
                   محاضرات للفتيات فوزى محمد أبو زيد                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 

                  ميت حواى الثانويّة المشتركة      مدرسة
 ٕٗٗٔمن شوال ٘ٔ – ٖٕٓٓ/ٕٔ/9الثالثاء                                                             

                                                                           المحاضرة تنقسم إلى قسمين : 
 سم األول : الحب فى اإلسالم الق

وسممنفتف البممال لمممن جمممال نرممار ق ونقمموم باإلجابممة  ليهمما / مهنممدس السمميد اليلقيهمما و فممتف فيممو أبمموال األسمم لة الثممانى : نالقسممم 
  ندها شجا ة أدبية ألى سؤال إن شاء اهلل تعالى قق واألمر مباح .. 

 :  بسم اهلل الرحمن الرحيم 
أن خلقنا مسلمين ق ونشمرر   مّ  وجمّع  لمى أنمو حبمب إلينما اإليممان وزيّنمو فمى قلوبنما ق ونسم لو  مّ  نحمد اهلل رل العالمين  لى 

 وجّع أن يرّر  إلينا الُرفر والفسوق والعريان ق وان يجعلنا من الراشدين ..
حمممد وهلممو و ممحبو العلممماء العمماملين والرحمممة الُعممممى لجميمم  العممالمين سمميدنا موالرممالة والسممالم  لممى إمممام المتقممين وسممراج 

 أجمعين .. 
مهما بمو شمرٌآ هخمر أو ديمن هخمر أو حخمارة أخمرى ممن بدايمة المدنيا اإلسالم ونبى اإلسالم كّرم الممرأة بنتماً وأّمماً وزوجمًة بمما لمم يررّ 

   :حّفذ النساء  لى ذلك فيقول إلى نهايتها ق ولذلك كان النبّى  لى اهلل  ليو وسلم يعقد حلقات  لٍم للنساء ق وكان يُ 
ق فمم ن ديممن  النسمماء نسمماء األنرممار ق لممم يمممنعهن الحيمماء أن يممتفقهن فممى الممدين ن ألنهممن كممّن يسمم لن  ممن كممع  مم يرة وكبيممرة مَ ْعمم) نِ 

جمم  اهلل فيمو للممرء كمع مما يحتماج إليمو فمى حياتمو منمذ مميالد  إلمى وفاتمو ق وممن بدايمة يقمتمو فمى أول النهمار األخرى اإلسالم غير األديان 
 إلى نومو . 
يتممرا اإلسممالم  مم يرة وة كبيممرة للمممرء يفعلهمما إةّ وبممين ووّضممف ال ريقممة األمثممع التممى يفعلهمما لينممال رضمماء اهلل ق وليرممون ممم  لممم 
يموم لقماء اهلل ق فبمين حتمى كيفيمة النموم وكيفيمة األكمع ق حتمى كيفيمة الجلموس فمى همذ  األيمام فمى الشمتاء ق   لى اهلل  ليو وسملمرسول اهلل 

يقممول ) ) إسممتدبروا الشمممن وإسممتقبلوا الهممواء ن يعنممى   مملى اهلل  ليممو وسمملما  الشمممن .. كممان رسممول اهلل كيممي يجلممن اإلنسممان تجمم
يجلممن اإلنسممان و هممر  للشمممن ق و ممدر  للهممواء ق وهممذ  جلسممة لبعمماً  ممحيحة ق و لميمماً كممذلك  ممحيحة ق ألن اإلنسممان لممو جلممن 

 .. ووجهو للشمن فورًا يرال برداآ فى رأسو ق ويرال ب مراض البرد
فرممع أمممٍر يحتمماج إليممو اإلنسممان كيفيممة األكممع .. كيفيممة الشممرل .. كيفيممة المشممى .. بالنسممبة للرجممع وبالنسممبة للمممرأة كممع  مممٍع 

فيمو لجميم  األنمام ق وممن جملمة ذلمك أن اإلسمالم جعمع الحيماة يحتاجو المرء فمى حياتمو إلمى مماتمو ذكمر  اإلسمالم ق وبمين ال ريقمة الُمثمملى 
أنمو خلما الجمنن اإلنسمانى ممن  مّ  وجمّع اياٍت سمامية وأهمداٍ  نبيلمة ذكرهما اهلل  مّ  وجمّع فمى كتمال اهلل ق وذكمر اهلل فى هذ  الدنيا من غ

 ذكٍر وأنثى ق قال  ّ  ش نو :
 ق نٕٔلحجرات : ) ا﴾ يَا أَيمَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْمَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَمَبائَِع لِتَمَعارَفُوا ﴿

شممعول وقبائممع .. هممذ   ائلممة فممالن ق وهممذ  قبيلممة فممالن .. لممماذا   مممن أجممع التعممار  ق والممذكر واألنثممى مممن بقمماء النسممع حتممى 
  يمع اإلنسان  لى هذ  الحياة يعّمر الرون 
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الممذى أن لممو هممو اهلل ق ويعلممم لبيعممة الممنفن  ن ق واإلسممالم يعلممم بمم نٔٙ) هممود : ﴾ ُهممَو أَْنَشممَ ُكْم ِمممَن اةْرِض َواْسممتَمْعَمرَُكْم ِفيَهمما ﴿ 
البشمممرية ق ولبيعمممة األجسممماد واألجسمممام اإلنسمممانية ق وال رائ التمممى تمممتحرم فمممى اإلنسمممان  والِف مممر التمممى تترمممون فمممى اإلنسمممان .. ولمممم يمنممم  

