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 بسم ا الرمحن الرحيم
 
 
 
 

إىل كل أب غيور يؤمن با 
 :السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته ، وبعد 

 
فأمحد إليكم اللّـه الـذي ال إلـه إال هـو ، وأصـلي وأسـلم علـى فخـر الكائنـات ، وصـفوة اإل�سـا�ية                            

 بن عبد اللّه صلوات اللّه وسالمه عليـه ، وعلـى آلـه الطيـبني الطـاهرين ، وأصـحابه الغـر امليـامني ،                         حممد
 :ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد 

 
* * * 
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  مسات جاهلية- ١
                تمع رجاال و�ساءفأ�تم اآلن يف عصر يتسم باجلاهلية ، والظواهر اليت تلحظوهنا يف بعض فئات ا

 :التايل هي ك
 .خروج النساء يف الشوارع العامة مكشوفات األفخذ واألذرع والصدور ) أ ( 
 .االختالط الشائن يف املصايف واحلدائق واملتنزهات بني الرجال والنساء ) ب ( 
 .التعري املفضوح يف العوائل املتحللة يف املسابح العائلية ، وعلى شواطىء البحار ) ج ( 
 .ن الشباب املاجن يف أماكن النزهة على اللهو احملرم ، وتناول املسكرات اجتماع فئات م) د ( 
اجتماع النساء بعضهن البعض يف صاالت املسارح على غناء املغنيات ، ورقص الراقصات           ) هـ  ( 

 .، يف مناسبات األفراح واألعراس 
رقص الفـاجر يف    اجتماع فئـات مـن الشـعب املـائع علـى آالت الطـرب ، والغنـاء اخلليـع ، والـ                     ) و  ( 

 .املسارح الصيفية املكشوفة هنا وهناك 
إىل غري ذلك من هذه الظواهر املؤملة اليت تروهنا ، أو تسمعون عنها ، وتصلكم أخبارها ، ويتناقل       

واملؤمن يتقطع قلبه أملا وحز�ا ، وتتمزق �فسه أسى ولوعة هلـذه احلالـة املرتديـة الـيت                ... الناس أحاديثها   
 . يف جمتمعنا املسلم - ويا لألسف -هلذه الظواهر املخزية اليت تفشت وصلنا إليها ، و

 . يا من تؤمون - أيها املسجديون املؤمنون -وإمنا أخاطبكم أ�تم 
* * * 

 
 
 
 

 )٤(الصفحة 



 

  من أخاطب ؟- ٢
 ال أخاطب يف �صيحيت احلارة أولئك اإلبـاحيني الـذين ال يرجـون            - أيها املسلمون    -وإ�ي شخصيا   

فحسـب  ... يرعون للدين واألخالق حرمة ، وال يقيمون ملبادىء املروءة والشرف وز�ـا             للّه وقارا ، وال     
 :أولئك أن يقول اللّه سبحا�ه عن عاقبتهم ومصريهم 

-}  مثوى لَّهم اروالن ا مكَما تأكُلُ األَ�ْع أْكُلُونوي ونتَّعتَموا ي١٢: حممد[}  والَّذِين كَفَر. [  
  ] .٣: احلجر [  } كُلُوا ويتَمتَّعوا ويلْهِهِم األَملُ فَسوف يعلَمون ذَرهم يأْ {-
- } وندوعم الَّذِي ي هموالقُوا يتَّى يوا حبلْعيخُوضُوا وم يه٨٤: الزخرف [  } فَذَر. [  

لّـه للعبـادة ، ويـا مـن ختشـع           وإمنا أخاطبكم أ�تم ، أيها املسجديون املؤمنون ، يا مـن تَؤمـون بيـوت ال               
 .قلوبكم لذكر اللّه وما �زل من احلق ، ويا من إذا ذُكّرمت باللّه �فعتكم الذكرى 

 .أخاطبكم أ�تم يا أمة احلبيب األعظم ، أل�كم تؤمنون باللّه وما جاء من عند اللّه 
وت ، وتوقنـون بيـوم      أخاطبكم أ�تم يا أتباع حممد عليه الصالة والسالم ، أل�كم تؤمنون مبـا بعـد املـ                

 .احلساب 
أخاطبكم أ�تم يا محلة القرآن ، أل�كم البقية املؤمنة اليت تبحث عن احلق للحق ، ومتشي يف احلياة 

 .على طريق مستقيم 
أخاطبكم أ�تم يـا رجـال اإلسـالم ، أل�كـم الصـفوة املسـلمة الـيت يرجـى منـها اخلـري ، ويبنـى علـى                            

 .سواعدها صرح اإلسالم 
 قلوبكم للهدى ، و�فوسكم للموعظـة ،  - أيها املسلمون   -ألن تفتحوا   فائل كل التفاؤل    هذا وإ�ي مت  

وعقولكم للحق ، وأن تستجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم ، عسى أن تكو�وا من الفئـة الـيت قـال                
مـن أمـيت    ال تـزال طائفـة       : " - كمـا روى ابـن ماجـة واحلـاكم           -عنها رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم             

 " .ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه 
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  مسؤوليتنا جتاه أبنائنا- ٣
بواجب الرتبية واملسؤولية جتاه مـن     ... هل قمتم أيها املسلمون من آباء وأمهات ، ومربِّني وأولياء           

 هلم عليكم حق الرعاية من بنني وبنات ، وأهل وأقرباء ؟
 هم فطرة التوحيد وعقيدة اإلميان ؟هل رسختم يف �فوس

 هل أمرمتوهم بالصالة وهم أبناء سبع ، وعودمتوهم على أدائها يف أوقاهتا ؟
 ؟... هل �شأمتوهم على األخالق اإلسالمية الفاضلة من صدق وأما�ة ، وبر واستقامة 
 رام ؟هل ربيتموهم على امتثال أوامر اللّه واجتناب �واهيه ، وعرفتموهم باحلالل واحل

 هل أدبتموهم على حب الرسول صلى ا عليه وسلم ، وحب آل بيته ، وتالوة القرآن الكريم ؟
 عند كل صباح ومساء ؟... هل راقبتموهم يف حتركاهتم ومصادقاهتم ، ويف غدوهم ورواحهم 

تـأثر  هل صحبتموهم إىل بيوت اللّه عز وجل لتتغذى عقوهلم بالعلم ، وتسمو أرواحهم بالعبادة ، وت               
 �فوسهم باملوعظة ؟

فلمـا روى البخـاري عـن رسـول اللّـه           : أما ترسيخكم يف �فوسـهم فطـرة التوحيـد وعقيـدة اإلميـان              
 " .كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودا�ه أو ميجسا�ه أو ينصرا�ه : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

اه احلـاكم وأبـو داود أن رسـول اللّـه            فللحـديث الـذي رو     : أمركم هلم بالصـالة وهـم أبنـاء سـبع            أما
مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبنـاء عشـر              : " صلى ا عليه وسلم قال      
 " .، وفرقوا بينهم يف املضاجع 

 فلما روى ابن ماجة عـن ابـن عبـاس رضـي             :أما تنشئتكم هلم على األخالق اإلسالمية الفاضلة        
 " .أدبوا أوالدكم وأحسنوا أدهبم : " ول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال اللّه عنهما عن رس

 )٦(الصفحة 



 

فلمـا رواه ابـن     أما تربيتهم على امتثال أوامر اللّه تعاىل ، واجتناب �واهيه وتعريفهم باحلالل واحلرام              
 أوالدكـم   اعملوا بطاعـة اللّـه ، واتقـوا معاصـي اللّـه ، ومـروا              : " جرير وابن املنذر عن ابن عباس مرفوعا        

 " .بامتثال األوامر ، واجتناب النواهي ، فذلك وقاية هلم من النار 
 :أما تأديبكم هلم على حب الرسول صلى ا عليه وسلم وحب آل بيته ، وتالوة القرآن الكريم                  

: أدبـوا أوالدكـم علـى ثـالث خصـال           : " فللحديث الذي رواه الطربا�ي عن علي كرم اللّـه وجهـه مرفوعـا              
م ، وحب آل بيته ، وتالوة القرآن ، فإن محلة القرآن يف ظل عـرش اللّـه يـوم ال ظـل إال ظلـه مـع                            حب �بيك 

 " .أ�بيائه وأصفيائه 
 فللحـديث الـذي رواه الرتمـذي عـن          :أما مراقبتكم لتحركاهتم ومصادقاهتم يف غدوهم ورواحهم        

