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ا1فأاهم

للرجل؟أو الضرورية ائل الممن النساء، تعدد أو الزوجات تعدد هل 
الزوجات؟يتعدد للرجال للماح حاجة هناك هل 

ضروريةمادة هو أم ابجتمعات؟ ق المهضة بعرقلة الزوجات تعدد يقوم هل 
للنهضة؟

أصدق؟أيهما الزوجات؟ وتعدد النساء، تعدد {خن المرق مجا 

للممحنمعات؟أصلح أيهما 
حىثائر هو أم والإسلامجية، العربية امحتمعات على مقتصر النساء تعدد هل 

إسلامية؟وغير عربية المر بجتمعات اي 

النساءرأي هو ما وكيلك الممدد؟ ق والعربيات المسلمات النساء رأي هو ما 
الصدد؟ي مسلمات والمر عربيان المر 

غيرأم لممقن معجما؟ أم كانوا عربا النساء؟ تعدد ق الرحال رأي هو ا جم
مسامين؟

أمالترف، هو أم الهليش، هو هل التعدد؟ إل الرجل تينع الي الدوافع، هي مجا 
المساء؟أعداد وإرتفاع الرجال، أعداد نقص هو أم والمقاليد؟ العادات 

بالصيد؟المرأة تقوم لا لماذا 
المساء؟تعدد صحية المرأة تدهي، هل 

عنالزوج لبحث المسبب مي أمحا أو الوقف؟ ميدة هي الأول الإوجة ل ه
أخرى؟زوجة 

الزواجبقبولها لها وءلالة الأول، الزوجة حثا على متعدية المانية الزوجة عل 
بزوجها؟



إلالرجل تكب أن ونحاول العكر، الماء ق الثانية زوجة النمطاد ل ه
وأبنائه؟الأول زوجته عن بعدا حابها، 

الرجالمن )أمثالهم محقارنة بالتعدد؟ يقومون الذين الرجال هؤلاء م هن حم
به؟يقومون لا الذين 

بالتعدد؟يقوم لماذا الرحل بملم هل 
هوأم اء؟ التأحضان ض والتقلب واكعم، الترف مجن الزوجات تعدد ل ه

ومسؤولياته؟مشاغله فوق الرحل، يتحملها اصافية ومشقة مسؤولية 

عندهمتكمن المشكلة أم التعدد؟ ل تكمن الشبان عند الساندة المشكلة هل 
الزواج؟على القدرة لعدم 
النساءتعدد موضوع عن الأمثلة هذه كل وصتبقى زالت، وما كان، د لق

مننمنهم العالم، أنحاء جمع قا وعريض وامع جدو مجوصع زوجات، الدد وتع
وهوعمره يقض من ومنهم يجب، لر مجن ومنهم بعضها، على أو يها علاب أج

العربيلر العا ق ويالذات الشبان، عند ولكن التساؤلات. هذه إجابات ق ادل جي
للقيامالإعداد يشغلهم نهم عندهم، أهمية لإجابتها كهذْ اصئلة بجد لا والإمحلامي، 

التعدد.ق بالتفكم الإنشغال عن فضلا الزواج، بفعل 
عدة،جوانب من الأمور هذه كل عن تتحدُث، فمولا، الكتان م فسقي ولذا 

وغمالسم نظر وجهة ثس بل فحب، والسلمن العرب نفلر وجهة محن يس ل
التعدد.لموضوع كلهم، هؤلاء روية ويقدم كذلك، السلمين 

الروحان،تعدد أو التساء تعاد أمر محن الجميع موقف عن الحديث وكذا 
•معه فريقا كل يتعامل وكيف إبجاهه، ونمرفهم فعلهم وردة 

بمذاالناس تفكتر على التأثير نحاول الي الأفكار، عن فكرة الكتان وسيعتلي 
أنعلى تعمل الي والأنفلمة عقولهم، يثكل أن يجاول الن.ي والإعلام الخصوص، 

منهم.والمسلمن العرت عند وخاصة ممنة، بصبغة وحيالهم عقولهم نمبغ 
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للممددارجل تينع الي الدوافع عن مجرد، بشكل لمحدث الكتاب ين—ممل م
عملية.ومشاهدة علمية، نظرية دراسة منطلق من مفصل، وبشكل غالبأ، 

سواء،حد على والرجل الرأة مشاعر تمس بكيفية الأذكار طرح إل تقل وبم
الزوجات.تعدد أو اء، اكيعدد يجعلق فيما وأفكارهم ناعامم وتناقص 
محع^^، ٥١١كلأ بما يعامل أن يج_، الق الكيفية لمافش الفصول، تقل تم 

وشرقيه.غربية كثترة بحتمعات ق جدلية بعمق لتكون نحولث، الي المألة، هن.ْ 
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القايهمفؤ4طط 

عنيعييا لطيف، أدبي إطار ي ا،لوضوع هذا طرح الضروري من أصبح د لق
تقيةشحون لها التعدد ألة فّيه، والأمر افلواثف، ر وتقرير، الأوامتوجيه 
أنلدللثا ورأت ومجرية، جانة فو\فن هي وليت عاطفية، وكيلك ية، وإجتماع

برأيه،فيها ويدل يشارك أن القاريء سمملح بهلريقة الحساس الوصوع هدا أطرح 
ائي.النالجانب من وخاصة خاطره، ل بجول عما وفول 

بجققكتابا أجد لر لأي وذلك مضطرا، كنت، الكتاب، يرذا لك__تابة أق وأرك، 
بهيتعلق ومجا التعدد، أمجر عن ساولاهم إجابة ق، القارئة وبالدات، القارك،ء ة حاج

ندالأمر هذا وجدت إي أخرى جهة ومن، الحقوق، j( ات وملأبائؤ، حقن م
والأحيان،قات الأو مجن كتتر ق، عنه الحديث، وملحا والمقاش، الجدال وامجع أصبح 

نقاشؤ، الضائعة الحالقاُت، احد أن حاولت، ولذللئ، ائية، المالأوسامحل فيأ وة وبق
المهتمان.لدك، المعلومة الحلقايت، باقي مع بمفلمها وفت الأمر، هذا 

يطرحه>_ المسألة، هذه يناولان فرضن إلا بجد لا قد فإنما نا لاحظو ول
وجونويذكر محاسنه، ويذكر الشريفة، ثالأحاديث١ القرآنية اتر بالايلما م

وفريق،الربانية، حكمته به القائمون يدرك لأن حاجة دون بأمره، والتسليم إتباعه، 
وصلاحهبه، القارئة أو القارء،ء لإقناع وفوائده الممدد محاسن يذكر أن بجاول آخر 

للمجتمعأت.

مجنطلق،من، يناقشه المساء، مجن جلهم الفريمح،، لهذين، محالغا آخر فريق، وهناك 
وأنهالزمان، هذا ؤ، صلاحية ه ليعد لر تشرع وأنه له، الرافض اي.عوقف، ملع
منوالتراهمح، الحجج مجن، كمر إل إستنادا نافع، غر تشرع ه وانلمرأة، للم ظ

الواقع.
ي،خاص رأي عن، بمد جدل مجنهللق، مجن، الكتاب، هذا كتابة إل عمدت، 
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امحتمعاتمن اء للتوكيلك العرب؛ة، امحنمعات من اء للتنيه الرأي ركن حث 
نيهالرأي وتركت هم، مجالمجن زالت وما كانت كما آراءهن ت ونقلية، الغرب
عنويعيدا صراحة، بكل هو كما ونقلته والغربيثن، العرب منهم للرجال، ك كذل
القصصبعض مجن الأمجر تجذا يتعلق مجا كل وملتا منه، ثيء إخفاء أو وض الغم

أبوابق للجدال، أخرى أفكار ًلرح إل عمدت م احيانا، لية والية الواقع
وشحون.أحاديث، مجن يا يتعلق مجا وءلرحت، محتلمة، 

أحنت،ند كنت، فان بالعدد، يتعلق فيما الخاص برأيي الكتاب ختمت، ولقد 
مجي.فهو أمات كنت، وإن اس، من فهو 

التوفيقوباق 

4ا



يفزملأ ؤ س \ؤؤج\0 ئمحدذ 

اذس\ءوازجاد







حانالقيامة أن وشعرت أناتي، بضياع وشعرت الحبيب، وزوجي الزوجية، حياي 
والنياحبالصياح المخيف، الحين لهذا فعل كرده به، ست، فيما ونمت، موعده—ا، 

فورايقم ب إن البيت، بترك التهديد نحت زوجي ووصعت نورا، الطلاق وطلب 
الجديدة,روجته بتْلليق 

ناJالةتحديثها وأكمالت، 

نط،موءا حياي، ق منه أر ولر طيب، رجل زوجي أن إلا أقول أن أسطح لا 
تحبيولر حكيما، زوجي كان والتهديد، الصياح محن فعلته محا فعلتن عتدمجأ حى 

مجنذلك إل ومجا الشرعي، وحقه فراره، هدا أن إفهاص حاول د وفلإنفع—الأل، 
أولقص شري يموج ل( وأنه بحم، أنه ل بالك قاسما إفهامهي وحاول ححح، 

أقنعلر الطاف غاية ق ولكي به، خاصة أحرى لدوافع تزوج نه ولكي، ب عي
هدا.الجديد زواجه يأساب 

يإستشارةونمت، الممقل، وحاولت، وتريثت،، يعد فيما الخدُث، لهدا صمتر تم 

مجناحد لر ولكي طلمي، الدي زوجي نجاه غطه علي فيما وغئرهم أهلي، من، مجي 
الرجلحق هو هدا وأن واكصير، يالصر الصالح مجن ازيج أهإلا نهم مأحد 

ولوكنتحوحى يقولون، كما صغقرة، لت، فأنا القبول، إلا ل؛ ليس وأن الشرعي، 
وحدُت،الحقيقة وق الطلاق،، وأخترُت، الميت، تركت إن بأ^ن١ني أفعل فكيف، صغترة 

أنوحاولت، محضض، على فقبلتها فقيد، ق محواساة كافا ونصائحهم أحاديثهم كل 
أراه.لا مجا الاس يرى فقد محعها، أتعامل 

وذكريايأحلامي عي تزيل فلن اتبعتها وإن الصائح، هذه كل أن شعرت 
عنهاالاص|حون يعلم لا الي مجعه، الحب، وعلاقة زوجي، مع قضيتها الي يلة الجم

مجعيالجميلة وعشرته ل، زوجي حب، ل( تعيد لن الصالح هده أن ورأيت، شيئا، 
العشرةهذه إل عودة لا أن ورأيت، فقدغا، حقا الأن أق أرى فأنا كانتؤ، كما 

ولنالمستقبل، مجن الخوف، عي يزيل لن الصائح إتباع وأن محنه، كان الذي هدا بعد 
بنفي•مي سا-ان ص يزيل 
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تفقالت نوة وأعفلم شدة أكثر يبدو كما كانت الي بحريتها، عن محك^إ أخرى 
محيتوند أعشقه، إي ل زلت، وما شديدا حبا زوجي أحب كنت ل لق

محويا،نحيناها الي الخلوة الأيام كل بعد دفعته أنانيته ولكن حي١تي، أيام أجمل معه 
السيدة وأنا بماء، وأقل مجي -يالأ أقل أخرى، زوجة بتزوج فييدهب أن إل 

عصاميةإمرأة إل بل شيقا، والطبخ ١^١، ناص وحن والذكاء الجمال مجن يقصي 
هداكل مجن بالرغم ولكن والأيام، الحياة فلروف وأحلك أقسى زوجي اركت ش

الزواج،يمدا ظهرمح، ق، بملعي فقام إحساني، فيه ينمر ب ه لقدمجته الذي الإحسان 
للمعروف.وناكرا وف،، وغئر خائنا، أءتبرْ فال( ولذا 

قاطة:ضافت أم 

اليني الهده بعد حى يومجا، أرتضيه ولن مجهللقا، الأمجر يمدا أنبل لن ولكي 
أنفردحى الجديدة، الزوجة طلأثا على وأصن أرجو زلتا لا الحال، هدا ق، محتها 

الوحيدة.زوجته وأبقى به، أنا 
أذكرأن أستطيع لا فاي بحاهي، بواجباته وقيامه وأدبه بخالقه يتعلق فيما ا أمج

مجعي.عشرته وخان خاني، أنه غير مجهللقا، به موءا 
وأحسأحيانا، عليه والضغتل باككيد أقوم زالت مجا إق صراحة، بكل وأقولها 

بلوالظلم. بالقهر أشعر زلت ومجا الجديدة، زوجته ومحن منه لنفسي الإنتقام بشعور 
١صرت لما علت ولو ُمابي، على الأن حى للصبر نائمة زالت، ما أين، أرى 

