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بسمىاللهىالرحمنىالرحوم ى

نساء رباهن القرآن
الحمد هلل على إحسانه والشكر لهه علهى فوقٌ هه و امفنانهه ..والصهة والسهةع علهى سهٌد
األولٌن واآلخرٌن ..وعلى من سار على نهجه إلى ٌوع الدٌن  ..أما بعد :
أخوافً الكرٌمات ..
إن من ٌفؤمل واقعنا ٌ..جد أن المرأ قً بةدنا  ..فواجه فحهدٌات صهعب ..ومنعطفهات
خطٌر ..فحفاج من المرأ ..أن فحفهاط لنفسهها  ،وأن فسهعى لفنمٌه إٌمانهها  ،قالبةٌها قهد
كثرت ..ودعا الشهر قهد أجلبهوا بخهٌلهع ورجلههع  ..والفهفن قهً اهاا الهقمن قهد عمهت ..
قفن ه ال نههوات الفضههاةٌ ومهها قٌههها مههن البههرام .الهابط ه ..واألقههةع السههاقط ..وقفن ه
المجةت والصحف وما قٌها من االنحراقات الفكرٌ ..وقفن اللباس والموضهات ..ومها
قٌها من الفعري الفاضح قً الفجمعات النساةٌ ..وقفن الفشهبه بالنسهاا األجنبٌهات ..مهن
قنانههات وممههثةت ومتنٌههات ومٌههران مههن السههاقطات ..سههواا كههن عربٌههات أو مربٌههات
..وقفنههه الصهههدٌ ات قهههً المهههدارس والجامعهههات ..وقفنههه الجهههواالت والهوافهههف وعهههالع
اإلنفرنت وبرام .الشا ..كلها قفن فدعو اإلنسهان إلهى السه وط قهً الهاوٌه ..ومهن أجهل
اههاا أحببههت أن أاكههر لتخههوات الفاضههةت الةفههً ثبههفن علههى طرٌههر الخٌههر واإلٌمههان
..وسههلكن دروا الجههود واإلحسههان ..أن لهههن أخههوات قاضههةت ..ومإمنههات صههالحات
سرن على نفس الدرا قوجدن بإان هللا فعالى خٌرا كثٌرا ..ون ول لتخوات المسرقات
علههى أنفسهههن ..اهها اههً المواقههف الراة ه ..وال صه الفاة ..لنسههاا سههاب ات ..وقفٌههات
مإمنات ..ابفعدن عن طرر التواٌ ..وكبحن نفوسههن عهن مسهالل الشهٌطان قعوضههن
الرحمن حةو قً قلوبهن ..وراح قً نفوسهن ..وسعاد قً أقةدفهن ..وقهد حهان اآلن
أن نشرع قً المسٌر قهً صهفحات نسهاا ربهاان ال هر ن ..ننههل مهن سهٌران ..ون طهف
من ثماران ..
المبادر إلى الخٌرات
ل د را ال ر ن الكرٌع النساا على الفسابر قً الخٌرات ..والمبادر إلى قعهل الطاعهات
..قها او سبحانه ٌصف المإمنات والمإمنات ..ب وله  { :وٌسهارعون قهً الخٌهرات ..
..واها الخٌهرات ..لههها أصهناف كثٌههر ..وأشهكال عدٌههد ..قههن ٌفهههاقفن علهى الخٌههرات
المفعدٌ ..دون االقفصار على الصة والصٌاع ..قها أسماا بنت قٌد األنصارٌ أحد
نساا بنً عبد األشهل  ..روي عنها أنها أفت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ق الت  :إنهً رسهول مهن وراةهً
من جماع نساا المسلمٌن كلهن ٌ لن ب ولً وعلى مثل رأٌهً ..إن هللا فعهالى بعثهل إلهى
الرجال والنساا ..قآمنا بل ..وافبعنال ..ونحهن معشهر النسهاا ..م صهورات مخهدرات..
قواعههد بٌههوت ..ومواضههت شهههوات الرجههال ..وحههامةت أوالداههع ..وإن الرجههال قضههلوا
بالجمعهههات ..وشههههود الجنهههاةق والجههههاد ..وإاا خرجهههوا للجههههاد ..حف نههها لههههع أمهههوالهع
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..وربٌنا أوالداع ..أقنشهاركهع قهً األجهر ٌها رسهول هللا ت قالففهت رسهول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بوجههه
إلً أصحابه ق ال  :ال سمعفع م ال امهرأ أحسهن سهإاال عهن دٌنهها مهن اها ت ق هالوا :
بلى وهللا ٌا رسول هللا ..ق ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :انصرقً ٌها أسهماا ..وأعلمهً مهن وراةهل
مههن النسههاا ..أن حسههن فبعههل إحههداكن لقوجههها ..وطلبههها لمرضههافه ..وافباعههها لمواق فههه
ٌ..عدل كل ما اكرت للرجال ..قانصرقت أسماا ..واً فهلل وفكبهر اسفبشهارا بمها قهال
لها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ..
