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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ةـــمقدم
م على باب اهلدى والنـور  العاملني امللك احلق والصالة والسال احلمد هللا رب

اعه وذريتة وورثتـه إىل يـوم   آله وصحبه وأتبوخالص والصدق سيدنا حممد وحبر اإل
يظهـر ذلـك ىف   هتماما منقطع النظري، وإ سم باجلنسالاهتم اإلفقد  .. ، وبعد الدين

اخلطبة والزواج البلوغ وشباع القول ىف كل ماله عالقة باألعضاء التناسلية كاخلتان وأ
وتكلمـوا   ا الزوجة، روا العيوب الىت تردوذك، والعذارة والبكارة والثيوبة واجلماع

  .واط والسحاقوالل وزواج املتعة والزىن والشذوذعن احلمل والوالدة والرضاع 
يصال احلقيقة العلمية أو إسالمى ر اإلطادف من تدريس هذه الثقافة ىف اإلواهل

ولقـد  ، النظرية إىل ذهن املرء حماطة بسلوك خلقى رفيع جيعل املرء ميارسها عن قناعة
إنساىن يؤثر ىف سلوك سالم بالتربية اجلنسية ألن العاطفة اجلنسية مظهر كان اهتمام اإل

 إغفال النـوازع التهذيب مع عدم البعد عن احلقيقة أو بالبد أن يتناوله  نسان فكاناإل
  .ىف اإلعتبار أخذ تأثريات الزمان واملكان، مع الىت خلق اهللا ىف االنسان يةلبشرا

بالتفصل الالزم ىف كتابنـا  للنشأ املسلم موضوع التربية اجلنسية  ناولقد تناول
اة الفرد املسلم الذى هو نـو إسلوب إصالح  انلكما تناو ،"يل اإلميانجلتربية القرآن "
 ،"سـالم فراد واتمعات ىف اإلإصالح األ"اتمع املسلم ىف كتابنا مث سرة املسلمه األ

 "نتاتااملؤمنات الق" :ناكتبىف املسلمة من شؤون الفتاة واملرأة كافياً قدراً وكذلك حبثنا 
أبنائنا وبناتنـا  وفتاوى أسئلة من ميزاً ومتاً كبرياً كم، ومجعنا "فتاوي جامعة للنساء" و

فتاوى "كتب أخرى مثل ىف السنا جممما تلقيناة ىف لقاءاتنا وحماضراتنا ووالرجال والنساء 
، وحنن "صراالشباب املع قضايا"و "سئلة الشبابأنور اجلواب على "و "جامعة للشباب

 مواقـع ا ومـن  على موقعن الىت تأيت الفتاويعصرية جيمع بصدد إخراج كتاب فتاوى 
  .جيامتغريات العصر والتكنولوها فرضتشائكة فتاوى حديثة و، وهى واملنتديات النت

ـ سـالمية شـد  قى خمتلفة البقـاع اإل تنا العديدة اولقد ملسنا ىف لقاء  ةة حاج
ى فكان كتابنا هذا الـذى بـني   نهج االسالمالة على للثقافة اجلنسيتمعات املسلمة ا
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الرجال والنساء من موضوع الثقافة شباب املسلم ويلزم معرفته للما جتد فيه وأيديكم، 
اجلنسيرئيسـاً  مصـدراً  وميثـل   ينيشغل فكر وخيال الكـثري أمر ة، وهو ة اإلسالمي

  :بالتفصيلوقد تناولنا يف كتابنا احملاور التالية .. ، اتمع املسلم اليومملشكالت 
 يبحث:  احلب الفتـاة ىف مجيـع   بني الفـىت و ومشاكله  هذا الباب احلب

والذى به احلفظ  ،وكيف نتخطاها لنصل إىل املفهوم اإلسالمى للحباملراحل العمرية، 
  .اهلناء الرضا وواملودة و البيت الذى يرفرف عليه احلبقوام والسعادة و
 ا و: اجلنسباألسلوب العملى واألدلة الثابتة أن اإلسالم تناول هذا فيه برهن
بيانه جلميع حبثه و وماترك فيه باباً إال وأمتَّ، بالوضوح الكاىف والشفافية الالزمة املوضوع

إىل ما يـؤذيهم  دون اإلنزالق  ،ليتمتعوا بالنعم الىت خلقها اهللا فيهم وهلم أفراد اتمع،
، ويفوزون ىف آخـرم،  فسهم أو جمتمعامألنوال جيلبوا املصائب البدن أو الفكر ىف 

ل مايلزم للزوجني معرفته حول العالقة احلميمية ىف ضوء املفهوم اإلسالمىا ككما بين ،
  .قضية تكاليف الزواج والنظرة اإلسالمية الصحيحة للمرأة املسلمةوكذا عرجنا على 

 حتذيرات خطرية، من :يـة  املواقـع اإلباح إدمان ، طات اجلنسأدوية ومنش
  .فضائياتوال ات على النتطاملنشتسويق ، ولشات اجلنسياغرف الدردشة وو

أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به كل من قرأه وأن جيعله عونا لشبابنا وكبارنـا حنـو   
  ،وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم   فهم أفضل وأعمق لديننا، 

  .م٢٠١٣يناير  ١٩، هـ١٤٣٤ أولربيع  ٧: ، السبتغربية -اجلميزة      
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  فى اإلسالم الحب: الباب األول
 القواعد الشرعية إلصالح البشرية  الذكر واألنثى   احلب ىف اإلسالم  احلب  ما التغري الذى حدث     

 اإلسالم يضع حدود األمان من الصغر إىل الكرب ففى الصغر   وعند البلوغ    وبعد ذلك ىف الكرب  كيف  
 حتافظ الفتاة املسلمة على نفسها  اخللوة واإلختالط   النظرة وغض البصر   كيفية املخاطبة  لشرعى اللباس ا 

 واملظهر اإلسالمى  احلب ىف اإلسالم بني الرجل واملرأة   الفتاة تتزوج وتعيش مع من حتب  من شواهد احلب  
 ىف اإلسالم  زوجاته rرسول اهللا    وبعض احملبني rرسول اهللا    ومن عشق فغش من عشق فعف   حب 

 سيدنا إبراهيم للسيدة سارة  ر عن احلب اهللا سليمان وحديث الطيونىب   والزهراء علي  عاتكة بنت زيد بن   
 عمرو وأزواجها  احلسني بن على ورباب   اإلمام الشافعى وجاريته   إمرأة تبحث عن احلب  عبداهللا بن   

 وحب آخر عمر  !مشغول عن احلبو بن عمرو بن العاص   بناتنا واحلب   أسئلة خمتارة  األخطاء : ١س  
 احلبووالغرية   !اًلوة وكان الشيطان موجودخ: ٢س   !ال يقاوم إحساس احلب: ٣س  هل املعاملة : ٤س 

 اخلاصة حب؟  تبادل الصور// للنجاح  دافع احلب: ٥س      باحية وأريد التوبةاإلمواقع للأنا مدمنة : ٦س 

يـع نواحيـه   مـن مج  احلـب منذ زمن بعيد لقد تناول علماء وفقهاء اإلسالم 
فتح على املعاىن اإلنسانية واحلاجـات  نومة كاملة ووعى وفكر مستنري ، حبريومواضيعه

 كوقد ألفـوا لـذل  ، السريةو آيات القرآن وأساليب احلديث النبويالبشرية وحقائق 
ترجم بعضـها ودرس  و ،الكتب الكاملة أو الفصول الشاملة وعمت كتابام األرجاء

  .نظامه اإلجتماعىو ألستنارة حلضارة األسالماكمثال للتفتح وىف أوربا
إلبـن   ذم اهلوىإلبن حزم، وكتاب " طوق اليمامة"ومن هذه الكتابات كتاب 

  .اجلوزى وكتابات اإلمام الشافعى وأبن تيمية وغريهم الكثري
عن العشـق   ميتدح إبن اجلوزى احلب الطاهر، ويتحدث" ذم اهلوى"وىف كتاب 

روضـة  "ابن القيم ىف كتاب و ،ةاحملمود والعشق املذموم، ويستشهد بالصحابة واألئم
وغري ذلك مما ال تظنـه   وصف احلب وأنواعه وصوره، وآدابه" احملبني ونزهة املشتاقني

بـن حـزم   ال" طوق اليمامة"ىف ومنذ مئات السنني،  كتب ذه الصراحة واإلتقان أنه
  .سباب كتمانه وإذاعته، وغريهم وغريهمأوصف أنواع احلب وأخالقياته ىف اإلسالم و

، وحنن نتناوله هنا ليسـتبني  ، قدم الدين نفسه م موضوع قدميحلب ىف اإلسالفا
للصغار والكبار والرجال والنساء أن اإلسالم هو دين احلب واأللفة والذوق الرفيـع،  
وأن نبينا عليه أفضل الصالة وأمت السالم وصحابته الكرام ومن بعدهم األئمة األعالم 

واأللفة ، وأم مجيعا ملؤا الدنيا من حـوهلم حبـاً   كانوا أمجعني من أهل احلب والود 
  .وعطفاً ولطفا وتساحما، فياليتنا نسري اليوم على خطاهم وننهج سبيلهم وهداهم
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  القواعد الشرعية إلصالح البشرية
كرم املرأة بنتاً وأماً وزوجةً مبا مل يكرمها به شرع آخر  rاإلسالم ونىب اإلسالم 
  .رى من بداية الدنيا إىل ايتهاأو دين آخر أو حضارة أخ
ولذلك كان النىب r وكانت لسـيدة عائشـة   حلقات علمٍ للنساء يعقد ،y 

حتاخلاصةشؤون الوتقول هلن تشجيعاً على طلب العلم ىف النساء على ذلك  فِّز :  
 }ساُء أنْ ييالْح ّنهعنمي ّكُني ارِ، لَمصاء األناُء نِسالنِّس معن نِع أَلْن

يهف نفَقَّهتأنْ يينِ وّ١} الد  
دين اإلسـالم غـري األديـان     ألنألن كن يسألن عن كل صغرية وكبرية ، 

مجع اهللا فيه للمرء كل ما حيتاج إليه ىف حياته منذ ميالده إىل وفاته، ومـن  األخرى، قد 
وال كبرية للمرء يفعلها  مل يترك اإلسالم صغرية... يقظته ىف أول النهار إىل نومه   بداية

 r إالّ وبني ووضح الطريقة األمثل الىت يفعلها لينال رضاء اهللا ، وليكون مع رسول اهللا
وكيفية الشـرب   األكلاجللوس وكيفية ني حىت كيفية النوم وكيفية فب ... يوم لقاء اهللا

طر لنـا  خيال مما ! الىت حيتاجها املسلمأدق األشياء ى حتوبين . وقضاء احلاجة، واللبس
  ...على بال وال يدركها فكر أو خيال 

كـل  و ،رجالَ كان أو إمـرأة أمرٍ حيتاج إليه اإلنسان  كلَّاملقصد أنىن أبني أنَّ و
وبني الطريقة املُثــلى  ..  مماته ذكره اإلسالم ميالده إىل ىف حياته إىلعملٍ حيتاجه املرء 
  !  فيه جلميع األنام

وبالذات وحنـن  ...  ن يكون قاعدة بينة وجلية لنا جيب أاألمر الواضح هذا و
  ..الذى بني يديك  !نتناول املواضيع الشائكة الكثرية الىت حيفل ا كتابنا هذا

أن نعلـم  ..، بل ونستوعبه ما جيب أن نفهمه ونعيه جيداًأوليات ومبادىء ومن 
                                                 

نِعم النِّسـاُء نِسـاُء   { بلفظ   ىف صحيحه وكثريون وسنن البيهقى الكربى ورواه مسلم سنن أيب داوود عن صفية بنت شيبة عن عائشة ١
  } هن في الدّينِاَألنصارِ لَم يمنعهنّ الْحياُء أَنْ يتفَقَّ
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ىف  Uذكرهـا اهللا   ،نبيلة سامية وأهدافاًلحياة ىف هذه الدنيا غايات لأن اإلسالم جعل 
  :Uقال ف ق اجلنس اإلنساىن من ذكرٍ وأنثىأنه خلسبحانه ذكر قد فه، كتاب
  ﴾ يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا ﴿
من أجـل   ملاذا ؟.. هذه قبيلة فالن هذه عائلة فالن ، و.. وقبائل  اًشعوب، )١٢: احلجرات(  

سان على هذه احلياة يعمر الكون ، والذكر واألنثى من بقاء النسل حىت يظل اإلنالتعارف
   )هود٦١(﴾ هو أَنشأَكُم من االرضِ واستعمركُم فيها ﴿ ..

  .اهللا الذى أنزله هو الدين واإلسالم 
وخلـق الـدنيا الـىت    بيديه الذى خلقنا  هو.. دين هذا الل لنا اهللا الذى أنزو

يعلـم طبيعـة الـنفس    وهو سبحانه ... ها لنا قبل أن يأتى بنا إليهاأوجدنا فيها وأعد
الىت تسوسها تلك طبيعة األجساد واألجسام اإلنسانية يعلم ، وأبدعها فيناالبشرية الىت 

الفطر الـىت  يعلم و! وتتفاعل ىف داخله الغرائزالىت تتحكم ىف اإلنسانيعلم ، والنفوس
الىت  عن هذه األجسادمما خلقه  ومل مينع اإلسالم شيئاً.. اإلنسانفطر عليها ومنها هذا 

، فقـد  افيه نفع هل أما إذا كان هناك شيئٌ.. ! اإالّ إذا كان فيه ضرراً حمققاً هل.. خلقها 
  .حلياامناص عنه بل وأمرها به أمراً إذا كان ال... هلا  Uأباحه اهللا 
 عز وجلّخلق اهللا ... هذا الذى بني يدينا ىف موضوعنا و ... لى سبيل املثالعو

، فكان عمارة احلياة، ولبقاء النسلوإلستمرار و! كما قلنا الذكر واألنثى لعمارة الكون
، ولذلك عندما أراد بعض العلمانيني أن يتحكموا ىف نوع اجلـنني ىف  هما لذلكالبد من
طفل ملا طبقت الصني نظام ، وريقيةعلى بعض الدول األف وطبقوا هذه التجربة ،أمريكا
ن أل.. ملـاذا ؟  .. مشاكل متفاقمـة  حدثت بكل من تلك البالد ! سرةأللفقط واحد 

لكن إذا كان اتمع كله ، و!يعينه على احلياةاً ويريد ذكر كثرياً من الناس ال يريد أنثى
اآلدمية ىف هذا اتمع تنتهى احلياة سوعندها ! ذكوراً فمن أين هلم باإلناث الىت تكفيهم

بعض اتمعـات  وانظروا إىل أحدث اإلحصائيات األوروبية الىت تقول أن ، بعد فترة
رغبون ىف يال ألم ! املستقبلشى ىف التستأت تتآكل وداألوروبية مثل أملانيا والسويد ب
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كفى إلستمرار هذا ال يو! يكتفون بطفل واحد فقط على األكثراإلجناب ومسؤلياته أو 
، فالبد من بقاء الرجل وبقاء األنثى لذى حيفظ النسل هى النفس البشريةألن ااتمع 

  .لتستمر احلياةمعه 
بل إنىن أقول لكم شيئاً رمبا يكون غريبا على بعضكم، أن الكثريين من أهـل  

 ﴾ ثُ أَمركُم اللَّـه فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حي﴿ العلم ملا تناولوا قول اهللا تعاىل 
أن بعـد  ) جيامعهـا ( أن أمر اهللا تعاىل هنا للرجل بأن يأتى زوجتـه   واقال ،]البقرة٢٢٢[

، ض، بل هو على سبيل الفرالتخيريأو اإلستحباب أو  بسبيل الند ىليس عل، تتطهر
  .٢مرة ىف كل طهر إن قدر على ذلك، وإال فهو عاص هللا تعاىله أقلُّقال بعضهم وو

مل حيرم اإلنسان من  وهو سبحانه، ق هذا اخللق هلذه احلكمة البالغةخل Uاهللا ف
ـ  فيه جعلها فهو إمنا  !فيهأودعها خلقها له أو  ؛كانتأى متعة   تحلكمة عاليـة وليس

فضالً عن استمتاعه ا أو سعادته  وجودهستمرار له أو أداة اللتكون عونا عبثاً، وذلك 
خلوض غمار احليـاة   دفعاًه لتدفعطبائع قوية بز اإلنسان جهبل إنه سبحانه  بتحصيلها،

وتأمني بيته وحتصـيل رزقـه،   تكوين أسرته لنيل شهوته ومصاعبها مواجهة والدنيوية 
ـ خراج ستسرب أغوارها وتسخري خملوقاا واوكشف أسرارها فيواجه الطبيعة ل ا خريا

  .الىت فيها قوام حياته وأسرته وجمتمعهكنوزها و
تتعارف وتتآلف ... ودول ..اً وقبائل وشعوب اًأسروصاروا  اًأفرادوا كانوألم 

فكـان  ! خرياابقاعها ووتعيش على نفس األرض وتتقاسم  وتتناحر وتتقارب وتتباعد
لشـعوب بقواعـد   اتلـك  وألفراد هؤالء ان العالقات بني من أن يقنإذاً البد للخالق 

تتسق وتتناسب مع الطبيعـة  تتوافق و يقة مرضيةطر عل هلموأن جي.. وقوانني وحدود 
  .. الشريعة اإلسالمية أتت بهوهذا هو ما ! عليها مجيع الربيةاهللا الىت برأ األصلية 
األسس مع بذلك  فإنه يتوافق، ةة الشرعيالطريقة املرضيتلك  نسانإذا إتبع اإلف

ولديها يفوز هذا  ،سبحانه وتعاىلأرادها للغايات الىت وخلق اهللا عليها هذا الوجود الىت 
                                                 

  .اإلمام ابن حزم ىف الُمحلَّى ٢
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مـن اهللا  نـال  ي، وىف اآلخـرة  اته الدنيا باحلياة الطيبةىف حيعز وجلّ من اهللا اإلنسان 
للخلق أمجعني مقرراً تلك املبادىء الـىت  وله ولنا السعادة األبدية ، ألن اهللا تعاىل يقول 

  : صاغ عليها وجوده كله
﴿ ثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نا محاللَ صمع نم نمؤم وىف الدنيا-.ه-  هنيِيحفَلَن
 ﴾ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ. -وىف اآلخرة- حياةً طَيبةً

  !دات املصنعاواتبع إرش! ملاذا؟ ألنه سار على كتالوج املصنع )النحل٩٧(
الـذى   كتالوج املصـنع وترك ! إذا خالف اإلنسان الطريقة الشرعية اإلهليةأما 

 اهللاصنع وتصرفاته مع األسس الىت ا تتنافر أفعاله هفعندحسب هواه  ىومشى عل! خلق
تكثر املشاكل وحتـدث لـه اهلمـوم وتنتابـه األمـراض      ... ولديها ! الوجودعليها 

 حبثنا ىف جمتمعنـا و! ما قلناهخلَّصنا نتيجة ولذلك لو  !!واملعضالت الىت ال جيد هلا حالّ 
أن معظم املشاكل إن كانت فردية أو أسرية او إجتماعية سببها الرئيسى عـدم  لوجدنا 

عليـه  ضحها رسـولنا  ووجاء ا اإلسالم إتباع التعاليم اإلهلية والقوانني القرآنية الىت 
  . أفضل الصالة وأمت السالم

  الذكر واألنثى
! ق للمرأةن الرجل خلاإلسالم يعلم علم اليقني أفإن .. فإذا أتينا ملوضوعنا هنا 

بد من عالقة بـني الرجـل    وأنه إلستدامة احلياة اآلدمية ال !وأن املرأة خلقت للرجل
 وإمنا قننهـا  !!! كلٌّ على حسب هواه، لكنه مل يترك هذه العالقات جيرى فيها واملرأة

يكفل هلـا النجـاح والفـالح    ىف إطارٍ إسالمى ها وشرعها وبـينها ووضحها وجعل
.. هذا هو األساس املتني الذى جيب أن نبدأ منه حديثنا  !!عادة ىف الدنيا واآلخرةوالس

  .. وكلنا واحلمد هللا موقن به 
  هذه اإليام إذا كان األمر ذا الوضوح؟!! فما الذى حدث إذاً

، إلعالم كما تعلمون إنتشرت وكثُـرت الذى حدث ىف هذا العصر أن وسائل ا
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حبثوا وخططـوا  قد على وسائل اإلعالم ىف العامل كله وواليهود كما تعلمون يسيطرون 
  مالذى يضعف املسلمني ؟.. 

