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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن 
  أما بعد:، وااله

  أخيت املسلمة:
إن طريق الرجوع سهل دلن سكب على خطاياه الدموع.. واقتفى 

 طريق التوبة واالستغفار بصدق وصفاء وعزم وخشوع.
 َْرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأس

يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   [.55]الزمر:  ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ
 َيًعا َأي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون ]النور:  َوُتوبُوا ِإََل اَّللَِّ َجَِ

53.] 
 َُو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَ ْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت َويَ ْعَلُم َما َوى
 [.55]الشورى:  تَ ْفَعُلونَ 

فعودي يا أخية إىل رحاب الطاعة وااللتزام، واىجري طرق الغي 
ُأولَِئَك َجَزاُؤُىْم َمْغِفَرٌة والضالل والظالم.. واتبعي سبيل من استقام 

ّبِِّْم َوَجنَّاٌت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر ِمْن رَ 
 [.351]آل عمران:  اْلَعاِمِليَ 

 ك                م ذا أ                 ال  أم                ري
 

 ك                            ن  لس                             أدري 
 أ فل                ذا ال              ذي ك              ان 

 
 يف مق                                دم عم                                ري 

 ومل أزل أمت                                                                  اد  
 

 ح                     ت                    رم دى                   ري 
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 م                ا  إذا                  رت رىنً                ا
 

 رم               ق              يبال             ذن  يف  
 فلي                           عري م              أدرك 

 
 امل                      لي                                           عري 

عودي إىل صفاء الصدق.. ونقاء الفضيلة.. وطهارة احلجاب..  
 وشرف العفاف.

عودي إىل هللا بنية صافية.. وعني باكية.. وأذن واعية.. تتذوقي 
حالوة اإلديان.. وسعادة االطمئنان.. وتذىب عنك األذران 

 واألحزان.
 ًِا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َىى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة َمْن َعِمَل َ ال

 [.79]النحل:  طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُىْم بَِ ْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
 َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة

َأْعَمى * قَاَل َربِّ ملَ َحَشْرَتِ  َأْعَمى َوَقْد ُكْنُ  َبِ ريًا * قَاَل َكَذِلَك 
 [.351-351]طو:  أَتَ ْتَك َآيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى

 عودي إىل احلياة حياة السلف.. ففيها العزة والتمكني والشرف.
ألمة خري الرجال.. وازرعي عودي إىل صناعة األبطال.. وأصليب ل
 بذور النصر لألجيال أال فعودي يا أخية!
 

 عودة إَل االلتزام
العودة إىل االلتزام ليست ككل عودة.. إهنا عودة إىل نور 
العبادة.. وعيش السعادة.. وعامل االطمئنان والصفاء.. والطهارة 

 والعفاف والنقاء.
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ستعداد لطرقو.. لذا أخيت ادلسلمة.. فإن التشمري لنيلو.. واال
يستلزم منك الصرب وادلصابرة.. واالجتهاد وادلثابرة.. ومغالبة اذلوى 

 والشيطان.. وقهر النفس األمارة بالعصيان..
 أخية.

وتذكري أن مطلب الرجوع إىل هللا ورضوانو.. ليس لك فيو خيار 
 من لدن العزيز الغفار.. –وال اختيار.. فهو أمر واجب التنفيذ 

ودة إليو.. ودعاك إىل التوبة إليو.. والفرار منو إليو.. فقد أمرك بالع
ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى فقال يف خطاب ملؤه الرمحة والرأفة: 

يًعا ِإنَُّو ُىَو  نُوَب َجَِ أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر الذُّ
 [.55]الزمر:  ِحيمُ اْلَغُفوُر الرَّ 

فمهما يكن ذنبك، ومهما تعاظم عيبك.. فعودي إىل هللا يا 
 أخية فهو غفار الذنوب مجيًعا.. وستار العيوب مجيًعا.

 أخية.
 إذا امل                   ر  مل يكف                     ب                   وادر  ي                    و

 
  

               كا ال             دىر أو ألق             ى املع             ادة               ا ًرا  
 وإن ى              و مل يزج              ر ع              ن الغ                نفس              و 

 
  

 ر زاج           ًراأ            اب ا           ا م           ن ح           ادث ال           دى  
فأسرعي يف العودة إىل هللا.. وبادري قبل أن حيال بينك وبينها  

 بادلوت أو ادلرض فإن األنفاس معدودة.. واحلياة زلدودة.
 َا الت َّْوبَُة َعَلى اَّللَِّ ِللَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السُّوَ  ِبََهاَلٍة ُثَّ يَ ُتوبُوَن ِمْن ِإَّنَّ
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 َعَلْيِهْم وََكاَن اَّللَُّ َعِليًما َحِكيًما * َولَْيَسِ  َقرِيٍ  فَُ ولَِئَك يَ ُتوُب اَّللَُّ 
الت َّْوبَُة ِللَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َح َّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَل ِإّّنِ 

 ابًا َألِيًماتُ ْبُ  اْْلََن َواَل الَِّذيَن ََيُوُتوَن َوُىْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدنَا َاُْم َعذَ 
 [.38، 39]النساء: 

 ق      د كن        ميتً      ا ف       رت حي      ا
 

 وع           ن قلي           ل ت            ري ميتً           ا 
 بني             ب           دار الفن           ا  بيتً           ا 

 
 ف            ابن ل            دار البق            ا  بيتً            ا 

 أختاه. 
أال فعجلي بالرجوع.. وإياك أن تركيب ظهر التسويف واألماين.. 
 فإهنا رؤوس أموال ادلفاليس.. ال يربح من ركبها أن يباغتو اليقني

قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّ  َأْعَمُل َ اِلًا ِفيَما تَ رَْكُ   وساعتها يقول: 
َعُىونَ   َكَّلَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَ ْرزٌَخ ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ

 [.311، 77]ادلؤمنون: 
 إذا أن                مل ترح              ل ب              زاد م              ن التق              ى

 
  

 م            ن ت            زوداوالقي              م            ن بع            د امل            وت   
 ن                  دم  عل                   ى أن ال تك                  ون كمىل                   و 

 
  

 وأن                  مل تر                 د كم                ا ك                ان أر                 د  
عودي من ظالم الغواية إىل نور اذلداية.. ومن متابعة الشيطان إىل  

 رضوان الرمحن.. ومن مساع الغناء إىل تدبر القرآن.
حطمي أصنام األفالم بالذكر والتبتل والقيام.. واىجري رفقاء 

 اء الفضيلة..الرذيلة واصحيب رفق
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وأعلين مولدك اجلديد.. وعودك احلميد.. بالتزام صادق خيط 
 خطتو إىل هللا بعزم ويقني.

 فما من شيء تًتكينو هلل إال عوضك هللا خريًا منو.
 لك                     ل                          إذا ض                     يعتو ع                     وض

 
  

 ول                ي  يف هللا إن ض                يع  م                ن ع                وض  
 وتذكري يا أخية: 

وعقوق.. فهو أن التأخر يف العودة.. ذنب وفسوق.. ومعصية 
يدل على اإلصرار وما اإلصرار إال حاجز من حواجز التوبة والعودة 

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم إىل هللا. قال تعاىل: 
ِ رُّوا ذََكُروا اَّللََّ َفاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِّبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اَّللَُّ َوملَْ يُ 

َعَلى َما فَ َعُلوا َوُىْم يَ ْعَلُموَن * ُأولَِئَك َجَزاُؤُىْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرّبِِّْم َوَجنَّاٌت 
]آل عمران:  ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَ 

355 ،351.] 
 تؤم                  ل يف ال                  دنيا ط                  ويًَّل وال ت                  دري

 
  

 ج              ن لي              ل ى              ل تع              ي  إَل الفج              رإذا   
 فك        م م        ن          حي  م        ات م        ن          ري عل        ة 

 
  

 وك           م م           ن علي           ل ع           اش دى           ًرا إَل دى           ر  
 وك            م م            ن ف              َيس              وي             ب  آمنً            ا 

 
  

 وق             د نس             ج  أكفان             و وى             و ال ي             دري  
 أخيت املسلمة. 
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تذكري أن االسًتسال يف ادلعاصي والسيئات.. يوجب اذلالك 

يَ ْوَم َتَُِد ُكلُّ نَ ْفٍ  َما َعِمَلْ  .. والعقوبات.. يف احلياة وبعد ادلمات
َنُو َأَمًدا بَِعيًدا  نَ َها َوبَ ي ْ ِمْن َخرْيٍ ُُمَْضًرا َوَما َعِمَلْ  ِمْن ُسوٍ  تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ

ُ رَُ وٌف بِاْلِعَبادِ  ُ نَ ْفَسُو َواَّللَّ رُُكُم اَّللَّ  [.51]آل عمران:  َوُُيَذِّ
 لتحذير!ىذا ا –أخية  –فمىت تدركني 

 فكم من شابة يافعة خبطتها يد ادلنون..!
 وكم من صغري جاءه ادلوت والناس ينظرون..!

وكم من صحيح مات من غري سقم.. وكم من جبار قهره 
 االحتضار..

 أال فاعت ي..
 َأفََ ِمَن َأْىُل اْلُقَر  َأْن يَْ تِيَ ُهْم بَْ ُسَنا بَ َياتًا َوُىْم نَاِئُموَن * َأَوَأِمَن

ُل اْلُقَر  َأْن يَْ تِيَ ُهْم بَْ ُسَنا ُضًحى َوُىْم يَ ْلَعُبوَن * َأفََ ِمُنوا َمْكَر اَّللَِّ َفََّل َأىْ 
 [.77-79]األعراف:  يَْ َمُن َمْكَر اَّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْْلَاِسُرونَ 

مكر هللا.. فإنو يأيت على غرة.. وال  –فال تأمين أخيت ادلسلمة 
 ترده قوة وال نصرة!

 َأفََ ِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن ََيِْسَ  اَّللَُّ ِّبُِم اْْلَْرَض َأْو
يَْ تِيَ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن * َأْو يَْ ُخَذُىْم يف تَ َقلُِّبِهْم َفَما ُىْم 

]النحل:  َلَرُ وٌف رَِحيمٌ  ِبُْعِجزِيَن * َأْو يَْ ُخَذُىْم َعَلى ََتَوٍُّف فَِإنَّ رَبَُّكمْ 
15-19.] 

 ََّأفََ ِمْنُتْم َأْن ََيِْسَ  ِبُكْم َجاِنَ  اْلبَ رِّ َأْو يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِ ًبا ُث
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اَل َتَُِدوا َلُكْم وَِكيًَّل * َأْم َأِمْنُتْم َأْن يُِعيدَُكْم ِفيِو تَارًَة ُأْخَر  فَ يُ ْرِسَل 
َنا ِبِو َعَلْيُكْم قَاِ ًفا ِمَن الرِّ  يِ  فَ يُ ْغرَِقُكْم ِبَا َكَفْرُُتْ ُثَّ اَل َتَُِدوا َلُكْم َعَلي ْ

 [.17، 18]اإلسراء:  تَِبيًعا
 أختاه:

 فاحذري من حلول العذاب.. وتأىيب للعرض واحلساب..
وإليك أسوق ىذه القصة ادلؤثرة، لفتاة طادلا استهانت بادلعاصي 

بالرجوع والتوبة.. حىت أتاىا حىت أتاىا داعي ادلوت.. فأدركت نفسها 
 الفرج!

