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احلمُد هلل ربِّ العاملني محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه كام حيب ربنا ويرىض ، أتمَّ سبحانه لنا 
الدين وجعل أمتنا أمة اإلسالم خري أمة ؛ فله احلمد تبارك وتعاىل أوالً وآخرا وله الشكر 

ا بعُد : ظاهرًا وباطنا عىل نعمه العظيمة ومنَنه التي ال تعد وال حتىص ، ثم أمَّ

فيا طالبة العلم:طيَّب اهلل حياتك بالعلم واإليامن ، وطيَّب أوقاتِك بالطاعة واإلحسان، 
وطيَّب بدنك بالسرت واالحتشام ؛ هذه وصية أهدهيا لك راجيًا من اهلل  + أن ينفعِك 
هبا والسيام أنك يف موضٍع أنت فيه قدوة يف اخلري واالستقامة والطاعة هلل تبارك وتعاىل . 
مٍة  والوصية حول احلجاب، وبني يدي احلديث عن احلجاب وثامره وآثاره البد من مقدِّ
 + اهلل  نعمة  أن   - الفاضلة  أيتها   - نستشعر  أن   : وهي  أال  بمكان  األمهية  من  هي 
علينا هبذا الدين عظيمة ومنَّته علينا باهلداية إليه كبرية ؛ فهو الدين الذي ارتضاه لعباده 

له هلم وال يقبل جل وعال منهم دينًا سواه ، قال اهلل تعاىل : ژ ڃ  ڃ  چ   چ   وكمَّ
ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    : تعالى  ، وقال  چچژ ]آل عمران:19[ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ   ]آل عمران :85[ ، وقال تعالى : ژ چ  چ  

إنه  نعم  ]المائدة:3[  ژ   ڌڎ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
الدين الذي أصلح اهلل به العقائد واألخالق ، وأصلح به الحياة الدنيا واآلخرة ، وزيَّن 
به ظاهر المرء وباطنه ، وخلَّص به كل من اعتنقه وتمسك به من براثن الباطل ومهاوي 
الرذيلة ومنزلقات االنحراف والضالل ، إنه الدين العظيم الدين المبارك الدين المثمر 
للخيرات والبركات والثمار النافعات التي تعود على المستمسك به يف دنياه وأخراه . 
من  جملٍة  واستحضار  ر  تذكُّ من   - الفاضلة  األخت  أيتها   - المقام  هذا  يف  والبدَّ 
يها بالَقبول  لها على لزوم هدايات الدين وتوجيهاته العظيمة وتلقِّ الضوابط تِعين متأمِّ
اهلل  الضوابط وأعظمها وأرجو  أهم هذه  أنبِّه على  ، ولعلي  والرضا  الصدر  وانشراح 

+ أن ينفعنا جميعا بها :

وأجملها  وأكملها  وأقومها  األحكام  أحسن  أن  اليقين  علم  تعلمي  أن  عليك   : أواًل   
أحكام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى  ژ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
ژ ى  ائ       ، ]التين:8[  ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ژ    ، ]المائدة:50[  ژ  خب  مب 
حكم  أي  َقبول  يف  يتردد  لم  بذلك  المسلم  أيقن  فإذا  ائژ]األعراف:87[ 

يِصله ويرُِد إليه ويبلغه مما حكم اهلل به وأَمَر به جل وعال .

تمام  مرتبطٌة  وكرامتِك  سعادتِك  أن  تدركي  أن  العلم  طالبة  يا  عليِك   : الثاني  األمر 
حظَِّك  وأن   ، وشرعه  أحكامه  والتزام  العالمين  لرب  وبالطاعة  الدين  بهذا  االرتباط 
ونصيبِك من السعادة بحسب حظِك ونصيبِك من الطاعة وااللتزام ، قد قال اهلل تعالى 

: ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ ژ      ]النساء:31[ ، وقال اهلل تعالى : ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ ژ  ]الشمس:9-10[ ، واآليات يف هذا المعنى كثيرة .
قِك اهلل - إلى أن المسلمة لها يف هذه الحياة أعداء ُكُثر   األمر الثالث : عليك التنبه - وفَّ
ها وفالحها وسعادتها وإيقاعها يف حمأة  يْسَعون لإلطاحة بكرامتها وخلخلة سبيل عزِّ

مون يف سبيل ذلك كل ما يستطيعون ، ويأتي يف مقدمة هؤالء      الرذيلة والفساد ، ويقدِّ

  ذلك مما يقال ويقال فهذا كله من التجنِّي العظيم والقول عىل اهلل وعىل كالمه وعىل 
+ بال  وحيه وحكمه بغري علم ، ومن أعظم املحرمات وأكرب اآلثام القول عىل اهلل 

علم ، قال اهلل تعاىل : ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ژ   ]األعراف:33[ 

عن  وحديثًا  اهلل  كتاب  من  آية  تقرئني  عندما   : الفاضلة  الكرمية  املوفقة  األخت  أيتها 
وتقبُّل  وطمأنينة  بتدبر  اآلية  فاسمعي  باملرأة  خيتص  توجيٍه  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص مشتماًل  رسول 
ك  وأمدَّ وأوجدك  خلقك  من  كالم  هو  تسمعينه  الذي  الكالم  ألن  ؛  صدر  وانرشاح 
بني كالمه وكالم  والفرق   ،  + ،كالمه  والنعم   والقوى  واحلواس  والبرص  بالسمع 
خلقه كالفرق بينه وبني خلقه +؛ فإياِك ثم أياك أن يكون يف صدرك وحشًة أو ُنْفرًة 
أو انقباضًا من توجيهات رب العاملني ، وهكذا الشأن يف األحاديث الصحيحة الثابتة 

ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، قد قال اهلل تعاىل 
وئژ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ  
جل  اهلل  ألن  بالقرآن  عمٌل  هبا  العمل  والسالم  الصالة  عليه  أحاديثه   ، ]النساء:65[ 
وعال قال يف القرآن : ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژ]احلرش:7[ 
َوامْلُوَتِشاَمِت  اْلَواِشاَمِت  S قال :  ))َلَعَن اهللَُّ  البخاري عن عبداهلل بن مسعود  روى 
اِت َخْلَق اهللَِّ َفَبَلَغ َذلَِك اْمَرَأًة ِمْن َبنِي َأَسٍد ُيَقاُل  َ َصاِت َوامْلَُتَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن امْلَُغريِّ َوامْلَُتنَمِّ
ُه َبَلَغنِي َعنَْك َأنََّك َلَعنَْت َكْيَت َوَكْيَت َفَقاَل َوَما ِل اَل  ا ُأمُّ َيْعُقوَب َفَجاَءْت َفَقاَلْت إِنَّ هَلَ
ْوَحنْيِ َفاَم  َأْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن ُهَو يِف كَِتاِب اهلل َفَقاَلْت َلَقْد َقَرْأُت َما َبنْيَ اللَّ

َوَجْدُت فِيِه َما َتُقوُل َقاَل َلئِْن ُكنِْت َقَرْأتِيِه َلَقْد َوَجْدتِيِه َأَما َقَرْأِت  ژ  ڻ  ڻ  ڻ  
ُه َقْد َنَى َعنُْه(( . إذًا األحاديث الثابتة  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ژ َقاَلْت َبىَل َقاَل َفإِنَّ
القرآن  يف  أَمَرنا  اهلل  ألن  بالقرآن  عمٌل  هبا  العمل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  عن 
باألخذ عام جاء عن نبينا الكريم عليه الصالة والسالم ، وقد قال اهلل ألمهات املؤمنني : 
ژگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ ژ ]األحزاب:34[. 