  !! ال.. هل قوة التكنولوجيا ؟ .. ال .. هل السالح ؟ 
أعطوىن كأس مخر : ]عام لليهود  وكان ذلك ىف جمتمعٍ: [ قال واحد من اليهود

  !وأنا أفسد شباب املسلمني أمجعني! وإمرأة
، إلسالميةما ال تبيحه التعاليم اوأباحوا ! ري زينتها الشرعيةاملرأة ىف غفأخرجوا 

، وأن غري هذا يعىن التخلُـف  املدنيةيعىن التحضر والسلوك وأومهوا الشباب أن هذا 
أن احلضـارة كلـها   ويرى شبابنا يلهث وراء الغرب أصبح ولذلك .. ويعىن الرجعية 

بال روابـط  ت وامللذات والشهوات املباحاتأتى ومع هذا ... أتى من الغرب والتمدن ي
.. كما يقولـون للشـباب   ! أما اإلسالم، ! فكل شىء مباح! وال حدود! وال ضوابط

  !!فقطىف حدود إطاره الشرعى مباح لإلنسان واملباح ! فحدود وقيود وأوامر ونواهى
شـبابنا   قعو ..سالمية سس اإلوبالطبع ومع ضعف التربية أو التنشئة على األ

  !وصرنا إىل ما صرنا إليه! الواختلط احلابل بالنابل كما يق! ا ىف هذا الفخذكورا وإناث
ولسنا هنا بصدد إصالح تلك األحوال فقد تناولنا ذلك بالتفصـيل ىف كتابنـا   

حنن بصدد رسم سـبل تربيـة النشـأ    ، وال "فراد واتمعات ىف اإلسالمإصالح األ"
تربيـة القـرآن جليـل    : ضا بكتابنا يأفقد تناولنا ذلك  حةسالمية الصحيبالطريقة اإل

تبيني وتوضيح موقف اإلسالم من احلب بني الرجل واملرأة ولكننا هنا بصدد " .. اإلميان
العالقات اجلنسـية بـني   موقفه من .. بتعبري أدق أو  ،وموقف اإلسالم من اجلنس.. 

  .أو الزوج والزوجة ىف اإلطار اإلسالمى الرجل واملرأة
تفصيلياً أو تعليميـاً  ء أن كتابنا هذا ليس كتاباً ناك جبالأريد أن أوضح هوإنىن 

بقدر .. ىف اإلسالم للعالقات الزوجية تفصيلي  للحب بني الرجل واملرأة وال هو كتاب
موقف اإلسالم من عالقة احلب الغريزى بني الرجل واملـرأة وكيـف    ءما يبني للقارى
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اإلطار  عليه الصالة والسالم ىف النىبسسها ووضع هلا أغها اوص ،اإلسالمهذا وقننها 
نـا مجيعـاً   وكيف أن هذا اإلطار اإلسالمى هو األصلح ل، ع األنامالذى يصلح به مجي

  .ل العاطفيةشاكاملالنفسية ون األزمات مللجميع وأنه املخرج احلقيقى ! ذكورا وإناثاً
تأكدا رج مفأنا اريد لكل من يقرأ هذا الكتاب أن خي.. وأما ىف الناحية اجلنسية 

الكافية دقة الأحاط ذا املوضوع من مجيع جوانبه، وقد تناوله ب ومقتنعا أن اإلسالم قد
الرجل واملـرأة مبـا   كالً من  متام إنتفاعمبا يكفل ية الالزمة متاماً؛ واملوضوعيادية احلو

  !اهللا فيهما من الطاقات اجلنسية بالطريقة املثلى ىف هذه احلياة أودعه
 –ليس بالكالم ولكن باألدلة والرباهني  –تعلموا علم اليقني أريدكم مجيعاً أن 

الغرب ودعـاة  به مما تناوله وأصح وأسلم وأمشل أن دين اإلسالم تناول اجلنس بأكمل 
فإلسالم ما وجد خريا  ..أو من يدعون احلضارة واملدنية ! التحرر أو اإلباحيةاحلرية أو 

 ..وال ضـراً  ، وال وجد شـراً  ...  ا إليهإال ودعان! وال آجالً! عاجالًىف هذا الباب 
  .وحذرنا منه.. إال وانا عنه ! جالًال آو !عاجالً

  الحب فى اإلسالم
الحب   

 احلب..  
و.. معناها امليل القلىب   كلمة احلبىف اإلسالم موجود احلب  ولكـن احلـب ، 

اهللا  نسان املـؤمن، حـب  ىف قلب اإل يبدأ احلبفأول ما  .لرسول اهللا  واحلب أوالً هللا
  :r، ولذلك قال ورسوله

ال يؤمن أَحدكُم حتّى يكونَ اهللا ورسولُه أحبّ إليه مما سواهما، { 
 ،هناهللا م اهّجأنْ ن دعيف الكُفْرِ ب ودعأَنْ ي نم هإلَي ّبيف النارِ أح قْذَفى يتحو

تح كُمدأَح نمؤوال ينيعماسِ أجوالن هدالوو هلَدو نم هإلَي ّبو } ى أكونَ أَح 
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 }نيعماسِ أَجّالنو هلأَهو هالم نم هإلَي ّبى أَكُونَ أَحّتح كُمدأَح نمؤ٣ } الَ ي  
.. واألمان حىت نكون دائما ىف حدود السالمة والسعادة واحلفظ وعلى ذلك ف

  .بقى رسول اهللا أحب إلينا من الكلِّد أن يال بف
أَحبّوا اللَّه لما يغذُوكُم بِه من نِعمـهr : }  ،قال لنا ... وملَ ذلك احلب؟ 

  ٤} وأَحبّونِي لحب اللَّه وأَحبّوا أَهلَ بيتي لحيب
مـن   نشئة على احلبىف الترامساً السياسة التعليمية اإلسالمية  rأيضاً وقال لنا 

  : .. البداية حىت ال نتوه وال نتخبط ىف دروب احلب املتشعبة عندما نكرب 
 } هتـيلَ ببِّ أهحو بِـيِّكُمبِّ نصالٍ حخ علـى ثالث كُمالدوا أوبّأد

موي ةـيامالق مولِّ اهللا يفـي ظ لَةَ القُرآنمفـإِنَّ ح القُرآن راَءةلَّ إالَّ  وقال ظ
 هـيائفوأص هبِـيائأن عم لُّه٥}ظ  

 موجود فاحلبإذاً ! فبذور احلب احلقيقى ال بد أن تبذر ىف القلوب منذ الصغر
ميشـى خلفهـا   الـىت  زة البهيمية الغري ليس حب..  آخر لكنه حب! .. ىف اإلسالم 

، وهـو  يه اإلسالماإلسالمى الذى ينم احلب ه، لكن!!اإلميانعن قلبه إذا غاب  اإلنسان
ىف اهللا احلب سواه هللا واحلب وامسعوا حلبيب اهللا ومصطفاه ومنه وعنه ينبثق كلٌّ حب:  
{  حب اخللق مجيعاً و، ٦} ورجالن تحابا يف اللَّه اجتمعا عليه وتفَرّقَا عليه{ 

دأَح نمؤالَ ي ،هدفِْسي بِيي نالَّذيبوحل كُمّبحى يّتح ٧ } حبىبوىف رواىي  – كُم.  
  .. عز وجلّ، وتظهر فيهم آثار قدرة اهللا وصورة اهللا ألا صنعة اهللاملاذا؟ 

                                                 
 .والكربى نن النسائي الصغرىالروايتان عن أنس ابن مالك، األوىل أخرجها اإلمام أمحد ىف مسنده، والثانية ىف س ٣
  جامع املسانيد واملراسيل  ، ).ز(عنِ ابنِ عبّاسٍ رضي اللَّه عنهما ) ت ك( ٤
  الفتح الكبري، عن علـي) كريـم الشريازي فـي فوائده فر وابن النـجارأبو نصر عبد ال ٥
إمام عدلٌ، وشابّ نشأَ يف عبادة اللَّه، ورجـلٌ  : سبعةٌ يظلُّهم اللَّه تعاىل يف ظلّه يوم ال ظلَّ إالّ ظلّه«: قال rعنِ النيبِّ  tعن أيب هريرةَ  ٦

،يف املساجد علَّقم همالٍ فقال قلببٍ وجنصم امرأةٌ ذات هتعلٌ دقَا عليه، ورجّفَروت ا عليهاجتمع حابا يف اللَّهت النجور :   ،اللَّـه إين أخـاف
يناهع تخالياً ففاض اللَّه لٌ ذَكرورج ،ميينه قنفما ت مالهش علمفأخفاها حىت ال ت قةبصد قّصدلٌ توغريه بخاريصحيح ال. »ورج   

  عن عبداهللا بن جعفرجامع املسانيد واملراسيل  ٧
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يشـغل أذهـان الشـباب    الذى  وهو املوضوع...  للميل اجلنسى احلبأما 
  :!واحداإلسالم فطره على شرط ف.. ىف هذا الشأن والشابات والرجال والنساء 

  :هذا الشرط هو
وعندها  !له لتكون زوجةً املرأةتلك ب أو الرجل هذه الفتاة أو الشاأن يطلب 

  .دين اإلسالمالذى أقره يكون بينهما احلب املباح واحلالل الزالل 
فقـط  هنا ف !ال لبس فيه وال غموض.. أريد أن يكون هذا األمر واضحاً جلياً 

الذى أباحه اإلسالم و يكون احلبـنهبي اإلسالم  ىف مواطن كثرية نيبr ..مـا   ووه
  . y وصحابته الكرام eحياة النىب ومن ... اإلسالم ىف تناوله بالشرح والبيان نس

  ؟التغير الذى حدثما 
مـثالً  سنة  ١٤ىف سن رمبا الفتاة طبعاً كانت ىف العصر املاضى تخطب مبكراً و

، فكانـت تتمسـك   أو تلك املواضيعهذه األفكار ىف فكانت ال تفكر  ،كانت تتزوج
أال وهو الزوج بالنظام اإلسالمى، وهو احلب لرجل واحد.  

  ..جهاتمن ثالث !! تغيرقد أما اآلن فالوضع 
إبتـداًء  ، فالبنت عن قبلمبكّراً ا يبلغا أصبحالبنت الولد وأن .. اجلهة األوىل ف

 مالمـح ظهور بدأ يالبلوغ  معو! خر الولد قليالًتأوي، عاما١٣ًأو  ١٢أوعاماً  ١١من 
األمـر   واليوم أصـبح .. ، ىف هذه الفترةتتحرك فيهما  الغريزة اجلنسية، وتبدأ البلوغ
  ..فسيولوجيافمع التحرك املبكر للغرائز اجلنسية  ! اًيسريسهالً وال ليس 

ـ  وهو ..ياتى األمر الثاىن  وأقصـد وسـائل    أن وسائل اإلعالم غري املباحـة 
 الصحف واالت والكتبمن النت والدش و –أو الغري ملتزمة ية غري شرعاإلعالم ال

إلذاعات والكمبيـوتر  القنوات الفضائية والراديو واو! والتمثليات واألغاىن واألفالم 
مـن  صغرها وأ.. وال حتصى  وكل تلك الوسائل الىت أصبحت ال تعد !! واملوبايالت 
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بال ! اإلبتدائية وميكن فيه ان يروا كل شىءموجود مع األوالد باملراحل مثالً املوبايالت 
والـىت  .. يتلقَّف تلك الغرائز الغضة والفطر الرقيقة البضـة  أصبح كلُّ هذا !!! مبالغة

فإذا ذا اإلعـالم  .. تتعرف على عاملى الرجولة واألنوثة على إستحياء كما خلقها اهللا 
  !!وهجوم متواصل بطوفان هائل اً الىت تتفتح مبكراجلبار يغذّى هذه الغرائز الرقيقة 

  فماذا حيدث؟ 
 أفكار وأحالمعند النوم و !!بال هوادة! !من كل ناحية مكثف ىف اليقظة هجوم

فتشتغل األوهام واألفكار  .. !شياطني إنس وجن من كل مكانو  !!الت وأوهاماوخي
  !! ويفكر الولد والبنت ىف تلك األمور! الت ىف اليقظة واملناماواخلي

مور ىف العامل الىت تزعمت هذه األوسائل اإلعالم اليهودية صيبة الكربى أن وامل
وأصبحت كل تلك  ،سالميةإلقد ساقت وراءها وسائل اإلعالم بغالبية البالد العربية وا

  ...اً نالدعاية واقعا مفروضاً على أبنائنا وبنات
لشـات  البـد مـن النـت وا    ... وبناتاً عصرينيلكى يكونوا أوالدا وشباباً ف

التـويتر  على الفـيس و .. والكامريا واحلديث املفتوح واملتمدن بني الصبيان والبنات 
تكونـوا متحضـرين   أن البـد  .. املوبـايالت  والتابلت ووالكمبيوتر  توب بالبال

.. مما يسـتتبعها  وأصبحت عالقات النت وغريها ! ال رجعيني وال متخلفني! ومتمدنني
صغاراً وكباراً يه الكثري من الشبان والشابات لإنساق إ اًمؤمل اًتكاد تكون واقعأصبحت 

  ..رجاالً ونساءاً بل وحىت إنساق إليه املتزوجون .. 
إذا حـىت   !!ت كل هذه األمور إىل املزيد من ييج الغرائز وحتفيزهاوبالطبع أد
شـروعة  بواب املأتينا إىل األو !ا تريدهوطالبت مب.. حتركت املشاعر توهجت الغرائز و

إرتفاع تكـاليف  من .. يزيد املشكلة تفاقما الثالث الذى اصطدمنا باألمر .. ! كذلل
وارتفاع سقف مطالب الفتاة ىف بيت الزوجية ومطالب األهـل ىف   !السكن والزواج
مقاييس  تتغري؛ فقد لدى الشبابوايضاً ! بل وىف حفلة الزواج نفسها! زوج املستقبل

وفتحت !! وألوانالنت كلَّ أشكال النساء  مبعد أن وفرت هلالرضا بزوجة املستقبل؛ 
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فلم تعد ترضيه فتاة وال متأل عينه . .!اإلغراء ىف عامل السموات املفتوحةمجيع أبواب  مهل
  ..!!كثريا .. كثرياً .. فتأخر الدخول من األبواب املشروعة  ...  !!!إمرأة

أطـراف   أنَّ كـلَّ عامل رابع ميكنك أن تضيفه زاد تعقيد األمور؛ وهـو  وبل 
 مـن ه والثقة ىف الطرف اآلخر ملـا وجـد  الكثري من فقد !! من األبناء واألهلالزواج 
واملقـابالت  ! املوبـايالت و شـات والتنازالت على النت والبل ات التجاوزإنتشار 

وكثرة ما عـرف مـن    !الشروط واإلتفاقياتالوفاء بعدم إنتشار ومن !!! والعالقات
 تعسـرت ، وتأخرت الكثري من الزجياتف! ل الزواجقبمدارة العيوب احلقائق و إخفاء

  .. !!منها بشدةكان الطالق اية نسبة متزايدة ، والكثري منها
ألنىن التربوى أنا ىل جتربةٌ كبرية ىف اال ف.. اكان وما صرنا إليه من املقارنة مبو

 فتاةالت كان، وقد عديدةواقع ال عمرى املهىن مبوط كنت أعمل مبجال التربية والتعليم
.. تكون عينها على العريس .. عندما تدخل املدرسة مثالً زمان التجارة مبدرسة طالبة ال

، ماذا تفعل عندما حىت إن بعض البنات املُؤدبات، ىف غريهذا األمرها ريتفكوال يكون 
، فكـان بعضـهن تـأتى    قول هلا هذه صورة عريسىتأتى هلا زميالا ومعها صورة وت

يسى وهو أخوها ولـيس شـاباً   ل لزميالا وهذه أيضاً صورة عربصورة أخيها وتقو
ن تتماشـى  وال متخلّفة ، وتريد ا تظهر بأا متمدنة وليست رجعية، وذلك لكى غريباً
  !لتكون متمدنة يالامع زم

عى التمـدن  أقصى ما تفعله البنت لتـد  هذا ناوك! كان هذا من سنني بعيدة
! وأحبروا ىف غياهب الظالم !!د وانفلت الزمامدوفقد ضاعت احل اآلنأما !! والتحضر

..  !على البنت املسلمة أشد احلرص اإلسالم حريص ..  !كل هذا برىء منه اإلسالمو
ني مرتـاح ال حيامـا  ويظال طأن حريص  !على الشاب املسلمحريص أشد احلرص و

  .. ء النفس راضني الضمرياد، سعالبال
ترون وتسمعون أن أمثلة ومنـاذج وقـدوات   مجيعاً وأنتم حيدث هذا ال كيف 

 ايطلقـو ال لن إوال يتزوج.. هؤالء و !!الشبان والشابات اليوم من املمثلني واملمثالت 
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ال تـرابط وال  كما ترون ليس فيهـا  وكلها حياة  وجتدوم ست وسبع ومثاىن زجيات،
والكثريون .. ة ا كلها حياةً مفكك، ولكنهة وال دائمةيوال مودة وال حمبة حقيقإستقرار 

م يغريون الزجيات كاملالبس وكلهتنتهى حيام ايات سيئة وبعضها بالقتل أو اإلنتحار 
فهل هذا هو ما يسعى إليـه  ! ال سعادة وال هناءة وال حياة آدميةف! بالزواج والطالق

احلـب  ش السـعيد حتـت ظـالل    يالعهل هذا هو ما نصبو إليه من ؟ شبابنا وبناتنا
  !!والشقاء والتعاسة.!!!ن الوهم واخليالأو م؟ السعادةو

نسان الىت يعيشها اإلاإلسالم يريد لك احلياة .. !!ياحضراتاإلسالم غري ذلك 
، أو ريه على عملٍ عمله ىف فترة شبابه، ال يؤذيه ضمأن يعيش طوال عمره هانئ النفس

ى هـذه  تأمل علأو عمرها ي ظلّ طوال عمرهي، واعة فقد فيها السيطرة على غرائزهىف س
  !!قدر على عالجها أبداً يال ضع ورمبا يصري الفىت أو الفتاة إىل حالة أو  ، واللحظة

  !!حبق.!تكون النهاية مفجعةكثرياً ما و

  إلى الكبر من الصغرضع حدود األمان اإلسالم ي
  ..واألمان  !احلماية هوواإلسالم 

  :ففى الصغر
عقل وقلب الطفـل  احلب ىف قيقة بذور األوىل حليبذر الاإلسالم .. ففى الصغر 

، وحيب أخاه ىف اهللالولد املسلم حيب اهللا ورسوله  :فيقول! خارج نطاق األسرة املسلم
  ..  !أختها ىف اهللا وحتب هاهللا ورسول ملسلمة حتباوالبنت  ..هكذا نبدأ

  :بدأ ىف املرتل منذ الصغر فقال حىت إن اإلسالم ىف ..  حدودهناك وبعد ذلك ف
الكثريون  ورمبا أغفل الكبار،اب لإلستئذان والدخول على الوالدين وهناك آد
ال يعتمد على مفتاح ولكن الدين ! كلها باملفاتيحألن الغرف صارت ! تعليمها اليوم

 ليقوفالطفل  ىف عقل احلقيقى للسلوك واألدبفتاح املولكنه يضع ! فحسب الغرفة
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فيتعلم الطفل ! من الثياب ختفُّفأو ! للوالدينأو وقت راحة ذا وقت خصوصية ه: له
  :ولة عند كربههفيتقبل األمور بس ؛صغره منذ همتعلِّأوقاا، وحيترمه، معىن اخلصوصية و
)  لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم ينا الَّذها أَيي

مرات من قَبلِ صلَاة الْفَجرِ وحني تضعونَ ثيابكُم يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلَاثَ 
لَكُم اترواِء ثَلَاثُ عشالْع لَاةص دعب نمو ةالظَّهِري نالنور٥٨[ ) م[  

حفظاً للصحة النفسية ف: ىف هذا السن خذوا أمراً آخر على سبيل املثالو
 أوالد فيه ينام مكان يف الزوجنيِ بني اجلنسي اللِّقاُء أنه يكره٨لألطفال ينبه أهل العلم 

 تسعةسن الل التأثررجعت أ املعاصرة العلمية الدراسات الثالثة، وبعض بلغواإذا  غارص
ا يحفظووواملواقف  الصورلتقط األطفال ي، فتمييز دون ديقلبداية الت سن ألنها أشهر

ستنقاص شأن لعقد نفسية شىت من ا سببا كونفت اًكبار ويتذكَّرواباطنياً بدون وعى، 
تنعكس سلباً على حيام الزوجية أو اإلجتماعية ىف قد إىل عقد أكرب ! والديهم

  .من األحوال اخلاصة جداً بني الوالدين  شيئًا رأوا إذااملستقبل 
وأنا أذكر ىف بعض الدراسات النفسية ىف تأثري التربية السلوكية ىف األطفال 

عاشرة الزوجية حال امل بعض الفتيات الالتى أنتكسن ىف حيانليهم كباراً أن ع
 نوالديالىف غرفة  صغرالىف ن ينمن ك ،هو أنسببها كما أخرب األطباء ؛ كانالزوجية

