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 كلمة الناشر
 

 
 

 حلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.ا
يف كل ليلة من ليايل شهر رمضان املبارك، كنـا علـى موعـد مـج هوتيهـات سـامية، يت ضـل 
هبــا حا ــة آيــة اهلل العظمــى املرتــج الــديم العلــى ا مــام الشــيد حممــد احلشــيم الشــريا     ام 

 يت.ظله( يف  يوانيته العامرة بالكو 
وكانـــت سالشـــه هـــز  م ليليـــاؤ بالشـــباب املـــ من.. وكانـــت ب ا يـــ  حا تـــه بـــرام  هربويـــة، 

 ختلق من املشتمج الواعي شخصية رسالية ملتزمة..
فأســلوبه وا ــا تــيناب، شــم بالشــواهد والم،لــة والقصــا،  ــا يشــو  الشــامج ويشــ عه 

 على االقتناع وااللتزام.
هــ كـان احلـدي   ـول احل ـاب، 1391بـارك عـام ويف الليلة اخلامشة من شهر رمضـان امل

بشكل مجيل ومقنج، ب ال من الذهان بعض الشبهات والسئلة اليت يـدبب االسـتعمار و عـاة 
 ال شا  على نشرها..

فربينــا مــن املناســ  تــدا، كتابــة هــيني ا.ا ــرة القيمــة.. ليتحــول دىل كــرا  هتداولــه بيــد  
 ة وهينكرة.. الشباب والشابات، عشى ان يكون هلم هداي

 فكان هينا الكرا  الصغري.. 
 ومن اهلل التوفيق والتشديد. 

 الناشر 
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والشالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
 

 الحجاب في القرآن
 

 ور ت يف القرآن الكرمي آيات عديدة  ول احل اب، منها قوله هعاىل:
ألوهن من وراء   اب ذلكم بطهر لقلوبكم وقلوهبنودذا سألتموهن متاعاؤ فاس

1. 
وقــل للم منــات يغضضــن مــن ببصــارهن ون ظــن فــروتهن وال  ومنهــا قولــه ســبحانه :

يبدين  ينتهن اال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على تيوهبن
2. 

 .5واخلمار: هو الغطاء الين  يو ج على الرب  فيغطي الذن والصدر والرقبة 
 زوتل :ومنها قوله ع

وقرن يف بيوهكن وال هربتن هربج اجلاهلية الوىل 1. 

                                                           
 .33ال زاب:  - 1
 .31النور:  - 2
 اخلمــر( بضــمتني: مجــج وــار وهــو مــا هغطــي بــه املــربة ربســها و ينشــدل علــى صــدرها، واملــرا  بــاجليوب: الصــدور،  - 5

مــج البحــرين، مــا ة  وــر(: ب  مقــانعهن، واملعــ : وليلقــني بــأطراع مقــانعهن علــى صــدورهن ليشــ  ا هبــا. ويف س
 مجج وار وهي املقنعة.

 .33ال زاب:  - 4
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 لماذا الحجاب؟

 ولكن: ملاذا احل اب؟
 هكينا يتشاءل الك،ري من الشبان والشابات..

 لماذا الحجاب؟
 بليس احل اب هقييداؤ حلرية املربة؟

 وبساساؤ ما هي العوامل اليت تعلت ا سالم يشرّع احل اب؟
 مور التالية:واجلواب يتلخا يف ال

 
 أوال: 

 بقاء المحبة الزوجية
 

ينــّوي  علــم الــن س( ان املزوتــة ا. بــة هشــتقط   ــ  الــزوج واهتمامــه اك،ــر مــن شريهــا.. 
 ملاذا ؟

فـاملربة ا. بـة ـ عـا ة ـ اقـرب اىل قلـ  الـزوج  3ذلـ  الن  ا نشـان  ـريا علـى مـا منـج(
هــا الرتــل مــن الــرب  اىل القــدم يوميــا عشــرات مــن املــربة املتربتــة.. اذ املــربة بــال عبــاءة الــيت يرا

 املرات.. قد ه قد دشراءها  ائيا.. 
 عكس املربة ا. بة اليت هظل سهولة، وم،رية.. بالنشبة اىل الزوج..

ولينا جند ان املربة الري ية ا. بة اقرب اىل قل   وتها من املـربة العا يـة شـري ا. بـة.. ان 
وتهــا.. هــينه  يف الصــباحل اىل احلقــل لتــزرع.. وهطحــن وختبــز.. املــربة يف الريــع هتعــاون مــج   

وهغشــــــل..وهقوم بشــــــائر املهــــــام امللقــــــاة علــــــى عاهقهــــــا وهــــــي   اهبــــــا ومــــــن  ون ان ختــــــتل  
بالتانــ .. وعنـــدما هعـــو  يف الليــل اىل الكـــوج.. اذا بـــالزوج ينظــر دليهـــا كمـــالك او  وريـــة.. 

 ربة ا شراء..ويبد   به جتاهها.. ملاذا؟ لنه بقي يف هيني امل

                                                           
 راتج كت  علم الن س. - 3
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.. اذ يف هيني احلالة 6هينا ومن املكروهات يف ا سالم: ذهاب الزوتني اىل ال راش عاريني
 ال هبقى يف تشد الزوتة مناطق دشراء سهولة  ائيا.

ا افة اىل ان الرتل يشعر بان الزوتة ا. بة ختصه  ون سائر الرتـال، عكـس املـربة شـري 
 راها اجلميج..ا. بة فا ا الختتا بزوتها بل ي

وهلــينا الشــب  نــرآ: ان آباءنــا كــانوا يتزوتــون ويعيشــون ســنني طويلــة  ون ان جتــر  علــى 
ش اههم كلمة  الطال (.. اذ ا م كانوا جيدون يف  وتاهتم _ الاليت كن يرهـدين احل ـاب _ 

 ا شراء واجلاذبية.

                                                           
كتاب النكاحل يف مكروهات املقاربة وفيه: ويكري اجلماع وهو عريـان..   122-121ص 62راتج موسوعة ال قه ج - 6

ن النـ  صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم قـال:  اذا ويف احلدي  عن الصا   عليه الشـالم، عـن آبائـه علـيهم الشـالم، عـ
 .3من ابواب مقدمات النكاحل حل 31ب 11ص 11جتامج الرتل واملربة فال يتعريان( احلدي . وسائل الشيعة ج
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 ثانيا: 

 الحفاظ على الحياة الزوجية
 

 تمر احلياة الزوتية.. عندما هكون املربة حم بة.. هش
اذ يف هيني احلالة ال يرآ الزوج شري  وتتـه.. ولـينل  فهـو قـانج هبـا.. وال هـرآ الزوتـة شـري 

  وتها.. ولينل  فهي قانعة به..
لكن: عندما هكون النشاء سافرات، وعندما يكون هناك اختالط، فمن الطبيعـي ان يـرآ 

امجل مـن  وتهـا.. وهـينا مـا يـ    ك،ـريا  الزوج نشاءؤ امجل من  وتته.. وان هرآ الزوتة رتاال
 اىل هرّ   العالقات الزوتية.. ويف النهاية: اىل الطال !.

 :مثال
 ماليني طل  طال ، كما تاء يف بعض الصحع.  7يف بمريكا و دها يوتد 

: ان  الــة وا ــدة مــن  7ويف االحتــا  الشــوفييت يقــول هقريــر نشــرهه د ــدآ الصــحع الرحيــة
 تهي بالطال  يف االحتا  الشوفييت!.كل هشج  االت  واج هن

 ملاذا هصل نشبة الطال  يف هيني البلدان هينا احلد؟
ببشــاطة: الن الرتــل ربآ امــربة امجــل مــن  وتتــه يف الشــينما.. او اجلامعــة.. او الشــارع.. 
او يف ب  مكــان آخــر.. فعــا  اىل البيــت، وز يكتــع بزوتتــه.. فــأسر علــى ســلوكه وســلوكها.. 

