


  

  ٥  أنيـن الغيــرة

  بني يدي الرسالة
  

إىل كل رجل صادق مع نفسه، صريح مع من حوله، باحث 
عن متام الرجولة، وكمال الفحولة، حريص على الطهـر والعفـة،   

  .. لنفسه، وجملتمعه، وألمته 
بعيد عن الدعوة إىل طريق الشيطان والغوايـة، قريـب مـن    

  ..الدعوة إىل طريق الرمحن واهلداية
هللا أمامه، فبلـغ بـذلك طريـق    جعل العفة مرامه، وجعل ا

  . السالمة
امتنع عن الدعوة إلشاعة الفاحشة بني املؤمنني وجعل دعوتـُه  

  . إىل طاعة رب العاملني
إىل هذا وأمثاله أرفع أمسى آيات التهاين وأرق عبارات الشكر، 

  . وأحر الدعاء
ومن مث أخربُه بأن هذه الرسالة ليسـت لـه إال مـن بـاب     

من خالف أمره، ونابذ هنجـه، وأبكـى    الذكرى، وإمنا هي لكل
  .. العفاف من هتاونه، وجرأته، ووأد الفضيلة يف مهدها

وإىل كل داعية لسفور املرأة، وخروجها، وتصويرها وتكليفها 
  .. ما ال تطيق

  . وإىل كل عامل يف عامل التخريب
بل وإىل كل متساهل ساذج رأى السوء يف أهله، أو حـوهلم  

  .. وما حرك فيه ساكن
  ..ليه وإىل غريه من القراء الكرامإ



  
أنيـن الغيــرة ٦  

  . أرفع هذه احللية
  .. ألذكر الرجل بأهنا له، وليست ألحد سواه

  : وصدق األول
    قسا ليزدجروا ومن يك حازًما

فليقُس أحياًنا على من يـرحم    
  

  
  
  

* * * *  



  

  ٧  أنيـن الغيــرة

  رسالة عفاف
  

  : »والدمُع ميأل ساحة األجفان«.. قالت عفاف 
  .. عزيزي الزوج 

  .. نعم .. امسع حلديثي، وأنصت خلطايب .. ا الرجل أيه
  .. أخاطُب فيك رجولتك
  .. أخاطب فيك محيتك

  .. أخاطب فيك حمبتك يل
  .. أخاطب فيك دمك احلار، وفؤادك املوار

  .. أخاطب فيك اإلباء
  .. أخاطب فيك مروءتك

  .. أيها الرجل.. عزيزي الزوج 
  .. أعلم أنك تغضُب إذا أخذ من مالك

  .. إذا فاتك نصيب يف أعمالك وحتزن
  .. أتذكرك دائًما.. نعم .. أتذكرك 

  ..أنت تزجمر كاألسد عندما يكسُر الولُد النافذة
  .. وتتفلت كالليث عندما ينسكُب العصري على األرض 
  . وتنتفخ أوداجك عندما يتأخُر الغداُء ساعةً، أو ساعتني

  .. أيها الرجل.. عزيزي الزوج 
  ..  ذلك املوقف الغريبال يزالُ يف خميليت

  .. على من هذه صفاته.. إنه لغريب حقًا .. نعم
  . ذكريين: قد تقول يل



  
أنيـن الغيــرة ٨  

ذلك الرجل الذي سلط النظـر علـىَّ،   .. أما تذكر : فأقول
  .. وحاول التحرش يب
  .. هذا عجيب.. نعم عزيزي 

ولكن األعجب هو بروُد أعصابك، وسكوت عباراتك وليونة 
  .. خماطبتك

  .. ب ُعجابهذا واهللا عج
  .. بل وأزيدك من الشعر بيت

  .. عندما أمرتين أن أصافح أبناء عمومتك
أنت تعلم أهنم رجال أجانب، ليسوا يل مبحـارم،  .. عزيزي 

  ولكنك تردد حجتك الواهية دوًما 
  .. هؤالء أبناُء عموميت، وإخواين

  . »احلمو املوت«: ونسيَت قول النيب 
  .. بل وأزيدك من الذكريات املرة

  . عندما خرجنا أنا، وأنت خارج بالدنا الطيبة املباركة املوحدة
  !أتذكُر ماذا قلَت يل؟

هؤالء ال يعرفونك، فخذي : لقد أمرتين بنزع احلجاب، وقلَت
  ..»راحتك«

أنت تعلم أن راحيت يف حجايب، وعفايف، وسـتري  .. عزيزي
  .. فهال أنصفتين .. وصيانيت عن األجانب 

  .. مهومي، يف خطايب دعين أنثُر .. عزيزي 
  .. فاستمع 



  

  ٩  أنيـن الغيــرة

إصرارك العجيب على أن أعرض نفسي  –أيًضا  –أما تذكر 
  .. على طبيب األسرة، ذاك الرجل األجنيب
  .. يا زوجي.. إنين أمتزق نفسًيا من هذه الفعلة 

  .. بل أفقد أعصايب .. لقد كدُت أهنار .. واهللا 
  .. أنت تربُر وتعتذُر بعذر أقبُح من ذنب

