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 :ىولَ األُ  طبةُ الخُ 
 .هزبَـوحِ  دَ بَـق الز زَهـه، وأَ وأهلَـ بـه الباطـلَ  ك رهانًـا، فـدَ وبُ  ةً ّجـا وضـياًء، وحُ ورً نُـ ، وجعـل للحـق الباطـلَ  لَ بطَـ، وأَ الحق  أحق ، هللاِ  الحمدُ 

  .هه وإخوانِ أنبيائِ  ن بينِ ى مِ صطفَ ه المُ ه ورسولُ ا عبدُ دً حم مُ  أن  له، وأشهدُ  ه ال شريكَ وحدَ   اهللاُ إال   إلهَ أال  أشهدُ 
ـَر الـزاِد التـْقـَوى����ها َمرقى، فوقَ  ماتي عادُة ال والس ، األبَقى ها الذخرُ فإن  قوى؛حق الت  وا اهللاَ قُ فاتـ ؛ أما بعدُ  [البقـرة:  ����َوتـََزوُدوا فَـِإن َخيـْ

١٩٧[.  

 أي اسُ ها الن:  إن  بينَ  راعَ الص  ـ إلـى أن تقـومَ  قائمٌ  والباطلِ  الحقلةٌ وْ َصـ فمـا دام للباطـلِ  ،اعةُ الس  فـإن  ـلـةً وْ ه جَ مَعـ للحـقه ى يعلـوَ ، حت
ــ ــ ه، فُيرِســُل الحــق لطانِ ه بُســه، ويَــدَحرَ ورِ بُن ــِإَذا ُهــَو زَاِهــقٌ ���� ه،ُغــمَ دْ فيَ  ه علــى الباطــلِ قذيفَت ــُه َف ــى اْلَباِطــِل فـََيْدَمُغ ــاْلَحق َعَل ــِذُف ِب  ����بَــْل نـَْق

  .]١٨ [األنبياء:
هــم م فهَ  والفســادِ  يــغِ الز  ا أهــلُ وأمــ ه،ديِنــ صــرةُ هــم، ونُ ا رب َضــهم رِ غــايتُ  الحــق  أعوانًــا، فأهــلُ  ا، وللباطــلِ أنصــارً  للحــق  إن  :اهللاِ  بــادَ عِ 

، حمنِ الـر  ه إرضـاءُ ن غايتُـَمـ بـينَ  انَ ت وَشـ .إلـى ذلـك لُ وصِ تُ  ل طريقٍ ُلوُك كُ ، وسُ اهللاِ  عبادِ  ، وإضاللُ هواتِ الش  ، وإشباعُ يطانِ الش  إرضاءُ 
  !!يطانِ والش  فسِ الن  ه إرضاءُ ن سعيُ ومَ 

 خــوةُ هــا اإلِ أي:  ســتْ نُكِ  نــا فــي زمــنٍ إن  ُــد ــُره، وب ــ لتْ ِفَط ــ عتْ وُضــي ه، حقائُق  ةِ جعيــالر  يُوَصــُموَن بأوصــافِ  الحــق  ح أهــلُ صــبَ ه، فأَ أمانُت
 والت هم أصحابُ  ، وأهُل األمانةِ عِ نطومقاصدَ  مآربَ  يُوَصُفون بأن داءُ ى عليهم رِ يُلقَ  هرِ ، وأهُل الط  يبةِ الر  والت فِ خل!  

، ينَ ، فأضــاعوا الــد طــرةُ الفِ  ، وبُــدلتِ البصــيرةُ  اسِ مــن النــ كثيــرٍ   ا، وُمنَكــُره معروفًــا، فطُِمســت عنــدَ رً نَكــمُ  منِ هــذا الــز  معــروفُ ح صــبَ فأَ 
  !صانوا رضَ ظوا، وال عِ فِ حَ  ، فال دينَ ضِ رْ وفـَرطوا في العِ 