ونامت بغرفة ليالً بعضهن ق بعد أن كربحىت و، مثالًمن الليل لتشرب الطفلة فتستيقظ 
! مرة أو مراتمنظراً غريباً ال تفهمه رى تف، فهمدون  ليالًتدخل على والديها ف! أخرى

، على أمهارعب ىف سحب خاف وتنتأمها فأذية اول أباها حي ظنت بعضهن أنف
ظهرت ! تلفةخمبعقد نفسية  نوأصابته! ىف باطنهاواألصوات فترسبت تلك املشاهد 

  .اخلاصةزوجية ارسة المللماء وقتهن ال إراديا عندما جعليهن 
: ىف حمكم البيان Uغوا احللم، أمروا باإلستئذان ىف كل وقت فيقول ذا بلمث إ

) هِملقَب نم ينأْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو
                                                 

  الشريف األزهر األستاذ جبامعة إمساعيل بكر حممد األستاذ الدكتور ٨
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يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كالنور٥٩[ ) كَذَل[.  
أن البنت من :  ينظم الدين شؤون نوم األبناء ىف غرفتهم أو أسرم ويقولمث

مروا { : ىف حجرة واحدةالولد املفروض أالّ تنام مع أخيها ؛ من سنواتعشر  سن
أَوالَدكُم بالصّالَة وهم أَبناُء سبع سنِني واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرٍ، 

طهارة ىف الوضوء والمعه الصالة يأخذ  وطبعا تعليم ٩} قُوا بينهم يف املَضاجِعِوفَرِّ
الرحلة تتواىل مراحل و .. من العورات بالتدريج غريهقضاء احلاجة والنفس واملالبس و

بل وراغبة ىف .. ة قابلة للنقش والكتابة تدريبية والطفل ما زال عجينة طريالتعليمية ال
نترك تلك الفترة السهلة اليسرية وال لألسف ولكننا ...  األم بشدةتقليد األب و

  !الىت يتقبلها بسهولة ىف هذا السننستغلها ىف غرس تلك األسس اإلسالمية 
ىف تعليم اآلداب واملبادىء اإلسالمية الىت ا صالح الولد الدين ستمر يو
الولد ىف حجرة والبنت  ..؟ عفكيف نفرق بينهم ىف املضاجونأتى إىل النوم .. والبنت 
هلا أخت ، والبنت إذا كان وإال فلكل سرير منفصل، إذا كان هناك متسع! ىف حجرة

لو  وكذلك الصبيان! ال يدخلون حتت غطاٍء واحدلكن ، وتنام معها ىف نفس احلجرة
على األقل اليوم فلكل واحد قليالً ولو أن هذا أصبح .. مثالً ناموا على نفس السرير 

  !ولكن البد أن يكون لكل غطاء وليس غطاء واحد للجميع ،!غرفةن مل يكسرير إن 
وقد قال الرجل !! الغرائز والشهواتفتتهيج هم ببعضهم ؤحتتك أعضاألنه قد 

ذلك ل، ف}! أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض، والبنات بالقياس{ : الصاحل
ال البنت مع أختها وال و! وال صديقهمع أخيه ليتحمم الولد يدخل احلمام ال ينفع أن 

قد ولذلك ف، ، وهذا ممنوع ىف اإلسالم!ال زميلتها وال قريبتها وال غريها مع بنت أخرى
الَ ينظُر الرّجلُ إِلَى عورة الرّجلِ والَ الْمرأَةُ إِلَى عورة الْمرأَة، والَ {  :rقال 

واحد، والَ تفْضي الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَة في يفْضي الرّجلُ إِلَى الرّجلِ في ثَوبٍ 
داحبِ الْو١٠} الثَّو  

                                                 
 .عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جدّه سنن أيب داوود ٩
  .يح مسلمعن عبد الرّحمنِ بنِ أَبِي سعيد الْخدريِّ عن أَبِيه صح ١٠
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لكن ممنوع اإلطالع على العـورات أو إحتكـاك   !  فقطاملباح للظاهر فالنظر 
كل من الولد والبنـت  حريص على أن واإلسالم حريص على هذا األمر ألنه األعضاء 
  .على شىء شاب عليهومن شب  على الطُهر والعفافيتربون 

  وعند البلوغ
باللباس الشرعى، والبنت قد تعودت بالطبع  مث يأمر اإلسالم البنت عندما تكرب

، والغريب، وماذا ترتدى عند اخلروجوهى ترى أمها ماذا تلبس، وكيف تقابل القريب 
وىف الـذهاب   وكذا الولد يريد أن يقلد أبـاه مـع الكبـار   ! بل وتريد أن تقلد أمها

أخـت السـيدة   بنت أىب بكر للسيدة أمساء  r، فيأمر الشرع البنت ويقول للمسجد
  :عندما دخلت عليه ىف ثياب رقاق عائشة 

يا أسماُء إنَّ الْمرأةَ إذَا بلَغت املَحيض لَم يصلُح لَها أنْ يرى منها إالَّ { 
هكَفَّيو هِهجإىل و ارأشهذَا، و١١} هذَا و.  

مـن أحكـام   حتتاجـه  ومواصفاته، وما صفة اللباس الشرعى  البنات علمونفي
ويعلمـوم  ..  كلٌّ عند مقتضـاه .. للولد أو أحكام البلوغ املتنوعة الالزمة احليض، 

وبوقت كاف مناسب قبل أن  ماهية هذه التغريات وكيف وملاذا؛ بصورة علمية مناسبة
تفاجأ الفتاة فتجد مالبسـها مبللـة   يفاجأ الولد فيقوم صباحاً فيجد مالبسه مبللة، أو 

، وال يعتمد األهل على املدرسة فقـط ىف ذلـك   ،فيجب التعليم قبل هذه السن بالدم
سـورة  درسوم يو ،ويعلموم األحاديث الىت تدعو لذلك البصر غضوحيثوم على 

  .وهكذا خطوة وراء خطوة ومرحلة تلو املرحلة النور
 نيحمتسلمرحلة املراهقة  المى يدخل أبناؤناوبالسري على النسق التربوى اإلس

أن الدين هـو  فعقيدم  ..األسلحة اإلميانية والوصايا النبوية، وعندهم العقيدة القوية ب
هو  rوأن احلبيب  !العدو الذى ينتظرون الفرصة ليفروا منه حاميهم وراعيهم، وليس

األحب  اهللا  سيأتيهم جيب أن يكون متسقاًعمن سواه وأن كلَّ حب أو منبثقاً عن حب
                                                 

  yقالَ أَبو داود هذَا مرسلٌ خالد بن دريك لَم يدرِك عائشةَ  ،سنن أيب داوود ،يعقُوب بن دريك عن عائشةَ عن ١١
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  !!ومتوافقا معه وإال فال! ورسوله
 تربى عليه وعن حـب  يكره أن يعود عن إميانه الذىمنهم كلَّ فىت وفتاة وبل 

وهكذا يدخلون تلـك  ! الذى رسخ لديه كما يكره أن يلقى به ىف النار أو أشد النىب
اىن الىت يعرفوا باحلب تلـوح  املعحاسيس اجلنسية وتباشري األوتبدأ ؛ املرحلة احلساسة

  !على القلوب وتداعب اخلياالت واألوهام
  فى الكبر وبعد ذلك

  :املسلمة م البنت املسلمة قول اهللا تعاىل للفتاة واملرأة نعلِّ
  )النساء٣٤( ﴾ فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اهللا ﴿
ىف كل وقـت   Uو متشى على شرع اهللا الغيب بحتفظ نفسها أن عليها أن أى 

كما حـدث كـثرياً    - أحدحىت ال يضحك عليها ! إال من داخلهابال رقيب حتتاجه 
ـ ما كثرياً ما هذه أسئلة ألن ..  -أنا أدعوه ذئباً بشرياً .. ومعذرةً ىف اإلسم  وجه إىلَّت 

نه تزوج زواجا تقليديا أا وخيربه! أن أستاذها حيبها ىف اإلعدادية أو الثانوىبنت  فتقول
هذا األستاذ .. ال : فأقول هلا  !وعقلها اهى وأختارها لدينه اليس عن حب ولكنه أحبه

كبري فإما يضحك عليـك مـن أجـل     وألن فارق السن بينكما: من إثننيأمره واحد 
، ألـا بعـد   له فيه  ال يليق بأنثى أن تسلِّموإما يريد مأرب شهواىن عدواىنالدروس، 

  !ومسعتهاتفقد شرفها ببساطة  ذلك
، ألن الشباب إذا كـان  اً هو نفس الوضع بالنسبة ألى شابوهذا الوضع أيض

: لـه  تقولني ! ك فعالً أريد أن أتزوجك، وال أضحك عليكلويقول .بك  اًفعالً معجب
  ! جتدينه فص ملح ودابلوالدى وتقدم خلطبىت تعال الباب مفتوح، تعال 

حتفـظ   فكيـف وصارت تتعرض لتلك املخاطر؛ سن فإذا كربت البنت هلذه ال
  :شديد احلساسيةهذا ، وأنا هنا أحتدث عن البنت ألن أمرها !كما تقول اآلية ؟نفسها

خـتالط  تعليم العاىل أو اجلامعى ويبـدأ اإل ففى الثانوى وعندما تدخل البنت ال
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أن تظهـر  بعض البنات اخلارجات الىت ليس عليها رقابة أسرية، وتريد العملى وجتدون 
 وجتلس طوال النهار ىف الكافتريا! متمدينة ، فتمشى على حسب هواهاوبأا متحضرة 
وغداً مع عالّن ، وبعده مع واحد آخر ، ومتشى مع هذا شوية ومع هذا  اليوم مع فالن

!! ؟ فهل هذا الكالم فيه تساىل..  ىتقول أتسلَّ بسؤاهلا ماذا تفعلى يا فالنة ؟و.. شوية 
أما اآلن فحدث وال حرج عن املوبايالت والتشات .. ا حيدث زمان فقط وكان هذا م
  !ومل يصبح فيه وقت للمذاكرة! والنت وغريه

، وال تقدر هى على حموهـا  كلمة ولو بسيطة تؤثر ىف سمعتها البنت سمعة وأى
أو حيادثها على املوبايـل أو  ، ذا الشاب الذى يريد أن جيلس معهاه ..أو إزالتها أبداً 

مـاذا يريـد   ى الشات وطلب منها أن يراها على الكامريا ويريد أن يتعرف عليها؟ عل
يمتع  كىفهذا كله ؟ الشات أو على املوبايالت أو معاًملاذا الدردشة ىف غرف .. منها؟ 
وإذا كان إنسـان شـرير   أكثر،  مث يتطور األمر..  حلديث معهاملشى معها أو انفسه با

 إمنا، وليس هناك شيء إمسه زواج عرىفّ واً عرفياًزواج ، ويقول هلا نتزوجيضحك عليها
وال إعالن هو بدون إشهار وياً شرعاً زواجيكون هذا وهل السرى  –إمسه زواج سرى 

ـ يقول هلا ف.. -!!!هذا ليس زواجاً الفتاة؟ موافقة وىلوبدون  وك تتزوج وال يعرف أب
ويكتـب  إذا أحضـرمها  ا هـذ !! طلبة، وحيضر إثنني وال أمك وال يعرف أىب وال أمى

أو عنـد  شقة مفروشـة  ىف ، ويأخذها كاالكتاب على ورقة ويقول هلا خذى الورقة مع
إىل على أنه يظهـر زواجهمـا    هى وال يدريا حىت تصر ،يتمتعاو يدخل ا، وأصدقاء
يقول وعندها  !!محلأو حيدث !! ال تقدر ختفى األمر أكثر من ذلكتعبت وألا ! النور
  !!املصايب تتواىلوتبدأ ! ال أعرفكفأنا  فسكإجهضى نهلا 

! تقريباً والضحايا دائما فتيـات وبنـات وسـيدات   متكرر يومياً وهذا الكالم 
أو  مهى سلمت له بزواج الدالذئب البشرى ولكن املرة دى قول هلا وي !ونفس املصيبة

عـد  أنه من الشـرع مث ب  اويومهه! أو أى كالم وكله خارج الشرع! أو العرىفالوهب 
ألهلها لينقذوا ممـا  ترجع ثانيةً و !مل أتزوج بك وال أعرفكالوصول لغرضه يقول هلا 

مـع   ويضيع مستقبلها! ىن ىف البلديال أعرفك أنىت فضحت: فيقول هلا أبوها! آلت أليه
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تتـرك هـذا   وحيثما حتل جتد من يطمع فيهـا ف ..  ؟إىل أين تذهب وأين تنامف! شرفها
  !!!ها يضيع مستقبلو، وتذهب لذاك

وأنـا  ؟ لمـاذا ف.. القصص مثل هذه الكثري من تعرفون كلكم أنا أعلم أنكم 
وأخربوىن بـاهللا  ! ايات طلبا للفتاوى والنصحكشخصيا صب عندى املئات من هذه احل

  ..!! ليها واحد وتزوجها زاواجاً عرفياًالبداية ، وضحك ع ماذا نفعل؟ اخلطأ جاء من
، إنت حتـبىن  واضحأمر الزواج .. لبس فيها  وال! حدود األمان واضحة وبينة

، رىف أنه ذئب بشرى يريد أن يأكلكأما غري ذلك فتع! الدى ىف البيتلووتريدىن تعال 
فغري البـاب  .. ديعة إىل أن يصل إىل غرضه الدينء ولكن يداهن ىف األول باحليلة واخل
وغري كل البنـات  ال تظن إحداكن أا شاطرة و.. الشرعى والطريق الرمسى ال ينفع 

ا فكل من وقعن؛وتعرف حتافظ على نفسها وآخده إحتياطا ن ذلكظن!  
وال تضع الفتاة العاقلة وال البنت املسلمة نفسها حتت رمحـة  .. التجربة ال تنفع 

!! أحد من هؤالء الذين يستبيحون لنفسهم أعراض البنات حتت وهم احلب والـزواج 
وحىت قد تكلميه على الشات وبدون كامريا وقد يهددك بعد بصوت مسجل أو صورة 

إنـت علـى   لك وويسجل  علمككامريا الالب توب جلهازك دون عليك وهو يفتح 
وأنـت مـن   ! يركب صورتك على جسم عارى ليبتزك ليصل إىل غرضهأو راحتك 

  .النار من مستصغر الشررومعظم ! أعطاه الفرصة
لذى قدره الشرع وإال فـال،  ال تفتح إال ىف وقتها احلقيقى اجيب أاألشياء  هذه

 yالصـحابة   تسمعوها من قبل من قصص احلب أيام وأحكى لكم قصة غريبة رمبا مل
  :ابن التياح أمسهشاباً ؤذن سيدنا على كرم اهللا وجهه وكان مل عن شىء مشابه
ذا رآها املؤذن إ حسناء جاريةرضى اهللا عنه وكرم اهللا وجهه على سيدنا لوكان 

فمـاذا   وأنا أيضاً أحبـك  :فأخربت علياً بذلك فقال هلا قويل له ،إين أحبك :يقول هلا
  .وأمرها أن تعرض له عند خروجه للصالة؟ تريد

، ىف مكان يراهم وال يرونه، فعرضت له عند خروجه للصالة  tعلىوأختبأ 
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، فلما سألته فماذا تريد؟ t على كما أمرها وقالتقول، فردت عليه يكما  فقال هلا
ىل يوم يوىف إنصرب وتصربين : قال بصوت عالٍمث مييناً ويساراً ونظر كشف عن رأسه 

 :فقالخمبأه، فأخرج علي رأسه من ، وتركها مث مر ،الصابرون أجرهم بغري حساب
  ١٢.وانتهى األمرخذها هي لك بارك اهللا لك فيها 

 وتعرف كيف حتافظ على نفسهاحتفظ هذا متاماً العاقلة والواعية البنت املسلمة ف
كيف حتافظ الفتاة املسلمة العاقلة على نفسـها،   ....ماذا تفعل ؟ دعوىن أخلص لكم ف

، مث حمـور كيفيـة    ونتناول ىف هذا حماور اخللوة واإلختالط، مث النظرة وغض البصر
  .املخاطبة، وأخريا حمور اللباس الشرعى للفتاة املسلمة

  كيف تحافظ الفتاة المسلمة على نفسها
  ختالطالخلوة واإل: أوال 

أو  الدراسـة أو العمـل  أو بزمالء   ختتلط ائياً بطلبة اجلامعةهل معىن هذا أالّ
تريد مذكّرة منه مثالً بشـرط  .. ختتلط ولكن ىف حدود التعقل واألدب .. ال .. ؟غريه

أو أضطروا حملادثة تليفونية أو تشـات  والغري ذلك  رمساً والأن ال يكون فيها خطاب 
فإن كان والبد مع زميل هلا فبقدر ما يقتضـيه السـؤال أو    ،افيكون أفضل مع زميلته
  .وال داعى ألية زيادة ىف احلديث مصلحة العمل وفقط

، إياك أن تفكرى ىف يوم من األيـام  خلطرية الىت حرص عليها اإلسالمفالناحية ا
املباح له أن جيلس معك و جـزٌء مـن جسـمك    ك؛ أن ختتلى بشاب ولو كان قريب

إبن العـم  ، فوغري ذلك ممنوع.. أو األخ أو العم أو اخلال أو اجلد مكشوف هو أبوك 
صح أن جيلس معك ىف البيت ، وال يمنك إالّ الوجه والكفنيال يصح أن يرى أو اخلال 
، يعلم أن أهـل البيـت   كما تعلمون.. ب تأتى من األقارب ، ألن معظم املصائمبفردك

.. مـا  طبعاً وجيلس معها والشيطان ثالثهمسافرون اليوم ، وال يوجد غري فالنة ، يأتى 
                                                 

  .، كما وردت ىف تزيني األسواق ىف أخبار العشاقعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، علل احلديث الرازي ١٢
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القرابة تدعو إىل ألن .. ملاذا ؟ .. ، وإبن العمة وإبن اخلالة وهذا إلبن العم وإبن اخلال
ولـذا ينبغـى   نة وعدم الشك من الناس فيؤتى احلذر من مكمنه، االختالط مع الطمأني

  .تقى الشبهات، لكى تىف أى مكانحتافظ على أن ال ختتلى بشاب على املسلمة أن 
، وسأسوق لكم بعض أحاديث ىف هذا الشأن أو أنا أعتقد أنكم تعرفون أغلبها

 م، فالبد من وجود احملـرم وعـد  ات البيوتزياروالنساء والبنات  ففى الدخول علي
هكذا اخللوة ووجود ضرورة داعية كمناسبة أو صلة رحم أو غريه، لكن يكون األمر 

  :rرسول اهللا وامسعوا ل!، ال ينفعربألننا أقابال ضوابط مباح وخالص 
 ؟أفرأيت احلَم: إياَّكم والدخول على النساء، فقال رجل من األنصار {

واحلم هو أبو الزوج ومن أوىل به كاألخ والعم وابن العـم  ، ١٣ } احلَم املوت: قال
ال خيْلُونّ أحدكم بامرأة {: rفالبد من احملرم عند ضرورة اجللوس فقـال  ، وحنوهم

  .١٤.} مع ذى محرم إال
إياك واخللو بالنساء، والذى نفسى بيده ما خـال  { : r وىف اخللوة قال

رجل بامرأة إال ودخل الشيطان بينهما، وَألن يزحم رجل خرتيراً متلطخـاً  
  ،١٥} بطني أو محأة خري له من أن يزحم منكبه منكب امـرأة ال حتـل لـه   

يط من حديد خري له من أن ميس َألن يطْعن ىف رأس أحدكم مبخr :} وقوله 
 .١٦} امرأة ال حتل له

اخللـوة  ملزيـد اإليضـاح   ، وة متنع اخللوة ائياً مع أى شابإذاً البنت املؤمنف
 ، ال يكـون ، نفترض أنه خطبها وقدم الشبكةوس واحد مع واحدة ىف مكان مغلقاجلل

فيهـا مفتـوح   اب ، جيلس معها ىف حجرة يكون البيريد أن جيلس معها.. هناك خلوة 
، ولكننا ال ، نعم هو خطيبها البأس، وإذا أغلق الباب فيكون حرام لكى يراهم اجلميع

، ال نعلم هل سيتم الزواج قراننعلم هل سيتم الزواج أم ال ؟ وكذلك حىت بعد عقد ال
                                                 

  عامر رضى اهللا عنه رواه البخارى ومسلم والترمذى عن عقبة بن ١٣
  . عن ابن عباس رضى اهللا عنهما رواه البخارى ومسلم ١٤
  عن أىب أمامة رضى اهللا عنه رواه الطرباىن ١٥
  عن معقل بن يسار رضى اهللا عنه رواه الطرباىن والبيهقى ورجال الطرباىن رجال الصحيح وصححه األلباىن ١٦
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ألن العرف شرع والناس كلها تعلم أا مل تدخل، فكيف تكون بينهم خلوة؟ .. أم ال 
كما قلت ال نعرض  ملاذا ؟.. والدخلة،الزواج الفعلى الزفاف او إالّ بعد  يعىن ال خلوة
  .، وكما يقول البعض ال تضع البرتين جبانب النار أنفسنا للخطر
لشاب والفتاة االغريزة ال تتم إالّ بعد زواج فتح الباب لتلك العاطفة وو فاحلب

