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 000إهــــــــــداء  000
 

 وابنتً الغالٌة     0000إلى أمً الحنونة    
 و زهرتً الٌانعة   0000المصونة     و درتً

وتلد النصف اآلخر  000إلى من هً نصف المجتمع 
 فهً كل المجتمع !

 إلٌِك أٌتها المسلمة
 

لبً .. وأغلفها بحبً أكتب هذه الكلمات بحبٍر من دمً .. وعلى ورٍق من ق
 وإخالصً .. وأقدمها بصدقً ووفائً

فتقبلٌها منً .. وتجاوزي عن زللً الذي ما هو إال من نفسً الضعٌفة 

 .والشٌطان 

 

 

 المخلصة / أم سمٌة 

 

 مقدمة
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وعلى آلو وصحبو  الحمد هلل وحده..والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، محمد ابن عبد اهلل
 أجمعين

 وبعد ...                                                                                                 
 

ليتفطر قلبو ألماً .. وتذرف عينو  –في ىذا الزمن المكتض بالفتن  -فإن الناظر إلى حجاب فتياتنا 
 دماً .. ويهتز كيانو دىشًة وحزناً !!
 عاد الغطاء ستراً .. وال الخمار َحـَصاناً ..! فما عاد الحجاب حجاباً .. وال 

فحزن قلبي أشد  –إن بقين على ما ىن عليو اآلن  –تألمت لحال فتيات اإلسالم وفكرت في مآلهن 
 الحزن .. وبكت عيني ، وتفّطر فؤادي بهذه الكلمات ...

رن بزينة الدنيا .. من َضَلَلن الطريق ، و أضعن الحقوق ، وانبه –بإذن اهلل  –خرجت لُتخِرج معها 
 ما للمؤمنات القانتات في أعالي الجنات !! -أو أنساىن الشيطان  -ونسين 

 
أسأل اهلل الكريم الرحيم أن يرد بهذه الكلمات من أعرضت عن ذكره إلى الصراط المستقيم ، ويهدي 

 بها من جهلت الحق المبين ، ويلين بها قلوب العاصيات الزائغات عن ىدي رب العالمين.
 آمــين

 

 

 
 أم سمية

 
 

w أيتها الدرة المكنونة .. والجوىرة المصونة .. واللمسة الحنونة ..
w
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يا من مأل حبك أركاني .. و حاز شأنك جّل اىتمامي .. و بمظهرِك الفاتن 
 طار عقلي واختّل اتـزانـي !

 غادر الكرى عيني ؛ وقّطع الحزن قلبي ؛ وعبث الهم بأشجاني ..
 ولم أتـوقع ىذه الحـال ! فلم يخطـر لي ببـال ..

لم أتوّقع أختي الحبيبة أن تجري خلف العدو ليقتلك .. ولم أتصّور أن 
 تحّدي شفرتو ليسيل على يده دمك ، ومن ثَّم دم أحبابك وأبناء دينك !!

ربما تعجبِت من كلماتي .. ولم تُرق لِك عباراتي ، وقد تقولين : كيف قتلني 
 ياة وقلبي ينبض بحبها ؟!؟عدّوي ولم أزل أستنشق عبير الح

 وكيف أجرى العدو دمي ولم أَر دماً وال سكيناً ؟!!
 فأقول لِك أختي الحبيبة ...

ىو الكافر وأعوانو وأولياؤه وأصحابو ، لم  –نحن المسلمين  –تذكري أن عدونا 
يستطيعوا مواجهتنا بالسالح الحسّي ) السيف والرصاص ( فهم أعرف بمدى قوتنا 

اريخهم يذكرىم بجند اهلل الذين يقاتلون معنا فال نراىم ولكن يرونهم ىم وشجاعتنا ، وت
 فتطير عقولهم فزعاً .. وتنخلع قلوبهم خوفاً من كثرة الجند وقوتهم !!

عجزوا عن مواجهتنا بهذا النوع من السالح ، فبدأوا بغزوىم الفكري ، وقد نجحوا 
 ويا حزني على كرامتهم ..! وأسقطوا عدداً من القتلى .. فوا أسفي على بني قومي

وإن أعظم وأقوى سالح استخدموه في حربهم ىذه ىو ) المرأة العربية المسلمة ( 
فدعوىا إلى السفور والتبرج ليفتنوا بها شباب اإلسالم ويصرفوا قلوبهم عن إليها لتخلوا 
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،  من اإليمان وحب الرحمن ، إلى حب شهوات الدنيا الفانية  والتعّلق بجمالها الزائف
 وبذلك تخور العزائم .. وتضعف الهمم .. ويجبن الشجعان !!

