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مقدمة الطبعة الرابعة

10 مجادى الثانية 1430هـ

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:
شهور،  بضعة  خالل  )بنايت(  كتاب  من  الرابعة  الطبعة  هي  فهذه 
فهن  )بنايت(،  لـ  تعاىل  اهلل  بعد  يعود  االنتشار  هذا  حتقيق  يف  والفضل 
وراء تأليف الكتاب أواًل، ورواجه ثانًيا، وهلن فضل آخر يف هذه الطبعة 
خاصة؛ فلقد زودنني بالعديد من املقرتحات واإلضافات والتعديالت، 
التي جعلتني أعود إىل نص الكتاب هذه املرة، فأعمل القلم فيه، حتى 

قالت يل إحداهن: أنت بصدد إعداد كتاب جديد!
الطموح أن يصل الكتاب إىل يد كل بنت، ساملًا من العيب والنقص، 
ولكن هذا ما ال سبيل إليه، فعلينا إًذا املحاولة املستمرة، ومن مالحظات 
)بنايت( يتجدد عزمي عىل التحسني والتصحيح والتطوير، فشكًرا لكل 

ح أو أرشد. َمن أعان أو صحَّ



�

وطالبوين  الكتاب،  عىل  عاتبوين  الذين  )أبنائي(  لـ  وشكًرا 
)أبنائي(  كتاب  يوًما  أخرج  أن  عىل  سأعمل  أقول:  وهلم  باإلنصاف، 

بإذن اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

املؤلف

بنايت / مقدمة الطبعة الرابعة



منذ لثغتكن األوىل، وأنا ألثم خضاب احلب يف كفوفكن..

حروف  وأكتب  رائحتكن،  حتمل  ة  َّ أسرِ عىل  أتكئ  أنا  واآلن 
الشوق!

�سلمان

وإىل بنايت:

ونورة..  غادة..            وآسية..  

وإىل زهريت الصغرية:

 ريامز ..

وإىل كل َمن نادتني يوًما:

»يا بوي..«

اإهداء
إىل أمي الطاهرة .. »نورة اللحيدان«



بناتـي



�

باألنبياء  ًيا  تأسِّ احلياة،  إلـيَّ  حبَّبن  البنات،  من  بثالث  ربِّ  رزقني 
)1(، وسرًيا عىل  عليهم السالم؛ فهم آباء بنات، كام قال اإلمام أمحد 

طريقة الكرماء مرِن الرجال الذين كان لسان حاهلم يقول:

ُحـبًّا إرِيَلَّ  احلـياَة  زاَد  عافرِلَقد  الضِّ ـَن  مرِ نَّ  ُ إرِنَّ َبنايت 

َبعدي الُبؤَس  َيَريَن  َأن  صافرَِماَفَة  َغرَي  َرْنًقا  َيرَشبَن  وَأن 

َ اجَلواري  جافرَِوَأن َيعَريَن إرِن ُكسرِ عرِ َكَرٍم  َعن  الَعنُي  َفَتنبو 

والرنق : هو الكدر.
، عىل طريقة  السفر حيث هنَّ أو   ، اإلقامة حيث هنَّ إلـيَّ  وحبَّبن 

الشاعر الذي يقول:

)1( ينظر: سرية اإلمام أمحد )ص40(، وحتفة املودود بأحكام املولود )ص26(.

بناتـي
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َبْعضرِ إىل  َبْعٍض  من  ْدَن  ُردِّ َلْوال ُبَنيَّاٌت َكُزْغبرِ الَقطـا)1(    
ولرِ والَعْرضرِ ـٌع          يف اأَلْرضرِ ذاُت الطُّ َلكاَن يلرِ ُمْضــَطَرٌب واسرِ
اأَلْرضرِ عىل  ـي  َتـْمشرِ َأْكباُدنا  وإنَّـــمــا أْوالُدنــا َبْيـَنـنـا    

هم             المتنعــْت عيني عـن الغمــضرِ لو هبَّترِ الريُح عىل بعضرِ

بوعده  ملعرفتي  عنده،  ملا  والتطلع  باهلل،  األمل  نفس  يف  زن  وعزَّ
الصادق عىل لسان نبيِّه حممد  فيَمن ُولرِدت له ثالث بنات، فأحسن 
رواية:  ويف  »بنتان«،  أخر:  أحاديث  يف  وجاء  اجلنة،  له  وجبت   ، إليهنَّ

»بنت«)�(.
بوالدة  يفرحوا  أن  واألمهات  لآلباء  حتفيز  اجلميل  الوعد  هذا 
دوا عىل عادات  األنثى، ويعتربوها فأاًل حسًنا، وُيْمًنا وسعادة، وأن يتمرَّ

ها عيًبا وعاًرا ! ش األنثى، وتعدُّ اجلاهلية التي كانت -وال زالت- هتمِّ
وحني أعربِّ بلفظ )الرزق( فإن هذا يبدو شديد الوضوح ملن يدري 

أن األنثى حني ُتوَلد فهي رزق طيب مبارك، وسبب للرزق أيًضا.
املرأة،  أنصف  الذي  الرجل  من  الرائق  املعنى  هذا  ُيقَتبس  وإنام 
ا وبنًتا وزوًجا، وأعاد تشكيل العقل العريب،  وحفظ حقوقها اإلنسانية ُأمًّ
البالية،  والتقاليد  األعراف  متجاوًزا  األنوثة،  قضية  حيال  اإلنساين  بل 

)1( الزغب: أول ما يطلع من الريش، والقطا: طائر معروف.
)2( ينظر: مسند أمحد )11384، 14248(، واألدب املفرد )78(، وصحيح 
 ،)1916  ،1912( الرتمذي  وجامع   ،)5148( داود  أب  وسنن   ،)2631( مسلم 

وصحيح ابن حبان )446(.

بنايت / بناتي
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شقيقة  املرأة  أن  لُيعلن  الفاسدة،  والتصورات  املنحرفة،  واملجازفات 
َشقائُق  »النِّساُء   : فقال  والتكليف،  اخللق  أصل  يف  وِصْنُوه  الرجل 

جاِل«)1(. الرِّ
ق البنات(، كام جتده  وهكذا جتد يف عناوين كتب السنة )باب َمن ُرزرِ
يف النص النبوي الذي يرشد إىل ذكر اهلل تعاىل يف اللقاء الذي ُينتظر مرِن 
ْبنا  َجنِّ ُهمَّ  »اللَّ بلفظ:  فيعربِّ   إناًثا(  أو  )ذكوًرا  األوالد  إنجاب  ورائه 
الذكور،  ائرِهنَّ  كأشقَّ إًذا  فُهنَّ  َرَزْقَتنا«)2(،  ما  يطاَن  الشَّ وَجنِِّب  يطاَن  الشَّ

رزق رباين مشكور.

هنَّ نجابُة األوالدرِ نرَِعُم اإللهرِ عىل العبادرِ كثريٌة       وأجلُّ

الوجه  يمنحنني  وهنَّ  و)نورة(،  و)آسية(  )غادة(  بـ  ربِّ  رزقني 
اجلميل للحياة، احلب والعطف واحلنان، وال حياة للمرء من غري قلب 
، وهنَّ االمتداد الصادق لذلك األصل الدافئ أمي،  حينُّ ويفرح وحيسُّ
الذي  )نورة(، ذلك األصل  والتي محلت واحدة منهن اسمها اجلميل 
حضنتني  التي  الظليلة  والدوحة  والعرفان،  بالفضل  ربِّ  بعد  له  أدين 
تني بمشاعرها، ومنحتني مرِن حياهتا وروحها ودمها ولغتها اليشء  وحفَّ
الكثري، ومل أكن ألجد طعم األمل والرضا واجلامل لوال فضل اهلل عيلَّ 

باالنتامء ملدرسة األم العظيمة.

)1( أخرجه أبو داود )236(، والرتمذي )113(، وغريمها.
)2( أخرجه البخاري )141(، ومسلم )1434(.

بنايت / بناتي
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لقد رأيت دمعتها يوًما فأنشدهتا:

أمُّ يا أمُّ يا عيوُن عيوين
أمُّ يا أمُّ يا َجنان َجناين

َلـْم تغيبي عن ناظري فمحياك أمامي..
أراه رأي الَعيان

ي)1( مع َيْمرِ متسحني اآلالَم بالدَّ
كيف مُتَحى األحزاُن باألحزانرِ ؟!!

الشعر، كانت تراسلني من غيبة طويلة   ها قد أخذت منها تذوق 
امتدت خلمٍس من السنني، وتقول:

صدري  ضايق  أنا  حّيْةاليوم  وأنا  مهومي  كثرت 
مصليْةدمعي عىل وجنتي جيري بالنار  والكبد 
يدري من  ليت  يا  شخصيْةسلامن  اليوم  حالك  عن 

إذا كنا نعرف أسامء أزواج النبي  وبناته وأمه وحاضنته وقابلته 
هاتنا وزوجاتنا وبناتنا .. ؟ ْكر أسامء ُأمَّ ومرضعته، فلرَِم نستحي مرِن ذرِ

َم نخجل أن يرانا أحد نميش إىل جوارهن يف شارع أو سوق أو  ولرـِ
سفر..؟!

مات اجلميلة عن حقوق املرأة ومكانتها  وإىل متى نظل نصنع املقدِّ

)1( أي: يسيل.

بنايت / بناتي
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املنزل  يف  الصغرية  اليومية  امليدانية  تطبيقاهتا  يف  نفشل  ثم  اإلسالم،  يف 
واملدرسة والسوق واملسجد؟

متى نعقل أن اإلخبار عن »خلق املرأة من ِضَلٍع«)1( مل يكن مرِن أجل 
أن نستغلَّ هذا لتعيري املرأة أو انتقاصها كلام غاضبناها أو عاتبناها، بل 
قادم من  التعامل مع ملوق آخر  إىل األسلوب األمثل يف  إرشاًدا  كان 
ُجبرِلت  الذي  البرشي  ًة وصرًبا وتساحًما، وتقديًرا لطبعها  رقَّ )الزهرة(، 
جزئي  بني  التكامل  ليقع  بل  آخر؛  رجاًل  لتكون  ُتَلق  مل  فهي  عليه، 

املجتمع الفطري : الرجل واملرأة.
رزقني ربِّ بالعديد من الذكور، بيد أين أحببت أن يكون حديثي 

عن »بنايت« ألنني أحب احلديث عن يشء متلف ومتميز!
األبوة...  بنداء  ناداين  من  ولكل  اجلنة،  برائحة  املعتقات  لبنايت 

شكًرا.

)1( كام يف صحيح البخاري )3331(، وصحيح مسلم )1468(.

بنايت / بناتي



ِك ـْولاَ لاَ
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ِك )1( ْولاَ لاَ

حمبتكْم يف  َيسرٌي  َعيني  ملَْرآكرُِسهاُد  َشوًقا  َدَمَعْت  طاملا  قد 

حَيفرُِزين ينفكُّ  ما  قلبي  لوالكرِوَخْفُق  القلبرِ  َخفُق  كان  ما  إليك 

مَلاًَم يُكن  مْل  َصاليت  اْعرَتَضترِ  بنْجواكرِلو  َنْجواُه  َأردَف  فاهلل 

ُأُفٍق كرِيا َبجَة العمر َأنترِ البدُر يف  ُسبحاَن َمْن برُِضوبرِ احُلسنرِ َحالَّ

وَأْدعيٌة تسابيٌح  إليك  َعَطاَياكرَِشوقرِي  من  فيٌض  هي  وَأْدمٌع 

ُقه َمفررِ الَباكرِيهيهاَت يَنسى حُمبٌّ َشاَب  فلرِكرِ  طرِ من  ْعترُِه  جَترَّ ا  مرًّ

َيْت وَعيناكرِيف كلِّ َرمشةرِ َطْرٍف قصٌة ُطورِ احَلاين  َقلُبكرِ  ُشهوُدها 

ررَِض ُبرشياُت  وليٍد  سنِّ  كلِّ  َجْنَباكرِيف  النَّومرِ  لذيذرِ  عن  ا  برِ جَتفُو 

ها َتلعُثمرِ يف  حرٍف  َلْثغةرِ  كلِّ  احَلاكييف  امُت  الصَّ َرواه  سٌّ لطيٌف 

ا برِ َيضجُّ  أهازيٌج  َخطٍو  كلِّ  َمغناكرِيف  واأَلْحالمرِ  املََباهج  من 

َغمَرْت فرحٌة  َثغٍر  بسمةرِ  كلِّ  كرِيف  إالَّ َتعنرِيه  ما  ُك  ُيدررِ وليَس 

)1( إهداء إىل الوالدة الغالية الكريمة رمحها اهلل.
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فلرِ ما فترِئْت اكرِ كانت َسيُر الطِّ اكرِكفَّ كفَّ والتَّدلرِيلرِ  نرِ  التَّحنُّ عن 

ي!َما ملَّ َسمُعكرِ تفصيالترِ َمعركٍة اكرِ ُ الشَّ املرِ ْن دونرِ معًنى رواها الظَّ مرِ

ُرها ُيصوِّ أوهاٍم  بطوالترِ  اكرِوال  وَترَّ ال  َفعَّ بني  َخَيالُه 

يغالرُِبها آالًما  يكافرِئ  ذا  !؟َمْن  اكرِ وح فدَّ كرِ لو بالرُّ وَميرُِض روحرِ

ُبا جُياورِ َأحزاًنا  يكاىفُء  ذا  َواَراكرِمن  بالَعنيرِ  لْو  دمعرِك  يُّ  َسخرِ

َأطايُبها أفراًحا  يكافرُِئ  ذا  اكرِيمن  كرِ الزَّ تنَمى إىل َدْوَحٍة من ُعُمررِ

َبَعاليٍة احُلسَنى  عىل  ربِّ  وَأْمالكرِجازاكرِ   ، وُولداٍن   ، اجلرَِنانرِ من 

َساّلكرَِصرًبا مَجياًل كام يسُلو رفيُق َأسًى َساّلُه  َما  َأْن  يقيُنه 
لغايترِهرِ كلٌّ  برَِنا  الليايل  اكرِيمَتضرِ  ي املَشُكوُّ والشَّ يف رصفرِها َيستورِ

يٍة بَتْضحرِ َمقروٌن  احلقِّ  وضرِ حَمفوٌف بَأشواكرِومنهُج  كالَوْرد يفرِ الرَّ

اكرِواأَلمُن وعٌد ملرِْن َساروا َعىَل َأَمٍم بإرِرْشَ إرِياَمًنا  فيه  يلبرُِسوا  مل 

وا َصرَبُ ما  اهللرِ  جُلندرِ  آٍت  اكرِوالنَّرُص  وَشكَّ يَّاٍب  برِ ُيَباُلوا  ومل 

َمْلَحَمٌة ُتوفرِيه  ال  ك  حقُّ اُه  ْكَراكرُِأمَّ ذرِ حررِ  السِّ يفرِ  برَِلطرِ ها  مَتُدُّ

نرِه َكامرِ ْن مرِ عررِي مرِ َلْواَلكرَِلْوالكرِ َما َفاَض شرِ اأَلْشَجاُن  َكترِ  رَّ حَتَ وال 

بنايت / لوالك





ة راَ لاَد الـماَ واَ
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الـَمَرة )املرأة( عربية فصيحة، ويف شواهد ابن َعقرِيل)1(: 
تقوُل ُعْرسرِ َوْهَي يل يف َعْوَمرة

بئس امــــرًأ وإنَّني بئَس الـَمَرة 
تقول زوجتي يف جلبة دائمة: بئس الرجل أنت، وبئس املرأة أنا!.

وأقول: العوام كثرًيا ما يقولون: اخلقه، واخلق له. أي: أن الطيور 
عىل أشباهها تقع!

واحلق أن هذه )الـَمَرة( يف البيت املذكور شجاعة يف اعرتافها عىل 
اء الرجال.  نفسها بالسوء، وهذا ما ال يطيقه الكثري من أشدَّ

لونا مسؤوليَة  بينام يعلق عليها الرجال أحياًنا ما ال شأن هلا به، فيحمِّ
ُأنثوية املولود، وكأنَّ والدة األنثى عاٌر، بينام هي يف الرشيعة حجاب من 

النار، ورزٌق داّر.
من  أمشاج  خليط  املولود  أن  احلديث  والعلم  الرشع  يف  واملعلوم 

نطفة الرجل وبويضة املرأة، ويف حمَكم التنزيل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      

اللغة  ومجهرة  )ص:15(،  االشتقاق  وانظر:   ،)162/3( عقيل  ابن  رشح   )1(
.)165/2( ،)426/1(

ة لاَد املاَراَ واَ
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ح عند بعض  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ رب ]النجم: 45-46[، وهذا قد يرجِّ
أهل التأويل مسؤولية الرجل عن جنس املولود، وهكذا اآلية األخرى: 
السعدي  يف  الشيخ  حه  ]الطارق: 6[، كام رجَّ زب ٹ  ٹ  ڤ   ڤ رب 

تفسريه)1(.
وهذا حمل نظر، لكن ما ال نظر فيه هو أن الرجل واملرأة رشيكان 

يف هذا اجلنني.
ويف صحيح السنة بيان أنه إذا عال ماُء الرجل َأْذَكرا بإذن اهلل، وإذا 

عال ماُء املرأة آَنثا بإذن اهلل)�(.
ويعلقون عليها بعد هذا جانب السوء والنقص يف الرتبية واإلعداد، 

فإذا أراد األب أن يزدري ولده وينتقصه قال له: )يا ولد الـَمَرة(.
وإذا أرادوا مدح البنت قالوا: )بنت رجال(. 

ت عىل عمر  عىل املنرب يف قضية املهور،  ويف األثر أنَّ امرأة ردَّ
فقال: »أخطأ عمُر، وأصابت امرأٌة«)3(.

نه ابن كثري والسيوطي، إال أنه ليس باملشهور،  وهذا األثر وإْن حسَّ
وعىل فرض صحته فليس املقصود به -واهلل أعلم- استنكار الصواب 
غري  جمهول  إنسان  من  الصواب  حصول  إىل  اإلشارة  وإنام  املرأة،  عىل 

)1( ينظر: تفسري السعدي )ص919(.
)2( ينظر: صحيح البخاري )3938(، وصحيح مسلم )315(.

)3( أخرجه عبد الرزاق )10420(، وسعيد بن منصور )598(، وأبو يعىل -كام 
يف املطالب العالية )1566(- وابن املنذر يف تفسريه )1551(، والبيهقي )233/7(، 

وينظر: علل الدارقطني )232/2 - 239(، وتفسري ابن كثري )244/2(.

بنايت / ولد املرة
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معروف بالعلم يرد عىل أمري املؤمنني وهو عىل املنرب. 
د يف جمالسنا وأحاديثنا أن فالنة -وهي امرأة- قالت كذا،  وكثرًيا ما َيررِ
والتسديد  والصواب  اخلري  صدور  استغراب  سياق  يف   !! كذا  عملت  أو 

منها.
بة هلا؛ ألنا ثقافة  واملرأة ذاهتا غدت منسجمة مع هذه املعاين مترشِّ

جمتمعية عميقة ال حمل للجدل حوهلا.
بإلغاء  املنادين  قبل  من  إال  بشأنا،  جدال  صوت  يسمع  يكاد  وال 
ري وثيقة  التمييز املطلق بني اجلنسني، ومن دعاة ثقافة )اجلندر()1(، ومنظِّ
خاصة  فلسفة  عىل  مبنية  وثيقة  وهي  املرأة،  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم 
وقد  األخرى،  والشعوب  األمم  ثقافات  تراعي  وال  الغرب،  باملجتمع 
ظت عليها العديد من الدول اإلسالمية والعربية كالسعودية وماليزيا  حتفَّ

ومرص وغريها.
إعادة  إىل  بحاجة  واخلليجي،  والعرب  اإلسالمي  جمتمعنا  أن  َبْيد 
صياغة الصورة الصحيحة للمرأة التي لن تكون رجاًل بلباس متلف، 
ولن تتخىل عن خصوصيتها وأنوثتها ومتيزها، ولن تكون ظالًّ للرجل 

وصدى واهًنا إلرادته وحضوره.
إن كل احلركات املتطرفة الداعية إىل االنفالت، تقتات من انحراف 

)1( اجلندر )Gender( أو: النوع اإلجتامعي: فلسفة تسعى إىل إلغاء أي تفرقة 
تراعي  التي  املساواة  وترفض  واألنثى،  الذكر  بني  اجلنس  االختالف  عىل  ترتتب 

الفروقات )اخَللقية( بني اجلنسني، وتدعو إىل التامثل الكامل بينهام يف كل يشء. 

بنايت / ولد املرة
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التطبيق والتعامل، وسوء استخدام  باملرأة، ومن سوء  املتعلقة  املفاهيم 
الرجل للسلطة.

ولقد كان الفًتا للنظر ردُّ الفعل اإلجياب عىل قرار هيئة كبار العلامء 
يف السعودية بشأن حتريم عضل الفتاة وعقوبة الوالد الذي يمنع بنته أو 

موليته من الزواج.
ومع أن القرار مل يأترِ بجديد، إال أنه كان رضوريًّا، وجيب أن يكون 
الرشيعة  تفصيل عدالة  التي تضع  املشابة  القرارات  من  للعديد  بداية 
ر الناس با، بل وَتـْجَبُه أولئك الذين ال يريدون  موضع التنفيذ، وتذكِّ

أن يفهموا، أو ال يريدون أن يمتثلوا.
غري أن األمر ال يقف عند جزئيات من املسألة؛ ألن بعض مقررات 
يبة،  الثقافة األسية واملدرسية والوعظية تضع املرأة موضع الشك والرِّ
عيب  األنوثة  وكأن  الشهواين،  اجلنس  اجلسدي  جانبها  يف  وتترصها 
ه؛ ألنه ليس بمقدوره أن  ُأمَّ املعنى  أو عار، وكل أحد يستثني من هذا 
يتجاهل التشديد الكبري بشأنا يف النصوص، وال أن يتعامى عن الفطرة 
الشعور  م  يعمِّ ال  لكنه  واإلحسان،  للجميل  يتنكر  أن  وال  اإلنسانية، 

النبيل عىل زوجته أو أخته أو بنته، فيتناقض مع نفسه.
لو  نفوس  يف  قائم  معنى  عن  حديث  ولكنه  تعمياًم،  هذا  ليس 
نت له، وأدركت جمانبته للعدل، وجمافاته ملقتىض الرشيعة جلاهدت  تفطَّ

يف اخلالص منه، واستبدال الذي هو خري بالذي هو أدنى.

بنايت / ولد املرة
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وقد يقدر الناس عىل تغيري بعض أنامط سلوكهم، وإدراك خللها، 
أكثر مما يقدرون عىل تغيري نمط التفكري ومعاجلته، مع أن الفكرة أساس 

العمل والسلوك.
واآلباء  واخلطباء  واملصلحون  والعلامء  املربُّون  يلتفت  فمتى 
داخل  العالقة  تنظم  التي  املفهومات  ضبط  أمهية  إىل  واألمهات.. 

املجتمع؛ صيانة له من التفكك من داخله، أو الغزو من خارجه.
بكاًء  زار قربها وبكى  ه -فقد  أمِّ مع  َهْدي حممد   يكون  ومتى 
شديًدا)1(- ومع أزواجه، ومع بناته- »َبْضَعٌة ِمنِّي ُيِرْيُبنِي َما ُيِرْيُبَها«)�(- 
مألوفات  واملرجع، وإن خالف بعض  النساء... هو احلجة  ومع سائر 

الناس وأعرافهم؟

)1( كام يف صحيح مسلم )976(.
ومسلم   ،)5230( البخاري  أخرجه  عنها:  اهلل  ريض  لفاطمة  قاله   )2(

.)2449(

بنايت / ولد املرة
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التَّفكري، شاردة  ابنتي يف غرفتها، فأجدها مستغرقًة يف  َأدخُل عىل 
هن...  الذِّ

ربام مل تشعر بدخويل! إنا مل َتُعد تبوح يل بأسارها، كام كانت من 
قبل.

فام الذي اعرتاها؟
ات واضطرابات  لقد َدَخَلْت مرحلة املراهقة، وما يصاحبها من تغريُّ

، باجتاه النُّضج واالكتامل.  ل اجلسديِّ والنفسِّ ترتبط بالتحوُّ
ربام كان البلوغ؛ هو أهم حدث يف حياة اإلنسان، األمر الذي يعني 

بات.  جُّ باالنفعاالت، والتقلُّ الدخول إىل مرحلة جديدة؛ تضرِ
جولة.  ويبدأ النُّضج اجلنسُّ للفتى، الذي يستقبل عهد الرُّ

احلمل  عىل  والقدرة  األمومة،  عهد  تستقبل  التي  وللفتاة 
واإلنجاب. 

ـاء، تشهد نشاًطا مفاجًئا، والذي  إنا ثورة اجلسد، تقودها غدد صمَّ
عادة ما حيدث للفتاة، بني سن احلادية عرشة إىل سن اخلامسة عرشة. 

اِهقاَة اة ُمراَ ـتاَ فاَ
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وربام يف املناطق احلارة، يقع قبل ذلك. 
الـ )ب ب س( خرًبا يقول: إنَّ دراسة جديدة  قرأُت وسمعت يف 
الثامنة من  تبلغ يف  بريطانيا  فتيات يف  أنَّ واحدة من كل ست  كشفت 
الُعمر، مقارنة مع فتاة واحدة من كل مائة فتاة تبلغ يف هذه السن قبل 

مائة سنة! 
ا  وكذلك جاء يف الدراسة: إنَّ فتى واحًدا من كل أربعة عرش صبيًّ
قد يبلغ يف الثامنة من عمره، مقارنة مع واحد من كل مائة ومخسني يف 

عمر اآلباء واألجداد!
تقول الربوفيسورة )قولدنق( -تعليًقا عىل هذا التقرير- : أكثر من 
ْلن إىل سن البلوغ اجلنسِّ بحلول العارشة  نصف الفتيات يف بريطانيا َيصرِ

من العمر! 
وقد شملت هذه الدراسة ألًفا ومخسامئة فتاة. 

بمرحلة  يه  نسمِّ ما  رة،  مبكِّ مرحلة  يف  الفتى،  أو  الفتاة  تبلغ  فربام 
املدرسة االبتدائيَّة.

نَّة: أنَّ عائشة  دخل عليها النبي  وهي  ونحن نجد يف السُّ
سنني  تسع  »بنت  تقول:  عائشة   وكانت  سنني)1(.  تسع  بنت 

امرأة«)2(.

)1( أخرجه البخاري )5134(، ومسلم )1422(.
 ،)1589( للنسائي  الكربى  والسنن   ،)1109( الرتمذي  جامع  ينظر:   )2(
املعبود  وعون   ،)208/4( األحوذي  وحتفة   ،)712/2( رجب  البن  الباري  وفتح 

)83/6(، واملغني )407/1(.

بنايت / فتاة مراهقة
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طوهلا،  ويزداد  ملحوظ،  بشكل  الفتاة  تنمو  املرحلة  هذه  وخالل 
ها، ووسُطها،  وتكتمل أنوثتها: صوهُتا، وصُدرها، وحوُضها، وَخرْصُ

وشعُرها، ويظهر احليض إيذاًنا بالبلوغ. 
قة بالبلوغ عند الفقهاء واألطباء  فاحليض هو أهم العالمات املتعلِّ

عىل حدٍّ سواء. 
سنِّ  دخلت  قد  هي  فها  الفتاة،  با  حتتفل  بأن  جديرة  مناسبة  إنا 

الرشد والكامل والنُّضج واملسؤولية، زبۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆرب ]املؤمنون: 14[.

واملباهج،  اإلجيابيات،  بألوان  مليئة  جديدة،  مجيلة  مرحلة  إنا 
واإلرشاقات.

إنا والدة جديدة، وأنت ترين وتشاهدين، فيام خلق اهلل سبحانه 
العيون  تسحر  مجيلة،  فراشة  إىل  تتحول  القز،  دودة  خلقه  من  وتعاىل، 
إىل  زهرة  من  احلقل،  يف  تطري  وهي  باأللباب  وتأخذ  الزاهية،  بألوانا 

زهرة.
كثري مرِن األمهات واملعلامت ال جيرؤن عىل احلديث، عن مثل هذه 

املسألة!
مة درس احليض عىل استحياء، وقد تسمح لبعض  وربام ُتْلقرِي املعلِّ
ل، أو عدم احلضور -إنني أستحي من هذا  الطالبات بالغياب، أو التسلُّ

املوضوع- هكذا تقول!
بكت،  بنسك  متلبِّسة  مة،  حُمررِ وكانت  عائشة   حاضت  ملا 

بنايت / فتاة مراهقة
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َكَتَبُه  َأْمٌر  »إِنَّ هذا   : النبي  : إنا حاضت. فقال هلا  وقالت للنبي 
ـُه عىل َبَناِت آَدَم...«)1(. اللَّ

فليس يف األمر ما يدعو إىل اخلجل، وقد أثنت عائشة  عىل 
، َلـْم َيُكْن َيْمَنُعُهنَّ احَلَياُء َأْن  نساء األنصار: »نرِْعَم النَِّساُء نرَِساُء اأَلْنَصاررِ

.)�(» ينرِ ْهَن يف الدِّ َيَتَفقَّ
ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   زب  وعال:  جل  الباري  حكمة  إنا 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃرب ]االنفطار:6-

8[، زب ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺرب ]التني: 4[.

اهلل  خلق  مرِن  جزء  وهذا  خلقه،  يشء  كل  أحسَن  وعال  جل  فاهلل 
سبحانه وتعاىل، ومرِن سنَّته يف عباده، ويف إمائه. 

عظياًم،  حرًجا  هلا  يصنع  وهذا  أهلها،  عن  اخلرب  البنت  ُتفي  قد 
ومشكلة نفسيَّة.

ر، وال تغريِّ مالبسها، وال تغسل شعرها وال تزيِّنه  بعضهن ال تتعطَّ
ورة. أثناء الدَّ

م. ورة حمرَّ واج أثناء الدَّ ويعتقد بعضهن أن عقد الزَّ
وهذا كله مما ليس له أصل. 

أخريات، قد يصلِّني أثناء الدورة الشهريَّة؛ إما جهاًل، أو خجاًل. 
ومما أمجع عليه العلامء أنَّ احلائض ال تصيلِّ وال تصوم، وأنا تقض 

)1( أخرجه البخاري )294(، ومسلم )1210(.
)2( أخرجه مسلم )332(.

بنايت / فتاة مراهقة
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وم وال تقض الصالة)1(. الصَّ
كثريات يُطْفن بالبيت يف حجٍّ أو عمرة، ثم يسألن عن األمر!! 

ثم تقول إحداهن: لقد خجلُت من والدي، أو أخي، أو حمرمي، أو 
من مجاعتي؛ فطفُت، ومل أخربهم باألمر.

ْيُت بالبنات شهًرا كاماًل، مل يتغيب منهن عن  مة تقول: َصلَّ * معلِّ
الصالة وال بنٌت واحدة!! 

يستحيل هذا... أن تكون هؤالء البنات قد وصْلن إىل املحيض ومل 
حيْضن؛ فهن طالبات يف املرحلة الثانويَّة، ولكن يغلب عليهن اخلجل.

