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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

اغبمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن 
 وااله.

 أما بعد:
غبظات  –ال سيما يف فًتة اؼبراىقة  –تعيش الفتاة اؼبسلمة  

والدة جديدة يف اغبياة.. فهي مرحلة تتسم بتطورات وتغريات جذرية 
 .ة والفكرية عند كل فتاةتشمل النمو اعبسمي والنواحي النفسي

وىذا التحول الذي يتزامن مع فًتة اؼبراىقة يعد منعطًفا تتشكل 
ات نفسية فيو شخصية اؼبرأة وتتشبع يف تشكلها دبا حييط هبا من مؤثر 

ن ىنا كان لعنصر التوجيو السليم دورًا مهًما واجتماعية واقتصادية وم
فهي يف مراحل يف التعايل بشخصية كل فتاة كبو السمو والشموخ. 

الشباب األوىل أحوج ما تكون إىل الرعاية والنصيحة واغبرص واؼبتابعة 
وتوجيو طاقاهتا اعبديدة إىل ما يعود عليها وعلى أمتها صبيًعا بالنفع 

 والصالح.
أي  –وإذا كان اؼبيل لتحقيق رغبات النفس طبًعا يف اإلنسان 

باب، ففي فإنو يكون أشد ما يكون يف مستهل فًتة الش –إنسان 
ىذه اؼبرحلة بالذات يقوى اإلصرار على ربقيق نزوات النفس، وتتولد 
حالة من اإلحساس باستقالل الرأي يف نفس كل شاب وشابة 
ويتأجج صبوح الشهوة يف القلب، فبا يستدعي وعًيا عميًقا وفهًما 
دقيًقا لدى كل ساىر على تربية أبنائو؛ لطبيعة ىذه اؼبرحلة اغبرجة من 

سان، وكذلك لدى كل شابة تتطلع إىل طريق االستقامة عمر اإلن
 والعفاف.
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لكي ربفظي غبظات شبابك الذىبية.. ولكي تظل  اه..ـأخت
 يب قوارب النجاة يف صراع اغبياة.صفحات عرضك نقية.. ولكي ترك

أقًتح عليك قراءة ىذه الورقات.. قراءة بعني التأمل والتدبر.. 
ريق آمان.. يوصلك إىل السعادة والتذكر والتفكر لعلها تدلك على ط

 واالطمئنان.
 ردي احلجاب ل.. يا أخية..

زل الدنيا يف كلمتني: أنت نور تسلل من خراب.. ليخت اه..ـأخت
 أنا اغبجاب.

 ولؤلؤة ذبلي بإشراقتها الضباب.. فردي اغبجاب.
فأنت أشرف من أن تراك عيون الفساق.. وأغلى من أن ينهشك 

ي باب الشر بسحب اغبجاب.. فتغبين ذئاب األسواق.. فال تفتح
 َواْلتَـف ِت الس اُق بِالس اِق * ِإََل رَبَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ يوم التغابن.. 

 [.03، 99]القيامة: 
ال ربسيب التساىل يف اغبجاب ىيًنا، بل ىو عصيان وفسوق، 

ْجَن تـَبَـرَُّج َوقـَْرَن ِف بـُُيوِتُكن  َوَل تـَبَـر  وـبالفة وعقوق، قال تعاىل: 
يَا أَيُـَّها الن ِبُّ ُقْل [ وقال تعاىل: 00]األحزاب:  اْْلَاِىِلي ِة اْْلُوََل 

 ِْلَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهن  ِمْن َجََلبِيِبِهن  
 [.59]األحزاب: 

ياء بفت  فإسقاط اػبمار.. وإبداء الزينة لألنظار.. وكسر اغب
للحجاب.. ومنطلق  ن أمام ومن وراء.. كلو بداية ىتكالعباءة م

لنزول العذاب من اؼبليك اؼبقتدر.. ألن أول السيل قطر مث ينهمر.. 
 ٍَوَلَقْد َيس ْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمد ِكر  :[.77]القمر 

وإن مل ال أظنك ذبهلني يف اغبجاب شروطو.. ألنك اه.. ـأخت
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نة يف أعماقك تالمس فطرتك وأواقك.. تتعلميها يف الكتب، فهي دفي
 فاغبياء ذوق واغبجاب حياء.

