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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أوضح لنا معامل الدين، ومن عليناا االتااا    
املبني، وشرع لنا من األحتام، وفصل لنا من احلالل واحلارام ماا   
جعله على الدنيا حتًما تقررت اه مصاحل اخللق، وثبات اه قواعاد  
احلق، فله احلمد على ما قدر ودار، وصلواته وسالمه على رساوله  
الذي صدع اأمره، وقام حبقه، حممد النيب، وعلى آله وصاااااه،  

 واعد: 
فإن من الظواهر اخلطرية والفنت التبرية اليت ظهار ططرهاا   
وعظم ضررها ما ااالي اه اعض الناس يف هذا الزمان من اسااقدام  
األجانب هلذه البالد من املسلمني وغريهم لغرض اخلدمة يف البيوت، 

و ذلك، ومصدر اخلطر يف ذلاك واو م     وقيادة السيارات وحن
ياقيدون عند ا ساقدام و  يف املعاملة اعده االضوااط الشرعية اليت 

السالمة من ول ما يضارهم يف ديناهم    –اإذن اهلل  –تتفل هلم 
وأطراهم، فمن أططاء الناس يف ذلك أن منهم من يفضل التافر من 

سيم العز  مان  أي ملة على املسلم، ومنهم من خياار الشا  الو
اجلنسني على من سواه، وعندما حيضرو م إىل هذا البلد ويدطلو م 
منازهلم ياروو م وشأ م مع أهل البيت حيث حتصل اخللوة وحيدث 
ا طاالط، ويفوضون هلم األمر يف تراية األطفال وغري ذلك مان  
شئون البيت دون أمر أو  ي أو مراجعة أو حماسابة، ناساني أو   

ا لذلك وله من ططر على العقائد واألطالق واألعراض ماجاهلني م
 والشرف واألمن. 



 
 التنبيه إىل أضرار وخماطر اخلادمات والسائقني

 
6 
 

ومعلوم أن النصح للمسلمني من أوجب الواجبات يف اإلسالم، 
االنصياة، وأوجب على العباد القبول للاق  -تعاىل-فقد أمر اهلل 
َآَمُنوا َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإلَّا الَِّذيَن }مما جاء اه: 

 . (1){َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر
 . (2){َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِننَي}وقال تعاىل: 

قيل:  –ثالًثا  –الدين النصيحة »أنه قال:  وصح عن النيب 
سوله، وألئمة املسللمني  ملن يا رسول اهلل؟ قال: هلل، ولكتابه، ولر

 .  (3)«وعامتهم
من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن »ويف الصايح أيًضا: 

مل يستطع فبلسانه، فإن مل يسلتطع فبقلبله، وذللض أضلع      
 .  (4)«اإلميان

يف واااه أن الستوت علاى املنتار    –جال وعال–واني رانا 
يَن َكَفُروا ِمْن ُلِعَن الَِّذ}يورث اللعن وشدة العذا ، قال سباانه: 

َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَض ِبَما َعَصْوا 
َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن * َكاُنوا َلا َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا 

 . (5){َيْفَعُلوَن

                              
 (. 3 – 1العصر ) (1)
 (. 55الذرايات ) (2)
 رواه مسلم وغريه.  (3)
 رواه مسلم وغريه.  (4)
 (. 87 – 87املائدة ) (5)
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ن أواب هاذه  ولذلك رأيت أن من الواجب يف هذا الشأن أ
الصفاات اليسرية؛ حتذيًرا من الامادي والاساهل يف هاذا األمار   

 : -تعاىل–اخلطري، فأقول مساعيًنا ااهلل 
الذين ااالاوا  –إن الناظر املاأمل يف واقع وثري من الناس اليوم 

جيد أن الدافع احلقيقي  –هبؤ ء املساخدمني من السائقني واخلادمات
افس وحب الاقليد واإلحساس ااالنق    ساقدامهم الرغبة يف الان
أن اعاض األسار    –لألسف الشديد–عن اآلطرين، حىت حصل 

خيجلون من حضور اعض املناسبات؛ لعدم وجود اخلادمة أو السائق 
لديهم، وأصبح وجود هؤ ء من اخلادمات والسائقني عند واثري  
منهم ضرورة من ضروريات احلياة، ومسة اارزة تدل على الاقادم  

 ة!!واملدني
 

 ومما يؤكد بطالن دعوى احلاجة إىل اخلدم: 
أن ايوت الناس ومنازهلم اليوم أحسن حاً  مان الازمن    -1

 السااق اتثري. 
أن ادعاء احلاجة إىل اخلدم وحنوهم مل تقاصر على املادن   -2

التبرية أو أسر معينة هلا ظروفها اخلاصة، ال تعدى ذلك إىل القرى 
 دة العدد والدطل.  واهلجر، واألسر الفقرية حمدو

توفر اآللة احلديثة املوفرة للجهد والوقات فيماا ياعلاق     -3
ااألعمال اليت يقوم هبا عادًة أهل البيت مان الطهاي والاغسايل    

 واخلياطة.  
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اعاماد أهل البيت على اخلدم فيما اقي من مسائولياته مل   -4
 يظهر هلذا الافرغ أي أثر يذور   يف عبادة، و  يف دراسة، و  يف
إنااج مهين حملي، أو أي مشاروة اناءة يف طدمة اجملامع من هؤ ء 

 . (1)الذين ااالوا ااخلدم إ  نادًرا
وهتذا سبب اساخدام هؤ ء مشاول عديدة، وفاح أاوا  شر 
وثرية   حصر هلا، حيث تعود وثري من الناس على حياة الاارف،  

اجلديد من فأدى اه ذلك إىل التسل واخلمول والدعة، وحرم اجليل 
ذوور وإناث من الاعلم مبدرسة البيت، والادر  يف ميادينه املخالفة 
على سائر الوظائف العائلية اليت سيلازمون أو يلزمون هبا مسااقباًل  
عند ا ساقالل، ففقد التثري منهم اجلد واحلزم حاىت يف أماوره   
اخلاصة ومل ياقنوا واجباهتم احلامية ورمبا وان ذلك وله من أسبا  

لعزوف عن الزواج أو فشله اعد حصوله. وماا أدى ذلاك إىل   ا
تضييع األوقات التثرية والثمينة يف قاراءة القصا  اهلااطاة أو    
مشاهدة األفالم اليت تقال الغرائز اخلرية، وهتدم الغرية، وتزيل القيم 

 واألطالق العالية.  
 مث إننا نرى من مساوئ استخدام هؤالء األمور التالية: 

دامهم وسيلة لالحاتاك وا طاالط هبم، وهاذا  إن اساخ -1
يورث مودهتم وإلفهم واألنس هبم، وذلك يناقض ملاة إااراهيم   

، فملة إاراهيم الرباءة من التفار، -عليهما الصالة والسالم–وحممد 
َقلْد  }واغضهم، وإعالن العداوة عليهم حىت يؤمنوا ااهلل وحده: 

                              
 . 7 – 8ص جمموعة رسائل وفااوى اشأن اخلدم والسائقني، جلماعة من العلماء  (1)
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َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْب
ِإنَّا ُبَرَآُء ِمْنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنلا  

، وملة (1){َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه
ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَللى  }وذلك:  حممد 

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَللى   اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم
ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن * َلا َأْعُبُد َملا  }، (2){اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم

َتْعُبُدوَن * َوَلا َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد * َوَلا َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم * َوَلا 
 . (3){َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد * َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن

إن يف اساخدام التافر طمأنينة إليه، وثقة ااه، ووياف    -2
َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َللا   َكْيَ }يقول:  -تعاىل-يتون ذلك واهلل 

َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإلًّا َوَلا ِذمًَّة ُيْرُضوَنُكْم ِبلََْفَواِهِهْم َوَتلََْبى ُقُللوُبُهْم    
ِإْن َيْثَقُفلوُكْم  }: -ساباانه   –. ويقول (4){َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن

ْم َوَأْلِسلَنَتُهْم ِبالسُّلوِء   َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء َوَيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُه
 . (5){َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن

فالثقة االتافر والطمأنينة إليه اليت وصلت ابعض الناس إىل حد 
تولياه لشئون النساء، وتراية األطفال، وحفظ األموال، والثناء عليه 

، قاد  ولرسوله  -تعاىل-يف ول مناسبة، إن ول ذلك حمادة هلل 
                              

 (. 4املماانة ) (1)
 (. 27الفاح ) (2)
 (. 6 – 1التافرون ) (3)
 (. 7الاواة ) (4)
 (. 2املماانة ) (5)
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يف شؤمها يف حلظة أو أطرى يف ديناه أو نفساه أو   يقع اإلنسان 

 –رضي اهلل عنه  –حمارمه أو ماله، ولذلك ملا علم عمر ان اخلطا  
َيا }أن لدى أحد عماله واتًبا نصرانيًّا اناهره وتال عليه قوله تعاىل: 

ْعُضُهْم َأْوِلَياُء َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َب
َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه َللا َيْهلِدا اْلَقلْوَم    

 . (1){الظَّاِلِمنَي
إن يف اساخدام التافر دعًما ماديًّا ومعنويًّا للتفرة، وتقوياًة   -3

عيشًة لشوواهم، طصوًصا يف البالد اليت تعيش فيها األقليات املسلمة، 
قاسيًة، ويالقون على أيدي التفار اجملرمني ألواًناا مان ا ضاطهاد    
والاشريد والقال والانتيل واإلاادة اجلماعياة   لشايء إ  أل ام    
مسلمون قالوا: رانا اهلل. وغالب هؤ ء اخلادمات والسائقني هم مان  
االد يضطهد فيها املسلمون يقيًنا ومنذ سنني طويلة واهلند والفلابني  

رياريا وغريها، أو هم على دينهم، ولو مل يتونوا من االدهم، فإن وأ
جيامعون على حر  اإلسالم واملسلمني يف ول متان،  –أئمة التفر 

 وما اإلاادة اجلماعية للمسلمني يف يوغسالفيا عنا ابعيد!!
 فمىت نْصُاو يا مسلمون؟  
 فانة اإلغراء واإلغواء اليت قد حتصل من اخلادمات للرجال -4

 يف البيوت، وطصوًصا الشبا  منهم، اوسائل الازين واخللوة. 
وتاواىل القص  يف أسبا  احنراف اعض الشبا ، والسابب:  
دطلت عليه أو اناهز طلو البيت فجاء إليها، واعضهم يصارح أهله 

                              
 (. 51املائدة ) (1)
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و  من جميب، أو يتاشف اعض األهل شيًئا فيأيت جاوا  عاد    
ذنبك، إناك مان   الغرية: يوسف أعرض عن هذا، واساغفري لا 

اخلاطئني، وتارك النار جبانب الوقود، والوضع هو مل ياغري. ولقاد  
وصل األمر أيًضا ابعض اخلادمات إىل نقل الشذوذ لبعض الفاياات  

 يف البيوت. 
ختلي راة األسرة األصلية عن واجباهتا، ونسيا ا ملهامهاا،   -5

 وتعويدها التسل، فإذا سافرت اخلادمة وان العذا  األليم. 
نقل معاقدات وفرية إىل األطفال من اخلادمات التافرات  -6

والنصرانيات والبوذيات، وقد وجد أطفال يف البياوت يؤشارون   
اعالمة الاثليث على الرأس وجانيب الصدر، وما يارون النصارانية   
تصلي، وتقول للطفل: هذه احللوى من املسيح، ويارى الطفال   

افل اأعياد قومها، وتنقال  اخلادمة تصلي إىل متثال اوذا، وأطرى حت
الفرح اذلك إىل أطفال املسلمني، فيعاادون املشااروة يف أعيااد   

 التفرة.  
حرمان الطفل من حنان أمه الالزم يف تراياه، واسااقرار   -8

 نفسياه، و  ميتن للخادمة تعويض من ليس اولدها هذا احلنان. 
نبية، تشويه لغة الطفل العراية مبا يشوهبا من التلمات األج -7

 فينشأ مبروب نقٍ  يضره أثناء العملية الاعليمية. 
اإلرهاق املايل الذي حيصل لبعض أراا  األسر، ارواتب  -7

 ونفقات السائق واخلادمة. 
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 مث الزناعات العائلية اليت حتصل يف شأن من يدفع تلك النفقات. 
وطصوًصا اني الزوج وزوجه املوظفة، ولو جلسات املارأة   

 ادً  من العمل طارج البيت لتفيت شرًّا وثرًيا. لاعمل يف اياها 
إن الاعود على اخلادمات قد أفرز أنواًعا من ا تتالياة   -11

والسلبية يف الشخصيات، فهذه فااة   تساطيع جلب وأس من املاء 
 تشراه،  عايادها واتتاهلا على اخلادمة. 

وأطرى تشارط طادمة يف العقد، وثالثة تنوي أطاذ طادماة   
 ا معها اعد الزواج!أهله

واالاايل فقدت انات املسلمني القدرة على ا ساقالل اشائون  
 .  (1)املزنل مهما وان صغرًيا

تقييد حرية الرجال )الذين خيافون رهبم( داطل البيات،   -11
 ووذا الدعاة الذين حياولون إصالح ما فسد من أوضاع أهليهم. 

يف البيات أو  ما حيصل من طلوة املرأة االسائق األجنيب  -12
السيارة، وعدم حتفظ النساء من اخلروج االزينة والطيب أمامه، حىت 
وأنه أحد احملارم أو أقر !! وإن وثارة احملادثاات والروحاات    
واجليئات تسقط احلواجز النفسية فيقع احملظور، والوقائع التثرية يف 

 –اإذن اهلل  –اجملامع تدل أويل األلبا  على ططورة األمر، وسيأيت 
 مزيد ايان للخلوة احملرمة.  

                              
 لألسااذ حممد صاحل املنجد.  «أططار هتدد البيوت» (1)
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ما حيصل من تفسخ األسرة اسبب عالقة صاحب البيت  -13
ااخلادمة، فانظر إىل الواقع، وفتر. وم نسبة حوادث الطالق الايت  

 حصلت اسبب اخلادمة؟؟ 
 ووم طادمة محلت سفاًحا؟ 

مث اسأل أقسام الو دة ااملساشفيات، وسجالت مراوز الشرطة 
عن أو د احلرام اسبب الفانة ااخلادماة، مث  عن املشتالت الناجتة 

حاول أن تدرك نطاق األمراض السارية اليت اناقلت إىل جمامعنا من 
جراء ذلك، لاعلم حجم الدوامة اليت حنن فيهاا اسابب جلاب    

 اخلادمات إىل البيوت. 
مث فتر يف الاصور الذي يأطذه هؤ ء اخلادمات والسائقون عن 

ويعاينون تصرفات املناسابني إلياه،   الدين اإلسالمي، وهم يرون 
واسأل نفسك: أي عائق وضعناه أمامهم، وأي صد عن سابيل اهلل  
قد فعلناه هبم، وهل ميتن أن يدطل هؤ ء يف دين، هذا حال مان  

 (1)يزعمون أ م محلاه؟!!