 ممّ  فممٌ  ل نسممان ق فقممد أباحممو اهلل اإلسممالم شممي ًا ن هممذ  ال بممائ  إةّ إذا كممان فيممو ضممرراً محققمماً ل نسممان .. أممما إذا كممان هنمماا شممي اً فيممو ن
 ..  وجّع 

كممما قلنمما الممذكر واألنثممى لعمممارة الرممون ق ولعمممارة الحيمماة ق ولبقمماء    ممّ  وجممعّ  لممى سممبيع المثممال فممى موضممو نا نحممن خلمما اهلل 
  التجربمة  لمى النسع ق فران ةبمد ممن ذلمك ق ولمذلك  نمدما أراد بعمم العلممانيين أن يتحرمموا فمى نموآ الجنمين فمى أمريرما ولبقموا همذ

ن بعم الدول األفيقية ق وجمدوا أنهما تمؤدى إلمى مشماكع متفاقممة .. لمماذا   .. ألن كثيمراً ممن النماس ة يريمد أنثمى ق ويريمد ذكمراً ق وإذا كما
مممن المجتمم  كلممو ذكمموراً ق فسممتنتهى الحيمماة اهدميممة فممى هممذا المجتممم  بعممد فتممرة ق ألن الممذى يحفمم، النسممع هممى الممنفن البشممرية ق فالبممد 

 بقاء الرجع وبقاء األنثى معو .
اإلنسممان مممن أى متعممة ق لرنممو قننهمما وشممر ها  ممّ  وجممّع خلمما هممذا الللمما لهممذ  الحرمممة البال ممة ق لممم يحممرم اهلل  ممّ  وجممّع فمماهلل 

فمى حياتمو المدنيا   مّ  وجمعّ اهلل  قق فماز ممنوجعع لها لريقة مرضّية فمى الشمريعة اإلسمالمية ق فم ذا إتبم  اإلنسمان ال ريقمة المرضمّية الشمر ّية 
 بالحياة ال يبة ق وفى اهخرة نال السعادة األبديّة ق ألن اهلل تعالى يقول : 

 َولََنْجمم ِيَمنمَُّهْم َأْجممَرُهمْ .. وفممى اهخممرة .. فَملَُنْحيِيَمنَّمموُ َحيَمماًة لَيًبَممًة .. فممى الممدنيا .. َمممْن َ ِمممَع َ مماِلًحا ِمممْن ذََكممٍر َأْو أُنْمثَممى َوُهممَو ُمممْؤِمٌن  ﴿ 
 . ن9ٚ) النحع: ﴾ بَِ ْحَسِن َما َكانُوا يَمْعَمُلونَ 

وتنتابمممو إذا خمممالي اإلنسمممان ال ريقمممة الشمممر ية اإللهيمممة ومشمممى  مممع حسمممب هممموا  .. هنممما ترثمممر المشممماكع وتحمممدث لمممو الهمممموم 
و أسممرية او انممت فرديممة أمعمممم المشمماكع إن كولممذلك لممو بحثنمما فممى مجتمعنمما نجممد أن  األمممراض والمعخممالت التممى ة يجممد لهمما حممالّ ق

 .  لى اهلل  ليو وسلمببها الرئيسى  دم إتباآ التعاليم اإللهية والقوانين القرهنية التى وضّحها رسولنا الرريم إجتما ية س
اإلسالم يعلم  لم اليقين أن الرجع ُخلا للممرأة وأن الممرأة ُخلقمت للرجمع ق وأنمو إلسمتدامة الحيماة اهدميمة ة بمّد ممن  القمة بمين 

رأة ق لرنممو لممم يتممرا هممذ  العالقممات يجممرى فيهمما  لممى حسممب همموا  ق وإنممما قنّنهمما وشممّر ها وبممميّنها ووضممّحها وجعلهمما فممى إلمماٍر الرجممع والممم
.. والذى حدث فى هذا العرر أن وسائع اإل مالم كمما تعلممون إنتشمرت وكثُمرت ق واليهمود كمما تعلممون يسمي رون  لمى وسمائع إسالمى 

  موا .. مالمذى يُخمعي المسملمين   .. هممع السمالح   .. ة .. همع قمّوة الترنولوجيما   .. ة .. قممال اإل مالم فمى العمالم كلمو وبحثمموا وخ
واحممد مممن اليهممود :   وكممان ذلممك فممى مجتمممٍ   ممام لليهممود   : أ  ممونى كمم س خمممر ق وإمممرأة ق وأنمما أفسممد شممبال المسمملمين أجمعممين .. 

