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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 :املسلمة أخيت
امرأة صاحلة تقية حتب اخلري وال تفتر عن ذكر اهللا، ال تسـمح  

إذا ذكرت النار خافت وفزعـت  . لكلمة نابية أن خترج من فمها
ورفعت أكف الضراعة إىل اهللا طالبة الوقاية منها وإذا ذكرت اجلنة 

قت رغبة فيها ومدت يديها بالدعاء واالبتهال إىل اهللا أن جيعلها شه
حتب الناس وحيبوا وتألفهم ويألفوا وفجأة تشعر بأمل . من أهلها

شديد يف الفخذ وتسارع إىل الدهون والكمادات ولكن األمل يزداد 
شدة وبعد رحلة يف مستشفيات كثرية ولدى عدد من األطباء سافر 

دن وهناك ويف مستشفى فخم وبعد حتليالت دقيقة ا زوجها إىل لن
يكتشف األطباء أن هناك تعفنا يف الدم ويبحثون عن مصدره فـإذا  
هو موضع األمل يف الفخذ ويقرر األطباء أن املرأة تعاين من سرطان 

وينتـهي تقريـرهم إىل   . يف الفخذ هو مبعث األمل ومصدر العفن
الفخذ حىت ال تتسع رقعة  ضرورة اإلسراع ببتر رجل املرأة من أعلى

ة مستسلمة لقضـاء اهللا  دويف غرفة العملية كانت املرأة ممد. املرض
وقدره ولكن لساا مل ينقطع عن ذكر اهللا وصدق اللجوء والتضرع 

ويوضـع  . وحيضر مجع من األطباء فعملية البتر عملية كـبرية . إليه
قة متناهية وبد. املوس يف املقص وتدىن املرأة وحيدد بدقة موضع البتر

ووسط وجل شديد ورهبة عميقة يوصل التيار الكهربائي وما يكاد 
املقص يتحرك حىت ينكسر املوس وسط دهشة اجلميع وتعاد العملية 
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بوضع موس جديد وتتكرر الصورة نفسها وينكسر املوس وما يكاد 
ألول مرة يف عمليـات البتـر الـيت     –املوس ينكسر للمرة الثالثة 

حىت ارتسمت عالمات حرية شديدة علـى   –أجريت من خالله 
اعتزل كبري األطبـاء  . وجوه األطباء الذين راحوا يتبادلون النظرات

م جانبا وبعد مشاورات سريعة قرر األطباء إجراء جراحة للفخذ 
اليت يزمعون بترها ويا لشدة الدهشة ما كاد املشرط يطل وسـط  

متعفنـا بصـورة    أحشاء الفخذ حىت رأى األطباء بأم أعينهم قطنا
. كريهة وبعد عملية يسرية نظف فيها األطبـاء املكـان وعقمـوه   
. صحت املرأة وقد زالت اآلالم بشكل ائي حىت مل يبق لـه أثـر  

نظرت فوجدت رجلها مل متس بأذى ووجدت زوجهـا حيـادث   
األطباء الذين مل تغادر الدهشة وجوههم فراحوا يسألون زوجها هل 

لية جراحية يف فخذها؟ لقـد عـرف   حدث وأن أجرت املرأة عم
األطباء من زوج املرأة أن حادثًا مروريا تعرضا له قبل فترة طويلـة  
كانت املرأة قد جرحت جرحا بالغا يف ذلك املوضع، وقال األطباء 

وكم كانت فرحة املرأة وكـابوس  . بلسان واحد إا العناية اإلهلية
رجل واحدة كمـا  اخلطر ينجلي وهي تستشعر أا لن متشي إال ب

فراحت تلهج باحلمد والثناء على اهللا الذي كانـت  . كان يؤرقها
 .تستشعر قربه منها ولطفه ا ورمحته هلا

قصة هذه املرأة منوذج من مناذج ال حصر هلـا  : أخيت املسلمة
من أولياء اهللا الذين التزموا أمره وآثروا رضاه على رضـى غـريه   

بذكره ال يفترون عنه حـىت   ومألت حمبته قلوم فراحوا يلهجون
أصبح ذكر اهللا نشيدا عذبا ال متل ألسنتهم من ترديده بل جتد فيـه  
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احلالوة واللذة، وهؤالء يقبلون على أوامر اهللا بشـوق وميتثلـون   
أحكامه حبب واهللا سبحانه وتعاىل ال يتخلى عن هؤالء بل ميـدهم  