* * * 
وإن من املؤسف جدًّا أن اعض الناس جلهلاهم، و تبااعهم،   

 عاملة األمة وملك اليمني!!الشهوات يظن أن اخلادمة تعامل م
واعضهم يذهب إىل الدان معينة، ويشاري فااًة مان أهلاها   
يبيعو ا حتت ضغط احلاجة، ويأطذها هذا ازعمه أ ا صارت ملك 

                              
 أططار هتدد البيوت.  (1)
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ميينه و  يعرف هذا الرجل عن أحتام الرقيق ومصاادر الارق يف   

 !!. (1)الشرع شيًئا
 رتياح إن خمالطة التفار من هؤ ء ودوام معاشرهتم وا -14

خلدماهم والرضا مبا هم عليه من منتر التفر وما دونه يعين إقارار  
املنتر وعدم تغيريه وإظهار شيء من املوافقة هلم على ما هم علياه  
من الباطل، فتيف يرضى مسلم صايح العقيدة مبعاشرة من يعلان  

ملن  »: -عليه الصالة والساالم –الشرك والتفر يف اياه وقد قال 
 .(2)«وسكن معه فإنه مثله –اجامع معه أي–جامع املشرك 

أنا بلرئ ملن مسللم يقليم بلا  هلرا        »: وقال 
، وهذا وما يصدق على من أقام يف االد التفار، ومل (3)«املشركني

يظهر دينه، ومل يهاجر إىل الد اإلسالم، فإنه يصدق على من جعل 
املشرك واملشروني من النصارى والوثنيني يقيمون معاه يف ايااه   

لون معه ويشراون، وياصبح هبم ويامسى، وهم على ما هام  يأو
عليه من ضالل وااطل. ويف األثر: من جالس صاحب ادعة فقاد  

 .  (4)مشى يف هدم اإلسالم

* * * 
                              

 املرجع السااق.  (1)
 رواه أاو داود.  (2)
 . رواه أاو داود (3)
 . 15انظر: جمموعة رسائل وفااوى اشأن اخلدم والسائقني ص (4)
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ومن هنا فإن الذين يشتون من ظروف صعبة يف ايوهتم مان  
 جهة اخلدمة ميتنهم عمل األمور الاالية: 

ساعمال األواين الورقية، شراء الطعام اجلاهز من السوق، وا -1
ووذا اساخدام املغاسل ااألجرة، وتنظيف البيت اعماال يشارف   
عليهم الرجل، وا ساعانة ااألقار  لرعاية األو د يتاون حااً    
 سريًعا يف أوقات احلاجة، وأن تتون الزوجة مثاًل نفساء يف فراشها.

إن مل يِف ذلك االغرض فيمتن ا ساعانة خبادمة مؤقااة   -2
شروط الشرعية، يام ا ساغناء عنها حال اناهاء احلاجة إليها مع اال

ما يف هذا احلل من املخاطر، إذ األفضل أن تتون طادمة االساعة، 
 . (1)فاقوم مبهماها مث تغادر البيت

 
* * * 

                              
 أططار هتدد البيوت.  (1)



 
 التنبيه إىل أضرار وخماطر اخلادمات والسائقني

 
16 

 

 ه!لتنبي
إن اعض املسلمني يهني اخلادمة إهانة عظيمة، فاجده ميرح مع 

شماها اإدطاهلا على هاؤ ء  أصدقائه مث يتسر حجا  حيائها وح
ذاهبة آيبة، أو يأمرها االذها  إىل السوق أو الدوان لااضر لاه  
شيًئا مما يريد، وهذا ينايف تعاليم اإلسالم وآدااه، وإن من فعل ذلك 

 فهو على ططر عظيم.
الذي أعزه يف االد  -تعاىل-أ  خيشى الذي يفعل ذلك من اهلل 
ن املال واجلاه واملااع، وجعل عز، وأورمه يف أرض ورامة، وآتاه م

أولئك يبالون يف أمواهلم وأنفسهم، فاضطروا أن يهااجروا نسااء    
-ورجاً  ليخدموا، أ  خيشى هذا الذي يفعل ذلك أن ياديل اهلل  

َوِتْللَض اْلََيَّلاُم ُنلَداِوُلَها َبلْيَن     }الدولة، ويغري األيام:  -تعاىل
له غنيًّا وجعلها فقارية أن  ، أ  خيشى هذا اهلَل الذي جع(1){النَّاِس

جيعلها غنية وجيعله فقرًيا، فلياِق اهلل الذي يفعل ذلك، وإن واان يف  
غري حاجة ماسة هلا فليارص ما اساطاع سبياًل أن يساغين عناها،  
-وأن يبقى سعيًدا يف اياه مع زوجه وأو ده، وإن وان   اد منها 

حاسرة الارأس،   فعليه أن ياقي اهلل فيها، فال خيرجها -وقليل ذلك
و  ياادث معها، و  جيعلها تدطل عليه، وليجعل وسيلة ا تصال 
زوجه، وإن رآها ماهاونة يف لباس فليزجرها، ويأمرها الباس حشمة 
ووقار، فذلك أتقى له وهلا، وأقوم ألمره ااملعروف و يه عن املنتر، 

 وعليه أن يأمر زوجه ااإلحسان إليها، وأ  حتملها ما   تطيق. 
                              

 (. 141آل عمران ) (1)
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 أثر اخللوة احملرمة
 أيها اإلطوة املسلمون:  

لقد وجل علينا من اا  السائقني وثري من الفانت واملعاصاي،   
ووثري من الناس   ينابهون، وإذا انابهوا   ياعظون، ورمباا لادغ   
أحدهم مراًرا من جار واحد و  ياأمل، ويسمع أن قارعة حصلت 

ان وااالدة حاس   قريًبا من داره و  ياعلم، وهذا من ضعف اإلمي
يف قلو  وثري من أهل هذا الزمان. فياا   -جل وعال-مراقبة اهلل 

يف اناتتم ونسائتم.. ليمناع   -تعاىل-أولياء أمور النساء اتقوا اهلل 
ول منتم مولياه من الروو  وحدها مع السائق األجنيب أيًّا وان، 
ولااذر النساء ولهن من اخللوة ااألجنيب، فإن يف ذلك هالًواا يف  
الدنيا، وطسراًنا يف اآلطرة، ولااأمل األطت املسلمة هذا احلديث، 

 فإن فيه عرًبا: 
 : -رمحه اهلل-قال اإلمام البخاري 

حدثنا علي ان عبد اهلل، حدثنا سفيان، قال: حفظناه مان يف  
مسع أاا هريرة وزيد ان طالد »الزهري، قال: أطربين عبيد اهلل أنه: 

رجل، فقال: أنشدك اهلل إ  ما قضيت ، فقام قا : ونا عند النيب 
ايننا اتاا  اهلل، فقام طصمه ووان أفقه منه، فقال: اقاض اينناا   
 (1)اتاا  اهلل، وائذن يل. قال: قل. قال: إن ااين هذا وان عسايًفا 

على هذا، فزين اامرأته، فافاديت منه مبائة شاة وطادم، مث ساألت  
                              

 العسيف: األجري، ويطلق أيًضا على اخلادم، وعلى العبد، وعلى السائل.  (1)
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لد مائة، وتغريب عام، رجاً  من أهل العلم فأطربين أن على ااين ج

والذا نفسي بيده ألقضلني  : وعلى امرأته الرجم. فقال النيب 
بينكما بكتاب اهلل جل ذكره، املائُة شاٍة واخلادم رد، وعلى ابنض 
جلد مائة وتغريب عام، واغُد يا ُأنيس على امرأة هلذا، فلإن   

 .  (1)«اعترفت فارمجها. فغدا عليها فاعترفت، فرمجها
هذا احلديث عظم شأن اخللوة ااني األجانيب    ويابني لنا من

واألجنبية، وأن ذلك قد يفضي إىل الفاحشة، ولاو واناا غاري    
مشهورين االعهر، أو أحدمها، فإن هذا العسيف مل يتن مشاهوًرا  
االعهر، ومل يهجم على املرأة، و  اساترهها، وإمنا وقع له ذلاك  

فيسافاد منه: احلث لطول املالزمة املقاضية ملزيد الاأنيس واإلد ل، 
على إاعاد األجنيب من األجنبية مهما أمتن؛ ألن العشرة قد تفضي 

 . (2)إىل الفساد، وياسور هبا الشيطان إىل اإلفساد

* * * 
 قصة ذات عرب

إىل الواقع األليم الذي تعيشه وثري من  -أيها اإلطوة-مث لننظر 
ئق املزنل نساء املسلمني واناهتم، عندما تروب الواحدة منهن مع سا

أو ما يسمى اسائق الليموزين، منفردة معه ووأنه أحد حمارمهاا،  
                              

 . «138 – 12/136»البخاري )مع الفاح(  (1)
 . «1/141»فاح الباري  (2)
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ادون حياء و  طجل!! فإىل ول واحدة من هؤ ء املاجااهالت  
 القصة الاالية: 

 واب أحد الصافيني يقول: 
من اني الرسائل اليومية للقراء، توقفت طوياًل عناد رساالة   

م تليفو ا، وطلبت مين قصرية من سيدة، تروت يف  اياها امسها ورق
 عدم ذور امسها وقرأت الرسالة مرة، وأصااين الفزع.  