 عاقبشششششششششة الليشششششششششايل إذا مل زبشششششششششش  
 

 ومل تسششششتحي فاصششششنع مششششا تشششششاء   
مششششششششا يف العششششششششيش  -وهللا -فششششششششال 

 خشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششري
 

 وال الشششششششششدنيا إذا ذىشششششششششب اغبيشششششششششاء   
 فإن الذكرى تنفع اؼبؤمنني: ،وال بأس بالتذكري 

 احلجاب الشرعي مثانية: وشروط
 أن يسًت بدن اؼبرأة كلو. -7
 أن ال يكون زينة يف نفسو. -9
 أن يكون فضفاًضا غري ضيق. -0
 أن ال يكون مطيًبا وال مبخرًا. -4
 أن ال يشبو لباس الكافرات. -5
 أن ال يشبو لباس الرجل. -6
 أن ال يكون لباس شهرة. -7
 أن يكون صفيًقا غري شفاف. -8

 .(7)ثابتة بالكتاب والسنة وآثار سلف األمة فهي شروط 
. ال ربسيب التربج ىو العري الصارخ.. وكشف الزينة أخية.
 الفاض ..
 

فكل لباس تلبسينو يف غري أىلك وال يصدق عليو مسمى 
 ، بشروطو وأوصافو ىو تربج وفسوق.اغبجاب الشرعي

                              
فقد اشتمل على أدلة شروط اغبجاب، )طبعة « ال جديد يف اغبجاب»انظري كتاب  (1)

 دار ابن خزدية(.
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وما فت  العباءات يف الطرقات.. وكشف الوجوه وذبسيم 
 التربج اعبديد يف صورة حجاب جدد. إال مظاىراألكتاف، 

 َوَل تـَبَـر ْجَن تـَبَـرَُّج اْْلَاِىِلي ِة اْْلُوََل وتأملي قول هللا جل وعال: 
 فهو أمر دبخالفة ما عليو نساء اعباىلية.. فكيف كان لباسهن؟

كان دأب اعباىلية أن زبرج »قال العالمة أبو حيان رضبو هللا: 
 «.يت الوجو يف درع وطباراغبرة واألمة مكشوف
 .(7)«الذي كان يبدو منهن يف اعباىلية ىو الوجو»وقال أيًضا: 

 فما أشبو اليوم بالبارحة..! فتأملي.
وما نراه اليوم من التهاون يف االستتار باغبجاب.. وتركو للري  
يعبث هبا أمام أنظار األجانب ىو تربج جاىلي.. لو سلفو من 

 متربجات اعباىلية.
كانوا يف اعباىلية تسدل اؼبرأة طبارىا من وراءىا، »فراء: قال ال

 .(9)«وتكشف ما قدامها فأمرن باالستتار
ام اؼبرأة.. وليس  وتأملي يف أمرىن باالستتار.. من كشف ما قدَّ
من كشف الذراع وال الساقني.. لتعلم كل مؤمنة صادقة أن اغبجاب 

أي وصف.. أوسع يف مشولو من ؾبرد لبس العباءة على أي شكل و 
إنو السًت دبعناه الواسع كما نص عليو الكتاب ودلت عليو السنة 

 وسار عليو الصحابيات والتابعيات من نساء السلف.
ذىششششششششششششششب الششششششششششششششذين يعششششششششششششششاش يف 
 أكنششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششافهم

 

وبقيشششششششششششت يف خلشششششششششششف كجلشششششششششششد  
 األجشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششرب  

 
 إياك أن تعبثي بثوب اغبشمة والعفاف.. فهو شعار أختاه..

 لشرف.األعراض.. والعبث بو عبث بالعرض وا
                              

 .7/953البحر احمليط  (1)
 .8/493فت  الباري للحافظ ابن حجر  (2)
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 أذود عرضششششششي دبششششششايل ال أبششششششدده
 

ال بشششششششارك هللا بعشششششششد العشششششششرض يف  
 اؼبششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششال

 
، ولذا ولقد كانت العرب أشد حرًصا على أعراضهم من أن هتتك

شعار ما يدلُّ على حياء نسائهم ألفإن دواوينهم قد سجلت من ا
 واحتجاهبن عن أنظار الرجال.

عباىلي( قد فقد روي عن العريب أن النابغة )وىو أحد فحول الشعر ا
 –مرت بو امرأة النعمان اؼبسماة: "اؼبتجردة" يف ؾبلس، فسقط نصيفها 

الذي كانت قد تقنعت بو، فسًتت وجهها بذراعيها،  –أي برقعها 
واكبنت على األرض ترفع النصيف بيدىا األخرى فطلب النعمان من 

 النابغة أن يصف ىذه اغبادث يف قصيدة، فكان مطلعها:
 أو مغتششديأمششن آل أميششة رائشش  

 
 عجشششششششششالن ذا زاد وغشششششششششري مشششششششششزود 

سشششششششششششششقط النصشششششششششششششيف ومل تشششششششششششششرد  
 إسشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششقاطو

 

 (7)فتناولتششششششششششششو واتقتنششششششششششششا باليششششششششششششد  
ق ذرًعا دبا يلبسو النساء من الرباقع يف وقال أعرايبٌّ بعد أن ضا 

 اعباىلية:
 جششششششزى هللا الرباقششششششع مششششششن ثيششششششاب

 
 عشششششششن الفتيشششششششان ششششششششرًا مشششششششا بقينشششششششا 

 يششششششششوارين اغبسششششششششان فششششششششال نراىششششششششا 
 

 اح فتزدرينششششششششششششششاويسششششششششششششششًتن القبشششششششششششششش 
فإذا كان اغبجاب دأبًا للحريصات على العرض  أخية.. 