 هــاوُن بــاألعراضِ لقــد أصــبح العبــُث والت  ــ فــي كثيــرٍ  فــذهبتْ  ،اظــاهرً  منِ فــي هــذا الــزــرةُ  اسِ مــن الن ــرُة بعــضِ الغَْي  ، بــل أصــبحت َغْي
  إنا ِهللا وإنا إليه راجعون.و  !اسِ الن  بعضِ  منها عندَ  أعظمَ  الحيواناتِ 

  منها: ،مظاهرَ  الغَْيرةِ  هابِ ذَ لِ  إن  :اهللاِ  عبادَ 
هـا يْ لعينَـ  جـةً خرِ هـا، أو مُ فـي نقابِ  ملـةً تج هـا، أو مُ لزينتِ  يـةً بدِ ها، أو مُ رِ عن شعَ  أو حاسرةً  ها،وجهَ  ها كاشفةً ي لِ وَ  معَ  المرأةُ  أن تخرجَ  -

ــ عــن يــديها وقــدميها، فــي لبــاسٍ  هــا، أو كاشــفةً وجهِ  وبعــضِ  بالش هــذه المنــاظرِ  ، ومــعَ للعــارِ  ، وجالبــةٍ للفتنــةِ  داعيــةٍ  ، وهيئــةٍ رفِ ُمِخــل 
  !!أو َغْيرةٍ  أدنى إحساسٍ  ي لِ في الوَ  كُ ال يتحر  الُمِخل  كامِ ، والر يةِ خزِ المُ 

 ، فـي واقـعٍ لـةٌ تجم رٌة مُ تعطـأو مُ  ،جـةٌ تبر وهي سـافرٌة مُ ، هأو غيرِ  من سائقٍ  أجنبي  معَ  وةٍ لْ في خَ  أن تكونَ : هى من ذلك واَألَمر دْ واألَ 
  !قاءِ والن  هرِ الط  أهلِ  منه أكبادُ  حُ تقر ، وتَ رفاءُ منه الش  يستحيِ يَ  لٍ خجِ مُ  ، ومنظرٍ فٍ ؤسِ مُ 

ها، أو وحـدَ  وقِ تِـه فـي السـَمْولِي  مـن تـركِ هم ه بعُضـمـا يفعلُـ :جـالِ الر  أشـباهِ  بعـضِ  عنـدَ  الحـس  رودةِ وبُ  الغَْيرةِ  هابِ ذَ  ومن مظاهرِ  -
 جـالِ الر  بـينَ  لتكـونَ  االخـتالطِ  هـا فـي أمـاكنِ فـي توظيفِ  ه، أو ُيسـابقُ أو غيـرِ  بيـعٍ  ى، أو فـي محـل ا فـي َمْشـفً إم ؛ هادِ فرَ بمُ  األجانبِ  معَ 
ــ منهــا العيــونُ  تنــالَ ف ــينَ  !يــومٍ  ل واأليــدي ُك ــينَ ةِ والمــار  الباعــةِ  يُلقــي بِعْرِضــه ب ــ أهــلِ  ، وب ــ هواتِ الشــينَ زواتِ والن ، ةِ البشــري  ئابِ الــذ  ، وب

 ياطينِ والش  وكُ ةِ اإلنساني ، رُ ذلك منه في بُـ  ل في غيرِ  ، وثقٍة زائدةٍ وٍد تام  هامحل!  
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ال  هـا َمـالٌك معصـومٌ وكأن  !!ه بهـاثقتِـ زاعًمـا تمـامَ ، هـادِ فرَ بمُ  لُ تنقـوتَ  ها،أن يَترَُكهـا ُتسـاِفُر وحـدَ  :واألقـبحُ  ، واألشـنعُ هى واألمر دْ واألَ 
  !له شهوةَ 

ه ظــاهرُ  فـي مشــروعٍ  الــبالدِ  خـارجَ  راســةِ هــا للد أن يبعثَ  :اإلحسـاسِ  ، وبــالدةِ ينِ الـد  ةِ مـن قلّــ جــالِ الر  أشــباهِ  مــا وصـل لــه بعـضُ  أُ وأسـو 
 وباطنُ عليمُ الت ، واإلفسادُ  غريبُ ه الت.  