أخربت  حينام  الشهريَّة،  دورهتا  من  نفسيَّة  بُعقدة  مصابة  فتاة   *
أمها بذه الدورة، وأنا قد حاضت، وكانت مبكرة، رصخت أمها يف 

وجهها، وصاحت: ملاذا؟ اآلن؟! أنت ما تزالني صغرية!! 
وكأنَّ هذه الدورة باختيار البنت أو بيدها !

* طالبة يف الصف السادس... وحدها تبكي بشدة أمام دورة املياه، 
ومعلمتها تستعجلها يف دخول الفصل... 

املدرسُّ  ومريوهلا  يا،  خدَّ عىل  تنحدر  ودموعها  املسكينة،  تدخل 
متسخ... واملعلمة تتأفَّف منها، وَتْشَمُخ بأنفها)�(... وتنسى أنَّ مهمتها 

مها، وأْن تربَِّيها...! أن تنهض بذه الُبَنيَّة، وأْن تعلِّ

)1( ينظر: اإلمجاع البن املنذر )ص 41(، مراتب اإلمجاع البن حزم )ص 23، 40(.
)2( أي: تتكرب وتتعظم عليها.

بنايت / فتاة مراهقة



30

م الذي نزل عليها فجأة، دون أن تسمع  * فتاة ال تدري ما هذا الدَّ
عنه شيًئا من قبل؟

أصابا؛  جرًحا  حمارمي-  من  وهي  ثني،  حتدِّ -وهي  تظن  كانت 
جار جرى بينها وبني أختها الكربى... بسبب شرِ

، وظلَّت يف دورة املياه ساعات، تصبُّ عليه املاء،  م استمرَّ لكن الدَّ
ت فرتة طويلة من املحيض، ال تكاد تغادر دورة  وهو ال يزول، واستمرَّ

املياه إال ملاًما...!! 
إنَّ الوعي مهمٌّ رشًعا، حتى تعرف الفتاة ما هلا وما عليها، وتدري 
عليها،  جيري  أصبح  التكليف  قلم  وأنَّ  البلوغ،  مرحلة  دخلت  أنا 
واف والقرآن، وغري ذلك  يام، واحلجِّ والطَّ الة والصِّ وتعرف أحكام الصَّ

من األحكام. 
أْن  القرآن، من غري  تقرأ  أْن  للحائض  أنه جيوز  والراجح -فقًها- 

متسَّ املصحف.
)1(. والقرآن  ابن تيمية   وهذا مذهب اإلمام مالك، واختيار 

يمنحها هدوًءا وسكينة نفسيَّة، ويمحو أثر التوتر واإلجهاد عنها. 
ا، حتى تستطيع البنت أْن تعرف نوع الغذاء، ونوع  والوعي مهمٌّ طبيًّ
ورة، التي تؤثر يف بدنا، ويف نفسيَّتها، ويف  العالج، والتعامل مع هذه الدَّ

ظروفها.

)1( ينظر: الكايف البن عبدالرب )ص 172(، بداية املجتهد )49/1(، الذخرية 
جمموع   ،)341/1( الكربى  الفتاوى   ،)126/1( الدسوقي  حاشية   ،)315/1(

الفتاوى )89/12(.
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للمرأة  واملْقت  بالكراهية  تارخيهم  يمتلئ  الذين  هم  اليهود،  إنَّ 
يسكنوا  ومل  يؤاكلوها،  مل  فيهم  املرأة  حاضت  إذا  كانوا  حتى  احلائض، 

معها يف بيت واحد.
حابة ريض اهلل عنهم حينام اختلطوا باليهود سألوا النبي  فكان الصَّ
ٍء إِلَّ النَِّكاَح«)1(. أي: اعملوا مع الزوجة  ، فقال هلم: »اْصَنُعوا ُكلَّ َشْ

احلائض ألوان املداعبة واملعارشة واملجالسة إال النكاح.
وهي  القرآن  فيقرأ  ؛  عائشة  جر  حرِ يف  يتَّكئ  كان   وقد 

حائض)�(.
ف والوعي مهم طبيًّا، ورشعيًّا.  فالتعرُّ

وقد يصحب هذه التغريات اجلسديَّة -املتعلقة بمرحلة البلوغ أو 
ات نفسيَّة، وشخصيَّة، منها: املراهقة- تغريُّ

عامل،  إىل  االنتامء  طريق  عن  سواء  ذاهتا؛  إثبات  يف  البنت  رغبة 
د عىل بعض  وجمتمع، وجمموعة غري جمموعة األسة والبيت، أو يف التمرُّ
األنظمة، أو يف امليل إىل اجلنس اآلخر، والرغبة يف إقامة عالقات معهم، 

بشكل مبارش أو غري مبارش. 
إنَّ الفتاة بذه األعامل، تريد أن تبعث برسالة إىل األم، مفادها: 

* إنَّني قد أصبحت امرأة.

)1( أخرجه مسلم )302(.
)2( ينظر: صحيح البخاري )297(، وصحيح مسلم )301(.
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* وإنَّني ذات كيان مستقل.
* وإنَّني مل أعْد تلك الطفلة، التي كنتم تتعاملون معها من منطلق 

الطفوليَّة.
بطريقة  الرسالة  التعبري عن هذه  يتم  قد  إذ  َمْكَمُن اخلطورة؛  وهنا 
خاطئة، وقد جتد الفتاة نفسها يف املوضع اخلطأ، الذي جيب أن تتداركه 

فوًرا.
ة التجربة، والصفحة البيضاء التي تعيشها  الَغَرارة)1(، واحلداثة، وقلَّ
البنت جتعلها يف هذه املرحلة بالذات -مرحلة املراهقة، مرحلة املدرسة 

ق كل ما تسمعه من اآلخرين. املتوسطة غالًبا- تصدِّ
اآلخر  للجنس  الفطريُّ  وامليل  اسة،  واحلسَّ جة  املتأجِّ والعواطُف 

يمكن أن يقودها إىل االنحراف، إذا مل يكن هناك رعاية جيِّدة هلا. 
ليس  املبكرة  املرحلة  هذه  يف  الفتيات  عىل  نشاهده  مما  الكثري  إنَّ 
بالضورة تعبرًيا عن االنفالت األخالقي، وليس مقصوًدا لذاته، بقدر 

اهتا.  يات هذه املرحلة العمريَّة ومتغريِّ ما هو بعض جتلِّ
ن- إىل عدة أمور: وهلذا حتتاج الفتاة -يف هذه السِّ

املرشدات؛  من  املعلامت،  من  الوالَدْين،  من  احلسنة  القدوة  أوًل: 
األقوال  بني  التناقض  من  أيِّ حالة سلبيَّة،  فهو عمر حساس اللتقاط 

واألفعال. 

)1( أي: قلة الفطنة والتجربة.
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خة،  املتفسِّ الغنائيَّة  لرِيبَّات  الكرِ عن  الطالبات  ث  حتدِّ سة  ُمدرِّ مثال: 
ق با... وعدم التعلُّ

ويف هذه األثناء؛ رنَّ جرس هاتفها اجلوال، وكان عبارة عن أغنية 
من ذلك القبيل.

ثانًيا: الصداقة مع األم؛ فال تفرض األم عىل البنت ما تريد، ولكن 
التي  معها  التعامل  طريقة  وتغري  إقناعها،  وحتاول  وترشدها،  هها  توجِّ
أو  أو مالبسها،  بـدراستها،  يتعلق  ما  الطفولة، سواء  كانت يف مرحلة 
برناجمها، أو صداقاهتا وعالقاهتا، أو حتى باألخطاء التي يمكن أن تقع 

فيها البنت يف هذه املرحلة. 
بيقظة ووعي وحساسية وحماولة اإلقناع،  التعامل معها  بدَّ من  ال 

أي.  وليس حماولة فرض الرَّ
وأالَّ َتْسَمع البنُت: أنت ما تزالني صغرية.. أنت ما تزالني طفلة.. 

ثالًثا: االعرتاف بالبنت من خالل: 
الطيِّبة  اجلوانب  وعىل  إنجازاهتا،  وعىل  شخصيتها،  عىل  الثناء   *

عندها. 
* احرتام خصوصيِّاهتا، وشخصيِّتها املستقلة.

تغريُّ  األم  تالحظ  حينام  خصوًصا  احلذرة،  الذكيَّة  املراقبة  رابًعا: 
سلوك البنت؛ أو تغريُّ نوع الصديقات التي تقيم معهن العالقات، أو 
كثرة إدمان البنت استخدام اهلاتف أو النت، أو كثرة َخْلوهتا يف الغرفة 

بمفردها، أو رشودها الذهني! 

بنايت / فتاة مراهقة



34

يف  ا  جدًّ كثرية  أشياء  تصنع  أْن  يمكن  والصداقات  العالقات  إنَّ 
غفلة األسة.

خامًسا: معاجلة األخطاء التي تقع فيها البنت بحكمة ولباقة، وعدم 
طة.  التحقري، أو التقريع املستمر، أو القسوة املفررِ

بعض الفتيات -يف هذه السن- قد يقعن يف مشكلة معيَّنة. 
مثاًل: مشكلة التَّدخني، وهذه ظاهرة عاملية. 

نني يف العامل بأن الفتيات  فقد كشفت أكرب دراسة ُأجريت عىل املدخِّ
اليوم يتعاطني التبغ، بمعدالت أعىل مما كان عليه األمر سابًقا.

جاء ذلك نتيجة دراسة مشرتكة، شملت أكثر من مليون مراهق، يف 
أكثر من مائة ومخسني بلًدا يف العامل. 

ويف إحصائية سعوديَّة: تبنيَّ أنَّ حوايل 20% من املراهقني، وحوايل 
نون السجائر.  4% من املراهقات يدخِّ

دت الدراسة أيًضا وجود عالقة بني التَّدخني، وبني تعاطي  كام أكَّ
رات.  املخدِّ

مه؛ فهي  إنَّ التدخني، قد ال يكون هدًفا بذاته، لكنَّ الفتاة حينام تتعلَّ
َد  ُتَقلِّ ُتْثبرَِت شخصيَّتها، أو أْن  د عىل تقاليد األسة، أو أْن  تريد أْن تتمرَّ

غريها.
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ة: جتِربة �صخ�صّيَ
دعاء )طالبة يف كلية الصيدلة(، عمرها ثامين عرشة سنة. 

يف  الرغبة  -دائاًم-  تراودين  كانت  تقول:  املراهقة،  مرحلة  يف 
االنطالق، وكرس القيود املفروضة عيلَّ من أهيل. 

من  أو  والدي  من  أستأذن  أْن  دون  املنزل،  من  أخرج  أن  أريد   -
والديت. 

- أريد إذا خرجت مع صديقايت أو لسهرة، أو لغري ذلك أال أتقيَّد 
بوقت حمدد، يف الرجوع إىل املنزل. 

أما اآلن فقد أدركت متاًما أنَّ املطالبة باحلريَّة املطلقة هو رضب من 
اجلنون. 

، وقد ال  ينفع وما يضُّ ما  املرحلة- ال تدرك  الفتاة -يف هذه  ألنَّ 
الرغبة اجلانحة اجلاحمة، يف اكتشاف  ف، وقد توجد لديا  الترصُّ حتسن 

العامل مرِن حوهلا، دون وصاية أو رقابة من أحد. 
فهذه الفتاة استطاعت أن تتجاوز مرحلة املراهقة بطريقة سليمة. 

ط، كانت  ها، فتقول: مل يكن يف بيتنا أّيُّ نوع من القهر والتسلُّ ا أمُّ أمَّ
الشورى أساس قراراتنا األسيَّة، حتى جتديدات املنزل، وحتى اختيار 
املدرسة، أو مكان االصطياف، أو طريقة املرصوف املنزيل، أو التعامل 

ك البنات فيها، ونأخذ برأين.  مع اجلريان واألقارب؛ فإنَّنا ُنرْشرِ
ورؤية  ل،  التعقُّ با عىل  وتدرِّ بمكانتها،  البنت  ر  ُتشعرِ الشورى؛  إنَّ 
املصالح املستقبليَّة، وتقديم يشء عىل يشء، وترك يشء؛ ألنَّ هناك ما 
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هو أوىل وأفضل منه.
ا يف احلياة: الشورى: زبپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   إنا َمْدَرسة مهمة جدًّ
ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦڦرب ]آل عمران: 159[. 
- من هذه اآلية الكريمة أمرين:  فالتقطي -أيَّتها األمُّ

يف  لظة  الغرِ أو  العنف،  أو  القسوة،  وعدم  والرفق،  اللني  األول: 
معاملة البنات، خصوًصا يف مرحلة املراهقة. 

هن، يف قضيَّة الزواج، ويف  الثاين: الشورى للبنات؛ سواء فيام خيصُّ
قة باألسة واملنزل، بشكل عام.  األمور املتعلِّ

أعرف  التي  اأُلرس،  من  لعدد  ومقارنة  شخصيَّة،  جتِربٍة  خالل  من 
: الكثري من أفرادها تبيَّ

األولد  معاملة  يف  وُلطف  هبدوء  تتمتَّع  التي  األرس  بعض  أنَّ   *
والبنات أولُدهم وبناهتم أكثُر استقامًة والتزاًما، وأبعُد عن النحراف. 
أي  الرَّ فرض  وعىل  ة،  دَّ والشِّ القسوة  عىل  تقوم  التي  اأُلرس  بينام   *
واإلرادة؛ فإنَّ األولد والبنات جيدون مندوحة ومهرًبا خفيًّا، ويامرسون 

هات. أشياء بعيًدا عن عيون اآلباء واألمَّ
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إن شعور اإلنسان بأمهيته، شعور فرِطريٌّ راسخ، وربام يكون -هذا 
واألعامل  واإلنجازات  اإلبداعات  من  كثري  وراء  باألمهية-  الشعور 

اجلليلة والعظيمة، التي يعرفها الناس.
زبٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    : إبراهيم  لنا قول  وهلذا ذكر اهلل  

پرب ]الشعراء: 84[. 
ِمْن  إِلَّ  َثاَلَثٍة:  من  إِلَّ  َعَمُلُه  اْنَقَطَع  اإِلْنساُن  َماَت  »إِذا   : وقال 

َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِهِ، أْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو له«)1(.
فهذا إشارة إىل أن اإلنسان حيب أن يشعر بأمهيته وذاته، حتى بعد 

موته حيب أن يبقى عمله. 
ولذلك أرشده النبي  إىل: الصدقة اجلارية، والعلم الذي ينتفع 

به، والولد الصالح -ذكًرا أو أنثى- الذي يدعو له. 
ومصادرة  وازدراءهم،  اآلخرين  حتقري  يامرسون  الذين  إن 
كانوا  سواء  والعلقم،  الشوك  إال  ذلك  من  جينوا  لن  شخصياهتم 

مسؤولني، أو مربِّني، أو آباء، أو معلِّمني، أو أي يشء آخر. 

)1( أخرجه مسلم )1631(.

ة اة ُمِهمَّ ـتاَ فاَ



40

وجمتمعنا بحاجة إىل دروس ودورات يف هذا السياق؛ فالكثريون 
يتوارثون حتقري املرأة، والنظر إليها عىل أنا ملوق من الدرجة الثانية، 
وربام العارشة أحياًنا. والزال بعضنا أسى هلذه النظرة الدونية، وكأننا 
، والوحي الرباينِّ كام جيب، أو ما زال يزامحه  مل نسرتشد باهلدي النبويِّ
كثرية:  شعارات  فيه  ُترَفع  عرص  يف  أننا  مع  املرتسخ،  اجلاهيل  اإلرث 
احلرية، حقوق اإلنسان، حقوق املرأة، العدالة، املساواة...؛ حتى أصبح 

كثري منا ينظرون بريبة إىل هذه املصطلحات واملفاهيم. 
بينام يف صميم ديننا ورشيعتنا ضامنات وحقوق أرقى وأنبل من أي 

نة أو ميثاق حلقوق اإلنسان يف العامل. ُمدوَّ
فة بحق املرأة؛ منها: إن  أوًل: يتداول كثري من الناس مفاهيم جمحرِ

املرأة خائنة بطبعها، فتسمع َمن يقول: 
* إن ماتت أختك، انسرت عرضك! 

* يا تسرتها يا تقربها! 
* هّم البنات للمامت! 

* دفن البنات من املكرمات!
ثانًيا: والدة البنت يف بعض البيئات عار وشؤم! 

حتى تقول بعض األمثال: صوت حية، وال صوت بنية!
ثالًثا: ليس للمرأة رأي وال قرار!

وربام  واعصوهن(؛  )شاوروهن  مقولة  الكثريون:  يتداول  وهلذا 
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، وهو يشء مكذوب، ال أصل له)1(. رووه عىل أنه حديث عن النبي 
رابًعا: املرأة للمطبخ.

ولذلك يقولون: املرأة لو راحت للمريخ آخرهتا للطبيخ. 
األوىل؛  اجلاهليَّة  العربيَّة  املفاهيم  هي  ائدة  السَّ املفاهيم  هذه  إنَّ 

وليست املفاهيم النبوية. 
ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ  

ۀ   ڻ   ڻ   زب   ،]195 عمران:  ]آل  ٺرب  ٺ   ٺ  

ۀ  ہ   ہ  ہرب ]األحزاب: 35[.
فيذكر اهلل  املرأة مع الرجل، جنًبا إىل جنب. 

مُت من بعضرِ الدوائر اخلاصة  ُث عن جتربتي اخلاصة، أنَّني تعلَّ أحتدَّ
ُث االزدراَء واالحتقاَر  عبارات يشبه أن تكون نبًزا وتعيرًيا لألنثى، ُتوررِ
يف وعي اإلنسان، أو يف ال وعيه، وُتؤثُِّر عىل تعامله مع أخته إفراًطا من 
احلاجات  التعبري عن  أو  احلديثرِ  مرِن حقِّ  احلرمانرِ  ومبالغة يف  الغرية، 
هذا  ينتزع  ومل  فضفاضًة،  واسعًة  )العيب(  دائرة  تصبح  حتَّى  وامليول، 
األنثى،  خلقه  يف  الباري  بحكمة  اإليامن  مثل  شيًئا  السلبي  اإلحساس 
واختصاصها بصفات األنوثة، وأن هذا غاية احلسنرِ والكامل واإلتقان، 

وهذه فكرة جوهريٌَّة ضخمٌة حتتاج إىل فهٍم وتفصيٍل.
َيْشُعْرَن بالغبن، والغيظ، والغضب؛ من عدم  إن كثرًيا من البنات 

املساواة يف املعاملة مع األوالد.

املوضوعة  األخبار  يف  املرفوعة  واألسار   ،)585( احلسنة  املقاصد  ينظر:   )1(
)ص222(، والسلسلة الضعيفة )430(.
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فإنه  مستوى؛  بأدنى  ولو  دراسته  يف  نجح  وقد  الولد،  جاء  فإذا 
ُيستقَبل بالفرح واالستبشار واهلدايا. لكن إذا جاءت البنت بالشهادة، 
.. وما الفائدة؟!..  وقد حصلت عىل تقدير ممتاز؛ فقد يقال هلا: هذا ال يمُّ

شهادة ستعلق عىل حائط املطبخ!
د املناُخ املالئم لدعوات التغريب؛ باعتبارها مالًذا  وبمثل هذا ُوجرِ

من هذا الظلم االجتامعي يف ظن الكثريات وَومْهرِهن. 
وقد سمعت مقابلة مع إحدى داعيات حترير املرأة يف مرص، فكانت 
ة فعل لبعض العادات واألوضاع، التي  تتكلم عن يشء كهذا، إنا ردَّ

ليست من اإلسالم، ولكنها من آثار اجلاهلية األوىل. 
إن املرأة حتتاج إىل َمن يمنحها األمهية، ويستمع لشكواها، وُيشبرِعها 
فإنا  مدرستها؛  ومن  أسهتا  من  ذلك  فقدت  فإذا  ا؛  وعاطفيًّ ا  وجدانيًّ
سوف جتده يف مكان آخر، واإلعالم اليوم يعطيها دروًسا يومية متواصلة 

يف هذا الباب. 
إىل اآلخرين  اجليد  أنَّ االستامع  النفس االجتامعي  أثبت علم  لقد 
أوارص  من  يزيد  ولكنه  رؤيتهم؛  يغري  أو  يقنعهم،  أنه  بالضورة  ليس 

املحبة، والتقارب الروحي والعاطفي. 
إن من أبرز صفات العظامء، وأصحاب التأثري: االستامع، واإلصغاء 

إىل اآلخرين.
عليه  يعرضون  مكة  مرشكي  من  جمموعة  النبي   إىل  جاء  وقد 
َفَرْغُتْم«. قالوا:  »َأَقْد  انتهوا قال هلم:  انتهوا، فلام  موا حتى  أموًرا؛ فتكلَّ

بنايت / فتاة مهمة
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نعم. فقرأ  شيًئا من القرآن)1(.
حيسُّ  أو  بظلم،  يشعر  -ربام-  إليك  يتحدث  الذي  اإلنسان  إن 

س هلا، ويريد أن يوصلها إليك.  بحرمان، أو حيمل وجهة نظر يتحمَّ
صحيحة  بطريقة  الشحنات،  هذه  يفرغ  بأن  له  تسمح  أن  بد  فال 
وواعية، وإذا مل تستمع إليه بشكل جيد؛ فإنا تتحول إىل طوفان، وسيل 
بتحويل  والزمن كفيل  رة،  ُمدمِّ نفسية  إىل عقد ومشكالت  أو  جارف، 

هذه الذرات إىل قنابل موقوتة. 
بالتجربة يتبنيَّ أن املشكالت الكبرية، يف نظام األسة، أو الدولة، أو 
الفرد كانت يف بادئ األمر مشكالت صغرية مل يتمَّ احتواؤها، والتفاعل 
املدروس  ال  الفعَّ فاإلصغاء  وانفجرت؛  وتفاقمت  مت  فتضخَّ معها، 
التوتر  ل صامم أمان للفرد واملجتمع، وحني يكون هناك نوع من  ُيشكِّ
بسبب مشكلة ما، ينسى الكثريون إمكانية احتواء هذه املشكلة، وُيلُقون 

عىل النار مزيًدا من احلطب؛ فتشتعل أكثر وأكثر. 
وهناك يف موضوع الستامع عدد من املهارات، يمكن اتباعها: 

ت املحادثة حوهلا.  األوىل: تلخيص الفقرة، التي تـمَّ
فإنك  منك؛  وسمع  منه،  وسمعت  معينة،  نقطة  يف  تكلمتام  فإذا 

يمكن أن تقوم بتلخيص هذه الفقرة..

هشام  البن  النبوية  والسرية   ،)188-187/4( إسحاق  ابن  سرية  ينظر:   )1(
دمشق  وتاريخ   ،)205-204/2( للبيهقي  النبوة  ودالئل   ،)131-130/2(
)246/38(، وتفسري ابن كثري )92/4(، والبداية والنهاية )63/3-64(، والسرية 

احللبية )486/1(، وكتاب مع املصطفى  )ص275-269(.

بنايت / فتاة مهمة
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وتتحدث أن وجهة نظر حمدثك تعني: كذا وكذا..، وأنك تستدل 
عليها باألدلة التالية... 

جيد،  بشكل  فهمَته  وأنك  به،  مهتم  بأنك  تشعره  الطريقة  بذه 
ل عليه، أو تفهمه بشكل مغلوط،  واستطعَت أن تطمئنه إىل أنك لن تتقوَّ

ره بأنك ُمصٍغ له، بشكل جيد.  وبالتايل تستطيع أن ُتشعرِ
موا، وإذا  إننا -يف كثري من األحيان- ال نسمح لآلخرين أن يتكلَّ

رهم بأننا فهمناهم.  موا مل نستطع أن نفهم عنهم، وال أْن ُنْشعرِ تكلَّ
املهارة الثانية: الدخول إىل عامل اآلخرين، الذين نستمع إليهم، أو 

نتحدث معهم. 
فحينام تنظر إىل اثنني يتكلامن يف موضوع معني تستطيع أن تعرف 
ية أخوية  فة، أو عىل عالقة ودِّ إن كان هذا الكالم ُيبَنى عىل عالقة متكلَّ
محيمة صادقة، بحسب القرب، و اإلنصات، ونظرات العيون، وحركات 

اليد، ولغة اجلسد كام ُيقال.
إن األم تستطيع أن تقيم تواصاًل جيًدا مع ابنتها، حني تضع نفسها 
يف مستواها وتتخاطب معها بلغة القلب واجلسد، وحتسس ابنتها باألمن 

والثقة، وتتجاوب مع مشاعرها وأحاسيسها وظروفها. 
د الصدق والرصاحة،  ع البنت عىل جتاوز اخلجل، وأن تتعوَّ يمكن أن ُتَشجَّ

والَبْوح بام لديا، والتعبري عن أحاسيسها، إذا رأت االهتامم بام تقول.
إن الكثريين ال يريدون منا حالًّ ملشكالهتم، بقدر ما يريدون القلب 

ى هلم، وكام قيل: ع ويتأسَّ الذي يتوجَّ
ُع يَك أو ُيْسلرِيك أو يتوجَّ ْن َشكوى إىل ذرِي َمروءٍة      ُيواسرِ وال ُبدَّ مرِ

بنايت / فتاة مهمة
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تيَّل أنَّك تتكلم مع شخص.. فينظر يف الساعة، أو يردُّ عىل اجلوال، 
ح جريدة، أو يرسح بفكره، ولو كان ملتفًتا إليك.  أو يتصفَّ

فالدخول إىل عامل الفتاة يقتض النفاذ إىل روحها وقلبها ومشاعرها 
َرها أننا معها ولسنا ضدها. وأحاسيسها، وأن ُنشعرِ

املهارة الثالثة: توجيه احلديث وإدارته صوب الوجهة املفيدة التي 
نريدها. 

ح بكل ما لديا، أو تفصح بام عندها،  فقد ال تستطيع البنت أن ترصِّ
وقد ترتبك، أو تقع يف خطأ، فال نمسكها بذا اخلطأ، ونحاسبها عليه؛ بل 

رها بأن الوضع عفوي وعادي.  نساعدها عىل التعبري عام تقول، وُنشعرِ
الطفولة والصغر،  نفُسها عن جتربتها يف  األمُّ  تتحدث  أن  ويمكن 

وأين مررت بذه املرحلة التي مررت با، وحصل يل كيت وكيت...
يشء،  كل  تقول  أن  تستطيع  وال  معاناة،  عن  البنت  تتحدث  قد 
ولذلك تزدريا األم، أو تتهمها أنا ال تعرف كيف تتكلم، أو أنا غبيَّة، 

أو ساذجة، أو ما أشبه ذلك. 
أحًدا  أجد  مل  إحداهن:  تقول  البنات..  من  الكثري  سمعت 

َيْفَهُمني..!
ربام تقصد البنت أنه ل يوجد يف أرسهتا َمن يوافقها عىل ما تريده، 

هذا صحيح. 
لكن الكثريات يقصدن هبذا: أهنا مل جتد َمن يستمع إليها باهتامم.

بنايت / فتاة مهمة
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اإلنرتنت؛  فضاء  يف  اإللكرتونية،  املواقع  يف  واسعة  بجولة  قمت 
خصوًصا املواقع املتخصصة بقضايا الفتاة، واملرأة بشكل عام، واقتبست 

منها الكثري.
راجعت بريدي اإللكرتوين، عىل مدى عرش سنوات، والذي وصل 

إليه يشء كثري من املشكالت، والقضايا، واهلموم، واآلالم.
استعنت بعدد من بنايت املتخصصات. 

أفدت من بعض االستطالعات املتنوعة، ومنها: استطالع للرأي 
أجريناه يف فرتة سابقة -قبل نحو عرش سنوات- وشمل أكثر من ستامئة 
بنت يف املرحلة الثانوية، وكان يف ضمنه سؤال عن: اهلموم، والتطلعات، 

واآلالم، واألمنيات..؟
ع أن تكون يف عمل يناسب  كان هناك مرِن البنات َمن ترغب أو تتطلَّ
يف  أو  الرجال،  عن  منعزلة  أماكن  يف  العمل  أو  كالتدريس،  طبيعتها؛ 

جماالت تدم فيه جمتمعها؛ كالطب.
كانت هناك َمن تتمنى الزواج، وبناء بيت الزوجية. 

ْقِلي اْدُخل عاَ



48

بنايت / ادخل عقلي

طفاًل؛  عرش  اثني  عىل  عينيَّ  أفتح  أن  أمتنى  تقول:  كانت  واحدة 
يملؤون  بيتي صخًبا وضجيًجا، ويملؤون حيايت وقلبي ُأْنًسا وسعادة.

من بشكل متلف، بلغة  البنات، تكلَّ هناك عدد حمدود وقليل من 
متلفة:

واحدة: كانت تتمنى أن تكون سكرترية. 
أخرى: تتمنى أن تكون رجل أمن، أو مضيفة طريان، بل  مغنية!

وثالثة: كانت تقول: إنا تتمنى أن تكون راقصة!!
نعم! قد يكون هذا الكالم نوًعا من االستفزاز والعناد، وال تكون 

البنت جادة فيام تقوله وتتطلع إليه.
لكن ال مانع أن تكون هذه تعبريات حقيقية؛ بسبب تأثري الصحف 
واملجالت النسائية ووسائل اإلعالم، التي تناقش مثل هذه املوضوعات، 

وحتاول أن جتعلها يف بؤرة اهتامم الفتاة.
الكثريين يكتفون يف معرفة  ُيسَمَع مثُل هذا الكالم؛ ألن  جيب أن 

الواقع بالقشور واملظاهر. 
الوضع  أن  املؤكد  فمن  سنوات،  عرش  قبل  الكالم  هذا  كان  وإذا 

اآلن متلف.
املراهقني  اهتاممات  أبرز  ُعَمـان، كانت  ُأجري يف  بيان مسحي  يف 

واملراهقات تتعلق بـ:
* اللباس.

* والتزين.
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* واملوضة.
ُأجري  ن  ـمَّ مرِ  %80 من  ألكثر  األكرب  اهلمُّ  هو  االهتامم  هذا  وكان 

عليهم االستطالع.
ويف املرتبة الثانية: تأيت أشياء متعلقة بالرتفيه كـ:

* الفن.
* واألفالم.

* واملسلسالت.
* وكذلك االهتامم باجلنس اآلخر.

ويمكن تعميم هذه النتيجة باعتبار عوملة الفضاء وزوال احلواجز 
بني األمم والشعوب، وتداخل االهتاممات والقيم.

بنايت / ادخل عقلي
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تؤكد الدراساُت أن: 
من  االكتئاب-  -وخاصة  النفسية  للحاالت  ُعرضًة  أكثر  املرأة 

الرجال. 
وعموًما فإن 40% من البرش يصابون يف فرتات قصرية من حياهتم 

باالكتئاب.
أسباب الكتئاب عند املرأة:

أوًل: الطالق، وسيطرة الشعور بالفشل عىل املرأة، وأنا مرفوضة 
ا. اجتامعيًّ

قة- أن هذه  مع أنه يف اإلمكان، أن تشعر املرأة -حتى لو كانت مطلَّ
جتربة ومدرسة، يمكن أن ترج منها وهي أكثر معرفة، وخربة، وثقافة، 
وثقة بالنفس، بل هي فرصة هلا ألن تفكر من جديد، وتطط للدخول 

مرة أخرى إىل عامل الزوجية، وهي مزودة بتجربة ال تنسى.
ثانًيا: سوء املعاملة يف حميط األسة، أو األهل، أو الزوج.