  .. ذو خربة، ومهارة  –أعين الطبيب  –هو : تقول
وأنت تعلم، وأنا أعلم أن يف بنات جنسي من هي خري منـه،  

  .. وأن البديل الشرعي موجود، ..وأنفع
  .. وتذكر عزيزي عندما نزلُت السوق

  .أنا أنتظرك يف السيارة: فقلَت يل
  : عزيزي

  .. أنا حباجة إىل محاية
  .. أنا حباجة إىل رعاية

  .. إىل مشاركة يف الذوق واالختيار أنا حباجة
  : عزيزي

  : تذكر إن حصل مكروه قول األول
    تعدو الذئاُب من ال كالب لُه

وتتقي مربض املستأسد الضاري    
بل وتذكر عزيزي الزوج حينما طلبُت منـك الـذهاب إىل   

  .. اذهيب مع أخي : .. والديت املريضة، فقلَت يل بكل بساطة
  !أم زوجة أخيك؟.. أنا زوجتك  ..يا سبحان اهللا 

  : إذ يقول! ؟...أين أنَت من هذا الغيور



  
أنيـن الغيــرة ١٠  

    أغار عليك من نفسي ومـين
ومنك ومن مكانك والزمـان     

    ولو أين خبأتـك يف عيـوين  
إىل يوم القيامـة مـا كفـاين       

واألحداث .. بعد ما تقدم من الذكريات املرة .. أيها الزوج 
  .. املزعجة لك لعاقل

  ..إليك، وإىل كل من شاكلك.. بعث هبذه الرسالة أ
  .. أبعث هبذه الرسالة إىل َمن ذابت هويتُه يف إناء غريه

  .. أبعث هبذه الرسالة إىل َمن ماتت مهتُه، وهلكت عزميته
  .. أبعث هبذه الراسلة إىل كل رجل

  ..وإميانه، وتقواه.. ، وغريته..، وفحولته..ليتذكر رجولته
  .. لى زوجتهليتذكر قوامتُه ع

  .. ليتذكر مسؤوليته عنها أمام اخللق، واخلالق جل وعز
  .. أصرخ هبا مدوية
  .. وأعلنها صرحية

  .. يا رجال.. الغرية .. الغرية 
  .. إن كان هناك رجال

  .. يا أهل القوامة.. الغرية .. الغرية 
  ..إن كانت لكم قوامة 

  ..يا أهل الفحولة.. الغرية .. الغرية 
  .. فحولة  إن كانت لكم

  .. يا أهل الكرامة.. الغرية .. الغرية 



  

  ١١  أنيـن الغيــرة

  ..إن كانت لكم كرامة
  .. يا أهل املسؤولية.. الغرية .. الغرية 

  .. إن كانت لكم مسؤولية 
  .. أيها الرجال 
.. أكتبه مبداد دمعي، وأسطرُه بلهيب حـرقيت  .. خطايب هذا 
  .. على الواقع املرير

  ..أرسلُه إىل زوجي
  ..وإىل كل زوج
  .. أرسلُه إىل أيب
  .. وإىل كل أب

  .. أرسلُه إىل أخي
  ..وإىل كل أخ

  .. أرسله إىل ولدي
  .. وإىل كل ولد

، ..أرسلُه إىل كل رجل يشـتملُ علـى معـاين الرجولـة    
  .. والفحولة

  !فهل من جميب؟
  !وهل من لبيب؟

  !وهل من غرية علينا حنن بنات املسلمني؟
نه إذ يقول ملـا رأى  ورحم اهللا على بن أيب طالب رضي اهللا ع

، ورضي عنها تستاك؛ فهاجت قرحيتـه  فاطمة بنت رسول اهللا 
  : فقال



  
أنيـن الغيــرة ١٢  

    لقد فُزَت يـا ُعـوَد األراك
وما خفَت يـا عـوَد األراك    

    ولو كنت من أهـل القتـال
ومــا يل يــا عــوَد الســواك    

  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ١٣  أنيـن الغيــرة

  عتايب للرجل
  

ه الرسالة املبكية، والصرخة املدويـة احلزينـة مـن    وبعد هذ
  .. أخاطبك أنا عزيزي الرجل »عفاف«

  .. نعم
  .. أخاطبك أيها املبارك

  ..فإليك أيها املبارك أوجه عتايب
  .. عساي أجُد قلًبا واعًيا، وذهًنا حاضًرا

  : أيها املبارك
  ..من أكرب األدلة على فحولته.. إن الغرية يف الرجل 

من أعظم وسائل حمبة الزوجة له، إذ أن  -احلُق يقال و -وإهنا 
الغرية ال حتصل إال بسبب حترك القلب وغضبه؛ ألنه خيشى من أن 

  ..يشاركُه يف زوجته أحد
  : أيها املبارك

 »عفاف«إن : وقبل الولوج يف املوضوع أقول، وبكل صراحة
  .. وإن يف صرختها هذه لعربة .. صاحبة الرسالة مثلها ألُف عفاف

  ..يتحرك هبا عقل العاقل، وُيشغلُ هبا ذهن الفطن
  .. نذيُر سوء.. إن هذه الرسالة 

كيف ال، وهي ُمْن؟ امرأة تذكر الرجـالَ فيهـا حبليتـهم،    
  .. نذيُر سوء .. نعم .. وزينتهم، ورجولتهم، وفحولتهم، وغريهتم 