نجنالثلاقن بحازوت الي الجميلات الجاصرات إحدى الأحاديث، ع:رءنت \م 
تقائلة العمر 

التعددترفص بيئة مجن أق صراحة بكل وأقولها حديثي، مجن متعجبون ر.ء—ا 
تقدموقد الزوجات، تعدد برفض أومن كدللئ، كنت، وقد تقبله، ولا أصله ن جم

مجنتعرفت، المهراف هاية وف، مجنهم، بأحل، أقبل ولر العزاب،، مجن الكشر بي لجعل
بشخصيتهعقلي ليا أخد وتد الرجال، مجن التزوحين أحد على لي عخلال 

زوجا،قبوله ل واحدة برهة أتردد ولر لحهلبي، تقدم م وهيئته، ورجولته رائعة ال
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الرافض.الجانب من 

بشرطولكن الزوجات، تعدد على والموافقة الرضا إل منهن الكئتر لص خم 
لأسبابالأمر، هذا محن بدا يجدن لا اللواق اء كالنبمن، خاصة دوافع لهن ن ل

برجالبالزواج شلن ثمن أو بالأثرياء، بالزواج كرغتهن اقتصادية، كان 
للموافقةكان إذا أو الفقراء، عوانلهن كواهل عن الضغط لتخفيف وذلك ُتزوحين 

ببعضهن أن أو بعضهن، على الزواج يئار كموات إجتماعية، شحون والرضي 
محنيجدن فلما اللوال المطلقات من كن أو الأبوين، مقللة ق، العيس يهلقن دن يع

منإليهن يتقدم من بجين ب ثمن بعضهن أو العزاب، الشاب من هن الزواج يرغب 
مجنساك أن كما الإقممادية، العزاب أوضاع لقصور ر.ءا الأكفاء، العزاب الشباب 

الصبرخلالها مجن بملقن لر عضوية أو ية نفلأصاب الزوجات، بتعدد رضخن ن حم
محطلقس كان، رحل أي قلل ل بالستر يؤمن ممن غئرهن أو زواجهن، ناخر على 
•حائط قلل ولا رجل قلل المائل؛ الثل 

صرحت■ين المشاركات، إحدى فجرهما بقنبلة، مجلسهن إنفض م ن ومج
يتزوجأن مجن لها خترا الخليلة، توى جمعلى جنسية قفزات لزوجها يكون أن بقبول 

نولها.حد على أخرى، بزوجة 
مجدينةؤ؛ النساء مجن مجعينة إجتماعية فئة عن صورة نقلت ند هنا أي وحي—ث 

ولكنتقابلها، أخرى اعية إحتفقات فهناك عامحة، از الححوق ة، خاصجدة 
يتعددالقبول درجة عندها فتحد التعدد، ل ا ورأيهرهما نفلا محناكهيد بالتأك

والثالثةالثانية الزوجة مع كي بالالرضي درجة إل هزلأء، مجن أكثر زوجات ال
واحدة.مكنية شقة وؤ، واحد، سقزا مجت 
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هلنه،  LjUقرال لتتخذ الأمر، هذا ق نر؛__ءتي يد شأن سممليع وم الأول؟ 
الإحجام؟نماشدها أو يالإقدام، نصحها 

الغيرفكن له، ترمم تكن ب مجوصع ق نارا أشعلت معاد اليدة أن وك
إمتفزازوأكثرهن الزوجات ممماد بزوج متزوجات 

ألاثانية؟ زوجة أنا وتقول صرها، عن تكشف أن نجرؤ ومن مجه—ات ت فقال
لها؟الفنالة ابجتمع نظرة تعلمن 

متعديةالثانية الزوجة أجا أق لكن، قلت إن إ■ءدروني والله ت دى هت فقال
تفتحبه بزواجها وهي الأول، الزوجة على بالتخرب وتقوم غئرها، حق لى ع

وأيناءه.زوجته ئه تنبعد فيما تحاول م يتدمجل، لا جرحا 
أوثالثة أو ثانية زوجة يوما أكون لا أن أرجو ، مجرة الضرة إن ت جمرة نالت 

الثانية،بِا يمميشهن ؛م الأوليات، الزوجات محن كشا أء_رف لأي ة، رابع
تفكرأن المرأة على أن وأرى والظلم، النفسي والعيان القهر أصناف الأن وتعشن 

موافقةعليه تشترط أو مجتزوج، رجل مجن بالزواج القول نل مرة، ألف ألف ألف 
وإدعاءاته،الرجل أعذار تصدق لا أن عليها ويجب للمشاكل، إتقاء الأول، زوجته 

فلاالمشاكل، وتتقي بتاتا، ذلك تترك أن للمرأة خما أن وأرى زوجا• به تشل حى 
ُتزوج•غم بزوج إلا تتزوج 

الفأنا الأخوات، تقوله مما أعجب ولكي ثانية، زوجة لت أنا نالت 
فيهالوحيد فالمتسيب الغللم حصل وإن للأول، ظلم فيه ثانتة بزوجة الزواج ن أ" 

خلالهامجن بحمل لا بكيفية الأمور على يسيهلر أن يتهليع الزوج لأن الزوج، 
ها،نفتحفي حى عار، الثانية الزوجة فليت مجها، الأخت أوافق لا وأنا —لم، الفل 

إحساسوعندنا منصفات، نكون أن فيجب الأول، الزوجة مجن بأقل هي وليت 
الفكن.فيه كثرت هذا زمننا أن خاصة الملمن، اء نعلى بالعهرة 

صفأو بجريمة، تقوم المرأة أن أرى لا أنا ت ونالت فورها مجن قالية اركت ث
شرع،أخوات يا هذا إن متزوج، برحل الاقتران على تقدم عندما الغم، وق حق
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بالزواجأزواجهن يقوم أن سشن نماء أعرف واق ضده، شل أن يجوز ولا 
التعدد،ظل ق طسمة حياة تعتن أخريات اء نوأعرف العدل، شرط مع يمرهن، 

عانتولو حى حرام، ولا عيب نيها ليس غالمسألة غيء، أي ن متكئن تثولا 
ما.شيئا الأول الزوجة 

ولولوةنائية الأخين من كلأ أؤيد أنا ت فماك للحديث معاد اليدة عادت 
بأخرىالزواج نمحرد رأيهن، على الأخريات الأخوات أوافق ولا رأيهما، لى ع

الصلاةأفضل عليه أجمض البشر ميل وقدوتنا الخم، حق على تعد أو ظلما، يس ل
يرحلالزواج ُن الخاصة الظروف ذوات النماء لحرم أن الخيل مجن فهل والسليم، 

أنمحن ونحرُهن، قهر'ا، والموت بالإعدام عليهن ونحكم وخلقه، دينه ترصئن مجتزوج 
طبيعية؟حياة تعشن وأن أمهات تصبحن 

زوجعبث محرد رابعة، أو ثالثة أو ثانية زوجة أكون أن أش لا واف أنا ا أمج
اف.؛،نافون عائلون رجال هذا زماننا ق يكون أن فأرجو الخهد، يئون 

حرت.فتيل لا حب، فتيل أشعلت هذا أكون.مموصوعي أن أرجو 
وكانتزوجت ثانية، زوجة أنا لف الحمد ت وقالت بالحدث حبيبة بحرأت هنا 

بكامجلبه الزواج ووافقت وولد، زوجة لديه رجل مجن سنة وعشرين إمح، ري عم
القوياليانع هو  ١٠أعلم أكن ب الحقيقة ق، حول، كانوا من كل معارصة إرادي 
وزوجتهأبنا؛ي، كأهم إلا الساشن أبناءْ أرمح، لا معيدة، الأن أي إلا دفعي، الذي 

ذلك.على اذ أخمد واي تماُا، كأخي الأول 
مضطرةفأكون الرجال، أعداد ل شح هناك أن أرمح، لا أنا ية؛ عالقالت 

زوجةلديه برحل بالزواج قبلت أق لو أرى أخرى، زوجة عنده رجل بزواج لل
ّءادتي.أجل مجن أطفال، ومعادة بيت هدم على عملت قد أكون أخرى، 

حدعند عقولهن تقف ولكن مصليات، عابدات اء نأعرف إي قالت 
أنهوأرى ، حليلة واحدة ولا خليلة محائة فيئلن أخرى، زوجة ه لبرجل الزواج 

لاف حكم بحكمن لأن أدعوهن وأن عليهن، أرد أن هذا لمالنا )، الناسب ن جم
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هناكلكن إذا إلا بأخرى، يتزوج لا الرجل أن أرى أنا حال أي على ن، أهواله
الزوجية.حياته ق خلل أو زوجته، عند نقص 

وأناإذن، العاسات ق رأيكن ما صراحة، بكل رأيي سأقول بحورت ئاك 
اتعاناء الميشن وهل الأبد، إل بانموسة وعلمهن علل تحكمن هل إحداهن، 

برجلالزواج صد دائما كن أنا متزوجئن؟ برجال يتزوجن أن من لهن احتر 
ولوتعلمونوكفى، لكن بأي ساتزوج المطاف آخر ق، أي ل يفلهر لكن تزوج، م

أرىولا وبمشرطن، الزواج عن يتمنعن كثرات، بنات فيها كثرة، بتوت هناك أن 
أكرهن.مصير أصبحت العنوٌمة أن إلا 

وتدافعالأخرى، على ترد قامت واحدة وكل وتعددت، المقاشات والت تم 
الاراءمن غيرها على غلبة تأخذ بالمعدد القبول فكرة قامت حق ا، رأيهعن 

أزواجهنيتزوج بأن والرصى المول فكرة وأخذت متزوج، برحل للزواج الرافضة 
حلفيفا.تحولا يأخذ المقاش فأخذ إّتحسانا، غحرهن أخرى زوجات 

غالباالذي الزوج ل المشكلة بل المعدد، ق المشكلة لمت إحداهن: ت فقال
الجديدةالزوجة لكنت إن وخاصة بأخرى، يتزوج أن بعد الأول، زوجته يفللم ما 

زوجتهفيهحر بما، عقله وتْلير الزوج لب فتاخد كثرة، نئن بالأول عن تصم—غر 
أنبعد إلا ه نفعلى يصحو ولا الأخركا، هلْ يتزوج عندما طويلة دة مالأول 

الزوج،غياب عملية نظم ئد الك وإن الأول، إل بعدها يعود عدة شهور تمضي 
أيام.ثلاثة الميب وأعهلى أمبوعا، الكر الجديدة للزوجة فأعقلى 

ظلمعلى زوجها تمن ما غالبا الأخرى فالزوجة صحيح، أخرى: وقالت 
والملية.المغامرة باب مجن بأخرى يتزوج الرجال من كثرأ إن f الأول، 
 fإنبغيرها، زوجها زواج رفض الأول الزوجة تملك لا قد ت أخرتم، الت ن
الممادموتفادى الجديد وصعها الزوجة ترب أن أرى ولذلك الزواج، على عزم 

بيتق معها كن الالأقل، على ترفص، بأن الحديدة زوجته ومع زوج، الع م
الوأن وطيبة، عائلة تكون بأن الجديدة الزوجة أنصح أن إلا أملك لا وإي واحد، 
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•المتزوجين، ييا حى رحل، 

إلالأحد، ظلم بأخرى الزواج أمر ق، ليس والق أخوات، يا أخرى: قاك 
صلىمحمد رمحوله وسله اذ أحله لما ظلما، التعدد ولوكان الرجال ند ع

لماذامكن، أعجب، وإني أجعئن. عليهم الق رصواتن، والصحابة وملم يه علالذي 
نظروجهة من إليه تنظرون ولا نقط، الأول الزوجة نفلر وجهة من للتعدي تنظرون 

معاملتهنبحن لر أزواجهن أن يقولون، اء نأءرز، الثالثة. أو ية الثانزوجة ال
الثانية،الزوجة وأنصفوا اذ فاتقوا بأخرى، تزوجوا عندما إلا ن معهم وأخلاقه

واقعها.بغير عنها وتتكلمون تفللمومحا فانتم 
هّورضاه وكب ونشريعه وتعال ّبحانه الق نجعل ليتنا يا أخرى؛ قالت، 

همنا.أكر هو الزوج نجعل وُا نقاشنا، محور 
يعششزوج أو للزوج؟ ثانية زوجة عليكم، باس الأفضل *و مجا أخرى؛ قاك 

بأحدوأبنائه لزوجته ويرجع الاقْلات؟ عن بحثا افر ويارة، الدعشقق ق، 
لنا،اف نسه U تملوا أن أرى أنا وإياكم. الق أجارنا ؟ كالأيدز الجنية الأمراض 

والتشنج.التعنتخ هذا كل نمتاهل وما فانية والدنيا 
الأغلبهم الرجال ولكن لتا، الله مه ننقبل.مما أنتا صحيح ري! أنيت، نال

