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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

إهلييً ممييٌ ٍييِ ح اعييذ قييشر هغييشح  ,مػييذم قييضا
بغٍضي  ,معيقين هذ ىغاّ  ,ممخضًّ مبيقر ػٍهي  ,مصؼييين
غشضاً ملشاٍٍ  ,مقيّذًّ خالالً مل حيضه يٍي ّ ,ادٌخيل ٌيا س
ٍغخضرياً بل ,مارقاً بغشػت إصابخلٍ ,خقمالً ػيى ٍا مل أصه
أحؼشي ٍِ حغِ دياػل ,ػاملاً أّ ال ٌضهدذ ٍِ آم إ ى لو
مهفل ,ممل حشر احلقادد ٍِ جلأ إ ى ٍؼقو االّخصاس بيل,
يحقهخين ٍِ بأع بقذسحل ,ييل احلَذ ٌا س ٍِ ٍقخذس ال
ٌغيب مري أّاة ال ٌؼضو ,صوِّ ػيى حمَذ مآه حمَذ ماصؼييين
ىهؼَائل ٍِ اىشامشٌِ مَالئل ٍيِ اىيزامشٌِ ,مىيق
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أٍشك(ػيٍ اىغالً ٍِ اىهاصشٌِ ماملؼٍه ن ماملشاٌؼ ن مب ن ٌذٌ
ٍِ املغخشدذٌِ.
مبؼذ
أمالً 0يئُ إبيٍظ اىيؼ ن اىشصٌٍ ٌصشّط مٌؼيِ يف حذٌز ٍغ
ّيب اهلل حيٍى (ػيٍ اىغالً أّ (ىؼهت اهلل حؼا ى جيدذ ّفغ يف
اإليغاد ماإلضاله مإّ ٍِ اىقعائو اىشئٍغت ىخحقٍق غشض
اىفاعذ اىهغاء يدِ ٍِ حبائو إبيٍظ مٍهاٌاه ,مباىخأمٍذ يئُ
أحباع اىشٍهاُ مصهذ إبيٍظ ٌغينقُ طشٌق قائذهٌ اىيؼ ن
يٍغخؼَيقُ ّفظ األعاىٍب مٌغخغيقُ ّفظ احلبائيو ماملهاٌيا
ىخحقٍق ّفظ اىغشض اىفاعذ اىضاه .مػيٍ جيب أُ ٌنقُ
اجلٍَغ ػيى مػً حاً ,محزس حاً ٍِ املخههاث ماهلضَاث
اإلػالٍٍت ماىفنشٌت ماالقخصادٌت ماىؼغنشٌت مغريها
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اىييت حشييهدا أٍشٌنييا اىصييدٍقٍّت اىؼاملٍييت املبغقضييت ,ضييذ
اإلعالً ماىشؼق اإلعالٍٍت إليغادها مإرالهلا محتهٍَدا
محذٍريها ,مٍِ اىشؼاساث اىصدٍقٍّت اىناربت ..قيؼاس
حشٌيت امليشأة ,ميف احلقٍقيت يييئُ هيزا ٌيشاد ٍهي اال هييا
ماىفغييياد ماىضي ي ؼت ماىضيييٍاع ىيَيييشأة مىلعيييشة مىيَضخَيييييغ
مىإلعييالً ,يديق إخيشاس امليشأة ٍيِ احلشٌيت احلقٍقٍيت املهيقيت
اىهاهشة اىششٌفت املقذعت املخَزيت بؼبقدٌت اىقاحذ األحذ اىفشد
اىصَذ ,إخشاصدا ٍِ حضشة اىقذط اإلهلً املهدش ,مإٌقاػدا
يف لالً مضاله مره مػبقدٌت اىغش اىنايش اىصيدٍقًّ
اىؼاملً مػبقدٌت دمس األصٌاء ممعائو اىخضٍَو مأهو األهقاء
ماإلضاله ,مػبقدٌت احلٍاة اىبدٍٍَت مسرائو األخالر مجناعت
اىقيب ماىشمط.
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ياحلزس ..احلزس ...ممو احلزس ٍِ أُ حنقُ املشأة
املغيَت املؤٍهت اىشعاىٍت ٍِ ,حبائو مٍهاٌا إبيٍظ اىيؼ ن مأحباػ
اىذصاى ن اىضاى ن.
راٍّاً 0هزا اىبحذ اجلٍذ ٌخضَِ اىؼذٌذ ٍِ احلقائق مٌشري إ ى
اىؼذٌذ ٍِ األحناً ماإلسقاداث املهابقت ىيؼقو ماىششع
ماألخييالر ,ياىقاصييب ػيييى اجلٍَييغ ٍييِ اىهغيياء ماىشصيياه
االػخقاد هبا مإحباػدا ٍا داٍج متزو املهدش اإلعالًٍ اىشعا
اىققٌٌ.
راىزاً 0مً حنقُ املشأة مٌنقُ اجلٍَغ باملغخق املهيق
ٍييِ اىييقػً ماحلييزس ,مٍؼشيييت طههيياث األػييذاء ,حضييَِ
اىبحذ ٍا مسد يف اعخفخاء (احلضا ماىؼيَاٍّت  ,ممزىل
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ّهيييب ٍييِ اجلٍَييغ ػيييى ٍييا صييذس عييابقاً ٍييِ هييذ بؼهييقاُ
(اىغفقس ماىخربس ,
سابؼاً 0ميزو اىبحذ ( ٍِ 42حيقاث اىغيغييت اىقايٍيت ىشييغ
قبداث األدػٍاء اىقاهٍت ,يأعأه اهلل حؼيا ى اىؼييً اىقيذٌش أُ
ٌغييييذد اىباحييييذ مٌشصقيييي مٌشصقهييييا قييييفاػت صٌهييييب
ماىضهشاء(ػيٍدَا اىغالً .
ماحلَذ هلل س اىؼامل ن ماىؼاقبت ىيَخق ن
مصوِّ اىيدٌ ػيى حمَذ مآه حمَذ مػضو يشس قائٌ آه حمَذ

