
 أوراق خاصة
 

ـــه  ـــة للمتقـــني، والصـــالة والســـالم علـــى ســـيدنا حممـــد وعلـــى آل احلمـــد هلل رب العـــاملني، والعاقب
 وصحبه أمجعني. 

  أما بعد..

  فإن هذه األوراق هي يف احلقيقة هم وأسى وجرح وأمل، وقلب نازف وعقل حائر وفكر شريد.

  مشكلة حتتاج إىل حل، وخطأ حيتاج إىل تصويب.

نقول وماذا نذر، فاملآسي كثرية والوقائع املوحشة أكثر وأكثر، بل وإن املرء كلما ال أدري ماذا 
ــا تنفــتح عليــه أبــواب مــن األســى، وكلمــا عمــد إىل جــرح ليداويــه  حــاول جاهــداً أن يســّد ثغــرة فــإذا 

  نزف جرح آخر.

  أمور مبكية، وحوادث حمزنة يف طريق موحش قّل فيه املعني وتعّثر فيه الصاحب البار.

قيقة إنك لتقف حائرًا ملا ترى مـن تغـّري أحـوال النـاس وتنكـبهم الصـراط املسـتقيم، واجنـرافهم ح
إىل حبٍر متالطم األمواج شديد الظلمة بعيد قعره لـيس فيـه إىل النجـاة مـن سـبيل، وأعجـب مـن ذلـك 
ـم ال يعرفـون إىل أيـن هــم ذاهبـون، وعلـى أي طريــق يسـريون، وإذا جـاءهم ناصــح أمـني تولـوا وهــ و أ

  معرضون.

  واضيعة احلق فيك اليوم يــا بلــدي     ليل من الغّم أم فجر من الكمــــد

  شجًى حبلقي وأجبــاًال علـى كبدي     أرثي لقومَي أم أغضي علــى ألـمي

  أعمت بصائـرنا عن مسـلك الرشـد     نشكــو إلى هللا من دهيـاء كالـحةٍ 

وجدت ما يبكيك ويستمطر أدمعك، ويقتل  وكلما نظرت إىل جهة من األرض وصوبت النظر
  فيك اإلحساس بالسعادة، مما غزا ديار املسلمني من االحنراف.

  وحسبك أن تسدّ ثغرة أو تقول كلمة لعل هللا أن يصلح به، واإلخالص رأس األمر كله.



  والدنا حكم علينا بالعنوسة..

ا يصعب تصورهإن من المسلّم بداهة أن الوالد ال يهنأ له بال حتى يرى أبناء ه في غاية السعادة، وإن مم
 ً ه وتعاستهم، ولكن  أن يكون الوالد سببا ب، في شقاء أبنائ ك القل وة من ذل ان األب دما يتبخر حن ذا يحدث عن ه

وتحل القسوة بدالً عنه، أو حين يفقد اإلحساس ويخيّم الجهل على حياته، وتضرب الغشاوة على عينيه فال يعود
إنيميز شيئاً، وحينئذ  ار ف فإن كل ما يحدث إنما هو نتيجة طبيعية وردة فعل متوقعة وعلى اختالف النتائج واآلث

ة هللا جل وعال دهم عن مراقب اء وبع دور حول شيء واحد هو: قسوة اآلب مؤداها واحد في األصل وسببها ي
  وخوف عقابه.

ا ل مع ا ك ني األسى والحسرة، بعضهمفلقد بلغ ظلم بعض اآلباء لبناتهم إلى درجة كبيرة تحمل في طياته
د جهالً وبعضهم غفلة وبعضهم استغالالً وبعضهم ربما يكون نتيجة مرض نفسي هو نفسه ال يعرف سببه، ولق
جاءت السنة النبوية محذرة من الظلم وعقوبته ومبينة فضل تربية البنات والصبر عليهن، واحتساب األجر في

ا ق ن، منه حبة له ان الص ية بإحس ربيتهن، وموص ه ملسو هيلع هللا ىلص: ت يول دنيا، البغ ي ال ا ف الن عقوبتهم ان معج "باب
  .]١["والعقوق

  .]٢["من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار" وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:

رن :وقوله ملسو هيلع هللا ىلص اتين، وق ة كه ا وهو في الجن "من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أن
ً "ا :، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص]٣[بين إصبعيه"   .]٤["ستوصوا بالنساء خيرا

ومثل ذلك كثري يف السنة النبوية، وهذا تشريع رباين ألنه أعلم بأحوال هذا اجلنس وضعفه ولو 
  أبدت املرأة غري ذلك.

ا أال وإن الدافع وراء هذه الكلمات تلك األنات الحزينة التي صدرت ى األمل كم اج إل من قلوب جريحة تحت
  يحتاج الضرير إلى ذبالة نور.

ذي تسبب في جلوسها (عانساً) دها ال فقد كثرت الشكوى من كثير من الفتيات، تشتكي الواحدة منهن وال
ه ل تحتضنه وتالعب اة وقسوتها، وطف حبيسة الجدران من غير زوج يؤنس وحشتها ويعينها على صعوبة الحي

  في سعادتها، وكأن لسان حالها يقول:يكون سبباً 

  وأّرقـني أال ضجيـع أالعبــه    لقد طال هذا الليل واسودّ جانـبه

  لحّرك من هذا السريــر جوانبه     فوهللا لـوال هللا ال شيء غـيـره

  بأنفاسنا ال يفتر الدهـر كاتبـه    ولكنني أخـشى رقيباً موكــالً 

يوبعضهم يعلل ذلك بأعذار واهية، و ا الت اً في راتبه ه، طمع زويج ابنت ربما ال يعلل رفضه المستمر من ت
ي المهر)!! أو لشيء أضمره ف الي يسميه مخادعة (ب غ خي ا بمبل د أن يبيعه ه يري ا، أو ألن ر عمله تتقاضاه نظي

  نفسه ال يريد اإلفصاح عنه، أو ربما يكون هو نفسه ال يدري لماذا، ولكن هكذا كان!!!