حىت لو  اًب مهما كان مستهتر، والشافمستقبل البنت ىف عفتها، على سنة اهللا ورسوله
..  !!أول مايريد الزواج يقول أنا أريد فتاة مؤدبة وحمتشمةف، صاحب جمون أو هلوكان 
شات الوأ كانت معك بغرفة الدردشة ىتأو ال، ال له وفالنة الىت كانت متشى معكفيق

؟ ماهى أى حب: أين ذهب كل هذا احلب؟ يقول لك!! رسائلليل وار وموبايالت و
! حـب آه، جـواز أل  : ويقول لك ! كانت بتكلمىن كانت بتكلم غريى مثل ما أكيد
  !!!من تصلح للزواجأن أختار البد 

! فهل تريد الفتاة العاقلة املسلمة املؤمنة أن تكون لعبـة أو تسـلية أو فريسـة   
عمل حساا أن فالفتاة العاقلة الراجحة العقل ت، ولذلك تقع على الفتاةسيبة كلها واملص
ويقول هلا البد أن نعرف بعض حىت نتأكـد  يزعم هلا أنه حيبها فمن ، لها ىف عفتهامستقب

م ليس له عالقة بالـدين  الكل هذا الك! وأخطبكسآتى بعدين ومشاعرنا طباعنا ومن 
ال خطاب وال سالم  :عالقة ذه املسائل األخرىوجيب أال يكون لك  ! وال باإلسالم

، وتكـون  تى إىل البيتإالّ بعد أن يأ.. أبداًلقاء  وال!! وال رسائلكالم وال تشات  وال
 rقى على سنة اهللا ورسـوله  لت، ونإذا متَّ اإلتفاقوتعلن اخلطوبة رمسية هناك مواجهة 

! وىف احلدود املقررة شرعاً، فإذا مل حيدث أو جاء ومل يتم األمر فنقطع املوضوع بالكلية
   !يقأو التعل هذه األمور ال ينفع فيها التأرجحومثل 

  النظرة وغض البصر
  :النظرة ، ربنا قال لنا 

قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَـى   ﴿
    نـارِهصأَب ـنم ـنضضغي اتنمؤقُل لِّلْمونَ  وعنصا يبِم بِريخ إِنَّ اللَّه ملَه

فُر فَظْنحيونهالنور٣١-٣٠(  ﴾ وج(  
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، ك الغريزة الكامنـة ىف الـداخل  العني مع العني حتر.. شيٌء طبيعى أن النظرة 
إمـا  ال تكون عينها ىف عينـه  ولذلك اإلسالم علمنا أن البنت عندما تتكلم مع رجل 

.. ال.. تنظرىف األرض أو ألعلى، أو على اليمني أو على الشمال، لكن العني ىف العني 
النظرة سهم مسموم من سـهام  { :Uعن رب العزة وهو يقول ل قال لنا الرسو

بدالً من و، ، ١٧.} إبليس، من تركها من خمافىت أبدلته إمياناً جيد حالوته ىف قلبه
فهو  متشى على جنب عن يسارها، هذا عن ميينها وذاك وسط الطريقاملسلمة أن متشى 

ولكن ليست األوىل أن تنظر .. وىل اإلسالم قال لك األأدعى للستر واحلشمة، ولذلك 
  !يعىن حلظة بسيطة فقط.. ربع ساعة ، هى تريد أن تعرف من هذا ومن هذا فقط 

عبد اهللا بن أم  ودخل سيدنا yميمونة تيه أم سلمة وحىت أن النىب كان مع زوج
أفَعمياوان أنتما ألستما : إنه أعمى؛ قال: فقالتا، احتجِبا{ : هلما rفقال ، مكتوم

دخلَ علَيها رجـلٌ   yأَنَّ عائشةَ { : yوروى اإلمام مالك ... ، ١٨} تبصرانه
أَعمى، وأَنّها احتجبت منه؛ فَقيلَ لَها يا أُمّ الْمؤمنِني؛ إنّه أَعمى ال ينظُر إلَيك 

 .قَالَت : هإلَي ظُرنِّي أَنلَك١٩}و .  
ن ، ألوالبنـت واملرأة والشاب البصر مطالب ا الرجل فآداب النظرة وغض 

 rأنَّ النّبِيّ { : ففى احلديث، وهى الىت حترك القلب النظرة هى الربيد األول للشهوة
 ةّيمثْعالْخ يئَةضالْو أَةرةُ الْمّصق يهفو لْفَهرِ خحّالن مواسِ يّبالْع نلَ بالْفَض فدأَر

فَحوّلَ وجهه عنِ النّظَرِ  بِذَقْنِ الْفَضلِ rطَفق الْفَضلُ ينظُر إِلَيها فَأَخذَ النّبِيّ فَ
  : علـي وفيـه  لإمنا فعل ذلك ملخافة الفتنة ملا أخرجه الترمـذي   rالنيب ، و٢٠} إِلَيها

 }اسّبفَقَالَ: فَقَالَ الْع ،كّمنِ عاب قنع تيلَو :ر   ـنآم ةً فَلَـمابشاً وابش تأَي
، فعنـدما ننظـر إىل الطعـام    بالعني أوالً نأكلعندما نأكل، نحن ف، } علَيهما الْفتنةُ

                                                 
  .صحيح اإلسناد: ود رضى اهللا عنه رواه الطرباىن واحلاكم وقالعن عبد اهللا بن مسع ١٧
  روى الترمذي عن نبهان موىل أم سلمة ١٨
  أحكام القرآن ابن عريب ١٩
  البخاري، رواه اإلمام ابن عباس عن  ٢٠



 
                 

                 
٢٧  

وكذلك العني رأت كذا أوكذا ! العني عليها األساس كله، فويعجبنا منيل له ونأكل منه
ض البصـر حـىت ال   ولذلك جاءت األحاديث كلها بغ، على الفور حترك الشهوة.. 

ملـن   rوقوله   rوتتطور األمور وامسعوا إىل املعصوم تتحرك دواعى الشهوة الكامنة 
ما من مسلم ينظر إىل حماسن امرأة، {: اسن أمرأة فغض بصره ومل يسترسلرأى حم

بني ، ولذا فقد  ٢١} مث يغض بصره إال أحدث اهللا له عبادة جيد حالوا ىف قلبه
r سأله سيدنا جرير  ملا ةبصر الفجاءt  له  فقالعنهr :} رف بصرك٢٢} اص.  

ياعلى، التتبع النظرةَ  {:مبينا أثر ذلك ىف قلب املسلم tوقال لسيدنا على 
أ لتحريك مجيـع  فالنظر مبد، ٢٣}النظرةَ، فإمنا لك األوىل، وليست لك اآلخرة 

 قال! نا الفرجللحديث الذى يبدأ بزنا النظر وينتهى بز شهوات واخلطرات، وامسعواال
r :}  على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك ال حمالة، العينـان بكُت

زنامها النظر، واألذنان زنامها االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناهـا  
البطش، والرجل زناها اخلُطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج 

 .} م يزىن فزناه القُبلوالفَ { :، وىف رواية٢٤} أو يكذبه

  بةطاخمكيفية ال
   :الالزم للبنت املسلمة ىف تعاملها مع الشاب كما قال ربنا ىف كيفية املخاطبـة 

فَال تخضعن بِـالْقَولِ فَيطْمـع    [:قال -كيف يارب  -] وقُلْن قَوال معروفًا ﴿
ضرم ي قَلْبِهي فأنك بنـت  تكلميه وتظهرى له  أن ينريد، فت)األحزاب٣٢( ﴾ الَّذ

، ونفس احلكاية بالنسبة فعلى الفور يقول هذه البنت حتبىن، متحضرة ، وتكلميه مبيوعة
أنـه   إألإىلَّ فتقول ليس معىن أنه ينظـر  ..  للشاب املدرس ينظر للبنت مرتني أو ثالثة

أو ىف اجلامعة  سواٌء ىف املدرسة، إذاً تعامل الفتاة املسلمة !وليس شيئاً من ذلك ..حيبىن 
بالتعامـل  الكالم أو اخلطاب يكون ... ىف أى مكان كانت مع الشباب ىف العمل أو أو

                                                 
  .عن أىب أمامة رضى اهللا عنه رواه أمحد والطرباىن والبيهقى ٢١
  .ود والترمذىعن جرير رضى اهللا عنه رواه مسلم وأبو دا ٢٢
  عن على بن أىب طالب رضى اهللا عنه، رواه أمحد والترمذى وأبو داود ٢٣
  عن أىب هريرة رضى اهللا عنه رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى ٢٤
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وقُلْن قَـوال   فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض ﴿  :اإلسـالمى  
  ماهو هذا الكالم ؟.. كالم معروف ) . األحزاب٣٢( ﴾ معروفًا

وق ، وبذكالم معروف وبأدب.. السؤال أنا أريد هذا .. هذه احملاضرة أنا أريد 
سـيعمل  لو سيفكر فيها وحىت الشاب نفسه ! وال يقبل أية معاىن أخرىوحبشمة ووقار 

  .وهذا هو النظام اإلسالمى ىف هذا األمر.. مؤدبة  اًألنه يراها بنت ألف حسابهلا 
غاضبة ىف سة وال تبتسم أو أو عابمكشرة الفتاة وليس معىن ذلك أن تكون 

  ، ٢٥}ك يف وجه أَخيك صدقَةٌ تبسّم{ : الرسول قال ألن!! تعامل مع الناس ال
 ، هنابوها أو أخوها أو زوجها أو عمهاإذا كان أ؟ الذى تطمئن هى لهإذاً فمن يكون 

أى أن ، } تبسّمك يف وجه أَخيك صدقَةٌ{ : يكون الكالم والتبسم ذا النمط
  .الكالم املعروف ىلذلك قال تكلم! ألفاظكحركاتك حمسوبة عليك و

  اللباس الشرعى والمظهر اإلسالمى
يا أَيها النبِي قُلْ الزواجِك وبناتـك   ﴿: ربنا قال حلضرة النىب ... وماذا ثانيةً 

 ﴾ بِهِن ذَلك أَدنـى أَنْ يعـرفْن فَـال يـؤذَين    ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جالبِي
، فعندما تدخل اجلامعة تكشف شعرها وتلبس املالبس فوق الركبـة ،  ) األحزاب٥٩(

واملصـيبة  .. وتضع األصباغ على وجهها فتلفت نظر الشباب وهى تقول هلم تعـالوا  
أنه  rعن النيب (ممنوعة، لمون أن الرائحة للبنات الكربى إذا وضعت عطراً ، وأنتم تع

أَيّما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية وكـل  { :قال
  ٢٦} عني زانية

الىت  الرائحةفقط نضع طاملا خارج البيت وهناك أجانب، ؟ فهل ال نضع رائحة
وإذا كانت ىف ليلة الـزواج ومـا   مثل مزيالت العرق، ، ال يشمها غرينانشمها حنن و

  ! مث بينها وبني زوجها وىف خاصة بيتها تضع ما تشاءعطر احلجرة كلها بعدها ت
                                                 

  tعن أىب ذر صحيح ابن حبان  ٢٥
  .عن أيب موسى األشعري صحيح ابن خزمية ٢٦



 
                 

                 
٢٩  

لمدرسة أو للجامعة فـال تضـع   ، فإذا كانت ذاهبة لاإلسالم أمرها ذا األمر
  .للعملوال هى ذاهبة ، وكذلك رائحة

وهو الذى ال يظهر منه من .تلبس الزى الشرعى الذى أمرها به اإلسالم وطبعاً 
، ط الثاىن أن يكون واسعاً فضفاضـاً ، وبعد ذلك الشران اوالًالكفاجلسم إالّ الوجه و

وال يظهر مفاتن اجلسم كما يفعل بعض البنات تلبس العباءة وبعد ذلك تضع حزامـاً  
أو استرتش أو بودى أو تلبس احلجاب ومعه بلوزة ! فهذا ال ينفع تفاصيل اجلسميبني 

  ! جيرت ضيق )ونبنطل(سروال 
كمالبـس  لـيس  ! واسع ال يصف وال يشفإلسالمى الزى االبد وأن يكون 

، ن ذلـك حـرام  ، ألأو اجلسموال يظهر جزء من الشعر.. اجلسم  الصيف الىت تظهر
.. وكما قـلنا أن الوجه من منبت الشعر إىل أسفل الـذقن ، ومـن األذن إىل األذن   

  .وهذا هو املفروض أن يظهر 
بلوزة طويلة فال مانع ، عليه البنطلون إذا كان .. وبعض النساء تلبس بنطلوناً 

فال أو استرتش أو بودى إما إذا كانت البلوزة قصرية .. ، فال مانع أو عليه جيبة طويلة
لَعن اللَّه الْمتشبهات من النساِء بِالرجالِ، {  :rينفع وتدخل ىف قول رسول اهللا 

  .٢٧} والْمتشبهِني من الرجالِ بِالنساِء
ال يسمح للنساء أن يتشبهن بالرجـال، وال للرجـال أن يتشـبهن    سالم إلفا
وبالطبع حنن مل نتناول هنا موضوع الزى الشرعى بتفاصيلة وإمنا كان مـروراً  ، بالنساء

  .احلاجة االزومة له حلفظ البنت املسلمة عابرا عليه من باب 
ما أسلفنا سلمة املسلمة أو املرأة املفإذا اتبعت الفتاة .. وبعد هذا البيان السريع 

كانت حمفوظة حبفظ اهللا حىت يأتيها من اخلـري  ... الشرع وصايا من النقاط وبيناه من 
  .قدرها وهى ىف حفظ وشرف ورفعة ومنعة

                                                 
  جامع املسانيد واملراسيل  ، ماعن ابنِ عبّاسٍ رضي اللَّه عنه) حم د ت هـ( ٢٧
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  الحب فى اإلسالم بين الرجل والمرأة
  :أرجع وأقول
 !اإلسالم فطره على شرط واحدبتفصيل ؛ فإن احلب للميل اجلنسى فإذا تناولنا 

وهنا يكون احلـب الـذى   ! .. رط هو أن يطلب هذه الفتاه لتكون له زوجةًهذا الش
   r أباحه اإلسالم وبيـنه ىف مواطن كثرية نيب اإلسالم

للمسلم واملسـلمة أن  اإلسالم أمكن كيف  لنعلمزيد الوضوح هنا مب ستناولهو
  :ىف ظل تعاليم اإلسالمحييا كل منهما حياة احلب السعيد الىت يريدها 

  اة تتزوج وتعيش مع من تحبالفت
اإلسالم هو الدين الوحيد الذى يعترب احلب واإلتفاق والرضا شرطا من شروط 
احلياة الزوجية ومربراً إلائها إذا فقد ومل ميكن احتمال فقدانه ألحد الطـرفني حبيـث   

ترط وقوع الزنا ليكون شاستحالت عشرته مع اآلخر هلذا السبب، واألديان األخرى ت
واملشاعر اإلنسانية أميا تثمني، ولكنه مل يشتط  اإلسالم فقد مثن احلبأما ! طالقسببا لل

  .هلا احلدود الىت تراعى مصلحة اجلميع رجاالً ونساءاً وأبناءارسم فوضعها ىف نصاا و
اإلسالم للبنت املنهج اإلسالمى الصحيح لكى تكون مـن الزوجـات   فوضع 

 ﴾ لمات مؤمنات قَانِتـات تائبـات عابِـدات   مس ﴿ :املسلمات والىت قال ربنا فيهم 
أن تكـون  الىت تسري على هدى ونور من دينـها  رط الزوجة املسلمة ش، ف)التحرمي٥(

 ولكى تكون كـذلك؛ ، } لزوجها ولرسوله و Uطائعة هللا أى { قانتة  مؤمنة مسلمة
 !هكـذا تتزوج بشخصٍ ما ، ومل يترك لوىلّ األمر أن يجربها على أن اإلختيارا أعطى هل

ويظلهما سقف واحد؟ه أو تتقبل عشرته وإال فكيف تتزوج من ال ميكنها أن حتب  
، وهنا سنجيب على أسئلة عديدة شائكة تدور ىف أذهان الكثريين والكـثريات 

  :املسلمةأو املرأة اإلختيار للفتاة حرية كيف أعطى الدين  نرىأوالً  اولكن دعون



 
                 

                 
٣١  

: وأخربته rإىل رسول اهللا نساَء بِنت خدامٍ اَألنصارِيّة خعندما ذهبت السيدة 
 }كذل تفَكَرِه ،ثَيِّب يها وهجّوا زاها ال تريده أو ال حتبه  – أَنَّ أَبأى أ-

هنِكَاح ّدفَر ،ولَ اللَّهسر تفَأَت ، {. وقال ٢٨r : }لو نا مفِْسهبِن ّقأَح ااأليِّميِّه 
فـإنْ زوّجهـا فَالنِّكَـاح    : الوليّ الَ يزوِّجها إالَّ بِرِضاها وأمرِهـا أى أنَّ  –

وخفْسا.  -مفِْسهي نأْذَنُ فتست ا. والبِكْرهاتما صهالبكر أى البنت ف، ٢٩} وإذْن
يـام مـن   ، ولكن ىف هـذه األ والبنت كانت تستحى -تستأذن  -د الىت مل تتزوج بع

سـكتت  صـمتت أى  يعـىن اذ  ؛  }وإذْنها صماتها{: يستحى مل يعد كثريـ فقال 
  :فقدعلى حق الفتاة  يوللتطبيق العمل،  فتكون موافقة على هذا الزواج

إنَّ أَبِي زوّجنِي ابن أخيه ليرفَـع  : فقالتy  جاَءت فَتاةٌ إىل عائشةَ { 
اقْعدي حتّى يأْتي رسـولُ  : هت ذلك، فقالت عائشةُبِها خسيسته ، وإنِّي كَرِ

اهللا فاذْكُرِي ذلك لَه، فجاَء نيبّ اهللا فَذَكَرت ذلك له، فأَرسلَ النيبّ إىل أَبِيها، 
: جعلَ أَمرها إلَيها، فلمّا رأَت أَنَّ األمر قَد جعلَ إلَيها قالت ؛فلمّا جاَء أبوها

إنِّي أَجزت ما صنع والدي، إنّما أردت أَنْ أَعلَم هل للنساِء من األمرِ شـىٌء  
ولكن أَردت أَنْ تعلَم النِّساُء أَنْ لَيس إِلَـى  {  :وىف رواية إبن ماجة، ٣٠.} أَم الَ

  .} اآلباِء من اَألمرِ شيٌء
يا رسولَ اللَّه عندنا يتيمـةٌ  : النّبِي فَقَالَ ىجاَء رجلٌ إِٰل{  :وقد روى أنه

الَنجا رهطَبو: خهت يهو ،ِسرعمو روسمِسرفَقَالَ  ى املُع ،روى املُوسهن نحنو
ولُ اللَّهسثْلُ النكَاحِ: رم ابنيحتلْمل ري وروى أنه أمرها بتزوجيهـا ملـن   ٣١ .} لَم

ها ملن يريدون وعادوا لرسول اهللا مرة أخرى ألن احلياة وروى أيضاً أم زوجوحتب، 
  .، فطلقها الرجل وزوجوها مبن حتبم بينهمامل تستق

                                                 
٢٨ ةّارِيصامٍ اَألندخ تاَء بِنسنخ نموطأ مالك   ع  
٢٩ صحيح يثٌ حسنسٍ. هذَا حدبنِ أَن كالم نهذا احلديث ع ّرِيانُ الثَّوفْيةُ وسبعوقد روى ش ،    ةـازـي إِجالناسِ ـ ف ضعب ّجتوقد اح

الَ «: ِألنّه قَد روِي ـ من غَيرِ وجه ـ عن ابنِ عبّاسٍ عن النيبِّ، قَالَ  . ويل ـ بِهذَ احلَديث ولَيس يف هذَا احلَديث ما احتجّوا بِه  النِّكَاحِ بِغيرِ
» األيِّم أحقّ بِنفِْسها من وليِّهـا «: وإنما معنى قَولِ النيبِّ. »إالَّ بِولي الَ نِكَاح«: وهكَذَا أفْتى بِه ابن عبّاسٍ بعد النيبِّ، فَقَالَ. »نِكَاح إالَّ بِولي

ـ  ت خذَم، حيـثُ  علَى حديث خنساَء بِن: فإنْ زوّجها فَالنِّكَاح مفْسوخ: أنَّ الوليّ الَ يزوِّجها إالَّ بِرِضاها وأمرِها: ـ عند أكْثَرِ أهلِ العلْمِ 
هنِكَاح ّالنيب ّدفر ،كذَل فَكَرِهت ،ثَيِّب يا وهوها أبهجّوسنن الترمذي  ز.  