بدأوك بالموضة واألزياء وكل جديد جذاب ، وتدرّجوا معِك شيئاً فشيئاً وأنِت تنفذين ما 
لم أتوّقع أن يمليو عليِك أعداؤِك دون أن تشعرين ..! وىذا  معنى قولي لِك : ) 

ّدي شفرته لٌسٌل على ٌده تجري خلف العدو لٌقتلِك  ، ولم أتصّور أن تح

 ( ! دمك
أن ُأعِلمِك عن أناس من بني جلدتنا ، ويأكلون معنا ،  –أختي الكريمة  -يؤسفني 

ويمشون في أسواقنا ، وينتسبون لديننا .. ولكن قلوبهم لعدونا وعدوىم موالية .. 
 وأقالمهم وكلمتهم تعشق الغربي الكافر ، وأجسامهم و مظاىرىم تحاكي مظهر الكافر
 الشقي الذي لم يسعد في دنياه ولن يفرح في أخراه .. والعياذ باهلل أن نكون كهؤالء .

 أختي الحبيبة ...
إن الناظر إلى حال نساء زماننا يتفطّر قلبو ألماً وحسرة .. وتدمع عينو حزناً وقهراً .. 

فقد أصبح حجابهن زينة ، وسترىن تفّسخ وعرّي ، مّتبعات في ذلك الخريطة التي 
 مها أعداؤنا من الشرق والغرب ..!رس

فهل عرفنا في اإلسالم عباءًة مطّرزة ..؟.. وىل سمعنا بطرحِة مزركشة ..؟.. أم ىل رأينا 
 في تاريخ اإلسالم غطاء وجٍو شفاف ؟!!

 إنو واهلل أمٌر يتقّطع لو نياط القلب ويندى من ىولو الجبين ..
 يمة ..فاإلسالم فرض الحجاب لحكمِة عظيمة .. وفوائد جس

 الحجاب عبادة فيها السعادة .. وجمال يفوق كل جمال .. وراحة تنسي كل راحة !!
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فرض اهلل الحجاب ليستر المرأة عن األجانب ، بل عن أعدائها من الجنس اآلخر ، 
ليحميها من ذئاب البشر .. وأعداء العفاف والطهر ، ليحفظها من أعين الماكرين 

 ت العار وأوحال الرذيلة !الخائنين .. ويرفعها عن مستنقعا
حجب اإلسالم المرأة عن الرجال كي تبقى درًة غالية ، وجوىرة مصونة ، ال تعبث بها 

 أيدي السارق ، وال تطولها عين الغادر ...
حجب اإلسالم المرأة لتبقى عزيزًة نظيفة ، عفيفًة شريفة ، ويتمناىا التقي ، ويخشاىا 

 الشقي !
ما سئلوا عن نظرتهم للفتاة  المتحجبة : نحن نخشى فقد قال بعض أىل الفساد عند

االقتراب من الفتاة المحجبة  ، ونستحي من النظر إليها مع كونها محجبة حجاباً كامالً 
وال يظهر منها ظفر ! فنبتعد عن طريقها ، و نغار عليها من نظرات الرجال وكأنها أخت 

 لنا أو أم أو قريبة !
البشر عن الفتاة المحجبة .. فما بالِك أختي الحبيبة سبحان اهلل !! ىذا كالم ذئاب 

 بكالم األتقياء األنقياء الشرفاء ..؟
إنهم يدعون لكل فتاة محجبة بأن يحفظها اهلل من كل سوء ، وأن يثبتها على صراطو 

 المستقيم .. وأن ييسر لها الخير حيث يكون ، ويصرف عنها الشر مهما يكون ..
 يعتز بحجابها ويتمنى أن تكون زوجتو أو أبنتو أو أختو !بل إن بعضهم ليفتخر بها و 

فالحجاب عزة وفخر للمرأة والرجل معاً .. ولم يكن الحجاب يوماً منقصًة أو مذلًة أو 
 ظلماً .