  ة في الغرابة، فهذا الرجل وأمثاله أال يشعرون؟!حقيقة إن األمر غاي

  أال يتذكر أحدهم الفراغ الذي كان يسيطر على حياته قبل زواجه؟

  ألم يكن محتاجاً إلى الدفء العاطفي واالستقرار النفسي؟



  ألم يكن متشوقاً لرؤية أبنائه؟

  بل وبصراحة.. ألم يكن محتاجاً إلى قضاء وطره وإشباع غريزته؟

  يفكر فهل المرأة تختلف؟!!فلماذا لم 

تعلم من م ي اة، ول ه في الحي وإن كنت متعجباً فاعجب من ذلك الرجل (المريض) الذي لم يستفد من تجارب
  حوادث الزمان ما يكون سبباً في رسوخ عقله، وبلوغه الحكمة في التعامل مع األحداث.

ال: أزّوج فال ة) ق ه (الموظف زويج ابنت دم ت ى ع ب عل دما عوت دهم عن نأح وت م دون أن أم ة؟! أتري ن
  الجوع؟!!.

  واستمع بنفسك لما تقول صاحبة المأساة حتى تتصور عظم المصيبة وإلى أي مدى وصلت.

دم لطلب ا المستمر لمن يتق ق، وسبب رفض آبائن ى استقامة وخل ات عل ا مجموعة من الفتي تقول: "كن
ع صديقاتي وأصبحن من ( د انحرف جمي اءهنالزواج منا ـ بحجج واهية ـ فق د) ألن آب أهل الهواتف والمواعي

ين حين دعوة ب رفضوا تحصينهن بالزواج الشرعي.. وكم من واحدة منهن تقول لي ماذا تنتظرين؟ وتجدد لي ال
ي ى دين م أعاني في سبيل القبض عل ذا طويالً، وآخر، وأنا لم أزل أقاوم، ويعلم هللا ك دوم ه ولكني أخشى أالّ ي

  لالتي كلما عاتبت واحدة منهن على انحرافها تقول: والدي هو السبب..!".وأنجرف كما انجرف صاحباتي ا

وأخرى تصرخ: "والدنا حكم علينا بالعنوسة والتعاسة"، وتروي قصتها فتقول: "نحن أربع بنات
مستوى عائلتنا متوسط، ومستورون، ومشكلتنا ومع األسف الشديد في والدنا فهو من النوع الذي يعشق

على البشر يرتكز في األساس على الناحية المادية البحتة، فالرجل في نظره هو صاحبالمظاهر، وحكمه 
الجيوب المليئة بالنقود، وليس من يتمتع بأخالق كريمة عالية من شرف، وشهامة، وثقافة، ورجولة..، وهذه
هي الطامة الكبرى التي حطمت حياتي أنا وأخواتي.

ل الحرصكنا نحن البنات األربع قمة في الهدوء و اد في المدرسة، كانت أمي حريصة ك ام واالجته النظ
ا ة ووفقن على معرفة صديقاتنا والتقرب منهن خوفاً علينا وعلى سلوكيّاتنا وأنهيت أنا وأخواتي دراستنا الجامعي
دم لخطبتي أٌخ إلحدى صديقاتي دما تق هللا في أن نتولى وظائف محترمة في سلك التدريس، وبدأت المشاكل عن

ه وكان ه ألن رفض زواجي من شاباً يتمتع بأخالق عالية، وقد تقدم لخطبتي سبع مرات وفي كل مرة كان والدي ي
ح م تفل ا ل دي ولكنه اع وال دتي مساعدتي وإقن اً، وحاولت وال واالً وشركات وأمالك من عائلة عادية وال يملك أم

خر يعمل في سلك التدريس ومنوأصر هو على رفضه، وذهب هذا الشاب وتزوج من أخرى، بعدها تقدم شاب آ
ة الق الكريم ة واألخ معة الطيب ك الس و يمل ب، وه ادي سوى الرات ورد م ه م يس ل ن ل ة لك ة وكريم رة طيب أس
يس بصاحب مظهر ه ل اه وباألصح ألن ال والج ك الم ر وال يمل ه فقي دي ألن دة، وأيضاً رفضه وال والسيرة الحمي

ذاكذاب مدعياً والدي بأن هذا الرجل لن يسعدني ول ة المستوى، وأيضاً ذهب ه اة عالي دوره ضمان حي يس بمق
الشاب وتزوج بأخرى.. وفي كل مرة يتقدم لخطبتي شخص يرده والدي ألنه ليس بغني وال يملك الثروة والجاه،
ه الفقر وأن ى ب رة األول مع العلم أن حالتنا متوسطة ولسنا أغنياء، وكل شخص يتقدم لخطبتي يحكم عليه من الم

، وأيضاً قاسى أخواتي الثالثة نفس المعاناة وشربن من نفس الكأس التي شربت منها، والحقيقة أننالن يسعدني
دما أصبحنا (عوانس) نتحسر لم نستطع الوقوف والصمود أمام تحكم والدنا وصرنا نعاني من األلم والحزن بع

  على األزواج واألطفال والحياة األسرية.

ي  ين، وأخت عة وثالث ري تس بح عم ين،فأص ة والثالث ي السادس ا ف ي تليه ين، والت ة والثالث ي الثامن ف
  والصغرى بلغت الخامسة والثالثين.