  !  فأين أنت أيها الرجل؟



  
أنيـن الغيــرة ١٤  

يب ففارقها من ذلك األعرايب الذي نظرت زوجته إىل رجل أجن
  : مغضًبا، وقال

    إذا وقع الذباُب على طعـام 
رفعُت يدي، ونفسي تشـتهيه    

    وجتتنتُب اٍألسوُد وروَد مـاء 
إذا كُنَّ الكالب َولْغـَن فيـه      

  ..فتركها تعففًا وغرية 
أين أنت منه يا من سكنت لغتُه، وهدئت أعصابه، وأخـرج  

كن العامة، وهـي يف حالـة مـن    زوجته، أو ابنته البالغة إىل األما
  .. التبذل، والسفور يندى هلا اجلبني

أين أنت يا من تركت حمارمك خيرجون مع السائق صـباح  
  .. بال حسيب، وال رقيب.. مساء

  .أين أنت يا من تركت اللحم الطيب النظيف لكلب عفن مأفون
  .. هال استيقظ فؤادك

  .. ، واستيقظت من رقدتك..وهال عدت من غفلتك
  .. أيها الرجل..  تفيق مىت

  .  محانا اهللا وإياك، أتفيق على خراب بيتك
أم تفيق على إنذار من جهة مسؤولة الستالم حمرمـك بعـد   

  . الكارثة
  .. أم تفيق على أنني العفاف، وأنقاض الطُهر

  !مىت تفيق؟! مىت تفيق؟
  !قل يل بربك مىت تفيق؟



  

  ١٥  أنيـن الغيــرة

  بواعث الغرية عند الرجل 
  

  : اعلم أيها املبارك
  . أن من خلى قلبه من اإلميان خلت نفسُه من الغرية

  .. نعم، ُحرم حالوة اإلميان ولذتُه
ألن صاحب اإلميان القوي خري وأحُب إىل اهللا مـن املـؤمن   

  . الضعيف
واعلم أن من خلى ذهنُه وعقلُه من الفقه يف الدين، وتعلم مراد 

  .. ةاهللا جل وعز من أوامره، ونواهيه، فقلبه خال مفلس من الغري
واعلم أن من مل ميتلئ قلبُه بالصالح الـذي يصـلح اهللا بـه    
القلوب، فيجعلها ال تشبع من ذكره، ومن كالمه جل وعز، ومـن  

  . طاعته، ويصلُح به األبدان فيجعلها يف مأمن من عذابه جل وعز
  .. فاعلم أنُه خال خاو من الغرية

ـ  ه، واعلم أن من مل يدافع عن دينه، أو حيارب الشيطان وحزب
  .. أو ينكر على املفسدين، أو حيفظ األموال واألعراض

واعلم أن من مل ينشر الفضائل، ويكتم ، اعلم أنه مضيع للغرية
الرذائل، ومل يتعاون على الرب والتقوى، اعلم أنه يستحي من الغرية 

  . على حمارمه
إِنََّمـا الُْمْؤِمُنـونَ   : بل واعلم أن من مل حيقق قول اهللا تعاىل

مثـل املـؤمنني يف   «: وقول الـنيب  ]. ١٠: احلجرات[ ةٌإِْخَو
توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضـو  

  . »تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر



  
أنيـن الغيــرة ١٦  

  . فإنه ال يغار، وأنا له الغرية، وهو مل حيقق معىن اجلسد الواحد
  .. أيها املبارك

س حرًيا بأن يكون اعلم أن من ختلى رجولته وترك فحولته فلي
  . من أهل الغرية الشرفاء

واعلم أن من ذابت شخصيته يف أهنار الغرب اآلسـنة، فهـو   
 –؛ وهذا متقرر معلوم مـن حـاهلم   ..حقيق بأن يشابه من أحب

  ). ١(عصمنا اهللا وإياكم
                              

جاس إىل سعة اإلسالم، وطهارة وهلذا هرَب عقالئهم من ضيق األمراض، واألر )١(
اإلميان، ومما يدل على ذلك ما ذكره الشيخ أمحد الصويان يف مقال لُه يف جملة البيان 

إذ حيكي قصة عاقلة لبيبة أدركت علمًيا، وعملًيا . »مثرة الفضيلة«املباركة بعنوان 
  : يقول الشيخ أمحد... نقاوة اجملتمع املسلم من األمراض واألرجاس 

زيارة ألحد املراكز اإلسالمية يف أملانيا فرأيت فتاة متحجبة حجاًبا شرعًيا  كنت يف«
ساتًرا قل أن يوجد مثله يف ديار الغرب؛ فحمدت اهللا على ذلك، فأشار على أحد 
: اإلخوة أن أمسع قصة إسالمها مباشرة من زوجها، فلما جلست مع زوجها قال

أمراض النساء والوالدة، وكان هلا زوجيت أملانية أبا جلد، وهي طبيبة متخصصة يف 
عناية خاصة باألمراض اجلنسية اليت تصيب النساء، فأجرت عدًدا من األحباث على 
كثري من املريضات الاليت كن يأتني إىل عيادهتا، مث أشار عليها أحد األطباء 
املتخصصني أن تذهب إىل دولة أخرى إلمتام أحباثها يف بيئة خمتلفة نسبًيا، فذهبت 

