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المقدمة
ِ
العزيزة...أنت اآلن يف حمرض اهلل تعاىل كام كنت دوم ًا وأنت
فتاتنا
ٍ
ِ
صغرية ،ولكن مع ٍ
جتربة من أمجل
أصبحت َأمام
فارق جوهري ،أنك

جتارب حياتك نعدك أهنا ستكون األهم أيض ًا.

لقد بدأت رحلة تكليفك...وهذا الكتاب الذي بني يديك سيكون

يف هذه التجربة اجلديدة صديقك األوىف الذي سوف حيمل لك يف

سفرك من طفولة الرباءة إىل شباب الطهر واالستقامة َّ
كل مالذ وطاب

من غذاء العقل والروح.

سيحمل لك إىل جانب أزاهري املعرفة الرضورية فواكه بساتني

اإلس�لام املعطرة بأريج فكر أهل البيت عليهم الصالة والسالم.

فتعايل...يا طاهرة ،للننتقل سوي ًة بني وريقاته لنقطف تلك األزاهري
ونأكل تلك الثامر فنسمو إىل سامءات التقوى واهلدى والعبودية هلل الذي

أحبنا كثري ًا فعبدناه حب ًا وكرام ًة.
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احللقة الأوىل
كيف تبدئني رحلة التكليف
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كيف تبدئني رحلة التكليف
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«رحم اهلل أمرءًا عرف من أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟»
...اإلمام عيل ...
ندعوك لتجويل ببرصك ال��وادع يف الكائنات من حولك ،إنك

ترينها وتلمسينها وتشمينها ،تشعرين هبا من خالل حواسك ،ولكن

نفسه-:
هناك سؤال
ُ
يطرح َ

إن ما نشعر به هو ُّ
كل يشء أم َّ
هل َّ
أن هناك أشياء ُأخر ال نشعر هبا

وهي موجود ٌة حق ًا؟

ٍ
أسئلة كربى من قبيل-:
إنَّه سؤال مهم من جمموعة
َم ْن أوجدين وأوجد خملوقات هذا العامل؟

كيف ينبغي أن أعيش ألصل إىل السعادة؟
إىل أين أصل بعد هذا العامل؟
هذه أسئلة كربى ،ال حتتمل اإلجابة عنها التأجيل وال اإلمهال،

ألنهَّ ا تتع َّل ُق بأساس وجودك ،واإلجابة عنها ،عند االعتقاد بصحتها،

اللؤلؤة البيضاء
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تسمى «العقيدة» أو «الرؤية الكونية».
َّ
اذن ماهي الرؤية الكونية؟
الر�ؤية الكونية-:
إهلية وغري إهلية فمر ًة يرسل اهلل وحي ًا إىل أنبيائه ليجيب عن هذه

ٌ
عقول
األسئلة فتكون ثمرة األجوبة رؤية كونية إهلية ،ومر ًة أخرى تقدّ ُم
رؤى كونية غري إهلية
إنسانية حمدودة إجابات متنوعة فتكون ثمراهتا
ً

متعددة.

إن أساس وأصل كافة العقائد هو التوحيد ،فهو أهم وأعظم

عقائدنا ،وعىل أساسه نعتقد َّ
أن اهلل تعاىل هو وحده خالق هذا العامل
وكافة عوامل الوجود ،والرؤية الكونية اإلهلية يف القرآن الكريم ترشح

لنا الوجود عىل الشكل التايل-:

َّ
إن مصدر هذا الوجود هو اهلل تعاىل...واهلل الواحد األحد هو

خالقنا وخالق كل يشء.

هو ربنا الذي هيدينا ،وهو اإلله املستحق للعبادة ،وليس كمثله

يشء له كل الكامالت التي يمكن أن نتصورها.

له احلياة احلقيقية ومنها يعطي احلياة للموجودات هو العامل

كيف تبدئني رحلة التكليف
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احلقيقي وكل علم منه ،هو القادر وال أحد له القدرة سواه وكل قدرة

تأيت من قدرته.

ومن أهم صفاته ،بعد الوحدة ،أنَّه ٌ
عادل أي أنه ال يظلم أحد ًا ،وال

يمنع شيئ ًا من احلصول عىل الكامل الذي يسعى إليه.

َّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أرسل األنبياء ليقوموا بمهمة

عظيمة ،وهي هداية الناس إىل الطريق املستقيم ،وقد اختارهم ألنهَّ م

منزهون عن ارتكاب املعايص واآلثام ويملكون نفوس ًا سامية.

مجيع األنبياء قاموا بتبليغ الدين اإلهلي الواحد ،وهو اإلسالم ،آخر

األنبياء وأعظمهم كان سيد املرسلني حممد فهو الذي ب َّلغ اإلسالم

كام ً
ال وتام ًا للناس.

ثم جاء بعده اثنا عرش إمام ًا ليكملوا هذه املهمة املقدسة أوهلم عيل

بن أيب طالب وآخرهم املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف الذي

غاب بسبب ابتعاد الناس عن الدين اإلهلي وتركهم للجهاد ولألمر

باملعروف والنهي عن املنكر وسوف يظهر يف آخر الزمان ليقيم دولة
احلق والعدل.

لطول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث اهلل فيه
«لو مل َ
يبق من الدنيا إال يوم َّ

اللؤلؤة البيضاء
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رج ً
ال من أهل بيتي» ...عن الرسول األكرم ...

َ
ون ُ ث َّم
﴿أ هَْلاك ُُم ال َّتكَا ُث ُر َ حتَّى ز ُْرت ُُم ا مَْل َقابِ َر َ كلاَّ َس ْو َ
ف َت ْع َل ُم َ
ني َ ل رَتو َّن جَْ ِ
ون ِع ْل َم ا ْل َي ِق ِ
يم ُ ث َّم
َكلاَّ َس ْو َ
ون َ كلاَّ َل ْو َت ْع َل ُم َ
ف َت ْع َل ُم َ
َُ
الح َ
َل رَت ُو هَّنَا َعينْ َ ا ْل َي ِق ِ
ني ُ ث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن َي ْو َمئِ ٍذ َع ِن الن َِّعيمِ﴾(((.
َ
َّ
إن اهلل سيبعث الناس بعد موهتم للحساب ،وسوف جيزي امليسء

يسمى بيوم القيامة ،حيث يدخل الكافر وامليسء إىل
واملحسن يف يو ٍم َّ

النار فيام سيدخل املؤمن واملحسن إىل اجلنة ،فعامل الدنيا ليس كل يشء
بل إن اآلخرة هي احلياة احلقيقية وهناك ستظهر كل احلقائق كام هي
وخيلد الناس إما يف اجلنة والنعيم أو يف النار واجلحيمٌّ ،
كل بحسب

عقائده وأعامله يف الدنيا.

ِ
عليك إال
هذه هي ،عزيزيت ،أصول الدين وبعض متفرعاهتا ،فام

التفكري فيها ملي ًا والتأكد من صحتها خالل حياتك بالعلم والدليل
ِ
حياتك
العقيل من خالل الكتب والعلامء ثم االعتقاد هبا حتى تكون

ومسريك وحرشك عىل أساسها.

((( التكاثر 8-1

كيف تبدئني رحلة التكليف

الأحكام ال�شرعية-:
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ِ
ألعاملك قانون
أيتها الربعم املتفتح يف بستان احلياة لقد صار

وميزان يضمن أن تسري وفق الربنامج اإلهلي ،وهو عبارة عن األحكام

الرشعية التي جعلها اإلسالم عىل شكل واجبات وحمرمات ومستحبات
ومكروهات ومباحات والتي يعترب اهلل امتثاهلا ،الطريق الوحيد للفوز

يف اآلخرة ،فأنت يا عزيزيت مك َّلف ٌة بالعمل عىل أساسها ،ولذلك يقال
ِ
لك « ُمك َّلفة».
فه ِّلمي نستمع عناوينها األساسية-:

قال اإلمام عيل -:
«القرين الناصح هو العمل الصالح».

َ
﴿ألمَ ْ ت ََر َك ْي َ
ت
ض َب اهللُ َم َثلاً كَلِ َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌ
ف رَ َ
الس اَم ِء﴾(((.
َو َف ْر ُع َها يِف َّ
ومن هذه االحكام ما يسمى بالواجبات :وهي األعامل التي جيب

القيام هبا وال جيوز تركها مثل-:

الصلوات اليومية ،احلجاب ،الصدق...
((( ابراهيم 24
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وهناك املحرمات :وهي األعامل التي ال جيوز القيام هبا وجيب

تركهامثل-:

الغناء ،عقوق الوالدين ،الكذب...
واما املستحبات فهي األع�مال التي نستحق الثواب عىل فعلها

وجيوز تركها مثل-:

السالم عىل الناس ،الصدقة ،الدعاء...
املباحات :وهي األعامل التي ال نستحق العقاب وال الثواب عىل

فعلها وعىل تركها مثل-:

امليش ،الضحك ،األكل والرشب...
وبقيت املكروهات :وهي األعامل التي نستحق الثواب عىل تركها

وجيوز فعلها مثل-:

الكالم يف املسجد بغري ذكر اهلل ،والنوم بني طلوع الفجر وطلوع

الشمس.

احللقة الثانية
اهم ما �أنت مكلفة به الآن
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أهم ما أنت مكلفه به اآلن
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اهم ما أنت مكلفة به اآلن
قارئتنا الكريمة ،وابنتنا العزيزة-:

أهم ما ِ
أنت مكلف ٌة به االن هو-:
ُّ

التقليد ،التويل والتربي ،عدم ارتكاب الذنوب ،أداء التكاليف

﴿لاَ ُي َك ِّل ُ
ت ْ﴾(((.
ت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ
ف اهللُ َن ْف ًسا إِلاَّ ُو ْس َع َها هََلا َما ك ََس َب ْ

«من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه حافظ ًا لدينه خمالف ًا هلواه مطيع ًا

ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه».

هذا هو قول إمامنا العسكري .
ونبدأ أوالً بالتقليد-:
األحكام الرشعية التي نحن مكلفون هبا يا عزيزيت-:
من الذي يعرف أن يستخرجها؟
((( البقرة .286
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يعرف الناس كيفية القيام هبا؟
من الذي ِّ
إنَّه مرجع التقليد بالطبع.
وهو الذي ينبغي الرجوع إليه يف معرفة تفاصيل األحكام ويف

كيفية القيام هبا عىل الوجه الصحيح...

ونحن نختاره ألنَّه األق��در عىل فهم املقصود من آيات القرآن

واألحاديث الرشيفة.

ورجوعنا إليه يكون عىل الشكل التايل-:
سؤاله مبارش ًة عن احلكم.القراءة يف رسالته العملية.سؤال العلامء عن رأيه.اذن بالنسبة الينا ،من جيب أن نق ِّلد؟
هذا سؤال وجيه وجوابه-:
جيب تقليد املجتهد اجلامع لرشائط اإلفتاء واملرجعية وأن يكون

األعلم عىل األحوط.

أهم ما أنت مكلفه به اآلن

يِّ
التول والتربي-:
ومن التقليد اىل

17

يا طاهرةَّ ،
إن القلب هو املكان الذي يستقر فيه اإليامن ،وال يستقر

اإليامن فيه إال عندما يمتلئ بحب اهلل تعاىل وحب أوليائه الذي يبعث
إىل طاعتهم يف كل أمور احلياة وهذه الطاعة املنبثقة عن احلب تسمى

التويل.

«ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ،وأهيل أحب إليه

من أهله»...حديث للرسول األكرم .

َان َلكُم يِف رس ِ
َان َي ْر ُجو اهللَ َوا ْل َي ْو َم
ول اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َل مِ ْن ك َ
﴿ َل َقدْ ك َ ْ َ ُ
آْالَ ِخ َر َو َذك ََر اهللَ كَثِ ًريا﴾(((.

وعىل رأس قائمة أولياء اهلل وهو أفضل بني البرش النبي حممد 
ِِ
ني ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾((( وبعده أهل
الذي قال عنه تعاىل ﴿النَّبِ ُّي َأ ْو ىَل بِا مُْل ْؤمن َ

بيته األطهار الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا وفرض
عز َّ
وجل ﴿ ُق ْل لاَ َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلاَّ ا مَْل َو َّد َة يِف
علينا مودهتم بقوله َّ
ا ْل ُق ْر َبى﴾((( وهم-:
((( االحزاب .21
((( االحزاب .6
((( الشورى .23
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خاتم األنبياء حممد  ،اإلمام عيل ،السيدة فاطمة،

اإلمام احلسن  ،اإلمام احلسني ،اإلمام زين العابدين ،اإلمام
حممد الباقر ،اإلمام جعفر الصادق  ،اإلمام موسى الكاظم ،

اإلمام عيل الرضا ،اإلمام حممد اجلواد ،اإلمام عيل اهلادي،

اإلمام احلسن العسكري ،وآخرهم إمام زماننا الذي نتواله اآلن
وقد غاب ونحن ننتظر ظهوره حتى يمأل األرض قسط ًا وعدالً بعدما

ملئت ظل ًام وجور ًا.