رضـاه  بقوته ويساعدهم حبوله ومينعهم بعزته وبعد ذلك ميـنحهم  
 .وحيلهم جنته

اإلنسان يف هذه احلياة يغتر بقوته العارضة وماله : أخيت املسلمة
الزائل فينتفش ويشعر أنه أقوى الناس سلطانا وأجـرؤهم لسـانا   
وأمضاهم يدا وأوضحهم حجة وأكثرهم ناصرا وأقلهم احتياجا وما 

 رمبا كانت لسهولتها يف آخر –إن ب رياح الزمان فتصيبه مصيبة 
قاموس املصائب حىت يزول السلطان ويذهب اجلاه ويبدو كطفـل  
صغري يبحث عن أبيه يلتمس مساعدة الناس ويبالغ يف عرض مأساته 

 .طلبا لرمحتهم
إن اإلنسان بدون الركوع إىل اهللا والتعلق به وااللتجـاء إليـه   
يصبح حيوانا يتبع غرائزه ويعشق ذاته ويدور حول منفعته عكـس  

الذي ينطلق من تعاليم دينه فيحب للنـاس اخلـري    املسلم الصادق
ويكره هلم الشر ويشمر ساعديه يف مساعدة بائسهم ويكشف عن 

 .ساقيه لإلسراع بقضاء حاجات ملهوفهم
من أهم ما يتميز به املسلم واملسلمة اللذان تعلق : أخيت املسلمة

فسية قلبهما باهللا وطبقا يف حياما شرعه وامتثال أمره تلك الراحة الن
واالطمئنان القليب فال ترامها إال مبتسمني حىت يف أحلك الظـروف  
وأقسى احلاالت فهما يدركان أن ما أصاما مل يكن ليخطئهما وأن 
ما أخطأمها مل يكن ليصيبهما فال يتحسران لفـوت حمبـوب وال   
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يتجهمان حللو مكروه فرمبا كان وراء احملبـوب مكروهـا ووراء   
سى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ وعاملكروه حمبوبا 

ال تغرمها  تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
وابتـغِ فيمـا   زخارف الدنيا وإن كانا ال يتركان نصيبهما منها 

ملعرفتهما أن  ولَا تنس نصيبك من الدنيا َآتاك اللَّه الدار الَْآخرةَ
الدنيا بقصر عمرها وامتالئها بالغصـص والنكـد ال تسـتحق أن    
يغضب اإلنسان من أجلها وال أن يتحسر لفوت شيء منها فهي ال 
تساوي شيئًا مع اآلخرة دار القرار حيث النعيم األبدي فيها مـا ال  

لى قلـب بشـر للمـؤمنني    عني رأت وال أذن مسعت وال خطر ع
 .الصادقني

لو صفت الدنيا من األكـدار وخلـت مـن    : أخيت املسلمة
فإن جمرد تذكر املوت جيعل حلوها مـرا   –وذاك حمال  –املصائب 

وكثريها قليالً وطويلها قصريا وصفوها كدرا، هـذا لـو ضـمن    
اإلنسان لنفسه عمرا طويالً فكيف وهو إذا أصبح خشي أال ميسـي  

ى خشي أال يصبح وإذا انقشعت سحابة مصـيبة أقبلـت   وإذا أمس
أخرى يروعه فقد األقربني وموت األصدقاء وعندما حيـس بـأمل   
عارض يف عضو من أعضائه أو خييل إليه زيادة يف خفقان قلبـه أو  
حيس بقلة شهية للطعام يرتسم شبح املوت أمام ناظريه فـإذا هـو   

وكأن ذلك اخلوف يفزع وخياف فيزداد مرضا وختيم عليه الوحشة 
 .مانع من نزول املوت أو مبعد له

تراه شابا مكتمـل  . ما أحقره وأقل شأنه. يا لضعف اإلنسان
احليوية والنضارة والنشاط ممتلئ اجلسم فال يلبث العمر أن يطوح به 
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إىل خريفه فإذا هو حمدودب الظهر متغضن الوجه يتعبه أدىن جهـد  
 .ويهده أقل عمل

