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  :السؤال 
إذا حـدثت   ) ما إجتمع رجلٌ وإمرأة إالّ وكان الشيطان ثالثهما         : ( قال صلى اهللا عليه وسلم      
ما فعلـت ؟ ومبـاذا تنـصحها    معهما ، فكيف تكّفر هذه البنت عخلوة بني ولد وبنتاً وكان الشيطان   

  اً يشغلها ؟ لكى تتجنب ذلك ؟ وكيف تتخلص من العالقة مع أا متعلقة ذا الشاب وهو دائم
  :  هذه البنت ليس هلا إالّ التوبة وشروطها :اإلجابة 

  .مرة أخرى مهما كانت األسباب فيها أن متتنع عن لقائها ذا الشاب .. أول شرط 
  .  تندم على مافعلته ىف حق نفسها وىف حق أهلها  .. الشرط الثاىن

  .. رة ثانية تعزم على أا ال تعود إىل هذا املوضوع م.. الشرط الثالث 
  فما الذى يساعدها على ذلك ؟

عندما جتلـس ىف حجـرة   دائماً ال جتلس مبفردها ىف مكان مغلق ، ألن البنت     : ول شيء   أ -  
وتغلق على نفسها ، يأتيها خيال اليقظة وأحالم اليقظة ، والىت تأتى هلا بأشياء كلها أوهـام وخرافـات       

تجلس مع أختها أو جتلس مع أمهـا      ف.. وف تفكر   فإذا وجدت نفسها س   غري موجودة ىف أرض الواقع      
  .يطر عليها ألحالم اليقظة أن تسأو جتلس مع أبيها ، وال جتلس مبفردها حىت ال تعطى فرصة 

كذلك مما يعني البنت ىف هذه املرحلة أن يكون هلا صديقة تقية تـساعدها  ألن احلـديث                  -  
  : يقول 

ومعظم الدواهى تـأتى مـن الـصحبة        ) خيالل  املرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من         ( 
  .فتصادق بنتاً ليست سوية ، فتظل تفتنها حىت جترها معها .. واملصادقات 
تصادق بنتاً تقية حتفظ آية من كتاب اهللا أو حديث لرسول اهللا مبوقف حدث ىف اتمـع               ـ

  . م اخلميس ، أو ما تيسرثنني ويو، فتجدها مع ذلك تستعني بصيام بعض األيام الفاضلة ، كيوم اإل
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  .فظينها كلكم من بريوت ولبنان مثل جملة املوعد وجملة الشبكة ، وجملة كذا وكذا ، وأنتم حا
وأيضاً الكتب الىت تتحدث ىف هذا املوضوع ، فال تسمع إىل أى كالم ىف هـذا املوضـوع ،                  

  :إذا تابت وأنابت فظها اهللا عز وجلّ لذلك تكون قد حصنت نفسها ، وحي
 ﴿ اتنسح هِمئَاتيلُ اهللا سدبي ك٧٠: الفرقان  ( ﴾ فَأُولَئ (.  

 هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم      وصلى ا          
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