 تزوج شريها.فطلق  وتته لكي ي

                                                           
 صحي ة الرباقدا. - 7
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 ثالثا: 

 توقي االنحرافات الجنسية
 

كــــم مــــن االارافــــات واالهصــــاالت اجلنشــــية شــــري املشــــروعة حتــــد  يف ا تمــــج يف الوقــــت 
 !.8احلا ر

 بال يلع  الش ور والتربج  ورا بساسيا يف ذل ؟
تج بال هشيل املربة املتربتة لعاب الرتال لكي يركضوا خل ها وناولوا احلصول منها على امل

 ا.رمة؟
 وبليس احل اب هو الفضل لتوقي هيني االارافات؟

وهــل مــن الصــحيا ان يرمــي الصــائه ذهبــه وسوهراهــه يف الطريــق؟ اال يعــم ذلــ  هعر ــها 
 للشرقة من اللصوص؟

 وكينل  املربة املتربتة ك،ريا ما هكون عر ة لـ  سرا  العراض(.
 بية:ولنلقي هنا نظرة سريعة على واقج ا تمعات الغر 

 :9يقول ب د القضاة يف بمريكا 
/ من فتيات املدار  املختلطة يدنشن بعرا هن قبل خـروتهن منهـا، وهره ـج هـيني 13ان 

 النشبة ك،رياؤ يف مرا ل التعليم التالية.
/ 18كما  لت ا  صاءات اليت بتريت على  قائ  طالبات املـدار  يف بريطانيـا: ان 

ن احلمـــل، وهـــينا يكشـــع عـــن د ـــن مهيئـــات ن شـــيا مـــنهن نملـــن معهـــن القـــراص املانعـــة مـــ
ملمارسة الدعارة وال  ور يف بول حلظة.. مهيئات لالست ابة لول طل ، ود ـن يقـدمن علـى 

                                                           
ويف ايامنـا  ومن ابشج اجلرائم يف الغرب جتارة النشاء، فمنين بداية ال،مانينات عرفت جتارة النشاء هطـورا ال سـابق لـه، - 8

هـــيني هصـــّدر ا الع مـــن نشـــاء العـــاز اىل بوروبـــا عـــن طريـــق جتـــار تـــنس جيـــربوهن علـــى  ارســـة الـــدعارة ، راتـــج 
 للت صيل كتاب  جتارة النشاء يف اوروبا( هأليع كريس    ستووب.

 هو القا ي  لندسي(. - 9
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 .10محل هيني القراص هروبا من التبعات ال،قيلة
 .11وبخرياؤ فان للتربج والش ور  وراؤ كبريا يف  وا   االشتصاب والقتل..وما بشبه ذل 

: ان هقارير البوليس المريكي هشري اىل اره اع نشـبة 12الصحع الغربية  فقد نشرت بعض
 (  قيقة.13ترائم االشتصاب عاما بعد عام، ف ي واشنطن فق  هقج ترمية اشتصاب كل  

والواقج: ان مظاهر امليوعة الـيت هنتشـر يف بمريكـا وشريهـا مـن بـال  الغـرب ذات اسـر بـاله يف 
ري مــن ال يــان حتــد   ــاالت قتــل بشــب  امتنــاع ال تــاة ا  يــا   ــاالت االشتصــاب.. ويف ك،ــ

 .15من هشليم ن شها او ما بشبه
                                                           

عراة، راتـج للت صـيل كتـاب  جتـارة النشـاء يف هينا باال افة اىل ما جير  من ال ضائا يف النوا   الليلية ونوا   ال - 10
 اوروبا( هأليع كريس    ستووب.

ان:  983كانتشـــار بعـــض المـــراض اخلطـــرية القاهلـــة مـــن بم،ـــال ا يـــد .. فقـــد نقلـــت  ا لـــة( يف ملحـــق عـــد ها   - 11
 ماليني ط ل 1عاما، واك،ر من  13شخا تديد يصابون كل يوم با يد ، بينهم بلع ط ل حتت سن  1388

ماليني  6ماليني شخا بصيبوا منين بداية انتشار املرض وهويف  1فقدوا بمهاهتم بشب  ا صابة با يد ، و وايل 
 آخرين.

 صحي ة الغار يان الربيطانية. - 12
رتــــ  وشــــعبان  11-17ونقلــــت سلــــة  النبــــأ( الصــــا رة عــــن املشــــتقبل لل،قافــــة وا عــــالم يف بــــريوت يف عــــد ها  - 15

امـربة بريطانيـة هبـنّي ان نصـع  388 املـربة الربيطانيـة دذا  كـت(: يف اسـت تاء  ـل  حتت عنوان 37هـ ص1111
الربيطانيات اع فن بعالقات مج الرتال خارج  يـاهتن الزوتيـة، وشـالبيتهن كشـ ن ب ـن شـري نا مـات علـى ذلـ ، 

ن الشياســة والصــحافة االســت تاء الــين  بعلــن عنــه يف   لــة هو يــج تــوائز  امــربة العــاز( يف لنــدن  ــل نشــاء ميارســ
/ اعــ فن بالزنــا 12والريا ــة والت ــارة وا  ارة والطــ  وا.امــاة واملقاولــة واجلمعيــات اخلرييــة، وكشــع االســت تاء ان 

/ لديهن بوال ، ال،ل،ان منهن اعـ فن بـأ ن لشـن بمهـات 68/ مطلقات، و39سنة، و  61و  31وبعمارهن بني 
لكايف لل لو  مج العائلة، والنانية، والتع  يف العمل الين  ينعكس تيدات لسباب عدة منها: شياب الوقت ا

 سلبا على البيت، وفقدان الوقت لبح  قضايا مهمة مج ال واج.
ويينكر  كريس    ستووب( يف كتابه  جتارة النشاء يف اوروبـا(: يف الوقـت احلـايل هعـد ايطاليـا ا ـدآ اك،ـر الـدول 

ت االفريقيـــات واملخن،ـــون الربا يليـــون الشـــوارع ا.يطـــة برومـــا وهـــريان وبولـــون املتـــأسرة بالـــدعارة،  يـــ  هـــزرع العـــاهرا
وفلــورانس وبــا م.. وهنــاك اك،ــر مــن هشــعة آالع عــاهرة ســو اء قــدمن علــى االخــا مــن ني رييــا، لقــد بهــوا  ون 

ن الشـ ارة هوقع منين منتصع ال،مانينـات  ينمـا ا ـار االقتصـا  الني ـر ، ان هشـعني باملائـة مـن ال يـز املمنو ـة مـ
عامــا، كمــا الــ  ايطاليــا شــبكة كبــرية مــن نــوا    38و 11االيطاليــة بني رييــا هــي ل تيــات هــ اوحل اعمــارهن بــني 

اجلنس وراقصات التعر ، ولكن العاهرات الني رييات مي،لن الشكل السوب: فقد كن يقتلن ويعـينبن ويغتصـك كـل 
شـــر يف لنــــزا، واكتشـــع قـــرب فيـــه ت،ـــ  وـــس اســبوع، كمـــا اكتشـــ ت ت،ـــة مـــومس مقتولـــة بطعنـــة ســـكني حتــت ت

ني رييــات يف نــابويل، كمــا اكتشــع يف هــورين ت،ــ  اربــج فتيــات  نوقــات ومرميــات يف بئــر.. وقامــت املومشــات 
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م يف بــيلال  ــال هــورين ب  ت ــاج  ــد اســعار الشــو اوات املنخ ضــة، ان بعــض العــاهرات 1992البــيض يف ربيــج 
ر  االه ـا  فـا ن يتعر ـن للضـرب الو شـي او االهانـات الشـديدة  شـ  واقعات حتـت نـري الـديون واذا قمـن خبـ

الطريقة املتبعة، ولكن املافيا االيطاليـة هـدخل ايضـا يف هـيني الت ـارة الـيت هقـدر عائـداهتا باملليـارات، و شـ  بعـض 
ليا ال هعد ترمية التقديرات فان هيني الت ارة جتل  ما يقارب مليار فرن  فرنشي سنويا، ان  ارسة الدعارة يف ايطا

 ولكنها بالطبج  نوعة على املهاترات شري النظاميات.
كمـا يف ايطاليـا،  ـة عشـرات ا الع مـن ال يليبينيـات اللـوايت قـدمن اىل الـبال  كخا مـات او للعمـل مقابـل   وفي اسبانيا

بالــدومينيكانيات  اقــامتهن وطعــامهن فقــ ، واللــوايت يعشــن بشــكل مــزر وبرواهــ   هيــدة، وقــد   مــ خرا اســتبداهلن
اللوايت يتقن اللغة ا سبانية، وميكن اليوم رؤية املئات مـنهن يف منطقـة مونكلـو وشريهـا، وقـد   هـدمري منــزل هعـي  
فيه  انون امربة مـنهن بشـب  شـكاو  اجلـريان. والتوافـد احلـايل واملتزايـد للـدومينيكانيات اىل الـبال  يعـو  اىل وتـو  