 .ىسنن الكربى للبيهق. وهذا مرسلٌ، ابن بريدةَ مل يسمع من عائشةَ رضي اهللا عنهاعن عائشة، عن عبد اهللا بنِ بريدةَ  ٣٠
  جامع املسانيد واملراسيل، لنّجّارابن ا tعن جابِرٍ  ٣١



 
                 

                 
٣٢  

وال حتمل مثل هذه األحاديث الفتيات على أن يقلن حنن حنب هذا وهو ليس 
بوا وتصر عليه، إمنا الفتاة هنا كانت يتيمة وكان من يرقادر على تبعات الزواج ب

كان رمبا والذى كانت متيل إليه ينتشلها من اليتم والعوز واحلاجة،  حيبون هلا زوجاً
حىت لو كانوا لكن و !قارنةولكنه كان معسرا باملألنه تقدم هلا درا على الزواج اق

أال جترب ألن هذا ال يصح وال لشرع مصيبني ىف رأيهم فالبد أن توافق البنت، وا
  .من البداية بينهما حبا ووداً لو كانت ترفضهولن تثمر احلياة ! يصلح

وحىت لو زال احلب من بينهما ومل تتمكن من أن حتيا معه أو تتألفه أو يتآلفا معا 
عيشتها معه، فإن الدين مبالعشرة والذمة والولد الذى بينهما لو بينهما ولد، وكرهت 

كنة وال يظللها ال طاملا صارت احلياة بينهما غري مم ال جيربها أن تعيش مع من تكره
جاَءت امرأَةُ ثَابِت بنِ { : أَنّه قَالَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، فحب وال ود وال عشرة وال ذمة

 ولِ اللَّهسسٍ إِلَى رقَيr ،فَقَالَت :ولَ اللَّهسا رى ، يف لَى ثَابِتع بتإِنِّى الَ أَع
فَتردّين علَيه حديقَته؟ : rفَقَالَ رسولُ اللَّه . طيقُهدينٍ والَ خلُقٍ، ولَكنِّى الَ أُ

قَالَت :معوىف رواية أخرى تفسر السبب، قالت } ن ،:  
يا رسول اللـه ال جيتـمع رأسي ورأس ثابت أبداً إنـي رفعت { 

داً وأقصرهم جانب الـخبـاء فرأيته أقبل فـي عدة فإذا هو أشدهم سوا
  ٣٢.}إىل آخر احلديث ... أتردين عليه حديقته : قال..  هم وجهاًقامة وأقبح

أة أنا ال أحبه أو ال ولكن هذا ليس بابا مفتوحا بال ضابط وال رابط لتقول املر
، وحكما من ، وإمنا األمر يلزمه الدقة والتحرى وحماوالت األصالح بينهماأطيقه وكفى

  !جة احلبهنا وحكما من هناك، األمر ليس مفتوحا لألهواء حب
يا أمري املؤمنني، : امرأة، فجلست إليه فقالت هجاءتإذ  tوامسعوا لسيدنا عمر 

إن : أبو سلمة، قال: من زوجك؟ قالت: إن زوجي قد كثر شره وقلَّ خريه، فقال هلا
 أليس كذلك؟: ذاك رجل له صحبة وإنه لرجل صدق، مث قال عمر لرجل عنده جالس

                                                 
 .عن ابن عباس، والثانية ىف شرح الزرقاىن على موطأ اإلمام مالك املسند اجلامعالرواية األوىل ىف  ٣٢



 
                 

                 
٣٣  

قم فادعه يل، فقامت املرأة حني : إال مبا قلت، فقال لرجل يا أمري املؤمنني ال نعرفه: قال
أرسل إىل زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن جاءا معاً حىت جلس بني يدي 

: ومن هذه يا أمري املؤمنني قال: ما تقول هذه اجلالسة خلفي؟ قال: عمر، فقال عمر
قد بئسما : ر شرك، قالتزعم أنه قلَّ خريك وكث: وتقول ماذا؟ قال: هذه امرأتك، قال

قالت يا أمري املؤمنني إا ملن صاحل نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن 
ر إليها بالدرة فتناوهلا مصدق، فقام ع: ما تقولني؟ قالت: فحلها بلي، فقال عمر للمرأة

. فيه مث أنشأت ختربين مبا ليس أي عدوة نفسها أكلت ماله وأفنيت شبابه:  قالا مث
فواهللا ال أجلس هذا الس أبداً، فأمر هلا بثالثة أثواب  ال تعجليا أمري املؤمنني : قالت
فكأين أنظر إليها : قال. وإياك أن تشتكي هذا الشيخ خذي هذا مبا صنعت بك،: فقال

تين صنعت ا أن يال حيملك ما رأ: قامت ومعها الثياب، مث أقبل على زوجها فقال
  ٣٣.ما كنت ألفعل: لتسيء إليها، فقا

يارسولَ اهللا إنَّ { : إذ جاءه رجل فقال rوكان سيدنا عمر هنا يقتدى بالنىب 
: قال قُلْت. فَطَلّقْها إذاً: لي امرأةً وإنَّ يف لسانِها شيئاً ـ يعين الْبذَاَء ـ قال

لَدا وهني ملةً وبحقال. يارسولَ اهللا إنَّ لَها ص :هرا ـ فإنْ فَمظْها ـ يقولُ ع
، يعىن ما ٣٤ } ضربِك أُميّتكيك فيها خير فَستفْعلُ، والَ تضرِب ظَعينتك كَ

، فعليك وستحتمل ذلك  ا بقيها للولد والعشرة الىت بينكم مع بذاءة لساتدمت ستس
  .عقاا إن مل تستجب لكال تبالغ ىف إال أنك ! بالوعظ والتهذيب

ه يزعم أن يكثر التطليق ألن هت قصة طريفة لرجل كثر عنه وشاع أنروِيوقد 
أيب غَرزة ، وكان يدعى ه، فأراد أن يشهد الناس على صدقه مل يطلقهن؟نساء ال حتبال
t أنه أخذ بيد ابن األرقم ، فروىt  ،أتبغضيين؟ قالت: وسأهلافأدخله على امرأته :

فأتى ، كثرت عليّ مقالة الناس: على ما فعلت؟ قالما محلك : نعم، قال له ابن األرقم
                                                 

ط، خ يف تارخيه، واحلاكم يف الكىن، قال  .، حياة الصحابةوأخرج الطيالسي والبخاري يف تارخيه واحلاكم يف الكُنى عن كَهمس اهلاليل ٣٣
  كرت العمال، إسناده قوي: ابن حجر

 سنن أيب داوود عن عاصمِ بنِ لَقيط بنِ صبرةَ عن أبِيه لَقيط بنِ صبرةَ  ٣٤



 
                 

                 
٣٤  

لك على ما فعلت؟ ما مح: فأخربه، فأرسل إىل أيب غَرزة فقال له tابن األرقم عمر 
إن : كثرت عليّ مقالة الناس، فأرسل إىل امرأته فجاءته ومعها عمة منكرة، فقالت: قال
  :مر، فقال ع، ففعلتاستحلفين فكرهت أن أكذب: فقويلعمر ك سأل

وليتجمل فليس كل البيوت تبىن على احلب،  نبلى فلتكذب إحداك {
يا أَمري  {: قَالَت، وروى أا ٣٥.}واإلسالم معاشرة على األحسابولكن 

لَيس كُلُّ الْبيوت تبنى ، ٣٦ِالْمؤمنِني نشدنِي بِاَللَّه أَفَأَكْذبه؟ قَالَ نعم فَأَكْذبِيه
  .}. ولَكنّ النّاس يتعاشرونَ بِاِإلسالمِ واِإلحسان، حبِّعلَى الْ
على اإلسالم  باملعاشرةهنا يدعو عمر املرأة مادامت تستطيع العيش مع الرجل و

كملن أن يوحسن املعاملة والعشرة حساب أى القرابات والعالقات واإلحسان األو
..  نكره شيئاً وجيعل اهللا فيه خريا كثريامل تبدأ بسهوله فعسى أن  مسرية احلياة الىت

اة الزوجية ألم مل فال يسارعون إىل هدم احلي! وهذا ما نريد أبنائنا وبناتنا أن ينتبها إليه
  .. ى ينشدونه ا أم مل جيدوا احلب الذجيدوا أو ظنو

جيد  ، وقد يرى أيضاً أنه ملألن الطالق بيد الرجل وأوقد تنعكس اآلية وهذا أس
بطالق امرأته  همللرجل الذى  tقال عمر فقد  الذى ينشده من تلك الزجية احلب
وأين الرعاية  !أوكل البيوت بنيت على احلب: قال. ال أحبها: مل تطلقها؟ قال: فسأله

 وجيب أن تعى كل فتاة أو إمراة !تبادل واألدوار مرة هنا ومرة هناك؟ فاألمر موالتذّمم
وليست هذه الىت ىف أنه ال حيبها الرجل ل أو ظن فإن ختي! أو رجل هذه احلقيقة

أين رعاية احلقوق والفروج الىت استحلت؟ أين  هل يذهب ويطلقها هكذا؟!!خياله
فكم من عالقة زوجية ظن ! الىت بينهمواملواثيق الغليظة الذمم الىت بني املؤمنني والعهود 

بينهما تستمر وتثمر  فإذا باحلياة! إىل غري رجعةأصحاا أن احلب طار منها وخرج 
  .ويعود الود والشقاق يدبر

                                                 
 كذا يف الكرت ،حياة الصحابة  وأخرجه ابن جرير ٣٥
رجـلٌ  : لُّ الْكَذبِ يكْتب علَى ابنِ آدم إال ثَالثَ خصـالٍ كُ {أَخرج اِإلمام أَحمد عن أَسماَء بِنت يزِيد مرفُوعا فيما  rحلديث النىب  ٣٦

غـذاء األلبـاب   والقصة ىف }  ليصلح بينهماكَذَب المرأَته ليرضيها، أَو رجلٌ كَذَب في خديعة حربٍ، أَو رجلٌ كَذَب بين امرأَينِ مسلمينِ
  داب  شرح منظومة األ
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فلـن  ! وحىت ىف اجلنـة فالفتاة املسلمة واملرأة املسلمة ال تتزوج إال من حتب، 
لرسـول   ت، وامسعوا ألم سلمة أم املؤمنني إذ قالملن حتب ووىتكون املرأة زوجة إال 

الزّوجينِ والثَّالَثَةَ واَألربعةَ يف الدّنيا،  يا رسولَ اللَّه املَرأَةُ منّا تتزوّجr :  }اهللا 
يـا أُمّ  : مثَّ تموت فَتدخلُ الْجنّةَ ويدخلُونَ معها، من يكُونُ زوجها منهم؟ قَالَ

هـذَا كَـانَ    أَي ربِّ إِنَّ: سلَمةَ إِنّها تخيّر فَتختار أَحسنهم خلُقاً، فَتقُـولُ 
أَحسنهم معي خلُقاً في دارِ الدّنيا فَزوِّجنِيه، يا أُمّ سلَمةَ ذَهب حسن الْخلُـقِ  

ةراآلخا وينّرِ الدي٣٧} بِخ.  
وعلى هذا فاألمر بني واضح البنت ال تتزوج إال إذا إستؤذنت أو إذا رضـيت  

الرجل لتختار لبنت احلرية افأعطى ..  زواجهاسبق الىت أو إال إذا وافقت وكذا املرأة 
ولكن  !وحتلُم بهأفكارها خياهلا و املناسب الذى تتطلّع إليه وفىت األحالم الذى يداعب

أو ألنه ليس كل ما يفكر فيه اإلنسـان  .. قليالً إىل أرض الواقع  الفتاة ال بد أن ترتل
ـ فالـدين  ، إذا حصل عليه !عتهأو حىت يكون فيه خريه ومنف حيصل عليهيريده  ى أعط
، وأعطاها اإلختيار هلذا الشخص الذى تريد أن تتزوج بـه ، احلرية ىف هذا األمرالبنت 

، ومتارس معه كل ما خيطر على البال وكل ما يدور ىف تعيش معهوهذا الشخص الذى 
  .r، وعلى سنة رسول اهللا ، على شرع اهللالذى إختارتهاالشخص ه اخليال ألن

  شواهد الحب فى اإلسالممن 
  y أمهات المؤمنين وزوجاته rرسول اهللا 

خص ىف الكذب إال ىف احلرب واإلصالح بني الناس ال ير rكان رسول اهللا 
 هى وأكثر تلك األحاديث، واحلديث بني الرجل وزوجته لريضى كل منهما اآلخر

ل طرف من حىت ال خيجل كشابه ذلك  التعبري عنه وعن الشوق وماأحاديث احلب أو 
  !!أو تعبريات الشوقلو حترج من املبالغة أن يعرب لآلخر عما ىف قلبه، 

                                                 
  .رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وهذا لفظه، الترغيب والترهيب ٣٧



 
                 

                 
٣٦  

ولَم أَسمعه { :الشّيخانوأخرجه  أُمِّ كُلْثُومِ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطت فقال
ي ثَالثا إال فبكَذ اسّقُولُ النا يّمٍء ميي شف صّخريثَومنهاَ  -، يدلِ  حجّالر

كُلُّ الْكَذبِ يكْتب علَى ابنِ  {: وىف رواية ،  }. زوجته وحديثَ الْمرأَة زوجها
  .٣٨} رجلٌ كَذَب المرأَته ليرضيها -ومنها  - : آدم إال ثَالثَ خصالٍ

 مع زوجته ة سيدنا عبداهللا بن رواحةقصومن طرائف حديث الرجل إلمرأته 
ومل يتمكن منها . وكان حيبها حمبة شديدة. ده جارية مجيلةنت عنفقد كا، فوجاريته

فمضت يوماً زوجته حلاجة مث عادت فوجدته هو . الىت كان يسترضيها خوفاً من زوجته
: قالت. مل أكن فاعلـها: الأفعلتها؟ ق: ، فقالتعلى فراشها واجلارية معتنقني نائمني

أعوذ باللـه من : فقال، وأنت جنب قرأ القرآنتال  فأنا أعلم أنكالقرآن  فاقرأ
// وأن النار مثوى الكافرينا ù شهدت بأن وعد اهللا حق: وقرأ شعراً .الشيطان الرجيم

وأن العرش فوق املاء حق ù وحتمله مالئكةٌ غالظٌ //وفوق العرش رب العاملينا ù 
يين، وكانت ال حتفظ صدق اهللا وكذبت ع: فقالت امرأته، //مالئكة اِإلله مسومينا
حىت بدت فضحك كثريا  rوىف اليوم التاىل أخرب رسول اهللا القرآن وال تقرؤه، 

  ٣٩.yوضحك أصحابه عليه  rومل ينكر كيف قلت؟ : يقول له rنواجذه، وصار 
اإليار  وشك البيوت أو الزجيات علىوإنه ليحزنىن أن أجد أن كثريا من 

الفتاة أن أو  -ضهم ىف درجات عليا ىف التعليم وقد يكون بع –جلفاف معاملة األزواج 
تريد زوجا يقول هلا ما يشنف آذاا من كلمات احلب أو وبالذات ىف أيامنا هذه 

! هى تريد تلبية مطالبها النفسية وقد صرمتا زوجني.. أو الغزل أو املداعبة أو ! املديح
  ...واألوالد  وقد يقول الرجل أنا مشغول أو تقول املرأة أىن منشغلة بالبيت

املشاكل  رجل محل على كاهليه من املشاغل أو وأنا أقول للجميع هل يوجد
حقوقهن وحسن  rوكانت له من الزوجات العديدات ، وكلهن وفاهن  rمثلما محل 

  !معاملتهن وكان يعرب هلن عن احلب بالرقة والذوق العاىل والتلطف هلن ون
                                                 

   َأَخرج اِإلمام أَحمد عن أَسماَء بِنت يزِيد مرفُوعا ٣٨
  إعالم الناس مبا وقع للربامكة ناإلستيعاب يف معرفة األصحاب:  ٣٩
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تسمع كلمات احلب أو عبارات  ألنتعطش فال جتعل أيها الرجل زوجتك ىف 
تعلموا أيها .. أعرف كيف أعرب ال أشعر أو  ال تقل ألىن الو.. وأنت رواءها  اإلطراء

وحبه  rتعامله رقة وخذوا من سريته مع زوجاته ومن  rالشباب من حبيبكم 
  . القدوةاملثل والعربة وخذوا ... معهن  وذوقه الرفيعوتلطفه ىف معاملة أزواجه 

مجيعا  نكان املسلموو rتعرف حببيبة رسول اهللا  yدة عائشة كانت السي
أليست : وكثريا ما كانوا يقولون لبعضهم هلا، الشديد  rيعرفون حب رسول اهللا 

اجليش وقد   r، وقالوا ذلك ىف واقعة األبواء ملا حبس رسول اهللا rحبيبة رسول اهللا 
قدت قالدة هلا وال تريد أن نفد املاء واقترب ميعاد الصالة وذلك ألن عائشة قد ف

يعلم  rواحلبيب الزوج والقائد والرسول حممد ! ختيلوا املوقف!! تغادر حىت جتدها
قد صالة وجيش وماء !! األمة كلها احلب والرقة واللطف حىت ىف أحلك املواقف 

فكان .. واحتد املوقف !! نووجنود يتململون ويعجب! وزوجة تبحث عن قالدة.. نفد
! بكر ىف خري ما زلنا منكم يا آل أىبواهللا : ية التيمم ففرح الناس وقالواأن نزلت آ

... لطف والرقة واحملبة بني الزوج وزوجته ال تأتى إال باخلري لالناس كلهم أن اوعلم 
رية وسغريبة للتدليل على احلب هل حنتاج إىل النماذج ال... إنه درس للتاريخ كله 

  !!بالكنوزاحلبيب مملؤة 
يا رسول اللـه كيف  {: حبه هلا وتقولعن  rسيدة عائشة تسأله كانت ال
كيف العقْدةُ؟ : فكنت أقول لـه: كُعقَدة احلَبلِ، قالت: حبّك يل؟ قال

 r اهللا تذكر عائشة عند رسول ذهبت، وكانت فاطمة إذا } على حالـها: فيقول
  ٤٠} ورب الكعبة إا حبيبة أبيك { أو }.حبيبة أبيكإا يا بنية  {:يقول هلا

  :ويعلم الرجال كلهمحيكى بنفسه ويقول لعائشة  rرسول اهللا  وكان
: قَالَت ،وإِذَا كُنت علَيّ غَضبى نِّي َألعلَم إِذَا كُنت عنِّي راضيةً،إ{ 
فَقُلْت :ّةً، فَإِنياضنِّي رع تا إِذَا كُنّ؟ قَالَ أَمكذل رِفعت نأَي نمونيقُولت ك :

                                                 
  .احلديث للشافعى، اآلحاد واملثاىن إلبن أىب عاصم، إختالف .حلية األولياء: كلها عن عائشة وعلى الترتيب ٤٠
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: قُلْت: وربِّ إِبراهيم قَالَت. الَ: وربِّ محمّد وإِذَا كُنت غَضبى، قُلْت. الَ
  ٤١} واللّه يا رسولَ اللّه ما أَهجر إِالَّ اسمك. أَجلْ

المات عهلا ا وتبسطه معها إذ يقول بنفسه هل rوانظروا إىل حب رسول اهللا 
من العلماء ملا  اًبل إن كثريوتوافقه أا ما جر إال امسه، ! عنه وغضبها منهرضاها 

: ، قالوا٤٢إذا دخل بيته هو السواك rشرحوا حديث عائشة أن أول ما كان يبدأ به 
ولذا كانت !إنه احلب واللطف والرقة والذوق النبوى الرفيع.. ! ليبدأ زوجاته بالتقبيل

  :للنساء أمجعني وتقولهلا  العاىل والغاىل rحبب الرسول تتباهى  yعائشة 
لَقَد نزلَ : لَقَد أُعطيت تسعا ما أُعطيتها امرأَةٌ بعد مريم بِنت عمرانَ{ 

 ولُ اللَّهسر رى أُمّتح هتاحي ري فتوررِيلُ بِصجِبr  لَقَدنِي، وجّوزتأَنْ ي
را، وما تزوّج بِكْرا غَيرِي، ولَقَد قُبِض ورأْسه في حجرِي، ولَقَد تزوّجنِي بِكْ

قَبرته في بيتي، ولَقَد حفَّت الْمالئكَةُ بِبيتي، وإِنْ كَانَ الْوحي لَينزِلُ علَيه وإِنِّي 
يفَتلةُ خنإِنِّي البو ،هافحي لف هعاِء، لَممّالس نذْرِي ملَ عزن لَقَدو ،هيقّدصو ه