النرويج، ومكثت فيها ثالثة أشهر، فلم جتد شيئًا خيتلف عما رأته يف أملانية،  إىل
  . فقررت السفر للعمل ملدة سنة يف السعودية

فلما عزمت على ذلك أخذت أقرأ عن املنطقة وتارخيها وحضارهتا، : تقول الطبيبة
فشعرت بازدراء شديد للمرأة املسلمة، وعجبُت منها كيف ترضى بذل احلجاب 

  !؟..يوده، وكيف تصرب وهي متتهن كل هذا االمتهانوق
وملا وصلت إىل السعودية علمت أنين ملزمة بوضع عباءة سوداء على كتفي، فأحسست 
بضيق شديد وكأنين أضع إساًرا من حديد يقيدين ويشل من حرييت وكراميت، 

  . ولكين آثرت االحتمال رغبة يف إمتام أحباثي العلمية
= 



  

  ١٧  أنيـن الغيــرة

  : واعلم أيها املبارك
أن كثًريا من املخلوقات حتمل هذا املسمى، وهـذه اخلصـلة   

أكـرمكم  - »اخلنزير«ندر منها، ومن أبرز ما ندر  العظيمة، إال ما
إذ أن الذكر من اخلنازير يقبل أن يسافد ذكر آخر أنثاه، وهو  -اهللا

  .. مل حيرك ساكًنا 
، ولتعتلي مهته الرجـال إىل  ..هذا للبيان فقط.. أيها املبارك 

  .. القمة فيستلهمون غريهتم
ارمـه أن  إذا علم هذا؛ فليعلم أن اهللا جل وعز يغار علـى حم 

تنتهك، ويغاُر سبحانه إذا أشرك العبد وكفر؛ ألنه جـل وعـز ال   
إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه : يرضى لعباده الكفر، يقول جل وعز

  ]. ٤٨: النساء[ َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

=                                
أربعة أشهر متواصلة، ورأيت عدًدا كبًريا من النسوة، ولكين مل  لبثت أعمل يف العيادة

أقف على مرض جنسي واحد على اإلطالق، فبدأت أشعر السابع وأنا على هذه 
احلالة، حىت خرجت ذات يوم من العيادة مغضبة ومتوترة، فسألتين إحدى 
 املمرضات املسلمات عن سبب ذلك، فأخربهتا اخلرب، فابتسمت ومتتمت بكالم

إن ذلك مثرة الفضيلة، ومثرة االلتزام : فقالت! ماذا تقولني؟: عريب مل أفهمه، فسألتها
َوالَْحاِفِظَني فُُروَجُهْم {: يف القرآن الكرمي –تعاىل  –بقول اهللا 
  ]. ٣٥: األحزاب[ }َوالَْحاِفظَاِت

هزتين هذه اآلية وعرفتين حبقيقة غائبة عندي، وكانت تلك بداية الطريق للتعرف 
لصحيح على اإلسالم، فأخذت أقرأ القرآن العظيم والسنة النبوية حىت شرح اهللا ا

.. صدري لإلسالم، وأيقنت أن كرامة املرأة وشرفها إمنا هو يف حجاهبا وعفتها
وأدركت أن أكثر ما كتب يف الغرب عن احلجاب واملرأة املسلمة إمنا كتب بروح 

  .ه.أ. »!...غربية مستعلية مل تعرف طعم الشرف واحلياء



  
أنيـن الغيــرة ١٨  

املؤمن  أن اهللا يغار، وغرية اهللا أن يأيت«: وقد جاء يف احلديث
  . »ما حرم اهللا عليه

ومن غريته جل وعز أن حرم احملرمات، وصان احلُرم واحملارم، 
  . وأمر بالستر والعفاف يف كتابه وعلى لسان نبيه 

  
  
  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ١٩  أنيـن الغيــرة

  أنواعها
  

  : غرية اخلالق جل وعز - ١
  . غرية اهللا جل وعز أن يقع عبده فيما حرمه عليه -أ

  . قد عبدُه حيث أمرهغرية اهللا جل وعز أن يفت -ب
  . غرية اهللا جل وعز أن هتتك احملارم واألعراض -ج

  : غرية املخلوق - ٢
  .غرية العبد لربه أن تنتهك حمارمه -أ

  . غرية العبد لربه أن يترَك أمره -ب
وهذه األقسام ليست من قبيل االنتقام للنفس، والتشفي بالغري، 

للحق، ومن ذلك  ولكنها من قبيل الغضب هللا جل وعز، واالنتصار
  .. غرية أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم على عباد اهللا 

نعم غاروا على حمارم اهللا أن تنتهك، وحذروا من ذلك، وبينوا 
  .. البيان الكايف، الكامل

وغاروا على أوامر اهللا أن تترك، فحثوا العباد على طاعـة اهللا  
كـايف الكامـل،   جل وعز، وأمروهم بالتمسك هبا، وبينوا البيان ال

  .. عليهم صلوات اهللا وسالمة
غرية إبراهيم عليه السالم إذ رأى قومُه قد عبدوا  :ومن ذلك