 بل إن اإلسالم أعّز المرأة بالحجاب وصانها بالخمار وحفظها بالغطاء ..
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في قومها..ال تمشي إال بمعية المرأة المسلمة المحجبة كالملكة في بيتها،وكالسيدة 
 –حارسها الشخصي !! يرافقها في السوق والمستشفى والشارع،ويوصلها إلى عملها 

 ويحميها و يحرسها من الكلمات والنظرات المؤذية . –إن كانت عاملة 
 يمشي معها بعزٍة وفخر ... وتمشي معو بطمأنينٍة وأمان ..!

والحجاب شعار العفاف  –نها محجبة فهي ال تخشى على نفسها من كيد األعداء أل
 وبوجود حارسها يحميها ويحفظها بحفظ اهلل ... -والطهر

يحرسها أبوىا أو أخوىا أو زوجها أو ابنها أو أحد محارمها الذين سَرْت نار الغيرة في 
 عروقهم .. وتمّشت بين شرايينهم ودمائهم .

ي سعادة وراحة وحرية أكثر فلن يسمحوا ألحد باالقتراب منها أو الحديث معها ،، فأ
 من ىذه ؟! وتذكري أختي الحبيبة ...

أن من تركت الحجاب فقد عَصت رب األرباب ، وتنازلت عن الشرف والعفاف ، 
أنها أجمل امرأة في أعينهم ، وما علَمت أنها   –ظانًَّة  –وعرَضت نفسها ألشرار الذئاب 

! أما اإلنسان العزيز النظيف ال كالحلوى المكشوفة ال يأخذىا إال الحشرات والهوام !
يرضى بأن يأخذ ىذه الحلوى ألنو يعلم أنها لم تبَق مكشوفًة  إال لقذارتها  وفسادىا 

 ومرور الدواب عليها ..!
فالمرأة كتلك الحلوى .. إن بقيت محجبة مصونة رغبها كل من رآىا ، و إن كانت 

ليأخذوا منها أنظف ما فيها متبرجة متفسخة عافها الكل ولم يأتها إال حشرات البشر 
 وأعز ما تحملو ثم يتركونها ملقاًة على األرض تدوسها األقدام .. ويتأفف منها الكرام !

 فهل ترضين ىذا لنفسِك أختي الحبيبة ؟.. ىل ترضين المذلة والسقوط؟
 أم الرفعة والعزة والكرامة ؟ 
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 دنيا واآلخرة !!أمامك طريقان فاختاري أحدىما .. فإما نجاة وإما عذاب في ال
 أختي الغـالية ...

يَ ا أَيَُّيا النَِّبيُّ قُ ْل ِلَزْوَاِجَك َوبَنَ اِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمنِيَن ُيْدنِيَن َعلَْيِينَّ   قال تعالى : )
 .  (  ِمْن َجالبِيبِِينَّ ذَِلَك أَْدَنى أَْن ُيْعرَْفَن فَ ال ُيْؤذَْيَن َوَكاَن اللَُّو َغُفوراً رَِحيماً 

فتأملي معي كيف بدأ اهلل بزوجات وبنات محمد صلى اهلل عليو وسلم .. بدأ بالعفيفات 
الطاىرات ، الصالحات الزاىدات .. أمرىن بالحجاب والجلباب ، ونهاىن عن 

التكشف والتبرج وىن أمهات المؤمنين وسيدات نساء الجنة ، ومن أِمرَن بالتحّجب 
اهلل عليو وسلم ورضي اهلل عنهم أجمعين .. والتستر عنهم ىم صحابة رسول اهلل صلى 

 أصحاب القلوب الطاىرة  والنفوس العفيفة ..!!
 فما بالِك أخيتي برجال ونساء زماننا ؟!!

ما بالِك بمن يقضون ساعات طوال أمام قنوات الفساد والدمار وتشبعت قلوبهم بحب 
ية جميلة ، أو سمـاع الشهوات المنكرات ، وطارت عقولهم شوقاً إلى لقاء حبيبة ، أو رؤ 

 صـوت خليلـة !!
فو الذي نفسي بيده إن األمر بالحجاب ليشتّد ويغّلظ في زماننا ىذا ، وإن مسئوليتك 

وىي أعظم فتنة على أمة محمد صلى اهلل عليو  -أمام اهلل عظيمة ألنك موضع فتنة 
 من النساءما تركت بعدي فتنًة أشّد على الرجال قال عليو الصالة والسالم :"  -وسلم 