ا العمر زواج، وجاوزن ا قطار ال ر، وفاتن ا العم دم بن نعم.. أصبحنا (عوانس) أمام الجميع وأمام أنفسنا، تق
ل واحدةالمناسب للزواج وها نحن نعيش مع والدنا وأمامه بكل حزن وألم ولوعة، نعيش ا ان واألسى وك لحرم

ا ات.. وزوج..، أم اء.. وبن ة في ظل أسرة سعيدِةٍ◌ أبن اة زوجي منا تبكي حظها العاثر، فكل صديقاتنا يعشن حي
م ذا الحك ا ه م علين دنا حك اء ألن وال ا (عوانس) ال أزواج وال أبن نحن فنعيش األلم والعنوسة، والجميع يقول عن

  ملك فيال وشركات..و..و..و..القاسي، فال زواج إال من رجل غني ي



ا، ى أنفسنا ومشاعرنا وقلوبن هل تصدقون إذا قلت لكم إنه تمر علينا لياٍل طويلة وأنا وأخواتي نتحسر عل
  ونتمنى أن أطفالنا بين أيدينا نرضعهم.. ونربيهم، ونحضنهم بحبنا وعطفنا.

ا من مشكلتنا هذه جعلتنا نفتقر لعامل االستقرار وأصبحنا ندلل على أنفسنا ات لعلهن يجدن لن ين الخاطب ب
ا وال ذة له اة ال ل اءت بالفشل وأصبحت الحي ذه المحاوالت ب تتوفر فيه الشروط التي يريدها والدي وأيضاً كل ه
ة ا فعالً محرومات من عاطف م أنن قيمة وساعتنا كلها سوداء خالية من البهجة واألمل والفرح. يكفي أن أقول لك

ىاألمومة ومحرومات من دفء  زال مصراً عل دي ال ي ا ستكون التشتت والضياع، ووال كنف األزواج، ونهايتن
  آرائه وأفكاره وتحكمه فهو ال يدرك نهايتنا ومصيرنا في المستقبل. أخبرونا ماذا نفعل باهلل عليكم؟.." اهـ.

ا جرّ  النساء ال تستغرب!!! فإن مثل هذه الواقعة كثير.. وهو منظر يتكرر كل يوم، وال شك أن من أعظم م
زوجن ألحصن أنفسهن وأزواجهن إلى الفواحش والزنا ومنكرات األخالق و ت ر زواج، ول هو جلوسهن من غي

ة الضعف ه، ألن حال ى عرضه وصون محارم اظ عل رة لمن أراد الحف ك لعب وتهن وإن في ذل والستعففن في بي
ع ا ال يتوق رأة م ذه الم ريم طارئة على اإلنسان ولربما في حالة ضعف يحدث من ه ه، وصدق الرسول الك حدوث

  .]٥[""إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبيرملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: 

د هو الس د ال يكون الوال ه ق د يكونوال يفوتني هنا أن أنبه إلى أن ه ق ه ولكن بب المباشر في عنوسة ابنت
ك شيئاً، أو أن تكون ه وهو ال يمل ة ابنت سلبياً ال يحرك ساكن، فتجد أبناءه يخططون ويرفضون من يتقدم لخطب
ك ا وذل ر عن ابنته اب، وتضع الشروط لتنفّ ردّ الخّط ذه المأساة فت ر ه والدة الفتاة هي التي تتصرف وتتولى كب

ًغالباً ما يكون طمع ا اً في راتبها أو خدمتها.. أو ألسباب أخرى والوالد رجل ضعيف الشخصية.. ال يستطيع حراك
  وكأن القوامة لزوجته فال يستطيع كسر كالمها.

وا أن هللا ذه (المسكينة) وليعلم رة في طريق ه أال فليتق هللا اآلباء واألمهات واألخوة وال يكونوا حجر عث
ادر سائلهم عن ذلك وأنهم سيقفون بين يدي حكم عدل ال يظلم عنده أحد، فمن كسب إثماً وظلم هذه (المرأة) فليب

بالتوبة وليستحل منها قبل أال يكون درهم وال دينار، وليحاول جاهداً تصحيح الخط، فإن اليوم عمل وال حساب،
  وغداً حساب وال عمل.

  السائق املشكلة

 غاية احلزن واألسى ألنين أكتبها بعد ال أكتم خربًا إن قلت: إنين وأنا أكتب هذه األسطر يف
مشاهدات ووقائع كثرية، تطرق أمساع الناس يف كل يوم، وال شك أنين عندما أسوق مشهدًا أو 

  أضرب مثاًال فإن هناك العشرات من جنسه، واللبيب تكفيه اإلشارة والسعيد من وعظ بغريه.

ه،إن من المحزن حقاً أن ترى كثيراً من المسلمين عجز أن يقض ات منزل وم بمتطلب ه وأن يق ي حاجة أهل
ل شيء ي ك ه ف اً عن ه نائب م جعل ة ث دول األجنبي ن إحدى ال ائق م تقدام س ى اس د إل ى فعم ات إل و يوصل البن فه

مدارسهن ويوصل الزوجة إلى المستشفى والسوق والعمل وحدها، وهو الذي يأتي بحاجيات المنزل ومتطلباته،
ة، والمصيبة أنويا ليت أن رب المنزل مشغول بل  إنه الكسل والعجز عن تحمل المسؤولية، أو المظاهر الكاذب

ق بعض هؤالء يسافر الشهر والشهرين ويترك السائق في البيت وحده مع الزوجة واألطفال الصغار، وهذا ينطل
ر من السائقين والخدم اب عبث كثي ذا الب يس برجل ومن ه ه ل ادم أن ى السائق والخ من نظرة بعض الناس إل

  بشرف كثير من مخدوماتهم.

ا ا سئلت عن سبب وقوفه ل، فلم وقفت امرأة تنتظر على باب إحدى المستشفيات في وقت متأخر من اللي
  في هذا الوقت، قالت: السائق أنزلني هنا ثم ذهب على أن يأتي بعد فترة قصيرة فتأخر ولم يأت إلى اآلن.

  وأين زوجك؟ قالت: مسافر فقد ذهب إلى الصيد.



 ً ا امياعجب دة مع السائق ويسافر األي ه وحي رك زوجت ة يت اني الرجول ل مع ده أق : هل يتصور أن رجالً عن
  الطوال؟!، بل ومثل هذا كثير.

  وحق للعين أن تدمع، وللقلب أن يتفطر لهذا االستهتار المخزي وهذا التساهل المشين.