 من حراس والشرف.. منذ اعباىلية.. أليس جديًرا بكل أن تكوين
 الفضيلة والعرض.. يف اإلسالم.

 فتأملي. فيكتب لك العز يف الدنيا.. وألجر يف اآلخرة،
حيائك.. وقري يف دارك.. وال طبارك.. والزمن  –أخية  –فردي 

يف الطرقات.. وعلى عتبات نفسك رخيصة للفساق..  بيعيت
                              

 (.759-757اإلسالم وتيارات اعباىلية آلدم عبد هللا األلوري ص) (1)



 
 َل يَا ُأَخي ة                           

 
73 

 
 األسواق.

وىذه حرب الفجار تنشب بني قريش وىوازن بسبب تعرض 
شباب من كنانة المرأة من غمار الناس، راودىا على كشف وجهها، 

 .(7)«فلبها سيوف بين عامريا آل عامر! »فنادت 
 ل يا أخية.. فاهلاتف خاطف.

كم دمر من فتيات! وكم جر على من بريئات!.. و  فكم خطف
تروى..  االغافالت من ويالت! حىت أصبحت وقائعو اؼبشينة قصصً 

ربكى.. ومل يزل حيكيها السابق لالحق.. وكم ألقيت فيو  وعجائب  
 من خطب وكتبت فيو الكتب واؼبالحق.

وال شك أنك تعرفني خطره.. وتدركني أثره.. ال  أخيت املسلمة:
الزمن الع جاب، وال شك أنك ظبعت من  سيما على الشباب يف ىذا

حوادثو اؼبشينة.. ومن وقائعو األليمة ما ضبلك عل اػبوف من تلقف 
 اؼبكاؼبات.. واستقبال اؼبعاكسات.. فضالً عن ازباذىا ملهاة وتسليات.

كنت مل تسمعي عن شر اؼبكاؼبات الطائشة.. وما تسببو من فإن  
 احملزنة:دمار لألفراد واألسر.. فإليكم ىذه القصة 

 تقول فتاة فبن سقطن يف مصيدة اؼبعاكسات:
أنا فتاة يف اػبامسة عشرة من عمري، كنت أعيش حيايت بشكل 
طبيعي، سواء األسرية أو االجتماعية أو اؼبدرسية، وقد ذباوزت اؼبرحلة 

خبري وسالم، ومل أتأثر بشيء كان حيصل  –وهلل اغبمد  –االبتدائية 
ك ىو صغر سين، وعدم فهمي للحياة آنذاك، وأظن أن السبب يف ذل

على حقيقتها، فما بدأت حياة الضالل والتخبط واعبهل إال يف 
                              

 (.7/98اؼبرأة العربية يف جاىليتها وإسالمها لعبد هللا عفيفي ) (1)
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اؼبرحلة اؼبتوسطة.. كنت أضل يوًما بعد يوم بشكل غري واض ، ودون 
أن أشعر بذلك. كانت البداية بعض اؼبعاصي الصغرية اليت ال يعاقب 

ت بأن أحسس ،عليها الشرع بشدة، إىل أن وقعت يف ذنب كبري
األوىل: مكاؼبة ىاتفية من  نفسي قد احًتقت بسببو، وكانت اػبطوة

 ؾبهول.
كنت تلك الليلة وحدي يف غرفيت أذاكر دروسي.. أخيت كانت 
نائمة، وأخي كان يف مدينة أخرى، ووالدي غري موجود. أما والديت 
فلم يكن مهُّها إال حضور اؼبناسبات واغبفالت والتجمعات النسائية، 

 .(7)ها عن أمور بيتها فبا شغل
اؼبهم أنين كنت وحدي أذاكر دروسي يف جو من اؽبدوء 

العلم، وهللا  والسكينة والطمأنينة، وكنت حًقا أذاكر رغبة يف طلب
 يعلم ما يف نفسي.