حمَقد احلغين
 / 42حمشً اىذً ماىشدادة 5241 /
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المقدمة
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الؾوذ هلل الولك الع٠م الزٕ داًذ لَ الغموبّاد
ّاٛسك ثبلعجْدٗممخ ّرتممشد لممَ ثبلْؽذاً٘ممخ رّ
الغمم٠و ّاٝامممشام ّفممملٔ ر خلمممٔ ٘مممش ل مممَ
الذاخٖ إلٔ ؽ َ ع٘ذًب ّؽج٘جٌب رثٖ ال بعمن
٘مممش همممي راشرمممَ الل٘مممبلٖ ّاٗٛمممبم ّخلمممٔ لمممَ
هقمممبث٘ؼ المممذعٔ ّالعمممشّح المممْص ٔ ّؽغمممظ ر
خلٔ اًٛبم.
ّثعذ:
ل ذ َهي ر خض ّعل خلٌ٘ب ثٌعن اض٘شح  ٟرعذ ّٟ
فٌعذ همي رعمل
رُؾقٔ فغ طذ رهبهِب ال لخ ُ
العذ ّاٝؽقبء ؽ٘ش تبو عل ؽأًَ:
((ّاى رعذّا ًعن ر  ٟرؾقُْب ))
ّهمممي عولمممخ ُمممزٍ المممٌعن الغومممخ ًعومممخ المممذٗي
اٝعم٠هٖ الؾٌ٘ممل الممزٕ اسرنممبٍ رعممبلٔ لٌهغممَ
ّلٌب ؽ٘ش تبو عجؾبًَ ّرعبلٔ:
((إى الذٗي خٌذ ر اٝع٠م))
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ّععلٌب هي ٘ش اٛهن خلٔ الوعوْسح ؽ٘مش تمبو
رعبلٔ:
((اٌزن ٘ش رهخ ر شعذ للٌبط رأهشّى
ثبلوعشّف ّرٌِْى خي الوٌكش)).
ّرًعن خلٌ٘ب ثؾبهل ُزٍ الشعبلخ الو ذعخ ّرُل
ث٘زممممَ اٛهِممممبس الممممزٗي ررُممممت خممممٌِن الممممشعظ
ّهِممممشُن رطِ٘ممممشا ّتممممشى هبخزممممَ ثطممممبخزِن
ّهْدرمممَ ثومممْدرِنّ .ثعمممذ ُمممزٍ الو ذهمممخ رجمممذر
خ٠هبد اٟعزهِبم ثْمع هخبلجِب خلٔ الزهك٘ش
عبُذح فٖ اًزضاع رعْثخ ٛعئلزِب ّرتْو:
فِل ؽ ب رهشًب ثبلوعشّف ًٌِّ٘ب خي الوٌكش رم
ابى العكظ ؟
ُّل رهعٌب ر رعبلٔ ؽق هبخزَ ّررجعٌب رّاهشٍ
رم ابى العكظ ؟
ُّل ًؾي فبدتْى فٖ هب ً ْو ًّهعل رم.....؟
ُّمممل ّفمممملٌب إلممممٔ ؽ ٘ مممخ اٗٝوممممبى ّالز ممممْٓ
رم.......؟
ُّممل هممب ًعولممَ ال٘ممْم ٗشمممٖ الوممْلٔ ال ممذٗش
رم.......؟
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فلٌقمؾْا ّلممْ للؾوممخ ّاؽمذح ًّؾبعممت رًهغممٌب
عو٘عب ًّشٓ هبرا فعلٌب ّهبرا اازغجٌب ّلٌقؾؼ
ا ٛطمممبء الزمممٖ ّتعٌمممب فِ٘مممب همممبدام فمممٖ الؾ٘مممبح
فشفخ ّهبداهذ الشّػ ُهزعل خ ثبلغغمذ ّهمبدام
الٌهظ ٗقعذ ٌّٗضو.
ّر ّلٖ الزْف٘ق.
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المرأة والحجاب
ررٌبّو فٖ ُزا الكز٘مت الوزْاممع تنم٘خ هِومخ
همي تنممبٗب الوغزوممع اٝعم٠هٖ رُّ ٟممٖ تنمم٘خ
الومممممشرح همممممي عبًمممممت اللجمممممبط المممممزٕ رشرذٗمممممَ
ّث بلخقمممْؿ الومممشرح الوؾغجمممخ ّإًمممٖ ٌُمممب ٟ
رثؾش خي رُو٘خ الؾغبة ّّعْثَ ّعُْشٍ ثل
رؽبّو خمشك همب ّفمل إل٘مَ الؾغمبة همي تجمل
هي ردخذ رًِب هي رُلَ ّالزٕ رفجؼ الْ٘م فٖ
ً طمممخ ؽشعمممخ عمممذا ّفمممٖ تومممخ اًِٟ٘مممبس ثغمممجت
اًٟؾطبه ا٠ ٛتٖ ّالوهبعذ الوخزلهخ ّالغشٕ
ّساء الوْدٗ٠د ّالزغبثق ف٘وب ثٌِ٘ي هي رعمل
غبٗممبد هخزلهمممخ ّهمممي رعممل الوهغمممذح ّرؾمممَْٗ
فْسح اٝع٠م ثبلشغن همي إى اٝعم٠م لمن ِٗمي
الوممشرح ثممل راشهِمممب ثكشاهممبد خو٘وممخ ّععلِمممب
رُؾبهش الشعل ثمبلكض٘ش همي الؾ مْا ّالْاعجمبد
ّععل لِب هٌضلخ خو٘وخ ّسف٘عخ ٗ ٟكمبد الشعمل
رى ٗقممل إلِ٘ممب ّفممٖ ه بثممل رلممك رعممْد خ٠هممبد
اٟعزهِبم ثِ٘وٌزِب خلٔ الزهك٘ش ثوخبلمت ؽمبدح
لعلِمب رؾقممل خلممٔ دّاء لعللِممب الزممٖ ْٗهممب ثعممذ
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ٗممْم رقممجؼ هشمممب خنممب ٟؽبهلممخ فممٖ ه٘برِممب
خجشاد ًّ٘شاى فز ْو:
هبرا تذهذ لٞع٠م ؟
ُل اؽزشهذ ت٘وَ ّهجبدئَ ّرؾلّذ ثأ ٠تَ ؟
ُل رلزضهذ ثأّاهشٍ ًّْاَُ٘ ؟
رم رغممبُشد خل٘ممَ ثغممم٘ل ؽممبد ّسفعممذ عمممعبس
الوعق٘خ ّالزلخ ؟
ُل رزقْس رًِب هلكذ الذً٘ب ّهب فِ٘ب ؟
رم ُمممل رهج مممذ خلمممٔ ال لمممْة ثطجمممق الؾمممِْح
ّالوعق٘خ ؟
رم رم.................؟
الٌممب ٗعممشف الغممْاة ثمم ٠هنبلطممخ للممٌهظ ُّممْ
ّامممؼ ّمممْػ الؾمموظ ّلكممي ًخممبدع رًهغممٌب
ًِّمممشة همممي الْاتمممع لكمممٖ ًْ ٟاعمممَ الؾ ٘ مممخ
ًّغعل هٌِب ٘بّ ٟهي الوعبفٖ ؽجبً ٟزوغمك
ثِب فٖ ُزا الذً٘ب الذً٘مخ  ,إلمٔ هزمٔ ًج مٔ خلمٔ
ُممزا الؾممبو ّْٗهممب ثعممذ ٗممْم ًجزعممذ خممي الكج٘ممش
الوزعمممبو هزمممٔ ًعمممشف ر رعمممبلٔ ؽمممق هعشفزمممَ
ّالزممٖ  ٟرزؾ ممق إ ٟثعممذ هعشفممخ الممٌهظ ّاوممب
ٗ ْو الؾذٗش (هي خشف ًهغَ ف ذ خشف سثمَ)
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ّرٗي رًهغٌب همي ُمزٍ الوعشفمخ ُّمٖ ربئِمخ فمٖ
ظلوبد الزًْة ّالوعق٘خ.

العواصف والتحديات
رفجؾٌب الْ٘م ًْاعَ خْافمل هخزلهمخ رعقمل
ثٌب هي ال عبًت رأ زًب هي ُزا الوكبى ّرشهٌ٘ب
فٖ غ٘شٍ ّالْتذ ٗونمٖ ّالمضهي ٗغمشٕ ّالمَ
هي العوش.
رفجؾٌب الْ٘م ً بعٖ ًّعبًٖ هي ردّاء ط٘مشح
ركبد رى ر نٖ خلٌ٘ب روبهب إر لمن رعمبلظ ثأتقمٔ
عمممشخخّ.رؽمممذ ُمممزٍ اٛدّاء ًمممبرظ خمممي الومممشرح
الوؾغجخ ثبلخقْؿ ّإًومب خٌ٘مذ ثبلخقمْؿ
ٛى ا٠هممممٖ لمممم٘ظ هْعِممممب للغممممبفشاد ًِٛممممي
رغبّصى الؾذ ّعملكي هغملك الؾم٘طبى ّ نمي
فٖ ُْاٍ ّ بك فٖ ُْاُي ّال ّاؽذح همٌِي
ّمعذ ٗذُب فٖ ٗذٍ ّعبسد هعَ إلمٔ ًِبٗمخ ٟ
ُٗعشف هق٘شُب إ ٟالوْلٔ ال ذٗش.
ّل٘ظ للوغزوعبد ال٠رٖ ررجعي رّاهش ر رعبلٔ
ّالزمممضهي ثطبخزمممَ ّإًومممب ا٠همممٖ هْ ّعمممَ إلمممٔ
الوؾغجبد الوٌؾشفبد ّال٠رٖ ارخزى هي الذٗي
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غطبء ّهي الؾغمبة عمعبسا ّاًغملخي خمي تم٘ن
ّهجممبد اٝعمم٠م فممُ ٠ممٖ هؾغجممخ ه هٌممخ ّٟ
عبفشح هزًجخ ربُذ فمٖ ثؾمش النم٠لخ ّالمزًْة
ّ رلق ذ ثٌهغمِب العبُمبد ّالع٘مْة ّالؾمكْٓ
هلل خ٠م النْ٘ة.
الممممجعل ٗطلممممق خلممممٔ رهشٗكممممب اللعٌ٘ممممخ ثأًِممممب
الؾمم٘طبى اٛاجممش ّلكممي الؾ ٘ ممخ إى ٌُبلممك راجممش
هممي رلممك الؾمم٘طبى إُّ ٟممٖ الوممشرح الوٌؾشفممخ
الخبسعمممخ خمممي ؽمممذّد ر ّهبخزمممَ ّالوزغمممزشح
ثلجبط الذٗي ّالزٖ رُْن ا ٙشٗي ثأًِب هلزضهخ
دٌٗ٘مممب ّر ٠ت٘ممممب ّخٌمممذهب ً ممممبسى ثٌِ٘مممب ّثمممم٘ي
الؾمممم٘طبى ًغممممذ إًِممممب رضٗممممذ خل٘ممممَ ثأمممممعبف
هنممبخهخ خلممٔ رتممل ر ممذٗش إى الؾمم٘طبى ً ٟممشاٍ
ثعٌَ٘ ّل٘ظ لَ ؽكل هغز ش فِْ ٗزلْى ثمألْاى
هخزلهخ ّثووبُش هزٌْخخ إ ٟإى ال٘مْم رفمجؾٌب
ًمممشٓ ّثكمممل ّممممْػ خٌ٘مممَ الوزوضمممل ثمممبلوشرح
الوؾغجخ الوٌؾشفخ ّالزٖ رعزجش رؽمذ عٌمْدٍ ثمل
إى الؾ٘به٘ي اًٝغ٘خ راضمش ّتعمب ّرخومن طمشا
هي الؾ٘به٘ي الغٌ٘خ.
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فعممي الشعممْو اٛاممشم(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) تممبو { :اىهغيياء حبائييو
اىشٍهاُ }
ّخٌَ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) تبو:

{ ا حققا يخهت اىذٍّا ميخهت اىهغاء يأُ أمه يخهت بين إعشائٍو
ماّج ٍِ قبو اىهغاء}

ّسّٕ إى الؾمم٘طبى خل٘ممَ اللعٌممخ تممبو( :الوممشرح
ًقمممل عٌمممذٕ ُّمممٖ عمممِوٖ المممزٕ رسهمممٖ فممم٠
ر طم ُّممٖ هْمممع عممشٕ ُّممٖ سعممْلٖ فممٖ
ؽبعزٖ ).