 " .ظر أحدكم من خيالل املرء على دين خليله فلين: " رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
فللحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريـرة رضـي اللّـه    : أما صحبتكم هلم إىل بيوت اللّه عز وجل     

وما اجتمع قوم يف بيت من بيـوت اللّـه ، يتلـون كتـاب               : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عنه قال   
غشيتهم الرمحة ، وحفتهم املالئكة ، وذكـرهم اللّـه          اللّه ، ويتدارسو�ه بينهم ، إال �زلت عليهم السكينة ، و          

 " .فيمن عنده 
يا مـن خصـكم اللّـه حبـق الرتبيـة والرعايـة ، ويـا مـن ألـزمكم                    ... هل قمتم بكل هذه الواجبات      
 اإلسالم بأداء املسؤولية واألما�ة ؟

 على -آلباء  أيها ا- فإن كان األمر يسري على ما يرضي اللّه عز وجل ، فامحدوا اللّه سبحا�ه -
 .ما وفق وأ�عم ، واسألوه دائما السداد والتثبيت 

 إال ان تتوبوا - أيها اآلباء املسلمون - فليس أمامكم من سبيل  وإن كان يسري على خالف ذلك-
إىل اللّه توبة �صوحا ، ثم تعطوه العهد وامليثاق على أن تستأ�فوا حياة إسالمية جديدة ، قوامها اإلسالم ،                  

حلق ، وعمادها األخالق ، وميزاهنا الشريعة، وغايتها رضـوان اللّـه عـز وجـل حتـى تكو�ـوا يـوم         ورائدها ا 
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القيامة يف مقعد صدق عند مليك مقتـدر ، مـع الـذين أ�عـم اللّـه علـيهم مـن النبـيني والصـديقني والشـهداء                           
 .والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

وا فَاحِشةً أو ظَلَموا أ�فُسهم ذَكَروا اللّـه فاسـتغفَروا    والَّذِين إذا فَعلُ{: وصدق اللّه العظيم القائل  
              ونلَمعي مهلُوا وا فَعم لىوا عصِري الذُّ�وب إلَّا اللّه ولَم ن يغْفِروم ّهم     . لِذُ�وبِهمبمِن ر ةغْفِرم ماؤهزأُولَئكِ ج

  ] .١٣٥: آل عمران [ } لدِين فِيها و�ِعم أجر العامِلني وجنات تَجِري مِن حتَتِها األَهنار خا
 وإذا هتاو�تم يف محل هذه املسؤولية واألما�ة فـاعلموا أن اللّـه سـبحا�ه سيسـألكم عـن تقصـريكم             -

 .وتفريطكم يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اللّه بقلب سليم 
 يـا  {: ه معرِّضًا ومنذرا أولئك األولياء املقصرين املتهاو�ني استمعوا إىل ما يقوله رب العزة سبحا�    

أيها الَّذِين آمنـوا قُـوا أ�فُسـكُم وأهلـيكُم �َـارا وقُودهـا النـاس واحلِجـارة عليهـا مالئِكَـةٌ غِـالظٌ شِـداد ، ال               
              ونرمـؤـا يم لُـونفْعيو مهـرـا أماللّـه م ونصععـوا إىل مـا يقولـه معلـم النـاس اخلـري صـلوات اللّـه                 وامس. } ي

حفـظ أم ضـيع ،      : إن اللّه سائل كل راع عما اسـرتعاه         : "وسالمه عليه يف احلديث الذي رواه ابن حبان         
 ".حتى يسأل الرجل عن أهل بيته 

* * * 
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  مسؤوليتنا جتاه زوجاتنا وبناتنا- ٤
 بشكل خاص فإهنا أشـد وأعظـم ، وأكـرب        م وبناتكم  عن زوجاتك  - أيها اآلباء    -أما مسؤوليتكم   

 !! .وأضخم 
أتــدرون ملــاذا ؟ ألن املــرأة ملــا جبلــت عليــه مــن عاطفــة فياضــة ، وإحســاس مرهــف ، وشــعور   

 ...سريعة التأثر باحمليط والوسط ، وسهلة اال�قياد ملؤثرات البيئة ، وزينة احلياة الد�يا ... رقيق 
فإهنا سرعان مـا    ... عاصم يردعها ، أو ويل يتوىل أمرها ويرعاها         فإذا مل يكن هلا من تقوى اللّه        

تنساق حنو املفاسد واالحنالل ، وتنخـرط يف بوتقـة احملاكـاة والتقليـد األعمـى دون حتفـظ مـن عـرف ، أو                 
 !! ..مراعاة لدين 

،  حبســن تأديبــهن ، والقيــام بــأمرهن  - أيهــا اآلبــاء واألوليــاء -هلــذا كلــه جنــد أن اإلســالم أمــركم  
 ...والقوامة عليهن 

الرِّجالُ قَوامـون علَـى النِّسـاءِ بِمـا فَضَّـلَ اللّـه بعضَـهم علـى بعـض وبِمـا أ�ْفَقُـوا مِـن                         { : قال تعاىل   
  ] .٣٤: النساء [  } ...أمواهلِم 

والرجـل راع يف    : " ...  وقال عليـه الصـالة والسـالم يف احلـديث الـذي رواه البخـاري ومسـلم                   -
 " .بيت أهله ومسؤول عن رعيته 

من كـان لـه     : "  وروى احلميدي عن أبي سعيد اخلدري عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال                -
ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان أو أختان ، فأحسن صحبتهن وصرب عليهن ، واتقى اللّه فيهن دخل 

 " .اجلنة 
 مة يف اآلية الكرمية ؟ ما معنى القوا- يا معشر األولياء -أتعرفون 
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 ظلــــم املــــرأة ، واالســــتبداد هبــــا ، واالســــتعالء - كمــــا يفهــــم بعــــض اجلهلــــة -لــــيس معناهــــا 
املبالغـة بالقيـام علـى رعايـة املـرأة           ... - كما تدل عليه قواعد اللغـة        -وإمنا معناها   ... ؟  !!عليها  

 ...ا واإل�فاق عليها ، وإعطائها سائر حقوقها ، واحلفاظ على عرضها وعفافه
 بوضــع - أيهــا األب الغيــور -وإن مــن الغــرية عليهــا ، واحلفــاظ علــى شــرفها وعفافهــا أن تأمرهــا   

ــل يف حمكــم       ــاب ، وخــالق األرض والســموات القائ ــر رب األرب ــا ألم ــداء اجللبــاب ، امتثالً احلجــاب ، وارت
 :التنزيل 

ملؤمِنِني يد�ِني علَيهِن مِن جالبِيبِهن ، ذَلِك َأد�َى أن  يا أيها النبِي قُلْ ألِزْواجِك وبناتِك و�ِساء ا {-
  ] .٥٩: االحزاب [ } يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَان اللّه غَفُورا رحِيما 

 }  علَـى جيــوبِهِن )١( ولَـا يبـدِين زِينــتَهن إلَّـا مـا ظَهــر مِنهـا ، ولْيضْـرِبن بِخُمــرِهِن       {:  والقائـل  -
  ] .٣١: النور [ 

ــوبِكُم    {:  والقائـــل - ــر لِقُلُـ ــم أطْهـ ــابٍ ذَلِكُـ ــن وراءِ حِجـ ــألُوهن مِـ ــا فَاسـ ــأَلْتُموهن متَاعـ  َوإِذَا سـ
 قُلُوبِهن٥٣: االحزاب [ } و. [  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .فتحة الصدر : ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها ونحرها ، والجيب :  الخمار )١(

 )١٠(الصفحة 



 

  املرأة وغطاء الوجه- ٥
 ها ؟ولكن هل املرأة مأمورة شرعا بسرت وجه

 :أقوال املفسرين ) أ ( 
 يـد�ِني  {: فلنستمع أوال إىل ما قاله علماء التفسري من الصحابة والسلف يف تفسري قوله تعاىل   * 

 بِيِبهِنالج مِن لَيهِنع {: 
أمـر اللّـه �سـاء املـؤمنني إذا         : "  يروي ابن جرير الطربي عن ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما قولـه                   -

 " .هتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق اجلالبيب ويبدين عينا واحدة خرجن من بيو
 قُـلْ   {: سألت ابن احلارث احلضرمي عن قوله تعاىل        : "  ويروي ابن جرير عن ابن سريين قوله         -

