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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إهداء
أماه رمحك اهلل
ـ إليكِ يا من ربَّيتِين على فطرة اإلسالم..
ـ إليكِ يا حسنة الدنيا :مودةً ..وسكينةً ..ورمحة ..زوجيت
يت الصيدالنيتني :رمي ولينا
ـ إىل اللَّتيْن أسأ ُل اهللَ أن أكون قد ربيتهما فأحسنتُ إليهما ..ابن ّ
ـ إىل كلِّ فتاةٍ مسلمة تبتغي وجه احلقّ ..وتنشد درب السعادة يف الدارين..
إليهن مجيعاً أهدي ثواب هذا الكتاب..
حسان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة
عندما تطالعنا اإلحصائيات احلديثة أنَّ ( )%54من الشباب يف املرحلة الثانوية يف أحد البلدان العربية قد مارس
اجلنس احلرام يف هذا السن!! وأنَّ ( )%02منهم قد شرب اخلمر أو املخدرات ولو مرة على األقل!!.
وعندما تفاجئنا اإلحصائيات أنَّ معدَّل الطالق يف إحدى عواصم الدول العربية قد وصل إىل ()%42؛ أي :أن زجية
من كل اثنتني تنتهي بالطالق!!.
وعندما نسمع أنَّ شبابًا وفتيات يتناوبون أمام حمطات الفضائيات على مدار ( )05ساعة كي ال يفوهتم مشهد من
مشاهد مهزلة دنيئة تدور أحداثها بني فتيات وشباب يسكنون منز ًال واحداً!!.
وعندما نرى وسائل اإلعالم قد خلطت احلق بالباطل ..بل إهنا زيََّنتِ الباطل لروَّاده ..وسارت يف طريق الفساد
األخالقي ..حتت شعار الثقافة ..والتحرر ..والتمدّن..
وعرضت الشاشات املرئية ..والصفحات املقروءة ..واإلذاعات املسموعة ..وصفحات اإلنترنت اإلباحية ..عرضت
كلها اإلعالم الغثَّ الذي أدَّى إىل ضياع شبابنا وفتياتنا..وجريه وراء التفاهات والسطحيات ..وانغماسه يف الشهوات
وامللذَّات ..وهروبه من املواقف اإلجيابية ..واخنراطه يف جمتمع الضياع ..حىت أصبح كثري من الشباب يف الشوارع
والطرقات ..مسخاً ضائعاً بال هوية وال مستقبل ..فضاعت منهم شهامة الرجال ..وحياء النساء ..وطهارة املواقف..
وساروا يف مستنقع اخلطيئة والرذيلة..
عند هذا كله يدرك املرء أننا نواجه كابوساً خطرياً ،بل وباءً عظيماً يعصف بنا من كل جانب.
وعندما ترعى األسر َة امرأةٌ جاهلة بدينها ..ال تفقه يف حياهتا سوى تلوين الوجه بأصباغ قبيحة ..وحترِف نطقها
ت األنظار إىل أهنا تلقت تعليماً أجنبياً ،فإن هذه األم لن تعطينا إال أبنا ًء تاهت معاملهم ..وامنحت شخصيتهم..
لت ْل ِف َ
فال هوية ..وال رجولة ..وال قدرة على حتمُّل املسؤولية ..مث تأيت الطامة الكربى إن أمسك هؤالء بزمام قيادة األمة..
فبمثلهم تضيع األمم وهتدم احلضارات!!..
وإذا كانت األم قد تركت تربية أبنائها (للخادمة)؛ فهي اليت تُطعِم وهي اليت تكسو ..وهي اليت حتمل الطفل على
األكتاف ليل هنار ..وهي اليت حتدو للوليد ..وتغين للطفل الصغري ..و تزرع فيه احلنان واحلب هلا ..ال لألم اليت
أجنبت وال لألب الذي زرع!..
عندها نشهد ما يسمى (جيل أبناء اخلدَّامات) ..جيل تافه عابث ال يدري أبواه أين يقضي أيامه ولياليه ..وال يعلم
أحد أيَّ طريق يسلك ..وال أيَّ مشْرَبٍ يهوى ..وال أيَّ اجتاه يسري!!.
عندها نشهد الطامة الكربى..
وباملقابل ..جند جيالً اخر يرفض االستسالم ،ويعلن التحدي أمام الباطل ..يرتبط باإلسالم املعتدل األصيل ..ال حتركه
شهوات أو نوازع أو تيارات غربية...
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فهذا اجليل هو األمل ..وهو املستقبل ..وهو الذي حيتاج إىل حضانة ورعاية...
ومتر الفتاة يف س ّن املراهقة بتغيُّرات نفسية وبدنية ..تكتمل فيها أنوثتها وشخصيتها ..فتعيش حالة من القلق
ُّ
واالضطراب املزاجي والعاطفي ..ورمبا تتمرَّد على واقعها ..وعلى طريقة تعامل أهلها معها ..فيزداد ميلها لالنفعال
فإن الفتاة يف هذه
والرفض ..وسرعة رد الفعل ..والندم على التصرفات ..ورمبا متتد هذه املرحلة لسنوات ..ومن مث َّ
السن حتتاج إىل معاملة خاصة ..ورعاية زائدة..
واألم الواعية هي اليت تدر ك أن ابنتها متر مبرحلة خاصة ..فتزداد قرباً منها وتعاملها كأهنا صديقة ..حتفظ هلا سرَّها..
وتقدّم هلا النصح الناشأى عن الدين واخللق واخلربة يف احلياة.
واألم احلكيمة هي اليت تنصح هبدوء ..وتراقب عن بعد ..ال تعاقب ولكن تعاتب أحياناً ..وتعيش مع ابنتها وكأهنما
صديقتان ..فتحرص األم على احترامها وتقدير مشاعرها ..وإشعارها أهنا أصبحت مسؤولة ..فال بد من االحتشام
يف امللبس ..واألدب يف السلوك ..واحلكمة يف التصرف.
وال شك يف أن التربية اإلميانية اليت تلقَّتها الفتاة املراهقة يف مرحلة الصبا سوف تثمر خرياً كثرياً يف حياهتا بعد ذلك.
***
وتواجه الفتاة يف هذا السن دعوات ماكرة ..وإعالماً مضلالً يف أغلبه...
وحيق لنا أن نسأل :ملاذا يصرُّون على املرأة املسلمة أهنا حتتاج إىل حترير؟.
ُعد عبودية حتتاج إىل حترير؟..
هل ارتداؤها احلجاب لتحمي نفسها من النظرات املسعورة ي ُّ
وهل تربية املرأة ألوالدها ..وتنشئتهم التنشئة الصاحلة هي عبودية حتتاج إىل حترير؟.
ملاذا يستميتون ليخرجوا العفيفة إىل الشوارع كاشفة متربجة؟!.
ملاذا هذا احلديث إىل الفتاة؟:
ال تعجبوا من هذا اخلطاب إىل الفتاة:
 1ـ فهي أمُّ املستقبل منشئة األجيال.
 0ـ وهي اليت زعموا أهنا مظلومة ومهانة ..وراح الكثري يتحدَّث عن الفتاة؛ فاألديب سخَّر شعره ونثره..
والصحفي استنفر أقالمه ..والكلّ يريد أن يتحدَّث عن الفتاة ..عن قضية املرأة وحقوق املرأة!!..
 3ـ وهي اليت أوالها النيب (ص) العناية واالهتمام؛ ففي كل عيد خيطب فيه باملسلمني كان ينصرف بعدها إىل
ِّثهن ويعظهنَّ ،وتستقل النسوة هذا األمر فتطمع باملزيد ..فتأيت إحداهن إليه عليه الصالة والسالم قائلة:
النساء حيد َّ
ذهب الرجال حبديثك ،فاجعل لنا يوماً من نفسك ،فيعدهنَّ (ص) ،وحيدّثهنَّ حديثاً خاصاً ال شأن للرجال فيه!.
ص عليه الصالة والسالم باملرأة ،فيجعل قضيتها من أهم القضايا يف حجة الوداع فيقول:
مث أمل يو ِ
«فاتقوا اهللَ يف النساء ،فإنكم أخذمتوهنَّ بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهنَّ بكلمة اهلل».
وجيعل النيب (ص) التعامل مع املرأة مقياساً خلريية الرجل فيقول:
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«خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهلي».
وليس هذا فحسب ،بل إن الرسول (ص) حيبس اجليش ألن زوجه عائشة رضي اهلل عنها قد فقدت عِقدًا هلا! فيأيت
إليها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه فينتهرها ويقول :حبستِ رسو َل اهلل (ص) والناسَ وليسوا على ماء ..وليس معهم
ماء!!.
وحني قام البعري وجدوا ال ِعقْد حتته ..فنزلت آية التيمم ..فقال أسيد بن حصني رضي اهلل عنه :ما هي بأول بركتكم يا
آل أيب بكر!!.
ويرتفع شأن املرأة عند النيب (ص) ،فتأيت أم هانئ رضي اهلل عنها إىل النيب (ص) فتقول :يا رسول اهلل ..زعم ابن أمي
علي بن أيب طالب أنه قاتلٌ رجالً قد أجرْتُه!.
ت يا َّأم هانئ»!!.
فقال (ص)« :قد أجرْنا من أجرْ ِ
 5ـ وألن املرأة هي أم املصلحني والعلماء العاملني ..أليست هي أم الشافعي وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية وأيب
حنيفة ومالك وأمحد وغريهم...
فال تنسي أن أولئك العظماء وغريهم كان لكل منهم أم بارَّة صادقة..طاملا دعتِ اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل هلا ابناً
قرةَ عنيٍ هلا ..وكان له شريكة حياة يسكن إليها ويطمئن إليها..
أال جيدر بعد هذا أن يكون هذا احلديث إىل الفتاة؟.
فكم من فتاة وُلدَتْ من أبوين فاضلني ..وعاشت يف بيت حمافظ ..ولكنها مع فنت العصر ..ومع ما ترى وتسمع يف
الفضائيات ..ترفع مساعة اهلاتف لتخاطب شاباً مل تعرفه إال من كالمه ..أو جتلس على اإلنترنت تدردش مع شاب ال
تعرف امسه وال أي شيء عنه...
فتعيش يف دوامة الصراع ..تسمع تارةً هذا الصوت النشاز الذي يدعوها إىل االرتكاس يف املعصية أو التخلّي عن
معاين العفة.
وتسمع أخرى الصوتَ الصادق ..يهزها من داخلها هزاً عنيفاً ..ليقول هلا :رويدك ..فهو طريق الغواية واهلالك!..
وتتصارع هذه األصوات أمام مسعها ويف خاطرها..
إهنا تؤمن باهلل واليوم االخر ..وتعرف اجلنة والنار ..وتؤمن باحلالل واحلرام ..ولكن الصراع مع الشهوات صعب
املراس.
لقد ُرزَِقتْ أباً شُغل عنها بتجارته ..وعالقته مع أصدقائه ..يسهر معهم حىت ساعة متأخرة من الليل!..
كل البعد ..مشغولة هبمومها أو بأحاديثها مع صديقاهتا...
ورُزقت أماً بعيدةً عنها َّ
مل ترَ من أبويها من يصغي إليها ويسمع إىل أحاسيسها وشكواها...
ولكنها وجدت ضالَّتها يف صاحبتها ..صاحبة السوء اليت تلقاها يف املدرسة..
أو جتد ضالتها يف شاب تائه يغويها بالكالم املعسول ..والوعود الكاذبة!!..
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ولألسف فقد كثرت اجملالت الوافدة ،واملسلسالت الساقطة ،واألصـوات اليت تدعـو الفتـاة إىل التحرر من قيود
األسـرة ..وتعاليم اإلسالم ..لتنطلق على هواها ..يعبث هبا كيف يشاء!.
يقول (جورج هورفت) يف كتابه (الثورة اجلنسية):
« إنَّ القلقني على مستقبل العامل وفضائله يشعرون بأن أطناناً من القنابل اجلنسية تنفجر كل يوم ،وينشأ عن انفجارها
دمار واسع ..وإنَّ مستقبل األجيال الناشئة حمفوف باملكاره..
ورمبا يتحول أطفال اليوم إىل وحوش عندما حتيط هبم وسائل اإلغراء املتجددة بالليل والنهار..
إن تشويهاً كبرياً سوف يلحق بالبشر حيث كانوا"!!
ويستحيل اليوم السري يف أي مدينة دون التعرّض (للقصف اجلنسي) احلقيقي ..إعالنات من كل حجم ..جمالت
وأغلفة مصورة ..أفالم فيديو ساقطة ..فضائيات غري مسؤولة (ولكن أصحاهبا واهلل سيُسألون عما يعرضون يوم ال
ينفع مال ال بنون!)».
ومن املخزي حقاً أنَّ كثرياً من الدول العربية ال تضع رقابة على مواقع اإلنترنت اإلباحية؛ فهي متاحة للطفل والشاب
والشيخ على السواء.
ولألسف الشديد فقد فتح املسلمون يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية األبوابَ على مصراعيها لوسائل اإلغراء..
كي هتيج الساكن من الغرائز ..فاإلعالن عن السلع يف كثري من القنوات الفضائية تقوم به املتكشِّفات ..واألغاين
املاجنة ..و(الفيديو كليب) متأل شاشات الفضائيات.
وعندما غلبتْنا حضارةُ الغرب املنتصر أصبح همُّ كثري من النساء أن تقلِّد يف الثوب الرشيق واملنظر األنيق ..أن تتابع
املوضات واألزياء ..وأحدث التسرحيات ..واخر الصرعات!.
فهذه برامج على الفضائيات لألزياء ..وأخرى للرقص والغناء ..وثالثة للفجور والرياء..
أما دراسة النفوس واالفاق ..والتفقه يف الدين واألخالق؛ فهذا األمر ال يستحق االكتراث؛ ألنه ليس من شأهنا وال
من رسالتها!!.
أيُّ إهدارٍ لقيمة املرأة حني تُجعل وسيلة للدعاية واإلعالن لترويج السلع واملنتجات!!.
فما معىن أن تُعرض صورهتا على علبة الصابون أو املناديل؟!..
ما معىن أن تزيَّن أغلفة اجملالت بصورة فتاة؟!..
أليس هذا وسيلة لإلغراء واإلثارة لترويج اجملالت؟!..
أمل تنفجر إحدى املمثالت الفرنسيات حينما كانت متثل مشهداً قذراً أمام الكامريا وتصيح يف وجه املخرج قائلة :أيها
الكالب ..أنتم الرجال ال تريدون منَّا حنن النساء إال أجسادنا حىت تصبحوا من أصحاب املاليني على حسابنا ..مث
انفجرت بالبكاء.
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لقد استيقظت فطرة هذه املرأة يف حلظة واحدة على الرغم من احلياة الفاسدة اليت تغرق فيها ..استيقظت هذه الفطرة
لتقدم الدليل القاطع على عمق املأساة اليت تعيشها املرأة اليت قالوا عنها :إهنا (متقدمة) و(متحررة)!!.
سـارة ..من (البوي فرند) ومسـابقات اجلمال إىل الغفور الرمحن:

ت إىل مرضاته فنالت رضاه...
ت إىل اهلل فتقرَّب إليها أكثر ..سع ْ
وهذه قصة فتاة تقرَّب ْ
كانت يف غربة وكربة ..تغرَّبتْ عن الدين ،فسخَّر اهلل هلا من يدعوها إىل الرجوع إىل اهلل ..إهنا قصة (سارة) اليت
كتبتْ إىل األستاذ عمرو خالد بعد أن استمعت إىل براجمه يف الفضائيات؛ كتبتْ تقول:
«أنا فتاة امسي (سارة) ،والدي لبناين مسلم ،وأمي لبنانية مسيحية،
انتقال إىل فنزويال ،وبعد فترة انفصال عن بعضهما ليتزوج كل منهما مبن يناسبه.
ألنضم إىل مسابقات اجلمال هناك ..حىت
َّ
وبقيتُ أنا حائرة شاردة ..وقد رزقين اهلل مجاالً أخَّاذاً ..فانزلقتْ قدمي
انتهى يب املطاف إىل العمل يف (بار) ..وصار يل (بوي فرند) ..نسيتُ ديين وأين مسلمة ..مل أعد أعرف عن اإلسالم
إال امسه ..وال عن املصحف إال رسْمه.
ت ألول مرة
وفجأة كنتُ أتابع هذه القناة (قناة اقرأ) من فنزويال ..ورأيتُ عمرو خالد يتكلَّم عن العفّة ..فشعر ُ
ت سلعة رخيصة يف أيدي األوغاد!..
باخلجل من نفسي وأين أصبح ُ
انشرح صدري وأنا ال أعرف مسلماً سواك ...مث قالت :سؤايل لك :هل يقبلين اهلل وأنا الغارقة يف املوبقات
واالثام؟..
يقول األستاذ عمرو خالد :فأجبتها عن سعة رمحة اهلل وفضله وحبّه للتائبني..
فأرسلتْ تقول :أريد أن أصلّي ولقد نسيتُ سورة الفاحتة ..أريد أن أحفظ شيئاً من القران.
ت هلا بالربيد املستعجل ختمة مسجلة بصوت إمام احلرم الشيخ سعود الشرمي..
قال عمرو خالد :فأرسل ُ
وبعد ثالثة أيام أرسلتْ تقول:إنين حفظتُ سورة الرمحن والنبأ ..وبدأتُ أصلّي..
ت (البوي فرند) وطردْتُه ..كما أنين انفصلتُ عن مسابقات اجلمال (والبار).
مث أرسلتْ تقول :لقد هجر ُ
وبدأت الفتاةُ تُقبل على اهلل سبحانه وتعاىل ..فقد وجدتْ ذاهتا بعد أن عرفت رهبا...
وبعد أسبوعني من املراسالت ..أرسلتْ تقول :إنين متعبة ..هلذا انقطعتُ عن مراسلتكم ..حيث أصاهبا صداع واالم
شديدة ..وبعد الفحوص الطبية قالت :يا عمرو إنين مصابة بسرطان الدماغ!!.
ت عليه قبل املرض والبالء..
والعجيب أهنا قالت :إنين لستُ (زعالنة) بل (فرحانة) ألنين عرفتُ ريب وأحببتُه ..وأقبل ُ
وأنا داخلةٌ على العملية املستعجلة بعد يومني ..وأنا خائفة أال يغفر اهلل يل إذا متُّ!!.
فقلتُ هلا :كيف ال يغفر اهلل للتائبني ..لقد أكرمكِ اهلل هبذه العودة إليه ..وحبفظ سورة الرمحن ..وأنتِ بني يدي
أرحم الرامحني.
وفتحنا هلا أبواب الرجاء ..وطردْنا من نفسها اليأس..
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فقالت :لقد وضعتُ أشرطيت لترتيل القران بصوت إمام احلرم (الشرمي) يف املسجد مع أشرطتك ..ألنين أودِّع احلياة
لتكون صدقةً جاريةً..
وبعد يومٍ أرسلتْ لنا صديقتُها املسيحية تقول« :لقد ماتت سارة»!.
سائلي نفسكِ يا أختاه:

هل محدتِ اهللَ على نعمة اإلسالم؟.

هل تؤدين الصلوات اخلمس على وقتها؟.
هل تقرئني القران خبشوع وتدبُّر؟ وهل جعلتِ لكِ كلَّ يو ٍم حزباً معيناً من القران؟.
ت بارّة بوالديك؟.
هل أن ِ
هل راقبتِ اهلل يف الس ّر والعلن؟.
هل حتافظني على حجابك الذي أمركِ اهلل به؟.
هل اختذتِ صديقات صاحلات ،وجتنبتِ رفيقات السوء؟.
هل أخذتِ حذرك من املكاملات اهلاتفية؟.
هل تكثرين من دعاء اهلل بالثبات على الدين؟.
ت العدَّة للسفر الطويل؟.
هل أعدد ِ
هل تزوَّدتِ من هذه الدنيا الفانية باألعمال الصاحلة؟.
هل ختيلتِ نزول مالئكة السماء لقبض الروح وأنتِ غافلة الهية؟.
هل ختيلتِ أول ليلة يف القرب؟.
هل ختيلتِ القيامة ..يوم يقوم الناس لرب العاملني؟.
ت للوقوف بني يدي جبار السماوات واألرض ليسألك عن أعمالك.
هل استعددْ ِ
عيشي حياتك:

فاإلسالم ال مينعك أن متارسي حياتكِ كما حتبني ..بل إنه مل يطالبك أبداً بالزهد الكامل يف الدنيا...

فهو يطلب منك أن تكوين من سادة املتحضرين وأفضلهم..
وأن يكون لديك علم ووعي وثقافة يف خمتلف العلوم..
وأن تكوين كذلك من خرية األغنياء وأقدرهم على فعل اخلريات..
يطالبك بأن تعريف ما جلسدك من حقوق كالغذاء والرياضة فتؤدينها..
ك بالتسلية واملتعة باحلالل ويف غري حمرم..
روِّحي عن نفس ِ
ك وأدِّيه حبسن رعايتهم وصحبتهم..
اعريف حق أهل ِ
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اعريف حق زوجكِ بالسمع والطاعة يف غري معصية..
اعريف حقَّ أوالدكِ حبسن التربية وحسن التوجيه..
أدِّي حق اجملتمع بالعمل بكل ما هو لصاحل اإلسالم واملسلمني..
حق اهلل بتوحيده وحسن عبادته وطاعته.
وفوق كل هذا وذاك اعريف َّ
***
وبعد فهذه وصايا ..إىل الفتيات العفيفات ..والنساء املباركات..
ت بصرها إىل السماء وقالت:
هذه رسالة إىل تلك املؤمنة العفيفة اليت كلما كثُر الفساد حوهلا ..رفع ْ
ب القلوب واألبصار ِّثبتْ قليب على دينك.»..
«اللهمَّ يا مقلِّ َ
نشأتْ فكرهتا ـ كما ذكرت يف مقدمة كتايب الذي يصدر مع هذا الكتاب بعنوان (مهسة يف أذن شاب) ـ يف
ت الناس عامةً
مكتبة علوان العامرة يف محص ،قال يل األخ األستاذ بسام جنل املربّي املرحوم أمحد علوان :لقد خاطب َ
يف كتابك( :أسعد نفسك وأسعد االخرين) ،وخاطبتَ اآلباء يف كتابك( :كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان) ،وقد
لقي هذان الكتابان إقباالً واسعاً ،وطُبعا مرات عديدة ،فلماذا ال ختاطب الشباب والفتيات يف كتابني منفصلني؟ .وهم
بأمسِّ احلاجة إىل كتاب جامع خياطب العقل والقلب معاً.
هدفتُ من هذا الكتاب أن أجيب على الكثري من التساؤالت اليت تراود خاطر الفتيات املسلمات ..تزيد من إمياهنن..
وتربط على قلوهبنّ ..وجتعلهنَّ أكثر قناعة والتزاماً مببادئهنّ.
أحذّرهنّ من املخاطر اليت حتيط هبنّ من كل جانب ..من شباب عابث ..أو من إعالم هابط ..أو كيد املاكرين من
كل جانب.
اللهمَّ إين أشهدك أين ما قصدتُ من هذا الكتاب إال أن يكون مصباحاً ينري طريق الفتيات املسلمات ،ويرشدهن إىل
الصراط املستقيم ،ويعيد البعيدات منهن إىل درب اإلسـالم ..إىل شـاطأى السـعادة والطمأنينـة واألمان.
اللهمَّ إين أسألك أن جتعل فيه اخلري والنفع لقارئته وقارئه ..والثواب لكاتبه وناشره ..وأن جتعله خالصاً لوجهك
ب سليم.
الكرمي يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقل ٍ
اللهمَّ إين أسألكَ إمياناً هتدي به قليب ..وتغفر به ذنيب ..وتسعدين برؤية وجهكَ الكرمي ..فهل بعد هذا الرجاء
رجاء؟!.
محص  02اب (أغسطـس) 0224م
املوافق لـ  11رجب 1501هـ
د.حسان مشسي باشا
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الفصل األول
نساء خالدات
مبثل هؤالء اقتدي:

حتتاج املسلمة يف كل زمان ومكان إىل قدوة صاحلة تسري على هنجها وتسلك سبيلها ..حتتاج إىل مناذج طيبة طاهرة
محلتْ قلوبًا تعظِّم اهلل..
فاطمة رضي اهلل عنها:
ومن هذه النماذج العظيمة نقف مع سيدة نساء أهل اجلنة ..إهنا فاطمة بنت رسول اهلل (ص).
تزوَّجت بعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ..وواهلل ما محلتْ معها اجلواهر وال الذهب وال الفساتني ..وواهلل ما
دخلت القصور وال الدور ..وإمنا دخلتْ بيتاً من طني..
حمشوةً بليفٍ ..وسِقاءً وجرَّتني ورحىً تطحن احلبَّ عليه ..وهي سيدة نساء العاملني.
أمَّا جهازها فكان وسادةً َّ
ت النيب (ص) ..بنتُ رئيس الدولة اإلسالمية تنام على وسادة حمشوة بليف ..تطحن احلبَّ بيدها!!.
فاطمة بن ُ
نعم واهلل كانت تفعل ذلك وما ضرَّها ذلك وال أنقصَ من قدرها.

يقول علي رضي اهلل عنه وهو يتحدَّث عنها بعد وفاهتا:
حلبَّ ..حىت أثَّر اجلرُّ يف يدها..
جتر الرحى (طاحونة) تطحنُ ا َ
كانت بنت رسول اهلل (ص) ُّ
ت بالقربة (حتمل اجلرَّة على كتفها) حىت أثَّر احلبل يف حنرها..
واستق ْ
وقمَّت (كنَّست) البيت حىت اغربَّت ثياهبا..
ت النار حىت تغيَّرت هيئتها ..وأصاهبا من ذلك ضرٌّ وأيُّ ضرٍّ!!.
وأوقد ِ
يا سبحان اهلل!! بنت رسول اهلل (ص) تطحن احلبَّ حىت أثَّر يف يدها ..أال فامسعي ذلك يا من تتكبَّرين عن العمل يف
بيتك وعن خدمة زوجك!.
انظري إليها يوم طلب علي رضي اهلل عنه أن تذهب إىل رسول اهلل (ص) لكي يُخدمها (يعطيها خادمة) من
املماليك ..فذهبت واستحيتْ أن تكلِّمه ..فرجعت إىل علي رضي اهلل عنه الذي ذهب معها إىل رسول اهلل (ص)
وكلَّماه يف اخلادم..
فهل قال عليه الصالة والسالم :سأنفّذ أمركما على الفور؟
هل قال ألصحابه :عيِّنوا هلما مملوكاً فهي ابنيت وزوجها ابن عمي؟
وال واهلل ما قال ذلك ..ولكن قال:
«ال واهلل ال أعطيكما ..وأدع أهل الصفة تتلوى بطوهنم ال أجدُ ما أنفقُ عليهم ..ولكن أبيع املماليك وأنفقُ عليهم».
فذهبا رضي اهلل عنهما إىل بيتهما ..مث جاء النيب (ص) يف الليل إليهما ..فإذا فاطمة ابنته وعلي زوجها يف فراش
واحد ..وعليهما غطاء إن غطَّيا رأسيهما بدت أقدامهما ،وإن غطيا أقدامهما انكشف رأسامها!.
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مث قال هلما (ص)« :أوال أدلَّكما على خري لكما من خادم؟».
فقاال :بلى يا رسول اهلل.
قال « :إذا أخذمتا مضاجعكما تكبِّران أربعًا وثالثني ،وتسبّحان ثالثًا وثالثني ،وحتمدان ثالثًا وثالثني؛ فهو خريٌ لكما
من خادم».
قال علي رضي اهلل عنه :فواهلل ما تركتهن منذ علَّمَنِيهنَّ.
عائشة عاملة النساء:
وهذه عائشة رضي اهلل عنها اليت مألت األرض علماً ،حىت قال فيها الزهري :لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء
لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأفيد.
ففي (طبقات ابن سعد) :كانت عائشة أعلم الناس ..يسأهلا األكابر من أصحاب رسول اهلل (ص).
وعن أيب سلمة :ما رأيتُ أعلم بسنن رسول اهلل (ص) من عائشة ،وال أحداً أفقه يف رأي إن احتيج إىل رأيه ..وال
أعلم باية فيما نزلت ..وال فريضة ..من عائشة رضي اهلل عنها.
وكانت رضي اهلل عنها تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت.
سارة ..زوج إبراهيم عليه السالم:
وها هي سارة زوج إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم أُخذت من بيتها عنوة بالقوة من قِبَل زبانية طاغية مصر
انذاك ،وقام إليها يريد فعل الفاحشة هبا.
امرأة ضعيفة ..ولكنها قوية يوم استمسكت حببل اهلل..
قامت وتوضأت لتصلّي ..اتصلتْ برهبا سبحانه وتعاىل قائلةً:
اللهمَّ إن كنتَ تعلم أين امنتُ بك وبرسولك ..وأحصنتُ فرجي إال على زوجي ..فال تسلِّط عليَّ هذا الكافر..
اللهمَّ اكفنيه مبا شئت..
فجمد الكافر مكانه ال يستطيع احلراك.
حفظت رهبا يف الرخاء ..فحفظها يف الشدة.
مجد يف مكانه ومل يتزحزح ..مث يُطلَق بعد ذلك ..فيمدُّ يدَه مرة أخرى على زوج إبراهيم اخلليل ..فتجمدُ أعضاؤه
مرة أخرى..
مث ميدُّ الثالثة والرابعة ..وأخرياً يقول هلم :ما جئتموين إال بشيطان!! أرجعوها إىل إبراهيم وأخدِموها (هاجر)!.
مل ترجع سليمة حبفظ اهلل فقط ..بل رجعت ومعها مملوكة هلا.
ت فرعون:
ماشط ُة بن ِ
وها هو رسول اهلل (ص) ـ فيما رواه اإلمام أمحد ـ يُخرب ليلة اإلسراء أنه قال:
فلما كانت الليلة اليت أُسري يب أتت عليَّ رائحة طيبة ..فقلتُ :ما هذه الرائحة الطيبة يا جربيل؟
قال :هذه رائحة ماشطةِ بنتِ فرعون وأوالدها.
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كانت هذه املرأة متشط بنت فرعون ..وذات يوم ..وبينما هي متشِّط بنت فرعون ،وإذا باملِدْرى (املشط) ،يسقط من
يديها ..فقالت :بسم اهلل ..وكانت ختفي إمياهنا من قبل.
فقالت بنت فرعون :أيب؟
قالت :بسم اهلل ريب ..ورب أبيك ..ورب العاملني.
قالت :إذن أخربُه بذلك.
قالت :افعلي..
فذهبت فأخربت أباها فرعون .فجاء يف جتبّر وتكبّر وقال :أولك رباً غريي؟
قالت :ريب وربك ورب العاملني سبحانه وتعاىل.
فاغتاظ وقال :أوما أنت مبنتهية عن ذلك؟.
قالت :ال.
فقال :إذاً أُعذِّب أو أقتُل؟.
قالت{ :فَاقْضِ مَا أَْنتَ قَاضٍ إِنَّمَا َت ْقضِي هَذِ ِه اْلحَيَاةَ الدُّنْيَا}
فراح يعذّهبا ..أوتدَ يديها ورجليها ..وصبَّ عليها أنواع العذاب ..فكانت متزج حالوة إمياهنا مبرارة العذاب..
ق عند مليك مقتدر.
وتشتاق فتقول :إمنا هي ساعات ..وإىل جنات ونَهَر يف مقعد صد ٍ
يُرسل عليها العقارب لتلسعها علَّها تعود إىل عبادة فرعون فتقول :ريب وربك اهلل رب العاملني.
فريسِلُ عليها احليَّات لتنهشها ..فتقول :ريب وربك اهلل رب العاملني.
قال :إذاً أقتلك وأحرقك بالنار..
فأمر ببقرة من حناس (قيل :إنه قِدرٌ على صورة بقرة) مث جيء هبا وبأوالدها ..فيأخذ الولد األول ويرميه ..فتقف!!
فيقول هلا الولد الثاين :اصربي يا أماه فإن لك عند اهلل كذا وكذا إن صربتِ.
مث يرمي بالثاين.
ويرمي هبم واحداً بعد االخر ..وهي تقول :ريب وربك اهلل رب العاملني .ومل يبقَ سـوى طفل رضيع على ثديها..
فتتردد يف أن تلقي بنفسها من أجل هذا الرضيع!! فينطقه اهلل ويقول:
ب الدنيا أهونُ من عذاب االخرة..
يا أماه اقتحمي ..لَعَذا ُ
فتقتحم النار مع طفلها الرضيع لتلقى اهلل تعاىل راسخة بإمياهنا..
وكانت آسية بنت مزاحم ـ زوج فرعون ـ تراقب املوقف وهي مؤمنة ومل تعلن إمياهنا بعد..
فلما رأت ما رأت من أمر املاشطة قالت له :الويل لك ..ما أجرأك على اهلل!!..
قال فرعون :لقد اعترا ِك جنون املاشطة.
ت باهلل رب العاملني.
ت باهلل ريب ورب املاشطة ..امن ُ
قالت :بل امن ُ
ذهب فرعون إىل والدهتا وقال :ألذيقنها ما ذاقته املاشطة أو لترجع..
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فجاءت أمها تعرض عليها أن تتنازل عن دينها.
قالت :يا أماه! أمَّا أن أكفر باهلل فواهلل ال أكفر باهلل!!.
عندها أوتدَ يديها ورجليها ..مث ربطها وألقاها يف الشمس ..ومنع عنها الطعام والشراب ..وضُربت ضرباً مربحاً...
ت إىل فاطر السماوات واألرض:
جلأ ْ
روي أهنا ملا قالت ذلك رُفعت دوهنا احلُجُب ..حىت رأتْ بيتها يف اجلنة ..فضحكتْ وهي تُعذَّب حىت قالوا :هذه
جمنونة!! تُعذَّب وتضحك؟!.
أمر فرعون بعد ذلك حبجر يُلقى عليها وهي يف أوتادها ..فما وصل احلجر إليها حىت أخذ اهلل روحها قبل ذلك..
فصارتْ مَثالً للذين امنوا!.
وباملقابل جند امرأة أيب هلب ـ عم النيب (ص) ـ كانت تسمِّي الرسول (ص) (مُذَمَّماً) ال (مُحمداً)! وتقول:
«مذمَّماً أبَيْنا ،ودينَه قَلَيْنا ،وأمْ َرهُ عصيْنا»!!.
ومشتْ هبذا اهلجاء املسعور يف جمالس قريش تسفِّه الرسول (ص) ،وتبثّ الفتنة ،وتؤيد الكفر!
فنزل قول اهلل تعاىل فيها{ :وَامْ َرأَتُهُ حَمَّالَةَ اْلحَطَبِ *فِي جِي ِدهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَ ٍد *}.
واملرأة كانت من كرباء قريش،ال تشتغل باالحتطاب ،وإمنا شُبِّه سعيها بالوقيعة والبذاءة وإيقاد العداوات ضد اإلسالم
مبن حتمل احلطب للوقود!.
وقيل:إهنا كانت حتمل الشوك واحلسك وتنثرها بالليل يف طريق رسول اهلل (ص).
صفية تقتل يهودياً:
وهذه صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهلل (ص) وشقيقة محزة رضي اهلل عنه وزوجة العوام رضي اهلل عنها ..تلك
اليت ربَّت الفارس املقدام (الزبري بن العوَّام).
حل باملسلمني يوم أُحد ـ وكانت تسقي املسلمني املاء ـ هبَّت كاللبؤة وانتزعت رحماً من أحد املنهزمني
ملا رأت ما َّ
ومضت تشق الصفوف وهي تقول :وحيكم أتنهزمون عن رسول اهلل (ص)..
فلما رآها النيب (ص) أشار إىل ابنها الزبري وقال له :دونك أمك.
فقال الزبري :إليكِ إليكِ.
فقالت :واهلل لقد بلغين أنه مُثِّل بأخي محزة وألصربنَّ يف ذات اهلل.
وعندما انتهت املعركة وقفت على أخيها محزة وقد ُبقِرَتْ بطنه وأُخرجتْ كبده ،وقطعت أذناه وشوِّه وجهه .قالت:
لقد رضيتُ بقضاء اهلل.
مل تلطم خداً ..ومل تشق جيباً ..ومل تَُنحْ ..وهي تعلم أن ذلك قضاء اهلل وقدره!.
وها هي صفيـة يـوم اخلندق ..يـوم وضع النيب (ص) النساء يف حصن حسَّان ..وهو حصن من أمنع احلصون..
ومل يترك معهن من الرجال أحداً.
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وذهب اجليش إىل اخلندق ،فإذا بيهودي يتسلَّل إىل احلصن لريى إذا كان هناك رجال يف احلصن ..أ ْم نساء فقط..
فيقوم اليهود باقتحام احلصن وسيب النساء..
فلما رأته صفية رضي اهلل عنها أخذتْ عموداً من احلصن مث هجمت عليه وقتلته ..ومل تكتفِ بذلك بل قطعتْ
رأسه ..وصعدتْ إىل أعلى احلصن مث رمتْ برأسه على اليهود ..فتدحرج رأس اليهودي بينهم..
أن هناك رجاالً قتلوا هذا اليهودي!..
فقال اليهود :قد علمنا أنَّ حممداً لن يترك النساء بال رجال .أي :ظنّوا َّ
يسبيهن اليهود.
َّ
فكانت صفية أول امرأة قتلت رجالً من املشركني .كما أهنا محَت النساء من أن
امرأة تنقذ املسلمني:
ففي صلح احلديبية تكبَّر الكفار وأخذهتم محية اجلاهلية ..ورفضوا كتابة أنه رسول اهلل (ص) ،مث كانت شروط الصلح
جمحفة للمسلمني ..وقد جاؤوا من بعيد لزيارة البيت احلرام ،مث يُمنَعوا من ذلك حسب شروط املعاهدة.
غضب عمر رضي اهلل عنه غضباً شديداً ،وذهب إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه فقال :يا أبا بكر! أليس برسول
اهلل؟
قال :بلى.
قال :أولسنا باملسلمني؟
قال :بلى.
قال :أوليسوا باملشركني؟
قال :بلى.
قال :فعالمَ نُعطي الدنيَّةَ يف ديننا؟.
فقال أبو بكر :يا عمر ،الزم غَرْزه ـ أي طريقته ـ فإين أشهد أنه رسول اهلل.
فقال عمر :وأنا أشهد أنه رسول اهلل.
وملا فرغ النيب (ص) من كتابة العهد قال ألصحابه:
«قوموا فاحنروا مث احلقوا» ثالث مرات..
الغم واحلزن عن أمر رسول اهلل.
فما قام منهم أحد! فقد أذهلهم ما هم فيه من ِّ
فدخل رسول اهلل (ص) على زوجه أم سلمة ـ وكانت خرجت القرعة عليها يف سفر رسول اهلل هذا ـ فذكر هلا ما
وجد من الناس وقال« :هلك املسلمون» ،فقد رفضوا أن يطيعوه ويذحبوا اهلدي وحيلقوا.
فقالت ـ وكانت عاقلة حازمة ـ :يا نيب اهلل ،اخرج ،مث ال تكلّم أحداً منهم كلمة حىت تنحر بُدْنك ،وتدعو حالقك
فيحلقك.
فخرج فلم يكلِّم أحداً منهم حىت فعل ذلك.
فلما رأوا ما فعل الرسول (ص) قاموا فنحروا وحلق بعضهم وقصَّر اخرون.
14

أفرأيتم كيف استطاعت امرأة أن تنقذ املسلمني بإذن رهبا حينما عجز الرجال عن طاعة أمر رسوهلم (ص)؟!.
امرأة يزوِّجها رسول اهلل (ص):
فعن أنس رضي اهلل عنه :كان رجل من أصحاب رسول اهلل (ص) يقال له :جليبيب ،يف وجهه دمامة ..فعرَض عليه
رسول اهلل (ص) التزويج!!
فقال :إذاً جتدين كاسداً؟!.
ت بكاسد»..
فقال« :غري أنَّك عند اهلل لس َ
فلم يزل النيب (ص) يتحيّن الفرص لتزويج جليبيب..
حىت جاء رجل من األنصار يوماً يعرض ابنته الثيّب على رسول اهلل (ص) ..ليتزوّجها..
فقال عليه الصالة والسالم« :إين لست أريدها لنفسي ..ولكن أريدها جلليبيب»..
قال أبوها :دعين أستأمر أمها..
فأتى الرجل زوجته فقال :إنَّ رسول اهلل (ص) يريد ابنتنا جلليبيب...
قالت :لعمر اهلل ال أزوِّج جليبيباً ..وقد منعناها فالنًا وفالناً..
فاغتمَّ أبوها لذلك ..وقام ليأيت رسول اهلل (ص)..
فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها :من خطبين إليكما؟
قاال :رسول اهلل (ص).
قالت :أتردَّان على رسول اهلل (ص) أمره؟! ادفعاين إىل رسول اهلل (ص) فإنه لن يضيّعين..
فذهب أبوها إىل النيب (ص) ،وزوَّجها النيب (ص) جليبيباً..
ودعا هلا وقال« :اللهمَّ صُبَّ عليهما اخلريَ صّباً ..وال جتعل عيشهما كدّاً كدّاً».
فلم ميضِ على زواجه أيام ..حىت خرج النيب (ص) يف غزوة ..وخرج معه جليبيب ..فلما انتهى القتال ..وبدأ الناس
يتفقد بعضهم بعضاً.
سأهلم النيب (ص)« :هل تفقدون من أحد؟».
قالوا :نفقد فالنًا وفالناً.
قال« :ولكين أفقد جليبيباً».
فقاموا يبحثون عنه .فلم جيدوه يف ساحة القتال..
مث وجدوه يف مكان قريب ..إىل جنب سبعة من املشركني قد قَتَلَهم مث قَتَلوه!!.
فوقف النيب (ص) ينظر إىل جثته مث قالَ« :قتَل سبعة مث قَتَلوه ..هذا مين وأنا منه»..
مث محله رسول اهلل (ص) على ساعديه وحفر له مث وضعه يف حلده.
قال أنس :فواهلل ما كان يف األنصار أيِّمٌ أنفق منها؛ تسابق إليها الرجال كلهم خيطبها بعد جليبيب!!.
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َشعْرُها جلام للفرس:

وهذا أبو قدامة يقف خطيباً على املنرب يف دمشق يعظ الناس ويذكّرهم بفضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل ،فما أن خرج من

املسجد حىت تنافس الناس للذهاب إىل القتال.
وإذا بامرأة تقول :يا أبا قدامة! السالم عليك ..فلم يردّ عليها السالم ،ألنه خشي أن تفتنه..
فأعادت عليه السالم فلم يردّ عليها..
ويف الثالثة قالت :السالم عليك يا أبا قدامة! ما هكذا يفعل الصاحلون!..
قال :فتوقفتُ ،وتقدمتْ إيلّ وقالتْ :مسعتك وأنت تشحذ اهلمم للجهاد يف سبيل اهلل ،فتشتُ فلم أجد واهلل أغلى
عندي من ضفرييت شعري فقصصتهما ..فخذمها واجعلهما جلاماً لفرسِكَ يف سبيل اهلل ،عسى اهلل أن يكتبين من
اجملاهدات يف سبيله.
امرأة تعلِّم زوجَها:

وها هي ابنة سعيد بن املسيب رمحه اهلل ..ملا دخل عليها زوجها وكان من طلبة العلم ..فلما أصبح الصباح أخذ
رداءه يريد أن يذهب إىل جملس سعيد بن املسيب ليتعلم العلم..

فقالت له زوجته :أين تريد؟
قال :إىل جملس أبيك أتعلَّم العلم.
قالت له :اجلس أعلِّمك علم سعيد..
فوجد ما كان يتعلَّمه من سعيد بن املسيب عند ابنته!!.
هكذا واهلل تكون املرأة املسلمة معلِّمة فاضلة تشعّ نوراً يف البيت على زوجها وأوالدها.
أم اإلمام أمحد:

وهذه أم اإلمام أمحد الذي مات عنه أبوه وهو صغري ..فأخذت أمه تقوم على تربيته.