صر الشامخ ويركب السـيارة الفارهـة   وتراه غنيا يسكن الق
وجيلس على الفراش الوثري مث تنقلب به األيام فإذا هو يسـكن مـا   
كان يأنف من سكناه ويركب ما كان يزدري ركوبه ويلبس مـا  

 .كان يستخشن لبسه ويأكل ما كان خياف أكله
إن لذة احلياة ومجاهلا وقمة السعادة وكماهلا ال تكـون إال يف  

ال تكلف اإلنسان شيئًا سوى االستقامة على أمر اهللا طاعة اهللا اليت 
وسلوك طريقه ليسري اإلنسان يف احلياة مطمئن الضمري مرتاح البال 
هادئ النفس دائم البِشر طلق احمليا يعفو عمن ظلمه ويغفر زلة مـن  

حيب قضاء حاجات النـاس  . أساء إليه يرحم الصغري ويوقر الكبري
مث هو ال يفرط يف صـغري وال   ويكون يف خدمتهم ويتحمل أذاهم

كبري من أمر اهللا بل حيرص على كل عمل يقربه إليه ويدنيه منه فإذا 
نزلت به املصائب تلقاها بصرب ورضا وإذا جاء املـوت رأى فيـه   

 .خالصا من نكد الدنيا ورحلة إىل دار اخللود
يف هذه الصفحات جمموعة إرشـادات، وثلـة   : أخيت املسلمة

قينها يف واقع حياتك وحترصني على التشـبث  توجيهات عندما تطب
ا وتندمني على فواا ستنقلب حياتك من شقاء إىل رحلة ومـن  
تعاسة إىل سعادة بل ستحسني للحياة طعما آخر وتنظرين هلا نظرة 
أخرى وقد دفعين إىل كتابتها حب اخلري وابتغاء األجر والرغبـة يف  

 .اإلصالح فإىل تلك األزاهري وفقك اهللا
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 كالمال

 :أخيت املسلمة
لَا خير في كَـثريٍ مـن   احذري الثرثرة وكثرة الكالم  -١

 نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين النـاسِ 
 ].١١٤: النساء[

عنِ الْيمنيِ واعلمي أن هناك من حيصي كالمك ويعده عليك 
  ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيـب عتيـد  * قَعيد  وعنِ الشمالِ

وليكن كالمك خمتصرا وافيا بالغرض الذي من أجلـه  ]. ١٧: ق[
 .تتحدثني
اقرئي القرآن الكرمي، واحرصي أن يكون لك ورد يـومي   -٢

منه وحاويل أن حتفظي منه قدر ما تستطيعني لتنايل األجر العظـيم  
 عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن الـنيب  . ةيوم القيام

قرأ وارتق ورتل كما كنت ترتـل  ا: يقال لصاحب القرآن«: قال
 .)0F١(»يف الدنيا فإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤها

ليس مجيالً أن تتحدثي بكل ما مسعت فإن يف هذا جمـاالً   -٣
كفـى  «: قال أن النيب  عن أيب هريرة . للوقوع يف الكذب

 .)1F٢(»املرء كذبا أن حيدث بكل ما مسعب
مبا ليس عندك ألجـل التكثـر   » االفتخار«إياك والتباهي  -٣

                              
 ).٢٣٢٩(صحيح سنن الترمذي ) ١٤٦٤(رواه أبو داود  (١)
 .٥رواه مسلم املقدمة ح (٢)
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عن عائشة رضي اهللا عنها أن امرأة قالت . واالرتفاع يف أعني الناس
يا رسول اهللا أقول إن زوجي أعطاين ما مل يعطين؟ قال رسـول اهللا  

 »2(»املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زورF١(. 
إن لذكر اهللا تأثريا عظيما يف حياة املسلم الروحية والنفسية  -٥

(واجلسمية واالجتماعية 
3F

أن تذكري  –أخيت املسلمة  –فاحرصي  )٢
اهللا كل حني على أية حالة كنت فقد مدح اهللا عبـاده املخلصـني   

  الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعـودا وعلَـى جنـوبِهِم   : بقوله
 ].١٩١: آل عمران[

يـا رسـول اهللا إن   : أن رجالً قال وذكر عبد اهللا بن بسر 
ال «: شرائع اإلسالم قد كثرت علي فخربين بشيء أتشبث به قـال 

 .)4F٣( »يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا
إذا أردت احلديث فإياك والتعاظم والتفاصح والتقعـر يف   -٦

