٣ ................................................... اإلهـداء
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 ٣٧ .................................................... الفهرس

 