. " 
وأعينهم  –إال من رحم ربي ، وقليل ما ىم  –وقلوب الرجال في ىذا الزمان مريضة 

تصول وتجول في مجتمعات النساء ، ونفوسهم تتوق إلى الشر والفساد .. ثم تأتي 
wالفتاة المتبرجة السافرة عن محاسنها لتأجج نار الفتنة في صدورىم وتساعدىم على 
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وع معها في مستنقعات الفساد والعار ، وفي النهاية يخرج ذلك االقتراب منها ، والوق
الشاب من مستنقعو ليغسل ما بو من قاذورات ونجاسات بماء التوبة ويعيش حياتو من 

أما أنِت أيتها المسكينة  –ىذا إن كان لو قلب حّي يخشى عذاب اهلل  -جديد  
ك ، أو يتجاوز عن فستبقين عاراً على نفسك و أىلك ولن يغفر لك المجتمع زلت

جريمتك .. حتى لو غسلِت قلبِك بماء التوبة والرجوع إلى اهلل .. فمن سيغسل جسدك 
 مما أصابو من خراب ودمار ؟؟!

أظنِك فهمِت ما أرمي إليو فانتبهي قبل فوات األوان ، وقبل أن تقعي فتندمي .. ولن 
 ينفع ساعتها ندم وال بكاء ، وال حزن وال دموع ...!

 

 

   ***        ***             *** 
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وإن العاقل الذي يتأمل ما وصل إليو حال النساء اليوم ليحترق أسى ، ويذوب حياًء ،  ) 
ويكتوي لوعًة ، ويلتهب حرقة !.. حق للقلوب المؤمنة أن تتقطع ألماً ، وحان لألعين 

شراباً ، ويبّش ىانئاً ،  الصادقة أن تبكي دماً ، فكيف يهنأ المؤمن زاداً ، وكيف يسيغ
 وينام قريراً ، وىو يرى ما يمض األجسام .. ويمزق األفئدة ، ويبدد القلب ..!

لقد حقق ىؤالء النساء أمنية ) أوسكارليفي ( اليهودي عندما قال : } نحن اليهود لسنا 
ي مجال إال سادة العالم ومفسديو .. ومحركي الفتن وجاّلديو { .. إن لليهود باعاً كبيراً ف

تحطيم األمم عن طريق المرأة .. ولقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع اإلسالمي 
عناية فائقة كفيلة بأن تصون عفتها وتجعلها عزيزة الجانب ، سامية المكان ، وإن 

الشروط التي فرض عليها في زينتها وملبسها لم تكن إال لسد ذريعة لفساد ، وىذا ليس 
اية لها أن تسقط في درك المهانة ووحل االبتذال ، وقد قال تقييداً لحريتها بل حم

أ.ىـ    رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : " إن اهلل حيّي ستّير يحب الحياء والستر ".....(
* 

فالحرب ضدك أختي الحبيبة تدور ، وأنِت الهدف والغاية .. إن أعداءنا من الغرب 
الً جذاباً .. يأخذ العقول  ويجذب يعقدون جلسات مطّولو يصممون فيها لِك مودي

 القلوب إليِك و يذىب باألبصار .. أتعلمين لم ىذا الموديل ..؟
إنو لعباءتك التي ُفِرَضت عليِك لتسترك وتصرف األعين عنِك ولتعيشي عفيفًة 

 نظيفة ...!
 
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٌا وردًة من قطاف العفاف  !              

 

 

11 

 ـــــــــــــــــ       
 * من رسالة ) اجلمال ( لعائشة القرين

ابك من على رأسك لينتصروا عليِك ويخرجوِك من بيتك متبرجة استدرجوا في خلع حج
 سافرة ، قد خلعِت الحياء قبل أن تخلعي الجلباب .. وال حول وال قوة إال باهلل !

كيف حدث ىذا التدرج بخلع الحجاب   –حفظو اهلل  –ويبين لنا الشيخ محمد الهبدان 
 في شريطو ) قصة عباءة ( :

فيفة الشفافة واستمروا عليها فترة ليست بالقصيرة .. ثم فبدأوا بخطوة العباءة الخ] 
وتحركت  –انتقلوا إلى خطوة أخرى وىي العباءة القصيرة .. حتى إذا مر عليها زمن 

لتظهر العباءة الطويلة .. انزعجوا منها فقالوا : ال ضير .. اجعلوىا  –القلوب المؤمنة 
 وقفوا قليالً عند ىذه الخطوة !طويلة ولكن فيها قيطان بأطراف العباءة فقط  .. و 

لم يجدوا من يعارض ، الكثيرات معجبات ، واإلقبال يتزايد !إذاً فلتخرج موضة العباءة 
 على الكتف فهي أيسر للمرأة والدين يسر! 