ويف غيبته أمرنا اإلمام املهدي أن نرجع إىل العامل الفقيه فنتواله

حينام قال لنا-:

«أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجتي

عليكم وأنا حجة اهلل».

ربي وهو أن تستشعري يف قلبك البغض
ومقابل التوليَّ يأيت الت ِّ

ألع��داء اهلل واملقت ألعامهلم وأن تعتربي نفسك يف الفريق املقابل
لفريقهم.

ويكون ذلك بأن ترفيض طاعة الشيطان واتباع أوليائه فأنت

أعلنت بالتويل حبك واتباعك للخري وهلل وللرسول وألوصيائه وللويل

أهم ما أنت مكلفه به اآلن
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حب من يفعل
الفقيه ،فهل جتدين من املناسب أن يترسب إىل قلبك ُّ

الرش ويعادي اهلل والرسول واملؤمنني ،كالكفار ،ومن يظلم الناس؟
ّ
عدم ارتكاب الذنوب-:

يا ثاقبة البصرية ،إذا رأيت شخص ًا يميش يف طريق ،يسري مرت ًا إىل

األمام ثم يعود مرتين إىل الوراء فهل تقولني إنَّه سيصل إىل هدفه ولو

بعد ألف سنة؟

بالطبع كال.
حال مرتكب الذنوب يف السري عىل طريق اجلنة هو كحال هذا

املايش كلماَّ وقع يف ذنب فإنَّه يبتعد عن اجلنة ويعود إىل الوراء يف مسريه

باجتاه الكامل والسعادة.

والذنوب عىل قسمني-:
ذنوب �صغرية-:
يستحق اإلنسان العقاب عىل ارتكاهبا.
ذنوب كبرية-:
يستحق اإلنسان عذاب النار عىل ارتكاهبا.
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«اإلرصار عىل الذنوب الصغرية هو من الكبائر».

﴿إِ ْن جَ ْتتَن ِ ُبوا َك َبائِ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر َعنْك ُْم َس ِّيئَاتِك ُْم َو ُندْ ِخ ْلك ُْم
ُمدْ َخلاً ك َِر اًيم﴾(((.ويأيت هنا سؤال؟ هل التارك لتع ُّلم املسائل الرشعية

ٍ
عاص؟ واجلواب يا عزيزتنا الفتاة-:
التي يبتىل هبا

لو أ َّدى عدم تعلمه املسائل الرشعية إىل ترك واجب أو فعل حرام

كان عاصي ًا...

�أخطر الذنوب الكبرية التي قد يقع الإن�سان فيها يف مثل عمرك-:
الكذب-:
اإلخبار بخالف الواقع أي بيشء ليس صحيح ًا.
الغيبة-:
إظهار العيب الذي ال يرىض صاحبه املؤمن بكشفه من وراء ظهره.
النميمة-:
نقل ك�لام سمعتيه من شخص ح��ول شخص آخ��ر إىل ذلك

الشخص للتفريق بينهام.
((( النساء .31

أهم ما أنت مكلفه به اآلن
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الغناء-:
إط�لاق اإلنسان صوته مع ترجيع متناسب مع جمالس اللهو

واملعصية.

الإ�سراف-:
جتاوز احلد من ناحية الكمية والكيفية يف إنفاق املال وغريه.
عقوق الوالدين-:
اإلساءة إىل األب أو األم بالقول أو الفعل.
قطيعة الرحم-:
قطع العالقة عن كل من يعترب من أقارب اإلنسان األساسيني من

جهة أمه وأبيه.

�أكل امليتة-:
أكل اللحم غري املذكى ،أي غري املذبوح بطريقة رشعية ويلحق به

الدم وحلم اخلنزير.
ال�سرقة-:

أخذ مال الناس رس ًا أو جهر ًا دون رىض منهم والترصف به.
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ترك ال�صالة-:
عدم أداء الصالة عموم ًا إمهال هلا ولقلة اإلعتناء بأمور اآلخرة.

احللقة الثالثة
�أداء التكاليف
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أداء التكاليف
املدرسة اإلهلية يا عزيزتنا الفتاة التي ستذهبني إليها يف حياتك هي

مدرسة العبودية هلل ،وهي تتحقق من خالل القيام بالتكاليف الرشعية

التقرب إليه ،وهذه التكاليف قد تتعلق-:
كام يريد اهلل وبن َّية ُّ
بالفكر...كالتفكُّر ،وحماسبة النفس.بالقول...كذكر اهلل ،باللسان وقراءة القرآن.باملال...كالزكاة واخلمس والصدقة املستحبة.بمجموع الناس...كصالة اجلامعة.بالفعل...كمناسك احلج وافعال الصالة.-باملظهر...كالسرت والتربج والزينة.

-بالعالقات...كبرِ ِّ الوالدين وصلة الرحم واألم��ر باملعروف

والنهي عن املنكر واالختالط بباقي أفراد املجتمع.
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الن َْس إِلاَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت جِْ
ال َّن َو إْ ِ
ون﴾(((.
﴿ َو َما َخ َل ْق ُ

اللؤلؤة البيضاء

قال إمامنا الصادق «-:»
«إن اهلل إذا أحب عبد ًا فقهه يف الدين.»...
َّ
ولكن:كيف تؤ ِّدين هذه التكاليف؟
هذه التكاليف هلا رشوط ومقدمات وتفاصيل جيب أن تطلعي
ِ
عليك حتى تكوين بريئة الذمة أمام اهلل ،والعلم
عليها بمقدار الواجب

الذي يبني هذه التفاصيل هو علم الفقه.

كام َّ
أن علم األخالق هو العلم الذي يرشدك إىل كيفية حتصيل

اإلخالص يف أدائها ،أي يساعدك عىل أن تؤ ِّدهيا قرب ًة إىل اهلل ،وليس كي
يرى الناس أو للرياضة أو ألي يشء آخر.

كام حيدد لك علم األخ�لاق الربنامج الذي ينبغي أن تتبعيه يف

أدائك هلذه التكاليف ،ويعظك ويذكرك باآلخرة ويبني لك طريقة

َجتنُّب األخالق الفاسدة كالتكبرُّ والعجب وحب الدنيا...
إذن ما هي أهم هذه التكاليف يا ترى؟
((( الذاريات.56

أداء التكاليف

او ًال:ال�صالة-:
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الصالة ،أيتها الطاهرة ،هي معراج املؤمن ،أي أنهَّ ا طريق روحه

للعروج إىل اهلل كي يصبح مؤمن ًا حقيقي ًا ويمتلئ قلبه حب ًا هلل ويرتك حب
الدنيا واالنغامس فيها.

هذه الصالة كي تُق َبل وتكون معراج ًا ينبغي أوالً أن تكون

صحيحة ،ولتكون صحيح ًة ينبغي أن تستويف مجيع الرشائط الفقهية،

وذلك كي تصليِّ صال ًة صحيح ًة منذ البداية وال تعيدهيا الحق ًا.

إذا أردت التفصيل فعليك سؤال العلامء أو الرجوع إىل الرسالة

العملية للمرجع الذي تقلدينه أو الكتب التوضيحية.

ِِ
ني كِتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾(((.
الصلاَ َة كَان ْ
َت َع ىَل ا مُْل ْؤمن َ
﴿إِ َّن َّ
«الصالة قربان ِّ
كل تقي»

...هذا ما قاله الرسول األكرم .

الرحيم﴿أ ِق ِم الصلاَ َة لِدُ ُل ِ
َ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ ىَل غ ََس ِق
بسم اهلل الرمحن
َّ
َان َم ْش ُهو ًدا َ و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه
ال َّل ْي ِل َو ُق ْر َآ َن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َآ َن ا ْل َف ْج ِر ك َ
((( النساء.103
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ك َر ُّب َ
ك َع َسى َأ ْن َي ْب َع َث َ
نَافِ َل ًة َل َ
م ُمو ًدا﴾(((.
ك َم َق ًاما حَ ْ
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الصلوات الواجبة ايتها الفتاة قسامن-:
أ-الصلوات اليومية وهي-:
صالة الصبح ركعتان ووقتها من طلوع الفجر الصادق إىل رشوق

الشمس.

صالة الظهر أربع ركعات ووقتها من زوال الشمس عند منتصف

النهار إىل ماقبل الغروب بمقدار صالة العرص.

صالة العرص أربع ركعات ووقتها من بعد زوال الشمس بمقدار

صالة الظهر إىل غروب الشمس.

صالة املغرب ثالث ركعات ووقتها من الغروب الرشعي إىل ما

قبل منتصف الليل الرشعي بمقدار صالة العشاء.

صالة العشاء أربع ركعات ووقتها بعد املغرب بمقدار صالة

املغرب إىل منتصف الليل الرشعي.

«ليس منِّي من استخف بصالته» ....الرسول األكرم .
((( االرساء.78
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وهناك الصلوات التي تصبح واجب ًة يف حاالت معينة-:
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ك�صالة الآي����ات :وه��ي ص�لاة ركعتني بكيفية معينة جتب عند

خسوف القمر أو كسوف الشمس أو ال��زالزل أو احل��وادث الكونية
املخيفة للناس.

�صالة الق�ضاء :إذا فات وقت أداء الصلوات اليومية الواجبة

فيجب قضاؤها خارج وقتها كام فاتت.

�صالة اجلمعة :وهي تُقام ظهر يوم اجلمعة عند حتقق رشوط معينة.
�صالة النَّذر :إذا نذر املكلف نذر ًا رشعي ًا بأن يصليِّ صالة معينة ثم

حتقق الرشط فيجب اإلتيان بتلك الصالة.

و�صالة امليت :يف حال مل يكن هناك أحد وتويف شخص مسلم

يغسله ويحُ نِّطه ويك ِّفنه ويصيل عليه.
فيجب عىل املكلف احلارض أن ِّ
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر-:

هذه الفريضة من أسمى الفرائض وأرشفها التي اختص اإلسالم
ِ
هباِ ،
حضاريتك وعن اهتاممك
أنت عندما تطبقينها إنام تعربين عن
ِ
جمتمعك وعن تلك النفس اخلرية التي متلكينها.
بمستقبل
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هل يصح أن تقفي مكتوفة اليدين أمام املفسدين؟ بالطبع ال،

وينبغي أن تأمري باملعروف وتنهي عن املنكر ،وهذا معناه أن تقومي

بواجب االرشاد لتارك املعروف أو لفاعل املنكر حلثه عىل فعل املعروف
وترك املنكر ،وهذا يتطلب أن تعريف املعروف واملنكر.

املعروف :كل فعل حسن أوجبته الرشيعة اإلسالمية.
حرمته الرشيعة اإلسالمية.
املنكر :كل فعل قبيح َّ

ون بِا مَْلعر ِ
ون إِ ىَل خَْ
وف َو َين َْه ْو َن
﴿و ْل َتك ُْن ِم ْنك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
َ
اليرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َع ِن ا مُْل ْنك َِر َو ُأو َلئِ َ
ون﴾(((.
ك ُه ُم ا مُْل ْفلِ ُح َ

ون بِا مَْلعر ِ
ت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن
﴿ ُكنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
ُون بِاهللِ َو َل ْو َآ َم َن َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
ُون
َان َخيرْ ً ا هَُل ْم ِمن ُْه ُم ا مُْل ْؤ ِمن َ
َاب َلك َ
ا مُْلنْك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
و َأ ْك َثرهم ا ْل َف ِ
اس ُق َ ِ
ون﴾(((.
َ ُ ُ ُ
والتدرج يعني إتباع
التدرج يف تطبيقها،
ُّ
هذه الفريضة اإلهلية ينبغي ُّ

األساليب اللطيفة واملناسبة وإذا مل تؤثر ننتقل إىل أساليب ُأخر أقوى

قلي ً
ال وهكذا.

((( آل عمران .108
((( آل عمران .114
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ِ
شاهدت شخص ًا ،أو رفيقة يف املدرسة مث ً
ال أو جارة يف احلي،
فإذا
يقوم بمامرسة فعل ٍ
مؤذ تبدأين أوالً باإلنكار القلبي هلذا الفعل من

خالل عمل يظهر انزعاجك منه ،كالعبوس يف وجهه ،واإلعراض عنه.
وإذا استمر تقومني ثاني ًا بأمره وهنيه باللسان وبطريقة لينة ،وذلك

ٌ
وعظ،
من خالل رشح سوء املنكر وحسن املعروف ،وبلهجة فيها
وهكذا...