لقرآ االسبانية، ويقدر عد  العاهرات يف هينا البلد  وايل وشمائة الع امـربة!! ويف نوا  لل نس  ىت يف اصغر ا
 م   الكشع عن عصابة هرشم الغواهيماليات على الدعارة يف مالهي برشلونة.1992عام 
 ميكن مشاهدة العاهرات يينرعن شارع سان  نيس و املخن،ني القا مني من تنوب امريكا وهم متو عون يف وفي باريس

شابة بولونيـا، بينمـا اصـبحت منطقـة البي ـال  لـوءة بالشـو اوات اك،ـر فـاك،ر. كمـا يقـبض  مركـز مكافحـة االجتـار 
/ مـنهم مـن النشـاء، 23شخا من املتـورطني يف هـيني الت ـارة و 1388باجلنس البشر ( يف فرنشا كل عام على 

يشغل امربة حلشابه يال قه القانون ويتعرض  فان الدعارة  د ذاهتا يف فرنشا شري  نوعة، ولكن كل من يشتغل او
للعقوبة. كما هشكل فرنشا ا يانـا حمطـة هرانزيـت ل تيـات تنـوب امريكـا واسـبانيا والربهغـال،  يـ  يـدربن ويرسـلن 
ال قا اىل بل يكا واللوكشمبورغ وهولندة، فغالبا ما يشتعمل جتار النشاء يف شانا، فرنشا مركـزا اوليـا لنقـل نشـائهم 

 با.اىل اورو 
وهــن شالبــا آهيــات مــن مجهوريــة الــدومينيكان … فتــدعى  تنــة فتيــات املالهــي( الــىت هقــدم رقــا التعــر  امااا سويساارا

والربا يـــل وهايالنـــد، مـــج ان االيـــد  العاملـــة التنبيـــة شـــري مشـــموحل هلـــا بالـــدخول للـــبال  اال اذا كانـــت مـــن امريكـــا 
الت يف الكاباريهـات وهعطـيهن الدولـة اذن العمـل الصـا  الشمالية او كندا او اوروبا، ولكن هنالـ  اسـت،ناء للعـام

ملــدة  انيـــة اشــهر يف الشـــنة، واذا اســتمرت الوا ـــدة مــنهن بالعمـــل مــدة ســـنتني متواصــلتني فا ـــا حتصــل علـــى اذن 
فتاة ملهى بشكل  ائم يف سويشرا، وباال افة اىل ه الء النشوة  188تديد ل،مانية عشر شهرا.. وهنال   وايل 

،ري من املقيمات بشكل شري شرعي  ن يعملن يف جتارة اجلنس املنظمة واليت هدر للدولة سنويا ما يقارب هناك الك
 مليون فرن  سويشر ...  3اىل 2

ان قمة الدعارة يف اوروبـا هـي يف ريرببـاهن يف هـامبورغ،  يـ  يبلـه عـد  التايالنـديات العـامالت يف الكاباريهـات 
 وبيوت اهلوآ املئات.

جتـــارة النشـــاء ، ويقـــج مكتبهـــا يف املنطقـــة الـــىت هعـــد  لكـــة  1913هصـــارع منظمـــة آتشـــ ا منـــين عـــام  ورتوفاااي فرانكفااا
العاهرات،  ي  هقع التايالنديات والكولومبيات على باب عمارة فيها مئات الشقق املخصصة  كبيوت هوآ( 

بــني الشــباب الصــغار اىل جللــ  الــزبن وهــن يصــ رن ويصــطدن الرتــال الــينين يــأهون ليختــاروا ا ــداهن، ويراو ــون 
 بلع مومس. 188اىل  288رتال االعمال. فان هناك يف بملانيا  دو  
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 أمثلة من الواقع
 

وهنـــا.. البـــد ان نـــينكر بعـــض الم،لـــة مـــن الواقـــج عـــن احل ـــاب والتربج..دكمـــاال لل ائـــدة 
 ودااما للغرض.

 
 نظرة السوء

 تاء يف الت اسري: :1
 شــــناء متشـــــاحمة يف   اهبــــا، مظهـــــرة  ان شــــابا مــــن النصـــــار اســــتقبل يف طريقـــــه امــــربة

 حماسنها، فاستهوت ف ا ي.. فاهبعها النظر ومشى خل ها بصورة الشعورية.. 
فكلمـــا ســــلكت طريقــــاؤ ســــلكه،  ــــىت  خلـــت يف  قــــا  وهــــو خل هــــا، فاع  ــــت وتهــــه 
 تاتـــة او مـــا شـــابه، م،بتـــة يف احلـــائ ، فشـــقت وتهـــه وهـــو ال يشـــعر، فشـــالت الـــدماء علـــى 

 ا بصابه دال بعد ان هوارت املربة يف بيتها.. صدري، وز يشعر مب
ف ــاء اىل النــ  صــلى اهلل عليــه وآلــه وشــكى لــه بمــر ال تــاة، و كــى القصــة، فنـــزلت قولــه 

 هعاىل: 
 قل للمؤمنين يغضوا من أبصاارهم ويحفظاوا فاروجهم ذلاك الكاى لهام ان اهلل مبيار بماا

 ا ية.  14يصنعون 

                                                                                                                                                                      

م بأربعـة عشـر الـع امـربة!!. ويقـدر عـد  البغايـا يف 1918كما قدرت الشرطة عد  بنات الليـل يف بل يكـا لعـام 
 هولندة بعشرين الع امربة. 

را وانتشـارا واسـعا،  يـ  اصـبحت النشـاء مـوا ا للت ـاوض ويف خالل ال،مانيات عرفت جتارة اجلـنس يف اوروبـا هطـو 
واالست،مار يف صناعة بال  دو ، وهينا االمر يشري بشـكل  ائـر : فال تيـات يـينهك مـن نـا  ليلـي اىل آخـر، ومـن 
 مدينة اىل بخرآ ومن بلد  خر. للت صيل االك،ر راتج كتاب  جتارة النشاء يف اوروبا( مل ل ه كريس    ستووب.

 .38ور: الن - 14
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 أحبلني ميكائيل!!

 
ن فتاة محلت.. فظن بهلها ان سب  ذل  هو هكّون شا ات او مـا بشـبه  د  مرة ا :2

 يف بطنها.. 
 فينهبوا هبا اىل الطبي  ليكشع عليها..

 وبعد ال حا قال الطبي : ان ال تاة  امل!!.
 ف وتئ الهل بينل .. 

 كيع محلت وهي ز هتزوج بعد؟!!.
 وعندما طر وا عليها هينا الش ال.. 

   اهلل ميكائيل!!.بتابت ال تاة: ب بلم مل
وعنـــدما واتهـــت اســـتنكار العائلـــة، قالـــت يف دصـــرار: هـــل ذلـــ  بمـــر ع يـــ ، بز نبـــل 

 تربائيل مرمي ابنة عمران؟؟
وبعـــد ال حـــا والبحـــ  هبـــني ان صـــا    كـــان يف احلـــي ن شـــه هـــو الـــين  مـــار  معهـــا 

 تيد. اجلنس.. بعد ان اع   جبماهلا الشافر، وبعد ان بشراها، وذل  لعدم   اهبا بشكل 
 قال الشاعر:

 نظرة فابتشامة فشالم           فكالم فموعد فلقاء 
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 من آثار عدم الحجاب

 
يف د ــدآ الـــبال  كانــت هعـــي  امــربة.. وكـــان هلــا  وج، وهلـــا منــه بربعـــة بوال .. وكانـــا  :5

 يعيشان بانش ام كامل، رشم ان الزوج كان يكرب  وتته بشنوات عديدة.
 خبي .. وكان على قرب بيتهما كاس  

وكان يرآ مجال هيني املربة اليت كانت شـبه سـافرة وز حت ـج   اهبـا بشـكل تيـد، فطمـج 
 فيها.. 

فأخـين يغريهــا ويقـول هلــا: بنـت فتــاة مجيلـة وصــغرية فكيـع هر ــني بـالعي  مــج هـينا الرتــل 
 الكبري الشن؟

ومــا  ال هبــا كــينل ..  ــىت ّشــريت الزوتــة ســلوكها مــج  وتهــا وا ــطر الــزوج حتــت  ــغ  
 ته املخدوعة ان يطلقها  ىت هتزوج من ذل  الشاب اخلبي !..  وت

 وهكينا هدم الش ور بيت الزوتية وفّر  بني الزوتني و ّيج الط ال.
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 برصيصا العابد

 
 يف بم دسرائيل .. ومن شدة عبا هه هلل اصبا مشت اب الدعوة.  13كان عابد  :4

لــة..  ــىت يــدعو اهلل لكــي وذات يــوم تــاءي اخــوان بربعــة كانــت لــديهم بخــت خرســاء مجي
 نل عقدة لشا ا.

