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  :السؤال 
   فما رأى فضيلتكم ىف ذلك ؟أشعر أن احلب دافعاً للنجاح 

  وما رأي حضرتك ىف تبادل الصور للذكرى بني البنني والبنات ؟ 
احلب الذى يدفع إىل النجاح حنن نعرفه ، لكن املثل الـذى يقـول أن وراء كـل                   :اإلجابة  

زوجته أعانته وسـاعدته    .. ا التفوق ؟    عظيمٍ إمرأة  أى أن إنسان تفوق ىف أى جمال ، مالذى دفعه هلذ             
 والنصر الكبري الذى وصل إليه ، لكن تبادل الـصور يـا بنـات        أن وصل إىل هذا املقام العظيم ،       إىل

نفرض أن ىف البداية بينك وبينه وفاق ، وطلب منـك شـيئاً وأنـت               .. ممنوع ألن طبعاً أنتم تعلمون      
كـذا وكـذا ، وصـورا    صفتها فالنة :  ، ويقول فوراًبك يذهب للتشهري .. رفضىت ، ماذا يفعل ؟  

  !!معى
  .. ملاذا تضعى نفسك ىف هذا األمر ؟ 

ت حىت أن البنات العاقالت ىف الـرحالت ، إذا أراد           .. البنت العاقلة ال تفرط ىف هذا األمر        
، يـستغلها   أن  ألنه ممكن   .. ال:  هلم   هم صور بالكامريات ، يقـلن    جمموعة من الشباب أن يأخذوا مع     

 وحنن نعلم بأن طرق التحميض فيها كل اإلمكانيات ، ومن ضمن األشياء الىت أساءت ملـصر إسـاءةً                 
ألن التكنولوجية العلمية املوجودة ىف الغرب أباحت جلماعـة مـن اخللـيج      ، و بالغة ىف الفترة املاضية     

أحـضروا  مصرية ، و  صوروا اإلباحية املوجودة ىف أوروبا ويرفعوا الرأس ويضعوا بدالً منها رأس ممثلة             
 وهى ليس هلا عالقة ا أبداً ، ولكنـها تكنولوجيـا متقدمـة عنـدهم                األفالم على أن مصريات ،    
  .ويستعملوها ىف هذه األمور 

  .. ؟ فلماذا تضعى نفسك ىف هذا الوضع 
 طلـب منـك   نفرض أنه .. ىف أوتو جراف  البنت ال تفرط ىف صورة هلا ، وال تكتب كلمة           

ك ، وانت مرحبة بـه ، وتريدينـه ،   شيئاً وأنت مل توافقى عليه ، وجاء شاب كويس وتقدم لكى خيطب          
  ل ؟ وهو مغطاظ منك فماذا يفع
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   ؟من الذى أفشل هذا الزواج.. كذا وكذا ، وهذا هو الدليل
  !!!!ا ىف األوتوجراف الصورة أو الكلمة الىت كتبتيهب.. أنت 

والـىت نـسمعها   كون بينك وبني الشاب عالقة إالّ عالقة عمل ، والعالقات األخرى لكن الي 
ريكـا أعلـن    هم أنفسهم اآلن يئسوا منها ، وميكن مسعتم ىف العام املاضى بوش رئيس أم              عن أوروبا ،  

  ملاذا ؟ .. بنني وحدهم والبنات وحدهم جتعل الجوائز للمدارس الىت 
ألم رأوا أن التجربة فشلت ، ألن عندهم هناك إباحية ، فعرفـوا أن اإلخـتالط فـشل ،                   

البنـات  :الىت تطبق هـذا النظـام       األمريكية  املتحدة  فأعلن عن إعانة من احلكومة املركزية للواليات        
دة ، ألن اتمع بدون قيم ال يـصلح ، وكمـا            ملاذا حىت تظل القيم موجو    .. وحدهم والبنني وحدهم    
                   :قال الشاعر أمحد شوقى 

إمنا األمم األخالق مابقيت           فإن ه       ذهبت أخالقهم ذهبوا                          م   
      وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم           
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