ات.  ثالًثا: ضعف القدرة عىل التكيف مع املتغريِّ

ِئباَة فاَتاة ُمْكتاَ
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زبٺ    : رابًعا: ضعف اإليامن بالقضاء والقدر؛ وهلذا يقول اهلل 
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  رب ]التغابن: 11[.

: »هو الرجل تصيبه املصيبة؛ فيعلم أنا  قال علقمة بن قيس 
م«)1(. ؛ فرَيَض وُيَسلِّ من عند اهلل 

ِديًنا،  َوبِاإِلْساَلِم  َربًّا،  ـِه  بِاللَّ َرِضَ  »َمْن   : النبي  يقول  وهلذا 
ٍد َنبِيًّا، َوَجَبْت َلُه اجَلنَُّة«)2(. َوبُِمَحمَّ

يشء  كل  بأن  مؤمنة   ، باهلل  راضية  تكون  أن  الفتاة  عىل  إذن! 
بقضائه وقدره، وأن اهلل  حكيم عليم.

ترَِها  نَّ َأعرِ يف  َتـْجررِي  ْيَر  املَقادرِ الَبالرَِدعرِ   َ َخايلرِ إرِالَّ  َتبرِيَتنَّ  َوال 

َواْنترَِباَهترَِها  َعنْيٍ  َغْمَضةرِ  َبنْيَ  َحالرَِما  إىَل  َحاٍل  ْن  مرِ ـُه  اللَّ  ُ ُيَغريِّ

الهتا اجلسدية والنفسية. خامًسا: فرتة املراهقة، وحتوُّ
ر القلب، وتقلق النفس، وال  سادًسا: األخطاء والذنوب؛ فهي تكدِّ

دواء هلا كدواء القرآن: زبۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    
ھ  ےے  رب ]الزمر: 53[.

َهاِر،  ْيِل َوالنَّ ِطُئوَن بِاللَّ وكام يف احلديث القدس: »َيا ِعَباِدي، إِنَُّكْم ُتْ
ُنوَب مَجِيًعا، َفاْسَتْغِفُرويِن َأْغِفْر َلُكم«)3(. َوَأَنا َأْغِفُر الذُّ

)1( أخرجه الطربي يف تفسريه )12/23(، والبيهقي يف شعب اإليامن )9976(، 
وغريمها.

)2( أخرجه مسلم )1884(.

)3( أخرجه مسلم )2577(.

بنايت / فتاة مكتئبة
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يدأ  حتى  املتواصل،  االستغفار  بجرعات  األمل  إحساس  عاجلي 
زبڃ   حسنات:  ل  ُتَبدَّ سوف  حينئذ  سيئاتك  ألن  احلزن؛  شعور 

چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ رب ]الفرقان: 70[.
وما  العاطفية،  من  عليه  ُجبرِلت  وما  بطبيعتها،  املرأة  إن  سابًعا: 
فضاًل  مثاًل،  أخرى  زوجة  من  املنافسة  أو  الصدمات،  مرِن  له  ض  تتعرَّ
ًضا  تعرُّ أكثر  جتعلها  والنفاس،  والوالدة  واحلمل  احليض  ظروف  عن 

لالكتئاب. 
ولكنها يف الوقت ذاته أكثر استعداًدا للتعامل والتفاعل مع السعادة؛ 

فلذلك فالنساء أكثر قدرة عىل االستمتاع باألشياء اجليدة.
وحيسن أن متأل املرأة وقتها باألعامل املفيدة، كـ:

* القراءة. 
* والصالة، والذكر.

* واملشاركة يف مناشط علمية أو تربوية.
* وقيام الليل، والصيام. 

* بل األعامل املباحة؛ كالرسم. 
* وممارسة اهلوايات املفيدة النافعة.

وتعلَّمي  احلياَة(،  وابدأِ  القلَق  )َدِع  كتاب  احلزينة-  -بنيَّتي  اقرئي 
كيف تصنعني من رشاب الليمون عصرًيا حلًوا.

واتذي كتاب )ل حتزن( للصديق الدكتور عائض القرين رفيًقا لك 
َفر. يف السَّ
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أمي دائاًم تذكرين بأنني سمينة، ثم تتهمني بأنني حساسة وعصبية، 
مهام فعْلُت، فإن أمي جتد عيًبا فيام أفعله.

ها حبِّي وأشواقي، وإذا ب ُأفاجأ  بعثُت هلا برسالة محيمة عاطفية، أبثُّ
بأمي تقرأ الرسالة، وتصحح يل أخطائي اللغوية واإلمالئية.

إنا دائاًم ما تلقبني بـ: الغبية. 
حترتم  وال  تفهمني،  ال  إنا  هلا،  خاصة  يَّة  ْلكرِ مرِ كأنني  وتعاملني 

خصوصيَّايت!
هذا الكالم يكاد أن يتحول إىل ظاهرة يف جمتمعاتنا.

وأذكر لَك ولكرِ بعض النامذج:
أمرية )عمرها 18 سنة(..

أن يكون صديًقا يل، شدة حرصها  إنسان يمكن  أمي آخر  تقول: 
هلا إىل عدو.  عيلَّ حوَّ

ر دائاًم أنني ال أفهم ما ينفع وال ما يض، وال  إنا تفهمني خطأ، وتقرِّ
تعطيني فرصة لتبادل الودِّ معها.

ُهِني ـْكراَ ي تاَ اأمِّ
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مليس )20 سنة(... 
يل  تقدم  بل  حتاكمني،  وال  يل  تسمع  ا،  جدًّ صديقة  أمي  تقول: 

النصيحة، وصربها ال ينفد، وال تلقي إيلَّ بأي كلمة جارحة.
وال  يني،  وتوعِّ ُهني  توجِّ فكانت  ألمي؛  به  فبحُت  حب،  يف  وقعُت 
ُرين بأي شك نحوي، حتى جتاوزُت املحنَة بعافية وسالم، واحلمد هلل. ُتشعرِ

مجيلة )17 سنة(...
ا مني، أستشريها  تقول: أحب أمي فوق ما تتصور؛ فهي قريبة جدًّ

مة، ال تضغط عيلَّ يف كل يشء.  حتى يف الفستان الذي ألبسه، ُمتفهِّ
ط  لكنها تقنرُِعني بام ال جيب عيلَّ فعله، وال جتعلني أشعر بوصاية أو تسلُّ
منها، مما يتيح يل قدًرا واسًعا من احلرية، مع التوجيه والوعي واالنضباط.

ال  هادئة  إنا  قالت:  أمها؛  صفات  عن  البنت  هذه  ُسئلْت  وحني 
ترجتل قراراهتا حسب املزاج، مستمعة ممتازة يل، حتى حني أحتدث عن 

رت منِّي. أموٍر تافهٍة، مل حيدث قط أنا َسخرِ
نورة... 

تقول: هناك أشياء ال يمكن نسيانا، فحني كنت صغرية، حتدثت 
ا شديًدا؛ فقد أصابني  إىل إحدى املعلِّامت عرب اهلاتف، وألنني أحبها حبًّ

ارتباك يف حديثي، وضاع مني الكالم.. 
فسخرت أمي، ووصفتني بالساذجة.. 
هناك خجلت، وفقدت الثقة بنفس.. 

وبالتحقري  اهلجومي،  بأسلوبا  ُرين  ُتشعرِ الدوام،  عىل  أمي  وظلت 
فايت؛ بأنني غري جديرة بالثقة.  لترصُّ

بنايت / اأمي تكرهني
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احلاجز بيني وبينها مستمر. 
أمتنى أن أجلس إىل أمي، وأحتدث إليها !!

لكنني كلام حاولت، أجدين أتراجع يف اللحظات األخرية.
ُله يشء من  قد يكون ما نسمعه يف هذه النامذج صحيًحا، أو ُيداخرِ

العاطفة، عاطفة املراهقة.
مزامحة  يف  تبدأ  فإنا  البنت،  عند  األنوثة  أحاسيس  استيقاظ  فمع 

األم؛ لنزع االعرتاف با، وترسيم حدودها اجلديدة.
وإىل أن تعثر عىل الرعاية الالئقة من إنسان حتبه، فإنا قد تدخل يف 
أوهام كثرية، وكأنا تبحث عن الشعور بالرضا، وأن هناك َمن يتقبلها 

من اجلنس اآلخر. 
وأفضل حلٍّ هنا: هو بناء جسور الصداقة بينها وبني األم، وترميم 
ما تآكل من هذه اجلسور، وهذا ال يمكن أن يتم إال باهلدوء واحلكمة 

والسالسة يف معاجلة األمر.
هناك عدة توجيهات:

األول: كلامت احلب والعاطفة من األم للبنت.
افتقدتك  هلا:  تقول  أن  ما،  غيبة  من  أو  املدرسة،  من  جاءت  إذا 
باملثل،  تردُّ  سوف  البنت،  أن  الغالب  فإن  احلال،  وبطبيعة  اليوم... 

وسوف تقول: حتى أنا وهلت عليك.
يا  حبيبتي!  يا  كلمة:  وقاموسها  األم،  لسان  يعرف  أن  ينبغي 

غاليتي!

بنايت / اأمي تكرهني
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بل  املادية،  باحتياجاهتم  وبناتنا-  -ألوالدنا  لني  مموِّ فقط  لسنا  إننا 
لني الحتياجاهتم العاطفية واملعنوية.  ينبغي أن نكون مموِّ

ررِي البنت بأنك حتبينها كام هي، وليس كام تريدين أن تكون،  َأْشعرِ
وأنك حتبينها وبال رشوط .

الثاين: جلسات املكاشفة واملصارحة -وال أقول: املصارخة- بني البنت 
واألم، ابحثي عن بنتك، وال ترتكيها هي تبحث عنك.

ديا أن تدخيل غرفتها، وأن جتلس معها، دون أن يكون ذلك  عوِّ
َمثار شك، أو رغبة يف التجسس عليها.

الثالث: االنتباه اجليد ألي عوامل طارئة يف حياة البنت وسلوكها، 
وبراجمها.

أو يف  املشاهدة احلالل،  أو يف  املشاركة معها يف االستامع،  الرابع: 
املتعة احلالل، أو يف خرجة حمتشمة، أو أي نشاط آخر.

اخلامس: افَهمي البنت جيًدا بمستواها، وصفاهتا، ومراعاة ظروفها 
النفسية واالجتامعية.

السادس: جتنَّبي الشعور باالستعالء، وماطبة البنت من هذا املنطَلق:
* أنت مطئة. 

* أنت صغرية. 
* أنا أكثر فهاًم منك.

م البنت أكثر مما يبنيها. وهذا الشعور والوعيد والتهديد والتخويف؛ حيطِّ

بنايت / اأمي تكرهني
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، واغرس  َيم اإليامنية، واخلوَف من اهلل  السابع: اغرس فيها القرِ
فيها مكارم األخالق، وكوين قدوة حسنة هلا.

ابنتي العزيزة: تذكري أن اجلنة قريبة منك! 
إنا حتت قدم هذه املخلوقة الطيبة التي إىل جوارك! 

ال تنس أنك كنت جنيًنا يف أحشائها يقتات من دمها، ويشاركها  
أنفاسها، عىل مدى مائتني وسبعني يوًما!

هو رقم ليس باليسري!
فاآلن  الرعاية،  ترعاك بكل معاين  وطيلة سنوات طفولتك كانت 
َتْذُكريا  أن  بكرِ  جيدر  بالصديقات..  وارتبطت  وتعلَّمترِ  كربت  وقد 
التي قد ال يستوعبها  بإجالل وإكبار، وتتغاض عن بعض الترصفات 

ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  زبڻ      مزاجك  يتقبلها  ال  أو  عقلك، 
ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ 
]اإلساء:  رب  ۋ  ٴۇ   ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.]24-23
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إحداهن طرحت فكرة تقول: أقرتح أن يكون يوم السبت إجازة، 
ويوم األحد دراسة، ويوم االثنني إجازة، ويوم الثالثاء دراسة، واألربعاء 

إجازة، ويوم اخلميس واجلمعة هي إجازة بطبيعة احلال.
واجهترِ  أو  نقاش،  يف  جمموعة  مع  األيام  من  يوًما  جلسترِ  هل 
سؤااًل حمرًجا، أو حتى موقًفا، ووقفترِ مشدوهًة، وكنت -كام يقال يف 

ة، ال تعرفني جواًبا، وال تدرين صواًبا؟! فَّ املثل- كاألطرش يف الزَّ
كيف أصبح العلامء بذه املكانة؟!

ا  ـُه بِِه َخرْيً َهُهم يف الدين: »َمْن ُيِرِد اللَّ ألن اهلل  أراد بم خرًيا؛ ففقَّ
يِن«)1(. ْهُه يِف الدِّ ُيَفقِّ

كيف بنى املهندسون البرِنايات الفخمة ؟
كيف صنع العلامء األجهزة؟

كيف وصلت األمم إىل مكانتها احلضارية؟ 
هل هي بالسواليف والقصص؟!

)1( أخرجه البخاري )71(، ومسلم )1037(.

ة �ساَ ْدراَ ل اأِحبُّ الـماَ
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بًة بال جهد وال عمل وال إرصار ؟!  هل جاءهتم هرِ
ا بالدراسة، وإذا ظفرترِ با؛ فقد يكون  يقرِلُّ أن جتدي مهمومة حقًّ

َرجات، و من أجل الشهادة فحسب ... ذلك من أجل الدَّ
ولفجيَّة( كام ُيقال.  تييل أجيااًل من الُبَلهاء واألغبياء و)السُّ

تهم؟ لون ألمَّ ماذا سوف يشكِّ
مون ملستقبلها؟ وماذا سوف يقدِّ

ُث الَعَجَب الُعجاَب ياًل      َسَيْأيترِ حُيدرِ ا اْسَتَطْعَت َلعلَّ جرِ ْم مَّ َفَعلِّ

حتى الطالبة الـُمخفرِقة؛ عليها أن تتعلم من الفشل.
عون واملشاهري. إن الفشل مدرسة، يُمرُّ با العظامء واملبدرِ

أقول:  لن  وقال:  نجح،  فاشلة  جتربة  ألف  أديسون  َأْجَرى  بعدما 
تؤدي  ال  كلها  طريق  ألف  عرفت  لقد  بل  فاشلة.  جتربة  ألف  أجريت 

للهدف!
عىل  بالقدرة  وإحساَسنا  بأنفسنا،  ثقَتنا  الفشُل  ُيفقَدنا  أال  جيب 

النهوض.
وأال  قلوبنا،  إىل  ل  تتسلَّ أن  والقنوط  اليأس  ملشاعر  نسمح  وأال 

َنستسلرِم هلا بحال من األحوال.
فال  والتفوق؛  النجاح  فرص  عىل  ُمرَبٌم  قضاء  املستديم  السهر  إن 
بد من برنامج منضبط للحياة، ووقت حمدد للنوم، وليكن النوم مبكًرا 

واالستيقاظ مبكًرا، وبقدر من الوعي واليقظة.

بنايت / ال اأحب املدر�صة
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إحدى الطالبات دخلت إىل املدرسة، والنوم يداعب أجفانا، بعد 
ها،  ُدها ويدُّ ليل طويل وسهر متواصل، وربام كان صوت املعلمة ُيدهرِ
ويدعوها إىل النوم، وجلست عىل كرسيِّها، وَأخلدت برأسها إىل الطاولة 

اخلشبية أمامها، ونامت نوًما عميًقا.
قالت هلا املدرسة: استيقظي! هذا ليس بمكان للنوم... !!

دْت، وهي ال تزال يف غفوهتا، وتعتقد أنا يف منزهلا:  ردَّ
يني أنام. قالت هلا: ماما، حرام عليك، خلِّ
ب من املدرسة، يبدو ظاهرة عامة. والتهرُّ

من  لُّ  ُتطرِ فتظلُّ  املدرسة،  إىل  الذهاب  من  أبوها  حيرمها  صغرية 
نط،  ُثقب الباب، تنظر إىل البنات، يلبسن املريول األزرق، وحيملن الشُّ
ويذهبن إىل املدارس، وأحالم الدراسة تداعب قلبها، وهي تتمنى هذا 

اليشء الذي ُحرمت منه.
وكل ممنوع مرغوب. 

ت عليها أيام  برِيَّة أن تدرس، ومرَّ وربَّام لو ُسمح هلذه الفتاة، أو الصَّ
املدرسة والعناء والروتني؛ مللَّت ومتنَّت أن يمنَعها  الدراسة وواجبات 

أبوها من املدرسة مرة أخرى .
إحدى الطالبات اتصلت باملسؤولة عن احلضور والغياب، وقالت 

هلا: إنا مريضة ال تستطيع أن حتض غًدا إىل املدرسة؛ فأذنت هلا.
أو  املخيامت،  أو  التجمعات،  إحدى  إىل  ها  عمِّ بنات  مع  وذهبت 

املهرجانات، واملعارض التي تقام.

بنايت / ال اأحب املدر�صة
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احلضور  وعن  النشاط،  عن  املسؤولة  أن  وجدت  وبالصدفة 
سات كانوا  هة، وجمموعة من املدرِّ والغياب، واملديرة، والوكيلة، واملوجِّ
تقول:  بينهن، وهي  مرِن  املعرض؛ فهربت  يف زيارة مجاعية خاصة هلذا 
زبڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀرب 

]يس: 9[ !

ومل تستطع أن تنظر إىل يشء من هذا املخيم!
فيام يتعلق بالدراسة هناك عدة نقاط:

أوًل: الغش:
ةرِ َطَعاٍم)1(، َفَأْدَخَل َيَدُه فيها َفَناَلْت َأَصابرُِعُه َبَلاًل  والنبي  َمرَّ عىل ُصرْبَ
 .)2( ـهرِ اَمُء َيا َرُسوَل اللَّ َعاِم؟!«. َقاَل: َأَصاَبْتُه السَّ فقال: »َما َهَذا َيا َصاِحَب الطَّ

َعاِم َكْي َيَراُه النَّاُس، َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي«)3(. قال: »َأَفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ
ها؛  ها وعرقها وكدِّ دِّ فإن الطالبة حتصل عىل الشهادة بجهدها وجرِ
من  سقة  أو   ، غشٍّ عىل  مبنية  رة،  مزوَّ شهادة  هذه  تكون  أن  جيوز  فال 

جهود األخريات.
ثانًيا: التخصص:

فإن عىل الطالبة -حتى يف املرحلة الثانوية- أن تتار نوَع التخصص 

بعضها عىل  الطعام؛ سميت صربة إلفراغ  املجموعة من  الكومة  الصربة:   )1(
بعض.

)2( أي: أصابه املطر.
)3( أخرجه مسلم )102(.

بنايت / ال اأحب املدر�صة
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الذي يتناسب مع طبيعتها وميلها ورغبتها، وأال يكون ذلك جمرد تقليد 
لألخريات.

ثالًثا: ِغيبة املعلِّامت:
لغري  أو  لسبب  يبة،  الغرِ يف  يقعن  -ربام-  الطالبات  من  كثرًيا  فإن 
سة، أو عادهتا، أو حتضريها،  ثَن -مثاًل- عن شكل الـُمدرِّ سبب، ويتحدَّ

أو أمور أخرى.
حتى إن إحدى الطالبات، جلست يف مناسبة، وكانت تتكلم عن 
احلارضات،  من  كات  َضحرِ وسط  منها،  وتنال  الكيمياء،  مادة  سة  ُمدرِّ

وبعدما انتهت، تبنيَّ هلا أنا أخت إحداهن !!
رابًعا: تباُدل اخلربات الرديئة:

الطالبات  بني  يكون  الرقيب؛  َغيبةرِ  ويف  املدارس،  من  كثري  ففي 
تبادل أرقام اهلواتف، أو صور لفنانني أو ألشخاص، أو لبعض اخلربات 

الرديئة، فضاًل عن األرشطة، واملجالت، واملواقع اإللكرتونية. 
ينبغي أن تكون الفتاُة مفتاًحا للخري، مرِغالًقا للرش، آمرًة باملعروف 
باملنافقني:  متشبهة  تكون  وأال  املؤمنني،  صفة  فهذه  املنكر؛  عن  ناهيًة 

ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ    زبۀ  

ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  رب  ]التوبة: 67[.
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هناك ورود محراء..!
رة..!  ورسائل معطَّ

هدايا..! 
وقلوب..! 
وكلامت..! 

ورسومات..! 
ومالحقات يومية..! 

ونظرات علنية..! 
ومسلسالت َغرام..! 

وقصص تعرب عن مشاعر احلب واهليام لفتاة مع َمن حتبها...!!
من  حرف  بأول  حادة  بآلة  جلَدها  حتفر  العمر..  ُمقَتبل  يف  فتاة 

حروف عشيقتها؛ لتؤكد عىل حبِّها!!
با..  مشغولة  فهي  وعقلها..  تفكريها  عىل  املحبوبة  تسيطر  أخرى: 
! حتى يف أقدس اللحظات؛ حينام تقول: اهلل أكرب، وتقف بني يدي اهلل 

باَات ُمْعجاَ
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ثالثة: تصف إعجابا بأنه بال حدود.. 
سة، تكون الـَمْدَرسة كالبيت املهجور..! وأنه يف غياب هذه الـُمَدرِّ

تني ناصحة  هي أنيقة وجذابة.. حاولت إخبارها بشعوري جتاهها..! فصدَّ
ًقا با، وانجذاًبا نحوها!! يل باالهتامم بدراستي.. وهي بذا زادتني تعلُّ

فتاتان يبدو عليهام الصالح، وهذا طيِّب، بل جيد، بل رائع.. 
لكن تتحول الصداقة بينهام إىل حبٍّ جارف..! 

!.. ويبدو احلزن واضًحا عىل إحداُهنَّ
ملاذا؟! ألن األخرى تزوجت، حتى إنا تتمنى هلا عدم التوفيق يف 

ل بغريها!! الزواج؛ لئال تبتعد عنها، أو تنشغرِ
إنا حالة تبدأ بالصداقة، وترتقي إىل احلبِّ والتعلق...

درِ واألنانية، والشذوذ العاطفي، بل واجلسدي !! وتنتهي بالتوحُّ
أما األسباب:

فأوًل: الفراُغ العاطفي والعميل لدى الفتاة، وضعف التدريب هلا 
ةرِ ضغط األسة، وحرمانا، وعدم تعليمها. دَّ عىل احلياة، وشرِ

وحمبة  اهلل  حمبة  من  القلب  وخلوُّ   ، باهلل  اإليامن  ضعُف  ثانًيا: 
، فإن حب اهلل  هو أرقى املشاعر.  رسوله 

قال:  النبي   عن   ، أنس  عن  »الصحيحني«،  يف  جاء  وهلذا 
ـُه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ  »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه، َوَجَد َحاَلَوَة اإِلياَمِن: َمْن َكاَن اللَّ
ـِه، َوَمْن َيْكَرُه َأْن َيُعوَد يِف  ُه إِلَّ لِلَّ ا، َوَمْن َأَحبَّ َعْبًدا َل ُيِبُّ إَِلْيِه ِمَّا ِسَواُهَ
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ـُه، َكاَم َيْكَرُه َأْن ُيْلَقى يِف النَّاِر«)1(. اْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأْنَقَذُه اللَّ
ونعمة  اإليامن،  حالوة  العبد  يذوق  با  التي  هي  اهلل   فمحبة 

. العيش، وهذا ما كان يدعو به النبي 
ة، أو  البعض قد يعربِّ أو يُظنُّ أن هذا اإلعجاب هو نوع من اأُلخوَّ

املحبة يف اهلل، وهذا من تزيني الشيطان وتلبيسه عىل الناس.
ثالًثا: وسائل اإلعالم، وما تعرضه من إثارات وإحياءات جنسية، 

وتطبيق للشذوذ بني البنات.
سة  رابًعا: املبالغُة يف الزينة والتجميل؛ وكذلك إظهار املرأة - امُلدرِّ

هة- لكثري من العواطف جتاه بعض البنات. أو املربِّية أو املوجِّ
تعتقدها  بَمن  تتعلق  قد  فالبنت  احلسنة؛  القدوة  فقداُن  خامًسا: 
إذا  ولكن  املرأة،  أو  الرجل  بني  ق  تفرِّ ال  وقد  هلا،  أعىل  مثاًل  أو  قدوة، 
ل إىل رغبة  جتاوز ذلك َمرحلة العرشين من العمر، فالغالب أنا تتحوَّ

ْجدانية. جسدية، وليس إىل عاطفة ورِ
سادًسا: تأخرُي الزواج.

أما احلل، فهو يف:
هلل،  ا  حبًّ السليمة،  الوجهة  وتوجيهها  املشاعر،  بذه  االستعالء   *

ا للناس، ورغبة يف إيصال اخلري هلم.  ا يف اهلل، وحبًّ وحبًّ
، واالستغراق يف عبادته.  * وااللتجاء إىل اهلل 
* وتوسيع دائرة العالقات االجتامعية الرشيدة. 

)1( صحيح البخاري )16(، وصحيح مسلم )43(.
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* واالهتامم القوي باألعامل التي تستنزف الوقت واجلهد، وتكون 
نافعة لإلنسان يف دينه أو دنياه.

السبب  ما تكون هي  التي عادة  االبتعاد عن اخلطوات األوىل    *
للوقوع يف الرشاك.

يف  والرغبة  املفرطة،  للغرية  االستجابة  بنيتي-  حاذري-    *
الشخصية  للمشاعر  االستسالم  أو  الصديقة،  أو  باملعلمة،  االستفراد 

اخلفية التي تدركني أنا ال تلو من )الشذوذ العاطفي(.
كافية،  مسافة  با  قترِ  تعلَّ َمن  وبني  بينكرِ  جتعيل  أن  عىل  ي  ِّ َأرصرِ  *

واقرأي كتًبا مثل: )اجلواب الكايف(، أو )روضة املحبني( البن القيم.





لـْكـُتونـِـيَّة ـاة اإِ ـتاَ فاَ
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اإلنرتنت عامل واسع غريب عجيب، وقد َأخْذُت جولة واسعة عىل 
مواقعه، وخصوًصا ما يتعلق باملرأة؛ فوجدت ما ييل: 

أوًل: هناك عرشات املواقع العربية النسائية، منها قدر جيد يمتلك 
حماَفظًة وروًحا إيامنية.

وبعضها ذو طابع رشعي إسالمي أو دعوي.
والكثري منها جادٌّ ومتميِّز، حتى إن بعض املواقع النسائية العادية 
جديدة  وموضوعات  طيبة،  ومعاٍن  وتذكري،  إيامنية  روح  من  تلو  ال 

مفيدة.
يف  العاقالت  الصاحلات  الفتيات  بعض  دخول  إرِْثَر  شكَّ  ال  وهذا 

فضاء اإلنرتنت.
من هذه املواقع: موقع بنات، صبايا، بنات اخلليج، 4بنات، فتيات، 
إىل غري  املرأة...  واحة  املرأة،   ،net بنت  الفتيات،  نادي  أون الين،  هلا 

ذلك من العناوين املختلفة.
ى بـ )الدفاع عن حقوق املرأة(، املرأة العراقية،  وهناك مواقع ملا ُيسمَّ

اة اإلْكُتوِنيَّة تاَ فاَ
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املرأة الفلسطينية، املرأة اليمنية، املرأة املرصية، املرأة املغربية...
زارات  كورِ رسمية  هات  جرِ إما  وراءها  تقف  املواقع  هذه  وغالب 

الثقافة واإلعالم، أو بعضرِ املؤسسات واجلمعيات النسائية. 
ثانًيا: يوجد يف غالب املواقع مواد متكررة ومشرتكة مثل: التعارف 
ملتقى  الديكور،  املوضة،  البطاقات،  الزواج،  البنات،  بني  والصداقة 

األطفال.
وحلول  ودردشة،  حمادثات  يوجد  وغريها  املواقع  هذه  كلِّ  يف 
باللغة  عر  والشِّ األدب  يوجد  كام  واالجتامعية،  النفسية  للمشكالت 
هجة املحلية أيًضا، وهناك الفتاوى والتوجيهات واملقاالت  العربية واللَّ

املفيدة.. هذه أشياُء كثرية مشرتكة يف غالب هذه املواقع. 
ثالًثا: هناك مواد تتعلق بالفن والغزل والعالقات املنفلتة والرقص 
والرياضة وعروض اجلامل، وكثري مما هو موجود يف اإلنرتنت هو صدى 

ملا يوجد يف القنوات الفضائية.
رابًعا: يغلب عىل هذه املواقع روح العاطفة اجلياشة؛ فكلامت احلب 
والنثر  الشعر  يف  ائرِجة  الرَّ اللغة  هي  واهلوى  والتعلق  والَوْجد  واحلنان 

واملحادثات وغريها. 
عودية ذكرت أن 58% من  ت السُّ خامًسا: يف تقرير إلحدى املجالَّ

السعوديات يستخدمن اإلنرتنت، و28% منهن متزوجات.
ويف تقديري أن هذه اإلحصائية غري صحيحة، ربام يصدق هذا عىل 
مكان خاص، أو عىل عينة ُأجري عليها االستطالع، وليس عىل صعيد 

بنايت / فتاة اإلكرتونية
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النساء السعوديات متاًما. 
تبدأ  املحادثة  اإلنرتنت؛  عىل  قاتلة  أخالقية  جرائم  هناك  سادًسا: 

بـالتعارف، ثم اإلعجاب، ثم التواُصل وبناء العالقات. 
عربيَّات  عن  يتكلم  اجلريمة(  )مركز  اسمه:  اإلنرتنت  يف  مركز 
ويُقْمَن  البالتوك،  برنامج  يف  مبارشة  أجسادهن  يعرضن  وخليجيات 
احلية  الكامريات  خالل  من  واحلشمة،  لآلداب  منافية  بحركات 

املفتوحة.
وسمعناه  بأعيننا،  شاهدناه  ملا  ْقنا  ُصعرِ لقد  املوقع:  أصحاب  يقول 
ْضن أجسادهن عىل الشباب  بآذاننا، فتيات مراهقات يف عمر الزهور َيعررِ

من أجل املتعة احلرام!!
سألوا واحدة: كيف هلا أن تغلق الباب عىل نفسها، مثل هذه املدة 
الطويلة؟! فقالت: إن أهيل يثقون ب، وال يمكن أن يتخيَّلوا أن أعمَل 

مثل هذا.
سابًعا: تشري إحصائيات إىل أن جلوس الفتاة عىل اإلنرتنت يتجاوز 
جلوس الشباب، نظًرا لطبيعة استقرار الفتاة، ولطبيعة اإلنرتنت الذي 

استطاع أن يكون البوابة األوسع الطالع الفتاة عىل العامل اخلارجي.
ثامًنا: نظًرا للرسعة اهلائلة التي دخلت فيها الفتيات عامل اإلنرتنت 
التدفق إلنشاء مواقع خاصة لالستفادة من  املعنيني هذا  استغل بعض 
هذه الرشحية، وتوجيهها الوجهة التي يريد، وربام قام بعضهم باستغالهلا 

حني يضعها مرشفة أو مسؤولة عن منتدى أو موقع.