عماليم اإلسمالمية ق وأوهمموا الشمبال أن همذا يعنمى التحّخمر ويعنمى بمذلك المدنيّمة المرأة فى غير زينتها الشمر ية ق وإباحمت مما ة تبيحمو الت
 قق وأن غير هذا يعنى التلُلي ويعنى الرجعيّمة .. ولمذلك نجمد شمبابنا يلهمء وراء ال مرل ق نحمن نمرى أن الحخمارة كلهما تم تى ممن ال مرل 

 .لرن اإلسالم جعع كع شيٍء مباح ل نسان فى حدود إلار  الشر ى 
ولرمممن الحمممب أوةً هلل ق والحمممب لرسمممول اهلل ..  الحمممب فمممى اإلسمممالم موجمممود قّب .. كلممممة الحمممب معناهممما الميمممع القلبمممى . الحممم

: ) واهلل ة يممؤمن أحمدكم حتممى   ملى اهلل  ليممو وسملمولمذلك قممال  الممؤمن ق حممب اهلل ورسمولو قفم ول مما يبممدأ الحمب فممى قلمب اإلنسممان 
 الناس أجمعين ن .أكون أحّب إليو من مالو وولد  ونفسو و 

 :   قى رسول اهلل أحب إلينا من الرع ق وقال لنان يببد أة 
) أحبّممموا اهلل لمممما ي مممذوكم بمممو ممممن المممنعم واهةء ن وأحبّمممونى لحمممب اهلل ق وأحبممموا هل بيتمممى لحبمممى ن .. وقمممال لنممما راسمممماً السياسمممة 
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 التعليمية اإلسالمية : 
ن .. فالحممب   مملى اهلل  ليممو وسمملموحممب هل بيممت النبممى  وحممب القممرهن قث خرممال : حممب النبممى ق ) أّدبمموا أوةدكممم  لممى ثممال

يمشمى خلفهما اإلنسمان ق إذا غمال اإليممان فمى قلبمو ق لرمن الحمب اإلسمالمّى المذى موجود لرنو حب هخر ق لين حب ال ري ة البهيمّية 
وحممب الللمما جميعمماً ألنهمما  قيممو وتفّرقمما  ليممو ن ) ورجممالن تحابّمما فممى اهلل إجتمعمما  ل يُنميممو اإلسممالم ق وهممو الحممب فممى اهلل ق والحممب هلل 
 ..  ّ  وجعّ  نعة اهلل ق و ورة اهلل ق وتمهر فيهم هثار قدرة اهلل 
 هنمماأن ي لممب همذ  الفتمما  لترمون لممو زوجمًة .. و همو  لممى شمرط واحممٍد ق همذا الشممرط لرمن الحمب للميممع الجنسمّى اإلسممالم ف مر  

 ..    لى اهلل  ليو وسلمكثيرة نبّي اإلسالم الن  نها فى مو موبيّ  ن الحب الذى أباحو اإلسالميرو 
همذ  األفرمار العميممة ق  تفرمر سمنة كانمت تتم وج فرانمت ة  ٗٔالفتاة لبعاً كانت فى العرر الماضى تُل مب مبرمراً وفمى سمن 

لهمما سممّن البلممو   ى تفرانممت تتمسممك بالنمممام اإلسممالمى ق وهممو الحممب لرجممع واحممٍد ق وهممو المم وج . أّممما اهن فالوضمم  ت يّممر ق ألن البنممت يمم
ثويّة ق وتبممدأ تتحممرا فيهمما م اممماً ق وسممن البلممو  تبممدأ تمهممر فيممو المالمحمم  األنممٖٔ اممماً والممبعم ٕٔ اممماً والممبعم  ٔٔمبّرممراً إبتممداًء مممن 

فعنمد  مممال ريم ة ماي مّذى همذ  همذ   يعنمى القنموات غيمر الشمر ّية  د فى وسائع اإل مالم غيمر المباحمة مممق فتجال ري ة الجنسّية فى هذ  الفترة 
 اً النمموم تمم ت لهمما أحممالم اليقمممة ق وتُفرممر فممى هممذ  األمممور إلممى جانممب أن وسممائع اإل ممالم اليهوديممة ترممور لهمما أن تفعممع ذلممك لترممون بنتمم

.. فمممال بمممد ممممن ممممن الرسمممائع أو التليفونمممات ق وكمممما تعلممممون األول نممممرة فابتسمممامة فمو مممٌد فلقممماء .. وجمممميعرم تحفممممون همممذا  متحخمممرةً 
 ..الرالم 

سممنوات مممدّرس أول فممى مدرسممة التجممارة بنممات فممى الُقرشممّية ق  ٓٔوأنمما لممى تجربممةٌ كبيممرة فممى هممذا المجممال الحقيقممة ألننممى  ملممت 
وانممتم تعلمممون أن لالبممة التجممارة ق  نممدما تممدخع المدرسممة .. ترممون  ينهمما  لممى العممرين .. فيممدخلون التجممارة مممن أجممع ذلممك ق ولبعمماً ة 