وإن من «: يقول حيث الكالم فهي صفة بغيضة إىل رسول اهللا 
وأبعدكم مين جملسـا يـوم القيامـة الثرثـارون      أبغضكم إيلَّ

 .)5F٤(»واملتشدقون واملتفيهقون
من إطالة الصمت وطـول   ليكن لك أسوة برسول اهللا  -٧

الفكر وعدم إكثار الضحك واالستغراق فيه فعن مساك قال قلـت  
                              

 .متفق عليه (١)
ميكن معرفة بعض الفوائد يف الكتاب الرائع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن  (٢)

 .القيم
 ).٢٦٨٧(صحيح سنن الترمذي  (٣)
 ).١٦٤٢(صحيح سنن الترمذي  (٤)
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قال نعم فكان طويـل   جلابر بن مسرة أكنت جتالس رسول اهللا 
الصمت قليل الضحك وكان أصحابه يذكرون الشعر وأشياء مـن  

 .)6F١(»أمورهم فيضحكون ورمبا تبسم
. خبري وإال فالصمت أوىل بك –إن حتدثت  –وليكن حديثك 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا «: قال رسول اهللا 
 .)7F٢(»أو ليصمت

إظهـار   إياك ومقاطعة الناس أحاديثهم أو ردها عليهم أو -٨
وليكن حسن االستماع أدبا لك والرد باليت هـي  . ا االستخفاف

 .أحسن شعارا لشخصك
احذري كل احلذر من السخرية بطريقة كالم اآلخـرين   -٩

: كمن يتلعثم يف كالمه أو عنده شيء من التأتأة أو اللثغة قال تعاىل
َق نم قَوم رخسوا لَا ينَآم ينا الَّذها أَيا يريوا خكُونى أَنْ يسمٍ عو

نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء ملَا نِسو مهنم ]احلجرات :
 املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله« وقال رسول اهللا ] ١١

 .)8F٣(»حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم.. وال حيقره
ن فاقطعي احلـديث أيـا كـان    إذا مسعت قراءة القرآ -١٠

وإِذَا تأدبا مع كالم اهللا وامتثاالً ألمره حيث يقـول   –موضوعه 
: األعراف[ قُرِئ الْقُرَآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ

                              
 .٥/٨٦املسند  (١)
 .٨/٦٠الفتح . رواه البخاري (٢)
 ).٢٥٦٤(رواه مسلم  (٣)
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٢٠٤.[ 
اجتهدي على وزن الكلمة يف نفسك قبـل أن يقـذفها    -١١

صاحلة طيبة يف سبيل اخلري بعيدة لسانك واحرصي أن تكون الكلمة 
عن الشر وما يوصل إىل سخط اهللا فللكلمة مسئولية عظيمة فكـم  
من كلمة أدخلت صاحبها اجلنة وكم من كلمة هوت بصاحبها يف 

إن العبد ليتكلم «: قال عن النيب  قعر جهنم فعن أيب هريرة 
جات وإن هلا باالً يرفعه اهللا ا در يبالكلمة من رضوان اهللا ال يلق

هلا باالً يهوي ا يف  يالعبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلق
وإنـا  « عندما سـأل الـنيب    ويف حديث معاذ . )9F١(»جهنم

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب : ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ قال 
 .)10F٢(»الناس يف النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم

 –العظيمة من اهللا عليك  وهو النعمة –استعملي لسانك  -١٢
: قال تعاىل. يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري

  أَو وفـرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلَّا م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريلَا خ
 ].١١٤: النساء[ إِصلَاحٍ بين الناسِ

                              
 ).٦٤٧٨الفتح (رواه البخاري  (١)
 ).٢١١٠(صحيح سنن الترمذي  (٢)



 
 ل النصحزهرة من حق ٥٠

 
١٤ 
 

 التعلم

 :أخيت املسلمة
عن الشفاء بنت عبد اهللا . مر حممود وسبيل كرميةالتعلم أ -١٣

أال تعلمـني  : وأنا عند حفصة فقال يل دخل علينا النيب : قالت
 .)11F١(»رقية النملة كما علمتيها الكتابة» يعين حفصة«هذه 

ليس املراد من التعلم نيل الشـهادات وبلـوغ الرتـب     -١٤
دراك بل معرفة أمـور الـدين وإ  . واحلصول على الوظيفة والعمل