بنايت / فتاة اإلكرتونية
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 مل يعد ممكًنا أن يقاطع الناس هذا املنتج املتميز بأهم ما حيتاجونه: 
1- الرسعة.

2- التنوع.
3- التفاعل.

بيد أن األسة مسؤولة عن سلوك أفرادها، فلامذا ال يتفقون مجيًعا 
عىل أن تكون األجهزة يف الصالة، وليس يف الغرف املغلقة؟

فوائده؟  واقتباس  اإلنرتنت،  عامل  يف  جولة  يف  يشرتكون  ال  ملاذا 
)اليوتيوب(،  يف  رشيدة  مشاهدات  إىل  ورحلة  جادة،  ملواقع  وزيارة 

ومداخالت متميزة يف املنتديات؟
ملاذا ال تندمج الفتاة يف عمل إجياب، عوًضا عن الفراغ الذي هو من 

أخطر املؤثرات؟
َن الفراغرِ لقد هاَج الفراُغ عيلَّ ُشْغاًل               وأسباُب البالءرِ مرِ

أن تشارك يف دورة، أو برنامج مسائي، أو عمل اجتامعي، أو حتى 
املقروءة أرسخ  فالثقافة  القراءة(،  )نادي  إىل  تنضم  أو  مرشوع جتاري، 

وأعمق وأبعد أثًرا يف تكوين عقلية الفتاة؟
وللفتاة الراغبة يف املزيد أن ترجع إىل مادة: )حكايات إلكرتونية( 

مكتوبة أو مسموعة يف موقعي الشخيص:
http://www.islamtoday.nel/radio/mediashow-108-795.htm
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وأنامط  والقيم،  الثقافة  ترويج  العوملة  عرص  يف  اإلعالم  حياول 
لرَِسيطرةرِ  د  ويمهِّ العاملية،  الثقافة  هي  باعتبارها  األمريكي،  السلوك 
لعة،  سرِ إىل  املرأة  ل  حيوِّ الذي  الغرب،  االستهالكي  النموذج  وسيادة 
ليستثمَرها  جسمها؛  من  خاصة  بمواضع  ويعتني  بجسدها،  ويتاجر 

ا، ويستثمَرها سياسيًّا. اقتصاديًّ
م الفضائيات مذيعات، كلُّ رصيدهن َمسحة من اجلامل، وربام  ُتقدِّ
التجميل،  مستحضات  بسبب  هو  اجلامل،  هذا  من  قليل  غري  جزء 
الل،  والدَّ القصرية،  املالبس  وارتداء  اجلراحية،  العمليات  وبسبب 

والتغنج)1( يف الكالم، والضحك بال أسباب وبال حساب!!!
ليتم بعد ذلك فرض هؤالء املذيعات كقدوة لبناتنا، وهن ال يملرِْكن 
اخلارجية  األجسام  تفكيك  تمَّ  لو  وربام  أجسادهن،  سوى  موهبة  أيَّ 

املركبة، مل يبق هلذه الفتاة ما يميزها عن غريها .
وهناك ما يسمى بـ: فتيات اإلعالن ....

)1( أي: التدلل.

اِئيَّة اة فاَ�ساَ تاَ فاَ
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76% من إعالنات التلفاز تستخدم املرأة. 
و84% من اإلعالنات -حسب الدكتورة )عزة الكعكي(-  تركز 
املرأة، وعىل احلركات والكلامت  عىل أجزاء معينة، وخاصة من جسد 
بشكل خياطب الغرائز، وكذلك مُمارسة الرقص، وارتداء املالبس املثرية، 

وتعاطي الكلامت املثرية، وحركات العني، واللِّسان، والشفتني...
أشارت  حيث  الفتيات،  عىل  ا  جدًّ سلبي  تأثرٌي  لإلعالن  وكان 
دراسة عىل عينة من مخسامئة فتاة، يف إحدى الدول اإلسالمية الكبرية، 
ممن يشاهدن القنوات الفضائية بانتظام إىل اإلصابة بأمراض يف اجلهاز 
ا عىل السلوك واألخالق،  التناسيل للفتاة، وحدوث تطورات كبرية جدًّ
حيث انحرص التفكري معظم الوقت يف اجلنس، واجتاحهن مرض جديد 
قبل  به من  املرض -الذي أصبح معرتًفا  اسمه: )دش سندروم(؛ هذا 
اجلمعيات الطبية العاملية، وتم تسجيله يف بعض كتب الطب- يؤدي إىل 

تغريُّ عادات وسلوكيات املصابني، وزعزعة قيمهم األخالقية.
ويج، وعارضات األزياء، حيث يوجد يف )ُدب(  وهناك فتيات التَّ
وحدها أكثر من 15 رشكة؛ هذه الرشكات مهمتها فقط: إدارة أعامل 
عارضات األزياء، الاليت يقرب عددهن من ثالثة آالف، واملتزوجات 
مرِن هؤالء ال يزدن عن 1%، وباعرتاف العاملني يف املجال نفسه؛ فإن 
معة السيئة هلذه املهنة، وأن بعض العامالت  ة املتزوجات يعود إىل السُّ قلَّ

تكون فتاة إعالن بالنهار، وفتاة ليل بقية وقتها.
جيوبون   - رة  املصوَّ الغنائية  الربامج  -يف  الفضائية  القنوات  ويف 

بنايت / فتاة ف�صائية
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للتدريب؛  إخضاعهن  ثم  ُمعيَّنة،  بمواصفات  صبايا،  عن  بحًثا  العامل، 
جلذب أكرب عدد من املشاهدين. 

النِّخاسة )سوق  املرأة يف سوق  َأَحطُّ مما كانت عليه  وهذه صورة 
(؛ حيث كانت ُتباع وُتشرتى.  الرقِّ

ألنا يف سوق النِّخاسة كانت سلعة بذاهتا، بينام هي اليوم أقل من 
سلعة، إنا فقط وسيلة لرتويج السلع األخرى!

إنا وسيلة لرتويج األغنية، وزيادة مبيعات هذا الرشيط، أو لرتويج 
ونرش  دائرة  لتوسيع  أو  مشاهديا،  دائرة  وتوسيع  الفضائية  القناة  هذه 

سلعة معينة، وكثرة َمن يشرتيا مرِن خالل اإلعالم.
ٍّ حول الـُمَغنِّي.. عرشون أو ثالثون فتاة يف دوران َشهواينرِ

ماذا يعني هذا؟
أليس حتقرًيا للمرأة، ورجوًعا با إىل عرص اجلاهلية، والبحث عن 

الرجل، والبحث عن الشهوة  كام يف حكايات )ألف ليلة وليلة(؟!! 
، وضعف األداء، وُهزال املضمون، بل  ف الفنِّ ا عىل تلُّ ً أليس تسرتُّ

ورداءة الصوت؟!!
أليس تدمرًيا لقيم األمة، وتديًرا هلا، وإهلاًء عن قضاياها املصريية، 

وعن قضايا البناء والتنمية، واحلارض واملستقبل؟!! 
أليس تديًرا وإبعاًدا لنا عن واقعنا؟!!

ر امرأة، قد ال يملك الشاب احلصول عليها، وال حتى يف  إنه يصوِّ
األحالم، ويتجاهل الواقع، وظروف الفقر والعوز واحلاجة، وظروف 

بنايت / فتاة ف�صائية
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الشباب وإمكاناهتم يف احلصول عىل منزل، أو عمل، أو زوجة.
تعيُشها  التي  واالجتامعية،  االقتصادية  األوضاع  يتجاهل  أنه  كام 

املجتمعات العربية. 
ربام تكون الفتاة أو الفتى يف َحيٍّ َشعبرِيٍّ َعشوائي، أو يف بيت من 
ى منها الكثري، وتؤثِّر يف عقله  فرِيح، وهو يشاهد هذه املناظر، ويتلقَّ الصَّ

وَفهمه، وُسلوكه وقرَِيمه.
الزوجات؛  د  تعدُّ عىل  اإلعالم  وسائُل  فيه  ُل  حَتمرِ الذي  الوقت  يف 
قات، وهن َيُدْرن يف فلك املَغنِّي،  فإنا تعرض هذا الكمِّ اهلائل من املراهرِ

ْلَنه. ضن له، ويغازرِ ويتعرَّ
وأليِّ إنسان احلقُّ أن يتخيل، إذا كان هذا ما يراه ويشاهده؛ فامذا 

جيري وراء الكواليس؟!
امُلْحَكمة  املرأة،  عىل  الرجل  َقوامُة  فيه  حُتاَرُب  الذي  الوقت  ويف 
نرى   ،]34 ]النساء:  رب  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   : اهلل  بكتاب 
واختصاًرا  ا،  رجوليًّ ًقا  وتفوُّ واضحة،  ُسلطوية  ذكورية  هيمنة  ترسيخ 
للمرأة يف جسدها، ويف إغراء الرجل وإثارته وحتريك عاطفته اجلنسية 

هوانية. الشَّ
إنا ال تتعامل مع املرأة حقيقة، ولكن مع فئة خاصة من الفتيات.

إن الفضائيات تتعامل مع أخطررِ رَشحية يف جُمتمعنا: 
* مع املراهقني واملراهقات .

ْتيان والشباب والَفَتيات. * والفرِ
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يف  شبيًها  ورقاًم  عودي  السُّ املجتمع  من   %70 لون  يشكِّ هؤالء  إن 
ل واالقتباس  ا للتشكُّ معظم املجتمعات العربية، ولديم قابلية قوية جدًّ

والتقليد، وهم يرسمون مستقبَلهم من خالل ما يرون ويشاهدون.
مون هلم النَّموَذج والقدوة. وهؤالء يقدِّ

َيعَملونا،  التي  لوكية  السُّ األنامط  خالل  من  ا  جليًّ يبدو  واألثر 
حتدثت  -التي  املنزل  من  الـُهروب  وحاالت  بل  مة،  املحرَّ والعالقات 

ا. نٌة جدًّ ا وحُمزرِ عنها تقارير يف الشام ومرص واملغرب- ُميفٌة جدًّ
ُرْبن من املنازل، فضاًل عام يمكن أن نعرب  عدد كبري من الفتيات َيْ
عنه بـ: )اهلروب املعنوي(، باالنفصال عن األهل واالستقالل بالنفس، 

وبالعالقات واألفكار، واخلطط املستقبلية. 
أرأيت هذا الرشيط أو )الشات الفضائي( املدفوع الثمن، املعرب عن 
االهتاممات الرخيصة، املشحون برسائل الغزل املكشوف، والفضائحية 
ال  القناة  يف  والسيطرة  التحكم  وجهاز  الرصحية،  واملواعدات  املؤذية، 

حيرك ساكًنا، إنا احلرية! حرية سلب البسطاء ما تبقى من أمواهلم!
َمن املسؤول عن هذا؟!

أوًل: اإلعالم والقائمون عليه:
فهم مبارشون، وكذلك رشكات اإلنتاج، ولكن َمن تاطب؟!

ا  َحيًّ َناَدْيَت  َلْو  َأْسَمْعت  ُتَنادرِيَلَقْد  َمْن  لرـِ َحَياَة  اَل  ْن  َوَلكرِ

َأَضاَءْت  ا  َ برِ َنَفْخت  َناًرا  َرَمادرَِوَلْو  يفرِ  َتْنُفُخ  َأْنَت  ْن  َوَلكرِ
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ثانًيا: السياسة:
ولكنَّها  املجتمع،  مات  وحمرَّ الرشيعة،  مات  حُمرَّ تستبيح  قد  التي 

مات السياسية. حتافظ عىل املحرَّ
ا ومعنويًّا. ا وإعالنيًّ ا وإعالميًّ يًّ وربَّام تقع يف دعم هذه القنوات؛ مادِّ

ثالًثا: اجلمهور:
الذي يتجاوب مع هذه القنوات، ويبحث عن اللذة واملتعة العابرة، 

بل ويوجد من األثرياء والكبار َمن يعلنون ويدعمون هذه الوسائل.
رابًعا: املرأة:

عىل  السلبية  اآلثار  عن  وَتعمى  وتبُذُله،  جسَدها  ص  تسرتخرِ التي 
اآلثار  وأيًضا  وُمسنَّة،  وصغرية  وزوجة  ا  ُأمًّ مستقبلها:  وعىل  نفسها 

ها. ْنسرِ السلبيَّة عىل بنات جرِ
خامًسا: األثرياء واملهنيون اخلريون الذين تقاعسوا عن إجياد البدائل 

اهلادفة، وكرس احتكار الفضاء هلذه النوعية الفارغة من القنوات.
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فإنا فرصة  ذاته  الوقت  ، ويف  الوظيفة مصدر دخل من غري شكٍّ
إلثبات اإلنسان لذاته، وحتقيق الشعور بأمهيته. 

لقد أثبتت اإلحصائيات: 
* أن 75% من فقراء العامل من النساء. 

عودية والكويت وعامن، فإن 84% من  * لكن يف دول غنيٍة كالسُّ
العامالت يوجد لدين يف املنزل خادمات. 

إنفاقه يف  يتم  املرأة  عليه  الذي حتصل  الدخل  وأيًضا 30% من   *
أدوات اجلامل، ومستحضات الزينة. 

نفسيتها؛  عىل  يؤثر  أنه  إال  املرأة،  مكانة  من  ُز  يعزِّ ما  بقدر  العمل 
خصوًصا إذا كان عماًل متلًطا بالرجال. 

يف  األعامل(  )سيدات  من  ثالثني  عىل  ُأجريت  حديثة  دراسة  ويف 
اإلمارات؛ أعامرهن بني 35- 47 سنة، تبنيَّ ما ييل: 

أوًل: )41%( من العامالت َيْأُخْذَن عالًجا ضد االكتئاب. 
ثانًيا: )56%( منهن ُيَعاَلـْجَن لدى طبيب نفس. 
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إىل  والعودة  العمل،  هذا  من  باالستقالة  يفكرن   )%38( ثالًثا: 
املنزل.

إن العمل للحاجة، ويف جوٍّ حمتشم، ال غبار عليه. 
ونحن نجد يف سرية النبي  وهديه، وسرية أصحابه الكرام كثرًيا 
املرأة، كالتجارة، أو العمل يف  التي كانت تقوم با  من ألوان األعامل، 
الـَحْقل، أو ما أشبه ذلك من األعامل النافعة املفيدة، يف جوٍّ ُمـْحتشم 

بعيد عن التربج واالختالط.
تضييعه؛  ثم  املال،  عىل  للحصول  أو  اخلروج،  ملجرد  العمُل  أما 
هذا  َماطَر  ك  ُتدررِ بدأت  التي  الغربية  للمجتمعات  وحماكاة  تقليد  فهو 

العمل.
ُة )ماري كري( استفتاًء للفتيات الفرنسيات، من  يف فرنسا َأْجرت جملَّ

مجيع األعامر، واملستويات االجتامعية والثقافية. 
وكان عنوان هذا االستطالع: )وداًعا عرص احلرية، وأهاًل بعرص 

احلريم(، وشمل أكثر من ) 2.5 مليون( من الفتيات. 
قال )90%( من هؤالء البنات: 

ل البقاَء يف املنزل، وعدم اخلروج للعمل.  * نحن ُنفضِّ
* قد َمَلْلنا من املساواة مع الرجل.

عند  واالستيقاظ  نار،  ليل  التوتر  عليها  يسيطر  حياًة  وَمَلْلنا   *
الفجر؛ للَجْريرِ وراء املرتو. 

د فيها أزواجنا إال عند النَّوم.  * وَمَلْلنا حياة الزوجية التي ال ُنشاهرِ
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لت، حقيقة أم خيال؟!(.  جاءتني رسالة عنوانا: )بناتنا متسوِّ
تقول الرسالة: 

شعار بعض الفتيات: طلع يل بطاقة )سوا(.. نطلع سوا. 
البنت املحرومة تنتقل عشوائًيا عرب اهلاتف  أو النت، حتى تصل إىل 

عاهتا ومطالبها.  الشخص املناسب، الذي يلبِّي تطلُّ
ويسأهلا األهل: من أين هذا؟! 

الناس  ماما! كل  يا  املدرسة..  من  هذا  هذا من صاحبتي عهود.. 
حيبونني!! 

روا علينا!  - احلمد هلل، إًذا وفَّ
يف البداية:

اال! ر يل جوَّ مني.. وفِّ حتب تكلِّ
ر يل رشحية! حتب أكلمك. . وفِّ

ه.. واحلر تكفيه اإلشارة! لون البلوزة عاجبني مرَّ
ويف النهاية:

الشباب،  من  جمموعات  رشاك  يف  تقع  وحتطيم...  وأمل،  ندم، 
اجلنس،  واالبتزاز  لالغتصاب  ض  تتعرَّ بعض..  إىل  بعُضهم  ويدفعها 
واجلريمة  كالرتويج  أخرى؛  وسيلٍة  ةرِ  أليَّ ُتستخدم  يئة..  السَّ والشهرة 

رات.. ويصبح هذا مرًضا وإدماًنا، يصعب عليها تركه! واملخدِّ
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الفتيات، وجاءين  برنامج إعالمي هلموم  َحْلقًة يف  يوًما  ْصُت  َخصَّ
هذا  فكان  موحات،  والطُّ واألحالم  واملشكالت  املشاركات  من  َسْيل 
استثنائيَّة  مناسبًة  وكانت  والنَّجاح،  بالَفَرح  اإلحساس  أسار  من  ا  سًّ

. سمحت للعديد من بنايت بالتعبري اهلادئ والرصيح عن معاناهتنَّ
ا يدل عىل ُرقرِيِّ هذه الرشحية  وكانت تلك التفاعالت ُأنُموذًجا حيًّ

الرائعة يف جمتمعنا.
َجة.. وحلول مقنعة، وَشكاَوى مرشوعة،  أفكار مجيلة. . وآراء ناضرِ
م حممود، ولغة رفيعة، وعاطفة َجيَّاشة. . ورؤية سديدة. . فهنيًئا  وتفهُّ
التوازن،  التي تضبرِط  الصافية  النفوس  بمثل هذه  املسلمني  ملجتمعات 
ُم الرشيعة، وتفَهُم املتغريات.  ُن املايض وتلتزرِ وتصنع املستقبل، وتستبطرِ

كشف  التي  واملواجع  اآلالم  وأحزنْتنرِي  يل  كاهرِ أثقَلْت  ما  وبقدر 
الَبْوُح الرصيح جزًءا يسرًيا منها، وَأبان عن حجم املأساة وامتدادها، إالَّ 

وح اإلجيابية ستظلُّ هي العالج األفضل.  أن هذه الرُّ
اللبنانية«،  الفتاة  يُته: »عقدة  الُعْتبى عىل ما سمَّ ولبعض األخوات 
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فتيات  أن  تفهموا  ال  ليقلن:  لبنان  من  األخوات  بعض  هاتفتني  فقد 
الشاشة واملرسح هن اخلط الوحيد. .. فكم يف األس العريقة واملدارس 
واملؤسسات واملجتمعات من الفتيات املؤمنات الصاحلات العفيفات! 

العقدة...  هذه  وجود  يرفضن  والسعودية  اخلليج  من  وأخريات 
وأن اجلامل ليس له بلد...! 

وأقول: إن وجد يشء من ذلك؛ فهو بسبب بعض الشباب الذين 
يف  املرأة  قيمة  أن  عن  وغفلوا  واالنتقاء...  ل  التنقُّ عىل  عيونم  دوا  عوَّ
حفظها وصونا، وليس يف كونا معروضة لألنظار، واحللوى املكشوفة 
الناظرين وليس اآلكلني، واجلامل املستور باحلشمة واحلياء  قد تعجب 
النهمة، واألبصار  العيون  والصون هو األرقى، وإن كان حمروًسا عن 

الزائغة، والنظرات املتذوقة. 
وجه  عىل  )واخلليجي  والعربُّ  اإلسالميُّ  جمتمُعنا  بات  لقد 
والبَّْوح  للمصارحة  قنوات  فتح  إىل  احلاجة  بأمسِّ  اخلصوص( 
اندفاع  من  ئ  وهتدِّ املشكلة،  مالمح  د  ستحدِّ التي  و)الفضفضة( 
ُدنا عىل استخراج  ضحاياها، وتضع أيدينا عىل موضع الـُجْرح، وتساعرِ

الدواء.
عليها  ُن  ُيراهرِ التي  جمتمعنا  يف  عف  الضَّ نقاط  إحدى  هي  واملرأة 
الصادق  عور  والشُّ واالهتامم،  الوعي  َغْيبة  يف  وذلك  اخلارجي،  العدوُّ 

بعمق املشكلة. 
فالعاقل  بمرارته؛  يشُعَر  حتى  األلـَم  املرُء  َه  يواجرِ أن  رشًطا  ليس 
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، وهذا ما تقتضيه أخالق الرشع.  ف جيعل نفسه يف مقام املتألِّـمرِ املنصرِ
َع اإلرِياَمَن: اإلرِْنَصاُف  َعُهنَّ َفَقْد مَجَ : »َثاَلٌث َمْن مَجَ ـاٌر  وقد قال عمَّ

.)1(» َن اإلرِْقَتاررِ اَلمرِ لرِْلَعامَلرِ، َواإلرِْنَفاُق مرِ َك، َوَبْذُل السَّ ْن َنْفسرِ مرِ
ويف »صحيح مسلم« عن عبد اهلل بن عمرو مرفوًعا: »َفَمْن َأَحبَّ 
ـِه َواْلَيْوِم  ُتُه َوُهَو ُيْؤِمُن بِاللَّ َة؛ َفْلَتْأتِِه َمنِيَّ اِر َوَيْدُخَل اجَلنَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّ

اآلِخِر، َوْلَيْأِت إىَِل النَّاِس الِذي ُيِبُّ َأْن ُيْؤَتى إَِلْيِه«)�(.
البغي  ُقَوى  ضدَّ  واإلنصاف  بالعدل  جمتمعنا  ن  نحصِّ فمتى 

اخلارجية؟
التغريب  ُقَوى  الواقعية ضد  ؤية الرشعية  بالرُّ الطريق  نقطع  ومتى 

الداخلية؟
إنه ليس صعًبا أن ُتفتح آفاق احلوار الذي يسمح للفتاة بأن تتحدث 
أن  ولآلخرين  لألخريات،  ويسمح   .. عاهتا.  وتطلُّ وآماهلا  آالمها  عن 
املواساة  بتقديم  األقل  عىل  أو  وحماولتها،  احللول  بافرتاض  يشاركوها 

عوات احلارة واملشاركة العاطفية. الصادقة عرب الكلامت الرقيقة والدَّ

الفضائية  والربامج  اإللكرتونية  املواقع  تتوفر  أن  صعًبا  وليس 
وأخًتا  بنًتا  املرأة،  قضايا  ملعاجلة  واملحارضات  املتخصصة  والدروس 
أن  من  بداًل  كله،  ذلك  قبل  وإنساًنا  وموظفة،  ومعلمة  ا،  وأمًّ وزوجة 

)1( أخرجه البخاري معلًقا يف كتاب اإليامن، باب: إفشاء السالم من اإلسالم، 
ووصله ابن أب شيبة )30440(، والبيهقي يف شعب اإليامن )49(.

)2( صحيح مسلم )1844(.
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يكون هذا املعنى َحْكًرا عىل األخصائية النفسيَّة، أو حتى عىل قارئات 
! جرِ الكفِّ والرُبْ

العملية  والربامج  باملؤسسات  جمتمُعنا  يفرَح  أن  صعًبا  وليس 
طاقاهتا،  ز  وحتفِّ وقَتها  وحتفظ  الفتاة،  حتتوي  التي  عة  املتنوِّ والقنوات 
وتكشف مواهبها ومتنحها اجلوَّ النظيف احلرَّ لبناء التعارف والصداقة 

مع مثيالهتا وممارسة هواياهتا.
ولقد أثبتت التجارب أن الفراغ هو العدوُّ األكرب لالستقامة، والسبب 
والقنوات  اإلباحية  املواقع  وأن  خاصة  انحراف،  أو  جنوح  لكل  األول 

ة« ال فراغ لديا، فهي تبثُّ أربًعا وعرشين ساعة يوميًّا. ارشرِ »الدَّ
وهي حتاول أن تروي الظمأ العاطفيَّ لدى فتيات، ال يسمعن كلمة احلب، 

ة أو مدع الزوجيَّة. وال يشعرن بحرارة العاطفة، سواء كن يف بيت اأُلبوَّ
ق وجتد ذاهتا من خالل األعامل واملشاركات  إن اهلرَِمم العالية تتحقَّ
لتفوقنا  املعيار  هي  املتواضعة  اليومية  التفصيلية  فأنشطُتنا  الصغرية، 

ر اإلرادةرِ الفاعلةرِ لدينا.  ونجاحنا، وتوفُّ
ل  ويتخلَّ بات،  التشعُّ بذه  يمر  الكبرية  الطموحات  إىل  والطريق 
ة الضيقة، ويتعامل مع األحداث الفردية، فتكوين النَّموذج  هذه األزقَّ
اإلسالمي األخالقي يف التعامل مع اآلخرين، أو يف أداء األعامل العاديَّة 
احلياتيَّة، أو يف تكوين األسة وبنائها، أو يف إسعاد قرين احلياة، أو يف 

رعاية َنشءرِ األمة...
وتقديم املشاركة املتميزة متمثلة يف مقال مبدع، أو قصيدة مؤثرة، 

ة، أو جتاوب نبيل...  أو خاطرٍة آسرِ

بنايت / الناجحات
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املخاطبة  طرق  يف  وتفنَّنت  تربَّجت  التي  العرص  ترِْقنية  واستثامر 
والتأثري، ووهبت نفسها طوعا واختياًرا لرُِدعاةرِ الفتنة وجتار الغرائز... 

ابة،  الوثَّ الروح  حتمل  التي  الفتاة  أمام  مبارشة  يات  حتدِّ هذه  كل 
د واإلرصار. والتوقُّ

والتَّحدي هنا يتمثل يف قدرتنا عىل التعامل مع األشياء الصغرية باحلامس 
د للنجاح األكرب عىل مستوى األمة. ذاته، واعتبار أن نجاحنا فيها يمهِّ

واة َلتبني جيال من الناجحني.. ولو بعد  إنَّ كلمًة واحدًة تتناقلها الرُّ
ة جيد صداها  ث له هزَّ حني، وإن لفتًة لطفل صغري يف األحضان َلُتحدرِ
َمن حوله، وقديام قيل: إن األم التي هتزُّ املهد بيمينها، هتزُّ العامل بشامهلا. 
وإن حلظات من اإلسعاد للنفس ولآلخر بعفويتها وفطرهتا َلُتْعطي 

وقوًدا للدرب ال ينَضب. 
لكنهم  عالية،  وطموحات  عريضة،  آمااًل  يملكون  الكثريون 
ُس عىل حياهتم  يِّ املبارش، فتنعكرِ خيفقون يف حتويلها إىل َمـْجراها احليورِ

يأًسا وإحباًطا وُعزوًفا عن العطاء. 
اإلصالح،  يف  اجلادِّ  السعي  إىل  حيدونا  أن  جيب  املرَّ  الواقع  إن 
وأن  احلياة،  صحراء  يف  األمل  أشجاَر  نغرَس  ْن  ألرِ الدؤوب  واملحاولة 
، ليستظلَّ با َمن آذاهم  َق وتضَّ َيها من صربنا ودموعنا حتى ُتوررِ نسقرِ

ت َسَحناهتم ُحرقُة الشمس.  اهلجري، وغريَّ
عىل  فيه  احلصول  من  متكنت  طب،  يف  ناجحة  لكل  التحية  لنقدم 

أعىل الشهادات من أرقى اجلامعات.
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ولكل حاصلة عىل شهادة عليا يف تصصها، رغم معاناهتا وعدم 
وجود البيئة املشجعة هلا.

ولتلك املرأة البسيطة التي فقدت زوجها، ورعت أطفاهلا، وأنكت 
جسدها بالعمل املضني لئال تشعرهم بالعوز أو احلاجة.

والقراءة  للمعرفة  )مقهى(  أنشأت  التي  الطموحة  الفتاة  ولتلك 
والتعارف واحلوار الرشيد.

ولتلك األم التي ضحت بتفاٍن ونكران للذات ليصل ابنها إىل أرقى 
املناصب، أو حيصل عىل اسم )رجل األعامل املعروف( بجدارة.

ولتلك الزوجة التي كانت عظيمة تقف وراء زوجها )العظيم( وإن 
مل يردد الناس اسمها عىل ألسنتهم.