هللا أكبر ..اكاا كان اع نساا الصحاب رضوان هللا علهٌهن ..كهن ٌحملهن اهع اهاا الهدٌن
ٌ..فمنٌن شهود الجمعات ..وحضور الجناةق ..والمشارك قً ساحات الجههاد قهً سهبٌل
هللا فعالى ..ال من أجل المفاخر ..ولكن طلبا ً لرقعه الهدرجات ..ونٌهل المكرمهات ..مهن
را األرض والسموات ..
حدا بل حادي الشور قاطو المراحة
قحٌهة إن كنـــت اا ام قـ د
ودعه قإن العقع ٌـكــفٌل حامة
وال فـنف ر بـالسٌر رقـ قاعد
ما كانهت الهمهوع فنصها علهى الموضهات وال صهات ..وال الففهاخر بالمسهاكن والمنهاقل
و خر الموضات ..بل كن رضً هللا عنهن ٌتبطن الرجهال علهى الفضهل الهاي أعطهااع
هللا فعالى إٌا ..
وفؤفى علً قدر الكرع المكارع
علً قدر أال العقع فؤفً العقاةع
وفصتر قً عٌن الع ٌع الع اةع
وفع ع قً عٌن الصتٌر صتاراا
وجههاات مجموع ه مههن النسههاا إلههى رسههول هللا  فشههكو ..قٌهها فههر مهها الههاي فشههكو
النساا الةفً قدمن إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ..ال ٌشكٌن أقواجهن ت!! ال ٌشكٌن علهى عهدع
الرحةت والطلعهات ..مهااا فشهكو النسهاا ٌها فهر ت ف هول ٌ :ها رسهول هللا ملبنها علٌهل
الرجههال ت نعههع ملهها علٌههل الرجههال ٌهها رسههول هللا ..قههداةما فجالسهههع ..وداةم ها ً فعلمهههع
..وداةم ها ً فههاكراع ..ونحههن مهها نصههٌبنا منههل ت!! مهها ح نهها مههن الفههاكٌر والفههدرٌس !! مهها
نصٌبنا من الفعلٌع ت!!
وٌجٌا النبً  وٌخص لهن ٌوما ٌل اان قٌه قٌحدثهن بؤمر ااا الدٌن ..
وإذإ كانت إلنفوس كبــا إرً

تعبت في مرإدهــا إألجسام

واكاا أنت ٌا رعال هللا ..اجفهدي قهً الفهقود مهن العلهوع الشهرعٌ ..واآلداا المرعٌه
..قما أجمل أن فكون المرأ قً بٌفها قد وضهعت جههاق الفسهجٌل ..فسهمت درسها ً علمٌها ً
..أو محاضههر فربوٌ ه ..أو فسههمت نههورا ً علههى الههدرا ..وقههد رفبههت وقفههها لههةة ففوفههها
البههرام .المفٌههد ..وقههد الفح ههت بههدار لفحفههٌ ال ههر ن الكههرٌع ..فنهههل مههن معههٌن ال ههر ن
..وفههفعلع مهها ٌل ههى علٌههها مههن دروس علمٌ ه ..قؤخههات مههن كفههاا ربههها ..وسههن نبٌههها
..نصٌبا ع ٌما ..وااا ننا قٌل أٌفها المسلم ..
الوقوف عند حدود هللا فعالى
وربى ال ر ن الكرٌع المرأ المسلم ..على الوقوف عند حدود هللا فعالى ..قما أن فسهمت
المرأ المسلم أن ااا الشًا أمهر بهه هللا فعهالى أو وجهه بهه رسهول هللا صهلى هللا علٌهه
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وسلع ..إال وفبادر باالسفجاب والفنفٌا ..وما إن ٌطرر سمعها أن ااا قعل نهى عنه هللا
ورسهوله  إال وفسههارع إلههى فركهه واالبفعههاد عنههه ..اسهفمعً إلههى عمه المصههطفى 
صفٌ رضً هللا عنه  ..فخرج قفشهد أحدا ً  ،ثع ٌؤفٌهها الخبهر ..أن أخااها حمهق رضهً
هللا عنه قد قًفل و ُمثل به  ..قهل لطمت خداا !ت
وال نفشت شعراا ت!