رة،  هلة وميس ث س اد والعب ع الفس ده دواف ي عن ائق األجنب إن الس اً ف رضوعموم و بع ث ه اً يعب فأحيان
مخدومته إما رغبة منه بذلك وإما تحت تهديد هذه المرأة لفساد في نفسها، وخلو البيت من الرجل، فتجد المكان
ى ة عل ة ومطلع ا ليست محترف ع للفساد فإنه دها داف و حصل عن اً لممارسة الفاحشة، ألن بعض النساء ل خالي

ل،وسائله، ولكن حين يكون السائق أو الخادم ف ر طوي ى تفكي اج إل دها ال يحت ه يكون االنحراف عن ي البيت فإن
  فالرجل موجود والبيت خال، بل وزد على ذلك أن هذا الرجل سوف تضمن أنه لن يفضحها خوفاً على معيشته.

ة ا و يوصلها لمقابل رأة الفاسدة بنفسه و لكن يتستر عليه ذه الم ع ه اً بعض السائقين ال يفجر م وأحيان
ا إال من أجل أخدانها إما أت هن م ي ألنه تعود على هذا في بالده فيراه أمراً عادياً، وإما خوفاً على معيشته فهو ل

  المعيشة و تحصيل المال.

ات وهن متكشفات أو ال وبعض الناس يتساهل أكثر فيسمح بدخول السائق إلى منزله فيرى الزوجة والبن
ه بحجة ذا يمانع من أن تذهب ابنته إلى السائق في غرفت اة به ى تعلق الفت ذا إل ؤدي ه د ي ل وق ه األك ا تعطي أنه

ك أن ى ذل اة، زد عل ذه الفت السائق، أو أن يتعلق هو بها فيبدأ التفكير بالطريقة التي يستطيع بها أن يتمكن من ه
ي ان ف بعض السائقين عنده مكر شديد ويعرف الكثير من الوسائل التي توقع بالفتيات في شراكه خصوصاً إذا ك

راً حينمنز وا كثي م يهتم م ل ل إنه ه ب ل أناس ال يبالون و ال يعرفون ماذا يفعل هذا السائق وماذا يوجد في غرفت
ي ملسو هيلع هللا ىلص:  ول النب اهلين ق اهلين أو متج افر، ج لم أم ك و مس ل ه تقدموه ه رةاس ن جزي ركين م وا المش "أخرج

ً ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]٦["العرب   .]٧[""ألخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلما

  قالت إحدى الفتيات:

اديه، وكان هذا السائق و هو من إحدى"كانت أسرتي ترسلني أحيانا للسائق ببعض المأكوالت وأحياناً ألن
ال ه ف ارة أنادي ت، فكنت ت الدول األجنبية يتعمد ترك المجالت الخليعة على سرير نومه في غرفته في طرف البي
ه رير نوم ى س ترخياً عل ده مس ارة أج ة وت ه الداخلي و بمالبس اه وه ن دورة المي رج م ه يخ داء وإذا ب رد الن ي

اوالمجالت المتنوعة مبعثرة يمن ة رغم أنه ك المجالت الخليع ة تل ة ويسرة، فوجدت نفسي مندمجة في مطالع
  باللغة اإلنجليزية، وفي يوم من األيام أفقدني السائق أثمن ما تمتلكه أي فتاة..".

ه، ووهللا تم بشؤون بيت م يه ذي ل الي ال ك الرجل الالمب قصة مبكية و نتيجة مفجعة.. يتحمل مسؤوليتها ذل
ن  يعلم م رء ل دحإن الم ن ق ه م ا تبلغ م م داحتها ولحج ا لف ي ذكره ردد ف ن يت ين ولك ه الجب دى ل ا ين وادث م الح

  للمشاعر وخدش للحياء، وكثير من يسمع و لكن قليل من يعقل.

  سيوفنا وعبثنا يف روابيــنا    حنن الذين غرسنا يف أضالعنا

  ونـارنا لم تنل إال أهالـينا    رمـاحنا لم تنل إال أحبتنـا

دء المسلم االنتباه والحذر، وأن يصون أهله من الرذائل ومنكرات األخالق، قال ملسو هيلع هللا ىلص: فعلى المر "ما من عب
ة" ه الجن ه إال حرم هللا علي وم يموت وهو غاش لرعيت ه يموت ي ال صلى هللا ]٨[يسترعيه هللا رعي ه، وق علي

  .]٩["كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت"وسلم: 

  فأّي غش أعظم من إهمال المرء ألهله والبحث عما يصلح أحوالهم؟

  إن في ما ذكر لعبرةً لمن اعتبر فهل من متأمل؟!.



  هجر الزوجة 

ا رأةلقد جعل هللا جل وعال الحي رأة، والم ى الم اج إل ة، فالرجل يحت ودة والرحم ى الم ة عل ة قائم ة الزوجي
الى:  ال تع ًتحتاج إلى الرجل، فال يستغني كل منهما عن صاحبه، ق ا م من أنفسكم أزواج ه أن خلق لك {ومن آيات

  .]١٠[لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون}

ة المعشر صالحة ت لطيف يما إذا كان قة ال س د التعب والمش ا بع أوي إليه ل ي كناً للرج رأة س ل هللا الم فجع
ا جاء في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ه كم ى راحت ا تحرص عل ى زوجه ر النساء من تسرك إذا أبصرت،"متوددة إل خي

كوتطيعك إذا  ه ملسو هيلع هللا ىلص: ]١١["أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومال ة، وقول ود المواتي ودود الول ر نساءكم ال "خي
  .]٢١[المواسية إذا اتقين هللا..."

زواج فأساء التصرف مع ة من ال ة العظيم ذه الغاي راً من الناس نسي ه ولكن مع األسف الشديد إن كثي
زوجته، وهذه الكلمات هي عبارة عن شكاية وردت على لسان كثير من النساء الالتي ابتلين بأزواج ال يحسنون

ك  ة، وذل ائج مفجع ى نت ؤدي إل راً من هؤالء األزواج هجرالتصرف معهن وبالذات في نقطة خطيرة قد ت أن كثي
  زوجته في الفراش ولم يعطها حقها في الجماع والمعاشرة مما أدى فعالً إلى انحراف بعض النساء.