  .. األصنام من دون اهللا، فغار على التوحيد، وجعلهم جذاذًا حمطمني
وغار حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم علـى التوحيـد   

جـل أن يثبـت   حىت بذل النفس والنفيس، والغايل والرخيص من أ



  
أنيـن الغيــرة ٢٠  

دعائم التوحيد يف قلوب املسلمني، بذل نفسه عليه الصالة والسالم، 
وأوذي يف سبيل إعالء كلمة التوحيـد يف أرض اهللا، ويف قلـوب   

  . املوحدين
  ! فياهلذه الثمرة للغرية من مثرة

وعلَّم عليه الصالة والسالم أصحابُه هذه الغـرية احملمـودة،   
ا رضوان اهللا عليهم، فكـانوا خـري   واحلمية املطلوبة، ورباهم عليه

التالميذ خلري معلم عليه الصالة والسالم، فذادوا عن حوزة الـدين،  
ومحوُه ونشروه، ودعوا إليه وبذلوا أنفسهم، وأنفاسهم، وأمـواهلم،  

  . ودموعهم، ودماءهم من أجل تبليغه للخلق، ونشره وتعليمه
  ! أال يكون هذا غرية منهم على دين اهللا؟

  . ي خلق احلبة وبرأ النسمةبلى، والذ
  : ومن أنواع غرية املخلوق أيًضا

غرية العبد على قلبه أن يدخلُه شيء من الرياء، والسمعة،  -ج
أو الشرك، أو التعلق بغري اهللا جل وعز، وهذه الغـرية تتمثـل يف   
حرص املؤمن املوحد على إخالصه هللا جل وعز يف سائر أعمالـه،  

سائر أعماله، وعلى تعلقه باهللا جـل  وعلى تعلقه باهللا جل وعز يف 
  . وعز يف سائر األحوال من سراء، وشراء، وشدة، ورخاء

وكذلك يف إفراد اهللا جل وعز بالعبادة، إذ ال معبود حبـق إال  
  . اهللا

، واالهتداء هبديـه،  وكذلك مع امتثال أمر الرسول الكرمي 
  . واالستنان بسنته، واالنقياد، والطاعة

  



  

  ٢١  أنيـن الغيــرة

  : أيها املبارك
ن العاقل اللبيب هو َمن يغاُر على قلبه لتتم لُه سالمة ذلـك  إ

القلب، إذ أن القلب السليم هو بضاعة أهل اإلميان عندما يـردون  
إِلَّا َمْن أََتى * َيْوَم لَا َيْنفَُع َمالٌ َولَا َبُنونَ : على الديان يقول جل وعز

  ]. ٨٩ – ٨٨: الشعراء[ اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ
  : ة على احملارمالغري -د

  : -وفقُه اهللا –يقول الشيخ صاحل الفوزان 
إن أعداء اإلسالم بل أعداء اإلنسانية اليـوم مـن كفـار    «

ومنافقني والذين يف قلوهبم مرض غاظهم ما نالته املرأة املسلمة من 
كرامة، وعزة، وصيانة يف اإلسالم؛ ألن أعداء اإلسالم يريـدون أن  

الة يصطادون هبـا ضـعاف اإلميـان    تكون املرأة أداة تدمري وحب
وأصحاب الغرائز اجلاحنة بعد أن يشبعوا منها شهواهتم املسـعورة،  

َواللَُّه ُيرِيُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َوُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعـونَ  : كما قال تعاىل
 ، والذين يف قلوهبم]٢٧: النساء[ الشََّهَواِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما

مرض من املسلمني يريدون من املرأة أن تكون سلعة رخيصـة يف  
من كتاب . [هأ. »معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية

  ]. »تنبيهات للمؤمنات«
ومن هذا املنطلق فإن حق الغرية على احملارم ثابت بالشرع هلن 
علينا معشر الرجال، ومن العجيب أن جتد من الرجال من يطالـب  

  .. غرية يف مهدهابوأد تلك ال
  ..ويف املقابل جتد كثًريا من النساء يطالنب هبا، ويفخرن هبا



  
أنيـن الغيــرة ٢٢  

أعـني   –وأعجُب من هذا تصدي بعض الرجال هلذه املهمة 
واملناضلة دون ذلك واحلرص عليه وتسخري  –قتل الغرية يف مهدها 

  .النفس والنفيس له، وليس يف هذا الزمن عجيب
بنات حواء، وهن ال يرضني فجعل املخذولُ من نفسه حمامًيا ل

  . به، وال مبحاماته
  
  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ٢٣  أنيـن الغيــرة

  وأدت الغرية
  : أيها املبارك

اعلم أن الدعوة إىل خلع حجاب املرأة، والتخلص من جلباهبا، 
  . )١(دعوة لوأد الغرية 

                              
والعجيب أن املرأة يف العامل اإلسالمي غالًبا تأيب هذه الدعوة، وتنفر منها، إال من  )١(

  . خذل اهللا من أهل األهواء
وفقه اهللا  –أمحد الصويان : هذه قصة مسلمة يف بنغالدش تدل على ذلك ذكرها الشيخ

