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قِدَمْت امرأةٌ جمیلةٌ إلى مكة تُرید الحج والعمرة، فلما ذھبت ترمي الجمار، رآھا الشاعر المعروف عمر 
بن أبي ربیعة، وكان ُمغرما ًبالنساء والتغزل بھّن، فكلّمھا فلم تُجبھ.

فلما كانت اللیلة الثانیة تعّرض لھا فصاحت بھ: إلیك عنّي فإنّي في حرم هللا، وفي أیام عظیمة الحرمة، 
فَألّح علیھا فخافت من افتضاح أمرھا، فتركتھ ورجعت إلى خیمتھا .

وفي اللیلة الثالثة، قالت ألخیھا: أُخرج معي، وأرني المناسك، فلما رأى عمر بن أبي ربیعة أخاھا معھا، 
مكث في مكانھ، ولم یتعّرض لھا، فضحكت وقالت كلمتھا المشھورة :

                  تعدو الكالب على من ال أسود لھ.......وتتّقي صولة المستأسد الضاري.
فلما سمع الخلیفة أبي جعفر المنصور ھذه القصة قال: وددت لو أنھ لم یبق فتاة من قریش إال سمعت 

بھذا الخبر، وكان في إحدى البالد امرأة صالحة عاقلة، وكانت معھا فتاة، فإذا أرادت الخروج من البیت 
تقول البنھا: أُخرج مع أختك؛ فإن المرأة دون رجل یحمیھا ویوسع لھا الطریق كالشاة بین الذئاب، یتجرأ 

علیھا أضعفھم ویتحرش بھا أرذلھم . 
رسالة إلى اآلباء واألمھات واإلخوة واألزواج: تعّرض لھا وھي في بیت هللا الحرام، فكیف بأسواقنا 

وشوارعنا؟، فیا أیھا المحارم ال تتركوھن وحیدات، لیس شكاً فیھّن، وإنّما حرصاً علیھن وصیانةً 
لعرضھن.. وأنا وددت لو أنّھ لم یبقى حرة مسلمة إالّ وسمعت بھذا الخبر .

تدخل على الخلیفة عمر بن عبدالعزیز إبنتھ الصغیرة، دامعة العین مكسورة الخاطر، فیسألھا أبوھا ما 
الذي یبكیِك یا بُنیتي؟، فقالت: كل البنات یلبسن الجدید إالّ إبنة أمیر المؤمنین، فرقَّ لحالھا، وثارت 

عواطفھ، وألنھ ال یملك ما یشتري لھا بھ جدیداً، ذھب إلى خازن بیت المال وقال لھ : یا ھذا ھل لي أن 
استلف راتب الشھر القادم؟، فقال لھ الخازن: ولَم ال یا أمیر المؤمنین؛ شریطة أن تضمن لي أنّك ستعیش 

حتى الشھر القادم، فقال عمر: ال أضمن، ثم خرج مسرعاً إلى بیتھ، وجمع أوالده وبناتھ، وقال: 
أتصبرون على ما أنتم علیھ ویدخُل أبوكم معكم الجنة؟، أم تتمتعون ویدخُل أبوكم النار؟، فقالوا: نصبُر 

وندخل معك الجنة، أوالد أمیرالمؤمنین یلبسون الرث من الثیاب،أبوھم یترفع عن الشبھات، وخازن بیت 
المال ال یتردد في حفظ ما أؤتمن علیھ، ویذكر شرطھ لألمیر بكل صراحة ووضوح ولكن باألدب كلھ .     

ماذا قال اخلليفة أبي جعفر املنصور؟!

نصرب وندخل معك اجلنة

إذا كنت شابا مقبال علي الزواج،  وجلست مع أھل العروسھ للتعارف، وكانت األم ھي من تتحدث واألب 
مستمع كریم، اشرب قھوتك وامش وما ترجع، وال تنظر حتى إلى الخلف .
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