ألممر ق فرمان يحمدث أن بعمم البنمات الُمؤدبمات ق مماذا تفعمع  نمدما تم تى لهما زميالتهما ومعهما  مورة وتقمول هذا ا يرون فى تفرريها غير
وهمو أخوهما ولمين شماباً غريبمماً ق  ىبعخمهن تمم تى برمورة أخيهما وتقمول ل ميالتهما وهمذ  أيخماً  ممورة  ريسم ق فرمان ىلهما همذ   مورة  ريسم

ق ولرممن ة . لممماذا   ألن األفرممار متدنيّممريممد ان تتماشممى ممم  زمممال ئهمما .متلّلفممة ق وت وليسممت رجعيّممة ق وة وذلممك لرممى تمهممر ب نهمما متمدنممة
بممال ق سممعيدة الممنفن راضممية اإلسممالم غيممر ذلممك يمما حخممرات .. اإلسممالم حممريم  لممى البنممت المسمملمة أن تمممّع لمموال حياتهمما مرتاحممة ال

ق ومممنهن مممن تتمم وج ثمانيممة .. وحيمماة كلهمما كممما تممرون لممين وأنممتم تالحمممون وسممائع اإل ممالم وممما فيهمما : مممنهن مممن تتمم وج سممبعة  الخمممير ق
 فيها ترابط ق وة مّودة وة إخاء ق ولرنها كلها حياًة مفررة .

حيمماة التممى يريممدها اإلنسممان أن يعمميه لمموال  مممر  هممانه الممنفن ق ة يؤذيممو ضمممير   لممى  مممٍع  ملممو فممى فتممرة شممبابو ق أو اللرممن 
 ق وتمّع لوال  مرها تت لم  لى هذ  اللحمة ق وة تقدر  لى  الجها أبدًا . فى سا ة فقد فيها السي رة  لى غرائ  

ن ى اهلل وبعممد ذلممك فيممو حممدود ق حتممى إوتحممب أختهمما فمم لمسمملمة تحممب اهلل وتحممب رسممول اهلل ققممال ة .. البنممت افاإلسممالم 
أوةدكمم بالرمالة ى حجمرٍة واحمدة : ) ممروا تنمام مم  أخيهما فم سمنوات .. المفمروض أ ةّ  ٓٔاإلسالم فى المن ل قال : أن البنت من سمن 

 ين ق وأضربوهم  ليها وهم أبناء  شر سنين ق وفرقوا بينهم فى المخاج  ن .. كيي نفّرق بينهم فى المخاج    وهم أبناء سب  سن
واحمٍد وة يمدخلون تحمت غ ماٍء  هما أخمت تنمام معهما فمى نفمن الحجمرة قالولد فى حجمرة والبنمت فمى حجمرة ق والبنمت إذا كمان ل

نممت بال ريمم ة والشممهوة .. وكممذلك ة ينفمم  أن ال .. نعممم اإلسممالم قممال كممذلك لممماذا   ألنهمما تحتّممك أ خممائها ب  خمماء أختهمما فتتهممي   نممدها
تمدخع الحممام مم  بنمت أخمرى ق وهمذا ممنموآ فمى اإلسمالم ق فقممد قمال  ملى اهلل  ليمو وسملم : ) كمما أن الرجمع ة ينممر إلمى الممرأة فمم ن 
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ة تنممر منهما أيخماً إةّ للمماهر : الوجمو والرفمين ق لرمن الممنموآ أن تت لم   لمى  وراتهما ق واإلسمالم حمريٌم ر إلمى الممرأة ن المرأة ة تنم
  لى هذا األمر .

الحّممممام  أن تمممدخالين أختمممين مممم  بعخمممهما فمممى بيمممٍت واحمممٍد تمممثنإلثنمممين أن يمممدخال الحّممممام مممم  بخمممهما .. ة ينفممم  إلإذاً ة ينفممم  
ّممممام واحمممٍد .. اإلسمممالم حمممريم  لمممى أن البنمممت تتربّمممى  لمممى ال ُهمممر والعفممما  فمممى اإلسمممالم .. لبعممماً نحمممن نعلمممم بممم ن ل سمممتحمام فمممى ح

إلممى  ق إن كممان التلف يممون ق أو مممن الممّدش ق أو مممن المجمماّلت التممى نتناولهمما ممم  بعممم ق أو الروتشممينة التممى جمماءتالمثيممرات مممن اللممارج 
اء موجممودة بيننمما .. أو الرتممب التممى تممترّلم  ممن الجممنن ب ريقممٍة فاضممحٍة ق وهممذ  تجممذل وهممذ  األشممي المدرسممة و ليهمما  ممور  اريممات ق

 أفرارنا .. فريي تقى البنت نفسها لرى تبقى مسلمة   ..
ُمْسممِلَماٍت  ﴿اإلسممالم وضمم  للبنممت المممنه  اإلسممالمى الرممحيف لرممى ترممون مممن ال وجممات المسمملمات والتممى قممال ربنمما فمميهم  

يعنمى لائعمة هلل  مّ  وجمّع  أن ترمون مسملمة ق مؤمنمة ق قانتمة   شمرط ال وجمة المسملمة ن٘)التحمريم :  ﴾ تَائِبَماٍت َ ابِمَداتٍ ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت 
 تت وّج بشلٍم ما أو كذا .. لى أن جبرها  ق وأ  ى للبنت اإلختيار ق ولم يترا لولّى األمر أن يُ { ولرسولو ول وجها 