يقول اإلمام أمحد :حفَّظتين أمي القران وعمري عشر سنوات ..وكانت توقظين قبل صالة الفجر بوقت ليس
بالقصري ..تدفأى يل املاء ألن اجلو كان بارداً يف بغداد ..وتلبس اللباس ..مث نصلي أنا وإياها ما شئنا ..مث تنطلق إىل
املسجد وهي خمتمرة لتصلي معه صالة الفجر يف املسجد وعمره عشر سنوات .وتبقى معه حىت منتصف النهار تعلِّمه
العلم.
ت السادسة عشرة قالت :يا بين سافِر يف طلب احلديث ..فـإنَّ طلب احلديـث هجرةٌ
يقول اإلمام أمحد :فلما بلغ ُ
يف سـبيل اهلل.
فأعدَّت له مسـتلزمات السفر مث قالت :إن اهلل إذا استُودِعَ شيئاً حفِظَه ..فأستو ِدعُكَ اهلل الذي ال تضيعُ ودائعه.
فذهب من عندها إىل املدينة ومكة وصنعاء ..ليعود إليها وهو (اإلمام أمحد) وقد قدَّم لألمة ما قدَّم.
فهؤالء هن القدوة ..ال مطربات اليوم وال املمثالت ..أال فاقتدي هبنّ وسريي على طريقهن ،عسى اهلل أن حيشرك
معهن يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.
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فاطمة الفقيهة:

وانظري إىل سرية فاطمة بنت الشيخ عالء الدين السمرقندي صاحب كتاب (حتفة الفقهاء) املتوىف عام

(435هـ) ..فقد كانت فقيهة جليلة..
تزوجها تلميذ أبيها الشيخ عالء الدين الكاساين املتوىف عام (485هـ) صاحب كتاب (البدائع) الذي شرح فيه
ب شيخِ ِه السمرقندي!.
كتا َ
وكانت فاطمة من جاللتها يف الفقه أن كان زوجها خيطئ فتردُّه إىل الصواب.
وكانت الفتوى خترج من بيتها وعليها خطُّها وخطُّ أبيها..
ت بالفقيـه الكاسـاين أصبحت الفتوى ختـرج وعليها خطّها وخـطّ أبيها وخـطّ زوجها!.
فلما تزوَّج ْ
امرأة بألف رجل!:
فهذه امرأة تسمى (اخلازندارة) أوقفت ماهلا هلل ..حدث هذا يف القرن العشرين ..بََنتْ كلية أصول الدين يف القاهرة
اليت خترَّج منها أجيال كثرية من علماء األزهر ،ومنهم فضيلة الشيخ حممد الغزايل والدكتور يوسف القرضاوي
وغريهم كثري.
يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل« :ولألسف فال ندري عنها شيئاً ..فالبيئة اليت عاشت فيها دأبت على كتمان
النساء ..فال جيوز أن يُذكر اسم األم وال اسم الزوجة!! فذلك عيبٌ ال يقع فيه أهل اإلميان!!
امرأة مبفردهـا بنت من أمواهلا كليـةً للدراسـات اليت تؤهل للشهادة العالية..
ومل تكتفِ هبذا بل أنشأت مستشفى (اخلازندارة) ..مث مسجد (اخلازندارة) ..وملجأ (اخلازندارة).
امرأة مُحسنة تنشر العلم وحتمي العبادة ..وتريب اليتامى ..وتداوي املرضى!!
أي قلب زكي يف صدر هذه املرأة اليت أقرضت اهللَ قرضاً حسناً ..وادّخرت عنده ما ينضّر وجهها:
سعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } [احلـَـديد]10 :
ني وَالْمُ ْؤمِنَاتِ يَ ْ
{يَ ْومَ تَرَى الْمُ ْؤمِنِ َ
رحم اهلل اخلازندارة اليت استودعت اهلل ماهلا ،وجاهدت يف سبيله بتقدمي الدواء للمرضى ..والزاد للجيَّاع ..والعلم
لطالبه ..وألْهم الرجال والنساء أن يتأسَّوا هبا».
أبطال يُسلِمون على أيدي النساء:

فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اعتنق اإلسالم على يد أخته فاطمة..

كانت أسبق منه إىل اإلسالم .ولقد أدمى وجهها بعد أن مسعها تقرأ القران وعلم بإسالمها ..فقالت له :يا عمر! إنَّ
احلقّ يف غري دينك ..وإين أشهد أن ال إلـه إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ..فتوجَّه عمر على إثرها إىل رسول اهلل
(ص) وأعلن إسالمه!.
وهذا أبو طلحة ـ قبل أن يُسلم ـ خطب أم سُليْم ـ وهي مسلمة ـ فقالت له املرأة الراشدة :يا أبا طلحة! ألستَ
أن إلـهك الذي تعبد نبتَ من األرض؟
تعلم َّ
قال :بلى!
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قالت :أفال تستحيي أن تعبد شجرة؟ ..إن أسلمتَ فال أريدُ منكَ صداقاً (مهراً) غري اإلسالم!.
قال هلا :دعيين حىت أنظر يف أمري..
فذهب مث جاء فقال :أشهد أن ال إلـه إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل..
فكانت أم سليم سبباً يف إسالم أيب طلحة.
نساء داعيات:

وهذه أم شريك القرشية العامري كانت تدخل على النساء تدعوهنَّ إىل اإلسالم ..وترغبهن فيه حىت انكشف أمرها

ألهل مكة ..فأوثقوها وأذاقوها سوء العذاب..
وكبنت مسرة بن هنيك تؤدِّب النساء ..وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر...
مث هاك خولة بنت مالك اليت لقيت عمر بن اخلطاب يف الطريق فسلَّم عليها فردَّت عليه السالم وقالت:
ت
هيها يا عمر ..عَهِدْتُك وأنتَ تُسمى عمرياً يف سوق عكاظ ..تُروِّعُ الصبيان بعصاك ..فلم متضِ إال أيام حىت سُمي َ
ب عليه البعيد..
عمر ..مث مل تذهب حىت سُميتَ أم َري املؤمنني ..فاتقِ اهلل يف الرعية ..واعلم أن من خاف الوعيد قَرُ َ
ومن خاف املوتَ خشي الفوت.
قال اجلارود :قد كثَّرتِ على أمري املؤمنني أيتها املرأة!.
فقال عمر :دعْها أما تعرفها؟ هذه خولة امرأة أوس بن الصامت قد مسعَ اهللُ قوهلا من فوق سبع مسوات ..أفال يسمع
هلا عمر؟!.
وبعد :أفال تكون هذه السـري النضرة أسـوة للمسـلمات يف شـىت األمصار وعلى مرِّ العصور؟!.
***
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الفصل الثاين
املرأة يف صدر اإلسالم
النساء يف املساجد:

وكانت املرأة تشهد اجلماعة واجلمعة ،يف مسجد رسول اهلل (ص) ،وكان عليه الصالة والسالم حيثهنَّ على أن يتخذن
مكاهنن يف الصفوف األخرية خلف صفوف الرجال ،وكلما كان الصف أقرب إىل املؤخرة كان أفضل ،خشية أن

يظهر من عورات الرجال شيء ،وكان أكثرهم ال يعرفون السراويل.
وكانوا يف أول األمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق هلم ،فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول واخلروج.
فقال عليه الصالة والسالم« :لو أنكم جعلتهم هذا الباب للنساء».
فخصصوه بعد ذلك هلن ،وصار يعرف إىل اليوم باسم (باب النساء).
وكان النساء يف عصر النبوة حيضرن اجلمعة ،ويسمعن اخلطبة ،حىت إنّ إحداهنَّ حفظت سورة (ق) من يف (فم)
رسول اهلل (ص) من طول ما مسعتها من فوق منرب اجلمعة.
وكانت النساء حيضرن كذلك صالة العيدين ،ويشاركن يف هذا
املهرجان اإلسـالمي الكبيـر ،الذي يضم الكبـار والصغار ،والرجـال والنساء ،يف اخلالء مهللني مكبّرين.
روى مسلم :عن أم عطية قالت :كنا نؤمر باخلروج يف اخلالء يف العيدين ،واملخبأة والبكر.
ويف رواية :قالت :أمرنا رسول اهلل (ص) أن خنرجهن يف الفطر واألضحى :العواتق واحليّض وذوات اخلدور ،فأما
احليَّض فيعتزلن الصالة ،ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،قلت :يا رسول اهلل! إحدانا ال يكون هلا جلباب.
قال« :لتلبسها أختها من جلباهبا».
النساء ..وجمالس العلم:

وكانت النساء حيضرن دروس العلم مع الرجال عند النيب (ص) ،ويسألن عن أمر دينهن مما قد تستحيي منه الكثريات

اليوم .حىت أثنت عائشة على نساء األنصار ،أهنن مل مينعهنَّ احلياء أن يتفقهن يف الدين ،فطاملا سألن عن اجلنابة
واالحتالم واالغتسال واحليض واالستحاضة وحنوها.
ومل يشبع ذلك هنمهن للعلم من رسول اهلل (ص) ،فطلنب أن جيعل هل َّن يوماً يكون هلن خاصة ،ال يغالبهن الرجال وال
يزامحوهنم ،وقلن يف ذلك صراحـة :يـا رسـول اهلل ،قد غلبنا عليك الرجال ،فاجعل لنـا يوماً من نفسك..
فوعدهن يوماً ،فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن.
النساء يف غزوات املسلمني:
وجتاوز هذا النشاط النسائي إىل املشاركة يف اجملهود احلريب يف خدمة اجليش واجملاهدين ،مبا يقدرون عليه ويُحس َّ
ِن
القيام به ،من التمريض واإلسـعاف ورعايـة اجلرحى واملصابني ،جبـوار اخلدمـات األخرى من الطهي والسقي
وإعداد ما حيتاج إليه اجملاهدون من أشياء مدنية.
19

عن أم عطية قالت :غزوت مع رسول اهلل (ص) ،سبع غزوات ،أخلفهم يف رحاهلن ،فأصنع هلم الطعام ،وأداوي
اجلرحى ،وأقوم على املرضى.
وروى مسلم عن أنس :أن عائشة وأم سليم ،كانتا يف يوم أحد مشمّرتني ،تنقالن القِرَب على متوهنما ـ ظهورمها
ـ مث تفرغاهنما يف أفواه القوم ،مث ترجعان فتمألاهنا».
وتضم كتب مغازي رسول اهلل (ص) بطوالت النساء يف الغزوات اإلسالمية..
ت باملسلمني اهلزمية..
فهذه نُسيبة بنت كعب (أم عُمارة) اليت خرجت لتسقي املسلمني يف غزوة أُحد ..فلما حلق ْ
ت ما بيدها وأخذتْ سيفاً ..وخاضت غمار احلرب تدافع عن النيب (ص) ..وجُرحتْ فوهبت حياهتا للموت
رم ْ
لتبقى حياة رسول اهلل (ص) ..استعذبتْ املوت يف إحقاق احلق وإزهاق الباطل..
ت ميينًا وال مشاالً إال ورأيتُ أمَّ عُمارة»..
ودعا هلا الرسول (ص) ولزوجها ولولدها وقال عنها« :ما نظر ُ
وخياطب ابنها فيقول« :ملقام أمك خري من مقام فالن وفالن».
وروى اإلمام أمحد :أنَّ ست نسوة من نساء املؤمنني كنَّ مع اجليش الذي حاصر خيرب :يتناولن السهام ،ويسقني
السويق ،ويداوين اجلرحى ،ويغزلن الشعر ،ويعنّ يف سبيل اهلل ،وقد أعطاهن النيب (ص) نصيباً من الغنيمة.
وكذلك اختذت أم سُليم خنجرًا يوم حنني ،تبقر به بطن من يقترب منها.
روى مسلم عن أنس ابنها :أنّ أم سليم اختذت يوم حنني خنجراً ،فكان معها ،فراها أبو طلحة ـ زوجها ـ فقال:
يا رسول اهلل! هذه أم سليم معها خنجر!
فقال هلا رسول اهلل (ص)« :ما هذا اخلنجر؟».
قالت :اختذته ،إن دنا مين أحد املشركني بقرتُ به بطنه!
فجعل رسول اهلل (ص) يضحك.
وقد عقد البخاري باباً يف صحيحه يف غزو النساء وقتاهلن.
ومل يقف طموح املرأة املسلمة يف عهد النبوة والصحابة للمشاركة يف الغزو عند املعارك اجملاورة والقريبة من األرض
العربية كخيرب وحنني ،بل طمحن إىل ركوب البحار ،واإلسهام يف فتح األقطار البعيدة إلبالغها رسالة اإلسالم.
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس :أنَّ رسول اهلل (ص) قال عند أم حرام بنت ملحان ـ خالة أنس ـ يوماً ،مث
استيقظ وهو يضحك ،فقالت :ما يضحكك يا رسول اهلل؟
علي غزاة يف سبيل اهلل ،يركبون ثبج هذا البحر ،ملوكاً على األسرَّة ،أو مثل امللوك على
قال« :ناسٌ من أميت عرضوا َّ
األسرَّة».
ع اهلل أن جيعلين منهم ،فدعا هلا..
قالت :فقلت :يا رسول اهلل ،اد ُ
فركبت أم حرام البحر يف زمن عثمان ،مع زوجها عبادة بن الصامت إىل قربص ،فصُرعت عن دابتها هناك ،فتوفيت
ودفنت هناك ،كما ذكر أهل السري والتاريخ.
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يف احلياة االجتماعية:

ويف احلياة االجتماعية شاركت املرأة داعية إىل اخلري ..آمرة باملعروف ..ناهية عن املنكر..
ومن الوقائع املشهورة رد إحدى املسلمات على عمر يف املسجد يف قضية املهور ،ورجوعه إىل رأيها علناً ،وقوله:
أصابت املرأة وأخطأ عمر.
وقد عيَّن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف خالفته الشفاء بنت عبد اهلل العدوية حمتسبة على السوق.

امرأة نذرت هلل:
فقد أرسل الرسول عليه الصالة والسالم حبيب بن يزيد إىل مسيلمة الكذاب يتحدَّث معه وحياول ردَّه إىل صوابه.
وكان حبيب شاباً مؤمناً جريئاً ،فلما راه مسيلمة قرر قتله! فسأله أوالً :أتشهد أن حممداً رسول اهلل؟
قال :نعم.
قال :أتشهد أين رسول اهلل؟
فتصامم حبيب ،وأشار بوجهه ال أمسع ،وكرر مسيلمة دعواه ،وكرر حبيب رفضه الصامت املستهزأى املستكرب!.
وهنا بدأ مسيلمة يقطع الشاب املؤمن عضواً عضواً ..وكلما سأله فرفض اإلميان به قطع جزءًا اخر من جسمه..
واستمر تقطيع األشالء ونزف الدماء حىت فاضت روح الشاب املسلم إىل باريها!
ت أمه (نسيبة بنت كعب األنصارية) مبصرع ولدها على هذا النحو ،فنذرت أال تغتسل حىت تثأر لولدها وحىت
وعلم ْ
يُقتل مسيلمة!.
وخرجت املرأة مع ابنها عبد اهلل واشتركت يف معركة اليمامة ..وقاتلت جيش مسيلمة أشد قتال ..وأصاهبا اثنا عشر
ج رحاً وهي مُقدِمة يف املعركة ..وقُطعت يدها خالل املعركة الشرسة ..لكن خيل اهلل قتلت مسيلمة ..وانتصر احلق
وزهق الباطل..
وعادت نسيبة بعدما وفتْ بنذرها.
أكان أحد يستطيع ردَّها عندما خرجت؟ كال :لقد شهدتْ من قبل قتال أُحد ..وشهدتْ بيعة الرضوان يف عمرة
احلديبية ..وشهدتْ فتح مكة ويوم حنني ..ومن قبل ذلك شاركت يف بيعة العقبة..
إهنا مثال عالٍ للمسلمة اجملاهدة اليت شرَّفت أسرهتا ودينها.
اخلنساء قبل وبعد:
وتلك هي اخلنسـاء اليت أخرجـت على يديها أبطـاالً صناديد ..وقدَّمت أبناءها األربعة يف معركة القادسية راضية
النفس قريرةَ العني.
اقرئي ما أوصتْهم به أمهم قبل خروجهم إىل املعركة:
«يا بَينَّ إنكم أسلمتم طائعني ..وهاجرمت خمتارين..
اعلموا أن الدار االخرة خري من الدار الفانية..
اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون...
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فإذا رأيتُم احلرب قد مشَّرتْ عن ساقيها ..وجلَّلتْ ناراً على أوراقها ..فيمِّموا وطيسها وجالدوا رسيسها ..تظفروا
بالغُنم والكرامة يف دار اخلُلد واملقامة».
فلما كشَّرت احلرب عن أنياهبا تدافعوا إليها ..وقدَّموا أرواحهم فداءً لنصرة دين اهلل وإعالءً لكلمته.
وملا وافتها األخبار باستشهادهم قالت :احلمد هلل الذي شرَّفين باستشهادهم مجيعاً ..وأرجو من اهلل أن جيمعين هبم يف
مستقر رمحته!!.
امرأة يستشهد أبناؤها األربعة ..فال بكاء وال عويل ..وال مناحة وال صريخ..
هي تعلم حقَّ العلم أهنم سبقوها إىل اجلنة ..وأهنا إن شاء اهلل هبم الحقة ..يف جنة عرضها السموات واألرض أُعدت
للمتقني!.
وكلنا يعرف كيف كانت اخلنساء تندب أخاها قبل إسالمها ،وتنوح عليه ليل هنار ،وتنشد فيه املراثي الطوال!!.
املرأة يف معارك املسلمني:

كان للمرأة املسلمة حضور كبري يف كثري من معارك املسلمني؛ ففي معركة الريموك قاتل املسلمون قتا ًال شديداً،
التل وحرَّضن املؤمنني على القتال .وحيصنب
وكانوا كلما ضعفوا أو انكشف صف من صفوفهم صعدت النساء على ِّ
(أي :يرمني باحلجارة) يف وجوه أزواجهن وإخواهنن املنهزمني من القتال ،ويعدون بني أرجُل اخليل حىت ترجح كفة
املسلمني على األعداء.
جاء يف كتاب (فتوح الشام) للواقدي :أنَّ أبا سفيان قال أليب عبيدة بن اجلراح :أيها األمري! مُرْ نساءَنا أن يعلون على
هذا التل.
فصاح أبو عبيدة بن اجلراح يف النسـاء :يا نسـاء املؤمنني ،خذن بأيديكن أعمدة اخليـام ..واجعلن احلجـارة بني
أيديكن ..وحرِّضن املؤمنني على القتال ..فإن كان الظفر لنا ..فكنَّ على ما أننتَّ عليه ..وإن رأينتَّ أحداً من املسلمني
منهزمًا فاضربن وجهه بأعمدتكن ..واحصبنه (اضربنه) حبجارتكن ..وارفعن إليه أوالدكنَّ ..وقلنَ له :قاتلْ عن أهلك
وعن دين اإلسالم.
فقالت النساء مجيعاً بصوت واحد :أيها األمري أبشِر مبا يسرُّك!!.
وعندما محي وطيس املعركة ،وشدَّ الروم على املسلمني ،وكانوا أكثر عدداً من املسلمني بفارق كبري جداً ،انكشفت
ميمنة املسلمني فنكصت اخليل على أعقاهبا من هول املعركة ،ورأتْ نسا ُء املسلمني انكسارَ رجاهلن فتنادين قائالت:
«يا بنات املسلمني دونكن الرجال؛ رُدُّوهم من اهلزمية حىت يعودوا إىل احلرب».
وقالت (سعيدة بنت عاصم) :كنت يف مجلة النساء يومئذٍ على التل ..فلما انكشفت ميمنة املسلمني صاحت بنا
(عُفرية بنت غفار) ونادت :يا نساء املسلمني دونكن الرجال ،امحلن أوالدكن على أيديكن ..واستقبلنهم بالتحريض
على القتال.
فأقبلت النسوة يرمجن وجوه اخليل باحلجارة ..وجعلت (بنت العاص بن منبه) تنادي« :قبح اهلل وجه رجل يفرُّ عن
حليلته».
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وأخذت النساء يقلن ألزواجهن« :لستم ببعولة لنا إن مل متنعوا عنا هؤالء األعالج».
وكانت خولة بنت األزور حترض املؤمنني على القتال .
فكر املسلمون على عدوهم كرَّة عظيمة ونالوا منهم.
فرجع الفرسان يُحرض بعضهم بعضاً على القتالَّ ،
وخرجت هند بنت عتبة وبيدها مزهر ،ومن خلفها نساء من املهاجرين وهي تقول الشعر الذي قالتْه يوم أُحد ،وهو:
حنن بنـات طـــارق منشي على النمارق والدر يف املخانــق واملسك يف املناطـق
أو تدبروا نفـارق فـراق غري وامــق
إن تقبلوا نعـانق ونفرش النمــارق
مث استقبلت خيلَ ميمنة املسلمني املرتدة ..فلما رأهتم منهزمني صاحت هبم :إىل أين تنهزمون؟ أمِ َن اهلل وجنَّته َتفِرُّون
وهو مُطَّلع عليكم؟!.
ونظرتْ إىل زوجها أيب سفيان منهزماً ،فضربت وجه حصانه بعمودها وقالت له :إىل أين يا بن صخر؟! ارجع إىل
القتال وابذل مهجتك حىت متحِّص ما سلف من حتريضك على رسول اهلل (ص).
فعطف أبو سفيان عندما مسع كالم هند ..وعطف املسلمون معه.
وبأيديهن العُمد بني أرجل اخليل ..ولقد رأيتُ منهن امرأة،
َّ
قال الزبري بن العوام :فلقد رأيتُ النساء يسابقن الرجال،
وقد أقبلت إىل عليج (أي واحد من أفراد الروم) عظيم ،وهو على فرسه ،فتعلقت به ،وما زالتْ به حىت نكَّسته عن
جواده وقتلته وهي تقول :هذا بيان نصر اهلل للمسلمني .وقاتلت النسا ُء املشركني قتال األبطال.
فصرب املسلمون على القتال حني رأوا النساء يقاتلن قتال املوت.
أحق باخلدور من النساء»!.
ويقول الرجل ملن يليه« :إن مل نقاتل حنن هؤالء فإننا ُّ
إهنا واهلل صورة مشرفة من صور بطوالت نساء املسلمني ،ولقطة تستحق أن تقف عندها النساء اليوم وقفة طويلة.
فما أحوج نساء املسلمني إىل التأسي هبؤالء النسوة اللوايت أسهمن يف صناعة التاريخ اإلسالمي املشرف على مرِّ
العصور.
***
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الفصل الثالث
أخالق الفتاة املسلمة
ال تكثري من الكالم:

فليس أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط.
ويقول عليه الصالة والسالم:

«من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليقل خرياً أو ليصمت».
ويقول أيضاً:
«إنَّ العب َد ليتكلَّم بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي هلا باالً يرفع اهلل هبا درجات».
وكانت وصية أيب الدرداء رضي اهلل عنه:
«أنصف أذنيك من فيك ،فإمنا جعل اهلل لك أذنني اثنتني وفماً واحداً؛ لتسمع أكثر مما تقول».
ويقول الفضيل بن عياض« :املؤمن قليل الكالم كثري العمل ..واملنافق كثري الكالم قليل العمل».
ال تنظري إىل عيوب الناس:
حاويل أن تشـغلي نفسـك بـإصالح عيوبـك بـدالً من تتبع عيـوب االخرين ،فزين العابدين جيعل معرفة
املسلم بعيوبه منحة ربانية ،وإهنا لكذلك واهلل ..فيقول« :ما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس إال من غفلة غفلها عن
نفسه».
وكان السري السقطي يتخوف من سريان مرض (تتبُّع عيوب الناس) فقال« :ما رأيتُ شيئاً أحبط لألعمال وال أفسدَ
للقلوب ،وال أسرعَ يف هالك العبد ،وال أدومَ لألحزان ..من قلة معرفة العبد لنفسه ،ونظره يف عيوب الناس».
اتركي لغو احلديث:
كان ابن رواحة يأخذ بيد أيب الدرداء رضي اهلل عنهما ويقول« :تعال نؤمن ساعة» .فيتذاكران أمر اإلميان ،ويتعرَّفان
على مسالك التوبة ..ويتحادثان مبا يصلح النفس أو يصلح بني الناس.
وكذلك كان ميمون يذهب إىل سيد التابعني احلسن البصري ،يطرق بابه ويقول له:
«يا أبا سعيد قد انستُ من قليب غالظة فألِنْ قليب مبا عندك».
فإن مل جتدي جليسة صاحلة فأمامكِ خلو ُة ساعة تذيقك حلو طعم مناجاة رب العاملني.
وقد وضع الصحابة والتابعون قواعد عملية لتزكية النفس وهتذيبها على طريق اإلميان:
«اجلس بنا نؤمن ساعة».
«امشوا بنا نزدد إمياناً».
«اجلسوا حىت يعلم من ال يعلم».
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«انستُ غلطة فألِنْ يل قليب».
«هيا بنا إىل مناجاة احملراب.»...
ك الدخول يف درب اهلل.
كلها إشارات عملية تطلب من ِ
كوين صادقة:

فالكذب واإلميان ال يلتقيان يف قلب املؤمن أبداً.
ووقوع بعض النسـاء يف الكذب سـببه عوامل عـدة؛ منها :املبالغة ،واملباهاة ،والرغبة يف التميُّز.

فبعض النساء يبالغن يف حديثهن ،وال بأس يف املبالغة ،ولكن يف حدود املعقول ،فهذا يدخل يف باب اللغو من الكالم،
كأن تقويل :اتصلتُ بكِ هاتفياً عشرين مرة فلم أجدكِ ،واحلقيقة أنك اتصلت هبا مخس مرات مثالً ،أو تقويل :لقد
ت ولدي عن اللعب بالنار ستني مرة فلم ينتهِ ،واحلقيقة أهنا هنتْه ثالث مرات.
هني ُ
فهذه مبالغات يُتجاوز عنها يف احلديث غالباً ،وهي مألوفة للناس ،وال يأخذوهنا مأخذ اجلد ،أو احلصر العددي
املذكور ،وإن كان التحرز منها أفضل بال شك.
وكلما كان املسلم صاحلاً مرهف احلسّ ،ابتعد عن ذلك حىت لو كان فيه مساحمة من الناس.
يروى أن أحد الصاحلني الزهاد جاءته عمَّته لتعوده ،فقالت له :كيف أنت يا ُبينّ؟
فقال :أأنتِ اليت ولدتين؟
قالت :ال.
قال :أأنتِ أرضعتين؟
قالت :ال.
قال :فما عليك لو قلتِ :يا بن أخي ،وال تكذبني!.
انظري إىل هذه احلساسية ضد الكذب ،أو حىت املبالغة اليت يتسامح الناس فيها عادة ..كيف رفضها حسه املرهف.
وأما املباهاة فمرض اخر أصيب به كثري من النساء ،وال ختلو منه بعض املسلمات امللتزمات.
وجتد ذلك مثالً عند امرأة هلا بنت يف سن الزواج ،فتثين عليها أشد الثناء..
ولكن قد تكون هناك مباهاة مفضوحة ال يقبلها عقل ،فقد زعمت إحداهن أن ابنتها حتفظ جزءاً من القران يف ساعة
واحدة عن ظهر قلب ..وراحت تكرر ذلك يف كل جملس حتضره .ومل تدرِ أن معىن ذلك أن بنتها قد حفظت القران
كله يف يوم ونصف (إذا حفظت جزءاً يف كل ساعة) ،فهذا من املباهاة املفضوحة اليت ال يقبلها إنسان.
وأما الرغبة يف التميُّز فهو دافع قوي عند البعض ،حىت جيعلهم يكذبون ويتكرر منهم الكذب ما دام هناك إحساس
بالنقص عندهم.
ال نال املرتبة األوىل يف املدرسة؛ تضايقت تلك األخت ،وانربتْ تذكر
ت أمام واحدةٍ من هؤالء أن ابنك مث ً
فإذا ذكر ِ
لك األوائل يف أسرهتا أيضاً ،وإن مل يكن هناك أحد يف أسرهتا مَنْ كان من األوائل ،فهذا اإلحساس بالضعف يدفعها
إىل الكذب واالختالق املفضوح.
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ويكثر هذا عند النساء بوجه خاص ،يف جمال املهارات النسائية من طبخ وتطريز وتنسيق للبيت وغري ذلك.
فاحذري يا أختاه هذه األمور ،وال ت َدعِيها جترُّكِ إىل الكذب من حيث ال تشعرين.
ك االهتمام باالخرين دون إسراف ،فاجملاملة مطلوبة شرعًا وعرفاً.
علي ِ
قدِّمي هلم املساعدة إن احتاجوا هلا ،وال تتواين عن الثناء عليهم مبا فيهم من خصال حقيقية ،ولو كان مدحكِ هذا يف
غري وجودهم لكان أفضل.
وكم يكون اإلنسان سعيداً عندما تبلغه كلمات املديح والثناء من إنسان اخر يف غيبته!.
احرصي على الثناء على االخرين مبا فيهم من مجيل الصفات ،وإياك أن متدحيهم مبا ليس فيهم ،فهذا كذب من
جانب ،ومن جانب اخر يصمكِ باالختالق والنفاق[(.])05
أخلصي عملك هلل:
سأل أحد رعاة الغنم عمر بن عبد العزيز :ملاذا الذئب حيرس الغنم يا أمري املؤمنني؟
فقال :ألين أخلصتُ ما بيين وبني اهلل ،فأخلص الذئب وحرس الغنم.
استغفري اهلل مما كان من رياء ال تعلمينه من نفسك ..اهلل يعلمه ..أو ادعي بدعاء أيب بكر رضي اهلل عنه عندما ميدحه
االخرون:
ت ومما مل أعلم ..اللهمَّ إنك أعلم بنفسي مين فاغفر يل ما ال يعلمون ..واجعلين خريًا مما
«اللهمَّ إين أس تغفر َك مما علم ُ
يظنون».
ويقول أحد الصاحلني« :حسيب خساراً أن أكون مفرطاً يف ديين ،ويظن الناس يب أين عابد».
ورحم اهلل من قال« :إن أقوامًا غرَّهم ستر اهلل ..وفَتَنَهم حُسْنُ الثناء ،فال يغلنب جهلُ غريكِ بكِ علمَكِ بنفسك».
واخلطأ أكرب اخلطأ أن تنظّمي احلياة من حولك ..وتتركي الفوضى يف قلبك!!.
تذكري أن املسلم الصادق كاألرض اخلضراء اخليّرة يعلو نباهتا فيحصده الناس ..فمنهم الشكور ومنهم الكفور..
وتظل األرض ساكنة راضية!
وأن املس لم الصادق كسندان احلديد ..كتلة صلبة تنزل عليه املطرقة مرة بعد مرة ..شديدةً مُوجعة ..وهو هادأى قانع
مبا حيمل للناس من خري ونفع!!.
أمل تدخلي املصلَّى يوماً ..وتنظري إىل أخواتك الصاحلات ..هذه تقرأ القران ..وأخرى تصلّي الضحى ..وثالثة تقرأ
يف كتاب..
قارين بني هذه الصورة ..وصورة فتيات يتحلقن على موائد اللحوم البشرية يف غيبة وإشاعات ..أو أحاديث بال
معىن..
قارين بني هذه الصورة ..وصورة فتاة تقف عند بوابة املدرسة ..أو أمام حمل جتاري تنظر يف كل اجتاه ..هل أتى
صاحبها أم ال؟ هل يراها أحد أم ال؟
أو صورة فتاة حتملق ببصرها أمام الشاشة يف أفالم ساقطة أو مشاهد منحطة!!.
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أو صورة فتاة تقضي الساعات على اجلوال أو اإلنترنت تتحدث إىل من يداعب أحالمها ..ويُغدق عليها بأحلى
الكلمات ..وأخبث الوعود ..وهو ال يريدها إال ليلهو فيها ويعبث بشرفها وعرضها.
باهلل عليكِ اسأيل نفسك :أيهما أهنأ عيشًا وأكثر استقراراً؟!.
حافظي على وعدك:

فعدم االلتزام بالوعد أمرٌ خطري ،ورمبا ينشأ عن أسباب ثالثة؛ هي :ضعف اإلميان ،واألنانية ،واالستهتار.
فأما ضعف اإلميان؛ فألن خلف الوعد من النفاق ،والرسول (ص) يقول:

«اية املنافق ثالث :إذا حدَّث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان».
وزاد يف رواية مسلم« :وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم».
واهلل سبحانه وتعاىل ميقت ذلك فيقول:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ َتقُولُون مَا الَ َت ْفعَلُونَ}
وقد يكون سـبب اخللـف بالوعـد تعارض ذلك الوعـد أو املـوعد مع مصاحلهم ،فقدَّموا مصلحتهم على
مصاحل العباد ،حىت ولو كانت مصلحتهم أمرًا تافهاً ،كأن تتأخر األخت عن موعدها معكِ ،ألهنا كانت تشاهد
برناجمًا تلفزيونياً خافت أن يفوهتا.
والبعض يسـتهتر بأوقـات الناس ،فـال يقيم لوقتهم أو تعبهم أو حـرق أعصاهبم وزناً! فهذا أمرٌ حمرَّم شرعاً؛
ألنه يَحرُم على املسلم أذية املسلم أو احتقاره ،فالرسول (ص) يقول:
« املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال حيقره ،وال خيذله ،التقوى ههنا ـ ويشري إىل صدره ثالث مرات ـ حبسب
امرأى من الشر أن حيقر أخاه املسلم .كل املسلم على املسلم حرام :دمه وماله وعرضه».
فاحذري يا أختاه أن ختلفي وعدك ،أو تتخلفي عن موعدك مهما كلَّفك ذلك من تعب وتضحية.
كوين متواضعة:
فالتواضع خُلُق األنبياء ومسة الصاحلني ،واعلمي أن أكثر ما يقرّبك إىل قلوب الناس تواضعك معهم ،وعدم إشعارهم
بالتعايل ،وقد يأخذ التكبّر اخلفي أشكاالً خمتلفة؛ كسوء معاملة الرئيس ملرؤوسيه حتت اسم املصلحة العامة ،وضرورة
أن يكون للرئيس هيبة فال يتجرأ عليه أحد .وقد يترك جماملة االخرين يف األفراح واألحزان حتت اسم (عدم التدخل)
يف خصوصيات الناس.
رب العاملني يسألك :ملاذا مل تستجييب ألمري عندما
ال تتكبَّري على أخواتك حينما ينصحنكِ باملعروف ..ختيّلي أنَّ َّ
مسعتيه على لسان فالنة؟.
أتقولني لرب العاملني :أنا خري منها ،وهي ليست من مستواي املادي أو العلمي؟
أتقولني هلل تعاىل :مَن هي هذه اليت أتت تنصحين؟ أين هي مين؟ وأين علمها من علمي؟..
نرد النصح طاملا جاء من عند اهلل أو من عند رسوله (ص).
فلنت ِق اهلل ولننظر إىل القول ال إىل قائله ،فال َّ
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اقبلي النصيحة:

كان احلسن البصري ملحاحاً يف احلث على قبول النصيحة ،حىت جعلها ثلث العيش ،فقال:

«مل يبقَ من العيش إال ثالث:
أخٌ لك تصيب من عشرته خرياً ..فإن زغت عن الطريق قوَّمك..
وكفاف مِن عيش ليس ألحد عليك فيه تبعة..
وصالة يف جَمْعٍ تُكفى سهوها ،وتستوجب أجرها.»..
وكان اإلمام الشافعي يقول:
«ما نصحتُ أحدًا فقبلَ مين إال اعتقدتُ مودَّته..
وال ردَّ أحدٌ عليَّ إال سقط من عيين ورَفضته».
اختذي صاحبةً حتميك ..فعمر بن عبد العزيز يقول ملواله مزاحم:
إن الوالةَ جعلوا العيون على العوام..
« َّ
وأنا أجعلك عيْين على نفسي..
فإن مسعتَ مين كلمةً تربأ يب عنها ،أو فِعاالً ال حتبه فعظين عنده ،واهنين عنه.»...
واقبلي النصيحة من أختك يف اهلل ..ال تتذمَّري وال تتضايقي إن صارحتك حبقيقة أمرك .فهذا ميمون بن مهران عرض
نفسه على أصحابه وقال هلم:
«قولوا يل ما أكره يف وجهي ..ألن الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره».
متشي على استحياء:

أليس أجدر بالفتاة أن تكون على حياء؟! فحياؤها مينعها من الفحش يف القول أو الفعل أو املشية..
أليست أجدر باالحترام من فتاة تلقي ابتسامات مثرية ..وصوت متصنّع ..وفحش يف الزي ..ومشية الكاسيات

العاريات؟!.
أمل يقل الرسول عليه الصالة والسالم« :ما كان الفحش يف شيء قط إال شانه ،وال كان احلياء يف شيء إال زانه»؟!.
ولكن ال ينبغي أن يفهم من احلياء أن تكون البنت مهينة ضعيفة ،أو ساذجة بلهاء.
انظري إىل قصـة موسـى عليه السالم مع ابنتَيْ شعيب{ :قَالَ مَا خَطْبُكُمَا}  ،ومل يزد على ذلك ..مل يسأهلما عن
امسيهما ..وال عن أبيهما ..ومل يسأهلما إن كانتا متزوجتني كما يفعله بعض الناس اليوم!!.
سقِي حَتَّى يُصْ ِدرَ
مث انظري كيف كان جواب ابنتَيْ شعيب على مستوى السؤال ..يف عبارة موجزة مانعة{ :الَ نَ ْ
الرعَا ُء َوأَبُونَا شَيْخٌ كَبِريٌ}.
ِّ
فبذلك أسدلتا الستار عن استمرار احلديث ..فلم تسأله إحدامها عن امسه ..أو عن بلده ..أو عن أيام حياته ..أو فيما
إذا كان متزوجاً أم ال..
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وكذلك حني جاءته إحدامها وصف القران مشيتهاَ{ :فجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسِْتحْيَاءٍ} وكأمنا احلياء بساط
وهي تسري عليه.
هكذا يكون احلياء ..وهكذا يكون اخلطاب واجلواب.
فال تسترسـل مع أحد يف احلديث عن اسـمها! ويف أي اجلامعات هي؟ وبأي سنة تدرس؟ وما هي الكتب املقررة؟
ومن يقوم بتدريسها؟ مث يستمر احلديث حىت يفترقا ..ليستأنف يف اليوم التايل[(.])33
أحيب أخواتك الصاحلات:
يقول الرسول (ص):
«ما حتابَّ اثنان يف اهلل إال كان أحبّهما إىل اهلل :أشدَّمها حّباً لصاحبه».
وما أمجل ما قال اإلمام الشافعي:
لعلـي أن أنـال بـهـم شفـاعـة
ولـو كنـا سـواء فـي البضاعـة

أحـب الصاحليـن ولسـت منهـم
وأكـره مـن جتارتـه املعاصـي
تذكري قول رسول اهلل (ص):
«دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة ،عند رأسه مَلَك مُوَكَّل ،كلما دعا ألخيه خبري ..قال املَلَك املوكَّل
به :امني ولك مبثل».
نعم ..إهنا نعمة األخوَّة يف اهلل ..نعمة احملبة يف اهلل ..جعلها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أمثن منحة ربانية للعبد ـ
من بعد نعمة اإلسالم ـ فيقول:
خ صاحل ..فإذا رأى أحدكم وُدّاً من أخيه فليتمسك به».
«ما أُعطي أحد بعد اإلسالم خرياً من أ ٍ
ومساها مالك بن دينار روح الدنيا فقال:
«مل يبقَ من روح الدنيا إال ثالثة:
لقاء اإلخوان..
والتهجُّد بالقران..
وبيت يلهج أهله بذكر الرمحن».
اغفري زلَّة أختك املسلمة:
ملاذا التعاتب املكفهر بني اإلخوة؟ وملاذا اجملاهبة واالحتداد؟..
أما مسعيت مبا قاله ابن السماك عندما قال له أحد أصدقائه« :امليعاد بيين وبينك غداً نتعاتب».
فقال له ابن السماك رمحه اهلل« :بل بيين وبينك غداً نتغافر!!».
أليس من األجدى أن تغفري ألختك املسلمة زلّتها ..وتعفي عن تقصريها وتنصحيها باحلسىن بدالً من أن تعاتبيها!!.
أليس التغافر أطهر وأبرد للقلب؟.
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ت هلا
أليس مجال احلياة أن تقويل ألختكِ كلَّما صافحتها :ربِّ اغفر يل وألخيت هذه ،مث تشهدي قلبك أنك قد غفر ِ
تقصريها جتاهك؟.
أليس عبوس التعاتب ماء عكراً ..تصطاد الفنت فيه كيف تشاء؟.
أليس من األجدى أن نتمثَّل قول رسول اهلل (ص):
«ال اختالف بينهم وال تباغض ...قلوهبم قلب واحد».
ال تتمين البالء!:
تذكَّري دوماً حديث رسول اهلل (ص):
«ال يزا ُل البالء باملؤمن أو املؤمنة يف جسده ،ويف ماله ،ويف ولده ،حىت يلقى اهلل وما عليه خطيئة».
ويقول عليه الصالة والسالم:
«وما يزال البـالء بالعبـد حىت ميشـي على األرض ،وليـس عليـه خطيئة».
ومع ذلك فليس معىن هذا أن تتمنّي البالء ،فقد هنانا رسول اهلل (ص) عن ذلك فقال:
«ال تتمنَّوا لقاء العدو ،وسَلوا اهلل العافية ،فإذا لقيتموهم فاصربوا»[(.])35
وتذكَّري قول رسول اهلل (ص) يف الصرب:
«ما أعطي أحد عطاءً خريًا وأوسع من الصرب».
كوين كرمية:

وليس املقصود بالكرم كثرة اإلنفاق ،بل بذل الشيء ولو كان يسرياً ،فالرسول (ص) يقول:

«يا نساء املسلمات ،ال حتقرنّ جارة جلارهتا ولو فِرسنَ شاة».
والفِرْسنُ من البعري كاحلافر من الشاة ،وهو كناية عن الشيء اليسري الذي ال يُهدى مثله.
فالكرم يكون هبدية صغرية ،أو صدقة قليلة ،وليس املقصود بالكرم تلك املوائد املمدودة أو اهلدايا الباهظة الثمن.
عز وجلّ حىت ال يضيع أجر عملك.
وانوي يا أختاه بعملك وجه اهلل َّ
كوين بشوشة:

وبالطبع مع أخواتك من النساء فقط ،واحذري أن يكون ذلك مع الرجال حىت ال يُساء بك الظنّ ،ويتجرَّأ عليك
ض وَقُلْنَ قَوْالً
ضعْنَ بِاْلقَوْلِ فَيَطْمَ َع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَ َر ٌ
مرضى القلوب ..فقد حذَّر اهلل تعاىل من ذلك فقال{ :فَالَ َتخْ َ

َمعْرُوفًا}.
فالبشاشـة صفـة ينبغي أن يتحلَّى هبا املسـلم واملسلمـة.
والوجـه البشـوش سـريع الدخول إىل القلب .وقد دعا إىل ذلك رسول اهلل (ص) حني قال:
«ال حتقرنَّ من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طليق».
ويقول عليه الصالة والسالم« :تبسُّمك يف وجه أخيك صدقة».
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ورسْمُ االبتسامة على الوجه عند مقابلة الناس ليس نوعاً من النفاق ،بل هي ضرورة اجتماعية لتأليف القلوب وزرع
املودة.
ولعلكِ تذكرين حديث عائشة رضي اهلل عنها :استأذن رجل على رسول اهلل (ص) ،فقال:
«ائذنوا له بئس أخو العشرية أو ابن العشرية».
ت الذي قُلْت ،مث َأَلْنتَ له الكالم؟!
فلما دخل أالنَ له الكالمَ ،قلتُ :يا رسول اهلل! قُلْ َ
قال« :أي عائشة ،إنَّ شرَّ الناس من تركه الناس ـ أو وَدَعَهُ الناس ـ اتقاء فُحشه».
وأخرياً:
 ال حتاويل أن تظهري مبظهر السيدات املتزوجات ،فتبدين أكرب من سنك ،وتعرِّضني بشرتك لألذى من
كثرة استخدام أدوات التجميل.

 تقيدي باللباس الشرعي احملتشم واملناسب لسنك.

 ال تستعجلي الزمن ،وعيشي أيام عمرك فترة بعد فترة.
 استفيدي من جتارب االخرين ،واعملي بنصائح والديك وأهل العلم والدين.
 أيقين أن شريك العمر سيطرق بابك بإذن اهلل ،فليس هناك فتاة مل يطرق (اخلُطَّاب) باهبا حىت من فاهتن قطار
الزواج ،فربَّما كنَّ هنَّ أو أهاليهنَّ من رفض الزواج من هذا أو ذاك ،أو تشدَّد يف الطلبات وذلك انتظاراً
لعريس أفضل!!.
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الفصل الرابع
أنتِ وثقافُتكِ
فكِّري يف مستقبلكِ الدراسي:

التفيت إىل مستقبلكِ الدراسي ،وحدِّدي اجتاهك وهدفك ،وفكِّري ماذا تريدين أن تكوين يف املستقبل بإذن اهلل.