  ٤٣}ولَقَد خلقْت طَيِّبةً عند طَيِّبٍ، ولَقَد وعدت مغفرةً ورِزقًا كَرِميا 
م مل تشغله ووحىت أثناء احلروب ، مل تكن ختلو من لقطات احلب، فاحلرب واهلم

r وامسع ألنس بعد وكانت عروساً  عنهازوجته صفية رضى اهللاعن أن يهتم ب ،t 
جيلس عند  r النيب فرأيت) قادمني من خيرب(خرجنا إىل املدينة {  :يقول

فلم ، ٤٤} بعريه، فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبتيه حىت تركب
ومل تكن هذه ، العاطفى هذا املشهداملسلمون جنوده من أن يرى  rخيجل سيد البشر 
، فكان أكثر من مرة عند ىف احلروب والسفرات، فما أكثرها دةلفتة احلب الوحي

السيدة عائشة  ل القافلة تتقدم عنهم حبيث ال تراهم مث يسابقجيعرجوعهم أو سفرهم 
  !يسبقها فيقول هلا هذه بتلكمث بعد ذلك  هفتسبق

                                                 
   عن عائشةصحيح مسلم  ٤١
 .الدر املنثور، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة  هأخرج ٤٢
٤٣ هنانِيِّ علْوى الْحيحنِ يب دمأَح نع ،ّرِّيكْرٍ اآلجو بأَب اهوةَ رشائع نيِّ. عج هادنإِسود.  
  .فوضعت ركبتها وليس قدمها rعن أنس، قيل استحت رضى اهللا عنها أن تضع قدمها على ركبة النىب  رواه البخار ي ٤٤



 
                 

                 
٣٩  

سراع احلادى الذى يغىن وحبه هلن أنه كان يشفق عليهن من إ rوبلغ من رقته 
وقد فيقول له )  yيم لبعض أمهات املؤمنني وأم س( قودها وهن راكبات لإلبل وي

  } سوقك بالقوارير رويدك يا أجنشة{ : اشتد ن يف السياق
إنه حب واضح للجميع، أليست زوجته وحبيبته، حىت عندما خيجل البعض من 

عمرو فلما سأله سيدنا . لزوجاته أمام اجلميع جياهر حببه rذكر أمساء زوجان جنده 
فَمن : قَالَ. عائشةُ: أَيّ النّاسِ أَحبّ إِلَيك يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ{ : بن الْعاصِ

يا رسولَ اهللا أَالَ { : ، وتدللت عليه ذات مرة وقالت له٤٥.} أَبوها: الرِّجالِ؟ قَالَ
يعىن  - اكْتنِي بابنِك عبد اهللا بلَى،: تكَنِّينِي، فَكُلُّ نِسائك لَها كُنيةٌ، فقالَ

 rوكان  ٤٦. }.فكانت تكْنى أُمّ عبد اهللا -عبداهللا بن الزبري ابن إختها امساء 
إذا سأله م املسلمني و للتدليل وأماأو يا شقراء محرياء أو يا عائش  يا اكثريا ما يناديه

  .نني عائشةمهذه أم املؤ: أحد عنها من هذه يقول
غاضى عن اهلفوات الىت جتلبها حياة الضرائر توجاته كان يلز rومن حبه 

يشتد على أحياناً بل ووكان يبتسم ويضحك غرين ويعلمهن  لوكان حيتمللزوج، 
ورمبا امتنع عن طعام ما إرضاءا هلم وىف قصة نفسه من أجل أرضائهم وجيتهد ىف ذلك 

  !والعطف والرقة بخيلد حب النىب لزوجاته ليعلم األمة احلعسل مغافري نزل قرآن 
ليالً ها خرج من عند rرسول اهللا أن { : السيدة عائشة وتقولتروى و
شيئاً ما يدل على شدة الغرية  –فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع : قالت

ما يل ال يغار مثلي على : فقلت ؟ما لك يا عائشة أغرت: فقال -الىت حلقتها
عند إِحدى أُمّهات الْمؤمنِني كان  r النّبِيّأنَّ {  :أيضاًوروى ، ٤٧}مثلك؟ 

فَأَرسلَت أُخرى بِقَصعة فيها طَعام فَضربت يد الرّسولِ فَسقَطَت الْقَصعةُ 
 ّبِيّذَ النفَأَخ تركَسفَانr  َلعى فَجرا إلَى اُألخماهدإح ّمنِ فَضيترسالْك

                                                 
  سري أعالم النبالء وغريها ٤٥
 عن عائشةَ رضي اهللا عنها سنن الكربى للبيهقي   ٤٦
  مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها هوأخرج ٤٧



 
                 

                 
٤٠  

يهف عمجقُولُييو امكُلُوا: ا الطَّع كُمّأُم تغَار،  اَءتى جّتح كسفَأَكَلُوا فَأَم
وترك ) اخلادم(بِقَصعتها الَّتي في بيتها فَدفَع الْقَصعةَ الصّحيحةَ إلَى الرّسولِ 

  ٤٨} في بيت الَّتي كَسرتهاالْمكْسورةَ 
  :باللطف والرمحة ومنها rبلها بينهن وتقعديدة وقعت ص وقص
سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر أن { 
y  دة من دروع اليمنرفجاءت سودة يف هيئة ويف حالة حسنة، وعليها ب

فقالت ، ومخار كذلك، وعليها نقطتان مثل الفرستني من صرب وزعفران
وىف  – وهذه بيننا تربق rسول اهللا يا أمّ املؤمنني جييء ر: حفصة لعائشة

: أتّقي اهللا يا حفصة، فقالت: ، فقالت أم املؤمنني-!رواية وحنن فسقتني
، قالت هلا )وكان يف أذا ثقل(ما تقلن؟ : سودة ألفسدنَّ عليها زينتها، قالت

نعم، ففزعت فزعاً شديداً فجعلت : يا سودة خرج األعور، قالت: حفصة
خيمة هلم من سعف خيتبئون (عليك باخليمة : أختىبء؟ قالتأين : تنتفض، قالت

ها؛ وفيها القذر ونسيج العنكبوت، فجاء رسول ي، فذهبت فاختبأت ف)فيها
ماذا : عان أن تتكلما من الضحك، فقاليطومها تضحكان ال تست rاهللا 

الضحك؟ ثالث مرات، فأومأتا بأيديهما إىل اخليمة، فذهب فإذا سودة ترعد، 
ما خرج : قال !يا رسول اهللا خرج األعور: يا سودة ما لك؟ قالت: افقال هل

وليخرجنّ، ما خرج وليخرجنّ، فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج 
  .٤٩} العنكبوت

طعام مـن   – أَتيت رسولَ اللَّه بِخزِيرة{ : قَالَتy عائشة السيدة وتروى 
 ،كُلـي : ه، فَقُلْت لسودةَطَبختها لَ -بلحم وخبز اخلبز والسكر والسمن أو مرق 

 ّبِيّالنوr اهنيبنِي ويب ،فَقُلْت : تعضفَو ،تفَأَب ،كهجو ّنالَلَطخ أَو ّنأْكُللَت
                                                 

  .أَنس سنن النسائي الصغرىعن  ٤٨
فقالت حفصـة  : رواه أبو يعلى والطرباين إال أنه قال: ، قال اهليثمي rأبو يعلى عن رزينة رضي اهللا عنها ـ موالة رسول اهللا   هجأخر ٤٩

  .انتهى. وحنن فسقتني وهذه بيننا تربق، وفيه من مل أعرفهم rيدخل علينا رسول اهللا : لعائشة



 
                 

                 
٤١  

 ّبِيّالن كحا، فَضههجا وبِه تفَطَلَي ةزِيري الْخي فديr   فَخذَه لَهـا عضوو
أَيضاً، فَمرr  ّالْطَخي وجهها، فَلَطَخت وجهِي، فَضحك النّبِيّ : لسودةَ وقَالَ

قُومـا  : أَنّه سيدخلُ فَقَالَ rيا عبد اللَّه يا عبد اللَّه فَظَنّ النّبِيّ : عمر فَنادٰى
  ٥٠ } فَاغِْسالَ وجوهكُما

فتنكّرت ىن، املدينة عرس بصفية فأخرب rلنبّي ملا قدم ا { :عائشةروت و
إِىل عيين فعرفين فأَقبل إِلَّي  r، فنظَر رسول اهللا روتنقّبت فذهبت أَنظُ

كَيف رأَيت؟ : فانقلبت راجعةً فأَسرع املشي فأَدركين فاحتضنين فقال
قال ال تقوىل ذلك فقد أسلمت وحسن  يهودية بني يهوديات:قلت

فأحياناً معها يف موضع  rي أنه كان إذا اجتمع نساء رسول اهللا مث رو، ٥١}إسالمها
  : فقال rرسول الفشكت ذلك إىل غرية منها جلماهلا يا ابنة اليهودي بعضهم خياطبنها 

، } من منكن مثلي أيب نيب وعمي نيب وزوجي نيب  : إذا قلن لك هذا فقويل  {
فلما قالت هلم ذلك أمجعني،  إشارة إىل موسى وهارون وزجها صلى اهللا عوسلم عليهم

  ٥٢.rليس هذا من كيسك، أى أمنا لقنه لك رسول اهللا : قالت هلا عائشة
أىب بكر عليهـا ملـا   من غضب  rوكم من مرة احتمت السيدة عائشة بالنىب 

  :قال النعمان بن بشري ما روى ومنها جتاوزا ىف حقه،  rتدللها على احلبيب أنَّ يرى 
 }كْرٍ يو باَء أَببِيِّ جّلَى الننُ عأْذتسr لَىا عهتوةٌ صعافر يهةَ وشائع عمفَس ،

يا ابنةَ أُمِّ رومانَ، وتناولَها، أَتـرفَعني  : ، فَأَذنَ لَه، فَدخلَ، فَقَالrَرسولِ اِهللا 
فَلَمّـا  : ه وبينها، قَـالَ بينr فَحالَ النّبِيّ : ؟ قَالrَصوتك علَى رسولِ اِهللا 

 ّبِيّلَ النعكْرٍ جو بأَب جرخr ااهّضرتا يقُولُ لَهي : نيب لْتح أَنِّي قَد نيرأَالَ ت
: ثُمّ جاَء أَبو بكْرٍ فَاستأْذَنَ علَيه، فَوجده يضاحكُها، قَالَ: الرّجلِ وبينك؟ قَالَ

، أَشرِكَانِي في سـلْمكُما  rيا رسولَ اِهللا : ذنَ لَه فَدخلَ، فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍفَأَ
                                                 

 عن عائشة، ع، كر، جامع املسانيد واملراسيل ٥٠
 .الم النباء والطبقات الكربى واملغازى للواقدىسري أع ٥١
  شرح السري الكربى ٥٢



 
                 

                 
٤٢  

  . ٥٣}شركْتمانِي في حربِكُماكَما أَ
  .وقد حفلت كتب السنة بعدد كبري جدا من تلك الروايات نكتفى مبا أوردناه

ن النساء وما تقر به عيما سند أىب حنيفة أخرب كما مبأنه  rوبلغ من حبه هلا 
ه يهون عليه املوت ألم أروه صورة عائشة فأوصى األمة كلها م وأخربهم مجيعاً أن

إنّه لَيهونُ عليّ ألنِي { : قالىف اجلنة، أفال يكون هذا حافزاً حلب الرجال لزوجام، 
ةّا يف اجلَننهة عشعائ ّكَف ياضب وخيتم ، } رأيتr ب العظيمة لزوجاته قصة احل

ىف  rىف آخر حلظات حياته الشريفة ويعلم األمة كلها فريوون أن آخر ما تكلم به 
  .} وما ملكت أميانكم اتقوا اهللا يف النساء{ : الفجر املنري عن قتادة

وزوجاته كانت واضحة للعيـان فاحلـب ىف    rفمظاهر احلب بني رسول اهللا 
  .رتلة رفيعةاإلسالم بني الزوجني له مقام سامى وم

وهنا أبشر كل إمرأة حمبة لزوجها قائمة عليه مبا يرضى را، فإن النساء يغـرن  
لسن إال وصيفات ىف قصورهن ىف اآلخرة واملرأة املؤمنـة   ن، فإمن ذكر احلور العني

فقد سألت السـيدة أم سـلمة أم   ، وأعلى وأكمل جها فوق هذا كلهلتقية احملبة لزوا
  :له  قالتو rاملؤمنني احلبيب 

نِساُء الدّنيا أَفْضلُ : يا رسولَ اللّه أَنِساُء الدّنيا أَفْضلُ أَمِ الْحور الْعني؟ قَالَ{ 
ةلَى الْبِطَانع ةارهّلِ الظنيِ كَفَضورِ الْعالْح نم ،؟ : قُلْتذَاك بِمو ولَ اللّهسا ري

ر، وجوههنّ النّو Uأَلْبس اللّه ، Uهِنّ وعبادتهِنّ اللّه بِصالَتهِنّ وصيام: قَالَ
رّ صفْر الْحليِّ مجامرِهنّ الـدّ  وأَجسادهنّ الْحرِير بِيض اَأللْوان خضر الْثّيابِ

بالذَّه ّناطُهشأَموقُلْني ، :مفَالَ ن اتدالالْخ نحأَالَ ن   ـنحـداً أَالَ نأَب وت
   ـنحنـداً، أَالَ وأَب نظْعفَالَ ن اتيمقالْم نحنداً، أَالَ وأَب أَسبفَالَ ن اتماعّالن

ى لداً، طُوبطُ أَبخسفَالَ ن ،اتياضّا الركَانَ لَنو ا لَهّكُن ن٥٤}م.  
                                                 

  ع عن النعمان بن بشرياملسند اجلام،حم أخرجه أمحد  ٥٣
 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وهذا لفظه، الترغيب والترهيب ٥٤



 
                 

                 
٤٣  

  وبعض المحبين  rرسول اهللا 
  !العاشقللمحب  r وقد شفع

امسه و جاريتها بريرة وكان زوجها حبشياً yملا أعتقت عائشة فريوى أنه 
مفارقته، فاختارت املفارقة، فكانت إذا طافت أو بني اإلقامة معه شرعاً رت مغيث، خي

فقال . !فقد كان زوجها وكان حيبها بشدة بالبيت طاف مغيث خلفها، ودموعه تسيل
ما ترى حب مغيث لربيرة؟ لو كلمناها أن يا عم أ{ : لعمه العباس rالنيب 

أما : يا رسول اللـه إن أمرتين فعلت، قال: فدعاها وكلمها، فقالت! تتزوجه
فهذا من قد رآه رسول : قال الراوي، } فأبت أن تتزوجه. فال، ولكن أشفع أمر

  ٥٥.اللـه، وشهد لشدة عشقه، وشفع يف بابه
شدة ولعه ا فكان حبه هلا ومسح للرجل أن يبقى زوجته مع سوء أخالقها ل

: أَنَّ رجالً أَتى النيبّ فقالَ{ : فقد روى، اء طبعها وخلقهورقتها مع ساعاصما من مف
إنِّي : ، قالَطَلّقْها: يا رسولَ اللَّه إنَّ لي امرأةً وهي ال تدفَع يد الَمسٍ، قالَ

  .)إقرأ الشرح باحلاشية (٥٦} استمتع بِهاف: أُحبّها، وهي مجيلةٌ، قالَ
وجدوا عاشقا فقتلوه مع القوم الذين إذ أصحابه ىف الغزوة  rكما عاتب 

  :عباسفقد روى ابن  :ومل يكن منهمذهبوا حلرم 
}  ّأن النيبr ةّم عرضوا عليه  –وجدوا فيهم رجالً فغنموا، و بعث سريقيل أ

فلحقتها، فدعوين أنظر  هم امرأةعشقت منإمنا إين لست منهم، : قالاإلسالم فأىب و

                                                 
  ربيع األبرار ونصوص األخبار ٥٥
وإمنـا أمـره   : ((، ىف شرح هذا احلديث ىف اإلحياء قال اإلمام الغزاىل .ى للبيهقيسنن الكرب ، عن جابرِ بنِ عبد اهللا رضي اهللا عنهما ٥٦

بإمساكها خوفاً عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضاً معها، فرأى ما يف دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضـيق قلبـه أوىل،   
فإن سكت ومل ينكره كان شريكاً يف املعصية خمالفاً لقولـه  . عيش مشوشاً معهوإن كانت فاسدة الدين باستهالك ماله أو بوجه آخر مل يزل ال

إحيـاء   ، ))يف التحريض على ذات الـدين  rوإن أنكر وخاصم تنغص العمر، وهلذا بالغ رسول اهللا } قُوا أنفُسكُم وأهليكُم ناراً{: تعاىل
، وىف حـديث منكـر  : وقال أمحـد . ليس بثابت، واملرسل أوىل بالصواب: ختريج أحاديث اإلحياء العراقي قال النسائي، وىف علوم الدين

حصولُ مشقَّة لَه بِفراقها تؤدّي إلَـى  عند فراقها أو شية الْفُجورِ بِها مسح له بإمساكها خ: قال الشارح  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج: كتاب
دنا عهقَامنُ مكَومٍ وّميبِيحِ تةًمادا عهترشلَى عع ربصثُ ال ييبِح لُقِ أَييِّئَةَ الْخس ا أَويهِمف رظْها ييما فورِهفُجل عنأَم هرظْها ييمف . 



 
                 

                 
٤٤  

: ، فقال هلابه إىل النساء، فرأى حمبوبته فيهن، مث اصنعوا يب ما بدا لكم، فأتى نظرة إليها
فجاءت مث قتلوه، نعم، فديتك، : قالت، وقال شعراً، أَسلمي حبيش قَبل نفَاد العيش

، ت تقبله حىت ماتتأو أخذ املرأة، فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتني مث ماتت
  :rأخربوه اخلرب، فقال رسول اهللا  rفلما قدموا على رسول اهللا  

 }يمحلٌ رجر يكُما كَانَ ف٥٧.} أو رحيم القلب – أَم  

  غشَّق فشومن ع من عشق فعفَّ
كل من أحب حبا أو وقع ىف قلبه شأن من هذه األمور وال سبيل  rوبشر 

عن احملارم وكتم فلم يفضح نفسه وال من أحب أو  فعفبالطرق املشروعة، ه تلتوفي
بنوال  rوفعل هذا وصان عهد الشرع ىف هذا األمر إىل أن مات، فقد بشره عشق، 

، .٥٨} كتم فمات مات شهيداًفعفّ فمن عشق { : عنهكما ورد رتبة الشهيد 
  .٥٩} ةٌ للذُّنوبِالعشق من غَيرِ رِيبة كَفَّار{ : وقوله عليه الصالة والسالم 

أما أن يقول لنفسه وقد رأى ىف العمل مثال من هى أفضل من زوجته فيما يظن 
وأريد وقعت ىف حبها  اومع احلديث والسماح للنفس بتجاوز حدود الشرع يقول أن

أن أتزوجها، أو تريده هى ألا غري ذات زوج أو تراه أفضل من زوجها الذى تشقى 
منهما مزاياه لصاحبه ويفسده على شقه اآلخر وسواء جاء  ن كلُّويزيمعه كما تقول 

بال مشعل ومشتعل فالطرفان  رلناتنشأ افال  لفعل أو الرغبة من الرجل أو املرأةا
له  لولكل من تس rوهذه األفعال خترج من ربقة اإلسالم لتحذير احلبيب  ،مسؤوالن

رت يسرية ىف نظر الناس ىف نفسه أو نفسها أن يستسيغ تلك الفعال القبيحة والىت صا
وصار إىل طالقها ليتزوج من ىف عمر فكم رجل أفسدته زميلته على زوجته  ،أيامنا هذه

لَيس منّا من {  :يقول، ورسول اهللا حيذر بشدة والعكس وأإبنته بعد عمر طويل 
                                                 

 جممع الزوائد  : اسم الكتاب. رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وإسناده حسن ٥٧
  صبهاين عن ابن عباس مرفوعا بلفظ فهو شهيد، كشف اخلفاءرواه اخلطيب يف ترمجة حممد بن داود األ ٥٨
  الدرر املنتثرة، أَورد الدّيلمي بال إِسناد عن أبـي سعيد ٥٩



 
                 

                 
٤٥  

  ٦٠} زوجِهاخبّب عبداً على سيِّده، ولَيس منا من أَفْسد امرأَةً على 
من أفسد أو أفسدت زوجاً على زوجته من األصحاب أو زمالء شاركه وي

قولون حنن نسعى للتوفيق بينهما وهم يسعون إلفساد بعضهم على يالذين العمل 
! .. ولوسعى بعضهم ىف اإلصالح إذا طلب منه لوفقه اهللا احلقيقة ىفأزواج بعض 

إنه خروج من !! ع فيه قول وال أماىن األمر ليس لعبة وال تساىل وال يشفإحذروا ف
  .اجلماعة املسلمة بنص احلديث الشريف

ىف مثل تلك املزالق ىف الفتاوى وألمهية هذا األمر ولكثرة املصائب الىت تأتيىن 
واملهاوى الىت أشاعت الكثري من الفساد ىف األمة، اسوق لكم قصة وردت ىف السنة 