هم فِ صـر تَ  وءِ ُسـ بسـببِ وذلـك  ؛ههابِـوذَ  ضِ رْ العِ  ضياعِ  ، وألمَ والعارِ  الفضيحةِ  صَ صَ غُ  جالِ الر  من أشباهِ  كثيرٌ   عَ جر كم تَ !! آهٍ  م ثُ  آهٍ 
  هم.هم ونسائِ بناتِ  معَ 

 ها اإلخوةُ أي:  إن  ـ اهللاِ  ، وانتقـامِ الـبالءِ  لعمـومِ  و سـببٌ ُهـلَ =  راتِ نكَ هذه المُ  عن مثلِ  كوتَ السوسـكت عنـه؛رِ نكَ ي بـالمُ ِضـن رَ مم ، 
ــدْ لــم يَـ  ــا مــا تعيُشــ ُع ــا مــن جــراءةٍ فــي بالدِ  ه المــرأةُ خافًي عــت منــه نُزِ  فــي منظــرٍ ، جــالِ بالر  لالخــتالطِ  عةٍ ســارَ ، ومُ ســافرٍ  جٍ بــر وتَ  ،غريبــةٍ  ن

  .الغَْيرةُ  اسِ من الن  كثيرٍ   ت في نفوسِ يلَ فاغتِ ، ، وخلت منه المروءةُ ةُ فّ منه العِ ، وذهبت الحشمةُ 
  :هامن أهم ، ويعود ذلك ألمورٍ 

-  كثيرٍ   باعُ ات  مَ لِ  اسِ من الن ا زي يطانُ نه لهم الش،  عن تصـديقِ  اقد نهان ه، واهللاُ وساروا على طريقتِ  ،هعوا ُخطُواتِ بَ فاتـ ه، فقـال: باِعـه وات
  .]٢١ ور:[الن  ����ُر بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت الشْيطَاِن َوَمن يـَتِبْع ُخطَُواِت الشْيطَاِن فَِإنُه يَْأمُ ����

ــالغَ  اغتيــالِ  ومــن أســبابِ  - هم، هم فــي قــراراتِ ونَ عُ تــابِ واالقتنــاُع بمــا يُْمُلونــه، فيُ صــارى، والن  هم لليهــودِ بــاعُ ات  :الكثيــرِ  فــي نفــوسِ  رةِ ْي
ا ، ممـسـاواةِ المُ  أشـكالِ  فـي جميـعِ  جـلِ بالر  المـرأةِ  سـاواةِ ي بمُ قِضـتـي تَ ال  )سـيداو( مـةِ نظ كمُ ؛  هممـاتِ نظ هم فـي مُ داتِ عاَهـهم، ومُ ومشاريعِ 

  ها.موتُ ، بل الغَْيرةِ  هابُ وذَ  ياعُ ي هو الض ب وهذا ورَ  !!شيءٍ  ل في كُ  جلِ كالر   المرأةَ  يجعلُ 
 ،البلـدِ  ونظـامَ  ريعةَ الشـ فُ ُتخـالِ  قـراراتٍ  علـى استصـدارِ  القـرارِ  أصـحابِ  بعـضِ  طُ سـل تَ  :فـوسِ فـي الن  يـرةِ الغَ  اغتيالِ  ومن أسبابِ  -

 لتغريـبِ  حثيـثٍ  ، وذلـك فـي سـعيٍ سـاءِ مـن الن  العفيفـاتِ  لرغبـاتِ  ضـةٍ ناهَ ، ومُ والغَْيـرةِ  دقِ الص  وأهلِ  للعلماءِ  ، وتسفيهٍ غريبةٍ  في جراءةٍ 
  .عليها فهاءِ الس  طِ ، وَتسل األعراضِ  هابِ ذَ  بنيرانِ  تْ وَ تي اكتَـ ال  الكفرِ  ها كبالدِ ، وجعلِ البالدِ 
بـدعوى  هن عـاتِ جم تَ  ومـواطنِ  ،كالمـدارسِ  ؛بهـن  ةِ الخاصـ ساءِ الن  أماكنِ  يانِ شْ على غِ  فاقِ الن  وأهلِ  فهاءِ الس  بعضِ  جراءةُ  :ومنها -