تظهرالرجل يتزوج أن فمجرد الثال،، الزواج مع التعامل بجنون لا أو ون، يعدل
والمقاهي،للطاعم والذهاب الحياة ُلذان، وتظهر الثانية، الزوجة مع رات المغام

وكله، نفوتزيح، وهيئته، شكله بتحسط، ويقوم والرجلان، الخارج إل والفر 
كله.ذلك مجن محرومة فتبقى الأول الزوجة أما الجديدة، الزوجة اجل مجن ذللتا 

التعدد،على متفق الجمع أن القاش خلال من أرى أخوات، يا نوال! قالت، 
لذلكالعدل، وعدم الزوج ظلم مجن وتحدرن تحفن أنكن مجن بالرغم به، بأس لا وأن 

الوقت،نفس ؤ، عليهم، الي والواجبات بالحقوق، للقيام فندعوالرجال نقوم أن أرمح، 
عليه؟وتشجعهم للتعدي فيه ندعوهم الذي 

يشحعواأن وترفضن نوال، قالته ما على تحتج النوة، أصوات ارتفعت، 
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الأرملة[تزوجوا ان سالىالرج1ل ذلك، من بد لا كان وإن الرواج، على رجال ال
عتدْالزوج كان إذا ولكن ذلك، شابه وما الخاصة الفلروف ذوات من والطلق—ة 
إنوحى كثهر، الأفكار هذه ومثل يكفيه، فهذا وعيال، دلال وذات ■جيلة زوجة 
أكترالمرأة صاخ ل بمب قل وأنه سماوي، تشريع كونه التعدي على متفقات كن 

امحمعنفلرة وتغيئر كالعدل، كمحرْ، ضوابط لذلك يكون أن بجب لكن لرجل، اس 
قالسب محي أغا إمحامجها وعدم الأول، للزوجة نظرهمم وتمم ية، الثانزوجة لل

كقوةمفاهيم تصحيح وكذلك بعثرها، للزواج ويذهب محته، س زوجها خروج 
اءالتيجد ولا متزوج، برحل الزواج من حرجا اء التيجد لا حى امحتمع ند ع

■يتيوض•للزواج أزواجهن يذهب أن امحتمع أمام حرجا 
كانتمجتهن واحدة وكل ٍلوال، ساعات بعد النقاش إنفض حال، أي لى ع

يرونلا أئهن إل أكثرهن خلصت وقد الواقعية، القصص بعض ا كلامهد تعض
صفاتهي وجدت فد كان إن متزوجا، رجلا تتزوج أن معاد السيدة لقربجة بأسا 

وليسنالوا، كما بالرجل، نانمرة وتتمناه، عنه تبحث الذي الرجل وشخصيته 
حاله.بواقع 

الثعذذص ا1ءدروياءى الؤماء يوؤنهنض 

إلانقل أن ونل الغرب، ل يدور ا عأحدثكم أن فقبل رب، الغل ا أم
النماء،تعدد عن يتحدثن كن عندما لديهم، اء التإجتماعات أحد وقالع القاريء 

علاقتهنوعن هناك، الاجتماعي النماء وصع عن للقاريء أولا الضوء سألقي فاق 
بالرجال.

قهو عما تماما نختلف الغرب، ق بالرحل المرأة وعلاقة بالمرأة، الرجل علاقة 
اللمزيخلأف الزوجي فالإرتباط وتقليدا، وعرفا قانونا والإملأمة، العربية البلاد 

(،الصواحب ) عتدهم الأخلاء إرتباط عنها يغي قد الي الثانوية، المسائل من و ه
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وارجلالرأة ض يكون أن دون متلزماها، بكافة الزوجية الخياة يمارسون ن الذي
زواج.عقد مئة ق رسمي إرشاط 

بلوغعلى تشرف فتاة، فيه تمسح الذي الوقت من الغرب، ق المرأة نمة تبدأ 
ماالاجتماعية والمماهيم الأفكار من تلمن، قد الفتاة تكون العادة وق الرشد، من 

حقوقهاوخاصة حقوقا، من عليها ومجا لها وما امحتمع، قا موقعها تعي ليكفي، 
اءواك، بارط!الشخصية والعلاقات والمشرب، والمأكل الملص س ية، الشمحم
هوهنا يهما ومجا ها، هما لا ند الي الأمور تلك وغئر ارب، والأقن والأبوي

والجنسية.والنفسية منها العاطفية وخاصة الإجتماعية، العلاقات 

الرشدسن مجتذ الشخصية المرأة حقوق، نحمي والتقاليد والأع—راق انون الق
والحية،العاطفية علاتاها بكل يتعلق فيما المهللقة، الحرية على تستند والم، ومله، 

العلاقات،»عمجن نوع أي لممارمة ارادها، أمجام تقف نواهي أو أوامر أو مود دون 
أوالمدرسة ي التلاميذ، زملائها مجن أحد أي مجع أو يستهويها، الرحال مجن أحد أي 

خارجها.

واليالدراسة، ، صفونق وهي جدا، البكرة المن هذه ق، الفتاة رحلة تبا-أ 
عليها،الأخريات الفتيات نأثم خلال ومن مجتمعها، من لها محرمومجة تكون اد تك

والجنسيةالعاطفية الحاحة وإشباع حهة، مجن الذات إثبات منطلق مجن الفتاة تقوم ف
هيهذه لتكون أحدهم، مع ية وحنعاطفية علاقة أول بتكوين أخرى(، جهة مجن 

والغرام•الحب محا خلالها م، نفع الي الأول، يربتها 
ذاكرها،3، ومحفورة الفتاة، عند قيامتها لها الحقيقة ؤ، الحربة ذه هبقى ت

الأولاكءمِبة هذه ف، فالفتاة خيالها، ق، الأول بالجيب وفيم 'تمرها، ق،بما وتتغمح، 
وتقومهالديها، والعاطفة أحاسيسها وكل مشاعرها كل ر تحمنمج—ا ادة ع

شروؤل.أو قيود أو خوف، وبدون ء مخا بكل للحبيب،، 
الواغ،عن يعيدا ك(، الهو ويعمرها الأحلام رها تغمة، العلاقذه هأن إلا 

الفتيانهؤلاء عند تستمر أو نائمة، تبقى أن العلاقة لهذه جد\ المادر فمن ك ولذل
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الحاصرات.أزواج لعض الخفاء ؤ، صوبحبات 
تعددعلى منصبا التعدية، الأطراف هده من اللقاء ذا هق الجدال دأ وب

قمعتاد هو كما الجدال، ق البرود يكتنفه الجديث وبدأ ٠ والخليلأت اويقات اإص|
أنو١ءت^رن المساء، تعدد امر ق الأوائل الزوجات أو الصديقات نتحدت الغرب، 

الإرتاطأو شرص على بالتعرف ناموا لو لهن، خ-انة حقهن ل الرجال يفعله ا م
يقملر إذا نظر، الأمر ق أن أكدن الجدال، مجن فترة بعد ولكن تداء، ابهن بض 
كيلك،نظر الأمر وق بغترهن. الإرتاط لغرض هجرهن، d تفكم يالالهن رج

يرمحشخصية، نزوات بحرد أو يسمومحا، كما جانبية، قفزات بحرد ذلك ان لوك
بعد.فيما عنها الرحل 

يجبضعف، لحفنات لهم الرجال كل أن نومن الحاصرات، وة الأن نحد 
الرجال،أفعال دون ثحول أن إمجرأة أي تصتهليع ولا اء، الممن عنها الهلرف غض 

عابرلمبب خليلها، أو بزوجها علاقتها المرأة محدم أن الحكمة مجن ليس فانه ذا ول
كله.للر أنهلع الر، بعهس عن كون اليكون فقل. عيره، أو كهدا 

يتعددالرجل فعل عن الصواحب اء المإل ن، الحديتقل إنم ن وم
الأصلق فهن بأصا، به يرون ولا عندهن، مقبول ذلك أن وصرحن ديقات، الم

وأنععللقا، الأمر لهذا يأبمن لا فهن ولذلك الصديقات، متعدد رحل لصديقات 
الرجل،مع الصائنة علاقتهن وعلى ومتعتها، هن أنفعلى ينصب إنما إه—تمامهن 

حسنه.أو ولعلمه، أدبه على أو الفذة، الرجل شخصية على إهتمامهن وينعب 
تراهاالي بالصفات صديقا المرأة نحد أن عنّدهن المهم ن جمه إنفزت وأض
هلأكثر، أو أخرى صاحبة ه لبرحل الصاحب أن صراحة، وذكرن مناسة، 

الإلزام.وعدم والحرية الحركة من أكم، ماجة يععليهن ذلك لأن عفلمى، فائدة 
محنفائدة لا انه وذكرن، الحاصرات، عند قبولا الرأي ذا هوجمد د ولق

رحالمع معيدات قلن، كما اء، الممن فكثثر الأمر، لهذا والشنج العصب 
(صاحا ) يخليلة أو بزوجة مرتبطتن ولكنهم جند، خلق وذوي ومحترُين، لهليمح، 
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أعمالإل متمردين يسايرون الرجال أن يعلم، أكثرهن أن صراحة، وقلن أخرى، 
أنبملمن وكلهن زوجاهمم، مع بإتفاق سياحية إجاوات إل أو ارج، الخمح، لهم 

القفراتيسموها كما فيها .مما الفر، ق الع أنواع بكل ون يقومم أزواجه
وقالتإحداهن فقامت أكر، أو الواحد للوم ية الجنات العلاقأي ، الجابية 

ضطحبهاأنحا حى بما، ورضيت زوجها بخليله ونلت بل علت، ا أنحصراحة، 
الوطالجل باب ومن زوجها، لجاجة التفهم منهللق من المناسات، ل أحيانا معها 
•ويينه محنها 

قدائما بحمل  ١٠حدث المرة، هؤلاء يئن اللقاء، ينفض أن ونل ا بمده
علىالأحكام وأن الوط، الحل ناعية إل الخلوص وهو الغربية، القاشات ة نحاي

الجياةق يوجد فلا نسبية، هي وإنما نهلعية، أو حازمة ليت دائما بطبيعتها الأشياء 
حلاه لفالمرء فكمر ولذا الإءللأق، على خطأ أو الإطلاق،، على صحيح هو ما 
أمور،عن تنازل ولو حى عليه، يقدر لا ما يطلب ولا يديه، ما يضيع لا طا، وم

جانبية،قفزات لديه الرجل أن فكما مثلا، كالغئرة مقبولة، غر الفطرة تعتمها د ق
اللقاء.انفض م أحيانا، جانبية قفزات لديهن كيلك نهن 

أوالمسلمات اء للتنموحدا ائيا نموقفا بحد لا أننا حقيقة إل غنلص تا وه
عنرأي وحدة بحد ولا بالرفض، أو بالقبول محنهن، الشبيه فارقا مجع يان، الرب
الغربيات.عند الصديقات تعاد أو لمات، المعند الزوجات تعدد 

القضية،^٠ من المبدئي للموقمح أتعرض لا أي إل هتا، القاريء نفلر وألفت 
عنوآراء الحال، الواقع من صورأ هنا أنمل وإنما فيه، الشخصي رأض أذكر ولا 

أصحابما.ألسن 
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اكالءاكرييالرجال مرغم 
الثعذذمى 

منبحلي ئ الزوجات، مدد عن النقاشات أحد القاريء إل أنقل أن نل 
قالاجتماعي، لم الالشباب حال على الضوء أسلط أن أحب الرجال، الس جم

عامة.الإسلامية والبلدان خاصة العربية البلاد 

البلوغ،مرحلة يصل أن نل أي فى، وم لم المال*ربي الشاب رحلة ندا 
لأرجولة،كيصمة الحقيقي، الحشي بالميل فيه يشعر الذي الوقت مجن بدءا ك وذل

أنإلا الرجال، درجة إل فيها يرقى أن بملوغها، وحلم تمناها طالما الي الفترة وهي 
المخفية،اؤلأتبم تعليه ويكثر أحيانا، ويقلقه كثترا، القي يشغل هذا الميل شعور 

ومعه.الحشم الميل بمذا التعامل كيفية ل وتحيره أسراره، عليه ويكثر 
يدفعهامتابعة، عليه تتوارد القي، عند والمشاعر الأفكار بيا ننا هومجن 

مؤثربوجود والأيل، الهار مجن محتلمة أوقات ل العضوي، الجني باكأثم إحساسه 
الجسيةالعلاقات عن والشارع المدرسة ق زمجلائه مجن يسمعه عما فضلا بعدمه، أو 

