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أﺧﺎء ﻻ ﺗﺎ اﻟﺎء
ﺗ اﻟﺎء ﻲ ﺣﺎة اﻟﺟﺎل ر أﺳﺎﺳﻲ ﻣ أرﺎن ﺣﺎﺗﻬ ،ﻬ اﻷم ،واﻷﺧ ،واﻟوﺟﺔ واﻷﺑﺔ ،وﻟﻞ ﺗﻠ اﻷدوار ﺈن اﻟﺎ ﻠﻰ ﻼﺔ ﻣة ﻣﻊ ﻞ اﻣأة ﻲ
ﺣﺎة اﻟﺟﻞ أﻣ ﻣﻬ ،وﺎك ﻣﺎ ﺗﻩ اﻟأة ﺑ.
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ﺎ ِم َُ ُ ﻣِ] ﴾ࣲ اﻟﺧف  ،[18ﻲ إﺷﺎرة ﻟﻠأة أﻧﻬﺎ ﻲ اﻟﺎم واﻟال أﺿ،
وﺎك ﻣﺎ ﻻ  أن ﺗﻩ ،ول ﺳﺎﻧﻪ وﺗﺎﻟﻰ )أ ََو َﻣُ ﯾَُ ا ﯽ ٱﻟﻠَﺔ َو ُ َ ﯽ ٱﻟَ 
ﻣ ذﻟ ﻠﻰ  اﻟﺟﻞ ،ﻟ ﺎك أﻣر ﻻ ﺗﺎ اﻟأة ﻣﻞ:
اﻟ
ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ  ﻠﻰ اﻟأة ﺗﻠﻬﺎ ،واﻟت ﻬﺎ ،واﻧﻬﺎ ﻲ اﻟ ،اﻷﻣر اﻟﻲ ن ﻬﺎ  ﻣ اﻟوج ﻟوﺟﻪ ،أو ﺣﻰ  اﻟﺟﻞ ﻷﻣﻪ ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ
 ﻠﻰ اﻟﺎء أن ﺗﺎ ،ﺎﻟ ﺧاع ﻟ أﻣﺎﻣ ،وﻟ ﺷ اﻟل ﻠﻰ ﻣﺔ.
اﻟب
 ن اﻟﻰ ﻲ اﻟ ﻣﺎرب ﻣﻊ اﻟب إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺎن ،ﺎﻟ ﻠ  اﻟب ،ﺣ أن اﻟب ﻟ أ وأﺷﻞ ﻣ اﻟ ،ﺣ أن اﻟب ن ﺿﻪ إﺧﺎء
أﻣ ،أو ﺗﻩ  ﺣﻪ ،و داﺋﺎً وراؤﻩ ض وﻣﺔ.
اﻟﺎﻧﺔ
اﻟﺎﻧﺔ أﻣ ﺳﺊ ﺟآ ﻠﻰ اﻟﺟﺎل واﻟﺎء ﺳاء ،ورﺎ ﺎن أﺷ ﻠﻰ اﻟﺟﻞ ﻣ اﻟأة ﻻﺎرات اﺟﺎﺔ وﻟﺟﺔ ،ﻟﻪ ﻞ أﻣ ﺳﺊ وﻣ اﻟ اﻧﻪ ،واﻟﺎح.
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وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎﻧ ﺧﺎﻧﺎت ﻣرة   ،اﻟﺟﻞ أن اﻟدة ﻟﻠأة ﻲ أﻧﻬﺎ ت ،وا ﻟ ﺣﻲ   ،اﻟوج ﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﺔ اﻟوﺟﺔ ﺔ  ﻣﺎﺷة  ،أو
ﺔ ﻣﺎﺷة ،ﻟ ﻲ ﻞ ﻣة  اﻟﺟﻞ ﺟء  ﻣ ﻼﺔ ﺎﻟأة ،ﺣﻰ أﻧﻪ   ﯾم ﻣﺎ ،وﻻ  ﻣﻬﺎ ﺷﺊ ﻣﻞ ﺑﻬ ،وأﻧﻪ ﻟ  ﻟﻪ ﻣﺎن ﺎ.