             البِيِـبِهنج مِـن هِنلَـيع ـد�ِنيي مِننياءِ املؤِس�و اتِكنبو اجِكأي مثَّـل بثوبـه      ( ثوبـه   فقـال ب  : ، قـال    } لَأزْو (
 " .،فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه 

 يـا أيهـا النبِـي ُّ قُـلْ لَأزْواجِـك وبناتِـك            {: ويقول العالمة ابـن جريـر الطـربي يف تفسـري هـذه اآليـة                
   مِنِنياء املؤِس�بيـوهتن حلاجتـهن ،     ال تتشبهن باإلماء يف لباسهن إذا هن خـرجن مـن            " اآلية   } .....و

فكشفن شعورهن ووجـوههن ، ولكـن يـد�ني علـيهن مـن جالبيبـهن لـئال يعـرض هلـن فاسـق إذا علـم أهنـن                          
 " .حرائر بأذى من قول 

يف هذه اآلية داللة على أن املـرأة الشـابة مـأمورة بسـرت     : " ويكتب العالمة أبو بكر اجلصاص فيقول   
 " .عند اخلروج لئال يطمع أهل الريب فيهن وجهها عن األجنبيني ، وإظهار السرت والعفاف 

 : ويكتب القاضي البيضاوي يف تفسريه لقوله تعاىل -
} لَابِيبِهنج مِن هِنلَيع ِني�دأي يغطني وجوههن وأبداهنن مبالحفهن إذا برزن حلاجة }  ي... ( 

 )١١(الصفحة 



 

ــيهِن { وعــن العالمــة النيســابوري يف تفســري هــذه اآليــة  - ــد�ِني علَ ي  لَابِيبــهِنج ــن كا�ــت : "} مِ
النساء يف أول اإلسالم على عادهتن يف اجلاهلية متبـذالت يـربزن يف درع ومخـار مـن غـري فصـل بـني احلـرة                       

 " .واألمة ، فأمرن بلبس األردِية ، وسرت الرأس والوجوه 
أن املـرأة   ويتضح من هذه األقوال أن الصحابة رضوان اللّه علـيهم و مجيـع أهـل العلـم متفقـون علـى                      

 .بسرت وجهها عن األجا�ب }  يد�ِني علَيهِن مِن جلَابِيِبِهِن {املسلمة مأمورة مبقتضى آية 
 :أحاديث رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ) ب ( 

ولنستمع ثا�يا إىل ما صح عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وعن �ساء الصحابة يف مسألة * 
 :وجهها سرت املرأة املسلمة 

أن النيب صلى ا عليه وسلم أمـر        ...  جاء يف سنن أبي داود والرتمذي واملوطأ لإلمام مالك           -
 " )١(هنى النساء يف إحرامهن عـن القفـازين والنقـاب    " احملرمة يف احلج أن ال تنتقب وال تلبس القفازين ، و        

، ولـبس   ) الـذي هـو سـرت الوجـه         (تقاب  وهذا صريح الداللة على أن النساء يف عهد النبوة قد تعودن اال�           
القفازين عامة ، فنهني عنه يف اإلحرام ، وهذا ليس على إطالقه كمـا دلـت عليـه األحاديـث الـيت سـتأتي                        

 .ذكرها اآلن 
كـان الركبـان ميـرون بنـا وحنـن مـع       : "  ففي سنن أبي داود عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت         -

 ، فـإذا جـازوا بنـا سـدلت إحـدا�ا جلباهبـا مـن رأسـها علـى          رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم حمرمـات      
 " .وجهها ، فإذا جاوزو�ا كشفناه 

) أي �غطيهـا    ( كنـا خنمـر وجوهنـا       : " عن فاطمة بنت املنـذر قالـت        :  ويف املوطإ لإلمام مالك      -
 " .وحنن حمرمات ، وحنن مع أمساء بنت أبي بكر الصديق ، فال تنكره علينا 

تسدل املـرأة جلباهبـا مـن فـوق رأسـها        : " لباري عن عائشة رضي اللّه عنها        وقد ورد يف فتح ا     -
 " .على وجهها 

                                                 
 " .بالكفوف " ستر اليدين : ستر الوجه ، القفازان :  النقاب )١(

 )١٢(الصفحة 



 

 ثبت يف الصحاح أن امرأة مسلمة كا�ت تقضي بعض شؤوهنا يف سـوق بـين قينقـاع ، فاعرتضـها            -
                     رجل من اليهود وسخر منها ، ثم أراد أن جيربها على كشف وجهها ولكنها رفضـت واسـتغاثت ، فكـر

 .ودي رجل من املسلمني فقتله جزاء ما اقرتفت يداه على اليه
ويتضح من هذه األحاديث الصحيحة أن �ساء الصحابة رضوان اللّه علـيهن كـن يسـرتن وجـوههن                  

اعتقادا منهن أن السرت واجـب أمـر بـه الشـرع            ... إذا خرجن يف بعض حوائجهن حتى ولو كن حمرمات          
 .احلنيف 
 :أقوال اتهدين الثقات ) جـ ( 
 . ولنستمع ثالثا إىل ما قاله األئمة اتهدون الثقات يف قضية كشف وجه املرأة *

إىل أن  ... الشـافعي ، وأمحـد ، ومالـك       : ذهب مجهور األئمة اتهدون األعـالم وعلـى رأسـهم           
وحجتـهم يف ذلـك مـا ثبـت عـن الصـحابة       . وجه املـرأة عـورة ، وأن سـرته واجـب ، وأن كشـفه حـرام          

ــابِيبِهِن { : يــة والســلف يف أن اآل ــن جلَ ــيهِن َ مِ ــد�ِني علَ تشــمل ســرت الوجــه ، ومــا ثبــت عــن �ســاء  } يِ
الصــحابة رضــوان اللّــه علــيهن أهنــن كــن خيــرجن لــبعض شــؤوهنن وهــن ســاترات الوجــوه ، ســادالت             

 ....النقاب 
 .وقد جاء ذكر ذلك باألدلة التفصيلية القاطعة 

هبوا إىل أن وجـه املـرأة لـيس بعـورة ، وأن كشـفه جيـوز إذا مل              فـذ  أما فقهاء احلنفية ومن رأى رأيهم     
 ...يرتتب على الكشف فتنة ، وأَما إذا ترتب فتنة فإن كشفه حرام سدا للذريعة، ودرءا للمفسدة 

 :ولعل أظهر األدلة اليت احتجوا هبا هي 
داع ، وقـد     حديث الفضل بن عباس الذي كان رديف النيب صلى ا عليـه وسـلم يف حجـة الـو                   -

مر جبا�به �ساء حمرمات ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يـده علـى                         
 ...وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر 

 )١٣(الصفحة 



 

لـو أن وجـه املـرأة عـورة        : واحلديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة ، ووجه االسـتدالل             
 ...وملا �ظر الفضل إليهن ملا كشف النساء وجوههن ، 

حدثنا الوليد عن سعيد بـن بشـري عـن قتـادة     :  وحديث أمساء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما         -
                 عن خالد بن دريك عن عائشة رضي اللّـه عنـها أن أمسـاء بنـت أبـي بكـر دخلـت علـى الـنيب صـلى ا

أي سـن  ( ة إذا بلغـت احملـيض   يـا أمسـاء إن املـرأ   : " عليه وسلم وعليها ثياب رقـاق فـأعرض عنـها وقـال       
 .وأشار عليه الصالة والسالم إىل وجهه وكفيه " مل يصلح أن يرى منها إال هذا وهذا ) البلوغ 

 :ولكن مجهور الفقهاء أجابوا على احلديثني املذكورين مبا يلي 
 إن حديث الفضل بن عباس ليس فيه دليل على جواز كشف الوجـه للمـرأة أمـام األجـنيب ،                     :أوال  

ألن النساء اللواتي �ظر إليهن الفضل كن حمرمات يف احلج ، وجيوز للمحرمة كشف وجهها مامل يرتتب علـى          
ال تنتقـب املـرأة وال      : " الكشف فتنة ،ألن إحرام املرأة كشف وجهها ويديها للحـديث الـذي سـبق ذكـره                 

 .ازين ، ومفاد احلديث أهنا يف حال غري اإلحرام تنتقب وتلبس القف" تلبس القفازين 
إن حديث أمسـاء الـذي اسـتدلوا بـه علـى جـواز كشـف الوجـه مرسـل ، ومعنـى اإلرسـال                         : ثا�يا  