  .»ُءويبقى العود ما بقي اللحا«: بعنوان.. يف جملة البيان املباركة  –
كنت يف رحلة دعوية إىل بنجالدش مع فريق طيب أقام خميًما لعالج أمراض «: يقول

العيون، فتقدم إىل الطبيب شيخ وقور ومعه زوجته بتردد وارتباك، وملا أراد الطبيب 
املعاجل أن يقترب منها فإذا هبا تبكي وترجتف من اخلوف، فظن الطبيب أهنا تتأمل من 

.. إهنا ال تبكي من األمل : ك، فقال وهو يغالب دموعهاملرض، فسأل زوجها عن ذل
مل تنم ليلة البارحة من ! بل تبكي؛ ألهنا ستضطر أن تشكف وجهها لرجل أجنيب

وما ! ؟..أوترضى يل أن أكشف وجهي: القلق واالرتباك، وكانت تعاتبين كثًريا
أباح  –تعاىل  –قبلت أن تأيت للعالج إال بعد أن أقسمت هلا أمياًنا مغلظة بأن اهللا 

فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد {: يقول –تعاىل  –هلا ذلك لالضطرار، واهللا 
  ]. ١٧٣: البقرة[ }فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم
  . هل أنت مسلم؟: فلما اقترب منها الطبيب، نفرت منه، مث قالت

  !!نعم، واحلمد هللا: قال
فأسألك باهللا أال هتتك ستري، إال إذا .. إن كنت مسلًما؟ .. ت مسلًما إن كن: قالت

  ..!!كنت تعلم يقيًنا أن اهللا أباح لك ذلك
 –تعاىل  –أجريت هلا العملية بنجاح وأزيل املاء األبيض وعاد إليها بصرها بفضل اهللا 

 لوال اثنتان ألحببت أن أصرب على حايل وال ميسين: حدث عنها زوجها أهنا قالت
  . هأ. »قراءة القرآن، وخدميت لك وألودك: رجل أجنيب



  
أنيـن الغيــرة ٢٤  

واعلم أن الدعوة إىل دمج املرأة يف مجيع جماالت تنمية احلياة، 
امة متربجة سافرة دعوة أيًضـا  وإظهارها يف الطرقات واألماكن الع

  . لوأد الغرية
واعلم أن الدعوة إىل مشاركتهن يف االجتماعات واللجـان،  
واملؤمترات، واألمسيات الشعرية، والنثرية، والتمثيلية، دعوة أيًضـا  

  . لوأد الغرية
فتح بيوتات األزياء، والكوافري، ومقاهي  واعلم أن الدعوة إىل

اإلنترنت النسائية، ونوادي الرياضة النسائية، وقيادة السيارات هلن 
  . بل دعوة لقتلها يف مهدها، دعوة لوأد الغرية

واعلم أن الدعوة إىل إشاعة الصداقة بني اجلنسني عرب الربامج 
الدياثـة، ووأد  اإلعالمية، املسموعة، واملرئية، واملقروءة، دعوة إىل 

  . الغرية
واعلم أن الدعوة إىل مساواة املرأة بالرجل مسـاواة مطلقـة   

  . دعوة إىل ختلي الرجل عن رجولة ال يدعو هلا رجل أبًدا
واعلم أن الدعوة إىل توظيفها كالرجل يف املتاجر والفنـادق  
والوزارات، واحملاكم، ومكاتب السـفر والسـياحة، واجلنديـة،    

، وهذا قليل من كثري يطمع )١(ت، دعوة لوأد الغرية واملندوبة للمبيعا
  . به كل كافر ومنافق لوأد الفضيلة، وزرع الرذيلة

وهذا إن حصل، كان من أعظم اجلنايات يف حق اإلنسـانية  
  . مجعاء

                              
، البن القيم يف عصره، فضيلة الشيخ »حراسة الفضيلة«: ينظر للتوسع والفائدة )١(

  .  -وفقه اهللا وشفاه –بكر أبو زيد : الدكتور



  

  ٢٥  أنيـن الغيــرة

إذ أن املرأة للعفاف، والصيانة، واحلشمة، والستر، والقرار يف 
العفـاف، أو   وليست للتحرر من طاعة اخلالق، أو لنحـر .. الدار

  .. كال واهللا.. للتربج والضياع، واالحنراف 
  .. أيها املبارك

  ..أنت القوام على املرأة
  . وأنت املسؤول عنها بني يدي اهللا جل وعز

  .. وأنت القوي، وهي الضعيفة
  .. وأنت اآلسُر هلا، وهي األسرية

  .. وأنت احلكيم املتريث، وهي العاطفية الرقيقة
  .. أيها املبارك 

ن غريتك عليها هتيئ هلا احلق الكامل يف احلياة الطيبة الكرمية إ
 ..  