أما إذا مل حتتميل التأثري فيه فام عليك إال اإلنكار القلبي وتركه

وشأنه.
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احللقة الرابعة
�إرتداء احلجاب الإ�سالمي
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هناك واجب اخر كلفك اهلل به يف هذه املرحلة اال وهو-:
ارتداء الحجاب اإلسالمي
أيتها الكائن اللطيف الذي يريد أن يتعرف عىل اإلنسانية احلقة
ٍ
غطاء تضعه الفتاة عىل رأسها
بالطبع ،لست تعتربين احلجاب جمرد

ٍ
ولباس فضفاض لتسرت سائر أجزاء بدهنا.
لتغطي شعرها

لقد الحظت حت ًام َّ
أن احلجاب يش ٌء أسمى من ذلك وأهم فأنت

بالتأكيد عايشت حمجبات ،أمك أختك صديقتك قريبتك جارتك،
ووجدت ما هو أكثر من القامش والتسرت.

التفت إىل َّ
أن احلجاب أسلوب حياة وهوية
ال نعرف إن كنت قد
ِّ

إنسانية للفتاة التي تريد أن حتيى كام أراد اهلل«:حياة ملؤها الطهارة زاخرة

باإلنجازات الكبرية وعالية عن الصفات الرذيلة».

ليس احلجاب ،زي�� ًا وطني ًا ومودي ً
ال شعبي ًا...هروب ًا من لبس

املوديالت احلديثة ،سجن ًا وانعزاالً عن اآلخرين...قانون ًا يمنع الفتاة

اللؤلؤة البيضاء
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من أن تعيش حياهتا!!
طلب اهلل من الفتاة احلجاب حق ًا؟
هل َ

طبع ًا يا عزيزيت ،وقد أنزل آيات كريمة ليب ّلغ النساء هبذا الواجب-:

اآلية األوىل … من سورة األحزاب قال تعاىلَ ﴿:يا َأ هُّ َيا ال َّنبِ ُّي ُق ْل
ِ
ك وبنَاتِ َ ِ ِ ِ ِ
لأِ َز َْو ِ
ني َع َل ْي ِه َّن ِم ْن َجلاَ بِيبِ ِه َّن َذلِ َ
ك َأ ْدنَى
ني ُيدْ ن َ
ك َون َساء ا مُْل ْؤمن َ
اج َ َ َ
ورا َر ِح اًيم﴾(((.
َأ ْن ُي ْع َر ْف َن فَلاَ ُي ْؤ َذ ْي َن َوك َ
َان اهللُ َغ ُف ً

فاهلل يدعو النساء عن طريق نبيه ،ألن يدنني عليه َّن من جالبيبهن،

َ
البدن وتسرت الرأس والصدر
يقربن الثوب إىل اجلسد بطريقة تغطي
أي ّ

أيض ًا.

وهدف هذه الدعوة يشء سا ٍم جد ًا ،أقله أن ُت ْع َرف املرأة بأنهَّ ا

والصالح ،فال يقوم أهل الفسق بالتعرض
مسلمة ومن أهل العفاف
َّ
هلا وإيذائها ،فهي قد أصبحت َمعل ًام من معامل كرامة األمة اإلسالمية.

اآلية الثانية...من سورة النور﴿و ُق ْل لِ ْلم ْؤ ِمن ِ
َات
َ
ُ
ِ
َأبص ِ ِ
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ
وج ُه َّن َولاَ ُي ْبد َ
ي َف ْظ َن ُف ُر َ
ْ َ
اره َّن َو حَ ْ
((( األحزاب.65

َيغ ُْض ْض َن ِم ْن
َما َظ َه َر ِمن َْها

ارتداء احلجاب اإلسالمي

ِ
ض ْب َن بِخُ ُم ِر ِه َّن َع ىَل ُج ُي هِ
َو ْل َي رْ ِ
ين ِزينَت َُه ّن.(((﴾...
وبِ َّن َولاَ ُي ْبد َ
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فاملؤمنات مدعوات يف هذه اآلية إىل-:
غض البرص عماَّ ال حيل النظر إليه.احلفاظ عىل الكرامة والعرض.-عدم إبداء الزينة ،أي عدم إظهار مواضع اجلسد التي هي حمل

الزينة.

-ال�ضرب باخلامر عىل اجليوب ومعناه إلقاء أط��راف املنديل

الكبريالذي يغطي الرأس بحيث يسرت الصدر أيض ًا.

وهذه كلها أمور تشري إىل وجوب احلجاب للمرأة وللفتاة املسلمة.
إذن اهلل أحب ِ
لك احلجاب أيتها الطاهرة فهنيئ ًا لك هذا اإلكرام وهذه

املحبة.

�ضوابط احلجاب-:
أيتها العزيزة ،يف ال��ش��ارع والبيت وامل��درس��ة واملسجد ترين

متسك جمتمعنا باحلجاب،
املحجبات بأم عينك ،وهذا يشء رائع ينم عن ُّ
((( النور .31
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ولكن هل هذا احلجاب هو بالضبط ما أراده اهلل؟

كي تعريف اإلجابة ال بدَّ ِ
لك من معرفة رشوط احلجاب الصحيح،

فال بد أن تتو َّفر يف احلجاب الرشوط التالية-:

أوالً :أن يغطي متام اجلسد ما عدا الوجه والكفني.
ثاني ًا :أن ال يكون ملفت ًا ال يف لونه وال يف شكله.

ثالث ًا :أن ال يكون شفاف ًا ُي ْظ ِهر ما حتته.
رابع ًا :أن يكون واسع ًا فضفاض ًا.

ثوب تش ُّب ٍه بالرجال.
خامس ًا :أن ال يكون َ

سادس ًا :أن ال يقرتن بالتهتك وإبراز الزينة والترصفات املسيئة

للشخصية املؤمنة.

واما �أنواع احلجاب-:
فيا أيتها املتألقة بلباس النور والطهارةَّ ،
إن لباسك هو
تعبري عماَّ
ٌ
يخُ ُ
تزن يف روحك من قيم سامية ،وقريناتك عندما أردن أن يفصحن عن
القيم التي حيملنها فقد اخرتن أحد اللباسني التاليني-:

األول :اللباس الرشعي :وهو اللباس املؤلف من ثوب فضفاض.
َّ

ارتداء احلجاب اإلسالمي
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الثاين :العباءة :وهي اجللباب الذي حيوط جسم املرأة من كافة جوانبه

من الرأس حتى القدمني.

عزيزيتَّ ،
ألن العباءة حتقق ضوابط اللباس الرشعي بأفضل طريقة

ممكنة فقد صارت عنوان ًا للفتاة املؤمنة التي ال تستبدل زيهَّ ا بكل ما تقدمه

دور األزياء من موديالت حتت عنوان مماشاة العرص وحماكاة األجانب.

واما حدود احلجاب-:
التعرف عىل ضوابط احلجاب واشكاله ،يبقى أن نتعرف عىل
فبعد ُّ

حدوده الدقيقة من ناحية الفاصل بني ما جيب سرته وما جيوز إظهاره.

فكام علمنا جيب عىل الفتاة أن تسرت مجيع أجزاء بدهنا ما عدا الوجه

والكفني وحدود ذلك-:
يف الوجه-:

ما جيب غسله يف الوضوء ،أي ما اشتملت عرض ًا عليه اإلهبام

والوسطى من منبت الشعر إىل طرف الذقن طوالً ،أي هبذا الشكل

املرسوم.
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يف اليدين-:
من أط��راف األصابع إىل الزند ،أي ط��رف املعصم من ناحية

الكف-:

انتبهي إىل أنه جيب سرت يشء من األج��زاء التي جيوز إظهارها

كمقدمة لتحصيل اليقني بسرت ما جيب سرته.

وأقسام الزينة التي ال جيوز إظهارها لألجانب ايتها الفتاة هي-:
الزينة الظاهرة-:وهي الزينة التي توضع عىل الوجه والكفني
ِ
ين ِزينَت َُه َّن .(((﴾...
﴿ولاَ ُي ْبد َ
كأمحر الشفاه والكحل والطالء واخلاتم َ
الزينة الباطنة-:وهي الزينة التي توضع عىل أقسام اجلسد الداخلية
﴿ولاَ َي رْ ِ
ض ْب َن بِ َأ ْر ُجلِ ِه َّن لِ ُي ْع َل َم َما
كالعقد ومكبس الشعر واخللخال َ
خُ ْ ِ
ني ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن﴾(((.
يف َ
هذه الزينة وإن كانت جائزة بنفسها إال أنَّ��ه ال جيوز إظهارها

لألجانب وجيوز إظهارها للمحارم فقط.

((( النور.31
((( النور.31

احللقة اخلام�سة
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اظهار الزينة تكون للمحارم فقط
هل تساءلت مع نفسك ايتها املكلفة املؤمنة-:
من هم هؤالء املحارم؟املحارم-:
أيتها املشتاقة إىل أمن اهلل وحرمه ،ينبغي أن تعريف من هم حمارمك،

ألنك جيب أن تتسرتي عن غريهم ،وقد حدد القرآن الكريم لك من هم

املحارم يف سورة النور وكذلك يف أمكنة أخرى.

َات يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
قال تعاىل﴿:و ُق ْل لِ ْلم ْؤ ِمن ِ
ي َف ْظ َن
َ ْ ْ َ
َ
اره َّن َو حَ ْ
َ
ُ
ِ
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر ِمن َْها َو ْل َي رْ ِ
ض ْب َن بِخُ ُم ِر ِه َّن َع ىَل
وج ُه َّن َولاَ ُي ْبد َ
ُف ُر َ
وبِن ولاَ يب ِدين ِزينَتَهن إِلاَّ لِبعو َلتِ ِهن َأو َآبائِ ِهن َأو َآب ِ
اء ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو
َّ ْ َ َّ ْ َ
ُُ
ُ َّ
ُج ُي هِ َّ َ ُ ْ َ
َأبنَائِ ِهن َأو َأبن ِ
َاء ُب ُعو َلتِ ِه َّن َأ ْو إِ ْخ َو هِ ِ
ان َّن َأ ْو َبنِي إِ ْخ َو هِ ِ
ان َّن َأ ْو َبنِي َأ َخ َو هِاتِ َّن
ْ َّ ْ ْ

ِ
الر َب ِة ِم َن الر َج ِ
ني َغيرْ ِ ُأ يِ
ال
َأ ْو نِ َسائِ ِه َّن َأ ْو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي اَم هُنُ َّن َأ ِو التَّابِع َ
ِّ
ول إْ ِ ْ
ات النِّس ِ
َأ ِو ال ِّط ْف ِل ا َّل ِذين لمَ ي ْظهروا ع ىَل عور ِ
اء َولاَ َي رْ ِ
ض ْب َن بِ َأ ْر ُجلِ ِه َّن
َ
َ َْ َُ َ ََْ
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لِيع َلم ما خُ ْ ِ
ُون َل َع َّلك ُْم
ني ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َوتُو ُبوا إِ ىَل اهللِ مَجِي ًعا َأ هُّ َيا ا مُْل ْؤ ِمن َ
يف َ
ُْ َ َ
ون﴾(((.
ُت ْفلِ ُح َ
فاملحارم عىل قسمني-:

األول:حمارم النسب وهم-:
َّ

-األب واجلد االبن واحلفيد.

األخ من األب واألم أو من أحدمها.أبناء األخ.أبناء األخت.-العم واخلال املبارشان أو غري املبارشين أي عم وخال األب

واألم.

وه��ؤالء ال جيوز للفتاة ال��زواج هبم وجي��وز هلا إب��داء زينتها هلم

ومصافحتهم وسائر الترصفات التي جتوز مع املحارم.
والثاين:حمارم ال�سبب-:

وحمارم السبب هم الذين باألصل أجانب وأصبحوا حمارم لسبب
((( النور .31
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معني ،أو الذين هم بحكم املحارم لسبب معني أيض ًا وهم-:
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الزوج الذي أصبح حمرم ًا بسبب الزواج.والد الزوج وابن الزوج من امرأة أخرى.-النساء األخريات...حيث ينبغي التح ُّفظ أمام من يصفن أجساد

النساء للرجال اآلخرين.

-األطفال الذين هم حتت سن البلوغ وال يميزون ،أي ال يعرفون

قضايا الزواج والعالقة بني الرجل واملرأة.
فقه احلجاب-:

«إن اهلل حيب العبد
أيتها النبيهة احلريصة عىل دينها ،عىل قاعدة َّ

منكم إذا عمل عم ً
ال أن يتقنه» مجعنا لك باقة من األزاهري الفقهية التي

تساعدك عىل إتقان حجابك إن قرأتيها بتم ُّعن وطبقتيها بدقة ،مع

اإللفات إىل أهنا ليست صعبة بتات ًا-:

-لو ظهر بعض شعرك أو بدنك أثناء الصالة تستطيعني أن تسرتيه

ثم تكميل صالتك دون قطعها أو إعادهتا.