أحدا على أحد  يد أن يفسدما يستحقه من ير وتعلموا بالتطبيق العملى لتروااملشرفة 
  :، فقد روى ىف السنةوعوا باسم احلب أو الغرام، امسعوا

 }ا، فَقَالَتفِْسهن نا عهاوِدربٍ يدنأَبِي ج أَةربِام عأُول ةارّيّا السأَنَّ أَب :
تلْك، فَأَبى أَنْ ينزِع، فَكَلَّمت أَخا أَيب ذَا يقْالَ تفْعلْ، فَإِنَّ أَبا جندبٍ إِنْ يعلَم بِه

: أَنْ ينزِع، فَأَخبرت بِذلك أَبا جندبٍ فَقَالَ أَبو جندبٍ مه فَأَبىجندبٍ، فَكَلَّ
يالْب لْتخفَد جِئْت تإِىل اِإلبِلِ فَإِذَا أَظْلَم بأَين أَذْه مالْقَو بِرخفَإِنْ إِين م ،ت

 اِإلبِلِ، قَوم وأَخبرهم أَنّه ذَاهب إِىلجاَء فَأَدخليه علَيّ، فَودّع أَبو جندبٍ الْ
فَلَمّا أَظْلَم اللَّيلُ جاَء وكَمن يف الْبيت، وجاَء أَبو السّيّارة وهي تطْحن يف 

ن نا عهداوا فَرهتظُلْملَه ا فَقَالَتفِْسه :الَّذ رهذَا اَألم تأَيأَر كحيي و
الَ، وٰلكن الَ صبر لي عنك، : ؟ قَالَ شيٍء منه قَطُّتدعونِي إِلَيه هلْ دعوتك إِىل

لَق أَبو جندبٍ أَتهيّأَ لَك، فَلَمّا دخلَ الْبيت أَغْ ادخلِ الْبيت حتّى: الَتفَقَ
نع نم ّقفَد ذَهأَخ ّثُم ،ابإِىلالْب هي أَيب قأَةُ إِىل أَخاملَر تبفَذَه ،بِهبِ ذَنجع 

بٍ، فَقَالَتدنج : اللَّه هداشني وهلَ أَخعفَج ،لُهبٍ قَاتدنا جلَ، فَإِنَّ أَبجّالر رِكأَد
حو ،كَهرفَت،اِإلبِلِ فَأَلْقَاه ةجردبٍ إِىل مدنو جأَب لَهانٌ  مسإِن بِه ّرا مفَكَانَ كُلَّم

                                                 
  . رواه أبو يعلى والطرباين باختصار عن ابن عباس ، ورجال أيب يعلى ثقات ٦٠



 
                 

                 
٤٦  

قُولُ: قَالَ لَه؟ فَي كأْنا شبِكْرٍ: م نع تقَعى) بعري بكر( وسنِي، فَأَمطَّمفَح 
 أَبِي لَيه، فَبعثَ عمر إِىلفَشكَا إِ yعمر بن الْخطَّابِ  محدودباً، ثُمّ أَتى

 رمع لَدفَج قُوهّدلِ املَاِء، فَصلَ إِىل أَهسفَأَر ،هِهجلى ورِ عبِاَألم هرببٍ فَأَخدنج
  ٦١.}ةَ جلْدة وأَبطَلَ ديته أَبا السّيّارة مائَ

أو إمرأة أنك  فبدالً من ذلك يامن خيل لك ومهك أو خيالك رجالً كنت
لك وعفr  خذ هدية رسول اهللا فلذلك،  ت أو أولعت بأحد وال سبيل شرعىأحبب

تنل درجة الشهداء عند اهللا، وسيصرف اهللا  عن حمارم الناس واكتم ما ظننته ىف نفسك
زينته لك ى ذيعوضك عنه ىف احلالل خرياً مما تركته هللا من احلرام الوعنك ما جتد 

  .أخرب بذلك rن احلبيب وزك عن شرع ربك، فإوساقك إليه جتانفسك 
عند ع إىل ما قدر اهللا له من الزوجة أو الزوج وتطلَّولكل من مل يرضى مبا 

  :الواردة باألثرالطريفة ه القصة هذ هى ال يراه، فلذكره ما فيه من اخلري ال و، أالناس
أنه كان يف بين إسرائيل رجل صاحل وكان له امرأة حيبها حباً  حكي{ 

ديداً فبعث اهللا إليه أن يسأله ثالث حوائج فقال المرأته حوائجي كثرية ال ش
ما تريدين؟ : اسأل حاجة يل وحاجتني لك قال: أدري ما أعمل فقالت امرأته

 ،اسأل ربك أن يصريين يف صورة ما كانت صورة أحسن منها وأمجل: قالت
فقال  ،تهافقامت لتخرج من بي ،فسأل ربه فأضاء البيت من حسنها ومجاهلا

إىل بعض السالطني أنا ال أضيع حسين ومجايل : أين تذهبني؟ قالت: زوجها
فجاء أعوانه وأخذوها من  اَنابلغ اخلرب سلط، فروجمن اخل هامنعفمبثلك 

اجعلها قردة ، فاللهم بقي يل عندك حاجتان: فقال الرجل ،زوجها جرباً
ردها اللهم  :الرجلقال ، فزوجهارجعت لف، ردها امللكطفمسخها اهللا قردة ف

  ٦٢.} فذهبت احلوائج كلها عبثاً ال هي أفلحت وال هو ،كما كانت أوالً
                                                 

٦١ دّمحمِ بنِ ماملراسيل  جامع املسانيد و، )ل القلوباخلرائطي يف اعتال( عن الْقَاس  
  روح البيان ٦٢
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  حب سيدنا إبراهيم للسيدة سارة عليها السالم
  :يف بعض اآلثار ورد 

وبينها فلم يزل يراها منذ  uكشف احلجاب فيما بني إبراهيم  Uأن اهللا 
وهي عند امللك وكيف عصمها  خرجت من عنده إىل أن رجعت إليه وكان مشاهدا هلا

اهللا منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته فإنه كان حيبها حبا شديدا 
لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل إنه مل تكن امرأة بعد حواء إىل زماا 

  ٦٣.أحسن منها رضي اهللا عنها وهللا احلمد واملنة
  الطيور عن الحب نبى اهللا سليمان وحديث 

كان نىب اهللا سليمان كثريا ما حيكى جللسائه عما يسمعه من احليوانات والطيور 
  :منه ما قصه القرآن أو السنة أو ورد باآلثار، ومن ذلكالعديد؛ وورد من ذلك 

فَتمنعه من على قبة ىف قصر سليمان كَانَ يراوِدها زوجها ٦٤ حكي أَنَّ فَاختةَ{ 
ملْك سلَيمانَ أوة قبالعنِّي ولَو أَردت أَنْ أَقْلب لَك تمتنِعني ا ملَ: نفِْسها فَقَالَ
u كلَألج لْتطْنٍ لَفَعبا لرانُ  ،ظَهملَيس هعمفَسu َقو اهعدتا  :الَفَاسم

ا محبّ والْمحبّ ال يالم وكَالم يا نبِيّ اللَّه أَن: ؟ قَالَحملَك علَى ما قُلْت
كَىالْعحال يى وطْواقِ يّش {  

مرّ بِعصفُورٍ يدور حولَ عصفُورة فَقَالَ سلَيمانُ  uوروِي أَنَّ سلَيمانَ { 
u ابِهحَألص :خقَالَ ي اللَّه ّبِيا نقُولُ ؟ قَالُوا ال يا يونَ مردأَت فِْسهنا لهطُب

ئْتإنْ ش قشمورِ دقُص ّك أَينكجِينِي أُسّوزقُولُ تيقَالَ . وu  فإِنَّ غُرو
  ٦٥} .لَكنّ كُلَّ خاطبٍ كَذَّاب ،دمشق مبنِيّةٌ بِالصّخرِ ال يقْدر أَنْ يسكُنها

                                                 
  البداية والنهاية  ٦٣
  .، وهلا املثل ىف الوفاء فإذا مات أحدمها حزن عليه اآلخر حت املوتحسنصوت لـها نوع من احلمام املطوق، : فاختة ٦٤
  .ومصادر أخرى كثرية حاشية البيجرمي على اخلطيبالقصتان وردتا ىف  ٦٥
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  yوفاطمة الزهراء زوجته علي بن أبي طالب 
 رضي اهللا تعاىل عنه أنه كان ميازح زوجه فدخل عليها يف يوم من يروى عنه

فنظر إىل عود األراك خياطبه  ويغازهلااأليام فوجد يف فيها عود أراك فأراد أن ميازحها 
 :وكرم اهللا وجهه  tقالف ذين البيتني اجلميلني

  يا عود األراك بثغرهاحظيت 
   

  أما خفت يا عود األراك أراكا
  أهل القتال قتلتك لو كنت من  

  
  ما فاز مىن يا سواك سـواكا  

  
  السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو وأزواجها

تزوج عبد اللـه بن أيب بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو وكانت امرأة 
فإا شغلتك عن ها طلق: y، وكان حيبها حبا شديدا فقال لـه أبو بكر بارعة اجلمال
ومل يدرك عبداهللا  بوه يوم مجعة وهو يالعبها وقد صلى الناسمر عليه أ، مث الغزو فأىب
، مث تعب عبد اللـه عزم عليه أبو بكر أن يطلقها إذ أهلته عن الصالة ففعل، فالوقت

شعراً يعرب عن ندمه على طالقها وشدة حبه هلا، أبوه يوماً يقول ومسعه بسبب طالقها 
ى أال للفرحه، ، وكتب هلا حديقة عفرق له، وأمره أن يراجعها ففعل وأعتق غالما له 

عبداهللا مث خرج ووعدته، وحسن سريمها معا بعد ذلك، تتزوج من بعده فأقسمت 
  .رثته بشعر وتبتلت وردت اخلطَّابفللطائف فاستشهد، 

فخطبها وقال ليس التبتل من اإلسالم، واستفتوا ، مث رآها عمر عند إبنته حفصة
قسم ففعلت، واشترطت على عمر أال يضرا وال علياً فأمرها برد احلديقة وكفارة ال

، فتزوجها عمر على ذلك، rالنىب يف مسجد العشاء صالة مينعها من احلق، وال من 
 لماوكان أخاً إلبن أىب بكر ىف اإلسالم، فعلي أصحابه وفيهم دعا وىف وليمة العرس 

هذا أين : قسمها وقالذكرها بمن وراء الستر و عاتكةوكلم علي وقف خرجوا، 
غَفَر اللَّه لَك الَ تفِْسد علَيّ  غممتها وغممتناملاذا؟ : هقال ل، وعمرجاء ؟ فبكت، فاآلن
  .استشهدلبثت عنده حىت ، كل النساء تفعل ذلك، وأَهلي

فإذا الغرية، احلب ووكان شديد  مث تزوجها الزبري بن العوام على نفس الشروط
ال تراه، فلما حيث من وأختبأ فسبقها الزبري  ،خرجت ليلةف، يهعل عشاء شقخرجت لل
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ومضت فلما كانت الليلة املقبلة، مسعت  ، فنفرتمؤخراضرب بيده على أمامه مرت 
ومل خترج ، فسد الناس: فقالته العشاء، مالك؟ هذ: ألذان فلم تتحرك فقال لـهاا

ادة فعليه سارت مقالة ىف املدينة من أراد الشه، فالزبري بعد ذلك واستشهد ها،بعد
 إالمنهم مل يبق للناس  :وقالتمع شرفه ، فأبت كرم اهللا وجهه خطبها علىمث بعاتكة، 

  .، واستشهد سيدنا على ومل يتزوجها٦٦.،وأنا أضن بك عن القتلأنت 
  ورباب yن بن على يالحس

وقعت ىف قلبه، الرباب ابنة امرئ القيس فرأى  yاحلسني بن علي أن روى 
فكنت : yإبنته ا قالت سكينة ، فلما دخل ا كان هلا أشد حبتزوجها فتقدم ألهلها و

فقال فيها ذات يوم ا مث يبتسم ويقبلهاأرى أيب ينظر يف وجهها ملي ،:  
  حتل ا سكينة والرباب     ب دارا ــلعمري إنين ألح

  وليس لعاذل عندي عتاب    أحبهما وأبذل فوق جهدي
، فخطبها ينة مصابة مع من رجعجعت إىل املداستشهد فروكانت معه يوم 

، rواهللا ال يكون يل محو آخر بعد رسول اهللا  {: األشراف من قريش ، فقالت 
  ٦٧}.كمداًت يتوففعاشت بعده سنة مل يظلها سقف بيت حىت 

  وجاريته tالشافعى اإلمام 
 :)شعراً( ااشتريت جارية وكنت أحبها فأقول هل :أنه قال وحكى عن الشافعي

، هك من حتبوال حيبùومن الشقاوة أن حتب/ هك من حتبوأن حيبùحتب ومن السعادة أن
  .أنت فال تغبه وتلحùويصد عنك بوجهه :مة لشعرهله متم فتقول

  !!جارفوحبt  عبداهللا بن عمر 
ج عبداهللا بن عمر  أما هذه القصة فحبمن نوع آخر، فقد تزوy  أمرأة

، فخشى عليه شدة اإلجتهاد ىف العبادة الذى عرف عنهعن  وأحبها حبا شديداً أخرجه
                                                 

  جامع املسانيد واملراسيل   ، أخبار النساء)الشافعي(حلديث إختالف االقصة جممعة من السرية احللبية،  ٦٦
  )الشافعي(إسحاق بن إبراهيم ، عن احلارث بن قيس ، عن أبيه إختالف احلديث  ٦٧
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 فكان البد من الطالق، واستمع نصلحويبدو أنه نصحه، ولكن األمر مل ي tعمر أبوه 
كانت حتيت امرأَة أُحبها، وكان عمر يكرهها، فأَمرين أَن { : قال tللقصة منه 

 ى النيبفأَت ،أَطلقها، فأَبيتrنّ عند عبد اهللا بن عمر يا رسول اهللا، إ: ، فقال
يا عبد اهللا، : rامرأَةً كرهتها له فأَمرته أَنْ يطلّقَها فَأَبى، فقال يل رسول اهللا 

وهذا ! كان عمر يكرهها له ألا ال تعينه على عبادته.٦٨} طلّق امرأَتك، فَطَلّقْتها
رأة ومل تطالبه اجتهاده، ونسى املوعاد لسابق  ،فطلقها rهو السبب، فأمره رسول اهللا 

  .من هذا احلب املؤذى اًفكان الطالق عالجاً له وشفاء... ا نفسه وانتهى األمر 
  !!زوجة تبحث عن الحب

ـ كان بن مظعون : وغريهوابن كثري وىف الطربى  ال مشغوالً بالعبادة ف
يا حوالء لك ما : نهافسأل أزواج النىب، عمعائشة  ، فأتت امرأتهأهلهدنو من ي

ما فعل ووكيف أ: ؟ قالتغىنوزوجك  نيللون، ال متتشطني وال تطيبرية امتغ
فجعلن يضـحكن مـن    !ا منذ كذا وكذاوقع علي زوجي وال رفع عين ثوب

يا : قالت ما يضحكُكُن؟: وهن يضحكن، فقال rل رسول اهللا كالمها، فدخ
ما رفع عين زوجي ثوبا منـذ  : ها، فقالتوالء سألتها عن أمررسول اهللا، احل

إين تركته هللا : قال الُك يا عثْمانُ؟ما ب: يه فدعاه، فقالفأرسل إل. ذا وكذاك
يك إالَّ رجعـت  أقْسمت علَ: rيه أمره، فقال وقص عل. ادةلكي أختلى للعب
لَكأه تاقَعفأفْطَر وأتى أهله: قال. ائم صيا رسول اهللا إين: فقال، فَو رأفْط، 

حلت وامتشطت وتطيبـت، فضـحكت   ائشة قد اكتفرجعت احلَوالء إىل ع
  .إنه أتاها أمس: ما بـالك يا حوالء؟ فقالت: عائشة فقالت

  !، مشغول عن الحبعبداهللا بن عمرو بن العاص
زوّجنِي أَبِي امرأَةً من قُريشٍ، فَلَمّا { فقال عبد اِهللا بنِ عمرٍو؛ روى 

الَ أَن لْتعج ،ّلَيع لَتخد نم ،ةادبلَى الْعع ةّالْقُو نا بِي مّما، ملَه اشح
فَقَالَ . الصّومِ والصّالَة، فَجاَء عمرو بن الْعاصِ إِلَى كَنّته حتّى دخلَ علَيها

                                                 
 عن محزة بن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، عن أَبيه مسند اإلمام أمحد ٦٨
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من رجلٍ  خير الرِّجالِ، أَو كَخيرِ الْبعولَة،: كَيف وجدت بعلَك؟ قَالَت: لَها
فَأَقْبلَ علَيّ، فَعذَمنِي، وعضّنِي . لَم يفَتّش لَنا كَنفًا، ولَم يعرِف لَنا فراشا

انِهسفَقَالَ. بِل : لْتفَعا، وهلْتضبٍ، فَعسح شٍ ذَاتيقُر نأَةً مرام كتكَحأَن
لْتفَعو .ّإِلَى الن طَلَقان ّبِيِّ ثُمr َفَقَال ّيلَ إِلسكَانِي، فَأَرأَةً : فَشرام كتكَحأَن

ضبٍ، فَعسح شٍ ذَاتيقُر نملْتفَعو لْتفَعا، وهلْت،  ّبِيّالن ّيلَ إِلسفَأَرr ،
هتيفَقَالَ يل. فَأَت :؟ قُلْتارهّالن ومصأَت :معاللَّ: قَالَ. ن قُومتولَ؟ قُلْتي :معن .
لَكنِّي أَصوم وأُفْطر، وأُصلّي وأَنام، وأَمسّ النِّساَء، فَمن رغب عن : قَالَ

  ).املسند اجلامع عن عبداهللا بن عمرو (  } سنّتي، فَلَيس منِّي
  

  بناتنا والحب
  أسئلة مختارة عن الحب أجبنا عنها فى مناسبات مختلفة

  هل كل الحب يؤدى بصاحبه إلى األخطاء ؟: ال األول السؤ
  وهل الغيرة ركن من أركان الحب ؟ وهل اليوجد حب بدون أخطاء ؟  

الذى أخـذناه  ن احلب العفيف فإ، إذا أردنا الوصول للحب العفيف: اإلجابة 
، من الشعر العرىب، بأن فيه حب عذرى وأن قيس كان حيب ليلى، ومجيل حيب بثينـة 

أن هـذا  طبعاً هذا الكالم تروجه وسائل اإلعالم ، واحلقيقة .. ب جولييت وروميو حي
فيهـا،  أخذ يقول الشـعر  ، وكان شاعراً ففقيس رأى ليلى مرةً واحدة الكالم تارخيي،

ألن الكالم كان ممنـوع بـني   ال مواعيد ولقاءات، ، وولكنه مل جيلس معها ومل يقابلها
وعزة مل جيلس معها ومل يكلمها ومل يرسل  ميلجلونفس الكالم أيضاً بالنسبة .. العرب 

،  هو رآها فقط فتعلق ا قلبه مثل أى شاب.. ، وال رسالة ، وال شيئاً أبداً هلا تلغراف
، لكن والباقى كله بناه أحدهم من وحى خياله وشعره وهذه نظرة تسمى نظرة إعجاب

، وتتمنى هـى ىف  به عجبممكن الواحدة ترى واحد وتو، نعجب بشخصيات معينةأن 
  .مثله بعد ذلكزوجها ، أو يكون زوجهاداخلها أن يكون هذا 
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، م بأن هذا املوضوع ال ميشى أبداً، وال يتقدم خطوةً بعد ذلـك يقول هلا اإلسال
وال تشات وال رسائل وال جواب وال موبايل وال ، فال تفكر فيه وهى جالسة للمذاكرة

البنت ىف صاحل أبداً ليست مؤذية يبقى خطوات كل هذا الكالم .. أى حاجة من هذه 
  .، وهذا الذى قرره اإلسالم ىف هذا األمر املسلمة

، لكـن إذا  رمسى إذا كان هناك إرتباطلبنت مع خطيبها لهذه فالغرية طبعاً أما 
، بينـهما رمسية كانت الغرية من واحدة على واحد ليست مرتبطة به وال توجد عالقة 

ملاذا ؟  ألن اإلثنني حيبان .. مع بعضهما جتد فتاتني تتعاركان ، قلفهذا من اخليال ىف الع
  !!هل هذا تصرف إسالمىملاذا ؟ .. ، وفالن هذا ليس معك وال معها فالن

منها، أو واحدة ، واألخرى تريد أن تأخذه ة للذى تقدم هلا رمسياً وخطبهاالغري
وب ة األخرى غرية غري مرغ، لكن الغريأقرها اإلسالمهذه الغرية ف !بتشاغله ىف العمل