دعائم المجتمع
رًممك ّالشعممل هممي دخممبئن
رخلوممٖ رٗزِممب الوممشرح ِ
الوغزوممع ّخل٘كومممب ثٌمممٔ ا٘بًمممَ فأًزومممب ال بخمممذح
اٛعبعم٘خ ّاٟسركبصٗمخ الزممٖ ٌٗؾمأ خلِ٘مب الهممشد
فإٔ لل فمٖ رلمك ال بخمذح ٗغمجت اًِ٘مبس الجٌمبء
خلمٔ رُلمَ ّرؾممل الكبسصمخ  ,فممٌؾي ال٘مْم ًعمم٘ؼ
فممشاخب هغممزوشا هممع رخ مذاء ر ّهممي هخزلممل
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الغْاًمممت ّ ث غممممبّح ّهممممشاسح ّهمممع اممممل ُممممزا
روِممشٗي همممي عبًمممت هممٖ ؽبهلمممخ امممل فمممهبد
الوكش ّالخذاع هزلًْخ ثألْاى ٗ ٟكبد رى ٗغز ش
خل٘ك ّاؽذ هٌِب هضل الؾشثبء روبهب هومب ٗم دٕ
ِ
إلٔ صٗبدح اٛهش فعْثخ.
فٌؾي فٖ اللؾوخ الزٖ ًؾزبعك فِ٘ب ًؾزبط إلمٖ
مك اٝعمم٠ه٘خ
مك ًؾزممبط إلممٔ ر ٠تم ِ
مك ّهجبدئم ِ
ت٘وم ِ
رضفشٕ خلٌ٘ب ثضفشاد الهغبد ّاًٟؾطبه رٌ لجٖ
٘ذرك ّرشفعٖ ؽمعبسا ّرؾولمٖ
مذ دٌٗك ِمذ خ
ِ
ع٠ؽب ثْعَ الجبسٕ خض ّعل هي رعمل رهبُمبد
ذ عملعخ س ٘قمخ رجمبع
دًْ٘ٗخ صائلخُ .ل رفجؾ ِ
ّرؾممزشٓ فممٖ اممل هؾهممل ًّممب قد ّلكممي الؾ ٘ ممخ
ذ الْ٘م علعخ  ٟصوي لِمب ّّعم٘لخ دً٘ئمخ
رفجؾ ِ
رغ٘شُب رٗبدٕ ه٘خ تبفذح ثمزلك رؾطم٘ن هعمبلن
دٌٌٗمممب الؾٌ٘مممل ّلكمممي رتمممْوُِ٘ :مممبد ثمممل رلمممل
ّسٗؾمك
عموك ال برمل
ُِ٘بد ٟ ...رزقمْسٕ إى
ِ
ِ
٠تك الهبعذح عزج ٔ هغزوشح ثل رى
الوٌزي ّر
ِ
ذ هٌكؾممهخ
هقمم٘شُب عو٘عممب إلممٔ الممضّاو رفممجؾ ِ
الْاتممع ّامممؾخ الذٟلممخ لوممي رًممبس ر تلممْثِن
ثِذاٗزَ.
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ف مبًزجِٖ لؾبلممك ّخممْدٕ إلممٔ رؽنممبى اٝعمم٠م
ؽبلمك
ّرثمك خلمٔ
ّرؾلٖ ثأ ٠تَ ّ داثَ ّت٘وَ
ِ
ِ
دهب ثذو الذهْع ّخلٔ امل لؾومخ همشد ثننمت
ر رعممبلٔ ّعممخطَ ّر شعممٖ هممي ُممزٍ الذً٘ممخ
الهبً٘ممخ هطوئٌممخ ّرد لممٖ عٌممخ الوممْلٔ ال ممذٗش
سام٘خ هشم٘خ.

التقدم العلمي واالنحطاط الخلقي
ال٘ممممْم ؽ ٘ ممممخ ًعمممم٘ؼ خقممممشا خغ٘جممممب هكممممزع
ثبلنشائت ّالعغبئمت ّالومب رونمٖ اٗٛمبم ٗمضداد
اٛهممش خغجممبً .عممن ثممبلشغن هممي الزطممْس العلوممٖ
الزٕ ٗؾِذٍ ُزا العقش ّالز ذم الزكٌلْعٖ فمٖ
هخزلمل عْاًجممَ ّالز ممذم الممزٕ ٗؾممِذٍ اًٝغممبى
فمممٖ ؽمممزٔ الوغمممبٟد إ ٟإًمممَ ّلٜعمممل الؾمممذٗذ
ٗشافمممق رلمممك اًِ٘مممبس ال ممم٘ن ّالوجمممبد  ,اًِ٘مممبس
ل٠ ٜا اٝع٠ه٘خ  ,خقشا رفجؼ فَ٘ الؾمزّر
الجؾمممشٕ فمممٖ رسّرمممَ  ,خقمممشا رفمممجؾذ ف٘مممَ
الوعقممم٘خ ر زمممشف ّالمممزًت ٗشركمممت اأًمممَ ؽمممِذ
هقمهٔ  ,خقمشا رفمجؼ ف٘مَ لمع الض٘مبة ص بفممخ
ّالزغزش رخلل  ,خقشا رفجؼ فَ٘ الؾق ثبهمل
15

ّالجبهممل ؽمممق  ,خقمممش الزهمممٌي ّالزغمممبثق ثممم٘ي
الٌغبء فٖ هخزلل اٛهْس  ,خقش اسرذاء صمْة
الزلمممخ ّالعمممبس ّ لمممع ص٘مممبة الؾ٘مممبء ّالعهمممبف ,
خقش رفغمبد الوغزومع ر ٠ت٘مب ّهعٌْٗمب ّهبدٗمب
ثكمممل هشٗ مممخ هخزلهمممخ ّّعممم٘لخ هزبؽمممخ .رٗزِمممب
الومشرح الوؾغجممخ الخبسعمخ خممي ال مبًْى اٝلِممٖ
إلٔ رٗي رجن٘ي ؟
ّإلٔ رٕ غبٗخ رشٗذٗي رى رقلٖ إلِ٘ب ؟
تْلٖ لٌب لعل فٖ رلك الهعل فبئذح رزاش!!!!.....
ّغبٗزمك
ّعم٘لزك بهئمخ
تطعب رعلوم٘ي ع٘مذا إى
ِ
ِ
بهئ مخ رٗنممب  ,ال٘ممْم ؽ ٘ ممخ ّلمم٘ظ هغممبص تممذ
شعمممذ خمممي الخمممو اٝلِمممٖ ّررجعممم ِ
ذ رُمممْاء ِ
ذ
الونلخ ّ نمذ فمٖ
رُّبهمك الؾم٘طبً٘خ ّرًم ِ
ِ
ْٗهمممب ثعمممذ ٗمممْم رجزعمممذٗي خمممي الومممْلٔ ال مممذٗش
ممك تجمممل رى
ممك ّرفمممؼِ ِ همممي غهلزم ِ
فمممبًزجِٖ لؾبلم ِ
فمؾ٘هزك .ال٘مْم الومشرح الوؾغجمخ رشاُمب
رُطْٓ
ِ
رغممممْو فممممٖ اٛعممممْاا ّالؾممممْاسع ّالٌممممْادٕ
ّرهباي ر شٓ بستخ لكل الؾغمت سافعمخ ؽمعبس
الزطمممْس ّالؾشٗمممخ رشاُمممب خبسٗمممخ !!...رّ ؽمممجَ
خبسٗممخ ! ّرعممألكن ثممبهلل رٕ ؽغممبة ُممزا ؟ ّرٕ
ص٘بة ُزٍ ؟ ّرٕ رغزش ُزا ؟
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فإرا ابى ُزا العول ُٗغوًَْ الزضاهب فعلٔ المذً٘ب
الغ٠م ّالوْد ٘ش لٌب هي الؾ٘بح ّٟع٘وب ُزا
العول ٗقذس هي الوشرح الوؾغجخ  ,الوشرح الزمٖ
ٌٗوممشّى إلِ٘ممب ثأًِممب هغمملوخ فجبلزممبلٖ ثممذو رى
ركْى ؽبهلخ ل ٘ن اٝعم٠م ّهجبدئمَ رشاُمب رعومل
خلٔ رؾَِْٗ.