أحكامه وإجادة قراءة القرآن الكرمي حىت تعبد املـرأة رـا علـى    
بصرية، كما أن من مقاصد التعلم إدراك طرق التربية السليمة كما 

وحياة أصحابه وسلف هذه األمة لتعـيش   متثلها حياة الرسول 
 .املرأة يف سعادة وهناء

ابتعدي كل االبتعاد عن االستهزاء أو السـخرية بغـري    -١٥
املتعلمة من أخواتك ومن الترفع على من هي دونـك يف التعلـيم   
وليكن التواضع وخفض اجلناح يزداد بارتقائك يف سلم التعلم وإال 

قال مسعت رسول  عن كعب بن مالك . فإن علمك وبال عليك
العلماء أو ليماري به من طلب العلم ليجاري به «: يقول اهللا 

 .)12F٢(»السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله اهللا النار

                              
 .٦/٣٧٢رواه أمحد  (١)
 ).٢١٣٨(صحيح سنن الترمذي  (٢)
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١٥ 
 

 السمع

نزهي مسعك عن مساع املوسـيقى والغنـاء والكـالم     -١٦
 .الفاحش

 
 اللباس

أنت مسلمة فالبد أن يكـون ثوبـك داخـالً حتـت      -١٧
 .مواصفات الثوب الشرعي فيكون فضفاضا ال يشف وال يصف

واتساع مـا  » وربع الكم«» الكم نصف«إن ما يسمى  -١٨
ألن املرأة أثناء ذهاـا  . دعاية لتقليص الستر» الدلعة«حول العنق 

 .وإياا وركوا السيارة ونزوهلا رمبا انكشف منها ذلك
 

 االجتماعات

من حضور جمـالس السـوء    –حفظك اهللا  –احذري  -١٩
فضـيلة  إىل جمالس ال –رعاك اهللا  –وسارعي . واالختالط بأهلها

 .واخلري
إذا جلست جملسا وحدك أو مع بعض أخواتك فلـيكن   -٢٠

. ذكر اهللا دائما على ألسنتكن حىت ترجعن باخلري وحتظني بـاألجر 
من قعد مقعدا مل يذكر اهللا تعاىل فيه كانـت  « قال رسول اهللا 

عليه من اهللا ترة ومن اضطجع مضجعا ال يذكر اهللا فيه كانـت  
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١٦ 
 

 .أي حسرة وندامة وتبعة يوم القيامة )13F١(»عليه من اهللا ترة
سـبحانك  «وإذا أردت القيام من الس فال تنسي أن تقويل 

» أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليـك . اللهم وحبمدك
(حىت يغفر اهللا لك ما كان من لغط يف ذلك الس 

14F

٢(. 
جملسك من الغيبة والنميمة  –أخيت املسلمة  –طهري  -٢١
ألمر اهللا وخوفًا من عقابه فإا من الصـفات املرذولـة   امتثاالً 

ولَا يغتب بعضـكُم بعضـا   : قال تعاىل. واألخالق املمقوتة
   ـوهمتـا فَكَرِهتيم يـهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحأَي 

 ].١٢: احلجرات[
 إذا بدر من إحدى احلاضرات كلمة نابية أو خطأ فـإن  -٢٢

من واجبك النصح هلا بعد انصرافها من الـس بكـالم لطيـف    
 .وأسلوب طيب

 
 املكتبة

احرصي على اقتناء الكتب املختارة املفيدة لتجعلي منها  -٢٣
 .مكتبة مرتلية يستفيد منها مجيع أفراد األسرة

احذري أخيت املسلمة أن تضيعي وقتك يف قراءة األشياء  -٢٤
تعاد عن قراءة األشياء الضارة كاالت غري املفيدة وابتعدي كل االب

                              
 ).٧٨(سلسلة األحاديث الصحيحة  (١)
 ).٢٧٣٠(صحيح سنن الترمذي  (٢)
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١٧ 
 

(الساقطة 
15F

والروايات اهلابطة اليت حاول كتاا نشر الرذيلة وإشاعة  )١
 .الفساد وإياك ودخوهلا بيتك وكوين حربا عليها

من املفيد أن تكون املكتبة منوعة تليب مجيع االحتياجات  -٢٥
رفة أحكـام  وتعاجل شىت املوضوعات فاملسلم واملسلمة حباجة إىل مع