ن فَمـــ ؛اإلســـالمِ  ضـــٍة ظـــاهرٍة لتعـــاليمِ عارَ ، ومُ ظـــامِ للن  واضـــحٍ  ، فـــي خـــرقٍ علـــيمِ الت  علـــى مســـيرةِ  ، أو اإلشـــرافِ -واُمـــعَ زَ - العمـــلِ  عـــةِ تابَ مُ 
  ؟!!والعفافِ  هرِ من الط  الخاليةِ  فاتِ صر ، والت الخطيرةِ  زاتِ جاوُ يا تُرى عن هذه الت  ولُ ؤ المس
هم هــو:  عنــدَ  م ِهــ، المُ والعــرضِ  ينِ بالــد  ســاءُ والن  جــالُ الر  يبــالفــال يُ  ؛ضِ رْ والِعــ ينِ علــى الــد  المــالِ  نيا، وتقــديمُ الــد  طلــبُ  :ومنهــا -

  .والعرضِ  ينِ على الد  ظاهرٌ  ، ولو كان في ذلك ضررٌ هالماِل وَجْمعُ  كسبُ 
ــَمــ وا فــيلُ أم وتَــ هــا فــي ، أو يجعلُ جــالِ الر  مــعَ  لٌ عاُمــتــي لهــا تَ ال  ، أو فــي المصــارفِ جــالِ الر  بــينَ  ياتِ ستشــفَ هم فــي المُ ببنــاتِ  ونَ ن يُلُق

 نـا ظـاهرةً عِ جتمَ تـي أصـبحت فـي مُ ال  تلـك المظـاهرِ  عـن مثـلِ  ثْ د وَحـ، طـوالٍ  مـن اليـومِ  لسـاعاتٍ  جـالِ الر  بجـوارِ  تبيـعُ  ةِ العام  األسواقِ 
  .رضَ والعِ  ينَ الد  بُ نيا تُذهِ في دُ  اهللاُ  كَ نيا، فال بارَ ذلك طلًبا للد  ل كُ   ؛للعيانِ 

  الِعْرِض ِفي المالِ  بعدَ  اهللاُ  كَ ال بارَ ...  ُسهُ ال ُأَدن  َأُصوُن ِعْرِضي ِبَمالٍ 
 الكفـرِ  أهـلِ  هةِ شـابَ ومُ ، ريعةِ الشـ عـن أحكـامِ  فـي االنفـالتِ  ينِ الـد  وقلـيالتِ  المفتونـاتِ  بعـضِ  رغبـةُ : يـرةِ الغَ  هابِ ذَ  ومن أسبابِ  -

 ةِ والجاهلي  في الت جِ بر  بتعاليمِ  اتٍ ، ضاربفورِ والس  رهو هُ ظُ  خلفَ  رعِ الش هبلدِ  بأعرافِ  اتٍ نتهاوِ ، مُ ن !المستعانُ  واهللاُ ن.  
 ــ هــاأياسُ الن : إن  علــيه رةُ ؤامَ فــالمُ  ؛كمبنــاتِ  بحشــمةِ  واالهتمــامِ كم، علــى أعراِضــ فــي الحفــاظِ  عظيمــةً  ةً علــيكم مســؤولي عظيمــةٌ  ن ،
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ــ المــرأةِ  لقيــادةِ  ن طلــبٍ فِمــ :ظــاهرٌ  امِ فــي هــذه األيــ ن بهــ والمكــرُ  للس إلــى إجبــارِ ارةِ ي ، بطاقــةٍ  علــى اســتخراجِ  هن  إقــرارٍ  ى، إلــةٍ شخصــي 
 تنظيـفٍ  خادمـةَ  ، إلـى أن تكـونَ والفنـادقِ  اليهاتِ والشـ والمطـاعمِ  فـي األسـواقِ  ن بهـ ج للـز  قـراراتٍ  إلى ،في المدارسِ  البناتِ  لرياضةِ 