بيــد ان العابـــد كـــان مشـــغوال بالتعبــد  اخـــل الصـــومعة، فقـــد هــرك االخـــوان الربعـــة بخـــتهم 
 اخلرساء عند الباب لكي يدعو هلا العابد.

 ويف الصباحل فتا العابد الباب لي اتأ هبيني ال تاة اجلميلة الرائعة شري ا. بة.. 
 ن شه امراؤ، بعد طرحل عنيع بني شهواهه وعقله. فشحري مجاهلا.. وبيت يف
 فأخين ال تاة اىل الداخل.. 

 و ىن هبا.. 
 اال انه خاع من ال ضيحة.. 

 فوسوت له ن شه لكي يقتلها .. 
 وفعال قتلها و فنها !! 

 وعندما تاء االخوان الربعة لخين بختهم ز جيدوها.. 
 فشألوا عنها.. 

 فأنكر العابد علمه هبا.. 
االخــوان الربعــة بالبحــ  عــن بخــتهم  ــىت ع،ــروا يف  ايــة املطــاع علــى بقعــة مــن فاخــين 

 الرض مبع،رة.. 
 فح روها.. 

 ودذا هبم جيدون يف  اخلها ت،ة بختهم..
 واخينوا العابد اىل البلد.. 
 فاع ع جبرميته البشعة.. 

                                                           
 احه  برصيصا(. - 13
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بوصـلت   وعندما التع  بـل املشـنقة  ـول عنقـه، ا،ـل لـه الشـيطان قـائال: دنـم بنـا الـين 
 اىل هيني احلالة ودنم بستطيج ان بجني .. ولكن بشرط!.

 فقال العابد يف هل ة: ما هو الشرط؟
 بتاب الشيطان: ان هش د يل.

 فقال العابد: ال بستطيج الش و  وبنا هبيني احلالة.
 فقال الشيطان: اس د يل بعين .

 وفعال: بومأ العابد بعينيه كرمز للش و  للشيطان.. 
 .16يلتع  ول عنقه وينتقل اىل نار تهنم:  انياؤ.. قاهالؤ.. كافراؤ !! ودذا باحلبل

ان يف هيني القصا اليت ذكرناها _ وهـي قليـل مـن ك،ـري _  الئـل وا ـحة علـى العواقـ  
 الوخيمة اليت ي    اليها الش ور والتربج.

 فهل هناك من يعترب؟!!.

                                                           
  بيان العالمة ا لشي عن ه شري الطربسي عن ابن عبا ..(.  32ب 116ص 11راتج  ار االنوار ج - 16
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 ماتمة

 
 مث دن  ا جي  بن يينكر به هو:

 
 لمالمرأة وطلب الع

 
، وال مينج من عمل املربة بعماال هناس  17ان ا سالم ال مينج من العلم وال من هعلم املربة: 1

شـــرفها وع افهـــا، وديـــا الـــين  مينـــج عنـــه ا ســـالم هـــو االخـــتالط و الشـــ ور و ضـــور ال تيـــان 
 وال تيات ا.الت املريبة.

 
 الزواج المبكر

 
ة ذات العشـر سـنوات الرشـيدة يشـتح  ان ا سالم نرض على الزواج املبكـر، فال تـا :2

ــــه يف  ــــه:  مــــن ســــعا ة الرتــــل ان ال حتــــيض ابنت ــــه وآل  واتهــــا، قــــال رســــول اهلل صــــلى اهلل علي
 . 18بيته(

 كما ان الولد دذا بله  وبلوشه شالبا بني ال،ال،ة عشرة والشا سة عشرة( يشتح   واته.. 
د قال رسـول اهلل صـلى اهلل ومن املشتح  الكيد: هقليل املهر، وهشهيل رسوم الزواج، فق

                                                           
بل ي كد على ذل  ويعتربي فريضة، كما قال صلى اهلل عليه وآلـه:  طلـ  العلـم فريضـة علـى كـل مشـلم ومشـلمة(  - 17

عــن الصــا   عليــه الشــالم.  28حل 9ب 31ص 2البحــار ج. ويف 31حل 1ب 177ص 1راتــج  ــار االنــوار ج
  ـــمن بيـــان  3حل 32ب 118ص 67. والبحـــار ج11حل 13ب 61ص 67وعنـــه عليـــه الشـــالم يف البحـــار ج 

. هــينا باال ــافة اىل العمومــات الدالــة علــى طلــ  العلــم الشــاملة للــينكر 13ص 183العالمــة ا لشــي( والبحــار ج
 هيد ال،اين  قد  سري(.واالن،ى.. راتج كتاب  منية املريد( للش

 .13حل 2ب 92ص 181 ار االنوار ج - 18
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 .19عليه وآله:  بفضل نشاء بميت.. اقلهن مهرا(
ويف احلــدي  عــن ا مــام الر ــا  ع( قــال: نــزل تربئيــل علــى النــ   صــلى اهلل عليــه وآلــه( 
فقـــال: يـــا حممـــد دن ربـــ  يقرئـــ  الشـــالم ويقـــول: دن البكـــار مـــن النشـــاء مبنــــزلة ال،مـــر علـــى 

ء لـــه دال اتتنـــاؤي، ودال بفشـــدهه الشـــمس وشريهـــه الـــريا، وان الشـــ ر، فـــ ذا بينـــج ال،مـــر فـــال  وا
 البكار دذا ب ركن ما هدرك النشاء فال  واء هلن دال البعول، ودال ز ي من عليهن ال تنة. 

 فصعد رسول اهلل  ص( املنرب فخط  النا  مث بعلمهم ما بمرهم اهلل به. 
 فقالوا  ن يا رسول اهلل؟ 

 فقال: الك اء. 
 ومن الك اء؟ فقالوا: 

فقال: امل منون بعضهم بك اء بعض، مث ز ينـزل  ىت  وج  ـباعة املقـدا  بـن السـو ، مث 
 . 20قال: بيها النا  ديا  وتت ابنة عمي املقدا  ليتضج النكاحل

 

                                                           
 239ص 188. والبحـــار ج37حل 3ب 237ص 188. والبحـــار ج23حل 3ب 236ص 188 ـــار النـــوار ج - 19
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 المرأة كاملة ال نقص فيها

 
ـــة بـــني الرتـــل واملـــربة يف اخللقـــة واال شاســـات ال :5  مـــا يظهـــر مـــن بعـــض ال ـــوار  اجلزئي

 يكون نقصا يف ب دمها. 
بــل ان م،ــل املــربة والرتــل م،ــل الشــيارة الصــغرية املعــدة حلمــل املشــافرين، والشــيارة الكبــرية 
املعــدة حلمــل احلديــد وال  ــار، ان صــا التعبــري، فقــد تعلــت كــل وا ــدة منهمــا لشــأن، فــال 

 نقا يف ب دمها، وايا اختالفهما هو ملصلحة.. 
ر من الرتل لدورها يف هربية االط ـال، والرتـل خلـق عقالنيـا فان املربة خلقت عاط ية اك،

اك،ـــر، وذلـــ  ال تيـــاج االتتمـــاع اىل كـــال المـــرين، ف عـــل التشـــاو  املطلـــق بينهمـــا خـــالع 
 هركي  خلقهما. 

فلــو القــي عمــل الرتــل علــى املــربة او عمــل املــربة علــى الرتــل كــان ذلــ  كمــا دذا محلــت  
او محلــــت الشــــيارة الكبــــرية الركــــاب، ف ــــي الول عطــــ  الشــــيارة الصــــغرية احلديــــد واحل ــــارة، 
 الشيارة، ويف ال،اين عط  املشافرين.
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 مشروع الزواج

 
: ينبغــــي ان يكــــون يف كــــل بلــــد  صــــندو  الــــزواج( ليعــــني علــــى هــــزوي  العــــزاب والعا بــــات، 1

 . 21(وتعاونوا على البر والتقوىومشاعدهتم يف هكوين ع  الزوتية، قال هعاىل:  
ول اهلل صـلى اهلل عليـه وآلـه كـان يهـتم لتـزوي  مـن ز يكـن متزوتـا.. وكـينل  ونرآ ان رسـ

 االمام امري امل منني عليه الشالم.. وسائر االئمة الطاهرين عليهم افضل الصالة والشالم.
فقــد رو  عــن الصــا   عليــه الشــالم:  ان رســول اهلل  وج املقــدا  بــن االســو   ــباعة ابنــة 

