
�لسيد�'  حتظى  هذ�  عصرنا   0
ª 0يع �ملجتمعا' ��لبال] بأ�ية 
�لعد]ية،  نسبتهن   E* نظًر�   Bكب�
��ية  هنا6  كانت   ��* �نه   O�
للسيد�' 0 نظر �هل �لدنيا 0 هذ� 
�لعصر �لدميقر�طي فهي ألgن �كثر 
عدً]� من �لرجا%. نر� 0 �ألنظمة 
�لسياسية �لك�� 0 �لعاn تأكيًد� 
 ،Bملر��  dحقو *قامة  على  شديًد� 
 Bكما نر� �لساسة 0 �لبال] �لكب�
يعلنو< 0 بر��هم �النتخابية �gم 
 ،Bملر�� dيسعو< إلقامة حقو Fسو
�بعد �لك يستخدمو< طرًقا �حيًال 
ش¶ جلذ" �نتبا: �لسيد�'. تظّن 
 E* لسيد�' من �هل �لدنيا -نظًر��
يتلقينها-   Hل� ��لوعو]  مدحهن 
�نه قد مت �آل< �العتر�e Fقوقهن 
�لرجا%   dحقو مع  تسا�'  ��gا 
 tلثنا� >�� ،B70 هذ: �لبلد�< �ملتطو
 >ّ�� حقيقي،   tثنا هو  *منا  عليهن 
كل ما يقا% 0 هذ� �لسياd �د� 
حقوقهن.   t�[� �هو  ��حًد�  هدًفا 
�لكن *�� �خت� �حٌد هذ: �ألمو7 
 Fلعر Bعلى §ّك �حلقيقة ��لفطر
�gا ִדدE* F حد كب� *E حتقيق 
�لساسة  �منافع  �لرجا%  �غر�� 
�نفسهم. ال شك �< �ملر�B سعت 
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التقوى

 Îة: �ملكتب �لعرªتر

ال  �حد:  �هللا  *ال  *له  ال   >� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �< §مًد� عبد: 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �7سوله. 
�لشيطا< �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7َ"ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�*يَّا6َ  َنْعُبُد  *يَّا6َ 
�لَِّذيَن   Æِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Æََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو" َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

Sخطا
ZلقاW سيدنا مرJ	 مسر�� Z]د ZيدW 	هللا تعاX بنصرW 	لعزيز
	خلليفة 	خلامس للمسيح 	ملوعوb �	إلما` 	ملهد^ �

يو� ٢٠١٥/٠٨/٢٢
 Oديقة �ملهدe  t0 خيمة �لنسا

خال% �جللسة �لسنوية للجماعة باململكة �ملتحدB لسنة ٢٠٠٥



نرى P األنظمة السياسـية الكhى P العاW تأكيًدا شديًدا على إقامة حقوق املرأة، 
كما نرى الساسـة P البالد الكب3ة يعلنون P براkهم االنتخابية أنهم سوف يسعون 
إلقامة حقوق املرأة.... تظّن السـيدات من أهل الدنيا -نظًرا إ] مدحهن والوعود 
الt يتلقينها- أنه قد مت اآلن االعqاف pقوقهن وأنها تسـاوت مع حقوق الرجال 
 P هذه البلدان املتطورة، وأن الثناء عليهن إمنا هو ثناء حقيقي، وأّن كل ما يقال P
هذا السياق yدم هدًفا واحًدا وهو أداء حقوقهن. ولكن إذا اختh أحٌد هذه األمور 
علـى |ّك احلقيقة والفطـرة لعرف أنها تهدف إ] حد كبـ3 إ] حتقيق أغراض 
الرجال ومنافع الساسة أنفسـهم...  باختصار إن مكانتها وأهميتها احلالية مرتبطة 
بأمور وأسباب أخرى، ولكن مكانة النساء الt أقامها الن{ � W تكن نظًرا لعددهن 
وال ملنصبهـن الدنيـوي وال جلماbن بل كانت نابعة من مسـؤوليتهن وتضحياتهن. 
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�حلقيقية  مكانتها  لنيل   Bجاهد
صوִדا  �7فع  تعّلمها  خال%  من 
حلقوقها �جلِب �صو�' ]�عمة >ا 
 dمن بينها صو' منظما' حقو�
�لك  كل  مع  �لكن  �يضا،   Bملر��
تو�جه �ملر�B متييًز� ��ضًحا 0 �لبال] 
�لبال]  هذ:  ففي  �يضا،   B7ملتطو�
�ملتطوB7 تتلقى �ملر�B �جرB �قل من 
�لرجا% 0 �لوظائف �لعامة –�للهم 
*ال بعض �لوظائف �ملهنية �خلاصة- 
�*< كانو� ي��7< هذ� �لنقص 0 
 .Bبذكر �مو7 �خر� كث� Bألجر�
�يضا  �ملجتمع  هذ�   0  Bملر��  >*
تتعر� للقسوB ��لضر" �غ��ا 
من قبل �لز��. ال يتم �لز��� 0 
هذ� �ملجتمع *ال باحلب ��إلعجا" 
 Bيس�  Bفتر بعد  �لكن  �ملتبا]% 
�لرجا%   Bقسو� �خلالفا'  بسبب 
 ٦٥  E*  ٦٠ من  تفسد  �ُعنفهم 
�تنتهي  �لعالقا'  هذ:  من  باملئة 
��ية  �عتبا7  فإ<  �لز{ا'.  هذ: 
�ألنظمة   0  O7ضطر�� �مر   Bملر��
>ا  عالقة  �ال  �حلالية  �حلكومية 
 >* باختصا7  �حلقيقي.  باحتر�مها 
مرتبطة  �حلالية  ���يتها  مكانتها 
�لكن  �خر�،  ��سبا"  بأمو7 
�لن©  �قامها   Hل�  tلنسا� مكانة 