 ن بهـ ج الـز  إال  ن ِهـحق  مـن قَ ْبـه لم يَـ ، وكأن المزعومةِ  ه بدعوى الحقوقِ ل كُ   وهذا ،لهن  االبتعاثِ  تسهيلِ  إلى، األجانبِ  جالِ الر  لِ رجُ أَ  عندَ 
  !رِ نكَ المُ  إشاعةِ  ب وحُ  ها الفتنةُ وباطنُ  ،ن له ها الخدمةُ ظاهرُ  في أشكالٍ  رخيصةً  تعةً أو مُ  ،اتٍ أو خادم ،اتٍ سافر  ن لَِيكُ  جالِ الر  بينَ 

 هُ الل نا، وجَ أعراضَ  ظْ فاحفَ  م ؛ والفتنَ  راتِ نكَ ، والمُ واآلثامَ  نا الفواحشَ بْ ن يا حي  ومُ يا قي.  
ــ لــي ولكــم فــي القــرآنِ  اهللاُ  كَ بــارَ  والس ــاكم بمــا فيهمــا مــن اآليــاتِ عَ ونفَ  ،ةِ ننــي وإي  اهللاَ  رُ ســتغفِ م، وأَ عتُ مِ مــا َســ ، أقــولُ كِر الحكــيمِ والــذ 
  .رحيمٌ  ي لغفورٌ رب  وبوا إليه إن وه وتُ رُ غفِ ، فاستَ وخطيئةٍ  ذنبٍ  ل لي ولكم من كُ  العظيمَ 



  رةِ يْ الغَ  اغتيالُ 

٤ 

 

  :انيةُ الث  طبةُ الخُ 
 عَ مَ ن جَ ، مَ عدنانَ  ولدِ  دِ على سي  األكمالنِ  انِ تم األَ  المُ والس  الةُ ه، والص أمرَ  فَ ن عصاه وخالَ مَ  ل ذِ ن أطاعه، ومُ مَ  ز عِ مُ  هللاِ  الحمدُ 

  .هى واألحالمِ الن  يولِ ه أُ ه وصحبِ ، وعلى آلِ األخالقِ  ومكارمَ  المعروفِ  صالَ خِ 
 علـيمِ للت  البنـاتِ  فـي مـدارسِ  ةِ البدنيـ ربيـةِ الت  ةِ مـاد  بإدراجِ  توصيةً  الماضيَ  سبوعَ ورى األُ الش  مجلسُ  ر قَـ أَ  لقد: اهللاِ  عبادَ  فياأما بعُد؛ 

ــ بــينَ  مــن جديــدٍ  وعــاد الجــدلُ  !ةً هــا كافــبمراحلِ  م العــا الص ــوالكُ  ينَ حافيابِ ت  الت العلمــاءِ  وبــينَ ، ينَ يِحــبِ المُ  ينَ غــريبي  والمشــايخِ  عاةِ والــد 
  .الفتنةِ  وإغالقًا لبابِ  ،به يطةِ حِ المُ  الفسادِ  ا لذرائعِ سد  لألمرِ  ينَ مِ حر المُ 

 إال  ظَ الَحــالمُ  أن  مُ  هــذا الجــدلَ  أن بتَ  رٌ تكــر هةِ شــابِ المُ  الحــوادثِ  رِ كــر،  ــ األمــرِ  ضــةِ عارَ لمُ  مقصــودةً  هنــاك إرادةً  وكــأن الش مــن  رعي
ــقيادتِ  ، مــا بــينَ عــام  بشــكلٍ  المــرأةِ  فــي شــؤونِ  ينَ غــريبي الت  ابِ تــالكُ  هــؤالءِ  جانــبِ  هــا للس واألنديــةِ ارةِ ي ،  الن المــرأةِ  رِ فَ ، وقضــايا َســةِ ســائي، 
 .اجتهادٍ  مزيدَ  دٍ جتهِ فيه لمُ  ه ولم يجعلْ تَ ماد  رعُ الش  مَ سَ ا حَ ذلك مم  هَ وما شابَ  والحضانةِ  ،القِ والط  عِ لْ والخُ 
 هاأي  اسُ الن:  المرأةِ  سةَ مارَ مُ  إن  في حَ  ياضةِ للر ه أمرٌ ذاتِ  د  ال يَ  فـي مكـانٍ  ويكـونُ ، هافي بيتِ  دامت ما ،رعُ قد أباحه الش عليهـا  عُ ِلـط