-لو حال املنديل الذي تضعينه عىل رأسك بني جبهتك وبني
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ِ
جتري جبهتك
املسجدة التي تسجدين عليها حني الصالة فعليك أن ِّ
حتى تصل إىل السجدة أو أن تسحبي املنديل عن جبهتك وال جيوز لك

رفع جبهتك عمد ًا إليصاهلا إىل السجدة.

-جيوز لك والتقاط الصور دون حجاب بني حمارمك ،رشط أن

املصور أيض ًا من املحارم أو من النساء.
يكون
ِّ

-إذا مرضت وكان عالجك ال يتم إالَّ بالنظر واللمس فال جيوز

لك مراجعة الطبيب الذكر إال مع ُّ
تعذر أو تعسرُّ مراجعة الطبيبة األنثى

التي يكون فيها الكفاية.

هناك فرق بني ال�سرت ال�صالتي وال�سرت عن نظر الأجنبي �أهمها-:
أنَّه جيب سرت ظاهر القدم عن الناظر األجنبي فيام ال جيب سرته يف

الصالة ،أنَّه جيوز لبس الثياب الضيقة يف الصالة فيام ال جيوز ذلك أمام

الناظر األجنبي.

الدور االجتماعي للمكلفة-:
يا كريمة والديك...بعد نزهتك هذه يف حديقة اإلسالم الغنَّاء،
ِ
بدأت بتبينُّ معامل مستقبلك
وبعد قطفك ألزاهري املعرفة منها ،هل

املرشق بالعفة واإليامن والنجاح؟

عالقة البنت بوالدهتا
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هل بدأت تتبدَّ ى لك طبيعة الدور الذي ينبغي أن تلعبيه يف هذه
ِ
حولك؟
احلياة كإنسانة مكلفة وكعضو فاعل يف املجتمع من
ِ
عاتقك؟
هذا السؤال نضع مسؤولية اإلجابة عنه عىل

َّ
ألن األمر ليس بيد أحد ،وهو بيدك كلي ًا أنت من يقرر-:
إ َّما أنَّك إنسانة ملتزمة تعرف َّ
أن عليها واجبات ومستعدة للقيام

هبا ،أو انَّ��ك إنسانة غري ملتزمة حتى لو عرفت واجباهتا فهي غري
مستعدة للقيام هبا.

ملاذا غري م�ستعدة؟ تعايل لنناق�ش الأ�سباب-:
األول:غري معتقدة حقيق ًة هبذه الواجبات وهبذا الدور ،هذا
السبب َّ

تقرين بوجود اهلل واآلخرةَّ ،
وبأن اهلل
ما ُي َس َّمى بضعف اإليامن ،أي إنك ِّ
واجبات
أرسل أنبياء بكتب ساموية ورساالت ،وهذه الرساالت فيها
ٌ
من يقوم هبا يفوز باآلخرة ،وعىل اإلنسان أن يلعب دور ًا مؤثر ًا يف حميطه

لتحمل بعض املشاق يف هذا الطريق
االجتامعي ،ولكنك غري مستعدة
ُّ
عم
يأيت طبيب اإلسالم ليعالج لك هذه املشكلة قائالً«:ما قرصت اهلمة اَّ
أن اإلنسان آمن حقيق ًة ّ
صدَّ ق به القلب» أي لو َّ
فإن اهلمة سوف تشتد

فيقوم بكل ما عليه.
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إذن آمني بعقيدتك واستعميل عقلك وافهمي جيد ًا ...ماذا يقول

الدين؟

السبب الثاين:وجود املوانع وهذا ما يمكن أن نطلق عليه عنوان

املؤامرة.

هناك مؤامرة ُمدَ َّبرة عىل الفتاة ،خصوص ًا الفتاة املسلمة ،لسلب

هويتها اإلنسانية وحرفها عن مسار العفة وإدخاهلا يف متاهات الضياع
والعبثية.

بكل رصاحةَّ ،
زي حديث ومطبوعة
إن هذه املؤامرة تلوح لنا يف كل ِّ

وقصة ،كام نراها يف تلك الربامج واألفالم التلفزيونية.
َّ
ِ
هناك خشية من أن يتسلل الضعف ِ
قريناتك العزيزات
إليك وإىل
اللوايت ه َّن يف مقتبل العمر ،فتعشن حالة ضياع بسبب هذه املؤامرة،

مما يؤدي إىل تركك َّن للواجبات وإىل التقاعس عن القيام بالدور املنوط
بك َّن يف احلياة ،إذا مل ترت َّقي اآلن يف س َّلم النجاح متى ستفعلني ذلك؟
حذار من اللهو والعبث وترك الواجبات وسوء األخالق.

وانت جديرة ان شاء اهلل بحمل رسالتك االهلية التي كلفت هبا

عىل اكمل وجه النك بنت للعقيدة ،فحتام سوف حتافظني عىل مبدئك

وعقيدتك...

احللقة ال�ساد�سة
عالقة البنت بوالدتها
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عالقة البنت بوالدتها
هنالك اسئلة قد تطرحها بعض الفتيات يف اطار عالقتهن باالم

عىل وجه اخلصوص باعتبارها االقرب اليهن يف املنزل ،وسنجيبهن

عنها يف حلقة اليوم...

قد تسأل بعض الفتيات مثال-:�شرعي؟
أمي �أن �ألب�س على ذوقي مع �أنّ لبا�سي
ّ
ملاذا ال تقبل � ّ
إذا كان اللباس ساتر ًا لتامم البدن ،باستثناء الوجه والك ّفني ،وإذا مل

يكن ملفت ًا وال مثري ًا ،وكان متعارف ًا عليه ،فلبسه جائز.

فإذا كان هبذه الصفات فال مانع من أن تلبسه الفتاة.

ِ
وال��دت��ك باألسلوب احلسن
وننصحك عزيزيت ب��أن تناقيش

وباحلكمة ،لع ّلك تصلني معها إىل ّ
حل مناسب وننصح األم بأن تيسرّ
فلتغض النظر ،وإن مل يكن
أمور ابنتها ،فإن كان لباس ابنتها حمتش ًام
ّ
حمتش ًام فعىل األم هنيها عن املنكر وأمرها باملعروف ،وقد تسأل الفتاة
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ايضا-:
كيف �أ�ستطيع �أن �أك�سب ر�ضا �أ ّمي ور�ضا �أبي؟
املطلوب من األوالد والبنات جتاه الوالدين هو أن يقوموا بمعاملة

حصل الولد رضا اهلل مع
الوالدين بام يريض اهلل تبارك وتعاىل ،فإذا ّ
الوالدين ،يكون الولد قد قام بام عليه ،فإن نجح مع والديه َيشكر ،وإن

مل يفلح أسلوبه ،فيصرب ويستعني باهلل تعاىل عىل أموره.

ولذلك نجد ّ
أهم أمر يطرحه اإلسالم عىل األوالد والبنات
أن ّ

هو ترك العقوق ،فعقوق الوالدين من املحرمات الكبائر ،والعقوق هو
اإلساءة إىل الوالدين.

من الأمور امله ّمة التي ينبغي على كل �شاب وفتاة ممار�ستها مع الوالدَ ين
ما يلي-:

رب أ ّمه وأباهِ ،
يؤثر هوامها عىل هواه ،يطيعهام فيام ال ُيغضب اهلل
ي ّ

ّ
يستقل ّبره هبام وإن كان ّبره
تعاىل ،يستكثر ّبرمها به وإن كان ّبرمها قليال،
حيسن ويل ّطف هلام
كثري ًا ،خيفض صوته هلام ،يط ّيب هلام كالمه ،وذلك بأن ّ

كالمه ،برعاية املروءة واحلياء واالحتشام ،يلني هلام عريكته ،بأن يسلس
هلام ُخ ُلقه ،جيعل قلبه عطوف ًا عليهام ،يرفق هبام ،يشفق عليهام ،يغفر هلام

عالقة البنت بوالدهتا
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هذه من صفات الكامل ومن أخالق األنبياء واألولياء 

فاجتهدي ما أمكنك لاللتزام هبذه الصفات ،وإن مل تتمكّني منها ك ّلها

فبعضها ،وعىل رأسها ترك العقوق.

وسؤال اخر قد تساله الفتيات-:
ملاذا ال تقبل الأ ّم �أن اخرج �إىل بيت ع ّمي؟
ّ
اإلسالمي احلنيف عىل
ويشجع ال�شرع
العم من املحارم،
إن
ّ
ّ
ّ

وحيرم قطع العالقة معهم.
التواصل مع املحارم واألرحامّ ،

وقد تتح ّقق الصلة بالزيارة ،وقد تتح ّقق بالسؤال وإرسال السالم،

وال يشرتط يف صلة الرحم أن تكون بالزيارة.

أ ّما منع األم فيحتاج معرفة سببه إىل دراسة األمر مع األم مبارشة،

ّ
ترصف
فلعل هناك مشكلة ال نعرفها ،ولذا ال نستطيع أن نحكم عىل ّ
األم ،إلاّ من خالل دراسة دقيقة للمعطيات.

وننصح فتاتنا العزيزة بأن تناقش األمر هبدوء مع أبيها وأ ّمها لتقنع

أ ّمها أو يقنعها والداها.
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سؤال اخر-:
ملاذا تعاقبني امي دائما؟
تفرض املعاملة السليمة س ّلة من األنظمة والقوانني ،بحيث تتح ّقق

اإلثابة يف املوارد التي جيب أن تثاب فيها الفتاة عىل أفعاهلا ،وتتح ّقق فيها
العقوبات بحيث يكون العقاب املناسب للخطأ املناسب ،ولكن برشط

أن تكون العقوبة ألجل التأديب وليس لالنتقام ،أو أن ال تكون منطلقة
من غضب أو من حقد أو انفعال وما شاكل.

وعليه فإنّه ينبغي لنا قبل إصدار األحكام ،معرفة امل��وارد التي

ينبغي فيها العقاب أو التأديب ،كام هو احلال يف املدرسة ،أو يف املواقع
التي حيتاج فيها املربيّ ألن يعاقب.

وبعبارة أوضح ال بدّ من وضع مبادىء مع ّينة ،يتحدّ د بموجبها

استحقاق العقوبة أو عدمه.

ّ
فإن الفتاة إذا مل ختطىء أو كانت قارصة ال يصح العقاب وال جيوز،

ال لو ّ
مث ً
أن الفتاة درست ج ّيد ًا ،ومع ذلك رسبت يف االمتحان فال جيوز

معاقبتها ألنهّ ا مل تقصرّ .

ّ
باألقل
كام أنّه ال جيوز الرضب املربح واإلهانات ،وكذلك ُيكتفى

عالقة البنت بوالدهتا
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ّ
باألقل فال جيوز األكثر ،وإذا كان
من التأديب ،فإذا كان الولد يرتدع
يقنع بالكالم فال جيوز رضبه ،كام وأنّ��ه إذا ندم عىل فعلته فال جيوز

معاقبته ،وهكذا.

ولو بلغت الفتاة فال جيوز رضهبا إلاّ يف جماالت حمدودة جدّ ًا ،كام

أرصت عىل فعل احلرام ومل ترتدع إلاّ بالرضب فيجوز إذا مل يكن
لو ّ
الرضب مربح ًا.

ونقول لألم إنّه ال جيوز هلا أن ترضب ولدها أو ابنتها إلاّ بإذن ويل

األمر.

أختنا العزيزة...أحيان ًا يكون عقاب األم ملصلحتك فقد يردعك

عن األخطاء.

حاويل أن تصلحي أخطاءك واصربي عىل األذى ،ولكن ناقيش

أ ّمك بحكمة ّ
تتحسن بينكام.
لعل األمور
ّ

وكثري ما ترتكبني أخطاء ولكنك ال تعرفني أنهّ ا خطأ أو ال تعرتفني
ٌ

بذلك ،فانتبهي لنفسك جيد ًا ،ولو كان عقاب أ ّمك لك ً
خطأ فساحميها،

حيب املساحمني.
فاهلل تعاىل ّ
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وقد تقول فتاة اخرى-:
�سري؟
�أ ّمي حتفظ �أ�سرار الآخرين وال حتفظ ّ
حاويل باهلدوء واحلكمة هنيها عن ذلك ،بإخبارها ّ
أن هذا منكر ال

يرضاه اهلل تعاىل.

وبعض األ ّمهات يعتقدن ّ
وعادي
طبيعي
أن اإلخبار عن بناهت ّن أمر
ّ
ّ

وال مشكلة فيه ،ب ّيني هلا خطأها ،فإن مل يمكن ،فعظيها باحلسنى ،فإن مل
يمكن ،فاصربي وحاويل مناقشة ذلك هبدوء مع أ ّمك وأبيك مع ًا.
وقد تشكي اخرى وتقول-:
وخا�صة �أختي الأ�صغر منّي،
مت ّيز �أ ّم��ي يف املعاملة بني الأب��ن��اء،
ّ
ار�شدوين �إىل كيف ّية التعامل ال�سليم معها؟
املطلوب من الوالدين إظهار الود ألبنائهام مجيع ًا ،كام عليهام إظهار

الرمحة والشفقة عىل اجلميع ،وإسباغ الرعاية احلسنة هلم.