 .....ا�قطاع السند 
أي حــديث (قــال أبــو داود وأبــو حــامت الــرازي هــو  : " ٢٨٣ ص ٣ويقــول ابــن كــثري يف تفســريه جـــ 

 " .مرسل ، خالد بن دريك مل يسمع من عائشة رضي اللّه عنها ) أمساء 
من أهل العلم حيكمون على احلديث املرسل بالضعف ، وإذا كـان احلـديث ضـعيفا مل ينـهض                   وكثري  

 ....حجة على االستدالل ، ومل يعترب يف استنباط األحكام 
... ويتضح مما قاله األئمة اتهدون أن وجه املرأة عورة ، وأن سرته واجب ، وأن كشـفه حـرام               

 ... الكشف فإهنم قيدوه بأمن الفتنة حتى فقهاء احلنفية الذين ذهبوا إىل جواز
وهل أحد ينكر إشاعة الفساد والفتنة يف اتمع الذي �تخبط فيه ، ويف احمليط الذي �تعايش معـه             

 أن تأمر أهلك وبناتـك بـأن يسـدلن علـى وجـوههن              - أيها األب الغيور     -؟ فإذا كان األمر كذلك فعليك       
 )١٤(الصفحة 



 

ــه ســبحا�ه ، وأمــر رســوله صــلى    ا عليــه وســلم ، وتأســيا بنســاء الصــحابة الصــيِّنات   امتثــاال ألمــر اللّ
 ....وتنفيذا ملا قرره األئمة اتهدون األثبات الثقات... الطاهرات 

ــلم  ــا األب -واملسـ ــى     - أيهـ ــب األتقـ ــا جبا�ـ ــذ دائمـ ــه وأن يأخـ ــه وعرضـ ــاط لدينـ ــه أن حيتـ  عليـ
م مـن النبـيني والصـديقني والشـهداء         إن أراد أن يكون يوم القيامة مع الذين أ�عم اللّـه علـيه            .... واألورع  

 .والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

 من مسؤوليتنا.....  التوعية والتثقيف - ٦
هـذه اآليـات البينـات      ... هل فتحت املصحف يوما ، وقرأت علـى بناتـك وزوجتـك وأخواتـك               

 ويرتــدين احلجــاب، ويــتحلني بالفضــيلة الــيت تنطــق بــاحلق ، وتــأمر النســاء املســلمات أن يلتــزمن احلشــمة ، 
 :والعفاف ؟ 

 هل جلست معهن يوما وبينت هلن ملاذا شرع اللّه على النساء احلجاب ؟
 :هل قلت هلن �اصحا ومذكرا وواعظا ؟ * 

 إن اللّه سبحا�ه أمركن باحلجاب الكامل ، واجللباب الساتر حتى ال تؤذين من              :يا �ساء�ا املؤمنات    
 ... بنظرات مريبة ، وكلمات وقحة بذيئة ، وإشارات سافلة د�يئة قبل الفساق الفجرة

 :هل قلت هلن ؟ * 
إن اللّـه سـبحا�ه أراد لكـن السـرت واحلجـاب حتـى يسـلم اتمـع مـن مظــاهر          : يـا �سـاء�ا الـدينات    

 ...الفساد واالحنالل ، ومن موبقات الز�ى والفحشاء 
 :هل قلت هلن ؟ * 

ن أن تسـمعن إىل دعـاة اإلباحيـة الـذين يـدعون أن السـفور واالخـتالط                  إيـاك : يا �سـاء�ا املسـلمات      
ــاع النســاء بالرجــال ، والشــباب          ــل اجتم ــل جيع ــزة ، وتصــريف �ظيــف لكــوامن الشــهوة ، ب تصــعيد للغري

 !! .بالشابات أمرا مألوفا وعاديا 
 :إدعاء كاذب 
ذبـه التجربـة، ويكذبـه    إن هذا االدعاء الذي يروجه هؤالء تكذبـه الفطـرة ، وتك     : هل قلت هلن    

 الواقع ؟
 فألن اللّه سبحا�ه ملا خلق الرجل ، وخلق املـرأة ، ركـب يف كـل منـهما امليـل                     أما أ�ه تكذبه الفطرة   

، فهـل يريـد هـؤالء بـدعواهم     }  فِطْرة اللّهِ التِـي فَطَـر النـاس علَيهـا ال تَبِْـديلَ لِخَلْـقِ اللّـه           {: إىل اآلخر   

 )١٦(الصفحة 



 

اميس الكون ، ويبدلوا سنن احلياة ، وال سـيما إذا كـان كـل مـن الرجـل واملـرأة جائعـا                الكاذبة أن يغريوا �و   
 . واالجنذاب إىل الفاحشة أبلغ وأقوى - يف حالة االختالط -جنسيا ، ومائعا خلقيا ، فإن الفتنة 

مـا خـال رجـل بـامرأة إال     : " وصدق رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم القائـل فيمـا رواه الرتمـذي           
 " .ن الشيطان ثالثهما وكا

فليسألوا عنها �سبة احلباىل من تلميذات املـدارس الثا�ويـة األمريكيـة ، وقـد               أما أ�ه تكذبه التجربة     
 يف املئة ، وليستمعوا إىل ما �قلته جريدة األحـد اللبنا�يـة يف العـدد ذي الـرقم     ٤٨% بلغت يف إحدى املدن    

 ماذا قالت اجلريدة باحلرف الواحد ؟. ت األمريكية  عن الفضائح اجلنسية يف اجلامعات والكليا٥٠ ٦
الفضائح اجلنسية يف اجلامعات والكليات األمريكية بني الطالب والطالبات تتجـدد وتـزداد كـل                " -

 " .عام 
�ريد أن �رفه عن أ�فسنا     ... الطالب يقومون مبظاهرة يف جامعات أمريكا يهتفون �ريد فتيات           " -

. " 
 " .الب على غرف �وم الطالبات ، وسرقة ثياهبن الداخلية هجوم ليلي من الط " -
 :وقال عميد اجلامعة معقبا على هذا احلدث  " -
إن معظم الطالب والطالبات يعا�ون جوعا جنسيا رهيبـا ، وال شـك أن احليـاة العصـرية الراهنـة                    " 

 ..... " .هلا أكرب األثر يف تصرفات الطالب الشاذة 
 ألفـا أجنبتـهم   ١٢٠ودلت اإلحصائيات يف العام املاضي علـى أن  : " ذلك ومما ذكرته اجلريدة ك  " -

فتيات بصورة غري شـرعية ال تزيـد أعمـارهن علـى العشـرين ، وأن كـثريات منـهن مـن طالبـات اجلامعـات                          
 ...... " .والكليات 
لبـة   طالبـا وطا ٦٦إن " بروفيـد�س  " وقال تقرير للشرطة يف والية : "  واستطردت اجلريدة قائلة   -

، ومل يعد الطالب إىل اجلامعة ، بل إىل سـجن           " رود أيلند   " قضوا يف آيار املاضي عطلة هناية األسبوع يف         
 " .الوالية ، حيث اعتقلوا وهم يف أوضاع مريبة، وبعضهم كان يتعاطى املخدرات 
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ة ال إن الطالبـ  : "حـديثا قالـت فيـه       " مرغريـت مسيـث     "  و�قلت اجلريدة عن املربية االجتماعية       -
تفكر إال بعواطفهـا ، والوسـائل الـيت تتجـاوب مـع هـذه العاطفـة ، إن أكثـر مـن سـتني باملائـة مـن الطالبـات                         
ــرن يف اجلــنس أكثــر مــن دروســهن وحتــى       ــات ، وتعــود أســباب الفشــل إىل أهنــن يفكّ ســقطن يف االمتحا�

 " . باملائة منهن فقط مازلن حمافظات ١٠وإن .... مستقبلهن 
هل عالقة الزوج بزوجته ، والزوجة بزوجهـا  :  فليسألوا املتزوجني يف العامل كله     يكذبه الواقع  أما أ�ه 

باعتبــار خلطتــهما الدائمــة قائمــة علــى التصــعيد والتهــذيب والــرباءة ؟ أم هــي عالقــة يقصــد هبــا إعفــاف 
ريـزة كمـا     ولـو كـان االخـتالط الـدائم خيفـف حـدة الغ             أحدمها لآلخر ، وإشباع أحدمها لشـهوة اآلخـر ؟         