وال رقعت صوفها ت!
كههة ل ل ههد كانههت امههرأ قههور اههاا كلههه ..أفههت رضههً هللا عنهمهها بثههوبٌن قؤخههافهما  ..ثههع
انطل ههههت لفههههواري اال الجسههههد الممههههقر ..قلمهههها ر اهههها رسههههول هللا  م بلهههه ..قههههال
ألصههحابه..دونكههع المههرأ ..حفههى ال فشههرف علههى من ههر كرٌههه  ،من ههر ٌههاٌا قلههوا
الرجال قضة عن عواطف النساا  ..من ر فشفً المشركٌن من المسلمٌن واهع أمهوات
 ،حٌث ب ُ رت البطون  ،و ُجدعت األنوف  ،وق ُطعت اآلاان  ،وٌنطلر القبٌهر بهن العهواع
لٌرداا ق ال ٌ :ا أما ..إلٌل إلٌل .قففل ا وف ول له  :فنح ال أع لهل ..ل هد علمهت أن أخهً
قد قُفل و ُمثل به ..قعندما رأ القبٌر عقع أمه علهى الهاااا لمشهااد مها جهر لحمهق
رضً هللا عنه أسفخدع سةح اإلشار ..وقال ٌ :ها أمها إن رسهول هللا ٌ هؤمرل أن
فرجعً !!
قف ههف مكانههها حفههى كؤنمهها مرسههت قههً األرض ..واههً قههً قمه األحههقان ..قهؤي اٌمنه
ألمر رسول هللا  على اا المرأ المفجوعه ..وأي سهلطان لتمهر النبهوي علهى نفهس
فلههل المههرأ المكروبه ..ح هها ل ههد كههان أمههر رسههول هللا  مع مهها  ،و حكمههه ناقههاا قههٌهن
 ٌ..ول هللا فعالى { إنمها كهان قهول المهإمنٌن إاا دعهوا إلهى هللا ورسهوله لهٌحكع بٌهنهع أن
ٌ ولوا سمعنا وأطعنا وأولةل اهع المفلحهون  .ومهن ٌطهت هللا ورسهوله وٌخهو هللا وٌف هه
قؤولةل اع الفاةقون
قٌهها هلل  ..أٌههن نسههاإنا عههن سههٌر اههإالا المإمنههات ...أي مبههادر سههرٌع لفنفٌهها أمههر هللا
فعالى على ما قٌها من األحقان واآللع ..ما قالت ..إلٌل عنً ..أنا قً مصهٌب ..أنها قهً
محن وكرب ..أنا قً بلٌ ..بل وقفت مكانها كالجبال الراسٌ ..قٌا هلل ..كهع مهن الففٌهات
الٌههوع..الةفً ٌفهههاون قهههً أداا الصههلوات ..وإاا صهههلٌنها ن رنههها كن هههر التههراا ..بهههة
خشوع وال خضوع ..إنما اً حركات وفمفمات ..ال روح قٌها وال حٌا ..
ولم َأر في عيوب إلناس عيباً

كنقص إلقادرين عمى إلتمام

وفههاكرنا اهها الحادثه ..بحادثه فلههل الففهها الراةعه المإمنه ..فلههل الففهها الفههً اسههفجابت
ألمر رسول هللا .. ولع ففردد ..ل د اكر أاهل السهٌر ..أن أصهحاا رسهول هللا ..إاا
كان ألحهداع أٌهع ..لهع ٌقوجهها ..حفهى ٌعلهع ..اهل الرسهول لهه قٌهها حاجه أع ال ت..ق هال
رسههول هللا  اات ٌههوع لرجههل مههن األنصههار ٌ :هها قههةن قوجنههً ابنفههل ..قههال :نعههع
ونعمههٌن  ..ق ههال  :إنههً لسههت أرٌههداا لنفسههً ..قههال  :قلمههن ت قههال  :لجلٌبٌهها ..قههال ٌهها
رسههول هللا  :حفههى اسههفؤمر أمههها ..قؤفااهها ق ههال  :إن رسههول هللا ٌ رٌههد ابنفههل ..قالههت:
نعع ونعمٌن ..قوج رسول هللا .. قال  :إنه لٌس ٌرٌداا لنفسه ..قالت  :قلمهن ت قهال :
ٌرٌههداا لجلٌبٌهها ..قالههت حل ههى ..ألجلٌبٌهها  ..ال لعمههر هللا ال أقوج جلٌبٌبهها ..قلمهها قههاع
أبواا لٌؤفً رسول هللا  .. قالت الففا مهن خهدراا  :مهن خطبنهً إلٌكمها ..قهاال رسهول
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هللا ..قالههت :أفههردون علههى رسههول هللا  أمههر ..ادقعههونً إلههى رسههول هللا قإنههه لههن
ٌضههٌعنً  ..قههااا أبواهها إلههى النبههً  ق ههال  :شههؤنل بههها ققوجههها جلٌبٌبهها ..قههدعاا لههها
النبً  وقال  ( :اللهع صا علٌهما الخٌر صبا ..وال فجعل عٌشهما كدا كهدا ) ..قلهع
ٌمض على قواجهه أٌهاع  ..حفهى خهرج النبهً ملسو هيلع هللا ىلص قهً مهقو  ..وخهرج معهه جلٌبٌها ..