دور األزياء والتشبه باألعداء
رفجؾذ رشرذٕ ص٘بثمب ؽم٘طبً٘خ ص٘مبة رخمذاء ر
ص٘ممبة دّس اٛصٗممبء العبلو٘ممخ الزممٖ رغممِش ل٘لِممب
ّرْافممملَ ثٌِمممبسٍ همممي رعمممل إفغمممبد الوغزومممع
اٝعمم٠هٖ ّخلممٔ رلممك ؽممْاُذ اض٘ممشح ٗ ,علوممْى
ع٘ممذا إًِممن غ٘ممش تممبدسٗي خلممٔ رؾممَْٗ الع ٘ممذح
اٝع٠ه٘خ ّلكٌِن تبدسٗي خلٔ رؾطم٘ن اًٝغمبى
الوغممملن ثطمممشا غ٘مممش هجبؽمممشح ّهمممي هخزلمممل
الغْاًت  ,تبدسٗي خلٔ رى ٗخشعْا الومشرح همي
ذسُب ّعلخِب خي عزشُب ثب زشاع الوْدٗ٠د
ّاٛلجغمممخ ّتمممذ رهشًمممب ر رجمممبس ّرعمممبلٔ ثعمممذم
الزؾجَ ثبٛخذاء فٌكْى ًؾي ُّن عمْاء رخمذاء
لمممَ .الومممشرح الوؾغجمممخ فمممٖ ُمممزا الضهمممبى رشاُمممب
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رزغمبثق همع رهضبلِمب همي الٌغمبء ثمل همع ًهغممِب
رزغبثق هع الؾ٘طبى رخْك فٖ ُْاٍ ّرؾشة
هممي هبئممَ الوٌممزي  ,رشاُممب ال٘ممْم ثممبسصح لوهممبري
عغممذُب رشاُممب بل٘ممخ هممي الن٘ممشح خلممٔ ؽممشفِب
رشاُممب بلعممخ ص مْة الؾ٘ممبء ّالعهممبف ّهشرذٗممخ
صْة الوزلخ ّالعبس.
إى الهئممخ النبلجممخ هممي الٌغممبء الوؾغجممبد ًبُ٘ممك
خممي الغممبفشاد تممذ اًؾممشفي ال٘ممْم خممي الطشٗممق
ّعممملكي هغممملكب ٗ ٟعلمممن ًِبٗزمممَ إ ٟر رعمممبلٔ
رفمممممجؾذ رزهمممممٌي ال٘مممممْم فمممممٖ ا٘ه٘مممممخ إ مممممشاط
الغبت٘ي!..
فٖ ا٘ه٘خ إثشاص الضذٗ٘ي!...
فٖ ا٘ه٘خ ؽكبٗخ الهخزٗي!...
فٖ ا٘ه٘خ ؽكبٗخ اٙل٘ز٘ي!...
فٖ ا٘ه٘خ اسرذاء الؾغبة!...
فٖ ا٘ه٘خ فجغ ّعِِب!...
فٖ ا٘ه٘خ ّا٘ه٘خ!......؟
ثممل ؽزممٔ ّفمملذ إلممٔ ا٘ه٘ممخ خغ٘جممخ فممٖ إثممشاص
لجبعِب الذا لٖ ّهب هٖ ابى رخون.
ا٠م ٗعشا لَ الغج٘ي ـ إرا امبى العمشا هْعمْدا
الْ٘م!..
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ّرؾمممموئض هٌممممَ الممممٌهظ ٌّٗطممممْٕ هٌممممَ ال لممممت
ّرزوضا هٌَ اٛؽؾبء ّ !....إى ُزا لِْ الج٠ء
الوج٘ي ّهوي ال ُزا ؟ هي الومشرح الوؾغجمخ رّ
اٛفمممممؼ رى ٗ مممممبو خٌِمممممب الومممممشرح الوزغمممممزشح
ثبلؾغبة.

الوسط العائلي
ّإرا اٌب ًزعغت ثوب رهعلَ الوشرح فإل٘ك اٛخغت
هٌَ ُّْ إى الوشرح رهعل ال رلمك ثومشرٓ رهِمب
ّرثِ٘مممب ّصّعِمممب ّر ِ٘مممب ُّمممزٍ ُمممٖ الطبهمممخ
الكجممشٓ ًشٗممذ رى ًعممبلظ الجٌممبء ًّشهوممَ اممٖ ٟ
ٗغ م و ّإرا ثبٛعممبط تممذ ًخممش روبهممب تممذ رالزممَ
رسمخ الهغبد ّاًٟؾشاف فمإرا ابًمذ الومشرح تمذ
اًغممممملخذ خمممممي ر ٠تِمممممب ّت٘وِمممممب ّهجبدئِمممممب
ّاًغشفممذ هممع اُٛممْاء النممبلخ فوممب ثممبلكن رًممزن
رِٗممب اٛة رٗزِممب اٛم رِٗممب اٛؿ رِٗممب الممضّط رٟ
ْٗعذ غْ٘س خلٔ ؽشفَ ّخشمَ رْٗ ٟعمذ رؽمذ
ْٗتهِممب خٌممذ ؽممذُب ّالممزٕ روممبدد خل٘ممَ اض٘ممشا
فش بد رّعِِب لعلِب رغذ هشٗ ب رٌهز إلَ٘.
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إلى األب...
لك رِٗب اٛة...
هب ثبلك ّهبرا دُب ُل ُزٍ سعبلزك فٖ الؾ٘مبح
ُممل ُممزا هجممذئك الغممبهٖ رم ُممل ُممزٍ خ ٘ممذرك
اٝعمم٠ه٘خ ؟ اعممز٘ ع هممي ًْهممك ّاًِممل هممي
عجبرك ّرذاس اٛهش تجل رى رقجؼ الجزسح صوشح
ّثبلزممممبلٖ  ٟرغٌممممٖ عممممْٓ الؾممممْ ّالضومممممشح
الهبعذح.
همممب دّس رغمممبٍ اثٌزمممك ُمممل رًِمممب رٌزغمممت إل٘مممك
ثبٟعن ف و ؟ ف٘ ٠ش ف٘ك إر لن ركي غْ٘سا ّٟ
٘ممش ف٘ممك إر لممن روزلممك ر ٠تممب إعمم٠ه٘خ ّٗكممْى
هقم٘ش الغلممْط فممٖ صاّٗمخ الوزلممخ ّالعممبس رّ
ًهٖ ًهغك إلٔ ثلذ ٗ ٟعشفك فَ٘ رؽذ.

إلى األم...
لك رٗزِب اٛم...
رٕ هي رؾولذ رلمن ّهمشاسح الؾومل لكمٖ رٌغجمٖ
ُمممزٍ الومممشرح ٗمممب همممي عمممِشد ل٘لمممك ّ رؾولزمممٖ
الوؾ خ الزٖ ٗ ٟؾزولِب رؽذ هبرا دُمب ؟ لومبرا
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ْٗهب ثعذ ٗمْم رجزعمذٗي خمي ر خمض ّعمل ؟ رٗمي
ت٘وخ رلك اٛلن ّرلك الوشاسح ؟ إى هٌضلزمك خٌمذ
ر خو٘وممخ ثممل رخوممن هممي هٌضلممخ اٛة فوممب را
تذهذ لٞع٠م ؟ تذهذ لَ رسمخ لزٌخشٍ رم عوب
لز زلمممَ ؟ ثمممل غبلجمممب همممب ركمممًْ٘ي ّساء اًؾمممشاف
اثٌزمممك رشٗمممذٗي رى رزغمممبث ٖ ثِمممب فمممٖ ه٘مممبدٗي
الن٠لخ ّاًٟؾشاف رشٗذٗي رى رغعلِ٘ب سُبًمك
هع رهضبلك همي الٌغمبء ف٘مب ل٘زمك لمن رْلمذٕ ّلمن
رلذٕ رلك الضوشح الهبعذح.

إلى األخ...
لك رِٗب اٛؿ...
رزاش تْو ل ومبى الؾكم٘ن( خل٘مَ الغم٠م) خٌمذهب
خبد هي عهشٍ فل ٖ هْ ( ٍٟبدهَ) ّهي عولخ
هب عألَ خي ر زَ ف بو لمَ :تمذ هبرمذ ,تمبو :تمذ
عزشد خْسرٖ.
ّرًممذ رِٗممب اٛؿ رعوممل خلممٔ إفغممبد ر زممك رعوممل
خلممممٔ اًؾطبهِممممب ا٠ ٛتممممُٖ ,ممممل رُممممت هممممبء
ّعِك؟ فبممشة سرعمك ثبلؾمبئو فلعلمك رقمؾْ
ّرٌزجَ !
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إلى الزوج...
لك رِٗب الضّط...
إى ؽق ر رعبلٔ  ٗ ٟدٓ ؽزٔ ٗ دٓ ؽ ك همي
تجل صّعزمك فِمل ُمزا ؽمكش هلل رعمبلٔ ؟ فومبرا
رفبثك ّلوبرا رٌغشف ّسائِبُ ,ل ّممعذ فمٖ
خٌ مممك ؽمممجّ ٠عشرمممك اومممب رغمممش الجِمممبئن ؟ ُمممل
ٗضٗممممذ ؽممممشفب خٌممممذهب رجممممشص صّعزممممك عممممبتِ٘ب
ّصذِٗ٘ب ؟ رم ُل ٗضٗذ فخشا خٌذهب رخشط هعك
ثلجبعِب الن٘ق الؾباٖ خي ههبري عغذُب ؟ رم
ُممل ُممٖ ص بفممخ ّرطممْس ...افزممشاءاد ّرهبُممبد
رخشط هي رفْاٍ هٌزهعخ.

