حنى ِهبساد اٌىفبق ثٌن اٌضوجٌن
دٌ .ؽُفخ اٌىٕذسٌ
ٌٍحُبح اٌضوجُخ ِهبساد رغزحك ادلزاوشح وثغػ اٌمىي فُهب ،فبٌضواج ِٓ
آَبد اهلل اجلٍٍُخ وجتذَذ احلذَث لٓ ٘زٖ إٌمّخ اٌمفُّخ وعيٍُخ ٌزهيزَت

إٌفظ ،وئلّبي اٌممً ،ورُّٕخ اجملزّك .لبي رمبىل " َو ِهيِ آيَاِتهِ أَىْ خَ َلقَ َلكُن
َدةً وَ َرحِ َوتً إِىَّ فِي ذَِلكَ
س ُكٌُىا إَِليِهَا َو َج َعلَ َب ِيٌَكُن هَّى َّ
سكُنِ أَزِوَاجاً ِّلتَ ِ
ِّهيِ أًَفُ ِ

لَآيَاثٍ ِّلقَىِمٍ َيَتفَكَّرُوىَ" ( الروم اآلير  .)11ئْ وٍّخ اٌيضوجٌن رإويذ
اٌزالصَ وادلشبسوخ ثٌن شمٌن ال َغزغىن واحذ ِٕهّب لٓ اِخش فبٌربويخ
اٌضوج واٌضوجخ ووٍّب صاد االرفبق ،حصً اٌىفبق وصٍحذ اٌشفمخ ،وؼبثذ
احلُبح ٌمىي احلك عجحبٔٗ " َهيِ عَ ِولَ صَالِحًا هِّي ذَكَرٍ أَوِ أًُثَى وَهُ َى هُؤ ِْهِي

س ِي هَا كَاًُىاْ َيعِوَلُىىَ" (النحر
حِييٌََّهُ َحيَاةً طَِّيبَتً وََلٌَجِسِيٌََّهُنِ َأجِرَهُن بَِؤحِ َ
فَ َلٌُ ِ
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ئْ اٌىبرجٌن لٓ اٌزىافك ثٌن اٌضوجٌن أعهجىا احلذَث لٓ رفمُيً
اٌزىافك اجلٕغٍ و٘ى أِش ٘بَ ثال شه ،وٕ٘بن رىافك ثميب وأغيمبَ
فىشٌ ال َمً أمهُخ لٓ عبئش اجلىأت فاْ ٌزح اٌزمٍُ واٌزمٍُُ داخً ٔؽبق
األعشح ٌزح لفُّخ حنزبج ئٌُهب وً ِشاحً اٌمّش ٌٕميش ؤغيزرّش
اٌمبعُ ادلشزشن وّب ٔذسن ِغبحبد االخزال فٕحزشَ اٌزُّيض واٌىيً
َمًّ لًٍ شبوٍزٗ وِٕهبجٗ ٌُرشٌ ششَىٌٗ .ميذ وزجيذ سعيبٌ
اٌذوزىساٖ لٓ أمهُخ لاللخ اٌمبمل وادلزمٍُ داخً ِٕفىِخ األعشح ِٓ ِٕفىس
اٌفىش اٌزشثىٌ اإلعالٍِ مث واصٍذ اٌىزبثخ لٓ آفبق ادلزميخ اٌرمبفُيخ
ِٕبعجبد لذَذح ألٔين ألزمذ أْ ادلمشفخ ٔمّخ رمضص حُبرٕب ومتذ٘ب ثبٌعيُب
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فبٌمٍُ ٔىس َمّك اٌصالد اٌىثُمخ وَمىٌ اٌماللبد احلُّّخ ثٌن شيشَىٍ
احلُبح.