قلما انفهى ال فال  ..وجد م فوالً عند سبع من المشركٌن ..قرضً هللا عنل أٌفهها الففها
الراةع ..أي الفقاع بؤمر رسهول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كههاا ..أي طاعه ألمهر نبهً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كهها ..نعهع
ل د فقوجت من رجل ..لٌس من اوي النسها ..وال مهن أاهل الجمهال ..بهل كهان رضهً
هللا عنه كما ٌ ول الروا  :دمٌع الخل ..ومت الل واق هت ..ث ه بهؤن أمهر رسهول هللا 
كلههه خٌههر ..ولههن فضههٌت ..وصههدقت وهللا ..لههع فضههت ..قعوضههها هللا فعههالى مههاال وقٌههرا
..وخٌرا ً كثٌرا ..وفسابر إلٌها الخطاا  ٌ..ول هللا هلالج لج  وما كان لمهإمن وال مإمنه إاا
قضى هللا ورسوله أمرا أن ٌكون لهع الخٌهر مهن أمهراع ومهن ٌعه هللا ورسهوله ق هد
ضل ضةال مبٌنا . 
قههؤٌن فلههل الففٌههات الةفههً خههالفن شههرع هللا فعههالى ..ولبسههن األلبسه الفاضههح ..وركههبن
موج الموضات التربٌ ..أٌن ان عن مثل موقف فلهل الففها المإمنه !! الفهً اسهفجاب
لشرع هللا فعهالى ..قعوضهها هللا خٌهرا كثٌهرا ..ومها أعهد هللا لهها قهً الجنهان خٌهر وأب هى
ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون .
نعع ...أخوافً الفاضةت ..نساا رباان ال ر ن ..ف ول عاةش رضً هللا عنها كمها عنهد
أبههً داود  :وهللا مهها رأٌههت أقضههل مههن نسههاا األنصههار  ..أشههد فصههدٌ ا ً بكفههاا هللا  ..وال
إٌمانا ً بالفنقٌل  ..ل د أنقل قً سور النهور قولهه فعهالى قهً األمهر بحجهاا المإمنهات {
وال ٌبدٌن قٌنفهن إال ما هر منها ولٌضربن بخمران على جٌوبهن وال ٌبهدٌن قٌنهفهن
قسمعها الرجهال مهن رسهول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ..ثهع ان لبهوا إلهٌهن ٌ ..فلهون علهٌهن مها أنهقل هللا
إلٌهع قٌها ٌ ..فلو الرجل على امرأفه  ..وابنفه  ..وأخفه  ..وعلى كهل اات قرابفهه ..قمها
منهن امرأ إال قامت إلى مرطها  -واو كساا مهن قمهاو فلبسهه النسهاا  .. -قهاعفجرت
به  - ..لففه على رأسها  .. -وقامت بعضهن إلهى أقراهن قشه نها واخفمهرن بهها  ..أي
الف ٌر الفً لع فجد قماشا ً فسهفر بهه وجههها  ..أخهات إقاراها واهو مها ٌلهبس مهن الهبطن
إلى ال دمٌن ثع ش ت منه قطعه مطهت بهها وجههها  ..فصهدٌ ا ً وإٌمانها ً بمها أنهقل هللا قهً
كفابههه ..ف ههول عاةش ه  :قؤصههبحن وراا رسههول هللا  معفجههرات كههؤن علههى رإوسهههن
التربان ..