 تقول ىذه اْلخ :
نشأت يف أسرة عربية، مكونة من أب وأم وأربع بنني وبنتني.  

 كنت أنا أصغرىم.. ويف أحضان ىذه األسرة ترعرعت وتربيت..
وبعد ادلرحلة الثانوية تقدم خلطبيت رجل طيب يعمل يف أمريكا، 

خريًا، فكان يشجعين على  -وهلل احلمد -فوافقت عليو وتزوجنا. كان
لبس احلجاب حىت وضلن يف وسط كافر على الرغم من أنو مل يكن 
زلافظًا على الصالة والصيام، وقد طلبت منو صيام شهر رمضان معي 
فصامو وهلل احلمد، ودعوتو إىل الصالة فوعد خريًا، ومع ذلك كلو  

يت كنت متعلقة بسماع الغناء، واخلروج إىل األسواق، فلم تكن صال
تنهاين عن كثري من ادلنكرات والذنوب فالقلب مل يزل يف أسر 

 ادلعاصي.
وذات يوم خرجت من احلمام بعد أن اغتسلت، كانت الريح 
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شديدة وقوية، وكانت نافذة ادلطبخ مفتوحة، فاذبهت إلغالقها، 
فأحسست بلفحة ىواء، وبعد فًتة قصرية، أحسست بصداع يف 

اع، ولكن دون جدوى، فبدأ رأسي، فتناولت دواء لتخفيف الصد
فلما  –األمل يزداد، واحلالة تتطور من صداع إىل حرارة مث رعشة قوية 

أعطاين دواء آخر فهدأ جسمي قلياًل، مث  –حضر زوجي وكان طبيًبا 
عادت الرعشة من جديد فمكثت يف البيت على ىذه احلال مخسة 

رت احلال إىل أيام مع تناول الدواء، لكن الدواء مل يؤد مفعولو مث تطو 
أسوأ.. حيث أصبت بتورم القدمني، وعدم القدرة على احلركة إال 
قلياًل، فقرر زوجي نقلي إىل ادلستشفى، ويف الصباح الباكر تركت 

 أطفايل عند جارة يل مسلمة كانت ذلم خري أم جزاىا هللا خريًا.
فلما دخلت ادلستشفى ورأى الطبيب حاليت، أسرع يب إىل قسم 

لك أن جسمي كان قد ىزل من قلة األكل، ألنين يف الطوارئ.. وذ
 تلك الفًتة كنت كلما أكلت شيًئا ولو يسريًا استفرغتو..

كنت وقتها ال أملك إال نظرات شاردة، فلساين ثقل عن الكالم 
بسبب احلرارة العالية، والرعشة القوية، وقدماي قد ثقلت عن احلركة 

من قلب ينبض ببطء، بسبب األورام، واألعضاء مين قد سكنت إال 
فلم أجد ما أعرب بو عن آالمي يف تلك اللحظات إال بقطرات من 
الدموع خرجت بصعوبة بالغة، ومع ذلك مل أستطع مسحها، ألن 

 يدي كانتا غري قادرتني على احلركة.
ويف صباح اليوم التايل قام األطباء بإجراء الفحوصات للتعرف 
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 سليمة!! على سبب احلرارة.. فكانت النتيجة كلها
فاحتار األطباء يف أمري، حيث عجزوا عن معرفة مسببات احلرارة 
يف جسمي، فقاموا باستدعاء أطباء آخرين من والية أخرى، فاقًتحا 
أن يستمر فحص الدم يومًيا الحتمال وجود جرثومة فيو.. وكانت 

 النتيجة دائًما ال شيء.. فأصبحت يف حال ال يعلمها إال هللا.
رئيسة ادلمرضات بغسل شعري وتسرحيو، فسرح وذات يوم قامت 

ذىين بعيًدا، وتذكرت ىادم اللذات؛ ادلوت، وقلت يف نفسي: اآلن 
يغسلون شعري، وغًدا يغسلون جسمي، وحينطونو، ويكفنونو، 
ويصلون علي، ويدفنوين ربت الًتاب، ويفارقين األحباب فأكون رىينة 

 للحساب..
! ىا أنت سبوتني رويًدا فبكيت كثريًا.. وقلت يف نفسي: يا نفس

رويًدا فماذا قدمت من صاحل األعمال؟ وبدأت زلاسبة نفسي.. 
فتذكرت سيئايت من مساع األغاين صباح مساء، ومشاىدة التلفاز، وما 
أدراك ما التلفاز وما فيو من مسلسالت وأفالم.. لدرجة أين كنت 
أؤدي الصالة بسرعة حىت ال يفوتين شيء منها.. ناىيك عن حب 

 سواق وغريىا من األماكن اليت كنت أخرج إليها مع زوجي.األ
وبكيت وبكيت.. وما زلت على ىذه احلال من احملاسبة الشديدة 
والبكاء، وتذكر اجلنة والنار وما فيهما من النعيم، واجلحيم واألغالل، 
حىت دخل وقت صالة الفجر، وعيناي تذرفان الدموع. ويف ختام 

ي ألمر هللا وقضائو، دعوت هللا عز وجل ىذه احملاسبة وبعد استسالم
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اللهم أحي  ما كان  الياة خريًا  ، وتوف  إن  »بالدعاء ادلأثور 

 .«كان  الوفاة خريًا  
غبت بعدىا عن الوعي، فلم أشعر بنفسي إال وادلمرضة تضع 
يدىا على كتفي، لتوقظين وتدعوين لتناول الدواء، وفتحت عيناي.. 