�ال  لعد]هن  نظًر�  تكن   n  �
جلما>ن  �ال   Oلدنيو� ملنصبهن 
مسؤ�ليتهن  من  نابعة  كانت  بل 

�تضحياִדن. 
جالًسا   � �لن©  كا<  بينما   Bًفمر
 Bمر��  'tجا �ملجالس  �حد   0
بكل  �ألسئلة  بعض  �طرحت 
�لكن   ،Fخو ]�منا  شجاعة 
eب  �مفعمة  بالتقو�  ملتزمًة 
�لن© � �مر�عية فكرB *يثا7 �لدين 
على �لدنيا، فقالت: يا 7سو% �هللا! 
�لرَِّجاِ%  *َِلى  ِباْلَحقِّ  َبَعَثَك �هللا  لقد 
|ظو<  �لرجا%  �لكن   tَِ��لنَِّسا
بفر² كث�B يفُضلو< ֲדا علينا 0 
 Bلظاهر �يسبقوننا 0 �اال' كث��
فينالو< فيها قر" �هللا �7ضا:، مثال 
باجلماعة -  Bلصال� يشتركو< 0 

على  مفر�ضة  باجلماعة   Bلصال��
�*gم   ،-tلنسا�  >�[ �لرجا% 
�يشتركو<  �جلمعة   Bيصلو< صال
0 �جتماعا' �خر� -�*gا �يضا 
مفر�ضة على �لرجا%. �قالت: *< 
�لرجا% ُفّضلو� علينا بشهو] �ْلَجَناِئِز، 
 >� شك  ال   ، �ْلَحجِّ َبْعَد  َ��ْلَحجِّ 
�لسيد�' �يضا يقمن باحلج �لكن 
للحج  �كثر  فرًصا  �لرجا% {د�< 
*ما بسبب توفر مر�فق   tلنسا� من 

�لسفر �� ألسبا" �خر�. �قالت: 
َ�َ�ْفَضُل ِمْن َ�ِلَك �ْلِجَهاُ] ِفي َسِبيِل 
ُ�ْخِرَ�   ��َ*ِ ِمْنُكْم  �لرَُّجَل   َّ>*ِ�َ �هللاَِّ، 
َحِفْظَنا  َ�ُمَر�ِبًطا  ُمْعَتِمًر�   �ْ�َ ا  َحاجًّ
َلُكْم َ�ْمَو�َلُكْم، َ�َغَزْلَنا َلُكْم �َْثَو�ًبا، 
{علنا  �فال  َ�ْ�الَ]ُكْم،  َلُكْم  7َ�َبَّْيَنا 
لأل�ال]  �تربيُتنا  للبيو'،  حفُظنا 
�< ُنَشا7ِكُكْم ِفي �َألْجِر َيا 7َُسوَ% 

�هللاَِّ؟
يقل   n مسألتها.  كانت  هذ: 
يا  تقولينه   Oلذ� ما   :� �لن©  >ا 
�مر�B؟ كيف ميكن حلفظك للبيت 
�جر  ُينيلك   >� لألطفا%  �تربيتك 
�ْلَتَفَت  بل  �لرباÆ؟  �ثو�"  �جلها] 
�لنَِّبيُّ � *َِلى َ�ْصَحاِبِه ِبَوْجِهِه ُكلِِّه، 
ُثمَّ َقاَ%: َهْل َسِمْعُتْم َمَقاَلَة �ْمَرBٍ�َ َقطُّ 
ِ]يِنَها  َ�ْمِر  َمْسَألَِتَها ِفي  ِمْن  َ�ْحَسَن 
�يضا  �لصحابة  َهِذِ:؟ كما �<  ِمْن 
n يقولو� بأ< ]ماÔ هذ: �ملر�B قد 
مسئولياִדا  تقّد�   �* ��ختّل  فسد 
تضحياتنا  مقابل  �لبيتية  ���جباִדا 
�لعظيمة 0 �جلها]، �n يقولو� للن© 
 n� ،يقسو عليها �� يزجرها >� �
هذ:  لتصحيح  �إل�<  منه  يطلبو� 
بل  �rجاִדم.   i�t7  0  Bلفكر�
�عترF �لصحابة �لذين قد ترّبو� 0 
ما  قائلني:   � �لن©  كنف صحبة 
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التقوى



�لعر"  �مر�B مظلومة من  ظّننا �< 
تافًها  شيًئا  ُتعَت�  كانت   Hل�-
�حقً�� قبل �إلسال�، ��لH كانت 
تستوجب عقوبة قاسية *ْ< جتر�' 
على �لقو% ��ملثو% 0 �ملجلس على 
بسبب  تبو�'  قد  �لشاكلة-  هذ: 
�بو�سطة  �جلميلة  �إلسال�  تعاليم 
مكانًة   � للن©  �لقدسية   Bلقو�
عظمى eيث �هتد' *E مثل هذ� 
مسألتها.  لتقدمي  �لر�ئع  �ألسلو" 
لعل �لن© � �صحابته �لذين حظو� 
بصحبته قد �يقنو� 0 تلك �للحظة 
 0  Õتتر  Hل� �لقا]مة  �ألجيا%   >�
 Öللو��  tلنسا�  tحضا< مثل هؤال�
يفكر< على هذ� �لنحو لنيل 7ضى 
§فوظًة،  �صبحت  قد   Eتعا �هللا 
 0 �7غبتهن   tلنسا� سؤ�%   >��
]ليل  له  �سعيهن  �حلسن  �لعمل 
على �< �جيا% �ملسلمني �لقا]مة 0 
�يا]O �منة، �ستترÕ 0 �حضاgن 
�لذين لن يَدُعو� �7ية  تلك �ألقو�� 