معنى الحجاب
إى الزٕ دفعٌٖ خلٔ ازبثمخ هضمل ُمزا الوْممْع
ُمْ إًوممب ًع٘ؾمَ ال٘ممْم تمذ رفممجؼ رهمشا ٗ ٟطممبا
ّرلمممممك ثغمممممجت الغممممملْ ال٠ر ٠تمممممٖ ّالؾمممممبر
ّ الخبسط خي هبخخ ر رجمبس ّرعمبلٔ همي تجمل
الوممممشرح الوؾغجممممخً ,عممممن ثممممبلشغن هممممي ظممممبُشح
الغمممهْس تمممذ رفمممجؾذ تل٘لمممخ ًْخمممب همممب إ ٟرًمممَ
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ظِشد لٌب رؽكبو ّفٌْى خغ٘جخ غشٗجخ هي تجل
الوؾغجبد  ٟرخطش خلٔ ثبو رؽذ.
اخلوممّٖ ....افِوممٖ ....صممن رممذثشٕ رٗزِممب الوممشرح
رى الؾغبة لنخ ُْ :عزش الؾٖء خي رى ٗوِش
إل٘مممَ ّلومممب امممبى الٌومممش ٗ ٟزؾ مممق إ ٟثْعمممْد
هممشف٘ي اّٛو ٗغممؤ الٌممبظش ّالضممبًٖ الوٌوممْس
إلَ٘ ّتذ ٗكْى الوٌوْس إلَ٘ عضءا همي امل ّتمذ
ٗكْى ربهب رّ إى ا ٠الطشف٘ي الٌبظش ّالوٌومْس
إل٘ممممَ هزوممممبصل٘ي رّ هزخممممبله٘ي ّثممممزلك رزشرممممت
اٛؽكبم ّفق رلك.
الؾشٗعخ الو ذعخ لن رزش اًٝغبى هزؾ٘مشا فمٖ
ا٘ه٘خ رعبهلَ هع الْمع الوؾ٘و ثمَ ّخلمٔ ُمزا
اٛعمممبط ف مممذ ؽمممشخذ لمممَ رؽكمممبم ًِّغمممذ لمممَ
هٌممبُظ ّّمممعذ لممَ تممْاً٘ي ّههممبُ٘ن هممي رعممل
فممم٘بًزَ ّؽهومممَ خمممي امممل سرٗلمممخ ّامممل ؽمممبئجخ
رؾمبّو رذً٘غمَ ّتمذ ٗمزِن المجعل اٝعم٠م ثأًمَ
ظلن الوشرح خٌذهب رهشُمب ثبلؾغمبة ُّمزا ٗم دٕ
إلٔ اجذ ؽشٗزِب ّ....؟!
رتممْو :هزممٔ ابًممذ للوممشرح هكبًممخ هشهْتممخ لممْٟ
اٝعم٠م ّهزمٔ رفمجؾذ تممذّح لمْ ٟاٝعم٠م هممع
العلممن إى اٝعمم٠م لممن ٗولوِممب ّ ٟهض ممبو رسح ثممل
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فممبًِب ّؽهوِممب ّراشهِممب ّرخطممٔ لِممب ؽ ْتممب
ّععلِب فٖ ؽقي هٌ٘ع.
ّرهب رهمشٍ لِمب ثبلؾغمبة إًومب ٛعمل رلمك النبٗمخ
ّاهزضبٛ ٟهش الوْلٔ ال ذٗش الزٕ ٗ ٟولن خجبدٍ
ُّمممْ الؾكممم٘ن العمممبدو فجبلزمممبلٖ رى اٝعممم٠م تمممذ
ممموي للغو٘ممع ؽ ْتممَ ثزوبهِممب ّلكممي اًٝغممبى
ٗخزلمممق اٛتبّٗمممل ّٗزهمممٌي فمممٖ ا٘ه٘مممخ ًغمممغِب
ّإ شاعِممب ثؾممكل هشرممت هؾممبّ ٟاٝعممبءح ٛهممش
ر رعبلٔ ّلكي رجب ّرعغب لوي رطمبّو ٛهمش ر
عل ؽأًَ.

أهمية الحجاب
إى رُو٘خ الؾغبة رزغلٔ فٖ رهْس اض٘مشح فعلمٔ
عج٘ل الوضبو  ٟالؾقش:
 -1اٟلزضام ثبّٛاهش اٝلِ٘خ القبدسح خي الؾق
رعبلٔ ّثبلزبلٖ ركْى الوشرح فٖ سات ال ُوط٘ع٘ي
هلل رعبلٔ.
 -2ف٘بًخ الوشرح ّؽهوِب همي رى ركمْى فشعمخ
ل ٚشٗي ّاأًِب علعخ ٛصوي لِب.
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 -3فمم٘بًخ ّؽهممع خممشك ّؽممشف هممي رٌزغممت
إلِ٘ن.
 -4الزمأص٘ش الوعٌممْٕ ّالغمملْ ا٠ ٛتممٖ الممزٕ
ٗن٘هَ الؾغبة للوشرح.
ّتذ ٗزقْس الجعل إى الومخ ؽغمبة رعٌمٖ رلمك
النطممممبء الممممزٕ ُٗنطممممٖ الممممشرط رّ ثوممممب ُٗغممممؤ
(الشثطمممخ) ّلكمممي ُمممزا الوهِمممْم غ٘مممش فمممؾ٘ؼ
ّثبلشغن هي رى الكض٘مش همي الٌغمبء ٗعلومي رلمك
ّلكي ٗ ٟع٘شى رُو٘خ لَ.

شروط الحجاب
خوْهممب رى الوممشاد ثبلؾغممبة ُممْ رلممك اللجممبط
الزٕ ُٗنطٖ روبم الجذى همع ؽمعشُب إ ٟثبلو مذاس
المممزٕ عمممْصٍ الؾمممبسع الو مممذط ثكؾمممهَ ّفمممق
ؽشّه  ,لزا ٗغت رى ٗزو٘مض لجبعمِب ّهمب ٗزعلمق
ثَ ّثِب هي الٌوش ّغ٘شٍ ثعذح رهْس هٌِب:
األمرررر األول :سررررتر جميررررع البررررد  :رى ٗكممممْى
عبرشا لغو٘ع الجذى خذا الْعَ ّالكه٘ي هع رهي
الهزٌخ ّفق ؽشّه:
25