ا  وتــه لتتضــج املنــاكا، وليتأســوا برســول اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه الــزبري بــن عبــد املطلــ ، وايــ
 .22وليعلموا ان اكرمهم عند اهلل اهقاهم(

 .25كما امر صلى اهلل عليه وآله بتزوي  تويرب يف قصة م صلة

                                                           
 .2املائدة:  - 21
 .2حل 13ب 137ص 22 ار النوار ج - 22
وفيه: عن حممد بن نىي، عن ابن عيشى، عن ابن حمبوب، عـن  19حل 37ب 117ص 22راتج  ار النوار ج - 25

مال  بن عطية، عن بيب محزة ال،مايل قال: كنت عند بيب تع ر  ع( دذا استأذن عليه رتل فأذن له فدخل عليـه 
فشلم، فر   به ببو تع ر  ع( وب ناي وساءله، فقال الرتل: تعلت فـداك دين خطبـت دىل مـوالك فـالن بـن بيب 
رافج ابنته فالنة فر ين ورش  عم وا  ربين لدماميت و ـاتيت وشـربيت، وقـد  خلـم مـن ذلـ  شضا ـة ه مـة عـض 
هلا قل  انيت عندها املوت. فقال ببو تع ر  ع( اذه  فأنت رسويل دليه، وقل له: يقول ل  حممد بن علي بن 

 النة وال هر ي. احلشني بن علي بن بيب طال   ع(:  وج منح  ابن رياحل موال  ابنت  ف
دن رتـال   قال ابومحزة: فوس  الرتل فر ا مشرعا برسالة بيب تع ـر  ع(، فلمـا بن هـوارآ الرتـل قـال ببـوتع ر  ع(: 

كـان مــن بهــل اليمامــة يقــال لــه: تــويرب بهــى رســول اهلل  ص( منت عــا لمســالم فأســلم و شــن دســالمه، وكــان رتــال 
الشــو ان، فضــمه رســول اهلل  ص( حلــال شربتــه وعــراي، وكــان جيــر  عليــه  قصــرياؤ  ميمــاؤ حمتاتــاؤ عاريــاؤ، وكــان مــن قبــاحل

طعامه صاعا من ار بالصاع الول، وكشاي  لتني، وبمري ان يلزم املش د ويرقد فيـه بالليـل، فمكـ  بـينل  مـا شـاء 
عزوتل دىل نبيه اهلل  ىت ك،ر الغرباء  ن يدخل يف ا سالم من بهل احلاتة باملدينة و ا  هبم املش د، فأو ى اهلل 

 ص(: بن طهر مش دك، وبخرج من املشـ د مـن يرقـد فيـه بالليـل، ومـر بشـد ببـواب كـل مـن كـان لـه يف مشـ دك 
 باب دال باب علي ومشكن فاطمة  ع(، وال ميرن فيه تن ، وال يرقد فيه شري . 

 عليها( على  اله. قال: فأمر رسول اهلل  ص( بشد ببواهبم دال باب علي  ع(، وبقر مشكن فاطمة  صلى اهلل 
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قال: مث دن رسول اهلل  ص( بمر بن يتخين للمشلمني سقي ة، فعملت هلم وهي الص ة، مث بمر الغربـاء واملشـاكني بن 
يظلوا فيها  ارهم وليلهم، فنـزلوها واتتمعوا فيها، فكان رسول اهلل  ص( يتعاهدهم بالرب والتمر والشعري والزبي  دذا  

 تعاهدو م ويرقو م لرقة رسول اهلل  ص( ويصرفون صدقاهتم دليهم. كان عندي، وكان املشلمون ي
فــان رســول اهلل نظــر دىل تــويرب ذات يــوم برمحــة منــه لــه ورقــة عليــه، فقــال: يــا تــويرب لــو هزوتــت امــربة فع  ــت هبــا 

 فرت  وبعانت  على  نياك وآخره . 
مـا مـن  شـ  وال نشـ  وال مـال وال مجـال، فقال له تويرب: يا رسول اهلل بأيب بنت وبمي من يرش  يف؟ فـو اهلل 

 فأية امربة هرش  يف؟ 
،فقال له رسول اهلل  ص(: يا تويرب دن اهلل قد و ج با سالم من كان يف اجلاهلية شـري ا  مـن با سـالم وشـرع ًؤ

 ةاجلاهليـــ خنــوة مــن كــان مــا با ســـالم واذهــ  ذلــيال اجلاهليــة يف كــان مـــن با ســالم وبعــز و ــيعا، اجلاهليــة يف كــان
 ودن آ م، من وع ميهم وعربيهم وقرشيهم وبسو هم ببيضهم كلهم اليوم فالنا  بنشاهبا، وباسق بعشائرها وه اخرها

 تــويرب يــا بعلــم ومــا وبهقــاهم، لــه بطــوعهم القيامــة يــوم عزوتــل اهلل دىل النــا  ب ــ  ودن طــني، مــن اهلل خلقــه  ع( آ م

 لبيد، بن  يا  دىل تويرب يا انطلق له: قال مث وبطوع، من  هلل ىبهق كان ملن دال فضال اليوم علي  املشلمني من ل د

 ابنتـــ  تـــويرب  وج لـــ : يقـــول وهـــو دليـــ  اهلل رســـول رســـول دين لـــه: فقـــل فـــيهم،  شـــبا بيا ـــة بـــم بشـــرع مـــن ف نـــه

  الدل اء.
 فـأعلم، فاسـتأذن، عنـدي، قومـه مـن ومجاعـة منـزله يف وهو لبيد بن  يا  دىل  ص( اهلل رسول برسالة تويرب فانطلق قال:

  دلي ؟ بسرها بم هبا فأبوحل  اتة يف دلي   ص( اهلل رسول رسول دين لبيد: بن  يا  يا قال: مث عليه، وسلم له فأذن
  وج لـ : يقـول وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ان تويرب: له فقال وفخر. يل شرع ذل  ف ن هبا با بل  يا : له فقال

  الدل اء. ابنت  تويرب
  تويرب؟ يا هبينا ديل برسل  اهلل رسول ب  يا : هل فقال
   ص(؟ اهلل رسول على لكينب كنت ما نعم له: فقال
 فـــاخربي  ص( اهلل رســـول بلقـــى  ـــىت تـــويرب يـــا النصار،فانصـــرع مـــن بك اءنـــا دال فتياهنـــا نـــزوج ال دنـــا  يـــا : لـــه فقـــال

  بعينر .
  وسلم(. وآله عليه اهلل  صلى حممد نبوة ظهرت هبينا وال القرآن بنزل هبينا ما واهلل يقول: وهو تويرب فانصرع
 هـينا مـا لـه: فقالـت دليهـا، فـدخل ديل، ب خـل ببيهـا: دىل فأرسـلت خـدرها، يف وهـي  يـا  بنت الدل اء مقالته فشمعت

  تويرباؤ؟ به حتاور من  حعته الين  الكالم
  الدل اء. ابنت  تويرباؤ   وج ص(:  اهلل رسول ل  يقول وقال: برسله،  ص( اهلل رسول ان يل ذكر هلا: فقال
  تويرباؤ. علي  ير  رسوال ا ن فابع   ضرهه  ص( اهلل رسول على ليكينب تويرب كان ما واهلل له: فقالت
 رسـول دىل  يا  انطلق مث دلي ، بعو   ىت اطمئن ب ، مر با تويرب يا  يا : له فقال تويرباؤ، فلحق رسوال  يا  فبع 

 ابنتــ  تــويرباؤ   وج يقــول:  ص( اهلل رســول دن وقــال: برســالت ، بهــاين تــويرباؤ  دن وبمــي بنــت بــأيب لــه فقــال  ص( اهلل

  النصار. من بك اءنا دال نزوج ال وان لقاءك، وربيت القول، يف له بلن فلم الدل اء،
ــ فزوتــه للمشــلمة، ك ــو واملشــلم للم منــة، ك ــ  واملــ من مــ من، تــويرب  يــا  يــا  ص(: اهلل رســول لــه فقــال  وال  يــا  اي
  عنه. هرش 
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 .24وقد  وج امري امل منني عليه الشالم من بيت املال الشاب العزب الين  استم 
عليــه الشــالم قــال: تــاء رتــل اىل ايب، فقــال لــه: هــل لــ  و يف احلــدي  عــن ايب عبــد اهلل 

                                                                                                                                                                      

  وآله(. عليه اهلل  صلى اهلل رسول من حعه ما هلا فقال ابنته، على و خل منـزله دىل  يا  فرتج قال:
  تويربا. فزوج ك رت،  ص( اهلل رسول عصيت دن دن  له: فقالت
 ف هزهـا قـال: قها.صـدا و ـمن رسـوله وسـنة اهلل سـنة علـى فزوتـه قومـه، دىل بخرتـه مث تـويرب، بيـد فأخـين  يا  فخرج