م حتيًة أطوَل وأصدَق لذواترِ االحتياجات اخلاصة من بناتنا،  لنقدِّ
بَن عىل املعاناة والعجز، ورفْضَن االستسالم لإلعاقة، وَجعْلَن  حني تغلَّ
ومل  واملحاولة،  واإلبداع  والعمل  اإلنجاز  يف  وقدوًة  مثاًل  نَّ  هرِ أنُفسرِ من 
ة، والكلامت الشامتة، هذه  فَّ َيَعبْأَن بالنظرات املشفقة، واإلحياءات املستخرِ
العظيم لُكنَّ لتجاوز الصعاب،  بنايت( هي منحة اهلل  الوثابة )يا  الروح 

ي العقبات. طِّ وَتَ
ى   ى         ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   زب 

ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئرب ]التوبة: 105[.
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الدين  عن  شجون  ذات  أسئلًة  -احلائرة-  نجالء  ابنتي  سألتني 
اإلسالمي، وعن مجلٍة مرِن أتباعه، وعن بعض َمن تصفهم بالواقفني يف 
ا مرِن الدين ذاته وعاَدوه،  طريق اإلبداع، وعن آخرين أخذوا موقًفا سلبيًّ
واحًدا            شيًئا  والـُخرافة  الدين  وجعلوا  التديُّن،  أشكال  كلَّ  وعاَدوا 
ثتني عن  -معاذ اهلل-، ورأوا أنام حاجبان عن العمل واالنتهاض، وحدَّ

؛ فكان مما قلته هلا: ات وعالقتها باهلل  الذَّ
اجتامعيٍّ  أو  تارخييٍّ  تقليٍد  إىل  الدين  لوا  حوَّ البعض  أن  أوافرِقك 
ر العقل واحلرية، ويقتل اإلبداع، لكن حلمنا احلقيقي هو يف إعادة  ُيصادرِ
الدين إىل ذاته، واقتباسه مرِن مصادره، ورفض اإلضافات البرشية التي 

رت نقاءه. دت صفحته وكدَّ طاملا سوَّ
ْصمٌة مرِن التِّيه والضياع احلتمي لإلنسان حني يقطع صلَته  يُن عرِ الدِّ
وجيوش  والصعاب  التحديات  وحوله  بذاته،  ويكتفي  العظيم،  باهلل 

اهلموم والغموم ومصادر القلق.
راحرِ ْن َأْدُمٍع َوجرِ ها         وَطبيُبها مرِ يُن َسْلَوى النَّْفسرِ يف آالمرِ الدِّ

لء اإىل اْبناَِتي ناَ
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ر بثمن، أجدها حني  مناجاة اهلل ولو لثواٍن متنحني طاقًة هائلة ال ُتقدَّ
وأجدها  العادية،  احلياة  مدارج  ويف  ت،  والـُملرِامَّ املصائب  يف  أحتاجها 
اخلوف  مرِن  كاس  َوحٌش  فيهجم  واهلناء  عادة  للسَّ فرصٌة  ُتواترِيني  حني 
والرضا  احلامية  يمنُحني  رب  فأجُد  سعاديت،  عيلَّ  َص  لينغِّ الذكرى؛  أو 

والعطف، ويمنحني الفرصة بعد الفرصة؛ حتى أكون سعيًدا. 
ـهرِ حيفظ يل توازين حني تضطرب املوازين، فمعرفتي  اإليامن احلق باللَّ
ُيامَرس باسم اهلل، وألين أعرف أن اهلل  ْيف الذي  الزَّ به جتعلني أكشف 
واهلوى،  َب  والتعصُّ واإلْجَحاف  الظلم  ويبغض  اجلامل،  حيب  مجيل 
ي عىل  فق ما ال يعطرِ ي عىل الرِّ فق يف األمر كله، ويعطرِ وأنه رفيق حيب الرِّ

ي عىل سواه. العنف، وما ال ُيعطرِ
ا  ا أو سياسيًّ ا أو اجتامعيًّ فالعنف الذي ُيامَرس باسمه سواًء كان أسيًّ
ا هو عدوانية شخصانية تترتَّس بالتدين، والدين رمحة وسامحة.  أو دينيًّ

عرفت اهلل الذي ُأصيلِّ بني يديه وأسجد له، وأدري أنه يراين هنا، 
ة، ويمدُّ يل يف  ة بعد املرَّ ُلني املرَّ كام يراين حني أهمُّ بمخالفته، وهو يمهرِ
: دُّ ل إليه أن يكون وراء ذلك مغفرة وعفو، ففضله ال حُيَ العافية، وأتوسَّ

اٌر.. َأ القلُب مرِن ظنِّي بأنك غفَّ توضَّ
، وكانت قرِْبَلتي األمُل.. وصىلَّ
َلُكوا َشغًفا.. دعرِ اهلَوى لرَِذويهرِ َيْ

ْثل َمن قتلوا.. أو فاقتلرِ النَّفَس فيه مرِ

بنايت / اإىل ابنتي جنلء
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الكون عىل مساحته واتِّساعه أضيق مرِن َسمِّ اخلياط إذا خلت احلياة 
يانه تصيح  مرِن نسمة اإليامن باهلل، وأين يذهب املرء مرِن ربِّه وكل ذرة يف كرِ

ها العظيم؟! عرِ هاتفًة باسم خالقها ومبدرِ

وكيف يفرُّ املرُء عنه بذنبرِه            إذا كان ُتْطَوى يف يديه املراحُل؟!

ا أن الظروف املحبطة املحيطة، والنامذج السيئة تصدُّ عن  أعرف حقًّ
سبيل اهلل، وأن الَفهم املؤدَلج َضيََّق َسعَة الدين، وغيَّب املفهوم اإلنساين 
املعنى  لتجلية  نجاهد؛  أن  قدرنا  فليكن  كاد،  أو  مًعا،  وللدين  للحياة 

اجلميل للرسالة، وحتقيق النموذج الراقي هلا يف عامل اإلنسان.
ك رئيس لالنتفاض  ة، وحمرِّ واإليامن احلقيقي باهلل دافع للعمل والقوَّ
ٌة أساسية للحثِّ عىل االجتهاد والعمل واإلحسان  واالنتهاض، وهذا مادَّ

والعدل، ونرشها: زبچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ژرب  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
]النحل:90[. وقد جربت احلياة بعض التجريب، وصار مثيل كمثل عبد 

العزيز بن زرارة الكالب إذ يقول:

هر أطواًرا عىل ُطُرٍق شُت يف الدَّ قد عرِ
نَي والَفَظَعا شتَّى فصادفُت منُه اللِّ

ال يمأُل األمـُر َصدري َقْبـَل موقرِعـه
ي إذا َوَقَعــا ـه َذْرعرِ وال يضيــُق برـِ
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ُرين ُكـالًّ لبرِسُت فـال النَّعمـاُء ُتبطرِ
ــن أَلوائها َجَزَعـا عـُت مرِ وال تشَّ

ُتـه ما ُسـدَّ يل مطلٌع َضـاَقْت ثنيَّ
يقرِ ُمتََّسـعا إال َوَجـــْدُت وراء الضِّ

َأْو  به  اإليامن باهلل طريق سهٌل سمٌح واسع لكل سالك، وربام صعَّ
ي إليه، وَيُدلُّ عليه! َحاَل دونه َمن يظن بأنه َيدرِ

فيها  ر يف قضية ما وهو مكروب حمروب، فيخُلص  يفكِّ واملرء قد 
ت حاله، وانفسح أمره، وجاءته  نه بعقله وقلبه، فإذا تغريَّ يتيقَّ إىل رأي 
ه يقيًنا  البرشى، وُفتحت الدنيا، فنظر يف األمر ذاته فاستغرب ما كان يظنُّ
ٍل  وعزف عنه، ومال إىل غريه بقلبه وعقله، فالفكر والرأي ليس بَمعزرِ

عن معاناتنا النفسية والعاطفية.
اط، فرأيت منهم َمن ترك  رَيَ بعض الناكبني عن الرصِّ وقد تتبَّعُت سرِ
التدين، ومنهم َمن كره املتديِّنني، ومنهم َمن أحلد -والعياذ باهلل- ورأيُت 
ًيا يف حالة نفسية استحكمت؛  أن األمَر يف غالبه ال يعدو أن يكون تردِّ
واهلدوء  واالتِّزان  الصرب  متتلك  التي  والقدوة  اأُلنموذج  غياب  بسبب 
ڳرب  گ   گ    گ   گ     زبک   به:  وتفرَح  احلق  لَتْقَبَل  الكايف 
]يونس: 58[، تفرح به يف بيداء احلياة احلارة التي ال يقطُعها املرء إال أن 

اًل بالقوة الربانية التي هي فوق حدود  يكون آوًيا إىل ُركن شديد، ومتَّصرِ
البرش. 
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بسبب  قامتة،  سلبية  نمطية  صورة  يستحض  ال  الذي  اأُلنموذج 
معاناة  حتى  أو  إسالمية،  حركية  أو  سياسية  أو  اجتامعية  ممارسات 

شخصية أسية. 
مع علمي بأن األمر -أحياًنا- يكون أسهل من ذلك، وأن اهلل برمحته 
َيفرِيُض اإليامن والصدق والشفافية والصفاء عىل كثري من النفوس، ولو 

كانت َعليلة كليلة، أو ذات ُمعاناٍة طويلة. 
درة من  َيْفَهَم أحد ما بأن اإليامن ال حيصل عليه إال النُّ ال أريد أن 
الطبيعة  من  جزء  املعاناة  بل  املعاناة؛  ألوان  من  دوا  جترَّ الذين  الناس، 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   زبٺ   البرشية: 
ڌرب  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   زب   ،]155 ]البقرة:  ڤرب  ڤ    ٹڤ  

]البلد:4[.

إىل  نحتاج  وأوضاعنا  احلالية  ظروفنا  ظلِّ  يف  أنه  أعتقد  ولكنِّي 
األجيال  ثقة  إعادة  عىل  وحترص   ، املرِّ الواقع  عن  تتعاىل  حية،  قدوات 
تعزيز  ين  الدِّ ومستقبلها،  وحارضها  بنفسها  األجيال  ثقة  بل  بدينها، 
ين ما نخشى من إثارته أو احلديث  للعقل، وحتفيز لطاقاته، وليس يف الدِّ
يقهم وَعَجَلَتُهْم ُتـخيِّل لإلنسان  عنه أو مناقشته، َبْيد أنَّ َفْهَم الناس وضرِ

أن األمر ليس كذلك. 
ا ما كان املوضوع؛  لست أجد حرًجا أن أجادل إنساًنا غري مسلرِم أيًّ
احلرج  أجد  ولكنِّي  واحلجة،  باإلقناع  مليئٌة  عظيمٌة  قوٌة  إسالمي  ألن 
ت  والزالَّ األخطاء  عن  يبحث  رقيًبا  الضعيف  املسلم  يكون  حني 
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اخلاصة  رؤيته  لآلخرين  أنقل  أن  نِّي  مرِ يريد  وكأنه  املحتملة،  واألقوال 
الكتاب والسنة، وهو  ن يف  املتضمَّ العظيم  املعنى  عن اإلسالم، وليس 
ر يف  ا للذين يبحثون عن مربِّ ا، وبرهاًنا واقعيًّ ة ودعاًم عقليًّ م ُحجَّ بذا يقدِّ
َمـاته  َغبرِ عىل ُمـْحكرِ عن يف اإلسالم نفسه، والشَّ الصفِّ اإلسالمي؛ للطَّ
رمحته،  من  أنفسنا  َحَرْمنا  أخطاءنا  اإلسالم  لنا  محَّ ما  ومتى  ويقينيَّاته، 
وحرمنا الناس والعامل من سبيله وُهداه، وكنَّا وسيلًة للصدِّ عن طريق 

اإليامن والرمحة، يقول احلكيم العليم: زبڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      
گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱرب ]األنعام:21[.
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ل،  مطوَّ رشح  وبعد  حاهلا،  عن  تستفرس  فتاة  من  رسالة  وردتني 
دروب  يف  انزلقت  وأنا  الشيطان،  حبائل  يف  وقوعها  فيه  ذكرت 

االنحالل؛ فبعثت إليها هبذا احلديث:
ب مثل هذه  قرأُت أسُطَر رسالتك وحزنُت لك فعاًل، فإن َمن جرَّ
فيها  الوقوع  ألن  عليهم؛  يشفق  أهلها  جتارب  عىل  لع  اطَّ أو  األمور، 

سهل، واخلالص منها صعب، إال ملن َعَصَمُه اهلل..
بينكام كل  يقع  مل  كنتام زوجني  لو  أن  تعَلمني  ولعلَّك  أعلم  وإنني 
دون  اإلنسان  واستجابة  احلرام،  بالشجرة  الشيطان  إغراء  ولكنه  هذا، 

وعي بالعواقب زبڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ رب ]طه: 117[.
ومثل هذه االتصاالت اهلاتفية، أو عرب الربيد اإللكرتوين، أو عرب 
يعانون من  إىل عادة سيئة وإدمان مقيت، خاصة ملن  تتحول  املاسنجر 

الفراغ، وال جيدون الربامج العملية املفيدة التي متأل أوقاهتم.
ا فعاًل، هل  أيتها األخت الكريمة، لو كان هذا اإلنسان رجاًل وجادًّ
كان يركب هذا الطريق الذي يدري كلُّ الناس أنه ذنب مرذول؟! وهل 

ْحل ِرْيِق الواَ ماها يف طاَ ْت قاَداَ �ساَ ْن ماَ اإىل ماَ
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ة الساحقة، مع أنه كان بإمكانه أن يسلك  كان يقع ويوقرُِعك يف هذه اهلوَّ
الطريق احلالل ويطرق الباب؟

وإذا افرتضنا أن ظروفه ال تسمح بذلك، سواء الظروف االجتامعية 
أو املالية أو غريها، فام معنى أن يتورط يف هذا املنـزلق اخلطري؟

إنني ال أفهم معًنى لشاب حيفظ فتاوى العلامء، ويرشف عىل مواقع 
ذلك  غضون  يف  وهو  والعمرة،  للحج  ويمض  اإلنرتنت،  يف  إسالمية 

رة!! يتواصل معك بذه الطريقة املدمِّ
ترينه  وهل  بنته؟!  أو  أخته  مرِن  هذا  حيدث  كان  لو  يؤذيه  كان  أما 

يرضاك زوجة له، وهو حيتفظ عنك بمثل هذه الذكريات؟
وأن  وغريها،  األسئلة  هذه  عليه  تطَرحي  أن  عليك  أقرتح  إنني 

تطُلبي منه أن يكون معك يف غاية الشفافية والوضوح.
من  مخس  بعد  نْفَسكرِ  وتيَّيل  قلياًل،  عينيك  ض  فأغمرِ أنت  أما 
ُدك أن تلتفتي  ا وربَّة بيت، هل ُيسعرِ السنوات وقد أصبْحترِ زوجة وأمًّ
إال  ورائها  مرِن  دافع  ال  التي  األعامل  بذه  ًخا  ملطَّ لتجديه  ماضيك  إىل 

اللذة، واللذة احلرام؟
أم هل يسعدك أن َتَرْي زوجك املخلص، فتشعرين بالعار وتأنيب 

الضمري، وأنت تفني عنه ما لو علم لربام كان الفيصل بينك وبينه؟!
ك أن جتدي تكديًرا يف حياتك وتنغيًصا، ال تعرفني له  أم هل يرسُّ

تفسرًيا، سوى أن تعتقدي أنه عقوبة ملاٍض أحصاه اهلل ونسوه؟!
نيه أن هذه املشاعر املتبادلة بينكام مشاعر وقتية  إن مما جيب أن تتبيَّ

بنايت / اإىل من م�صت قدماها يف طريق الَوْحل
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عىل  مبنيًة  ليست  ألنا  العمل؛  امتحان  أمام  تصُمُد  وال  صادقة،  غري 
رمز  -ومها  ليىل  تزوج  َقْيًسا  أن  لو  ظنِّي  عىل  ويغلب  صحيح،  أساس 
احلب الُعْذري- لكان أجود ما تنتهي إليه حياهتم هو أن يعيشا يف سرت 

ودرجة معقولة من الرمحة أو املودة.
منه  ليطلب  والدها؛  قيس عىل  يتصل  أن  باملرة  بعيًدا  يكن  مل  لكن 

أخذ بنته التي مل َتْرَع للوداد حرمة!
أو أن تتصل البنت بوالدها؛ شاكية باكية عىل زوجها الذي مل َيْرَع 

عهد الوفاء بينهام.
 ، لقد َمرَّ عبد الرمحن بن أب بكر الصديق يف دمشق بليىل بنت اجلوديِّ
ب بحسنها ومجاهلا، ومل يدررِ كيف السبيل إليها،  ومعها وصيفاهتا، فُأعجرِ

وكان يقول:

دوَنا  اموُة  والسَّ ليىل  ْرُت  وما البنةرِ اجلوديِّ ليىل وما لياتذكَّ
عامريٌة  قلبه  تعني  اجَلَوابياوكيف  حتل  أو  ى  برُِبرْصَ حتلُّ 
ها   ولَعلَّ بىل  ُيالقيها  وا قاباًل أن ُتالقياوكيف  إذا الناُس حجُّ

الناس  فتح  إذا  به:  هي  الذي  الثَّغر  صاحب  إىل  عمر   فكتب 
. عليكم دمشق، فقد غنَّمت عبد الرمحن بن أب بكر ليىل بنت اجلوديِّ

فلام فتح اهلل عليهم غنَّموه إياها.
مه فيام يصنع با: فيقول: يا ُأخيَّة،  : »فكنت أكلِّ قالت عائشة 

دعيني، فواهلل لكأين أرُشف من ثناياها حبَّ الرمان«.
مه  مه فيام يسء إليها كام كنُت أكلِّ ها وهانت عليه، فكنُت أكلِّ ثم ملَّ
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لقد  الرمحن،  عبد  »يا   : عائشة  قالت  وقد  إليها،  اإلحسان  يف 
أحببَت ليىل فأفرْطَت، وأبغْضَت ليىل فأفرْطَت، فإما أن تنصفها، وإما 

زها إىل أهلها)1(. زها إىل أهلها«. فجهَّ أن جتهِّ
احلب  قصص  عن  بعيًدا  ليس  العربية  احلبِّ  قصُص  تعطيه  وما 

األجنبية، والتي مرِن أشهرها قصة روميو وجولييت!
أبطاله  يموت  أن  جيب  ا،  خياليًّ ا  رومانسيًّ احلب  يكون  فلرَِكْي 
التفكري  الذي حيتاج إىل  الدنيا،  أمر  حمرومني، وهذا ما ال يستقيم عليه 
وتكوين  األوالد  ورعاية  واألسة  البيت  بناء  يف  الواقعي  العميل 
ومراحل  ومشكالهتا  احلياة  صعوبات  مواجهة  يف  والتعاون  املجتمع، 

ة. العمر املتغريِّ
وال يستقيم به أمر الدين، الذي جعل الغاية العظمى هي العبودية 
العبودية،  هذه  تطبيق  جماالت  من  واحًدا  جمااًل  الزوجية  وجعل  هلل، 

ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   زب  تعاىل:  اهلل  قال  ولذلك 
ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳرب ]الروم: 21[، فام ال حيققه 
كل  »ليس   : عمر  قال  ولذلك  بالرمحة،  حيققانه  باملودة  الزوجان 

، ولكن معارشة عىل األحساب واإلسالم«)�(. البيوت ُيبنى عىل احلبِّ

 ،)359-358/17( لألصبهاين  واألغاين   ،)703/1( الغابة  أسد  ينظر:   )1(
البن  اهلوى  وذم   ،)59-58/70(  ،)34-33/35( عساكر  البن  دمشق  وتاريخ 

اجلوزي )ص 655-654(.
يف  واخلرائطي  عيل(،  مسند   -  236( اآلثار  هتذيب  يف  جرير  ابن  أخرجه   )2(

مساوئ األخالق )178(.
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ويف الصحيح أنه  قال: »ُكلُّ َمْعُرْوٍف َصَدَقٌة.. َويِف ُبْضِع َأَحِدُكْم 
أيأيت أحُدنا شهوَته ويكون له فيها أجٌر؟  َصَدَقٌة«. قالوا: يا رسوَل اهلل 
قال: »َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها يِف احَلَراِم َأَكاَن َعَلْيِه ِوْزٌر؟«. قالوا: نعم. قال: 

»َفَكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها يِف احَلالِل َكاَن َلُه َأْجٌر«)1(.
إىل  الزوجية  فراش  يف  اجلنس  باإلشباع  اإلسالم  ارتقى  وهكذا 

درجة أن يكون معروًفا وصدقة وأجًرا، وأن ُيذكر عليه اسم اهلل تعاىل.
بينام جعل اإلشباع خارج هذا اإلطار عدواًنا وفاحشة وإثاًم مبيًنا، 
وفاًقا،  جزاًء  احلالل  لذة  كامل  مرِن  حُيَرم  فإنه  باحلرام،  نفسه  متَّع  وَمن 

زبجح  مح  جخ  حخرب ]فصلت: 46[.
وذكًرا  واستغفاًرا،  توبة  ربك  إىل  الكريمة  األخت  أيتها  فافَزعي 
بمرأى  فإنك  وبرصه؛  وسمعه  ومراقبته  لعظمته  واستحضاًرا  وقرآًنا، 

منه وَمْسَمع.
ثم افَزعي إىل عقلك ورشدك، وال تقدمي عىل أية ُخطوة بمجرد 
وعىل  دينك،  عىل  عواقبها  يف  يل  تتأمَّ حتى  املحض  اهلوى  أو  العاطفة 
ُسمعتك، وعىل عرضك، وعىل نفسيتك، وعىل أستك، وعىل حارضك، 

وعىل مستقبلك.
َلك إىل نفسك طرفة  َمك من الزلل، وأالَّ يكرِ أسأل اهلل تعاىل أن يعصرِ

عني، وأن يأخذ بيدك إىل برِّ األمان، إنه هو الرمحن الرحيم.

)1( أخرجه مسلم )1006(.
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هذه طالبة يف املرحلة املتوسطة..
أثر  فنها  جرِ عىل  يوجد  سة  بالـُمدرِّ فإذا  مرة؛  ألول  ذهبت  تقول: 

ُلها، وأقول يف نفس: رضبة، فكنت أتأمَّ
سة...!  مسكينة هذه امُلدرِّ

َمن الذي رضبا؟ 
أتراه زوجها؟!

أم أحد أطفاهلا؟! 
أم سقط عليها يشء خطًأ ؟! 

سة تقول يل -وقد  بينام كنت سارحة يف حتليل هذا األمر، إذا بامُلدرِّ
ة؟ يف الذرَّ فنها-: عرِّ الحظت رشودي، وتركيزي عىل النظر إىل جرِ

قلت هلا: الذرة كائن صغري .
قالت: والزيادة أيًضا.

قالت: يميش عىل رجلني. 
قالت: أيًضا جعلت هلا رجلني؟! اقعدي.

ْيناَة اأْنثاَى الزِّ
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متها إنام هو أثر ملا  وتبنيَّ هلا بعد ذلك: أن هذا الذي رأته عىل معلِّ
ى بالظلِّ !! ُيسمَّ

إن من فطرة املرأة أن حتب الزينة واجلامل.
زب ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ رب ]الزخرف: 18[.

والقدر املعتدل من اجلامل ال بد منه، وليس مطلوًبا من املسلمة أن 
تكون خارج نطاق عرصها يف لباسها. 

بالتواضع  الشهرة  ومنه:  الشهرة،  لباس  اإلسالم  م  حرَّ ولذلك 
ومزيد البساطة.

األناقة  وبي  والتقوى،  اللتزام  بي  تعارض  أي  هناك  وليس 
والشياكة، والهتامم املعتدل باملظهر وامللبس .

صيف   خالل  اخلليج  نساء  أنفقته  ما  قيمة  تقدر  اقتصادية  مصادر 
ثمن  فقط  هذا  دوالر،  مليار   1.7 بـ  واجلامل  األناقة  عىل  )2008م( 

ملستحضات التجميل!!
هذه  تنتج  التي  الدول  يف  النساء  تنفقه  ما  يفوق  الرقم  هذا  إن 

املستحضات، إنه يفوق ميزانية دول بأكملها. 
هذا املبلغ اهلائل، يمكن أن يسدَّ جوعة شعب مسلم بأكمله؛ مثاًل 
ـا  يف بنجالدش، أو يؤازر مقاومة شعب آخر يف فلسطني، أو يقيم َكمًّ
كبرًيا من: املؤسسات، واملدارس، واملعاهد، ومراكز األبحاث يف العامل 

اإلسالمي. 
اها الفتاة من الفضائيات، وربام تأخذها  هناك رصعات جتميلية، تتلقَّ

بنايت / الزينة اأنثى
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من القدوات السيئة، منها:
من  تتدىلَّ  أشكال،  بضعة  بل  واحدة،  مرة  ليس  لآلذان:  التخريم 

األذن.
وأخرًيا  ة،  َّ الرسُّ وحتى  للحاجب،  أو  فاه،  للشِّ التخريم  وكذلك 

ْحلية! اللسان؛ ليبدو مشقوًقا، وكأنه لسان سرِ
وتقوم بذا العمل مشاغل تبحث عن الربح، وأحياًنا مستوصفات 

ية، بعيًدا عن عيون املراقبني. هنا وهناك، بطريقة سِّ
العلامء  باعرتاف  محيد،  غري  سلوًكا  يعترب  التخريم  أن  شك  وال 
واملتخصصني، وأنه يمكن أن يفض إىل آثار صحية سيئة؛ بسبب عدم 
الكبد  والتهاب  اإليدز،  انتشار  إىل  طريق  أقرص  وهو  اآلالت،  تعقيم 

الوبائي، أو الفشل الكبدي، أو األمراض اجللدية.
إضافة إىل أن ذلك، تعبري عن ضعف وضياع الشخصية والفراغ.

برِيُّ  هناك الوشم، وهو حمرم؛ فعن ابن عمر  قال: »َلَعَن النَّ
َمَة«)1(. َمَة َوالـُمْسَتْوشرِ  الَواشرِ

عىل  اجلسد،  من  متلفة  مواضع  عىل  الثابت  الرسم  هو  والوشم: 
الكتف، أو عىل الظهر، أو عىل الفخذ، أو يف الوجه، أو يف اليد، أو يف 

غريها عن طريق الوخز باإلبر.
فيه  ُتستخَدم  الوشم  أن  من  األوروبية  اللجنة  رت  حذَّ قد  وأيًضا 

ة. مواد كياموية سامَّ

)1( أخرجه البخاري )5937(، ومسلم )2124(.
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بأمراض مثل:  العدوى  إنه يسبِّب  املعتمد:  التقرير الرسمي  وقال 
ومثل  الكبد،  التهاب  وكذلك  اإليدز،  يسبب  الذي   )HIV )فريوس 
سطان اجللد، وجرى اإلبالغ عن حالتي وفاة بسبب الوشم أو تريم 

اجلسد.
شعر  نتف  وهو  ؛  بالنَّْمصرِ ق  يتعلَّ ما  اخلادع:  اجلامل  رصعات  من 
فهو  البدن  بقية  شعر  نتف  وأما  إغراًء،  أو  تدليًسا  أو  تلبيًسا  احلاجبني 

جائز، ومباح للمرأة عىل القول الصحيح.
التفليج وهو: إبعاد األسنان، أو حكُّ األسنان،  ومرِن ذلك أيًضا: 

بحيث يكون بني السنِّ واألخرى فراغ.
وهذا تفعله عادة املرأة الكبرية؛ لتبدو كام لو كانت فتاة أو صبية، وهو 
ـُه الَواِشاَمِت، َوامُلْسَتْوِشاَمِت،  حمرم؛ فعن ابن مسعود  قال: »َلَعَن اللَّ

ـِه«)1(. اِت َخْلَق اللَّ َ َجاِت لِْلُحْسِن، امُلَغريِّ َصاِت، َوالـُمَتَفلِّ َوامُلَتَنمِّ
ا مثاًل  لكن إن كان ثمة حاجة لعالج السن بأن يكون السن معوجًّ

أو طوياًل أو ناتًئا فال بأس بذا.
ق بقصِّ الشعر أو حلقه: من الزينة: ما يتعلَّ

أما حلقه، فال جيوز لغري حاجة عىل األرجح.
أن  للمرأة  جيوز  أنه  والراجح:  فيه،  فُمختَلف  الشعر؛  قصُّ  وأما 

تُقصَّ شعرها، وأن تتزين. 
ْن  مرِ َيْأُخْذَن  املؤمنني كنَّ  أمهات  أنَّ  ثبت يف »صحيح مسلم«  وقد 

)1( أخرجه البخاري )5931(، ومسلم )2125(.
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.)1( نَّ َحتَّى َتُكوَن َكاْلَوْفَرةرِ هرِ ُرُؤوسرِ
لكن بمعزل أن تصبح الفتاة متابرِعة ألحدث الترسحيات وغريها.

من الزينة: ما يتعلق بصبغ الشعر، واألصل فيه أنه جائز، وقد قال 
ٍء«، ويف رواية:  ْيَب بَِشْ وا َهَذا الشَّ ُ »َغريِّ النبي  -كام يف الصحيح-: 

َواَد«)�(. ُبوُه السَّ وُه، َوَجنِّ ُ »َغريِّ
ولذلك، أخذ بعض الفقهاء املنع من الصبغ بالسواد، وهذا قول. 

والقول اآلخر: إن ذلك مكروه، وإن النهي ليس للتحريم؛ ألنه يف 
باب اآلداب واألخالق. وهذا قول جيد؛ وهو املختار. 

ة وال تثبت، وهذا  َواَد « شاذَّ ُبوُه السَّ وقال بعضهم: إن رواية: »َوَجنِّ
قني. ثني واملحقِّ اختيار مجاعة من املحدِّ

)1( صحيح مسلم )320(، والوفرة: ما وصل من الشعر إىل األذنني.
)2( أخرجه أمحد )13933، 14114(، ومسلم )2102(.

بنايت / الزينة اأنثى
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وجانبها  األنثوي،  جانبها  املرأة  يف  مون  يضخِّ باجلسد  املتاجرون 
ي، وحيرصون االهتاممات يف حدود جغرافية البدن.  املادِّ

ُدوًرا  كانت  لو  كام  واألسواق؛  واملدارس  الشوارع  تبدو  وهكذا 
لعرض األزياء.

ويصبح الشغل الشاغل للمرأة؛ هو الزينة من قمة رأسها وترسحياهتا 
إىل أظافر قدميها وحذائها.

إىل  إنسان  املرأة من  ي إىل ضحالة االهتاممات، وحتويل  يؤدِّ وهذا 
يشء، أو إىل سلعٍة.

َج ليس دلياًل عىل احلرية والتقدم -كام يقال- بل هو سلوك  إن التربُّ
چ   چ   ڃ   زب   : اهلل  قال  كام  والرجعية،  التخلف  يف  موغل 

چ  چڇ  رب ]األحزاب: 33[.
ن أنواع )اجلينز( - ولقد تفنَّنت ُدور األزياء يف صناعة اللباس؛ فمرِ
الذي هو يف األصل ساويل رعاة البقر األمريكيني- إىل الـ )يت شريت( 
إىل الـ )ميني جيب(، والـ )ميكروجب(، إىل الـ )اسرتيتش(، إىل ألوان 

ام؟! راَ ة حاَ ِل املو�ساَ هاَ
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وأنواع كثرية؛ تفننوا فيها، وحتايلوا عىل كشف أجزاء مثرية من اجلسد.
گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   زبژ  
ڻڻ    ڻ       ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ     ڳ        گ  
ھ    زبھ    ،]27 ]األعراف:  ہرب  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭرب ]األعراف: 28[.
إن املظهر اخلارجي للفتاة ُمهمٌّ قطًعا، واهلل  مجيل حيب اجلامل، 

ـَه مَجِيٌل ُيِبُّ اجَلاَمَل«)1(. : »إِنَّ اللَّ كام قال 
والزينة نعمة: 

زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  رب ]األعراف: 32[.

يَّ الفتاة هو تعبري عن شخصيتها..  ولكنَّ زرِ
عن  فضاًل  فقط،  جسد  أنا  عىل  إليها  النظر  املرأة:  احتقار  وِمن 
اعتبارها بلباسها مثاًل، وليس بخصائصها اإلنسانية، أو بجامل روحها 

وعقلها وشخصيتها وأخالقها.
أخطر ما يف املوضة:

أوًل: التقليد:
مة لنساء كاسيات عاريات، من غري بناتنا وال نسائنا. فهي ُمصمَّ

اسمه:  كان  -الذي  أسد  حممد  النمساوي  املهتدي  األستاذ  يقول 
العربية-:  إىل  ت  وُترمجرِ كثرية،  كتًبا  وكتب  أسلم،  ثم  فايس(،  )ليوبلد 

)1( أخرجه مسلم )91(.