جدهيعتمر الذي الشيء هذا نفس عن تتحدث الي م، عترهأو الأزواج ئن ب
ه.ونف

هذاومحعالجة المسألة، هذه مع ياكعامجل الفتيان من كثر يقوم ذلك، إل إضافة 
كلهذلك يدفع مما الإباحية الأنترنت وموانع الحسية، والأفلام الصور بتبادل يل الم

أنوحياء خوفا ويزيده مجنفيه، الذي الإحساس هذا عن أكثر فكره إشغال إل القمح، 
الدين.أو الأدب بسوء أحدهم يتهمه أن أو لأحد، به محوح 

لأحدأسمعه لو ومنكرأ ه، نفق طبيعي بأمر القي إنشغال ينطلق هنا ومجن 
غتره-
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بشبابمها يلممي أعلى، درامية صفوف إل بمقل حى ذلك، لى عبقى ي
أكثربشكل الجنسية، الأمور عن يتحدون ويجدهم مثاله، اللوغ مرحلة ق وا دخل

يمسذلك لأن البالغ، الشاب يتهوي ذلك أن أخفي ولا لفظا، وأوضح تفصيلا 
زمجلاله،مجن يكره من مع الفتيات عن الأحاديث نتبدأ إليه، بحاجة أنه يشعر ا جم

وأين.إشباعها وكيفية هذه، الجنسية الميول لدوافع العملي الواقع !رى ومحدأ 
جنيةءلاقة والتكليف، الرشد سن يلغ الذي القي محعاناه تبدأ هنا ن ومج

فيبقىإجتعاعيا، أو ترويا بما مجعترف ء؛ر ولكن عاطفية، وطاقة عضلية، وطاقة 
يسموها،كما رئة الالعادة إل أقرانه أحد يدله أن إلا تصريفا، ا هليجد لا 

الماسحدر شعوره من ومعاناته المساء، عن بفصله الجديدة معاناته إليها أصف 
حفهم.ل إثما كمقترف محنه، 

مجاطياته ل يجمل ثل، الرجال الماس بان يمشي وهو القي هذا رحلة وتتمر 
الوجيهإلا لعاناته، حلا أحدهم عند يجد لا الدين أفرانه، إلا به بحدث أن يندر لا 

طريقعن الأجشيات، الفتيات محن أحد محع والجنسية، العاطفية العلاقات ممارسة إل 
القل الأمجر هدا حى أخرتم،، عامة أماكن أي في، أو الأمواق، غ، المخفي، تعارف ال

أخرى.اثل وموالأقدام، الكافية الجرأة يتطلب فهو عليه، القدرة ه نففي( يجل- 
ولحيةضخم جم ذي كبير، رحل صورة ق شابا، ليصبح القي هدا تر يك

هنفداخل غ، ورجلا أبويه، عند وطفلا مجدرصة، ق تلعيدا زال محا وهو وشاربتن، 
هلترمحم وما متقبله، عن ون حديثه وقف هدا البالغ نجد ولا به، محعزف غئر 
لحياةالموهل، ارجل نفلرة إليه يتقلدون أهمم بحدثهم مجن عند تجد لما وقام، الأي

ومحاتراه أن تتمي وهي أمه، ُن الدعوات بعض سماع غ؛ر ية، عاطفأو ية زوج
الأحاديثيجد بل هم، لتفرح الأبناء أخمل وبمحب فتاة، بأحلى تزوج برجلا، 

عنبالحديث وتتجاهله الحاصر، عن الحديث تتجاوز والديه ن جميه إلة الموجه
مومن الجامعية، م ومجن الثانوية الدراسة إتمام على ومجفتصرة يد، البعتقبل الم

م،،،ومجن م، ومجن الزوجية، عش لتاء التخْليْل م ومجن الوظيفة، على الحصول 
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وميلحاجة من أعضائه وق مسه، وق تليه ل يعتمر ما وه محدثدرك يأن دون 
أنعليه يجب أته الكيفية، بمده الأحاديث هذه خلال من فيفهم وعاطفي، جنسي 

الحال،هذا على باق وهو سنتن ينم حق والأحاسيس، الشاعر هذه كل يكيت 
لنفسهفيها يرسم ول( امحمع، ه لرسمها الي بالكيفية فيه، يتزوج الذي ليوم اص 
٠سيثا منها 

الذيعن نتحدث؟ ثاب أي وعن سينا، الخال هذا على الشاب بقى ي
الشابعن أم مسمى، الضر الأجل حى لديه الطاقات هذه كل يكت أن استطاع 

معهنيتبادل مجتمعه، فتيات و؛ن متمملأ بتمريفها ونام كبتها، على يقدر لر ذي ال
الأبعاد,معلومة غر أو ومعلومة بضابط، ضضبهلة غحر علاتات 
بعضحى أو الجامعيتن من الكبار الشباب الس جمل نجد إنك فذا ول

لرالم فن، الهذه كل بعد فهم والضن، والقهر بالحرة الشعور محنها، المتخرج؛ن 
الماديةالكفاية إل بعد يملوا لر طبيعي، يثكل الهلبيعي الجنسي ميلهم فيها يشبعوا 

الرفضحى أو اليأس، أصابه قد بعضهم بحد أنك حى أساسا، الرواج بأعباء للقيام 
حدإل وصل وإل حى بأعبائها، الحالية الإجتماعية ية بالكيفزواج، اللفكرة 

والجنسيةالعاطفية العلاقات ق الحرية استمرأ ند منهم، كثترا لنجد وإننا ة، الكفاي
ومجنأصدقانه مع بما، يتعلق وما الحتمية بالمغامجرات الفاخرة حد إل مشرومة، الضر 

يجالسونه.

جيد،وظيفي موقع ق وهو النوك أحد ق، الشباب أحد بت إلتقيد ولق
ريال،ألف مائي بتويئر قمت لقد قاتلا لديه، الكفاية وجود مع الزواج، رفض وي
وحفلالزواج مصاريف ؤ، تهلئر أن الأن عليها أشفق وأنا السفن، مجن عدد د جه

الزفاف.

أسأله.أن خجلت فقد الحسي؟ ميله بإشياع الشاب هذا يقوم كيف أمجا 
هذايكون قد البلاد، كافة ق والسلمان العرب لشباب الحال الواقع هو هذا 

عندهمالمضمون ولكن آخر، بلد عن محتلفا مجا، يلد ق وصفت الي بالكيفية الحال 
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ويأخذأجيي يلد أي إل ليافر أو ويرتاح، الصوبحيات فليعدل التعدد أراد ومس 
الزوجات.تعل.د ل هو كما نصب، ولا تعب ورائها من ليس الي التعة، من نميبا 

يبيءابجلس، من حانا اتقدوا الدين الزوجات •تعددي إل الحديث نممل إم 
حققواقد كوهم يالباثرية، وشعوؤآ وايعة، والسلهلان بة بالهيعورهم شعن 

القالوجاهة عن فضلا الرجال، من كئتر به بحظ مال؛ الزوجات بمعدي لأنمهم 
ممنخترأ الأخترين هولأء حديث يكن ول؛ أقراهم• نجاه بمحولتهم فيها عرون يث

مهللقة.تكون تكاد جننممية، نفنره التعدد إل بمثلرون فهم نبلهم، كان 
قيدور ما أنقل وإنما ذكرت، الزوجات.بما محتعددي -مع أتمم لا هنا ولكي 

لأنبماصيته معيتة ءلروذّح أخذت من فهناك الأمر، بمل-ا يجعلق فيما الرحال، مجالس 
عدة.يوما الأمر لهذا يعد يكن ب الحقيقة ل وهو زوجة، محن أكثر ه ليكون 

يومايفكر ولر بما، راضيا واحدة زوجة ه لكان أنه أحل-هم ذكر فق—ئ 
هذاوأدى خاله، إبمة زوجته، مع إختلغا الأيام من وم يوق، ا، شرهزواج بال

وبعدإليه، العودة عدم فررت م أبيها، لزيارة الزوجة ب، هتل• أن إل الإخ—تلاف 
فقررذلك، من يأس حق لبيتها، الرجوع أبتا معها، للصلح انحاولأت محن هور ش
معالصلح فقررت بئّدة، وغرها حفيفلتها هل-ا فأثار زوج، وتا هبض زواج ال

زوجهعن التخلي رمحه نحت، ولكن بذلك، هو فقبل بيتها، إل والعودة ا زوجه
ثلتحت الجاليدْ، والزوجة زوجها مع وسكنتا رجعتا م فقبلتا دة، الجدي
جديدة.وأحوال فئرومحا نحتا المغتر، بيته وق، واحد 

بحاوزتند الل.ين الميسورين، مجن عادة زوجات التعددي مأن يخفى ولا 
سنذ.كرهاأخرى ولأسثاي-، المائية الكفاءة بحكم العمر، مجن الأربعغ، غالبا أعمارهم 

منعندهم مجا إل إضافة الزواج، ق، الرغبة لهم أن حقيقة هؤلاء يخف وب لاحقا، 
زوجات.

التعاود،ق الراغب؛ن أو الزوجات متعددي من هؤلاء أغلبر أن وحدت أي إلا 
مجنبالرغم وباطنا، ظاهرأ ويرنحوها شرعية، الغتر ات العلاقصحة رون يلا 
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بالزواجعليه أخرى، بإرأة الارتباط ق رغبة ه لمن أن ويجدون ا،لريع، الأنمتاح 
الستر.طريق وإنحاذ الشرعي، 
منالممدد عن الحديث ^uJ، مجاش مجن كض، اللقاء هدا ؤ، أجد لر أل، إلا 

أوصرورته، عن مثلا كالحديث أحدهم، من تربوي أو اي إنأو فكري نطلق م
يجدنلا اللواتي النساء على، الستر غاية أو متميزين، ابماء لصنع تكاثر الإن، يل الم

التوحهات.هده شابه مجا أو أزواجا، 

لماذاالحاصرين، بوال أحدهم يقم لر أنه اللقاء، هذا ؤ، أمر من عمت وقد 
بسببالرجال، عند به منم الأمر فكأن نيه. ويرغب اء المتعدد إل الرجل، ،،يل، 

سبب■بدون أو 

اليتهلطقالضيالي اهذ 

والرباوالهماه مي 

فهدابه؟ ويقوم فيه، يرغب ولماذا اء؟ المتعدد إل الرحل يل مياذا ملا أم
بقوةيطرح نجده والرجال، اء المُنر الخاصة أو العامة المختلعلة انحالس ؤ، الرال 

لحصولعادة، انحالس هده مثل ق الجدال يحتدم حيد الرحال، على اء المن م
إقدامهمب عن ومقمما وافيا جوابا يجدون لا الرجال ولأن الماشره، ة المواجه

إليه.المعلمة أو المخفية رغبتهم سب الأقل، على، أو بالصيد، 
حديثةبشمها، معتده ■جملة يافعة شابة طرحت الختلهل، هدا نا مجلففي 

غنمي،كانت وكآمحا بجرأة، للمرحال وجهته للحاصرين، جدليا ّرالأ مغيظه، الزواج 
سالمتانباخرى، الرواج على بميم أن زوجها ُر، جوفا 

أيهاعليكم الأمر يقتصر لماذا الرجال(؟ ;تعل.د اء المنحن وم قلا اذا ملو— 
يهقوم ولا بالصيد، أنتم قومجون حى محنا أكثر الجنّية حاجتكم هل رحال؟ ال
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نحن؟•
لها;قائالة ووتار، بمدوء الكار السيدات إحدى فقامت 

ديتنا،وهدا سليما، به قبل أن علينا ويجب ذلك، نا عليرض فالله ن إ~ 
إبنيءيا ومره بحلوه الدين بمدا نقيل أن ويجب عقيدتنا، وهده 

تاتالة:نورها مجن الشابة عليها ردت 

أوالتعدد على بميم أن فللرجل الإلزام، باب من ذلك يجعل لر الق لكن و— 
عاقلة،كاملة، ■جملة، امرأة وجد إذا إليه حاجة ق الرحل أن أرى ولا عنه، يحجم 

البهلر؟إذن فلماذا يرضيه. ما كل عندها ووجد إ، أ بيت *ت ) جيدة مترل ة رب
العمة؟شكر وعدم 

إحداهنفقالت الحاضرات، مجن كثثر هوى لأمس الشابة هده حديث أن وك
بأخرى:التزوج زوجها سمع متسللة 

تكونالزوجة أن وخاصة للزوجة، فللم إنه واس فعلا؟ يتزوج لماذا حيح، ص— 
القيامق كئترا وتتعب الأبماء، أفضل ه لوندت كث؛رة، تن معه نمت د ن

الأول،ل فراره وهذا بالزواج، ملزم غم الرحل إن صحيح المت،؟ .ممووليات 
أنحى مجنفعله، مجناقبمها تعدد وقامت الدين. وليس عنه مموول ر وهر، والآ-مح
•خديها على سال دمعها 

الحاضرين:الرجال أحد فقال 

وكفى.به المول المرأة على ويجب الأمر، بمذا ٌممح اللي ن إ~ 
فورها:من أخرى فقالت 

علىنحرصون الأمر، هدا إلا الدين ق نجدوا لر أو الرحال، أيها لكم ما ع— 
كشوة؟أخرى أحكام يئن من تهلبيقه، 

ضاحكا:الرجال احد فقال 

تقبلون.مماولا عواكن، توافمح، الي الأحكام نطبق أن محنا تريدون النساء نتم أ— 
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وترصى.ومملح وتسمع به، القبول الزوجة على طيص، أمر والتعدي يوانقه. لا 
غورها:من فقالت 

وحركاتللنساء وحب الرحل، من انانية إها طيم، غير أمر هدا إن ، ال— 
ويتهمجاله وبجفط بحاجه، ويكتفي،نها زوحته، على الزوج لا فلماذا ١^، 

وأبناءه؟

الر>:فقال 
هدابمع ولا بيته، أهل نجاه واجباته الرحل يودي أن مجن يمنع لا التعدد ن إ— 

ذاك.