هللا أكبر ..أٌن نساإنا عن سٌر اإالا المإمنات ...أٌن المبادر السهرٌع لفنفٌها أمهر هللا
فعههالى ..مهها صههبرن حفههى ٌعههدن إلههى منههاقلهن قٌعههددن لهههن أمطٌ ه ..بههل شه ن مههرطن
قاعفجرن بها ..قارنً سرع اسهفجاب المإمنهات السهاب ات ..بحهال بعهض نسهاانا الٌهوع
..مهها مههد االسههفجاب ألمههر هللا فعههالى ..كهع مههن الففٌههات ..الةفههً وضههعن العبههاا علههى
األكفاف ..وكع من الففٌات الةفً ٌفخاطبن مت الرجال األجانا بفتهن .وفكسهر ومٌوعه
..وهللا فعههالى ٌ ههول ( قههة فخض هعن بههال ول قٌطمههت الههاي قههً قلبههه مههرض وقلههن قههوال
معروقهها ) ..وكههع مههن الففٌههات ..مههن فههنم حاجبٌههها ..ورسههول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ههول ( لعههن هللا
الناصم والمفنمص ) وكع من الففٌات من فلبس اللبهاس العهاري أو الشهفاف أو الضهٌر
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الاي ٌصف حجع أعضاااا ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ول ( :صنفان مهن أاهل النهار لهع أرامها ،
قوع معهع سٌاط كؤاناا الب ر ٌضربون بهها النهاس ،ونسهاا كاسهٌات عارٌهات  ،مهاةةت
ممٌةت  ،رإوسهن كؤسنم البخهت الماةله  ،ال ٌهدخلن الجنه و ال ٌجهدن رٌحهها  ،وإن
رٌحها ٌوجد قً مسٌر كاا وكهاا ) ..وكهع مهن الففٌهات مهن فسهاقر مهن مٌهر محهرع مهن
أجل جمت الدٌنار والدراع ..وما حال أولةل الففٌات الةفً رضٌن أن ٌخفلطن بالرجهال
األجانا قً المسفشفٌات وقً بعض المإسسات والشركات وإدارات البنول !!
لمااا ..ال نسفجٌا ألوامر هللا فعالى ت!!..لمااا ال نسفسلع لشرع هللا فعالى ت!!
أال فرٌدٌن الجن  ٌ..ول هللا فعالى  {:فلل حدود هللا ومن ٌطت هللا ورسوله ٌدخلهه جنهات
فجري من فحفها األنهار خالدٌن قٌها والل الفوق الع ٌع
قٌا هلل ..ما حالل ٌا أم هللا ..إاا دخلت الجن ..عندما فف لبهٌن قهً أنهاراها  ..وفشهربٌن
من لبنها وعسلها ..بل وفن رٌن إلى وجه هللا فعالى ..قما أطٌا عٌشل  ..وربُل ٌسؤلل
قً الجن :
ٌا قةن  ..ال رضٌت ت! ..ال رضٌت بما أنت قٌه من النعٌع ..ت!!
قف ولٌن  :وما لً ال أرضى وقد أعطٌفنً ما أرجو ..وأمنفنً مما أخاف ..
قٌ ول  :أعطٌهل أع هع مهن الهل  ..ثهع ٌكشهف الحجهاا عهن وجههه قفن هرٌن إلٌهه ..قهة
فنصههرقٌن إلههى شههًا مههن النعههٌع مهها دمههت فن ههرٌن إلٌههه  {..كههة إن كفههاا األبههرار لفههً
علٌٌن * وما أدرال ما علٌون * كفاا مرقوع * ٌشهد الم ربون * إن األبرار لفً نعهٌع
* علههى األراةههل ٌن ههرون * فعههرف قههً وجههواهع نضههر النعههٌع * ٌس ه ون مههن رحٌههر
مخفههوع * خفامههه مسههل وقههً الههل قلٌفنههاقس المفناقسههون * ومقاجههه مههن فسههنٌع * عٌنهها
ٌشرا بها الم ربون ..
ولكن لن ٌصل أحد إلى الجن إال بمداقع شهوافه  ..قل د حفت الجن بالمكار  ..وحفت
النار بالشهوات  ..شهوات اللباس واألسوار ..شهوات الطعهاع والشهراا ..كلهها طرٌهر
إلههى النههار  ..قههال ملسو هيلع هللا ىلص كمهها قههً الصههحٌحٌن  ( :حفههت الجنهه بالمكههار  ..وحفههت النههار
بالشهوات ) ..قافعبً نفسل الٌوع وفصبري  ..لفرفاحً مدا ً ..قإنه ٌ ال ألال الجن ٌوع
ال ٌام  { :سةع علٌكع بما صبرفع قنعع ع بى الدار ..