  دلي ؟ فنشوقها منـزل بل  له: فقالوا تويرب دىل برسلوا مث وهيأها  يا 
 الـدل اء وا خلـت سـوبني، تـويرباؤ  وكشـوا ومتاعـا فراشـا فيه وهي ا منـزال هلا وهي ا فهي ها قال: منـزل. من مايل واهلل فقال:

 للقرآن هاليا يزل فلم البيت  اوية دىل قام طيبة وريا ومتاع بيت دىل نظر رآها فلما معتما، عليها تويرب وا خل بيتها يف

 الصـــبا، وصـــلت فتو ـــأت الصـــالة دىل  وتتـــه وخرتـــت خـــرج النـــداء حـــج فلمـــا ال  ـــر، طلـــج  ـــىت وســـاتداؤ  راكعـــاؤ 

  مّشِ ؟ هل فُشئلت:
  فخرج. النداء حج  ىت وساتداؤ  وراكعاؤ  للقرآن هاليا ما ال فقالت:
 بـينل  فـأخرب ذلـ ، م،ـل فعـل ال،ال  اليوم كان فلما  يا ، من ذل  وبخ وا ذل ، م،ل فعل ال،انية الليلة كانت فلما

 كان ما واهلل وال تويرب، بتزوي  بمرهم  ص( اهلل رسول يا وبمي بنت بايب له: فقال  ص( اهلل رسول دىل فانطلق ببوها،

  هزوجيه. علي بوتبت طاعت  ولكن مناكحنا، من
  منه؟ بنكر  لين ا فما  ص(: الن  له فقال
 قام بل منها،  نا وال دليها نظر وال كلمها فما معتماؤ، معها وا خل البيت ابنيت وب خلت ومتاعا، بيتا له هيأنا دنا قال:

 وم،ــل ال،انيـة الليلـة يف ذلـ  م،ـل فعـل مث فخـرج، النـداء حـج  ـىت وسـاتداؤ  راكعـاؤ  للقـرآن هاليـا يـزل فلـم البيـت  اويـة دىل

  بمرنا؟ يف فانظر النشاء، يريد نراي وما تئت ، بن دىل يكلمها وز منها يدن وز ال،ال،ة الليلة يف ذل 
 النشاء؟ هقرب بما له: فقال تويرب دىل  ص( اهلل رسول وبع   يا  فانصرع

  النشاء. دىل  م لشبق دين اهلل رسول يا بلى ب حل؟ بنا ما بو تويرب: له فقال 
 ومتاعــا وفراشــا بيتــا لــ  هيــ ا ب ــم يل ذكــروا قــد ن شــ ، بــه وصــ ت مــا خبــالع خــربت قــد  ص(: اهلل رســول لــه فقــال

  دذن؟  هاك فما منها، هدن وز هكلمها وز دليها هنظر فلم معتما وبهيت عطرة،  شناء فتاي علي  وا خلت
 كنـت الـيت  ـايل وذكـرت عطـرة،  شـناء وفتـاة ومتاعـا فراشـا وربيـت واسـعا، بيتـا  خلـت اهلل رسول يا تويرب: له فقال

 مـــا علـــى بشـــكري بن ذلـــ  اهلل بوالين دذ فأ ببـــت واملشـــاكني، الغربـــاء مـــج وكينـــونيت و ـــيعيت و ـــاتيت وشـــربيت عليهـــا،
 بشـكر وساتداؤ  راكعاؤ  للقرآن هاليا صاليت يف ب ل فلم البيت تان  دىل فنهضت الشكر،  قيقة دليه وبهقرب بعطاين،

 وربيــت ولياهلــا، بيــام سالســة ذلــ  ف علــت اليــوم ذلــ  بصــوم بن بيــتر  بصــبحت فلمــا فخرتــت، النــداء حعــت  ــىت اهلل

  يــا  دىل  ص( اهلل رســول فأرســل اهلل. شــاء دن الليلــة وبر ــيهم سأر ــيها ولكــم يشــرياؤ  اهلل بعطــاين مــا تنــ  يف ذلــ 

 بن شهم. فطابت تويرب قال ما وبعلمه فأهاي
 يف كــان فمــا اهلل، رمحــه فاستشــهد تــويرب ومعــه لــه شــزوة يف خــرج  ص( اهلل رســول دن مث قــال، مبــا تــويرب هلــم وىف قــال:

  تويرب. بعد منها بن ق بمي النصار
فعن ايب تع ر عليه الشالم قـال:  ان امـري املـ منني ايت برتـل عبـ  بـينكري  ـىت انـزل فضـرب يـدي  ـىت امحـرت مث  - 24

 (.ط م سشة آل البيت  ع 31973حل 3ب 363ص 21 وته من بيت املال( وسائل الشيعة ج
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 من  وتة؟
 قال: ال.

 فقال ايب: ما ا   ان يل الدنيا وما فيها، واين ابت ليلة وليشت يل  وتة.
مث قال  عليه الشالم(: الركعتان يصليهما متزوج افضل مـن رتـل اعـزب يقـوم ليلـه ويصـوم 

 زوج هبيني.  اري، مث اعطاي بيب سبعة  نانري، مث قال: ه
 .23مث قال ايب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: اختينوا االهل فانه ار   لكم

 
 الزواج ومواصلة الدراسة

 
يلــزم دلغـــاء العــا ة الغربيـــة القا ـــية بعــدم  واج الطـــالب والطالبــات اىل  ـــني التخـــرج،  :3

 وكينل  القا ية بعدم  واج اجلند  اىل  ني داامه  ورة التدرب.. 
فان معـ  ذلـ  فـتا  ور الـدعارة وفشـا  الشـباب وال تيـات وهعمـيم العـا ة الشـرية الضـارة 

 بالصحة ودعطاء ال رصة للبغاء واالاراع اجلنشي..
قال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم:  دذا تـاءكم مـن هر ـون خلقـه و ينـه فزوتـوي، 

 . 26وان ال ه علوي هكن فتنة يف الرض وفشا  كبري(
صلى اهلل عليه وآله:  دذا بهاكم من هر ون  ينه وبمانته فزوتوي، فان ز ه علوا هكن  وقال

 .27فتنة يف الرض وفشا  كبري(
مث ان املتــزوج اقــدر علــى الدراســة واخلدمــة مــن العــزب، اذ اشــتغال ال كــر بقضــايا اجلــنس 

 مينج ا نشان عن ال كيز يف الدراسة او اخلدمة..
يااامى ماانكم والصااالحين ماان عبااا كم وإمااائكم ان يكونااوا وأنكحااوا األقــال هعــاىل: 

فقراء يغنهم اهلل من فضله واهلل واسع عليم
28. 

                                                           
 .3من ببواب مقدمات النكاحل حل 2ب 7ص11وسائل الشيعة ج - 23
 .9حل 21ب  373ص 188 ار االنوار ج - 26
 .13حل 21ب 371ص 188 ار االنوار ج - 27
 .32النور:  - 28
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 .29وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:  النكاحل سنيت فمن رش  عن سنيت فليس مم(
وقـــال ا مـــام الصـــا   عليـــه الشـــالم:  ركعتـــان يصـــليهما متـــزوج افضـــل مـــن ســـبعني ركعـــة 

 .50زوج(يصليهما شري مت
وعن الصا   عليه الشالم، عن امـري املـ منني عليـه الشـالم انـه قـال:  هزوتـوا، فـان رسـول 

 .51اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: من ا   ان يتبج سنيت فان سنيت التزوي (
 .52وعنه صلى اهلل عليه وآله:  ما بم بناء ا   اىل اهلل عزوتل من التزوي (

 .55 من هزوج ب ر  نصع  ينه فليتق اهلل يف النصع ا خر( وعنه صلى اهلل عليه وآله:
 .54وعنه صلى اهلل عليه وآله:  املتزوج النائم افضل عند اهلل من الصائم القائم العزب(

 .53 رذال موهاكم العزاب( ويف قبال ذل  قال الن  صلى اهلل عليه وآله: 
 .56وقال صلى اهلل عليه وآله:  اك،ر اهل النار العزاب(

                                                           
 ـمن بيـان العالمـة ا لشـي  2ب 118ص 22. وشبهه يف البحـار ج23حل 1ب 228ص 188 ار االنوار ج - 29