تزجرهوهي )ترمقه( وزوجه لجوالنقاش، وملهلما ممازحا الرجال أحد ال فق
بمفلرامحا:

كنتوإلا تمتعني،، شريرة زوجة عندي لكن بأخرى، الزواج اتممح، إي الله و~ 
وهي.بميفاء أو عحرم، بنانمي تزوجت 
حىومرج، هرج وحصل ترتفع، والأصوات تشع، الجدال دائرة خدن أم 

إلوالجاصرات الحاصرون يمل أن دون لغتره، ا،لوصوع وانتقل الجدال، انفض 
الراع.وتفض الأمر، نحم مقنعة أحوبة 

مدي0الغير الغروهي0 و الريا موؤبجم 

الؤما،هعذذ مى 

ولاالنساء، نمدد لمسألة رافضا موقفا يوما الغرستن، الرحال مجالس ق، أحد ل؛ 
فاذلكالأمر، بمذا يمح لا عندهم اكظام أن قالتا فكا الزوجات، نمدد ول أف

الصاحبان،صورة ب، اء، الشنمدد على عندهم الرحال مجالس ل الحديث، يقتصر 
خشت،.مجا سمها أو الخليلان، أو 
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ذلك،له بحلو كيفما النساء، أحضان ين اكفل من بدأ يرى لا الغربي( فالرجل 
بميحنظام، مظلة نحت، يمس أنه منْللؤ، مجن لدللث،، الفرص ه لأتاحتا يفما وك

يتعدلر أنه هلا،لا الثخصيه، الحرية مجن الأمجر وهذا الشخصية، حريته بحمي بل ه ل
النماء.من أحد حرية على بمتد وم بالقوة، 

يجدونأفم حنالما دونه، أو الشماء تعدد للرجال يتيح العرم، وكيلك 
رقيسؤأو عليهم، حسسجه هناك فليس يا، جنأو عامحلفيا هم الإرتباط يرتضين نساء 

به.مسلم أمجر هو بل منه، يمنعهم 
أياوالنماء المويجبات ين كانت كيفية باي التممل مسألة فان العموم اى ع

ولاجدا، هلبيعي أمجر فدللئ، ذللئ،، غثر أو عازباُتج أو متزوجان، كن، وكيفما كن، 
اكةغاية نفلرهم ق، ذللئ، إن بل مجنهم، الرجال بغ، ذامجا أو رافضا نقل للتبحد 

بلالمتعة، هده من الإمتفادة عدم قطته وقلة الرجل جهل من وإن النعيم، ومنتهى 
محنأَئر حوال عند رواجا يسموها"، "كما الجشمية الواحد اليوم قفزة وحدُته لقد 

مجنهم.المائة ؤ، ستغ، 
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ذلْزاؤفيهمثهد 









والدير،مديرها. ومكتب مكيها جبات  ljuتتنقل وهي الكامرا، ويتابعها 
مديرهابانتتان مجرورة وهي ءت-ها، الطرف غص يكادون لا كذلك، والمشاهد يل 

وتتعالوثرائه، وهيته جاهه ي منه، خيرا بما مععما نجد ن وأيا، جمه واعجاب
الشاهدوتتوال المغيرة، الشاشة ق القانتة ومكرتيرته الدير ئن يالضحكات 

مجنبدا يكن لر حى يبعضهما، والتصاقهما بجهما ورمما لعضهما، .مميلهما ناطقة ال
الذيالشاب ذلك هو نلس M الارتباط يقرر أن إلا الدير، للرجل كله هذا غاية 

ماالوقت مجن عنده الذي ذلك هو وليس يجسته، فيها يهيم أياما، يعش أن بجا 
الذيذلك هو وليس ومجواعيد، ولقاءات مجغامجرات ق بعضه يع يضلأن يكفي، 

ضيا يتخفى مشبوهة، علاقة ي مجتها شيئا يصرف لأن ومته، وناره عليه يهون 
أنهتعلم وهي به، الإرّتباط على هي وافقت وند ها، الارتياط قرر فلذلك ناس، ال

متزوج•رجل 
عارم،احتفال ي والماء، بالرجال مجليثة صالة إل التلفريوني الشهد تقل إن

وحووالقلوب، الوجوه يغمر والفرح المكرت؛رة، والأخر المدير أحدهما وعروسئن، 
بالألوانوحافل والغناء، بالرقص مجليء الرفاف، إحتفالأت أجواء ن ممْ كغ

والكلجانب، كل مجن والفتيان الفتيات وتحمهم والورود، الزاهية والخلل والأنوار، 
والفرح•المرح من بحر ق، منتشي 

وزوجةالمدوية، الدوامات اجر،.عوميقى مشهد ١لتتلفريوني الشهد هذا يقتطع 
زفافليلة هي الليلة هذه أن علمت وقد بجتها، ؤ، الأولاد" "أم عيد المرجل ال

حاجةق يكن لر فزوجها إهتمام، أي ثعرها أن بق يل؛ الي بسكرتيرته، ا زوجه
وبدأوالهناء. عادة الأنواع بكافة هي أغرقته وفد هذه، مكرتثرته مجثل رأة إمإل 

أخذتالق الأفكار ماهية يصور فأخذ الزوجة، حال يصف القتْلع الزوجة مشهد 
الخرجأضواء اختلفت، فقل نالتها، الي العصبية المدمجة بعد زوجة، بال، تعصف
وأحذتحلته، ق الحزن ويصور كثيبا، ظلا عليه لنتلقي العيد، ت، الييلذلسك 

صندوقعلى أو الخائط، على المعلقة العصبية الصور إل كلها تتوجه اميرات الك
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صحونمجرد رسا، *نظرا أخذ الذي الطعام ومشهد الطاولة، در صوالكدر 
الأولادأصغر نام م الطعام، *نه أمهم لم تغرف الوط ل واحد ووعاء متورعة، 

معيمبجلس مد \ ولم البيت، ق يراء مد ا( ولم هو، أين أمحه عن ه أمبس—ؤال، 
منآكلوه .مما يكتفوالأن إخوته محن الحاضرين هذا مواله ينع مجا الطعام، ناول يت

الأكباد.تلوع مأساة، بذكرى صدمجهم وكأنه ويقومحوا، الطعام 
تّوجةوإل جهة، مجن، عروسه مجع السعيد الثّوج محن تتنقل الكامجترا أخذت 

علىالبشر إطلاع أو مقارنة، حديث، وكأنه أخرى، جهة من بيته ؤ، الأول الرجل 
الأحوال.هذه مثل ق نحمل مجا عادة الي الأسرار 

نضارها،ناغلت، وذبلت،، شيء، كل فهدن، الي التعبة، زوجة اللها 
ملوكهموبدأ جعيم، ق، وتفن صاعوا الذين الأبناء ناك وهبمحتها، بدلت وت

وخارجه.البيت، داخل بالإنحراف 

غترُت،فلقد سبيل، الجاد العبوس لوجهه يعد لر الذي المعيد، الزوج ناك وه
مملرجل ومجن، ءا)ّح، إل حاد ومن صاحك، إل عاص، من أ-جهه ملامح الكامجترا 

ثانرجل، إل والمظهر اللم، تقليدي رجل وُز، متبط، جم، ونل، رجإل 
بنفسآخذا وييتج، خلفه وأبناء زوجة ه لأن ناميا أصبح وند ء ويظهر عصري. 

فلقدفهل، قبل محن محتعتها يعرف لر الي الحياة، هذه مجن كان أين اللأ، محتيؤ، عم
وشقاء.بؤس كل .ة الجديالزوجه أنته 

وكأهاشهورا، أيناته بين، ومن بيته ق، الزوج وحول الكامترا دت أفقد ولق
إلوأباهم اعية الإجتحياهم فقدوا وأيتاٍها الزوجة أن فكرة اهد الشست، أعط 
حفلها،تندب، الزوجة جعل محا هائيا، اختطفته ند الثانية الزوجة ان وكد، الأب

الفقيد.أبيهم على يترحمون والأبناء 
أنوبعد والمشاهد، للمشاهدة مبكية وأخرى محزنة، كثيرة مشاهد بعد ولكن 

الزوجةكفة ترجح بدأت شهورا، التحرفان والأبناء الأول الزوجة عناء ال ط
حىمصلحتهم، ؤ، تصبح والأحدايث، التلفزيونية الشاهد وأصبحت، والأبناء، الأول 
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بالسمعمادة يتلقى المشاهد، أمامه جلس الذي اكلفزيونى، المشهد انتهى لقد 
نمنيسمع، ومجا يرى مجا منانشة ق الحق ه ليكون أن دون تمع؛ن، حموالمر 

قدالحقل لحن ولكن التلقي، إلا التلفزيونية المشاهد ل ه لليس ه أنيعي الْلب
وهيالمذاق، حلوة ثمرة كانت، المائة فثمرة والمشاهدة، الشاهد برصا المشهد انتهى 
السعيدة.الهاية 

أصلهاي تتحدث قمة ممثل حقيقتها ل وهي كهذه، مادة من اعحب أد إلا 
منكثئر المشهد هذا نمثل واقعي، غم وبالتالي الحدوث، نادر اجتماعي جاب عن 
زوجالكيفية، وبنفس الموضوع، نفس عن تتحدث الم ء؛رْ، التلفريونية اهد الش

بين،رائعة، زوجة الأرحام، أنجبت، محا أخمل من أبناء مستقرة، عائلية حياة عيد، م
عنالزوج خريج الزوج، س العمة كمر f ضء، كل، >، *—يينمذ فاخر، 

الأخطاء،ق الوقوع توال مجهولة، هاوية إل إنجرافه بالقشور، تانه إفتألوف، الم
إنحرافالعاوادٍ،، هلاك ؤر الأولاد أم الزوجة مقومحل م زواج، ئة هيق باط- الإرت

يكتشفأن بعد صوابه، إل الزوج يعود f العائلة، شمل تشتت، وضياعهم، ناء الأب
ويعودذللثؤ، شابه مجا أو نزيهة غر امرأة كان وامحا إختهلفته، قد الثانية الزوجة أن 

العيية.الهاية بمذه القمة وتتهي مستغفرا، تائبا لأبنائه 
كهذه،سناريوهاُت، أو قصص مجن الكاتب أو الخرج يريد ماذا أعلم لا د ن

والفتياُت،والفتيان الأؤلفال مجن امحتمع، فئات كل هم يشاهدها ن جمأن وخاصة 
أنيريد الي الفكرة هي فما والعجائز، والشيوخ والمساء، رحال والوالشباب، 

قلبقا العمح، يْال، كما  ٢٢معلوم، ذللث، هل لهؤلاء، والخرج الكاتب يوصلها 
نوعت،أو إحتلفت، مجهما القمص هذه كل أن أحد فاي حال أي على ، الشاعر 

ليسأي الخيال، ضرب مجن وهي مختلقة، قمص هي محاياها، ق، أو موها ض—مق 
محنبأفكار أو جديدة، بأفكار دماغه وننذي للمشاهد تنقل وهي واقعية، أرضية لها 
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إعتنادما بخلاز الأشياء، على للحكم جديدة فكرية ناعية ه لترسم أن اها ش
يكنلر طريقا، للمشاهد تنير أن منها أريد القصص كأن أو مبيته، خلال من عاليه 

أصلا.عنه سحت 

عنامحنمع شرائح كل تحملها أن يجب الي الفكرة هي حقيقة، ذه هل فه
غيرهمويعيش عودهم، ويشتد والفتيايت، والفتيان الأحلفال ليكبر الزوجات؟ دد تع