ىشة بالغة، وزبرج مسرعة إىل الباب لتتأكد من فإذا هبا تنظر إيل بد
االسم.. فهل يعقل أن تكون ىذه ىي ادلرأة اليت عجز األطباء عن 
عالجها باألمس، بل أعلنوا يأسهم من شفائها؟!! إهنا اآلن يف حال 
سلتلف.. يا إذلي.. ما الذي حدث، ىل أنت حًقا فالنة؟!! قالت 

ست، وأخذت منها بيدي ادلمرضة بلهجتها األمريكية! فنهضت وجل
حبة الدواء وتناولتها، فشربت عليها ادلاء، مث فتحت حقيبيت وأخرجت 
منها ادلصحف فاحتضنتو بقوة وأنا أبكي.. مث قرأت منو بعض اآليات 
بتدبر وخشوع.. فإذا بادلمرضة تصرخ، وتنادي األطباء وادلمرضات 

رقت احلياة، وا مسرعني، وقد ظنوا مجيًعا أين قد فاءلينظروا إيل، فجا
فلما دخلوا الغرفة ورأوين على تلك احلال، أصيبوا بالدىشة، ومن 
ادلمرضات من مل تتمالك نفسها فأجهشت بالبكاء، وتساءلوا مجيعا 
ماذا جرى؟ وما الذي حدث.. وكيف حصل الشفاء؟ فأجبتهم بأن 

َذا َأمَّْن ُيُِيُ  اْلُمْضَطرَّ إِ هللا جل وعال ىو الشايف، أمل يقل سبحانو 
َدَعاُه َوَيْكِشُ  السُّوَ  َوَُيَْعُلُكْم ُخَلَفاَ  اْْلَْرِض َأئَِلٌو َمَع اَّللَِّ َقِليًَّل َما 

 [.15]النمل:  َتذَكَُّرونَ 
ىذه قصة ىداييت منذ بدايتها، وقد مر اآلن على تلك احلادثة 
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اليت أيقظتين من غفليت ستة أعوام، واليوم أسأل هللا عز وجل أن يثبتين 
ع ادلسلمني على الدين القومي حىت نلقاه على ذلك، فإن األعمال ومجي

 .(3)باخلواتيم 
 ي                  ا ن                  ائم اللي                  ل مس                  رورًا ب ول                  و

 
  

 إن امل                      ائ  ق                     د ي                      تي أس                     حارًا  
  

                              
 بتصرف. 17العائدون إىل هللا، اجملموعة السادسة، حملمد ادلسند ص (1)
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 عودة إَل اْلخَّلق

 أخيت املسلمة..
إن العودة إىل األخالق ىي من صميم العودة إىل االلتزام بشرع 

ام، وحينما نتحدث عن األخالق فإننا نعين هللا كافة، فهي عبادة والتز 
بذلك ادلعامالت اليت ربكم ادلرأة ادلسلمة يف عالقتها مع أفراد اجملتمع 
من حوذلا يف بيتها ويف الشارع مع الوالدين واألقربني واألصدقاء 

 واألجانب.
 اإلحسان إَل الوالدين: -1

خت فرب الوالدين من أمسى األخالق وأفضل القيم اليت على األ
ادلسلمة أن تتحلى هبا، فقد وردت األيام واألحاديث يف احلق على 
اإلحسان إليهما وزجر عقوقهما، فمن ذلك قول هللا جل وعال: 

 ُلَغنَّ ِعْنَدَك َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَ ب ْ
َهْرُُهَا َوُقْل َاَُما قَ ْواًل  اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو كِ  ََّلُُهَا َفََّل تَ ُقْل َاَُما ُأفٍّ َواَل تَ ن ْ

َكِرَيًا * َواْخِفْض َاَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهَما َكَما 
 [.51، 55]اإلسراء:  رَب ََّياّن َ ِغريًا
 أخية..

وىي غاية اخللق برب تأملي كيف قرن هللا جل وعال عبادتو 
الوالدين واإلحسان إليهما وما ذلك إال لعظم منزلة ىذا اخللق عند هللا 
جل وعال.. فال يفوتنك ىذا اخلري العظيم.. فربمها ىو اخلري كلو.. 
والفضل كلو.. فهما اللذان ربيا فأحسنا.. وأطعما فأشبعا.. وسقيا 
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ن فرط فيهما فأرويا.. وأعطيا فأجزال.. فمن أدى حقهما فلح.. وم
 خاب.

ب ادلفرد أن أبا بردة بن أيب موسى األشعري دروى البخاري يف األ
حدث أنو شهد ابن عمر رجاًل ديانًيا يطوف بالبيت، محل أمو وراء 

 ظهره يقول:
 إّن ا                ا بعريى                ا امل                ذلل

 
 إذا أذع          رت ركاّب          ا مل أذع          ر 

 هللا ريب ذو اجلَّلل اْلك  
 محلته          ا أكى          ر            ا محل           

 
 جازيته   ا ي   ا اب   ن عم   رفه   ل ت   ر   

 .(3)مث قال: يا ابن عمر أتراين جزيتها؟ قال: ال، وال بزفرة واحدة 
أختاه.. فاحذري أن تضيعي حقهما.. أو تعصي أمرمها.. فإن 