نة واملأثور عن النبي الكريم صلوات اهلل وسالمه عليه . واحلكمة : هي السُّ

توجيهاته  وبالتزام  الدين  هبذا  مرتبطٌة  سعادتِك  إنَّ   : الفاضلة  الكرمية  األخت  أيتها 
كان  إن   ، وفالحها  املرأة  عزُّ  هي  التي  السديدة  وإرشاداته  الكريمة  وآدابه  احلكيمة 

البحث عن اجلامل والزينة واملظهر احلسن فاعلمي أن اهلل + يقول: ژ ڇ  ڇ  
ڇ  ڇڍژ ]األعراف:26[ ويقول جل وعال:ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  
ياَمِن(( ، فاإليامن  نَّا بِِزينَِة اإْلِ ُهمَّ َزيِّ ڌ  ڌ  ژ ]احلجرات:7[ ، ويف الدعاء املأثور : ))اللَّ
والتقوى وااللتزام برشع اهلل + وأحكامه وتوجيهاته هو الزينة احلقيقية وهو اجلامل 

احلقيقي وهو السعادة احلقيقية وهو فالح املرء يف دنياه وأخراه .
أيتها الفاضلة : إليِك إشارة إىل بعض التوجيهات املختصة باملرأة مما جاء يف كتاب اهلل 

وسنة نبيه صلوات اهلل وسالمه وبركاته عليه :

مجيع  تسرت  بأن  وذلك  ؛  هلا  وصيانة  للمرأة  سرت  واحلجاب   ، باحلجاب  اإلسالم  جاء   
ڱ   تعاىل:ژ  اهلل  قول  ذلك  يف  واقرئي   ، األجانب  الرجال  عن  زينتها  ومجيع  بدنا 
ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ۋ   ژ  تعاىل:  اهلل  وقال   ، ]األحزاب:59[  ژ   ڭ  ۓ  ڭ   ۓ    ےے   ھ     ھ  

    األعداء الشيطان عدو اهلل وعدو الدين وعدو عباده المؤمنين ، قد قال اهلل تعالى: 
ژ     چ  چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ژڦ  
]فاطر:6[ فالواجب الحذر كل الحذر من هؤالء األعداء الذين غايتهم وأكرب ُمنَْيتهم أن 
ها وفالحها يف الدنيا واآلخرة . تتحلل املرأة املسلمة من أخالقها وآداب دينها وأسباب عزِّ

 األمر الرابع : عليِك أيتها املوفقة أن تْؤِمني إيامنًا جازمًا أن التوفيق والصالح واالستقامة 
وحتقُّق اخلري والربكة والكرامة بيد اهلل جل وعال ، فهو الذي بيده أزمة األمور ومقاليد 
ه اهلل فهو العزيز ، ومن أذله اهلل تبارك وتعاىل فهو املهان،  الساموات واألرض ؛ فمن أعزَّ
وقد قال اهلل تعاىل ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ژ  ]احلج:18[؛ 
دومًا وأبدًا   + ي صلتِك باهلل ، وأن تلجئي إىل اهلل  املقام أن تقوِّ وهلذا عليك يف هذا 
ُهمَّ َأْصلِْح ِل ِدينِي  سائلًة اهلداية والتوفيق والثبات عىل الدين ، ومن عظيم الدعاء )) اللَّ
الَّتِي  الَّتِي فِيَها َمَعاِش ، َوَأْصلِْح ِل آِخَرِت  ُدْنَياَي  َأْمِري ، َوَأْصلِْح ِل  الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة 
َياَة ِزَياَدًة ِل يِف ُكلِّ َخرْيٍ َواْجَعْل امْلَْوَت َراَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍّ (( . فِيَها َمَعاِدي ، َواْجَعْل احْلَ

وأن  اهلل  عند  الكرامة  بنيل  حتظي  بأن  املوفقة  أيتها  اهتاممِك  يكون  أن  اخلامس:  األمر   
تفوزي بالسعادة برضا اهلل +؛ فتلك هي الكرامة احلقيقية ، وقد قال اهلل تعاىل : ژڇ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ   ]احلجرات:13[ ، ويف الصحيح عن أيب هريرة S قال: 
)) ِقيَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َأْكَرُم النَّاِس ؟ َقاَل َأْكَرُمُهْم َأْتَقاُهْم (( ، فمن ابتغى الكرامة من غري 

هذا السبيل فإنام يركض يف رساب ويسعى يف سبيل خيبٍة وخرساٍن وتباب .