وقد ُح ّذر الوالدان من التمييز بني األوالدّ ،
فإن التمييز غالب ًا ما

خيلق مشاكل عند بعض األوالد ،وهذا ما حدّ ثنا عنه القرآن الكريم يف
النبي يعقوب  البنه يوسف  ،حيث كان ُيظهر له املح ّبة
معاملة ّ

بشكل أكرب من أخوته ،ما أ ّدى إىل ظهور احلسد عند إخوة يوسف 
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فتاتنا العزيزة...إن كنت راشدة فعليك التحليّ بالصرب واحلكمة،

ترصفات أ ّمك عىل األحسن ،فلع ّلها كانت مت ّيزك كثري ًا عندما
وامحيل ّ
كنت صغرية ،وهي حتاول-بحسب فهمها-أن تعطي أختك مثلام

أعطتك.

بحب وتواضع حول هذا املوضوع،
وحاويل أن تك ّلمي والدتك
ّ

ترصفاهتا.
لع ّلها تنتبه وتوازن بني أوالدها يف ّ

وحاويل مع أخواتك كتم أرسارك إلاّ عندما حتتاجني إىل نصيحة.

وشكوى اخرى قد تعاين منها بعض الفتيات فتقول احداهن-:

أزورهن لزيارتي� ،أحيان ًا ّ
كل يوم ،و�أحيان ًا
ت�أتي �صديقاتي اللواتي ال �
ّ
�أخ��رى ّ
أنهن
كل ثالثة �أ ّي��ام ،فال
ت�ستقبلهن �أ ّم��ي باحرتام ،مع العلم ب� ّ
ّ
فاتهن ،وال يذه َ
نب لزيارة احد
وت�صر
معاملتهن
حمرتمات والئقات يف
ّ
ّ
ّ
غريي؟
ترصف األم ،فقد يكون انزعاجها من وقت
ال بدّ من معرفة سبب ّ

ترصفات بعض
الزيارة ،أو من كثرهتا ،أو لع ّلها ختاف عىل ابنتها من ّ

الترصف بدون معرفة السبب
الصديقات ،فال جمال للحكم عىل هذا
ّ

اللؤلؤة البيضاء
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فننصح الفتاة العزيزة بمحاولة مناقشة األم ومعرفة السبب ملعاجلته.
كام ننصحها بأن تن ّظم زيارات صديقاهتا بأن ال تكون يوم ّية ،بل

تكون يف أوقات تناسب األم وال تزعجها.

ايتها العزيزة ،ان والدتك تكن احلب الكبري لك فال تفرسي بعض

ترصفاهتا عىل اهنا اجحاف بحقك ،بل فرسي ذلك كدليل عىل شدة
حبها وحرصها عليك فانت مهام حيصل بينكام تبقني فلذة كبدها وقطعة

من روحها...

احللقة ال�سابعة
�أ�سئلة الفتاة يف مرحلة املراهقة
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أسئلة الفتاة في مرحلة المراهقة
تناولنا سابقا جمموعة من االسئلة التي قد تدور يف اذهان بعض

الفتيات سيام بعد ان يبدأن مرحلة التكليف وتبدأ عقوهلن بالنضج فتبدأ

االسئلة الكثرية تطرق ابواب عقوهلن الصغرية...

وهنا ايضا ايتها العزيزات نتناول جمموعة اخرى من األسئلة اهلامة

التي تطرحها بعض الفتيات يف مرحلتهن املباركة...
تقول احدى الفتيات مثال-:

ثم �أقطع ال�صالة ،وقد ك� ّ�ررت ذلك م��رار ًا ،ماذا
�أ�ص ّلي لعدّ ة �أ ّي��ام ّ
تقرتحون ّ
حلل هذه امل�شكلة؟
نجيبك يا فتاتنا العزيزة ونقول-:
تعترب الصالة صلة الوصل بني املخلوق وخالقه ،فإذا ما هتاون

عز ّ
اإلنسان يف صالتهّ ،
وجل.
فإن هذه الصلة تنقطع بالباري ّ

وبام ّ
أن الصالة هي عمود الدين ،وعليها يتو ّقف قيامه ،نجد
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أنّه سبحانه ّ
حيذر الغافلني عن الصالة ويتو ّعدهم بالعذاب ،فيقول
ِ
ِ
ون﴾(((.
اه َ
تعاىلَ ﴿-:ف َو ْي ٌل ل ْل ُم َص ِّل َ
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ هِتِ ْم َس ُ
ني  ا َّلذ َ
الويل هو العذاب أو هو اسم من أسامء جهنّم ،وقد أثبت املوىل

هيتمون بالصالة وال يبالون بأن
تبارك وتعاىل الويل للغافلني الذين ال ّ

تفوهتم يف بعض األوقات.

لذلك ندعوك فتاتنا العزيزة إىل تعميق إيامنك واملواظبة عىل

الصالة ،واستغفري ر ّبك عىل ما فاتك منها ،والقيام بقضائها ،واهلل هو
ّ
املستعان.

ونقرتح عىل الفتاة األمور التالية-:
ّأوالً :أن تعرف أمه ّية الصالة ،فقد ورد أنّه ليس بني املؤمن والكافر

إلاّ ترك الصالة.

ثاني ًا:املشاركة يف بعض األنشطة الثقاف ّية الدين ّية.
ثالث ًا:تذكّر املوتّ ،
فإن املوت خري واعظ ،وتذكّر ما بعد املوت.

راب��ع�� ًا :مطالعة كتب واس��ت�ماع حم���ارضات ع��ن أه��ل البيت 
والصاحلني.

((( املاعون.5-4 :

اسئلة الفتاة يف مرحلة املراهقة

خامس ًا :املداومة عىل قراءة القرآن واألدعية ...إلخ
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سؤال اخر قد يطرحه الوالدان وقد تطرحه الفتاة عىل نفسها-:
ما هو ال�سبب يف �سوء اخللق عند بع�ض الفتيات؟
أختنا العزيزة...اغتنمي الفرصة مادام هناك جمال ،ومادامت يف

ترصفك ،وشبابك موجود ًا ،فابحثي
العمر بق ّية ،وما دامت قواك حتت ّ
وتلميس
عن العالج ،واعثري عىل الدواء إلزالة تلك األخالق الس ّيئةّ ،
سبي ً
ال إلطفاء نار الشهوة والغضب ،ومها سبب سوء اخللق.

وأفضل عالج لدفع هذه املفاسد األخالق ّية هو أن تأخذي كل

واحدة من املفاسد القبيحة التي ترينها يف نفسك لتعزمي عىل خمالفة

النفس فيها ،وأن تعميل عكس ما ترجوه وتطلبه منك تلك الصفة
الس ّيئة ،واطلبي التوفيق من اهلل تعاىل إلعانتك.

وم��ن األخ�لاق الذميمة الس ّيئة التي تس ّبب ه�لاك اإلنسان،

ّ
وتعذب اإلنسان يف الدنيا واآلخرة سوء اخللق
وتوجب ضغطة القرب،
مع أهل الدار واجلريان أو الزمالء أو أهل السوق واملح ّلة ،وسوء اخللق

سببه الغضب والشهوة ،فإذا اعرتضك أمر غري مرغوب فيه ،حيث
تستعر نار الغضب لتحرق الباطن ،وتدعوك إىل اخللق الس ّيئ ،فعليك
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أن تعميل بخالف النفس األ ّمارة بالسوء ،وأن تتذكّري سوء عاقبة هذا
اخللق ونتيجته القبيحة ،وأ ْب ِدي املرونة ،والعني الشيطان يف الباطن،
واستعيذي باهلل تعاىل منه.

فإن اخلُ ُلق الس ّيئ سيتغيرّ ك ّل ّي ًاّ ،
مراتّ ،
وحيل
وكرري ذلك عدّ ة ّ
ّ

اخلُ ُلق احلسن حمله.

ِ
عملت وفق هوى النفس فمن املمكن أن هيلكك ،ومن
ولكن إذا

يتجرأ اإلنسان يف حالة الغضب عىل الذات اإلهل ّية ،فانتبهي
املمكن أن ّ

لنفسك وتذكّري ساعة موتك وحسابك.
تقول احدى الفتيات-:

يقوم وال��دي مبقاي�ستي بالآخرين وه��ذا ي�ؤذيني ،فهل تعدّ هذه
الطريقة يف التعامل منا�سبة؟
النمو
مسؤول ّية األب واألم أن يسعيا إليصال ابنهام أو ابنتهام إىل
ّ

سوي.
والعقيل بشكل
النفيس
والنمو
اجلسدي السليم،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الروحي.
كام عليهام أن يسعيا إليصال الولد أو البنت إىل الكامل
ّ

ومن الواضح من خالل التجارب واملالحظات ّ
أن مقايسة ولد

ال راجح ًا ،بل يالحظ ّ
ال متكام ً
بآخر ال تنتج نفسية سليمة ،وال عق ً
أن

اسئلة الفتاة يف مرحلة املراهقة
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تنمي الغرية واحلسد يف قلوب بعض األوالد ،وينتج عن
هذه املسألة ّ

ذلك مشاكل جسدية ونفسية وعقلية وروحية ،وهذا أمر غري مناسب
عىل اإلطالق ،فعىل األهل االجتناب عن ذلك.

وينبغي عىل الفتاة إذا أرادت السعي الكتامل عقلها ،واحلفاظ عىل

سالمة نفسها وكامل روحها ،أن تتّجه نحو اهلل تعاىل لتستمدّ منه الطاقة،
وحتصل منه االطمئنان ،فمهام كانت الرتبية قاسية ّ
فإن ولوج باب اهلل

تعاىل يزيل املشكلة ،فحاويل أن تصربي عىل وضعك والسيطرة عىل
ترصفاتك ،فاهلل تعاىل ال ختفى عليه كبرية وال صغرية ،ولذلك حاويل أن
ّ
جتعيل ثقتك بنفسك نابعة من ثقتك باهلل تعاىل ،ال من خالل إطراءات
النّاس لك ومدحهم ،كام وينبغي اإلشارة إىل رضورة التفات الفتاة إىل

نفسها ،وعدم ارتكاهبا بعض األخطاء التي تؤ ّدي بوالدها إىل استعامل
مثل هذه األساليب ،وبالتايل عدم وضع والدها يف مثل هذه املواقف.

سؤال آخر شديد األمهية يطرحنه الكثريات من الفتيات ويقل َن-:
�أبي و�أمي ال يثقان بي ،فكيف الطريق �إىل حت�صيل ثقتهما؟
أحيان ًا تشعر الفتاة ّ
بأن والدهيا ال يثقان هبا ،ويكون شعورها

خاطئ ًا ،فبعض األهل ال يستطيعون أحيان ًا التعبري جيد ًا عن مشاعرهم
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جتاه الفتاة ،ومع افرتاض أنهّ ام ال يثقان بالفتاة فال جمال لطرح احلل
للمشكلة إلاّ من خالل معرفة السبب الذي أدى بالوالدين إىل عدم
الثقة بابنتهام ،فقد يكون السبب موجود ًا يف الوالدين نفسيهام ،من خالل

ترصفات
بعض التعقيدات التي يعيشاهنا ،وقد يكون السبب من بعض ّ
الفتاة التي تُسقط الشعور بالثقة هبا لدى األه��ل ،فبعض الفتيات
يترصفن بسفاهة (وطيش) ،بحيث ال يستطيع الوالدان منحها ثقتهام،
ّ

ترصفاهتا ،فتُمنع من اخلروج يف
بل يامرسان نوع ًا من التح ّفظ حول ّ
أوقات مع ّينة ،أو إىل مكان معينّ  ،أو تمُ نع من االختالط ببعض الناس،
ومن حضور بعض الربامج التلفزيونية وهكذا.

وعىل الفتاة أن تسعى ملنح أهلها الثقة هبا من خالل قيامها بأمورها

ترصف ،وأن ختتار األوقات
بمسؤول ّية وواقع ّية ،بال (طيش) وسوء ّ
املناسبة خلروجها ،والرفيقات املناسبات ،وأن تبتعد يف الرس والعلن

عماّ ييسء لعفتها واحرتامها ،وأن ال تقوم بأعامل منافية لالحتشام
واألخالق احلسنة.

وم��داراة األهل ومساحمتهام عىل أخطائهام ،والنظر إليهام بمودة

ورمحة ،وعدم فعل ما يغضبهام يساهم يف منحها الثقة لدى والدهيا

وليكن عىل رأس أمورك العفة واالستقامة وال تنيس الدعاء.