ال تضيِّعي أيامك بني الرسوب واإلكمال ،وتغيري اجتاه الدراسة ،وإعادة سنوات دراسية حبجة قتل الفراغ ومتضية
األوقات ،العتقادك أنك مكفولة من الرجل دائماً ،سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً ،وأن هناك من سينفق عليكِ مدى
احلياة.
أن اإلسالم قد كرَّم املرأة وأوجب رعايتها على الرجل رمحة هبا ،وحفظاً ألنوثتها من االبتذال والتعرض
وال شك َّ
لألخطار ،ولكن هذا ال يعين الطلب من املرأة أال تتعلم!.
فمن سيقوم بتعليم البنات يف املدارس ودور العلم؟.
ومن سيقوم بعالجهن يف املستشفيات والعيادات؟.
ومن سيأخذ بأيديهن إىل طريق اخلري والنجاح؟.
وأنتِ تعلمني أنَّ تكاليف احلياة أصبحت باهظة ،وأن املرأة ال تعلم ما ختبأى هلا األيام فتتسلح بسالح العلم واملعرفة،
وترفع من مستوى فهمها وإدراكها للحياة ،وتقضي على وقت الفراغ املخيف مبا جيلب هلا اخلري واملنفعة.
ت مسؤولة عن طلب العلم ،وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة.
فأن ِ
وال بدَّ من أن حتققي شيئاً من هذا العلم يفيدك ويفيد جمتمعكِ وبنات جنسك ،ويكون بإذن اهلل سالحًا نافعاً تقاومني
به تقلبات الزمان وقسوة الظروف ال مسح اهلل.
هل يصح يف األذهان أن تقول الطالبة :اللهمَّ جنّحين ،وهي مهملة يف دراستها ،ال تراها إال على اهلاتف حتادث شابّاً..
أو على الفضائيات تشاهد األغاين واملسلسالت؟!..
عز وجلّ عليها ..فحري بنا وحنن على أبواب االمتحانات ..أن
فما هذه املذاكرة واملدارسة ..إال عبادة حضَّنا اهلل َّ
نُقبل على هذه الطاعة جبد واجتهاد..
وال تنسي أن اجلميع ينتظر نتائجكِ لترتسم على شفاههم تلك االبتسامة والفرحة اليت ستغمر كل من حولك.
وسِّعي من ثقافتك العامة:

فاملنهج الدراسي الذي تدرسينه يزيد من معرفتك يف جمال ختصصك ،ولكنه ال يغطِّي املعارف األخرى ،فال بدَّ من
اإلملام بشيء من الثقافات يف اجملاالت األخرى.
اقرئي الكتب النافعة ،فاملكتبات غنية بالكتب اليت تزيد من ثقافتك وتوسع من مداركك.
هم هلا سوى
وهناك اجملالت اهلادفة واملثقفة واملسلّية يف آن واحد ..ال تضيّعي وقتك يف قراءة اجملالت اهلابطة ،اليت ال َّ
احلديث عن جنوم الفن والغناء واللهو واألزياء.
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اختاري من برامج التلفاز والفضائيات ما يفيدك ويفيد أسرتك يف املستقبل إن شاء اهلل.
اسـتمعي إىل الشـريط اهلادف واملثقّـف ،وقومي بإهدائـه إلـى صديقاتك ،حاويل أن تكتيب ما تستمعني إليه
ت وكتبتِ ،فهذا ما
فريسخ يف ذهنك ،ويزيد من متكنك على نقل تلك املعلومات إىل صديقاتك ،تتحدّثني مبا مسع ِ
يزيد من ثقتك بنفسك بأنكِ قادرة على العطاء ،وأنت يف هذا السن.
ال حتقري القليل من تلك املعلومات أو األفكار اليت تتعلَّمينها من هذا الشريط أو ذاك الكتاب ،أو تلك اجمللة.
احفظي بعض األحاديث النبوية الشهرية؛ مثل :األربعني النووية ،وحاويل أن حتفظي ما تيسر من القران الكرمي.
استشهدي باية كرمية أو حديث شريف ،وأنت تتكلَّمني يف أحد املواضيع ،فهذا ما يزيد من قدرتك على احلديث،
وال بأس بأن تكرري ذلك ،وأنت تتحدثني مع أخوات ُأخَر.
نظمي وقتك:
كيف تنظِّمني وقتك بني دراستك وواجباتك املنزلية؟
حني جتدين ذهنك متعباً أو مشوشاً ،واألطفال من حولك ميلؤون البيت ضجيجاً ،فالدراسة عندها قد تكون غري
مناسبة ،وهنا تكون الفرصة مناسبة للقيام بالواجبات املنزلية املختلفة.
وحني يكون األطفال نائمني ،أو خارج البيت ،فهذا هو الوقت املناسب للدراسة.
***
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الفصل اخلامس
ت واحلجاب
أن ِ
ما يل ال أرى احلجاب يتوِّج رأسك الطاهر؟!.
ما يل ال أرى جوهرة مصونة أمامي؟!.
تذكري أن احلجاب ليس ختلّفًا وال تأخّراً وال رجعية ..بل هو عفاف وسعادة أبدية.
أال ترين الفرق بني احملجبة واملتربجة؟ قويل باهلل عليك :أيتهما أفضل؟:
الفتاة اليت تستَّرت بستار اإلميان ،وارتدت حجاب الشرف والكرامة..
أم السافرة اليت خلعت مالبس احلياء ،ونزعت معطف اإلميان ،وتربجت وتشبَّهت بنساء النصارى واليهود؟!
يقول األستاذ عباس حممود العقاد« :إنَّ احلجاب اإلسالمي ال يعين احلبس ..وإمنا مينع الغواية ..فال حجاب إذاً يف
اإلسالم مبعىن احلبس ..وال عائق فيه حلرية املرأة حيث جتب احلرية وتقضي املصلحة..
وإمنا هو حجاب مانع من الغواية والتربج ..وحافظ للحرمات ..والداب العفة واحلياء».
حوار مع غري حمجبة:
 هل حتبني أن تأخذي سيئة بكل شعرة ظهرت منك لغري احملارم؟..

 تذكري أنكِ كلما خرجتِ سافرة من بيتك حصلتِ على سيئات بعدد من راكِ من غري احملارم ..فهل
حسناتك تعادل ذلك الكمّ من السيئات؟..
 هل أنتِ مصرَّة على أن تقويل« :ال» ألوامر اهلل تعاىل كلما ظهرتِ أمام غري احملارم بدون حجاب؟.
ال أظن أنك تتعمدين ذلك ..ولكن عدم حجابك يقول ذلك.
 أترفضني أن تكوين أمجل وأشرف مكانة من احلور العني يف اجلنة؟..
فنساء املؤمنني أعلى مكانة من احلور العني ..ألن احلور العني خُلقن طائعات ..أما أنتِ فقد خلقتِ للصرب على طاعة
اهلل وامتثال أوامره ..والصرب عن املعاصي.

 هل تضمنني أن يُمهلكِ مَلَكُ املوت حىت ترتدي احلجاب وتتويب قبل أن يقبضَ روحك؟.
 تذكري أن اجلنة هي سلعة اهلل ..وأن اجلنة حمفوفة باملكاره ..وأن النار حمفوفة بالشهوات..

فال تظين أنَّ الطريق إىل اهلل سهل ممهَّد ..ولكن البطولة احلقيقية هي أن تتخطي كل العقبات حىت تصلي إليه تعاىل
ولسان حالكِ يقولَ { :و َعجِ ْلتُ ِإلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} فتكوين من األبرار الذين قال اهلل عنهم:
{إِنَّ األَبْرَارَ َلفِي َنعْيمٍ *عَلَى ا َألرَائِكِ يَنْظُرُونَ *}
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شبهات حول احلجاب:

يقول البعض :إن عفة الفتاة حقيقة كامنة يف ذاهتا ..وليست غطاءً يُسدل على جسمها ..وكم من فتاة متحجبة عن

ال إىل
الرجال يف ظاهرها وهي فاجرة يف سلوكها؟! ..وكم من فتاة حاسرة الرأس كاشفة املفاتن ال يعرف السوء سبي ً
نفسها؟!.
واجلواب :أن هذا صحيح ..فليست الثياب هي اليت متنح صاحبها عفة مفقودة وال استقامة معدومة.
ولكن مَن الذي زعم أنَّ اهلل شرع احلجاب ليخلق الطهارة يف نفس املرأة؟!
ومن الذي زعم أن احلجاب إعالن بأن كل من مل تلتزمه فهي فاجرة؟!
إن اهلل تعاىل فرض احلجاب على املرأة حمافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم عليها ..وليس حفاظاً على
َّ
عفتها من األعني اليت تراها فقط.
ويقول بعضهم :إنَّ احلجاب يسهِّل عملية إخفاء الشخصية ،فقد تتستر وراءه بعض النسوة الاليت يقترفن الفواحش.
اجلواب :أن املسلمة اليت تتحجَّب يف هذا الزمان تذوق الويالت من احلمالت اإلعالمية واإلدارات اجلامعية يف بعض
الدول ..وسفاهات املنافقني يف كلّ مكان ..مث هي تصرب على هذا كله ابتغاء وجه اهلل تعاىل ..وال يفعل هذا إال
مؤمنة صادقة رباها القران ،فإذا حاولت فاسقة مستهترة أن تتوارى عن األعني بارتداء شعار العفاف ،فما ذنب
احلجاب إذن؟.
فلو أن رجالً انتحل شخصية قائد عسكري كبري ،وارتدى بزَّته ،وحتايل بذلك واستغلَّ هذا الثـوب فيما ال يبـاح
لـه ،فهل نطالب بإلغاء الزي املميـز للعسكريني خشية أن يسيء أحدٌ استعماله؟.
وقالوا :إن الطاقة اجلنسية يف اإلنسان كبرية وخطرية ،وحجاب املرأة يغطي مجاهلا ،وبالتايل فإن الشباب يظلون يف
كبت جنسي يكاد ينفجر على شكل حوادث االغتصاب وغريها .والعالج يكمن يف حترير املرأة من هذا احلجاب
كي ينفِّس الشباب عن الكبت الذي فيهم!!.
واجلواب :أنه لو كان هذا الكالم صحيحاً لكانت أمريكة وأوروبة أقل الدول يف العامل يف حوادث االغتصاب
والتحرش يف النساء ،وما شاكلها من اجلرائم األخالقية!! ففيها مطلق احلرية الشخصية وما تنطوي عليه من االنفالت
واإلباحية.
فماذا كانت نتائج تلك اإلباحية؟ هل قلَّت حوادث االغتصاب؟ وهل حُميت املرأة من هذه املخاطر؟
تقول أحدث اإلحصائيات :إنه تقع جرمية اغتصاب بالقوة كل ( )52ثانية يف أمريكة ،وأن هناك أكثر من
( )04222امرأة تُغتصب سنوياً يف فرنسة.
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية :
إن امرأة واحدة حول العامل من أصل مخس نساء تقع ضحية لالغتصاب أو حماولة االغتصاب يف حياهتا».
« َّ
وقالوا :إن حجاب املرأة يعطل نصف اجملتمع .واحلقيقة أن ليس يف حجاب املرأة ما مينعها من القيام بواجباهتا ،وما
يُسمح هلا به من األعمال ..وال حيول بينها وبني اكتساب العلوم واملعارف.
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وكثري من طالبات اجلامعات الاليت ارتدين الثوب الساتر وابتعدن عن خمالطة الطالب قد أحرزن قصب السبق يف
االمتحانات ..وكنَّ موضع احترام وتقدير من املدرّسني والطالّب على حدٍّ سواء.
ويدَّعي أعداء احلجاب أن التربج الذي تبدو فيه املرأة كاسية عارية ال يثري انتباه الرجال ..بينما ينتبه الرجال إىل املرأة
املتحجبة حجاباً يستر جسدها ،فرييدون التعرف على شخصيتها.
واجلواب :أنه إذا كان التربُّج أمراً عادياً ال يلفت األنظار ..فلماذا تربجت تلك الفتاة؟ وملن تربَّجت؟ وملاذا حتملت
أجرة الكوافري ومتابعة املوضات؟.
واحلقيقة أن أعلى نسبة من الفجور واإلباحية والشذوذ اجلنسي واختالط األنساب قد صاحب خروج النساء
متربجات كاسيات عاريات .ومن املؤكد أن أعلى نسبة لألمراض اجلنسية هي يف الدول اإلباحية اليت تزداد فيها حرية
املرأة تفلتًا وتسيباً.
أما أن العيون تتابع املتحجبة وال تتابع املتربجة فإن املتحجبة تشبه كتاباً مغلقاً ،ال تعلم حمتوياته وال ما حيمله من
أفكار ..فمهما نظرنا إىل غالف الكتاب فلن نفهم حمتوياته..
أما املتربجة فتشبه كتابًا مفتوحاً تتصفحه األيدي ..وتتناوله األعني سطراً سطراً ..فال يُترك حىت يكون قد فقد
رونقه ..ومتزقت أوراقه ..بل يصبح كتابًا قدمياً ال يستحق أن يوضع يف واجهة مكتبة بيت متواضعة ،فكيف بوضعه
بواجهة مكتبة عظيمة؟!.
تساؤالت حول احلجاب:

 احلجاب يعوق حركيت:

تذكَّري أن أمهات املؤمنني والصحابيات كنَّ يتحرَّكن بكامل احلرية :حياربن مع الرسول (ص) ،ويعاجلن اجلرحى،
وميارسن شتّى األنشطة يف احلياة دون أن يعيقهن احلجاب عن احلركة ..فاملشكلة ال تكمن يف احلجاب.
وانظري إىل أخواتك احملجبات من طبيبات ومعلمات وطالبات كيف يعشن حياهتن اليومية من دون مشاكل تُذكَر.
 أخشى أن أفقد أناقيت بعد احلجاب:

ال تظين أن اإلسالم يريدك رثة الثياب سيئة املظهر ..والرسول (ص) كان نظيفاً يدعو للنظافة ،واإلسالم يدعو إىل
اللباس النظيف احملتشم.
انظري إىل ما قالته (فابيان) أشهر عارضة أزياء فرنسية سابقاً ،بعد أن هداها اهلل إىل اإلسالم:
كل مهّه إشباع
علي ورمحته ..لضاعت حيايت يف عامل ينحدر فيه اإلنسان ليصبح جمرَّد حيوانُّ ..
«لوال فضل اهلل َّ
رغباته وغرائزه بال قيم وال مبادأى».
قالت ذلك بعد أن ارتدت أفخر الثياب ما ال حتلم به أي فتاة ..وجرَّبت من أزياء املوضة ما تتوق له أية امرأة..
ولكنها أدركت أنَّ كل ذلك سراب خادع ..وأن هناية اإلنسان ـ ال حمالة ـ للحساب!..
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ت صغرية على احلجاب:
 ما زل ُ
لعلّك تدركني أن الشابة أوْىل بستر حماسنها من كبرية السنّ .وال أظنّ أنك تؤمنني بتلك االعتقادات القدمية اليت
كانت تبيح للشابات أن يرتدين ما حيلو هلنّ حبجة أن يتمتَّعن بشباهبنّ ..وأن احلجاب ال ترتديه إال كبريات السن!!.
انظري إىل صفحة الوفيات كم فيها من شباب انتهت أعمارهم فجأة وهم يعتقدون أن مَلَك املوت ال يزور إال
املسنني فقط.
ت لنفسك بعد املوت؟.
إنَّ كل يوم ميضي يزيدك من االخرة قرباً ..وعن الدنيا بُعداً؛ فماذا أعدد ِ
اركيب قطار التوبة قبل أن يرحل عن حمطتك..
تأمَّلي مشهد يوم العرض اليوم قبل الغد..
 اجلو حار يف بالدي وأنا ال أحتمَّله ..فكيف إذا لبستُ احلجاب:
إذا كانت بالدك من هذا النوع ..فهل تعلمني كيف كان جوّ مكة واجلزيرة العربية بأسرها قبل أن يكون لديهم
أجهزة التكييف؟.
وهل ترددت املسلمات األوليات يف ارتداء احلجاب هلذا العذر؟.
وهل كانت اخليام متنع عنهن احلر؟..
كال ..ولكنهنَّ امتثلن ألمر اهلل تعاىل حبّاً له وإمياناً به..
ولتتذكر تلك األخت أنَّ حرَّ بالدها لن يصل يف درجته إىل حرّ نار جهنم{ :قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا
َي ْفقَهُونَ}.
 سأرتدي احلجاب بعد أن يتقدَّم الشاب املناسب خلطبيت:
فمن هو هذا الشاب املناسب يف نظرك؟..
أذلك الذي يرضى أن يرى الناس عورات زوجته؟..
فمن يتقدم خلطبتك وأنت سافرة ،يعين ـ يف الغالب ـ رضاه عن ذلك .وقد يعترض عليك وحياربك إن أن ِ
ت
ارتديتِ احلجاب بعد الزواج.
فهل تفضّلني رضاه على رضا اهلل عزَّ وجلّ؟.
وهل تبيعني اجلنّة بزوجٍ ال يطيع اهلل فيك؟!..
أما إن اختارك الشاب وأنت حبجابك ..فهذا يعين موافقة ضمنية على احلجاب.
تذكَّري أنكِ إن بنيتِ حياتك الزوجية على أساس من معصية اهلل ..فهل تنجح هذه الزجية؟ وإن جنحتْ فهل ترضني
بغضب اهلل عليك؟!..
كما أن الزواج عطاء من اهلل يعطيه من يشاء ..فكم من حمجَّبة تزوَّجت ..وكم من سافر ٍة مل تتزوج؟!.
 إنَّ زوجي (أو خطييب) يرفض أن أرتدي احلجاب:

فهل يضمن لك زوجك أو خطيبك اجلنة؟.
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تذكَّري قول رسول اهلل (ص):
« الطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ،إال أن يؤمر مبعصية؛ فإن أمر مبعصية فال مسع عليه وال طاعة».
حاوريه باملعروف ..واجلئي إىل من يقنعه بضرورة احلجاب.
أما إن أصرَّ اخلاطب على موقفه فال تربطي مستقبلكِ يف الدنيا ومصريك يف االخرة به .فال خري فيه إن كان عاصياً
هلل .واهلل قادر على أن يعوّضكِ خرياً منه.
ت احلجاب:
 سأفقد وظيفيت إن ارتدي ُ

أن فقدان الوظيفة ال يعين
نعم قد حيدث ذلك ..ولكن فقدان وظيفتك أفضل من فقدان رضا اهلل عنك ..وال تنسي َّ
إطالقاً فقدان الرزق ..فسوف يبدلكِ اهلل خرياً منها.
قال رسول اهلل (ص) :من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤونة الناس ،ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل
وكله إىل الناس».
 أخاف أن أخلع احلجاب بعد ارتدائه:

أن الدنيا ال تزال متأل قلبكِ فتدرجي يف احلجاب..
ال تستسلمي هلذه الفكرة ..فإذا كنتِ مترددة بطبيعتكِ أو ترين َّ
ك بضرورة طاعة اهلل قبل فوات األوان.
وذكّري نفس ِ
فإذا منَّ اهلل عليك بارتدائه ..فاحرصي على مصاحبة الصاحلات ..وحضور دروس العلم الشرعي ..وتالوة القران..
وأكثري من الدعاء هلل تعاىل أن يثيبك ويعينك على االستمرار على طاعته..
ب التوابني..
تذكَّري أن احلجاب توبة ..وأنَّ اهلل حي ّ
واحرصي دوماً على الدعـاء:
« اللهمَّ يـا مقلّب القلوب ثبِّت قليب على دينك ..اللهمَّ كما هديتين للحجاب فثبّتين عليه حىت املمات».
 أنا أفعل الكثري من الطاعات وقليب مطمئن باإلميان؛ فما دخل اللباس أو احلجاب؟!.

إذا كنت مسلمة حقاً فعليك أن تتقبلي كل أوامر اهلل ورسوله وتنتهي عن نواهيهما ..وال تكوين كالذين قال اهلل
تعاىل عنهم:
ب وَتَ ْكفُرُونَ بَِبعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ َي ْفعَ ُل َذلِكَ مِنْكُمْ إِال خِ ْزيٌ فِي اْلحَيَا ِة الدُّنْيَا وَيَ ْو َم اْلقِيَامَةِ
ض الْكِتَا ِ
{ َأفَتُ ْؤمِنُونَ بَِبعْ ِ
َد الْعَذَابِ َومَا اللَّهُ ِبغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}
يُرَدُّونَ ِإلَى أَش ِّ
مث أما تقرئني قوله تعاىل:
ب َذلِكُمْ أَطْهَرُ ِلقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}
{ َوإِذَا َسَألْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَا ْسأَلُوهُنَّ مِ ْن َورَاءِ ِحجَا ٍ
أطهر لقلب عائشة وفاطمة وخدجية رضي اهلل عنهن ..فهل أنتِ أطهر قلباً منهن؟!.
 أنا غري مقتنعة باحلجاب ..مث هل هو فرض أم سنّة؟:
إن عدم اقتناعك باحلجاب ينقض إسالمك ويُنقصه والعياذ باهلل ..ألنك بانتسابكِ لدين اإلسالم أعلنتِ استسالمك
َّ
ألوامر اهلل.
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ولقد اخترب اهلل تعاىل سيدنا إبراهيم يف ابنه الذي رزقه به على كِرب بعد أن حُرم الولد ..أمره بذحبه؛ فهل تردد وطلب
من أحد أن يقنعه؟.
هل تردَّد إمساعيل أو حاول اهلرب؟.
هل اعترضت هاجر املؤمنة الصابرة؟.
هل كانوا يعرفون السبب؟.
لقد اختُرب إبراهيم يف فلذة كبده ..فاستسلم وأطاع ..أال تطيعني يف احلجاب؟!.
رمبا كان من األفضل أن تعتريف بضعف إرادتك أو عدم قدرتك على ارتداء احلجاب وتطليب من اهلل العون ..فذلك
أهون من أن تردِّي على اهلل أمره وتقويل« :أنا غري مقتنعة».
فنحن لسنا مكلَّفني باالقتناع بأوامره سبحانه ..وإمنا بطاعته ..فاهلل تعاىل يقول:
{ َومَا كَانَ لِمُ ْؤمِ ٍن وَالَ مُ ْؤمِنَةٍ إِذَا َقضَى اللَّ ُه َورَسُولُهُ َأمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ ُم اْلخِيَرَةُ مِنْ َأمْ ِرهِمْ}
فال تكوين كالذين قالوا{ :سَ ِمعْنَا َو َعصَيْنَا} والعياذ باهلل.
أما مسألة الفرض والسنّة فاقرئي ايات احلجاب الصرحية يف القران:
{وَال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِال مَا ظَهَرَ مِنْهَا َولَْيضْرِبْنَ ِبخُمُ ِرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}
إن اهلل مل يهدين بعد:
َّ 
ال تنتظري اهلداية اليت قد تأيت أو ال تأيت ،فاهلل سبحانه يريد أن تأتيه مبلء إرادتك ..فاهلل تعاىل يقول:
{ِإ َّن اللَّهَ ال ُيغَيِّرُ مَا ِبقَوْمٍ حَتَّى ُيغَيِّرُوا مَا ِبأَنفُسِهِمْ}
فال تبيعي سعادتك األبدية يف اجلنة هبذه الدنيا الفانية.
فال بد من السعي ملرضاة اهلل ..أفال نركب السيارة للسفر دون أن نعرف هل يطول بنا األجل لنصل إىل البلدة
الفالنية أم ال؟
أال نتناول الدواء ،واهلل تعاىل هو الشايف ،أخذاً باألسباب؟
كذلك خذي بأسباب احلجاب..
 أنا أكره احلجاب ألن بعض احملجبات سلوكهنّ سيِّئ:
إنه لألسف الشديد واقع وال حول وال قوة إال باهلل.
ولكن هناك من حيافظون على الصلوات اخلمس ويفعلون الفواحش!!.
وهناك من حيجون وهم يتسترون وراءه ليفعلوا أشياء أخرى!.
أفنترك الصالة واحلج بسبب أولئك املخطئني؟!.
فاهلل تعاىل يقول { :وَال تَزِرُ وَازِ َر ٌة وِزْ َر أُخْرَى}

فكلٌّ منَّا حماسبٌ على أفعاله وليس على أفعال غريه.
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اآلن وقد حتجَّبت:

ـ بارك اهلل فيك؛ فأنت االن رمز لإلسالم ..فأحسين إىل إسالمك.

ـ إنَّ كونك قدوة ال يعين أنك ال تذنبني ..ولكن إياك واجلهر باملعاصي.
ـ إنَّ حجابك فضلٌ من اهلل عليك وليس تفضالً منك ..فامحدي اهلل الذي عافاك مما ابتلى به كثرياً من خلقه..
وادعيه سبحانه أن ميُنَّ به على أخواتك املسلمات.
ـ ال جتعلي من حجابك زينة ألي سبب.
ـ تذكَّري أنك عندما ترتدين حجابك فأنت حتتسبني ثواب السمع والطاعة ..فاهلل تعاىل يقول:
{ َومَنْ يُطِ ْع اللَّ َه َورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَ ْوزًا عَظِيمًا}
ـ وأنك تتقربني هبا إىل اهلل:
«ومَن تقرَّب منِّي شرباً ،تقربتُ إليه ذراعاً».
ـ وأنَّ اهلل تعاىل حيب احلجاب ،فاحتسيب أن حيصل لك حب اهلل ورضاه ألنك تفعلني ما حيب .قال تعاىل يف
احلديث القدسي:
إيل بالنوافل حىت أحبّه ..فإذا
إيل عبدي بشيء أحب إيلَّ مما افترضته عليه ..وما يزال عبدي يتقرَّب َّ
« وما تقرب َّ
ت مسعه الذي يسمع به ..وبصره الذي يبصر به ..ويده اليت يبطش هبا ..ورجله اليت ميشي هبا ..وإن سألين
أحببته كن ُ
ألعطينَّه ..ولئن استعاذين ألعيذنَّه».
وأن اهلل تعاىل يعطيك أجر الصرب على طاعته ..والصرب على سخرية حثالة القوم ..وحرارة الطقس..
ـ َّ
ـ وأنك ستنالني بإذن اهلل ثواب االقتداء بالصاحلات ،فقد جاء رجل إىل رسول اهلل (ص) فقال :يا رسول اهلل! كيف
تقول يف رجل أحب قومًا ومل يلحق هبم؟.
فقال رسول اهلل (ص)« :املرء مع من أحبّ».
ـ وأنك ستنالني ثواب العفاف ..فأنت مأمورة بصون عرضك ..وهي عبادة تؤجرين عليها.
ـ وستنالني ثواب صون اجملتمع من الرذيلة والفساد.
ـ وأنك بارتدائك احلجاب تتعاونني مع أخواتك احملجبات على معاونة الشباب املسلم يف حفظ نفسه.
متحجبات مع أهل غري ملتزمني:

سئل فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل عن مشكلة املتحجبات مع األهل غري املتدينني ،فأجاب:
 1ـ أقر أين أعجز عن اجلواب الشايف الوايف.

 0ـ إننا نعيش هنا يف عهد من عهود االنتقال الذي مرَّت مبثله البالد العربية كلها ،بل لقد مرَّت مبثله أكثر أمم
األرض.
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املسلمون يف صدر الدولة العباسية ملا اختلطوا بالفرس ،اصطدمت عاداهتم بالعادات اليت ورثوها عن أجدادهم من
العرب.
والرومان ملا فتحوا بالد اليونان فعاشروهم أثَّروا فيهم وتأثَّروا بأفكارهم وبعلومهم وبعاداهتم.
يف مثل هذه املرحلة يكون يف احلياة لونان خمتلفان ميشيان معاً ،حىت لتجد بني األب وولده وبني األم وبنتها تبايناً
ظاهراً يف األفكار ويف العادات ،بل ويف فرش غرفة كل منهما ،ويف أسلوهبما يف كالمهما..
فما الذي تعمله البنت يف هذه احلال؟..
إن لذلك عالجاً مؤقتاً رمبا قدرت عليه البنت ،أما العالج الدائم فهو بيد أرباب الفكر وأصحاب األقالم ،ومن بيدهم
زمام اإلعالم من خطباء املنابر ومعلمي املدرسة ،والذين يكتبون يف الصحف واجملالت ،ألن األمر حيتاج إىل تنبيه عام.
وهذا ال يقدر عليه إال هؤالء.
 3ـ أما الذي تقدر عليه البنت فهو أن ال تكشف عما أمرها اهلل بستره ،ال أن تبقى بالعباءة واخلمار( ،كما خترج
إىل الشارع) طوال النهار ،فليس هذا من املألوف ،ويصعب أن تكون بني أعضاء األسرة وهن بثياب البيت ،وهي
هبذا اللباس ،ويف تكليفها هذا (وإن كان هو احلق) حتميل هلا ما ال طاقة هلا به.
ولكن تلبس اللباس املألوف املعروف ،الذي ال يكشف عن الصدر وال عن الساق وال عن الشعر.
بل لو جاء الصيف لوجب عليها أن تبقى عليه ،وال حيتاج هذا منها إال إىل موقف حازم مؤدبَ ،ت ِقفُهُ مرة واحدة.
أي :أهنا تبني ألهلها أهنا مسلمة ،وأن على املسلم أن يقف عند حدود اهلل فال يتعداها ،فإذا ألف ذلك منها ،واشتهر
عنها ،مل يعد ينتقدها به أحد ،واعتربوه أمراً عادياً.
وإن اشتدَّ عليها حرّ الصيف فلتذكر أن نار جهنم أشد حراً.
 5ـ وأن تبتعد ما أمكن عن هذه اجملالس املشتركة اليت ال ختلو من حمرم.
وتستطيع أن تتخذ لذلك سبباً مقبوالً عند أبويها ،وعذراً تعتذر به ،إىل أن تستطيع أن جتاهرهم بأنه حكم اإلسالم.
 4ـ هذه هي أدنـى الدرجـات :أن تبتعد هـي عن احملرم الظاهـر احلرمة.
الدرجة اليت فوقها أن تبني ألهلها باألسلوب املناسب سبب سلوكها هذا .على أن تدرس طبائعهم وتعرف املقدار
الذي حيتملونه منها ،وال يستثقلونه لئال ينفروا من مساعه.
 1ـ ولتذكر أن يف كل نفس من نفوس أهلها ـ ال سيما النساء ـ ذخرية من اإلميان.
اإلميان موجود يف القلب ولكنه قد يتغطى أحياناً ببعض الشهوات ،وبعض العادات املخالفة للشرع ،وبعض املطامع
والرغبات ..إنه موجود ولكنه مستور مغطى.
ومن عجائب اللغة العربية أن هذا هو معىن الكافر ،فالكافر هو الساتر.
اإلميان موجود يف القلب ولكنه مغطى ،فإذا كشف عنه باحلكمة واملوعظة احلسنة ،أو جاءت هزة قوية فإنه يظهر
ويعود صاحبه مؤمناً.
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إذا كان املسافرون يف الطائرة ،وبدأت تضطرب يف اجلو ،وأعلن قائدها أن خلالً طرأ عليها ،وأهنا مل تعد تستطع
الطريان ،وأهنا ستسقط من اجلو ،وأن عليهم أن يتخذوا حزام النجاة ،وأن يقفزوا باملظلة..
يف هذه اللحظة يرجعون مجيعاً مؤمنني ،ألن هذه الرجة ألقت الغطاء عن اإلميان الذي كان مغطى يف نفوسهم فعادوا
مؤمنني.
 5ـ ولقد وجدت بالتجربة من سنني طويلة ملا أُجربتُ على حماضرة النساء يف األردن ،أن املرأة اليت متشي حاسرة
سافرة ،حىت اليت تكشف عن سـاقيها ،ملا كانت موضة اللباس القصري (امليين جوب) ..هذه الفتاة ما ذهب اإلميان
من نفسـها ،ولكنها حتتـاج إىل مـن يوقظـه باألسـلوب املناسب.
إنه مثل النار اليت انطفأت ومل يبقَ منها إال مجرة صغرية ،وأردنا أن نعيد إضرامها فما الذي نصنعه هبا؟..
إذا وضعنا إىل جنبها احلطب الكبار مل تشتعل ،وإن نفخناها نفخة قوية رمبا طارت فنزلت رماداً ،وإن نفخناها نفخة
ضعيفة مل تؤثر فيها .فينبغي إذن أن نضع حوهلا شيئاً من الورق ،أو من القش ،أو بعض املواد السريعة االشتعال ،مث
ننفخ عليها حبكمة.
أي أننا هنيِّئ هلا اجلو املناسب ،وندعوها باألسلوب املناسب.
 8ـ فهذه البنت بدل أن تتأثر هي هبذا الوسط البعيد بعض البعد عن اإلسالم ،تستطيع هي أن تردّ أهله إىل طريق
اإلسالم.
 5ـ إن كانت أمها على شيء من الصالح واالستعداد لرضا اهلل ،انفردت هبا وشرحت ذلك هلا ،ال تعمل من
نفسها معلمة ألمها ،وال تكلمها من فوق ،كما تكلم املدرِّسة تلميذاهتا ،فإن األم مهما بلغتْ بنتُها من العلم ومن
املعرفة ،ال حتتمل ذلك منها ،ألهنا مل تنسَ أهنا هي اليت ولدتْها ،وأهنا كانت طفلة بني يديها تنظفها ،وتزيل األوضار
عنها وتلفها ،فال تقبل منها أن تكون معلمة هلا.
بل باألسلوب املهذب الذي يناسب طبيعة األم ،والذي يثري حناهنا ويهيج عاطفتها ،ويف نفس كل أم عاطفة على
بنتها ،كما أن يف نفسها استعداداً للرجوع ملا يرضي اهلل.
 12ـ وإن كان أبوها صاحلاً ،ولكنه ضعيف كما هي احلال يف كثري من االباء ،خلت به فشدَّت من أزره ،وقوَّت
من عزميته ،وأفهمته ـ ضمناً ـ أهنا معه.
 11ـ أما إخوهتا الصغار وأخواهتا فتمتلك قلوهبم باهلدايا والعطايا مبقدار ما تستطيعه وتقدر عليه ،وتعلمهم احلق
باألسلوب الذي يفهمونه ال مبحاضرة وال درس ،وال جبرعة واحدة يف ساعة واحدة..
فالدواء يعطى منه كل يوم ثالثة أقراص مثالً ،فلو أخذ املريض العلبة كلها يف يوم واحد ،وهي معدّة ألسبوع كامل،
رمبا محلته إىل القرب بدالً من أن توصله إىل الشفاء.
واملقدار الذي يعطى للطفل من الدواء غري الذي يعطاه الكبري البالغ .فإذا جعلت الصغار يف صفها ،وعلَّمتهم حبها
ض سنوات حىت يصريوا كلهم مثلها.
وطاعتها مل مت ِ
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 10ـ وهذه كلها نصائح عامة ليست كالثوب اجلاهز الذي يُشترى من البياع لتلبسه السمينة واهلزيلة ،والقصرية
والطويلة فيصلح هلنّ مجيعاً.
فما وجد مثل هذا الثوب ،وال أستطيع أنا أن أعطيها تفصيل خطة تطبقها كل بنت مهما اختلفت حال أبيها ،ومهما
اختلف وضع أمها .ال أعطيها ثوباً جاهزاً ،ولكن أدفع إليها القماش ،وأعلمها طريقة التفصيل واخلياطة وعليها هي أن
تُلبس كل حالة لبوسها.
واخلالصة أن عليها:
أ ـ أن ال تعمل عمالً حمرّماً قطعاً خمالفاً للشرع ،وأن ال توافق على االشتراك به ،مهما كانت األحوال ومهما كانت
النتائج.
ب ـ أن يكون نصحها وشرح موقفها باحلكمة واملوعظة احلسنة ،أي أهنا ال ختالف أمر اهلل .وال جتاهر أباها وأمها
بالعصيان .وال تواجه أسرهتا بالعداوة واخلصام.
ج ـ وأن تفتش عمن هو مثلها من قريباهتا ،ومن نساء أسرهتا ،ليكن عونًا هلا على سلوكها ،وعلى ما حتاول
الوصول إليه من هداية أهلها.
***
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الفصل السادس
كيف حتاورين والديكِ؟
ملاذا ينشأ اخلالف بني األبناء والوالدين:

غالباً ما ينشأ اخلالف بني الوالدين واألبناء حول املواضيع التالية:
 1ـ قلة املذاكرة والدراسة:

رمبا يطلب الوالدان منك أن تعطي دراستك مزيداً من االهتمام ،وذلك عندما يالحظان تراجع مستوى حتصيلك ،أو
اخنفاض معدالتك يف الدراسة .فلماذا تتأففني وتغضبني من ذلك؟!..
ت وقتك ،وزدت قليالً
واحلقيقة أن كثرياً من البنات حولك يتمنني مثل هذا االهتمام من أهلهن .ولو أنك نظَّم ِ
مستوى تركيزك واهتمامكِ بدراستك الستطعتِ أن ترفعي مستواك يف املدرسة ،فتحصلني على رضا الذات ورضا
الوالدين.
 0ـ أنت تسهرين كثرياً:
رمبا يتدخ ل الوالدان إذا وجداك قد أفرطتِ يف السهر ،ومل تنايل حظاً كافياً من النوم ،وما ذلك إال خلوفهما عليك من
اإلرهاق وضعف التركيز.
وتدخُّل الوالدين يُعدُّ واجباً عليهما جتاهك ،فلماذا تعتربين ذلك تدخالً يف أمورك الشخصية؟!.
اشكري حرص والديك عليك ،واطليب منهما برفق بعض التعاون،
كاإلقالل من ضجيج األطفال الصغار ،والتحكم يف األصوات املنبعثة من التلفاز وغري ذلك.
 3ـ عدم املشاركة يف أعمال املنزل:

كثري من البنات واألبناء من يغفل عن املشاركة يف أعمال املنزل ،كترتيب األسرَّة أو ترتيب الكتب واألوراق اخلاصة
هبم ،أو ترتيب مالبسهم يف اخلزائن..
ورغم أن تلك األعمال صغرية نسبياً ،إال أن قيامك بعمل شيء منها يسعد األم ،ويعطيها بعض الراحة.
فقيامك بتحضري املشروبات اخلفيفة لألسرة عندما يُطلب منك ذلك ،أو رعاية إخوتك الصغار ـ يف وقت انشغال
والدتك ـ يدخل البهجة والسرور يف قلوب من حييط بك يف املنزل.
ال تدعي هذه الفرص تفوتك ،بل كوين البادئة بتنفيذها من غري أن يأمرك أحد هبا.
ال تتضايقي أو تتفوهي بكلمات غامضة تدل على عدم ترحيبك بالقيام هبا ،فقيامك مبثل تلك األعمال يكسبك اخلربة
يف هذا اجملال ،ويزيد عمق مودتك ألسرتك اليت حتمل عنك أعباء احلياة منذ مولدك.
ت ضيفة تقيمني مؤقتاً مع عائلتك ملنعك احلياء من الوقوف متفرجة دون تقدمي أي عون هلم ،فكيف بك
ولو أنك كن ِ
وأنت االبنة العزيزة لديهم؟!..
هل تعتقدين أن مشاعر العطاء والسخاء واجبة على األبوين فقط؟ أم أنه جيب عليك أن تبادليهم احملبة والعطاء!.
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ال تستغلي عواطف والديك ،وال جتعلي األنانية تسيطر عليك.
كوين ناضجة رغم صغر سنك ..ومتفهمة رغم قلة خربتك..
قدِّري ما يقوم به والداك جتاهك بالقول والفعل واملشاركة.
 5ـ زيارات الصديقات:

قد ترفض والدتكِ زيارة صديقاتك يف منازهلن ،وال متانع يف استقبالك هلنَّ يف منزلك.
حاويل أن تعرِّيف والدتك على أمهات صديقاتك ،ورمبا تقوم والدتك بدعوة صديقاتك وأمهاهتن إىل منزلكم
للتعارف.
فال بدَّ لألم من أن تطمئن إىل أنَّ صديقتك على خلق ودين ،فهذا من حرصها عليك ،ومن حمبتها لك ،وليس هذا
تقييدًا حلريتك أو وقوفًا ضدك.
تذكري أن وجودك مع والديك فرصة لك لكسب اخلربة والتدرب على التعامل السليم يف كل زوايا احلياة.
فغدًا إن شاء اهلل ستكون لك حياتك اخلاصة بك ،ومنزلك اخلاص الذي يضم بني جانبيه شريك احلياة واألبناء،
ال لتحمّل املسؤولية ،والسري يف درب احلياة.
فتكونني أه ً
 4ـ كثرة استخدام اهلاتف:

استخدمي اهلاتف للضرورة ،ولألشياء املهمة ،وليس للعبث والتسلية ،فهذا ما يشغل خط اهلاتف ،ويبدّد الوقت
واملال.
 1ـ تصرفات مزعجة:
ال تتصريف مبا يزعج االخرين كصفق األبواب بقوة ،أو رفع صوت التلفاز وغريه عن احلد املقبول.
كيف تديرين احلوار؟:
_ تذكري أن اختالفهما معك يف الرأي ليس هدفه إلغاء وجودك أو التحكم فيه ،إمنا هو بدافع من احلرص عليك،
فأنت أمانة يف عنقهما ،ومها مسؤوالن عنك أمام اهلل وأمام الناس.
وحني تتفهمني هذا األمر جيداً بواقعية وانفتاح ذهين سليم ،سترين أنك كنتِ على وشك ارتكاب خطأ فادح يف
حق والديك ال جيوز اإلتيان به.
_ احرصي على أن تبقي باب التفاهم واحلوار بينك وبني والديك مفتوحاً ،وحبل املودة موصوالً.
_ اسأيل عن سبب رفضهما هلذا األمر أو ذاك ،ولكن ناقشي األسباب هبدوء وأدب.
_ ال تنسي أنك ختاطبني والديك أو أحدمها ،فمخاطبة الوالدين ختتلف عن خماطبة األخوات والصديقات.
ك بالرفق واللني،
_ حتكَّمي يف ألفاظك حبيث تكون موزونة وهادئة ،وبعيدة عن العصبية واخلطأ .ناقشي والدي ِ
وكبح مجاح العاطفة ،والعمل مبا عليه الشرع والعقل.
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_ استفيدي من فترة املراهقة بتحسني قدراتك على التفاهم باحلوار املنطقي البناء وجتميل شخصيتك بإطار من سعة
األفق ورحابة الصدر،وهذا ما يزيد من ثقة والديك فيك ،ويقلل حجم اخلوف والقلق عليك.
وهذا ما ينعكس على حميطك الدراسي ،فيسهِّل عالقتك مبعلماتك وزميالتك.
_ تذكري دوماً حمبة والديك لك ،وإحاطتهما لك بالرعاية والدعاء املستجاب.
_ انظري إليهما نظرة إنصاف وعدل وامتنان ،وقدِّري هلما ما بذاله ويبذالنه من أجلك إىل اخر العمر.
_ حاويل أن تفهمي ملاذا تقف أمك موقفًا سلبياً من هذه القضية؟ ما هي األسباب اليت دفعتْها لذلك؟
_ استمعي إليها جيداً ..وحاويل أن تفهمي موقفها من كالمها ..وأشعريها أنكِ تستمعني إليها..
_ أظهري تعاطفك معها حىت ولو كنتِ على خالف معها ..وميكنك أن تستعملي كلمات مثل« :كالمكِ صحيح
وأقدِّره لك يا أمي» ،و«أنتِ على صواب وموقفك صحيح بالنسبة لك كأم»...
_ بعد ذلك برِّري هلا موقفك ..أخربيها بشكل مفصَّل ودقيق ملاذا تفكِّرين يف هذا األمر ..ولكن استعيين قبل ذلك
بكلمات تظهرين هلا مدى حرصك على أحاسيسها ..استبقيها بكلمة «أمي» كأن تقويل هلا« :أمي ..أفهم كالمك
وأقدِّره ولكن لدي رؤية أخرى لألمور أرجو أن تعطيين الفرصة ألشرحها لكِ».
_ استبديل بكلماتك القاسية كلمات أخرى لينة ولطيفة..
وإن كان هنالك فارق كبري يف العمر فال تواجهيها بالقول :اختالفنا يف الرؤية سببه اختالف اجليل ..أنتِ من جيل
وأنا من جيل!!.
_ احرصي على اختيار الوقت املناسب لعرض الفكرة عليها.
_ أظهري هلا أنكِ قد ختتلفني معها يف الرأي إال أهنا تبقى أمك الغالية واحلبيبة على قلبك.
_ اخفضي هلا جناح الذل من الرمحة ..وكلِّميها بكلمات مهذبة ..وال تستعملي األسلوب االستفزازي؛ فهي أمك
عز وجلّ بأال تقويل هلا {أف}.
اليت أوصاكِ اهلل َّ
ك شديدين معك ،فتذكَّري أن دافع ذلك يف كثري من األحيان هو حرصهم عليك.
_ إذا كان أهل ِ
وهلذا أحسين ظنك يف دوافع األهل ،فهم ال يشدِّدون على أبنائهم كرهًا هلم ،أو انتقاماً منهم.
صحيح أننا نراهم يصرخون يف أبنائهم ،ويثورون عليهم ،وقد يضربوهنم ..ولكنهم إمنا يفعلون ذلك ألهنم وجدوهم
يقومون بعمل خاطئ ،أو فوجئوا هبم يف حالة غري مُرضية.
ال يضربون ولدهم ألنه تفوق يف دراسته ،أو يصرخون يف بنت ألهنا تؤدي الصالة وحتافظ عليها؟!..
هل وجدمت أه ً
إهنم يغضبون إذا وجدوا ولدهم يدخن ..أو ابنتهم تتحدَّث بطريقة غري مهذبة.
ك فيكِ؟:
كيف تكسبني ثقة أبوي ِ
احرصي على أن جيدوك حيث يرجون ..وأن يفتقدوك حيث ال يرغبون..
فحني جيدك الوالدان تعطفني على إخوتك الصغار ،وال جيدانك تضربينهم..
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وحني جيدانك حتافظني على صالتك ،وال تقصرين فيها..
وحني جيدانك صادقة يف كل أحاديثك..
وحني جيدانك تؤدين واجباتك املدرسية..
وحني جيدانك تتحلَّني بكل خلق حسن..
حينذاك تكسبني ثقة والديك ..بل وثقة الناس مجيعاً.
كوين صديقة ألمك:
_ اجعلي أمك صديقة لك ،مثلما على األم أن جتعل من ابنتها صديقة هلا.
_ استشريي أمك فيما تريدين القيام به .قويل هلا« :ما رأيك يا أمي يف هذا العمل؟».
_ ال تسخري من رأي أمك ،أو فكرة من أفكارها ،أو كلمة من كلماهتا ،حىت ولو كان رأيها خاطئاً أو كلمتها
غري مناسبة ..بل وضّحي هلا ما ترينه من خطأ بلطف وأدب.
_ إذا أردتِ أن تشريي على أمك برأي فاحرصي على طريقة كالمك وقويل هلا« :هل تأذنني يل يا أمي أن أقول
لك رأيي يف ذلك».
_ اعرضي عليها باستمرار مساعدهتا يف أعماهلا املنزلية.
_ إذا كنتِ يف جملس فيه أقاربك وأمك تتحدَّث ،فال تقاطعيها وال ختطِّئيها.
_ احترمي وعودك هلا ،فإذا وعدتِها أن تعودي إىل البيت يف السادسة مساءً فاحرصي على أن تكوين يف البيت يف
ذلك املوعد.
يقول الشاعر:
ألمك ح ٌق لو علمت كبريُ *** كثريك يا هذا لديها يسري ُ
فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي *** هلا من دوائها انّة وزفري ُ
ويف الوضع لو تدري عليها مشقة*** فكم غصص منها الفؤاد يطريُ
وكم غسلت عنك األذى بيمينها *** ومن ثديها شرب لديك منريُ
فكم مرة جاعت وأعطتك قوهتا *** حنوًا وإشفاقاً وأنت صغري ُ
فضيعتها ملا أسنت جهالة *** وطال عليك األمر وهو قصري ُ
فآه لذي عقل ويتبع اهلوى * ** وآه ألعمى القلب وهو بصري ُ
فدونك فارغب لعميم دعائها *** فأنت ملا تدعو إليه فقري
عليك يا بنيت أن جتعلي صلتك بأمك صلة خفض اجلناح ،كما صوَّرها القران الكرمي { :وَا ْخفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
صغِريًا}
مِنْ الرَّحْمَ ِة وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي َ
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ال تقويل إنَّ أمك ال تفهم تفكريك ..فعليكِ أنت أن جتعلي أمك تفهمك بتوددك إليها وطاعتها وخفض جناح الذل
من الرمحة...
وال شك بأن على األم ـ يف الوقت ذاته ـ أن تدرك أن جيلها خيتلف عن جيل ابنتها ..ولكنه مطلوب من البنت
أيضًا ـ حىت جتعل أمها تفهمها ـ أن تتودد إليها ،وتتقرَّب منها ،وال تضيق بتأنيبها.
اختالف املعاملة بني األبناء والبنات:
لعلَّ بعض االباء أو األمهات يفرِّق يف معاملته بني الولد والبنت بطريقة تثري احلقد والكراهية يف قلب الفتاة جتاه
أخيها.
وينسى هؤالء االباء وجوب العدل بني األبناء؛ فالرسول (ص) يقول:
إن عليك من احلق أن تعدل بني ولدك ،كما عليهم من احلق أن يربّوك».
« َّ
ولكن العدل بني األبناء والبنات ال يعين أن يُعامَل الفىت مثل الفتاة يف كل األمور..
فالفىت يف حاجة شديدة إىل االحتكاك املباشر خارج حميط األسرة؛ كأن يرافق والده أو أخاه الكبري ،ليتمكن من تعلم
تصريف أمور األسرة اخلارجية.
فال تكوين ضيقة التفكري فتفسري اختالف املعاملة على أنه تفضيل له ،وإمهال وتضييق عليكِ .فال وجه للمقارنة بني
الذكر واألنثى يف كثري من األمور ،فكل منهما خُلق ليؤدي وظيفة خمتلفة عن االخر ،ولكنها مكمِّلة لبعضها البعض.
إذا كان تفكريكِ سطحياً ستقولني :أنا أتعلَّم وأخي يتعلَّم ،أنا أعمل وهو يعمل ..أنا أكسب وهو يكسب ،وأحياناً
أتفوق عليه ،فلماذا يفضِّل أهلي أخي عليَّ ويفرِّقون بيين وبينه يف املعاملة؟.
فإذا كان هذا التفريق يف خروج أخيك مع رفاقه من دون رقابة أو اهتمام من أهلك فهذا تقصري منهم يف حق أخيك،
وليس تفضيالً له .ولعلكِ تلفتني نظر والديك إىل مثل هذا األمر.
تقول األستاذة (جناة مجيل هاشم) يف كتاهبا (أضواء على الطريق):
«وأما إذا كانت نظرتكِ أكثر واقعية فإنك ستجدين االختالف واضحاً بينك وبني أخيك ،وال دخل لوالديكِ فيه..
فأنت تبكني ألبسط األسباب ،ألن دموعك قريبة جداً ،وال جتدين حرجاً يف اهنمارمها من عينيك..
أما هو فقدرته على التحمل أكثر ،وخيجل أن يرى أح ٌد دموعَه حىت وهو يف أشد املواقف صعوبة.
أنت ختافني وتصرخني مستنجدة به وبغريه حينما تشاهدين حشرة متشي على األرض..
بينما هو ميسك باحلشرة ويداعبها ،ويركض خلفك هبا ليزيد من رعبك وفزعك.
أنتِ العاطفة واألنوثة ..والرقة واحلنان واألمومة..
وهو العقل والرجولة ..والقوة واجلرأة والقيادة.
ت اليت حتملني الطفل جنيناً يف أحشائك ،ورضيعًا بني يديك هتبينه الرعاية والعناية واالهتمام.
أن ِ
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وهو األب الذي يدفع عنك وعن طفلك املتاعب واالالم وضنك العيش ،وحيمي بعد اهلل أسرتك ،ويذود عن داره
وعن حدود وطنه كل طامع امث».
واألمثلة كثرية وعديدة للفروق الطبيعية اليت جعلها اهلل بني الذكر واألنثى ،تستطيعني اكتشافها ،وتزول من نفسك
مشاعر التوتر والكراهية ملا كنتِ حتسبينه متييزاً من والديك بينك وبني أخيك.
***
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الفصل السابع
أنتِ وصديقاتكِ
لعلك حتبني إحدى صديقاتك حمبةً شديدة ،ولكن هل ساءلتِ نفسك :هل هي حمبة خالصة هلل تعاىل أم أهنا مبنية على
مصاحل خاصة أو عواطف وأحاسيس؟.
هل تتعاونان على الطاعات؟
وهل تتناصحان يف الدين؟.
إيل عيويب».
هل ترين أخطاءك وعيوبك فيها ،كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه« :رحم اهلل امرأً أهدى َّ
أحِبِّي يف اهلل ..وأبغضي يف اهلل ..وخذي هلل ..ودعي هلل ،وعيشي دنياكِ كلَّها هلل.
وال مانع أن ختتاري أختاً ترتاحني إليها أكثر من غريها ،ولكن ال تقصِّري يف حق األخريات.
وال تعلّقي كل أحاسيسك وامالك ومشاعرك على صديقة واحدة ،وتذكّري قول القائل:
ت ففكِّر بالبغض لعلَّه يكون ..وإذا كرهتَ ففكِّر يف احلب لعلَّه يكون».
«إذا أحبب َ
وصدق املصطفى عليه الصالة والسالم حني قال:
«أحبب حبيبك هوناً ما ..عسى أن يكون بغضيك يوما ما...
وأبغض بغيضك هوناً ما ..عسى أن يكون حبيبك يوماً ما».
ولعلَّ احلبَّ يكون من طرف واحد ال يبادله الطرف االخر ذات املشاعر الوهاجة ،والعواطف الفيَّاضة.
ولعلَّنا ندعو مع من يقول« :اللهمَّ ال جتعلنا حنبّ من ال حيبونا حىت ال تشقينا باحلب مرتني».
كيف تعبِّرين عن حبّك ألخواتك من النساء؟:

_ عبِّري هلنَّ عن حبك تعبرياً صرحياً ،فالرسول عليه الصالة والسالم يعلِّمنا أنه إذا أحبَّ أحدٌ أخاً له يف اهلل فعليه أن

خيربه بذلك .فال تتردّدي يف أن تقويل ألختكِ يف اهلل :إين أحبكِ.
_ أثين على أخالقها الفاضلة أو خصاهلا احلميدة فتقولني هلا« :أُحبُّ أسلوبكِ يف الكتابة ،أو طريقتك يف
احلديث.»..
_ وإذا كنتِ خجولة جداً ،فاكتيب إليها على كرت صغري أو مع هدية بسيطة ما خيتلج يف قلبك من مشاعر املودة
هلا.
_ اسأيل نفسك هذا السؤال :ملاذا حتبني هذه األخت كل هذا احلب؟.
_ اجعلي عقلك حارساً على قلبك ..فال تسمحني حلب أي إنسان كائناً من كان أن يشغلك عن حب اهلل تعاىل.
أليست كل تلك النعم اليت حولك هبة من اهلل ..فلماذا تذكرين أختاً ..وتنسني الربَّ املُنعم؟.
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_ حافظي على صفاء نفسك بالتقرّب إىل اهلل تعاىل ..واجلئي إىل اهلل تعاىل ميتألى قلبك بردًا وسالماً .ولن يتخلّى
اهلل عن عبده املؤمن أبداً.
قـال تعـاىل{ :وَمَا كَا َن اللَّهُ لُِيضِيعَ إِميَانَكُمْ إِ ْن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ َرحِيمٌ}.
احلب بني املتدينات:

يقول فضيلة الشيخ علي الطنطاوي يف «احلب يف اهلل بني املتدينات»:
إنَّ لغات البشر قاصرة ،تعجز عن التعبري عن املشاعر والعواطف ،بل إهنا لتعجز أحياناً عن تصوير بعض مشاهد

الطبيعة..
من يستطيع أن يصور بقلمه ألوان السماء عند الغروب على ساحل البحر؟ وأشكال األزهار الربية كلها بدقائقها ،يف
األرض البكر ،بعد املطر؟.
لذلك أطلقنا هذه الكلمة الواحدة ذات احلرفني :احلاء اليت متثل احلنان ،والباء اليت تبدو الشفتان عند النطق هبا كأهنما
متهيئتان لقبلة.
كلمة واحدة نطلقها على ألوان متعددة ،هي إىل االختالف أقرب منها إىل االئتالف ،فنقول :إن املؤمن حيب اهلل،
واألم حتب ولدها ،وأنا أحب منظر الوادي عند املنحىن ،وأنت حتب أسلوب البحتري ،وهو حيب نغمة
السيكا أو الرصد ،وهي حتب زيارة أختها ،وأختها حتب الثوب األمحر.
كل ذلك نسميه حّباً ،وأين حب من حب؟.
وقد خيتلط احلب يف اهلل ،واحلب لغري اهلل عند بعض الناس ،حىت ليظن صاحبه أنه منه ،وما هو منه ،فما احلب يف
اهلل؟.
احلب يف اهلل أن حتب املرء ،ال طمعًا مباله ،وال لالستمتاع جبماله ،وال لالستعانة جباهه ،وال لألنس حبديثه ،وال
لتجلب به نفعاً ،وال لتدرأ به عنك ضرراً...
بل يكون الدافع األول إىل حبه أنه امرؤ صاحل ،يعمل ما يرضي اهلل ،ويتّبع شرع اهلل..
فإن ازداد حبك له لنفع حالل تناله منه ،فال أحسب أن يف ذلك شيئاً ،ألن النفوس فُطِرَت على حب مَن أحسن
إليها.
ولقد كان يف دارنا لوحة معلقة باجلدار ،كنت أراها كل يوم وأنا صغري ،فكنت أعجب خبطها ،فلما كربت صرت
أعجب بصحتها وضبطها وهي:
«احتج إىل مَن شئت تكن أسريه ،واستغنِ عمن شئت تكن نظريه ،وأحسِن إىل من شئت تكن أمريه».
فإذا كانت الطالبة يف اجلامعة حتب رفيقتها يف اهلل ،فإنه يسرُّها أن حيبها الطالبات مجيعاً معها ،ألن ذلك من باب
وعم النفع.
التعاون على الرب والتقوى ،فكلما كثر املتعاونون عليهما زاد اخلريَّ ،
أما إن كانت تكره أن حتبها غريها معها،وتريد أن تنفرد هي حببها وبصحبتها ،وأن تكون مودهتا كلها هلا،ال تشاركها
فيها غريها ،فهذا ليس حباً يف اهلل وال حباً هلل.
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ومن عالمات احلب هلل أن ال تؤثر فيه الصالت الشخصية بينك وبينها ،وأن يستوي يف نظرك العجوز الشوهاء،
والصبية احلسناء ،واليت تقبل عليك ،واليت تعرض عنك ،ما دامتا قد تساوتا يف طاعة اهلل ،واالستقامة على اتّباع
شرعه.
أما البغض يف اهلل فهو أن تكره الكافر الذي ال حيب اهلل:
ومن نتائج البغض يف اهلل :أن متتنع عن مداراة أعداء اهلل ،فإن كان نزاع بني مسلمني وكفار ،فال تكن يف صف
الكفار .أخرج نفسك من زمرة{ َومَنْ يَتَ َولَّهُمْ مِنْكُمْ َفإِنَّهُ مِنْهُمْ} .
أما اجملامالت وحسن العالقات وما يسمى بالتعايش السلمي ،مع غري احملاربني من الكفار ،ومعاملتهم بالعدل فال مانع
منه .
والرب والعدل غري املواالة املمنوعة وغري احلب.
فإن حاربونا يف ديننا بالسالح أو بالكيد والدس ،أو غزونا غزواً فكرياً ظاهراً غايته إخراج أبنائنا من دينهم ،أو فتنتهم
فيه ،فال تعايش بيننا وبينهم.
أما الذميون ،أي املواطنون غري املسلمني يف البالد اإلسالمية ،فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ،وما داموا على العهد الذي
بينهم وبيننا ،ومن شروط العهد أال ميالئوا عدواً ،وال يدعوا إىل دينهم (علناً) ،وال يظهروا شعائرهم بني أظهرنا ،وأن
ال يتسموا بأمسائنا ،إىل اخر ما هو مدوَّن يف كتب الفقه .فإن خالفوا فال ذمة بيننا وبينهم.
واإلسالم يوجب علينا أن جنعل رابطة الدين قبل رابطة «املواطنة» ،فإنَّ أبا هلب كان (مواطناً) يف مكة ،وكان يف
ذروة أهلها وسنامهم ،كان قرشياً هامشياً وكان عم رسول اهلل (ص) ،وحنن نشتمه يف صالتنا وحنن قيام بني يدي
ربنا.
َرأَ} .
وإبراهيم قطع اهلل ما بينه وبني أبيه{ :فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَب َّ
فمن مل حياربنا من الكفار يف ديننا ،ومل خيرجنا من ديارنا ،ووىف بالعهد بينه وبيننا ،نقابله باحلسىن ،ونعامله بالعدل،
ونصاحبه باملعروف ،لكن ال جنعله منا مبنزلة إخواننا يف اإلميان ،وال حنبه بقلوبنا وهو يكفر بالرمحن.
ميزان احلب يف اهلل:

تذكري أنَّ ميزان احلب يف اهلل وهلل معناه أن حتيب االخرين مبقدار حبهم هلل ،وطاعتهم هلل ،ونزوهلم عند أمره..
وتبغضيهم مبقدار بعدهم عن اهلل واستعالئهم على أمره.

فرسول اهلل (ص) يقول:
«من أحبَّ هلل ،وأبغض هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل اإلميان».
وقال (ص)« :إنَّ من عباد اهلل ألناسًا ما هم بأنبياء وال شهداء ،يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من اهلل
تعاىل».
قالوا :يا رسول اهلل ختربنا من هم؟
52

قال « :هم قوم حتابّوا بروح اهلل على غري أرحام بينهم ،وال أموال يتعاطوهنا ،فـواهلل إن وجوههم لنـور ،وإهنم لعلى
نـور ،وال خيافـون إذا خـاف الناس ،وال حيزنـون إذا حـزن الناس ،أال إنَّ أوليـاء اهلل ال خـوف عليهم وال
هم حيزنون».
عز وجلّ أال جيعل يف قلوبنا غالًّ للذين امنوا.
وهلذا نسأل اهلل َّ
وعلينا البعد عن كل ما من شأنه أن يسبب بعداً وجفوة فيما بيننا .يقول أحد العارفني« :ولنتعاون فيما اتفقنا عليه،
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه».
هل باعتين صديقيت؟:
ليس غريباً أن نسمع هذا السؤال يف معشر البنات ،فكم من فتيات تصادقن لسنوات مث خرجن هبذا السؤال« :هل
باعتين صديقيت؟»..
وقد تكون الصديقة يف البداية مواسية لكِ ،ختفف من االمك ،وتستمع إىل مهومك ،مث ما تلبث أن تتغيَّر فتجافيك وال
تكترث بشكاويك وال مشاعرك ..تتصلني هبا فال تردُّ عليك ،وتتحدَّثني إليها فال تأبه ملا تقولني.
وتتأمل الفتاة جلفاء صديقتها فال تنام الليل ،وتصاب بالكابة واإلحباط ..أين تلك الصديقة اليت كنت أبوح هلا مبا
س ومعني؟!.
جي يش يف صدري من أحاسيس؟! أين اليت كانت يل ـ من بعد اهلل ـ خري موا ٍ
فما هي أسباب تلك اجلفوة بعد احملبة واإلخاء؟.
رمبا كانت الصداقة ملصاحل دنيوية ،أو أهواء شخصية..
ولعلَّها مل تقم على أساس احملبة يف اهلل..
ورمبا كانت بسبب مبالغتك يف حب صديقتك،وعدم االعتدال فيه..
ك وحد ِك وليس هلا من همٍّ سواكِ!!.
ورمبا كان بسبب اعتقادك بأن صديقتك هي ملك ِ
ما العالج؟:
ويذكر األستاذ حممد رشيد العويد يف كتابه القيم( :حلظات يا بنات) عدداً من طرق العالج لتلك احلاالت:
أوالً :ينبغي أن تكون احملبة بني األخوات يف اهلل تعاىل ،وعلى الفتيات أن يدركن أن «احلب نعمة ورزق من اهلل»،
وإذا حتقق حقًا فقد ناهلا األجر واملثوبة من اهلل يف أن املتحابّني يف اهلل على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء
مبقامهم عند اهلل.
ثانياً :صحيح أن اإلسالم يدعونا إىل التحابب يف اهلل ،وأن أفضلهما أشدمها حّباً لصاحبه ،كما يقول الرسول عليه
الصالة والسالم:
«ما حتابَّ اثنان يف اهلل تعاىل إال كان أفضلهما أشدّمها حّباً لصاحبه».
ولكنَّ اإلسالم يدعونا دومًا إىل الوسطية واالعتدال ،فال مبالغة يف احلب وال تعسف ،وال تعتقدي أنك متلكني
صديقتك هبذا احلب ،فال حتب غريكِ ،وال هتتم بسواكِ ،وال تصادق فتاة أخرى!!.
ولعلَّ صديقتك تضيق بك ذرعاً إن أنتِ حاولتِ أن حتتكري كل حمبتها وصداقتها لنفسك!..
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فالرسول عليه الصالة والسالم يوصينا باالعتدال يف هذا احلب فيقول:
«أحبب حبيبك هوناً ما ..عسى أن يكون بغيضك يوماً ما..
وأبغض بغيضك هوناً ما ..عسى أن يكون حبيبك يوماً ما».
ثالثاً :انتبهي إىل أسلوبك يف معاملتك لصديقتك ،فقد يكون هو الذي غيَّر صاحبتك ،أو لعلَّها ملَّت منك ومن
شكاويكِ..
ى هلا مثلما
ك صد ً
حاويل أن تستمعي إىل شكواها وأحاسيسها مثلما تريدين منها أن تستمع إليك ..وينبغي أن جتد من ِ
جتدين فيها صدىً لك.
ادفعيها للحديث عن نفسها ،واضبطي نفسك فال حتدّثيها بأي شيء عنك.
أظهري اهتمامك بكل أحواهلا وشؤوهنا ،واعتديل يف اتصاالتك هبا وال تطيلي فيها.
عز وجلّ ،وأحبّي اهلل تعاىل ،فهو إن أحبَّكِ حبَّبكِ إىل مالئكته ومجيع خلقه..
ك باهلل َّ
رابعاً :وثِّقي صلت ِ
وكثري من مشاكل اإلخاء مردّها خلل يف اإلميانيات ،وتقهقر يف العبادة ..ولو أن كل أخت سارعت مبجرد إحساسها
بتغيُّر اإلخاء وتبدل احلال إىل حمراهبا وسجدت هلل ،وراجعت نفسها يف معاملتها مع اهلل ومع الناس ،لتحسنت
األحوال...
يروى أنَّ أحد السلف خرج من بيته فسبَّه أحد العامة سبّاً شنيعاً ،فعاد هذا الرجل الصاحل إىل بيته وصلَّى وسجد هلل
عز وجلّ وقال يف سجوده« :اللهمَّ اغفر يل الذنب الذي سلَّطتَ به عليَّ هذا الرجلَ حىت شتمين»!!.
َّ
ويقول أحد السلف الصاحل« :إين ألعصي اهلل فأعرف ذلك يف خُلُق امرأيت ودابيت».
فإذا تغيَّرت أختكِ عليكِ ،وانقلبتْ بعد املودة واحلب إىل اجلفاء ..فعودي إىل اهلل تعاىل ،مث إىل نفسك وأصلحيها
مرارًا وتكراراً.
خامساً :ال هتجري أختك إن هي هجرتك ..وال تتجاهليها إن هي جتاهلتك.
تصوَّري عظم املثوبة واملنزلة اليت سيغبط هبا النبيون والشهداء هاتني األختني املتحابتني يف اهلل ،أو الرجلني اللذيْن حتابّا
يف اهلل.
اصربي على أسلوهبا ،وعوِّدي نفسك على ذلك ،وقويل يف نفسك« :إمنا غيَّرها اهلل عليَّ ألعود إليه وأصلح نفسي».
ولو قال لكِ بعض الناس :ال تصربي ،فللصرب حدود ،فتعزَّي أنتِ بذلك الرجل الذي ذهب إىل النيب (ص) يشكو إليه
أنه يزور أقرباءه ويصلهم ولكنهم يقطعونه وال يصلونه ،فقال له رسول اهلل (ص):
«لئن كنتَ كما قلتَ فكأمنا تُسِفُّه ُم املَلَّ ـ أي الرماد ـ وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك».
ُوهَ من
فواصلي أختك يف اهلل وال تعييب على اإلخاء ما صنعتْهُ أختُك يف اهلل ،فاإلخاء يبقى مفهوماً عذباً مجيالً ،وإن ش ِّ
قِبَل بعض املسلمات..
وال تنسي أنَّ حمبتكِ يف اهلل لو كانت صادقة ،فإهنا ال تتأثر باجلفاء ،وال بقلة الزيارات واالتصاالت ،وال بندرة اهلدايا
والعطايا ..يقول حيىي بن معاذ« :حقيقة احملبة أهنا ال تزيد بالرب ،وال تنقص باجلفاء».
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عز وجلّ فال جتد بعضهن تلك احلالوة اإلميانية اليت بشَّر هبا رسول اهلل
ولعلَّ بعض األخوات عندما يتحابنب يف اهلل َّ
(ص) حيث يقول:
«ثالث مَن كنَّ فيه وجد حالوة اإلميان:
أن يكون اهلل ورسوله أحبَّ إليه مما سوامها..
وأن حيب املرء ال حيبّه إال هلل..
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يُلقى يف النار».
وسبب ذلك أن كل أخت يقفز إىل ذهنها مفهوم «أن حيب املرء ،»...وتنسى أن حمبة اهلل ورسوله مقدَّمة على حمبة
أي إنسان...
ولو دخل حب اهلل ورسوله القلوبَ حقّاً هلانت بعدها كل حمبة ..فإذا رزق العبد بعد حمبة اهلل ورسوله حمبة أخ صاحل
ال شك أنه سيشعر حبالوة اإلميان؛ ألن قلبه تشبَّع مبحبة اهلل ورسوله ،فصار قلبه ال حيمل على أي عبد من عباد اهلل،
وصار حبه كله (هلل) ال من أجل هذا الشخص أو مكانته.
سادساً :ال تظين أن األساس يف اإلخاء هو االتصال اليومي والسؤال عن احلال واألحوال ..وكأن هذه األخت
(وقفٌ) على أختها وليس وراءها من مشاغل أخرى يف هذا احلياة سواها!.
أين حنن من السلف الصاحل يوم أن قال أحد الناس لإلمام ميمون بن مهران :إن فالناً يستبطأى زيارتك.
فقال :إذا ثبتت املودة يف القلوب فال بأس وإن طال املكث.
وكان من كان من السلف يقول ألخيه :واهلل إين أحب أن أراك وأزورك كل يوم ،ولكن أخشى أن أشقّ عليك.
فيقول له أخوه :إن يل إخواناً بعيدون عنا هم أقرب إىل قلوبنا ممن نراهم كل يوم.
هكذا كـان دأهبم ،وأمـا حنن فمـا زلنـا نتعاتـب على قلـة الزيـارة ،وقلة املودة.
يقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل:
«من صدق يف أخوَّة أخيه قَبِل علله ،وسدَّ خلله ،وعفا عن زهلل».
طالبة حتب معلِّمتها:

من الفتيات من تعجب مبدرِّستها ،وتشغف حببها..
وتكثر هذه احلاالت يف بعض جمتمعاتنا العربية .وقد جتد الفتاة يف معلِّمتها املَثَل األعلى فتحبها ،وتفرغ فيها شحناهتا

العاطفية.
وال بدَّ للمدرِّسة من أن حتاول ضبط تلك العالقة وفق األسس الشرعية .وحتاول أن تعلِّم طالباهتا مبدأ التسامي ،وهو
التنفيس عن العواطف والغرائز ،وذلك بااللتجاء إىل اهلل تعاىل واالستغراق يف العبادة ،وبالتفرغ للدراسة واملطالعة ،أو
مبمارسة فن حمبب؛ كرسم املناظر الطبيعية وما هنالك.
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صداقة عرب اإلنترنت:

ال شكَّ أنَّ هذه الصداقة اليت تنشأ عرب اإلنترنت يلعب فيها اخليال دوراً كبرياً .فحني تسمعني صوت املتكلّم على

اهلاتف وال ترين تعابري وجهه أو لغة جسده ،ال ميكنك احلكم عليه دون أن يكون صوته هو املسيطر على حواسكِ؛
ألنه يتعامل معك من خالل حاسة واحدة هي السمع .أما باقي احلواس فمعطَّلة.
وإذا كان رسول اهلل (ص) وهو نيبٌّ مرسل قد قال:
«إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيلَّ ،ولعلَّ بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ،فأقضي له على حنو ما أمسع ،فمن
قضيت له حبق أخيه ،فإمنا أقطع له قطعة من النار».
فكيف نستطيع أن حنكم على صدق األشخاص أو كذهبم خاصة من خالل حديثهم فقط ،والذي يسهل جدًا اللحن
به؟!.
مث كيف وأنا ال أرى وجه حمدِّثي ،وال أمسع صوته أستطيع بناء عالقات متينة على اإلنترنت؟!.
وحىت لو وجدت الكامريا على اإلنترنت ،فكيف تبىن صداقة بني شاب وفتاة خارج اإلطار الشرعي؟.
بالطبع ال أحد مينعكِ أن تنشئي صداقة مع فتيات ،ولكن األوْىل أن تكون تلك الصداقة مع من حولك من زميالت
أو قريبات .فكيف تثقني بتلك الفتاة اليت ال تعرفينها ،تعطينها معلومات عنك وعن أهل بيتك ،بل رمبا ترسلني هلا
بصورتك ،ومن مث تصل تلك الصورة واملعلومات إىل رجال غرباء عنك؟ فيشهِّرون هبا أو يستغلونكِ أشدّ استغالل.
حذارِ يا أختاه من تلك العالقات على اإلنترنت ،فهي جماهيل عميقة قد تقودك إىل ما ال حتمد عقباه.
***
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الفصل الثامن
أنتِ والشباب
قد تلتقي الفتاة بشاب يف السوق ..أو عند بوابة املدرسة ..وقد تسمع صوته عرب جهاز اهلاتف أو اجلوال..
وقد تسمع منه الكلمات املعسولة واألميان املغلَّظة على صدق حبّه وإخالصه هلا ..أو قد تكون يده قد خطَّت رسالة
هلا تفيض مبعاين احلب واهليام ..والوعود واألوهام بأنه هو زوج املستقبل وفارس األحالم!!.
ماذا يريد الشاب؟:
فلتسأل هذه الفتاة نفسها :ماذا يريد هذا الشاب؟ أليست هي الشهوة احلرام؟.
ولتسأل نفسها ثانية :كيف تأمن هذا الشاب على نفسها ..وقد خان ربَّه وخان دينه ..وبىن عالقته على احلرام؟!.
أمل تسمعي أن هناك من ندمت أشدّ الندم على مثل تلك العالقات اليت تتمىن كثري من الفتيات أهنا مل تعرف فالناً أبداً
ومل تتخذ فالناً خليالً؟!
قارين بني صورتني:
الصورة األوىل :لشاب مستقيم حمافظ على طاعة مواله ..سخَّر وقته لعبادة ربه ..وأفىن شبابه يف طاعته..
تُعرض له الفتنة فيغض بصره ..وينأى عنها ..إنه كاالخرين لديه شهوة وعواطف ..ولكنه يشعر أهنا ينبغي أن تكون
يف إطار الشرع ..حتادثه الفتاة وتنربي أمامه فيقول:
والصورة الثانية :صورة شاب تائه زائغ البصرات ..ينهار أمام شهواته ورغباته ..يقضي هناره يف التسكع يف
األسواق ..وأمام التجمّعات النسائية ،أو يف التفحيط يف السيارات أو يف ترقّب نظرة إىل إحدى الفتيات!!.
مث يقضي ليله على مساعة اهلاتف ..أو أمام شاشة فضائية ساقطة ،أو مشهد داعر..
بربكِ :أيهما أحق باإلعجاب والثناء:
الشـاب الذي ينتصر على شهوته ويستعلي على رغباتـه استجابـة ملرضاة اهلل؟..
أم الشاب الذي ينهار أمام داعي اهلوى والشهوات ..ويسعى لتحقيقها على أشالء اخللق والفضيلة والعفاف؟.
هاتف ..وزواج:

ال تصدّقي أن زواجاً سوف يتم عن طريق مكاملات هاتفية عابثة ..وحىت لو َّمت فإن مصريه يف الغالب األعظم إىل

الضياع والفشل والشك والندم ..ال تصدّقي شاباً ـ مهما تظاهر بالصدق واإلخالص ـ حيترم فتاة ختون أهلها
وحتادثه عرب اهلاتف أو اجلوال ..فإمنا يفعل ذلك ألغراض دنيئة ال ختفى على عاقل.
وكم من فتاة بكت على اهلاتف .وهي تسمع التهديد بالقطيعة من شاب عابث يعرف عشرين فتاة غريها ..خيربها
بأنه سيختار أوفاهنَّ له ..وما أبعد مثل هؤالء الشباب عن الوفاء!!.
وعود كاذبة:
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أال ترين أن الشاب مهما َوعَدَ فإنه يف هناية األمر يراجع نفسه ،وينظر إىل هذه اليت أعطته نفسها دون زواج ،ولو
حلظة من عمرها ،على أهنا قد تعطي غريه؟.
أجل هذه صفة سخيفة يف الشباب غري امللتزمني باإلسالم ،ولكنه الواقع الذي ال مفرَّ منه ..إنه الواقع الذي جيعلنا
ننادي الفتاة دوماً أن احترسي وال تنخدعي بالوعود الكاذبة..
احذري الذئاب البشرية اليت ال تريد إال ساعة هلو وعبث وفجور..
ففي استفتاء على مئة شاب وشابة ،أجاب ( )%82من الفتيات على سؤال :هل تفضّلني الزواج التقليدي ،أم
الزواج بعد قصة حبّ؟ بأهنن يفضِّلن الزواج التقليدي ،أما الـ( )%02الباقية فهنَّ اللوايت ال يتعلمن من جتارهبن
وجتارب غريهن!.
والعجيب أن ( )%12من الشباب فقط أجاب بأنه يفضِّل الزواج التقليدي ،والـ( )%52فضَّلوا قصّة احلب قبل
الزواج!!.
وكان تعليق األخصائي النفسي واالجتماعي على ذلك أن الشاب يفضِّل قصة احلب قبل الزواج ،حىت يتسلَّى ما شاء
له أن يتسلّى ،مث إذا أراد الـزواج ،فالقرار يف يده ..يترك هذه الفتاة بعد أن أصبحت ثوبـًا باليـاً ،ويذهب ملن
يتأكد أهنا احتفظت بقلبها وعرضها ،مل تُسلِّمْهُ ألحد ،فهي وردة يانعة مل يقترب منها التراب!.
ك واستعالءكِ ،وال تلقي نفسكِ يف ُحفَرِ املهانة واإلذالل.
تذكري دوماً أنوثتكِ ..تذكري عفّت ِ
ذئاب بشرية:

صحيح أن الرجل هو الذي خيطو اخلطوة األوىل يف طريق اإلمث ..ال ختطوها املرأة أبداً ..ولكن لوال رضا الفتاة ما

أقدم ..ولوال لينها ما اشتدّ ..هي اليت فتحتْ له الباب وقالت للص :تفضّل ..فلما سرقها ..صرخت :أغيثوين يا ناس
لقد سُرِ ْقتُ...
وإذا كان الذئب ال يريد من النعجة إال حلمها ..فالذي يريده منك الرجل أع ّز عليك من اللحم على النعجة ..وشرٌّ
عليك من املوتِ عليها.
يريـد منكِ أعزَّ شيء عليكِ ..عفافكِ الذي بـه تشـرُفني ..وبـه تفخرين ..وبه تعيشني.
وحياة البنت اليت فجعها الرجل بعفافها أشد عليها مبئة مرة من املوت على النعجة اليت فجعها الذئب بلحمها.
ال تصدّقي ما يقوله بعض الرجال من أهنم ال يريدون يف البنت إال خُلقها وأدهبا ..وأهنم يكلّموهنا كالم الزميل..
ويودوهنا ودَّ الصديق ..كذبٌ واهلل.
ولو مسعتِ أحاديث الشباب يف خلواهتم ـ كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل ـ لسمعتِ مهوالً مرعباً..
وما يبسم لك الشاب بسمة ..وال يلني لك كلمة ..وال يقدّم لك خدمة ..إال وهي عنده متهيد ملا يريد..
تشتركان يف لذة ساعة ..مث ينسى هو ..وتظلني أنت أبداً تتجرّعني غصصها..
ميضي (خفيفاً) يفتش عن مغفَّلة أخرى يسرق منها عرضها .وينوء بكِ أنتِ ِثقَلُ احلمل يف بطنك ..واهلم يف نفسك..
والوصمة على جبينك..
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يغفر له اجملتمع الظامل ،ويقول :شاب ضلَّ مث تاب ..وتبقني أنتِ يف محأة اخلزي والعار طول احلياة ال يغفر لك اجملتمع
أبداً.
ولو أنّكِ إذْ لقيتِهِ زويتِ عنه بصركِ ..وأريتِه احلزم واإلعراض ..فإذا مل يصرفه عنكِ هذا الصدّ ،وإذا بلغت به الوقاحة
أن ينال منك بلسان أو يد ،نزعتِ حذاءكِ من رجلك ..ونزلتِ به على رأسه..
لو أنكِ فعلتِ هذا لرأيتِ كل من ميرُّ يف الطريق عوناً لك عليه .ولَمَا جرؤ بعدها فاجر على فتاة عفيفة ،وجلاءكِ ـ
إن كان صاحلاً ـ تائباً مستغفراً ،يسأل الصلة باحلالل ،جاءكِ يطلب الزواج...
إعجاب بالعب:
ومن الفتيات من تستأذن من احملاضرة لتتابع مباراة على الشاشة..
أو تسأل عن الفريق املنتصر..
ومنهن مَن تُعجب بالعب رياضي ماهر ..أو هتتم بفريق معني.
ماذا يهمها انتصار فريق رياضي على اخر ..أو عدد األهداف اليت حصَّلها هذا الفريق أو ذاك؟!
أي مثرة جنتها األمة وحققتها من وراء ذلك؟!
وماذا ستحصل عليه الفتاة حني تشغل نفسها بذلك إال إهدار الوقت ..والتالعب باملشاعر والعواطف ..وخمالفة
طبيعة األنوثة واألمومة؟.
معاكسات الشباب:

شـباب يعاكـس الفتيات ..بكلمات ..أو نظرات ..أو بإعطائها رقم اهلاتف ..أصبح ظاهرة تنتشر بني الشباب

والبنات انتشار النار يف اهلشيم..
جتد يف الشارع سيارة فتيات واقفة ..تصطف إىل جانبها سيارة شباب ..ينفتح زجاج النوافذ ..ومتتد يد الشاب
بورقة تتلقفها إحدى الفتيات من السيارة املقابلة ..مث تنطلق السيارتان ..مشهد أصبح يُرى أمام األمساع واألبصار..
ودون خجل أو حياء...
اعلمـي أن هذه املعاكسـات من أعظم وسـائل جلب الفسـاد وانتشـار الفاحشة .وهي وسيلة من وسائل
دمار األسر ،وتضييع مستقبل الفتيات.
فكم من فتاة عُرف عنها ذلك السلوك املشـني فأغلقتْ على نفسـها باب الزواج ..بل رمبا عن أخواهتا أيضاً.
وكم من زوجة وقفت فريسة للمعاكسات فعلم زوجها فطلَّقها ..وضاعت وضاع أوالدها معها!!.
ومن تتبَّع ما يقع من جرّاء املعاكسات من حوادث أليمة ..وفواحش عظيمة لتحسَّر أشد التحسّر على أحوال بنات
املسلمني ..وأدرك أنّ هذه املعاكسات ما هي إال وسيلة تغرير ..وشباك صيد ..يستهدف عرضهنَّ ..ويسوِّدُ
ويتركهن ضحايا يف الزوايا ..أو بائعات هوى ومنحرفات ..سوساً ينخر يف جسد األمة.
َّ
وجوههنَّ..
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وقد تفنن الشباب والفتيات بطرق املعاكسات :من غمز بالعني ،أو ابتسامة خبيثة ..أو نكتة مائعة ..أو مشية
متكسـرة متغنجـة ..أو عطـر فوَّاح ..وال تسل عن اهلواتف واجلوّاالت ..اتصاالت عشوائية تبحث عن فريسة..
لتبدأ رحلة العصيان وغضب اهلل.
وظهرت يف السنوات األخرية خدمة (البلوتوث) عالوة على ما يرسل مع الرقم من كلمات غرامية أو من صور
إباحية!!.
والعجيب أن املعاكسات تصدر أيضاً عن فتيات يعاكسن الرجال ..وبنات يشاغلن الشباب يف اهلواتف مبعسول
الكالم وعبارات الغزل والتهتك ..للتسلي أو متضية الوقت ..أو مساع بعض اإلطراءات!
ولكن ما هي نتيجة هذه املعاكسات ..أليست هي اللقاء احملموم واللذة احملرَّمة واملعصية القاتلة؟!.
انظروا إىل ما حتكيه إحدى البنات املعاكِسات:
«كانت البدايـة مكاملة هاتفيـة عفويـة ..تطوَّرت إىل قصـة حب ومهية ..أومهين أنه حيبّين وسيتقدّم خلطبيت..
طلب رؤييت..
رفضتُ ..هدَّدين باهلجر ..بقطع العالقة ..صُعقتُ ..أرسلتُ له صوريت مع رسالة معطّرة ..توالت الرسائل ..وبصويت
يف اهلاتف ـ فقد كان يسجِّله ـ هدّدين أنه سيفضحين أمام أهلي!!.
خرجتُ من املنزل على أن أعود بأسرع وقت ومعي أغراضي كما وعدين ..لقد عدتُ ولكن ليتين ما خرجتُ..
ت وأنا أمحل العار والذل ..توسلتُ إليه أن يتزوَّجين ويسترين من الفضيحة ..فقال بكل سخرية
ليتين ما وعدت ..عد ُ
واحتقار( :إين ال أتزوج فاجرة)»!!.
وهكذا يتركها إىل مصريها األسود ،ومستقبلها املظلم ..ويذهب يبحث عن فريسة أخرى يفترسها ويلقي هبا يف
الوحل...
ملاذا تنتشر ظاهرة املعاكسات؟:

كثري من الشباب ليس له عالقة باهلل تعصمه ..وال عبادة تشغله ..وال ِورْد من القران والذكر يؤنس وحشته ..فلما

أعرض عن اهلل اخاه الشيطان ..فذهب يبحث عن شيء يؤنس وحشته.
احذري كامريا اجلوال:

فتاة شريفة يف اجلامعة ..استلقت على كرسي يف اجلامعة لتستريح بعد احملاضرة ..مل تغطِّ كامل جسدها فهي بني
بنات من جنسها ..ولكن كانت املؤامرة ..فتاة شريرة حتمل هاتفاً جواالً مزوَّداً بكامريا للتصوير ..أخذت هلا صورة
من حيث ال تدري ..وراحت تنشرها على اجلميع عرب اإلنترنت..
ماذا يصنع الوالد أو الزوج بعد انتشار صورة ابنته أو زوجته يف مالبس غري حمتشمة على اإلنترنت ـ وهي اإلنسانة
العفيفة الطاهرة ـ؟!.
فلقد هُدِّمت بيـوت من وراء تلـك اللقطات اخلبيثـة ..فاتقـي اهلل يا أختاه ..ال تلتقطي صورة لصديقتك مث
حتفظيها يف ذاكرة اجلهاز أو ترسليها ألحد ..ال تصوري النساء يف حفالت الزفاف وغريها..
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يقول الدكتور إبراهيم حممد الفايز ـ اخلبري يف الفقه اجلنائي واألستاذ املشارك يف كلية الشريعة ـ:
«مل خيالف أحد من علماء املسلمني يف حترمي االطالع على عورات الغري سواء بالنظر املباشر ،أو من ثقب الباب أو
الشباك ،أو من وراء الزجاج أو يف املاء ،وعدُّوا ذلك من الكبائر.
حىت إهنم منعوا فتح النوافذ اليت يطّلع منها على عورات الغري؛ ألهنا تعترب وسيلة إىل احملرَّم ،وما كان وسيلة إىل احملرم
فهو حرام .وبعضهم أفىت بسد الكوّة القدمية اليت تكشف منها على اجلريان ،أو يطيل اجلار بناءه حىت ال يرى من
بداخله.
كما منعوا صعود املؤذن على املنارة إذا ثبت أنه يف صعوده يستطيع أن يكشف نساء اجلريان ،ألن ذلك من الضرر،
وقد هنى رسول اهلل (ص) عن الضرر.
فاحلكم يف مسألة تصوير النساء بواسطة كامريا اجلوال أو أية كامريا أخرى خلسة؛ سواء كنّ يف الشارع أو يف
السوق ،أو يف صالة األفراح ،أو كنَّ يف سيارة أو على شاطأى أو منتزه أو غريه ،وهؤالء النسوة لسن من حمارم
الرجل أو املرأة اليت قامت بالتصوير ،فحكم ذلك واحد كحكم النظر من خلَ ِل الباب أو الكوة من الدار..
بل املصيبة يف التصوير بواسطة كامريا اجلوال أعظم ضررًا وأشد خطراً؛ ألن هذه الصورة يدخلها الشاب إىل جهاز
الكومبيوتر مث ينشرها عن طريق اإلنترنت.
فيلم فيديو هدَّم حياهتا:

وهذه قصة فتاة جامعية كانت معروفة حبسن اخلُلُق واألدب اجلمّ.
إيل وكأنَّه يعرفين ..مل
قالت :خرجتُ يف يوم من األيام من بوابة اجلامعة ..وإذا بشاب وسيم أمامي ..كان ينظر َّ

أي اهتمام ..سار خلفي وهو حيدّثين بصوت منخفض« :يا مجيلة ..أنا أرغب يف الزواج منك ،فأنا أراقبك
أعطِه َّ
ك وأدبكِ».
وأعرفك منذ مدة ..وأعرف أخالق ِ
سرتُ مسرعة تتعثَّر قدماي ..ويتصبب جبيين عرقاً ..مل أكن قد تعرَّضتُ ملثل هذا املوقف من قبل.
وصلتُ إىل منزيل مرتبكة مهمومة ..ومل أمن ليلتها من اخلوف والقلق.
ويف اليوم التايل ..وجدتُه ينتظرين أمام باب اجلامعة يبتسم..
وتكرّرت معاكساته يل والسري خلفي كل يوم ..وانتهى األمر برسالة صغرية ألقاها عند باب البيت ..ترددتُ يف
التقاطها..
ولكين أخذتُها ويداي ترتعشان ..قرأتُها فإذا هبا كلمات مملوءة باحلب واهليام واالعتذار عما بدر منه من مضايقات..
مزَّقتُ الورقة ..وبعد سويعات دقَّ جرس اهلاتف ..فإذا بالشاب نفسه يطاردين بكالم مجيل ويقول :هل قرأتِ
الرسالة أم ال؟.
قلتُ له :إن مل تتأدَّب سأخرب عائليت ..وسوف يؤدبونك!.
وبعد ساعة عاود االتصال ..وأخربين أن غايته شريفة ..وأنه يريد أن يستقر ويتزوج ..وأنه سيحقق يل كل امايل..
وأنه وحيد مل يبقَ من عائلته أحد على قيد احلياة ...و ...و...
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رقَّ قليب له ..وبدأتُ أسترسل معه يف الكالم .وبدأت أنتظر هاتفاً منه يف كل وقت ..بدأت أخرج معه يف سيارته
نتجول يف أحناء املدينة.
كنتُ أشعر أنين مسلوبة اإلرادة عاجزة عن التفكري ..وكنتُ أصدِّقه فيما يقول ..وخاصة قوله يل :إنك ستكونني
زوجيت الوحيدة ..وسنعيش حتت سقف واحد ..ترفرف عليه السعادة واهلناء.
ويف يوم من األيام..ويا له م ن يوم ..كان يوماً أسود ..دمَّر حيايت وقضى على مستقبلي ..خرجتُ معه كالعادة ،وإذا
به يقودين إىل شـقّة مفروشـة ..دخلت وجلسنا سوياً ،ونسيتُ حديث رسول اهلل (ص):
«ال خيلونَّ رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم».
ولكن الشيطان استعمر قليب ..وامتأل قليب بكالم هذا الشاب ..مث غشتنا غاشية من عذاب جهنم ..ومل أدرِ إال وأنا
َّ
فريسة هلذا الشاب ..وقد فقدتُ أعز ما أملك..
قمتُ كاجملنونة ..ماذا فعلتَ يب؟.
قال :ال ختايف أنتِ زوجيت.
قلتُ :كيف أكون زوجتك وأنت مل تعقد عليَّ.
قال :سوف أعقد عليك قريباً!.
ت إىل بييت مترحنة ..واشتعلت النار يف جسدي ..يا إلـهي ماذا فعلتُ؟ أجننتُ أنا؟.
ذهب ُ
وأظلمت الدنيا يف عيين .وأخذتُ أبكي بكا ًء شديداً مرّاً.
تركتُ الدراسة ..وساءت حاليت إىل أقصى درجة ..ومل يفلح أحد من أهلي أن يعرف كنه ما يفَّ ..ولكين تعلّق ُ
ت
بأمل راودين وهو وعدُهُ يل بالزواج.
ومرَّت األيام جتر بعضها البعض وكانت عليَّ أثقل من اجلبال.
ماذا حدث بعد ذلك ..كانت املفاجأة اليت دمَّرت حيايت ..دقَّ جرس اهلاتف ..وإذا به على اهلاتف يقول :أريد أن
أن الشيءَ املهم هو ترتيب أمر الزواج..
ت وهللتُ ..وظننتُ َّ
ك لشيءٍ مهم ..خرج ُ
أقابل ِ
قابلتُه ولكن كان يبدو متجهماً ..وإذا به يبادرين القول« :ال تفكري يف أمر الزواج أبداً ..نريد أن نعيش سوياً بال
قيد.»..
ارتفعت يدي دون أن أشعر وصفعتُه على وجهه ،حىت كاد الشرر يطري من عينيه ..وقلت له :كنتُ أظنُّ أنك
ستصلح غلطتك ..ولكين وجدتُك رجالً بال قِيَم وال أخالق!..
نزلتُ من السيارة مسرعة وأنا أبكي ..فقال يل :حلظة من فضلك ..ووجدتُ يف يده شريط فيديو يرفعه بأطراف
أصابعه مستهتراً وقال :سأحطِّمكِ هبذا الشريط..
قلتُ له :وما بداخل الشريط؟
قال :هلمِّي معي لتري ما بداخله..
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وذهبتُ ألرى ما بداخل الشريط ..فإذا به تصوير كامل ملا متَّ بيننا يف احلرام..
قلتُ :ماذا فعلتَ يا جبان ..يا خسيس؟.
قال :كامريات خفية كانت مسلّطة علينا تسجّل كلّ حركة ومهسة ..هذا الشريط سيكون سالحاً يف يدي لتدمريكِ
إال إذا كنتِ حتت أوامري ورهن إشاريت!!.
أخـذتُ أصيح وأبكي ..ألن القضيـة ليسـت قضييت بل قضيـة عائلـة بأكملها ..وكانت النتيجة أن أصبحتُ
أسرية بيده ..ينقلين من رجل إىل رجل ..ويقبض الثمن ..وسقطتُ يف الوحل ..وانتقلت حيايت إىل الدعارة ..وأسريت
ال تعلم شيئاً عن فعليت ..فهي تثق يب متاماً!.
وانتشر الشريط ..ووقع بيد ابن عمي فانفجرت القضية ..وعلم والدي ومجيع أسريت ..وانتشرت الفضيحة يف
بلدتنا ..ولُطخ بيتنا بالعار ..فهربتُ ألمحي نفسي واختفيتُ عن األنظار ..وعلمتُ أن والدي وشقيقاي قد هاجروا
إىل بالدٍ أخرى...
علي وهو يف حالة سكر شديد ..فاغتنمتُ الفرصة وطعنْتُه مبدية..
ت على االنتقام ..ويف يوم من األيام دخل َّ
عزم ُ
فقتلتُ إبليس املتمثّل يف صورة ادمية..وخلَّصت الناس من شروره..وكان مصريي أن أصبحتُ خلف القضبان..
أجترّع مرارة الذل واحلرمان ..وأندم على فعليت الشنيعة ..وعلى ما فرَّطتُ يف نفسي.
وكتبتُ قصيت لتكون عربة وعظة لكل فتاة تنساق خلف كلمات برَّاقة أو رسالة مزخرفة باحلب والوله واهليام....
رسالة من فتاة:

وهذه فتاة أخرى غرَّر هبا أحد الشباب ..فسلبها قلبها وشرفها ..وترك يف بطنها جنيناً يضطرب ..تركها وهاجر من

بلده ..وبعد أعوام ..كتبتْ إليه هذه الرسالة اليت أثَّرت فيه ولكن بعد فوات األوان .تقول يف رسالتها:
جنيب جنينًا يضطرب ..فلم تُبالِ بذلك حىت ال حتمِّل نفسك مؤونة النظر إىل شقاءٍ
«إنَّك عرفتَ حني تركتين أن بني َّ
أنت صاحبه ..فهل أستطيع بعد ذلك أن أتصوّر أنك رجلٌ شريف؟ .ال ..بل ال أستطيع أن أتصوّر أنك إنسان..
كذبتَ عليَّ يف دعواك أنَّك حتبّين ..وما كنتَ حتبّ إال نفسك ..خنتين إذ عاهدتين على الـزواج ..فأخلفتَ
وعـدكَ وقلتَ :إنين لن أتزوج جمرمـة سـاقطة!! وما هذه اجلرميـة إال مـن صنع يدك ..ولوالك مـا كنتُ
جمرمة وال ساقطة!!.
سرقتَ عفّيت ..فأصبحتُ ذليلة النفس ..حزينة القلب ..وأي لذة يف العيش المرأة ال تستطيع أن تكون زوجة
لرجل ..وال أمًا لولد ..بل ال تستطيع أن تعيش يف اجملتمع..
ت أمي وأيب ..فقد علمتُ أهنما ماتا حزناً لفقدي ويأساً من لقائي.
سلبْتَين حيايت ألنين فررت من بيت والديَّ ..وقتل َ
ما كتبتُ إليك هذا الكتاب ألجدِّد بك عهداً ..فأنت أهون عليَّ من ذلك ..إنين قد أصبحتُ على باب القرب ..ويف
موقف وداع للحياة..
وإمنا كتبتُ إليك ألن لك عندي وديعة هي فتاتك ..فإن كانت ذهبت الرمحة من قلبك ،فأرجو أن يكون قد بقي
عندك من رمحة األبوة شيء ..فخذها إليك حىت ال يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبل.
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سائلي نفسكِ:

وأسألكِ سؤاالً :هل تقفني بني يدي اهلل تؤدين صلواتك اخلمس وأنت تقيمني عالقة مع شاب؟.

هل تفتحني كتاب اهلل ،تتلينه وأنتِ على هذه العالقة؟
هل تصومني شهر رمضان وأنتِ على هذه الصحبة؟
تذكري قول القائل:
«مَن عصى اهلل وهو يضحك ..دخل النا َر وهو يبكي».
تذكَّري وأنت تنظرين إىل مسنّة رقَّ عظمها وخارت قواها ..أهنا كانت شابة مثلك ..ولكن سرعان ما مضت
السنون فذبلت زهرة الشباب ..وحلَّ حملها الضعف والوهن!!.
فكيف هتدرين شبابكِ وحيويتكِ ..أال تتذكّرين قول رسول اهلل (ص):
«سبعةٌ يظلّهم اهلل يف ظلّه يوم ال ظلّ إال ظلّه»...
وذكر منهم« :شاباً نشأ يف طاعة اهلل» .واخلطاب للرجال تدخل فيه النساء.
مىت هذا الوعد؟ ومىت هذا النعيم؟.
إنه يف يوم تدنو فيه الشمس من اخلالئق حىت تكون منهم على قدر ميل ..يذهب عرقهم يف األرض سبعون ذراعاً..
ويرتفع عرقهم ..فمنهم من يبلغ إىل كعبيه ..ومنهم إىل ركبتيه ..ومنهم إىل حقويه ..ومنهم من يلجمه العرق
إجلاماً!!.
فهال فكّرتِ أن تكوين من اللوايت يف عرش الرمحن يوم ال ظلّ إال ظلّه؟.
***
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الفصل التاسع
حذار من االختالط
أن هؤالء الذين يُغرون الفتاة بالتحرر والتحلل ..واقتحام سائر احلواجز ..سعياً إىل االختالط الذي ال
كوين على يقني َّ
ينضبط بضوابط الدين والفضيلة ..إمنا يستدرجوهنا لشباكهم ..ليجعل أحدهم منها خليلة الساعة أو الساعتني ..مث
يرميها يف منزلق الطريق كما يرمي أحدهم فضالت طعا ٍم التَهَمَه..
فإذا فكَّر بعد ذلك بالزواج الذي هو الزواج فعالً ..أصرَّ على أال يقترن إال بالعفيفة الفاضلة املستقيمة؛ ألنه قد عرف
اخليانة واخلائنات حق املعرفة.
أن االختالط يكسر الشهوة ،ويهذب الغريزة ،ويزيل هذا اجلنون اجلنسي.
لقد بطلت الدعوة اليت يزعم قائلوها َّ
وبطالن هذه الفرية قائمٌ متحقق بزيارة عابرة ألي بلد من بالد أوروبة وأمريكة.
إنّ مثل هذه الزيارة تقنع من كان متردداً يف تكذيب هذا االدّعاء ،فلقد زاد االختالط من توقد الشهوة وعرامها،
وزاد من الفساد ..ومَثَله مثل الظمان يشرب من ماء البحر فال يزيده شربه إال عطشاً على عطش.
هل من َغيْرة على األعراض؟:
إن الديكني إذا اجتمعا على الدجاجة اقتتال غَيْرة عليها وذوْداً عنها ،وعلى شواطئ البالد العربية رجال مسلمون ،ال
يغارون على نسائهم املسلمات أن يراهن األجنيب ..ال أن يرى وجوهه ّن وال أكفَّهنَّ ..بل كل شيء فيهن!!
ويف النوادي والسهرات (التقدمية) الراقية رجال مسلمون يقدِّمون نساءهم املسلمات لألجنيب لرياقصهن ..وال ينكر
ذلك أحد منهم.
ويف جامعات البالد اإلسالمية شـباب مسلمون جيالسون بنات مسلمات متكشفات باديات العورات ،وال ينكر
ذلك االباء املسلمون وال األمهات املسلمات ،وأمثال هذا كثري..
جتد الزوجـة السـافرة تسـتقبل صديق زوجها فـي بيتها ..وحتييـه يف الشارع ...أو تصافح البنت رفيقها يف
اجلامعة ..أو متشي معه يف الطريق ..وتستعد معه لالمتحان..
وتنسى أنَّ اهلل جعلها أنثى وجعله ذكراً ..وركَّب يف كلٍّ منهما امليلَ إىل االخر ..فال تستطيع هي وال هو وال أهل
األرض أن يغيِّروا خلقَ اهلل أو أن ميحوا من نفوسهم هذا امليل.
إنّ دعاة املساواة واالختالط باسم املدنية ال يريدون إال إمتاع جوارحهم ،وإرضاء ميوهلم ،وما يأملون به من اللذائذ.
ولكنهم مل جيدوا اجلرأة على التصريح به ..فلبَّسوه هبذا الذي يهرفون به من هذه األلفاظ الطنانة اليت ليس وراءها
شيء« :التقدمية ،والتمدن ،والفن ،واحلياة اجلامعية ،والروح الرياضية».
يقولون :إن االختالط يكسر شِدَّة الشهوة ،ويهذِّب اخلُلُق ،وينزع من النفس هذا اجلنون اجلنسي .واحلقيقة غري ذلك.
هلاث خلف التقاليد الغربية:
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ويريد املستغربون أن يفرضوا على املرأة التقاليد الغربية ،مبا فيها من فساد وحتلّل من القيم ـ وأعظمها الدين ـ
واحنراف عن سواء الفطرة ،وبُعد عن الصراط املستقيم ،الذي بعث به اهلل الرسل ،وأنزل الكتب لبيانه ،ودعوة الناس
إليه.
وهم يريدون من املرأة املسلمة أن تتبع سنن املرأة الغربية« :شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع» كما صوّر احلديث النبوي:
حىت لو دخلت جُحر ضب لدخلته وراءها ،على ما يف جُحر الضب من االلتواء والضيق ،وسوء الرائحة ،ومع هذا لو
دخلته املرأة الغربية لدخلته املرأة املسلمة بعدها ،أو بعبارة أخرى :لظهرت «موضة» جديدة يروج هلا املروّجون
تسمّى «موضة جحر الضب»!.
وهؤالء يغفلون ما تشكو منه املرأة الغربية اليوم ،وما جر عليها االختالط «املفتوح» من سوء العاقبة على املرأة أو
على الرجل ،وعلى األسرة ،وعلى اجملتمع كله ،ويسدون اذاهنم عن صيحات االستنكار اليت جتاوبت هبا االفاق يف
داخل اجملتمع الغريب نفسه ...وعن كتابات العلماء واألدباء ،وخماوف املفكّرين واملصلحني على احلضارة كلها من
جرّاء إلغاء القيود يف االختالط بني اجلنسني.
كما ينسى هؤالء أنَّ لكلّ أمة شخصيتها اليت تكوهنا عقائدها وتصورها للكون واحلياة والوجود ورب الوجود،
وقيمها وتراثها وتقاليدها .وال جيوز أن يغدو جمتمع صورة مكررة من جمتمع اخر.
رجال ونساء يف البيوت:

يقول الدكتور حممد بن لطفي الصباغ:
« ومما شاع لدى نفر من املوسرين اليوم استخدام الرجال يف البيوت وقيامهم بشؤون البيت الداخلية وخمالطتهم
للنساء.
خيرج الرجل من بيته إىل عمله ..أو إىل شأنٍ من شؤونه ،وقد ترك زوجته مع اخلادم الشاب الذي يتفجر حيوية
ونشاطاً ،ورمبا ال يكون معهما أحد من الناس ،وهي ال تستتر منه ،وقد رفعت الكلفة بينهما ،فهي تأمره وتناديه
وتنهاه ،وهو حبكم عمله يستجيب ،والشيطان جيري من ابن ادم جمرى الدم ،وما خال رجل بامرأة إال وكان الشيطان
ثالثهما ،حيببه إليها وحيببها إليه حىت تقع اجلرمية.
وقد يكون هذا اخلادم وسيماً ،وقد يكون الزوج مسناً أو قبيحاً أو ضعيفاً أو شرساً خماصماً ،فماذا تكون النتيجة إن
مل يكن خوف اهلل مسيطراً على اجلانبني؟.
وهذا القران الكرمي حيدثنا عن جتربة تعرَّض هلا سيدنا يوسف عليه السالم ،عندما كان يف بيت العزيز ..لقد تعرَّض
للفتنة املغرية.
ولوال أن عصمه اهلل تبارك وتعاىل ،فأراه برهان ربه لكان األمر الفظيع املستبشع.
وكذلك ما شاع لدى فئة من أتباع الغرب ممن ال خيافون اهلل ،وال يرعون حرماته ،من استقبال املرأة صديق زوجها
يف حال غيابه ،والسماح له بالدخول إىل بيتها ،واجللوس معه ومؤانسته والتبسط معه يف القول وممازحته ،وما إىل
ذلك..
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إ ّن هذه خلوة حمظورة ممنوعة شرعاً ،وال جيوز التساهل هبا حبجة الثقة بالصديق والزوجة.
ومثله وأشد منه أن تسافر املرأة وحدها ،أو مع السائق أو اخلادم ،وكذلك أن تذهب املرأة إىل الطبيب وحدها،
وتتحقق خلوة حمظورة.
وقريبٌ من ذلك ما يفعله بعض الناس من ترك زوجته أو ابنته مع السوَّاق يذهب هبا أنّى شاءت ،وال يدري أحد عن
طبيعة احلديث الذي يدور بينهما يف داخل السيارة إال اهلل.
وكذلك فإن اجللسات العائلية ـ كما يدعوهنا ـ اليت خيتلط فيها الرجال بالنساء وهنّ يف أمت زينة ،وقد ألغني
احلجاب ،وأظهرن املفاتن حبجة أهنم أصدقاء ،وقد يكون يف هذه اجللسات تبادل احلديث املبتذل ،واملزاح اهلابط،
والنكتة الالذعة ،وإنّ كل ذلك مما ال جييزه دين اهلل ،وهو يعرِّض كيان األسرة إىل االهنيار ،ويبدِّل الودّ بني الزوجني
إىل تنافر».
وكيف يرضى امرؤ يتّقي اهلل وخيشاه بأن ختلو زوجته أو ابنته مع رجل أجنيب عنها؟!.
يقول الدكتور حممد بن لطفي الصباغ:
« نعم إنّ للمرأة احلق يف أن تعمل ،ولكن عملها هذا مشروط بأن يكون ضمن حدود الشريعة ،وذلك بأال يكون فيه
اختالط مستهتر ،وال خلوة حمرّمة ،وأالَّ يعرّضها هذا العمل إىل الفتنة ،وأالّ تكون طبيعة عملها خماطبة الرجال ،وإالنة
القول هلم حىت تتألفهم لصاحل العمل الذي تقوم به ،وأن تكـون هي ملتزمـة باحلجـاب واحلشمة».
***

الفصل العاشر
احلب احلقيقي
كيف نتعامل مع من حنب؟:
ال تصدقي ما يردده أدعياء حترير املرأة من أنه ال بد من احلب قبل الزواج ..فاحلب احلقيقي ال يكون إال بعد الزواج.
ما هو احلب ؟ .وكيف نتعامل مع من حنب؟:
ال اختيارياً ،ولذلك ال تتعلَّق به األحكام الشرعية من حرمة أو وجوب أو كراهية..
«احلب شعور انفعايل ،وليس فع ً
فالشارع ـ جلَّ جالله ـ ال يقول لك :ال حتب،ولكن يقول :إذا أحببتَ فال تنحرف .وال يقول لك :ال تكره،
ولكنه يقول :إذا كرهتَ فال تظلم ،وال يقول :ال جتع ،ولكنه يقول :إذا جعتَ فال تسرف».
ولكن ما نشاهده يف كثري من األحيان أ ّن الشاب يستغلّ عاطفة الفتاة جتاهه ليقضي وطره منها مث يتركها ليبحث عن
غريها..
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والسبب يف كثري من األحوال أنّ هذا الشاب وتلك الفتاة كوَّنا انطباعهما عن احلب من خالل ما يقرأان من قصص
تباع بأخبس األمثان حتت اسم القصص الرومانسية ،أو من خالل ما يعرض من أفالم عاطفية ،وهي أبعد ما تكون عن
العاطفة ،وإمنا هي جنس حبت.
وهذه القصص وتلك األفالم تغري من مل يعرف قيمة احلب بأن يستغل االخر باسم احلبّ.
وعندما ال يستطيع املرء التمييز بني عواطفه وأشواق روحه من جهة ،وبني غرائزه وشهوات جسده من جهة أخرى؛
فإنه يتردى يف درك احليوانية.
أال نرى يف كل يوم شباباً يتصيّدون الساذجات بكلمات سرعان ما تتبخّر معانيها بعد أن تقع الفريسة سهلة يف شباك
وهْ ٍم امسه (احلبّ) ،وما أدراك ما احلب؟
وهل ما يسمى حبّاً يف هذا الزمان هو احلب؟ أم أنه اجلنس؟!.
ليس هو احلب:

إن ما يسمونه حّبًا ليس هو احلب ..بل هو اجلنس وقد ارتدى مسوح احلب ،وما أن تقع الفريسة حىت خيلع الذئ ُ
ب
املاكرُ ثيابَ احلمل الوديع ،ويظهر على حقيقته مكشّراً عن أنيابه ..مستعدّاً لتمزيق فريسته ..وبعد أن يقضي وطره
منها ..يرميها غري اسف وال نادم ..فقد أصبحت أرخص من التراب!.

تذكري أن الشاب الذي يصوغ الكالم املعسول ،وينسج األحالم والوعود ،ويطمح يف لقاء مشبوه ..إمنا هو ذئب
جائع يريد أن يلتهمك دفعة واحدة ..ويرميك جلداً أو عظماً بعد أن يشبع من حلمكِ احلرام..
وستجلسني تندبني حظّك ..وتبكني على تلك اللحظات..
أن اهلل مل ينزل اية يف القران إال ومن ورائها حكمة؛ فاهلل تعاىل يقول:
اعلمي َّ
ِن وََيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِال مَا ظَهَرَ مِنْهَا َولَْيضْرِبْنَ بِخُمُ ِرهِنَّ عَلَى
ضضْنَ مِنْ أَْبصَا ِره َّ
(وَقُلْ لِلْمُ ْؤمِنَاتِ يَ ْغ ُ
ِن وَال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِال لُِبعُولَتِهِنَّ أَ ْو آبَائِهِنَّ أَ ْو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ ُبعُولَتِهِنَّ أَوْ ِإخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
جُيُوبِه َّ
الطفْلِ الَّذِينَ لَ ْم
الرجَالِ أَ ْو ِّ
ِإخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي َأخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَ َكتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّاِبعِنيَ غَيْرِ أُ ْولِي اْلِإرْبَةِ مِنْ ِّ
ِن وَتُوبُوا ِإلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُ ْؤمِنُونَ
خفِنيَ مِنْ زِينَتِه َّ
يَظْهَرُوا عَلَى عَ ْورَاتِ النِّسَاءِ وَال َيضْرِبْنَ بَِأ ْرجُلِهِنَّ لُِيعْلَمَ مَا ُي ْ
َل َعلَّكُمْ ُتفِْلحُونَ).
فهالّ غضضتِ بصركِ ..واتقيتِ ربك ..وأقلعتِ عن اخلضوع بالقول للرجال؟.
أمل تسمعي حديث رسول اهلل (ص) عن الزىن:
«كُتب على ابن ادم نصيبه من الزىن مدر ٌك ذلك ال حمالة:
العينان زنامها النظر..
واألذنان زنامها االستماع..
واللسان زناه الكالم..
واليد زناها البطش..
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والرجْل زناها اخلُطا..
ِّ
والقلب يهوى ويتمنّى..
ج يصدِّق ذلك أو يكذِّبه».
والف ْر ُ
فمن كانت تزين جبوارحها فلتتنبّه وتسرع إلغالق منافذ الشيطان ،فليس بينها وبني الزىن الكامل إال خطوة.
فهالَّ أغلقتِ باب السطح كي ال يتسلل إليك اللص ..ويسرق زهرة عمرك وريعان شبابكِ ..وخيطف حياءك
مهاً ..وعذاباً وذالًّ؟ ..وربّ حالوة ساعة أورثت حزناً ألعوام!.
وعفافكِ ..ومينحكِ بدالً منها غ ّمًا و ّ
ولو كان الشاب ح ّقاً يريديك ..لَطَرَق باب أهلكِ وتقدَّم طالباً يدكِ ..فهذا هو الطريق احلالل وال طريق يفلح يف
احلياة سوى ذلك الطريق.
احلب َولَهُ القلب..
يقول أحدهمُّ :
فإن تعلَّق حبقري ..فهو َولَهُ األطفال..
وإن تعلَّق بإمث ..كان َولَهَ احلمقى..
وإن تعلَّق بفانٍ ..كان َولَ َه املرضى..
وإن تعلَّق بباقٍ عظيم ..كان َولَهَ األنبياء والصدّيقني..
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم:
فهل تعرفني أسباب نزول هذه االيات:
ُن وَالَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا َولَْيضْرِبْنَ ِبخُمُ ِرهِنَّ
حفَظْنَ فُرُوجَه َّ
ِن وََي ْ
ضضْنَ مِنْ أَبْصَا ِره َّ
{ َوقُلْ لِلْمُ ْؤمِنَاتِ َيغْ ُ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ}
أخرج ابن أيب حامت أن أمساء بنت مرثد كانت يف خن ٍل هلا ..فجعلت النساء يدخلن عليها غري متأزرات ..فيبدو ما يف
أرجلهن ـ تعين اخلالخل ـ وتبدو صدورهن وذوائبهن .فقالت أمساء :ما أقبح هذا ..فأنزل اهلل يف ذلك { :وَقُلْ
ضضْنَ}...
لِلْمُ ْؤمِنَاتِ يَ ْغ ُ
وأخرج ابن مردويه عن علي كرَّم اهلل وجهه أنَّ رجالً مرَّ على عهد رسول اهلل (ص) يف طريق من طرقات املدينة..
فنظر إىل امرأة ونظرتْ إليه ..فوسوس هلما الشيطان أنه مل ينظر أحدمها إىل االخر إال إعجاباً به!
فبينما الرجل ميشي إىل جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله احلائط فشقَّ أنفه .فقال :واهلل ال أغسل الدم حىت آيت
رسول اهلل (ص) فأُخربه بأمري..
فقص عليه قصته.
فأتاه َّ
فقال النيب (ص)« :هذه عقوبة ذنبك».
وأنزل اهلل تعاىل{ :قُلْ لِلْمُؤْمِنِنيَ َيغُضُّوا مِنْ أَْبصَا ِرهِمْ}
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتّخذتْ بُرَتَني من فضة( ،الربة هي اخللخال) ،واختذت جَزْعاً (سلسلة
خرز) ،فمرَّت على قوم ،فضربتْ برجلها ،فوقع اخللخال على اجلَزْع ،فصوَّت ..فأنزل اهلل:
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ِن وَتُوبُوا ِإلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُ ْؤمِنُونَ َلعَلَّكُمْ ُتفِْلحُونَ }
خفِنيَ مِنْ زِينَتِه َّ
 { وَال َيضْرِبْنَ ِبَأ ْرجُلِهِنَّ لُِيعْلَمَ مَا يُ ْ
االية
وقال تعاىلَ { :ولَْيضْرِبْنَ بِخُمُ ِرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}  :أي ليُسدلن ويُرخني أغطية على أعلى أجزاء الصدر لسـتر
الشـعور واألعنـاق والصدور.
والضرْب هنا :السدل واإللقاء واإلرخاء.
واخلُمُر :مجع مخار ،وهو ما تغطي به املرأة رأسها.
واجليوب :مجع جيب ،وهو فتحة يف أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.
تذكري كلمة رسول اهلل (ص) اليت وردت يف الرجل الذي شُقَّ أنفه حينما أطال النظر إىل امرأة أجنبية عنه« :هذه
عقوبة ذنبك»..
تذكَّري أن اهلل تعاىل قد يعجل العقوبة للمؤمن يف نفس اليوم الذي يعصي به اهلل ،فتكون العقوبة يف نفسه ،أو يف
زوجه أو يف ولد من أوالده.
يقول أحد الصاحلني« :إين ألعصي اهلل فأعرف ذلك يف خُلُق امرأيت ودابيت».
وكثريًا ما جيمِّل الشيطان للناس املعصية فيأتيهم هبا متلفعة بثوب من الطاعة ،بدالً من أن يغريهم هبا وهي عارية
مكشوفة.
وخري مثال على ذلك أنّ إبليس قال ألبينا ادم عليه السالم{ :أَدُلُّكَ َعلَى َشجَرَ ِة اْلخُلْدِ َومُلْكٍ الَ يَبْلَى}
فصدَّقه ادم لرباءته ونيته الطيبة.
***
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الفصل احلادي عشر
على أبواب اخلطوبة
شاب يتقدَّم خلطبة فتاة:

مثلما يبحث الشاب املسلم عن الفتاة املؤمنة الطاهرة ليتزوجها ويبين معها عش الزوجية السعيد ،فإن الفتاة قد جتد
صعوبة يف اختاذ قرارها باملوافقة على الشاب املتقدّم هلا ..فهي حتلم بالشاب الوسيم والغين واملثقف و...

فما هو دور كل هذه الصفات يف جناح الزواج؟.
يطرح األستاذ حممد رشيد العويد يف كتابه املمتع (حلظات يا بنات) عدداً من األسئلة يف هذا اجملال:
هل ثراء الرجل ضروري؟:
من حق الفتاة بالطبع أن حترص على أن يكون الشاب املتقدِّم إليها صاحب دخل شهري مرتفع نسبياً ..ولكن ينبغي
أال يكون ذلك احلرص على حساب اخلُلق والدين ..فماذا يفيد مال قارون لو كان الشاب دون خُلُق ودين؟!.
تذكري أ ّن الرزاق هو اهلل ،فكم من شاب متوسط احلال ،تزوج بفتاة رضيت به وبدخله القليل ،فرزقه اهلل حىت صار
من األثرياء..
وكم من شـاب غين طمعت بثروتـه الفتـاة ،فضاعت ثروتـه بعد الزواج!!..
اسأيل عن مصدر كسب هذا الشاب ..أهو من حالل أم من حرام؟ ..فال تفرحي مبن كان ثراؤه من حرام ،أو من
اغتصاب حقوق االخرين ،فإنّ ذلك زائل ال حمالة.
هل للمهنة دورٌ يف إجناح الزواج؟:

قد حتلم الفتاة بالزواج من طبيب أو مهندس أو صاحب مركز اجتماعي مرموق...
فهي حتسب أن أحدهم قادر على أن يليب هلا مجيع رغباهتا ويضمن هلا العيش الرغيد.

وبالطبع ال بأس يف أن تفضّل الفتاة مهنة على أخرى ..ولكن بشرط أال تعتقد أن مهنته ستكون سبب سعادهتا أو
رخاء عيشها.
فال هتتمي باملهنة إال بعد اهتمامك خبلقه ودينه والبيئة احمليطة به ..فاحلياة حافلة باالف الزجيات اليت أخفقت بسبب
مهنة الزوج رغم أن تلك املهنة كانت مما تتمناه الفتاة يف زوجها!!.
هل لوسامة الشاب دور يف إجناح الزواج؟:

من حق الفتاة أن ترضى شكل الرجل وترتاح إليه ،فوسامة الرجل غري وسامة املرأة ،فقد ترى الفتاة يف طول قامته
وسامة ،أو عرض منكبيه وسامة..

وعلينا أن ندرك أنّ الفتاة حتب ما حيبه الفىت ،كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه« :ال تُكرِهوا فتياتكم على
الرجل القبيح ،فإهنن حيبنب ما حتبّون».
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وهلذا يرى العلماء أنه يندب أن تنظر املخطوبة إىل خاطبها كما ينظر هو إليها لترى منه ما يعجبها ،بل إهنم رأوا أهنا
أحوج إىل النظر إليه منه إليها ،كما جاء يف حاشية ابن عابدين« :بل هي أوىل منه يف ذلك ،ألنه ميكنه مفارقة من ال
يرضاها ،خبالفها».
أي أن الرجل يستطيع أن يطلّق زوجته دون أن يذكر سبباً ،بينما ال تستطيع املرأة ذلك .وهلذا فإن األولياء خيطئون
حني يغفلون رضا الفتاة عن شكل من تقدّم إىل خطبتها.
وتذكّري دوماً أ ّن املقدَّم عند الفتيات ينبغي أن يكون خُلق الرجل ودينه ،مث قدرته املالية اليت تعينه على توفري حاجات
احلياة ،وتأيت الوسامة بعد ذلك؛ ألن من الفتيات من ترى الوسامة مقدمة على غريها!!.
هل ملستوى الزوج التعليمي دور؟:

ال مشكلة عادةً إذا ما كان االثنان يف مستوى تعليمي واحد أو متقارب ،ولكن قد حتدث املشكلة حينما يكون

املستوى التعليمي للفتاة فوق املستوى التعليمي للزوج ،خاصة حني تفخر الزوجة بتفوقها العلمي عليه ،أو تغمز يف
وجهه يف مسألة من املسائل..
وتذكّري أ ّن املستوى التعليمي ال يعين مستوى النضج،ومستوى اخللق ،فكم من أصحاب مسـتوى تعليمي
عـادي ،ولكنهم يف مسـتوى أخالقي رفيع ..وكم من أصحاب مستوى تعليمي عال هم عاديون جداً يف نضجهم
وتفكريهم!.
هل الختالف الطباع أثر سليب؟:

الشاب املتقدّم إليها متديناً ،ثرياً ،وسيماً ،ومن أسرةكرمية ،فتوافق على الزواج منه.
َّ
قد جتد الفتا ُة

ويتم الزواج ..ويفاجأ اجلميع باخلالفات الشديدة بني الزوجني ..فما سبب تلك اخلالفات ،وقد اتفقا يف التدين
واملستوى االجتماعي وغريها من األمور؟.
ب زيارة الناس ومشاركتهم أفراحهم ومناسباهتم ،يف حني كان
إهنا الطبـاع املختلفـة ،فقد كانت الفتـاة مثالً حت ّ
زوجها مييل إىل العزلة وعدم االتصال بالناس ،ويؤثر اجللوس يف البيت.
فهي تريد زيارة صديقاهتا وجاراهتا وقريباهتا ،وزوجها يريدها يف بيتها ترعاه وترعى أوالدها.
وهلذا تنصح الفتاة باحلرص على معرفة طباع الشاب الذي خيطبها ـ بالطبع بعد عقد القران ـ فتحاول أن تكيف
نفسها مع ميوله وطباعه تدرجيياً ،مثلما ينبغي أن حياول هو مراعاة شعور زوجته..
وليعلم االثنان أنه إذا توافقت األركان الكربى من :دين ،وخُلق ،ومستوى مادي ،ووسامة ،وأسرة كرمية ،فال ينبغي
أن يصال باختالف الطباع إىل حدِّ النفور من بعضهما البعض وهدم صرح الزوجية.
حلظات قلقة:
ويف فترة اخلطوبة املليئة مبشاعر الفرح والبهجة ،قد تنتابكِ حلظات قلقة مشوبة برهبة املسؤولية واخلوف من اجملهول.

ق َل ُك ْم
ن خَلَ َ
ن آيَاتِ ِه َأ ْ
حلظات خاطفة من احلرية واملخاوف سرعان ما تذوب عندما تتأملني ملياً قول اهلل تعاىل( :وَ ِم ْ

ت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )
ك اليَا ٍ
ِن فِي ذَِل َ
َد ًة وَ َرحْمَ ًة إ َّ
جعَلَ بَيْ َن ُكمْ مَو َّ
سكُنُوا إِلَيْهَا َو َ
س ُك ْم أَزْوَاجًا لِ َت ْ
ن أَن ُف ِ
ِم ْ
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حاويل أن تعيشي هذه الكلمات اخلالدات« :سكينة»« ،مودة» ،و«رمحة»؛ فإهنا تُدخِل األمن واالطمئنان إىل قلبكِ.
وقد تطول فترة اخلطبة إىل سنة أو أكثر بسبب الظروف املادية أو الدراسية ،وقد تظهر املشاكل واألقاويل بسبب عدم
متكّنهما من االنصهار التام.
وتذكّري دوماً أنه ال ميكن أن يكون الزوجان صورة طبق األصل عن بعضهما ،وليس املطلوب يف الزواج أن يكون
الزوجان متطابقني يف كل الطبائع والعادات ـ على األقل يف بداية األمر ـ.
تعرَّيف على شخصيته:
_ تعرّيف على شخصية خطيبك من خالل اللقاءات الشرعية ـ بعد عقد القران ـ.
_ كوِّين فكرة عن طباعه وعاداته ،من خالل حديثه ومظهره اخلارجي .وحاويل إعطاءه صورة عن طباعك
ك بصراحة ودون تكلّف ،فليس أسوأ من أن يرتدي اخلطيبان أمجل األقنعة يف فترة اخلطوبة ،مث بعد الزواج
وأخالق ِ
خيلع كل منهما قناعه ويبدو على حقيقته.
_ حتدَّثي يف مواضيع ميكن من خالهلا معرفة وجهة نظره فيها ،كي جتدي األسلوب املناسب للتكيف مع ارائه
وأفكاره.
_ تذكَّري دوماً أنه ال بد من بعض التنازالت من طرفيكما معاً حىت تتقارب الطباع وتتمكّنا من السري يف طريق
حياة زوجية سعيدة.
_ اسأليه عن صالته ..عن عالقته بربّه ..عن صومه وتواجده يف املسـجد ..عن إخالصـه يف عمله ..عن
صحبتـه هل هي صاحلة أم غري ذلك؟..
_ حدِّثيه عن االستعفاف والتسامي ..عرِّفيه أن أول غريتك على عينيه أن ينظر لغريك ،وأعلميه أن غرية اهلل أشدّ.
ذكّريه حبديث رسول اهلل (ص):
يت املؤمن ما حرَّم عليه».
«إنَّ اهلل يغار ،وإن املؤمن يغار ،وغرية اهلل أن يأ َ
_ إنّ كل تطوّر يف عالقتك مع اهلل إىل األفضل يزيد من قرب خطيبك إىل ربك.
_ ال تظين أنه عندما يراك وقد تقاطر ماء الوضوء من وجهك ،وأضاء نور الصالة على جبينك ،وتزيَّن جسدك
بلباس التقوى احملتشم ،ال تظين أن ذلك لن يعيد خطيبك ملراجعة نفسه والتوبة إىل اهلل.
_ ال تستعجلي خطيبكِ يف إحضار كل شيء إذا كان دخله ال يساعده على ذلك ،وال جتعلي من طلباتك املتكررة
سببًا يف وقوع خالفات مبكرة معه يف فترة اخلطوبة أو أوائل شهور الزواج.
_ ال تقارين خطيبكِ بزوج أختك إذا كان أكثر ماالً ،فقد يكون خطيبكِ أقل ماالً ،ولكنّه أكثر ابتساماً ومودةً
وحمبةً .ال تنسي أبداً ما يف خطيبك من صفات وميزات ،فلعلَّها أفضل بكثري من املال!.
***
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الفصل الثاين عشر
على أبواب الزواج
أال تعلمني أ ّن الزواج الذي جعله اهلل العالقة الوحيدة الطيبة بني الفىت والفتاة هو اية من ايات اهلل يف الكون ..يربط
اهلل فيه بني رجل وامرأة رباطاً مقدّساً ..فإذا نَمَا يف بيئة طيبة ،حيث العفة ،ووجود األب ،ومباركة الدنيا من
حولكم ،فإنه يستمر ويتوثق ..وإن منا يف الظالم ،حيث العالقات اليت خنجل أن نكشفها أمام الناس ،فإنه سرعان ما
ينهدم وينهار!!.
احلب قبل الزواج:

ونتساءل هل احلب الذي يسبق الزواج يكفل السعادة الزوجية ،أو يوصل إىل الزواج أصالً؟.
فالشاب الذي يتعرّف إىل إحدى الفتيات ويُعجب هبا وتُعجب به ،يبذل وسعه لكي يظهر باملظهر الذي يروق يف
عيين االخر .فإذا ما أدرك الشاب مثالً أن الفتاة تفضّل أن يكون فىت أحالمها هادأى الطبع ،اختذ لنفسه مظهر الشاب
الرزين ،وقد يكون يف حقيقته على عكس ذلك.
فإذا انتهت فترة احلب أو اخلطبة وتزوج االثنان ،بدأت أخالق الزوج تظهر رويداً رويداً ..فيخلع ثوب اهلدوء الزائف
الذي كان يتلفح به قبل الزواج.
ومن الشباب من يتظاهر بالكرم أو السخاء مثالً مث يتضح بعد الزواج أنه مقتّر خبيل.
وباملثل تتظاهر الفتاة إبان فترة احلب أهنا زاهدة يف مظاهر احلياة الكاذبة ،مث هي بعد الزواج جتدها مسرفة تلهث وراء
املالبس والزينات!!.
إنَّ املرأة اليت تبيح لنفسها إنشاء عالقة حب بينها وبني الرجل قبل الزواج إمنا تغامر بسمعتها وبشرفها ،وبالتايل فهي
تغامر حبياهتا كلها.
والسبب يف ذلك أن الرجل الذي حتبّه املرأة قبل الزواج ،وتسمح لنفسها أن تقابله أو تراسله يف غفلة من أهلها؛ لن
حيترمها يف قرارة نفسه مهما تظاهر أمامها هبذا االحترام ،ومهما أقسم هلا أنه يفهم ويقدّر الظروف أو املربرات اليت
تدعوها إىل مغافلة أهلها ملقابلته.
فإذا ما انتهت مثل هذه العالقة بالزواج ،فإن الزوج قد يعيش طول حياته ،وهو خيشى أن تغافله وختدعه كما سبق هلا
أن غافلت أهلها من قبل.
واحلقيقة أن أغلب تلك العالقات غري الشرعية بني الشباب والفتيات ال تنتهي إىل زواج ،فالرجل ال يثق بالبنت اليت
تسلّمه نفسها وشرفها وعرضها ،وهو يعلم يف قرارة ذاته أنه يسهل عليها أن تسلِّم نفسها لرجل اخر.
أهلها يريدون تزوجيها من ابن عمها وهي ال حتبه:
سألتْ فتاة يف اخلامسة عشرة من عمرها فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :أنّ أهلها يريدون تزوجيها من ابن
عمها وهي ال حتبه ،فأجاب:
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مسألة احلب والعواطف ،كثرت يف هذه األيام ،نتيجة للتمثيليات والروايات والقصص واألفالم وغريها..
فأصبحت البنات متعلقات مبثل هذه األمور ،وأنا أخشى أنّ كثرياً منهن يُخدع هبذه العواطف ،ويضحك عليها،
وخاصة إذا كانت مبثل هذه السن ،سن املراهقة والبلوغ ،والقلب خال ،والكالم املعسول إذا صادف قلباً خالياً متكّن
فيه.
وهناك بعض الشبان يفعلون هذا خمادعني ـ مع األسف ـ أو يتلذذون هبذا األمر ،ويتباهون يف جمالسهم ،بأنّ
أحدهم استطاع أن يكلّم اليوم الفتاة الفالنية ،وغداً يكلّم أخرى ،وبعد غ ٍد سيكلم ثالثة ..وهكذا.
فنصيحيت إىل الفتيات املسلمات أال ينخدعن هبذا الكالم ،وأن يستمعن إىل نصائح االباء وأولياء األمور واألمهات،
وأال يدخلن على حياة زوجية مبجرد العاطفة ،ولكن ال بد من وزن األمور كلها مبيزان العقل أوالً ،هذا من ناحية.
وأيضاً أقول ألولياء األمور :إن عليهم أن ينظروا يف رغبات بناهتم ،فـال ينبغي لألب أن يضـرب برغبـة ابنتـه
عرض احلائـط ،وجيعلها كمّـاً مهمالً ..مث يزوّجها مبن يريد هو ال مبن تريد هي ،فتدخل حياة زوجية وهي كارهة
هلا ..مرغمة عليها..
ذلك ألنّ األب ليـس هو الذي سيعاشـر الـزوج ،وإمنا هـي التـي ستعاشـره ،فال بد أن تكون راضية..
وهـذا ال يقتضي ضرورة العالقـة العاطفية بني الشاب والفتاة قبل الزواج ،إمنا على األقل ،أن تكون مسترحية إليه
راضية به.
ومن هنا ،يأمر اإلسالم بأن ينظر اخلاطب إىل خمطوبته ،ويراها وتراه« :فإنّ ذلك أحرى أن يؤدم بينكما» كما جاء يف
احلديث.
الشرع اإلسالمي يريد أن تقوم احلياة الزوجية على التراضي من األطراف املعنية يف املوضوع كله ،الفتاة تكون
راضية ،وعلى األقل تكون هلا احلرية يف إبداء رغبتها ورأيها بصراحة ،أو إذا استحيت تبديه مبا يدل على رضاها ،بأن
تصمت مثالً« :البكر تُستأذَن وإذهنا صماهتا ،واألمي أحقّ بنفسها».
أي اليت تزوجت مرة قبل ذلك ،ال بد أن تقول بصراحة :أنا راضية وموافقة.أما البكر فإذا استؤذنت ،فقد تستحيي،
فتصمت ،أو تبتسم ،وهذا يكفي .ولكن إذا قالت :ال .أو بكت ،فال ينبغي أن تكره.
والنيب (ص) ر ّد زواج امرأة زُوِّجت بغري رضاها.
وجاء يف بعض األحاديث أنَّ فتاة أراد أبوها أن يزوّجها وهي كارهة .فاشتكت إىل النيب (ص) فأرادها أن ترضي
أباها مرة ومرتني وثالثاً ،فلما رأى إصرارها قال :افعلي ما شئت ،فقالت :أجزت ما صنع أيب ،ولكن أردتُ أن يعلم
االباء أنه ليس هلم من أمر بناهتم شيء.
فالذي أنبّه إليه يف هذا الصدد ـ كما يقول الدكتور القرضاوي ـ بأنه ال بد للفتاة أن ترضى ،ولويلّ أمرها أن
يرضى ،وهذا ما اشترطه كثري من الفقهاء ،فقالوا بوجوب موافقة ويل األمر حىت يتم النكاح.
يل وشاهدي عدل».
وجاء يف احلديث« :ال نكاح إال بو ّ
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و«أميا امرأة نُكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ،باطل ،باطل».
وكذلك ينبغي رضا األم ،كما جاء يف احلديث« :امّروا النساء يف بناهتن»..
ألن األم تعرف رغبة بنتها ،وهبذا تدخل الفتاة حياهتا الزوجية وهي راضية ،وأبوها راض ،وأمها راضية ،وأهل زوجها
راضون ..فال تكون بعد ذلك حياة منغصة ومكدرة.
فاألوْىل أن يتم األمر على هذه الصورة ،اليت يريدها الشرع اإلسالمي الشريف .واهلل املوفق.
العالقة بني اخلاطب وخطيبته:
ما حدود العالقة بني اخلاطب وخطيبته ..ما املسموح وما احملرَّم شرعاً؟
اخلِطبة بني أسرتني ،على مشروع زواج ،وربّما تُوِّج هذا االتِّفاق بقراءة سورة الفاحتة.
هذه اخلطبة ال حتمل يف طيّها أي داللة على حكم شرعي ما ،وال تتضمن أي مسوّغ ألي نوع من أنواع املتعة اليت
قد تتمّ بني الزوجني..
باإلضافة إىل أن قراءة الفاحتة اليت جرى العرف هبا بني الناس ،بدعة ال تستند إىل دليل يف الشرع ،فإهنا حبكم البداهة،
ال تبيح حراماً ،وال حتلّ حملّ عقد الزواج.
ومن مث ،فإن العالقة بني اخلطيبني ،يف فترة اخلطبة ،هي نفسها العالقة اليت تكون بني أيّ شاب وفتاة ال تربطهما
ببعض أية صلة زوجية أو قرابة رحم ،أي فال جيوز أن يلتقيا على أي من أنواع املتعة الزوجية ،بل ال جيوز أن
تضمّهما خلوة شرعيّة.
هذا من حيث احلكم الشرعي.
أما من حيث االثار والنتائج االجتماعية والقانونية ،فال شك أن بني احلكم الشرعي وهذه االثار كامل االنسجام،
ولوال االثار االجتماعية الضارّة اليت قد تنجم عن التهاون يف هذا األمر ،ملا سجّل الشارع جلَّ جالله أي حظر وال
حتذير من ذلك.
إنَّ االتفاق الذي يتمّ بني األسرتني على مشروع الزواج ،ال يشكِّل إال بنيانًا هزيالً ،بل ال يشكّل أكثر من تصوُّر
ملشروع بناء..
وهذا املشروع مهما متَّ االتفاق الكالمي عليه ،فإنه معرَّض يف كل وقت لالضطراب مث الفسخ واالمنحاق ،لعوامل
شىت قد تفاجأ هبا إحدى األسرتني أو أحد الطرفني.
إذن ،فإقدام الشاب على التمتع خبطيبته يف هذه الفترة ،واستسالم اخلطيبة لذلك ،مغامرة خطرية غري مأمونة العواقب،
والضرر ،كل الضرر ،إمنا يتوجّه إىل مصلحة الفتاة ومسعتها.
ماذا حيدث لو أ ّن الشاب أخذ حظّه ،ولو بشكل جزئي ،من خطيبته ،واستمرّا على ذلك حيناً من الزمن ،مث طرأ أمر
مل يكن يف احلسبان ،استوجب فسخ اخلطوبة وطيّ مشروع الزواج كله؟!..
إن الشاب قد ال ينوبه من ذلك شيء ،ولكن الفتاة تعود من هذه الرحلة اخليالية وقد فقدت الكثري من مسعتها الطيبة،
َّ
وتفتّحت إليها أبواب من الظنون السيئة هبا والتصوّرات اليت قد تكون ظاملة هلا ،فضالً عن أهنا قد تكون خسرت يف
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هذه الرحلة الومهية أعزّ ما متلكه يف ساعة مل تكن متلك ،ال هي وال خطيبها ،أية إرادة صابرة أو قدرة على الثبات
واالعتصام.
وواضح أن الفتاة ال متلك يف هذه احلالة أي قانون تطالب مبوجبه بأي تعويض عما قد أخلَّ بسمعتها أو عقَّد سبيل
التطلّع إىل مستقبل جديد هلا .فلن تعود مبهر وال جبزء من املهر ،ولن متلك املطالبة بأيّ تعويض ..ألنّ املغامرة متّت
شاردة من وراء سور الزواج والعقد الشرعي.
غري أنّ كالًّ من اخلطيبني إن كان يشعر أن ابتعاده عن صاحبه أمرٌ شاقّ ال صرب عليه؛ فمن السهولة مبكان أن تتوَّج
اخلطب ُة العرفية بعقد شرعي يتمّ على أصوله وإن حالت الظروف يف تلك الفترة دون تسجيله يف سجالت القضاء.
وعندئذ ينعقد الرباط الزوجي بينهما ،وحيلّ هلما كل أنواع املتعة الزوجية ،فإن تعرّض العقد بعد ذلك ألي إلغاء أو
بطالن ،فإن يف صورة العقد الشرعي الذي متَّ مع توقيع الشاهدين ،ما يضمن لكل ذي حقّ حقَّه.
أال يوجد شيء جيد يف زوجك؟:

ال تقويل ليس فيه أشياء جيدة ،فليس هناك إنسان خالٍ متاماً من أشياء حسنة.
ملاذا ال تسجلني تلك األشياء اجليدة يف زوجك؟
وملاذا ال تبحثني فيه عن شيء جيد تغافلتِ عنه؟
اضبطيه عندما يعمل عمالً جيداً ،وسجِّلي ذلك له.
حاويل تناسي مساوئه.
اتبعي إذاً اخلطوات التالية:
 1ـ سجّلي ما ترينه مناسبًا جيداً يف زوجك ..وهذه مرحلة القبول.
 0ـ احبثي فيه عن شيء جيد غري تلك القائمة ،وهذه مرحلة «التقبل».
 3ـ امدحيه على هذا الشيء اجليد ،وهذه هي مرحلة «التقدير».
وعندما تقرئني أن فاطمة بنت حممد (ص) طحنت بالرحى حىت ورمت يدها ،أو محلت املاء يف القربة حىت َّ
كل
كتفها .تشعرين بأن سيدة نساء اجلنة مل تكن أنثى ختدم ذكراً ..بل كانت أماً مؤمنةً تقيم بيتاً يربو فيه اليقني
واحلب..فهي تقدّم لرجلها وولدها نفسَها وما متلك..
مل يكن هناك ربُّ بيت يُصدر أوامر وامرأة ذليلة تنفِّذ! بل كان هناك شريكان يقتسمان السرَّاء والضرَّاء ..جناحاً
ألمرين متساويني :حياة الدين الذي امنا به ..وحياهتما اخلاصة.
وال ننسى كالم أمساء بنت أيب بكر زوجة الزبري بن العوام:
«كنت أخدم الزبري خدمة البيت كله ،وكنت أسوسُ فرسَه ،وأعلفه ،وأحْتَشُّ له ،وأخرزُ الدلو ،وأسقي املاء ،وأنقل
النوى على رأسي من أرض له على ثلثي فرسخ»!!
أن املرأة ال تكلف خبدمة الرجل ،إال أن األمر هنا ما تقضي به مصلحة الشركة القائمة
ورغم أن مجهور الفقهاء يرى َّ
بني مؤمن ومؤمنة ..األمر هنا حمكوم بعاطفة اإليثار ..ال بشعور األثرة.
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يسِّري له برّ والديه:

عز وجلّ ـ عنك يف رضا زوجك
يسِّري لزوجك َّبر والديه ـ وخاصة والدته ـ ،وصلة رمحه ..ألن رضا اهلل ـ َّ

عنك.
ورضا اهلل عن زوجك يف رضا والدته عنه ،فهل ترْضَني هالكه وسخط اهلل عليك بإبعاده عن والدته وعدم حثِّه على
برِّها وصلة رمحها..
أي الناس أعظم ح ّقاً على املرأة؟
فعن عائشة رضي اهلل عنها :أهنا قالت :سألتُ رسو َل اهلل (ص)ُّ :
قال« :زوجها».
قلت :فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟
قال« :أمه».
فاستحضري يف نفسك أية عقوبة ستجنيها على نفسك من اهلل تعاىل إن مل حتققي ذلك.
ليكن خوفك من زوجك نابعاً من خوفك من اهلل ،فتطيعيه يف الس ّر والعلن ،يف حضوره وعند غيابه كما أمر ِك اهلل
تعاىل.
املرأة الذكية:
املرأة الذكية فعالً ليست تلك اليت تبحث يف أشياء زوجها ،أو تنظر يف عينيه ،أو تراقب انزالق لسانه..
ولكنها هي اليت تشعر حباجات زوجها ،وتكون كما حيب ويشتهي ،وهذا من حُسن التبعّل الذي حثَّنا عليه الرسول
عليه الصالة والسالم..
أمل يقل رسول اهلل (ص):
أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتّباعها موافقته؛ تعدل ذلك
«وأعْلمي من خلفكِ من النساءَّ :
كله».
فانظري إىل زوجكِ ماذا حيب ويشتهي ،فأكثر الرجال ال حيبون املرأة ألنوثتها فقط ..ولكنهم حيبوهنا ملا هي عليه من
نسوية «أي من شخصية املرأة».
فاعملي على تثقيف نفسك ..وشاركي زوجك هواياته وطموحاته.
وال تنسي أن تطاليب حبقوقك أيضاً مىت أدّيتِ واجباتكِ ،وأهم ما تعتادان عليه هو طاعة اهلل سبحانه ..واالبتعاد عن
حمارم اهلل من رؤية الفضائيات واملواقع اإلباحية .وما ال يرضي اهلل.
كيف تسعدين زوجك:

_ أنتِ مسؤولة عن إسعاد زوجك وأوالدك .وتذكّري أن رضاه عنك يدخلك اجلنة .قال رسول اهلل (ص):

«أيُّما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت اجلنة».
_ ال حتمِّلي زوجك ما يفوق طاقته.
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فال حتشدي رغباتك وال تكدّسي طلباتك مرة واحدة ،حىت ال يرهق زوجك فيهرب منك .غري اسف وال نادم.
_ ال تكلِّفيه أن يتحلَّى مرة واحدة بكل الصفات والفضائل واملكارم اليت تشتهني أن تتجمع فيه ،فمن النادر جداً أن
جتتمع كل الصفات يف شخص واحد!.
_ حافظـي على مجالـك وأناقتـك ،ونضـرة صحتـك ،ورشاقـة حركاتكِ ،وحالوة حديثك وال تتحدّثي
بصوت أجش ،وال ترددي ألفاظاً سوقية هابطة.
جاء يف وصف رسول اهلل (ص) للمرأة الصاحلة أنه قال:
« ...وإذا نظر إليها (أي :زوجته) سرَّته».
ك واقعاً ومظهراً .التزمي باحلجاب اإلسالمي ،وال تتساهلي يف أن يرى خادم أو سائق أو غريه
_ حافظي على تدين ِ
شيئاً من جسدك ولو حملة عابـرة ،فإنّ زوجك يغار عليـك وحيرص على أال يـراكِ إال من حتلُّ لـه رؤيتك.
_ جتمَّلي لزوجك قبل أن يأيت إىل البيت يف املساء ،فرياك يف أحسن حال .البسي ثوباً نظيفاً الئقاً ،واستعملي من
العطور ما حيب.
_ ال تنشغلي بأعمال البيت عن زوجك ،فتظهر كل أعمال الطهي والتنظيف والترتيب عندما يأيت إىل بيته متعباً
مرهقاً.
_ ال تتحسَّري على العاطفة امللتهبة ومشاعر احلب الفياضة وأحالم اليقظة اليت كنت تعيشني فيها قبل الزواج ،فهي
هتدأ بعد الزواج وتتحوَّل إىل عاطفة هادئة متَّزنة.
ت املسؤولة عن النجاح والتوافق واالنسجام يف
_ إذا كان الرجل هو صاحب الكلمة األوىل يف العالقة الزوجية ،فأن ِ
الزواج .ومهما بلغتِ من علم وثقافة ،ومنصب وسلطان ،ارضخي لزوجك واجلئي إليه ،وال تصطدمي معه يف الرأي.
_ جرّيب الكالم احللو املفيد ،واالبتسام املشرق املضيء ،والفكاهة املنعشة ،والبشاشة املمتعة ،وابتعدي عن احلزن
والغم ،واهلذر واللغو ،والعبوس والتجهم ،والكابة واالكتئاب.
_ أظهري لزوجك مهارتك وبراعتكِ وتفوّقكِ على سائر النساء ،وسيزداد متسّك زوجك بك ،واعتزازه بصفاتك
الشخصية ،حىت تتقين كل شيء تعملينه.
_ ال تضيعي وقتكِ يف ثرثرات هاتفية مع صاحباتك ،أو يف قراءة جمالت تافهة تتحدّث عن أخبار املمثلني
واملمثالت ،واملغنني واملغنيات ،ويف قراءة قصص احلب والعالقات الغرامية واألوهام ،وضياع الوقت يف قراءة تلك
اجملالت التافهة اهلابطة.
اختاري من اجملالت ما يفيد ذهنك وعقلك وقلبك ،وما يزيدك ثقافة ويُعينك على حلّ مشاكل البيت واألوالد.
_ اختاري من برامج التلفاز ما يفيدك ويزيدك ثقافة وخربة ،وال تضيّعي وقتك يف املسلسالت اهلابطة واألفالم
املائعة.
_ ختيّري األوقات املناسبة لعرض مشاكل األسرة ومناقشة حلّها.
_ ال تسرعي بالشكوى إىل زوجك مبجرّد دخوله البيت ،من أمور تافهة مثل صراخ األوالد.
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وال تطليب من زوجك أن يلعب دور الشرطي لألوالد ،يقبض على املتهم وحياكمه أو يضربه.
_ ال تنتقدي سلوك زوجك أمام أطفاله ،وال تستعملي ألفاظاً غري الئقة يرددها األبناء من بعدها مثل« :جاء
البعبع» ،أو «وصل اهلمّ».
_ ال تنقلي مشاكل بيتك إىل أهلك ،فتوغري صدور أهلك ضد زوجك ،بل حلّي تلك املشاكل بالتعاون مع
زوجك.
_ ال تستعلي على زوجك إذا ما كنتِ أغىن منه أو أعلى حسبًا ونسباً أو أكثر ثقافة وعلماً.
_ ال تتمنعي على زوجك يف املعاشرة الزوجية .فالرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه ،فلم تأته ،فبات غضبان عليها ،لعنتها املالئكة حىت تصبح».
_ تذكَّري أنَّ أول حقـوق الزوج على زوجتـه طاعتها له ،فقد قـال رسول اهلل (ص):
ت املرأة أن تسجد لزوجها».
ت امراً أحداً أن يسجد ألحد ،ألمر ُ
«لو كن ُ
_ ال تنسي فضل زوجك عليك ،فقد جعل رسول اهلل (ص) تناسي فضل الزوج سبباً لدخول املرأة النار ،ومسَّاه
كفراً.
_ حافظي على أموال زوجك ،وال تنفقي شيئاً من ماله إال بإذنه وبعد أن تستوثقي من رضاه.
_ ال تضجري من عمل زوجك ،فإنَّ أسوأ ما تصنعه بعض النساء هو إعالن الضجر من عمل الزوج.
واإلعالن يكون عادة يف شكل خلق النكد ،والدأب على الشكوى ،واهتام الزوج بإمهاهلا ..واللجوء إىل بيت أمها
غضىب.
_ تذكري أن البيت اململوء باحلب والسالم ،واالحترام والتقدير املتبادل ،مع طعام مكوّن من كسرة خبز وماء ،خري
من بيت مليء بالذبائح واللحوم وأشهى الطعام ،وهو مليء بالنكد واخلصام!!.
***

80

الفصل الثالث عشر
عمل املرأة
املرأة إنسان ،كالرجل ،هي منه وهو منها كما قال تعاىل يف القران:
واإلنسان كائن حي من طبيعته أن يفكّر ويعمل ،وإال مل يكن إنساناً.
واهلل تعاىل إمنا خلق الناس ليعملوا ،بل ما خلقهم إال ليبلوهم أيهم أحسن عمالً..
فاملرأة مكلَّفة كالرجل بالعمل ،وبالعمل األحسن على وجه اخلصوص ،وهي مثابة عليه كالرجل من اهلل عزَّ وجلوهي
مثابة على عملها احلسن يف االخرة ،ومكافأة عليه يف الدنيا أيضاً.
واملرأة أيضاً ـ كما يُقال دائمًا ـ نصف اجملتمع اإلنساين ،وال يتصور من اإلسالم أن يعطّل نصف جمتمعه ،وحيكم
عليه باجلمود أو الشلل ،فيأخذ من احلياة وال يعطيها ،ويستهلك من طيباهتا ،وال ينتج هلا شيئاً.
على أن عمل املرأة األول واألعظم الذي ال ينازعها فيه منازع ،وال ينافسها فيه منافس ،هو تربية األجيال ،الذي
هيّأها اهلل له بدنّياً ،ونفسّياً ،وجيب أال يشغلها عن هذه الرسالة اجلليلة شاغل مادي أو أديب مهما كان؛ فإن أحداً ال
يستطيع أن يقوم مقام املرأة يف هذا العمل الكبري ،الذي عليه يتوقف مستقبل األمة ،وبه تتكوّن أعظم ثرواهتا ،وهي
الثروة البشرية.
ورحم اهلل شاعر النيل حافظ إبراهيم حني قال:
األم مدرسة إذا أعددهتا أعددت شعبا طيب األعراق
ومثل ذلك عملها يف رعاية بيتها؛ وإسعاد زوجها ،وتكوين أسرة سعيدة ،قائمة على السكون واملودة والرمحة ،وقد
ورد :إن حسن تبعّل املرأة لزوجها يعد جهاداً يف سبيل اهلل.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
« وهذا ال يعين أنَّ عمل املرأة خارج بيتها حمرَّم شرعاً ،فليس ألحد أن حيرّم بغري نصّ شرعي صحيح الثبوت ،صريح
الداللة ،واألصل يف األشياء والتصرفات العادية اإلباحة كما هو معلوم.
وعلى هذا األساس نقول :إنَّ عمل املرأة يف ذاته جائز ،وقد يكون مطلوباً طلب استحباب ،أو طلب وجوب ،إذا
احتاجت إليه :كأن تكون أرملة أو مطلَّقة وال مورد هلا وال عائل ،وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذلَّ
السؤال أو املنة.
وقد تكون األسرة هي اليت حتتاج إىل عملها كأن تعاون زوجها ،أو تريب أوالدها أو إخوهتا الصغار ،أو تساعد أباها
يف شيخوخته ،كما يف قصة ابنيت الشيخ الكبري شعيب عليه السالم اليت ذكرها القران الكرمي يف سورة القصص،
الرعَا ُء َوأَبُونَا شَيْخٌ كَبِريٌ}.
وكانتا تقومان على غنم أبيهما{ :قَالَتَا الَ نَسْقِي حَتَّى يُصْ ِدرَ ِّ
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وكما ورد أنَّ أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني كانت تساعد زوجها الزبري بن العوام يف سياسة فرسه ،ودق النوى
لناضحه ،حىت إهنا لتحمله على رأسها من حائط له ـ أي :بستان ـ على مسافة من املدينة.
وقد يكون اجملتمع نفسه يف حاجة إىل عمل املرأة كما يف تطبيب النساء ومتريضهن ،وتعليم البنات ،وحنو ذلك من
كلّ ما خيتص باملرأة .فاألوْىل أن تتعامل املرأة مع امرأة مثلها ،ال مع رجل.
وقبول الرجل يف بعض األحوال يكون من باب الضرورة اليت ينبغي أن تقدر بقدرها ،وال تصبح قاعدة ثابتة.
وإذا أجزنا عمل املرأة ،فالواجب أن يكون مقيّداً بعدة شروط:
 1ـ أن يكـون العمل يف ذاتـه مشـروعاً ،مبعىن :أال يكون عملها حرامـاً يف نفسـه أو مفضيـاً إىل ارتكاب
حرام ،كاليت تعمل خادماً لرجل عزب ،أو سـكرترية خاصـة ملدير تقتضي وظيفتها أن خيلـو هبا وختلو به ،أو
راقصة تثري الشهوات والغرائز الدنيا ،أو عاملة يف (بار) تقدم اخلمر اليت
لعن رسول اهلل (ص) ساقيها وحاملها وبائعها ،أو مضيفة يف طائرة يوجب عليها عملها تقدمي املسكرات ،والسفر
البعيد بغري حمرَم ،مبا يلزمه من املبيت وحدها يف بالد الغربة...
أو غري ذلك من األعمال اليت حرمها اإلسالم على النساء خاصة أو على الرجال والنساء معاً.
 0ـ أن تلتزم املرأة املسلمة إذا خرجت من بيتها يف الزي واملشي والكالم واحلركة:
ُن وَال يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
حفَظْنَ فُرُوجَه َّ
ِن وََي ْ
ضضْنَ مِنْ أَْبصَا ِره َّ
{وَقُلْ لِلْمُ ْؤمِنَاتِ َيغْ ُ
 3ـ أال يكون عملها على حساب واجبات أخرى ال جيوز هلا إمهاهلا ،كواجبها حنو زوجها وأوالدها ،وهو واجبها
األول وعملها األساس».
الضوابط الشرعية لعمل املرأة:

يقول الدكتور حممد بن لطفي الصباغ:
«للمرأة احلق يف أن تعمل ،كما يدل ذلك قوله تعاىل:
ِلرجَالَِنصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا َولِلنِّسَاءِ َنصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}
{ل ِّ
ولكن عملها هذا مشروط بأن يكون ضمن حدود الشريعة ،وذلك بأال يكون فيه اختالط مستهتر ،وال خلوة حمرَّمة،
وأال يعرّضها هذا العمل إىل الفتنة ،وأال تكون طبيعة عملها خماطبة الرجال ،وإالنة القول هلم حىت تتألفهم لصاحل
العمل الذي تقوم به ،وأن تكون هي ملتزمة باحلجاب واحلشمة.
وهناك جماالت ممتازة لعمل املرأة كالتعليم والتوليد والطب للنساء ..فكم هو مجيل أن جند طبيبات متخصصات يف
األمراض كلها ،وال تعاجل الطبيبة إال النساء..
وعملها يف مثل هذه اجملاالت ال يقدّم هلا املنفعة اخلاصة فحسب ،بل يقدِّم لألمة كلها النفع الكبري..
إذن فالعمل للمرأة بعيداً عن الرجال أمر ال ميانع فيه الشرع ..ولكن ينبغي أن يبقى يف حدود الضرورة واحملافظة على
تنفيذ أحكام اهلل.
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إن عمل املرأة يف خارج البيت يُحدث اختالالً يف احلياة الزوجية دون شك ،وإن الوضع الطبيعي للمرأة أن يكون
عملها يف البيت ،وعمل البيت عبء غري يسري ،وإنه ليحتاج إىل تفرغ تام ،ال سيما إن كان هناك أطفال».
ليكن خروجكِ للعمل فيما هو ضروري لإلسالم...
ال تبحثي عن العمل جملرَّد أن تعملي أو أن تكوين طبيبة أو مدرِّسة ،فقط ليقال :إن فالنة طبيبة أو غري ذلك.
ليكن عملك يف اجملال الذي فيه نقص وحاجة لألخوات...
اجتهدي يف اختيار مهنة تكون املسلمات حباجة إليها ،فإنك بذلك جتعلني خروجك وعملك كله جهاداً يف سبيل اهلل.
يقول تقرير منظمة الصحة العاملية ـ شرق البحر املتوسط ـ األخري :
« ويف مجيع األحوال ال يليق باملرأة أن تعمل يف اجملاالت اليت ال تالئم طبيعتها ،وأن تدخل يف أي ضرب من ضروب
الصناعة واحلرف املضنية ،فاجملاالت اليت تُحسنها املرأة وتتناسب معها كثرية ومتعددة ،كميدان التعليم والطب
والتمريض ،والرعاية االجتماعية ،والكتابة والنشر ،وبعض الوظائف غري املرهقة.
أما أن تعمل املرأة كأعمال الرجال ،كأن تكون شرطية وميكانيكية ،وعاملة يف املصانع ،ومنظِّفة يف الشـوارع،
وسائقة للعربات وأدوات النقل وما شابه ذلك ،فال يليق هبا ،وال جيوز هلا أن تزاوله».
عمل املرأة برأي إنكليزية:
تقول الكاتبة اإلنكليزية (الدي كوك) يف جملة (: )Echo
«إن االختالط يألفـه الرجال ،وهلذا طمعت املرأة مبـا خيالـف فطرهتا ،وعلى قدر كثرة االختالط تكون كثرة
أوالد الزىن .وهنا البالء العظيم على املرأة».
مث تردف قائلة« :أما ان لنا أن نبحث عما خيفف ـ إن مل نقل يزيل ـ هذه املصائب العائدة بالعار على املدنية
الغربية؟ أما ان لنا أن نتخذ طرقاً متنع قتل ألوف االالف من األطفال الذين ال ذنب هلم ،بل الذنب ذنب الرجل الذي
أغرق املرأة اجملبولة على رقة القلب.
يا أيها الوالدان ال يغرَّنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغاهلن يف املعامل وحنوها ومصريهن إىل ما ذكرنا..
علّموهنَّ االبتعاد عن الرجال ،أخربوهنَّ بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد.
لقد دلّنا اإلحصاء على أن البالء الناتج من محل الزىن يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختالط الرجال بالنساء ،أمل تروا أن
أكثر أمهات أوالد الزىن من املشتغالت يف املعامل واخلادمات يف البيوت ،وكثري من السيدات املعرَّضات لألخطار.
ولوال األطباء الذين يعطون األدوية لإلسقاط رأينا أضعاف ما نرى االن .لقد أدَّت بنا هذه احلال إىل حد من الدناءة
مل يكن تصورها يف اإلمكان ..وهذا غاية اهلبوط باملدنية».
***
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الفصل الرابع عشر
يف السوق
ملاذا الذهاب للسوق؟:

من األخوات من ال همَّ هلا إال الشراء ..وال مكان لديها إال األسواق ..وال تفكري عندها سوى ماذا اشترت؟..

وبكم؟ ..وأين..؟
كلما مسعتْ مبحل جديد هرعتْ إليه ..وما علمتْ بتخفيض إال سارعت حنوه!!.
منهن من تذهب إىل السوق لتشتري احلاجات الضرورية.
ومنهن من تسعى خلف اإلعالنات :ختفيضات ..تنزيالت ..تصفية!!
ومنهن من يذهنب لقتل الوقت والتسلية!!...
وأخريات للقاء صديقاهتن أو قريباهتن يف األسواق.
وبعض النساء تتخذ اخلروج إىل السوق نزهة يومية.
ومثة فئة أخرى تذهب حلب االستطالع ومتابعة (املوضة) والبحث عن كل جديد.
ومنهن متخصصات يف األسواق :مىت فتح هذا احملل؟ ومىت التخفيضات..؟ وهكذا...
الزمي االداب اإلسالمية:

بالطبع هناك من لبست الثياب الشرعية وذهبت مع حمرَمها ..وهناك من أسقطت احلجاب وجتملت لألسواق

وللرجال األجانب!!! وهناك ..وهناك!..
تذكري قبل الذهاب إىل السوق قول رسول اهلل (ص):
«أحب البالد إىل اهلل مساجدها ..وأبغض البالد إىل اهلل أسواقها».
وعن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل (ص) قال:
«ال تكن أول من يدخل السوق ..وال اخر من خيرج منها ..فيها باضَ الشيطان وفرَّخ».
إذا خرجتِ إىل السوق فإياكِ والتطيب والزينة وارتداء املالبس اجلميلة اليت تلفت النظر ،فالرسول عليه الصالة
والسالم يقول:
«إذا استعطرت املرأة فخرجت على القوم ليجدوا رحيها فهي كذا وكذا» ،أي :زانية.
احذري التباهي مبا ليس عندك للتعايل يف أعني الناس .فعن عائشة رضي اهلل عنها :أن امرأة قالت :يا رسول اهلل!
أقول :إن زوجي أعطاين ما مل يعطين؟
قال رسول اهلل (ص)«:املتشبع مبا مل يعط كالبسِ ثويب زور».
احذري ثوب الشهرة ،فالرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة».
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يقول ابن األثري « :املراد أن ثوبه يشتهر بني الناس ملخالفة لونه أللوان ثياهبم ،فريفع الناس إليه أبصارهم وخيتال عليهم
بالعجب والكرب».
دعاء السوق:

وجل وأنت تدخلني السوق ،وال تنسي دعاء الدخول إىل السوق فالرسول عليه الصالة والسالم
عز َّ
اذكري اهلل َّ
يقول:
«من دخل السوق فقال :ال إلـه إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت،
بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ،كتب اهلل له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ،ورفع له ألف ألف
درجة».
يقول األسـتاذ عبد امللك القاسـم يف كتـابه املمتع :اهلاربـات إىل األسواق:
«حتدثي مع البـائع بإجياز ومبظهـر اجلد ..مبتعدة عـن التـرقيق والغنج ..وجتنيب كثرة النقاش مع البائعني.
ال تدخلي حمالًّ خالياً من صاحبه ..وال تدخلي حمالً أنت الزبونة الوحيدة فيه.
احذري أن يَمَسَّك رجل إذا دخلت السوق .واحذري قياس املالبس على صدرك حىت وإن كان فوق العباءة،
واحذري لبس احلذاء وقياسه أمام الرجل.
ال تكثري من طلب إنزال البضائع وعرضها.
وال جتعلي يـدك أو إصبعك ألعوبة يف يد البائع بأن يقيس لك أسورة أو خامتاً..
تذكري أن زوجك أو أبوك يثق فيك ..ولكنه ال يثق يف (الذئاب) اليت جتول يف األسواق!!».
تذكري أن خروج املرأة وحدها ُمغْرٍ للذئاب اجلاحمة بالتعرض هلا.
ومن العجب أن يترك رجل زوجته أو ابنته أو أخته تذهب إىل السوق وغريه وهو جالس يف بيته أو مع أصحابه!!.
مثل الكالب تطوف باللحمان
يقول الشاعر :انّ الرجال الناظرين الى النسا
ان لم تصن تلك اللحوم أسودها

أكلت بال عوض وال أثمان

ال إسراف وال تبذير:
فكِّري يف دخل زوجك أو أبيك وال تسريف وال تبذري؛ فبعض النساء تنفق االالف يف السوق دون حساب!!
فاملرأة إحدى فئتني من الناس:
األوىل :أنعم اهلل عليها ورأت أن ذلـك مـن إظهار نعمـة اهلل ..وما عرفت أن ذلك من اإلسراف والتبذير ..وما
رعت حق اهلل يف ماهلا أو مال زوجها.
والثانية :امرأة حتب املظاهر حىت وإن أرهقت زوجها بالديون ..وأثقلت عليه بكثرة الطلبات ..ولكن أهم شيء يف
حياهتا املظاهر ..ولو كانت خاوية اجليب واليدين!!...
فهال فكَّرتِ يف االقتصاد فيما تشترين ..وتتصدقني مبا كنت تنوين شراءه.
رفقاً بنفسك وزوجك ،فليس من الضروري أن يكون يف البيت فرع للسوق .فال تشتري إال شيئاً أنت حباجة إليه.
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علي قميصاً ،فقال :بكم أخذتَ هذا؟
قال قراد بن نوح :رأى شعبة بن احلجاج َّ
قلت :بثمانية دراهم.
ت قميصًا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة!!.
فقال :أال اشتري َ
أخربي زوجك:

إذا كنتِ تعلمني أن زوجكِ ال يرضى عن خروجك إىل السوق بدون إذنه ،فإنك إن فعلتِ ذلك دون علمه ،ودون
إذنه ،متخذة كل االحتياطات اليت جتعله ال يعلم بذلك ،فأنت امثة يف حقّه ،بل إ ّن املالئكة تلعنكِ يف كل خطوة من

خطواتك تلك..
وذلك ألن خوفك يف تلك احلالة كان نابعاً من خوفك من شخصه ..من خوفك أال يؤذيك إذا علم بذلك ،وتكونني
قد ارتكبتِ معصية يف حقّ اهلل ويف حق زوجك ..ألن اهلل أمرك بطاعته يف حضوره وغيابه ..فإن عصيتِ ِه يف غيابه
وحل عليك غضب اهلل وسخطه.
لعنتْكِ املالئكة َّ
***
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الفصل اخلامس عشر
املرأة :عندنا وعندهم
ك تسمعني يف كل يوم وسائل اإلعالم الغربية تشري إىل أن العنف ضد املرأة ظاهرة شرقية ..أو مبعىن أدق مصدرها
لعلَّ ِ
اإلسالم..
ولألسف الشديد جند بعض الذين يصدّقون تلك االدعاءات الباطلة ،وينبهرون بأكذوبة احلرية وصون احلقوق يف
اجملتمعات الغربية.
فعندما يتحدثون عن العلوم الطبيعية واإلنسانية ال يُذكر اسم املسلمني األوائل الذين اكتشفوها ـ إال فيما ندر ـ بل
ينسبون ذلك كله للحضارة األوروبية احلديثة.
وحينما يتحدَّثون عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتطهري العرقي الديين ..ال يذكرون ما جرى يف األندلس من
إبادات مجاعية ملئات األلوف من املسلمني ..وال يتحدثون عن حماكم التفتيش!!.
بل يتناسون ما جرى قبل سنوات يف البوسنة واهلرسك!! من قتل مجاعي واغتصاب للنساء وانتهاك للحرمات!.
ظاهرة العنف ضد املرأة:
ويقصد به كل ما تتعرَّض له املرأة من ضرب وإيذاء أو تعذيب أو معاملة قاسية أو إكراه على عمل شيء ال ترغب
فيه..
ويشمل العنف اجلسدي والنفسي واالغتصاب ،واإلساءة،والتحرّش ،والترهيب يف العمل ،واإلجبار على البغاء ..على
أيدي أفراد أو مجاعات ..فكل هذا يدخل يف إطار العنف ضد املرأة.
وإنَّ ما تعرَّضت له النساء يف البوسنة ..ويف سجون العراق حتت ظالل االحتالل من اغتصاب وتعذيب وإهانة هلو
خري دليل على امتهان كرامة املرأة يف ظل احلماية الغربية بكل قوهتا وجربوهتا ..وأمام ناظريها إن مل يكن بأيديها!!.
وال ننسى ما جيري يف عدد من الدول اإلسالمية من حاالت التعقيم القسري ..وإجبار النساء على تناول موانع
احلمل..
ومن أخطر املمارسات يف هذا الصدد التجارة بالنساء والفتيات ،يف دول العامل املتحضر ..حيث أصبحت هذه
املمارسات من أكثر أنواع اإلجرام انتشاراً.
فوفقًا إلحصائيات األمم املتحدة يتم االجتار كل سنة مبا يزيد على سبعمئة ألف امرأة ..واستغالهلن بصورة بشعة.
واستناداً إىل بيانات األمم املتحدة فإن ثلث نساء العامل يتعرَّضن إىل العنف..
ومن اثار العنف على النساء :اخلوف واالم يف أسفل البطن والصداع واإلسهال وضيق النفس ..وقد تستمر بعض
االثار اجلسدية أو النفسية مدى احلياة ..وقد يلجأ البعض منهن إىل الكحول واملخدرات.
وتقول التقارير الرمسية يف الواليات املتحدة األمريكية :إنّ هناك امرأة تتعرَّض للضرب كل مخس عشرة ثانية ..وإنَّ
سبعمائة ألف امرأة تتعرَّض لالغتصاب سنوياً..
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ويقدّر عدد الزوجات الاليت يتعرَّضن للعنف اجلنسي يف أمريكة بـ( )81مليون امرأة سنوياً!!
ويف فرنسة يقدر الباحثون أنَّ ( )%54من ضحايـا العنـف هن مـن النساء!!.
ويف كندة ميارس ( )%1من الرجال العنف ضد زوجاهتم..
أما يف اهلند فإن ( )8نساء من كل عشرة هن ضحايا للعنف ،وتتعرض ( )%52من نساء اهلند للضرب والصفع أو
االعتداء اجلنسي!!.
ويف البريو جند ( )%52من اجلرائم املسجلة لدى الشرطة هي ضحايا نساء تعرَّضن للضرب من أزواجهن!!.
وما تعانيه املرأة يف الدول الغربية من امتهان لكرامتها حتت مسميات أخرى؛ مثل :التهديد أو اإلغراء املايل ،ال يقل
بشاع ًة عن صور االستغالل السيِّأى ألنوثة املرأة يف مسابقات اجلمال ،وجنوم الفن وغريها.
كما أن القنوات الفضائية اإلباحية تشتري الفتيات مباليني الدوالرات لنشر الرذيلة يف اجملتمعات ،وتشجيع الفتيات
على البغاء.
يف اخلامس من اذار مارس عام (0225م) صدر تقرير طويل عن منظمة العفو الدولية بشأن (العنف ضد املرأة).
ورغم أن احلقائق التالية اليت ذكرها التقرير حول قضية العنف ضد املرأة وحجمها يف مجيع أحناء العامل ،إال أن هذه
األرقام ال تبني املدى احلقيقي هلذا االنتهاك حلقوق اإلنسان.
فالعديد من النساء ال يبلِّغنَ عنه ـ إذ إهنن يشعرن باخلجل ..أو خيشني التشكيك يف أقواهلن ..أو التعرّض ملزيد من
العنف.
فطبقًا إلحصائيات األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمات األخرى فإن ( )%15من النساء يف العامل أمجع
يتعرَّضن للضرب أو للعنف خالل حياهتن ،وأن ( )%12من النساء سيقعن ضحايا االغتصاب يف حياهتن.
وأن هناك ما ال يقل عن ( )12مليون فتاة كان من املتوقع أن يكنَّ أحياء «..لكنّهن لسن موجودات» يف شعوب
خمتلفة نتيجة اإلجهاض االنتقائي القائم على اجلنس ،أو عدم كفاية الرعاية ألهنن يعتربن أقل أمهية من الفتيان!.
أمل حيرّم اإلسالم اإلجهاض ـ ما مل يكن هناك دواعٍ طبية خاصة له ـ؟!
أمل حيرِّم وأد البنات ودفن تلك العادات اجلاهلية؟!
العنف العائلي:

ويتخذ العنف يف حميط األسرة أشكاالً خمتلفة ،بدءاً من العدوان اجلسدي مثل :الصفع واللطم والركل والضرب،

وانتها ًء باألذى النفسي مثل :التخويف والتحقري واإلذالل وغريها.
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية :إن مليار امرأة تتعرَّض خالل حياهتا للضرب أو اإلكراه ملمارسة اجلنس أو األذى
على حنو أو اخر.
ففي الواليات املتحدة ،تتعرض امرأة للضرب ـ عادة على يد زوجها (شريكها) ـ كل ( )14ثانية (دراسة األمم
املتحدة حول نساء العامل ).
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ويف كندة ،تصل تكلفة العنف ضد املرأة إىل ( )11مليار دوالر يف السنة ،مبا يف ذلك الرعاية الطبية واخلسارة
اإلنتاجية.
ويف نيوزلندة ،ذكرت ( )%02من النساء أهن ّن ضُربن أو تعرَّضن لألذى اجلسدي على يد شريك ذكر.
ويف روسية االحتادية ،تتعرض ( )31222امرأة للضرب يومياً على أيدي أزواجهن أو شركائهن وفقاً ملنظمات غري
حكومية روسية.
ويف إسبانية قُتلت امرأة واحدة كل مخسة أيام على يد شريكها يف عام (0222م) ،وتُقتل حوايل امرأتني أسبوعياً
على أيدي شركائهن يف بريطانية (إحصائيات 0223م).
هذه هي إحصائياهتم وأرقـامهم ..يكاد يشـيب هلا الولدان مـن هوهلا ..فأين ادّعاءاهتم وهجومهم على اإلسالم
بأنّه ُيقِرُّ ضرب النساء؟!.
ملاذا ال ينظرون إىل تلك احلقائق واألرقام؟! ..أم أن على قلوب أقفاهلا! فيتعامون عنها حتت غطاء احلقد األسود
لإلسالم!!.
العنف اجلنسي:
واالغتصاب هو الشكل األكثر عنفاً للعنف اجلنسي ،كما يرتبط االغتصاب باحلمل القسري ،واألمراض اليت تنتقل
عن طريق ممارسة اجلنس مبا فيها اإليدز ،بيد أنَّ حاالت اإلبالغ عن االغتصاب أقل بكثري من حاالت وقوعه بسبب
وصمة العار اليت تلحق به ..بل إنه نادراً ما يُعاقَب عليه!.
إن امرأة واحدة حول العامل من أصل مخس نساء تقع ضحية لالغتصاب أو حماولة االغتصاب يف
ويقول التقريرَّ :
حياهتا.
وإن يف الواليات املتحدة األمريكية تغتصب امرأة كل ( )52ثانية (حسب تقرير وزارة العدل األمريكية لعام
0222م).
ويف فرنسة تتعرض ( )0422امرأة لالغتصاب سنوياً.
النساء واحلروب:

ووصل العنف ضد املرأة خالل النزاعات إىل درجة الوباء املستشري ،وغالبًا ما يستخدم االغتصاب اجلماعي بصورة
منهجية كسالح يف احلرب.
ففي العراق ورد أن ما ال يقل عن ( )522امرأة وفتاة ال تتجاوز أعمار بعضهن مثاين سنوات تعرضن لالغتصاب يف
بغداد خالل احلرب أو بعدها منذ أبريل /نيسان (0223م) (حسب دراسة ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان).
ويف البوسنة واهلرسك ،تعرَّضت ما بني ( )02222و( )42222امرأة لالغتصاب خالل مخسة أشهر من النزاع
يف العام (1550م).