بنايت / هل املو�صة حرام؟!
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)إن ارتداء املسلمة للزيِّ غري اإلسالمي، جيعلها تستقبل ثقافة وافدة، 
ها اإلسالم، وسوف يؤثِّر هذا اللباس أو الزيُّ  وأخالًقا وسلوًكا ال يقرُّ

يف أخالقها، شاءت أم أبت( .
األثر الثاين: البذخ، واإلرساف، والنزعة الستهالكية:

عديدة  وقنوات  وأشكال،  وألوان  وتصاميم  موسم،  لكل  فأزياء 
برامج  فيها  األخرى  القنوات  معظم  وربام  األزياء،  يف  متخصصة 
)ستايل(  اسمه  موقع  املثال:  سبيل  عىل  إلكرتونية،  مواقع  صة،  مصَّ
موقع واحد حيمل أكثر من مائتني ومخسني بيًتا لألزياء العاملية، تتحكم 
يف مصري األزياء، يعني: يف مصري النساء، ربام يف العامل كله -كام يقال- 

من فستان السهرة إىل ثياب البحر!
دة؛ فإن ما تطرحه هذه  وألننا -شعوب العامل الثالث- شعوب مقلِّ

يه بحفاوة واهتامم!!  البيوت يتمُّ تلقِّ
جمرد  فنحن  والرجعية،  التخلف  بتهمة  ُنوَصم  أن  نريد  ال  ألننا 
ُدوُر  تنتجه  ما  ومتاجرنا  أسواقنا  وإىل  إلينا  ُيَضخُّ  استهالكية،  أسواق 

اًل بأول..! األزياء أوَّ
اتنا وأموالنا،  يَّ إن هذه املالحقة لألزياء ترهق كواهلنا، وتستنزف مادِّ
مناسبتني  يف  مرتني  الواحد  الزيَّ  تلبس  أن  تستحي  الفتاة  باتت  حتى 
متلفتني، وصارت األعراس واملناسبات حفالت استعراضية لألزياء!!

املفيد يف عامل  الثالث: إن العرص الذي نعيشه يضجُّ باجلديد  األمر 
التقنية، واإلدارة، واملعلومات، والنظريات العلمية. 

بنايت / هل املو�صة حرام؟!
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وليست املعارصة هي املسايرة الَعمياء هلذه املظاهر السطحية، بل هي 
م روح العرص ومعرفة أبعاده، وحتويل االهتاممات إىل األشياء احلقيقية  تفهُّ

اجلوهرية العلمية املفيدة، وليس إىل املظاهر واألشكال.
ا اخلاص، حتى لو  نحن نجد شعوًبا غري مسلمة، هتتم بلباسها وزيِّ
ا، بل حتى لو هاجرت إىل دول أخرى، فإنا  سافرت حافظت عىل زيِّ

حتافظ عىل خصوصيتها الثقافية واالجتامعية، بداًل من التقليد. 
يف  عرضها  عىل  القديمة  أزيائهم  يف  اقترصوا  املسلمني  بال  فام 

املهرجانات واملناسبات الرتاثية. 
هتا. نعم، نحن ال نقصد أن الفتاة تلبس -بالضورة- ثوب جدَّ

َيْشرَترِط  ولكنه  ا،  خاصًّ لباًسا  وال  ا  خاصًّ لوًنا  َيْشرَترِط  ال  اإلسالم 
ة، ويريد مرِن أهله أن يكونوا واعني. مواصفات خاصَّ

يشرتط أن يكون اللباس ساتًرا، ال يكشف العورة، وال يدعو إىل 
اإلثارة.

رب  ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   زب 
]األعراف: 26[.

، واملفاتن البارزة  ِّ إن الزيَّ اإلسالميَّ يستبعد عنرص التهييج اجلرِْنسرِ
ا يف غرفة النوم، فاألصل أن اللباس  من اللباس، إال أن يكون لباًسا خاصًّ

يدعو إىل احلياء والعفة وإنسانية العالقة بني الرجل واملرأة.
ولذلك يعرب احلجاب عن الروح السعيدة. 

عاد احلجاب ليمأل الشوارع العربية والرتكية بشكل الفت للنظر، 

بنايت / هل املو�صة حرام؟!
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اها  ومل يعد يقترص عىل رشحية عمرية من النساء كبريات السن، بل تعدَّ
إىل الشابَّات من طالبات اجلامعة واملعاهد املختلفة  .

هذه الظاهرة يف تونس مثاًل، تثري فضول الكثريين الذين يشريون 
العربية  الدول  بقية  عن  فريًدا  وضًعا  تعيش  تونس،  يف  املرأة  أن  إىل 
واإلسالمية؛ فمنذ عام 1956 ميالدي قبل أكثر من مخسني سنة تتمتع 
ة مع الرجل، بموجب  ت العبارة- باملساواة التامَّ املرأة التونسية -إن صحَّ

قانون األحوال الشخصية.
لني فإن هذه الظاهرة اجلديدة -احلجاب- هي  ويف نظر أغلبية املحلِّ
إحساس باهلوية، وعودة إىل الدين، خاصة بعد األحداث التي شهدها 

العامل اإلسالمي؛ يف أفغانستان، وفلسطني، والعراق، وغريها.
جمال  يف  والناشطني  واجلمعيات  املؤسسات  من  كثري  ت  عربَّ وقد 
ض  حقوق اإلنسان عن استيائهم وانزعاجهم من املضايقات التي تتعرَّ

هلا املحجبات.
لكن يف املقابل، اجلمعية التونسية للنساء الديموقراطيات تعرب عن 
قلقها البالغ من تنامي ظاهرة ارتداء احلجاب، وترفض بشكل قطعي، 

ما َتْرُمز إليه هذه الظاهرة من انغالق ورجعية!! 
علامنية  شخصية  مائة  من  أكثُر  فيه  أصدرت  الذي  الوقت  يف  هذا 
فرنسية عريضًة علنيًة تؤكد حق املسلامت الفرنسيات يف ارتداء احلجاب 
يف املدارس، وتطالب احلكومة الفرنسية بتمكينهن من الدراسة، وعدم 

التدخل يف خصوصياهتن الدينية واالجتامعية.

بنايت / هل املو�صة حرام؟!
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األمة،  بمِّ  مأخوذون  البنات؛  من   %31 الذكور،  من   %23
ومشكالهتا العاملية. 

يعرفنه عن  ما ال  )مادونا(  يعرفن عن  البنات أصبحن  من  الكثري 
)إيامن حجو( !

إسائيل       سجون  يف  صعبة،  مشكالت  اليوم  تعاين  املسلمة،  املرأة 
-مثاًل- أو يف السجن الكبري داخل املجتمع الفلسطيني، حيث ال دخل، 

وال عمل، وال أمل، وال أمن، وال مستقبل.
واملرأة املسلمة، تعاين مثل ذلك يف العراق، حيث الفقر يف بلد غني 

نفطي، وحيث اخلوف، والضحايا، واملشكالت. 
الفقر،  من  طويلة،  مريرة  معاناة  أفغانستان؛  يف  ذلك  مثل  وتعاين 

واجلهل، واملرض، والشتات.
واألمة تعيش ظروًفا صعبة، نحن الذين ُكتب علينا أن نواجه مثل 

هذه الظروف؛ وليس جيدر بنا الفرار من تبعاهتا.
الذي  املوقع  فخذي  احلل؛  من  وأنترِ جزٌء  األمة عريض،  إن هم 

اء اْنِتماَ
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تتارينه؛ بناًء، وإصالًحا، وتعلياًم، وعلاًم، ودعوة، وحفاًظا، وسريي إىل 
. اهلل 

ولكي تكوين فاعلة ومؤثِّرة، عودي إىل الكتاب!
يشكو الكتاب هجرك أيتها الفتاة هجًرا طوياًل.

ا فقط،  ما تقرُؤُه الطالبة اجلامعية، هو بمعدل ثالث صفحات يوميًّ
حسب إحدى الكليات.

ويف حتقيق مع طالبات بجامعة دمشق تبنيَّ أن الطالبة تقرأ ما يتعلق 
باملقررات الدراسية فحسب، هؤالء 20%، أما 20% فيقرأن إضافة إىل 

ذلك، مراجع أخرى يف ميدان التخصص.
واحدة تقول: بدل الكتاب.. اشرتي بلوزة!! 

أخرى تقول: هم ال يريدونا فيلسوفة!!
ُعال: طالبة جامعية، تقول: ال تصدق أبًدا أن فتاة تقرأ كتًبا ثقافية، 
ف عىل  أو علمية، إن كل ما ُيم الفتاة، هو عامل األزياء واملوضة؛ للتعرُّ

اجلديد، وكيفية اختيار ترسحية شعر تناسب وجه الفتاة!!
الواقع يشهد، إقبااًل من اجلنسني عىل بعض الكتب.

سطحية،  موضوعات  ويف  صغرية،  كتًبا  يقرأن  البنات  أكثر  أوًل: 
سواء كانت كتًبا طبية، أو متعلقة بأسار املرأة، أو موضوعات الزواج، 

وأحياًنا كتًبا عن السحر، واجلن، واألحالم، وغريها.
احلب  عن  تتحدث  التي  الرومانسية  بالروايات  يسمى  ما  ثانًيا: 

واملشاعر والعواطف.

بنايت / انتماء
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كانت  روايات  وهي  )عبري(،  روايات:  عن  بنايت  إحدى  سألتني 
تباع سابًقا، حتى يف البسطات والبقاالت؛ وهي مقتبسة يف األصل من 
روايات إنجليزية وفرنسية اسمها: )أرلوكان( منترشة بأيدي املراهقني، 
والكم  والتكرار،  الومهية  واحللول  بالسطحية،  تتسم  كله،  العامل  يف 
اهلائل من العادات الغريبة، هي روايات رومانسية ضعيفة اللغة، رديئة 

الرتكيب والبناء الفني.
غابت هذه الروايات عن األسواق، أو كادت، غري مأسوف عليها، 

ا منها. وإن كانت بعض البدائل رشًّ
ثالًثا: هناك القراءة الرشعية، حفًظا للقرآن والسنة، وطلًبا للعلم، 
ومشاركة فيه؛ فقًها، وحديًثا، وتفسرًيا، وتارخًيا، ودعوة، وتربية، وغري 

ذلك.
وهذه ظاهرة تتزايد، وبشكل مستمر. 

عىل سبيل املثال:
* يف الرياض عام )1413هـ( كان ال يوجد إال ثالث حافظات، 

وعرشة آالف دارسة للقرآن. 
ألف   40 من  وأكثر  حافظة،   74 )1422هـ(،  عام  يف  بينام   *

دارسة. 
ا، وإنام يف مدينة واحدة، ووفق املنتميات جلامعة  هذا ليس حكاًم كليًّ

حتفيظ القرآن الكريم.
مشهود،  نشاط  والرتبوي،  العلمي  النسائية،  ور  الدُّ نشاط  إن 

بنايت / انتماء
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وتأثريها عىل البنات كبري؛ يف العلم، والسلوك، وبناء الشخصية، وهي 
ذات أثر طيب يف احلفاظ عىل قيمنا وأخالقنا وبناتنا.

واملقاالت  والكتابات،  الكتب  نسائية، يف  هناك مشاركات  رابًعا: 
باإلشادة،  جديرة  وهي  اإللكرتونية،  واملواقع  والشعر،  الصحفية، 
والكثري منها هادف وموجه، سواًء فيام خيص املرأة، أو يف قضايا األمة 

عامة.
العلوم  ألوان  يف  املتخصصات،  األخوات  من  طيب  عدد  وهناك 

الرشعية واإلنسانية، يف اجلامعات وغريها.

بنايت / انتماء
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هذا  ليس  النسل،  واستمرار  احلياة،  لديمومة  فرِطرية؛  غريزة  إنا 
فحسب، بل إنا مقصودة بذاهتا؛ فهي متعة إنسانية راقية، حماطة بالكثري 

دة.  من األدب والذوق، وليست شهوة حيوانية َبيمية ُمـَجرَّ
النبيُّ  إىل مرتبة أن تكون من الصدقات، وأن يذكر  ارتقى با 

عليها اسم اهلل سبحانه وتعاىل)1(.
وكان مرِن هدي األنبياء عليهم السالم؛ أن جعل اهلل  هلم أزواًجا 

وذرية: زبڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  رب ]الرعد: 38[.
أشياء تؤثِّر يف اندفاع اإلنسان نحو الشهوة:

أوًل: املشاهدة والنظر:
عند  والشهوة  الرغبة  يشحذ  أنه  شك  ال  وإدمانه،  النظر  فكثرة 

زب ڇ  ڇ   ڇ   اهلل سبحانه وتعاىل:  قال  الفتاة؛ وهلذا  أو  الفتى 
: زب ک  ک     ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌرب ]النور: 30[، وقال 

: »ويف ُبضع أحدكم صدقة«. أخرجه مسلم )1006(. )1( يف قوله 
وقوله: »لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال: باسم اهلل، اللهم َجنِّبنا الشيطان 

وَجنِّب الشيطان ما رزقتنا«. أخرجه البخاري )141(، ومسلم )1434(.

ِد ُة اجلاَ�ساَ ْهواَ �ساَ
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گ  گ  گ  گ  ڳرب ]النور: 31[.
إن النظر هو البداية.. ، وقد غدا عرب وسائل االتصال من قنوات 
يكون  حني  الناس،  يتنفسه  الذي  كاهلواء  وجمالت  وإعالنات  ومواقع 
مشبًعا بالغبار واألتربة، أو اجلراثيم واألوبئة، وصارت قنوات األزياء 
التبذل والتربج والعري، وتدعو إىل العودة  وسواها تدرب عىل ألوان 

لنظام الغابة بطريقة حديثة! 
وكام قيل:

َن النََّظررِ  ررُِكلُّ احلَوادرِثرِ مْبَداَها مرِ َ ْن ُمْسَتْصَغررِ الرشَّ اررِ مرِ َوُمْعظُم النَّ

ُبَها  ُيَقلِّ َعنْيٍ  َذا  َداَم  َما  يف َأعنُيرِ العرِني َمْوقوٌف َعىَل اخَلَطررَِوامْلَْرُء 

برَِها  َهامرِ برِاَل َقْوٍس َواَل َوَتررَِكْم َنْظَرٍة َفَعَلْت يفرِ َقْلبرِ َصاحرِ فرِْعَل السِّ

ُمْهَجَتُه  رَضَّ  َما  ُمْقَلَتُه  ررَِيرُسُّ  َ برِالضَّ َعاَد  وٍر  برِرُسُ َمْرَحًبا  اَل 

ثانًيا: العادة:
ما  ممارسة  أو  املشاهدات،  أو  املكاملات،  عىل  اإلنسان  اعتياد  فإنَّ 
ى بالعادة الرسية، بحيث تتحول مرِن ترصيف للشهوة، أو تفيف  ُيسمَّ

هتا إىل نوع من البحث عن اللذة وإثارهتا. دَّ من حرِ
الذات وتأنيب  باملهانة، واحتقار  ُمفررِط  وغالًبا ما يصحبها شعور 

الضمري.
والغريب أن هذا الشعور، ال حيُدث عندما تقع البنت يف الكذب 
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قة، أو يف عقوق الوالدين؛  مثاًل، أو يف الغيبة والنميمة، أو حتى يف الرسَّ
ا، أو شعوًرا  مما يدلُّ عىل أنه شعور نفس أكثر من أن يكون شعوًرا إيامنيًّ

أخالقيًّا.
ثالًثا: العالقة غري الرشعية:

ارتباطات عاطفية، ذكريات.
وهنا يتمُّ ابتزاز الفتاة بـ: التسجيل عليها، أو التصوير، أو ما أشبه 

ذلك؛ ملزيد من اإلذعان واالستغالل.
ا أن جتد طريق اإلشباع احلالل كثرًيا من املعوقات،  إن من املؤمل حقًّ

وأحياًنا كام عربت يل إحدى بنايت »مغلق للتحسينات«!.
كلها  واألسة  املادية،  والتكاليف  السائدة،  واألعراف  األنظمة 

تتدخل بالرفض أو االشرتاط، حتى الشغالة أحياًنا )!(.
بينام طرق احلرام مرشعة، التعارف عرب املواقع، أو أرشطة القنوات، 
أو اهلاتف اجلوال، أو األسواق، أو ميادين العمل.. ثم اخللوة »َوَما َخاَل 
يصعب  عادة  اللقاء  ليصبح  َثالَِثُهاَم«)1(؛  ْيَطاُن  الشَّ َكاَن  إِلَّ  بِاْمَرَأٍة  َرُجٌل 
تركها، وتتوهم الفتاة أنا عاشقة، وهذا فارس أحالمها، لتصحو بعد 
سمعتها  أهلها،  عىل  اتصاالت  اإلنرتنت،  عىل  صورها  فاجعة..  عىل 
تالك يف املجالس، الدنيا تظلم يف وجهها، ويذهب بطل اجلريمة لينسج 

حباله من جديد حول فتاة بريئة ال تعرف ماذا ينتظرها.

والرتمذي   ،)114( أمحد  أخرجه  عنه.  اهلل  ريض  عمر  حديث  يف  كام   )1(
)2165(، وابن حبان )4576(، واحلاكم )144/1(.
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ابنتي احلبيبة التي شكت إيل هذا يوًما.. أقول لك: 
معك،  الوقوف  يف  وحقك  لك،  أقدمها  التي  النصائح  كل  مع 
النفس واحليايت لتجاوز هذه األزمة، ال يسعني إال أن أقول:  والدعم 
إنك مسؤولة أيًضا، وأنت جزء من املشكلة، ولذا جيب أن تكوين جزًءا 
من احلل، وأن يرتقي وعيك ووعي بنات جنسك إىل إدراك معنى العالقة 
والعشق  احلب  عن  يتحدث  الذي  الفحيح  يستخفك  وأال  وتبعاهتا، 
والغرام والوله، وهو قد اخترصك يف  جسد يستمتع به حلظات، لريكله 

بعُد، وينظر إليه بازدراء واحتقار.
إن االستعالء بذا الدافع اجلسدي يقتض اإليامن باحلكمة اإلهلية 
يف خلقه، ويف انجذاب كل من اجلنسني لآلخر، ولذا فاإلشباع احلالل 
هو سنة األنبياء، وعلينا أن نجاهد لتحقيقه وتسهيل أسبابه، وهو حقنا 

الذي علينا أن نحافظ عليه، وال نسمح ألحد أن خيتطفه منا.
ألوان  يف  اجلسد  لطاقة  املرشوع  الترصيف  فهناك  يتحقق،  وحتى 
وحني  واجلامعية،  الفردية  واملشاركات  والربامج  والنشاطات  األعامل 
تزل القدم فمن اخلطأ أن نستسلم أو نركن، علينا النهوض من جديد، 
ودعم جوانب اخلري يف النفس، سعًيا إىل التزكية وترقًيا بالنفس، وطلًبا 

لرض خالقنا الرحيم جل وتعاىل.
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ها  يشقَّ مل  تربة  هي  عواطَفها،  احلب  أنامُل  ُتدغدغ  مل  التي  املرأة 
املحراث، إن مل ينبت فيها الزرع والثمر، رعت فيها احلرشات واهلوام. 

وهلذا كان الزواج من هدي األنبياء واملرسلني: 
يقول اهلل جل وعال: زبڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  رب ]الرعد: 38[.

َوَأْتَقاُكْم  أَلْخَشاُكْم هلل  إيِنِّ  َواللـِه  »أما  يقول:  نا حممد   نبيُّ وكان 
ُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن  له، َلِكنِّي َأُصوُم َوُأْفِطُر، َوُأَصلِّ َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

تِي َفَلْيَس ِمنِّي«)1(. ُسنَّ
ٻ   ٻ   ٱ   زب  وتعاىل:  جل  احلق  لنداء  استجابة  الزواج: 

ٻ  ٻ  پ  پپ  رب ]النور: 32[.
ِمْنُكُم  اْسَتَطاَع  َمِن  َباِب،  الشَّ َمْعرَشَ  »يا   : لنداء حممد  واستجابة 
َيْسَتِطْع  مَلْ  وَمْن  لِْلَفْرِج،  وَأْحَصُن   ، لِْلَبَصِ َأَغضُّ  ُه  َفإِنَّ ْج؛  َفْلَيَتَزوَّ الَباَءَة 

ُه َلُه ِوَجاٌء«)2(. ْوِم؛ َفإِنَّ َفَعَلْيِه بِالصَّ

)1( أخرجه البخاري )5063(، ومسلم )1401(.
عىل  القدرة  هي  والباءة:   .)1400( ومسلم   ،)5065( البخاري  أخرجه   )2(

الزواج.
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ورأى عمر  رجاًل مل يتزوج عىل كرب سنه؛ فقال: »ما يمنعك من 
النكاح إال عجز أو فجور«)1(.

: »َمن دعاك إىل غري الزواج؛ فقد دعاك إىل  وقال اإلمام أمحد 
غري اإلسالم«)�(.

ينادي  الذي  الفطري  الوطر  لقضاء  الرشعي  الطريق  هو  الزواج 
ى إىل احلرام:  ويصيح بالبدن، فإن وجد احلالل، وإال تعدَّ

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   زب  وعال:  جل  اهلل  يقول 
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  رب ]املؤمنون: 5- 6[.

وطريق  العفة  طريق  فهو  عباده؛  عىل  اهلل  نعم  أعظم  من  الزواج: 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   زب  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  يقول  السعادة، 
رب  ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   

]الروم: 21[.

إذا  امرأة،  ها من أجل  كلِّ الدنيا  أتىلَّ عن حظوظ  أن  إنني مستعد 
. تأخرت عليها عن موعد العشاء أصابا القلق وساورها اهلمُّ

هكذا نطق أحد احلكامء.
الزواج: طريق سهل ميرسَّ الكتساب األجر والثواب من اهلل جل 

وعال.

)1( أخرجه عبدالرزاق )10384(، وسعيد بن منصور )491(، وابن أب شيبة 
)16158(، والفاكهي )674(، وأبو نعيم )6/4(، والبيهقي )4057(.

)2( ينظر: املغني )334/7(.
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؛ ليكون عبادة هلل سبحانه: »َويِف ُبْضِع َأَحِدُكْم  لقد ارتقى به النبي 
َصَدَقٌة«)1(.

يِفِّ  يِف  َعُل  جَتْ َما  َحتَّى  ِفيَها،  اهلُل  آَجَرَك  إِلَّ  َنَفَقًة  ُتْنِفُق  َل  »إِنََّك 
اْمَرَأتَِك«)�(.

لألمة،  قوة  هو  صحيحة،  أسس  عىل  القائم  هو:  السعيد  الزواج 
َفإيِنِّ ُمَكاثٌِر  اْلَوُدوَد الَوُلوَد؛  ُجوا  »َتَزوَّ وجتديد لشبابا، وتكثري ألجياهلا: 

بُِكُم اأُلَمَم« )3(.
واملدن  والعوائل،  األس  بني  للتعارف  فرصة  السعيد:  الزواج 

والبالد.
ولقد أسفرت دراسة أجراها طبيب نفس عىل الرجال والنساء، يف 

اًل للسعادة؟  حماولة للتعرف أي اجلنسني أكثر تقبُّ
وعىل  السعادة،  استيعاب  عىل  الرجال  من  أقدر  النساء  أن  فوجد 

استيعاب التعاسة يف الوقت نفسه.
وزوج  طيب،  بيت  مرِن  الطيِّبة  احلياة  مات  مقوِّ للمرأة  ُأتيح  فإذا 

صالح، وأطفال، )ومل تسمن أيًضا(؛ فإنا تكون سعيدة. 
م  وبضد ذلك، فإن املرأة إذا ُحرمت مرِن هذه األشياء؛ فإنا تتجشَّ

مه الرجل. من البؤس، والشقاء، والتعاسة، أضعاف ما يتجشَّ

)1( سبق ترجيه.
)2( أخرجه البخاري )56(، ومسلم )1628(.

)3( أخرجه أبو داود )2050(، والنسائي )3227(.
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إنسان  من  تتلف  قضية  الزوجية  احلياة  يف  والفشل  والنجاح 
ه غريي فشاًل..  آلخر... فام أراه نجاًحا قد يعدُّ

ولكن ثمة أمور ينبغي اعتامدها كأصل يف مسألة النجاح والفشل، 
ويتفق عليها اجلميع...

فاملرأة إذا مل حترتم زوجها وحتافظ عىل سمعته فال يقول عاقل: إن 
هذا الزواج ناجح. 

اًل لبيته، تارًكا لزوجته وأوالده من أجل حتقيق  والرجل إذا كان مهمرِ
رغباته اخلاصة؛ فليس زوًجا ناجًحا. 

وإن كانت هناك حقيقة تقول: 
وجية، بمعنى أن الزواج قد  بان يف احلياة الزَّ إن الفشل والنجاح متقلِّ
يبدأ ناجًحا ثم يفشل، أو يبدأ فاشاًل ولكن الزوجني يتخذان األسباب 

ويعاجلان الفشل؛ فتنقلب حياهتام نجاًحا. 
وهذا هو املطلوب: العبور بالزواج إىل برِّ األمان. 

أن  هي:  الزوجية  العالقة  يف  السعادة  أو  النجاح  درجات  وأعىل 
يكون النجاح يف الدنيا واآلخرة. 

فدستور احلياة الزوجية يدور عىل:
1- احلوار.
2- احلب.

3- التضحية.
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ويمكن حتقيق السعادة الزوجية هبذه اخلطوات:
1- التوكل عىل اهلل والشعور بمعيَّته، فذلك من أسباب النجاة. 

وكيفية  فشلها،  وعوامل  الزوجية،  احلياة  عوائق  عىل  التعرف   -2
تفاديا. 

3- قوة اإلرادة..
وهناك أربع نقاط -ذكرها د. عبد الرمحن حبنكة يف كتابه »األخالق 
اإلسالمية وأسسها«- يمكن لإلنسان قياس قوة إرادته أو ضعفها با 

وهي: 
* سعة مبادرته للخريات والطاعات.

* التفاؤل باخلري دائاًم.
ي األحداث بصرب ورضا. * تلقِّ

* ملك النفس عند الغضب
واإلنسان إذا أراد أن يقوي إرادته، فعليه:

وبقضائه  احلسنى،  وبصفاته  وعال،  جل  باهلل  إيامنه  بتقوية  أ- 
وقدره. 

وممارسة  النفس،  جماهدة  خالل  من  العميل  والتدريب  ب- 
العبادات. 

دون أن استخدام علم الربجمة  أما علامء النفس امُلحَدثون، فإنم يؤكِّ
العقلية أو اإلحياء الذايت له أكرب األثر يف تقوية اإلرادة.

ج- حتويل األمل إىل سعادة، واملحنة إىل منحة بتقبل القضاء والقدر.
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4- االستغفار والدعاء.. وكم مرِن عائق للسعادة الزوجية قد زال 
بسبب الدعاء!

لنا  5- النظر إىل األمور بغري تعقيد؛ فالتجارب تدلنا عىل أنه كلام سهَّ
ا، فال نبالغ يف الوصف  ً د؛ كان األمر سهاًل ميرسَّ طنا املعقَّ الصعب وبسَّ
انقادت اآلمال إال  والشكوى، وال نظلم تاريخ العالقة الزوجية، وما 

لصابر.
مناسب،  ووقت  مناسب،  مكان  يف  مصارحة  جلسة  عقد   -6

ونفسية متهيئة لالستامع، وكلامت رقيقة بعيدة عن االهتام والتشهري
ها وعالجها بسبب جلسة مصارحة ووئام!  فكم مرِن مشكلة تم حلُّ

فكلُّ يشء يمكن إخضاعه للمناقشة.
وكام قيل: 

»الصاحة راحة«.
- القلب هو مصدر سعادتك، وليس البنك وال املعدة.

- إن الكوخ الذي تضحك فيه املرأة خري من القرص الذي تبكي 
فيه. 

- املرأة السعيدة هي َمن جتد رجاًل حتبه وحيبها. 
- خري ما يكسب الرجل بعد تقوى اهلل  امرأة مجيلة، واجلميلة 

هي: الوفيَّة املصونة العاشقة. 
- تستطيع املرأة أن تنقل لزوجها وأبنائها الصفة املهمة، التي يقلُّ 
وجودها يف اجلنس اخلشن؛ إنا صفة الرمحة التي متلك املرأة منها ما ال 
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يملكه الرجال.
- يقول الشاعر جالل الدين الرومي:

ف باآلفاق.. أيا السائح الذي طوَّ
دْت عيناُه أخصَب أرٍض تفيُض فيها األزهاُر.. وَشهرِ

وأبرَصَ الـُمروَج تتفتَّح فيها الوروُد..
قْل يل باهلل: أيُّ البالد رأيَتها هي أمجل البالدرِ؟ 

أيتها احلسناء:
أتريدين أن َأُدلَّكرِ عىل البلد الذي يفوق حسنه كل حسن، ويمحو 

منظره كل منظر؟ 
ذلك يا حسناء حيث يقيم األحبة. 

أخصب أرض هي تلك التي وطَئْتها أقدام احلبيب!
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زارين قبل سنة! 
وكان يقفز عىل الدرج بتوثُّب ونشاط. 

مل أصدق أنه ابن ثامنني سنة أو يزيد.
فقد كان الرجل بحيوية الشباب وهو يف هذا العمر؛ ثم اكتشفت 

شيًئا مرِن سِّ ذلك:
تزوج عام 1368 هـ، وهو ابن ثالثني سنة تقريًبا.

وقال يل: ال أتذكر أين غضبت عليها مرة واحدة، أو تكدرت نفسها 
بالصداع؛  شعرُت  وإذا  أوالدها،  من  أحد  عىل  أو  َعيَلَّ  َدَعْت  أو  مني، 

فمن املستحيل أن تنام حتى أنام. 
يقول يف تأثر: ال يمكن أن أذهب حتى لرشاء احلاجيَّات إال وهي 

معي، وأنا أمسك يدها، كام لو كنا عروسني تزوجا البارحة. 
وعىل إثر عملية جراحية؛ توقَفْت عن اإلنجاب! قال هلا: أنت أغىل 

عندي من األوالد، وأهمُّ ما أصبو إليه حياتك!!
يقول يل: ما دامت تطأ األرض؛ فال تفكري يف الزواج. 

ْوِجي احلبُّ الزَّ
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القديمة،  املباين  يف  كاحلريق  الكبار؛  عند  احلب  أن  أقرأ  كنت  لقد 
سعان ما يأيت عىل كل يشء. 

لكن َمن يرى هذه التجربة؛ يعلم أن األمر ليس كذلك. 
إن هذا نموذج حيٌّ واقعي، ولكن -من خالل التجارب ومراعاة 

ا.  أحوال الناس- يعترب نموذًجا مثاليًّ
ق أنفسنا بمثل هذا النموذج، فيعود الواحد منا  لكن ال يلزم أن نعلِّ

إىل زوجته ليطالبها بكل يشء، بينام مل يقم هو بأي يشء. 
ک   ک   ک    ک   ڑ   زبڑ   ٌة:  ومودَّ حبٌّ  الزوجية  إن 
]الروم: 21[، وهلذا، حينُّ كلٌّ من  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   رب 

اجلنسني لآلخر ويصبو إليه ويشتاقه!
وكأنه يبحث عن نصفه املفقود! 

ملا ماتت امرأة أيب ربيعة الفقيه دفنها ونفض يديه، ثم رجع إىل داره، 
فحوقل واستجع، وبكت عيناه! 

ثم قال خياطب نفسه: اآلن.. ماتت الدار أيًضا يا أبا خالد!! 
إن البناء ييا بروح املرأة التي تتحرك بداخله. 