صالحةوغير للأسرة، مدمرة فكرة أنه الزوجات تعدد إل ؛بطرون وهم الكبار، من 
وايحرين.محنهم والضالن والنساء، الرجال محن لالهل١لشان هي إنما وأها للحياة، 

عنداحلعلوم للوايع ليس عانلي، واقع عن ذكرنا الذي المشهد تحدث د فلق
منولا الهلعام، لتناول الاجتماع ؤلريقة حيث محن لا أصل، أي فيه ااعربي المشاهد 

حيثمحن ولا المترل، ديكور حيث من ولا الطاولة، على الأوعية ترتيب ث حي
قوزنها ومظهرها الزوجة تزين كتفية حيث من ولا حى العاطة، راد أفسلوك 

شيء،أي حيث محن ولا وأبويهم، الأبناء ب؛ن المتداولة المتكلفة والأحاديث تها، بي
آخر.كوكب من أناس عن يتحدثون وكأنحم 

القصةنفس لهم الذين العربية، البلاد ق المدراء الأزواج أولثلمث نسبة هي فكم 
إرادفم،دون لهم اعمل أمجاكن ل خلفن اللأل الجميلات السكرتيرات نفس م وله

بسكرتئرالهم،والافتتان الزواج إل الميل عندهم كان الذين المدراء أوكلث هم وكم 
أوكلدقدمت مجتمع أي ومحن تزوحوهن، فاف العفريق طإتحذوا ك حي

وبكلوالزينة، الفتنة تلك بكل أعمالهن، أمجاكن ل يظهرن لأل الالمسكرنيران، 
شرف؟ضر.تزوجان وهن أعدادهن، وكم اكبرج، ذللث 

الجمال،غاية ق كآوكلث، سكرتيران هن لأنفإختاروا قد المدراء ان كإن 
وغدرجادين ض العربية البلاد ق، الدوائر جميع ق المدراء كل أن لي ذليعي 

أصلاالكيفية بنفس لفتيات إختيارهم أن حبل الفساد؟ إل ويسمعون بهلين ُتف
أعدادوكم الشركات؟ تللث أعداد هي فكم الجاد، للعمل ولبى ق للفيار إخت
أوتالهمويبدلون شركاهم، أهرام رووص على يجلسون الذين دراء؟ المئلث أول
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اء؟المومداعبة واللعب، الغزل ل وأعمالهم 
تتصفنالعربيات الماء كل أن بمي الخال بملك ا،لوفلمة السكريرة إظهار إن 

معهاالدير ويقوم وتغنحهأ، وتمجه١، وبمالها جمالها ق السكرتيرة تلك غان مب
لعونإمراة الهناف بمائة ق لأبما طلاق، م زواج؟ م وغرام، عثق بملأفة حتما 

امحنمعاتلبمية الحقيقية الصورة يي هده فهل للرجال؟ ة وخطانموية، ير وغ
العربية؟

وواقعيهحقيقية صورا يمقلون الخرجع، وجدنا لو القصة، هذه من أس دلا 
تكونند ر.مما كومحا كهذه، قصة بإنتاج يقومون م العربية، امحتعات من نوعة ومت
فيها.ظهرت الي هذه الشاذة صورها ق ما يوما حدثت ند 

حميدا،أمرا أخرى بزوجة الزواج يجعل أن القصة كاتب أو المخرج يا'سهلاءة 
باسطامته؟ذلك يكن لر أ مذموما، أمرا بجعله اكلفزيوني مشهدنا ق نن تفا كم

تسمملحالي واليتما، الأفلام فن هو هذا أليس مذموما؟ أمرا يكون ن أراده فلماذا 
ونمقالمشاهد، تلب به يجعلق الذي الفلم، بملل هو امحرم فتجعل الأمور، ملب أن 

أعيانه.على الصر ه ل

الغرضأن يدو الي ذكرنا، الي الملفزيونية الشاهد هذه مع الحال وهكذا 
غال.اؤهاجريمة، أخرى بامرأة الزواج صورة إخراج وم واضحا، ه نجدمجذي ال

غيرنصابة طماعة إمحرأة بين مجا وأبمنالها ة، والشهو امحردة، المفس وى ية، الأنان
جاهل.مغفل ورجل سوية، 

مجاكل وأن واحدة، أبدية بزوجة الممسك هي والإنضباط الإستقامة حياة إن 
ومراهفةعقل، وخفة والأبماء، للأموال وتيديد وتيهان، ضاع هو ك ذلاك خ
الشاهدذهن ق يكون ان يجب بل مذموم، أمر زوجات الدد تعوان تأخرة، م

الكراتأو للمخدرات انحرافهم ومائة وتهمنهم، الأبناء ضياع فيه لأن طُوُا، 
المسمية.والأمراض 

ظلمفيه أمجرأ بأخرى الزواج إظهار ومثيله، المشهد هذا من الغرض أن بمدو 
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ومادةونهرها، حقوقها وضياع لها، المرض مائة وهو الأول، زوجة للوعدوان 
التي؛للمعتعات، والرني النهضة بخالق أمر فهو يكن، ل؛ وإن والانحطاط، التخلف 

اء.الممن ئعوبما جل 

لغرضأقاربه أحد أو المتوقا أخيه زوجة روج الدي رى، يا رجل الل فه
الشهدق الرجل ذلك حال، عليه طق هل يجب، -كا نائهم أبة ورعايترهم م

التلمزيود؟

يتزوجهاللزواج، ناسة غم نة، مأو ناصرة إُراة روج الدمح، الرحل وهل 
الرحلحال *ع حاله توي، ب هل شيئا، مجتها رحو لا أبنالها ورعاية مترها لغرض 
ذكرا؟الذي 

الريرحق ه لتودي أن على قاصرة، زوجته أصبحت الذي الرجل وهل 
زوجتهتعجز ما والهل١قة القوة من ممتلك ممن غتره أو الإنحاب، عن رر القمأو 

حالهمتكون لا حى ات، المومجُين المنقل حقهم )، يجوز هل فيها، معه توافق ال
ذكرا؟الذي الرجل كحالة 

العلم،أو الفكر ل معه الموافق مجن ندر أي زوجته ممتلك لا الذي الرجل وهل 
اليالخالة نفس هي هل إلها، والحديث معها الخلوص أو بما يأنس أن يستطيع ولا 

ذكرا؟

مجاوالجمال الحسن مجن زوجته ممتلك تعد لر أو ممتلك لا الذي الرجل وهل 
الأحكام؟نفس عليه تنهلق هل العفاف، أو الكهياية ه ليجقق 

محنسبب لأي به، بالعناية القيام على نادرة زوجته تعد ؛ الذي الرحل وهل 
اكلفزيوني؟المشهد ق الرحل هذا حالة نفس هو هل الأسباب، 
أيماءْ،يضع أن ه لبد لا انية، بزوجة بالزواج يقوم الذي رجل الل وه
الشهد؟ق كما الأول زوجته ويهجر 

ذاتكلها مجتمعات عن تمخض قد الماريخ ذو الزوجات، تعدد وهل 
غيرهاأو العرية امحتمعات مجن صنع الذي الب! هو ه أنأو نحرفة؟ مواء أه
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التخلفنعرف لر أننا أو والأبناء؟ الأزواج ومشتتة ومممككة، •تخلمة، تمعات حب
تعددمنها عديدة أمورا تركنا أن بعد مجن إلا الإمئماعي، والإنحراف تردي وال

ازوجات؟

يمشالي وهي ذكرت، الق كهذه حالات التالفزيون.ممل يأل لا إذن فلماذا 
قتأخذ لا وئاذا عنه، وتتحدث حقيقتها، ق الواقع تحاكي الي وهي الناس، بم—ا 

نحدثفد الي الأخطاء تصحيح يتم حى بما، ونحاكيه للشاهد الصور هده عرض 
خلال،من فيكون الأعراف، وهده التقاليد وهذه العادات هده تطبيق ل الناس، عند 
للمجتمعات؟والتقوتم الإصلاح ذك 

وتريدبقوة؟ منة أفكارا تخدم أن التلفزيوية المشاهد هده نحاول إذن فلماذا 
توظفأن تحاول، ولماذا المشاهدة؟ أو المشاهد ذهن ق ممنة قواعد لها رض تفأن 

واقعية؟الغم تللئط فكرها لترز التصويرية اللقطات كل 
كانتإن الخرج؟ مصلحة هي وما الأمر، هذا من ب، الكاتمصلحة هي ا م

يوصلاأن يريدان ماذا سردها؟ ؤ، حقيقة لها وليس الواقع، تحاكي لا هده قصتهما 
المشاكلومعالجة الإصلاح، المشاهد ذه مبراد لهل اهد، الشل عقإل إذا 

تلفزيونيةمشاهد الأخر الجانب، ؤ، يعرضان فلماذا كدك، كان إن ية؟ الإجتماع
اليالفيلم، ؤ، البطل مظهر المطالقة الشخصية الحرية فيها يفلهران شرقية، أو غربية 

محنهن،،بمقل، فتيات عدة أو أخيه، زوجة أو جاره، زوجة رجل اليها فيعشق 
الذيالفيلم بملل هو الحالة هذه ل الرحل ويدو ^، الجض ن معهارس ويم

الرجال.المشاهدين أيدي ه لوتصفق الشاهدات، تعشقه 

المشاكلوالمخرحون الكتاب يعالج أن يريد الأفلام وهذه المشاهد هذه ل ه
معتقداتبصحة يالتشكيل؛، الأفلام هذه وم تقألا ادية؟ الإقممأو ية الإجتماع

شفوهل خاصة؟ اء والمالناص تفللم وألها صالحة؟ غم أئ وإظهارها اهد؟ المش
دمهؤ، فتم أفكارها ويتلع بما؟ والقبول الرضي موقف الأفلام هذه مجن المشاهد 

يعلم؟لا أو يعلم، وهو 
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الرجللأن والف^مر؟ والممفور البغاء إل دعوة باطنها ق الشاس هذه أليست 
سيجدفانه الخاجة، هذه كبت يسمميع ولا أخرى، امرأة إل حاجة ق يكون الذي 

يملهولن حوله، الذي امحمع س مرفوض إجراس، أم بأخرى بالزواج يامه قأن 
الحالات؟هده ؤ( للرجل المخرج وضعها الي الحلول ترى يا هي فما أحد، نه م

والرعاية،للرجل غريزية حاجة ق وهي زوجا، نجد لا الي المرأة مع الحال وكذا 
هداجوان أترك هل ليسلكومحا؟ الحالات هده ق للنساء الخرج وضعها مبل فأي 

ه؟ينفليءمي4 للقاريء السؤال 

أويرى مما الرفض أو القبول موقف يقف أن يستطيع لا الشاهد أن يعي طب
ويمدحيرفض، أو ويقبل أمامه، على فيقيس يتبعه، رأي ه ليكن ل؛ إذا مع، ي

نسقتمحرتكرا، م أو ذاما، أو ساخطا، كان فإذا يمتكر. أو ويرقى ذم، يأو 
أومنكل، أو نختل هو يراه ما لهم سن أن يحاول من على أو هو، ه نفعلى ذلك 

وعقلهنليه يسلم التلفزيون أمام بجلس فسوف كدللئ،، يكن لر وإذا صحيح. ير غ
عليه..بمليه .مما راضيا مهليعا سامعا منه فيتلقى له، 

يهمناسؤال إل المخرج أو الكاتب يتعرض ب المشاهد، هذه كل وبعد أننا إلا 
تعددق الرجل يرى لماذا أو أخرى، ُامأْ بالزواج الرحل يقوم لماذا و، وهنا ه

ولماذاويهواه؟ بجبه ما •ع وتوافقه صحته، فيه ويرى له، ضروري مبتغي الزوجات 
قالمرأة هوى مسايرة الرجل يقدر لا ولماذا غالبا؟ المرأة هوى مع ذلك توافق يلا 

لهما؟خترأ ذلك كان التعدد بحب ق محايرها إن وهل عته، فيمتع للتعدي ها رفض
الرحل؟دون للمرأة خ؛ر التعدد تجنب أم 
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تلفحص ١ذدؤ١ف؟ 
سواددازجذ 













علىالمقتصرة العلاقة من واحد جانب أو واحدة، امرأة واكةاذة المكرية وحاجامحم 
شابه.وما ملس من الخاج؛ات وتلية البهلون، وإشباع الأبماء، وإنجاب الإجماع 

شخصياالضع؛فين الرحال لبعض يانعا هذا يكون ند الشخصية; العيوب غطية ت ٠
جانبهاإل يشعر الشخصية، قوية أخرى بإمجرأة للارتباط مائيا، أو وإحتماعيا 

والقوة.يالأمأن 

الدينالضعيفان الأشخاص من الموع نفس مجن هم ممن أحدهم يكون د ن
بحالهذرعا يضيق قد ثقافيا. أو مائيا أو إحتعاعيا عه مجتفونة زوجة وعنده ذكرنا، 

وتواضعوالشخصي الإجتعاعي مستواه تحاكي بامرأة الإرتباط إل فندغ ا، أمجامجه
حاله.