َفََّل تَ ُقْل َاَُما ُأفٍّ َواَل سخط هللا يف سخطهما.. قال تعاىل: 
َهْرُُهَا . فلما كان التأفف منهما زلرًما كان ما سواه أشد ربرديا من تَ ن ْ

 باب أوىل. فتأملي.
 ْلم    ك ي    ا ى    ذا ل    و عمل      كى    ري

 
 كى        ريك ي        ا ى        ذا لدي        و يس        ري 

 فك    م ليل    ة بات      بىقل    ك تش    تك  
 

 ا          ا م          ن جواى          ا أن          ة وزف          ري 
 ف   دونك فار      يف عم   يم دعائه   ا 

 
 ف ن           مل         ا ت         دعو إلي         و فق         ري 

 اس:اْللق السن مع الن -2 
أخية... تذكري أن عودك لألخالق الفاضلة.. ىو عود إىل الرفعة 

                              
 (.33رواه البخاري يف األدب ادلفرد، حديث رقم ) (1)
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يف الدنيا واآلخرة.. فما من شيء أثقل يف ادليزان يوم القيامة من اخللق 
احلسن.. وما من شيء يرفع قدر الناس يف الدنيا بني ذويهم وأقربائهم 

 من حسن ادلعاملة وطيب الكالم.
نحها هللا عز وجل من قال طاووس: إن ىذه األخالق منائح دي

 .(3)يشاء من عباده، فإذا أراد هللا بعبد خريًا منحو خلًقا صاحلًا 
إن العبد ليبلغ حبسن خلقو أعلى قال:  وعن أنس بن مالك 

درجة يف اجلنة وىو غري عابد، ويبلغ بسوء خلقو أسفل درك يف جهنم 
 .(5)وىو عابد 

واحللم، والعفو،  فعودي يا أخية.. إىل العفة والصيانة، واجلود،
والصفح، واالحتمال، واإليثار، وحبس النفس عن الدناءات، 
والتواضع، والقناعة، والصدق، واإلخالص، وادلكافأة على اإلحسان 

 دبثلو أو أفضل، والتغافل عن زالت الناس.
ال ينبل الرجل حىت يكون فيو خصلتان: »قال أيوب السحتياين: 

 .(5)«وز عما يكون منهمالعفة عما يف أيدي الناس، والتجا
 س             ام  أخ             اك إذا خل              

 
 من                 و اإل                  ابة والغل                   

 وَت                  اف عن                  و تعنيف                  و 
 

 إن زاغ يوًم                      ا أو قس                        
 واعل            م ب ن            ك إن طلب              

 
 مه                ذبًا رم                  الش                ط  

                               
 (.55مكارم األخالق البن أيب الدنيا رقم ) (1)
 (.5/55إحياء علوم الدين للغزايل ) (2)
 (.15مكارم األخالق رقم ) (3)
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 م      ن ذا ال      ذي م      ا س      ا  ق       
 

 وم            ن ل            و الس            نة فق              
 أخيت املسلمة: 

ار ومن األخالق اليت حث عليها اإلسالم ورغب يف التحلي هبا قر 
ادلرأة يف بيتها، السيما يف زماننا ىذا حيث كثرت الفنت وعم اذلرج 
وأصبح األمر بالقرار يف البيت أشد وجوبًا يف حق النساء من ذي قبل 

 سًدا للذرائع ومحاية للمرأة، واجملتمع من االفتتان هبا.
إمنا النساء عورة، وإن ادلرأة لتخرج »قال:  فعن ابن مسعود 

بأس فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك ال سبرين  من بيتها وما هبا
وإن ادلرأة لتلبس ثياهبا فيقال: أين تريدين؟ فتقول: بأحد إال أعجبتو. 

أعود مريًضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي يف مسجد وما عبدت امرأة 
 «.رهبا مثل أن تعبده يف بيتها

 أخية.. أال فعودي إىل بيتك.. وزينيو بالقرار.. وتاجري مع هللا
فيو باألذكار واالستغفار وبر الوالدين وتدبر القرآن.. وطلب العلم 

 والعرفان.
قال األستاذ عبد هللا عفيفي رمحو هللا: يف معرض ذكر امرأة 

السيدة »صاحلة استفادت من قرارىا يف بيتها أديا استفادة. قال: 
الشريفة فاطمة الزىراء ابنة السيد زلمد بن أمحد اإلدريسي، ربفظ 

من كتب الفقو واحلديث، وذلا فوق  ارآن الكرمي بقراءاتو وربفظ كثريً الق
ومل تبارح دارىا قط، وزبرجت على  ة بالعلوم العصرية،قذلك صلة وثي
 .(3)«أبيها وجدىا

                              
 .5/355ادلرأة العربية يف جاىليتها وإسالمها، لألستاذ عبد هللا عفيفي  (1)
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 فل                  و ك                  ان النس                  ا  كم                  ا ذكرن                  ا

 
  

 لفض                      ل  النس                      ا  عل                      ى الرج                      ال  
 فم             ا الت ني             ث الس             م الش             م  عي               

 
  

 وال الت                                  ذكري ف                                   ر لله                                  َّلل  
أختاه.. ىذا غيظ من فيض.. فال تضيعي أوقاتك يف ادلالىي..  

 واعلمي أن الوقت أمانة ستسألني عنها يوم القيامة!!
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 عودة إَل اْلداب
 أدب الكَّلم:

أخية.. تذكري أن هللا جل وعال أمر بطيب الكالم فقال: 
َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا  :[. وقال 85]البقرة :« والكلمة الطيبة

فاحرصي على انتقاء أطايب الكالم حني سلاطبة الناس  «قة د
 السيما الوالدين واألقربون.