احللقة الثامنة
�سن التكليف
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سن التكليف
زهرتنا الغالية تعايل لنسرتح قليال...ونذهب معا اىل احلوار الذي

دار بني االختني زهراء وحوراء.
َ

زهراء وح��وراء أختان ،زهراء قد اكملت تسع سنوات هاللية

وحوراء هلا من العمر ثامن سنني جتلسان قرب خالتهام وهي حتدثهام
وحتاورمها-:

قالت اخلالة :مربوك يا زهراء.
اجابت زهراء :بارك اهلل فيك يا خالتي ولكن عال َم تباركيني؟
ردت اخلالة :اليوم أكملت تسع سنوات هاللية فأصبحت مكلفة.
تساءلت حوراء :وما تعنني بقولك مكلفة؟
اجابتها اخلالة :أن يوم إكامل البنت تسع سنوات هاللية فيه تكون

قد وصلت اىل سن التكليف ،وهو يوم تتوجيها الستالم منصب جديد

يتطلب منها بعض االمور.
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قالت زهراء متساءلة :وما هي هذه االمور؟
اجابتها اخلالة :ان اهلل تعاىل قد أمرك بلبس احلجاب عن الرجال

االجانب والتزامك بالعبادات.

فتساءلت زهراء :وما هي العبادات؟
ردت عليها اخلالة :هي الصالة والصيام والزكاة واخلمس واالمر

باملعروف والنهي عن املنكر وغريها من العبادات.
قالت حوراء مستفهمة :وماذا عني أنا؟

اجابتها اخلالة :انت ستكملني يف السنة القادمة ان شاء اهلل تسع

سنوات هاللية وستصلني اىل سن التكليف.

عيل اآلن القيام بالصالة والصيام وارتداء
قالت حوراء :وهل جيب ّ

احلجاب.

ردت اخلالة :اهنا ليست واجبة عليك ولكن يستحب اتياهنا مع

اختك لتعتادي عليها كالطفل يف السنة اخلامسة يدخل الروضة ليعتاد

عىل جو الدراسة ويتعلم النظام يف حياته.

قالت زهراء :اسمعك ترصين عىل كلمة (هاللية) فهل ختتلف

سن التكليف
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قالت اخلالة جميبة :نعم هناك فرق بني السنة الشمسية واهلاللية،

أي ان
وهو ان السنة اهلاللية أقل بأحد عرش يوم ًا عن السنة الشمسيةّ ،

التسع سنوات هاللية هي أقل من الشمسية بتسعة وتسعني يوم ًا أي
ثالثة أشهر وتسعة أيام ،فأنت ولدت يف  2003 / 10 / 25ميالدية
اي شمسية واىل  2013 / 10 / 25هو اكامل التسع السنني امليالدية
وعندما تطرحني منها تسعة وتسعني يوما تكونني قد بلغت سن

التكليف يف  2013 / 7 / 16وهو هذا اليوم...

اخلالة وزهراء وحوراء جيلسن حيتسني الشاي ويطرق الباب فتقوم

زهراء لرتى من الطارق.

قالت زهراء :نعم من عند الباب؟
تسمع زهراء صوت من خلف الباب جييب أنا خالك.
عادت زهراء لتسأل خالتها قائل ًة خالتي خالتي خايل أبو حممد عند

الباب هل أفتح الباب أم ارتدي حجايب ثم افتح الباب؟
قالت اخلالة :إفتحي له الباب يا زهراء.

فتحت زهراء الباب ودخل خاهلا وجلس بعد ان سلم عىل اجلميع.
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ِ
ـم تقولني لزهراء ان ترتدي
قالت حوراء خلالتها :ملاذا يا خالتي ل َ

حجاهبا؟

قالت اخلالة :ال...أن اخلال والعم واجلد واالخ وابن االخ وابن

االخت من املحارم وليسوا من االجانب.

ثم طرق الباب مرة اخرى وقامت زهراء لتفتح الباب ولكنها

سألت قبل أن تفتح الباب...وقالت :نعم من عند الباب؟

انا عيل ابن عمك ،وقفت زهراء خلف الباب وسألت نفسها...

هل أفتح الباب أم أرتدي احلجاب ثم أفتح الباب؟

ابن عمي فهو ليس أخي وال أيب وال عمي وال خايل أو جدي أو

ابن أخي أو ابن أختي اذ ًا جيب أن ال يراين بال حجاب.

زهراء وحوراء جلستا وهن يرتدين احلجاب ثم اتني صديقات

زهراء لزيارهتا وهن دعاء وزينب ونور قلن :السالم عليكم ردت
زهراء :وعليكم السالم ،فقلن هلا :مربوك يا زهراء.
اجابت زهراء :بارك اهلل فيكن.
وقالت حوراء :نشكر َل ُك َّن قدومكن لتهنئة أختي زهراء يف هذا

اليوم املبارك.
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اجابت الفتيات :ال شكر عىل واج��ب...وان شاء اهلل سنباركك

وهننئك يف العام القادم.

جلست الفتيات مجيعا ودخلت اخلالة حاملة اهلدايا اىل البنات

وقالت :أنا سعيدة جد ًا بوجودكن جيب عليكن طاعة الوالدين وعدم
اخلروج بدون اذهنام والتحيل باآلداب واالخالق الطيبة وليس فقط

ارتداء احلجاب والصالة ،فقد قال رسول اهلل« :انام الدين االخالق».
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واجباتك وأنت محجبة
إنه نداء القلب إىل القلب ،فهو حديث الروح لألرواح يرسي...

فتدركه القلوب بال عناءهتفت به فطار بال جناح...وشق أنينه صدر

الفضاء...

ِ
ِ
ٍ
ها ِ
ألوانك
كربت لتخرج من الرشنقة ،وحتلقي بروعة
كفراشة
أنت

عال ًيا ُهنا وهناك لتثبني وجودك.

أنت امرأة مجيلة ،فحديثينا ِ
اآلن ِ
لك حديث الكبار.

زهرتنا الغالية-:
إن بلوغك سن الرشد و التكليف ،يعني خروجك من قوقعة

الصبا لتصبحي فتاة مسؤولة عن كل أمرك.

ِ
كنت صغرية ال حتسابني ،اآلن اهلل ُسبحانه وتعاىل يسجل كل
ِ
ِ
لكِ ،
صغرية وكل كبرية ِ
يسارك...فاحفظي
يمينك وعن
لك ملكان عن
حيفظك اهلل...و ال تدعي للشيطان ِ
ِ
ِ
إليك سبي ً
ال يف
نفسك عن املعايص
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مرك ،فهي من أهم املراحل ِ
هذه املرحلة احلرجة من ُع ِ
لك...وكوين ممن
ّ

ينشئون عىل طاعته ُسبحانه لتظيل يوم القيامة حتت ظله يوم ال ظل إال
ظله ،فقد روي عن رسول اهلل أنه قال-:

«سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله» ومن ضمن أولئك

«شاب نشأ يف طاعة اهلل».

صالتك ال أوص��ي ِ
ِ
ِ
ِ
��ك هبا،
...فصالتك
صالتك
حافظي عىل

ومتسكي بكتاب اهلل وسنته فلن تضيعي بعدها أبدً ا...زهرتنا الغالية-:

ِ
نظافتك من نظافة ِ
بأخالقك احريص كذلك عىل
قلبك ،كام هتتمني
ِ
ِ
عليك ح ًقا.
بدنك فإن له
نظافة
ِ
لديك ،وتزيد كمية
يف هذه الفرتة بالذات يزداد نشاط اهلرمونات

العرق ،فداومي عىل االستحامم ،لتشعري بالراحة.

و ال تتأففي من هذه الفرتة فرسعان ما تتعودين عليها ،ولكن اكثري

حينها من الدعاء واالستغفار فهام جالء كل حزن وضيق تشعرين به...

زهرتنا الغالية-:

نعلم جيدً ا كثرة تفكريك يف ظاهرك األنثوي كفتاة مجيلة ،ولكن
ِ
ِ
ِ
ال جتعليه هاجسا مقل ًقا ِ
وأذكرك
بشكلك،
بأخالقك ال
لك أنت مجيلة
ً

واجباتك وأنت حمجبة
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ان يِف َأ ْح َس ِن َت ْق ِويمٍ»((( .
الن َْس َ
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فجميل أن تتزيني ،و ترتبي مظهرك يف داخل البيت طب ًعا ،واألمجل
ِ
أعطاك من مجال.
لو حتافظي عىل هذه النعمة بالشكر له سبحانه عىل ما
كل مانظرت للمرآة رددي-:

لقي فأحسن ُخ ِ
«اللهم كام أحسنت َخ ِ
لقي».
ً
وحشا ُيمنع االقرتاب
«زهرتنا...إن أمك صديقتك فال جتعليها

منها أنت أحوج منها اآلن من أي وقت ،فامنحيها قربك فبه تسعد يا

غالية.

زهرتنا الغالية-:
أيضا؟
أوالً :انت االن فتاة كبرية...تتساءلني :هل لدي واجبات ً
نجيبك ...نعم ،فهاهي أيام الصبا والطفولة قد وقفت عىل أعتاب
ِ
حياتك لرتحل بعدها ،وهاهي أبواب عامل املرأة تفتح لك عىل مرصاعيها
ِ
لك زهريت اجلميلة :مرحبا ِ
لتقول ِ
عاملك اجلديد.
بك يف
ً

ِ
فاآلن ِ
جسمك للخطر بالسامح لكل
أنت امرأة مجيلة ،فهل نعرض

((( العلق .4
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من هب ودب بالنظر إليه دون حاجز؟

ال يا مجيلتي...بل نلبس م ًعا حجابنا اجلميل الذي يزيدك مجاالً
ِ
بحجابك.
نورا بني الفتيات ،فتكوين حينها ملكة
لتشعي ً
ولنتذكر م ًعا صفات احلجاب الرشعي الصحيح-:
-1سرت جلميع البدن.
-2أال يكون شفا ًفا.
-3أن يكون سميكًا.
-4أن يكون واس ًعا فضفاضا.
-5أال يكون يف ذاته زينة.
-6أال يكون معطر ًا.
-7أال يشابه لباس الكافرات وال الرجال.
-8أال يقصد به الشهرة بني الناس.

ِ
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر (((﴾...هذا
أخريا...قال
تعاىل﴿:ولاَ ُي ْبد َ
َ
ً
ِ
حجابك ،فهل ثمة واجبات أخرى؟
((( النور .31
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نعم يا فتاتنا...ولكن روديك ال تفزعي ،فام أمجلها من واجبات،
ِ
روديك معي...
فقط
ِ
كربت ،وعاملنا هنا ال نسلم فيه عىل األجانب(كل
يا مجيلة...اآلن

غري ذي حمرم لنا) ،ال تصافحني ،وال جتلسني معهم.

ِ
يرونك
وإذا ما ك��ان األه��ل يريدون منك ذل��ك ،فال يزالون

صغرية...فامهيس بأذن أمك بوضوح:أمي...أنا كبرية ،أنا ال أصافح!

وأمر كذلك يا غالية ؛ هنا يف عاملنا نصل أرحامنا فهذا واجبهم

علينا ،فال ننساهم من زيارة خفيفة ،وهدية رمزية لنقول هلم بأشواق
القلب-:

نحن مل ننساكم...
قال رسول اهلل -: 

«من رسه أن يبسط له يف رزقه ،وأن ينسأ له يف ِ
أثره فليصل رمحه».
ُ
ُ
َّ
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التزامك في عصر االنفتاح
سؤال تطرحه احدى الفتيات وتقول-:
كيف أستطيع التوفيق بني أن أكون فتاة مراهقة عرصية ،وفتاة

مرضية ألهلها وحيبها اجلميع ،وأن أختلص من صديقتي التي ال أحبها

وال أجد طريقة يف حبها؟

اعلمي عزيزتنا الفتاة أن مرحلة املراهقة هي أخطر مرحلة يمر

هبا اإلنسان ،حيث إن لإلنسان فيها تغريات جسمية وعقلية وعاطفية

والشيطان حريص عىل إغوائه يف هذه املرحلة بكل ما يستطيع من طرق
ووسائل اإلغواء ،ولذا فإنه جيب عىل كل مراهق ومراهقة أن ينتبه لنفسه
وأن يأخذ حذره ،ومما نويص به يف هذه املرحلة-:

أوالً :اح��ريص عىل فعل الطاعات من واجبات ومستحبات،

واحريص عىل البعد عن املحرمات واملشتبهات واملكروهات.