التصور.لمعرفة فقط نماذج منها أوردت كشو، الخالات هده ومثل 
غالياأنه وذلك تقريبا، الأزواج كل عند المشكلة هذه تجد التوازن; عن لبحث، ا ٠

قوهو بما، زواجه عند الزوجة ذهن ؤا عالقة للزوج الأول الصورة تبقى ما 
نجاحاتالشاب هذا بحقق ما وغالبا الشباب، سن وق الوفليفية أعماله بداية 

أنإلا ؛،، ٥٠١١مدار على عالميا أو ثقافيا أو فكريا وتهلورا حياته، ق كثقرة 
حاجةل يصبح الذي المتهلور، زوجها عن تصورها تغيتر يقوهما ما غاليا الزوجة 

عنديجده لر فإن نظرائه، عل. يجدها كالئ حديد، نوع مجن وهيبة إحترام إل 
فيحققزوجته، عد يجده لا مجا والهيبة الإحترام مجن؛ ليحي للزواج يندفع زوجته 

بحتاجه.محا التوازن مجن ذللئ، ه ل

الدوافعأقوى مجن وهي كمرة، عام بشكل الروحان أخطاء الزوجامحت،; خطاء ا ٠
ؤ،الإءمال ويجدث "الإهمال"، وأبرزئ الأخطاء هذه أهم للعدد، لرجل 

بهتقوم الغ، كالإهمال ومورة، جا.ا حساسة مسائل ؤ، اروجية، الحياة حواو_< 
وثلةبروحها، الإهتمام إهمالها أو تري؛تها، وإهمالها وبقوامها، ,ممغلهرها اروحة 
له.نخره الذي الوقتا 
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بعضهميقوم أن التخلف، الفكري والواخ الإقصادي الواقع ظل ق
هجرهن،م منهن مأربمم وأخذ عليهن، والاحتيال الأغنياء اء التعلى يالنصب 

حقيقي.واقع ه لوليس الخيال، صرب من الدافع هذا يكون أن أرجو 
تقلقوالق الكثيرة، الأيال أصحاب الرجال يينع الLلدان: ب؛ن الكثير لتقل ا٠ 

للزواجغالبا يدفعهم زوجاهمن، عن يعيدة طويلة وإتامات كثقرة أصفارا منهم 
إليها.يرتحلون الي البلدان من 

نجدقد الشخصية، الدوافع متعللق من شائعة; غير فردية أخرى شخمية دوافع 
إلاهنا نذكر لا ونحن ذكرنا، الي غتر تجم، خاصة دوافع يذكرون ثمن كمحزبن 

معتاد،الغير أو النوادر، إطار ق تقع ولا للجمع، معلومة دوافع من شاع ند ما 
كثيرة.خاصة دوافع هناك حتما ولكن 

الرايمة:أو صة أو الثانية الزوجة الثم: المنطلق 
أسبابهتكون أيا متعددا، بالزواج الرجل خلاله مجن يندفع الذي المنهلار٠ و وه

الدواغ;هذه ومن رابعة، أو ثاكة أو كانتا ثانية الجلياّة، الزوجة هي 
بالتسابقالرحال تغري الي الدوافع من والمال كثر، رجال ح صعفّنقهلة المال; 
غىذات تكون أن المهم تكن، ل( لو أو وحن، مال ذات كانت ارأة، على 

الأوضاعي وخاصة الوهر، نوائ_، عنه وترفع حيلته، ونلة حاجته الرجل تكفي 
اليثة.الاقتصادية 

الزيتةسفيرة هي فالمرأة الرجال، أكثر صع،و نقملة هذه والجمال; لحسن ا *
وهيوأحسنها، الزينة أفضل هي تكون أن باللئ، فما زينة، المرأة وكل والمتعة، 

أقوىمحن فهو ولذللئ، رفضه، أو رده، على قوة الرحل بجد لا الذي ببا ال
الزوجات.تعدد وراءها يقف الي الدوافع 
عندمثيرة خاصة، الأقوياء الرجال يجدها الي الدواغ أحل والنسط; الحصط 

وكماهرةبما، بالارتباؤل والعزة بالفخر ويشعر وبأهلها، ها، يتقوي لأن المرأة 
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نسب.أو حسب ذات زوجة ه لتكن لر إن وخاصة أهلها، 
هذاأن إلا نوى، ليمان ذات يزوجة الإرتاط فكرة تراجع من بارغم الديزت 

المطالب،أقوى مجن زال، لا منهم الفامقع، بعض عند حى الرجال،، من كثم عند 
وأمنمامحم.الرجال قلوت تعتمر الي 
عندالمهنالب أهم من نجباء، أبناء على الخمول ؤ، الرغبة تكون ند الن«صةت المرام 

المجيبةالمرأة < وعرزوقد للزواج• لهم دافع وهو الرجال، مجن العقلاء مجن كئتر 
ترتبطوقال القوية. الأصلأنم، ذوي، أهلها خلال من أو الْليب، نبها خلال مجن 

للتعدي.كدافع شابمه، ومجا النسل تحسع، فكرة أيما الفكرة بمالء 
فتهويرى بل الرحل، لدى ومحب قوي مجترلمح، الحب موش إن والعنق: الحب 
ياسروهو وهائم، مستبشر وهو الزواج إل، بملامحه ويأخذ وجاذبية، وإثارة متعة 
ذكرنا.الؤ، الأخرى الدوافع صمن مجن قوي 

تحتالصفات هذه أصنف ب الحكيمة؛ أو المتعلمة أو الذكية أو المثقفة لرأة ا* 
أوالمحقات تلك تاوفعه مجن الرجال محن فكثتر بما، خاص شأن لها لأن الخب، 
هذهزوجة على للحصول يعي مجن بعضهم إن بل مجتعا.د'ا، للزواج إحداها 

الأولزوجته تشبعها لا ه، نفق حاجة عناه ت،نملي لصاحبة لإفتقاره الصفات 
الأخريات.زوجاته أو 

ألإجتماعي:السطلق 
منمنطلقة للممود، كثيرة صورا العربية بحتمعاتنا في، تجل. المتهللق، ذا همجن 

أوالجانب، هذا إنكار يمكن ولا والترابمل، بالرحمة وملي،ء كرم، إجتماعمء حالما 
نذكرالمتهللق، هذا ومجن المقاسس، بكل محمود هو بل مجذمجومجا، إعتباره أو ه رقم

المالية:الصور 

والقبائل،العوائل مجن كثم في تجده الواغ هذا الاجتماعية؛ الروابعل ءلء_، امحاففلة 
عمهإبن أرملة أو أخيه أرمجلة مجن بالزواج أحدهم يقوم أن الحتران، بغ، وأحيانا 
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الأشياء.على للحم واقع ه لليس والشذوذ شذ، ما إلا 
فقداء، المأحضان يى ومالب وهومح،، متعة المعدد أن بقلمه ذم ن ومح
إلإصاقة عفليمة مسؤولية ذاته حد ق تعدد قالأ، وأخهلمالصواب، جانب 

إضافةآخرين، وأبناء لزوجة برعاية يقوم نهو عاتقه، على بجعلها الزوج مسؤوليات 
وأعباءعليهم، والصرف وتعلمهم، تربيتهم وولية مويتحمل وأبنائه، زوجته إل 

أخرىكث^رة,

دافعهولوكان ومستقيم، جاد شخص بالمعدد يقوم الذي الرجل أرمحا إي بل 
أتليخس، بثمن الكئهر مصراعيها على المفتوحة الهوى طرق، مجن لوحد ومحا، اله

الخيارحرية فيه وله وولية، حموأهون با وأقل لاازواج' توجهه س وعناء ة تكلف
والمقل.والاختيار 

مهالكوأهله ه نفيورد لا رحل المعدد، نرار يتخذ الذي الرجل فان ذا ول
الانحرافمن بجميهم إنه بل الصحية، المهالك عن فضلا والأخلاقية، الشرعية الأنام 

للحياةالصحيحة الطريفة الماس وباقي وأهله أبناءه يري وهو والملموكي، الحلقي 
الماصقلوب على تنصب الي والمغاء الفجور دعاوى عن بعيدا المستقيمة، ة العادل

صبا.الإعلام ق وعقولهم 

منعده ورجل ومكافح، قوي، رجل بالمعدد يقوم الذي الرحل أحد ل إل 
الرجال.مجن غئره عن ■مميزه الذي الكث؛ر، الشيء والأتعاب الشاق لتحمل الاستعداد 
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للممدد.الزوج تدفع الي الدوافع ق نا كما وروحي، وأخلاقي 

الضمة؟هي المراة 
وميولهمالرجال لأهواء الضحية واعتبارها ا،لرأة، عن حيلا الحديث ا أم

ترتبإذا إلا صحية تكون أن يمكن لا ا،لرأة لأن مغرض، خطاب و فهزية، الغري
حقوقها،سلب أو إنتقاص الأقل على أو قتلها، أو موها مرها الرجل زواج لى ع

صررفيه فليس مرها، الرجل زواج مجرد أما مجالها، أكل أو منها، أبنالها إنتزاع أو 
صحية.الأحوال من حال بأي تصح ولا حيالها، أو أبنالها على ولا عليها، 

ضحيةيصورها أو صحية، ا،لرأة أن القول على مصرا أحدهم وحدنا إن —ا أمج 
هنفق لحاجة كدلاك يصورها أن هو ويريد شأنه، فهدا التلفزيوني المشهد ق كما 

وكفى•

انأرادت إن المرأة، يل. ل والأخر الأول ق بجفى الأمر أن هنا أنول ولكم 
بجرالذي الوقف، ^ا تبعات محتتحمل ولكنها ذلك، فلها صحية، نقمها —ر تعت 

مجداهايعلم لا الي المشاكل وحصول الزوج، مجع والتصادم النفسي مجرصها وراءه 
حىأو والكراهية، الأبناء، ونقيان الجوالعائلي وإصطراب والأحزان، الأنكاد مجن 
الإنفصال.إل 

وتعترهالأمجر، هذا تتفهم وأن صحية، نفسها تعتر لا أن المرأة أرادت إذا أمحا 
لنوألها الإحتماعية، الناحية ومجن إيتداء، الغريزية الناحية من طيعيا، ارا جمسمر 

فهوعه، غريبة إمحرأة كانت، وقد زوجها، تروجها فكما الواقع، هذا من شينا مقل 
بجردبما خاصا ملكا يكون لا فالرجل عترها، عنه غرية إمرأه ُع الأمجر بنفس يقوم 

حيازتهأجل مجن عترها وتقاتل تقاتله، فتقوم الزوجة، على حكر وهو به' تزوج ال
معالتصادمية الحواجز محتزيل المرأة فان لذا حفل؛رفا، إل وإرجاعه لعة، جمه كأن

ْلبيعياسمآ الأمجور نستر عندها ، الضحية ءةا.ة فوق، مجن تقفز نما حيا، زوجه
المرأةحياة ار جمق يستحي أمجر الأمر هذا أن عن أعيننا نغمض لا هنا ولكننا معه، 
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ردويعده الخن، التعامل عمله بتلابيب ويأخذ وحلوه، الكلام حليب عده وي
الجزيلوالشكر والدية يقدم،  tc.والرضاخْناياه، عن والتجاوز بالحنة، يثة ال

ولأفعاله.ه ل

نالماله، وإل زوجها، يد ق ما إل اها وبمو بشسها الزوجة إمحرفت، إذا أما 
واحترامهقيمته أن فيشعر فيزذيه، بحممه مما وهو الزوج، على يخفى لا ا كذلك 

إنوامحا معه، حالها وتميل أحواله ت، تمدلفقدهما إذا وأنه ودرهمه، بدياره يده مق
لشعرأنحا تقدير أتل على أو إليه؛ وجهها تمرذ فمالأ منه أكثر هو من وجدت، 

ولمسوتمديره، ا،لال صرف، ل تكمن بمعادفا والعبرة ماله، ل محفقله لا أنحا الزوج 
وإسعاده.عادته سق 

متضمهلةتكون أن يجب، الرأه، عند الزوجية العلاقة محقاسس فان العموم لى ع
خلال(من المتأتية وايافع الصالح على وليس الزوجية، الحياة بحاح لى عومركزه 

إرتماطعليه وتام وأساسي، مجهم هو ما عن الإهتمام يمرق، فلا الزوجية، ياة الح
تممع.لا الي القثمور إل الزوحقن، 
إنجاهوواجبات، حقو3، من عليها مجا المرأة أدت فإن الأساس هذا الي وع