وبعدىا فُِتَح الباب على مصراعيو ، و انهدر سيل من البالء ، تارًة بتشكيالت من 
، وتارًة بالكلف العريضة ذات الفصوص الالمعة ، القيطان ذات اليمين وذات الشمال 

ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد أجمل ، ثم المخرمة والمطرزة من الخلف و األمام ، ثم 
 [ . أخيراً أبواناً مختلفة من التطريز

وأضافوا ألواناً مختلفة كاألصفر واألحمر واألخضر والبرتقالي ، ومنهم من صمم عباءة 
 لجامعة ، و للمدرسة والسهرة والطبيبة ... فإنا هلل وإنا إليو راجعون !للعروس وعباءة ل

وإن مما يزيد الطين بالً .. ويحرق القلب ويدمع العين أن من صممت ىذه الموديالت 
 ولهذه األغراض ىي امرأة مسلمة ..!
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ها ، نسأل اهلل أن يهديها ويردىا إليو رداً جميالً .. لقد تخلت عن دينها وأخالقها وجمال
وقاراً و بهاًء .. حتى إذا دخلت  اونسيت أو تناست أن خمار المرأة يجملها  و يزيدى

 فإنها تتبعل وتتجمل لزوجها بهذا الخمار ! –نسأل اهلل أن نكون من أىلها  –الجنة 
 "ولنصيفها ) خمارىا ( على رأسها خير من الدنيا وما فيهاوفي الحديث " 

ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها " وعند "  –رحمو اهلل  –وعند اإلمام أحمد 
البزار وابن أبي الدنيا "... ولو أخرجت الحورية نصيفها لكانت الشمس عند ُحسنو مثل الفتيلة 

 ". في الشمس ال ضوء لها ...
فإذا كان ىذا الجمال في الخمار فكيف بجمال من تلبس الخمار ؟ وسبحان اهلل الذي أتقن كل 
شي !!... وبمناسبة ذكر الخمار أقول لمن تركت الخمار فضالً عن النقاب والحجاب : انظري  

كيف كان الخمار من محاسن الجمال على رأس الحورية في الجنة ، في حين تتعلل الواحدة 
منكن بأنها ال تلبس الخمار ألنها ال تكون فيو أنيقة وال تليق فيو ، وأخرى تتعلل بأنها ستلبسو 

ترى جمالها وأناقتها  –كما تقول   –لزواج ، والعجيب أن بعض النساء تلبسو أيضاً ألنها بعد ا
 وشخصيتها فيو ، وأقول لألخيرة ىذه : اجعليها هلل فاألعمال بالنيات .أ.ىـ *

 يقول ابن القيم في وصف عرائس الجنات :
 ونصيف إحداىن وىو مخارىا              ليـست لو الدنيا من األمثان  

  ىاكيا اخليام م ب اــا                 للقلم من ٍَل و ومن جانان  هلل
 ميهن حور قاصرات الطرف خيـ      ـرات حسان ىن خري حسان  
 خريات جخالق حسان جوجهاً            مالـحسن واإلحسان متفقان  

***         ***          *** 
 
 ــــــــــــــــ

 7-6ر العني /  ص * امتاع السامعني يف وصف احلو 
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ٌن فً وجوب تغطٌة الوجه..!؟  ؟!.. أبعد هذا تشكِّ
 سؤال ؟: 

 الفرح  والحزن .. تلك المشاعر أين تبدو؟ 
 حديث العيون وفتنتها.. أين يكمن؟ 

 االىتمام  أو الالمباالة.. كيف نحس بهما؟ 
الوجو.. فهل  عالمات الجمال والمالحة.. مشاعر الحب أو الكراىية. كلها نقرأىا في صفحات

 توافقينني الرأي ...؟ 
 عزيزتي... 

لو قدمت لك سبع صور )أليدي نساء(، وطُلب منك أن تحددي المرأة الجميلة من الدميمة من 
 خالل صور أيديهن فقط ! 