�إلسال� تنخفض �بًد�.
 � �لنَِّبيُّ  �ْلَتَفَت  حا%،  �ية  على 
بعد �لك *E هذ: �ملر�B �لسائلة -

�لH كانت �Àاt 7ضي �هللا عنها- 
 Bُ�ََقاَ% َلَها: �علمي جيًد� �َيَُّتَها �ْلَمْر�
��ْنَصِرِفي َ�َ�ْعِلِمي َمْن َخْلَفِك ِمَن 

ِ*ْحَد�ُكنَّ  َتَبعُِّل  ُحْسَن   َّ>�َ  tِلنَِّسا�
�تربيتها  لبيته  �حفظها  ِلَزْ�ِجَها، 
��لثو�"  �ألجر  َتْعِدُ%  لأل�ال] 
�لذO يناله �rجها من خال% كسبه 

�حلسنا' �قيامه باجلها].
�جلها]  عن  �ليو�  �ملسلمو<  يتكلم 
�ملسلمني كلمة  كثً��، �ير]] غ� 
شك  ال  �إلسال�.  لتشويه  �جلها] 
عن  �خلاطئ  �لتصو7  بسبب  �نه 
�جلها] تأثرْ' بعض نساt �ملسلمني 
�لبال]  هذ:  من  فيخرجو<  �يضا 
�ملنظما'  بعض  مع  للعمل  �يضا 
 0 �ملزعومة  �جلها]ية  �إلسالمية 
�لكن  �إلسالمية.  �لبال]  بعض 
بّشر  قد   � �لن©   >� هي  �حلقيقة 
�حتفظ  ��ال]ها   Îُتر  Hل�  Bملر��

بيت �rجها �عقا�7ِته بأgا ستنا% 
ثو�ًبا يعد% �جلها].

�نه  ��ضًحا  يكو<   >� {ب  �هنا 
ال شك �< كلمة �جلها] ُتستخد� 
لنا  يتضح  �لكن  �يضا،  للحر" 
�من  �لكرمي  �لقر�<  خال%  من 
�لعد�  بد�   ��* �نه   � �لن©   Oهد
 tمثل هذ� �حلر" من �جل �لقضا
ترّ]�� عليه   >� بد  �لدين فال  على 
بكل شدB ]فاًعا عن �لدين �ليس 
*شباًعا لرغبا' �لنفس �� من �جل 
�لسلب ��لنهب �� ملما7سة �لظلم 
هذ�  حا%،  �ية  على   .Bلقسو��
فيه  �]خل  فال  منفصل،   aموضو
 Hل�  Bملر�� ��ية   aصل موضو����

�قامها �إلسال�.
 Hل� �ملكانة  هي  هذ:  باختصا7، 
 Bللمر�  � �لكرمي  �لن©  �عطاها 
 >� ميكن  كيف  �خ�ها  حيث 
حتصل على ثو�" مساٍ� للرجا%. 
هذ:  جتهل   Hل� �ملسلمة   Bملر��  >*
عيشها  خال%  قلقة  تصبح  �ألمو7 
�gا  فإما   ،B7ملتطو� �لبال]  هذ:   0
على   Oتنطو� ��rية   0  Oتنـز�
مثل  تصبح   >� حتا�%   �� نفسها 
باسم  �ملجتمعا'  هذ:   0  Bملر��
�لدين.  عن  تبتعد  �بالتا¿  �حلرية 

احلقيقة هـي أن الن{ 
� قـد بّشـر املـرأة 
الـt ُتـر� أوالدهـا 
زوجها  بيـت  وحتفظ 
ستنال  بأنها  وعقاراِته 
اجلهاد. يعـدل  ثواًبـا 
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 Hملكانة �لعظيمة �ل� Fا ال تعرg*
�هبها >ا �إلسال�.

يقو% عبد �هللا بن عمر *نه بسبب 
 Hل� �ملحترمة  ��ملكانة  �أل�ية 
كنا نتقي   Bللمر�  � �لن©  �هبها 
نسائنا   E* Æالنبسا�� �لكال� 
على عهد 7سو% �هللا � �افة �< 
ُنعَر� �ما� �لن© � كاملجرمني. 
�لرجا%  يشعر  هل  �آل<  �خ��نا 
 Fخو  Oبأ  B7ملتطو� �لبال]   0
جتا: �ملر�B 7غم سّن �لقو�نني باسم 
بأ<  قلت   >� سبق  فكما  �حلرية. 
�ملر�B 7غم عيشها 0 هذ� �ملجتمع 

�7غم 7فعها هتاF �حلرية خائفٌة 
مذعوB7 0 بيتها، أل< �لرجل مع 
ظلمه �دa �لقانو< ما n تكن �ثا7 
فضر"   .� جدًّ ��ضحة  �لضر" 
�ملجتمع  هذ�  بيو'   0  tلنسا�

.Fيضا �مر معر�� Î�7أل��
على   Bمقتصر ليست   B[لعا� هذ: 
سكا< �سيا بل كما يتحمل عد] 
�لبال]   0 �لظلَم   tلنسا� من  كب� 
من  بيوִדن  إلنقا�  �ملتقدمة  غ� 
�لدما7 كذلك يتحملنه هنا 0 هذ� 
 Bملجتمع �يضا. ��كر �ننا ��' مر�
فرنسا   0  dفند  0 مقيمني  كنا 