وفجأة! رنَّ جرس اؽباتف.. ومل يكن أمامي إال أن أرد عليو، 
ذئاب فليس يف البيت غريي وأخيت النائمة، فإذا بصوت ذئب من 

. مل أعتد على البشر.. ينبعث من ظباعة اؽباتف خياطبين بأرق عبارة.
لذا شعرت بشيء من اػبوف والرىبة تسري يف  ظباع تلك العبارات،

  لو كان غرض ذلك اؼبتكلم شريًفا.أوصايل، حىت
 قال يل: أىذا بيت فالن؟

قلت: ال.. الرقم خطأ.. وىو يعلم أن الرقم خطأ.. حىت صارحين 
 مث طلب مين أن أكلمو.. فقتل لو: وماذا تريد؟بذلك.. 

                              
وىذا من التفريط الواض  يف مسؤولية الًتبية. وكثريًا ما يكون ىو منبع اؼبشكالت  (1)

اإلشارة إليو يف مقدمة ىذا  األخالقية واألزمات النفسية لدى الشباب، كما سبق
 الكتاب.
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 قال: أريد التعرف عليك.

فأنا مل أعتد مثل ىذا النوع من  (7)يف البداية رفضت األمر بشدة 
يف اؼبدرسة كن  اؼبكاؼبات ومل أجرهبا من قبل.. مع أن بعض زمياليت

حىت إين كنت أرباشى اعبلوس معهن، وما كنت  قد جربنها كثريًا،
يف يوم من األيام سأصب  واحدة منهن.. إحداىن كانت أظن أنين 

وبئس  –تدرس معي يف نفس الفصل.. أخربهتا باألمر طالبة اؼبشورة 
فلم تًتدد يف تشجيعي يف السري يف ذلك الطريق بكل  –اؼبستشار 

عزم وإصرار، ال سيما وأن ىذا األمر بالنسبة ؽبا شيء ىني، أما أنا 
 ط يف حيايت.ومل أجربو ق فهو عندي شيء غريب ال أعرفو،

والشيء الغريب الذي استغربتو من نفسي ىو: كيف أنين 
استمعت إىل نصائحها الشيطانية، مع أين أخاف ىذا النوع من 

 اؼبكاؼبات اؽباتفية خوفًا شديًدا.
لقد  –ال أدري أين ذىب عقلي آنذاك  –حًقا إنو شيء غريب 

اب عين الشعور نسيت مراقبة هللا يل بل لقد نسيت نفسي حىت غ
باػبوف من هللا، وزالت عين الرىبة من تلك اؼبكاؼبات فأصبحت 
هلو وكأهنا شيء ال حرج فيو. أو كما صورتو يل صديقيت أهنا ؾبرد: 

 .وتسلية، وتنفيس عن النفس
ونسيت اؼبصادر األساسية الواجب ربكيمها: كتاب هللا وسنة 

يف نفسي: ، كل ذلك غاب عين يف تلك اللحظات. فقلت رسولو 
                              

وليس كذلك يكون الرفض بشدة.. وإمنا كان الواجب على ىذه الفتاة الربيئة أن تغلق  (1)
ظباعة اؽباتف خوًفا على نفسها من الفتنة وقطًعا لدابر الشر. وأما وىي مستمرة يف 

سألة، ولو الكالم مع ذلك الفاسق الساقط، ففي ذلك داللة على الًتدد يف حسم اؼب
 أغلقت يف وجهو السماعة دبجرد ظباع نربة صوتو ؼبا عاود االتصال ثانية.
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 ومل ال أجرب ذلك.. فردبا أجد فيو السعادة اليت أحبث عنها..
وبالفعل بدأت عالقيت اؽباتفية مع ذلك الشاب )الذئب( فكنت 
يف كل صباح أنقل لزميليت يف اؼبدرسة كل ما جيري بيين وبينو من 
أحاديث وأحداث فكانت تشجعين، وترشدين إىل بعض األقوال 

على لساين ما كانت تقول يل، حىت إين بعد  والتصرفات، وأنا أنقل لو
توبيت، وتذكري لتلك األيام شعرت وكأين كنت كالبلهاء أظبع كالمها، 

 كاػبامت يف يدىا تديره كيف شاءت.  أو
ويف يوم من األيام، وبينما كنت مشغولة دبكاؼبة ذلك الشيطان، 
إذ بأخي األكرب الذي عاد من سفره يستمع إىل اؼبكاؼبة بكل 

.. يا للفضيحة.. يف تلك اللحظة شعرت أنين قد انتهيت إنصات
 فعاًل.. ذْبت  خوفًا وخجاًل..

وبعد تلك اغبادثة عزمت على التوبة النصوح وترك كل ما خيدش 
 إسالمي وإدياين.