أظنك ستقولين بتعجب: بالتأكيد لن أستطيع تحديد ذلك، فقد تكون اليد جميلة بينما صاحبتها 
 كم على جمال امرأة من خالل يدىا!! دميمة، فمن الظلم أن أح

 أحسنت يا موفقة.... 
فإنك لو حكمت على جمال امرأة من خالل صورة يدىا لخالفك الجميع في ذلك بينما لو 
قدمت لك سبع صور لوجوه نساء مختلفات، لحددت مباشرة الجميلة من الدميمة دون أن 

أمامك وسيؤيدك الجميع إلى ما ذىبت  تحتاجي ألن تطلبي رؤية يدىا وال قدمها!.. فاألمر واضح
 إليو.. 

: )) وال يخفى أن وجو المرأة ىو أصل جمالها، -رحمو اهلل-قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
والجاري على قواعد الشرع الكريم ىو  -كما ىو معلوم-ورؤيتو من أعظم أسباب االفتتان بها 

 . -(6/200أضواء البيان )-ي(( تمام المحافظة واالبتعاد عن الوقوع فيما ال ينبغ
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 أخيتي انتبهي! نعم انتبهي جيًدا...! 

قفي اآلن أمام المرأة وتحسسي وجهك بيديك.. وتأملي تلك النضارة.. تأمليها بعمق.. ىل ىان 
 عليك أن تلفحو النار؟ فيسقط الجلد وتبقى العظام!... 

هلل من حرقة جهنم.. واستريو عن احفظي وجهك في الدنيا من تلك النظرات الحارقة ليحفظو ا
 غير محارمك فإن الفتنة إن لم تكن في الوجو والعينين فأين تكون؟!...

 نعم ... 
 إن لم تكن في الوجو فأين تكون ... ؟؟

 تعرفي على مصدر الفتنو و استريو ال تظهريو ..فان عزنا بإسالمنا و حجابنا ....
 

 قوم في المجانة أغرقوا زعموا السفور و االختالط وسيلة *** للمجـد
 كذبوا متى كان التعرض للخـنا *** شيئاً تعز بو الشعوب وتسبقُ 

 
اللهم احفظنا من التبرج والسفور وثبتنا أمام تٌارات الغرب 

 (*الحاقدة  )

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
w حياكا اليومية( لـ) ىناء الصنيع ( * كتاب )كيف حتتسبني األجر يف
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َوقُ ْل لِْلُمْؤِمنَ اِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَيْحفَْظَن ُفرُوَجُينَّ َوال يُْبِديَن   قال تعالى : )

ِإالَّ    زِينََتُينَّ ِإالَّ َما ظََيَر ِمْنَيا َوْلَيْضرِْبَن بُِخُمرِِىنَّ عََلى ُجُيوبِِينَّ َوال يُْبِديَن زِينََتُينَّ 
ِينَّ أَْو  لُِبُعولَِتِينَّ أَْو آبَ اِئِينَّ أَْو آبَ اِء ُبُعولَِتِينَّ أَْو أَْبنَ اِئِينَّ أَْو أَْبنَ اِء ُبُعولَِتِينَّ أَْو إِْخوَانِ 

ِعيَن َغْيِر  بَِني إِْخوَاِنِينَّ أَْو بَِني أََخوَاِتِينَّ أَْو ِنَساِئِينَّ أَْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُينَّ أَِو الت َّابِ 
أُوِلي اِْلِْربَِة ِمَن الرَِّجاِل أَِو الطِّفْ ِل الَِّذيَن لَْم َيْظَيرُوا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َوال َيْضرِْبَن  

ُكْم  بِأَْرُجِلِينَّ لُِيْعلََم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِينَِتِينَّ َوُتوُبوا إَِلى اللَِّو َجِميعاً أَيَُّيا اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَّ 
 0 (13) النور: ( ُتفْ لُِحونَ 

و العباءة المطرزة و الملونة و المخرمة من زينة المرأة التي حرم اهلل عليها أن تظهرىا  
لغير محارمها المذكورين في اآلية السابقة .. بل إن ىذا النوع من العباءة يحتاج إلى 

 عباءة تستر الزينة عن أعين الرجال  !
 أختـاه ...
 أختــاه ...
 أختـــاه ...