 جالُ فيه الر إال ، لِ  بـرامجَ  إدخـالِ  مسألةَ   أن ـ ياقـةِ لاليـومِ  خـاللَ  ةٍ حّصـ وتخصـيصِ ، فـي المـدارسِ  ةِ البدني  الد سـةِ مارَ لمُ  راسـي  ياضـةِ الر  =
اِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَــُر ِمـن َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلن  َيْسأَُلوَنكَ ���� تعالى: اهللاِ  ؛ فهو من باِب قولِ رُ آخَ  فهذا شأنٌ 

َواْألَْزَالُم رِْجـٌس ِمـْن َعَمـِل َمـا اْلَخْمـُر َواْلَمْيِسـُر َواْألَْنَصـاُب ِذيَن آَمنُـوا ِإن َها الـَأيـ  يَا���� ا بقوِله ُسبحانَه:مً ح بعَد ذلك ُمحر صبَ فأَ  ،����ْفِعِهَمانَـ 
 الش ُكْم تـُْفِلُحونَ ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعل����،  فكل  ه ممنوٌع في شرِع اِهللا تعالىما كاَن َضَررُه أكبَر من نفِعه فإن. 

  ؟!ِة في مدارِس البناتِ ربَيِة البدنيّ ٍة للت فُع من إدراِج ِحصّ هو الن  فما
، ووقايـٌة مـن الَكسـِل رًة فـي أوسـاِطهن تـي أصـبحْت ُمنتِشـنِة ال مْ بـٌة للسـحارَ ومُ  ،ِة البناِت ورشـاقِتهن ظٌة على ِصح ُمحافَ  فيه :يقولونَ 

 واألمراِض البدني ِة والن فسي ِة لهن. 
  ؟!عِ لْ ِس والخَ بْ الل ٌة واحدٌة في األسبوِع يذهُب ِنصُفها في وهي ِحص ، تائجِ ي إلى هذه الن ؤد رياضٍة ستُ  أي : فنقولُ 

 ثُم  إن  وتستخدمَ  ،َسها في بيِتهاياضَة تستطيُع الفتاُة أن تُمارِ هذه الر  األجهزَة الر ياضي ُدها علـى ذلـك، أو تسـتطيُع أن تي ُتساعِ َة ال
 تمشَي في األماكِن الُمخص وال حرَج في ذلك ،احتاجتْ  رٌة إنِ صِة لذلك وهي ُمحتِشمٌة ُمتست.  

  ؟!نِة تزيُد فيهم بشكٍل خطيرٍ مْ نسبَة الس  أم أن  نفعْت األبناَء؟! ياضةَ الر  ههذ أن  -الءُ الُعقَ  هاأي -َن وْ رَ تَـ  وهل
 ثُم   اٍت ِملْ كم نحتاُج من ميزاني ٍة َضخمٍة لتهيئِة مدارِس البناِت لمثِل هذه الحِ ياري ؟!اليتيمةِ  ةِ ص  

مـدارِس البنـاِت،  ها ُقرابُة نصـفِ اُت في العاِم الماضي أن تي جاءْت اإلحصائي رِة ال الُكبرى في مدارِس البناِت الُمستأجَ  والمشكلةُ 
  ؟!ةَ ربيَة البدني سوَن هذه الت مارِ أين سيُ 

مـا  م ، ثُـراسـي يـدفعونها فـي بدايـِة العـاِم الد تـي فقـاُت الباهظـُة ال  يكفـي الن َال أَ  !يِن؟هذا اإلرهاُق على أولياِء األمـوِر المسـاك ولماذا
 تطلُبه الُمعل رٍة، فتحتـاُر كثيـٌر مـن اُألَسـماُت من طلباٍت ُمتكـر يـأتي بعـَد ذلـك  ِر الفقيـرِة، بـيَن بُكـاِء ابنـِتهم وبـيَن ظُـروِفهم العسـيرِة، ثـم
 الالبناِت  " تُ دالبَ " وهي  :هرِ قاِصمُة الظ عرِ غاليُة الس! 