إذا كانت ىذه الفتاة قد انتهت قصتها بفضيحة يف بيتها  أختاه..
.. فقد وقعن مع أخيها.. فإن ىناك فتيات جاوزت فضيحتهن البيوت

عن طريق اؼبعاكسات يف شباك اللقاءات الغرامية.. ووصل اغبد 
ببعضهن إىل الفاحشة.. حيث رمني بعد قضاء الوطر.. وأصبحن عارًا 

 وال يؤخر شيًئا. على األسرة واجملتمع فندمن حيث ال يقدم ندمهن
بيشششششششششد العفشششششششششاف أصشششششششششون عشششششششششز 
 حجششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششايب

 

 وبعصششششششميت أعلششششششو علششششششى أتششششششرايب 
 رحيششششششششششششششششةوبفكششششششششششششششششرة وقششششششششششششششششادة وق 

 
 نقششششششششششششششادة قششششششششششششششد كملششششششششششششششت آدايب 

 مششا ضششرين أديب وحسششن  تعلمششي 
 

 إال بكشششششششششششششون زىشششششششششششششرة األلبشششششششششششششاب 
مششششا عششششاقين خجلششششي عششششن العليششششا  

 وال
 

 سششششششْدل  اػبمششششششار بل مششششششيت ونقششششششايب 
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 ل يا أخية.. ففي اْلسواق ذئاب.

أن السوق ذبمع مشروع أقيم رعاية ؼبصاحل العباد من  ال شك
البيع والشراء وقضاء اغبوائج اؼبتعلقة هبما وال شك أيًضا أنو ال خيلو 
من الفنت واؼبغريات.. واؼبلهيات والشطحات.. ألنو مضمار السباق 
على الدنيا.. ولذلك كان أبغض األماكن إىل هللا يف األرض. قال 

َلد إل هللا مساجدىا، وأبغض البَلد إَل أحب الب»: رسول هللا 
 ]رواه مسلم[. «سواقهاأهللا 

ومن ىنا كان التسوق احملمود ىو ما روعيت فيو  أخيت املسلمة:
اآلداب الواجبة على اؼبرأة خارج بيتها، ولئن كان مطلوبًا منك اغبرص 
على تلك اآلداب عموًما.. إال أهنا يف األسواق تكون أشد طلًبا من 

 السيما أسواق ىذا العصر. من األماكن،غريىا 
ما زببئو األسواق يف أركاهنا من نوايا  –يا أخية  –وال خيفى 

الفساق اؼبتسكعني، وما ربملو عتباهتا من نظرات الشباب الطائش.. 
وىم يتهافتون بكل وسيلة ماكرة لإليقاع ببنات اؼبسلمني يف شرك 

 الرذيلة.
باؼبعروف والناىني عن  جهود الناصحني واآلمرين ومهما بذلت

تباًعا يف ىذا اؼبكان أاؼبنكر وأىل اغبسبة.. فال بد أن قبد للشيطان 
 أو ذاك.

 إن الرجال الناظرين إىل النساء
 

 مثششل  السششباع تطششوف باللحمششان   
 إن مل ت ص ششششششششششْن تلششششششششششك اللحششششششششششوم   

 أسشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششود ىا
 

 ك ل شششششْت بششششششال عششششششوض وال أشبششششششان  أ   
وق غباجة ملحة فإذا عزمت على الذىاب إىل الس أخية.. 

وضرورة قاطعة.. فال بأس بذلك على أن يكون خروجك ذاك 
 وأمهها:آلداب طًا جبملة من امشرو 
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سواء والديك أو زوجك ويكون  ،أن تستأذين ويل أمرك -1
الشأن يف حق الزوج أوجب وأوكد لداللة النصوص على ذلك 

 ُ بـَْضَضُهْم َعَلى بـَْضضٍ الّرَِجاُل قـَو اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفض َل اّلل  
 [.04]النساء: 

فال جيوز لك اػبلوة بالسائق  ؛أن يصحبك أحد حمارمك -2
إال أن تكون  «ل خيلو رجل بامرأة إل ومضها ذو حمرم»: لقولو 

معك امرأة أخرى أو رجل آخر، ومل يكن ىناك ريبة، وألن وجود احملرم 
 يدفع اؼبكروه اؼبتوقع يف األسواق.

فال زبضعي بالقول مع  تلتزمي باحلجاب واحلشمة،أن  -3
البائع وغريه، وال تغنجي يف العبارات، وترققي يف الكلمات فإن ذلك 

ع أن يتجاوز حدود البيع فتنة أي فتنة وردبا أعطيت بذلك ؾبااًل للبائ
 والشراء.