اٌىِفبقُ غبَخ َؽّح ئٌُهب وً ِٓ اٌضوجٌن وال حيصً اٌىِئبَ ئال ثزىاظيك
إٌفظ حبرب لٓ اٌصىاة واخلعىق ٌٗ دوْ رشدد ،و ٘زا ادلمبي زلبوٌخ ٌيزٍّظ
ثمط اٌمىاًِ ادلغبلذح لًٍ حتمُك ادلضَذ ِٓ اٌزىافك ثٌن اٌضوجٌن:
 .1اإلميبْ ثأْ احلُبح اٌضوجُخ  -سغُ وً حتذَبهتب – رغزٍضَ ادليىدح
واٌشمحخ واٌغىٓ ووٍهب ِىىٔبد أعبعُخ ٌٍغمبدح اٌضوجُخ وميىٓ
اٌزفىش فُهب ،واٌزىصً ئٌُهب  ،واٌزذسة لٍُهب  ،واعزمال حمُمزهب
ثبٌزمٍُ وادلّبسعخ  .ال رىجذ لبئٍخ ال رغزؽُك أْ حتمك احلذ األدىن
ِٓ اٌىفبق إٌفغٍ واٌفىشٌ واالجزّبلٍ وٌىُ ٕ٘بن لىائيً ال
رشَذ أْ رجزي األعجبة أو ال رمش وُف حتمك األ٘ذا .
 .2اٌجحث لٓ ٔمبغ االرفبق واعزىشب جىأت اٌزشبثٗ ثٌن اٌضوجٌن
ِٓ أجً رُّٕزهب واٌزّزك مبضاَب٘ب ِٓ أُ٘ األِىس اٌ رغزحك اٌمٕبَخ
اٌذائّخ إلجيبد أجىا اٌزعبِٓ.
ئْ أزمب اٌمجبساد االجيبثُخ لىال ووزبثخ واجزٕبة اٌربرليخ
.3
اٌغٍجُخ ال عُّب أوي اٌصجبح وآخش ادلغب ِٓ أٔفيك اٌؽشائيك
اٌمٍُّخ ٌضسق أشمبس احملجخ ،وأص٘بس ادلىدح .ئْ صفخ اٌصالح رزمٍٍ

اٌزأين اخزُبس األٌفبؾ وفحص ادلمبين وليذميب جيب
الَِ ،وََّب ََُِٕزمًَ أَؼَبَِتُ
وصف اٌصبحلٌن أهنُ ََِٕز ُمىَِْ جَُِّذَ اٌىَ َ
اٌرَّ َّشِ.

 .4حتذَذ آٌُبد رمٍص اٌشمبق ورإصً اٌىفبق وأْ ٔشوٌ لصصب لٓ
إٌمبح األعشٌ فٕٕبلشهب فٕىعك سؤَزٕب ؤرشٌ خربارٕيب فٕمزيذٌ
1

ثبٌٕبفك  ...ووزٌه ال ثذ أْ َزفك اٌضوجبْ لًٍ ِمبجلخ ادلشىالد
دوْ صشاخ وئ٘بٔخ رضَذ ٘ىح اٌشمبق ورشمً رشٕمبد لبؼفُيخ
وِجبٌغبد ثالغُخ رفهش لجبساد رٍغٍ االجيبثُيبد ،وحتصيٍ
اٌغٍجُبد ،وحتٍ لعبَب ِٕغُخ ال صٍخ ذلب ثبٌٕضاق .وِٓ جهخ فياْ
ِمبجلخ ِشبوٍٕب أِبَ أؼفبٌٕب أو ألبسثٕب ثؽشَمخ عٍجُخ ،رىعك دائيشح
اٌعشس ورعمف ٔغُمٕب األعشٌ ،ورإدٌ ئىل ادلضَذ ِٓ اظؽشاة
اٌماللبد ثٌن اٌضوجٌن.
 .5ال ميىٓ اٌزخٍص متبِب ِٓ اٌزحذَبد  ،ورىّٓ احلىّخ وُفُيخ
االعزفبدح ِٓ أخؽبئٕب فٕمٍٍهب وحنزس ِٓ اٌىرب واإلمهبي واإلصشاس
لًٍ األخؽب ألهنب ِٓ أشذ اِفبد اٌ هتذدٔب وال ميىٓ ِىاجهزهب
ئال ثغالِخ اٌصذس ولجىي اٌؽش اِخش واٌجحث ادلخٍيص ليٓ
اٌصىاة إَّٔب وبْ.