بنايت / احلب الزوجي
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حتى  شديًدا،  حبًّا  حيبها  وكان  جارية،  عمر   البن  كانت 
راكًضا،  إليها  فجاء  تركبها،  كانت  التي  الفرس  عن  مرة  سقطت  إنا 
يا )يقول  وجعل يمسح الرتاب عن وجهها وعن رأسها بحنان، ويفدِّ
قالون. )كلمة  قالون  له:  هلا: فدتك نفس، فدتك نفس(. وهي تقول 

فارسية معناها: أنت رجل ممتاز(. 
ثم أتيح هلا فرصة فهربت منه!! 

، فلم جيد َمن كان حيبها؛ فكان يقول:  فالتفت ابن عمر 
قد كنُت أحسُبني قالون فانرصَفت

فاليوَم أعــلُم َأينِّ غـــرُي قالون)1(
وذكر ابن حزم  يف كتابه »طوق احلاممة« أن حممد بن عامر كان 
يرى اجلارية، فيحبها وال يصرب عنها، ويأيت عليه اهلمُّ والغمُّ إىل أن يشرتيا 
لًكا له، تتحول املحبة نفوًرا، ويصبح األنس  كها! وبعد أن تصبح مرِ ويتملَّ

رشوًدا! فيتخلص منها!! حتى إنه أتلف بذلك مااًل عظياًم. 

)1( ينظر: تاريخ دمشق )178/31(.

اِحٍد ٍف واَ راَ احُلبُّ ِمْن طاَ
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وكان أديًبا نبياًل، حسن الوجه والصورة! ُيَضب به املثل يف حسنه 
ومجاله، وتقف األلفاظ عند وصفه. 

وذكر ابن حزم أنه مات مرِن حمبته عدٌد من اجلواري، بعد أن تسلل 
ى: عفراء، ال  امللل إىل عالقته بن، وأنا أعرف جارية منهن، كانت ُتسمَّ

تتسرت عن حمبته حيثام جلست، وكانت ال جتف دموعها أبًدا)1(.
الطرفني، من  الزوجي بحاجة إىل جمهود غري عادي من  إن احلب 

أجل أن يظل واقًفا عىل قدميه.
التي  العادية احلياتية  الزوجي ليست يف اخلالفات  فمشكلة احلب 
)بارات(  هي  أو  العالقة،  جتديد  يف  سبًبا  تكون  ربام  بل  جتاوزها،  يتم 

تضاف إىل هذه الطبخة اجلميلة.

امرِ اهَلـوى يوُمـك الذي  وأحســُن أيَّ
د بالتَّـــحريشرِ فيه وبالَعتب هتــــدَّ

إذا مل يكن يف احلبِّ ُسْخٌط وال ررَِض
فأين حـالواُت الرسـائـلرِ والكتب

إن املشكلة تكمن يف ثالث نقاط:
الطرف اآلخر؛ بل ربام عدم  َفهم  األوىل: عدم قدرة اإلنسان عىل 

قدرته عىل َفهم نفسه هو.

)1( ينظر: طوق احلاممة )ص 199(.

بنايت / احلب من طرف واحد
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أو  اجلديدة،  الرشاكة  هذه  مع  التكيف  عىل  القدرة  عدم  الثانية: 
ما كان  أن يكون  باستمرار  نريد  املتغرية، وكأننا  التكيف مع األوضاع 

عىل ما هو عليه. 
: عدم اإلخالص هلذه العالقة، وعدم االستامتة  الثالثة وهي األهمُّ

ُرها. من الطرفني يف ديمومتها وبقائها وإزالة وطرد كلِّ ما يعكِّ
سمتها  وكام  يقال،  كام  اللعبة،  قوانني  َفهم  إىل  بحاجة  أنت  هلذا 

صاحبُة كتاب )إذا كان احلب لعبة، فهذه قوانينها()1(. 

)1( تأليف: د. رشي كارتر سكوت.

بنايت / احلب من طرف واحد
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أن  فعليَك  للموت،  أو  للمرض  عرضة  الزوجي  احلب  كان  إذا 
حتاوَل جتديده واملحافظة عليه:

ْد عىل استخدام العبارات اإلجيابية، كالدعوات الصاحلة،  أوًل: تعوَّ
أو كلامت الثناء:

قل لزوجتك: لو عادت األيام ما اخرتت زوجة غريك! وقويل أنت 
لزوجك مثل هذا. 

به  استطاع  الذي  السالح  وهو  املرأة،  يثري  العاطفي  الكالم  إن 
اللصوص اقتحام احلصون والقالع الرشيفة، وسقة حمتوياهتا الثمينة. 

إن الكلمة الطيبة تنعش قلب املرأة؛ فقلها أنت قبل أن تسمعها من 
غريك.

ثانًيا: التصفات الصغرية املعربة:
مثل: إن وجدهَتا نائمة؛ فضع عليها الغطاء. 

ْرها بذلك. م عليها فقط، وأشعرِ اتصل با من العمل؛ لتسلِّ
أو أن جتد املرأة الرجل نائاًم؛ فتقبِّله عىل رأسه، حتى لو ظنت أنه ال 

اِئم �ْسر للُحبِّ الدَّ اِئل العاَ �ساَ الواَ
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يشعر؛ فإن له حاسة تعمل، حتى خالل النوم، ال تظني أنه ال يدري! 
ِفـي  ِفـي  َعُلَها  جَتْ ْقَمَة  اللُّ »َحتَّى   : النبي  قال  كيف  أرأيت 

اْمَرَأتَِك«)1(.
قد يعني هذا: اإلنفاق عىل املرأة، لكن النبي  مل يعربِّ باإلنفاق، 

وإنام عربَّ باللقمة يضعها أحدنا يف فم امرأته.
وهكذا كان النبي  يصنع مع أهله. 

د املرء عليه؛ فإنه ال حيتاج إىل كبري  إن ذلك جزء من الذوق، إذا تعوَّ
جهد ملامرسته. 

باخلجل  يشعر  الكالم  هذا  سمع  إذا  ربام  ذلك،  د  يتعوَّ مل  وَمن 
وباإلحراج، ويفضل بقاء األمور كام هي عليه، بداًل من هذه املحاولة، 

التي ربام يعتربها مغامرة. 
وسلوكك،  حياتك  يف  جديدة  عادات  ل  ُتدخرِ أن  إىل  بحاجة  أنت 

وإال سوف تظل تواجه املشكالت.
ثالًثا: تصيص وقت للحوار بي الزوجي:

دها كام  احلوار عن املايض، وذكرياته اجلميلة؛ فإن احلديث عنها جيدِّ
لو كانت وقعت باألمس. 

احلوار عن املستقبل، وعن وعوده وخططه وحظوظه اجليدة. 
التغلب  نستطيع  وكيف  وسلبياته،  وإجيابياته  احلارض  عن  احلوار 

عىل مشكالته.

)1( سبق ترجيه.

بنايت / الو�صائل الع�صر للحب الدائم
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رابًعا: التقارب اجلسدي:
ليس فقط من خالل الوصال واملعارشة، بل االعتياد عىل التقارب 

يف املجالس و يف املسري. 
متيش  امرأته  الناس  يرى  أن  يستحي  يزال  ال  َمن  هناك  كان  وإن 

بجانبه، أو حتى متيش وراءه. 
خامًسا: تأمي املساعدة العاطفية عند احلاجة إليها:

إىل  حتتاج  و  الشهرية؛  الدورة  فرتة  يف  أو  حاماًل،  املرأة  تكون  فقد 
أهل  قال  فقد  النفسية؛  حالتها  بتقدير  وذلك  ا؛  معنويًّ معها  الوقوف 
الطب: إن معظم النساء يف حالة احلمل أو احليض أو النفاس، يعانني 

من توتر نفس تضطرب معه بعض ترصفاهتا. 
رها بحاجة الزوج هلا  ومن هنا حتتاج املرأة إىل مؤازرة عاطفية، ُتشعرِ

وعدم استغنائه عنها خاصة يف مثل هذه احلالة. 
وقد يكون الزوج أيًضا مريًضا أو جُمَهًدا، فينبغي للزوجة أن تراعي 
ذلك، وأي عالقة برشية إذا أراد طرفاها أن تدوم، فال بد فيها من أن 

ر اآلخر بقربك منه وبوقوفك معه.  ُتْشعرِ
ي عن احلب: سادًسا: التعبري املادِّ

من خالل اهلدية سواء كان ذلك بمناسبة أو بغري مناسبة، واملفاجأة 
هلا وقع مجيل. 

املرأة؛  املادية عند  قيمتها  اهلدية  املهم يف  ة، وليس  اخرت هدية معربِّ
با،  شعورك  عن  وتعبريك  حتبه،  وما  لذوقها  ومالءمتها  بمناسبتها  بل 

بنايت / الو�صائل الع�صر للحب الدائم
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واستذكارك هلا. 
سابًعا: إشاعة روح التسامح والتغافل عن السلبيات:

البسيطة  احلياتية  األمور  يف  خاصة  األخطاء  ونسيان  الصفح  ر  كرِّ
التي ينبغي لكريم النفس أال يتعاهدها بالسؤال. 

َوإرِْن  َد،  َفهرِ َدَخَل  إرِْن  ي  َزْوجرِ َسة:  اخَلامرِ ويف حديث أم زرع: »َقاَلترِ 
َد«)1(. َد، َواَل َيْسَأُل َعامَّ َعهرِ َخَرَج َأسرِ

يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف »الفتح«: )حيتمل املدح بمعنى: 
جاء  وإذا  ماله،  من  ذهب  ما  يتفقد  ال  التغايض  كثري  الكرم  شديد  أنه 
بيشء لبيته ال يسأل عنه بعد ذلك، أو ال يلتفت إىل ما يرى يف البيت من 

املعايب، بل يسامح ويغض()�(.
وال تنتظر أن يردَّ عليك َمن تصاحبه احلسنة بمثلها دائاًم، فال بدَّ من 

العدل واإلنصاف. 
ومن اخلطأ، أن نضع إبامنا عىل طرف الكفة عند حسابنا أخطاء 

ل عند حساب صوابنا!!  اآلخرين؛ وأن نطيل ونفصِّ
يفرِ  اجْلرِْذَع  َوَيْنَسى  يهرِ  َأخرِ َعنْيرِ  يف  الَقَذاَة  َأَحُدُكُم   ُ »ُيْبرصرِ األثر:  ويف 

َعْينرِهرِ«)3(.

)1( أخرجه البخاري )5189(، ومسلم )2448(.
)2( فتح الباري )262/9(.

هريرة  أب  عىل  موقوًفا   )886  ،592( املفرد  األدب  يف  البخاري  أخرجه   )3(
. ، وروي مرفوًعا وال يصحُّ وعمرو بن العاص 

بنايت / الو�صائل الع�صر للحب الدائم
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قال اْبُن ُمْفلرٍِح:
ي َعىَل َمْوترِ َغرْيرِهرِ َْن َيْبكرِ ْبت ملرِ َعجرِ

ي َعىَل َمْوترِهرِ َدَمـا ُدُموًعا َواَل َيْبكرِ
ْن َذا َأْن َيَرى َعْيَب َغرْيرِهرِ َوَأْعَجُب مرِ

ياًم َويفرِ َعْيَنْيهرِ َعْن َعْيبرِهرِ َعَمى َعظرِ

ثامًنا: التفاهم حول القضايا املشتكة:
كاألوالد، املنزل، العمل، السفر، املرصوف، بعض املشكالت التي 

د احلياة الزوجية. قد هتدِّ
تاسًعا: التجديد وإذابة اجلليد:

بإمكان اإلنسان -رجاًل، أو امرأة- أن يقرأ كتاًبا، أو يسمع رشيًطا؛ 
املعاين،  من  عليها  وأن يضيف  الزوجية،  احلياة  أن جيدد  يستطيع  حتى 
وطرق  واملنزل،  واألثاث،  واملرشب،  واملأكل،  امللبس،  يف:  والتنويع 
ب إليها امللل،  ، وال يترسَّ املعاملة، واملعارشة ما جيعل احلياة تستمر، وجتدُّ

أو السأم. 
عارًشا: محاية العالقة من املؤثِّرات السلبية، مثل:

املقارنة مع األخريات:
فإن الكثري من الرجال يقارنون زوجاهتم مع زوجة فالن، أو حتى 

مع فتاة رآها يف جملة، أو يف الشاشة، أو غريها. 
واملرأة قد تقارن نفسها مع صديقاهتا!! 

فهذه زوجها غني، وتلك زوجها وسيم، وهذه زوجها كثري السفر 

بنايت / الو�صائل الع�صر للحب الدائم
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معها، وهكذا... 
فتقارن نفسها بؤالء، وبالتايل تشعر بالُغْبن، أو النقص. 

يف  منهام  كالًّ  د  وُتَزهِّ الزوجية،  احلياة  ر  تدمِّ املقارنات  هذه  إن 
اآلخر.

واملفرتض أن تكون النظرة املقارنة مع َمن هو أقل منك! 
: »اْنُظُروا إىَِل َمْن َأْسَفَل  عن أب هريرة  قال: قال رسول اهلل 
نِْعَمَة  َتْزَدُروا  َل  َأْن  َأْجَدُر  َفُهَو  َفْوَقُكْم؛  ُهَو  َمْن  إىَِل  َتْنُظُروا  َوَل  ِمْنُكْم، 

ـِه«)1(. اللَّ
سبحانه  اهلل  كتب  بام  نقنع  وأن  واقعنا،  نعيش  أن  د  نتعوَّ أن  علينا 
وتعاىل لنا، وأال َنُمدَّ أبصارنا وأعيننا إىل ما عند اآلخرين، فاليشء القليل 

الذي عندك إذا أحسنت استخدامه سيكون كثرًيا. 
وقد يكون كثرٌي ممن يتحدثون عن السعادة ويثنون عىل أزواجهم 
غري صادقني يف ذلك، ولكنهم يتشبَّعون بمثل هذه األمور، أو يقولونا 

من باب املجاملة عند اآلخرين. 
وعادة ما تبدو الزهور التي يف بساتي غرينا أمجل؛ بسبب أن أيدينا 

ل تقتب منها.

)1( أخرجه البخاري )6490(، ومسلم )2963(.

بنايت / الو�صائل الع�صر للحب الدائم
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قال تعاىل: زبپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺرب ]البقرة: 187[.
لباًسا  الرجل  وجعل  غريه،  دون  »اللباس«  بلفظ  عربَّ  اهلل   إن 

للمرأة، وجعل املرأة لباًسا للرجل!
نحاول  ولكن  با؛  نحيط  ال  قد  عظيمة،  معاين  هنا  للباس  ألن 

بالتأمل أن نوضح شيًئا منها: 
ا مبارًشا  اللباس: هو اليشء الذي يتصل بك اتصااًل جسديًّ أوًل: 

دون حواجز. 
يقول النابغة: 

يَدها          َتداعْت فكانت عليه لباًسا جيُع ثنى جرِ إذا ما الضَّ
النفس،  التكافؤ  معنى  فيه  واملرأة  للرجل  اللباس  لفظ  ثانًيا: 

والبدين. 
فللمرأة دوُرها، وللرجل دوُره. 

واملرأة ليست جمرد موضع لقضاء الوطر أو احلاجة اخلاصة؛ بل هي 
شخصية إنسانية، مكافئة للرجل؛ وهلذا كان كل منهام لباًسا لآلخر يف 

احلياة كلها.

ِدي ال اجلاَ�ساَ الِو�ساَ
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ثالًثا: اللباس زينة:
يقول اهلل سبحانه وتعاىل: زبٻ  ٻ  پ  پ     پ  رب ]األعراف: 

 .]31

فاملرأة زينة للرجل، والرجل زينة هلا. 
كام  للمرأةرِ،  َأَتَزيََّن  أن  بُّ  ُأحرِ »إينِّ  قال:  عباس   ابن  عن 

زبڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ـَه تعاىل يقول:  اللَّ املرأُة؛ ألنَّ  َتَتَزيََّن يل  أن  بُّ  ُأحرِ
ي عليها؛  بُّ أن َأْسَتْنطَف -أي أستخلص- مجيع َحقِّ ڱڱرب، وما ُأحرِ

ـَه تعاىل يقول: زبں  ں  ڻڻرب ]البقرة: 228[«)1(. ألنَّ اللَّ
إنا زينة مادية؛ فاملحب الصادق يرى من اجلامل يف حمبوبه ما ال يراه 

اآلخرون. 
وهي زينة معنوية؛ فالوفاء و»ُحْسَن الَعْهِد ِمَن اإِلياَمِن« كام قال النبي 

.)�(

واملرأة تتزيَّن بزوجها؛ فهي تتحدث عنه عند رفيقاهتا وصديقاهتا، 
وربام تشبَّعت بام ليس فيه؛ فتقول: إنه أعطاها كذا، وإنه حيبها و يؤثرها، 

ولو مل يكن األمر كذلك! وكل ذلك من التزين للزوج.
رابًعا: اللباس سرت:

يقول اهلل سبحانه وتعاىل: زبڃ   چ  چ  چرب ]األعراف: 26[.

 ،)625/1( الطربي  وتفسري   ،)196/4( شيبة  أب  ابن  مصنف  ينظر:   )1(
وتفسري ابن كثري )610/1(، والدر املنثور )659/2(.

)2( أخرجه الطرباين يف الكبري )14/23( )23(، والقضاعي يف مسند الشهاب 
)971(، واحلاكم )16/1(، والبيهقي يف الشعب )9122، 9123(.
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فيسرت نفسه وأهله باحلالل عن احلرام.
ويسرت نفسه وأهله، فال يبوح بأسار احلياة الزوجية؛ سواء كانت 
التي  املشكالت  أو كانت  العالقة،  أو أسار  املعارشة اجلسدية،  أسار 
تقع بني الزوجني، وال جيوز أن تكون مضغة ُتالك عىل ألُسنرِ األقارب، 

واألباعد. 
خامًسا: اللباس طهارة:

وهلذا قال ربنا سبحانه وتعاىل: زب ڭ  ۇ    رب ]املدثر: 4[.
النفوس  مرض  بعض  يستشعره  الذي  لالستقذار  نفٌي  ذلك  ويف 
الرشعي  احلديث  يستعيبون  أنم  أو  الزوجية،  العالقة  أو  الزواج،  من 

ل عنها.  املفصَّ
زبڱ    األنبياء:  سنة  من  الزواج  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إن 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀرب ]الرعد: 38[. 
هلِلِ  إيِنِّ أَلْخَشاُكْم  »َأَما َواهللِ  النبي  مبثوثة يف قوله:  وكانت سنة 
ُج النَِّساَء، َفَمْن  َوَأْتَقاُكْم َلُه، َلكنِّي َأُصوُم َوُأْفِطُر، َوُأَصلِّ َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

تِي َفَلْيَس ِمنِّي«)1(. َرِغَب َعْن ُسنَّ
وعىل هذا، فاللباس طهارة وعفة ال ُيستَحى منها. 

سادًسا: اللباس غنى واستغناء:
زبٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   وهلذا قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦرب ]املؤمنون: 6،5[.

)1( سبق ترجيه.
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سابًعا: اللباس نعيم ولذة:
زبڎ   اجلنة:  أهل  نعيم  من  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعله  ولذا 
ڭرب  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   زب   ،]33 ]فاطر:  رب  ڈ  ڎ  

]الكهف: 31[. 

حيدث  للروح؛  ونعيم  للبدن،  نعيم  ونعيم:  لذة  لباس  فالزوجية 
التوازن، ويزيل التوتر. 

واملحرومون من ذلك خييِّم عليهم -غالًبا- نوع من الكآبة، واحلزن 
والقلق وعدم االستقرار النفس. 

ثامًنا: اللباس وقاية ومحاية ودفء:
چ   چ   چ    چ    ڃ   زب   : اهلل  قال  كام 
ۆ   زبۆ   وتعاىل:  سبحانه  وقال   ،]81 ]النحل:  ڇرب 
ۈ  ۈ  ...رب ]األنبياء: 80[، وكان النبي  إذا اغتسل يستدفئ 

. أحياًنا بعائشة 
ُثمَّ  َناَبةرِ  اجْلَ َن  مرِ برِي   النَّ اْغَتَسَل  اَم  »ُربَّ قالت:  عائشة   فعن 

ْل«)1(. َجاَء؛ َفاْسَتْدفَأ ب، َفَضَمْمُتُه إرِيَلَّ َومَلْ َأْغَتسرِ
تاسًعا: اللباس هدوء وسكينة:

وهلذا قال سبحانه وتعاىل: زب ڄ  ڄ  ڄ   رب ]النبأ: 10[. 
فاملرء جيد يف الزواج سكينته، وطمأنينته.

وهلذا برشَّ النبي  السيدة خدجية  ببيت يف اجلنة من قصب، 

)1( أخرجه الرتمذي )123(، وابن ماجه )580(.
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بِيَّ  ال صخب فيه وال نصب، فعن أب هريرة  قال: »َأَتى جربيُل النَّ
 فقال: يا رسول اهلل! هذه خدجيُة َقْد َأَتْت معها إناٌء فيه إَِداٌم، أو طعاٌم، 
َها  ْ َوِمنِّي، َوَبرشِّ ا  َ الم ِمْن َرهبِّ أو رشاٌب، فإذا هي أتتك؛ فاقرأ عليها السَّ

ِة ِمن َقَصٍب، َل َصَخَب فيه ول َنَصَب«)1(. ببيٍت يف اجلنَّ
ها بذلك؛ ألن بيتها يف الدنيا كان كذلك،  َ قال أهل العلم: إنام برشَّ
الرصاخ  فيه  ويكثر  األصوات  فيه  ترتفع  البيوت،  من  ككثري  يكن  ومل 

واخلالفات، وتعصف به املشاكل الزوجية)�(.
عارًشا: اللباس حفظ لعورة اإلنسان وجسده:

فاملرأة حتفظ الرجل يف نفسها، وماله، وولده، وهو حيفظها يف نفسه، 
ها، ويف الوفاء بعدها. ويف سِّ

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   زبٺ     : اهلل  قال  كام 
ٿ  ٹٹ  رب ]النساء: 34[.

احلادي عرش: اللباس طيب:
: زبۅ  ۅ  ۉ  ۉېرب ]النور: 26[. كام قال اهلل 

الثاين عرش: اللباس مبارَشة:
فهو ييل بدنك وجلدك، وكأن كالًّ من الزوجني يستغني باآلخر عن 
احلياة  بدنه يف  يبارش  أو جيعله شعاًرا  االتصال اجلسدي،  اللباس حال 

كلها، وليس فقط يف حلظة اجلنس العابرة. 

)1( أخرجه البخاري )3820، 7497(، ومسلم )2432(.
)2( ينظر: فتح الباري البن حجر )138/7(.
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الثالث عرش: اللباس نظافة وغسل:
يتجدد به الثوب، وتتجدد به احلياة، كلام طرأ عليها يشء من الكدر 
أو االتساخ، أو البرِىل والتقادم، وهكذا حتتاج احلياة الزوجية إىل التجديد؛ 

كام جيدد اإلنسان مالبسه يوًما بعد يوم. 
الرابع عرش: اللباس خصوصية:

فال أحد يلبس ثيابك، وأنت ال تلبس ثياب اآلخرين.
زبڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  رب  قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

]املؤمنون: 6[.

اخلامس عرش: اللباس جتدد وتنوع:
َمن منَّا ال يملك إال ثوًبا واحًدا؟! وهلذا قال لنا ربنا سبحانه وتعاىل: 

زبۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  رب ]البقرة: 223[. 
فأباح  بزوجته،  الرجل  استمتاع  حدود  عن  النبيُّ   ُسئل  وقد 

صور االستمتاع الرشعي كلها، مل يستثن من ذلك إال أمرين: 
األول: اإلتيان يف الدبر.

إِلَّ  َشء  ُكلَّ  »اْصَنُعوا   : قال  كام  احليض،  حال  اجلامع  الثاين: 
النَِّكاَح«)1(. يعني: حال احليض.

)1( أخرجه مسلم )302(.
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العلقة الزوجية ِبُلَغٍة راقيٍة:

ذكر اهلل  اجلامع يف القرآن الكريم يف عرشات املواضع كام جاء 
يف السنة مثل هذا؛ لكن اللغة التي وردت فيها هذه الكلمة لغة سامية 

راقية، فمن ذلك: 
: 1- املسُّ

زبۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  رب ]البقرة: 237[ فعربَّ باملسِّ عن اجلامع.

�- اللمس، أو املالمسة:
كام قال اهلل سبحانه وتعاىل: زبٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃرب ]املائدة: 6[.
املقصود  أن  والراجح  النساء()1(،  َلـَمْسُتم  )أو  سبعية:  قراءة  ويف 

بذلك هو اجلامع أيًضا)�(.
3- التَّامس:

كام يف سورة املجادلة: زبژ ژ ڑ ڑک رب ]املجادلة: 3[، وهو مثل 
املالمسة؛ يعرب عن التكافؤ يف العالقة بني الذكر واألنثى، وأن املعارشَة 
مشاركٌة  هي  بل  له،  وتستسلرُِم  املرأة  تستقبُله  الرجل  من  فعاًل  ليست 
وتفاعٌل واٍع، يعربِّ عن الفطرة اإلنسانية، وال يأنف أن يعمل اليشء يف 

وقته وبرشوطه وإطاره الرشعي.

)1( ينظر: »معجم القراءات« )235/2(.
)2( ينظر: الدر املنثور )459/4(، تفسري الثعلبي )314/3(، تفسري القرطبي 

.)223/5(
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4- اإلفضاء:
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   زب 

ڤ  ڤ    ڦرب ]النساء: 21[. 
5- املبارشة:

زبڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  رب ]البقرة: 187[.
خول: 6- الدُّ

والدخول:   .]23 ]النساء:  ںرب  ڱ   ڱ   ڱ       زبڱ  
اجلامع، عىل القول الراجح)1(.

7- الَغشيان:
زبچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌرب ]األعراف: 189[. 

فث: 8- الرَّ
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  رب ]البقرة: 187[. 

9- القربان:
زبھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭرب ]البقرة: 222[. 

10- اإلتيان:
زبڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  رب ]البقرة: 222[. 

ْمث: 11- الطَّ
زب ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے رب ]الرمحن: 56[.

)1( ينظر: تفسري الثعلبي )284/3(، تفسري ابن كثري )247/2(.
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�1- النِّكاح:
يف بعض املواضع يقصد به اجلامع، ويف أكثر املواضع يقصد به العقد 

بني الزوجني.
وكذلك يف السنة النبوية جتد معاين أخرى مثل:

13- الوطء والطواف:
ْيَلَة  اللَّ »قال ُسَلْياَمُن: أَلُطوَفنَّ   : ، قال  كام يف قصة سليامن 

اِهُد ىف َسبِيِل اهللِ«)1(. ُهنَّ َتْأيِت بَِفاِرٍس جُيَ عىل تِْسِعَي اْمَرَأًة، ُكلُّ
14- الُعَسْيَلة:

: »َأُتِريِديَن  ، فقال  يِّ  فاعة الُقَرظرِ عرب با النبي  إلمرأة ررِ
َأْن َتْرِجِعي إىَِل ِرَفاَعَة؟ ل، َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْيَلَتُه َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتِك«)�(.

زوجك  مع  املعارشة  تقع  حتى  األول؛  لزوجك  تعُودرِي  ال  أي: 
الثاين، وال يكفي جمرد العقد.

ومن هذا؛ يتبني أن ذكر الوصال اجلسدي بني الرجل واملرأة، ورد 
يتناسب مع  بأسلوب راق رفيع،  القرآن والسنة، لكنه  مرات كثرية يف 
من  حالة  إىل  اجلسدية  العضوية  اللحظة  هذه  ل  وحيوِّ السليم،  الذوق 
العبودية،  إنه يرتقي با إىل درجة  القبول، والرضا، واالستحسان؛ بل 

والعمل الصالح، وإىل درجة الصدقة. 
وتربية،  تعلياًم،  املوضوعات:  هذه  تناول  إمكانية  عىل  يدل  وهذا 

)1( أخرجه البخاري )6639(، ومسلم )1654(.

)2( أخرجه البخاري )2639(، ومسلم )1433(.
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ودرًسا؛ دون خدش للحياء. 
فاجلهل با؛ قد يكون من أسباب الغواية والفساد واالنحراف.

اهلواء  ويف  صحيحة،  معلوماٍت  عىل  املراهقون  حيصل  مل  وإذا 
أو  اإلغراء،  تصنع  أو  الوهَم،  ق  تسوِّ مواقع  إىل  لون  يتسلَّ فهم  الطلق، 

تنرش املعلومات املغلوطة، أو يتبادلون كتًبا غرَي علميٍة.
النفس،  م حالًة من عدم االنسجام  التكتُّ وقد يورثهم اإلفراُط يف 
وضعفرِ التكيف مع تركيبهم البدين، ويرتد هذا عجًزا عن االستمتاع 
احلالل، ولتتأميل بنتي الكريمة كيف مدح اهلل صورة اإلنسان وجسده 
وقال:   ،]4 ]التني:  رب  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زب  قال:  كام  وخلقه، 

زبڦ  ڦ ڦ ڦرب ]االنفطار: 7[، وقال: زبڻ ڻ 
ڻ رب ]فاطر: 64[.

مامة،  إن هَوَس اجلامل مرٌض يقابله هوس اإلحساس بالقبح أو الدَّ
بينام مجال الروح والتكيُّف مع الذات ُيضفرِي عىل اجلَسدرِ العادي معنًى 

ا تقرؤه العيون. خاصًّ
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عامل الفتيات...ميلء باألحالم الوردية، واآلمال املرشقة، وال سيام 
زوج املستقبل، ورشيك العمر، ورفيق الدرب؛ فهذه تريده شابًّا وسياًم، 
نجاًم  تريده  ورابعة  ا،  غنيًّ تريده  وثالثة  حاملًا،  ا  رومانسيًّ تريده  وتلك 

شهرًيا.