صالزواج علتم، زوجها أقدم ذلك م، الرغم وعلتم( نائها، وأبا وزوجهها نف
ليسللزواج، دفعته الزوج عند أخرى دوافع حتما هناك أن إلا نقول فلا غئره——ا، 

بما.شأن الأول للزوجة 
أنالمرأة على الي الحكيمة المواقف محن ذكرته فأذكر.بما أعود الحالة هده وق 

معوسعادنحا الزوجية وحيافا ها نفعلتمي وتركزه تفكيرها نمب حئن تحدها، ت
.، الهلاذنحاية ق الرابحة هي حتما وستكون وأفعاله، وضعه كان آيا زوجها، 

82



عندهمايوجضل، ازجق هماذاعق 

عفياؤثاآ.داخمى؟؟؟





للزوج؛أمحل لن 
نمشأنك مدعيا عليها، تكذب أن عليك نحطبها، الي المرأة ه تقبل حى 

عليهاصابر وأك تكاضك، لا إُرأة زوجتك وأن الأول، زوجتك مع الجحيم حياة 
أو..أو.. أو.. يلهاء، أمحا أو مريضة، أمحا أو وتحلما، محنك كرما السنين طوال 

متزوجبأك زوجتاك تبلغ لأن حاجة ولا شجاعا، تكون لأن داعي لا 
الجديد.الزواج مححة وئففدك حياك، عيك وتنكد تغضب لا حى بأخرى، 

بمأكرةتبدأ أن ثبل والتدام، الخْلط من الكتم لحياكة تحهلط أن علبالث، بجب 
الجديدةللزوجة وذهاك الأول، زوجتك عن الانزواء من تتمكن حى زواج، ال
لخفاء.يا 

معقولةوظيفة لفك ننلفق الأكاذيب، وحياكة الكذب غن تتعلم أن يجب 
يوم.بعد يوما المترل عن بالغياب اكذرع رصها الأول، زوجتك أمام 

العسل.شهر تقضي حى خفية، نتزوج واذهمإ انر، مأنلثإ الجميع أبلغ 
صحيحالأياء، من بعضا أنجست، ولو حى الأمر، محذا أحدا تبلغ أن داعي لا أو 
طبيعيةأخوة أواصر بتاء وعلى البعض، بعضهم على العرف أبناءك محتحرم أنك 

الأول.زوجتلئ، تغضب لا حى ذللن«، محن دأس لا ولكن شرعية، 
منبسلسلة تقوم لأن حاجة ق لأك معك، فيكذب يعينلئ، من تجد أن يجب 

حربمتلث،أ،انكشاف مأزق ق تقع لا حى الخطعذ، من الكتم ياكة جلب، الأكاذي
الأخر.الزواج إخفاء إلا غرض لها ليس أكاذيب 
علىدلالة ه لذك وكل الاس، ب؛ن فعلي وانع المالح لهذه بح أصد لق

وأنباطل، هو الحق بان وشعورهم موانفهم، وصعفط بعضهم، عقول ص—خضط 
ملوكعلى غريبة إحتماعية صورا نرى أصبحنا فإننا ولذالك حق، و هباطل ال

وعلىالإحتماعية، والحياة الزوجات تعدد طبيعة على وغريبة وي، الالإنس—ان 
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ءا؛ذو•كرجل الرجل سلوك 
السلوكية،الإنحرامحات وهذه خاقان، الهذه ۶ فليد بأخرى الرواج أراد فن 

إلوينصرف فليدعه إجراص، فعل وأنه صحيح، غر أمر التعدد أن يقلن كان وإن 
والإضئلراب.الإرتياك وغره ه نفعلى ويوم غره، 

دفعتهالي الدوافع قيا يعلم وهو )التعدي، قام رجل ، jyشاسع فرق ناك وه
به.القيام يريد لماذا أو بالتعدد، تام لماذا ق م لا آخر رجل وبغ، إليه، 

Lt  ضءتٍتيتشه الدوافع ضض يطم أن /سه
مبتغاْ؛علم وم بالتعدد يقوم الذيا فالرجل نموى، أهمية الدوافع رفة لمعإن 

نجدهواضحة، روية محاحث، ويكون ت<، الغاية ويعلم الزواج مآل لم ويعنه، م
قوصادقا التعدد، على قادرا رحلا وتجده وحكمة، ورأي، عقل احي، صرجلا 

يترب،ما كل وعلى للمزولية، تحملا أكثر وتجده كيانه، على ومحاففتا ته، عزيم
الأمر.هذا على 

التعددمحن يتض الذي، الرحل هو وكرما، وصلاحا فضلا الرجل هذا من أكثر 
الثخصي،هواه على تقتصر لا غاية تعدده ق أي ورفيعة، شريفة غايات أو ة غاي
انتةالأنأو الأخلاقية القيم فيها تتحقق الي كالغاية ذللي، مجن أكثر إل نتعداها يل 

يه.انحيط للمحتهع 
همالحقوق، على وحفاظ وئياتا، وحكمة عقلا الرجال هؤلاء ن حموأكثر 

وبمانراسخة عقيدة منهللق من ذكرنا، الي القيم بتحقيق يقومون الذين رجال ال
مملحةأو مثلا، والسمعة كالرياء هوى، محممللق مجن للقيم تحقيقا يي ولاس، ب

خفية.

أولنمهم الم بالدوانع ءلمه-م دون بالتعدد يقومحون ن الذيرجال الا أمج
الدوافعيعلم يكون قد منهم قسما لأن هنا، نديتهم لا تا قانتعدي، للم ندفعه

لأنإر.كا يبعضها، يمرح أن يعرف أو بما، يصرح أن يعرف لا ولكن شعورا، 
ماياكحديد فيعرفون الحروف، على القامحل بوضع يوما ها نفتشغل لر الفئة هؤلاء 
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معالتعامل تعرف لا إالتآك؛ال أو عائلا، وحمحما عدلا قضاء تجد لر إن ة وخاص
دسارأة بّي صاع، الأو هدم فان ولدا مثلا. ى كالرثاو الإدارية الإنحرافات 

يشدقمجا كثيرا الدي الرجل، موثق وتدعم انحتهع، ق صعيما ومجوقفها تها وقيم
الدينعن بعيدة إساءة الحق، هذا إستخدام ء ويم تعدد، الق رعي الشه بحق

جنيكأنموذج ا،لرأة إل للنظر عام عرف صتع عن ناهيك والإنسانية، والأخلاق 
فعال.ودول إحتماعي، بماء كعضو وليس متنقل، 

خارجوهو شروط، وغير إمحباط بغير يسير التعدد أو الرواج ل هولكن 
الزوجةويحرم الإطلاق، على شيء كل للزوج محيح وم والمرانة، السيطرة رة دائ
المرأة؟دون ارجل صف إل يميل أو الإطلاق، على شيء كل ُن 

عندهوالرجل الواثع، بمذا تتحدث فالحقيقة نكون أن أردنا وإذا 
هاولكني حقوقها، أكثر من محرومة والمرأة شيء، كل له وبحق شيء كل 

ق،فرصه ومما الزوجنن، حقوق ق الإسلام رسمه مما وليس الواقع، عن أتحدث 
عنناهيك وخارجه، الست، داخل الزوجغ،، ض الإحتعاعية والحياة العلاقة إطار 

التعدد.

الزوجيةالحقوق يود لر الأصل )، وهر فيه، ويرغب يالتعدد، رحل يتشدق لا 
بزوجتهأصر فد وهو بالتعدد أخر يتشدق ولا الأول، لزوجته كاملة يه عالي ال

تحقيقهامجته اه0، طلبها الي الحقوق وصع أبماثه، تربية وأساء تعاملها، وأساء وظلمها 
الخلق،سيء الأصل ق وهو عليه ويعزم بالتعدد رجل لأشدق ولا وأبانه، زوجه ق، 

تلك،شابه  ١٠أو جشع، أو بخيل، أو محيث، المحضطباع، ديء العشر، ّبيء 
الرجولةباب من بالتعدد يقوم رجلا يممللب فالتعدد اس، بياذ والعفاُت،، الص

غضبهوإتقاء اذ رضا ومراقبة بامحتمع، والهمة الستر وطلب والإنضباط، والإلتزام 
قالإفراط هو التعدد وليس والحني، الفهلري ى الهو إنكار دون وتعال، سبحانه 

الدينالرجال، لأنمامح، الممدد وليس بمن، بالعلاقة والعبث، واستخدامهن، اوس_اء 
ويعبثون.ويفللمون، المساء، حرءا>ّت، على يعتدون 
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الرجل:أذن في همس 

طس'.ممن ممر/ص 

وللحمرلما، لأمر زوجته مع يعانتها الي للمعاناة الحل أن رجل يظن د ق
هوالغالب ل الظن هذا غيرها، يروج عندما هو حياته ل والاستمرار الراحة على 

الاستقرارعن أعماتها محن بحن، القالب،، طيٍة ذاها حد ق ذاارأْ حاطيء، ظن 
عميقعندها العقافذ وطلب ذلالئه، ثبي ولونر حى وأسانها، زوجها ظل والراحة)، 

طيبشيء كل ونعل الإحسان، إل العميق ميلها يفسر الذي وهو شحون، وذو 
مجالها يقدم رحلا نجد لر إن أها إلا الزوجية، حيالها كيان على بحافظ أن شانه ن م

فالهاصدر، وسعة وصم امحح نمجن تنشده وما وعدل، ورحمة عهلق، مجن تاجه حت
ا،لعامالةمجع تجاوبا طبيعي، بشكل النفس عن ودفاع وخوف، باك بإرتمحتممرف 

الرجل•من نجدها الي الشريرة 
مجنوجدمت، فان كثير، وحير عفليم، ءْلاء ذات ا،لرأة أن أؤكد فاي ولذل—لئ، 

طيبامثالا متكون فهي داخلها، محن الطيبة الصفات هذه كل إمتخراج ستطيع 
بالعكس.والعكس والخير، للسناء 

صض/ممن همراة 

وذلكالرحل، محع مقارنة ضعفها هنا تحمص ولكنتا ضعيفة، الكانتامت، كل 
أهالهمحع العلاقايتط وإدارة الزوجية، الحياة وإدارة الحياة، من الحوانب بعض هم فل 

الزوج،بحها الي الزينة جواب وبعم، الحية، الجواب بعض م وفهلها، وأه
وصعق،!^،؛، ١١واكعاءلأدت، انحببة، بالألفاظ الزوج إحتواء كيفية ؤ، حيلتها وضعف 

الزوجية،حيالها مراحل ق النفسية، المماعجح على التغلب كيفية معرفة ق، تها حيل
البيت،أعمال نكاليفؤ وزيادة زوجها، غياب فترات وطول الوحدة، اعب كمه

الصاعّيج.تللث، كل شابه ومجا الأبناء، وتربية 
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لهم،الإلهي التشرع هذا به يأف الذي المم عن الماء ءا-م و لرأيي وق 
يدعونالأمر هذا على الهائ٠ين هم لكانوا وللمجتمع، والرجال المساء من ولغثرهم 
باقامنت قد كانت إن والملمة اللم على يكفي أنه وأرى ويعضدونه، إلمه، 
الخالقاس أمر هذا أن منهللق من الزوجات بمعدي والرصى القول ان، الإيمحق 

يقومأن الإيمان حق باذ آمن ند كان إن اللم على ويكفي الش—رع، ياريء ال
العدلمن به اف أمره وما والروحية، والإنسانية الأخلاقية القيم به وبحقق تعدي بالم

والمساواة.والرحمة 

مجنفهو الق، بأمر القبول وعدم الرصا عدم وإظهار الأمر، هدا ؤا اإتعست، أمجا 
يه،أعلم اس مجا إل والأخرة الدنيا ق يصاحبه يهوي الذي الهوى، وإباع ل الجه
ابوالإحتالمحر فإن ويؤذيها، الفعل هدا من شجا ها نفقا بحد الي رأة الموإن 

المسلمين،لمهضة تمن ابما، وإحتبصرها وهي العفليم، وثوابه الق عند أحره ه ل
الحقوق.وضياع والفسوق ال الفمجن وتحميهم 

وتعال;سبحانه اس يقول 

 L^( أذ:كونيايممبممنولأمحإذاضاقورلجلخوا

تعال:محبحانه ويقول 

فيماخيمتملأبمد/انيإمكبوك ي لأ؛مئون ورنك >فلأ 
سليما^ويسلموا نفين مما حرجا أنفسهم 

وتعال;بحانه وقال 

إئوءيخزءو;ئونئ<سوا>ظقممإأيمأنوا;ا 

ص
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