ٌ .6ىَ إٌفظ ِمذَ لًٍ ٌىَ ؤمذ اٌؽش اِخش فبحلىُُ َمٍيُ أْ
إٌفظ أِبسح ثبٌغى  ،ولبثٍخ ٌٍضًٌ ،ودائّخ االحزُبج ٌٍّشاجمخ.
 .7اذلشوة ِٓ اٌىالك عالح اٌعمُف اٌمبجض أِيب ِىاجهيخ اٌميذس
واٌزمبًِ ِمٗ ثصرب وحٍُ وئلّبي لمً.
َ .8مزعٍ اٌشفك اٌزمبًِ أْ ال ٔىٍف ؼشفب واحذا ِغئىٌُبد أورش
ِٓ ؼبلزٗ.
 .9ال رزخز لشاسا ِزغشلب وأٔذ غبظت فزعُك ٔمّخ ال رغزؽُك سد٘ب
أثذا .رىاظك وظك ٔفغه ِىبْ ششَىه وٍ رشيمش مبشيبلشٖ
ورمذس ِىالفٗ فال رغفٗ أو رٕغف اِسا وٌىٓ افهُ واعأي ولذس
مث لرب لٓ وجهخ ٔفشن مبىظىلُخَ .مىي أحيذ األصواج و٘يى
ٍَخص عش جنبحٗ حً األصِبد ثأٔٗ ال َفشض سأَٗ وٌى ويبْ
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صحُحب وٌىٕٗ َمُذ إٌفىط ئىل ٘ذوئهب مث َمشض وً ِٕهّب سأَٗ
وغبٌجب ِب َزمذَ ادلمصش ثباللززاس ؼىالُخ.
لبي اٌمشجٍ:
"وئرا غعجذ فىٓ ولىسا وبـّب ٌٍغُؿ رجصش ِب رمىي ورغّك"
ولبي اٌمغمالين "ألفُ ِب َٕشأ لٕٗ اٌغعت اٌىرب ٌىىٔٗ َميك لٕيذ
سلبٌفخ أِش َشَذٖ فُحٍّٗ اٌىرب لًٍ اٌغعت ،فبٌزٌ َزىاظيك حي
َز٘ت لٕٗ لضح إٌفظ َغٍُ ِٓ شش اٌغعت ...وَمٌن لٍيً ريشن
اٌغعت اعزحعبس ِب جب وفُ اٌغُؿ ِٓ اٌفعً ،وِب جيب
لبلجخ مثشح اٌغعت ِٓ اٌىلُذ ،وأْ َغزمُز ِٓ اٌشُؽبْ ،وأْ َزىظأ"
(ثزصش واخزصبس).
ِ .11ىاصٍخ اٌذلب اٌصبحل ثصفخ ِٕزفّخ فبدلش لذ َجزي ويً
األعجبة اٌذُٔىَخ ادلبدَخ ادلزبحخ مث َغفً أو َزىبعً لٓ اعيزخذاَ
عالح ادلإِٓ وحصٕٗ األٌِن :اٌذلب  .ئْ شمبس اٌزىافك ال َزحميك
ئال ثذواَ رشدَذ ٘زٖ اٌىٍّبد اٌشائمخ "وَاٌَّزََِٓ َمُىٌُىَْ سَثََّٕب َ٘تِ ٌََٕب
ُشحَ أَلٍُِٓ وَا ِجمٍََْٕب ٌٍَُِّّْزمٌِنَ ِئَِبِب" (اٌفشلبْ ،
ِِٓ َأصِوَاجَِٕب َورُسََِّّبرَِٕب ل َّ
اَِخ ٘ .)74زٖ اٌىٍّبد حتزىٌ لًٍ ِعبٌِن ظخّخ ،وِفبُُ٘
٘بِخ ِٓ ِرً اٌزفىش األ٘يذا اٌىيربي رمّيًن األسض،
واٌزّزك ثبخلًناد ،وئلشاس ثأْ اٌمٍىة ثُذ اهلل وحذٖ فهى وا٘يت
إٌمُ وِمُذ٘ب  ،وِجُذ إٌمُ ولب٘ش٘ب.