ر -الخلْ هي الضٌٗخ :رى رلك الو مذاس الوغموْػ
ثممَ بل٘ممب هممي الضٌٗممخ ـ ُّممْ اممل هممب ٗزممضٗي ثممَ
ّرخ م ّذ لِممزا النممشك ّرهلممق الٌممبط خل٘ممَ رلممك
اٟعن (صٌٗخ) ـ
رعزجمممش الضٌٗمممخ همممي اٛهمممْس الزمممٖ رلهمممذ الٌومممش
ّرغلت الوؾبُذح فزكْى ثزلك ؽجكخ همي ؽمجب
الؾ٘طبى  ٗٝبع ا ٙشٗي فِ٘ب ّرلمك رًِمب رِم٘ظ
هؾبخش ّرض٘ش النشٗضح ّرجعش فٖ الٌهظ ًؾمْح
خغ٘جمممخ هومممب ٗممم دٕ إلمممٔ ؽقمممْو افززمممبى ثزلمممك
الوشرح.
ّاوب إى للؾ٘طبى فْس هخزلهخ ّهزلًْمخ لمزلك
رعذ الضٌٗخ رؽذٓ رلك القْس إرا اعمزخذهذ فمٖ
غ٘ش الوغبو الوغوْػ ثَ ُّٖ خلٔ رًْاع:
هٌِب  -لجظ اٛعبّس ّالخْار٘ن الوخزلهخ.
هٌِب  -فجغ اٛظبفش ثألْاى هخزلهخ ّعزاثخ.
هٌِمممممب  -لمممممجظ الغمممممبخبد ال٘ذّٗمممممخ ثوخزلمممممل
رًْاخِب.
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هٌِب  -اٟازؾبو ّؽل الؾبعت.
هٌِب ـ ّمع اُٛذاة القٌبخ٘خ الجشاتخ.
هٌِب ـ اعزخذام ردّاد الزغو٘ل (الوك٘بط).
ّراضش رًْاع الضٌٗخ طْسح ُْ اعزخذام ردّاد
الزغو٘ممل إر ٗ ٟخهممٔ خلممٔ اممل رؽممذ إًِممب رُِمم٘ظ
الوؾبخش ّرْلذ اللزح لذٓ الٌبظش فجبلزبلٖ ر دٕ
إلممٔ ؽقممْو الهزٌممخ ّالعغممت إى ُممزا الزقممشف
ال ُوؾم٘ي ٗقمذس هممي الومشرح الوؾغجمخ ّاٛخغممت
هٌمممَ إًِمممب رؾغمممت ًهغمممِب همممي الطبئهمممخ الؾ مممخ
فأتْو لِب:
ممك
رُكممزا هبخزمممك هلل ّاٟهزضممبو ّٛاهمممشٍ ؟ فوضلم ِ
هضل العغل ع و فَ٘  ٠فأفغذ.
إى الوشرح الْ٘م (الوؾغجخ ثمبلطجع !) تمذ رهٌٌمذ
فٖ ا٘ه٘خ فجغ ّعِِب ثطشاص ٗمز٠ئن همع صْثِمب
الممزٕ رشرذٗممَ ثممل رعوممل خلممٔ ععممل اللممْى الممزٕ
رنعَ خلٔ ؽهزِ٘ب ُهطبث مب للمْى غطمبء الؾمعش
(الشثطمممخ) رّ الؾمممزاء رّ الؾ ٘جمممخ لكمممٖ رخمممشط
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ثٌغق عو٘ل ّهزكبهل ّرشٓ هي العبس خلِ٘ب رى
رخشط دّى رلك !!
فإرا ابى اٛهش ازلك فوبرا رُغو٘ي الخمشّط خمي
هبخخ ر ؟ ُل ُٖ ص بفمخ رم رطمْس رم ؽشٗمخ رم
رهبُبد ّرثبه٘ل ؟
إى الزٕ رعولٌَ٘ ُْ العبس ثعٌَ٘ فززاش تْو رثٖ
اٛؽشاس اٝهبم الؾغ٘ي (خلَ٘ الغ٠م) إر تبو:
الوْد رّلٔ هي ساْة العمبس ّالعمبس رّلمٔ همي
د ْو الٌبس.
ة  -خممذم الٌوممش ثؾممِْح ـ رٌٗ ّٟوممش رؽممذ إلممٔ
ّعِِب ّاهِ٘ب ث قذ اللزحّ .ؽ ٘ خ إى هضل ُزا
اٛهش ًبدس الؾقمْو فمٖ ُمزا الْتمذ ف لومب رغمذ
هممي ٌٗومش إلممٔ الوممشرح ًوممشح ثشٗئممخ دّى تقممذ,
فزمممشٓ الٌمممبظشٗي لِمممب ٗغمممزغوعْى امممل تمممْاُن
الغغو٘خ فٖ رخ٘مٌِن ل٘طل مْا فِ٘مب عمِبم اللمزح
ّالؾممِْح ثممل هغممشد ّتممْع رخ٘ممٌِن خلممٔ ّعممَ
الوممشرح ٗجممذر ٘ممبلِن ثممٌ لِن إلممٔ خممبلن غشٗمممت
هولممممْء ثبلهغممممبد ّٗزِ٘ممممْى فممممٖ رلممممك العممممبلن
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الخ٘بلٖ ,فزشٓ الٌوشح رْلذ ٘ب ٟسُ٘جمب همذ ّهشا
فعٌذهب ٌٗوش الغل للوشرح ّلْ هي صاّٗمخ مم٘ خ
عذا رجمذر ُمزٍ الضاّٗمخ ثمبًٟهشاط رمذسٗغ٘ب ؽزمٔ
ٗعومممل ٘مممبو الٌمممبظش خلمممٔ رغشٗمممذ الومممشرح همممي
لجبعِب ّهوبسعخ العول الغٌغٖ هعِب ّ ّ......
ّٗ ْو اٝهبم القبدا (خلَ٘ الغ٠م):
{ اىهظش عدٌ ٍِ عداً إبيٍظ ممٌ ّظشة أمسريج
حغشة طقٌيت }.
فزؾقٌٖ رٗزِمب ا ٛمذ الكشٗومخ ّ ٟرغعلمٖ همي
ًهغك دُه٘خ ث٘ذ ا ٙشٗي.
ِ
األمر الثاني :عدم الحكاية ع ّما تحته
رى ٗ ٟكؾممل خوممب رؾزممَ ّٗ ٟؾكممٖ خٌممَ ً ,عممن
ال٘ممممْم الٌغممممبء الوؾغجممممبد ابعمممم٘بد خبسٗممممبد
ٗزقممْسى رًِممي تممذ الزممضهي ثبلؾغممبة الؾممشخٖ
ّرٕ الزممضام ُممزا لوممي رخممشط عممبتِ٘ب هممي مم٠و
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الهزؾبد الوْعْدح فٖ صْثِب ّرل٘ك ًوبرط خلٔ
عممج٘ل الوضممبو  ٟالؾقممش لكممٖ ٗزنممؼ لٌممب ّاتعٌممب
الوشٗش:
الٌوممممْرط اّٛو :اهممممشرح هؾغجممممخ اوممممب رممممذخٖ:
رشرذٕ الكهْف ّالزٌْسح الطْٗلمخ رهمب ال وم٘ـ
فِممممْ هممممي ًممممْع توممممبػ ُٗغممممؤ (الهبً٘لممممخ رّ
الز٘ؾ٘شد) ّإرا ثلجغِب الذا لٖ ّاممؼ للع٘مبى
ّاوممب ُٗ ممبو فممٖ الكمم٠م العممبهٖ (ؽزممٔ اٛخوممٔ
ٗؾْف) ؟
ً ٟذسٕ رًنؾك رم ًجكمٖ خلمٔ ُمزا المج٠ء فمإرا
ممممؾكٌب امممبى عًٌْمممب ّإرا ثكٌ٘مممب فغمممٌج ٔ همممذٓ
المممذُش ًجكمممٖ لِمممزٍ اٛلمممن ف مممذ ربُمممذ الع مممْو
ّ وذد اًٛهبط فٖ القذّس.
ممْسرك فمممٖ
د رٗزِمممب الوؾغجمممخ إلمممٔ فم
رهممب ًومممش ِ
ِ
إل٘ك رؽذ همي
الوش ح تجل رى رخشعٖ ؟ رلن ٌٗوش ِ
رُلممك ؟ ثممل إًِممب الؾشٗممخ ّالز ممذم فعلممٔ الممذً٘ب
ِ
الغ٠م.
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الٌوْرط الضبًٖ :اهشرح هؾغجمخ رشرمذٕ الؾغمبة
ّال ومم٘ـ الهنممهبك (الْاعممع) ّالزٌممْسح ؟ !
ّهب ردسا هب الزٌْسح فِ٘ب فزؾمخ رهمب رهبه٘مخ رّ
له٘خ لزوِش عبتِ٘ب ٌُّب ٗجذر الزغبثق فٖ فمي
ا ز٘ممبس الهزؾممخ فوممٌِي هممي رغعلِممب رقممل إلممٔ
ًقممل الغممبا ّهممٌِي هممي رغعلِممب إلممٔ الشاجممخ
ّهممبرا ُٗخجم لٌممب الوغممز جل هممي فٌممْى ؽمم٘طبً٘خ
ر ّؽمممذٍ ُمممْ العمممبلن .رُكمممزا الؾغمممبة رٗزِمممب
الوؾغجممخ رُكممزا روغممكك ثممبهلل ّرسٗممذ رى رهممشػ
ّرعمألك ثمبهلل رى رغ٘جمٖ خل٘مَ همع
خل٘ك عم اٟ
ِ
ِ
ًهغك رّّ ٟإرا لن رقلٖ إلٔ الغْاة فبعزعٌٖ٘
ِ
ثؾخـ ش ّرتْو:
مبت٘ك هممي