قة أن أحكام الرشع املتعلقة باملرأة شأنا كشأن  األمر السادس: عليك أن تعلمي أيتها املوفَّ
أحكام الدين كلها ؛ حمكمٌة غاية اإلحكام ، متقنٌة غاية اإلتقان ال نقص فيها وال َخَلل، 
وال ظلم فيها وال زلل ، كيف ال! وهي أحكام خري احلاكمني ، وتنزيل رب العاملني ، 
احلكيم يف تدبريه ، البصري بعباده ، العليم بام فيه سعادهتم وفالحهم وصالحهم يف الدنيا 
واآلخرة ؛ وهلذا فإن من أعظم العدوان وأشد اإلثم واهلوان أن يقال يف شء من أحكام 
اهلل املتعلقة باملرأة أو غريها إن فيها ظلاًم أو هضاًم أو إجحافًا أو زلاًل ، ومن قال ذلك أو 
ره + حق توقريه ، فلنتِق اهلل ولنعظِّم أحكام اهلل  شيئًا منه فام قَدَر ربه حق قدره وال وقَّ

+ ژ ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ژ     ]احلج:32[  .
أن  دائام  فعاًل  نحتاج  التي  املتينة  واألسس  العظيمة  والضوابط  املهمة  التأصيالت  بعض  هذه 
كلها بانرشاح صدٍر وطمأنينة  نتذكرها لتلني قلوبنا وترتاض نفوسنا ولنقَبل أحكام اهلل + 
نفٍس وإقباٍل عىل أحكامه جل يف عاله التي هي سبب السعادة وسبيل الفالح يف الدنيا واآلخرة .

ثم أيتها املوفقة : دين اإلسالم عندما جاء بتلك األحكام املختصة يف املرأة يف احلجاب 
اإلشارة  سيأت  مما  ذلكم  غري  إىل  االختالط  من  واحلذر  البيوت  يف  والقرار  واحلشمة 
إليه جاء هبا صيانًة للمرأة ، وحفظًا هلا ، ووقايًة لرشفها ومكانتها ومحايًة هلا من الرش 
والفساد، ولُتْكسى بتلك الضوابط ُحَلل الطُّهر والعفاف ، فاملرأة يف ميزان اإلسالم درٌة 
ثمينة وجوهرٌة كريمة ُتصان من كلِّ أذى وحُتمى من كل رذيلة ؛ فام أعظم أحكام ديننا 
وما أجلَّ شأنا وما أعظم بركتها وما أحسن عوائدها ملن وفقه اهلل + لاللتزام هبا ، 
ق عن املصالح أو  وأما من ختىل عن ضوابط الدين وتوجيهاته احلكيمة زعاًم منه أنا ُتَعوِّ
أنه يرتتب عليها - والعياذ باهلل - مفاسد أو أرضار أو أنا جناية عىل املرأة أو أو إىل غري 
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ   
           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئژ    ]األحزاب:53[ 
 من الضوابط : أن ال خترج املرأة من بيتها إال حلاجة تضطرها إىل اخلروج ، قد قال اهلل 
تعاىل : ژ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ژ]األحزاب:33[ ويف 
قراءة  ژَوِقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ ژ األوىل من الَقرار والثانية من الوقار ؛ فيؤخذ من القراءتني: 
فيه  هذا  فإن  والجة  اجة  خرَّ املرأة  كانت  إذا  ما  بخالف   ، بيتها  يف  قرارها  يف  املرأة  وقار  أن 
جه الرتمذي يف جامعه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خطورته عىل وقارها ، قد جاء يف احلديث الذي خرَّ
ْيَطاُن (( أي جعلها غرضًا له يثري من  الشَّ َفَها  اْسَترْشَ َفإَِذا َخَرَجْت  َعْوَرٌة  قال : ))امْلَْرَأُة 

خالهلا الباطل والفتنة وينرش الرش والفساد .
ثت مع أحٍد   كذلكم من التوجيهات يف هذا الباب : أن ال ختضع املرأة بالقول إن حتدَّ

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ژ   تعاىل:  اهلل  قال  قد   ، حلاجة 
ڄ  ڄ  ژ ]األحزاب:32[ .