زوجنممى  مممن فممالن وأنمما لممو كارهممة .. ة  ى إلممى رسممول اهلل ق وقالممت يارسممول اهلل إّن أبممىُحممذّ بنممت  نممدما ذهبممت السمميدة اللنسمماء 
أحبممو ق ففممّرق النبممى بينهممما ق وقممال إن البنممت ة تتمم وج إة إذا إسممتؤذنت ق أو إذا رضمميت أو إة إذا وافقممت .. و نممدما ذهبممت لممو ُأخممرى 

ق وأنما لمو كارهمة فقمال لهما إن شم تى  و وحالتمو اإلقترماديّة ممم وكمان غنيّماً ليرفم  معيشمتممم وقالت لو : يارسول اهلل أن أبمى زّوجنمى ممن إبمن أخيمو 
الجميم  أن لمين  ق ويعلممأمخيت هذا ال واج ق وإن ش تى فّرقمت بينرمما ق فقالمت يارسمول اهلل أنما رضميت ولرنمى أردت أن يعلمم النسماء 

 .لآلباء فى هذا األمر شي ًا 
دا بها ق والتمى تتليلمو وتحلُمم بمو .. األحمالم المذى يُم ىالرجع المناسمب المذى تت لّم  إليمو ق وفتمف   ى للبنت الحريّة فى إختيار 

ولرن ة بد أن تن ل إلى أرض الواقم  شمويّة .. ألنمو لمين كمع مما يفرمر فيمو اإلنسمان يحرمع  ليمو ق ولرمن أ  اهما الحريّمة فمى همذا األممر 
تسمتحى ق ولرمن فمى همذ  األيمام ممن يسمتحى لمم كانمت ت  ممم ُتسمت ذن ممم والبنمتتم وج بعمد البنمت التمى لمم البررممم ق ولذلك قمال لنما النبمى : ) 

فقال : وإذنها سروتها ن يعنى إاذ سرتت فترمون موافقمة  لمى همذا الم واج ق ف   اهما الحريًمة فمى همذا الشملم المذى تريمد أن  مميعد كثير
يل مممر  لمممى البمممال وكمممع مممما يمممدور فمممى الليمممال ألن همممذا ق وهمممذا الشممملم المممذى تممممارس معمممو الحمممب ق وتممممارس معمممو كمممع مممما تتممم وج بمممو 

الشمملم هممو الشمملم الممذى إختارتممو ق ويرممون هممذا األمممر  لممى شممرآ اهلل ق و لممى ُسممّنة رسممول اهلل  مملى اهلل  ليممو وسمملم .. الممذى قبممع 
ن ق أى تحفممم، ٖٗالنسممماء : )  ﴾ َ، اهللفَالرَّممماِلَحاُت قَانِتَممماٌت َحاِفمَممماٌت لِْل َْيمممِب ِبَمممما َحِفممم ﴿ذلمممك قمممال : ة .. ربنممما قمممال فمممى المسممملمة :

معممذرًة فممى اإلسممم ق أنمما أد ممو  ذئبمماً و قبممع ذلممك ..  .. ألنممو حممدث لممى شممرآ اهلل  ممّ  وجممّع .. حتممى ة يخممحك  ليهمماتمشممى   نفسممها و
نمى ق فم قول لهما : ة .. بشريّاً .. ومعذرًة هذ  أس لة تُوجو إلمّى ق فتقمول لمَى البنمت : يما أسمتاذ إن أألسمتاذ فمالن يحبنمى ويقمول اى أنمو يحب

 و شيٌه من إثنين : تهذا األستاذ حال
.. وإّمما ذة المذين يخمحرون  لمى البنمات ممن أجمع المدروس اتسمألن فارق السمن بينمك وبينمو فتمرة زمنيّمة .. ف ّمما أن يرمون ممن األ

هممذا الوضمم  أيخمماً هممو نفممن الوضمم  يريممد ممم رل شممهوانى  ممدوانى ة يليمما بمم نثى أن تسمملّم لممو فيممو ق ألنهمما بعممد ذلممك تفقممد شممرفها .. و 
.. البممال  ىق تقممول لممو تعممالق ألن الشممبال إذا كممان فعممالً معجممب بممك .. تقممول لممو : هممع تريممدنى .. يقممول لهمما : نعممم ال شممبالنسممبة ألى 

اهلل مفتممموح ق تعمممالى لوالمممدى وتقمممدم لل بتمممى .. همممذ  همممى البنمممت المسممملمة .. أنمممتم لبعممماً تعرفمممون أن فمممى الجامعمممات أشمممياء ق وإن شممماء 
ة ق نهمما متحخممرة ق او متمدينممسممتدخلون الجامعممة ق فسممتجدوا بعممم البنممات اللارجممات التممى لممين  ليهمما رقابممة أسممريّة ق وتريممد أن تمهممر ب 