هي سيدة يف اخلامسة والعشرين من عمرها، والدها فقيه مان  
فقهاء الدين اإلسالمي، علمها الصالة والاقوى وعمل اخلري، علمها 
السماح والغفران والاتافل، وعاشت على ما تعلماه من والادها..  

مؤمًنا تقيًّا، يعمل مدرًسا يف اجلامعاة.. ويبادو أن   وتزوجت شاًاا 
يف  «العياب »السعادة   تتامل أاًدا، فلقد حرما من اإلجناا ،  

زوجها، وطجلت أن تطلب منه الذها  إىل الطبيب؛ ألنه االاأويد 
سيقول له: إن سبب عدم اإلجنا  هو الزوج، ويتفي أ اا تعلام   

 ذلك وترتب حياهتا على هذا القدر. 
مرة حاولت أمها أن حتمس الزوج للذها  إىل الطبيب، ووم 

إ  أن الزوجة وانت ترجو أمها أ  تفعل، مث تبدأ تروي تفاصايل  
 السعادة اليت تعيشها مع زوجها الذي   ينجب: 

يف أحد األيام، دطلت الزوجة على أمها، فوجادهتا غاياة يف   
 احلزن!
 ملاذا؟  -
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 لقد حتدثت مع زوجك. 

 مسألة األطفال.  أرجو أ  تتون -
 هي .. هذه املسألة.   -
 ملاذا؟  -

ووادت أن تبتي الزوجة، ألن األم أحرجت الزوج الطياب،  
 مث سألت أمها: 

 هل أغضبك رده عليك؟  -
   .. ال أحزنين.  -
 ويف؟  -
 الرجل اريء.  -

وادأت األم تروي ما حدث اينها واني وزج ااناها، لقد طلبت 
، فأطربها اأنه ذهب ألوثر من طبياب،  منه أن يذهب إىل الطبيب

واتفق اجلميع على أنه سليم، ال اقارح عليه أحدهم أن يغري فراشه 
إذا وان يرى يف اإلجنا  رغبة شديدة، وعندما أطربهم اأن زوجاه 
تقول: إ ا سليمة شتوا يف هذا، إ  أن أحد األطباء أود أن هاذا  

هذا ياوقاف علاى   ممتن أن حيدث علميًّا، أن ياأطر احلمل، وأن 
الزمن، وسألاه األم عن معىن تغيري الفراش، فأطربها اأن يازوج امرأة 
أطرى، إ  أنه مل ولن يفرط يف ااناها، وقرر أ  خيربها مبا حادث  
حىت   يضعها يف موقف قد يسبب له ولو قلاياًل مان اخلاوف    

 واإلحراج.  
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يف سعادة، وولما  -الزوج والزوجة-وعاشت األسرة الصغرية 
يشعر أحدهم ااحلنني إىل األطفال.. ياضرعون إىل اهلل أن يتمال  
هلما السعادة .. ويرزقهما اطفل يزيد مان ساعادة الازوجني ..    

 وتوقفت األم عن حديث األطفال واألطباء. 
ويف أحد األيام، مرضت األم املقيماة يف ضااحية حلاوان،    

حادائق   وذهبت ااناها لاقضي النهار جبوارها، وتعود إىل مزنهلا يف
القبة قبل الغرو ، وأثناء وجودها مع أمها، اتصل زوجها تليفونيًّا 
هبا وقال: إن عنده ندوة عن اجلامعة األهلية يف نادي هيئة تادريس  
جامعة القاهرة واعد اناهاء الندوة سايمر عليهاا لزياارة أمهاا،     

 ويصابها إىل البيت. 
واعد  واناظرت الزوجة حىت الااسعة مساء، ومل حيضر الزوج،

دقائق اتصل مرة أطرى وطلب منها أن تقضي الليلة مع والدهتا أو 
 تعود إىل البيت يف وسائل النقل العامة. 

وقررت أن تعود إىل البيت، مساخدمة مارو حلوان حىت ميدان 
 رمسيس، مث تروب األوتوايس حىت مزنهلا. 

وما إن طرجت من ايت أمها، حىت الاقت اااوسي، فدفعاها 
 ول إىل البيت أن تروبه. سرعة الوص

 على فني يا هامن؟  -
 مناهى األد  من السائق.  
 إىل حدائق القبة.  -
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 أمرك يا هامن.  -

أيًضا .. مناهى األد .. وشعرت اراحة أل ا وجدت ساائًقا  
 مهذًاا سيوصلها إىل اياها اأمان. 
 وسار السائق صامًاا متاًما. 

 مث اجته إىل طريق عريض مظلم. 
 ا؟ ما هذ -
هذا هو الطريق الدائري، طالل دقائق سنسقط منه علاى   -

 حدائق القبة.  
  تدري الزوجة .. ملاذا وافقت على ذلك؟ ..   تدري ملاذا 
مل تفاح البا  وتقفز منه؟ .. هل هو أد  السائق؟ .. هال هاو   
اساسالم لألمر الواقع؟ .. هل هو حسن النية؟ .. هي   تدري حىت 

  اآلن ملاذا وافقت.
سارت صاماة مساسلمة .. وعندما وجدت الطريق مظلًماا  
طاوًيا من حروة املرور ارجتفت رعًبا.. وعندما ادأ السائق خيفض 

.. ا منه الرعب، وعندما ادأت حتاورهمن سرعاه ووأنه يازنه، متلته
 تأودت أن الليلة سوداء .. وأ ا مقبلة على وارثة   حمالة. 

 ملاذا طفضت السرعة؟ -
 مجيل يا هامن، دعينا نساماع هبذا اجلو.  اجلو -
 أرجوك، زوجي يف اناظاري .. أسرع.  -
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 لن تفرق وثرًيا.. السرعة من الشيطان.. واهلدوء من اإلميان.  -
وأطلق ضاتة عالية يف هذا اخلالء .. ونظر إليها وهو يقاود  

 السيارة ويباسم اااسامة متر وطديعة. 
 أن حتدث وارثة.. انظر أمامك، أرجوك.. طوًفا من  -
   ختايف من احلوادث .. فالطريق ملتنا ..   أحد فيه.  -

وستات السيدة عن التالم، وإذا االسائق خيرج من جيبه شيًئا 
ما.. ويضعه على يده اليت يقود هبا السيارة.. مث ميسك عجلة القيادة 

 االيد األطرى ويشم املساوق.. وورر ذلك عدة مرات..  
 ؟ هل تعرفني هذا -
 ومل ترد عليه الزوجة.. إ  أنه أجا  على سؤاله..   -
 اودرة .. هريويني.. لياك تشاروينين هذا املزاج امللووي.  -

 وادأ االثرثرة حول البودرة. 
أنا أشاري يوميًّا مبائة جنيه اودرة.. تصوري أنين أشااريها   -

من شارع مالصق ملديرية أمن القاهرة.. حاويل جتار... ساوف   
 معي يف السماء.. لو أطذت ولو مشة واحدة.  حتلقي 

 ومل ترد عليه على اإلطالق..  
 وتوقف االسيارة.. 