89

ويف بعض القرى يف كوسوفو ،تعرَّضت ما بني ( 32ـ  )%42من النساء اللوايت هن يف سن احلمل واإلجناب
لالغتصاب على أيدي القوات الصربية (حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1550م).
على أيدي مَن حدثت هذه الوحشية؟ أليست على أيدي األوروبيني املتمدنني؟ أمل حتدث على مسمع ومرأى من كل
العامل مبا فيها الدول املتحضرة؟!.
الدول ختذل ضحايا العنف ضد املرأة:
هذا ما يقوله تقرير منظمة العفو الدولية ..حيث إن جزءاً كبرياً من
العنف ضد املرأة مير مرور الكرام دون اإلبالغ عنه.
وهناك ـ حسب التقرير ـ عوامل خمتلفة متنع النساء من اإلبالغ عن حـوادث العنف ،مثـل :اخلـوف من
االنتقام ،واالفتقـار إىل الوسـائل االقتصادية ،واالتكالية العاطفية ،والقلق على األطفال ،وعدم احلصول على
التعويض واإلنصاف.
ففي الواليات املتحدة تُبلِّغ ( )%11من النساء فقط الشرطةَ حبوادث االغتصاب ،وميكن لنصف عدد اللوايت ال
يبلِّغن الشرطة أن يقمن بذلك إذا ما أُعطوا تأكيدات بأن أمساءهن لن تنشر على املأل.
ويف بريطانية ( )%13من مجيع النساء اللوايت تعرضن لالغتصاب يبلِّغن الشرطة باالعتداء (حسب إحصائيات عام
0223م).
اإلفالت من العقاب على العنف:

وغالباً ما مي ّر العنف ضد املرأة دون رادع أو عقاب ..وليس لدى كثري من الدول أية قوانني على اإلطالق هبذا الشأن.

ففي عام (0223م) كان لدى ( )45دولة على األقل قوانني قائمة على التمييز ضد املرأة ،وليس لدى ()55
دولة أية تشريعات حملاربة العنف املنزيل.
ويف دراسة قامت هبا مؤسسة الطب البشري الفرنسي وامتدت إىل سبع سنوات تبني أن الشريك كان متهماً يف
( )%41من جرائم القتل اليت طالت النساء.
وتقدِّم لنا شهرية (العامل الدبلوماسي) الصادرة يف شهر أكتوبر (0225م) املعطيات املفجعة التالية:
_ تُقتل يف أملانية ثالثة نساء كل أربعة أيام!!.
_ ويف إنكلترة تُقتل امرأة كل ثالثة أيام!!.
_ ويف فرنسة تقتل امرأة كل مخسة أيام ..أي مبعدل ستة نساء يف الشهر.
_ ويف إسبانية يودي العنف األسري بامرأة كل أربعة أيام.
وخيلص تقرير منظمة العفو الدولية إىل أن معركة اليوم هي وضع حدٍّ للعنف ضد املرأة .إذ إن ضحايا العنف العائلي
يف أوروبة هي ستمئة امرأة يقضني حنبهن سنوياً من جرَّاء هذه االفة .أي مبعدل امرأتني يف اليوم.
أن العنف األسري ال مييز بني فئة أو طبقة دون أخرى إذ إن املعتدي حسب الدراسات الفرنسية مثالً
واجلدير بالذكر َّ
غالباً ما يكون ذا مستوى تعليمي جامعي ،ويتميز مبكانة اجتماعية مرموقة.
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ولألسف فإن األمر يتكرر يف بلدان العامل الثالث ،فقد أبرزت الدراسات امليدانية أن ( )%33من نساء تونس
و( )35من املصريات و( )%45من الفلسطينيات يتعرَّضن للعنف األسري.
انظروا إىل حال الغرب وما وصل إليه من مآل:

لقد ارتفعت نسبة املراهقات الاليت حيملن دون زواج ..واللوايت يسموهننّ االن (األمهات املراهقات)!.
وازدادت نسبة املراهقات الاليت هلن عالقة جنسية مع رجل أو أكثر .وانتشرت ظاهرة األطفال اللقطاء دون أب أو
أم.
واشتدَّ السعار اجلنسي احملموم بعدما تعوَّدوا على رائحة العفن ،فأخذوا يبحثون عن أشكال شاذة للسلوك اجلنسي،
وما خرب اللوطيني والسحاقيات ببعيد.
اإلجهاض وباء عاملي:
أصبح اإلجهاض وباءً عاملياً ،إذ تقول إحصائيات منظمة الصحة العامليـة األخرية :إن ( )51مليون امـرأة بني
سـن ( 14إىل  )52تُجهض سنوياً ،وهذا ميثل ( )%00من أصل ( )012ماليني محل سنوياً.
وتقدّر اإلحصائيات أن ( )01مليون حالة إجهاض حتدث بشكل رمسي مقابل ( )02مليون حالة إجهاض غري
رمسي.
ولكن قياس معدل اإلجهاض يف الدول اليت متنع ممارسة اإلجهاض من أصعب األمور.
ومتثل شرق أوروبة أعلى معدل لإلجهاض يف العامل ،حيث حتدث ( )52حالة إجهاض يف كل ألف امرأة..
أما يف غرب أوروبة فاملعدل هو ( )11حالة يف كل ألف امرأة..
ويف مصر على سبيل املثال جتهض ( )03امرأة يف كل ألف امرأة ،حسب تقرير منظمة الصحة العاملية.
ويف أمريكة تبلغ نسبة اإلجهاض ( )35من كل ألف امرأة.
وتتضح الكارثـة يف غيـر املتزوجـات ،حيث تصل نسـبتهن إىل ( .)1222/54ويقدر الباحثون أن نصف
النساء األمريكيات تقريباً ( )%53يقمن باإلجهاض مرة واحدة يف حياهتن على األقل.
النساء واإليدز:

يقول تقرير الـ ( )Unifemاألخري:
إن نسبة ( )%41من مجيع األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسب (اإليدز) هم من النساء ،أي يبلغ
عدد النساء املصابات باإليدز أكثر من ( )02مليون امرأة!!.
وإن نسبة ( )%44من الستة عشر ألف إصابة جديدة اليت حتدث يومياً هي يف صفوف النساء.
ويعترب مرض اإليدز االن أحد األسباب الرئيسة اليت تؤدي إىل وفاة النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني ( 02و)52
عاماً يف عدة مدن يف أوروبة وجنوب الصحراء اإلفريقية ،ويف أمريكة الشمالية.
وميوت سنوياً أكثر من ( )4ماليني شخص مبرض له عالقة باإليدز يف العامل.
واملعروف أن اإليدز حيدث عند الذين ميارسون الشذوذ اجلنسي أو العالقات اجلنسية احملرَّمة مع مصابني باإليدز.
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هل تعلمني؟:
_ أنه تُغتصب ( )1522فتاة يومياً يف الواليات املتحدة ،وأن ( )%02منهن يُغتصنب من قبل ابائهن!!.
_ وأنه يُقتل سنوياً يف أمريكة مليون طفل باإلجهاض املتعمد.
_ وأن ( )152شابة حتمل سفاحاً كل أسبوع يف بريطانية.
_ ويف إسبانية سجَّلت الشرطة أكثر من ( )422ألف بالغ اعتداء جسدي على املرأة يف عام واحد.
_ وأن اإلحصائيات األمريكية تشري إىل أن ( )1ماليني امرأة تتعرَّض للضرب املربح يف كل عام.
_ وأن ( )8ماليني امرأة يف أمريكة يعشن وحيدات مع أطفاهلن دون أية مساعدات خارجية.
_ وأنَّ مليون امرأة تقريباً عملن يف البغاء خالل فترة عشر سنوات.
فأين حقوق املرأة اليت ينادي هبا الغرب؟ أين حريتها؟ أين كرامة املرأة؟! ..وفوق هذا يريدون للمرأة املسلمة أن
تكون مثل نسائهم عارية متربجة سافرة ..ساقية للخمر ..أو عارية على الشواطأى ..فإن أسهل طريق للسيطرة على
اجملتمع هو بإفساد املرأة وحتريرها كما يقول مفكروهم!!.
ففي دراسة حديثة من بريطانية تبني أن ( )%35من املشاركات تعرَّضن للضرب من أزواجهن أو أصدقائهن
(. )BoyFriend
ويف فرنسة تقول التقارير :إن أكثر من مليوين امرأة تتعرض للضرب سـنوياً.
ويف اجلانب االخـر من األطلسـي كان األمريكـان أكثر ضربـاً
لزوجاهتم ،فقد أشارت دراسة إىل أن ( )%45من الرجال يقومون بضرب النساء.
فأين هذا من تعاليم اإلسالم اليت يهامجوهنا؟! ..فهم يقولون :إن كتاب اهلل نصَّ على ضرب النساء ..حىت إن كتاب
(احلالل واحلرام) للدكتور يوسف القرضاوي مُنع تداوله يف فرنسة ..وذلك ألنه يفيت جبواز ضرب املرأة.
ولكن أي ضـرب هذا الذي يبيحـه اإلسالم ..إنـه الضرب كاخر دواء ..وبأداة خفيفة كالسـواك وحنوه ..إذ
ليـس القصد منـه البطـش والتعذيب ولكن التأديب والتوجيه.
ورحم اهلل الشاعر العريب الذي قال:
رأيت رجاال يضربون نساءهم  .................فشلت مييين يوم أضرب زينبـا
أأضرهبا من غري ذنب أتت به  ..................فما العدل مين ضرب من ليس أذنبـا ؟
فزينب مشس والنساء كواكب  ...............اذا برزت مل تبد منهن كوكبا
والرسول عليه الصالة والسالم يقول يف حجة الوداع:
« اتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانـة اهلل ،واسـتحللتم فروجهن بكلمة اهلل ..ولكم عليهن أن ال يوطئن
فرشكم أحداً تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غري مربح».
ضرب الزوجة يف اإلسالم:

يقول فضيلة الشيخ حممد الغزايل:
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«مل أجد يف أدلّة الشرع ما يسيغ الضرب إال يف حالتني :النشوز ،ومعىن الكلمة الترفع واالستعالء ..أي أن املرأة
تستكرب على الزوج ..وتستنكف من طاعته ..ويدفعها هذا إىل كراهية االتصال به يف أمسِّ وظائف الزوجية ..فيبيتُ
وهو عليها ساخط..
وأم ٌر اخر أفحش :أن تأذن يف دخول بيته لغريب يكرهه مع ما يف ذلك من شبهات تزلزل العالقة الزوجية.
ومع ذلك فقد اتفقت كلمة املفسرين على أن التأديب يكون بالسواك مثالً! فال يكون ضرباً مربحاً ..وال يكون على
الوجه!! ..يف احلديث ...« :وال تضرب الوجه ..وال تقبِّح» أي :ال تقل هلا قبحك اهلل!.
وليس يُتصور مع هذا كله أن يعدو الرجل على امرأته كلما شاء ..وأنه ال يُسأل عن ذلك أمام اهلل».
منع اإلسالم الزوج من ضرب زوجته يف ثالث حاالت:

فال حيق للزوج أن يضرب زوجته الناشز إال بعد املرور مبرحليت الوعظ واهلجر.

وهنى اإلسالم عن الضرب املؤذي ،فقد قال عليه الصالة والسالم:
«اضربوا نساءكم إذا عصينكم يف معروف ضرباً غري مربِّح».
قال عطاء:
قلت البن عباس :ما الضرب غري املربّح؟
قال :بالسواك وحنوه.
وهنى اهلل تعاىل عن الضرب الذي فيه انتقام .قال تعاىل:

ِن سَبِيال }
علَ ْيه َّ
طعْنَكُ ْم فَال تَ ْبغُوا َ
ن َأ َ
{ فَإِ ْ

ولنتذكر رسول اهلل (ص) الذي تزوج تسع نساء فما ضرب واحدة منهن يف يوم قطّ .بل قد شنَّع من يضرب زوجته
يف النهار مث ال يستحيي أن يضاجعها يف الليل.
يقول عليه الصالة والسالم:
«بِ َم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل مث لعله يعانقها!!».
هذا تكرمي اإلسالم ،فأين تكرميهم؟:

فأين هذا يف احلضارة الغربية من حقوق املرأة اليت كرَّمها اإلسالم بنتاً :فقال رسول اهلل (ص):
«من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اجلنة».
وكرَّمها زوجةً :يقول عليه الصالة والسالم:
«ما أكرم النساء إال كرمي وال أهاهنن إال لئيم».
مث كرَّمها أمـاً :فقال جميبـاً من سـأله« :من أحـق الناس حبسـن صحابيت؟.
قال عليه الصالة والسالم :أمك.
قال :مث مَن؟.
قال :أمك.
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قال :مث مَن؟.
قال :أمك.
قال :مث مَن؟.
قال :أبوك».
ويغمض الغرب عينيه على واقع املرأة املرير يف بلدانه ..مث يتطاول على مساحة ديننا ويدعو نساءنا إىل السفور
والسقوط باسم احلرية واالستقاللية ،متناسني أنه ال يوجد نظام يف الكون أعلى من قَدر املرأة ورفع شأهنا مثل
اإلسالم.
والرسول يقول« :النساء شقائق الرجال».
ويقول عليه الصالة والسالم يف شأن من يضرب املرأة« :وال أهاهنن إال لئيم».
ويقول أيضاً وهو حيث على أن يكون املرء خرياً ألهله:
«خريكم خريكم ألهله ..وأنا خريكم ألهلي».
وإذا املوؤودة سئلت:

كانت املرأة قبل هذا الدين سلعةً رخيصة ،وكانت تعامَل كالبهائم.
يذكَر أن صحابيًا امسه عبد اهلل بن املُغَفَّل رضي اهلل عنه كان إذا جلس عند رسول اهلل (ص) ظهر على وجهه حزن
وكابة ،حزن عظيم وكابة عظيمة..
فسأله النيب (ص) عن سبب حزنه ذلك الذي ال ينقطع أبداً..
فقال الصحايب :يا رسول اهلل ،كنت يف اجلاهلية فخرجت من عند زوجيت وهي حامل ،وذهبت يف سفر طويل ومل
أعد إال بعد سنوات ،وجئت وإذا بزوجيت قد أجنبت يل طفلة تلعب بني الصبيان كأمجل ما تكون األطفال..
ت ألمها :زينيها زينيها وهي تعلم أين سأئدها
طفلة مجيلة بريئة تلعب وتلهو وهي فرحة سعيدة ،قال :فأخذْتُها وقل ُ
وسأقتلها..
فقامت أمها تزينها وهي تبكي بكاءً مرّاً ،وهبا من اهلم والغم واحلزن ما هبا ،فأخذت تزينها وهي تقول لزوجها :يا
رجل ال تضيع األمانة..
قال :فلما زينتها أخذتُها كأمجل ما يكون األطفال براءة ومجاالً وحسنًا وهباءً ،مث خرجت هبا إىل شعب من الشعاب،
وبقيت يف ذلك الشعب أحبث عن بئر أعرفها هناك ،فجئت إىل بئر ليس فيه قطرة ماء..
قال :فوقفتُ على شفري البئر مث أخذتُ أنظر إىل ابنيت الصغرية فريقّ قليب عليها ملا هبا من الرباءة وليس هلا من ذنب ،مث
أتذكر نكاحها وسفاحها ،وأتذكر العار فيقسو قليب عليها..
وأخـذت أتقلّب بني هذيـن األمريـن ،وأخذت أعيـش بني هاتني العاطفتني.
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قال :مث استجمعتُ قواي وأخذتُها ورميتها على رأسها يف وسط تلك البئر ،قال :وبقيت أنتظر هل ماتت؟ هل فقدت
احلياة؟ مث بعد حلظات مسعتها تقول :يا أبتاه ضيعت األمانة ..ترددها وترددها حىت انقطع صوهتا..
فواهلل يا رسول اهلل ما ذكرتُ تلك احلادثة إال وعالين احلزن واهلم ،ومتنّيت أن لو كنت نسياً منسياً..
مث نظر إىل النيب (ص) فإذا دموعه تنهمر على حليته (ص) ،وإذ به يقول:
«يا عبد اهلل! واهلل لو كنتُ مقيماً حدّاً على رجل فعل فعلة يف اجلاهلية ألقمته عليك ..ولكن اإلسالم جيبُّ ما قبله»
أو كما قال (ص).
تربية البنات:
لقد وضع رسول اهلل (ص) القاعدة املثلى يف تربية البنت ،وجعل تربيتها وسيلة إىل مرضاة اهلل يف قوله عليه السالم:
«مَن ابتليَ من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار».
وطمأن الوالدين على الرزق فهو مضمون من عند اهلل للذكر واألنثى على السواء.
وحني بُشِّر الرسول عليه الصالة والسالم بوالدة ابنته فاطمة قال:
«رحيانة أمشُّها ورزقها على اهلل».
تأمَّلي إىل وصف البنت بأهنا رحيانة ..ما أمجلها من كلمة جامعة جلمال اخللق وكمال اخلُلُق ..فهي تفيض على
والديها من العطف واحلنان والرقة ما تفيضه الرحيانة على مَن حوهلا مِن طيب الرائحة ومجال املنظر.
وليسمع االباء الذين يغضبون أو ينزعجون حينما تولد هلم (بنت) كيف كان استبشار رسول اهلل (ص) بابنته فاطمة
رضي اهلل عنها.
وحيثّ اإلسالم على رعاية البنات ورمحتهن وإيثارهن على النفس .انظري إىل حديث رسول اهلل (ص) الذي يقول
فيه:
«من كان له ثالث بناتٍ فصرب على ألوائهن وضرائهن ،أدخله اهلل اجلنة برمحته إياهن».
فقال رجل :وابنتان يا رسول اهلل؟
قال« :وإن ابنتان».
قال رجل :يا رسول اهلل وواحدة؟
قال« :وواحدة».
مفاهيم ينبغي أن تصحَّح:

املرأة إنسان موفور الكرامة بدليل قوله تعاىل:

َرمْنَا بَنِي آدَمَ)
( َولَقَ ْد ك َّ

وبنو ادم هم الرجال والنساء.
أما قوله (ص)« :ناقصات عقل ودين»..
وقوله« :فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله»..
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فقد أساء الناس فهمها ،وأهنا لبيان البُنية اجلسدية للمرأة وليس قوله (ص) ذلك للداللة على نقص الكرامة الثابتة
بالنصوص الشرعية من القران والسنّة.
وهي إنسان مسؤول كالرجل متاماً عن أعماله املدنية واجلنائية يف الدنيا ،قال تعاىل{ :مَنْ عَمِلَ صَاِلحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَى َوهُوَ مُ ْؤمِنٌ فَلَُنحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}.
وهي إنسان له شخصيته املستقلة ختتار حبرية شريك حياهتا .قال رسول اهلل (ص):
«ال تُنكَح األيِّم حىت تُستأمَرُ ،وال تُنكَح البِكرُ حىت تُستأذن».
ترد ما قدَّمه هلا إذا مل يصدر منه إضرارٌ هبا.
وهلا أيضاً أن تفارقه إذا كرهته ،وذلك بإقراره أو بإقرار القاضي على أن َّ
جاءت امرأة ثابت بن قيس فقالت :يا رسول اهلل! ما أنقم على ثابت يف دي ٍن وال خُلُقٍ إال أين أخاف ال ُكفْر.
فقال رسول اهلل (ص)« :فتردّينَ عليه حديقته؟».
فقالت :نعم .فردَّت عليه ،وأمره ففارقها».
وهي إنسان كامل ،شريك للرجل يف حياته األسرية ،ألنه إذا كانت املرأة لباساً للرجل فهو أيضاً لباساً هلا ،قال تعاىل:

س َلهُنَّ)
س َلكُمْ َوأَنْتُ ْم لِبَا ٌ
ُن لِبَا ٌ
(ه َّ

يتعاونان يف مسؤوليات األسرة ،فاهلل تعاىل الذي هيَّأ الرجل للكسب والقوامة:
ض وَبِمَا أَْن َفقُوا مِنْ َأمْوَالِهِمْ}.
{الرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ َل اللَّهُ َب ْعضَهُمْ عَلَى بَعْ ٍ
ِّ
هيأ املرأة لرعاية األطفال وتدبري شؤون البيت .قال (ص):
«واملرأة راعية يف بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم».
وهي إنسان راشد له نشاطه االجتماعي والدعوي ..قال تعاىل:
ف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
{وَالْمُ ْؤمِنُو َن وَالْمُ ْؤمِنَاتُ َبعْضُهُمْ أَ ْولِيَاءُ بَعْضٍ َي ْأمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ
حقوق املرأة يف املُلكية:

منح اإلسالم هذا احلقّ للمرأة من دون طلب منها ..وبدون مجعيات نسوية ..وال عضوية يف الربملان.!..
فللمرأة املتزوجة يف اإلسالم شخصيتها املدنية الكاملة ..وثروهتا اخلاصة املستقلة عن شخصية زوجها وثروته.

وال جيوز للزوج أن يأخذ شيئاً من ماهلا ـ قلَّ أو كثر ـ
وال جيوز للزوج أن يأخذ شيئاً من ملكها األصيل إال أن يكون برضاها وعن طيب نفس منها .قال تعاىل:
{وَآتُوا النِّسَا َء صَدُقَاتِهِنَّ ِنحْلَةً َفإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَ ْن شَيْءٍ مِنْهُ َنفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا *}.
وال حيلّ للزوج أن يتصرّف يف شـيء من أمـواهلا إال إذا أذنتْ لـه بذلك.
هل املرأة شرٌّ كلُّها؟:
جاء يف (هنج البالغة) عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قوله:
«املرأة شرٌّ كلُّها ..وشرُّ ما فيها أنه ال بدَّ منها»...
فهل هذا ميثّل موقف اإلسالم من املرأة؟.
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ويردُّ فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي على هذا السؤال فيقول:
«هناك حقيقتان جيب أن نقررمها بوضوح:
األوىل :أن الذي ميثّل رأي اإلسالم يف قضية ما ،إمنا هو قول اهلل تعاىل وقول رسوله (ص) .وكل أحد بعد ذلك يؤخذ
كالمه ويُترك.
والثانية :أن من املعروف لدى النقاد واحملققني أن نسبة بعض ما يف كتاب (هنج البالغة) إىل علي رضي اهلل عنه غري
صحيحة ،وهلمْ على ذلك دالئل وبراهني.
ومن هنا ال جيوز االحتجاج بكل ما يف (هنج البالغة) على أنه من أقوال علي رضي اهلل عنه.
بل لو نقل هذا القول عن عليّ بسند صحيح متصل لوجب أن يُردّ ،ملا فيه من خمالفة لألصول والنصوص اإلسالمية.
وكيف يقول علي بن أيب طالب هذا القول وهو يقرأ كتاب اهلل الذي يقرر مساواة املرأة للرجل يف أصل اخللق ويف
التكاليف ويف اجلزاء{ :فَاسَْتجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي الَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى َب ْعضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}.
والرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«من سعادة ابن ادم :املرأة الصاحلة ،واملسكن الصاحل ،واملركب الصاحل».
ويقول عليه الصالة والسالم:
«من رزقه اهلل امرأة صاحلة فقد أعانه على شطر دينه ،فليتّ ِق اهلل يف الشطر الباقي».
ويقول« :أربعٌ مَن أوتيهن فقد أويت خري الدنيا واالخرة..»...
ويذكر منها« :زوجة صاحلة ال تبغيه حوباً يف نفسها وماله».
ويقول عن نفسه:
«حُبِّبَ إيلَّ من الدنيا :النساء ،والطيب ،وجُعل قرّة عيين يف الصالة».
فكيف خيالف علي رضي اهلل عنه هذا كله وغريه ويطلق القول :إن املرأة شرٌّ كلُّها.
ونستطيع ـ لو صحَّ هذا القول لعليّ ـ أن نسأله :ما قولك يف زوجكَ وأم ولدك السبطني احلسن واحلسني .أعين
فاطمة سيدة النساء رضي اهلل عنها؟..
هل يقبل اإلمام علي أو يقبل املسلمون منه أن يقول عنها :إهنا شرٌّ كلُّها؟!.
أما التحذير من فتنة النساء يف قوله (ص)« :ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء».
فالتحذير من االفتتان بشيء ال يعين أنه شرّ كله ،وإمنا يعين أن هلذا الشيء تأثرياً قوياً على اإلنسان يُخشى أن يشغله
عن اهلل واالخرة.
ومن هنا حذَّر اهلل من الفتنة باألموال واألوالد يف أكثر من اية:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تُلْهِكُمْ َأمْوَالُكُ ْم وَالَ أَوْالَدُكُمْ عَ ْن ذِكْ ِر اللَّ ِه َومَنْ َي ْفعَ ْل َذلِكَ َفأُولَئِكَ هُ ُم الْخَاسِرُونَ}
هذا رغم أن اهلل مسَّى املال خرياً يف عدة ايات من القران .واعترب األوالد نعمة يهبها اهلل ملن يشاء من عباده.
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فالتحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة األموال واألوالد ..ال يعين أن هذه النِّعَم شر ..وشرٌّ كلّها ..بل حيذّر من
شدة التعلّق هبا إىل حدِّ االفتتان واالنشغال عن ذكر اهلل».
إن كيدكن عظيم:

ورد يف القران الكرمي على لسان عزيز مصر عن النساء{ :إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}.
ضعِيفًا)
ن كَانَ َ
ِن كَيْ َد الشَّ ْيطَا ِ
وقال تعاىل أيضاً( :إ َّ

فهل املرأة أشد كيداً من الشيطان؟..
واحلقيقة أنه بقراءة االية الثانية كلها جتد أن كيد الشيطان ورد مقابل قدرة اهلل ،وكل شيء أمام اهلل ضعيف صغري؛

ت فَقَا ِتلُوا
ل الطَّاغُو ِ
ن فِي سَبِي ِ
ن كَفَرُوا يُقَاتِلُو َ
ل اللَّ ِه وَالَّذِي َ
ن فِي سَبِي ِ
ن آمَنُوا يُقَاتِلُو َ
ألن اهلل أقوى واهلل أكرب( :الَّذِي َ
ن ضَعِيفاً)
ن كَا َ
ِن كَيْ َد الشَّ ْيطَا ِ
ن إ َّ
أَ ْولِيَا َء الشَّ ْيطَا ِ

وكيد النساء يف االية األوىل ذُكر مقابل كيد الرجال.
والسبب يف أن كيد النساء أعظم أن املرأة يف (اجلملة) أضعف من الرجل .ومن عجز عن الوصول إىل غايته عن طريق
القوة وصل عن طريق الكيد واحليلة.
***
_________________________________________________
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الفصل السادس عشر
حنو مزيد من اإلميان
االمتحان الرهيب:

كثريًا ما تعيش البيوت أزمة طاحنة حينما يقترب موعد االمتحانات ،تعلَن فيها حالة الطوارأى ..الكل مستنفِر

ومستعد ..واجلميع يف حالة التأهب القصوى..
وهذا جهد مشكور ..وعمل مأجور إذا صلُحت النية ..وخلُص املقصد هلل رب العاملني.
ولكن م ن منا من استعدَّ لذلك االمتحان الرهيب الذي خلقنا اهلل تعاىل من أجله ..وما هي أوجه اخلالف بني
االمتحانني؟..
امتحان الدنيا يف كتاب معيَّن أو يف ضرب من ضروب العلم..
أما امتحان االخرة ففي كتاب ال يغادر صغري ًة وال كبرية إال أحصاها.

ع ِملُوا
صغِيرَ ًة وَال كَبِيرَ ًة إِال أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا َ
ن يَاوَ ْيلَتَنَا مَالِ هَذَا ا ْلكِتَابِ ال ُيغَا ِدرُ َ
قال تعاىل (:وَيَقُولُو َ
ك أَحَدًا)
ضرًا وَال َيظْلِ ُم ر َُّب َ
حَا ِ

فالصغائر مكتوبة ..والكبائر مدوَّنة:

صغِيرٍ َوكَبِي ٍر ُمسْ َتطَرٌ)
ُل َ
( َوك ُّ

وامتحان الدنيـا يف مكان مُعَـدٍّ لالمتحان ..الكراسـي مرحيـة ..واملكيفات بـاردة..
أما امتحـان االخرة :فاجلـو رهيب ..واملوقف عصيب ..األهوال عظيمة..والقلوب واجفة:
املراقب يف امتحان الدنيا خملوق مثلك..
أما الرقيب على امتحان االخرة ـ وهلل املَثَل األعلى ـ فهو الذي ال يضل وال ينسى وقد أحاط بكل شيء علماً.
وامتحان الدنيا النجاح فيه شبه مضمون ..ونسب النجاح عالية..
أما امتحان االخرة فالناجحون فيه قليل.
والنجاح يف امتحان الدنيا يرتقي باإلنسان مرتبة أو يفوز فيه بشهادة ..أما النجاح يف امتحان االخرة ففيه الزحزحة
عن النار والدخول إىل اجلنة..

ع ا ْل ُغرُورِ)
ل الْجَنَّ َة فَقَ ْد فَا َز َومَا الْحَيَا ُة الدُّنْيَا إِال مَتَا ُ
خَ
ن النَّارِ َوأُدْ ِ
ح عَ ْ
حزِ َ
ن زُ ْ
( َفمَ ْ

يقول الرسول عليه الصالة والسالم:
« يف اجلنة مئة درجة أعدّها اهلل للمجاهدين يف سبيله ،ما بني كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض ..فإذا
سألتم اهلل فسَلوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ،وفوقه عرش الرمحن».
والرسوب يف امتحان الدنيا خسارة لدرجة أو تأخر يف مرحلة أو مرتبة من دنيا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة.
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خسِرُوا أَنْ ُفسَ ُهمْ وَأَهْلِي ِه ْم يَ ْومَ
ن َ
ن َّالذِي َ
ِن ا ْلخَاسِرِي َ
أما الرسوب يف امتحان االخرة ،فخسارة إىل األبد { :قُ ْل إ َّ

الْقِيَامَ ِة أَال ذَِلكَ هُ َو ا ْل ُخسْرَا ُن الْمُبِينُ }.

ويف امتحان الدنيا أسوأ ما حيصل أن يرسب الطالب ..وغالبًا ما يكون لديه فرصة أخرى..
أما امتحان االخرة ..فال فرصة ثانية وال كرّة اتية.

َب ارْ ِجعُونِي )
عندئ ٍذ ينادي املفرّط واخلاسر( :ر ِّ

ِلمَ أيها الغافل؟:
فهل جياب له سؤاله ويُحقق له أمله؟..
وعندما خيفقون يف االختبار ..ويدخلون النار ويصلون سعرياً ينادون:

خرِجْنَا َن ْع َملْ صَالِحًا غَ ْيرَ الَّذِي كُنَّا نَ ْع َملُ)
ن فِيهَا رَبَّنَا أَ ْ
طرِخُو َ
صَ
(وَهُمْ يَ ْ

فيأتيهم التقريع والتوبيخ{ :أَ َولَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ َوجَاءَكُمُ النَّذِيرُ}
ن مِنْ نَصِيرٍ)
وينتهي املشهد بقوله تعاىل( :فَذُوقُوا َفمَا لِلظَّاِلمِي َ

حذار من الدنيا:
يقول أحدهم:
«من تفكر يف عواقب الدنيا أخذ احلذر..
ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر..
وما أعجب من يوقن بأمر مث ينساه..
وخيشى الناس واهلل أحق أن خيشاه.»..
وهلل در الشاعر إذ يقول:
تزود من حياتك للمعاد  ..وقم هلل أَمجع خري زاد
وال تـركن اىل " الدنيا "كثريا ..فإن املال يُجمعُ للنفاد
أترضى أن تــكون رفيق قوم ..هلم زادٌ وأنت بغري زاد!!
ال واهلل ما نرضى ،واهللَ نسأل خري الزاد..
إذا استغىن الناس بالدنيا ،فاستغين أنتِ باهلل..
وإذا فرحوا بالدنيا ..فافرحي أنتِ باهلل...
ك هو اهلل...
وإذا أنِسوا بأصحاهبم ..فاجعلي أنيس ِ
توددي إىل اهلل تعاىل باالفتقار واالنكسار ..مينحك العزة والرفعة.
إذا رأيتم الناس مشغولني بأمر الدنيا ..فاشتغلوا أنتم بأمر االخرة..
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وإذا رأيتم الناس قد اشتغلوا بتزيني ظواهرهم ..فاشتغلوا أنتم بتزيني بواطنكم...
وإذا رأيتم الناس قد اشتغلوا بعمارة البساتني والقصور ..فاشتغلوا أنتم بعمارة القبور..
وإذا رأيتم الناس قد اشتغلوا بعيوب الناس ..فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم...
واختذوا من هذه الدنيا زاداً يوصلكم إىل االخرة ..فإمنا الدنيا مزرعة االخرة.
يقول أحدهم:
«سار املتقون و َر َجعْنا ..وَنجَوْا من األشراك ووقفنا..
سار القومُ على رواحل الصِّدق ..فعبقت قلوهبم بعبري القُرْب..
البكاءُ دأهبم ..واجلوع طعامهم ..والصمت كالمهم.
جن عليهم الليل فراهم ساهرين ..وهبَّت رياح األسحار فمالوا مستغفرين».
َّ
حقيقة الزهد:

وحقيقة الزهد هو جتريد القلوب من حب الدنيا.
وما أروع اإلمام ابن القيم رمحه اهلل إذ يقول:

إنَّ يف القلب شعثاً ال يلمُّه إال اإلقبال على اهلل...
وفيه وحشة ال يزيلها إال األُنس باهلل...
وفيه حزن ال يُذهبه إال السرور مبعرفة اهلل...
وفيه قلق ال يسكنُه إال االجتماع على اهلل ..والفرار إىل اهلل».
قال أحدهم:
«دواء القلب يف مخس:
قراءة القران بتدبُّر..
وخالء البطن..
وقيام الليل..
السحَر..
والتضرُّع يف َّ
وجمالسة الصاحلني.»..
ال تتهالكي على الدنيا:
يقول أحدهم:
«زهرة الدنيا وإن أينعت ،فإهنا تسقى مباء الزوال...
يـا من هو على حمبـة الدنيـا متهالك ..أما علمت أنك عن قليل هالك؟!..
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أما تيقنتَ أن الدنيا حمبوب تارك؟..
أين أرباب املعاصي وعالمَ وردوا؟..
أما جنوا مثرات ما جنوْا وحصدوا؟..
أما خلوا يف ظلمات القبور ،وبكوْا واهلل وانفردوا؟..
أما ذلّوا وقلّوا بعد أن عتوْا ومترَّدوا؟..
أما طلبوا زادًا يكفي يف طريقهم ففقدوا؟..
حل املوت هبم فحلَّ ما عقدوا؟..
أما َّ
عاينوا واهلل كل ما قدموا ووجدوا..
فمنهم أقوامٌ شقوْا وأقوا ٌم سعدوا»..
قال اهلل تعاىل:
ويقول تعاىل يف احلديث القدسي:
« وعزيت ال أمجع على عبدي خوفني وأمنني ...إذا خافين يف الدنيا أمَّنته يوم القيامة ،وإذا أمنين يف الدنيا أخفته يوم
القيامة».
تذكَّري اجلنة والنار:

كان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إذا وقف على قرب بكى حىت يُبلّ حليته ،فسئل عن ذلك وقيل له :تذكرُ اجلنة
والنار فال تبكي ..وتبكي إذا وقفتَ على قرب؟!.

فقال :مسعت رسول اهلل (ص) يقول:
«إن القرب أول منازل االخرة ..فإن جنا منه فما بعده أيسر منه ..وإن مل ينجُ منه فما بعده أشدّ منه»[(.])5
وقال جماهد :أول ما يكلِّم ابن ادم حفرته تقول له:
أنا بيت الدود ..أنا بيت الوحدة ..أنا بيت الغربة ..أنا بيت الظلمة ..هذا ما أعددتُ لك ..فما أعددت يل؟!
يقول أحدهم :اعمل للنار بقدر حتملك هلا ..واعمل للجنة بقدر طلبك هلا.
فكِّري يف عظمة اهلل:

فكِّري يف عظمة اهلل تعاىل يف خلقه ..يف السموات ..يف األرض ..يف البحار وما فيها من كائنات..

حاويل أن تكوين معه دائماً ـ ليكون معك ..قال تعاىل:

ن بَصِيرٌ)
ن مَا كُنْتُ ْم وَاللَّ ُه ِبمَا تَ ْع َملُو َ
(وَهُ َو َمعَكُ ْم أَيْ َ

حاويل أن تكوين ممن أحبهم اهلل ..فمن أحبه اهلل يوفقه إىل أحسن األعمال؛ فهذا قوله تعاىل:

علَى ا ْلكَافِرِينَ
ن أَعِزَّ ٍة َ
علَى ا ْلمُؤْمِنِي َ
ف يَأْتِي اللَّ ُه بِقَوْ ٍم يُحِبُّهُ ْم وَيُحِبُّونَ ُه أَذِلَّ ٍة َ
ن دِينِ ِه فَسَ ْو َ
َد مِ ْنكُمْ عَ ْ
ن َيرْت َّ
(مَ ْ
علِيمٌ)
ن َيشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ َ
ل اللَّ ِه يُؤْتِي ِه مَ ْ
ضُ
ك فَ ْ
ن لَوْمَ َة الئِ ٍم َذِل َ
ل اللَّهِ وَال يَخَافُو َ
ن فِي سَبِي ِ
يُجَاهِدُو َ
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وانظري إىل قوله تعاىل{ :يُجَاهِدُونَ فِي سَبِي ِل اللَّهِ}
فهو سبحانه يعلم أن اإلنسـان يظل جياهد مظاهر احليـاة املختلفـة من حوله ..وهي تغريه على االنفالت من
قبضة الدين ..بوساوس النفس ونزعات الشيطان ..وال ينتصر عليها إال من أحب اهلل وأحبه اهلل.
وتذكري حديث رسول اهلل (ص):
«ثالث من كن فيـه ذاق حـالوة اإلميان:
أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها..
وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل...
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما يكره أن يُقذف يف النار».
فالصفة األوىل :تعين أن حيتل حب اهلل ورسوله قلب املؤمن ،فال يفضل عليه شيئاً ،وحب اهلل طاعته ..وحب رسوله
اتباعه يف كل ما بلَّغه عن اهلل.
قـال تعالـى{ :قُلْ إِنْ كُنْتُمْ ُتحِبُّو َن اللَّهَ فَاتَِّبعُونِي ُيحْبِبْكُ ُم اللَّ ُه وَيَ ْغفِرْ لَكُ ْم ذُنُوبَكُمْ}.
والصفة الثانية :أن حبه للناس حب مربأ عن اهلوى ..منزه عن الغرض.
والصفة الثالثة :أن يكره العودة إىل الكفر .وهذا هو الثبات على املبدأ والتمسك بالدين.
فهذه مسية أم عمار بن ياسر اليت استشهد مجيع أفراد أسرهتا يف سبيل اإلسالم ..جاء أبو جهل إىل مسية وأراد منها أن
تكفر مبحمد ،فأبت قائلة :واهلل ال أدنِّس لساين بكلمة الكفر بعد أن أنقذين اهلل منه ،فطعنها طعنة قاتلة ،فكانت أول
شهيدة يف اإلسالم.
القلب والعقل:

اجعلي قلبك حياً رقيقاً صافياً صلباً ،فالرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«إن هلل تعاىل يف أرضه أواين ،أال وهي القلوب ..فأحبُّها إىل اهلل تعاىل أرقُّها وأصفاها وأصلبها».
مث فسَّرها عليه الصالة والسالم فقال:
«أرقها لإلخوان ،وأصفاها من الذنوب ،وأصلبها يف ذات اهلل».
واجعلي عقلك واعيًا مدركاً وبصرياً ..زوِّديه بكل أنواع العلوم واملعارف .يقول أحدهم« :إذا تقرَّب الناس إىل اهلل
تعاىل بأنواع الرب فتقرب أنت بعقلك» .ويقول عليه الصالة والسالم:
«ما اكتسب مكتسبٌ مثل فضل علم يهدي صاحبه إىل هدًى ،أو يردُّه عن ردى».
واحفظي بصريتك الواعية ،فما يطفأى تلك البصرية إال املعاصي وعدم التوبة ،واهلل تعاىل يقول:
ن نُورٍ)
ل اللَّ ُه لَهُ نُورًا َفمَا لَ ُه مِ ْ
ج َع ْ
ن لَ ْم يَ ْ
( َومَ ْ

يقول أحد الصاحلني:
أصحاب القلوب الذاكرة ..هم دائمًا يف رضا اهلل؛ ألهنم رضوا بـه رّباً ،وباإلسالم ديناً ،ومبحمد (ص) نبياً
ورسوالً..
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إهنم الشاكرون يف الرخاء ..الصابرون يف البالء ..الراضون بالقضاء.
هل حنن حقاً مؤمنون؟:
سأل أحد املربّني الصاحلني تالميذه فقال:
أمؤمنون أنتم؟.
قالوا :نعم حنن مؤمنون واحلمد هلل.
قال املربّي :فما حقيقة إميانكم؟.
قال التالميذ :نشكر يف الرخاء..
ونصرب يف البالء...
ونرضى بالقضاء..
ب الكعبة.
قال املربّي :مؤمنون ور ّ
وما أصدق قول الشاعر املسلم:
و لست أرى السّعادة مجع مالٍ و لك ّن التق ّي هو السّعيدُ
التقوى واإلحسان:
من أمجل تعاريف التقوى هي« :أال يراك اهلل حيث هناك ..وأال يفقدك حيث أمرك».
وقـد سأل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنـه أيبَّ بن كعب عن التقوى فقال له:
أما سلكتَ طريقاً ذا شوك؟.
قال :بلى.
قال :فما عملت؟.
قال :مشَّرتُ واجتهدتُ.
قال :فذلك التقوى.
استحضري عَظَمةَ اهلل تعاىل ،وراقيب نفسكِ يف كل عمل تقومني به ،وقبل القيام به ،وأثناء القيام به؛ فاإلحسان كما
بيَّنه رسول اهلل (ص) هو« :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك».
اسأيل نفسكِ عن سبب قيامك هبذا العمل :أهو من أجل حظوظ النفس ورجاء ثناء الناس عليكِ؟..
أم أن الذي دفع بكِ إىل ذلك العمل هو ابتغاء مرضاة اهلل ورجاء ثوابه؟..
ورحم اهلل اإلمام البصري حني قال:
هلل عبدًا وقف عند نيَّته ،فإن كانت هلل مضى ،وإن كانت لغريه تأخَّر».
«رحم ا ُ
كتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل إىل أحد والته:
هلل ال يصلح عمل املفسدين».
«أمَّا بعد :فاعمل عمل رجل يعلم أنَّ ا َ
ولقد فقه عمر أن التقوى هي تقوى القلوب ال تقوى اجلوارح ..فمىت صلحت هذه املضغة صلح سائر اجلسد.
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كان العلماء يتواعظون ويكتب بعضهم إىل بعض:
«من أصلح ما بينه وبني اهلل؛ أصلح اهللُ ما بينه وبني الناس».
تذوَّقي طعم العبادة واخلشوع بقيام الليل ..والذكر وحالوته بقراءة القران.
علِّمي مَنْ حولكِ مما علَّمكِ اهلل ..فهم يف أشد احلاجة إىل كلمة تشحن إمياهنم..
تذكَّري قول النيب (ص)« :بلِّغوا عنّي ولو اية».
اجلئي إىل اهلل ..وختلَّصي من الشوائب العالقة يف شغاف قلبكِ.
وليس معىن الدعوة إىل اهلل أن تكوين عاملة ال يشق لك غبار حىت تقومي هبذا الواجب ،بل إنَّ كلَّ إنسان مسلم عَلِمَ
ب عليه نقله إىل االخرين.
شيئًا من دين اهلل علماً حقيقياً ،وج َ
هيا نؤمن ساعة:
يقول أحد الصاحلني:
«ميدانكم األول أنفسكم ،فإن انتصرمت عليها كنتم على غريها أقدر..
وإذا أخفقتم يف جهادكم معها كنتم عما سواها أعجز..
فجرِّبوا الكفاح معها أوالً».
قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه« :تفقَّهوا قبل أن تسودوا».
كان سلفنا الصاحل يقول أحدهم ألخيه يف اهلل تعاىل« :هيا بنا نؤمن ساعة».
أجل يا أختاه :هيا بنا نذكر ربَّنا تبارك وتعاىل ،عسى أن يلهمنا طاعته ،ويوفّقنا للعمل الصاحل.
يقول الفاروق عمر رضوان اهلل عليه:
«لوال ثالث ما أحببتُ البقاء يف هذه الدنيا:
أن أكابد التهجُّد يف جوف الليل...
وأن أجالس أقواماً ينتقون أطايب القول ،كما ينتقي الناس أطايب الثمر..
وأن أُعِدَّ اخليل ألمة حممد (ص) تغزو عليها يف سبيل اهلل».
ما أطيب عيش املؤمنة الصابرة يف اجلنة.
ما أطيب عيشك ..وربكِ الكرمي يسألكِ يف اجلنة:
أرضيتِ مبا أنتِ فيه من النعيم؟.
فتقولني :وما يل ال أرضى وقد أعطيتين ما أرجو ..وأمنتين مما أخاف.
فيقول :أعطيكِ أعظم من ذلك ..مث يكشف احلجاب عن وجهه فتنظرين إليه ..فال تنصرفني إىل شيء من النعيم ما
دمتِ تنظرين إليه.
ولكن لن يصل أحد إىل اجلنَّة إال مبقاومة شهواته ..فقد «حُفَّت اجلنة باملكاره ،وحُفَّت النار بالشهوات».
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أين نساؤنا من سِيَر هؤالء الصاحلات؟!..
أين النسـاء الاليت يقعن يف املخالفات الشـرعية فـي لباسـهن ..وحديثهن ونظرهن ..مث إذا نصحتَ إحداهنَّ
تقول :كلّ النساء يفعلنَ ذلك ..وال أستطيع أن أقف وحدي مبواجهة التيار!.
أين الثبات على مبادئ الدين؟!.
أين تلك املسكينة اليت تُعرض عن مساع ايات القران..
وتستمع إىل األغاين اهلابطة ..واملسلسالت الساقطة؟!...
ال تيئسي من رمحة اهلل:
يقول اإلمام الشافعي:
«ليس من مسلم يطيع اهلل وال يعصيه..
وال من مسلم يعصي اهلل وال يطيعه».
فكلُّ ابن ادم خطَّاء وخريُ اخلطَّائني التوابون ،أو كما قال عليه الصالة والسالم.
يروى أنَّ قارون فعل األفاعيل يف موسى عليه السالم ..حىت رشى زانية فأعطاها قنطاراً من ذهب لتدّعي أنَّ موسى
عليه السالم زىن هبا.
فلما اجتمع بنو إسرائيل قام موسى خطيباً ،فقامت هذه املرأة تضرب وجهها ..وتشقُّ شعرها وتولول..
فوقف موسى عليه السالم وقل :ما لكِ؟
قالت :هو زىن هبا (تعين :موسى).
ت ذلك؟
فوقف موسى وامجاً مذهوالً .وقال :أسألك باهلل أفعل ُ
قالت :ال واهلل.
قال :فمن أعطاكِ حىت قلتِ ما قلتِ؟
قالت :قارون!
قال :اللهمَّ خذ قارون أخذ عزيزٍ مقتدِر.
وكان قارون يف بيت من ذهب ..فأخذ بيته ينزل يف األرض ..وحبست قدماه يف البيت حىت ال يفرّ:
سفْنَا بِ ِه وَبِدَا ِرهِ ا َأل ْرضَ}.
{َفخَ َ
أخذ البيت يغوص تدرجيياً ..فأخذ قارون يصيح :يا موسى! يا موسى! ..فسكتَ موسى ومل جيبه يريد أن ينتقم منه
حىت أخفاه اهلل هو وبيته عن وجه األرض!.
فقال اهلل :يا موسى! ما أقسى قلبك؟ وعزّيت وجاليل لو دعاين بكلمة مما دعاك به ألنقذته!!.
أن اهلل غفورٌ رحيم ..إذا أذنبتِ فتويب إىل اهلل ..وإذا عصيتِ اهلل فتذكَّري احلي القيوم...
فتذكَّري دوماً َّ
إن املؤمن ليذنب الذنب ..فما يزال كئيبًا باكياً حىت يدخل اجلنة».
يقول احلسن رضي اهلل عنهَّ « :
ويقول سعيد بن جبري رمحه اهلل« :رُبَّ عامل عمل ذنباً ..ما زال الذنب بني عينيه حىت دخل اجلنة».
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حاسبوا أنفسكم:

يقول وهب بن منبه:

«حق على العاقل أال يشغل عن أربع ساعات:
ساعة يناجي فيها ربه..
وساعة حياسب فيها نفسه..
وساعة يفضي فيها إىل إخوانه الذين خيربونه بعيوبه..
وساعة خيلي بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيل وال حيرم ،فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات ،وإمجاع القوة».
وما أمجل وصية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حني يقول:
«حاسبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبوا...
وزِنُوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم..