يـــــا قـــــوم أْذين لـــــبضض احلـــــي 
 عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة

 

واْلذن تضشـــــــل قبـــــــل الضـــــــني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أحياًن

 
يَا ِنَساَء الن ِبِّ َلْسُُت  َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـ َقْيُُت  قال تعاىل: 

ْلِبِو َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًل  َفََل ََتَْضْضَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع ال ِذي ِف قـَ
 [.09]األحزاب:  َمْضُروفًا
.. ويف قارعة داخل احملالتجتنِب الختَلط بالرجال  -4

إذا ألقي إليك أحد بكلمة أن ذبيبيو.. أو رمى  الطرقات.. واحذري
لك ورقًا أن تلتقطيو.. فإهنا أساليب مكشوفة تصطاد الغافالت 

 الالىيات.. واغبرة من ربفظ عرضها وال تستجيب للحماقات.
 ولقد صدق الشاعر حني قال:

 نظششششششششششششششرة فابتسشششششششششششششششامة فسشششششششششششششششالم
 

 فكشششششششششششششششششالم فموعشششششششششششششششششد فلقشششششششششششششششششاء 
كبراف، فكلما كنت ألسواق ىي منطلق االأن ا تذكري أخية.. 
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منها أبعد أمنت شرىا وما انطوت عليو من صور الفنت، واعلمي أن 

َوَل تـَبَـر ْجَن تـَبَـرَُّج قرارك يف البيت ىو األصل األصيل، قال تعاىل: 
 .اْْلَاِىِلي ِة اْْلُوََل 

 ل يا أخية.. فالصاحب ساحب.
اة فقاء السوء من نفوس طيبة.. وكم أفسدوا من فتر فكم أىلك 

لضالل والفساد حىت صارت بو مهذبة.. وكم زينوا للربيئة طريق ا
 معجبة.

أثر رفقاء السوء فقال:  وال عجب يف ذلك فقد بني رسول هللا 
إمنا مثل اْلليس الصاحل وجليس السوء، كحامل املسك ونافخ »

الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منو، وإما أن 
جتد  نة، ونافخ الكري، إما أن حيرق ثيابك، وإما أجتد منو رحًيا طيب

 ]رواه البخاري ومسلم[. «منو رحًيا منتنة
 ذبالسني. فانظري إيل من ترافقني.. وتأملي فيمن أخيت املسلمة:

 الناس شىت إذا ما أنشت ذقشتهم
 

ال يسششششششششتوون كمششششششششا ال يسششششششششتوي  
 الششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششجر

 
 ىشششششششذا لشششششششو شبشششششششر حلشششششششو مذاقتششششششششو

 
 وذاك لششششششيس لششششششو طعششششششم وال شبششششششر 

 والصالح فهنيًئا لك دبن ترافقني، إن كانت رفقتك رفقة اػبريف 
 ل.. فتذكري أنك عما قريب ستندمني.وضال ي   وإن كانت رفقة غ  

 ال تصشششششششششششششششحب أخشششششششششششششششا اعبهشششششششششششششششش
 

 شششششششششششششششششششششششششششل فإيششششششششششششششششششششششششششاك وإيششششششششششششششششششششششششششاه 
 مشششششششششششششن جاىششششششششششششششل أردى مفكششششششششششششش 

 
 حليًمششششششششششششششششششششا حششششششششششششششششششششىت يغشششششششششششششششششششششاه   

 يقشششششششششششششششششششششششاس اؼبشششششششششششششششششششششششرء بشششششششششششششششششششششششاؼبرء 
 

 إذا ىششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششو ماشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششاه   
 وللششششششششششششششششيء علشششششششششششششششى الششششششششششششششششيء 

 
 اه  مقششششششششششششششششششششششششششششششششششششاييس وأشششششششششششششششششششششششششششششششششششششب 

 وللقلششششششششششششششششب علششششششششششششششششى القلششششششششششششششششب 
 

 دليشششششششششششششششششششششششل حشششششششششششششششششششششششني يلقشششششششششششششششششششششششاه 
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 ،مرافقتك للساقطات –أخيت اؼبسلمة  –والسر يف ذلك أنك 
البد ستقعني يف شراكهن، إن مل يكن اليوم فغًدا وإن مل يكن غًدا 

 فبعد غد.. وىكذا.
ألن طباع اإلنسان سبيل إىل من عاشرىا.. ال سيما إذا كان 

 ل وإظهارىا دبظهر الفوائد وردبا الفضائل.اؼبعاشر فنانًا يف تزيني الرذائ
 وال ذبلششششششششس إىل أىششششششششل الششششششششدنايا

 
 فشششششإن خالئشششششق السشششششفهاء تعشششششدي 

فأخالق رفيقات السوء كاعبرب.. تسري يف األجساد من أول  
 مالمسة.