دينهما وأمور عقيدما واالطالع على أخبار العـامل اإلسـالمي   
والتعرف على مشاكل املسلمني وإدراك الوسائل اليت تعينهما على 
تربية أنفسهما وأسرما والنظر يف سري السلف الصاحل وأخذ العظة 

(والعربة
16F

٢(. 
إذا أعجبك كتاب مفيد فحري بك أن تعريف أخواتـك   -٢٦
 .ت عليه وحتثيهن على قراءتهاملسلما

وإذا وقع بيدك كتاب ضار أو مشتمل على أخطـاء وجـب   
 .عليك تنبيه أخواتك املسلمات على ضرره وما فيه من أخطاء

 –أعانـك اهللا   –القراءة أمر مهم وضروري فحـاويل   -٢٧
 .اغتنام الفرص واستغالل األوقات للتزود بالعلم واملعرفة

                              
كتلك الصحف واالت النسائية اململوءة بالصور العارية والكلمات الفارغة  (١)

 .ومهية واليت راجت وكثرت حىت أصبحت ال تعد وال حتصىواملشاكل ال
خمتصر تفسري ابن كثري للرفاعي وتفسري اجلزائري ويف السرية : فمثالً من التفسري (٢)

ذيب سرية ابن هشام لعبد السالم هارون والسرية النبوية دروس وعرب ملصطفى 
د الوهاب والعقيدة السباعي ويف التوحيد كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عب

الواسطة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ويف اجلغرافيا سلسلة مواطن الشعوب اإلسالمية 
 .حملمود شاكر وهكذا
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١٨ 
 

 اخلروج إىل السوق

إن وجدت مـن يقضـي    –على اخلروج  –رصي ال حت -٢٨
حوائجك وإن اضطررت إىل اخلروج فليكن خروجـك يف مـدة   

 .قصرية على قدر حاجتك
إذا خرجت إىل السوق فإياك والتطيب والزينة وارتـداء   -٢٩

عن النيب  فعن أيب موسى . املالبس اجلميلة اليت تلفت النظر إليك
 القوم ليجدوا رحيها  إذا استعطرت املرأة فخرجت على«: قال

(أي زانية » افهي كذا وكذ
17F

ساترة  –ولتكن مالبسك فضفاضة  )١
 .جلميع أجزاء البدن

إذا كنت يف السوق أو يف طريقك إليه فـال تكثـري    -٣٠
وإذا وجدت حاجتك فإياك وكثرة . االلتفات فللبصر مزالق خطرية

 .تنةالكالم مع البائعني فإنه مما يغيض ماء احلياة ويفتح باب الف
إذا رأيت منكرا يف السوق أو يف طريقك إليـه وجـب    -٣١

. عليك إنكاره ولو مل تستطيعي إال بقلبك من مقت املنكر وبغضه
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يـأْمرونَ  قال تعاىل 

 .بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
لنساء تتخذ اخلروج إىل السـوق نزهـة يوميـة    بعض ا -٣٢

فتخرج كثريا فتراها كل يوم غادية رائحة إىل السوق وأعوذ باهللا أن 
تكوين من هذا الصنف فهو أكثر الناس تعرضـا للفتنـة وإزهاقًـا    

                              
 .٤/٤٠٠املسند  (١)
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١٩ 
 

 .للوقت
رفقًا بنفسك وبزوجك فليس من الضروري أن يكون يف  -٣٣

 .حباجة إليه البيت فرع للسوق فال تشتري إال شيئًا أنت
 

 الدعاء

أنت ضعيفة وحمتاجة ومفتقرة إىل اهللا فـارفعي أكـف    -٣٤
الضراعة إليه دائما طالبة منه العفو والعافيـة والتوفيـق يف الـدنيا    

إن ربكم « قال رسول اهللا . واآلخرة؛ ترجعي باخلري منه سبحانه
 .)18F١(»حيي كرمي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فريدمها صفرا

ما من عبد « اك واستعجال اإلجابة فقد قال رسول اهللا وإي
يرفع يديه حىت يبدو إبطه يسأل اهللا مسألة إال أتاه اهللا إياها ما مل 