ولكن كوين شديدة احلذر أن زبلطي بني طيب الكالم، وترخيمو 
وترقيقو أمام الرجال األجانب فإن ذلك شلا هنى هللا جل وعال عنو، 

اِ  ِإِن ات ََّقْيُُتَّ َفََّل ََتَْضْعَن يَا ِنَساَ  النَِّبِّ َلْسُُتَّ َكَ َحٍد ِمَن النِّسَ فقال: 
]األحزاب:  بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِو َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْواًل َمْعُروفًا

55.] 
فلقد أمرىن هللا وسائر ادلؤمنات بقول ادلعروف، وهناىن عن 
اخلضوع بالقول دلا لو من تأثري على آذان من يستهوين صوت النساء  

 قال الشاعر:كما 
 ي               ا ق               وم أدّن ل               بعض ال                 عا                قة

 
  

 واْلذن تعش                    ق قب                    ل الع                    ي أحيانً                    ا  
 أدب اللباس: 

وادلقصود من اللباس ىو ربصيل السًت والعفاف، وصيانة ادلرأة 
واجملتمع من الفتنة، لذا فإنو ليس مقصوًدا يف ذاتو إال إذا حقق شروط 

 حلجاب.احلشمة واحلياء، وكان شاماًل ألوصاف السًت وا
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فاحلجاب ليس ىو كل عباءة تلبس وإمنا ىو العباءة ادلتضمنة 
أوصاف احلجاب الشرعي وشروطو، فال تكون ضيقة وال رقيقة وال 
شبيهة بلباس الرجال وال الكافرات، وال ربقق الشهرة دلن يرتديها. 

 فتأملي.
وأما حجاب الزينة والتجمل للفت نظر األجانب فهو سلالف 

رعي وداخل يف مسمى التربج ادلمنوع وإن كان آلداب اللباس الش
 خيالفو يف شكلو ادلعتاد.

 ك        ن الى       وب ظ       ل يف         باح
 

 يزي          د تقلً           ا حينً          ا فحين          ا 
 ت ن        ي الرج        ال ب        َّل          عور 

 
 ْلن               ك رِب               ا ال تش               عرينا 

 أدب الن ر: 
َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَ ارِِىنَّ َوَُيَْفْ َن قال تعاىل: 

[. فاهلل جل وعال يعلم مدى تأثري النظرة احملرمة 53]النور:  َجُهنَّ فُ ُرو 
يف القلب، وما ربدثو من أمراض يف النفس فكم من نظرة زلرمة 
أودت بصاحبها إىل الوقوع يف ادلعصية، وفتنة الرجل بادلرأة، وفتنة ادلرأة 
بالرجل، وقد قرن هللا عز وجل األمر بغض البصر باألمر حبفظ الفرج؛ 

ن غض البصر ىو السبيل حلفظ الفرج. ويف احلديث سألت النيب أل
 .]عن نظر الفجأة فأمرين أن أصرف بصري ]رواه مسلم 

 أدب اْلروج:
حلاجة أو ضرورة، فتحلي  –أخيت ادلسلمة  –وإذا رمت اخلروج 

بآداب اللباس وصوين كالمك من الفحش والغيبة والنميمة والكذب، 
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لرجال األجانب وربلي بآداب النظر يف واحذري أن زبضعي بو أمام ا
الطريق، وذبنيب االختالط، واحذري من أن جيد منك ادلارة رحًيا عطًرا 

أَيا امرأة استعطرت، ُث »: فإن يف ذلك فتنة وفساًدا، قال 
رج  فمرت على قوم ليجدوا رُيها فه  زانية وكل عي خ

 .(3)«زانية
 أدب طاعة الزوج:

تدبري شؤون ادلنزل، حىت يتفرغ ىو  وذلك خبدمتو، والقيام على
 للعمل والعبادة فيسود التعاون والتكافل مجيع األسرة.

ومن آداب الطاعة أن تكون يف ادلعروف، فال طاعة دلخلوق يف 
ولو دعاىا الزوج إىل معصية »معصية اخلالق. قال ابن حجر رمحو هللا: 

 .(5)«فعليها أن سبتنع فإن أدهبا على ذلك كان اإلمث عليو
فتأملي أخيت ادلسلمة ىذه اآلداب، واحرصي عليها يف حياتك 

 فإهنا معينة لك على السعادة واالطمئنان وربصيل العيش اذلينء.

                              
 رواه احلاكم وصححو ووافقو الذىيب. (1)
 .7/511فتح الباري  (2)
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  ناعة التاريخ عودة إَل

 أخيت املسلمة..
قليب صفحات التاريخ.. وتصفحي كتب الًتاجم والسري.. واقرأي 

ت القانتان.. أخبار من غرب.. من نساء السلف الصاحلات.. العابدا
الذاكرات احلافظات.. فلقد دون التاريخ من أخبارىن ما لوال أن 
وقوعو ثابت لظنو القارئ ضربًا من ضروب اخليال.. شلا يقرأه من 

 عظيم اإلصلازات والبطوالت يف شىت اجملاالت.
فهذه أم صهباء معاذة بنت عبد هللا العدوية زوجة صلة بن أشيم 

باركة ألم ادلؤمنني عائشة رضي هللا عنها،  رمحهما هللا: وىي تلميذة م
« ىذا يومي الذي أموت فيو»كانت رمحها هللا إذا جاء النهار تقول: 

ىذه الليلة اليت أموت »فما تطعم حىت سبسي، فإذا جاء الليل تقول: 
عجبت لعني تنام وقد عرفت »فتصلي حىت تصبح، ومن قوذلا: « فيها