إن غريتك عليها هتيئ هلا احلماية، واألمان؛ إذ أهنـا تتحلـى   
النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك : خبمارها، وحجاهبا، وجلباهبا، يقول جل وعز

َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلـَك أَْدَنـى أَنْ   َوَبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن 
فـأي  ]. ٥٩: األحزاب[ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما

  ! أمن من األذى بعد هذا؟
إن غريتك عليها متنعها من الذئاب البشرية، مما جيعلها تقـوم  

  .. بدورها املبارك يف اجملتمع املسلم 
ا من اخلضوع بالقول لكـل أجـنيب   إن غريتك عليها حتفظه

  . عليها، فيحفظها اهللا بإذنه جل وعز



  
أنيـن الغيــرة ٢٦  

إن غريتك عليها حتفظها مـن الشـيطان، إذ أن الشـيطان    
يستشرفها إذا خرجت من بيتها، وغريتك تصوهنا من الشيطان بإذن 
اهللا، فال خترج إال حلاجة ماسة، ومع حمرم هلا، أو القرار يف الـدار  

  . ملعصوم خري هلا، كما قال ذلك ا
  : وهللا در من قال عن نسوة أهل الغرية، الصاحلات

    يعز على من يطـرُق البـاَب
جواًبا فال عقًدا تراُه وال خـال     

    يطيل وقوفًا ال جيـاب حمرًمـا
عليها كالم األجنيب، وإن قـال     

  
  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ٢٧  أنيـن الغيــرة

  يف أسباب ضعفها يف زمننا
  

  : اعلم أيها املبارك
من أعظم أسباب ضعفها يف عصرنا، هو ضعف الوازع  أن* 

الديين، وانقطاع العالقة بني املخلوق واخلالق، إذ أن الشريعة أمرت 
حبفظ األعراض، وبغض األبصار، ومن مل حيفظ العرض، ومل يغض 
البصر كان يف استجابته لوازع الدين نظر، من نقص، أو ضعف، أو 

  .. زوال والعياذ باهللا
  . إلميانفالغرية من ا

الفهم اخلاطئ ملعاين الرجولة، إذ : أيًضا من أسباب الضعف* 
أننا يف عصر متيعت فيه الرجولة، وأصبحت الغرية فيه من التشـدد  
الزائد، وأصبحت الغرية فيه شك يف املرأة، وطعن يف املقاصد، وهذا 

  ! غلط وأميا غلط
  .. بل هو واهللا من عبث الشيطان بتالميذه، وأتباعه

انعكاس بعض املفاهيم عن من سقمت : ا من األسبابأيًض* 
  . عقوهلم، كما أسلفت

  . فالغرية عندهم شك وريبة، وطعن يف املقاصد احلسنة -
  . واخلمر عندهم مشروبات روحية -
  .والزنا عندهم حرية شخصية -
  .والربا عندهم فائدة رحبية -

  ...وهكذا دواليك



  
أنيـن الغيــرة ٢٨  

فهام، وتالعـب  وهذا ينم عن سقم يف العقول، ومرض يف األ
  .. من الرجيم بأتباعه

اهلجمة العارمة، القوية علـى أفكـار   : وأيًضا من األسباب* 
اجملتمعات اإلسالمية، والغزو الفكري املشبوه، ويعضد هذا السبب 
ويعاونه، كثرة الوسائل اإلعالمية، ووسائل تلقي الثقافات املختلفة، 

ن إذابة اجملتمـع  وانتشارها، وتيسرها لكل طالب، يف هذا ما فيه م
املسلم وسلوكه، وتعاليمه يف مستنقع حثاالت البشر؛ ومع أوحـال  

  . الرذيلة واالحنالل
دخول جحر الضب وراء أمم الغرب، واحلرص ممـن قـل   * 

دينه، وذاب حياؤه على متابعة أساليبهم يف احلياة، يف كل صـغري  
  ..منها، وكبري

هنا تتناىف مـع  ؛ إذ أ..الغرية .. وأول ما يضيع إذا حصل هذا 
  . مجيع ثوابت الغريب

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو «: قال عليه الصالة والسالم
  .. احلديث »...القذة بالقذة

وترك الغرية على احملارم من أتباع سنن أهل السوء والفسـاد  
  . ممن كان قبلنا

اجلنوح من كثري من أبنـاء التوحيـد   : وأيًضا من األسباب* 
  .غلبة الدرهم والدنيا؛ عند الكثري إال من رحم اهللاللحياة املادية، و

وأيًضا العناية باجلوانب الكمالية، والترفيهية علـى حسـاب   
أعين الغرية  –غريها، مما يؤدي إىل أن تتالشى هذه اخلصلة احلميدة 

يف سبيل احلصول على هذه الكماليات فتتالشى القيم احلميـدة،   –



  

  ٢٩  أنيـن الغيــرة

يات احلياتية، والدعايات الشهوانية؛ واملبادئ اجمليدة، أمام هذه املغر
  . فتضيع الغرية أميا ضياع

عدم تفعيل قوامة الرجل، مـن إقـرار   : أيًضا من األسباب* 
  . زوجته، وموليته يف دارها، واحلفاظ على مخارها

وهذا يؤدي إىل خروجها وتربجها، وطلبها ملساواة الرجل يف 
  . ما خيتص به

األنظار، وحتف هبـا الفـنت،   فتربز املرأة من دارها، وحتيطها 
ويستشرفها الشـيطان؛ فيفـرح   .. فتشيع الفاحشة يف الذين آمنوا
  . بذلك دعاة الفساد والطغيان