 ملاذا توقفت؟  -
 من أجل املزاج.   -
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وصرطت فيه أن يسري، وقاال صراطها اسخرية، فقالت لاه:  

 حبسم، وهي تنافض رعًبا: 
 امسع .. أنا زوجة ضااط شرطة.. سأطرب زوجي مبا فعلت. -

 رياه.. فازدادت سخ
امسعي أنت .. عندما ميالئ رأسي االبودرة   أطاف مان   -

 ضااط شرطة و  من وزير الداطلية نفسه..  
 أرجوك .. زوجي يف اناظاري..  -

 وقال السائق اشراسة: 
أنا أوره ضباط الشرطة.. وطاملا أنك هددتين ازوجاك..   -

 فلن أوصلك.. انزيل هنا.. 
 أنزل هنا.. ويف .. هل جننت؟  -
 سأعلمك الزنول من سياريت..  -

ونزل السائق .. وفاح البا  اخللفي .. وأمرها االزنول إ  أ ا 
قاومت .. فجذهبا اقوة.. فسقطت على األرض .. فهجم عليهاا  
والوحش التاسر.. قاوماه اشدة.. اسارمحاه .. توسالت إلياه..   
ووان يضاك والشيطان .. ومزق مالاسها.. وعنادما تعارى   

 حت يف غيبواة .. مل تعد تدري ماذا حدث؟..جسدها.. را
إ  أ ا اسايقظت من الغيبواة .. يف هذا اخلاالء والظاالم ..   
ووجدت أن هذا الذئب البشري قد اغاصبها .. عرفت ذلك مان  
مالاسها املمزقة .. من آثار هذا الذئب على جسدها .. واتت.. 



 

 25 التنبيه إىل أضرار وخماطر اخلادمات والسائقني
 

وحدها .. ولطمت اخلدود.. وأطذت من الرمال وألقات علاى   
دري ماذا تفعال؟  رأسها.. وصرطت .. ومتنت املوت.. ومل تعد ت

و  تدري ما إذا وانت يف اداية الليل أم يف  اية؟ وطافت املتاان  
والظالم واخلالء.. ال طافت أن تقف يف الطرياق لاشاري إىل أي   

 سيارة قد متر على هذا الطريق.. فاسقط يف ومني ذئب آطر. 
 ولكن.. 
.. ووقفت يف الطرياق.. وااد قلباها أن     «إراديًّا»زحفت 

 ياوقف. 
د فارة .. هي الدهر وله.. جاءت سيارة .. ووقفت هلا.. واع

وان اداطلها رجل عجوز.. واانه .. روبت السايارة.. وساأهلا   
 الرجل العجوز: 

 ماذا جاء اك هنا؟  -
وادأت تروي له ما حدث دون اإلشارة إىل حادثة ا غاصا  

 .. ولتنها قالت: إ ا سرقة ااإلوراه. 
أن تساار جسادها    وم طجلت من نفسها، ووم حاولت

العاري، حىت إن الشا  الذي وان جيلس جبوار والده طلاع هلاا   
قميصه وأعطاها إياه، وطلبت من الرجل العجوز أن يذهب هبا إىل 

 ايت والدهتا يف حلوان.  

* * * 
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الرجل العجوز.. اسااء اشدة وغضب ملا حادث للزوجاة..   

 وقال: 
راه ليشاري تأودي يا اانيت أن هذا السائق قد سرقك ااإلو -

املخدرات.. إ ا مأساة العصر.. هل تعلمني يا اانيت أن حل هاذه  
 املشتلة اسيط جدًّا.. اإلعدام..  

 وانت الزوجة تبتي .. هسارييًّا من البتاء..  ر من الدموع!
يا اانيت قضاء أطف من قضاء .. إن هذا اخلاالء .. وماع    -

ا عاداء علاى   سائق واقع حتت تأثري املخدرات .. وان يف إمتانه
 شرفك. 

 وازدادت يف البكاء.. 
عرض عليها الرجل أن تذهب مباشارة إىل قسام الشارطة    

 رفضت.. 
صرطت األم عندما شاهدت ااناها يف هذه احلالة املأسااوية،  

 وارمتت ا انة يف أحضان أمها تبتي من جديد.. 
 ماذا حدث؟   -
 أنا مت يا أماه.. اناهيت .. واناهت حيايت.  -
 ا حدث؟  ماذ -
 أنا السبب. أنا السبب.  
 ماذا حدث؟   -
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 وادأت الزوجة تروي ألمها ما حدث. 
ودق جرس اهلاتف.. ووان املاادث هو الزوج.. لقد اتصال  

 أوثر من مرة.. قالت األم لزوج ااناها: 
 زوجاك عادت ونامت.  -

وحاول أن يسافسر عما حدث هلا.. ولتن األم قالت لاه:    
.. يبدو أ ا أصيبت اإغماء.. وحنان يف  شيء جوهري قد حدث 

 اناظارك صباًحا. 
 وعادت تسامع إىل ااناها. 

* * * 
دق جرس البا .. ودطل الزوج الذي مل يناظر حىت الصباح.. 
ووجد زوجاه يف حالة مأساوية .. ووانت قد ارتادت مالااس   

 أطرى ادً  من تلك اليت متزقت. 
 ماذا حدث؟   -

تنها تعرضت لسرقة ااإلوراه من وانت يف طريقها إليك.. ول
 سائق الااوسي الذي روباه. 

 قلت هلا أن تأيت يف املواصالت العامة.   -
 هذا ما حدث، وحنمد اهلل على ذلك.   -
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إ  أن الزوجة .. صاحت يف أمها..   اد أن يعرف احلقيقاة  

 مهما وانت مرة.. 
 ما هي احلقيقة؟  -
  لقد اعادى علي سائق مدمن للهريويني.. -

ومل يامالك الزوج نفسه .. لقد ا ارت قواه .. فألقى جبسده 
 على ورسي يف صالة البيت. 

* * * 
اسامع الزوج إىل القصة واملة .. وأطذ زوجااه إىل قسام   
الشرطة.. وأالغ عن ذلك السائق الذي أدمن اهلريويني واعادى على 
زوجاه.. وحرر حمضًرا االواقعة.. وادأ الباث عن السائق الاذي  

 اغاال شرف هذه السيدة..  
 مث ماذا؟ هل اناهت احلتاية املؤملة؟!

 تقول:   .. إن حتاييت مل تناه اعد.. 
أراعة أشهر مان   –حىت اآلن  –لقد انقضى على تلك احلادثة 

األمل والعذا ، أحببت طالهلا زوجي أوثر وأوثر، فهو الذي خيفف 
يضفي على حياتنا عين اآل م اليت أعيش فيها.. حياول قدر طاقاه أن 

 سعادة، ولتنها سعادة مزيفة.
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وم اودي أن أسعد زوجي.. ولتن فاقد السعادة   يقدر على 
 تقدميها، حىت ألحب الناس إليه. 

 مأسايت تزداد سوء ا مع األيام.. 
لقد عدت ااألمس من عند الطبيب ليخربين اأنين حامال يف  

حشائي؟ .. هل الشهر الرااع .. و  أدري اان من الذي يستن يف أ
هو اان اجلرمية واخلطيئة.. هل هو اان السائق القاتل املدمن الاذي  

 اغاال ول مجيل يف حيايت؟ .. أم هو اان زوجي؟ 
وما ذورت يف البداية .. فمن املمتن أن أجنب من زوجي.. 