خيونون من رافقهم..  قال أحد السلف عن رفقاء السوء:
ن ويفسدون من صادقهم.. قرهبم أعدى من اعبرب.. والبعد عنهم م

 عرف بقرينو.استكمال الدين.. واؼبرء ي  
 أنششششششششششششششششت يف النششششششششششششششششاس تقششششششششششششششششاس

 
 دبششششششششششششششششششششن اخششششششششششششششششششششًتت خلششششششششششششششششششششيالً  

 فاصشششششششششششششحب األخيشششششششششششششار تعشششششششششششششل   
 

 ذكشششششششششششششششششششششششرًا صبشششششششششششششششششششششششيالً  وتنشششششششششششششششششششششششلْ  
 اإلخوان ثَلثة:وؽبذا قال اؼبأمون:  

 مثلو مثل الغذاء ال يستغين عنو. أحدىم:
 مثلو مثل الدواء حيتاج إليو يف وقت دون وقت. والثاين:
مثل الداء ال حيتاج إليو قط.. ولكن العبد قد يبتلى  مثلو واآلخر:

 ال نفع.بو وىو الذي ال أنس فيو و 
فاحذري من رفقاء السوء.. فإهنم سبب للضياع  أختاه..

والدمار.. وضياع األوقات واألعمار فكم من فتاة بريئة أوقعوىا يف 
 اػبطيئة.. وأنزلوا بساحها العار. شباك

ئل اؼبخدرات، فافتض  أمرىا وأذؽبَّا وكم من فتاة أوقعوىا يف حبا
 أىل ها.
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وكم من فتاة عرضوا عليها قبائ  األعمال فلما رفضت مكروا 

 ا اؼبصائب يف بيتها دبا يعلمون عنها من أسرار سالفة.ؽبودبروا 
مغبة مرافقة األسرار.. فهي  -أخية -فاحذري .وكم.. .وكم..

 طريق اؽبالك والنار.
 ان خشششششششششششششششششريوحشششششششششششششششششدة اإلنسششششششششششششششششش

 
 س السشششششششششوء عنشششششششششدهمشششششششششن جلشششششششششو  

 وجلشششششششششششششششيس الصشششششششششششششششدق خشششششششششششششششري 
 

 مششششششششششن جلششششششششششوس اؼبششششششششششرء وحششششششششششده 
املرء على دين »حني قال:  ولذلك فقد صدق رسول هللا  

 ]رواه أبو داود والًتمذي[. «فلينظر أحدكم من خيالل ،خليلو
وإذا وجدت رفيقة الفضيلة فاحرصي عليها، فهي عملة نادرة يعز 

 وجودىا يف ىذه األزمان.
فإهنم عدة يف  ،عليكم باإلخوان»: الب قال علي بن أيب ط

َفَما لََنا ِمْن َشاِفِضنَي * أال تسمعوا قول أىل النار الدنيا واآلخرة.. 
يمٍ   [.737، 733]الشعراء:  َوَل َصِديٍل محَِ

 وإذا حبثشششت عشششن التقشششي وجدتشششو
 

 رجششششششششاًل يصششششششششدق قولششششششششو بفعششششششششال   
 وإذا اتقشششششششى هللا امشششششششرؤ وأطاعشششششششو 

 
 فيشششششششششداه بشششششششششني مكشششششششششارم ومعشششششششششال   

إذا تراسشششششششش  يف  وعلششششششششى التقششششششششي 
 التقششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششى

 

 تاجششششششان: تششششششاج سششششششكينة وصبششششششال   
 
 

 وإذا تناسششبت الرجششال فمششا أرى
 

 نسششششًبا يكششششون كصششششاحل األعمششششال   
 ل يا أخية.. فللمجالس آداب 

 أخيت املسلمة:
تذكري أن اؼبقصود من اجملالس ىو التزوج من اػبري والفضائل، 

اف وعال وغريىا من األىد وربقيق صلة األرحام والتزاور يف هللا جل
قرىا كالًتبية والتعليم والتشاور السامية اليت شرعها اإلسالم وأ



 

 79 ةي  خَ ا أُ يَ  لَ 
 

 واالىتمام بأمور اؼبسلمني.
 اجملالس نوعان:ولذلك فإن 

 ؾبالس طاعة وفضيلة. وؾبال حسرة ورذيلة.
فهي ؾبالس الذكر واؽبدى، قال  جمالس الطاعة والفضيلة: فأما

 :«يتلون كتاب هللا  ،هللا بيوت ما اجتمع قوم ِف بيت من
ويتدارسونو بينهم إل حفتهم املَلئكة وغشيتهم الرمحة، ونزلت 