واالتصــال اجلنســي إىل ... يــدعون ال�قلبــت املــودة بــني الــزوجني إىل عــداوة، والرمحــة بينــهما إىل ظلــم   
 .وهذا خالف املشاهد والواقع ... وملا رضي أحدمها البقاء يف ظالل الزوجية ..... برود 

 كـل يـوم عـن     فلماذا �سمع يف- كما يدعون -وإذا كان االختالط يهذب املشاعر ، ويصعد الغرائز  
الشذوذ اجلنسي واالحنالل األخالقي يف البالد اليت ال يعرف أهلها احلجاب ، وال يتقيدون بعـرف وال ديـن                   

يف الشـارع ، يف املقهـى ،        : ؟ بل االختالط عندهم أمر شائع يف كل الطبقات ، وعلى خمتلف املسـتويات               
 ! كل مكان ؟ويف... يف املدرسة ، يف املتجر، يف الدائرة ، يف املتنزهات 
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 !! وقائع وأرقام - ٧
 :وإليكم بعض احلوادث املذهلة بالوقائع واألرقام 

ــة يف عــددها الصــادر يف   - ــدة األهــرام القاهري أصــدرت : " اخلــرب التــايل ١٩٦٥/٥/٧ ذكــرت جري
 ورمبـا   -�يـا   إن مليـون رجـل يف بريطا      : " اجلمعية الربيطا�ية ملعاجلة الشذوذ اجلنسي تقريرا اليوم قالت فيـه           

 " . مصابون بالشذوذ اجلنسي -أكثر 
خرجــت النســاء الســويديات يف : "  هــذا اخلــرب ١٩٦٥/٤/٢٤ و�قلــت أخبــار اليــوم القاهريــة يف -

مظاهرة عامـة تشـمل أحنـاء السـويد احتجاجـا علـى إطـالق احلريـات اجلنسـية يف السـويد ، اشـرتكت يف                          
 " .املظاهرات مائة ألف امرأة 

"  صــرح ١٩٦٢ويف ســنة : " مــا يلــي " الثــورة اجلنســية " يف كتابــه " الوشــي جــورج ب"  وذكــر -
بأن مسـتقبل أمريكـا يف خطـر ، ألن شـباهبا مـائع منحـل غـارق يف الشـهوات ال يقـدر املسـؤولية                     " كنيدي  

امللقاة على عاتقه ، وأن من بني كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غـري صـاحلني ألن الشـهوات                     
 " .قوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية اليت أغر

 مـن  ١٤٠ أثـريت يف السـويد ضـجة كـربى عنـدما وجـه      ١٩٦٤ يف �يسان سـنة  : " وذكر كذلك   -
األطباء املرموقني مذكرة إىل امللك والربملان ، يطلبون فيها اختاذ إجراءات للحد من الفوضى اجلنسية اليت 

 " ...طباء بقوا�ني ضد االحنالل اجلنسي وطالب األ. هتدد حقا حيوية األمة وصحتها 
إن الصــبية يف أمريكــا قــد " " متــرد الــنشء اجلديــد " يف كتابــه " بــن لندســي "  يكتــب القاضــي -

 " .أصبحوا يراهقون قبل األوان ، ومن السن الباكرة جدا يشتد فيهم الشعور اجلنسي 
 صبية منـهن كـن   ٢٥٥ أن فعلم.  صبية على سبيل النموذج ٣١٢وحبث هذا القاضي عن أحوال    

أدركن البلوغ فيما بني احلادية عشرة والثالثة عشرة من سـين أعمـارهن ، يوجـد فـيهن مـن أمـارات الشـهوة               
 .اجلنسية ، واملطالب اجلسدية ما ال يكون عادة إال يف بنات الثامنة عشرة فما فوق 
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 " :القوا�ني اجلنسية " يف كتابه " أديث هوكر " ويذكر الدكتور 
ه ليس من الغريب الشاذ حتى يف الطبقات املثقفة أن بنات سبع أو مثا�ي سـنني خيـادن الصـبية                    أ�" 

 .وذكر أمثلة كثرية على دعواه .. " ، ورمبا تلوثن معهم بالفاحشة 
 ومما �شرته الصحف الربيطا�ية أن مدرِّسة شابة يف اخلامسة والعشرين من عمرها كا�ت تـدرس                -

ني ممارسة اجلنس عمليا ، وقد شـوهدت وهـي ختلـع ثياهبـا قطعـة قطعـة أمـام                    موعة من الطالب املراهق   
 ..وهكذا حتى ا�تهت من عمليتها اإلباحية الفاجرة .. طالهبا 

من  ) ٧٥( %  أن   ٧٩/٧/١٥اللند�ية يف عددها الصادر     " الشرق األوسط   "  و�شرت صحيفة    -
ــا ، وأن �ســبة أقــل مــن املتز   ــون زوجــاهتم يف أورب ــه، ويف كــثري مــن   األزواج خيو� وجــات يفعلــن الشــيء ذات

احلاالت يعلم الزوج خبيا�ة زوجته ، وتعلم الزوجة خبيا�ة زوجها ، ومع هذا قد تستمر العالقـات الزوجيـة                   
 .الشكلية دون أن يطرأ عليها أي ا�فصام 

من الرجال البالغني هلم خليالت، وأن لكـل واحـد         ) ٨٠ - ٨٥( % أما العالقات قبل الزواج فإن      
 ...نهم خليلة واحدة فقط م

وأن ما بقي من أفراد اتمع غري املتزوجني والذين ليس هلم خليالهتم مـن الز�ـاة فهـم ينتقلـون مـن                      
 ..امرأة ألخرى إشباعا لغرائزهم ووطرهم 

 أن شابا من شـباب العـرب        ٧٩/١١/٣٠اللبنا�ية يف عددها الصادر     " األمان  "  ومما �شرته جملة     -
، وهـي ختلـع     ) هكـذا يسـموهنا     ( الدينمارك ، ويف أحد املسارح هناك فوجىء بالفنا�ة          املتفلتني ذهب إىل  

ثــم دعــت كلبــها ليقــارف معهــا .. حتــى وقفــت عاريــة متامــا يف وســط املســرح .. ثياهبــا قطعــة قطعــة 
الفاحشة أمام الناس ، ثم مل تلبث بعد ذلك أن طلبت من احلاضرين متحدية إيـاهم أن يفعلـوا هبـا مثـل مـا                         

ورأى بأم عينه أحد األفارقة املخمورين وهو ..  الكلب أمام األضواء الباهرة ، واملوسيقى الصاخبة فعل
 ..يصعد إىل خشبة املسرح حياول دون جدوى أن يقلد الكلب يف عمليته فلم يفلح 
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رئيس اجلمعية الوطنية يف فر�سـا ، الرجـل العجـوز الـذي اقـتحم         ) لوتروكيه  (  هل أتاكن حديث     -
ــة ــر ،        الرابع ــه يف مســتنقعات العه ــار الشــيخوخة أن يغــوص إىل أذ�ي ــه وق ــم مينع ــره ، فل ــن عم  والســبعني م

 ١٨لقد اعرتف شرطيه اخلاص أ�ه جند عددا من الفتيـات تـرتاوح أعمـارهن بـني                 .. والفوضى اجلنسية   
 سنة إلحياء حفـالت عاريـة يف مسـكن حكـومي ببـاريس ، ويف بيـوت أ�يقـة لشخصـيات باريسـية                  ١٤ -

 ..وهي مشكلة ال تزال بني أيدي القضاء الفر�سي  .. كبرية
وقـد �شـرت يف ثالثـة عشـر جملـدا مـا             " البوليس السري األمريكي بشـيكاغو      "  وجاء يف تقارير     -

مل تفسـد فقـط �ظـام األسـرة يف أمريكـا ولكنـها              .. أن هذه احلرية الفاسدة ، وحضـارة اخلنـافس          : " يلي  
 " .ن معاجلتها بالبوليس والقضاء أيضا قد جلبت ألمريكا ثقافة ال ميك

 ملخصـا ألحبـاث قـام هبـا         ٧٩/٦/٢٩األمريكية يف عدد    " اهلريالدتربيون  "  ومما �شرته صحيفة     -
جمموعة من االختصاصيني األمريكيني حول ظاهرة غريبة ابتدأت يف اال�تشار يف اتمعات الغربية بصورة        

ظــاهرة اقــرتاف الفاحشــة مــع احملرمــات كالبنــت  عامــة ، ويف اتمــع األمريكــي بصــورة خاصــة ، وهــي  
إن هذا األمر مل يعد �ادر احلدوث ، وإمنا هو لدرجـة يصـعب تصـديقها          : "  ويقول الباحثون    ..واألخت  