سنركب  �كنا  ��كر،  ما  على 
با"  �خلد��  �حد  فأبقى  �ملصعد 
 0� �نتظا7نا،   0 مفتوحا  �ملصعد 
متكونة  عائلة   'tجا  tألثنا� هذ� 
 ��[�7�� �طفلني  �rجني  من 
�خلا]�  �لكن  �ملصعد  7كو" 
>م  يسمح   >� له  فقلُت  منعهم، 
قبلنا فهم  بالركو" ألgم �صلو� 
 Bحق بالركو" قبلنا، �لكن �لسيد�
0 تلك �لعائلة كانت خلوقة كث�� 
�rجها  على  ��شا7'  فتوقفت 
بالركو"  لنا  ��لسما�  باالنتظا7 
 E*  Bبشد gرها  �لكنه  قبلهم، 
]7جة �لظلم �ظل ينهرها طويال، 
ح¶ بد�' �لسيدB بالبكاt �لكن 
يبد�  ببنت شفة. �كا<  تنبس   n
كأ< هذ� �لشخص ليس من �هل  
���7با بل ينحد7 من فئة �أل�با� 
صد7  7حابة  �كانت   .tجلهال��
�ص�ها  �ند�متها   Bلسيد� تلك 
 Oفعال. �لص� �لذ B[جدير� باإلشا
الحظُت 0 تلك �لسيدB لعّل قلة 
قليلة منكن تستطيع *بد�t:. فحرية 
حقوقها  تضمن  ال  عندهم   Bملر��
 Bفقط. �ملر� Oلتعر� E* بل تدفعها
 0 Bتُعّد نفسها عضو  Hملؤمنة �ل�
�تؤمن  �هللا“،   tما* ”جلنة  منظمة 

�ملنصة �لرئيسة للجلسة
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بإما� هذ� �لعصر، �تعهد' بكوgا 
�مة �هللا، فإ< مستو� حريتها مع 
كوgا �مة �هللا - *�� كا< �rجها 
لد7جة  بكث�  �على  مؤمنا-  �يضا 
ال ميكن �< يتصو7ها �هل �لغر". 
�لز��  كو<  هو   Æلشر� �لكن 
 ��* مؤمنة.  �لز�جة  �كو<  مؤمنا 
من  �افو<   � �لصحابة  كا< 
يليق،  ال  ما  لز�جاִדم  يقولو�   >�
فإ< �لسبب �t�7 �لك �gم كانو� 
�كانو�  �إلميا<،  حق  مؤمنني 
�لالئق  غ�  تصرفهم   >� يعرفو< 
�هللا  سخط  عليهم  {لب   Fسو
�سخط 7سوله. �ملعرفة �لH �هبها 
هذ�   0  � �ملوعو]  �ملسيح  لنا 
�لعصر بأ�ية حقوd �لنساt ��]�ئها 
متّثل �إلسال� �حلقيقي. يقو% � 

علمتم   ��* بأنكم  �لرجا%  ناصحا 
�rجاتكم  جتا:  ��جباتكم  بأ�ية 
�حقوقهن عليكم، �علمتم كيفية 
 0 عليكم  يترتب   Oلذ� �لذنب 

لن  فلعلكم  �]�ئها،  عد�  حا% 
تتز�جو� ح¶ ��حدB �]�نكم �< 
�لثالث   ��  ��لثا بالز���  تفكر�� 
�� �لر�بع. ال شك �< �إلسال� Àح 
بالز��� من �7بعة على �كثر تقدير 
0 ظر�F معينة �لكن شر�طها 
قاسية جد� �يكو< �لرجل 0 حا% 
عد� �إليفاt ֲדا مذنبا، �لو �]67 
�لز��� أل�%  كيفيته قد يتحاشى 

مرB �يضا. 
على �ية حا%، كنت �حتدq عن 
قو%   >*� ���يتها،   Bملر�� مكانة 
�لن© � يرفع من مكانتها كث��. 
ُقْلُت   .. �حلديث:   0  tجا فقد 
ُ�مََّك  َقاَ%  �ََبرُّ؟  َمْن  �ِهللا  7َُسوَ%  َيا 
َقاَ% ُقْلُت ُثمَّ َمْن َقاَ% ُثمَّ ُ�مََّك َقاَ% 
ُقْلُت ُثمَّ َمْن َقاَ% ُ�مََّك ُثمَّ �ََبا6َ ُثمَّ 

مشهد عا� للحضو7 0 خيمة �لرجا%
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ال شك أن اإلسالم سمح 
بالزواج مـن أربعة على 
أكثـر تقديـر P ظروف 
شـروطها  ولكن  معينة 
ويكـون  قاسـية جـدا 
الرجـل P حـال عدم 
اإليفـاء بها مذنبـا، ولو 
أدرك كيفيته قد يتحاشى 
الـزواج ألول مرة أيضا. 



�ألّ�   >� �سببه  َفاَألْقَرَ".  �َألْقَرَ" 
تلعب ]��7 �ك� 0 تربية �أل�ال] 
�تتحمل �ملعاناB عند �إلجنا" ³ 0 
تربيتهم. ��ملعلو� �< *7ضاa �لوَلد 
�تنظيفه على فتر�' متقا7بة عمل 
شاd �يفسد على �ألّ� نومها. فاأل� 
إل�7حة  �نومها  بر�حتها  تضحي 
 Bجاهد تسعى   ³ �نومه.  �لطفل 
عضو�  لتجعله  حسنة  تربية  لتربيه 
فعاال �مفيد� 0 �ملجتمع. فلم يقل 
�إلسال� جز�فا �< �جلنة حتت �قد�� 
�ألمها' بل *< تربية �ألّ� ��الَ]ها 
على  يسلكو<  *ياهم  �جْعَلها 
�فر�]�  �جْعَلهم  �حلسنا'   "�7[
�تعويَدهم  �ملجتمع   0 مفيدين 
�لديَن  �تعليمهم  �هللا   B[عبا على 
��ملا%  بالنفس  �لتضحية  ���يَة 