 قد  سري.
 .13حل 1ب 219ص 188ج  ار االنوار - 50
 .6من ببواب مقدمات النكاحل حل 2ب 9ص11وسائل الشيعة ج - 51
 .11من ببواب مقدمات النكاحل حل 1ب 6ص11وسائل الشيعة ج - 52
 .1من ببواب مقدمات النكاحل حل 1ب 3ص11وسائل الشيعة ج - 55
 .3من ببواب مقدمات النكاحل حل 2ب 331ص 2مشتدرك الوسائل ج - 54
 .3من ببواب مقدمات النكاحل حل 2ب 7ص11وسائل الشيعة ج - 53
 .7من ببواب مقدمات النكاحل حل 2ب 1ص11وسائل الشيعة ج- 56



 

 21 

 
 مرأة ال

 (57)في المجتمع الغربي 
 

املـــربة مو ـــوع ك،ـــر الكـــالم  ولـــه، وشالـــ  الكتـــاب االســـالميني _ الـــداعني اىل ال ضـــيلة 
والع ــاع _ يقــارنون بــني  ــال املــربة قبــل االســالم و ــال املــربة يف ظــل االســالم، وهــي مقارنــة 

املـربة يف ا تمـج صحيحة.. لكـن الكـالم ال ينتهـي عنـد هـينا احلـد، واننـا  اتـة اىل ال ـر  بـني 
 االسالمي وبني املربة يف ا تمج الغريب.

وال نريد االسهاب يف هينا املو وع، وايا نريد عرض طرع من ا وال املربة يف ا تمعـني، 
لنـــرآ هــــل هتــــوفر را ــــة املــــربة تشــــديا وفكريـــا، وصــــحتها وسقافتهــــا، ونظافــــة حعتهــــا، واشــــباع 

 .. يف ظل االسالم ام يف ظل الك ر؟شرائزها، وطهارة ا تمج الين  هعي  فيه
هعـــي  املـــربة يف ظـــل االســـالم وهلـــا مـــن احلقـــو  والواتبـــات م،ـــل مـــا للرتـــل مـــن احلقـــو  
والواتبـــات، فهـــي شـــق لـــه يف كـــل شـــيء.. اال بعـــض االمـــور الـــيت اســـت،نيت مـــن تهـــة عـــدم 

 املقتضي او وتو  املانج، فهي هشارك الرتل يف:
واحل .. ولكن  ي  ان هلا وظائع بيتية، باال افة  الصالة، والصيام، واخلمس، والزكاة،

اىل خشــونة اجلهــا  الــيت ال يناســ   ــع ها و قــة تها هــا ووفــرة مشــاعرها الرقيقــة، ال نملهــا 
ا ســــالم اجلهــــا  علــــى االطــــال ، بــــل يف  ــــرورة الضــــرورة فقــــ ، كمــــا هــــو مشــــروحل يف كتــــ  

 .58ال قه
ـــرباءة مـــن كمـــا هشـــاركه يف: االمـــر بـــاملعروع، والنهـــي عـــن املنكـــ ر، وواليـــة الصـــاحلني، وال

 ا رمني، هينا بالنشبة اىل العبا ة..
ــــرهن، والضــــمان، والو يعــــة، واملزارعــــة،  ــــة مبعناهــــا الوســــيج، فلهــــا: الت ــــارة، وال امــــا املعامل
واملشـــــاقاة، واملضـــــاربة، والشـــــركة، والصـــــلا، والعاريـــــة، واالتـــــارة، والوكالـــــة، والوقـــــع، واهلبـــــة، 

 ها احل ر وال لس.والوصية، كما جير  علي
                                                           

 نقلنا هينا املبح  عن كتاب  يف ظل االسالم( لالمام الشريا    ام ظله. - 57
 كتاب اجلها  لالمام امل لع.  11-17راتج موسوعة ال قه ج - 58
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وهلــــا النكــــاحل والطــــال  _ اذا اشــــ طت_ والنــــينر، واحللــــع، والعهــــد، والعتــــق، والتــــدبري، 
واملكاهبــــــة، واالقــــــرار، واجلعالــــــة، والصــــــيد، والينبا ــــــة، والشــــــ عة، وا يــــــاء املــــــوات، واللقطــــــة، 

 والشها ة، والديات، والقصاص، واالر ..
 لرتال.كما ان الطعام والشراب بالنشبة اليها، كشائر ا

 وشري ذل .
 نعم هلا بعض ال كام اخلاصة، يف بعض هيني البواب لمور خارتة.

، وعليـــه هبعـــة مـــ،ال: يف االر  هلـــا اقـــل مـــن  ـــق الرتـــل، الن الرتـــل هـــو القـــائم بالن قـــة
املشكن وامللبس، وليس الطال  بيدها الن  ق القيمومة للرتل، وذل  الن ا ارة البيت البـد 

 ــزم الرتــل اك،ــر مــن املــربة، ولــينا تعلــت اليــه، ويف قبــال هــينا الواتــ  وان هوكــل اىل وا ــد، و 
 تعل  ق الطال  لتكافئ احلقو  والواتبات.

 وهكينا.. وهكينا..
قد كانت املربة يف ظل االسالم هعي  آمنة سـعيدة مرفهـة، هلـا  قوقهـا، وعليهـا واتباهتـا، 

ن  ــول وطــول الرتــاع  ــىت تــاء الغــرب فرآهــا حمرومــة مــن  قوقهــا!! فــدافج بكــل مــا اويت مــ
احلقو  اليها !! وتند لينل  كل عميل وذن  بامكانياهه املنت خة، فشوقها للـينهاب وااليـاب 
اىل املـراقا واملالهـي و ور الشـينما واملشــابا واملـدار  املختلطـة، كمـا تعــل مـن  قهـا التــربج 

النظـر والكــالم  والشـ ور واختـاذ االخـدان واحلضــور يف احل ـالت الشـاهرة وهعـاطي اللــينة الربيئـة:
املتكشــر واملالمشــة و االمــر االخــري!! واعتــرب كــل  عــوة اىل احلشــمة والوقــار، واحليــاء والع ــاع 

 وال ضيلة واالخال ..  عوة رتعية هنايف احلرية!.
فــاملربة اىل ايــن وصــلت  التهــا يف ظــل الــنظم الغربيــة، بعــدما كــان هلــا كــل جتلــة وا ــ ام يف 

ع ا ـــارت املـــربة وا ـــارت معهــــا احليـــاة العائليـــة، مـــن تــــراء ظـــل الـــنظم االســـالمية، لنـــرآ كيــــ
 الدساهري الكافرة الىت الهدين باهلل واليوم ا خر.

وبعـد هـينا نشـأل محـاة الغـرب: هـل املـربة يف ظـل انظمـتكم ارفـه  ـاال و اهنـأ عيشـا واك،ـر 
 سعا ة، ام يف ظل االسالم؟

 ى املربة: ولقد شهد املنص ون من االتان  مبا لالسالم من فضل عل
رفــج شــأن املــربة بــدال مــن خ ضــها،  -وهــو  ســتور املشــلمني -يقــول  ســيديو(: والقــرآن 
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فقــد تعــل حممــد  صــة البنــت يف املــريا  هعــدل نصــع  صــة اخيهــا، مــج ان البنــات كــن ال 
يرسن يف  من اجلاهلية، وحممـد _ وان تعـل الرتـال قـوامني علـى النشـاء _ بـني ان للمـربة  ـق 

 .59على  وتها الرعاية واحلماية
ويقول  شوستاع لوبون(: واالسالم قـد رفـج  ـال املـربة االتتمـاعي وشـأ ا رفعـا عظيمـا، 
بدال من خ ضها، خالفا للمزاعم املكررة على شـري هـدآ، والقـرآن قـد مـنا املـربة  قوقـا ارسيـة 

 ا شن  ا يف اك،ر قوانيننا االوروبية. 
ســـالم الـــين  رفـــج املـــربة ك،ـــريا، بعيـــد مـــن ويقـــول: هنـــا نشـــتطيج ان نكـــرر اذن قولنـــا: ان اال

خ ضــها، وز يقتصــر فضــل االســالم علــى رفــج شــأن املــربة، بــل نضــيع اىل هــينا: انــه اول  يــن 
فعــل م،ــل ذلــ ، ويشــهل اسبــات هــينا ببياننــا: ان مجيــج ا يــان االمــم الــيت تــاءت قبــل العــرب 

 .40اساءت اىل املربة 
هنــة علــى مــدآ ااطــاط املــربة يف وهنــا مقتط ــات مــن كتــاب  احل ــاب( للمــو و  ، للرب 

ظــل الك ــر ومــا يشــمى بالدميقراطيــة، ونكت ــي هنــا بالنقــل مــن  ون ذكــر املصــا ر الــيت نقلهــا 
 الكتاب عنها.. والي  النصوص:

 وتاء قوم، فمهدوا السباب  كراي النشاء، وهقدموا  رفة البغاء، اىل ان بصـبحت جتـارة 
  ولية منظمة(.