ى المعاشرة ى أخرى في الحاجة إل رأة إل ه هو أن النساء تختلف أحوالهن من ام ومما يجب التنبيه علي
زوج ه ذا أمر ال يمكن أن يتصورفبعضهن قد يصبرن طويالً وبعضهن ال يصبرن وال ه، وه م بحال زوجت و أعل

ذي جهله، زد على ذلك أن هذا األمر له آثار نفسية إيجابية فهو من أسباب المودة واأللفة واالستقرار النفسي ال
  تحتاج إليه المرأة.

  أال ترى أن المرأة تغتاظ إذا تزوج عليها زوجها؟

ىذلك ألنها تخشى أن تشاركها تلك المرأة في زوج ها الذي تحس بأنه ملكها وحدها، وألن المرأة تحتاج إل
ا اإلحساس بالوحشة ياً ويهاجمه أثر نفس ا تت ا زوجه ا إذا هجره د أنه ده، فتج أمن عن ه وت أوي إلي ركن شديد ت

  والوحدة وعدم االستقرار.

وقد تنوعت الدوافع التي أدت ببعض األزواج إلى هجر زوجاتهم، وعند التأمل تجد أنها تدور حول الجهل
  باآلثار المترتبة عليه أو الخطأ في تطبيقه بالنسبة لمن اتخذه وسيلة لتأديب زوجته.

رفمن هؤالء األزواج من يسافر الشهر والشهرين إما بحجة التجارة، أو السياحة، أو لهفاً ورا ء الدنيا لغي
ـزلق ا هللا جل وعال ستن حاجة، أو للبحث عن الفجور والشهوة المحرمة ويترك زوجته وحدها فهي إن لم يثبته

  قدمها.

ً ومن هؤالء من يحترف الفجور والفسق في بلده ويعاشر النساء في الحرام فإذا رجع إلى أهله رجع منهكا
همتعباً قد أشبع غريزته البهيمية من البغايا ال ل ولعل ا، ب ه اكتفى بغيره ه ألن ى زوجت ل نفسه إل اجرات فال تمي ف

  يرى في هؤالء الفاجرات ما ال يراه في أهله بسبب إغواء الشيطان له وترغيبه له في الفواحش.

ه يجور وال ى زوجت زوج عل الم، فهو حين يت ه ظ واحش ولكن اجراً يرتكب الف ومن هؤالء من ال يكون ف
دد فال يعدل، فيميل إلى الجديدة، الي ذوات الع ى اللي ه األول د زوجت ا يبيت عن ا، وربم فالمبيت لها والمعاشرة له

  يعاشرها فتحترق المسكينة من الداخل ولكنها تستحي أن تصرح له بحاجتها ألن هذا أمر ال يجهله عاقل.

م هللا  أتيني، ويعل م ي ي، ووهللا ستة أشهر ل رأة أخرى وهجرن زوج زوجي من ام يتقول إحداهن: "ت أنن
ه ه يعرف أن أعاني أشد المعاناة ولكنني أستحي أن أصرح له بذلك فهو يعرف حاجتي إليه، ثم هو ال يأبه بي ألن

  ليس لي أحد أذهب إليه فأنا وحيدة، وإال لطلبت الطالق".

ه وعموماً فهذا مثال واحد يمثل شريحة واسعة وإال فالشكاوى كثيرة من هذا النوع، وقد قال صلى هللا علي



  .]١٣[""من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائللم: وس

وبعض األزواج يستعمل الهجر لتأديب زوجته وهذا أمر مشروع ولكن له ضوابط، فإن الصحيح أن المرأة
{والالتي تخافونيتدرج في عالجها كما بين ذلك ربنا جل وعال في قوله:  إذا نشزت على زوجها فعليه أن

ً نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيـالً إن هللا كان عليا
  .]١٤[كبيراً}

ا"فالمرأة الناشز  ى ظهر منه ه فمت ه المبغضة ل ره المعرضة عن ة ألم ا التارك ى زوجه ة عل هي المرتفع
ا أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب هللا عند عصيانه فإن هللا أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليه

  .  ]١٥[معصيته لما له عليها من الفضل واإلفضال"

فإن مل ترتدع باملوعظة فينتقل إىل اخلطوة التالية وهي اهلجر يف الفراش قال ابن عباس: "اهلجر 
  هو أالّ جيامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره"، قال: "وال يكلمها وال حيدثها".

ا رسول هللا: ما حق امرأة ومن آداب اهلجر أن ال يهجر إال يف املنزل ملا جاء يف احلديث: "ي
"أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست وال تضرب الوجه وال تقبح وال أحدنا عليه؟" قال: 
  .]١٦[جر إال يف البيت"

ذلك إىل أنه خيتلف  وبعض أهل العلم قالوا جبواز اهلجر داخل املنزل وخارجه وأرجعوا
باختالف األحوال فرمبا كان اهلجران يف البيوت أشد من اهلجران يف غريها، "وألن هجران النساء 
ن مبا يقع من اإلعراض يف تلك  مع اإلقامة معهن يف البيوت آمل ألنفسهن وأوجع لقلو

  .]١٧[احلال..."