��لوقت �جعلهم مستعدين لذلك 
 E* [ئما؛ كلها �مو7 تدفع �أل�ال�[

�جلنة. 
ما  صحفية:   Bمر  '�� سألَت¢ 
مكانة �ملر�B 0 �إلسال�؟ ال ميكن¢ 
�لنقا�  تفاصيل  هنا  �سر]   >�
 r7 معها �لكن �قو% بإ{ا�[ Oلذ�
بأ� قلُت >ا بأgا �سيلة إل]خا% 
بو�سطة  ��لك  �جلنة،   0 �أل�ال] 
ترتبيتها *ياهم تربية حسنة �جْعِلهم 
�عضاtً مفيدين 0 �ملجتمع. �هذ� 
هذ:   0 جنًة  جنتني،  ُيكسبهم 
�لدنيا �جنة بعد �ملما'. �قد ُ�مر 
بسبب  �ألّ�  معاملة  �أل�ال] eسن 
�لتضحيا' �لH تقدمها >م. �لكن 
بعد  معاملتها  �لولد  |سن   n  >*
�< يك� فال ضما< لدخوله �جلنة. 

��ألّ� �لH ترÎ ��ال]ها تربية حسنة 
�تعت¢ ֲדم �¾دمهم ]�< �< متّن 
بنفسها �يضا.  عليهم تدخل �جلنة 
�ألّ� ال ¾د� ��ال]ها طمعا 0 �جر 
�� *حسا< منهم بل ¾دمهم نتيجة 
ُيدخل  ما  �هذ�  طبيعية،  عاطفة 
سألُتها:   ³ �جلنة.   0 �ألمها' 
 Bملر�� حتظى  هل  �آل<،  �خ�ي¢ 
ال؟   �� �إلسال�   0 �مكانة  بأ�ية 
قالت: لقد فهمت �ملوضوa. فعلى 
�لنقطة  هذ:  يفهمن   >� �ألمها' 
جيد� 0 هذ� �ملجتمع خاصة ��ال 
 0 �لتهلكة   E* ��ال]هن  ُيلقني 
سبيل *شباa 7غباִדن �لدنيوية مثل 
 E* خا�7 �لبيت من �لصبا� tلبقا�
 0 �ألمو�%، ألgن  لكسب   tملسا�
 tمسا �لبيت   E* يأتني  �حلالة  هذ: 
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 فاألم تضحي براحتها ونومها إلراحة الطفل ونومه. � تسعى جاهدة لqبيه تربية حسنة 
لتجعله عضوا فعاال ومفيدا P اجملتمع. فلم يقل اإلسالم جزافا أن اجلنة حتت أقدام 
األمهات بل إن تربية األّم أوالَدها وجْعَلها إياهم يسلكون على دروب احلسنات وجْعَلهم 
أفرادا مفيدين P اجملتمع وتعويَدهم على عبادة اهللا وتعليمهم الديَن وأهميَة التضحية 
بالنفس واملال والوقت وجعلهم مستعدين لذلك دائما؛ كلها أمور تدفع األوالد إ] اجلنة. 



مرهقا' �ال يقد7< على �لتركيز 
�تعليمهم.  �أل�ال]  تربية  على 
َتْقُتُلو�  ﴿َ�َال   :Eتعا �هللا  قا%  لقد 
�ال  معانيه  �من  َ�ْ�َالَ]ُكْم﴾، 
7غباتكم   aإلشبا ִדلكوهم 
عد�  نتيجة  �لدنيوية  �عو�طفكم 
هذ�  فهم   >* بأ�ال]كم.  �الهتما� 
�ألمر 0 هذ� �ملجتمع �لغرÎ �سهل 
بكث� حيث تتفكك �لز{ا' كث�� 
�يعيش �أل�ال] مع �حد �لو�لدين، 
ملشاكل  يتعرضو<  منهم  �كث� 
 0  tضعفا �يكونو<  نفسية 
�لد�7سة، �{لسو< 0 صحبة سيئة 
�يتعو]�<  عليهم،  �لرقابة  لعد� 
على �ملسكر�' �سيئا' �خر�. 

يقدما   >� �لز�جني  على  فيجب 
�لتضحية �ينهيا نز�عاִדما من �جل 

هنا6  �*ال  �ال]ִדم،  بعد  �أل�ال] 
*مكانية كب�B ليفسد �أل�ال]. {ب 
على �لرجا% �< يعو]�� *E صو�ֲדم 
�ال يتَّبعو� 7غباִדم �لشخصية فقط، 
من  �جيا>م  ينقذ��   >� {ب  بل 
�لقا   >� �لز�جني  �على  �لفسا]. 

�لتقو� 0 قلوֲדما. 
كذلك يقو% �لقائلو< بل يعتر� 
يعطي  ال  �إلسال�  بأ<  �ملعترضو< 
��rجهن.  �مر   0 حرية  �لفتيا' 
�لكن لو حتّر�� �حلقيقة لعلمو� �< 
بتعليم �إلسال� بل  يتعلق  �ألمر ال 
��لقبائل  �لبال]  ببعض  عالقة  له 
بعض   0  Bلسائد� ��لتقاليد 
�ألمر  هذ�  فنالحظ  �ملجتمعا'. 
سائد� 0 �لقاB7 �>ندية بغض �لنظر 
 tسو� O� لدي¢؛� �حد   tنتما� عن 