اتباع داعي اهلوى، مما جيعل اإلنسـان  : أيًضا من األسباب* 
ينسى أو يتناسى حق اهللا، وأمرُه جل وعز، ليحقق مرادُه ويرضـي  

  .هوى يف اهلاوية. .هواه، وما علم املسكني أن من يهوى 
  
  
  

* * * *  



  
أنيـن الغيــرة ٣٠  

  من غرية السلف
  
: رأى يف املنام أنه يف اجلنة قال جاء يف الصحيح أن النيب * 

  !ملن هذا؟: فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر، فقلت«
  . لعمر: قالت

رضي اهللا عنه  –فبكى عمر . »فذكرت غريته فوليت مدبًرا
  : وهو يف اجمللس مث قال –

  !اهللا أغار؟أوعليك يا رسول 
  : يقول –رضي اهللا عنه  –وهذا سعد بن عبادة * 

  . لو رأيت رجالً مع امرأيت لضربتُه بالسيف غري مصفح
  تعجبون من غرية سعد؟ «: فقال فبلغ ذلك رسول اهللا 

واهللا ألنا أغري منه، واهللا أغري مين، ومن أجل غرية اهللا حرم 
  . »...الفواحش ما ظهر منها وما بطن

يرى امرأته تأكـل تفاحـة    –رضي اهللا عنه  –عاذ وهذا م* 
فيدخل عليه غالم له، فتعطيه امرأتُه تلك التفاحة فيؤنبها ويؤدهبـا  

  . على هذا الفعل
وهكذا فقد كان سلفنا الصاحل رمحهم اهللا ورضي عنهم خري 

  . قدوة، وأحسن أسوة لنا حنن اخللف
فهل من متبع لسبيلهم؟ وهل من مهتد هبديهم؟ وهـل مـن   

  !؟...؟ وهل...؟ وهل..الك على طريقهمس
  ..وأخًريا

  : اعلم أيها املبارك



  

  ٣١  أنيـن الغيــرة

أن الغرية هي زينة الرجل، وهي حليتُه، وهي كامل رجولته، 
الكنز املدفون يف أعماق أعماق قلبـه، والنـبض    -وريب-بل هي 

  .املتأصلُ املكنون يف شرايينه، والدم واملوار يف جسده
  .ال، وتاُج احلُسنهي وريب أم الفضائل، وسيدة اجلم

عدوةُ الدياثة، رفيقة اإلميان والتقوى، والرجولة،  -وريب-هي 
  . بل هي بضاعة الرجال

من تركها ضاعت رجولته، وقل إميانه، ونقص حيـاؤه، وزاد  
  . فساده، وكثر عصيانه

  : أيها املبارك
ال نسمع أنني الغرية يف قلبك، ولكـن أمسعنـا   .. اهللا .. اهللا 

وفوراهنا، فبقدر ما تزيد يف قلبك يزيُد إميانـك،   صهيلها، وأزيزها
  .. وتزيد رجولتك

وختنس شياطني الضالل، من اإلنس واجلن، وهترُب الكـالُب  
ألن األسد ال يقبل املشاركة فيما خيصـُه مـن   .. عن عرين اٍألسد

  . غريه؛ غًرية، ومحيةً، وأنفًة
    فتشبهوا إن مل تكونوا مثلـهم 

الُحإن التشــبه بــالكرام فــ    
  : وتذكر أيها املبارك

  : قول األعرايب
    إذا وقع الذباُب على طعـام

رفعُت يدي، ونفسي تشـتهيه     
    وجتتنُب األسـوُد وروَد مـاء  



  
أنيـن الغيــرة ٣٢  

إذا كن الكالب ولغـن فيـه      
فهذه موعظة وذكرى للذاكرين، كتبتـها لكـل    :ويف اخلتام
هلا يف القلـوب  رجاء أن ينفع اهللا هبا، وأن جيعل .. مسلم ومسلمة 

مكاًنا، ويف الضمائر أكناًنا، وأن يبصر هبا البصري، وأن يذكر هبـا  
  .. الغافل الساهي، وأن يقيم هبا العوج، وأن يسد هبا اخللل

كما أسأله جل شأنه أن يرزقين وكل مسلم ومسلمة األمـن،  
واإلميان، والسالمة، واإلسالم، واإلخـالص يف مجيـع األعمـال    

دات الظاهرة والباطنة، إن اهللا ويل ذلك والقـادر  واألقوال واالعتقا
  ..عليه

مت ما مت، وكتَب ما تقدم على خلل ونقـص وتقصـري بـني    
، واهللا أسأل أن يعصم نساءنا ونساء املسلمني من كـل  ..للمتأمل

سوء، وأن يسبغ على قلوب رجالنا لباس الغرية احملمود، إنُه صاحُب 
على نبينا حممد بن عبد اهللا الكرم واجلود، وصلى اهللا وسلم وبارك 

  .وعلى آله وصحبه وَمن وااله، واحلمد هللا أوالً وأخًرا
متت يف رياض جند عمرها اهللا بالطاعة، وعصمها مـن كـل   

   –آمني  –سوء، وبالء، وفتنة 
  بقلم الفقري إىل ربه الغين 

  حممد بن سرار بن على اليامي 
  ٠٥٣٦٩٠٥٠٠جوال 

 Msda@ayna.com  
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