  ولعل اهلجر يف املنزل أوىل ـ وهللا أعلم ـ حلكم متعددة منها:

ا مىت ما ندمت وأرادت أن تسرتضيه وجدته جبانبه، أما  أنه إذا كان الزوج قريبًا من املرأة فإ
إذا كان بعيدًا فلعل هذا من شأنه أن يصعد املشكلة فتزداد املرأة عتوا ونفورًا لتصورها أن هذا 

  ة هلا.الفعل إهان

ا وهي  وجيوز للرجل أن يهجر املرأة إىل أربعة أشهر إذا كان مقصده التأديب ال التشّفي 
{للذين يؤلون من نسائهن تربص هذا احلكم من قوله تعاىل:   أقصى مدة، وقد استخلص أهل العلم

  .]١٨[أربعة أشهر..}

فإذا فاءت ورجعت إىل طاعته خالل الفرتة فال جيوز له هجرها بل جيب عليه أن يرجع هلا 
  .{فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيًال}حقوقها وعلى رأسها حقها يف الفراش لقوله تعاىل: 



أما إذا استمرت املرأة يف نشوزها حىت جتاوزت األربعة اشهر فهذا معناه أن اهلجر مل يفد، 
إىل اخلطوة التالية وهي الضرب، ويكون ضربًا غري مربح، (أي غري مؤثر فال يكسر هلا عضوًا فينتقل 

  وال يؤثر فيها شيئًا).

ألن الضرب أثره النفسي أشد من اجلسدي، فبعض النساء لو أشار الزوج بيده يف وجهها 
  لبكت ومل حتتمل بل واعتربت ذلك من أشد اإلهانات.

املرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها مما أباحه هللا له منها فال سبيل قال ابن كثري: "فإذا أطاعت 
ا، وقوله:  ا وال هجرا ديد للرجال إذا {إن هللا كان عليًا كبريًا}له عليها بعد ذلك وليس له ضر  ،

بغوا على النساء من غري سبب فإن هللا العلي الكبري وليهن وهو منتقم ّممن ظلمهّن وبغى 
  .]١٩[عليهن"

واخلطأ الذي حيصل أن بعض األزواج الستغنائه بامرأة أخرى أو لسبب آخر فإنه يستمر يف 
هجر زوجته حىت وإن رجعت إىل رشدها واستقامت على طاعته، وذلك على حد زعمه جزاء هلا 

 جيوز، ألن اهلجر وضع لعلة، فإذا زالت هذه العلة انتهى حىت تتأدب وال تكرر نشوزها وهذا ال
  اهلجر الذي وضع بسببها، ووجب عليه إعطاؤها حقها.

خمتلفات الطباع، فبعض النساء قد ال  وأجدين حمتاجًا إىل التنبيه مرة أخرى إىل أن النساء
اجلملة حتتاج إىل يصربن طويًال عن املعاشرة، وبعضهن قد يصربن، ولكن مهما كان فإن املرأة يف 

ا ضعيفة تفتقر إىل اإليواء واالهتمام والعطف والتودد، وحتس  زوجها ولو قسى عليها أحيانًا أل
بالوحشة واألرق إذا ابتعد عنها زوجها ولو لفرتة قصرية، فكيف مبا يفعله البعض من اهلجر الطويل 

  دومنا سبب؟

ها.. لعل فيه حتريكًا ملشاعر البعض وتأمل هذا األثر الذي يبني مدى حاجة املرأة إىل زوج
وتنبيهًا للغافلني الذين ال يعرفون العواقب اليت قد يؤدي إليها اهلجر إذا كان على غري اهلدي 

  الرباين..

خرج عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ذات ليلة يطوف باملدينة وكان يفعل ذلك كثريًا، إذ مر 
ا وقد ذهب    زوجها إىل اجلهاد فسمعها عمر وهي تقول..بامرأة من نساء العرب مغلقة با



  وأرّقـين أًال ضجيـع أالعبـه     لقد طال هذا الليل واسود جانبه

  حلّرك من هذا السرير جوانبـه     فـوهللا لـوال هللا أين أراقبـه

مث تنفست الصعداء، وقالت: أشكو عمر بن اخلطاب وحشيت يف بييت وغيبة زوجي عين، وقلة 
هلا عمر ـ رضي هللا عنه ـ فلما أصبح بعث إليها بكسوة وكتب إىل عامله أن يسرح نفقيت، فالَن 
  إليها زوجها.

وقد سأل عمر ابنته حفصة كم تصرب املرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة، فقال 
  .]٢٠[عمر: ال أحبس أحداً من اجليوش أكثر من ذلك

ومن خالل هذا املنطلق جيب أن يعلم أن هجر الزوجات إن مل يكن حماطًا باحلدود الشرعية 
  فإنه قد يؤدي إىل نتائج سلبية خيسر بسببها املرء دينة ودنياه والعاقل خصيم نفسه.

  مسافرة!!!

ى تأمل وطول نظ اج إل ومسفر المرأة من غير محرم لها هو في الحقيقة أمر يحت الء ق ى عق اج إل ر ويحت
ى يقدرون للقضية قدرها فإنها قد انتشرت في مجتمعاتنا وتنوعت أسبابها، فما إن تصعد طائرة من الطائرات حت

اهللتجد سرباً من النساء من غير محارم لهن ينتقلن من بلد إلى بلد، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ؤمن ب رأة ت "ال يحل الم
  .]٢١[ن تسافر إال مع ذي محرم"واليوم اآلخر أ

ول:  ي ملسو هيلع هللا ىلص يخطب يق ه: سمعت النب اس رضي هللا عن ن عب ال اب ا ذو"وق امرأة إال ومعه ل ب ون رج ال يخل
رأة إال مع ذي محرم ا رس"محرم، وال تسافر الم ال: ي ام رجل فق ي، فق ي خرجت حاجة، وإن ول هللا، إن امرأت

  .]٢٢[""انطلق فحج مع امرأتكاكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: 

وقد نبه رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم على ذلك ألن املرأة إناء زجاجي رقيق سهل 
ه األيدي العابثة جعلته قطعًا وأشالًء متناثرة، وقد تنوعت األسباب الدافعة إىل االنكسار، فإذا نالت

سفر النساء من غري حمارم، فبعض الناس يكون متزوجًا بامرأة من غري بلده وحبجة أنه ليس عنده 
إجازة أو مراعاة للمصروفات املادية فإنه يأخذ بيد زوجته إىل املطار حىت يوصلها إىل مدخل الطائرة 
ظانًا أنه يف ذلك قد حقق السالمة، وحني تكلمه يف هذا األمر يقول: وهللا ليس عندي وقت 
ويعتمد على أن أخاها ينتظرها يف املطار، وأكثر هؤالء ُدِخل عليهم من شبهة وهي أن املسافة 
ر قصرية يف الطائرة واألحاديث سفر املرأة من غري حمرم هي يف السفر الطويل، وال يعلمون أن السف

  هو السفر.. بأي وسيلة كانت، مهما كانت املسافة.