 كذلك من الضوابط : أن ال جتلس يف خلوٍة مع رجل أجنبٍي عنها ، ويف الصحيحني 
ُلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إاِلَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم (( ،  عن ابن عباس ڤعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ))اَل خَيْ

فركوب املرأة مع السائق األجنبي وحدها وتنقالهتا معه هذا مما يتناوله هذا احلديث .
كذلكم من الضوابط : أن تحذر من االختالط بالرجال ، وإذا كان النبي عليه الصالة 
آِخُرَها  النَِّساِء  ُصُفوِف  ))َخْيُر   : قال  –المساجد-  وأحبِّها  البقاع  أشرف  يف  والسالم 
وأخطاره  العظيمة  أضراره  ولالختالط   !! المساجد  بغير  فكيف  ُلَها((  َأوَّ َها  َوَشرُّ

العديدة التي بيَّنها أهل العلم . 
 كذلكم من الضوابط: أن ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم ، ويف صحيح مسلم عن 
أبي هريرة Sعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : )) اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأٍة َأْن ُتَسافَِر إاِلَّ َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم 

ِمنَْها(( . 
، ففي صحيح  الطِّيب على مالبسها عند خروجها  كذلكم : أن ال تضع شيئًا من 
مسلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ))إَِذا َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد َفاَل َتَمسَّ طِيًبا (( ، وروى 
ْت َعَلى اْلَقْوِم لَِيِجُدوا  اإلمام أحمد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ))َأيَُّما اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت ُثمَّ َمرَّ

ِريَحَها َفِهَي َزانَِيٌة(( .
 كذلكم أيتها املوفقة من الضوابط : أن ال تحاول عند خروجها لفت أنظار الرجال 
 : تعالى  اهلل  قول  ذلك  على  الشواهد  ومن   ، طريقة  وبأي  وسيلة  بأّي  إليها  األجانب 

ژۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ژ  ]النور:31[ .
اهلل  قال   ، األجانب  الرجال  إىل  النظر  عن  برصها  تغض  أن   : أيضا  الضوابط  ومن   

تعاىل:ژک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ]النور:31[ .
 : اهلل  قال  وقد   ، وعبادته  رهبا  طاعة  عىل  حتافظ  أن  عليها   : املوفقة  أيتها  كذلكم   
ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ژ 
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أيتها األخت الكرمية : مجيع هذه الضوابط وغريها مما جاء يف الكتاب والسنة املختصة 
باملرأة ُتَعدُّ يف احلقيقة ِصامم أماٍن هلا وحارسًا لرشفها وفضيلتها وكرامتها ؛ وهلذا عليِك 

    أن تعلمي أن نعمة اهلل عىل املرأة املسلمة عظيمة ومنَّته عليها كبريٌة جسيمة ، حيث هيَّأ 
هلا يف هذا الدين احلنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته السديدة أسباب سعادهتا وصيانة 
زكية  لتبقى   ، عنها  والرشور  املفاسد  ودرء  كرامتها  وتثبيت  عفتها  وحراسة  فضيلتها 
النفس ، طاهرة اخُللق ، منيعة اجلانب ، مصونًة عن موارد التهتك واالبتذال ، حمميًة عن 

أسباب الزيغ واالنحراف واالنحالل . 