 هُ  وأينهل ستحتاُج الِبنُت إلى خلِع ثياِبها خارَج منزِل أهِلها؟!  ثُم حديثِ ن هذا المِ  ن:  
 -امِ أو ِمـن َأْهـِل الشـ-ِنسـاًء ِمـن َأْهـِل ِحْمـَص  أن  يِح الُهَذلي لَ أبي المُ  عنماجه  وابنُ  ،رمذي والت  ،وأبو داودَ ، أحمدُ  أخرج اإلمامُ 

ــُتن الَــتْ فـَقَ  -عنهــا رضــي اهللاُ -َدَخْلــَن َعَلــى َعاِئَشــَة  َمــا ِمــِن « يـَُقــوُل: ����اَمــاِت؟! َســِمْعُت َرُســوَل اِهللا اْلَحم  تِــي يَــْدُخْلَن ِنَســاؤُُكن الال  : َأنـْ



  رةِ يْ الغَ  اغتيالُ 

٥ 

 

نَـَها َهَتَكِت الس  َها ِإال َغْيِر بـَْيِت َزْوجِ  يثَِيابـََها فِ  اْمَرَأٍة َتَضعُ  َر بـَيـْ تـي الال  لئـكَ و ا ألزاجـرً  أن يكونَ   يكفي هذا الحديثُ َال أَ  ،»َهاَوبـَْيَن رَبـ تـْ
  ؟!هن ثيابِ  في خلعِ  نَ لْ تساهَ يَ 

مــِة علــى ُمعل  رنَ تــأخ ى ال يَ حتــ؛ بعِضــهن  مَ أمــا ُل البنــاُت فــي خلــِع ثيــاِبهن تســاهَ أم سيَ  ســُيوجُد أمــاكُن كافيــٌة لتغييــِر المالبــِس؟! وهــل
 ِة ربيالت ؟!لِتها تحَت العباءةِ ذْ خرُج من بيِتها ببِ ِة؟! أم ستَ البدني 

ِة أو كـأِس العـاَلِم؟! ولمبيـأَس فـي دورِة األلعـاِب األُ يرفـُع الـر  فريـٌق نسـائي  أُ سيُنَشـ فهـل ؛األلعـابِ ُوجَد موهوباٌت في لُعبٍة مـن  وإذا
 ألن  جاَل كما تعلموَن ال يستطيعوَن الُمشاَر الر كَة الد ولي بُمشاَر َة إال  ةٍ كٍة ِنسائي!!  
  .بالباطلِ  َس فيه الحق لُب  لألعراضِ  وإفسادٌ  ،ارٌ ذلك َمْكٌر ُكب  إن  َال أَ 

 هُ الل يا أرحمَ  كَ نا وبناتنا برحمتِ أبناءَ  حْ صلِ وأَ  المسلمين، نا، وأعراضَ أعراضَ  ظْ فاحفَ  م  احمينالر.  
 هُ الل بكُ  عليكَ : هفي أمرِ  الحكيمُ  ه،كمِ ه، العادُل في حُ عبادِ  فوقَ  ن هو القاهرُ يا مَ  م وبكُ دٍ عانِ مُ  دٍ فسِ مُ  ل ، حِ مُ  ل للفاحشةِ  ب 