ة وال يراعي هذا وغيره أن الطائرة ربما يتغير اتجاهها لسبب ما فتضطر إلى أن تهبط في بلد آخر أو مدين



ة ائرة فتن رأة وحدها في الط م أيضاً وجود الم ا، ث أخرى ليس للمرأة فيها أحد من ذويها وهذا بحد ذاته فتنة له
  رض لها المضيف أو رجل مسافر يراها فريسة سهلة فتنشأ بينهما عالقة، وذلك بسبب َمن؟!لها فقد يتع

ا ذا األمر لم وال ه دة، ول ا تسافر وحي ل المشين وتركه بسبب ذلك الولّي المتساهل الذي عمد إلى هذا الفع
ه، و ا علي ر إال ودلن رك طريق خي ا ت ذي م ال طريق شر إالحذر منه الصادق المصدوق عليه الصالة والسالم ال

  وحذرنا منه.

ويحق لك أن تبكي حين ترى أكثر من ذلك: من سفر بعض النساء وحيدات إلى بعض البالد التي يسمونها
  بالداً سياحية.

  فحين ركوبك على متن الطائرة سترى أعداداً من النساء ذهبن من غير رجال إلى أين؟ إلى السياحة!!

ةوانظر إلى ما يفعلن في تلك البالد م ن سلوكيات مشينة وعالقات رديئة ومعاشرة للرجال األجانب وخيان
داً و فكرت جي ر، ول لألزواج المغفلين، بل وبعضهن يدخلن حانات الخمور عابثات الهيات وهذا أمر ال ينكره منك
تطيع أن ك ال تس ة أن ا؟ وحقيق راده منه ذا م ون ه ياحة أال يك ل للس افر الرج إذا س تقيمة: ف ة مس دتها معادل لوج
ي ة هي الت ا الدياث ا بالسفر واالنحالل.. ولكنه ذي أذن له ه فهو ال تتصور أن هذا الزوج ال يعلم بما تفعله زوجت

  أوصلته إلى هذا الحد.

ه ا إن تنهي ابنت ذي م اء ال ه بعض اآلب ا يفعل ك فيم ر من ذل ى أكث ومما يحزن أيضا أن التساهل وصل إل
اً ويتعب الخطى من أجل أندراستها الثانوية حتى يأخذها من يدها يركض ب اً وشماالً يسعى سعياً حثيث ها يمين

ك يم!! وإذا خاصمته في ذل د راٍق في التعل ة من بل ى شهادة جامعي ى تحصل عل يبعثها للدراسة في الخارج حت
ه ن أمثال راً م ذا وكثي ن ه ة ولك افرة متبرج دتها س ر وج ت النظ إذا قلب ة ف ة ومتدين ي ثق ال: إن ابنت ته ق وناقش

ن بقولهم أن اإليمان في القلب حتى وإن كان المرء ال يصلي وال يصوم وال يفعل شيئاً من أعمال اإلسالميتبجحو
  بل إن بعضهم يتصور أن الدين هو (طيبة القلب)!!.

  فإذا كانت هذه المرأة هذه صفاتها في بالدها فماذا عساها أن تفعل إذا اغتربت؟!!

ل المضيع لألم د الغاف ك الوال ا ذل م،فيزج به م وتضحك معه ى الخارج تعاشر الشباب وتجلس معه ة إل ان
د ك البل ذهب في ذل ن ت ى أي ة إل الي الغرب ة من لي زع في ليل ة ف وتأمل حالها إذا داهمتها الوحدة أو أصابتها حال

  األجنبي الذي ال أم لها فيه وال أب؟

ك حق يس ل ا، ول ن بالده ى حضن صديق م أوي إل ا أن ت تغرب   لعله يأن تعترض أو تس ا ف و أخوه فه
  الوطنية!!! يالسفاهة العقول.

  ثم ماذا ترجو من مثل هذه إذا رجعت إلى بالدها..؟

  هل تتصور أنها تكون مربية لألجيال تربية صالحة؟

ك، متبرجة سافرة ل ذل د ك هل ستوصي طالباتها بالعفاف والحشمة والستر واألخالق الحسنة وهي تفتق
  لبعيدة تتسكع يميناً وشماالً.متبذلة قد سافرت وحيدة إلى البالد ا

  هل ترجو منها أن تأمرهن بأداء الفرائض والكف عن المحارم وهي لم تتعلم من هذا شيئاً؟

م تحس ى األمومة ول ود عل م تتع ال وهي ل ا وتخرج األجي اً صالحة تربي أبناءه أم هل تأمل أن تكون أم
  بإحساسها؟!

ل رة تأم المية نظ ا اإلس ى بالدن رت إل و نظ ك ل م إن فور ث رج والس ن التب ا م دث فيه ا ح ل م دت أن ك لوج
ا من ا وغيره ا وبريطاني دما رجعن من فرنس نهن عن ر م واالنحالل وراءه امرأة ممن درسن في الخارج، فكثي
كعات ات متس رن متبرج رعي، وظه اب الش ن الحج ار وخلع اء الخم اءة وإلغ إحراق العب ن ب ة، قم بالد المنحل ال



  لمنكر فحدث ما ترى.يدعين النساء إلى مثل فعلهن ا

  فكيف تبني األجيال على أيدي هؤالء الساقطات؟

ا كحضـن األمهـات     ومل أر للخـالئق مـن مـحل   يهـذ

  بتربيـة البنـين أو الـبنـات     فحضـن األم مدرسة تسامـت

  بأخـالق النسـاء الوالـدات    وأخالق الوليد تقـاس حسـنا

ىالشك أن هذه قضية خطيرة قد توسع  ل ومستكثر، فيجب عل ة فمن مق ى درجات متفاوت فيها الناس عل
  المسلم التّقي أن يحرص على محارمه وأن يحفظ األمانة التي استرعاه هللا عليها.