لوممبرا رهعلمم٘ي رلممك ّلوممبرا رخممشع٘ي عم ِ
رعل هبرا ّهي رعل َهي ؟ ُّل ٗز٠ئن ُزا العول
ذ ثعولممم ِك ُمممزا
همممع
اًْمممك ُهؾغجمممخ ؟ فمممإرا اٌممم ِ
ِ
إًك ُهؾغجخ خه٘هخ فأًب رّو هي ٗ ْو
رزقْسٗي ِ
خل٘ك فبعذح فبع خ عبتطخ ّ بسعخ خي هبخمخ
ِ
د ّرًممب هلل ّرًممب
ر رعمبلٔ ّعمموٖ
ًهغمك هممب ؽمأ ِ
ِ
إلَ٘ ساعع٘ي.
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الٌومممممممْرط الضبلمممممممشٌُ :مممممممب ثزلمممممممخ رُغمممممممؤ
(الجشًغ٘غممخ) ُّمممزٍ هبهممخ ر مممشٓ ّثب زقمممبس
هه٘ذ إًِب رُغغمذ ه٠همؼ الغغمذ همي ثذاٗزمَ إلمٔ
ًِبٗزممَ اأًِممب خبسٗممخ روبهممب ّؽممذس خممي رلممك ٟ
ؽشط!....؟
األمر الثالث :عدم الضيق
رى ٗكْى فنهبمب (ّاععب) غ٘ش م٘ق.
ٌُّمب ابسصمخ ر ممشٓ همي تجممل الٌغمبء الوؾغجممبد
ؽ٘ش ٗشرذٗي الض٘بة الن٘ خ الؾبا٘خ خي ه٠هؼ
عغمذُب خنمْا خنممْا امأى لممْى اللجمبط الممزٕ
رشرذَٗ تذ فجغ رلمك العنمْ ّ ٟرسٗمذ رى رخلمق
راضش هي ُزا ّرل٘ك الٌوبرط:
الٌوْرط اّٛو :اهمشرح هؾغجمخ رشرمذٕ الؾغمبة
(الجطخ) ال و٘ـ ًْع هي رًْاع ال وبػ ُٗغؤ
(اله٘مممضّى رّ الجمممذٕ) همممبرا ٗعومممل ُمممزا ؟ ٗؾمممذ
اٛخنمممبء ثعنمممِب إلمممٔ المممجعل ا ٙمممش ف٘غعمممل
الضممذٗ٘ي ثممبسصٗي ثؾممكل خغ٘ممت ُٗغغممن ثبهٌِمممب
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ّٗجممممشص ٗممممذُب هممممي الشعممممغ إلممممٔ الوٌكممممت رهممممب
ظِشُب!.......؟!
رهمب الزٌممْسح هْٗلممخ مم٘ خ فعٌممذهب رز ممذم تممذهِب
ال٘وٌممٔ روِممش غممهخ فممٖ الزٌممْسح إلممٔ الخلممل
ّرزغغن سعلِب همي اٛخلمٔ إلمٔ اٛعمهل فكأًِمب
روبهب رُكزا الؾغبة ٗب ُهؾغجخ ؟!
الٌوْرط الضبًٖ :اهشرح ُهؾغجخ رشرذٕ عجخ ّرٕ
عجخ ُزٍ ؟ ًعن إًِب عجخ ؽ٘طبً٘خ مبغطخ خلٔ
عغمموِب ركممبد رصساسُممب رى رٌ لممع هممي هْامممعِب
ّر غل رى رفل هب ٗزغغذ هٌِب رُكزا الؾغبة
ٗب ُهؾغجخ ؟!
ُّزا تل٘ل هي اض٘ش ّغ٘ل هي ف٘ل ّإلمٔ ر
الوؾزكٔ.
األمر الرابع :عدم الطيب
رى ٗ ٟكْى ُهجخشا رّ ُهط٘جب.
ا٘ل ٗكْى ُزا ؟
ررشٗذ رى ٗع ّ٘ش ثعنِي الجعل ا٘مل رخمشط همي
غ٘ش رى رنع رعول العطْس ا٘مل ٗوكمي لِمب رى
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رغلظ فٖ الغ٘بسح هي غ٘ش رى رٌزؾمش سائؾزِمب
لزعطش الغو٘ع ؟ فزشٓ الجعل هٌِي تزساد هع
رصّاعِممي ّخٌممذهب رِممن ثممبلخشّط رٌهممش خلِ٘ممب
سٗؼ الؾ٘طبى الوٌزي.
األمر الخامس :عدم التشبه بالرجال
رى ٗ ٟؾجَ الضْة ه٠ثظ الشعبو.
ّرشاُمممب ال٘مممْم (الوؾغجمممخ ثمممبلطجع) رشرمممذٕ صٕ
الشعمبو ّرغمْو فممٖ الوؾبفمل اٟعزوبخ٘مخ اأًِممب
عْاد هل٘ق تذ رس مٖ لمَ العٌمبى ,رشاُمب رشرمذٕ
ثٌطلْى ّتو٘ـ ًقل سدى ّؽزاء خبلٖ.
ًعمممن ُمممزا صهمممبى الٌغمممبء هزمممشع٠د ّالشعمممبو
هخٌضْى.
ًعن رًَ الزطْس ّهْااجخ العقش ..؟!!
األمر السادس :عدم التشبه بالكافرات
رى ٗ ٟؾجَ الضْة لجبط الكبفشاد.
ّالْ٘م رج٘ع ؽشفِب هي رعمل رلمك رج٘مع ر ٠تِمب
هي رعل رى ركْى بدهخ هط٘عخ لِي ّتمذ ظِمش
الْ٘م لْى هي رلْاى الهٌْى الٌغبئ٘خ ثوب ٗغؤ
الؾغمممبة الهشًغمممٖ ّهزمممٔ ابًمممذ فشًغمممب رؾمممت
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الوغممملو٘ي رم رًِمممب رألومممذ خل٘مممك فقمممٌعذ لمممك
ؽغبة ل٘غزش ! فلزغزش ًهغِب رّ.ٟ
رلممن رعلوممٖ رًِممن ٗخْمممْى فممٖ ثؾممبس الؾممِْح
ّالشرٗلخ ّاًٟؾطبه ّالوعق٘خ ّهب ر ل٘ذ لِي
إ ٟالشمب ثهعلِي ّهمي سممٖ ثهعمل تمْم ؽؾمش
هعِن فإرا ابى اٛهش ازلك فبسرذٕ رلك الؾغبة
رّ رلك اللجبط ّاًوشٕ إلٔ ًهغك تجل الخشّط
همممي ث٘زمممك ُمممل صاد سًّ مممب رم اؽز مممبسا ّهزلمممخ
ّفشعخ ل ٚشٗي.
األمر السابع :عدم كونه لباس شهرة
رى ل٘كْى الضْة صْة ؽِشح.
ّهعٌممٔ صممْة الؾممِشحُ :ممْ رى ٗلممجظ اًٝغممبى
لجبعممب لممن رغم ِمش العممبدح خلممٔ لجغممَ ثمم ٠فممشا فممٖ
اممْى رلممك اللجممبط ؽممزاء رّ تجعممخ رّ تومم٘ـ رّ
رٌْسح رّ عْسثب رّ سثطخ.
ّرشاُب الْ٘م (الوؾغجخ ثبلطجع) رؾبّو رى روّ٘ض
ًهغمممِب خمممي ا ٙمممشٗي ثلجبعمممِب لزض٘مممش اًٟزجمممبٍ
ّرغلت اًٛوبس ثل رًِمب رلِمش ّساء الومْدٗ٠د
الؾذٗضخ رغشٕ لل ُزا ّرا لزؾزشٕ هعق٘خ
الخبلق ّإل٘ك ًوبرط:
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الٌوْرط اّٛو:
اهممشرح هؾغجممخ رشرممذٕ الؾغممبة ّرلممجظ لجبعممب
ممم٘ ب ٗؾكممٖ خممي ههممبري عغممذُب رنممع الضٌٗممخ
خلممٔ الْعممَ لممْى الشثطممخ ّال ومم٘ـ ّالزٌممْسح
ّالؾ ٘جممخ ّالؾممزاء لًْممب ّاؽممذا ّاأًِممب مممْء
ٗغمممم٘ش فممممٖ الؾممممبسع ٗخممممشا اًٛوممممبس ّٗض٘ممممش
الؾِْاد.
الٌوْرط الضبًٖ:
اهشرح هؾغجخ رشرذٕ ؽزاء خبل٘ب ّرًذ ج٘ش رى
الؾممزاء العممبلٖ ٗغممجت خممذم الغمم٘ش ث مبرضاى هوممب
ٗ دٕ إلٔ روْط عغوِب رصٌبء الغ٘ش.
الٌوْرط الضبلش:
اهمممممشرح هؾغجمممممخ رشرمممممذٕ الؾغمممممبة ّالزٌمممممْسح
العشٗنخ ّال و٘ـ الْاعع ّرلجظ لجبعب هض جب
اعممْد اللممْى ابلؾممجكخ روبهممب ٗوزممذ هممي فممذسُب
إلٔ ساجزِ٘ب ّاأًِب ساتقخ ...؟ !
رخبرًب ر رعبلٔ ّإٗبان هي ُزٍ الؾم٘به٘ي ّهمب
خؾذ رسا الذُش خغجب.
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أسباب الشذوذ
ٌُّب ًوبرط اض٘شح هي ُزا الؾزّر ال٠ر ٠تٖ
ّٗكهممٖ هممب راشًممبٍّ ,خوْهممب رى ُممزا الوممش تممذ
رٌؾقش دّافعَ فٖ عْاًت ص٠س:
الغبًت اّٛوٗ :كْى المذافع ف٘مَ رارمٖ (رٕ راد