  .يا متينُ  يا قوي  كَ تِ و هم بقُ ر ا شَ نَ بهم واكفِ  عليكَ  م هُ ، الل رٍ جاهِ مُ 
 هُ الل عليكَ  م  حِ ذين يُ بال نا،في بالدِ  الفاحشةُ  ون أن تشيعَ ب  هُ الل رْ مكُ اله، و  دْ نا فكِ ن كاد لنسائِ مَ  م  يا عليمُ  به يا قوي.  
 هُ الل ن الفتنِ نا مِ مْ اعصِ  م  يا أرحمَ  كَ برحمتِ ؛ يبينَ نِ مُ  تينَ خبِ ، مُ تائبينَ  قينَ ، صادِ حينَ صلِ مُ  صالحينَ  نا لكَ لْ واجعَ  ،للِ والز  احمينَ الر.  
 هُ الل ي ألحسنِ هدِ ال يَ  ،األخالقِ  ألحسنِ  انَ واهدِ  م فْ واصرِ  ، أنتَ ها إال  اعن  الَئها َسي  َئها َيصِرُف َسي أنتَ  إال يكَ دَ عْ وسَ  يكَ ، لب ،

  .إليكَ  نتوبُ و  كَ رُ ستغفِ نَ ، يتَ عالَ وتَ  كتَ تباَر  ،وإليكَ  بكَ  نحنُ  ،ليس إليكَ  ر والش  ،ه في يديكَ ل كُ   والخيرُ 
 هُ الل نا من أوليائكَ لْ ، واجعَ بنا أعداًء وال حاقدينَ  تْ شمِ ، وال تُ دينَ وراقِ  وقاعدينَ  قائمينَ  نا باإلسالمِ ظْ حفَ ا م  ادقينَ الص.  
 هُ الل في كُ  دينَ جاهِ نا المُ إخوانَ  رْ انصُ  م مكانٍ  ل،  هُ الل م  هم، ووَ أقدامَ  تْ ثب صفوفَ  دْ ح لهـم  نْ هم، وُكـقـادتَ  ظْ حَفـاهم، و رمـيَ  دْ هم، وسد

  ا.ا وظهيرً ينً عِ ا، ومُ ا ونصيرً دً ؤي مُ 
 ُهــالل ِعــأَ  م ذِ وأَ  ،المســلمينَ  رِ وانُصــ اإلســالمَ  ز ــ ل ــ، ودَ والمشــركينَ  ركَ الشك أعــداءَ أعــداءَ  رْ م  ــئِ طمَ ا مُ آمنًــ هــذا البلــدَ  لْ ، واجَعــينِ الــدا ن
  .المسلمينَ  بالدِ  وسائرَ 
 هُ الل ما ظهر منها وما بطن، نا وبالَد المسلمين من الفتنِ وبالدَ  ناظْ احفَ  م  هُ الل جَ  م بْ ن واآلفاتِ والمحنَ  الزلَ نا الز ،  قمَ والن.  
 هُ الل لهذه األُ  مْ برِ أَ  م يـُعَ  شدٍ رُ  أمرَ  ةِ م فيه أهلُ  ز  ذَ ويُ  ،اعةِ الط يـا  ؛رِ نَكـى فيـه عـن المُ نَهـ، ويُ فيه بالمعروفِ  رُ ؤمَ ، ويُ المعصيةِ  فيه أهلُ  ل
  .عاءِ الد  سميعَ 
 هُ الل صَ  م ل  مْ وسل  نا مُ على نبي وارضَ ، المهاجرين منهم واألنصارِ ه األخيارِ وصحابتِ  ه األطهارِ وعلى آلِ  ،دٍ حم ،  هُ الل عـن الخلفـاءِ  م 

 اشدينَ الر  دِ هْ المَ  ةِ واألئم وعثمانَ  مرَ وعُ  أبي بكرٍ  ينَ ي  المُ  ـرةِ شَ العَ  وعن سائرِ  وعلي ينَ رِ بش  ةِ بالجن أجمعينَ  حابةِ ، والص.  
���� ا َيِصُفوَن ُسْبَحاَن رَبِة َعماْلِعز َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن  �َك َرب�  اْلَعاَلِمينَ َواْلَحْمُد لِل ِه َرب����  الص] ١٨٢-١٨٠ ات:اف[.  
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