ده، وإذا رأيت الرجل يترك أخته أو ابنته أو زوجته تسافر من مكان إلى مكان وحيدة فاعلم أنه ال غيرة عن
  وال خير فيمن ال يغار.

   أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدي ضال المسلمين.نسأل هللا

  العفة..

العفة ذلكم األدب الرفيع واخللق العايل الذي تتسامى به األمم وتتميز، وحينما تفتقده أمة من 
ا سرعان ما تنحدر وتتزعزع، وليس هذا اخللق خمصوصًا به جنس من البشر دون اآلخر  األمم فإ

  مطالبون به، ولكن انقسم الناس فيه إىل فريقني:بل إن اجلميع 

  منهم من أخذ به فعال وارتفع، ومنهم من خلّفه وراء ظهره فذل وسقط.

ول المستقيمة عمن انتكست فطرهم ز ذوي الفطر السليمة والعق ا يمي والحقيقة أن هذا الخلق الطيب مم
ا ال، أو الرج ه،وتاهت عقولهم، وليس مقتصراً على النساء دون الرج أمور ب نهم م ل إن كالً م ل دون النساء ب

ه:  ك بقول ى ذل ر النساءلكنه بالنسبة للمرأة مطلوب أكثر ومرغب فيه أعظم وأعظم، وقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص إل "خي
ك ك في نفسها ومال ه: ]٢٣["من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبت ك في". فقول تحفظ غيبت

ى "نفسها.. ة عل إشارة إلى أن أكثر ما يرغب الرجل في المرأة عفتها، وأنها من األسباب التي جعلت لها الخيري
  سائر النساء.

  .]٤٢[{فالصالحات قانتات حافظات للغيب} وقال جماعة من المفسرين في قوله تعالى:

  أي: حتفظ زوجها يف غيبته يف نفسها وماله.

رأة الساقطة ة عن الم وفي هذا تنبيه على العفة التي تميز المرأة الطاهرة المستقيمة ذات األخالق الرفيع
رةذات األخالق الهابطة الوضيعة، وهذا واضح وظاهر، أما ترى أن كثيراً من الش ه الكثي باب العابث رغم عالقات

  حين يعزم على الزواج فإنه يبحث عن المرأة المتدينة؟

  لماذا؟



  ألنه يبحث عن العفة التي يطمئن معها على زوجته.

يرة ذه الصور س ى رأس ه ه، وعل اف ومنزلت ى العف دل عل رة ت اريخ اإلسالمي صوراً كثي د حوى الت ولق
انوا من أعف الناس وأش د بعث هللا دمحماً صلى هللالصحابة الذين ك ة فق رة، وال عجب وال غراب اًء وغي دهم حي

ور، ى الن ة، ويخرجهم من الظلمات إل ال الجاهلي عليه وسلم "ليطهرهم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفع
ى حال األول يمن سفارته إل ة رسالته وب انتقلوا ببرك راء ف العقول الغ اءفكانوا في الجاهلية الجهالء يسفهون ب ي

  .]٢٥[وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماً وأبرهم قلوباً وأقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة"

وكان نساء املسلمني آنذاك يفتخرن بعفافهن، فها هي اخلنساء تقول ألوالدها وقد خرجوا 
كم أسلمتم طائعني وهاجرمت خمتارين، وهللا الذي ال إله إال هو إنكم لبنو رجل للقادسية: "يا َبّين إن

  واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غريت نسبكم".

  ومل تزل قصص العفاف تسطر يف ذلك التاريخ املشرق فظهرت نوادر ال حصر هلا وال عدد.

ا رغم ما وصل إليه وإن تعجب فعجب قول بعض الكفار حول العفة ومتس ك بعضهم 
  جمتمعه من التفسخ واالحنالل وانتكاس الفطر.

  قال نابليون: أمنع احلصون املرأة الصاحلة.

  وقال أديسون: ال شيء يرفع قدر املرأة كالعفة.

  وقالت جان جاك روسو: أفضل أن أكون امرأة فحام على أن أكون عشيقة ملك.

أجهدها عشق رجل من أساورة أبيها ـ لو روحت عن  وقيل البنة ملك من ملوك الفرس ـ وقد
قلبك باالجتماع معه،كف ذلك من وجدك، قالت: "إن األمر كما تصفون، ولكن ما عذري إذا 

  هتكت سرتي وأظهرت أمري عند من ال يلزمه عاري، ويرغمه اشتهاري وهللا ال كان هذا أبدًا".

ؤالء الكف رة الذين ال خالق هلم ولكن حتسرًا على وحنن إذ نسوق هذه األقوال ليس إعجابًا 
حال كثري من أبناء قومنا الذين تساهلوا كثريًا فتغريت طباعهم وجترأت نساؤهم وانزلقت أقدامهن 

  حنو احلضيض، على مرأى ومسمع منهم وهم ال حيركون ساكناً..

  وكمـاهلـا بالستــر ال التهتيـك    عز الفتاة هـي الصيـانة وحــدها

  تـدبـري منزلـك الـذي يـؤويك    بعـد الـدين أن تتعلمي يكـفيـِكِ◌◌ِ 



  ناٌس وليـس النهـج غـري مشـوك    ال النـاس يف هذا الـزمان كما نرى

  شـرباً بشـرب فـالزمي نـاديـك     صـاروا على سنن األىل من قبلهـم

  وسلـي اإللـه هـدايـة لبنيــك    ومتسكي حبمى احلجاب على املـدى
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