 فال توجد عيو  يف زوجي.  
أنا يف حرية..   أعرف إجااة هلذا السؤال الذي زاد من آ مي 

 سايت. ومأ
وأطرًيا.. هذه قصيت .. روياها اتل تفاصيلها.. فرمبا أجد من 
اني القراء من يوقف حرييت.. وخيفف آ مي .. على السؤال احملري: 

 .  (1)اان من ذلك الذي يف أحشائي؟
 .  (2)اناهت الرواية املؤملة

 
                              

األطت املسلمة ويف تفعل اخللوة مع الرجل األجنيب .. أمل تسمعي أرأيت أياها  (1)
ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان »: -صلى اهلل عليه وسلم  –قول الرسول 

 رواه الارمذي.  «ثالثهما
إعداد: وجيه أاو ذورى ص  «املدمنون يعارفون )اجملموعة الثانية(»نقاًل عن واا   (2)

 مع حذف يسري.  75 – 85
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آدااه -وإننا لنعجب من أمر اعض الرجال الذين نبذوا الشرع 

مثرة العقل من البصرية وا حايااط، وياف    ، وحرموا-وأحتامه
أفسدت عليهم عاداهتم السوءى وجدان الغرية، فساماوا هلاؤ ء   
السائقني من التفار، الذين هم أضل سبياًل من األنعام خببث طيناهم 
وسوء تراياهم أن ميازجوا نساءهم يف اخللوات واجللوات، والدين مل 

أمر سباانه اأن يساأذنوا  يسمح هبذا ألطفاهلم يف مجيع احلا ت، إذ
َِْذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت }يف اعض األوقات:  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَيْسَت

َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َثَلاَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِل َصَلاِة 
لظَِّهرَيِة َوِمْن َبْعِد َصَلاِة اْلِعَشلاِء  اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن ا

  يسامح   -جل وعاال -فإذا وان اهلل  (1){َثَلاُث َعْوَراٍت َلُكْم
ألو دوم أن يروا النساء يف األوقات اليت هي مظناة الاسااهل يف   
السار لئال ينقش يف ذهن الولد من رؤية العورات ما يشااغل ااه   

تسماون هلؤ ء األشرار من طياله، وتسوء يف اآلدا  حاله، فتيف 
 التفار مبا   يسمح اه الشرع لألطفال الصغار؟!!

مث إن هؤ ء السائقني الذين متنوا من اخللوة ااملرأة اشٌر قاد  
إ  -فسدت فطرهم، وماتت ضمائرهم، وعدمت نوازع اخلري فيهم 

أل م جاءوا من االد حتتم االقوانني الوضعية املفسدة  -من شاء اهلل
، واألطالق، والفضائل والقيم، ولذلك ظهرت الفواحش يف للعقائد

جمامعاهتم، واناشرت الرذيلة فيما اينهم حىت أصبات شيًئا مألوًفاا  
اينهم، وجزء ا من حياة التثريين منهم، ألفوها ونشئوا عليها، حىت 

                              
 (. 57النور ) (1)
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شب عليها التبري. وإن شخًصا ينشأ يف ذلك اجملامع ويارعرع فيه 
لمات، وما الذي مينعه من ا نقضااض    يؤمن على أعراض املس

على فريساه وممارسة ما اعااده إذا طال له اجلو وسنات له الفرصة، 
وماذا يغين الطرد أو اجلزاء الرادع أو النادم إذا هااك العارض،    
وشاعت الفاحشة، وظهر اخلزي والعار!! وإن حصول هذا األمار  

 اسنة النيب  اخلطري ليس ابعيد ملن مل يعارب مبواعظ القرآن، وضر 
عرض احلائط، فعصاه جهاًرا  اًرا، حبجة أن السائق أماني، أو    
ميتن ا ساغناء عنه، أو غري ذلك من األعذار واحلجج الايت هاي   

 أوهى من نسج العنتبوت.

 
* * * 
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 ماذا عن اخلادمات الكافرات؟!
لقد توالت القص  واألطبار اليت تنذر خبطر أولئك التافرات 

وتقدم للمعاربين مواعظ وعارًبا، وإىل املسالمني    من اخلادمات،
 األطبار الاالية:

وابت مدرسة غيورة يف إحدى الصااف اليومياة ماا     -1
طالصاه: أن إحدى الطالبات يف السنة األوىل سألاها قائلة: وم فيه 

 -تعاىل-من اهلل؟ فأجاااها املدرسة: ليس لنا إ  إله واحد، هو اهلل 
طادمانا تقول: إن فيه ثالثة آهلاة: اهلل،   فردت الطالبة تقول: لتن
 ومر ، وروح القدس!!!

وحيتى أن أحد الناس اساقدم طادمة واافرة، ووانات    -2
تلقى معاملًة قاسية من صاحبة املزنل فيما يبدو ذلك، فلما اقيات  
مدة يسرية على ذهاهبا إىل االدها وتسفريها وطروجها، ويف حاني  

أمستت تلك اخلادماة اخلبيثاة   غفلة من األم، وغيا  من األ ، 
االطفلة الصغرية، فذهبت هبا إىل دورة املياه، ووضعاها يف متاان  
يسمى البانيو، فلما وضعاها أطذت شيًئا حادًّا أشبه ماا يتاون   
االساطور، فضرات اه اني مفصل رقباها ووافها ضرااٍت ماعددًة، 
حىت أزهقت روحها، وجعلت دماءها تطيش يف هذا احلوض داطل 

رة املياه، مث اجتهت إىل أطيها الصغري، وأرادت أن تنااقم مناه،   دو
وطعناه طعنات ماعددة، فسمعت األم اصراخ طفلها، فجاءت لانظر 
ما اخلرب، وإذا هبا ترى الطفلة قد سالت دماؤها، والطفل قد طعان  
طعنات يف زند يده، فأطذت تدافعها، ومهت اخلادماة اقاال األم   
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األم  -تعااىل -اوًا شديدًا، فأعاان اهلل  أيًضا، مث تعاروت معها عر
عليها، ودفعت هبا يف متان، وأقفلت عليها، واتصلت ازوجهاا،  
ودعت الشرطة للااقيق يف ذلك، فلما حقق معها قالت: ونات  

 . (1)أريد أن أناقم من أفراد املزنل ولهم مجيًعا
ونقل أحد الفضالء عن أحد أصدقائه أن أحد األشخاص  -3

فظن أنه قادم   -ويبدو أن اخلادمة وافرة-وجاه اساقدم طادمة لز
لزوجه هدية سوف تشتره عليها ما امادت هبا احلياة، ومل يعلم أن 
هذه قنبلة سوف تنفجر يف أي حلظة من اللاظات. لقد حتول هذا 

 املزنل إىل أحزان وآ م.  
علاى   -تعاىل-الزوجني مبولوٍد، ومحدا اهلل  -تعاىل-رزق اهلل 

ام مرض الطفل مرًضا شديًدا، فاذهب ااه إىل   ذلك، ولتن اعد أي
الطبيب، واعد التشف عليه تبني أنه   يوجد أي شيء على جسم 
الطفل ظاهًرا، ومت وصف عالج له حسب العادة املابعة. واعد أيام 

 -تعاىل-تويف الطفل، وحزنا عليه أشد احلزن، وقالوا: إنه قضاء اهلل 
مبولود آطار،   -تعاىل- وقدره، واعد فارة من الزمن أورمهما اهلل

وفرحا اه أشد من األول، وحافظا عليه أوثر من حمافظاهما علاى  
أنفسهما، فأصااه من املرض ما أصا  أطاه، ووانت النايجة هاي  

 الوفاة.  
عاز  -فتانت الاساؤ ت تدور خبلد األ  واألم، وشااء اهلل  

أن ياجاورا مع إحدى األسر، ووانت هذه األسرة لاديها   -وجل
                              

 . -جزاه اهلل طرًيا –من ططبة للشيخ/ سعد الربيك  (1)
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فامت الزيارات اني األسرتني، وتقاالت اخلادماان، فارأت   طادمة،

اخلادمة األوىل أن اخلادمة الثانية يتون األطفال يف حجرها وفاوق  
ظهرها يلعبون .. فسألت اخلادمة األوىل اخلادمة الثانية قائلة: ويف 
تسماني لنفسك مبثل هذه الضوضاء والاعب وعدم الراحة؟ فقالت 

ة لذلك. وهنا اتضاح أن اخلادماة األوىل     هلا اخلادمة: أنا مرتاح
تساسيغ صراح األطفال الصغار، ولقد ختلصات مان الطفلاني    
السااقني اطريقة اشعة خميفة   يقبلها دين و  عرف، حيث وانت 
متسك داوًسا أو إارة، فاضعها يف وسط رأس الطفال، ألن هنااك   

آطرها  منطقة ضعيفة شفافة تعرفها األمهات، فادطل هذه اآللة إىل
 .  (1)حىت تساقر يف املخ، مث تزنعها فاتون النهاية املؤملة

وهتذا تاترر األفعال البشعة لالك اخلادمات التافرات ااني  
 احلني واحلني، فهل من ماعظ؟!