ذا جاء الربد لبست الثياب وكانت إ« طول الرقاد يف ظلمة القبور
الرقاق حىت دينعها الربد من النوم، ودلا بلغها نبأ استشهاد زوجها وابنها 

إن كنت جئنت »أتت النساء يواسينها يف مصاهبا، فقالت ذلن: 
 .(3)«لتهنئنين فمرحًبا بكن، وإن كننت جئنت لغري ذلك فارجعن

واالستغفار فأين نساؤنا من ىؤالء.. وأين نساؤنا من قيام الليل 
يف األسحار، وإظهار اخلوف من الواحد القهار.. وقد استثقلت 

                              
 .1/55وة صفة الصف (1)
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عليهن الصالة.. وضيعتهن احلفالت والسهرات، وآثرت ادلالىي 
والتسليات.. إال من رحم رب األرض والسموات. أخية... ال تغًتي 
دبا ىو حاصل يف واقع العصر.. فإن السائرات إىل هللا قليل.. وتأملي 

 . كيف عبدوا هللا وصدقوا..فيمن سبقوا.
 فك   ل خ   ري يف اتب   ا  م   ن س   ل 

 
 وك   ل     ر يف ابت   دا  م   ن خل      

كانت نفيسة ابنة احلسن بن زيد بن السن بنت علي رضي هللا  
عن اجلميع، من الصاحلات العابدات، زاىدة، تقية، تقوم الليل وتصوم 

 ترفقي»النهار، وتكثر البكاء من خشية هللا عز وجل، حىت قيل ذلا: 
كيف أرفق بنفسي وأمامي »لكثرة ما رواه منها، فقالت: « بنفسك

حجت ثالثني حجة وكانت ربفظ « عقبة ال يقطعها إال الفائزون؟
القرآن وتفسريه، قال احلافظ ابن كثري رمحو هللا تعاىل بعد أن حكى 
أهنا دخلت مصر مع زوجها ادلؤسبن إسحاق بن جعفر بن زلمد 

ذات مال، فأحسنت إىل الناس،  فأقامت هبا، وكانت»الصادق: 
واجلذمى، وادلرض، وعموم الناس وكانت عابدة، زاىدة، كثرية اخلري، 
ودلا ورد الشافعي مصر أحسنت إليو، وكان ردبا صلى هبا يف شهر 
رمضان، وحني مات أمرت جبنازتو فأدخلت عليها ادلنزل فصلت عليو 

(3). 
ر مع زوجها ومن أخبارىا رمحها هللا تعاىل: أهنا أقامت دبص

                              
 .31/515البداية والنهاية البن كثري  (1)
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إسحاق بن جعفر الصادق، وقيل: مع أبيها احلسن الذي عني والًيا 
على مصر من قبل أيب جعفر ادلنصور. وقد ىرع إليها أىل مصر 
يشتكون من ظلم أمحد بن طولون، فقالت ذلم: مىت يركب؟ قالوا: يف 

يا أمحد بن »غد. فكتبت رقعة ووقفت هبا يف طريقو، وقالت: 
عرفها، فًتجل عن فرسو، وأخذ منها الرقعة وقرأىا، فلما رآىا « طولون

 فإذا فيها:
ملكتم فأسرمت، وقدرمت فقهرمت، وخولتم فعسفتم، ورد إليكم »

ا وقد علمتم أن سهام القدر نافذة غري سلطئة م، ىذتاألرزاق فقطع
السيما يف قلوب أوجعتموىا، وأكباد قطعتموىا، وأجساد عريتموىا، 

يبقى الظامل، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، فمحال أن ديوت ادلظلوم و 
َوَسيَ ْعَلُم وجوروا فإنا ُمْسَتِجريُون، واظلموا فإنا إىل هللا متظلمون 

َقِلُبونَ  َقَلٍ  يَ ن ْ  .(3)[ فعدل لوقتو 559]الشعراء:  الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمن ْ
فأين نساؤنا من ىذه الصفات النقية.. والنعوت العلوية.. 

الربانية.. فهؤالء نسوة صنعن التاريخ.. ليس يف عامل وادلواقف 
األزياء.. وال يف الفنون والغناء.. ولكن يف القدوة باألعمال الصاحلة.. 
وادلواقف ادلشرفة.. وزادىم يف ذلك اإلديان وعدهتن اإلحسان.. 

 ومطلبهن رضوان من هللا ومنزلة يف اجلنان.
 فل                     و أَّن                     ا أس                     عى ْلد  معيش                      ة

 
  

 قلي             ل م             ن امل             ال -مل أطل              و  -كف             اّن  
                               

 .85مرآة النساء فيما حسن منهن وساء، حملمد كمال الدين األدمهي ص (1)
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 ولكنم                         ا أس                         عى                           د مؤ                          ل
 

  
 وق                  د ي                  درك ا                   د املؤ                   ل أمى                  ا   

 أختاه.. 
فتأملي ىذه الصور ادلشرقة.. وعودي إىل حنني ادلاضي القريب 
فإنو إرث ال يضاىى.. وكنز ال يتناىى.. وتعودي على ما كان عليو 

اإلخالص..  نساء السلف من صدق العبادة.. وقوة الزىادة.. وصفاء
فما نراه اليوم صور باىتة.. مهها يف بطنها وشهوهتا.. ال تسمن وال 

 تغين من جوع..
أفالم ومسلسالت.. وفنون ورلون.. ورلالت ساقطات.. 