�كا< �ملرt مسلما �� هند�سيا �� 
سيخيا. *ً��، �ألمر ال يتعلق بالدين 
بالفئا'  يهتمو<   iنا� هنا6  بل 
�لعرقية �ال يز�جو< بناִדم 0 غ� 
مبنية  �ألمو7  هذ:  كل  �قا7ֲדم. 
على �جلهل ��لغباt، *� ال ��ية 0 
�ال  معينة  عرقية  لفئة  �ملجا%  هذ� 
لعالقا' �لقر�بة. �إلسال� يأمر بأ< 
تع��� ��ية الئقة لر�O �لفتاB 0 �مر 
��rجها. تكتب *¿ بعض �لفتيا' 
�حيانا �< ��لدOّ ال يريد�< ��rجي 
من شا" ��دO فال< ألنه ليس 
منها  ننحد7   Hل� �لعرقية  �لفئة  من 
فئة عرقية   E* ينتمي  �� هو  Ùن، 
]نيا نسبيا. �لكن هذ� ليس مما {ب 
�الهتما� به. لقد جاE* 't �لن© 
� فتاB �قالت بأ< ��لدO يريد �< 
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فقـال النـ{ � مـا مفـاده: أنت حـرة وال ميكن ألحـد أن �ـhك فافعلي ما 
تشـائني. قالـت الفتـاة: ال أريد أن أُسـخط أ� أيضـا أل� أحبه، بـل ما أريده 
هـو أن حتكـم يا رسـول اهللا P أمري لكي يسـتتّب حـق املرأة إ] األبـد. واآلن 
فقـد قـام احلق لذا فإ� مسـتعدة bـذه التضحية مـن أجل والـدي، ح� لو 
أصابـ� أذى. وهـذا فيـه هـدى للذيـن يقُسـون بال مـhر P بعـض األحيان. 



يز�ج¢ من فال< �لثرO. �لشخص 
�لذO �كرته �لفتاn B يكن شخصا 
عا]يا بل كا< ثريا جد�. يالحظ 
بوجه عا� �< �لفتاB *�� كانت غ� 
 Oثر من  �لز���  حتبذ  ]ين   '��
��ضعة 0 �حلسبا< بأgا ستستفيد 
 Bلفتا� �لكن  �ثر�ته.  ماله  من 
يريد  ��لدها  بأ<  قالت   B7ملذكو�
 E* نظر� Oتز�{ها من شخص ثر
 >� يريد  ماله �ثر�ته فقط �كأنه 
�لز���  تريد  ال  �لكنها  له  يبيعها 
منه. فقا% �لن© � ما مفا]:: �نت 
 6�}  >� ألحد  ميكن  �ال   Bحر
 :Bلفتا� قالت  تشائني.  ما  فافعلي 
 �ال �7يد �< ُ�سخط �Î �يضا أل
�حبه، بل ما �7يد: هو �< حتكم يا 
7سو% �هللا 0 �مرO لكي يستتّب 
فقد  ��آل<  �ألبد.   E*  Bملر�� حق 
>ذ:   Bمستعد  �فإ لذ�  �حلق  قا� 
ح¶   ،Oلد�� �جل  من  �لتضحية 
فيه هد�  �هذ�   .��� �صاب¢  لو 
بعض  بال م�7 0  يقُسو<  للذين 
هنا  تتذكر   >� {ب  �ألحيا<. 
�أل�دية  �ملؤمنة  ��خص  �ملؤمنة 
�لزمن  �حلقيقية 0 هذ�  �ملؤمنة   >�
 d[تبايع �خلا]� �لصا Hهي تلك �ل
عقدْ'  �قد   ،� للرسو%   �

�يضا، *ال *�� طلبت �اِلفًة حلكم 
ممن  �لز��َ�  �لو�ضِح   Eتعا �هللا 
منه. �كذلك ال  �لز���  �هللا  منع 
ينبغي �< نضع �حلو�جز 0 �لز��� 
�بسبب  �لعائلة   Fختال� بسبب 
�لبنا'  بعض   ¿* تكتب   .Bلثر��
بأ< �لشا" طيب ���دO �لكن 
 Fختال� بسبب  يرفضا<   Oّلَد��
�لعائلة �� ألنانيتهما �� لعالقاִדما 
�لشخصية. �هب �هللا تعاE �لرشد 

 .tآلبا� tملثل هؤال
*لينا 0 هذ�  تعاE �حسن  *< �هللا 
باملسيح  لإلميا<  �ّفقنا   �* �لزمن 
 E* �7شدنا   Oلذ�  � �ملوعو] 
 � *نه  �مر.  كل   0 �لصو�" 
حكم  كل  بأ<  بوضو�  قا% 
*سالمي |مل حكمة �ما �مر به 
 Bمن �حكا� فهو إلقامة مكانة �ملر�
 >� {ب  لذ�  �شرفها  ��حتر�مها 

نقبلها برحابة �لصد7. 
�هللا   tما* تقا7ير جلنة  بعض  تقو% 
 aموضو على  كث��  ز  ُيركَّ بأنه 
فتقو%  �أليا�،  هذ:   0 �حلجا" 
بأننا  �لشاّبا'  �لفتيا'  بعض 
مللنا بسماa �لكال� عن �حلجا" 
بشكل متكر7. ما هو �حلجا"؟ 
بقيت   ��*  .tباحليا �لتمسك  هو 

على  �لدين  ستقد�  بأgا  �لعهد 
هذ�  تضعن   >� {ب  لذ�  �لدنيا. 