صيانة  أحسن  وصانا  إكرام  أعظم  املسلمة  املرأة  اإلسالم  أكرم  لقد  املوفقة:  أيتها 
ل هلا بحياة كريمة شعارها السرت والعفة ، ودثارها الطهر والزكاء ، ورايتها إشاعة  وتكفَّ
املرأة  وستبقى   ، الفضيلة  ومحاية  الرشف  صيانة  وغايتها   ، األخالق  وتثبيت  األدب 
املسلمة عزيزة اجلانب رفيعة املنال صيِّنة األخالق مادامت متمسكة بدينها حمافظة عىل 
أوامر رهبا مطيعًة لنبيها ملسو هيلع هللا ىلص ْمْسلَِمًة وجهها هلل مذعنًة لشرعه وُحكمه بكل راحٍة وثقٍة 
واطمئنان فتنال بذلك السعادة والراحة يف الدنيا واآلخرة وتنال الثواب العظيم واألجر 

اجلزيل يوم لقاء اهلل تبارك وتعاىل .
حديث  من  صحيحه  يف  حبان  ابن  رواه  الذي  العظيم  احلديث  هذا  اهلل  رعاِك  وتأميل 
 ، َشْهَرَها  َوَصاَمْت   ، َخَْسَها  امْلَْرَأُة  َصلَِّت  ))إَِذا   : قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن   S هريرة  أيب 
وروى   ، َشاَءْت((  نَِّة  اجْلَ َأْبَواِب  َأيِّ  ِمْن  َدَخَلْت  ؛  َبْعَلَها  َوَأَطاَعْت   ، َفْرَجَها  نَْت  َوَحصَّ
َصلَّْت  ))إَِذا   : قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن   S بن عوف  الرمحن  اإلمام أمحد من حديث عبد 
نََّة  اجْلَ اْدُخيِل  ا  هَلَ ِقيَل  َزْوَجَها  َوَأَطاَعْت  َفْرَجَها  َوَحِفَظْت  َشْهَرَها  َوَصاَمْت  َخَْسَها  امْلَْرَأُة 
التوجيهات  هذه  بلزوم  وأكرمها  اهلل  قها  وفَّ ملن  هنيئا   .  )) ِشْئِت  نَِّة  اجْلَ َأْبَواِب  َأيِّ  ِمْن 
إذا عاشت حياهتا ممتثلًة  العظيم  الفضل  الكريم وهذا  املوعود  العظيمة ، هنيئًا هلا هذا 
هذه التوجيهات الكريمة غري ملتفتٍة إىل اهلَمل من الناس من دعاة الفاحشة والفتنة ، 

قد قال اهلل تعاىل:ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ   ژ ]النساء:27[.

الزمان تتعرض هلجامٍت شسة ومؤامراٍت  املرأة املسلمة يف هذا  وعليِك أن تعلمي أن 
ووأد  كرامتها  ودكَّ  شفها  وهتك  تها  بعفَّ اإلطاحة  تستهدف  آثمة  وخمططاٍت  حاقدة 
من  وذلك  ؛  الفاسقات  الفاجرات  بركب  وإحلاقها  وإيامنا  دينها  وخلخلة  فضيلتها 
األلبسة  من  بأنواٍع  وَشْغلها   ، هابطة  خليعٍة  وجمالٍت   ، مدمرة  فضائيٍة  قنواٍت  خالل 
الكاسية العارية ، وهتييج قلبها إىل حبِّ التشبه بغري املسلامت ممن يمشني عىل األرض 
ها من وراء ذلك إىل منابذة الرشيعة  دون إيامٍن يردع أو ُخلٍق يزع أو أدٍب يمنع ، وجرِّ

نهم اهلل مما يريدون -. وجرِّ أذيال الرذيلة والُبعد عن منابع العفة والفضيلة - ال مكَّ

يثبتك عىل احلق  ، وأن  يعينك عىل طاعته  ، وأن  يوفقك هلداه  أن  الكريم  اهلل  أسأل 
واهلدى، وأن يعيَذِك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن حيفظ عليك دينك وأْمنك 
وإيامنك، وأن يوفقك لكل خري ، وأن هيديك إليه رصاطًا مستقيام ، وأن ال يكلك إىل 
نفسك طرفة عني ؛ إنه تبارك وتعاىل سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . واهلل تعاىل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك وأنعم عىل عبده ورسوله نبينا حممد 

وآله وصحبه .والسالم عليكم ورمحة  اهلل وبركاته .
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