 .11رصبة إٌفظ ثبدلًٍ واٌغأَ فال ثذ ِٓ جتذَذ ادلالؼفخ ثيٌن
اٌضوجٌن واٌزفٕٓ ئدخبي اٌغشوس لًٍ اٌمٍىة وٍّب عيٕحذ
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اٌفشصخ فبذلذاَب اٌغخُخ ،واٌٍّغخ احلبُٔخ ،واٌمجبساد اٌشلُميخ ذليب
عحش َغزمش ألّبي اٌمٍىة ئْ وبٔذ صبدلخ.
ظٍَ ِِٕهَيب
 .11اٌضوج الَ َىشٖ صوجزٗ أثذا ئِْْ َو ِشَٖ ِِٕهَب خٍُُمب َس ِ
آ َخشَ ووزٌه اٌضوجخ ال رىشٖ صوجهب أثذا ئِْْ َوشِ٘ذ َِِٕٗ خٍُُميب
َسظُِذ َِِٕٗ آ َخشَ ولًٍ ظى ٘زٖ اٌمبلذح إٌجىَخ اجلٍٍُخ وأِربذليب
رغًن ِغًنرٕب األعشَخ ورصبحجهب ٔغبئُ اٌغمبدح.
 .13جٍغبد ادلصبسحخ ٍ٘ جٍغبد َزفك اٌضوجبْ لٍُهب ِيٓ
حٌن ِخش ِىبْ ٘بدب ٌزمُُُ ادلغًنح ،واٌزمجًن ليٓ اٌيشأٌ،
واٌزٕبلش األِىس ثىً شفبفُخ٘ .زٖ اجلٍغخ احلىاسَيخ غبَيخ
األمهُخ ئرا وبٔذ ِجُٕخ لًٍ دلبئُ اٌزىاظك ،وااللزشا ثبٌزمصًن،
ولجىي االلززاس ،واالعزششبد ادلشزشن .ألزمذ أْ ٘زٖ اجلٍغبد ال
رٕزهٍ فهٍ زلؽبد ٌٍشاحخ واٌزأًِ لذ رىٓ زلشجخ وٌىٕهب ِٓ ٌىاصَ
ادلهبساد احلُبرُخ اٌ رٕفُ خؽىارٕب ورغذ اخلًٍ .اجلٍغخ احلىاسَخ
ال َمصذ ِٕهب رصُذ األخؽب ثً رمُُُ ِىظىلٍ جملشَبد احلُيبح
وؼشائك األدا واٌزمجًن لٓ االجيبثُبد ٌزمضَض٘ب وِٕبلشخ اٌزحذَبد
ٌزمٍُصهب٘ .زٖ اجلٍغخ رشجٗ سحٍخ وشفُخ َصمذ فُهب اٌضوجبْ ئىل
لّخ ججً ٌٍزٕضٖ وٌىٍ َٕفش وً ِٕهّب ٔفشح فبحصيخ ئىل أعيفً
اجلجً ووُف أْ األشُب اٌىجًنح وادلشىالد اٌعبغؽخ ولُٕيب
وئحغبعٕب لذ رىىْ رلشد صغبئش ٔصش لٍيً رىجًن٘يب وجنهيً
حمُمزهب .اذلذ ِٓ اجلٍغخ احلىاسَخ رىىَٓ سؤي جذَذح ٍُِئيخ
ثبٌزفبؤي واٌزمب٘ذ لًٍ ثزي ادلضَذ ِٓ اجلهىد.
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لضَضٌ اٌضوج ولضَضيت اٌضوجخ  ...ئْ اٌىفبق دًٌُ لًٍ صذق ادلُربق ثٌن
اٌضوجٌن اٌغشا واٌعشا واٌىفبق وفب َزغك ٔؽبلٗ ثمجىي اٌمرشاد ِك رصىَت
ذلب .ئْ اٌغمبدح اٌضوجُخ رلب٘ذح ِغزّشح وٍ٘ عٕخ حُبح رزؽٍت اٌزغبِح واٌزمبوْ
وادلشاجمخ اٌصبدلخ دلشبلشٔب وحشوبرٕب وصىال حلُبح وشميخ.
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