قطـر مـن االقطـار اال وهقـ ع فيـه هـيني الشـنيعة علنـا وعلـى   امر االتهاض.. لـيس هنـاك
نطا  واسج، فهيني دنكل ا يشق  فيها هشعون الع محل يف كل سنة على اقل هقدير، وهكون 
يف كــــل مائــــة مــــن املتزوتــــات فيهــــا وــــس وعشــــرون _ علــــى االقــــل _ امــــا يباشــــرن االســــقاط 

فـو  هـينا يف شـري املتزوتـات، فقـد  بأيديهن او يشتعن عليه باملتخصصني، وهره ج هـيني النشـبة
انشئت يف بعض املدن هناك نوا  منظمة لالسقاط.. ويك،ر يف لنـدن عـد   ور التمـريض الـيت 

 هكون معظم املريضات فيها من املشقطات(.
 ويف فرنشــا: نشــر قائــد لــبعض ال ــر  العشــكرية اعالنــا لل نــو  التابعــة لــه، تــاء فيــه: قــد 

لة يشتكون من هزا م رتال البنا   علـى  ور بغـاء اجلنديـة.. وان بلغنا ان عامة الرتالة واخليا

                                                           
 انظر: االسالم بني االنصاع واجلحو . - 59
 سالم بني االنصاع واجلحو .اال - 40
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مكت  القيا ة اليزال يشعى لزيا ة عد  النشاء،  ىت يك ني جلميج اجلنو ، ولكن قبل ان يتم 
ذل  نوصي رتال البنا   ان اليطيلوا مك،هم  اخل هل  الدور ويتع لوا بقضاء شهواهتم ما 

 استطاعوا(.
ن كان يريد االهصال بآنشة من ا نشـات اال ان يعلـم الوكالـة _  ويف فرنشا: ليس على م

الوكالــة البغائيــة ـ بعنــوان هلــ  ا نشــة، وعلــى الوكالــة بعــد ذلــ  ان هــراو  ا نشــة علــى االمــر، 
و لـت ســ الت هـيني الوكالــة علــى انـه ز هكــن طبقـة مــن طبقــات ا تمـج ال رنشــي اال وعامــل  

 خبدماهتا(. ك،ري من اناسها هيني الوكالة واتعوا
 ز يعد ا ن من الغري  الشاذ وتو  العالقات اجلنشية بني االقارب يف النشـ : كـاالب 

 والبنت، واالج واالخت، يف بعض االقاليم ال رنشية(.
 ولقـــد كــــان عــــد  النشــــاء اللـــوايت كــــن نــــ فن البغــــاء قبـــل احلــــرب العامليــــة االوىل: نصــــع 

 مليون(.
اعضـــاء ا لـــس ال رنشـــي منـــين بضـــج ســـنوات: ان وصـــرحل  مشـــيو فر ينـــان  ري ـــو ( ا ـــد 

 رفة البغاء ز هعد ا ن عمال شخصيا بل قد اصـبحت جتـارة رئيشـية، و رفـة منظمـة، ب ضـل 
ما جتل  وكاالهتا مـن االرباحل الغزيرة، فلها يف هيني االيام وكالء يهيئـون  املـوا  اخلـام( وآخـرون 

ـــبال ، وهلـــا ا ن اســـوا  منظمـــة هشـــتور    فيهـــا وهصـــدر منهـــا ال تيـــات والصـــبايا  يت ولـــون يف ال
 كاالموال الت ارية، واك،ر ما يطل  يف هيني االسوا  من االموال هو بنات  ون العاشرة.

ورمبا هبله البهيمية يف القائمني هبا اقصى  دو  الظلم والقشـاوة، فيقـال: ان حمـافج بلديـة 
نـت قـد فرشـت يف يومهـا مـن يف شرقي فرنشا ا طر اىل التدخل يف هـينا االمـر، لن ـدة فتـاة كا

 سبعة واربعني وار ا، وكان عد  منهم بعد بالباب ي قبون!.
وتــــاءت احلــــرب العامليــــة االوىل، فابتــــدعت بدعــــة  البغــــاء املتطــــوع( عــــالوة علــــى  البغــــاء 
الت ـــار (.. ف علـــت هـــ الء النشـــاء يتعـــاطني بصـــورة منظمـــة، واصـــبا هشـــ يعهن واعـــانتهن 

رة وال  ور، وعنيت اجلرائد اليومية الكربآ عناية بالغة باستمالة فضيلة خلقية، عند اويل الدعا
 ( اعالنا عن بمرهن.199رتال العمل اليهن.. وقد نشرت تريدة وا دة يف عد  وا د  

يقول بول بيـورو: ان مجيـج ال واج املتزوتـون يف ستمعاهنـا قـوم خونـة مت ـر ون مـن الوفـاء 
 الال م للعشرة الزوتية.
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املوبقــات المــراض الشــرية ال تاكــة، فقــد اع ــت احلكومــة ال رنشــية يف  وقــد جنــم عــن هــيني
الشــنتني االولــني مــن ســم احلــرب العامليــة االوىل وشــة وســبعني ال ــا، لكــو م مصــابني مبــرض 

 تنديا يف آن وا د يف سكنة متوسطة. 212الزهر ، وابتلي هبينا املرض و دي 
فرنشـــا سالســـون الـــع نشـــمة بـــالزهر  ومـــا ويقـــول الـــدكتور ال رنشـــي  لرييـــد(: انـــه ميـــوت يف 

 يتبعها منا االمراض الك،رية يف كل سنة.
 –علــى  ــد ســواء  –وهلــيني االمــور رشبــت الرتــال عــن النكــاحل، فبقــت النشــاء والرتــال 

 يتعاطون البغاء، وفشد النظام العائلي.
 م.فشبعة او  انية يف االلع هو معدل الرتال والنشاء الينين يتزوتون يف فرنشا اليو 

نكا ـا  291وك،ر الطال  ك،ـرة مدهشـة  ـىت ان حمكمـة احلقـو  مبدينـة  سـني( فشـخت 
 يف يوم وا د.

اىل ك،ري .. وك،ري.. من ام،ال هيني املآسي الىت  لت علـى البشـرية مـن تـراء اعطـاء املـربة 
 هيني احلرية!!.

 فهل يف ذل  خدمة للمربة؟ او للرتل؟ او للم تمج؟
وهـــي مـــج ذلـــ  هتعـــ   –ك،ـــريا مـــا   –قمـــة اخلبـــز اال بالبغـــاء كـــال! فـــاملربة ســـائبة، الجتـــد ل

 وهنص ، وهتان وهز ر  ، وهتدر هلا كل كرامة و ق.
 والرتل ال جيد القل  احلنون، والشق الرؤوع، كما الجيد االم رؤم لوال ها.

وا تمج الجيد ال تيان و ال تيات الصاحلني والصاحلات، بل خييم يف طول الـبال  وعر ـها 
 ض ال تاكة واالتشام العليلة واالخال  الشيئة.االمرا

وهكينا احلال يف كل ستمج اعطى للمربة  احلرية املزعومة( من شري فـر  بـني فرنشـا وامريكـا 
ـــينل  الوســـائق الك،ـــرية.. وز هـــن  مـــن هـــيني  وروســـيا وانكلـــ ا والشـــويد وآملانيـــا.. كمـــا هشـــهد ب

فضـت االنظمـة الكـافرة، وز ختنـج باحلريـات امل اسد اال البال  االسالمية، ولكن على قدر ما ر 
 املزعومة.. اما البعض ا خر فحاله  ال البال  الكافرة يف ال شا  اخللقي واالمراض واال يار.
فهــل املـــربة يف ظـــل االســالم اك،ـــر كرامـــة وا شــن  ـــاال وا  ـــج  قــاؤ و ريـــة.. ام يف ظـــل 

 الك ر الين  اخين اليوم بزمام العاز؟
  للم تمج من هيني الويالت، اال بالتمش  بتعاليم االسالم. وال جناة للمربة وال
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سبحان ربك رب العزة عماا يصافون وساالم علاى المرسالين والحماد هلل رب العاالمين 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

 واهلل املوفق املشتعان 

 ها1598شهر رمضان  3الكويت  

 محمد الشيرالي  
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