تمشممى ى الرافتريمما .. اليمموم مم  فممالن ق وغممداً مم   مماّلن ق وبعممد  مم  واحممٍد هخممر ق و حسممب هواهما وتجلممن لمموال النهمار فمم فتمشمى  لممى
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 شوية .. وبسؤالها ماذا تفعلى يا فالنة   .. تقول أتسلّى .. فهع هذا الرالم فيو تسالى   !!  م  هذا شوية وم  هذا
 ثر فى ُسمعتها ق وة تقدر هى  لى محوها أو إزالتها أبدًا ..مة ولو بسي ة تؤ البنت ُسمعة وأى كل

شممويّة ق إذا كمان يريممد أن يتمّشمى معهمما  همذا الشممال المذى يريممد أن يجلمن معهمما ق مماذا يريممد منهما   .. لممماذا يمدردش معهمما معهما
شممويّة لرممى يُمتمم  نفسممو بالحممديء معهمما ق أو إذا كممان إنسممان شممرير يخممحك  ليهمما ق ويقممول لهمما نتمم وج زواج ُ رفممى ق ولممين هنمماا شمميء 

ال لبمة ويرتممب  ر إثنمين ممنق ويحّخمإسممو زواج سمّرى .. فتتم وج وة يعممر  أبموا وة أممك وة يعمر  أبمى وة أمممى وة إسممو زواج  رفمّى 
ق وبعمد الم واج واإلنجمال الرتال  لى ورقة ق ويقول لها خذى الورقة معمك ق وي خمذها ويبحثموا  من شمقة مفروشمة ق ويتم وج ويمدخع بهما 

يقول لها ة أ رفك .. وهذا الرالم كع يوم نسمعو .. فيقول لها لمم أتم وج بمك وة أ رفمك ق فترجم  ثانيمًة ألبيهما فيقمول لهما : ة أ رفمك 
نتممى فخممحتنى فممى البلممد ق وأمممام المرك كلممو ق وترممون النتيجممة ضممياآ مسممتقبلها إلممى أيممن تممذهب ق وأيممن تنممام .. الممذى ي خممذها لتنممام  نممد  أ

ق وتتممرا هممذا وتممذهب لممذاا ق فيخممي  مسممتقبلها .. لممماذا   للل مم  الممذى إرتربتممو فممى البدايممة ق وضممحك  ليهمما يرممون لبعمماً لمعممان فيهمما 
 ُ رفى .. واحٌد وت وجها زاواجاً 

ئممٌب بشممرى يريممد أن ي كلممك ق المم واج واضممف ق إنممت تحبنممى وتريممدنى تعممال إلممى والممدى فممى البيممت .. أّممما غيممر ذلممك فتعرفممى أنممو ذ
 فى األول بالحيلة واللديعة إلى أن يرع إلى غرضو الدنيء. اهندولرن ي

 ولبعًا البنت المسلمة تحف، هذا تمامًا ..
عقممع واألدل ت لبمة الجامعمة ق أو بممال مالء فمى المدرسمة   .. ة .. تلمتلط ولرممن فمى حمدود التلممتلط نهائيماً ب ةّ همذا أهمع معنمى 

.. تريممد ُمممذّكرة منممو مممثالً بشممرط أن ة يرمممون فيهمما خ ممال منممو ق وة يرممون فيهمما رسمممم  وةغيممر ذلممك .. الناحيممة الثانيممة والل يممرة التمممى 
ن تلتلمى بشمال ولمو كمان قريمب ق قمال الحبيمب  ملى اهلل  ليمو وسملم : ) مما أن تفررى فى يوم من األيام أحرص  ليها اإلسالم ق إيّاا 

جم ٌء ممن جسممك مرشمو  همو أبموا أو األخ أو العمم  ا ن والمبماح لمو أن يجلمن معمك وإجتم  رجع وإمرأة ق إةّ وكمان الشمي ان ثالثهمم
 أو اللال أو الجد .. وغير ذلك ممنوآ ....

 الوجممممو والرفمممين ق وة يّرممممف أن يجلممممن معممممك فمممى البيممممت بمفممممردا ق ألن معمممممم ن يمممرى شممممي اً منممممك إةّ العممممم ة يّرممممف أإبمممن 
 ى لبعمماً ويجلممن معهممايمم ت علممم أن أهممع البيممت مسممافرون اليمموم ق وة يوجممد غيممر فالنممة قى مممن األقممارل .. كممما تعلمممون ق يتالمرممائب تمم 

. لممماذا   .. ألنممو ة يوجممد أحممٌد يُشممك فيممو .. إبممن  ّمممى .الشممي ان ثالثهممما .. وهممذا إلبممن العممم وإبممن اللممال ق وإبممن العمممة وإبممن اللالممة و 
 جاء ل يارتى .. ة المسلمة تحاف،  لى أن ة تلتلى بشال فى أى مران ق لرى تتقى الشبهات . 