 " .، فهناك عائلة من كل عشر عائالت ميارس فيها هذا الشذوذ 
ومل . عمل أو وظيفة هذا مع احملارم ، فكيف إذا اجتمع الشاب والشابة مع بعضهما يف دراسة أو 

؟ فالشـك أن اقرتافهمـا للفاحشـة يكـون مـن بـاب              .. يكن بينهما رابطة من �سب ، وال صلة من قرابـة            
 !!..أوىل 

 !!..فياليت دعاة االختالط يف بالد�ا يدركون هذه األخطار ويفهمون هذه احلقائق 
 الــيت آلــت إليهــا   غــيض مــن فــيض لالحنرافــات اجلنســية - أيهــا اآلبــاء -وهــذا الــذي ذكرتــه لكــم  

 .اتمعات العاملية قاطبة 
فهــل يصــدق عاقــل ذو بصــرية بعــد الــذي أوضــحته أن االخــتالط بــني اجلنســني خيفــف مــن حــدة    

 .الشهوات ، ويصعد من ثورة الغريزة ، وأن عالقة الرجل باملرأة تقوم على النظافة والرباءة ؟ 
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إن سـفري الدولـة العثما�يـة يف        :  مقاالتـه    ومن طرائف ما ذكره الشيخ زاهـد الكـوثري رمحـه اللّـه يف             
ملاذا تصـرون  : بالد اإل�كليز اجتمع مرة مع بعض كرباء الدولة الربيطا�ية ، فقال له أحد الكرباء املوجودين  

؟ ، فقـال لـه     .. أن تبقى املـرأة املسـلمة يف الشـرق متخلفـة ، معزولـة عـن الرجـال ، حمجوبـة عـن النـور                          
ء�ا يف الشـرق ال يـرغنب أن يلـدن مـن غـري أزواجهـن ، فخجـل الرجـل ومل جيـد                        ألن �سـا  : السفري العثمـا�ي    

 !!..جوابا 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟

* * * 
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 للتشويه..  إشاعات - ٨
  ماذا يشيع أعداء اإلسالم على حجاب املرأة ؟- أيها األب املؤمن -ثم أتعرف 

النساء اللواتي يتعاطني الفحشاء ، ويقرتفن اإلثـم واملنكـر          إن احلجاب ستار يتسرت به      : إهنم يقولون   
: التوبـة   [ } َ   ذَلِك قَولُهم بِـأفْواهِهِم يضَـاهِؤون قَـولَ الـذِين كَفَـروا مِـن قَبـلُ ، قَـاتَلَهم اللّـه أ�َّـى يؤفَكُـون                         {
٣٠. [  

  ما هو اهلدف البعيد من هذه اإلشاعات الباطلة ؟- أيها األب -أتدري 
اهلدف هو تنفري املسلمات من احلجاب الذي فرضه اللّه ، وترسيخ روح االمشئزاز والكراهيـة مـن                 

حتى إذا خلعن احلجاب ظهرن يف اتمع بأقبح مـا تظهـر بـه امـرأة يف                 .. التجلبب به ، والتحصن بعفافه      
 ..هتتكها واحنالهلا 
 :بية والتوجيه هذه احلقيقة  أن توضح ملن هلن عليك حق الرت- أيها األب املسلم -فواجبك 

 إذا وجد يف اتمع ساقطة جتلببت باحلجـاب لتـواري عـن األعـني زلتـها بشـعار           فما ذ�ب احلجاب  
 .العفاف ، وتسرت عن الناس سقطتها وفجورها مبظهر الَحصان ؟ 

ــواتي يتعــاطني الفاحشــة اختــذن     ومــا ذ�ــب احلجــاب   ــان مــن الل إذا وجــد يف البلــد واحــدة أو اثنت
  ستارا حتى ال تظهر حقيقتهن ، وال ينكشف يف اتمع أمرهن ؟احلجاب

وكما يقال عن احلجاب يقال عن البزة العسكرية ، ويقال عن لباس الفتوة ، ويقال عـن زي الرياضـة                    
فـإذا وجـد يف اتمـع اجلنـدي الـذي خيـون ، والفتـى          .. ويقـال   .. ويقال  .. ، ويقال عن روب احملاماة      

إن على األمة أن حتارب : ي الذي يذ�ب ، واحملامي الذي يدجل ، هل يقول عاقل الذي يسيء ، والرياض
خليا�ات ظهرت وإساءات تكررت ؟     . . شعار العسكر ، ولباس الفتوة ، وزي الرياضة، وروب احملاماة           

 !..ال .. فإذا كان اجلواب 
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ــثريون         ــاذا ي ــادي ، ومل ــذا املوقــف املع ــن احلجــاب ه ــاذا يقــف أعــداء اإلســالم م ــذه  فلم ــه ه  حول
إن اإلسـالم يـأمر املـرأة املسـلمة أن تكـون ذات خلـق وديـن ، كمـا         .. اإلشاعات الباطلة املغرضة ؟ �عم  

يأمرها أن تضع احلجاب ، وتتجلبب باجللباب لتصل إىل قمة الطهر والكمال ، فلمـا تقتصـر علـى أحـدمها              
 .دون اآلخر تكون كمن ميشي على رجل واحدة، أو حيارب بيد واحدة 

 :ما أحسن ما قالته عائشة التيمورية هبذا املعنى و
 أترابيii   على   أمسو   وهبِميت        حجابي عز أصون العفافِ بِيدِ
i وحسن أدبي ضَر�ي ما iبكو�ي    إال        تعلمي    األلبابِ   زهرة 
i العليا عن خجلي عاقين ما iلَ        والدبلميت   اخلمار   س  iiابيو�ق 

* * * 
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 وتوضيح..  مصارحة - ٩
 هو مصارحة من هلـن عليـك حـق التوجيـه           - أيها األب الغيور     -وهناك أمر آخر جيب أن هتتم له        

والرتبية عن اهلدف البعيد من إشاعة هذه الدعاوى الكاذبة حـول احلجـاب، وحـول االخـتالط ، وحـول                    
ولقد أفصح الكاتب الكبري األسـتاذ  .. ربيئة ، واحلياة اجلامعية     الكلمات الطَّنا�ة كالتقدمية ، والصداقة ال     

، وإليـك مـا قالـه بـاحلرف     " يـا ابنتِـي    " علي الطنطـاوي عـن هـذا اهلـدف غايـة اإلفصـاح يف مقالـه البليـغ                   
 :وإن دعاة املساواة واالختالط باسم املد�ية قوم كذابون من جهتني : "الواحد 

ذا كله إال إمتاع جـوارحهم و وإرضـاء ميـوهلم ، وإعطـاء �فوسـهم           كذابون ألهنم ما أرادوا من ه      -
حظها من لذة النظر ، وما يأملون به من لذائذ أخر ، ولكنهم مل جيـدوا اجلـرأة علـى التصـريح بـه ، فلبسـوه              

التقدميــة ، والتمــدن ، واحليــاة : هبــذا الــذي يهرفــون مــن هــذه األلفــاظ الطنا�ــة الــيت لــيس وراءهــا شــيء  
 فارغ من املعنى فكأ�ـه      - على دويه    -وهذا الكالم   ) .  وتصعيد الغرائز ، والصداقة الربيئة       (اجلامعية ،   

 .الطبل 
 وكذابون ألن يف أوروبة ، اليت يأمترون هبا ، ويهتدون هبديها ، وال يعرفون احلق إال بدمغتها عليه                   -

مـن  :  مـا جـاء مـن هنـاك          جعلوها مثلهم األعلى ، فليس احلق عندهم الـذي يقابـل الباطـل ، ولكـن احلـق                 
ولو كان الرقص واخلالعة ، واالختالط يف اجلامعـة ، والتكشـف            .. باريس ، ولندن ، وبرلني ، و�يويورك        

من األزهـر ، واألمـوي ، وهاتيـك املـدارس           : يف امللعب والعري على الساحل ، والباطل ما جاء من هنا            
طهــارة القلــب ، :  ، والعفــاف والطهــارة ولــو كــان الشــرف واهلــدى.. الشــرقية، واملســاجد اإلســالمية 

 ..وطهارة اجلسد ، إن يف أوروبة أسرا كثرية ال ترضى هبذا االختالط وال تسيغه 
وأ�ا ال أخاطب الشباب وال أطمع يف أن يسمعوا إيل ، وأ�ا أعلـم أهنـم قـد يـردون علـي، ويسـفهون                 