وهتيَّأوا للعرض األكرب ،فاهلل تعاىل يقول( :يَوْمَ ِئذٍ ُتعْرَضُونَ ال َتخْفَى مِ ْن ُك ْم خَافِيَةٌ)

إذا قصَّرتِ يف صالة ،فعاقيب نفسك بالتصدّق مببلغ من املال..
ك بالذهاب الفوري وخمالفة النفس واهلوى.
وإنْ تساهلتِ يف زيارة أخواتكِ أو أقاربكِ ..فعاقيب نفس ِ
أدّي بضع ركعات من صالة نفل تأديبًا هلا ،وتعويداً لنفسكِ على احملاسبة واملراقبة.
والقابضات على اجلمر..يتسابقن إىل األعمال الصاحلة ..صغريها وكبريها ..وهلن يف كل ميدان سهم..
وال تعلمني العمل الذي به تدخلني اجلنة!.
فلعل شريطاً توزّعينه يف مدرسة..
َّ
أو نصيحة عابرة تتكلَّمني هبا ..يكتب اهلل هبا لك مرضاته ومغفرته.
واألعظم من ذلك هو احلذر من املعاصي ..وعدم التساهل هبا ..فقد قال تعاىل عن قومٍ تساهلوا باملعاصي
حسَبُونَ ُه هَيِّنًا وَهُ َو عِنْ َد اللَّ ِه عَظِيمٌ)
وتصاغروها( :وَتَ ْ

قال رجل للنيب (ص) :يا رسول اهلل! إن فالنة ...فذكر من كثرة صالهتا وصومها وأهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا.
قال« :هي يف النار».
قال :يا رسول اهلل! فإن فالنة ...فذكر من قلة صيامها وصالهتا وأهنا تتصدق باألثوار من األقط وال تؤذي بلساهنا
جرياهنا.
قال« :هي يف اجلنة».
دخل رجل على عمر رضي اهلل عنه فقال له :أوصين.
قال :أوصيكَ بثالث:
أن حتفظ االء اهلل عليك يف كل حالة كنت...
وأن تذكر اطّالع اهلل عليك يف كل حالة كنت...
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وأن تذكر املوتَ ودخول القرب على أي حالٍ كنت.»..
احفظي وقتك:
ورحم اهلل اإلمام احلسن البصري إذ قال:
«يا بن ادم ،إمنا أنت أيام ..فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك ..وإذا ذهب بعضك فسيذهب كلّك.»...
ورحم اهلل من قال« :إنَّ الواجبات أكثر من األوقات ..فعاون غريك على االنتفاع بوقته ..وإن كانت لك مهمة
فأوجز يف قضائها».
وما أصدق ما قاله اإلمام احلسن البصري رمحه اهلل:
ك شهيد ..فاغتنمين فإين ال أعود إىل يوم
«كل يوم ينشقُّ فجرُه ينادي :يا بن ادم ..أنا خلقٌ جديد ..وعلى عمل َ
القيامة».
اقرئي القران:

من الناس مَن يفضّل مساع أغنية ..أو رؤيـة متثيليـة ..فـإن أخذ القارئ يف تالوة القران تشاغلوا عنه ،أو لغوا فيه،
ورمبا أداروا مفتاح املذياع أو التلفاز ليغلقوا اجلهاز ،ريثما حيني وقت الربنامج الذي يترقّبون أو املسلسل الذي
ينتظرون ..فهال خصصت لنفسك وقتاً لسماع ايات من القران؟!.
ت لنفسكِ وقتاً للتعبّد بتالوة القران..
قد تكوين من القارئات للقصص والروايات أو ملختلف اجملالت ..فهال جعل ِ
فستجدين فيه خرياً كثرياً فوق ما هو سبيل إىل مرضاة اهلل ورسوله ..فمن كان القران ربيع قلبها ..وجالء مسعها
وبصرها ..ورطب لساهنا ..فقد هُديت إىل صراطٍ مستقيم.

يقول أحدهم ـ وهو غري مسلم ـ بعد أن فقد مسعه وبصره ،وأصبح مشلو ًال متاماً« :لو مل يبقَ يل إال اإلرادة فهذا
يكفي».
ونقول كمسلمني« :لو مل يبقَ لكَ إال نعمة اإلميان والعقل لكفى».
فامحدي اهلل تعاىل على تلك النعم.
وتذكَّري هذا الدعاء:
اللهمَّ أهلمين الصرب والقدرة ألرضى مبا ليس منه بُدٌّ.
وأهلمين الشجاعة والقوة ألغيِّر ما تستطيع تغيريَه يدي...
وأهلمين الصواب واحلكمة ألفرِّق بني هذا وذاك...
واملقصود بـ«بني هذا وذاك» هو بني ما جيب أن أرضى به وما ميكنين تغيريه.
_إذا رأيتِ مسلمة متمسكة بدينها ..فأشعريها باحلب ..واختذيها صديقة.
فللحب يف اهلل منزلة عالية.
يقول رسول اهلل (ص) يف احلديث القدسي:
عز وجلّ :املتحابّون يف جاليل هلم منابر من نور ،يغبطهم النبيون والشهداء».
«يقول اهللُ َّ
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_ ارفعي أكفَّ الضراعة إىل اهلل دوماً ..طالبةً منه العفو والعافية ..والتوفيق يف الدنيا واالخرة ..يقول الرسول (ص):
إن ربَّكم حيي كرمي يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فريدمها صفراً».
« َّ
_ وال تستعجلني اإلجابة فالرسول (ص) يقول:
«ما من عبدٍ يرفع يديه حىت يبدو إبطه يسأل اهلل مسألة إال اتاه اهلل إياها ما مل يعجل».
قالوا :يا رسول اهلل ،وكيف عجلته؟
ط شيئاً».
ت ومل أُع َ
قال :يقول« :قد سألتُ وسأل ُ
_ أقبلي على اهلل بصدقٍ وأنتِ مؤمنة باإلجابة ،فالرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ..واعلموا أنَّ اهللَ ال يستجيب دعاءً من قلب غافلٍ الهٍ».
ض الظامل على يديه وهو
_ وال يغرَّنكِ كثرة املخالفني ألمر اهلل ..واملتهاونني يف تطبيق شرعه ..فسوف يأيت يومٌ يع ّ
الرسُو ِل سَبِيال)
خذْتُ مَ َع َّ
يقول(:يَالَيْتَنِي َّات َ

_ اعتزّي بدينك وعقيدتكِ ..فأنتِ مكرَّمة معزَّزة عند اهلل تعاىل.
_ احذري من تقليد الكفـار يف عـاداهتم وتقاليـدهم ..ومتيّـزي بإسالمكِ ..والرسول عليه الصالة والسالم
يقول« :مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم».
ماذا تقولني لنساء جريئات ..حتادث إحداهن البائع يف السوق بكل طالقة لسان ..وكأنه زوجها أو أخوها ..بل قد
تضاحكه ومتازحه ..ليخفض هلا يف السعر..
وقد تزيد على ذلك اخللوة بالسائق ..وما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما.
وهي تعلم أهنا معصية هلل ..وتعصي اهلل بنعمته..
فلو شاء اهلل لسلب منها تلك النعم اليت تعصيه هبا.
اذهيب إىل مستشفيات النقاهة وانظري أحوال النساء اللوايت فقدن العافية.
انظري هناك إىل فتيات يف عمر الزهور..
ال يتحرك يف الواحدة منهن إال عيناها..
أما بقية جسدها فمشلول شلالً كلياً..
لو قُطّعتْ رجالها ويداها بالسكاكني ملا أحسَّت بشيء.
كل واحدة منهن ..تتمنَّى لو تتحكّم بإخراج البول أو الغائط..
يُلبسْنَ حفائض على عوراهتنّ كاألطفال.
وقد كانت مثلكِ ..تأكل وتشرب ..وتضحك وتلعب ..ومتشي يف األسواق ..وفجأة ..ودون سابق إنذار ..أصيبت
حبادث سيارة ..أو جلطة يف الدماغ.
والنتيجة ..صارت حيَّةً يف صورة ميتة ..عشر سنني ..عشرين سنة أو أكثر.
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ف
ن إِلَهٌ غَيْ ُر اللَّهِ يَأْتِي ُكمْ بِ ِه انظُ ْر كَيْ َ
خ َذ اللَّ ُه سَ ْم َع ُكمْ وَأَ ْبصَا َر ُك ْم َوخَ َتمَ عَلَى قُلُو ِب ُك ْم َم ْ
ن أَ َ
قال تعاىل( :قُ ْل أَرَأَيْ ُت ْم ِإ ْ
صدِفُونَ)
ف الْآيَاتِ ثُمَّ ُهمْ َي ْ
ُنصَرِّ ُ

وليس معىن هذا أنَّ كل من أصاهبا املرض أنه عقوبة وجزاء من اهلل .كال ..ولكن ال يأمن مكر اهلل إال القوم
اخلاسرون.
ال تستسلمي لألحزان:

ليس أصعب على النفس من فقد احلبيب ..فاملوت ال يفرِّق بني صغري وكبري ..وال يفاضل من غين وفقري..

حذار من الذكريات ..فهي ال تشدُّكِ إال للوراء..
ال تستسلمي لألحزان بعد موت أي قريب أو عزيز..
استمر املسلمون يف محل الرسالة بعد وفاة
َّ
وتذكّري أنه مل يكن هناك جلل بعد وفاة رسول اهلل (ص) ،ومع ذلك
نبيهم (ص)؛ مل يستسلموا ل ألحزان لفقدان حبيبهم ،بل محلوا مشعل اهلداية للعامل أمجع ،وفتحوا الدنيا استمراراً
لدعوة املصطفى (ص).
اقليب الظروف السيئة لصاحلك ..فقد تأيت املعاناة لتجعلها تنفجر إبداعًا وخلوداً..
استغلّي حالة احلزن لتبدعي من خالهلا من مواهبك وطاقاتك.
احبثي يف نفسكِ عما بطن فيها من مواهب كامنة.
فكّري يف معاناة االخرين وأسهمي يف مدّ يد العون للمحتاجني.
ك بأي خملوق كائناً من كان ،فال بدَّ بعد اللقاء من الفراق ،وال بد من املوت بعد احلياة.
ال تعلّقي قلب ِ
امحدي اهلل على أن تلك املصيبة مل تكن أشد مما كانت ..ورضي اهلل عن عمر بن اخلطاب حني قال:
«ما أصابتين مصيبة إال محدت اهلل على أربع :أهنا مل تكن يف ديين ،وأهنا أهون مما كانت عليه ،وأن اهلل أهلمين الصرب
عليها ،وأنه سيجازيين هبا يوم ألقاه».
كيف أختلص من االكتئاب:
من الطبيعي أن تزداد مشاعر االكتئاب يف سن الشباب .فمن من الناس مل مير مبرحلة احلزن واإلحباط؟! ولكن:
_ تذكَّري أن ال شيء يف الدنيا يدوم ..فال احلزن بدائم ..وال الفرح يدوم..
ت تشعرين يف هذا السن بالكابة واإلحباط ،فاعلمي حق اليقني أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل سيزيل ما بكِ من شدة
فإذا كن ِ
وحزن بالدعاء واللجوء إىل اهلل.
أن الكابة ليست مقتصرة على من هم يف سنك ،فالكبار يكتئبون ..والصغار أحياناً يُحبَطون..
_ تذكَّ ري أيضاً َّ
ولكن مشاغل احلياة تبعد عن الناس تلك املشاعر واألحاسيس ،فاحرصي على أن تشغلي وقتك مبا هو نافع.
_ أيقين أن كل هم أو حزن يصيبك وتصربين عليه تثابني عليه وتؤجرين ،فالرسول عليه الصالة والسالم يقول:
«ما يصيب املسلم من نصبٍ وال وصبٍ ،وال همٍّ وال حزنٍ ،وال أذى وال غمّ ،حىت الشوكة يُشاكها إالَّ كفَّر اهلل هبا
من خطاياه».
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والرسول عليه الصالة والسالم كان «متواصل األحزان» وهو أحب العباد إىل اهلل تعاىل ،فال تقنطي وال حتزين ،فاهلل
سبحانه وتعاىل جيزيك على صربكِ أحسن اجلزاء.
_ أكثري من ذكر اهلل تعاىل ،فبذكره تطمئن القلوب ،وتعلَّمي دعاء رسول اهلل (ص) الذي يقول فيه:
« اللهمَّ إين أعوذ بك من اهلمِّ واحلزَن ،والعجز والكسل ،والبخل واجلنب ،وضلع الدين وغلبة الرجال».
_ أنشئي عال قات جيدة مع فتيات أكثر التزاماً ..اجعليهن حولك ـ تواجدي يف وسطهن ..اجعليهن حوائط ٍّ
صد
للشياطني..
_ عودي إىل احلبيب الذي إذا ضاقت بنا الدنيا ناديناه..
اجلئـي إىل اهلل ..قفـي على أعتـابه ..توسّـلي إليـه أن يرشـدكِ الصواب..

اللهِ قَلِيال مَا
ض أَئِلَ ٌه مَ َع َّ
جعَُل ُك ْم خُلَفَا َء الْأَرْ ِ
ف السُّوءَ وَ َي ْ
َر ِإذَا َدعَاهُ وَ َي ْكشِ ُ
ب الْمُضط َّ
َمنْ ُيجِي ُ
قال تعاىل )( :أ َّ

َتذَكَّرُونَ)

***
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الفصل السابع عشر
أنتِ داعية
مل يقتصر اإلسالم على تكليف الرجال بالدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ..بل محَّل النساء جزءاً من هذه املسؤولية.

ن الْمُ ْنكَرِ وَأُوْلَ ِئكَ ُهمْ
عْ
ن إِلَى ا ْلخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ ْونَ َ
ن مِ ْن ُك ْم أُمَّةٌ َي ْدعُو َ
واهلل تعاىل يقول( :وَلْ َت ُك ْ

الْمُفِْلحُونَ)

ويف القران نص صريح على تكليف النساء بالدعوة .قال تعاىل( :وَقُ ْلنَ قَوْال َمعْرُوفًا)

ورمبا كانت املرأة أقدر على اإليضاح من الرجل يف أمور شرعية خاصة بالنساء ،أو رمبا تستحيي املرأة من سؤال
الرجل فيها.
يقول اإلمام ابن العريب:
«أمر اهلل أزواج رسوله (ص) بأن خيربن مبا أُنزل إليه من القران يف بيوهتن ،وما يرينَ من أفعال النيب (ص) وأقواله
فيهن ،حىت يبلِّغ ذلك إىل الناس فيعملوا مبا فيه ويقتدوا به».
التزمي أوالً:
التزمي تعاليم اإلسالم ..وطبقيها يف حياتك كاملة ..وادعي غريك إىل اإلميان ،ولكن ال تستعجلي عليهن فالزمن جزء
من العالج ..والتدرج يف التربية والتشريع من سنن اهلل..
احـذري يـا أختـاه ـ مث احـذري ـ أن تُفرِّطي يف شـيء من أحكام اإلسالم.
حافظي على الفرائض ..واستكثري من النوافل.
امتنعي عن احملرمات واملكروهات والشبهات..
كوين تقية نقية يف خمربك ومظهرك.
إن أملمتِ بذنب أو تقصري أو فتور ..فاجلئي تائبة نادمة باكية إىل اهلل تعاىل.
أيقين أن اهلل سبحانه وتعاىل توَّاب كرمي.
مث استأنفي املسري إليه بكل صدق وإخالص.
هدفك يف احلياة:
اجعلي لنفسك هدفاً يف احلياة تسعني إليه ،واسأيل نفسك :ماذا تريدين من حياتك؟:
املال؟
الشاب الوسيم؟
إعجاب الناس بك؟
التفوق الدراسي ،وإثبات الوجود؟
تريدين اهلل؟!
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هبن شاب ،وال تكون أمسى أمانيهن كلمة خادعة من
فهذه األمة حتتاج إىل أمهات ،ال تكون أمنية حياهتن أن يعجب َّ
فىت على الطريق!.
أمهات يرين ماء الوضوء على وجوههن أمجل زينة ،واحلياء يف سلوكهن أمسى هيئة ،واحلشمة يف ردائهن أمجل حلَّة.
اعلمي يا أختاه أن الناس إذا أُعجبوا بك ..فإمنا أُعجبوا جبميل ستر اهلل عليك!.
ال تنظري إىل جمتمعك ومَن حولك نظرة سوداوية ..فتتشاءمني وتصابني باإلحباط ..وتقولني يف نفسك :هذا جمتمع
متخلف بعيد عن اإلسالم ..ال خري فيه وال أمل!.
ت بِمُؤْمِنِينَ)
تذكري قول اهلل سبحانه وتعاىل( :وَمَا َأكْثَ ُر النَّاسِ وَلَ ْو حَ َرصْ َ

كوين فتاة مسلمة متميزة:

رمبا تكونني االن على أعتاب اجلامعة أو قريباً من تلك املرحلة اليت تبدأ فيها معامل شخصيك بالتبلور والتميز.
_ فكوين واثقة يف اهلل أوالً مث ثقي بنفسك ..ولكن من دون غرور.
_ وكوين قادرة على إثبات شخصيتك ..ولكن من دون عنادٍ أو مكابرة.
_ حتكمي يف عواطفك ..ولكن من دون قهرٍ أو تعسف..
_ ال تتبعي أهواء نفسك يف كل ما تصبو إليه ،وما حتلم به.
* فالنفس هتوى اللهو والكسل ...فال تكسلي وال تتهاوين فيما تطمحني إليه.
* والنفس هتفو إىل البذخ وحب املظاهر ..فأنفقي حبكمة والبسي من الثياب من دون إسراف وال خميلة.
* والنفس هتوى الشراهة يف الطعام والشراب ..فال تسريف يف طعامك ،وحافظي على وزنك ورشاقتك.

* تسلحي باإلميان حىت تكوين قوية اإلرادة ،وتتغليب على ضعف أهواء نفسك األمَّارة.
تذكري أنه عندما يأخذ االخرون برأيك ومشورتك ،ويسيطر عليهم الصمت وهم يستمعون إليك،فإنك قد حقق ِ
ت
ـ بإذن اهلل ـ ذلك التميز عليهم ،فامحدي اهلل على تلك النعمة ،وحافظي عليها بزيادة ثقافتك ومعلوماتك.
انشـري هذا اخليـر بني أخواتك وصديقاتك ..فـأنتِ يف سـن العطاء ،واحتسيب أجرك على اهلل.
حنن يف معترك تغيري الوجود:

احلدَّاد قد يطرق قطعةً فيؤملها من أجل أن يضيف إىل حوزة احلياة الة منتجة..
والنجار قد ينحتُ اخلشب ،ويهدر منه الكثري من أجل اجلَمال..
وكذلك الداعون والداعيات إىل اهلل ...إهنم مهندسو احلياة.
_ افهمي مقاصد القران حق الفهم ..فال تعتزيل الناس مثالً جملرد أنك قرأتِ قوله تعاىل:

َل ِإذَا اهْ َتدَيْ ُتمْ)
ن ض َّ
ُر ُكمْ َم ْ
س ُكمْ ال َيض ُّ
(يَاأَيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا عَلَ ْي ُك ْم أَن ُف َ

فال بد من أن تعريف سبب نزوهلا واملالبسات اليت أحاطت هبا عند نزوهلا .وهذا جمرد مثال واحد.
_ أكثري من االستشهاد بايات القران يف أقوالـك ..فبـدالً مـن أن حتكي قصة ساذجة من حياة الناس أو من
التاريخ ..احكي القصة اليت تؤدي الغرض من قصص القران.
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وبدالً من أن تضريب للناس مثالً شعبياً أو عامياً دارجاً ،احبثي عن مقابل له من القران ..وهكذا.
طريقة الدعوة:
ال حتوِّيل جرأتك يف إظهار احلق إىل غلظة وشدة تنفِّر الناس.
كوين رفيقة لينة ..حكيمة يف دعوة من تتعاملني معهم..
ختيَّري املناسبات ،وحتيَّين الفرص حىت يكون لتوجيهك أثر فعال..
واخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
***
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املراجع
 1ـ هاشم :جناة مجيل ،أضواء على الطريق ،مطابع سحر ،جدة.
 0ـ الصراف :اعتصام أمحد ،املرأة يف ركب اإلميان ،دار االعتصام بالقاهرة.
 3ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه أال تشتاقني إىل اجلنة؟ دار احملمدي ،الرياض 1501هـ.
 5ـ العويد :حممد رشيد ،حلظات يا بنات ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت.
 4ـ د .البوطي :حممد سعيد رمضان ،إىل كل فتاة تؤمن باهلل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1583 ،م.
 1ـ أبو الفتوح :منصور ،مهس القلوب (اجملموعة األوىل) ،دار العلوم ،الشارقة0222 ،م.
 5ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه نفسك فجاهدي ،دار احملمدي ،الرياض1501 ،هـ.
 8ـ د .حافظ :جناة ،أختاه إين أحبك يف اهلل ،دار اجملتمع للنشر والتوزيع ،جدة1515 ،هـ.
 5ـ د .أبو العطا :نظمي خليل ،رسالة إىل األسرة املسلمة ،مكتبة النور ،القاهرة.
 12ـ د .العمر :ناصر سليمان ،فتياتنا بني التغريب والعفاف ،دار الوطن ،الرياض.
 11ـ د .القرين :عائض عبد اهلل ،رسالة إىل فتاة اإلسالم ،الرياض.
 10ـ الطنطاوي ،يا بنيت ،دار املنارة للنشر والتوزيع ،جدة1558 ،م.
 13ـ أبو الفتوح :منصور ،مهس القلوب (اجملموعة الثانية) ،دار العلوم ،الشارقة0222 ،م.
 15ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه أال ختافني القرب؟ دار احملمدي ،الرياض1501 ،هـ.
 14ـ قطب :حممد ،قضية حترير املرأة ،دار الوطن للنشر ،الرياض1512 ،هـ.
 11ـ د .رضا :أكرم ،يسألونين ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية.
 15ـ د .الزحيلي :وهبة ،التفسري املنري ،دار الفكر ،دمشق.
 18ـ د .القرضاوي :يوسف ،فتاوى معاصرة.
 15ـ د .البوطي :حممد سعيد رمضان ،مع الناس (مشورات وفتاوى) ،دار الفكر ،دمشق.
 02ـ الغزايل :حممد ،قضايا املرأة ،دار الشروق ،القاهرة.
 01ـ القرطيب ،اجلامع ألحكام القران ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 00ـ الطنطاوي :علي ،فتاوى علي الطنطاوي ،دار املنارة ،جدة.
 03ـ الباليل :عبد احلميد ،أخيت غري احملجبة ما املانع من احلجاب؟ ،دار الدعوة ،الكويت1553 ،م.
 05ـ األبشيهي ،حممد حممد علي ،رسائل إىل ابنيت ،مؤسسة الرسالة .بريوت 1585م.
 04ـ العويد :حممد رشيد ،تأمالت مسلم ،دار ابن حزم ،بريوت1555 ،م.
 01ـ د .الصباغ :حممد بن لطفي ،حترمي اخللوة باملرأة األجنبية ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1582 ،م.
 05ـ د .العودة :سلمان فهد ،دليل الطالبة املؤمنة ،مكتبة األمة ،القصيم1511 ،هـ.
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 08ـ العويد :حممد رشيد ،حوار مع ابنيت ،دار احملمدي ،الرياض1555 ،م.
 05ـ الزايد :تيسري أمحد ،برجك هذا الشهر ،دار ابن حزم ،بريوت0220 ،م.
 32ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه أين أنت من القران؟ دار احملمدي ،الرياض1500 ،هـ.
 31ـ األمحد :حممد بن رياض ،العفاف ،عامل الكتب ،بريوت0225 ،م.
 30ـ األمحد :حممد بن رياض ،رسائل إىل مؤمنة ،عامل الكتب ،بريوت0225 ،م.
 33ـ العك :خالد عبد الرمحن ،شخصية املرأة املسلمة يف ضوء القران.
 35ـ العويد :حممد رشيد ،من أجل حترير حقيقي للمرأة ،دار ابن حزم ،بريوت.
 34ـ د .األحدب :ليلى ،أسئلة حمرجة وأجوبة صرحية.
 31ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه ملثل هذا فأعدِّي ،دار احملمدي ،الرياض1511 ،هـ.
 35ـ إسالم أون لني ،حنو بلوغ امن ،مطبوعات إسالم أون لني ،قطر0220 ،م.
 38ـ د .األحدب :ليلى ،حنو حياة بال مشاكل ،مشاكل شبابية ،مركز الراية للتنمية الفكرية ،دمشق،
0223م.
 35ـ سالمة :فوزية ،مشاكل البنات ،مكتبة مدبويل الصغري ،القاهرة1555 ،م.
 52ـ حممد :مرمي مخيس ،سبل العفة ،وخطورة االحنراف وأسبابه ،دار الوفاء ،املنصورة1555 ،م.
 51ـ السيد :جمدي فتحي ،أختاه ،احذري سوء اخلامتة ،دار احملمدي ،الرياض1500 ،هـ.
 50ـ دي ستودب :كريس ،جتارة النساء يف أوروبة( ،ترمجة رىب النحاس) األهايل للطباعة والنشر ،دمشق،
1555م.
 53ـ د .الثويين :حممد فهد ،يسألونين عن التحرش اجلنسي ،مكتبة املنار ،الكويت0222 ،م.
 55ـ غـاوجي :وهيب سـليمان ،املرأة املسلمـة (وليـس الذكـر كاألنثى) ،دار القلم ،دمشق1555 ،م.
 54ـ قفة :حيدر ،املسلمة املعاصرة التزام ودعوة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1554 ،م.
 51ـ قفة :حيدر ،املسلمة املعاصرة ..إىل أين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 55ـ اجلربي :عبد املتعايل ،املسلمة العصرية عند باحثة البادية ،دار األنصار1581 ،م.
 58ـ د .حافظ :جناة ،رسالة إىل ابنيت (نصيحة لكل بنت) ،دار الفضيلة ،القاهرة.
 55ـ د .البار :حممد علي ،عمل املرأة يف امليزان ،الدار السعودية ،جدة.
 42ـ د .السباعي :مصطفى ،املرأة بني الفقه والقانون.
 41ـ د .نصيف :فاطمة ،حقوق املرأة وواجباهتا يف ضوء الكتاب والسنة ،هتامة ،جدة1550 ،م.
***
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الفهرس
املوضوع الصفحة
إهداء
مقدمة
ـ ملاذا هذا احلديث إىل الفتاة؟
ـ سارة من (البوي فرند) ومسابقات اجلمال إىل الغفور الرحيم
ـ سائلي نفسك يا أختاه
ـ عيشي حياتك
الفصل األول :نساء خالدات
ـ مبثل هؤالء اقتدي
ـ فاطمة رضي اهلل عنها
ـ عائشة رضي اهلل عنها
ـ سارة زوج إبراهيم عليه السالم
ـ ماشطةُ بنتِ فرعون
ـ صفية تقتل يهودياً
ـ امرأة تنقذ املسلمني
ـ امرأة يزوجها رسول اهلل (ص)
ـ شعرها جلام للفرس
ـ امرأة تعلم زوجها
ـ أم اإلمام أمحد
ـ فاطمة الفقيهة
ـ امرأة بألف رجل
ـ أبطال يُسلمون على أيدي النساء
ـ نساء داعيات
الفصل الثاين :املرأة يف صدر اإلسالم
ـ النساء يف املساجد
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ـ النساء ..وجمالس العلم
ـ النساء يف غزوات املسلمني
ـ يف احلياة االجتماعية
ـ امرأة نذرتْ هلل
ـ اخلنساء قبل وبعد
ـ املرأة يف معارك املسلمني
الفصل الثالث :أخالق الفتاة املسلمة
ـ ال تكثري من الكالم
ـ ال تنظري إىل عيوب الناس
ـ اتركي لغو احلديث
ـ كوين صادقة
ـ أخلصي عملك هلل
ـ حافظي على وعدك
ـ كوين متواضعة
ـ اقبلي النصيحة
ـ متشي على استحياء
ـ أحيب أخواتك الصاحلات
ـ اغفري زلة أختك املسلمة
ـ ال تتمين البالء
ـ كوين كرمية
ـ كوين بشوشة
الفصل الرابع :أنت ..وثقافتك
ـ فكري يف مستقبلك الدراسي
ـ وسِّعي من ثقافتك العامة
ـ نظِّمي وقتك
الفصل اخلامس :أنتِ ..واحلجاب
ـ حوار مع غري حمجبة
ـ شبهات حول احلجاب
عفة املرأة يف ذاهتا
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هل احلجاب خيفي الشخصية؟
هل احلجاب يغطي مجال املرأة؟
هل احلجاب يعطل نصف اجملتمع؟
ـ تساؤالت حول احلجاب
احلجاب يعوق حركيت
أخشى أن أفقد أناقيت
ت صغرية على احلجاب
ما زل ُ
اجلو حار
سأرتديه بعد خطبيت
خطييب يرفض احلجاب
سأفقد وظيفيت
أخاف أن أخلع احلجاب بعد ارتدائه
ما دخْل احلجاب؟
أنا غري مقتنعة باحلجاب
مل يهدين اهلل بعد
أكره احلجاب ألن بعض احملجبات سلوكهن سيِّئ
ـ االن وقد حتجبت
ـ متحجبات مع أهل غري ملتزمني
الفصل السادس :كيف حتاورين والديك؟
ـ ملاذا ينشأ اخلالف بني األبناء والوالدين
ـ كيف تديرين احلوار؟
ـ كيف تكسبني ثقة أبويك؟
ـ كوين صديقة ألمك
ـ اختالف املعاملة بني األبناء والبنات
الفصل السابع :أنتِ ..وصديقاتك
ـ كيف تعربين عن حبك ألخواتك من النساء؟
ـ احلب بني املتدينات
ـ ميزان احلب يف اهلل
ـ هل باعتين صديقيت؟
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ـ ما العالج؟
ـ طالبة حتب معلمتها
ـ صداقة عرب اإلنترنت
الفصل الثامن :أنت ..والشباب
ـ ماذا يريد الشاب؟
ـ قارين بني صورتني
ـ هاتف وزواج
ـ وعود كاذبة
ـ ذئاب بشرية
ـ إعجاب بالعب
ـ معاكسات الشباب
ـ ملاذا تنتشر ظاهرة املعاكسات؟
ـ احذري كامريا اجلوال
ـ فيلم فيديو هدم حياهتا
ـ رسالة من فتاة
ـ سائلي نفسك
الفصل التاسع :حذار من االختالط
ـ هل من غيْرة على األعراض؟
ـ هلاث خلف التقاليد الغربية
ـ رجال ونساء يف البيوت
الفصل العاشر :احلب احلقيقي
ـ كيف نتعامل مع من حنب؟
ـ ليس هو احلب
ـ قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم
الفصل احلادي عشر :على أبواب اخلطوبة
ـ شاب يتقدم خلطبة فتاة
ـ هل ثراء الرجل ضروري؟
ـ هل للمهنة دور يف إجناح الزواج؟
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ـ هل للوسامة دور؟
ـ هل للمستوى التعليمي دور؟
ـ هل الختالف الطباع أثر سليب؟
ـ حلظات قلقة
ـ تعريف على شخصيته
الفصل الثاين عشر :على أبواب الزواج
ـ احلب قبل الزواج
ـ أهلها يريدون تزوجيها من ابن عمها وهي ال حتبه
ـ العالقة بني اخلاطب وخطيبته
ـ أال يوجد شيء جيد يف زوجك؟
ـ يسري له بر والديه
ـ املرأة الذكية
ـ كيف تسعدين زوجك
الفصل الثالث عشر :عمل املرأة
ـ الضوابط الشرعية لعمل املرأة
ـ عمل املرأة برأي إنكليزية
الفصل الرابع عشر :يف السوق
ـ ملاذا الذهاب للسوق؟
ـ الزمي االداب اإلسالمية
ـ دعاء السوق
ـ ال إسراف وال تبذير
ـ أخربي زوجك
الفصل اخلامس عشر :املرأة عندنا ...وعندهم
ـ ظاهرة العنف ضد املرأة
ـ العنف العائلي
ـ العنف اجلنسي
ـ النساء واحلروب
ـ الدول ختذل ضحايا العنف ضد املرأة
ـ اإلفالت من العقاب على العنف
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ـ اإلجهاض وباء عاملي
ـ النساء واإليدز
ـ هل تعلمني؟
ـ ضرب الزوجة يف اإلسالم
ـ هذا تكرمي اإلسالم فأين تكرميهم؟
ـ وإذا املوؤودة سئلت
ـ تربية البنات
ـ مفاهيم ينبغي أن تصحح
ـ حقوق املرأة يف امللكية
ـ هل املرأة شر كلها؟
ـ إن كيدكن عظيم
الفصل السادس عشر :حنو مزيد من اإلميان
ـ االمتحان الرهيب
ـ حذارِ من الدنيا
ـ حقيقة الزهد
ـ ال تتهالكي على الدنيا
ـ تذكري اجلنة والنار
ـ فكري يف عظمة اهلل
ـ القلب والعقل
ـ هل حنن حقاً مؤمنون
ـ التقوى واإلحسان
ـ هيا نؤمن ساعة
ـ ال تيئسي من رمحة اهلل
ـ حاسبوا أنفسكم
ـ احفظي وقتك
ـ اقرئي القران
ـ ال تستسلمي لألحزان
ـ كيف أختلص من االكتئاب
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ت داعية
الفصل السابع عشر :أن ِ
ـ التزمي أوالً
ـ هدفك يف احلياة
ـ كوين فتاة مسلمة متميزة
ـ حنن يف معترك تغيري الوجود
ـ طريقة الدعوة
املراجع
الفهرس
مؤلفات الدكتور حسان مشسي باشا
***
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مؤلفات الدكتور حسان مشسي باشا
 1ـ شبابك كيف حتافظ عليه ،دار البشري ـ جدة ،دار القلم ـ دمشق.
 0ـ أسعد نفسك وأسعد االخرين ،دار القلم ـ دمشق (الطبعة الثالثة) ،دار البشري ـ جدة.
 3ـ وصايا طبيب ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الرابعة).
 5ـ كيف تقي نفسك من أمراض القلب ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الرابعة).
 4ـ ارتفاع ضغط الدم ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الثالثة).
 1ـ الدهون ..والكولسترول ..والقلب ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ومكتبة السوادي ـ جدة (الطبعة
السادسة).
 5ـ دليلك إىل عمليات القلب اجلراحية (باالشتراك مع د .عبد اهلل عشميق) اخلدمات الطبية للقوات املسلحة
بالرياض.
 8ـ دليلك إىل القسـطرة القلبيـة (باالشـتراك مع د .خالد الشييب ود.وقار أمحد) ،دار القلم ـ دمشق،
(الطبعة الثالثة).
 5ـ كيف تتخلص من الصداع ،دار املنارة ـ جدة.
 12ـ كيف تتخلص من اإلمساك ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الثانية).
 11ـ امليالتونني :هل هو الدواء السحري؟ ،دار املنارة ـ جدة.
 10ـ قبسات من الطب النبوي واألدلة العلمية احلديثة ،مكتبة السوادي ـ جدة (الطبعة الثانية).
 13ـ زيت الزيتون بني الطب والقران ،دار املنارة ـ جدة (الطبعة الرابعة).
 15ـ األسرار الطبيّة احلديثة يف السمك واحلوت ،دار املنارة ـ جدة (الطبعة الثالثة).
 14ـ القهوة والشاي ..فوائدها ،وأضرارها ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الثانية).
 11ـ الدليل الطيب والفقهي للمريض يف شهر الصيام ،مكتبة السوادي ـ جدة.
 15ـ النوم واألرق واألحالم بني الطب والقران ،دار املنارة ـ جدة (الطبعة الثالثة).
 18ـ األسودان :التمر واملاء ،دار املنارة ـ جدة (الطبعة الثالثة).
 15ـ األسرار الطبية احلديثة يف الثوم والبصل ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ومكتبة السوادي ـ جدة (الطبعة
الرابعة).
 02ـ معجزة االستشفاء بالعسل والغذاء امللكي ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ومكتبة السوادي ـ جدة
(الطبعة السادسة).
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 01ـ الشفاء باحلبة السوداء بني اإلعجاز النبوي والطب احلديث ،دار القلم ـ دمشق ،ودار البشري ومكتبة
السوادي ـ جدة (الطبعة السادسة).
 00ـ أطباء الغرب حيذرون من شرب اخلمر ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 03ـ حذار حذار من هذه الكتب ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 05ـ الرضاعة من لنب األم ،مكتبة السوادي ـ جدة (الطبعة الثانية).
 04ـ الداء والدواء بني األطباء واألدباء ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 01ـ كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة (الطبعة الرابعة).
 05ـ الصيام بني الفقه والطب (باالشتراك مع الدكتور حممد علي البار) الدار السعودية ـ جدة.
 08ـ القشرة والصلع والشيب واحلناء ،مكتبة السوادي ـ جدة.
 05ـ الوقاية من أمراض القلب ،كتيب اجمللة العربية ـ العدد اخلامس والثالثون ،فرباير 0222م (باالشتراك مع
د .منصور النزهة).
 32ـ الوقاية من احلمى الروماتيزمية (باالشتراك مع د .منصور النزهة).
 31ـ الوقايـة من أمراض شـرايني القلب التاجيـة (باالشـتراك مع د.منصور النزهة).
 30ـ قلبك بني الصحة واملرض( ،الطبعة الثانية) ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 33ـ صحتك بني احلقيقة واألوهام ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 35ـ مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون (باالشتراك مع د.حممد علي البار) ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ
جدة.
 34ـ دليلك إىل كهربائية القلب( ،باالشتراك مع الدكتور رائد سويدان) ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ
جدة.
 31ـ الطب النبوي بني العلم واإلعجاز ،دار القلم ـ دمشق.
 35ـ صوموا تصحُّوا (الطبعة الثانية) ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 38ـ اإلعجاز الطيب يف القران والسنة ،كتيب اجمللة العربية1504 ،هـ.
 35ـ مهسة يف أذن شاب ،دار القلم ـ دمشق ،دار البشري ـ جدة.
 52ـ مهسة يف أذن فتاة ،دار القلم ،دمشق ـ دار البشري ـ جدة.
Hope Heartcare handbook, Manchester Free Press - 51
;1987, Manchester.&#7
Handbook of coronary care, blackwell - 50
;Scientific Publication 1990 London.&#7
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Patient's Guide To Heart Disease. Dar Al- - 53
;manara.Jeddah 1998.&#7
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