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 نبذة عن كتاب همسة في أذن فتاة 

 تمت الكتابة بواسطة: تمام طعمة 

   ٢٠٢٢فبراير   ٢٠،  ١٤:٢٩آخر تحديث: 

 محتويات

 نبذة عن كتاب همسة في أذن فتاة ١ 

 همسة في أذن فتاةصاحب كتاب  ٢ 

 ملخص كتاب همسة في أذن فتاة ٣ 

 اقتباسات من كتاب همسة في أذن فتاة  ٤ 

 المراجع  ٥ 

 نبذة عن كتاب همسة في أذن فتاة  

يعدُّ هذا الكتاب من أشهر مؤلفات الطبيب السوري حسان شمسي باشا، فقد نشر   
قط، صفحة ف 126قلم للنشر والتوزيع في دمشق، ويقع الكتاب في نحو  العن دار 

وهو عبارة عن بعض الهمسات والنصائح اللطيفة للفتيات المراهقات المسلمات 
واللواتي يبحثن عن األخالق اإلسالمية والضوابط الشرعية واألدب الذي يجب أن  

 [ ١تتحلى به الفتاة في اإلسالم.]
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در كتاًبا آخًرا يقابل هذا الكتاب بعنوان همسة في أذن شاب،  وكان الكاتب قد أص
وفي كل منهما يختص جنًسا بالنصائح والتوجيهات، وذلك ضمن سلسلة كتب التربية 

 [ ٢كتب في هذا المجال،] 7والسلوك التي نشرها، فقد بلغت نحو 

الكريم   واعتمد الكاتب في هذا الكتاب على األحكام اإلسالمية باالعتماد على القرآن 
 [  ١وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.] 

   صاحب كتاب همسة في أذن فتاة

م في مدينة حمص، تخرج من كلية الطب في  1951ولد حسان شمسي باشا في عام 
جامعة حلب وتابع دراساته في جامعة دمشق، وكان استشارًيا ألمراض القلب في  

م  1995م، وفي عام 1988م  مشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة منذ عا
انتخب زمياًل في الكلية الملكية لألطباء في لندن، ثم زمياًل في الكلية الملكية لألطباء  

 [  ٢في إيرلندا، وزمياًل في الكلية األمريكية.]

كتب الكثير من المؤلفات في مجاالت عديدة، في الطب واألدب والتربية، من أهم  
يزمية، وصايا طبيب، والوقاية من أمراض شرايين  مؤلفاته: الوقاية من الحمى الرومات

القلب التاجية، وقبسات من الطب النبوي واألدلة العلمية الحديثة هكذا كانوا يوم كنا،  
وهمسة في أذن شاب، وعندما يحلو المساء، وصوموا تصحوا، وأسعد نفسك وأسعد  

 [  ٢اآلخرين وغيرها.]

   ملخص كتاب همسة في أذن فتاة
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يد حول أسباب توجيه هذا الكتاب إلى الفتيات، ويطلب من الفتيات  يبدأ الكاتب بتمه
أن يسألن أنفسهنَّ وأن يعشن حياتهنَّ كما يردَن ووفق شرع هللا تعالى، وفيما يأتي  

 [ ٣تلخيص كتاب همسة في أذن فتاة:]

الفصل األول: نساء خالدات يتناول هذا الفصل الحديث عن نساء عظيمات في   
 ف ناصعة في حياتهن.تاريخ اإلسالم ومواق

الفصل الثاني: المرأة في صدر اإلسالم يتناول الحديث عن أحوال المرأة وظروفها 
وحياتها في بداية ظهور اإلسالم والدعوة اإلسالمية ومشاركتها في المعارك وغير  

 ذلك.  

الفصل الثالث: أخالق الفتاة المسلمة يتناول األخالق الحميدة التي يجب على الفتاة 
ة أن تتحلى بها وفق كتاب هللا تعالى، مثل الحياء واإلخالص وقبول النصيحة المسلم

 وغيرها. 

الفصل الرابع: أنت وثقافتك يتناول الحديث عن تنظيم الوقت عند الفتاة واستغالله في  
 تطوير شخصيتها وثقافتها ودراستها.  

م،  الفصل الخامس: أنت والحجاب يتناول الحديث عن الحجاب وأهميته في اإلسال
 ويعالج العديد من المشكالت التي تواجهها الفتيات في ارتداء الحجاب. 

الفصل السادس: كيف تحاورين والديك يقدم نصائح للفتاة في طريقة التعامل مع  
 والديها والحديث إليهنَّ وتجنب العقوق. 
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الفصل السابع: أنت وصديقاتك يتناول عالقات الفتاة مع صديقاتها من البنات،  
 ب أن تكون، وما الحدود في مثل تلك العالقات.  وكيف يج 

الفصل الثامن: أنت والشباب يتناول عالقة الفتاة مع الشباب من حولها والحدود في 
 تلك العالقات وفق شرع هللا تعالى.  

الفصل التاسع: حذار من االختالط يذكر فيه مخاطر االختالط على الفتيات وحكم  
 هللا تعالى في ذلك.  

الحب الحقيقي يتحدث عن الحب الحقيقي في اإلسالم، وعن اتباع   الفصل العاشر:
بريق الغرب وتقاليده الفاشلة، وفي األبواب التالية يتحدث عن الخطبة والزواج وعمل  

 المرأة، ويختم بدعوة لمزيد من اإليمان.  

  اقتباسات من كتاب همسة في أذن فتاة

ي تاخذ أحياًنا لون الحكمة يضمُّ هذا الكتاب العديد من العبارات والنصائح الت
 [  ٤والموعظة، وفيما يأتي بعض االقتباسات من كتاب همسة في أذن فتاة:]

إنَّ المرأة التي تمشي حاسرة سافرة، حتى التي تكشف عن ساقيها، هذه الفتاة ما ذهب  
 اإليمان من نفسها، ولكنها تحتاج إلى من يوقظه باألسلوب المناسب.  

، ال تكون أمنية حياتهن أن يعجب بهنَّ الشباب، وال  هذه األمة تحتاج إلى أمهات
 تكون أسمى أمانيهن كلمة خادعة من فتى على الطريق.

الزواج الذي جعله هللا تعالى العالقة الطيبة الوحيدة بين الفتى والفتاة هو آية من  
 آيات هللا في الكون، يربط هللا فيه بين رجل وامرأة رباًطا مقدًسا. 
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ست تلك التي تبحث في أشياء زوجها، أو تنظر في عينيه أو تراقب  المرأة الذكية لي
 انزالق لسانه، ولكنها هي التي تشعر بحاجات زوجها، وتكون كما يحب ويشتهي.  

ال تعلقي قلبك بأي مخلوق كائًنا من كان، فال بدَّ من اللقاء بعد الفراق، وال بدَّ من  
 الموت بعد الحياة.  

 المراجع 
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