 اللهم هل الغت.. اللهم فاشهد 

 

* * * 
                              

 لعبد السالم الرحيلي.  «تذوري املرأة املسلمة اشأن اساخدام اخلادمة» (1)
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 مشهد بعنوان 
 (1)«يف بيتنا خادمة»

دمة البيت، مث الزوجة لزوجها: أوه.. ما عدت أحتمل أعباء ط
إنين أمحل شهادة .. فتيف تريد مين أن أوانس وأطابخ..!! و    
ميتنين أن أقطع ارنامج زيارايت لصديقايت اسبب العناية ااألاناء.. مث 

 أمل تَر أن فالًنا جاء خبادمة، وأن فالًنا جاء خبادماني. 
الزوج: حسًنا.. حسًنا.. سآيت ااخلادمة.. حىت ولاو وانات   

 ون أوثر تفرًغا ونااًجا يف البيت. نصرانية، فسات
الزوجة: احرص على أن تتون اخلادمة شااة، فماذا نفعل االك 

 اخلادمة العجوز؟!
وجاءت اخلادمة .. من االدها )تروات زوجهاا هنااك(    »

 .  «واالدها هلا عادات وتقاليد أطرى، ال وقد يتون دينها آطر...
الذها  إىل  الزوجة ختاطب نفسها.. احلمد هلل.. اآلن أساطيع

عملي اراحة اال واخلادمة )املراية( موجودة فهي ساعاين ااألطفال.. 
 مث ذهبت لصديقاها فرحة جذلة .. أاشرك جاءت اخلادمة...!

صديقاها: إذن تساطيعني الذها  معي يوميًّا معهد التمبيوتر 
 والسترتارية وإىل مروز الاخسيس. 

 الزوجة لصديقاها: )االطبع نعم(. 
                              

 ولمات عبارة للمرأة املعاصرة، الرسالة الثانية، للشيخ حممد أمني مرزا عامل.  (1)
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 خت املسلمة: أيتها األ

هذا املشهد الذي ذور ليس من واقع اخليال. ال إنه لألساف  
 الشديد واقع مئات األسر يف االدنا.. 

وتدطل اخلادمة البيت ووأ ا من أفراد العائلة، فهي تتشاف  
وجهها.. وشعرها .. ولرمبا ذراعها.. ال ولرمباا تلابس الثياا     

! ال ورمبا اقي القصرية )الشانيل( وتضاك وخترج مع ر  األسرة!
الزوج معها يف البيت وحدمها   ثالث هلما إ  الشيطان، واهلل يعلم 

 طائنة األعني وما ختفي الصدور!!
مساوني أولئك األطفال يف تلك األسر .. فهم حيبون اخلادمة 
أوثر من األم أل ا هي اليت تعاين هبم منذ الصباح الباور .. وحاىت  

يقلادون اخلادماات يف احلرواات    النوم .. والتثري من األطفال 
والستنات والتلمات.. والتثري منهم ياعرضون للقسوة واإلمهاال  
طاصة يف حال غيا  األم.. وهتذا ياعاود األانااء علاى روح    

 ا تتالية وانعدام روح املبادرة حىت يف أسهل األمور. 
 «اوذا»هذا إن سلموا من مسألة حب الصليب والسجود لا: 

 مات غري مسلمات.. عند من جيلبون طاد
فمىت تعي تلك النسوة، وأولئك األزواج واجبهم ودورهم يف 
األمة؟! أم أن الوظيفة صارت طاغوًتا تعيق هذه األمة عان تراياة   

 األجيال؟!!
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 حفظه اهلل. –كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز 
 : -ونفع اه «تعاىل»وفقه اهلل -قال 
ني، والصالة والساالم  احلمد هلل ر  العاملني، والعاقبة للماق»

على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا حمماد،  
 وعلى آله وصابه ومن اهادى هبديه إىل يوم الدين، أما اعد: 

فقد شتى إىل التثري من الناس ظاهرة وثرة السائقني واخلدم، 
وأن البعض يساخدمهم من غري ضرورة ملاة أو حاجاة ماساة،   

م على غري دين اإلسالم، وحيصل منهم فساد وبري على والبعض منه
عقيدة املسلمني وأطالقهم وأمنهم إ  من شاء اهلل منهم، ورغب إىل 
البعض أن أواب يف هذا الشأن نصياة للمسلمني، تاضمن حتذيرهم 

 من الامادي والاساهل يف هذا األمر. فأقول مساعيًنا ااهلل: 
لعمال اني املسلمني، ويف   شك أن وثرة اخلدم والسائقني وا

ايوهتم، واني أسرهم وأو دهم له ناائج ططرية وعواقب وطيمة   
ختفى على عاقل. وأنا   أحصي من ياذمر وياضجر مناهم، وماا   
حيصل من اعضهم من املخالفات لقيم هذه البالد وأطالقها، وقاد  
متادى الناس وتساهلوا يف جلبهم ومتتينهم من اعاض األعماال،   

اخللوة االنساء، هذا االنسبة إىل السائقني واخلادم، أماا    وأططرها
اخلادمات فال يقل ططرهن على أولئك اسبب اطاالطهن االرجال، 
وعدم الازامهن ااحلجا  والاسار، وطلوهتن االرجال داطل البيوت، 
ورمبا تتون شااة ومجيلة، وقد تتون غري عفيفة ملا اعاادته يف االدها 

سفور، ودطول أماون العهر والدعارة، وماا  من احلرية املطلقة وال
ألفاه من عشق الصور، ومشاهدة األفالم اخلليعة. يضاف إىل ذلك 
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ما ياصف اه اعضهن من األفتار املنارفة، واملاذاهب الضاالة،   
واألزياء املخالفة لاعاليم اإلسالم، ومن املعلوم أن هذه اجلزيارة    

أوصاى ااإطراج    ل جيوز أن يقيم هبا غري املسلمني، ألن الرسو
التفار من اجلزيرة، فال يدطلوها إ  حلاجة عارضة، فاال جياوز   
اساقدامهم، و  السماح هلم اذلك. فاحلاصل أن اجلزيرة العراية   
جيوز أن يقر فيها دينان، أل ا معقل اإلسالم، ومنبعاه، ومهابط   
الوحي، فال جيوز أن يقر فيها املشروون إ  اصفة مؤقااة حلاجاة   

ويل األمر والُبُرد، وهم الرسل الذين يقدمون من دول وافرة  يراها
ملهمات، ووباعة املرية وحنوها ممن جيلب إىل االد املسالمني ماا   
حيااجون إليه، ويقيم أياًما لذلك، مث يرجاع إىل ااالده حساب    
الاعليمات اليت يضعها وىل األمر، فوجود غري املسلمني فيه ططار  