ومن الوسائل التي تنجي من الوقوع يف حبائل الشيطان وتبعد
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العبد عن معصية اهلل-:
مراقبة اهلل وا�ستح�ضار عظمته وخ�صو�ص ًا عند اخللوة.
قال الشاعر-:
إذا م���ا خ��ل��وت ال���ده���ر ي��وم�� ًا
فال تقل خلوت ولكن قل عيل رقيب
وال حت��س��ب��ن اهلل ي��غ��ف��ل س��اع��ة
وال أن م��ا خت��ف��ي ع��ل��ي��ه يغيب
وقال اآلخر-:
«عدم االنسياق وراء خطوات الشيطان».
يقول تعاىل يف كتابه الكريم-:

ان ومن ي َّتبِع ُخ ُطو ِ
﴿يا َأيا ا َّل ِذين َآمنُوا لاَ َت َّتبِعوا ُخ ُطو ِ
ات َّ
ات
َ
الش ْي َط ِ َ َ ْ َ ْ
َ
ُ
َ َ
َ هُّ َ
ان َفإِ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
َّ
اء َوا مُْلنْك َِر .(((﴾...
ْ
الش ْي َط ِ ُ َ ُ ُ
فخطوات الشيطان كالسلسلة من انساق وراؤها مل تنته.
((( النور .21
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وكل خطوة أعظم من التي قبلها ،إال أن يتدارك اإلنسان نفسه

باإلقالع والتوبة.

وكذلك يا فتاتنا املؤمنة التوبة من كل ذنب ،فالذنب قد حيصل من

املسلم ،ولكن الواجب عند ذلك هو اإلقالع والتوبة ،وليس االستمرار

واإلرصار.

قال تعاىل-:

ِ
ِ
اس َت ْغ َف ُروا
﴿وا َّلذ َ
َ
ين إِ َذا َف َع ُلوا َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللَ َف ْ
لِ ُذن هِ
��ن َيغ ِْف ُر ُّ
ُوب إِلاَّ اهللُ َولمَ ْ ُي�ِص�رِ ُّ وا َع ىَل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم
الذن َ
ُوبِ ْم َو َم ْ
ون﴾(((.
َي ْع َل ُم َ
وقال-:

«ك ُُّل اب ِن آدم َخ َّطاء و َخ خَْ ِ
ون».
ني الت ََّّوا ُب َ
ال َّطائ َ
ْ ََ
ٌ َ يرْ ُ

وأيض ًا تذكر املوت ولقاء اهلل ،فإن من تذكر أن املوت يأيت بغتة،

وأنه سيلقى اهلل وسيسأله عن عمله ،فإنه سريتدع عن الذنب.

وأيض ًا اللجوء إىل اهلل بالدعاء بأن يوفقه لفعل الطاعات ،وترك

املنكرات ،واهلل لن خييب من دعاه ،قال سبحانه-:
((( آل عمران .135
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﴿وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان
يب ُأ ِج ُ
ك ع َبادي َعنِّي َفإِ يِّن َق ِر ٌ
َ َ
َف ْل َي ْست ِ
ون ﴾(((.
َجي ُبوا يِل َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا يِب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ثاني ًا :احريص عىل جلساء اخلري وابتعدي عن جلساء السوء ،فإن

الصاحب ساحب.

ثالث ًا :عليك بشغل الوقت بالنافع واملفيد من أمور الدين والدنيا،

وإياك والفراغ فإنه من أعظم املفسدات يف هذه املرحلة.

رابع ًا :إذا أردت أن متلكي قلوب الناس فأحسني معاملتهم

وحسني أخالقك معهم ،وتعاوين معهم واقيض حوائجهم ،فإنك
ِّ

بذلك تستطيعني ملك قلوهبم...
قال الشاعر-:

أحسن إىل الناس تستعبد قلو ُهب ُم

ُ
َ
إحسان
اإلن��س��ان
فطاملا استعبد

ومن مأثور احلكم عن امري املؤمنني عيل -:
« ُامن ُْن عىل من شئت تكن أمريه ،واحتج إىل من شئت تكن أسريه،

واستغن عمن شئت تكن نظريه»
((( البقرة .186
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عىل أننا نقول لك هنا ق��وال جامعا ،يف ملك قلوب الناس،

واستجالب حمبتهم.
قال اهلل تعاىل:

ِ
ِ
لحِ ِ
الرحمْ َ ُن ُو ًّدا﴾(((.
ين َآ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
﴿إِ َّن ا َّلذ َ
الصا َ ات َس َي ْج َع ُل هَُل ُم َّ

إي واهلل ،يف قلوب أهل اإليامن.
ُذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول-:
«ما أقبل عبد بقلبه إىل اهلل ،إال أقبل اهلل بقلوب املؤمنني إليه ،حتى

يرزقه مو ّدهتم ورمحتهم».

َق َال َر ُس ُ
ول اهلل -:

ِ
ب َع ْبدً ا َد َعا ِج رْ ِب َ
ب فُلاَ نًا َف َأ ِح َّب ُه َ ،ق َال:
«إِ َّن اهللَ إِ َذا َأ َح َّ
يل َف َق َال إِ يِّن ُأح ُّ
َفي ِ
ول إِ َّن اللهََّ حُيِب فُلاَ نًا َف َأ ِحبوه َفي ِ
ِ
الس اَم ِء َف َي ُق ُ
ح ُّب ُه ِج رْ ِب ُ
ح ُّب ُه
ُّ
ُ
ُّ ُ ُ
يل ُث َّم ُينَادي يِف َّ
ول يِف الأْ َ ْر ِ
وض ُع َل ُه ا ْل َق ُب ُ
الس اَم ِءَ ،ق َالُ :ث َّم ُي َ
ض»
َأ ْه ُل َّ
أرأيتي يا لؤلؤتنا البيضاء ،كيف أن امتالك قلوب الناس ،واحلصول

عىل حمبتهم ،ليس بمقدورك أنت ،وال بمقدور غريك من البرش ،وإنام
((( مريم .96
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هو بيد اهلل سبحانه وحده ،فهو الذي يؤلف بني القلوب ،وهو الذي

يباعد بينها ،وهو الذي يعطي ويمنع ،وخيفض ويرفع ،وهذا كله من

مقتىض ربوبيته سبحانه خللقه.

وأما كيف نحصل عىل حمبة اهلل تعاىل ،وهو أعظم مطلوب للعبد

املؤمن ،فذلك القصد النبيل العظيم له طريق واحد ،هو اتباع نبيه

وطاعته .قال اهلل تعاىل-:

﴿إِ ْن ُكنْتُم حُ ِ
ون اهللَ َفا َّتبِ ُع يِ
يبِ ْبك ُُم اهللُ َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َواهللُ
ت ُّب َ
ون حُ ْ
ْ
ِ
يم﴾(((.
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
ونؤكد هنا ايضا عىل اإلحسان إىل الوالدين واألقربني فإهنم أحق

من حيسن املرء إليهم وأحق من يسعى مللك قلوهبم ،وال بد من الصرب

عىل ما قد يصدر من الوالدين من نظرة إليك عىل أنك مازلت صغرية،
ألنك مهام كربت فأنت يف أعني والديك صغرية ،ثم إن هلام حق القوامة
والرعاية والرتبية واألدب عليك ،ومها مؤمتنان عليك ،مسؤوالن عنك

يف الدنيا واآلخرة ،ومن حقهام أن حيمالك عىل األدب ،ومراعاة أحكام
الدين ،واحرتام أعراف الناس وعاداهتم التي ال ختالف رشع اهلل ،وكل

ذلك يصطدم مع أهواء املراهق ونزعاته ،مما يسبب احلالة التي تصفينها،
((( آل عمران .31

التزامك يف عرص األنفتاح

وتشعرين بكوهنا مشكلة ،نعني:
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حالة التوفيق بني ما تتطلبه منك حالة املراهقة ،ومتابعة رغبات

النفس وأهوائها ،وما يتطلبه منك واجب األدب ،وجيلبه عليك حق

الرعاية والقوامة ألبويك.

وهبذا تعلمني اجلواب عن بقية سؤالك ،فإذا كانت هذه الصاحبة

من أهل اخلري ،فاحريص عىل مودهتا والتقرب إليها ،وإن كانت من أهل
السوء والفساد ،فانأي بنفسك عنها ،واختذي جانبا منها ،وسوف تنأى

هي أيضا عنك.

ِ
﴿البِي َث ُ ِ
ني َو خَْ
خَْ
ون
البِي ُث َ
ات ل ْلخَ بِيث َ
ون لِل َّطيب ِ
ات ُأو َلئِ َ
ون
َوال َّط ِّي ُب َ
ك ُم�َب�رَ َّ ُء َ
ِّ َ
يم﴾(((.
ك َِر ٌ

((( النور .24

ات وال َّطيب ُ ِ
لِ ْلخَ بِي َث ِ
ني
ات لل َّط ِّيبِ َ
َ ِّ َ
ون هَُل ْم َمغ ِْف َر ٌة َو ِرز ٌْق
مِمَّا َي ُقو ُل َ
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لنجعل المراهقة أروع مراحل الحياة
دائ�ما م��ا ي��ق��ول��ون...امل��راه��ق��ة ه��ي عمر ال��ط��ي��ش ...ه��ي عمر

الالمنهجية ...نسمعهم ونصمت مكتفني باالستمتاع باحلياة قدر
اإلمكان.

واملراهقات غالبا ما يتفاعلن مع املجتمع بعدة صور ،فإما أن،

ت��زداد استهتارا وبعدا عن العقل واملنطق يف ترصفاهتا ،حمتجة بأهنا
مراهقة ،وهذه هي املراهقة!!!

فهي ضحية آلراء املجتمع حتتاج إىل العالج أو أن تنطوي عىل

نفسها وتعتزل املجتمع بكل صوره وأشكاله وقد تتحدى كل ما تسمع
وتقف صامدة امام التيار لتثبت روعتها وعقالنيتها.

فلنثبت ان املراهقه هي من أروع فرتات احلياة فهي مرحلة االنتاج

الالمتناهي والنشاط واحليوية وهذه من أروع األمثلة.

سنسلط الضوء عىل هذا النوع األخ�ير باعثني برسالة من بني

اللؤلؤة البيضاء
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السطور اليكن زهرايت الفواحة...
زهراتنا العزيزات مل ال نتفق سويا عىل ان نكون حقا زهرات يف

حقل احلياة نستطيع فعل ذلك ...نعم نستطيع!

َ
َ
تشحذن مهتك َّن لنغري
تتصورن ولكن عدنني ان
واألمر أسهل مما

انفسنا سوية اوال

سنحافظ عىل واجباتنا الدينية فهي اساس تواجدنا هنا ،املحافظة

عىل صالتك يف أوقاهتا ،املحافظة عىل وردك يف القرآن وورد احلفظ،
ِ
ِ
وعليك بالصحبة الصاحلة التي
وعليك بالصدقة،
صالة قيام الليل،
ِ
تعينك عىل ذكر اهلل ،نقوي ونحافظ عىل عالقتنا اخلاصة باهلل سبحانه

وتعاىل وهذا اهم أمر...

ج��ددي إيامنك كل يوم واكثري من الدعاء لربك كي يرىض

عنك ،مجيل نفسك أوال من الداخل بالطباع احلسنة واألخالق احلميدة
والقلوب البيضاء الصافية النقية حددي مشاعرك وأحاسيسك وتعلمي
إستخدامها بالطريقه الصحيحة وأضبطي إنفعاالتك وثانيا من اخلارج

بكل أشكال الزينة املباحة من اللبس املحتشم الذي يريض ربك.

تعالني
سنحدد أهدافنا حلياتنا وسنسعى إىل حتقيقها مهام كانت العقبات
َ

لنجعل املراهقة أروع مراحل احلياة
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َ
لتغرين من أنفسك َن ولرتحل َن بعيدا عن املراهقة
أيتها الزهرات الفواحة

ومشاكلها.

مهسة ِ
لك زهريت-:
تقبيل نفسك كام ان��ت ال تقارين نفسك باألخريات فربام هن

حيسدنك عىل ما عندك وكام تقول املقولة-:

«امحدي ربك عىل الذي عندك ألن الذي عندك حلم كبري لغريك»
وقد متر عىل كل منا أيام كئيبة وحزينة ولكن املؤمنة حق ًا من تكون

قريب ًة من اهلل ابتعدن عن كل مايغضب اهلل تك َّن أسعد الناس.

الرفقة الصاحلة هي طريق النجاة فابحثوا عن رفقة صاحلة تعينكم

عن الطاعات طريق اهلل صعب لكل من خيلو قلبه من اإليامن الصحيح
التلتفت َّن إىل الدنيا وزينتها فهي دار الغرور وكل ابتالء هو اختبار من اهلل
َ
وأكثرن من االستغفار وأطل َن
لك َّن حافظن عىل أذكار الصباح واملساء

َ
وأكثرن من الدعاء وحافظ َن عىل قراءة سورة أو أكثر من
يف السجود
كتاب اهلل كل يوم ،فواهلل الذي الإله إال هو عندما نتدبر القرآن تنزل

السكينة عىل قلوبنا.

واهلل الذي الإله إال هو أن الدعاء الصادق واملستمر هلل هو املنجي

اللؤلؤة البيضاء
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لكم من كل املصائب واعلم َن أنه ليس بيد البرش يشء إنام األمر كله بيد

اهلل.