 ]رواه مسلم[. «عليهم السكينة، وذكرىم هللا فيمن عنده
فمثل ىذه اجملالس ىي ؾبالس زيادة اإلديان واالطمئنان، وربصيل 
األجر واغبسنات، واالستزادة من الصالح والقربات ويلحق بذلك 

لس صلة األرحام، والتزاور يف هللا، واؼبشاورة واؼبذاكرة يف ما يهم ؾبا
فكلها دلت النصوص على استحباهبا ووجوهبا أحيانًا،  ،اؼبسلمني

َوتـََضاَونُوا َعَلى اْلِبِّ وكلها من الرب والتقوى الذي أمر هللا بو فقال: 
ْثِْ َواْلُضْدَوا  [.9]اؼبائدة:  نِ َوالتـ ْقَوى َوَل تـََضاَونُوا َعَلى اإْلِ

فهو كل ؾبلس خال من طاعة هللا،  جمالس احلسرة والرذيلة: وأما
ما جلس قوم »واجتمع فيو على اؼبعصية والفسوق، ففي اغبديث: 

، إل كان جملس جملًسا مل يذكروا هللا، ومل يصلوا على نبيهم 
 ]رواه «عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذىم

 ذي وقال: حديث حسن صحي [.الًتم
فمجرد التغافل عن ذكر هللا يف اجمللس يكون سبًبا للحسرة يوم 

 لس معصية هللا واػبروج عن طاعتو.القيامة، فكيف إذا زبلل اجمل
 أخيت املسلمة:

فاحذري حفظك هللا أن ربضري ؾبالس السوء حيث الغيبة 
النيب  والنميمة، وفض  األسرار، وكشف العورات، ففي اغبديث أن
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 .« رجلني يتكلمان يف عرض رجل ثالث، فمضى عليو الصالة ..

والسالم، ومضى أصحابو معو حىت وقف على جيفة ضبار، فلما أن 
قالوا: ىا كبن يا رسول هللا من ذا الذي « رآىا قال: أين فالن وفالن؟

أما وهللا إن ما نلتما من صاحبكما قبل قليل »يأكل منها؟ قال: 
 ]رواه البخاري[. «ىذه اْليفةىو أشد من أكل 

أن تضيعي حسناتك يف القيل والقال.. وىتك األعراض  –فإياك 
يأيت أناس يوم القيامة هلم أمثال »وتتبع العورات كما يف اغبديث: 

قالوا:   «جبال هتامة بيضاء من احلسنات جيضلها هللا ىباء منثورًا
وهنش  دم ىذا، يأيت أحدىم وقد سفك»كيف يا رسول هللا؟ قال: 
 ]رواه ابن ماجو وىو صحي [. «عرض ىذا وتكلم ِف ىذا

 فششششششششششششاحفظ لسششششششششششششانك واحششششششششششششًتس مششششششششششششن لفظششششششششششششو
 

  
 باللسشششششششششششششششششششششششان ويعطشششششششششششششششششششششششب بسشششششششششششششششششششششششلم فشششششششششششششششششششششششاؼبرء  

 وزن الكششششششششششششششششششششششششالم إذا نطقششششششششششششششششششششششششت وال تكششششششششششششششششششششششششن 
 

  
 ثرثشششششششششششششششششششششششششششششارًا يف كشششششششششششششششششششششششششششششل نشششششششششششششششششششششششششششششاد زبطشششششششششششششششششششششششششششششب  

 والسششششششششششششششششششششششششششر فاكتمششششششششششششششششششششششششششو ال تنطششششششششششششششششششششششششششق بششششششششششششششششششششششششششو 
 

  
 فهششششششششششششششششششششو األسششششششششششششششششششششري لششششششششششششششششششششديك إذ ال ينشششششششششششششششششششششب  

من حضور ؾبالس اللهو والغناء،  –أخيت اؼبسلمة  –واحذري  
فهي موجبة لسخط هللا وغضبو، السيما وىي ملهاة عن الصالة، 

 مضيعة لألوقات، مغبنة يوم لقاء رب األرض والسماوات.
 وعلى آلو وصحبو أصبعني. وصلى هللا على ؿبمد

 
 
 



 

 97 ةي  خَ ا أُ يَ  لَ 
 

 
 

* * * * 



 
 َل يَا ُأَخي ة                           

 
99 

 
 الفهرس

 
 

 5 ............................................... مقدمة
 6 ........................... ال.. يا أخية.. ردي اغبجاب

 7 ..................... وشروط اغبجاب الشرعي شبانية:
 73 ......................... ال يا أخية.. فاؽباتف خاطف.

 74 ...................... ال يا أخية.. ففي األسواق ذئاب.

 76 ...................... ال يا أخية.. فالصاحب ساحب.

 78 ......................... ال يا أخية.. فللمجالس آداب

 
 
  

* * * * 