 حقـا، ولكـن أخـاطبكن أ�ـنت يـا بنـاتي       رأيي ، أل�ي أحـرمهم مـن لذائـذ مـا صـدقوا أهنـم قـد وصـلوا إليهـا                
إ�ه ال يكون الضحايا إال أ�نت ، فال تقدمن �فوسكن على مـذبح  .. املؤمنات الدينات ، يا بناتي الشريفات     
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إبليس ، ال تسمعن كالم هؤالء الذين يزينـون لَكُـن حيـاة االخـتالط باسـم احلريـة ، واملد�يـة ، والتقدميـة ،              
ثر هؤالء املالعني ال زوجة له وال ولد ، وال يهمه منكن مجيعـا إال اللـذة العارضـة                   أك واحلياة اجلامعية، فإن  

، أما أ�ا فإ�ي أبو أربع بنات ، فأ�ا حني أدافع عنكن أدافع عن بناتي ، وأ�ا أريـد لكُـن مـن اخلـري مـا أريـده               
 هلا شرفها امللثوم ، وال هلن ، إ�ه ال شيء مما يهرف به هؤالء يرد على البنت عرضها الذاهب ، وال يرجع           

يعيد هلا كرامتها الضائعة ، وإذا سقطت البنت مل جتد واحدا منهم يأخذ بيدها ، أو يرفعها مـن سـقطتها              
، إمنا جتدهم مجيعا يتزامحون على مجاهلا ما بقي عليها مجـال ، فـإذا وىل ولـوا عنـها ، كمـا تـوىل الكـالب             

  .أهـ" عن اجليفة اليت مل يبق فيها مزعة حلم 
* * * 
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 واملرأة..  أعداء اإلسالم - ١٠
ــاء -ومــن األمــور الــيت جيــب أن تعلموهــا جيــدا     أن خمططــات االســتعمار والصــهيو�ية  - أيهــا اآلب

واملاسو�ية والشيوعية واملذاهب املادية اإلحلادية هتـدف إىل إفسـاد األسـرة املسـلمة ، وا�فصـام عراهـا ،                    
قيم األخالقية ، وإطالق عنان الغرائز والشهوات ، وإشاعة االحنـالل وامليوعـة يف             وهذا ال يتم إال بتمزيق ال     

 هـي أول األهـداف يف هـذه الـدعوة اإلباحيـة ، وامليـدان املـاكر ، فهـي                     - عنـد هـؤالء      -اتمع ، فاملرأة    
 .العنصر الضعيف العاطفي، وذو الفعالية الكبرية ، والتأثري املباشر يف هذا اال 

جيـب علينـا أن �كسـب املـرأة ، فـأي يـوم مـدت إلينـا             : " بري من كرباء املاسـو�ية الفجـرة         يقول ك  -
 " .يدها فُز�ا باحلرام ، وتبدد جيش املنتصرين للدين 

كأس وغا�ية تفعالن يف حتطيم األمـة احملمديـة أكثـر ممـا يفعلـه         : "  ويقول أحد أقطاب املستعمرين      -
 " .لشهوات ألف مدفع ، فأغرقوها يف حب املادة وا

إ�كــم : " يف مــؤمتر املبشــرين الــذي عقــد يف جبــل الزيتــون يف القــدس " زوميــر "  وممــا قالــه القــس -
أعددمت �شئا يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باللّه ، وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسـالم ومل     

 أراده لـه االسـتعمار ، ال يهـتم بالعظـائم ،             تدخلوه يف املسيحية ، وبالتايل جاء النشء اإلسـالمي طبقـا ملـا            
وحيب الراحة والكسل ، وال يصرف مهه يف د�ياه إال يف الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا مجع املـال                  

 .. " .فللشهوات ، وإن تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهوات 
 :حكماء صهيون ما يلي " بروتوكوالت "  جاء يف -
إن فرويد منا ، وسيظل يعـرض  .. هار األخالق يف كل مكان فتسهل سيطرتنا       جيب أن �عمل لتن   " 

العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس لكي ال يبقى يف �ظر الشباب شيء مقـدس ، ويصـبح مهـه األكـرب هـو                    
 .. " .إرواء غرائزه اجلنسية ، وعندئذ تنهار أخالقه 

* * * 
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 هالك لألمة..  شيوع الفاحشة - ١١
 أن أمة اإلسالم حينما تبتلى هبـذه اآلفـات اجلنسـية ،    - أيها األب الغيور -تعلم وأخريا عليك أن    

فإهنا ستكون مطمعا لكـل مغـري ،         ... واملفاسد اخللقية ، وتعمل هبا معاول اهلدم والتآمر واملخططات        
وهــدفا لكــل مســتعمر ، وغايــة لكــل عــدو ملحــد ، وإبــاحي فــاجر، بــل تفقــد كــل مقومــات وجودهــا ،    

ائها واستمرارها ، ومن ثم تكون حكمت على �فسها باملوت ، وعلى من يـأتي بعـدها بالفنـاء                وأسباب بق 
 :احملقق ، واهلالك احملتوم ، وصدق اللّه العظيم القائل 

} تَدمٍِريا  وإذَا أرد�َا أن �ُهلِك قَريةً أمر�َا متْرفيها فَفَسقُوا فِيها ، فَحق علَيها القَولُ ، فَدمر�َاَها {
  ] .١٦: اإلسراء [ 

أسباب اهنيـار فر�سـا   "يف كتاب ) أ�دريا مورا (  ماذا يقول الكاتب الفر�سي - أيها األب    -أتدري  
مــن أهــم أســباب اهنيــار فر�ســا يف احلــرب العامليــة الثا�يــة تفســخ الشــعب الفر�ســي �تيجــة   : " ؟ يقــول " 

 " .ال�تشار الرذيلة بني أفراده 
يف أعقـاب تسـلمه زمـام السـلطة ألن يسـتدعي رئـيس شـرطة                " ديغـول   " اجلنرال  وهذا ما حدا بـ    

 " .أغلق يل املواخري ، وأوكار اخلنافس يف عاصميت : " باريس ، ويقول له 
 يقدر أن املعصية عنوان الفشل ، وأن ا�تشـار الرذيلـة يف اتمـع    - أيها األب املسلم     -إن اإلسالم   

 ...سبب الذل واملها�ة 
 أن األسباب اليت مكنت اجليـوش اإلسـالمية مـن تقـويض             - كما درست يف التاريخ      -مت  ولقد عل 

امرباطورييت فارس والروم ، والسيطرة على أكثر من �صف املعمورة يف أقل من ربع قرن هو تتويج رؤوسهم            
 والرخــاء بعــزة اللّــه واإلســالم وحتلــيهم بــاآلداب اإلســالمية ، واملكــارم اخللقيــة يف حــاليت الســلم واحلــرب ، 

 ..والشدة 
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ــون   بــوم تُر ــاء املســلمون   -وي ــا اآلب ــادىء اإلســالمية ،     - أيه ــى املب ــيكم عل ــاتكم وأهل ــم وبن  أوالدك
واملكارم اخللقية ، فعندئذ يرجى ألمتنا �صر ، ويتحقق لشعبنا عز وكرامة وخلود ، و�كـون قـد اسـتعد�ا                    

 ..جمد�ا الغابر ، وعز�ا السليب ، ووحدتنا الشاملة 
 وعـد اللّـه الَّـذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا             {: ك علـى اللّـه بعزيـز أل�ـه القائـل يف حمكـم تنزيلـه                 وما ذل 

الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنهم يف األَرضِ كَما استَخْلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِنن هلم دِينهم الذي ارتَضى هلـم ،               
مهــدِّلَن بولَي    ــم ه ــك ــك فَأُولَئِ ــد ذَلِ عب ــر ــن كَفَ مئًا ، وــي بِــي ش ــرِكُون شــا ي ــدو�َين لَ بعــا ، ي نــوفِهِم أَم عــد خب ــن  مِ
 ٥٥: النور [ } الفَاسِقُون. [  
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 أفضل العدة..  تقوى اللّه - ١٢
 :أيها اآلباء 

تـاريخ ذكـر ، ويف بنـاء احلضـارة اإل�سـا�ية أثـر       حنن أمـة اإلسـالم كـان هلـا يف املاضـي كيـان ، ويف ال                
ومـا ذاك إال بفضـل إمياهنـا وتقواهـا ، وتنظيـف حياهتـا اخلاصـة والعامـة مـن كـل االحنرافـات                      .. وهنضة  