ِ
َب اهللُ َلنَا ُه َو َم ْولاَ نَا َو َع ىَل اهللِ
قال تعاىلُ ﴿:ق ْل َل ْن ُيصي َبنَا إِلاَّ َما َكت َ
ُون﴾(((.
َف ْل َيت ََوك َِّل ا مُْل ْؤ ِمن َ
هذه نصيحة صادقة منا لكم فمن أرادت أن تسمعها فلها ذلك

وندعو اهلل ان جيمعنا وإياكم يف جنة عرضها السموات واألرض أعدت

للمتقني.

ِ
أصبحت؟ أصبحت فتاة شا ّبة يانعة!
زهرتنا اجلميلة أتدرين ماذا
ِ
ِ
أصبحت زهرة متفتحة
فأنت طفل ُة األمس وفتا ُة اليوم وامرأ ُة املستقبل!
يانعة بعد ما ِ
كنت ُبرع ًا صغري ًا وبدأ عبريك تظهر رائحته ومجالك يزدهر
ِ
وبدأت بلفت األنظار ِ
فعليك يا أحىل الزهرات أن حتافظي عىل
إليك
رونقك حتى ال يبىل رسيعا ِ
ِ
فأنت غالية فحافظي عىل نفسك يا زهرة

حجاب
رقيق مثلك حيتاج اىل رعاية خاصة فام أحاله
اإلسالم فكل ٌ
ٌ
ٍ
حيفظك من األرضار وتريض به ِ
ِ
ٌ
شوك حيميها
زهرة
ربك! فلكل
رشعي
ِ ِ
ِ
عبري خاص هبا فاجعيل
من الرضر فليكن حجابك شوكك!ولكل زهرة ٌ
ِ
حياءك ور ّق ِ
ِ
ِ
خلقك.
تك وحسن
عبريك
((( التوبة .51
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ِ
تعامالتك من بر والدين لصلة
فكوين كنسيم العبري الرقيق يف

للتأس بالصاحلات واختيار
األرح��ام لتوقري الكبري حلسن اجل��وار
يّ
رفقته َّن ويزدهر مجالك بطاعة ربك ،فلقد أصبحت مك ّلفة يا غالية
ِ
ِ
بجاملك اخلارجي فقط ! ولكل زهرة
أفعالك فال تكتفي
وحتاسبني عىل

ِ
ِ
شخصيتك
جاذبيتك
جاذبية خاصة متيزها عن األخريات ،فلتكن
ِ
ِ
ِ
ِ
وتفوقك ،وأمجل الزهرات
شخصيتك
جاذبيتك بقوة
وتفوقك فزيدي
ٍ
ِ
ٍ
وثامر
بعطاء مستمر
لدينك
الزهر ُة املثمرة فارشقي زهر ٌة نافع ٌة مثمر ٌة
يانعة ،فانضمي يا زهرتنا اىل بستان زهرات اإلسالم اجلميلة واجعيل
اإلسالم يفخر ِ
بك كام تفخرين به دوم ًا.
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رسالتنا اىل املربني األفاضل

هنا رسالتنا ستكون موجهة اىل املربني االفاضل-:
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يف هذه املرحلة يرقى فكر الطفلة وتتنوع خرباهتا ،وتتسع مداركها،

وتنمو قدراهتا عىل التأمل والتخيل ،وتتحول إىل طاقة إيامنية مستعدة
لتق ّبل أوامر رهبا وتنفيذها أكثر من أي مرحلة أخرى يف حياهتا املاضية
واملستقبلة ،فتتجه بتفكريها نحو اخلالق ،مدركة جوانب التنزيه

والوحدانية والقدرة لديه ،ومتقبلة هلذه الصفات تقب ً
ال نفسي ًا تشعر معه

بالراحة والرضا ،وتصبح قادرة عىل تصور العظمة اإلهلية ،فإذا ُو ِّجهت
الطفلة الوجهة السليمة نحو اإليامن واخلري ،اندفعت إليهام يف تع ُّلق

وشوق.

لذا فإن دور الوالدين يف هذه الفرتة أن يستغال هذا التطور اإليامين

يف نفسها ،وأن يعمال عىل تقوية عقيدهتا باهلل التي سرتى فيها خري عون

هلا عىل تق ُّبل ما تتعرض له من آالم الواقع ،و رصاعات احلياة ،والتي
سوف متسح عنها الكثري من صنوف احلرمان والوهم واخلوف ،وتعمل

عىل تقوية شخصيتها واستعدادها لتكون عون ًا لغريها ،وذلك من خالل
الرتكيز عىل جوانب العقيدة املؤثرة يف روحها.

104
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ومن أهم تلك اجلوانب-:
تعليمها أن اهلل يراها ويرعاها أينام كانت كام جاء يف القرآن

الكريم-:

﴿وإِ َذا س َأ َل َ ِ ِ
يب َد ْع َو َة الدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان
يب ُأ ِج ُ
ك ع َبادي َعنِّي َفإِنِّي َق ِر ٌ
َ َ
َف ْل َي ْست ِ
ون﴾(((.
َجي ُبوا لِي َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا بِي َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
فإن هذا ُيع ِّلمها مرتبة من أرقى مراتب احلياء ،وهو احلياء من اهلل

عز وجل أن يراها عىل غري ما حيب ويرىض ،دعوهتا إىل التعمق يف إيامهنا
َ
باهلل تعاىل واالطمئنان إىل عظمته وقدرته ،من خالل النظر والتأمل

والتفكر يف خلقه ،فالكون آية اهلل الكربى ،ومعرض قدرته املعجزة
التي تبهر العقول ،ولكن اإللفة والعادة يفسدان روعة التطلع يف آيات
الكون و اإلحساس هبا ،فتتبلد احلواس ملا ترى وتسمع ،لذا فقد حث

القرآن يف كثري آياته عىل هذا ،ومنها-:

ِ
ون اللهََّ ِق َي ًاما َو ُق ُعو ًدا َو َع ىَل ُجن هِ
ون يِف
ُوبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
ين َي ْذك ُُر َ
﴿ا َّلذ َ
ت ه َذا باطِلاً سبحان َ ِ
َخ ْل ِق السمو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
اب
َك َفقنَا َع َذ َ
ُ ْ َ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َ َ َ
َّ اَ َ
الن ِ
َّار﴾(((.

((( البقرة.186
((( آل عمران .191
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دعوهتا لإليامن باحلياة اآلخرة ،والتأكيد عىل أن السعادة احلقة ال

تكون إال يف اجلنة ،وأن اجلنة أعدت للمتقني الذين يسريون يف طريق
«أع��ددت لعبادي
اهلل ورسوله ،يقول اهلل تعاىل يف احلديث القديس:
ُ

الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت و ال خطر عىل قلب برش»
ويقول يف القرآن الكريم﴿:فَلاَ َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي هَُل ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأ ْعينُ ٍ

ون﴾(((.
َاء بِ اَم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
َجز ً

فكثري ما تسأل
تربيتها عىل االستسالم هلل تعاىل وطاعة رسوله،
ٌ

الطفلة عن سبب فعل أشياء معينة ،ألهنا مل تستطع إدراكه ،ومن املفيد

أن نجيبها عىل قدر عقلها.

أما األمور التي تتعلق بالدين ،فيجب أن تعرف أن اإلسالم مشتق

من االستسالم هلل ،وتسليم األمر له مع بذل اجلهد ،وأنه ليس هلا أن
وكثري ما
تقيس الدين برأهيا وعقلها ،ألن العقل له حد ينتهي عنده،
ٌ

ختطىء العقول ،وتعجز عن تفسري مجيع أمور الدين ،فاملسلم احلقيقي
هو الذي ين ّفذ أوامر اهلل «مادام قد ارتضاه رب ًا» دون أن يعرف األسباب

التي خفيت عليه.

إعالمها أن األنثى كالذكر ،كالمها عبدٌ هلل ،خلقهام لعبادته ،وذلك

((( السجدة .17
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بقوله تعاىلَ ﴿ :م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه
ون ﴾((( ،ونبني هلا أن
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ

َّاس ﴾ وكذلك بقوله:
األنثى خما َطبة يف القرآن بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِ
ين َآ َمنُوا﴾ وباخلطاب الذي قد يبدو ظاهره أنه للذكر
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ٍ
ِ ٍ ِ
مثلَ ﴿:و َس ِ
ات َوالأْ َ ْر ُض
الس َم َو ُ
ار ُعوا إِ ىَل َمغْف َرة م ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّة َع ْر ُض َها َّ
ِ ِ
ِ
ني﴾(((.
ُأعدَّ ْت ل ْل ُمتَّق َ
غرس االعتزاز باالنتامء إىل اإلسالم يف نفسها ،فالكثري من أبناء

اإلسالم يتقدم هبم العمر دون أن يعرفوا هدفهم يف احلياة ،لذا ينبغي

أن تعرف منذ طفولتها أن اإلسالم نعمة عظيمة اصطفاها اهلل هبا وأهنا
تنتسب إىل أمة موصولة باهلل ،تسري عىل هنجه ،ومتلك ما ال متلكه سائر

البرشية وهو كتاب اهلل ،وسنة رسول اهلل  واالئمة .

لذا فيجب أن تكون متميزة عن غري املسلامت يف مظهرها وخمربها،

وغاياهتا وآماهلا ،وأن تتأسى بسيدتنا فاطمة الزهراء  وبالقانتات

كمريم  وامرأة فرعون.

وأن تعلم أن هذا الدين أمانة وأن عليها أن حتمل رايته بالتزامها
((( النحل .97
((( آل عمران.133
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الديني واخلُلقي ،و أن يكون هدفها من التعلم أن تريض اهلل عز وجل
بأن تعلم غريها ،أو تنفع أخواهتا املسلامت بأن تتعلم الطب أو التدريس،

وأن تنصح هلل ورسوله أينام كانت.

ولعل من أخطاء األمهات أيض ًا أال ترى األم يف ابنتها سوى

عروس املستقبل ،وتظل حتلم بيوم زفافها ،وتتحدث أمامها عن ذلك،
بل وأحيان ًا حني تطلب البنت شيئ ًا يكون الرد «:عندما تتزوجني»!!!

فيصبح هذا املوضوع هو الشغل الشاغل للبنت ،فتعمد إىل املبالغة

يف إظهار زينتها سعي ًا لتحقيق حلم األم الذي أصبح مع إحلاح األم
حلمها ،ولعل احلل هلذه املشكلة هو االمتثال ألمر الرسول-:
«طلب العلم فريضة عىل كل مسلم و مسلمة».
فالعلم الرشعي والعلم الدنيوي مفروض علينا لكي نكون

مسلمني أقوياء ،ولعل الوقت املناسب له هو الطفولة املبكرة...حني

يكون كالنقش عىل احلجر.

هذا باإلضافة إىل تنمية ما حباها اهلل تعاىل به من مواهب طبيعية،

كالقدرة عىل تعلم اللغات ،أو احلاسب اآليل ،أو اخلطابة ،أو الكتابة

األدبية ،أو ممارسة الرياضة «يف ح��دود ال�شرع» ،أو التمريض ،أو

اللؤلؤة البيضاء
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الزراعة ،أو الرسم«يف حدود الرشع» أيض ًا ،أو التطريز ،أو األشغال
الفنية ،أو اخلياطة واحلياكة ،أو الغزل ،أو فنون السجاد اليدوي ،أو

الطهي أو تصنيع املواد الغذائية ،إىل آخر ما يمكن أن يمتعها ،و يصقل
مواهبها ،ويشغل عقلها ووقتها بام يفيدها يف دينها ودنياهاحتى يأيت
الزوج املنتظر ،أو ال يأيت ،فهو أمر بيد اهلل وحده ،وال ينبغي أن تنشغل
الفتاة العفيفة به أكثر مما ينبغي ،والدليل قول اهلل تعاىل﴿:و ْليس َتع ِف ِ
ف
َ َْ ْ
ا َّل ِذين لاَ جَيِدُ َ ِ
َاحا َحتَّى ُيغْن ِ َي ُه ُم اللهَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾(((.
ون نك ً
َ
كام جيب أن تعرف البنت أن قيمتها احلقيقية يف عقلها وأدهبا

وحيائها ،فهذه األشياء تنمو مع الزمن ،بينام يتناقص اجلامل احليس مع

الزمن ،حتى يزول.

هذا هو كتابنا أيتها الفضليات قد شارف عىل االنتهاء ،بعد ان

قدمنا َل ُك َّن ما وسع حلقاتنا من حماور عن سن التكليف وما يصاحبه

من واجبات ومتغريات كثرية جيدر بلؤلؤتنا البيضاء أن تلتزم بام تم ذكره

لتسعى لكسب رضا اهلل تعاىل يف هذه املرحلة ومع هذا التكليف الرباين

اجلميل...كي تنال الفوز العظيم يف الدنيا واالخرة...
((( النور .33
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