مم  واحمدة فمى مرمان م لما .. فنفمرض  تمنم  الللموة نهائيماً مم  أى شمال ق والللموة كمما قلمت جلموس واحمد إذاً البنت المؤمنمة
يريمد أن يجلمن معهما ق يجلمن معهما فمى حجمرة يرمون البمال فيهما مفتموٌح لرمى يمراهم  ..وقّدم الشبرة ق ة يرون هناا خلوة أنو خ بها 

يتم المم واج أم ة   وكممذلك حتممى سممة نعلمم هممع  نمماالجميم  ق وإذا أغلمما البممال فيرممون حممراٌم .. إنمو خ بهمما وقممّدم الشممبرة  ة بمم س ق ولرن
 سيتم ال واج أم ة .. بعد  قد القران ق ة نعلم هع 

وكمممما يقمممول المممبعم ة تخممم  البنممم ين  عمممّرض أنفسمممنا للل مممر قكمممما قلمممت ة نُ يعنمممى ة خلممموة إةّ بعمممد الممم واج الفعلمممى .. لمممماذا    
 بجانب النار .

  أن ق وكممما قلنمما فممى البدايممة أن تعممر فالحممب وال ريمم ة ة تممتم إةّ بعممد المم واج للشممال والفتمماة ق ويرممون  لممى سممنة اهلل ورسممولو 
مستقبع البنت فى  فتها ق والشال مهما كان مستهتر حتى لمو كمان  ماحب مجمون أو  ماحب لهمو ق أول مايريمد الم واج يقمول أنما أريمد 
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فتماة مؤدبمة ومحتشمممة .. فيقمال لمو وفالنممة التمى كانممت تمشمى معمك ق فيقممول : ة .. ةتنفم  لالممما مشميت معمى ق فستمشممى مم  غيممرى ق 
 لفتاة .ريبة كلها تق   لى اموال

 مع حسابها أن مستقبلها فى  فتها ق فعليها بثالث : فالفتاة العاقلة الراجحة العقع تع
 البند األول :

وة سمالم لمين لمو  القمة بهمذ  المسمائع األخمرى .. ة خ مال الشال الذى ي  م لها ق أو المدرس الذى ي  م لهما أنمو يحبهما  
   .ون هناا مواجهة ق وتعلن الل وبة ق ونتالقى  لى ُسنة اهلل ورسولو  لى اهلل  ليو وسلمالبيت ق وترإلى ي تى وةلقاء .. إةّ بعد أن 
 البند الثانى :

ن .. شمميٌء لبيعمممى أن النمممرة .. العممين مممم  ٖٔ) النممور :  ﴾ َوقُممْع لِْلُمْؤِمنَممماِت يَمْ ُخْخممَن ِمممْن أَْبَرمممارِِهنَّ  ﴿النمممرة ق ربنمما قمممال لنمما :
اإلسمالم  لمنما أن البنمت  نمدما تمترلم مم  رجمع ق فبمدةً ممن أن تمشمى وسمط ال ريما  فمى المداخع ق ولمذلك العين تحرا ال ريم ة الرامنمة

ق أو  لمى اليممين أو  لمى الشممال ق لرمن العمين فمى العمين  تنمرفمى األرض أو أل لمىإّمما  ى جنب ق وة ترون  ينها فى  ينمو :تمشى  ل
 الشي ان من تركها ملافة اهلل أ  ا  اهلل إيمانًا يجد حال وتو فى قلبو ن .  ن سهام ة ممسموم.. ة.. الرسول قال لنا : ) النمرة سهٌم 

ربمم  سمما ة ق هممى تريممد أن تعممر  مممن هممذا ومممن هممذا فقممط .. يعنممى أن تنمممر اإلسممالم قممال لممك األولممى .. ولرممن ليسممت األولممى 
زوجاتمو جلموس فمى أمماكنهم  تموم ق وكمان أ ممى فممع بمن أم مرلحمة بسي ة فقط حتى أن النبى كان مم  زوجاتمو ق ودخمع سميدنا  بمد اهلل

 ق فقال لهم : لماذا ة تقوموا   
 فقالوا يارسول اهلل إنو أ مى ق فقال لهم : وهع أنتم  مياوات   !! 

.. ونحممن  نممدما ن كممع ق فممالنمرة ُم الممب بهمما الرجممع والبنممت ق ألن النمممرة هممى البريممد األول للشممهوة ق وهممى التممى تحممّرا القلممب 
ن كممع   بممالعين أوةً ق فعنممدما ننمممر إلممى ال عممام ويعجبنمما نميممع لممو ق ون كممع منممو ق ألن العممين  ليهمما األسمماس كلممو .. وكممذلك العممين  بممماذا

 رأت كذا أوكذا ..  لى الفور تحّرا الشهوة . 
 :  البند الثالء 

فَمال قمال :  ممم كيمي يمارل ممم َن قَممْوة َمْعُروفًماَوقُمْلم ﴿فى تعاملها م  الشال كما قال ربنما فمى كيفيمة الملالبمة  الالزم للبنت المسلمة
 .ن ٕٖ) األح ال:  ﴾ َتْلَخْعَن بِاْلَقْوِل فَمَيْ َمَ  الَِّذي ِفي قَمْلِبِو َمَرضٌ 