 اراﺗﻪ ﻟ ﻣ رأﺳﻪ
ﻣ أﺻ اﻷﻣر اﻟﻲ ﻻ ﺗﻠﻬﺎ اﻟأة ،وﺗﺎ  ،أن ﺗن  ارات رﺟﻠﻬﺎ ﻣ ﻞ إﻣأة أﺧ ﺎ ،ﺣﻰ وﻟ ﺎﻧ ﺗﻠ اﻟأة ﻲ أﻣﻪ ،ﺑﻞ  ﻣﺎ ﯾ اﻷﻣ ﺻﺔ.
ﺎﻟﺟﻞ اﻟ ﺗ  اراﺗﻪ ﺎﻟﺎﺔ ﻪ ﺳة أﺧ ،أو ﻞ أدق واﻟﺗﻪ  ،ﻟ رﺟﻞ ﺎﻣﻞ ﻲ ﻧ زوﺟﻪ ،وﻻ ﺗ ﻟﻪ ذﻟ أﺑآ ،وﻰ ﻲ ﻧﻬﺎ داﺋﺎً ﺷﺊ ﺗﺎﻩ ﺎل
رﺟﻟﻪ ،وﻟ ﻟ ﺗح ﺑﻟ ،واﻷﺳء إذا ﺎﻧ  ارات اﻷم ﻟ ﻠﻰ ﻣ اﻟوج  ﻣﻞ ﻠﻪ او دراﺳﻪ.
أو ﺣﻰ أﺻﺎؤﻩ ،ﺢ اﻷﻣ أﻛ ﺳء  ،ﻟ ﺎن اﻷﻣ ﻣﻠ ﺄﻣر ﻣﺔ ﻣﻊ اﻟوﺟﺔ ،ﻣ ﺗﺔ ﻣﻟدﺎ ،أو ﻣﺎن اﻟﻩ ،أو اﺧﺎر اﻟ اﻟﯾ ،و ذﻟ
ﻣ أﻣر  أن ﺗن اﻟ ارات ﻬﺎ ﻧﺎﺔ ﻣ اﻟوج واﻟوﺟﺔ د.
اﻟﺎول ﻠﻰ ﺎﺋﻠﻬﺎ
ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ ﻻ ﺗ ﻣار اﻟام ﻲ ﺣﺎة اﻟأة ،وﻻ ﺗﺎ ،ﻲ ﺗﺎول اﻟوج ﻠﻰ ﺎﺋﻠﺔ زوﺟﻪ ،وﻟ أﻧﻬﺎ  ﺗﻞ ﻪ إذا ﻞ   واﻟﯾﻬﺎ ،ﻟ د اﻟﺎول أو
اﻹﺎﻧﺔ ﻟﻠاﻟﯾ ،ﺢ وﻬﺎ اﻷﻣ أﺻ ،وﻻ  أن ﺗ ﻟﻪ.
اﻟﻠﻞ ﻣﻬﺎ
 ﺗ اﻟأة اﻹﺎﻧﺔ ،أو اﻟﺎول اﻟﻠﻲ ،أو ﺣﻰ اﻟو ،ﻟ اﻟﺎول اﻟ  ﻣﺎ ﻻ ﺗﻩ اﻟأة ﻟﻠﺟﻞ ،وأوﺿﺢ ﺻرة ﻟﻠﺎول ﻠﻰ اﻟأة  اﻟﻠﻞ ﻣﻬﺎ ،وﻣ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ،وﻣ ﻠﻬﺎ ،وﺷﻠﻬﺎ ،وراﺗﻬﺎ ،ﻣﻞ اﻟﻪ ﻣ رأﯾﻬﺎ ﺎﺳار ،أو اﻟﺔ ﻣ ﺷﻠﻬﺎ ،أو اﻟح ﻲ ﺎﻣﻬﺎ ،أو ﺗﺗﻬﺎ ﻟﻠ.