الوشرح) ثغجت غ٘بة الزشث٘خ الوٌضل٘خ ّاًٟؾ٠و
دا مممل اٛعمممشح دّى رى رِمممزن ٛهمممش ر رجمممبس
ّرعممبلٔ ّرشهممٖ اممل تممْو ْٗ ّعممَ إلِ٘ممب فممٖ عمملخ
الٌهبٗمبد ّرنممشثَ ثعمشك الؾممبئو اأًِمب هلكممذ
الذً٘ب ّهب فِ٘ب ّخٌذهب رغمألِب رغ٘جمك ثزهبُمبد
ّ شافبد فز ْو :اى ُمزا خقمش رطمْس ّرى ر
غهممْس سؽمم٘نّ ! ...العوممش ّاؽممذ (ٗممب ُممْ هممبد
ّر ممزٍ ّٗممبٍ) ّّٗ ! ...ّ ...غممت رى ًممز٠ئن هممع
العقممش ًّزك ّ٘ممل هعممَ لكممٖ ٗ ٟزِوٌممب ا ٙممشّى
ثأًٌب هزخلهبد ..؟!!
الغبًت الضبًٖٗ :كْى الذافع ف٘مَ المضّط ًهغمَ,
إر رى ثعمممل اٛصّاط ٗمممأهشّى صّعمممبرِن ثمممأى
ركممْى (خلممٔ ؽجبٗممخ ًّممـ) اوممب ٗ ْلممْى ّثِممب
ٌٗبفظ رهضبلَ هي الوغزوع ِّٗ ٟوَ ا٘ل ركْى
صّعزمممَ ِّٗ ٟومممَ إ ٟرى ركمممْى ثمممبسصح لوهمممبري
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عغذُب عبلجخ لًٜوبس ّخٌذهب رغألَ ٗ ْو هبرا
رشٗذ ؟ ررشٗذ رى راْى هع مذا رغمبٍ صّعزمٖ ؟ رم
رشٗذ هٌٖ رى رعلت ؽشٗزِب ؟ رم رم ..؟ فوب هضلَ
إ ٟاوضل الكلت ٗغشٕ لل تط٘ع النٌن.
الغبًمممت الضبلمممشٗ :كمممْى المممذافع ف٘مممَ اٛثمممْٗي,
فٌِب ثعل اٙثبء ّاٛهِبد ٗعولمْى همي رعمل
رى ركمممممْى رثٌمممممزِن ثزلمممممك القمممممْسح الوضسٗمممممخ
ّٗعولمممْى خلمممٔ رى ركمممْى رعومممل الٌغمممبء إهمممب
لنممشك رى ٗع ّغلممْا ث غمموزِب خلممٔ الممضّاط اوممب
ٗممممذّخْى رّ لكممممٖ ٗممممز٠ئن رلممممك هممممع ّمممممعِن
اٟعزوبخٖ رّ هي رعل رهبُبد ّؽعْرح ّدعل.
ّهب ٗضٗذ الط٘ي ثلّخ ُْ رى الكض٘مش همي اٛهِمبد
خٌممذهب رخممشط هممع اثٌزِممب ركممْى ُممٖ هؾزؾمموخ
ّاثٌزِمب خبسٗممخ ّ ٟخغممت فممٖ رلممك ّتممذ ر جشًممب
ثمزلك همي تجمل خمي سعمْو ر (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّرُمل ث٘زممَ
اٛهِممبس(خلِ٘ن الغمم٠م) :هٌِممب خٌممَ (فمملٔ ر
خل٘ممَ ّٙلمممَ ّعممملن) تممبو :عممم٘أرٖ خلمممٔ رهزمممٖ
صهممممبى رخجممممش ف٘ممممَ عممممشائشُن ّرؾغممممي ف٘ممممَ
خً٘٠زِن هوعب فٖ الذً٘ب ٗ ٟشٗذّى ثمَ همب خٌمذ
سثِمممنٗ ,كمممْى دٗمممٌِن سٗمممبء ٗ ٟخمممبلطِن مممْف
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ٗع ّوِممن ر ثع ممبة ف٘ذخًْممَ دخممبء النشٗممق فمم٠
ٗغزغبة لِن.
هٌِب :خي ره٘ش الوم هٌ٘ي (خل٘مَ الغم٠م) تمبو:
ٗوِممش فممٖ ممش الضهممبى ّاتزممشاة ال ٘بهممخ ُّممْ
ؽش اٛصهٌخ ًغْح هزجشعبد ,ابؽمهبد خبسٗمبد
همممي المممذٗي دا ممم٠د فمممٖ الهمممزي همممبئ٠د إلمممٔ
الؾمممِْاد هغمممشخبد إلمممٔ اللمممزاد هغمممزؾ٠د
للؾشهبد فٖ عٌِن بلذاد.
ّالكض٘ش الكض٘ش هي ُزا الك٠م رغذٍ فٖ هقبدسٍ
ّلكي ل٘ظ النشك الكضمشح ّإًومب اٟرعمبظ ّر مز
الؾكومخ فكض٘مش همي الٌممبط رغمشد إلمِ٘ن رؽبدٗممش
ّسّاٗممبد ّلكممي هممع اٛعممل رممذ ل هممي ررًِممن
ال٘وٌممٔ ّرخممشط هممي ال٘غممشٓ ّلكممي تممذ رقممذس
هممٌِن الوممخ ّاؽممذح ّخلممٔ اممل ؽممبو اً ممل ُممزٍ
ال قخ:
ابى ٌُب سعل تذ ثعش اثٌَ إلمٔ هشامض دساعمٖ
لممزعلّن خلممْم اللنممخ ّال ممش ىّ ,فممٖ ظِ٘ممشح رؽممذ
اٗٛممبم ّثعممذ رى سعممع اٟثممي هممي هشاممض الممذسط
لوؼ اٛة اثٌمَ هزنّ٘مشا ّرًمَ غ٘مش القمجٖ المزٕ
ٗعشفَ فلًَْ افهش ّؽشاسح عغذٍ هشرهعخ.
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عأو اٛة اثٌمَ :همبرا ؽقمل لمك ؟ فومب امبى همي
اٟثممي إ ٟرى ثكممٔ ّتممبو :ل ممذ ؽممشػ لٌممب اٛعممزبر
ال٘ممْم ُممزٍ اٗٙممخ (ّار ممْا ْٗهممب ٗغعممل الْلممذاى
ؽ٘جب) فذ لٌٖ الهضع هي رلك الْ٘م العو٘ن الزٕ
ٗقجؼ فَ٘ القجٖ ؽ٘خب.
اعممزنشا اٛة فممٖ رهك٘ممش خو٘ممق ّالخ٠فممخ رى
القجٖ هشك هشمب ؽذٗذا ّهبد تجمل رى ٗجلمغ
عي الزكل٘ل ّدفٌذ عٌبصرَ.
رذثشٕ رلك ع٘مذا رٗزِمب الومشرح الوؾغجمخ ّرًمذ
رِٗب اٛة ّرًذ رٗزِب اٛم ّرًذ رِٗب اٛؿ ّرًذ
رِٗب الضّط ّ٘ ٟش ف٘كن إرا لن رذثشّا.
رٗزِب الومشرح الوؾغجمخ الوٌؾشفمخ ُمل ًغم٘ذ رى
ٌُب ست٘جب ٗ ٟخهٔ خٌَ ؽٖء ؟
ُل ًغ٘ذ رى ٌُب هْرب ٌٗزوش ؟
ُل ًغ٘ذ ّتْفك ث٘ي ٗذٕ ر خض ّعل ؟
هب ر ْل٘ي لَ ؟ هب ؽغزك هب عْاثك غذا ؟
ّهلل دس ال بئل:
لِهٖ خلٔ خوش مّ٘عذ رّلَ
ّغب قو شٍ اٛع بم ّالِشم
ان اتشع الغي خٌذ الوْد هي ًذم
ّرٗي ٗجلغ تشع الغي ّالٌذم
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ّتبو سعل فبلؼ لجعل العلوبء رّفٌٖ.
تمممبو :رّفممم٘ك ثؾمممٖء ّاؽمممذ :اخلمممن رى الل٘مممل
ّالٌِبس ٗعو٠ى ف٘ك فبخول رًذ فِ٘وب.
ُّمممزا ال مممْو إرا رمممذثشٍ العبتمممل خلمممن اًمممَ اثلمممغ
العوبد.

أٌخدا احملضبت....
اهنضً ٍِ هزا اىغباث ممششي ػهيل رٍيا اىشيدقة
ماىيزاث ماسصؼً إ ى سبقع اإلعيالً ,اسصؼيً إ ى
أحضاُ اىضهشاء ( ػيٍدا اىغالً اسصؼً إ ى قييب
صٌهب (ػيٍدا اىغيالً ماعيينً طشٌيق اهلل يئّي
خري طشٌق مب اىهضاة مهلل احلَذ يف احملٍى ماملَياث
مصيى اهلل ػيى سعقى مآى املٍاٍ ن اهلذاة.
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الو ذهخ
الوشرح ّالؾغبة
العْافل ّالزؾذٗبد
دخبئن الوغزوع
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الْعو العبئلٖ
الٔ اٟة
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الٔ اٟؿ
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هعٌٔ الؾغبة
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