إن هذه األحالم تصطدم بعقبات كثرية، َتـُحول دون بلوغ الفتاة 
ألشواقها، وإدراكها ألمانيها وأحالمها، فمن ذلك:

1- إمتام الدراسة.
تمَّ  إذا  خصوًصا  الدراسة،  مع  يتعارض  ال  الزواج  أن  والواقع 

التفاهم بني الزوجني عىل ذلك.
التي تفتك  ، واآلثار الكبرية  ويف تقديري أنه يف ظل الواقع املتغريِّ
املختلفة،  بوسائلها  الفضائية  القنوات  ط  تسلُّ ومع  وبناتنا،  بأوالدنا 
واالنفتاح العاملي اهلائل؛ يصبح أمُر الزواج واملبادرُة إليه رضورًة ينبغي 
وباهتامم  الفتاة،  باهتامم  حتظى  أن  ينبغي  وأولوية  غريها،  عىل  تقديمها 

الوالدين أيًضا.
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�- األب.
اب  اخُلطَّ عنهن  ُف  َيرْصرِ البنات،  من  األب جمموعة  عند  كان  فربام 
أو  عمها،  البن  الفتاة  كاحتجاز  عشائرية،  أعراف  أو  مادية،  ألسباب 

ألي سبب آخر.
اإليامن  معاين  كانت  وإذا  اجللود،  منها  رُّ  تقَشعرِ نكراء  جريمة  إنا 
الويل؛  أو  واخلوف من اهلل جلَّ جالله قد اختفت من قلب هذا األب 
فهالَّ وجد يف قلبه بقية من إنسانية أو رمحة! تلك الرمحة التي تستشعرها 
مع  نائاًم  األب  هذا  يكون  قد  أوالدها،  عىل  فتحنو  الكواس  الوحوش 
نعمة  أعظم  من  حلرمانن  اجلمر؛  عىل  يتقلبن  وبناُته  زوجاترِه،  إحدى 

برِها والبحث عنها.  جسدية َجَبَل اهلُل اإلنساَن عىل تطلُّ
وإذا مل يكن عند األب هذا وال ذاك، فهالَّ أشفق عىل سمعته التي 
َلة هو  ية جملجرِ ُمَدوِّ تلوكها، وهالَّ خاف من فضيحة  األلسنة  أصبحت 

ابا !! سببها وصانعها وعرَّ
ڑ    ژ   ژ   زبڈ   قوله:  يف  مؤمن  كل  خياطب  اهلل   إن 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   گ     گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ  
زب ں  ں  ڻ     ڱ  ڱڱرب. فأين َمن يؤمن باهلل واليوم اآلخر؟! 

ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہرب ]البقرة: 232[.
املناسبني  اأَلْكَفاء  األزواج  من  ْدنه  ُيررِ ممن  ومنعهن  البنات  َعْضل  إن 
ظلم فادح؛ جيب أن يتدخل املعارف واألقارب لرفعه، وفك َأْس هؤالء 
املعضوالت املأسورات؛ فإذا مل ُيـْجدرِ ذلك فليتدخل القضاء، ولتقم جلان 

بنايت / زوجة.. ولكن...
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شعبية ورسمية؛ حلامية البنات من عضل اآلباء، والوقوف أمام عدوانم.
نعم، إن األصل يف األب الرمحة واإلشفاق، ومقبول منه أن يمتنع 
من هذا اخلاطب أو ذاك لسبب صحيح؛ لكن هناك حاالت وإن كانت 
ليست كثرية لكنها أليمة، وحتتاج إىل تدخل؛ ألن البنت قد حتجم عن 
ذلك  أن  أو  أبيها،  بينها وبني  ما  إفساد  أو شكاية؛ خشية  أي شكوى 
املنزل أصاًل،  اخلروج من  تستطيع  أو ألنا ال  إىل سمعتها،  قد يسء 
وال ماطبة أحد بذا األمر، فيذهب عمرها ويذوي شبابا يف انتظار 

مرير. 
اهلل  يعطك  ومل  رضورة،  عمها  البن  البنت  ليست  األب:  أيا  فيا 

احلق يف الترصف بجسدها، ومستقبلها كام تشاء. 
3- الشاب الذي يطلب الزواج، إنه يطالب بامرأة مجيلة، واجلامل 
واملسلسالت  األفالم  يف  مشاهدته  عىل  عينه  اعتادت  ما  هو  عنده 
املمثالت،  يريدها يف مجال  بيضاء طويلة صغرية،  يريدها  والشاشات، 
عناء  نفسه  يكلِّف  أن  دون  املليونريات!!  وغنى  الصحابيات،  وتقوى 

التأمل يف حاله هو، أو أن ينزل إىل أرض الواقع، وليس األحالم. 
الشباب  جعلت  التي  املشاهد  إدمان  مفاسد  من  هذه  كانت  وربام 
تنازل هذا  لو  الواقع بصلة، وحتى  يعيشون يف عامل خيايل ال يمتُّ إىل 
ة يف حلقه، وتؤثر عىل عالقته املستقبلية مع زوجته،  الشاب فستظل غصَّ

ٺ   ڀ     ڀ   ڀ      ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زب  
ٺ  ٺ  ٺٿ  رب ]النور: 21[.

بنايت / زوجة.. ولكن...
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أثقلت  التي  املرسفة  املادية  واملتطلبات  الباهظة،  التكاليف   -4
كواهل الشباب، فعزفوا عن الزواج. 

لتحديد  قة  موفَّ بمبادرة  القبائل  بعض  وأعيان  مشايخ  قام  وقد 
ا معقواًل، وهي خطوة تستحق  تكاليف الزواج، وحتديدها حتديًدا عرفيًّ

اإلشادة والثناء.
العظمة،  بجنون  يشعر  والدها  إن  تقول:  الثالثني،  جتاوزت  فتاة 
ويعتقد أنه شخص مرموق، ولذلك ُيرصُّ عىل عدم تزويج البنت، إال 

ممن يمأل عينه، وهذا مل يأت. 
فتاة جامعية أخرى، يستلم والدها مرتبها كاماًل، ويرفض زواجها!
نرشت إحدى الصحف أن العوانس يف السعودية أكثر من مليون 
دقيقة  غري  قراءة  اإلحصائية  هذه  كانت  وربام  فتاة،  مليون  ونصف 

لإلحصائيات الرسمية، لكنها تدل عىل وجود مشكلة حقيقية. 
لة جيب أن يسعى اجلميع يف حلها، وأن تعاَلج  إن تأخري الزواج ُمعضرِ
واملتحدثون  واملفكرون  واخلطباء  العلامء  يتناوهلا  وأن  علني،  بشكل 
املؤسسات  وقيام  الزواج،  إجراءات  تسهيل  يتم  وأن  واملصلحون، 

ا ونفسيًّا. ا واجتامعيًّ املتخصصة يف ذلك ماديًّ
اململكة  الزواج يف  الكبرية جلمعيات  باجلهود  املناسبة أشيد  وبذه 
التي تسهم يف تذليل العقبات أمام الشباب والفتيات، والواقع حيتاج إىل 

مضاعفة هذه اجلمعيات وتوسيع نشاطها..

بنايت / زوجة.. ولكن...
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نومها،  غرفة  يف  وحيًدا  نفسه  ووجد  شأنا،  لبعض  عنه  غابت 
َم ال أتصفح هذا الدفرت امللقى  لرـِ وهجمت عليه سانحة من الفضول: 

عرًضا بجانب الرسير؟!
ح، فوجد رسوًما ضاحكة، وأخرى حزينة، وفهم شيًئا، وحتريَّ  تصفَّ

يف أشياء، وجد شعًرا مجياًل، وغزاًل، وشوًقا إىل اللقاء!
ُترى هو الـَمْعنرِيُّ بذلك أم سواه؟

هل ُتفي يف قلبها رجاًل آخر؟ 
هل جحدت عني شيًئا من تاريخ ما قبل التاريخ؟ هل َثمَّ جتارب أو 

مغامرات؟ هل جسدها معي وخياهلا مع حبيب آخر؟
ر أبيات الشناوي :  تذكَّ

ال َتكذب، إين رأيُتكام مًعا
ودعي البكاَء فقد مللُت األدمَعا

ما أقبَح الدمَع السخنَي إذا جرى 
عى  من عني كاذبٍة فأنكر وادَّ

إين رأيُتكام .. 

ِتك ْوجاَ اقاَ زاَ تِّ�ش اأْوراَ فاَ



180

إين سمعُتكام .. 
عيناكرِ يف عينيه .. 
يه ..  اكرِ يف كفَّ كفَّ

شفتاك ضارعتان ترجتفان من شوق إليه .. 
، لكن لن تكوين  كوين كام قد شئترِ

فلقد صنعُتك مرِن هواَي ومن جنوين 
ولقد برئُت مرِن اهلوى ومرِن اجلنونرِ ! 

عىل  وأقبل  اآلخر،  بعد  واحًدا  ففتحها  األدراج  هذه  إىل  قام 
مكتوبة،  مشاعر  عن  يبحث  برَِنَهم،  يقرؤها  واألوراق  القصاصات 
ر  وأسار مدفونة، وكنز قد يكون ثميًنا، أو يكون أصبع ديناميت يفجِّ

سة! هذه العالقة املقدَّ
زت  ة رمزية رائعة الوصف، حُمَكمة السْبك، لو نرشت حلفَّ وجد قصَّ
أقالم النقاد واألدباء عىل التناول والتحليل، وقف عندها طوياًل: يبدو 

أن املرأة غري منسجمة يف عالقتها معي !
ل الورق،  ها هي تتحدث عن احلزن واألسى، ها هي الدموع تبلِّ
مشاعر مكتومة، وأمل مُمرِضٌّ .. هاه .. إًذا كل جهدي ذهب أدراج الرياح، 

مها !! وما َثمَّ تقدير وال عرفان للتضحيات التي أقدِّ
وأنم  مطلق،  الزوجة  عىل  ُسلطانم  أن  األزواج  بعض  يظن 
ا، وال يفهمون يف شأن  ها وقلبرِها وحياهترِ مسؤولون عن تفصيالت فكررِ

العالقة الزوجية إال مبدأ واحًدا، وهو مبدأ »القوامة«.

�ش اأوراق زوجتك بنايت / فّتِ
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ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  الكريم:  القرآن  قرره  حق  والقوامة 
ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀرب ]النساء: 34[.

ل املرأة  والنَّص ال يعني املسؤولية املطلقة، فالقرآن الكريم ذاته محَّ
مسؤوليتها املبارشة يف أعظم األمور، مسئولية التكليف والديانة: زبٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  رب ]آل عمران: 195[، 

ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زبڻ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  

ۋ  ۅرب ]األحزاب: 35[. 
اجلنابة  من  وغسلها  وصومها،  صالهتا،  عن  مسؤولة  وهي 
وتبيع،  متلك  فهي  ا،  ماليًّ مستقلة  تها  مَّ وذرِ أعامهلا،  وسائر  واحليض، 
ْقَن  وتشرتى وتتصدق دون إذنه، حتى قال النبي  لصحابياته: »َتَصدَّ

.)1(» َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ
ويف التطبيقاترِ النبوية َأعطى املرأَة نطاًقا أوسَع من املشاركةرِ والتعبري 
والسؤال، وقد جاءت خولُة بنُت ثعلبة ريض اهلل عنها جتادل النبيَّ صىل 
الفتوى  وأخذترِ  اهلل،  إىل  وتشتكي  ها،  زوجرِ شأن  يف  وسلم  عليه  اهلل 
ارة، بينام مل ُيذكر لزوجها كبرُي  بنفسها من التنـزيل، وقامت بتوزيع الَكفَّ

مشاركة يف القصة.

)1( أخرجه البخاري )1466(، ومسلم )1000(.

�ش اأوراق زوجتك بنايت / فّتِ
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قل عن نفسك .. ماذا تفي عن زوجتك؟ هل أنت كتاب مفتوح؟ 
هل فكرت، أو حاولت، أو غامرت، أو سافرت، أو .. أو .. إلخ؟!

أليس األصل يف العالقة هو »التكافؤ«؟
 حتى إن من متام التكافؤ أن لغة القرآن الكريم -وهي لغة العرب- 

ت املرأة زوًجا أيًضا، فهام زوجان.  ت الرجل زوًجا، وسمَّ سمَّ
وهذا أقوى من لغة التأنيث التي جاء فيها قول الشاعر: 

وإنَّ الذي يسعى ليأخَذ زوجتي     كساٍع إىل ُأْسدرِ الرشى يستثرُيها

هنا  منثورة  أوراق  عن  البحث  عىل  ا  ًّ ُمرصرِ ا  فضوليًّ تبدو  فلامذا 
وهناك؟

أليس للبيوت أسار؟ أم ترى أنه ال سَّ عنك؟!
عالقة الزوجية ليست فوقية مطلقة، وهلا مثل الذي عليها باملعروف، 
سوا«، و»َمن تتبَّع عورة  سوا، ول حتسَّ و»اْسَمْح ُيْسَمح لك«، و»ل جتسَّ

أخيه تتبَّع اهلُل عورته، وَمن تتبَّع اهلُل عورته فضحه ولو يف عقر داره«.
األوراق،  تقليب  عن  وتوقَّف  ص،  التلصُّ عن  اليوم  بعد  ُكفَّ 
وتعامل مع رشيكك عىل أساس الثقة واالحرتام وحسن الظن، وخذ ما 
ظهر، ودع ما خفي، وإليك النصيحة الواقية من فتن احلياة الزوجية عىل 
ْم، َأْو ِكْدَت َأْن  َبْعَت َعْوَراِت النَّاِس، َأْفَسْدهَتُ : »إِنََّك إِِن اتَّ لسان حممد  

ُتْفِسَدُهْم«)1(. واهلل أعلم.

)1( أخرجه أبو داود )4888(، وابن حبان )5760(.

�ش اأوراق زوجتك بنايت / فّتِ
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مفروض،  وحقٌّ  رشًعا،  مقدسٌة  قيمٌة  هي  يشء  كل  قبل  احلريَّة.. 
وواجب ديني كبري.

التي  املرأة  للنبي  قصة  احلبشة وذكروا  املسلمون من  وملا جاء 
ت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه  ة مرِن ماء؛ فمرَّ كانت متيش ومعها ُقلَّ
فانكرست  ركبتيها،  عىل  ت  فخرَّ ركبتيها؛  عىل  دفعها  ثم  كتفيها،  بني 
اهلُل  إذا وضع  ُغَدر  يا  فقالت: ستعلم  إليه،  التفتت  ارتفعت  فلامَّ  قلتها؛ 
بام  واألرجل  األيدي  وتكلَّمترِ  واآلخرين،  األولني  ومجع   ، الكرسَّ

كانوا يكسبون؛ فسوف تعلم كيف أمري وأمُرك عنده غًدا ؟!
ًة  ـُه ُأمَّ ُس اللَّ : »َصَدْقَت، ُثمَّ َصَدْقَت، َكْيَف ُيَقدِّ يقول رسول اهلل 

ل ُيؤَخُذ لَِضِعْيِفِهْم ِمْن َشِدْيِدِهْم«)1(.
كانت  اخلصوص  وجه  عىل  املرأة  جمال  ويف  عام،  مطلب  واحلرية 
ق فيه بني احلرة يف شخصها  احلرية -يف األلفاظ النبوية- معنى راقًيا، يفرَّ

 ،5058( حبان  وابن   ،)2003( يعىل  وأبو   ،)4010( ماجه  ابن  أخرجه   )1(
.)5059

ْين ْراأة بني ناراَ ماَ
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للخدمة  املمتَهنة  لذلك  وتبًعا  املستعَبدة،  ة  قَّ املسرَتَ اأَلَمةرِ  وبني  وخلقها 
املعنى،  اللفظتان دالئل الحقة هلا عالقة بذا  واملتعة، ثم محلت هاتان 
ولذلك ملا بايع النبي  النساء قال: »َوَل َيْزنَِي«. قالت هند بنت عتبة

: »وهل تزين احلرة ؟!«)1(.
فكانت املرأة ذاُت األخالق الكريمة الرشيفة العفيفة تسمى باملرأة 

ة. احلرَّ
م اإلسالم يف ترشيعه أهم الضامنات لتحقيق احلرية اإلجيابية  ولقد قدَّ
للمرأة؛ فكان رسول اهلل  أفضل تطبيق ألداء حقوق املرأة وحفظها.

ثم فعل ذلك مرة  النساء،  املنرب ونى عن رضب  النبي   صعد 
أخرى، ثم صعد عىل املنرب مرة ثالثة بعد يومني أو ثالثة، وقال: »َلَقْد َطاَف 

، َلْيَس ُأوَلئَِك بِِخَياِرُكْم«)�(. ٍد نَِساٌء َكثرٌِي َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنَّ مَّ بِآِل ُمَ
ُكْم أَلْهل«)3(. ُكْم أَلْهِلِه، َوَأَنا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ : »َخرْيُ وقال 

القرآن الكريم ممارسة بعض اآلباء يف موقفهم من  ل اهلل يف  وسجَّ
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   زب  لوالدهتن:  وكراهيتهم  البنات، 

ڃ  ڃ  ڃ    رب ]النحل: 58[.

کرب  ک   ڑ   ڑ   زب  والظلم:  والسوء  اإلجحاف  من  ه  وعدَّ
]النحل: 59[.

)1( أخرجه أبو يعىل )4745(.
)2( أخرجه أبو داود )2146(، وابن ماجه )1985(.
)3( أخرجه الرتمذي )3895(، وابن حبان )4177(.

بنايت / مراأة بني نارين
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عليهن،  والضغط  أخواهتم،  من  بعضهم  مواقف  وانتقد 
واستضعافهن.

التكرار  إىل  نحتاج  لن  اإلسالم  يف  املرأة  حق  عن  احلديث  ويف 
املعهود من أغلب املتحدثني عن هذا األمر يف املقارنة بني وضع املرأة يف 
اجلاهلية )قبل اإلسالم( ثم وضعها يف عرص اإلسالم، وبقدر مصداقية 
هذا الكالم، إال إنه ينبغي أن نتجاوزه إىل معنى احلق العام ومقارنة املرأة 
بالوضع احلايل هلا، ففي العرص احلديث جمال كبري للمقارنة دون حاجٍة 

جلمود عند مثال واحد وحديث معاد.
املرأة  حلقوق  اإلسالم  كفالة  قضية  عن  يتكلمون  عندما  كثريون 
يقارنون بني اجلاهلية وعرص اإلسالم، كأن اإلسالم مل يعطرِ املرأة دورها 
هذا  اجرتار  بينام  األوىل،  باجلاهلية  مقارنة  فقط  إال  ومتيَّزها،  ها  وحقَّ
غ، فلم يكن أبناء هذا اليوم قد عارصوا اجلاهلية  اخلطاب ليس له مسوِّ
األوىل لكي يعرفوا حقيقة حفظ اإلسالم عمليًّا حلقوق املرأة وحريَّتها 

منسوبة إىل عصور اجلاهلية. 
املرأة  نقارن واقع  بالترشيع فهذا جيد، وحي  الترشيع  نقارن  حي 

املسلمة املشهود بواقع املرأة الغربية فهذا جيد أيًضا. 
أما أن نقارن واقع الغرب باجلانب النظري الترشيعي؛ فهذا يعني 
اهلروب من مشاهدة الواقع البرشي املتدينِّ يف العامل اإلسالمي إىل الصورة 
اجلميلة التي أوىص هبا اإلسالم، وبعضها قائم موجود، وبعضها غائب، 

وغيابه حجة عىل املسلمي أنفسهم. 
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ولفطريتها  مطلقة،  قيمًة  وليست  منضبط  فرِطري  معًنى  واحلرية 
عرصي  بيان  إىل  نحتاج  فنحن  وقت،  كل  يف  إليها  يتطلعون  فالناس 
إسالمي رشيد هلذا املعنى، يف خطاب يصدر عن نصوص الوحي وَهْدي 
َم خطابنا اإلنشائي عن املرأة  جرِ ة إىل أن ُنرَتْ ة حاجة ملحَّ الترشيع؛ ولذا فثمَّ
ا،  ا، ووجدانيًّ ا، ونفسيًّ إىل برامج عملية واقعية؛ لرتبية املرأة وإعدادها عقليًّ
ا، لدور صحيح يف تنمية املجتمع وقدراته وطاقاته، من أجل تفعيٍل  وماليًّ
اقة  إسالمي معتدل، عوًضا عن أن خيتطف اخلاطفون بغري حق املعاين الربَّ

فوها يف أدوار شخصية أو تريبية.  العامة؛ كالتحرير، ويوظِّ
وهناك فرٌق بني معاجلة األخطاء بوضوح وصدق، وبني َمن يسعون 
خطابات  يف  واستغالهلا  األخطاء،  هذه  خالل  من  املجتمع  تفجري  إىل 

مومهة خادعة واستنبات بذرٍة غريبة عن املجتمع. 
ونحن يف جمتمعاتنا اإلسالمية نواجه مشكلًة جتاه املرأة من فئتني:

الفئة األوىل:
استنساخ  بطريقة  املطلق، دون ضوابط،  باالنفتاح  يطالبون  الذين 
مون  يقدِّ فهم  وديدانه،  وأخطائه  بأورامه  للمرأة،  الغرب  النموذج 

نموذًجا بديال مرفوًضا عند اجلميع. 
والفئة الثانية:

يف  املرأة  واقع  عىل  املحافظة  إىل  يدفون  الذين  دين،  املتشدِّ فئة 
الفعيل  التطبيق  هو  الواقع  هذا  كان  لو  كام  اإلسالمية،  املجتمعات 
لإلسالم عىل ما يريده الرشع، ويرفضون أي تعديل إجياب، بحجة أنه 
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قد يزُّ احلال القائم ويفَتح الباب.
ة هي اخلوف، واخلوف فقط، وكأن ديننا وواقعنا وقناعاتنا  فالـُحجَّ

من اهلَشاشة بحيث تكون قابلة للذوبان عند أدنى سبب طارئ. 
واملرأة مسلوبة احلق بني مطرقة هذا وسندان ذاك. 

وعىل الرغم مما بني هاتني الفئتني من فارق اخللفية والثقافة والرأي؛ 
يف  وحقها  إرادهتا  وسلبها  املرأة،  ف  تلُّ تكريس  يف  يشرتكان  أنام  إال 
عىل  قضاٌء  هو  غرب  نمط  فرض  ألن  والتفكري؛  واالختيار  االستقالل 

إرادهتا وخصوصيتها االجتامعية والثقافية. 
وأما إرغامها عىل القبول بكل تفاصيل هذا الواقع االجتامعي مهام 
التعبري  اآلخر قضاٌء عىل حقها يف  فهو  بأخطائه؛  االعرتاف  كان، دون 

عن الظلم الذي تواجهه. 
املرأة  صورة  س  تكرِّ غالبها  يف  اإلعالم  أجهزة  فإن  جهة  ومرِن 
إنساًنا  اهلل  خلقها  التي  للمرأة  األخرى  الصور  كل  ه  فتشوِّ )اجلسد(؛ 

: زب ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ًفا. يقول اهلل  ُمكلَّ
ٺ  ٺٿ  رب ]آل عمران: 195[، ويقول سبحانه وتعاىل: زب ڇ   ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  کرب ]النساء: 124[.

س الصورة  ويف اجلهة األخرى: فإن بعض الطرح اإلسالمي يكرِّ
ذاهتا من وجه آخر، عن طريق املبالغة يف الوعظ والذمِّ املتعلق بالشكل 
باجلانب  واإلسالمية  الدينية  املرأة  قضايا  أكثر  وربط  للمرأة،  الظاهر 
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، وحني يتحدثون عن واجبات املرأة فال يذكرون إال  الشكيلِّ واملظهريِّ
للشانئني يف  مادًة جيدة  مون  يقدِّ والصورة، وهم بذا  اجلسد  واجبات 

الطعن بحقيقة اخلطاب اإلسالمي ودوره.
املجتمعات  وإحلاق  احلرية،  يف  اإلفراط  إىل  تسعى  األوىل  الفئة 
إىل  السيئة  الغربية  العادات  الغرب، وحتاول استرياد  بالنسق  اإلسالمية 

شعوب املسلمني. 
والفئة الثانية تقيِّد حرية املرأة تقييًدا شديًدا، حتى قد يأخذون منها 
التعليم، واألكل والرشب، وامللبس والسكن  اختيار  أدنى حقوقها يف 
يف  مظلومة  واملرأة  يشء،  كلَّ  عليها  ويفرضون  والزواج،  والعيش 
باسم  تطيق  ال  ما  وحتميلها  وهضم،  ظلم  حقها  فبخسها  احلالتني؛ 

املساواة ظلم آخر واضح.
فحقوق املرأة وحريتها حتتاج إىل رعاية راشدة؛ ترجع إىل الترشيع 
الرباين للتصحيح والتعديل، وال تعتمد بشكل مطلق عىل واقع خاص 

للمرأة يف بلد من بلدان العامل اإلسالمي.
تغريبها  من  خوًفا  املرأة  قضايا  عن  املدافعني  اإلسالميني  من  وكثري 
غون كل رضوب التعامل مع املرأة يف الواقع اإلسالمي والعرب، بشكٍل  يسوِّ

دها، بدل أن يسعى إىل تفيفها وإجياد احللول هلا. ر املشكلة ويعقِّ يطوِّ
وبالطبع: فليس هناك مشكلة للمرأة يف الترشيع اإلسالمي، والواقع 
ليس ترشيًعا، فقد يكون هذا الواقع مرتًعا لبعض املشاكل؛ كالعدوان 
الرعاية،  ُدور  يف  ُترَمى  التي  املسنَّة  املرأة  وقضية  واجلسدي،  اللفظي 
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عن  املعضولة  واملرأة  واألرامل،  قضاياها!  أكثر  وما  قة،  الـُمطلَّ واملرأة 
حقها يف الزواج والعيش الرغيد، كام يف بعض املجتمعات التي تفتقد 
الزواج من شخص ال  البنت عىل  املدنية واحلضارة، وإرغام  َقْدًرا من 

ترغبه.. وغريها كثري. 
لعت عىل الكثري من أحوال البيوت وأقول -ملن يقول:  وبنفس قد اطَّ

ة إال القليل(. َـّ إن املرأة ليست هلا قضية-: )ما من بيٍت إال وفيه قضي
ُل إىل حقيقة نفسية يف  ومراقبة الكثري من سلوكياتنا جتاه املرأة توصِّ

تعامالتنا معها، وهي:
املرأة يف جمتمعنا،  الدائم عىل  اخلوف  األخطاء هو  اجلامع هلذه  إن 
د  جمرَّ عىل  دائاًم  ز  نركِّ جيعلنا  مما  املرأة؛  عىل  اخلوف  يف  اإلفراط  أعني: 
كل  وسدِّ  الدائمة،  ومالحظتها  وتويفها  وحتذيرها  وإرشادها  وعظها 
بذاته،  حممود  خوف  وهو  والشبهة،  الفتنة  مافة  وجهها؛  يف  األبواب 

لكن جيب ضبطه وتعديله وتوازنه. 
واملطلوب جِتاه ذلك:

تسليح املرأة بثقتها بنفسها، وثقة الناس با وبقدراهتا، وزْرع الوازع 
الديني الذايت يف نفسها، وإتاحة الفرصة هلا من خالل مؤسسات وأفكار 

وأنشطة موجودة يف املجتمع، تعيد للمرأة الثقة بذاهتا. 
وعىل سبيل املثال: تفتقد وزارات الشؤون اإلسالمية يف البالد اإلسالمية 
دورات  أشكال  يف  بات  واملدرِّ الداعيات  مثل  للمرأة؛  اخلاصة  األقسام  إىل 

ومناشط وغريها.
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ومثال آخر: أين املفتية والفقيهة املسلمة، التي تتص بقضايا املرأة، 
والتي كانت يف تاريخ املسلمني حارضة ومؤثِّرة، وكانت بعض العاملات 
عائشة  املؤمنني  وأم  الصحابة،  ولبعض  بل  التابعني،  لبعض  أساتذة 

 أظهر مثال عىل ذلك؟! 
امت مدنية حلامية حقوق املرأة املسلمة، يف  وأعتقد أننا نحتاج إىل منظَّ
نة، كوجود مجعية يف كل مدينة الستقبال املشكالت  صيغة إسالمية متَّزرِ
وصياغة التوجيهات؛ دفاًعا عن املرأة، ومحايًة هلا من العدوان الشخيص 
وأشباهه، وإحياًء لسنَّة الدفاع عنها يف اإلسالم؛ عماًل بوصية نبي الرمحة 

ا«)1(. : »اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخرْيً
نظل  ال  حتى  املرأة،  جتاه  لسلوكنا  والتقويم  النقد  تقديم  وينبغي 
مما  أخرى  أطراف  مع  واخلصومة  اع  الرصِّ قضية  باجس  مسكونني 
أنفسنا  املرأة ومهمتها، وحتى ال نحرص  إىل قضايا  النظر  حيرمنا صحة 
يف دائرة الردِّ عىل اآلخرين، يف وقت كان فيه هؤالء اآلخرون يتحدثون 
حقوقها؛  عن  واملدافعون  عنها  املحامون  كأنم  وقضاياها  املرأة  عن 
فالطرح اإلسالمي املعتدل أحق وأوىل يف تبنِّي مهوم املرأة وقضاياها، كام 
محاها اإلسالم من أربعة عرش قرًنا، وكان هذا الدين وسيلًة السرتجاع 

حقوقها مرِن ظامليها.. 
أكثر  ولكن  املجتمع،  وعىل  علينا  حقوق  املسلمة  احلرة  وللمرأة 

الناس ال يعلمون، أو ال يريدون !!

)1( أخرجه البخاري )5186(، ومسلم )1468(.
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اِع داَ قاَْبلاَ الواَ

فــال َيــوَلـنَّـَك البرِعــاُد لــَت عـن َحبرِيٍب   إذا ترحَّ
فإنَّ عكَس الَوداعرِ »عادو« سرِ العوَد مرِن قريٍب   والَتمرِ

الصدق،  أثري  عرب  وأرسلتها  احلب،  بمداد  سطرهتا  كلامت  هذه 
وطرزهتا بخيوط اإلشفاق لبنيايت الكريامت، وإن كنُت قلُت الكثرَي، فال 
زلُت أحسُّ بأين مل أقل شيًئا بعُد، وكلام اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، 

كام يقول احلكامء.
عزائي أين شاركُت الكثري من )بنايت( أفراَحهن وأتراَحهن، وحاولُت 
، ومطاردَة املشاعر  هنَّ عرب سنني طويلٍة تعزيَز املعاين اإلجيابية يف نفوسرِ
واالنطباعات السلبية جتاه العمل أو األسة أو املدرسة، والتدريَب عىل 
التعامل اهلادئ مع املشكالت، مهام بدت صعبة أو معقدة، فلكل حصن 
ن من َوْضعرِ املفتاح يف  َشة لن تتمكَّ باٌب، ولكلرِ باٍب مفتاٌح، واليد املرَتعرِ

موضعه.
ال زلُت أطمح يف األفضل، ويصبح اهلدف رخيًصا يف عيني بمجرد 
لألسمى؛  التطلع  إىل  نفس  َز  ألحفِّ هذا؛  أتقبل  لكنني  عليه،  احلصول 
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إيامنية،  بروح  ا  مرًّ كان  مهام  الفشل  وتقبلرِ  باملحاولة  احلياة  مجال  فإنام 
واالستعداد النفس خلوض اجلولة الثانية، وما بعدها.

هذه  قراءة  من  فرغترِ  أن  -بعد  بنيتي  منكرِ  ألتمس  هنا:  ومن 
بإرسال  الكتاب،  من  القادمة  الطبعة  إعداد  يف  تشاركي  أن  احلروف- 
أيِّ مقرتٍح أو تعديل أو نقٍد أو حتى عبارة شكر؛ فهي مما نعتز به، ولعل 

ذلك كله جيد موضعه يف أقرب فرصة.
وشكًرا   ، الكتابرِ قراءة  عىل  مَحَلْتك  التي  الثقة  عىل  شكًرا 

لالستجابة.
وخواتيَم  وأماَنتكرِ  ديَنكرِ  ودائُعه  تضيع  ال  الذي  اهلَل  وأستودُع 

عملرِك، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.
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