 وأغنيات فاضحات وفضائيات ىابطات وسهرات وحفالت..
فما أغبت من كانت الدنيا مهها.. والدرىم سعيها.. والشهوات 

 مركبها..مطلبها.. وادلعاصي 
 ك ن             ك مل تس             مع ب خب             ار م             ن مض             ى

 
  

 ومل ت               َر يف الب               اقي م               ا ي                نع ال               دىر  
 ف             إن كن               ال ت             دري فتل             ك دي             ارىم 

 
  

                 حها و               ال ال               ري  بع               دك والقط               ر  
 عل                   ى ذاك م                   روا أَجع                   ون وىك                   ذا 

 
  

 َي                       رون ح                         يس                        دىم الش                       ر  
 فح          م          ال ت         حو وق        د ق        رب امل        د  

 
  

 قلب         ك ال         ذكر وح           م           ال ينج         اب ع         ن  
 



 
أال فعودي يا أخية

 

 
58 

 
 أخية..

قد ذكرت لك يف ىذا الفصل.. مناذج من نساء السلف شلن دون 
التاريخ رلدىن يف الصالح واإلصالح.. وإليك مناذج من الصاحلات 

 اللوايت صنعن خرية الرجال لألجيال.
كان فروخ أبو ربيعة خرج يف البعوث إىل فرسان أيام بين أمية، 

د زوجتو أم ربيعة ثالثني ألف وربيعة محل يف بطن أمو، وخلف عن
دينار، فقدم ادلدينة بعد سبع وعشرين سنة وىو راكب فرًسا، ويف يده 

يا عدو هللا »رمح، فنزل، ودفع الباب برزلو، فخرج ربيعة، وقال: 
يا عدو هللا أنت دخلت على »فقال فروخ: « أهتجم على منزيل

، فأتون فتواثبا حىت اجتمع اجلريان، وبلغ مالًكا بن أنس« حرمي
فلما « ال فارقتك»يعينون ربيعة وكثر الضجيج، وكل منهما يقول: 

أيها الشيخ لك سعة يف غري ىذه »بصروا دبالك سكتوا، فقال مالك: 
و كالمو تفسمعت امرأ« فقال الشيخ: ىي داري وأنا فروخ« الدار

« ىذا زوجي، وىذا ابين الذي خلفو، وأنا حامل بو فخرجت وقالت:
فقالت: « ىذا ابين»وبكيا، ودخل فروخ ادلنزل، وقال: فاعتنقا مجًعا 

قد » -تعرض  –قالت « أخرجي ادلال الذي عندك»فقال: نعم. 
مث خرج ربيعة إىل ادلسجد، وجلس يف حلقتو، فأتاه « دفنتو وأنا أخرجو

مالك واحلسن وأشراف ادلدينة، وأحدق الناس بو، فقالت أمو لزوجها 
. فخرج فنظر إىل حلقة  فروخ: أخرج فصل يف مسجد رسول هللا

وافرة، فأتاه، فوقف عليها فنكس ربيعة رأسو يومهو أنو مل يره، وعليو 
فقيل: ىذا « من ىذا الرجل؟»قلنسوة طويلة، فشك أبوه فيو، فقال: 
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ورجع إىل منزلو، « ربيعة بن أيب عبد الرمحن، فقال: لقد رفع هللا ابين
رأيت أحًدا من أىل  لقد رأيت ولدك يف حالة ما»: وقال لوالدتو

العلم والفقو عليها، فقالت أمو: فأيهما أحب إليك: ثالثون ألف 
فقالت: أنفقت دينار أو ىذا الذي ىو فيو؟ فقال: ال وهللا بل ىذا. 

 .(3)«ادلال كلو عليو. فقال: فوهللا ما ضيعتو
فانظري يا أمة هللا يف حال ىذه ادلرأة العظيمة كيف لعبت دورًا 

عة تاريخ الفقو اإلسالمي، وخرجت من بيتها حبسن رائًدا يف صنا
تدبريىا وتربيتها أحد فحول الفقو وعظمائها ربيعة الرأي، شيخ مالك 

 بن أنس، وركن من أركان الفتوى والفقو عرب العصور!
فقد غاب عنها زوجها واقتضت األقدار أن غيب سبًعا وعشرين 

لوال أن رآه رأي سنة، فلما رده القدر وجد نتاًجا مل يكن ليتوقعو 
العني، وما ذلك إال من فضل هللا مث اجتهاد تلك ادلرأة الصاحلة يف 
تربية ابنها وربريضو على طلب العلم ومالزمة األخيار من فقهاء 
وفضالء ادلدينة حىت أنبو هللا نباتًا حسًنا وأعلى قدره وجعلو من أبطال 

 التاريخ العظماء!
ك والشافعي وسفيان الثوري فأين من تريب لنا أمثال ربيعة ومال

وأيب عمرو األوزاعي، فإن كل ىؤالء الفقهاء البارزين وغريىم قد كان 
ألمهاهتم الدور األكرب يف تربيتهم وحسن توجيههم وربريضهم على 
اخلري وطلب العلم، حىت شكلوا باجتهاداهتم مدارس فقهية مل يستغن 

                              
 .351-355من أخالق العلماء للشيخ زلمد بن سليمان ص (1)
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 عنها العلماء على مر التاريخ.

 أختاه..
دورك يف احلياة أمسى.. وىدفك فيها أنقى وأعلى.. أال فليكن 

فمن العيب أن هتضمي طاقاتك يف السفاسف، وقد كان من ىن 
أمثالك من نساء ادلسلمني.. يوظفنها يف النصح لألمة.. والنهوض هبا 

 إىل اخلري والفضيلة.
 ومل أر يف عي        ون الن        اس عيبً        ا

 
 ك     نقا الق     ادرين عل     ى التم     ام 

 زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.وصلى هللا وسلم على  
*     *     * 
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