 . �لعهد �ما� �عينُكنَّ
�كذلك �قو% للشبا" �أل�ديني 
بنا'  من  يتز�جو�   >� �يضا 
 � �لن©  �كر  لقد  ��ديا'. 
�منها   Bملر�� لنكا�  �سبا"  �7بعة 
�لدين، فقا% ال تنظر�� *ª Eا>ا 
�ال *E حَسبها �ال *E ما>ا، بل 
�لدين.  هو  به  �الهتما�  {ب  ما 
بنا'  من  تتز�جو�   >� ينبغي  لذ� 
{ب  �كذلك  �لدين،   '���
بد�7هّن  يدعوَ<   >� �لبنا'  على 
ميكن  ما  �كثر  �لدين   0 �يز]ْ]َ< 
حسنا.  َبْختهّن  ليكو<  �يدعو< 
 a0 موضو Bهنا6 مشاكل كث�
���r �لبنا' 0 �جلماعة، �هنا6 
يصل  حيث  �ألماكن  من  كث� 
 Eتعا �هللا  حّل  مقلق.  حلد  �ألمر 
هذ: �ملشاكل ��بعد �لقلق. (�مني) 
*ن¢ �]عو >ن باملو�ظبة �{ب �< 

يدعو �جلميع. 
بأ<  �قو%  كنت   ، كلٍّ على 
��ية  �لبنت   O�7 يعطي  �إلسال� 
�لز���،   aموضو  0 ���لوّية 
ֲדذ�  يعمال<  ال  �للَذين  ��لو�لَدين 
�إلسال�   E* ُيسيئا<  فهما  �لتعليم 
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�لفحشاt مع �حلجا" فال جد�� 
منه، ��حلياt 0 ستر �جلسد. �rينة 
 Oلذ� حجاֲדا  هو  �ªا>ا   Bملر��
{ب �< تلتز� به كل ��دية. *نه 
حكم �لقر�<، فإ�� ال نذكر: مر��7 
 tلفحشا�  E* O[ننا �تكر��7 فهل 
 Bفتا  ��  Bمر��  >� �ظن  بتكر�7؟ ال 
 E* دية صا]قة تريد �< ُيدعى��

 .tلفحشا�
*منا حكم �حلجا" من �جل �حتر�� 
�ملر�B �حفظها ���يتها. �قد� بعض 
�ملقتبسا' للمسيح �ملوعو] �، 

يقو% �: 
*< �لعصر �لر�هن عصر خط� جد� 
�حلجا"   E* يكو<  ما  ��حو� 
خال،  rمن   O�  0 يكن   n  >*�
��ألخطر،  �ألخ�  �لزمن  ألنه 
��لفجو7  ��لفسق  �لسيئا'   >*�
على  �خلمو7  على  ��إل]ما< 
�تغز�  �لر�هن،  �لعصر   0 ��7ִדا 
�أل�ها< �فكا7 �إلحلا]. لقد �rلت 
�هللا.  ���مر  عظمة  �لقلو"  من 
كما  كث��،  باللسا<  يتحدثو< 
باملنطق  مليئة  �يضا  خطبهم   >�
خالية  �لقلو"  �لكن  ��لفلسفة، 
�لر�حانية. فهل {وr 0 هذ�  من 
�لوقت �< ُتتَر6 �لشياُ: �ملسكينة 0 
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 Bلذئا"؟ (§اضر� فيها  فالB تكثر 
الهو7)  

يأمر  �لقر�<   :� يقو%   ³
من  يغضو�   >�  tلنسا�� �لرجا% 
�بصا7هم (�O ال يأمر �لنساt فقط 
باحلجا" بل يأمر �لرجا% �يضا). 
تنظر��  �ال  يقو% مثل �إلجنيل  �ال 
بشهوB فحسب. من �ملؤسف حقا 
�< مؤلف �إلجنيل n يد67 ما هو 
�لسبب  هو  �لنظر  �لشهوB؟  نظر 
 B7ثا*  E*  O[يؤ  Oلذ� �لوحيد 
�فكا7 شهو�نية. �ما �سفر عنه هذ� 
�لتعليم ال �فى على �لذين يقر��< 
�جلر�ئد، فهم يعرفو< كيف ُترسم 
ملنتـزها'  �جلة  مشاهد  فيها 
لند< �فنا]d با7يس. (��آل< �ثا7 

 O� لنت هذ: �أل�سا· �كثر من�
 (.nقبل �عرضها �ما� �لعا

من  �ملر�]  "ليس   :� يقو% 
ُتسجن   >� �إلسالمي  �حلجا" 
�ملر�B كاألسر�، بل يهدF �لقر�< 
�ال   tلنسا� تستر   >�  E* �لكرمي 
ينظر< *E 7جا% من غ� �ملحا�7. 
للخر��  |تجن   Öللو��  tلنسا�
لضر�B7 �جتماعية فخر�جهن من 
 >* فليخرجن  ممنوعا.  ليس  �لبيت 
شئن �لكن ال بد من حجا" �لعني 
(�O �< يغضضن من �بصا7هن.). 
من   tلنسا�� �لرجا%  بني   dَُّيفر  n
�ملسا��B من حيث كسب  منطلق 
�لتشابه  من  ُمنعَن  �ما  �حلسنا' 
0 �حلسنا'. م¶ قا% �إلسال� �< 

ما هو احلجاب؟ هو التمسك باحلياء. إذا بقيت الفحشاء 
مع احلجاب فال جدوى منه، واحلياء P سq اجلسد. وزينة 
املرأة و�اbا هو حجابها الذي �ب أن تلتزم به كل 
أ�دية. إنه حكم القرآن، فإذا ال نذكره مرارا وتكرارا 
امرأة  أن  أظن  ال  بتكرار؟  الفحشاء  إ]  ننادي  فهل 
أو فتاة أ�دية صادقة تريد أن ُيدعى إ] الفحشاء. 
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٢٠

التقوى

 Fُتصّفد بالسالسل؟ �إلسال� يهد
*E قطع ]�بر �لشهو�'." 