تريمدى أن ترلميممو وتمهمرى لممو أنمك بنممت متحخمرة ق وترلميممو بميو مة ق فعلممى الفمور يقممول همذ  البنممت تحبنمى ق ونفممن الحرايممة 
 ينمر للبنت مرتين أو ثالثة .. فتقول لين معنى أنو ينمر إلّى أنو يحبنى .. بالنسبة للشال المدرس

 الجامعة أوم  الشبال يرون بالتعامع اإلسالمى :فى تعاملك سواٌء فى أو المدرسة أو  إذاً 
ن . كممالم معممرو  .. ممماهو هممذا ٕٖاألحمم ال: )  ﴾ َوقُمْلممَن قَمممْوة َمْعُروفًمما فَممال َتْلَخممْعَن بِمماْلَقْوِل فَمَيْ َمممَ  الَّممِذي ِفممي قَمْلبِممِو َمممَرضٌ  ﴿ 

حاضممرة .. أنمما أريممد هممذا السممؤال .. كممالم معممرو  وبمم دل ق وبمم وق ق وبحشمممة ق ووقممار .. وهممو نفسممو حتممى مالرممالم   : أنمما أريممد هممذ  ال
نمى ذلمك أن ترمون ولمين مع و النممام اإلسمالمى فمى همذا األممر قلو سيفرر فيها يعمع ألي حسال ق ألنو يراها بنت مؤدبمة .. وهمذا همو 

    ابسة ن وغاضبة فى التعامع م  الناس !! ة الرسول قال : ) تبسمك فى وجو أخيك  دقة ن أى  )     مرّشرة 
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 نما يرمون الرمالم والتبسمم بهمذا المنمطى ت م ن هى لمو ق إذا كمان أبوهما أو أخوهما أو زوجهما أو  ّمهما ق هفمن يرون هو   ..الذ
يعنممى حركاتممك محسمموبة  ليممك ولممذلك قممال ترملممم الرممالم المعممرو  .. وممماذا ثانيممًة ق ربنمما قممال  : ) تبسمممك فممى وجممو أخيممك  ممدقة ن

 لحخرة النبّى : 
)  ﴾  يمُممْؤَذْينَ  َأْدنَممى َأْن يُمْعممَرْفَن فَمماليَمما أَيمَُّهمما النَّبِمميُّ قُممْع ةْزَواِجممَك َوبَمَناتِممَك َوِنَسمماِء اْلُمممْؤِمنِيَن يُممْدنِيَن َ لَممْيِهنَّ ِمممْن َجالبِيممِبِهنَّ َذلِممكَ  ﴿ 

ن ق فعنممدما تممدخع الجامعممة ترشممي شممعرها وتلممبن المالبممن فمموق الركبممة ق وتخمم  األ ممبا   لممى وجههمما فتلفممت نمممر 9٘األحمم ال : 
 وأنتم تعلمون أن الرائحة للبنات ممنو ة :  والمريبة الربرى إذا وضعت   رًا قالشبال وهى تقول لهم تعالوا .. 

 لممى قمموٍم فشممموا رائحتهمما فهممى زانيممة ن .. فهممع ة نخمم  رائحممة   ة نخمم  الرائحممة التممى نشمممها ) أيممما إمممرأٌة إسممتع رت فمممّرت 
.. لمماذا اإلسمالم أمرهما بهمذا األممر ق فم ذا كانمت ذاهبمة نحن وغيرنا ة يشمها ق وإذا كانت فى ليلة ال واج وما بعدها تع ر الحجمرة كلهما 

 رائحة وهى ذاهبة للعمع ق تلبن ال ى الشر ى الذى أمرها بو اإلسالم . للمدرسة أو للجامعة فال تخ  رائحة ق وكذلك ة تخ 
ق وبعمد ذلمك الشمرط الثمانى أن يرمون واسمعاً فخفاضماً ق وة يمهمر مفماتن وهو الذى ة يمهر منو من الجسم إةّ الوجو والرفمين 

ن فهممذا ة ينفمم  !! ةبممد وأن يرممون واسمم  الجسممم كممما يفعممع بعممم البنممات تلممبن العبمماءة وبعممد ذلممك تخمم  ح اممماً يبممين تفا مميع الجسممم 
وفخفاض قوة يرون شمّفا  كمالبمن الرميي التمى تمهمر الجسمم .. وة يمهمر جم ء ممن الشمعر ق ألن همذا حمرام ألن حمدود الوجمو ممن 

ن منبمت لنا أن الوجمو ممأو جسممها ق هن ذلمك حمرام ق وكمما قمممنبت الشعر إلى أسمفع المذقن ق وة تتعممد أن تمهمر أى جم ء ممن شمعرها 
 الشعر إلى أسفع الذقن ق ومن األذن إلى األذن .. وهذا هو المفروض أن يمهر .

 وبعم النساء تلبن بن لونًا .. البن لون إذا كان  ليو بلوزة لويلة فال مان  ق أو  ليو ق جيبة لويلة ق فال مان  .. 
   ليو وسلم ) إّما إذا كانت البلوزة قريرة فال ينف  وتدخع فى قول رسول اهلل  لى اهلل

   ) لعن اهلل المتشابهات من النساء بالرجال ن أنها تتشبو بالرجع .
 

    

  

        

   

 

 