 أختاه يا بنت الخليـج تحشمـي *** ال تـرفعي عنِك الخمار فتندمي
 ىذا الخمار يزيد وجهـك بهجـًة *** و حالوة العينيـن أن تتحجبي

 صوني جمـالِك إن أردِت كرامًة *** كي ال يصون عليِك أدنى ضيغمِ 
 ال تعرضي عن ىدي ربِك ساعًة *** عضي  عليو مدى الحياة لتغنمي

َوَمْن    )م .. ال تعرضي عن ىدي اهلل فيعرض اهلل عنك ، فتذكري معي قولو تعالى : نع
wأَْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَ ِإنَّ لَُو َمِعيَشًة َضْنكاً @ َوَنْحُشرُُه َيْوَم اْلِقيَ اَمِة أَْعَمى @ ق َالَ  
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ْتَك آيَ اُتنَ ا فََنِسيَتَيا  َربِّ لَِم َحَشْرتَِني أَْعَمى َوقَْد ُكْنُت َبِصيراً @ ق َالَ َكذَِلَك أَتَ 
(   اهلل أكبر أختي الحبيبة !!... ىل استغنيت عن رحمة اهلل  َوَكذَِلَك اْليَْوَم ُتْنَسى

وىو واهلل غني عنِك  –حتى في ذلك اليوم العظيم ؟!..وكيف يقبل عليِك اهلل برحمتو 
  خسران مبين .ثم تعرضين وتشترين الحياة الدنيا باآلخرة ؟... إنو واهلل –وعن عبادتك 

واعلمي أن اهلل لم يظلمِك بهذا الحجاب ، بل أنصفِك ورفعِك ورفع شأنك بهذا 
 الخمار .

 ما كان ربِك جائراً في شرعو *** فاستمسكي بعراه حتى تسلمي
 في السفـور األعجمِ  مودعي ىراء القائلين سفاىةً  *** إن التقد

 العفاف بدرىمِ إن الذين تبـرأوا عن دينهم *** فهـُم يبيعـون 
 حلل التبرج إن أردِت رخيصًة *** أما العفاف فدونو سفك الدمِ 

 أختـــاه ... أرجـــوك ...
 ال تمنحي المستشرقين تبسماً   ***   إال ابتسامة كاشٍر متجّهمِ 

 أنا ال أريد بأن أراِك جهولًة  ***    إن الجهالة مرة كالعلقمِ 
 يا أختاه أن تتعلمي فتعلمي وتثقفي و تنوري    ***   والحق

 لكنني أمسي وأصبح قائالً  ***  أختاه يا بنت الخليج تحشمي
واعلمي أختاه أنو ما نزعِت  الحجاب .. وتخلت عن الجلباب .. وسارت سافرًة أمام 

 األجانب إال امرأًة فقدت الحياء .. وحاشاك أنت تكوني كتلك !
حياء ، وما ُمِدَحت المرأة إال بحيائها  فإنو ال إيمان بال حياء ، وال جمال في المرأة بال

وعفتها وأدبها ، وكانت مثالً يضرب بو في الحياء .. فقد روي عن عائشة رضي اهلل عنها 
w أنها قالت:كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أشّد حياًء  من العذراء في خدرىا .
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 -أو على أقل تقدير  -ويؤلمني واهلل أن أكثر الفتيات في زماننا ىذا قد فقدن الحياء 
 لم يعد للحياء عندىن شأن .. بل ىو رمز ودليل على الساذجات ..!

 فيا أختي الكريمة ...
 صوين حياءك صوين العرض ال هتين *** وصابري واصربي هلل واحتسيب
 إن احليـاء مـن اإلميـان ماختذي *** منو حلّيا يـا جختاه واحتنيب

 ** و إن حتّلت بغايل ادلاس و الذىم  و يـا لـقبح متـاة ال حيـاء ذلا *
 إن احلناب  الذي نبغيو م رمـة *** ل ـل حواء ما َابت و مل كعم  
 نريد منهـا احتشاماً َفًة جدبـاً *** وىـب يريدون منها قلة األدب  !

فال  –المتمسكين بحجابهم  –و إن أردِت واضطررت للسفر لخارج بالد المسلمين 
غريب على أىل تلك البالد ، وأنك سوف تجذبين األبصار  تفرطي في حجابك بزعم أنو

 إليك !!
 فإن ىذه حيلة شيطانية تسعى لنزع حجابك بأي حال من األحوال .