قد سـألت  : قال يقول قالوا يا رسول اهللا وكيف عجلته؟. يعجل
، وابدئي دعاءك حبمد اهللا والثناء عليـه  )19F٢(»وسألت ومل أعط شيئًا

وأقبلي علـى  . واختميه بذلك ل اهللا والصالة والسالم على رسو
ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة «: اهللا بصدق قال رسول اهللا 

وإياك . )20F٣(»واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله
وإذا مل تـرى اسـتجابة ظـاهرة    . والدعاء باإلمث أو قطيعة الرحم

رة أو يكفر به لدعائك فال حيزنك ذلك فقد يدخره اهللا لك يف اآلخ
                              

 ).٣١١٧(صحيح سنن ابن ماجة  (١)
 ).٢٨٥٣(صحيح سنن الترمذي  (٢)
 ).٢٦٧٧(صحيح سنن الترمذي  (٣)
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٢٠ 
 

 .عنك ذنوبا أو يصرف به عنك مكروها سيحيق بك
تقريب إىل اهللا بالفرائض والنوافل وأنواع القربات تنـايل   -٣٥

األجر العظيم وترقي إىل الدرجات الرفيعة وتكوين من أوليـاء اهللا  
الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنـون يسـتجيب اهللا دعـاءهم    

إن اهللا «: ينة قلوم قال رسول اهللا ويذْهب مهومهم وميأل بالسك
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقـرب إيل  : تعاىل قال

عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب 
إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسـمعه بـه   

ميشي ا وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت 
 )21F١(»ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذ يب ألعيذنه

إذا رأيت مسلمة متمسكة بدينها مستجيبة ألمـر رـا    -٣٦
معتزة بعقيدا فأشعريها باحلب واختذيها خليلة فللحب يف اهللا مرتلة 

يف جـاليل   قال اهللا عز وجل املتحابون«: عالية قال رسول اهللا 
 .)22F٢(»نبيون والشهداءهلم منابر من نور يغبطهم ال

إن الوقت إذا مل حتسين تقسيمه ضاع عليك فأنت حباجة  -٣٧
والقيام بواجبات أهلك  –إن كنت طالبة  –إىل استذكار دروسك 

 .أو زوجك واالطالع النافع والقراءة املفيدة وزيارة األقارب
فاحرصـي  ، زيارة الرحم جتلب الربكة يف العمر والرزق -٣٨

ولتكن زيارتك هلم ذات فائدة فترغبينـهم يف  . على زيارة أقاربك
                              

 ).٦٥٠٢الفتح . (رواه البخاري (١)
 ).١٩٤٨(ح سنن الترمذي صحي (٢)
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٢١ 
 

اخلري وختوفينهم من الشر وتدفعينهم إىل النافع وحتذرينهم من الضار 
وتعظينهم باليت هي أحسن مع اطمئنانك على صحتهم وسؤالك عن 

من أحب أن يبسط لـه يف رزقـه   « قال رسول اهللا . أحواهلم
 .)23F١(»وينسأ له يف أثره فليصل رمحه

كثرة املخالفني ألمر اهللا واملتهاونني بتطبيـق   ال يغرنك -٣٩
شرعه فسيأيت يوم يعض الظامل على يديه ويفرح املؤمن بنجاته فرحا 
كبريا وهو يرى أهوال القيامة فال ميلك إال أن يقول وهو ميسـك  

إِنـي ظَننـت أَنـي ملَـاقٍ     * هاؤم اقْرُءوا كتابِيه كتابه بيمينه 
هابِيسح. 
ازرعي يف قلبك الرمحة والعطف فارمحي الصغري والكبري  -٤٠

وروى أبـو   )24F٢(»من ال يرحم ال يرحم« والدابة قال رسول اله 
جل ميشي بطريق اشتد بينما ر«: قال أن رسول اهللا  هريرة 

عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث خرج فإذا كلـب  
لقد بلغ هذا الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل 

من العطش مثل الذي كان بلغ يب فرتل البئر فمأل خفه مث أمسكه 
قالوا يا رسول اهللا وإن لنا . بفيه فسقى الكلب فشكر اهللا فغفر له

 .)25F٣(»يف كل ذات كبد رطبة أجر: فقال يف البهائم أجرا؟
عذبت امـرأة  «: قال أن رسول اهللا  وعن عبد بن عمر 