هم وأطالقهم وحمارمهم، وقد يفضي عظيم على املسلمني يف عقائد
إىل موا ة التفار، وحمباهم والازي ازيهم، ومن اضطر إىل طادم أو 
سائق أو طادمة فالواجب أن ياارى األفضال، فاألفضال مان    
املسلمني   من التفار، وأن جياهد يف اطايار من وان أقار  إىل  
طري، والبعد عن مظاهر الفسق والفساد، وألن اعاض املسالمني   
يدعي اإلسالم وهو غري ملازم اأحتامه، فياصل اه ضرر عظايم  
وفساد وبري، نسأل اهلل أن يصلح أحوال املسلمني وحيفظ علايهم  
دينهم وأطالقهم، وأن يغنيهم مبا أحل هلم عما حرم علايهم، وأن  
يوفق و ة األمر لتل ما فيه صالح العباد والبالد، والقضاء علاى  

د ور .. وصلى اهلل وسلم على نبينا أسبا  الشر والفساد، إنه جوا
 .  (1)«حممد وآله وصابه

                              
 (. 53جملة اجلندي املسلم، العدد ) (1)
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 «فتاوى»
هل جيوز استقدام األيلدا العامللة ملن غلري      سؤال: -

 املسلمني؟ 
 جوا :  

أمر اإطراج املشروني من جزيرة العر ،    ريب أن النيب 
وأمر اإطراج اليهود والنصارى مان جزيارة العار ، وقاال:     

من جزيرة العرب حل  ال أد  إال  ألخرجن اليهود والنصارى »
أن تبقاى   وهذه األحاديث تدل على أن هدي النيب  (1)«مسلًما

جزيرة العر  ليس فيها إ  مسلم، ملا يف وجود النصارى وغريهام  
من التفار يف اجلزيرة من اخلطر. وهذه اجلزيرة منها ادأ اإلساالم،  

ايح مان أن  واناشر يف أرجاء العامل، وإليها يعود وما ثبت يف الص
اإلميان يأرز إىل املدينة وما تأرز احلياة إىل جارهاا، وإذا واان    
وذلك فإن اساقدام غري املسلمني إىل هذه اجلزيرة فيه ططر عظيم، 
ولو مل يتن من ططره ومضرته إ  أن املساقدم هلم يألفهم ويرون 

 تعاىل –إليهم، ورمبا يقع يف قلبه حمبة هلم وتودد إليهم، وقد قال اهلل 
َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلَآِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحلادَّ  }: -

اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا َآَبلاَءُهْم َأْو َأْبَنلاَءُهْم َأْو ِإْخلَواَنُهْم َأْو    
 . (2){ُروٍح ِمْنُهَعِشرَيَتُهْم ُأوَلِئَض َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِإمَياَن َوَأيََّدُهْم ِب

                              
 اه مسلم. رو (1)
 (. 22اجملادلة ) (2)
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ورمبا يشابه عليه احلق االباطل فيظن أ م إطوة لناا ويطلاق   
عليهم إطوة، ويدعي مبا يوحي اه الشيطان أ ام إطاوة لناا يف    
اإلنسانية، وهذا ليس اصايح، فإن األطوة اإلميانية هاي األطاوة   

ملا –عز وجل  –احلقيقية، ومع اطاالف الدين   أطوة حىت إن اهلل 
َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحلقُّ َوَأْنلَت   }: قال نوح

َيا ُنوُح ِإنَُّه َللْيَس ِملْن   }، قال سباانه: (1){َأْحَكُم اْلَحاِكِمنَي
 . (2){َأْهِلَض

الصلة اني املؤمنني والتافرين حىت يف املرياث  وقد قطع النيب 
 (3)«ال الكافر املسلمال يرث املسلم الكافر و»اعد املوت، فقال: 

وإذا وان األمر هتذا فإن ا حاتاك اغري املسالمني واسااقدامهم   
ومشارواهم يف األعمال ويف األول والشر  والذها  واجمليء ول 
-هذا رمبا مييت الغرية يف قلو  املسلمني حىت يألفوا من قاال اهلل  

َياَء ُتْلُقوَن ِإَللْيِهْم  َلا َتتَِّخُذوا َعُدوِّا َوَعُدوَُّكْم َأْوِل}فيهم:  -تعاىل
 . (5()4){ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ

ما حكم ركوب املرأة مع سائق أجنيب وحلدها   سؤال: -
ليوصلها إىل داخل املدينة؟ وما احلكم إذا ركبت املرأة وجمموعة 

 من النساء مع السائق وحدهن؟ 
                              

 (. 45هود ) (1)
 (. 46هود ) (2)
 مافق عليه.  (3)
 (. 1املماانة ) (4)
 . 21للشيخ حممد ان صاحل العثيمني ص  «أسئلة مهمة» (5)
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 جوا :  
رأة مع سائق ليس حمرًما هلا وليس معهماا    جيوز روو  امل

أناه   غريمها؛ ألن هذا يف حتم اخللوة، وقد صح عن رسول اهلل 
ال »: ، وقاال  (1)«ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها حمرم»قال: 

، أما إن وان معهماا  (2)«خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما
رج يف ذلك إذا رجل آطر أو أوثر أو امرأة أطرى أو أوثر، فال ح

مل يتن هناك ريبة؛ ألن اخللوة تزول اوجود الثالث أو أوثر، وهذا 
يف غري السفر، أما يف السفر فليس للمرأة أن تسافر إ  مع ذي حمرم 

مافاق علاى    «ال تسافر امرأة إال مع ذا حمرم»: لقول النيب 
صااه. و  فرق اني وون السفر عن طرياق األرض أو اجلاو أو   

 . (3) ويل الاوفيقالبار، واهلل
ما حكم استقدام اخلادمة من اخلارج بغري حملرم إذا   سؤال:

كانت مسلمة حيث إن هذا األمر حاصل عند كثري من النلاس  
ح  ممن يعتربون من طالب العمل. وحيتجون بَهنم مضطرون إىل 
ذلض. وبعضهم حيتج بَن إمث سفرها بغري حمرم عليها هي أو على 

و تبيني ذلض واهلل حيفظكلم ويرعلاكم   مكتب االستقدام؟ أرج
 وجيزيكم خرًيا.  

 
                              

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
 رواه الارمذي.  (2)
 : -هلل حفظة ا –الشيخ عبد العزيز اان ااز  –( 1134جملة الدعوة، العدد ) (3)
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 جوا :  

فإنه صاح   اساقدام اخلادمة ادون حمرم معصية لرسول اهلل 
وألن قدومها اال حمرم  «ال تسافر امرأة إال مع حمرم»عنه أنه قال: 

قد يتون سبًبا للفانة منها وهبا، وأسبا  الفانة ممنوعة فإن ما أفضى 
 إىل احملرم حمرم. 

وأما تساهل اعض الناس يف ذلك فإنه من املصائب و  حجاة  
هلم يف قوهلم إنه ضرورة؛ ألننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من 
الضرورة أن تأيت اال حمرم. وما أنه   حجة لقول اعضاهم: إن إمث  
سفرها اال حمرم عليها هي أو على متاب ا ساقدام؛ ألن من فاح 

شريًتا له يف اإلمث إلعاناه عليه، وقد قاال  البا  لفاعل احملرم وان 
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعلاَوُنوا َعَللى اْللِإْثِم    }تعاىل: 
 . (1){َواْلُعْدَواِن

ااألمر ااملعروف والنهي عان   ورسوله  -تعاىل-وأمر اهلل 
 ه.  املنتر، واساقدام اخلادمة اال حمرم إقرار للمنتر   إنتار ل

أن يهدينا مجيًعا صراطه املساقيم صاراط   -تعاىل-وأسأل اهلل 
 الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني. 
 (2كتبه حممد بن الصاحل العثيمني)

 ه31/11/1417

                              
 (. 2املائدة ) (1)
 . 58جمموعة رسائل وفااوى اشأن اخلدم والسائقني، جلماعة من العلماء ص  (2)
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