ﻧﺎن ﯾم ﻣﻼدﺎ
ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ  ﻠﻰ اﻟأة أن ﺗﺎ ﻟﻠﺟﻞ ،أن ﯾﻰ ﯾم ﻣﻼدﺎ ،واﻷﺳء  ن ﺑ ﻟﻠم ،ﻟ ﺎﺎرﻩ ﯾم ﺎد ،وﻣورﻩ ﻞ ﺎد ،دون اﺎم ،وﻟ
ﻠﺔ ﺟﻠﺔ أو ﻟﺔ ﺣﺎﻧﺔ ،ﻬا اﻷﻣ أﺷ ة ﻣ ﻧﺎن اﻟم ﻧﻪ ،و ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ ﻻ ﺗﺎ اﻟأة.

ﻣﻰ ﻻ ﺗﺎﻣﺢ اﻟأة
ﺗ اﻟأة ﻣﻠق ﻧﺎ ر ،ﻻ  اﻟﺎق ،واﻟﺎم ،وﻻ ﯾﺎد ﻪ ،وﻬﺎ ﺿ اﻟﺎﻛﻞ ،واﻟﺎر واﻷزﻣﺎت ،ﻟ  ﺗ ﻧﻬﺎ ﻲ ﻞ ذﻟ ،أو أﻧﻬﺎ ﺟء ﻣ
ﺗﻠ اﻟاﺋة اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎة  ،رﺎً ﻬﺎ ،وﺎ ﺗ ﻧﻬﺎ أﻣﺎم  اﻷﻣر ﻻ ﻬﺎ أن ﺗ او أن ﺗﺎﻣﺢ ،وﻣ ﺗﻠ اﻷﻣر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
– ﻣﻬﺎﺟﻬﺎ ،أو اﻟﻬ ﻠﻬﺎ ،أو اﻟﻠﻞ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺎس ،وﺣﻰ ﻟ ﺎﻧا ﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﺣﻰ ل .ﺎن ﻣ ﺎب اﻟﺎﺔ ،أو اﻟﺔ ،ﺎﻟأة ﻟ ﺗﺎﻣ إذا ﺗرت ﻠﻰ
ﺷﻠﻬﺎ ،أو ﺎﺟ ﺔ ﻟﻬﺎ ،أﻣﺎم أ ﺷ آﺧ.
– ﻣح اﻣأة أﺧ ،ﻣ اﻷﻣر اﻟﻲ ﻻ ﺗﺎﻣﺢ ﻬﺎ اﻟﺎء ،أن ﺗح اﻣأة أﺧ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،أو ﺗﻠ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺎﻬﺎ ،أو ﺣﻰ ﺗن ﺣﺎً وﺗ اﻷﺎب ﺑﻬﺎ ،وﻟ ﺎﻟات 
دون اﻟﻼم ،ا اﻷﻣ ﺟح ﻟﻠأة ﺟاً ون أﻬت  ذﻟ ،ﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺎﻣﺢ ﻲ ذﻟ أﺑاً.
– أن ﻻ ﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﺎ ﻣ اﻟﺎس ﺎﻣﺔ ،وﻣ اﻟﺎء ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣ ا اﻷﻣ ،أن ﺗﻬ اﺔ واﻟﺗ ﻟﻠ ،وﺗﻬﻞ اﻟﺎب ﻣﻊ زوﺟ.
أن ﺗﺢ أﺧ اﻟ ﻟﻠﻼم ،واﻟﺔ ،وﻻ ﺗﻬﺎ ﻧ اﻟ ﻷﺳﺎب ﺷﻬﻪ ،أن ﻻ ﺗك زﻣﻠﺔ اﻟﻞ إﻻ  ﺗﺻﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻬﺎ ﻲ ،دﺎ ﻲ ﻞ ﻣﺎ ﺗﺎج
ﻣ ﻣﺎو ،أن ﺗﻲ اﻟﻠﻞ ﺳﺎ ﻣﻊ ﺻﯾ ،وﺗﺎم د ﻠﻬﺎ أن ﺗﻬ ﻣﻬﺎ ،وﺎ ﻣ أﻣر ،ﺗ ﻬﺎ اﻟﺎء ﻲ ا اﻟ أن ﻬﺎ أﻞ ﻣ ﻞ ﻻء ،ﻼ
ﺗﺎﻣﺢ.
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