دور المرأ الصالح قً الحٌا
أٌها األخوات  :لست بحاج أن أاكر لكن نمااج أخر ..لكننً أسهفطٌت أن أقهول  :كهل
بطول صهنعها الرجهال قهً فهارٌس اإلسهةع كهان لفلهل النسهاا المإمنهات  ..دور مشهرف
قٌها ..من الاي مرس البطوله قهً قلهوا أولةهل الرجهال ..مهن الهاي قرع اإلٌمهان قهً
نفوس أولةل األبطال..إن الرجال الاٌن كانوا ٌنطل ون دعا قهً اآلقهار ..كهانوا ٌهؤوون
إلى بٌوت قٌها نساا كن عونا لهع على الل .
أما الٌوع قنحن أشد ما نكون حاج إلى أن فعً النساا الفً فض .قلوبهن بمعانً الخٌهر
ضخام الدور الاي ٌنبتً أن ٌ من به قً ااا المجفمت ..من خةل :
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ـ ه فمٌقاهها بم هراهها ..وبفكراهها ..وأخةقههها وسههلوكها ..كمهها روي قههً الحههدٌث  ( :ال
فكونهوا إمعه ل ف ولهون  :إن أحسهن النهاس أحسهنا  ،وإن لمهوا لمنها  ،ولكهن وطنهوا
أنفسههههكع  :إن أحسههههن النههههاس أن فحسههههنوا  ،وإن أسههههااوا قههههة ف لمههههوا (1
ـ أن فعً الدور الع ٌع قً إعان قوجهها علهى طاعه هللا فعهالى  ..قهال صهلى هللا علٌهه
وسلع " :رحع هللا رجةً قاع من اللٌهل قصهلى وأٌ ه امرأفهه قهإن أبهت نضهح قهً وجههها
المهاا،ورحع هللا امهرأ قامهت مهن اللٌل،قصهلت وأٌ هت قوجهها قهإن أبهى نضهحت قههً
وجهه الماا)) [روا أحمد وأبو داود] وفحثه على االبفعاد عن الكسا الحراع ق د كانهت
القوج الصالح من السهلف الصهالح ف هول لقوجهها إاا خهرج إلهى عملهه( :افهر هللا وال
فطعمنا من حراع قإنا نصبر على الجوع وال نصبر على النار)
ـه بههث الههوعً قههً صههفوف النسههاا ..إننهها قههً مواجهه اجمه مههن اإلعههةع علههى فنوعههها
..وإاا لههع فوجههد مواجهههه مههن داخههل صههفوف النسههاا أنفسهههن قههً بههث الههوعً وفرسههٌس
المفااٌع ..قهإن الكارثه سهفكون ضهخم  ،قهإن النسهاا أبصهر بالنسهاا  ،واهن أدر بمها
ٌدور بٌنهن  ،وأدر بؤحادٌثهن  ،والنسهاا أكثهر ف هبة مهن بعضههن  ،قٌنبتهً علهى مهن
وجههدت نعههٌع الطاعه ولهها الهداٌه  ،وعرقههت ضهٌاا الح ٌ ه أن ففحمههل المسههإولٌ قههً
إبةغ الل .
ـ أن فمارسً دورل الفعلً الح ٌ ً قً فربٌ األبناا .
ٌنبتً أن ٌفهع النساا المعنى الح ٌ ً للفربٌ  ،فربٌ األبناا كٌف ٌكون ت!
ٌنبتً أن نحرران من الفربٌ ال اصر على إعداد الطعاع  ،وفقٌن اللباس  ،ومراجعه
الدروس ل إلى مرس المعانً الع ٌم ..مهن إجهةل هللا وفع ٌمهه  ،ومحبه رسهوله 
وفوقٌر ..المعانً الع ٌم قً أسلوا الحا قً هللا والبتض قهً هللا  ،حها مهن ٌحبهه
هللا  ،وبتض من ٌبتضه هللا
نسؤل هللا أن ٌوقر الجمٌت لما ٌحبه وٌرضا وصهلى هللا وسهلع علهى نبٌنها ل وعلهى لهه
وصحبه أجمعٌن .
وكفبه
د  .ل بن عبدهللا الهبدان
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