 ..اخللقية والعوامل اإلباحية 
 التاريخ يلحون على شعوهبم وجيوشـهم بـالتحلي بتقـوى اللّـه ،              وكان القادة املسلمون يف كل عصور     

..  النيات ، واالحرتاس من املعاصي ، والرتفّع عن الذ�وب، وعدم امليـل إىل الـد�يا والشـهوات                   وتصحيح
تذكر كتب التاريخ أ�ـه     .. ليضمنوا يف ذلك النصر املؤزر ، والفتح املبني ، والغلبة على أعداء اللّه والدين               

 وكان قائدا عامـا     -اص  عندما استبطأ عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه فتح مصر كتب إىل عمرو بن الع              
 : يقول -على اجليش اإلسالمي 

فقد عجبت إلبطائكم عن فتح مصر ، تقاتلوهنم منذ سنتني ، وما ذاك إال ملا أحدثتم : أما بعد ( 
 ) .وأحببتم من الد�يا ما أحب عدوكم ، وإن اللّه تبارك وتعاىل ال ينصر قوما إال بصدق �ياهتم 

سلها عمر إىل قائده سعد بن أبي وقـاص رضـي اللّـه عنـه والـيت                 وكلكم تعلمون �ص الوصية اليت أر     
فإ�ي أوصيك ومن معك من األجناد بتقـوى اللّـه علـى كـل حـال ، فـإن تقـوى اللّـه           : أما بعد   : جاء فيها   

 ، وأقـوى املكيـدة يف احلـرب ، وآمـرك ومـن معـك مـن األجنـاد أن تكو�ـوا أشـد                         أفضل العـدة علـى العـدو      
 من عـدوكم ، فـإن ذ�ـوب اجلـيش أخـوف علـيهم مـن عـدوهم ، وإمنـا ينصـر                        احرتاسا من املعاصي منكم   

املسلمون مبعصية عدوهم للّه ، ولوال ذلـك مل تكـن لنـا هبـم قـوة ، ألن عـدد�ا لـيس كعـددهم ، وال عـدتنا              
كعدهتم ، فإن استوينا حنن وإياهم يف املعصية كان هلم فضل علينا يف القـوة ، وإال �ُنصـر علـيهم بفضـلنا مل                        

 ... ) .لبهم بقوتنا �غ
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وما هذه اهلزائم والنكسات اليت أصبنا هبا يف حربنا مع اليهود يف كل املعارك اليت وقعت إال لبعد�ا 
عن اللّه ، وتنكر�ا لإلسالم ، وا�غماسنا يف املعاصي والذ�وب والشهوات ، وهزمية الروح واخللق اليت مـين    

 .. شره ، واستفحل فجوره وجمو�ه هبا شبابنا وشاباتنا يف هذا العصر الذي تفاقم
حنن قوم أعز�ا اللّه باإلسـالم فمهمـا ابتغينـا          : " صدق اخلليفة العادل عمر رضي اللّه عنه حني قال          

 " .العزة بغري ما أعز�ا اللّه به أذلنا اللّه 
 اإلسالم   أن �ربي أوالد�ا على تقوى اللّه ، وأن �لقنهم آداب          - أيها اآلباء    -والعالج الناجع هلذا كله     

، وأن �بصرهم مكمن اخلطر ، وأن �عـرفهم مـؤامرات العـدو ، وأن �غـرس يف �فوسـهم بـذور اإلميـان والثقـة                    
عسى أن �رى اجليل املؤمن اخللوق بنى يف العاملني صرح العزة والنصر ، وأعاد لإلسالم كيا�ـه        ... واليقني  

 .ينا على طريق اللّه املستقيم الشامخ ، وجمده الرفيع ، وإن ذلك على اللّه هني إن حنن مش
* * * 
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  أما�ة التبليغ والدعوة- ١٣
 :وأخريا أيها اآلباء واألولياء 

 .إن النقطة الدائمة تؤثر يف احلجر ، وإن املوعظة املستمرة احلكيمة ترتك أثرا يف النفوس 
كم ، وآياته البينات ، عسـى        ماذا عليكم لو مجعتم أوالدكم وأهليكم وتلومت عليهم كتاب اللّه احمل           -

 أن ختشع القلوب لذكر اللّه وما �زل من احلق ؟
 ماذا عليكم لـو قـرأمت علـيهم يف كـل مناسـبة خمططـات االسـتعمار ، والصـهيو�ية ، واملاسـو�ية ،                         -

ــة    ــة املادي ــذاهب اإلحلادي ــادىء الشــريعة ،     ... والشــيوعية وامل ــها مبب ــى اإلســالم ، وطعن ــا عل يف تآمره
عسى أن يعي أبناؤكم هذه املخططات ، ويعرفـوا كـل شـيء عـن          .. صرح الفضائل واألخالق    وتقويضها ل 

 خيوط هذا التآمر ؟
عسى أن ..  ماذا عليكم لو لقنتموهم سرية العظماء ، وجهاد الفاحتني ، وتاريخ اإلسالم العظيم            -

 بات ؟ينهجوا هنجهم يف اجلهاد والعمل ، وعسى أن يسريوا على منواهلم يف التضحية والث
عسـى أن   ..  ماذا عليكم لو حذرمتوهم من مرض التقليد األعمـى ، وظـاهرة التبعيـة البغيضـة                  -

 تستقيم هلم أخالقهم ، وتكتمل يف اتمع شخصياهتم ، ويبقى هلم متيزهم واعتبارهم ؟
ــن النســاء           ــات إرشــادية م ــائهن مجعي ــؤلفن يف أحي ــاتكم وأخــواتكم أن ي ــرمت بن ــو ذك ــيكم ل ــاذا عل م

 ، يكون من أول أهدافها إ�قاذ الفتيات الضاالت الشاردات اللواتي هبرهن بريق املد�يـة الزائفـة ،                  املسلمات
وخدعهن سراهبا الفتان ؟ عسى أن حيقق اللّه سبحا�ه على أيـديهن اخلـري واهلدايـة ، ويـوفقهن دائمـا إىل                      

 !! .محل رسالة اإلصالح 
ن الزمـرة الصـاحلة املؤمنـة الناجيـة الـيت تسـتحق              كنتم يـوم القيامـة مـ       - أيها اآلباء    -فإن فعلتم ذلك    

 جنـاتِ   {: وصـدق اللّـه العظـيم القائـل         .. رضوان اللّه سبحا�ه ، وتستأهل دخول اجلنـة ودار اخللـود            
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      لَـيهِمع لُونخـدئِكَةُ يواملال اتِهِمذُرِّيو أزْواجِهِمو آبائِهِم مِن لَحص نما ولُو�َهخدنٍ يدـابٍ    عكِـلِّ ب مِـن .  ـلَامس
  ] .٢٣ - ٢٤: الرعد [} علَيكُم بِما صربتُم فَنِعم عقبى الدار 

ربنا هب لَنا مِن أَزْواجِنا وذُرِّيّاتِنا قُرة أعـنيٍ ،  { : وليكن دعاؤكم دائما عند كل صباح ومساء   
  ] .٧٤: الفرقان [ } واجعلْناَ للمتَّقِني إِماما 
 أن جتعلنا من ورثة جنة النعيم ، وان جتنبنا الفنت ما ظهـر منـها ومـا بطـن ، وأن        -اللهم إ�ا �سألك    

توفقنا دائما يف القيام بواجب املسؤولية واألما�ة جتاه من له علينا حق الرتبية والرعاية ، لنلقاك يـوم القيامـة                    
 .ء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا ، اللهم آمني وأ�ت عنا راض يف جممع من النبيني والصديقني والشهدا

 .وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني 
إن من حق الدعوة عليك أن تُقرىء هذه الرسالة كل من تعـرف مـن أقربـاء            : أيها القارىء الكريم    

 ليشملك وصف الذين قال عنهم رسول     .. وأصدقاء وجريان ، عسى أن يتأثروا هبا ، ويهتدوا هبديها           
وقُـلِ  " ، " ألن يهدي اللّه بك رجال واحدا خري لـك مـن الـد�يا ومـا فيهـا        : " اللّه صلى ا عليه وسلم      

 ونواملؤمِن ولُهسرو لَكُمماللّه ع ىرلُوا فَسيماع. " 
* * * 
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