                              
 .متفق عليه (١)
 ).٦٠١٣الفتح (البخاري  (٢)
 ).٦٠٠٩الفتح (البخاري  (٣)
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 .)26F١(»لت فيها النارخماتت جوعا فد يف هرة حبستها حىت
احذري دعاة السوء وأدعياء التقدم الذين جيلبون خبيلهم  -٤١

ورجلهم على إفساد املرأة املسلمة وإخراجها من الصون والعفـاف  
إىل العري واإلسفاف مستخدمني خمتلف الوسائل وشـىت الطـرق   

(وحذري أخواتك من الوقوع يف براثنهم واالخنداع مبقوالم 
27F

٢(. 
وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ بدينك متعالية بعقيدتك  معتزةكوين  -٤٢

نِنيمؤم متكُن ]وإياك واالستحياء من إظهـار  ] ١٣٩: آل عمران
 .شعائر دينك واالستخفاء ا

غذي ثقافتك اإلسالمية باستماع احملاضرات اإلسـالمية   -٤٣
صي على االطـالع  والندوات املفيدة ولو عن طريق الشريط واحر

 .على االت اإلسالمية النافعة
ساعدي على نشر اخلري والفضيلة واخللق اجلميل والعلم  -٤٤

 .النافع يف بيتك ومدرستك ولدى أقاربك وبني صديقاتك
احرصي على مساعدة أمك يف أعمال البيت فإن يف ذلك  -٤٥

 –كوين كما أن فيه تدريبا لك حىت ت. برا ا وردا لبعض معروفها
 .ناجحة يف حياتك املستقبلية –بإذن اهللا 

وإياك واإلخالد إىل الراحة والكسل باسم التفـرغ للدراسـة   
 .واملذاكرة وأداء الواجبات املدرسية

                              
 ).٢٣٦٥الفتح (البخاري  (١)
 .ميكن االستفادة من كتاب املرأة بني دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم لعمر األشقر (٢)
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٢٣ 
 

كوين مبتسمة دائما فإن هذا ال يكلفك شيئًا وهـو يف   -٤٦
قـال  . الوقت نفسه يعود عليك حبب اآلخرين كما حتظي باألجر

 .)28F١(»سمك يف وجه أخيك لك صدقةتب« رسول اهللا 
أن رجـالً   عن أيب هريرة . إياك والغضب واالنفعال -٤٧

 )29F٢(»ال تغضبفردد مرارا قال  ال تغضب«أوصين قال  قال للنيب 
إن الغضـب  « واعلمي أن الغضب من الشيطان قال رسول اهللا 

من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار باملـاء  
 .)30F٣(»غضب أحدكم فليتوضأ فإذا

والغضوب لن جيد من يصرب عليه من الناس فتـزيين بـاحللم   
 .وحتملي أخطاء الناس وهفوام

احذري من تقليـد الكفـار يف عـادام وتقاليـدهم      -٤٨
 وطرائقهم يف األكل والشرب واللباس وغري ذلك قال رسول اهللا 

 .)31F٤(»من تشبه بقوم فهو منهم«
اون يف موضوع الصالة فتؤخرها عـن  أكثر النساء تته -٤٩

وقتها وذلك عند انشغاهلا بأعماهلا أو هلوها بالكالم الفـارغ مـع   
غريها وخباصة أثناء الوالئم وأعوذ باهللا أن تكون من هذا الصـنف  

الَّذين هم عـن  * فَويلٌ للْمصلِّني : وأنت تقرئني قول اهللا تعاىل

                              
 ).١٥٩٤(صحيح سنن الترمذي  (١)
 ).٦١١٦(الفتح (رواه البخاري  (٢)
 .٤/٢٢٦رواه أمحد  (٣)
 .حتقيق أمحد شاكر) ٥١١٥، ٥١١٤(وأمحد ) ٤٠٣١(رواه أبو داود  (٤)



 
 ل النصحزهرة من حق ٥٠

 
٢٤ 
 

أي يؤخروا حـىت يفـوت   ] ٥، ٤: املاعون[ صلَاتهِم ساهونَ
 .وقتها

للصيام مرتلة عالية وأجر عظيم كما أن له دورا كبريا يف  -٥٠
تطهري النفس وذيب الوجدان فحبذا لو عودت نفسك على صيام 

 .التطوع كستة أيام من شوال وثالثة أيام من كل شهر
 

 
* * * 