³ يقو% �: *gم يركز�< كث�� 
���7با،   0 كما  �لسفو7  على 
�لكن �لك ليس مناسبا قط، *< 
هو  �لنحو  هذ�  على   tلنسا� حتر7 
�صل �لفسق ��لفجو7. (قا% � 
 tهذ� �لكال� حني كا< مفهو� �حليا
 tلشي� بعض  �يضا  هنا  موجو]� 
يقو%  متاما)  �آل<  �7تفع  �لكنه 
هذ�  على   tلنسا� حتر7   >*  :�
�لنحو هو �صل �لفسق ��لفجو7. 
 Bلسائد� dحالة �ألخال E* نظر���
 aلنو� ֲדذ�  �لÀ Hحت  �لبال]   0
�لعفة   '[�[r� فإ��  �لتحر7.  من 
بسبب  عندهم  �لنفس   B7طها�
 B7ملذكو� ��لتحر7  �لسفو7 

فسنسّلم بأننا �طئو<. �لكن من 
�لو�ضح متاما �نه *�� كا< �لرجل 
�حلرية  �تكو<  شابِني   Bملر���
��لسفو7 �يضا متاحا فكم تكو< 
هذ: �لعالقا' خط�B! *< بعض 
 tيكونو< متعو]ين على سو iلنا�
�لنظر �تغلبهم �هو�t �لنفس. فما 
 qحتد  '�rلتجا�� بعض  ]�مت 
0 حالة �حلجا" �يضا �ُيرتَكب 
�لفسق ��لفجو7 فما�� عسى �ال 
�ملطلق؟  �لتحر7  حا%   0  qد|
(*�� كا< |دq كل هذ� بالرغم 
من �لقيو] فسيحدq بعد �لتحر7 

�كثر بكث�.) 
�ملسيح  �قو�%  من  �تضح  فلقد 
�ملوعو] � �< حكم حجا" 
�جل  من  ُ�ضع  قد  هذ�   Bملر��

فلقد اتضح من أقوال املسـيح املوعود � أن حكـم حجاب املرأة هذا قد ُوضع 
من أجل كرامة املرأة واحqامها وشـرفها، وليس بسـبب اعتبارها أقل شأنا وأقل 
درجـة من الرجال. إن النسـاء متلك مكانة P البيوت، وbا منزلة بسـبب قيامها 
بqبيـة األوالد، ورأي البنـت عنـد الزواج مهـم. وأهميتها هذه بسـبب احلجاب 
فقـط. فـال �وز أن يكـون أي خوف أو يتوّلد أي إحسـاس بالنقـص بعد هذا. 

�شرفها،  ��حتر�مها   Bملر�� كر�مة 
شأنا  �قل  �عتبا7ها  بسبب  �ليس 
 tقل ]7جة من �لرجا%. *< �لنسا��
متلك مكانة 0 �لبيو'، �>ا مÚلة 
 O�7� ،[بسبب قيامها بتربية �أل�ال
�لبنت عند �لز��� مهم. ���يتها 
فال  فقط.  �حلجا"  بسبب  هذ: 
{وr �< يكو< �O خوF �� يتوّلد 
هذ�.  بعد  بالنقص   iحسا*  O�
�ّفقكم �هللا ªيعا لإليفاt بعهدكم 
�نكم ستقدمو< �لدين على �لدنيا. 

�مني 
 (tلدعا�) .>آل� aُتعالو� ند

�7يد �< �قو% شيئا لإل]�B7 �يضا 
من  ضيفة   'tجا  Bمر��  >� �هو 
��دية،  ليست  �هي  �ليونا<  



مشهد عا� من ��خل خسمة �لرجا�
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سألُتها: هل الحظِت �� نقص؟ 
يز��  ال  ألنه  ֲדذ�  �إل��,+  ُ�خُ. 
من �جللسة يو� 3نصف. فقالت: 
للقمامة  سال7  هنا  توجد 
�3لقمامة  معبأ+  3لكنها  �3لركا� 
هذ�  �حد  لذ� @  منتشر+ حوBا، 
 Cكا ما   Dلسو�  @ �ألماكن 
 @  E 3,قة  �ضع   C�  Iبإمكا
معبأ+  كانت  ألLا  �لسلة  ��خل 

�لقمامة  على  فرميتها  قبل  من 
�ملنتشر+ حوBا، فبد�7 �مر�+ -ال 
�عرU ما �ST كانت صاحبة Qل 
�3 من �إل��,+- تنهرI بشد+ @ 
�لعامال7  على  فيجب   .X,لشا�
ُيبدين   C� �إل��,+   3�  Dلسو�  @
 Cيؤثِّر C� حسنة 3ال ينبغي ^Sمنا

 .Uسلبا على �لضيو
 � �3ألمر �لثاI هو �نه سوU ُتقدَّ

�ل.نامج  dسب  �ألناشيد  بعض 
 Uس عشر+ �قيقة، �3عرh لقر�بة
�C هناi حر� شديد� 3كل �3حد+ 
البس  نفسي  �3نا  مبر3حة  ִדّو� 
"�شكن" (معطف) 3حتته قميصي 
 C� متاما 3لكن �,جو Dمبتلٌّ بالَعر
تتحمْلَن ملا يزيد عن عشر �قائق 
 Cَْر حضَّ  zللو�� هؤال}  �جل  من 

�ألناشيد. هيا، �سِرْعَن. 

"ليس املراد من احلجاب اإلسالمي أن ُتسجن املرأة كاألسرى، بل يهدف القرآن 
الكرمي إ3 أن تس8 النساء وال ينظرن إ3 رجال من غ/ احملارم. النساء اللوا& 
Fتجن للخروج لضرورة اجتماعية فخروجهن من البيت ليس ممنوعا. فليخرجن 
إن شئن ولكن ال بد من حجاب العني (أي أن يغضضن من أبصارهن.). J ُيفرَّق 
بني الرجال والنساء من منطلق املساواة من حيث كسب احلسنات وما ُمنعَن من 
التشابه ` احلسنات. م_ قال اإلسالم أن ُتصّفد بالسالسل؟ اإلسالم يهدف إ3 

قطع دابر الشهوانية."  (ُمعر{ من كال� �ملسيح �ملوعو� �) 