يدعوك إلى التمّيز ، فلعل اهلل أن يهدي بك وبحجابك قلوباً  –أختي الحبيبة  -ودينك  
 بالتعبد بو وال يجوز غافلة جاىلة .. وتذكري أن الحجاب عبادة وليس بعادة ، أمرنا اهلل

ألحد االجتهاد في حكمو بعد حكم اهلل فيو .. كما أنو ال يمكن االجتهاد في حكم 
الصالة في بالد الكفار بعد أن حكم اهلل فيها .. فهل ستستجيبين لمن يقول لِك اتركي 

الصالة في بالد الكفر ألنك تجذبين األبصار إليك ؟ ال أظنك ستستجيبين لهذه 
باطلة  والتي ال يقرىا دينك .. كذلك الحجاب عبادة مثل الصالة فكيف ُحقَّ الدعوى ال

َوَما َكاَن   لِك أن تجتهدي فيو وتغيري من حكم اهلل فيو وأنِت تقرئين قول اهلل تعالى : )
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ْن أَْمرِِىْم َوَمْن  لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة ِإذَا قََضى اللَُّو َورَُسوُلُو أَْمراً أَْن َيُكوَن َلُيُم اْلِخَيرَُة مِ 
 0( َيْعِص اللََّو َورَُسولَُو فَقَْد َضلَّ َضالالً ُمبِيناً  

 
 أختــاه ...

يا من نطق فمك بـ ) ال إلو إال اهلل ( وأيقن قلبِك بها ، وعمَلت جوارحك بمقتضاىا .. 
أكملي دينك بحجابك وال تنظري لحثالة البشر وأتباعهم ، فما يملون عليِك إال ذنوباً 

 عاراً تتلطخين بها في دنياِك وأخراِك  !و 
فتذكري أن باب التوبة مفتوح ما لم يحضرِك الموت ، وتيقني أن اهلل لن يردِك خائبة  

قُ ْل يَ ا ِعبَ اِدَي الَِّذيَن أَْسرَُفوا َعَلى أَْنُفِسِيْم  ال َتقَْنُطوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّو ِإنَّ   وقد قال : )
 0(  وَب َجِميعاً إِنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ اللََّو َيْغِفُر الذُّنُ 

 وقبل الختام أوّد أن أذّكرِك أخٌتً بشروط الحجاب الشرعً :
 جن ي ون ساكراً جلميع البدن . (3
 جن ي ون مضفاضاً ال افاماً وال معطراً يفوح منو البخور .  (2

ا مما جيعلو  جن ال ي ون بو ما يزينو من الفصوص و ال ريستاالت و القيطان و غريى (1
كفستان الفرح لو كان لونو جبيض ... ! و ال جقل من ذلا و ال جكثر مينم خلّوه من 

 الزينة .

جن ك ون العباءة َلى الرجس ، ألن العباءة َلى ال تف ميها كشبو بالرجال ، وال جيوز  (4
لعن اهلل للمرجة جن كتشبو بالرجال يف مجيع األحوال ، قال صلى اهلل َليو وسلب : " 

 " جو كما قال َليو الصالة والسالم . تشبهات بالرجالادل

 وقد حرم العلماء َباءة ال تف دلا ميها من الفتنة .. ول وهنا كشبهاً بالرجال .
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***        ***        *** 
 
 

 وكما ذكرت لِك أختي الحبيبة .. أدركي نفسك قبل فوات األوان ..
 ستغفار ينتحبِ وإن ىوى بِك إبليس لمعصيٍة *** فأىلكيو باال

 بسجدٍة لِك في األسحار خاشعًة *** سجود معترٍف هلل مقتربِ 
 وخير ما يغسل العاصي مدامعو *** والدمع من تائٍب أنقى من السحبِ 

واحتسبي األجر عند اهلل كلما أردِت لبس ىذه العباءة ، وتأملي معي ) كم مرة 
 تخرجين في األسبوع  ( ... ؟

ذه العباءة محتسبة أجرك على اهلل فسوف تنالين أجراً ففي كل مرة تلبسين فيها ى
َيْوَم يَْنظُُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت   عظيماً ، وحسنات ال حصر لها سترينها في كتابك )

 ( !...َيَداهُ 
 

أسأل هللا العلً العظٌم أن ٌرٌنً و إٌاِك الحق حقاً وٌرزقنا إتباعه ، 
وأن ٌهدي ضال المسلمٌن  وٌرٌنا الباطل باطالً وٌرزقنا اجتنابه ،

 وٌردنا إلٌه رداً جمٌالً .
 .. آمــٌـن ..
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