  .وال إسالمياً  فيها دينياً وال إجتماعياً
  :السؤال الثانى 

، فإذا ما إجتمع رجٌل وإمرأة إّال وكان الشیطان ثالثھما :rقال 

فكیف ُتّكفر ھذه البنت  ،حدثت ُخلوة بین ولد وبنتا وكان الشیطان معھما

تتخلّص من العالقة مع ؟ وكیف عما فعلت؟ وبماذا تنصحھا لكى تتجنب ذلك

  ؟ قة بھذا الشاب وھو دائمًا یشغلھاأنھا متعل

  : وشروطها  ،هذه البنت ليس هلا إالّ التوبة: اإلجابة 
  .أن متتنع عن لقائها ذا الشاب مرة أخرى مهما كانت األسباب : الًأو
  . افعلته ىف حق نفسها وىف حق أهلهاتندم على مأن : ثانياً
  .. أا ال تعود إىل هذا املوضوع مرة ثانية  تعزم على أن: ثالثاً
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  فما الذى يساعدها على ذلك ؟
ال جتلس مبفردها ىف مكان مغلق ، ألن البنت دائماً عندما جتلس ىف : أول شيء 

حجرة وتغلق على نفسها ، يأتيها خيال اليقظة وأحالم اليقظة ، والىت تأتى هلا بأشـياء  
.. أرض الواقع فإذا وجدت نفسها سوف تفكر كلها أوهام وخرافات غري موجودة ىف 

فتجلس مع أختها أو جتلس مع أمها أو جتلس مع أبيها ، وال جتلس مبفردهـا حـىت ال   
  .تعطى فرصة ألحالم اليقظة أن تسيطر عليها 

 كذلك مما يعني البنت ىف هذه املرحلة أن يكون هلا صديقة تقيـة تسـاعدها  و
املرُء على ديـن خليلـه،   { : حلديث يقول أن ا، الوتقف جبانبها وتشد من أزرها
  ٦٩ }يخالطُ ، وىف رواية من فلْينظُر أحدكم من يخاللُ

ة ، فتصادق بنتاً ليست سـوي .. ومعظم الدواهى تأتى من الصحبة واملصادقات 
تصادق بنتاً تقية حتفظ آية من كتـاب اهللا أو حـديث   فتظل تفتنها حىت جترها معها، ف

  .وتصلح ملثل هذه املواقف رسول اهللا
ستعني بصـيام  تمث وبالطبع فاحملافظة على الفرائض ىف وقتها ال كالم ىف ذلك ، 

، أو ما تيسر، وحتـاول أن يكـون   اإلثنني ويوم اخلميس ىبعض األيام الفاضلة كيوم
  .لساا رطبا بذكر اهللا وقراءة القرآن

  فما الذى يثري الشهوة ؟.. تبعد عن مثريات الشهوة و
واالت واملواقع والكتـب  تليفزيون الفضائيات واألغاىن املثرية، والمن النت و

فال تسمع إىل أى كالم ىف هذا املوضـوع ،  .. تعلمون ذلك ، وأنتم وغريها الفاضحة
  :لذلك تكون قد حصنت نفسها ، وحيفظها اهللا عز وجلّ إذا تابت وأنابت 

  . )الفرقان٧٠( ﴾ م حسناتفَأُولَئك يبدلُ اهللا سيئَاتهِ ﴿

                                                 
  عن أىب هريرةمسند اإلمام أمحد  ٦٩
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  :السؤال الثالث 
ثم ماذا ، فكیف نتخلّص من ذلك ؟ إحساس ال أحٌد یستطیع أن یقاومھ الحب

؟ مشاعرنا قبل اإلرتباطردكم إذا كنا البد أن نتعرف إلى الطرف اآلخر حتى نختبر 

ماذا نفعل ھل أخطب كل یوم والثانى؟ أم أتعرف أوال ألرى إن كان سیصلح لى 

  !فال داعى للشوشرةوعندھا فیتقدم؟ أم ال 

  :اإلجابة 
يأتى إىل البيت على سنة اهللا ورسوله خالص ، ك منانظن أنه قد متلَّاحلب عندما 

اخلطبة ، ويتم الزواج على سنة اهللا ورسوله ، لكن غري ذلك ال يسـمى حـب ،   لتتم 
  .ولكن إمسه لعب 

ا زلنا ندرس أو ليسـت هنـاك   تقول الواحدة لكنىن أحبه وهو حيبىن ولكن م
يبقى بدون مواربة كله تساىل ولعب والبنت املسلمة ال ميكـن  .. إمكانية للزواج اآلن 
، لو هو غري جاهز أو أنا ؛ فإذا ال مفر من ترك املوضوع وكـل  تترك أحداً يتالعب ا

  .يذهب حلال سبيله وسوف يوفقك اهللا للخري ىف وقته
طب مث ماذا؟ ! ا فيش غريه، وأنا باموت فيه لكن البنت تصلب رأيها وتقول م

تتلوث مسعتك وتتقد شهوتك ويقع احملظـور وخيـرج هـو منـها     جنلس نتسلى حىت 
، كالشعرة من العجني وجتلسني حبسرتك، ال عالقة ىف اإلسالم إال بـالطريق الشـرعى  

وأنا أحتسر على كل الشباب املسلم والشابات املسلمات الذين يسمحون ألنفسـهم  
اء تلك العالقات وهات وخد وكالم ومقابالت علـى املوبـايالت والنـت وىف    بإنش

هـذا لعـب   ! حىت نعرف ننفع لبعض أم الوقال بندرس بعضنا ! احلقيقة وهذا أو ذاك
  . ما يؤذى ويضر وقد وضحت األمر بال جدالوتسلية وال يؤدى إال إىل

حب والتساىل كان ومازال بسيطاً ولكننا عقدناه ليكون لنا فسحة للاملوضوع 
  :والتساىل من الطرفنيواللعب ببنات الناس 
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والً هل عنده قـدرة علـى    يتطلب أكثر من أن ينظر الرجل أاألمر ببساطة ال
، وعندها فعليه فالنصـائح  ال يتأخر حىت يتمكن! الزواج من مجيع النواحى؟ نعم يتقدم

  .الىت ذكرناها ليبتعد عن هذا الطريق طاملا ليس جاهزا بعد له
يعـىن   ؟تصلح لـه  الظروف العامة للفتاة هلا إن كان نعم يصلح فينظر إىل أم

، فإن كان نعم يبقى نأتى البيوت من أبواا، وعندها والعمر الوسط واملؤهل والكفاءة
األسـرية  تتم الرؤية إذا مل تكن حدثت من قبل ألنه رآها أو يعرفها، ويـتم املناقشـة   

  .فكل حلال سبيلهنتفق وإن مل ، بك ىف النور أهالً وسهالًفواملواجهة، ولو اتفقنا 
هذا هو شرع اهللا وهذه هى سنة رسول اهللا وهذا ما يصـلح اخللـق أمجعـني    

  .واملسلماتوارتضاه اهللا لعباده املسلمني 
  :السؤال الرابع 
 حالل أم حرام؟، فھل ھذا أستاذھاتضطر الظروف أحیانًا للبنت أن تنفرد ب

  و المدرسة أو فى الجامعة معاملة خاصة ، فما موقفھا؟وأحیانا یعاملھا فى الدرس أ

  :اإلجابة 
أو مـدرس  أى أجنىب عنـها  ، واخلُلوة يعىن ال جتلس مع املبدأ العام عدم اخلُلوة

، البيـت هـا ىف  فإذا كانت ستجلس مع مدرس جاء.. ىف غرفةً مغلقة زميل أو قريب 
  .فيكون الباب مفتوحاً، البد من ذلك

ن البنت عندنا ىف الثانوية فكرها ناضج وال تغلب عليها العاطفة الناحية الثانية أ
وتضيعها ، فهذا املدرس إذا كان متزوجاً هل سيترك زوجته ويتزوجها ؟ وإذا كان غري 

  .الطريق مفتوح للبيت .. متزوجاً ، ويريد أن يرتبط كما قلنا 
،  وراء العاطفة فال بد وأن تفكر التفكري العقالىن الذى فيه منفعة هلا وال متشى

هذا الكالم حيـدث  ..  فلو األستاذ يتكلم كالم حلو.. ألن العاطفة هى الىت ستغرقها  
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 ان هو الذى يتكلم الكالم الكويس ، إن كان ىف اجلامعة جتد الشباب التعبمكانىف كل 
البنت العاقلـة  .. فهل كل واحد يكلمها كلمتني حلوين يبقى حيبها ؟ فال بد أن تميز 

فما املطلوب ؟ أنا أريد رجالً يكون شريكاً حلياتى ، وهو موافـق  .. عندها متيز يكون 
على ذلك ، يأتى من الباب الشرعى ، غري موافق على ذلك ، أغلق الباب لكى تظـل  

  .البنت مطمئنة ، وأهلها مطمئنني إىل أن يكرمها اهللا بالزواج الصاحل إن شاء اهللا 
  :السؤال الخامس

وما رأي حضرتك  فما رأى فضیلتكم فى ذلك ؟، عًا للنجاحأشعر أن الحب داف

  فى تبادل الصور للذكرى بین البنین والبنات؟ 

  :اإلجابة 
ذى يقول أن وراء كـل  ، لكن املثل الالذى يدفع إىل النجاح حنن نعرفه احلب
زوجته أعانته .. أى أن إنسان تفوق ىف أى جمال، مالذى دفعه هلذا التفوق عظيمٍ إمرأة 

فهـذا  .. ىل أن وصل إىل هذا املقام العظيم والنصر الكبري الذى وصل إليه دته إوساع
حتت مسـع وبصـر   ! كله جيب أن يكون ىف إطار الشرع وفقط بعد أن أصري زوجة له

  !أما قبل ذلك فال وألف ال! لناس كلهاا
ض أن ىف البدايـة  نفر.. تبادل الصور يا بنات ممنوع ألن طبعاً أنتم تعلمون  أما

يذهب للتشهري بك .. ماذا يفعل ؟  ك وبينه وفاق، وطلب منك شيئاً وأنت رفضىتبين
ملاذا تضعى نفسك ىف هـذا   !!فالنة صفتها كذا وكذا ، وصورا معى: فوراً ، ويقول 

  !إذا كان األمر رمسيا فالشأن خمتلف.. ؟ األمر
، الرحالت أن البنات العاقالت ىف حىت.. البنت العاقلة ال تفرط ىف هذا األمر 

وأنتم تعلمون ! يرفضو أن يصورهم الشباب بالكامريات واملوبايالت! أو مع اموعات
  .ماذا ميكن الفعل بالصور على النت والكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب

وال ىف ط ىف صـورة هلـا   البنت ال تفر..  فلماذا تضعني نفسك ىف هذا الوضع
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أو صورتك أويسـجل  أو صوتك  تشات، وياخذ حاجتك ال، وكلمة وال ىف مسدج 
مناسـب  وجاء شاب ! وانفصلنا مثالًطلب منك شيئاً وأنت مل توافقى عليه فإذا  !لك

  فماذا يفعل ؟ أن يسىيء إليك  يدويراظ منك ت، وهو مغوتريدينهوانت مرحبة به لك، 
يذهب خلطيبك ويقول له فالنة هذه كانت حتبىن وكـان  .. وهذا حيدث كثرياً 

.. أنـت  .. من الذى أفشل هذا الزواج ؟ .. كذا وكذا ، وهذا هو الدليلبيىن وبينها 
لكـن   !!أو املسدج أو التشات أو الكامريا واخلفايا أدهى وأكـرب بالصورة أو الكلمة 

اليكون بينك وبني الشاب عالقة إالّ عالقة عمل ، والعالقات األخرى والىت نسـمعها  
وبدأت اإلدارت التعليمية ىف أمريكا تدرس ، وهم أنفسهم اآلن يئسوا منها، أوروبا عن

جيداً فصل البنات والبنني حىت اجلامعة ألم وجدوا أن هذا يؤثر على حتصيلهم العلمى 
  .جوائز للمدارس الىت جتعل البنني وحدهم والبنات وحدهمبل وأعلنوا ! بشدة

أن  مل حتـل املشـاكل، فعرفـوا   باحية واإلملاذا ؟ ألم رأوا أن التجربة فشلت 
الىت تطبـق   األمريكية املركزية للواليات، فأعلن عن إعانة من احلكومة اإلختالط فشل

ملاذا حـىت تظـل القـيم    .. البنات وحدهم والبنني وحدهم :الفصل بني اجلنسنينظام 
  :، وكما قال الشاعر أمحد شوقىموجودة ، ألن اتمع بدون قيم ال يصلح
  فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا    إمنا األمم األخالق مابقيت        
  :ال السادسالسؤ

على التشات وبالمواقع باألحادیث مع الشباب مدة سیدى أنا فتاة منشغلة منذ 

وبصراحة أصبحت مدمنة لألحادیث  وباألفالم التى تتناول ذلك ًاشرعسلیمة الغیر 

، علمًا اافعل ھذ، وأنا ضمیرى یؤرقنى كثیرا ألننا أناس متدینون، ولكنى الجنسیة

، وكلما ولكننى أرید من اهللا أن یتوب على من كل ھذا، لم أفرط فى نفسى أبدًابأنى 

لو لن استطیع التماسك أكثر من ھذا وثیرا وال أعرف ماذا أفعل؟ كوأبكى أنوى أعود 

  .كمدلونى بارك اهللا فی !!أنا فى حیرة شدیدة !استمریت ھكذا فساقع ال محالة
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  اإلبنة السائلة
على اإلقالع عن تلك  Iيك باخلطوات التالية وسوف يعينك اهللا إبنىت عل

ولكن البد من العمل واإلجتهاد ليزول ذلك ، األشياء ويوفقك إىل ما حيبه وما يرضاه
  :املرض من نفوسنا وأنت تعلمني أن الدواء يكون مرا والبد لنا من الصرب عليه

أنك تغلقى هذا الباب  البد من العزمية الشديدة منك والعزمية تقتضى :فأوالً
مطلقا وال تسمحى لنفسك أبدا باملشاهدة باملرة ومتسحى أو تزيلى كل ما على اجلهاز 
عندك من الفايالت أو امللفات و اللينكات أو احلسابات الىت كنت تتحادثني منها مع 
هؤالء يعىن إبدأى حياة جديدة ومرة واحدة وال تتوقفى وال ترجعى للخلف وال ختاىف 

هذا أوالً وهو األصعب .. د فاهللا معك يعينك ويقويك ويسددك ويوفقك من أح
  .واألشد احملتاج للعزمية القوية

  .يومى اإلثنني واخلميس من كل اسبوع تصومى: ثانياً
 حتاوىل دائما أن تقرأى ما تيسر من القرآن الكرمي بصوت مسموع :ثالثاً

، وياحبذا الترتيب ويومياًن بولك ،بسيط كل يوم ولوالقرآن نفسك قدرا من لوجتعلى 
  .وهذا منتشر جداًلفاظ القرآن عند اللزوم ك كتيب صغري ملعاىن ألو كان معا
وال ختتلى أو مع إخوتك وأخواتك حتاوىل دائما أن جتلسى مع األسرة : رابعاً

  .فقط  بنفسك ىف حجرتك إال عند النوم
 ار اآلخرة وليكن مثالًالقرب والدىف وصف املوت و دينياً تقرأى كتاباً: خامساً 

  .باملكتباتوجود م ووه آلخرة لإلمام القرطىبى وأحوال االتذكرة ىف أمور املوت: كتاب
  .ستطعتا حتاوىل أن جتعلى لسانك رطباً دائما بذكر اهللا ما: سادساً
ئى عرفتيهن خالل عليك بالطبع بالبعدى عن كل صديقات السوء الال: سابعاً

متاما واقطعى الصلة بكل من كانت عونا أو زميلة لك ىف تلك الفترة، وابتعدى عنهن 
  .التصرفات الغري ملتزمة ككل تل
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  الجنس فى اإلسالم: الثانى الباب
  املعاملة والثقافة اجلنسية للنساء ىف اإلسالم   حديث القرآن عن اجلنس والعالقات اجلنسية 
  كيف حتدثت السنة عن اجلنس ىف أمثلة منها   جلهل حتت ستار العيب؟فلماذا تفشى ا   

 ملاذا يفكر زوج ىف الزواج بعد سنني طويلة وأوالد؟  كيف تتجهزين للعالقة اخلاصة  نصائح  
 نبوية للمرأة الذكية  العالقة احلميمية ودور الرجل واملرأة فيها   مىت يأتى الرجل أهله؟   

 أوضاع اجلماع  املداعبة قبل اجلماع   الغسل   وعند احليض  عالقة اخلاصة أثناء ال 
 احليض  ليلة الدخلة   النظرة الصحيحة للمرأة املسلمة      سؤال عن تكاليف الزواج 

  ٧٠المعاملة والثقافة الجنسية للنساء فى اإلسالم
املوضوع الذى أريد ان اتكلم معكم فيه اليوم هو موضوع ىف منتهى احلساسية وىف منتهى 

  .فيه وال نسمع كالماً عنه ألننا ندعى ان هذا فيه حرج اخلطورة وميكن ولألسف حنن ال نتكلم 
  ؛والذين عندهم اوالداً قد كربوا والنتيجة كما نرى اآلن أن كثرياً من الرجال الذين تزوجوا

  ؟ واج من أخرى، ملاذا ؟ وماهو السرنراه يفكر ىف الز
كثرياً ىف العصر  بل أننا جند.. هل الزوجة سألت نفسها هذا السؤال وحبثت عن السبب ؟ ال

الذى حنن فيه حبسب اإلحصاءات أن كثرياً من الزجيات من البنات يتم اإلنفصال بعد فترة قصرية 
بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد أكثر أو بعد أقّل، بعد فترة قصرية جداً يتم اإلنفصال، لكن .. جداً 

  :وسنفسرها .. د املوضوع حيتاج ان نعرف األسباب، واألسباب واإلجابة بإختصار شدي
وقبل أن نبدأ باإلجابة هل فعال يوجد هناك بالدين حرج من التحدث باملواضيع الىت حيتاجهـا  

دعونـا ننظـر   .. كاجلنس واجلماع وما يستتبع ذلـك  .. املسلم واملسلمة مثل األكل والشرب متاماً 
ن نتحدث أو نسـمع أو  حىت ال نصاب باحلرج وحن.. لديينا ونرى اإلجابة أوالً على هذه اإلشكالية 

فلنسمع أوالقبل أن نبدأ لرأى بعـض العلمـاء   : نقرأ ما البد لنا منه لنعيش احلياة اإلسالمية الصحيحة
   :قال اإلمام ابن قتيبة يف كتـاب النسـاء   ، فقداألجالء الذين حتدثوا وأسهبوا ىف تلك األمور 

أو التخاشع على وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة فال حيملنك اخلشوع (( 
                                                 

  هـ ١٤٣١ربيع ثاىن  ٢٠موافق  ٥/٤/٢٠١٠مغاغة ــ املنيا،  ٧٠
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أن تصعر خدك فتعرض بوجهك فإن أمساء األعضاء التـؤمث وإمنـا املـآمث يف شـكل     
من  {:  eاألعراض وقول الزور والكذب وأكل حلوم الناس بالغيب قال رسول اهللا 

ومل أترخص لك يف إرسال ، ٧١}تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه ن أبيه وال تكنوا 
، بل الترخص اك يف كل حال وديدنك يف كل مقالجرياللسان بالرفث على أن جتعله ه

، الكناية ويذهب حبالوا التعريض مين فيه عند حكاية حتكيها أو رواية ترويها تنقصها
وأحببت أن جتري يف القليل من هذا على عادة السلف الصاحل يف إرسال النفس علـى  

قوم قارفوا وترتهـت ،  السجية والرغبة ا عن لبسة الرياء والتصنع وال تستشعر أن ال
وثلموا أديام وتورعت ، ومن ترك أخذ احلسن ملوضعه أضاع الفرصة والفرصة متـر  

  ٧٢ . )) خذ احلكمة ممن مسعتموها منه: مر السحاب عن ابن عباس قال 
وبنحو ذلك قال عبد القادر عطا من املتأخرين ومحل محلة شديدة على بعـض  

توعيـة ألن  يسـتقبحون مثـل هـذه ال    مدعي العلم أصحاب الورع الكاذب الذين
  :ومما قاله ، استقباحهم يف غري حمله

ولكن شيوخنا عافاهم اهللا أغلقوا هذا الباب وحاموا حوله فتحدثوا عن أدب (( 
اخلطبة وأدب الزفاف وأفاضوا يف احلديث عن واجبات كل من الزوجني حنو اآلخر يف 

ور الكرام الورعني أهل احلياء الذين كل شيء إال يف العالقة اجلنسية فقد مروا عليه مر
كل ذلك وأمثاله : يرتفعون باإلسالم يف زعمهم أن يعىن ذه الغريزة احليوانية ويقول 

أغمض عنه شيوخنا عيوم املباركة الورعة التقية النقية فإذا ماحتـدث أحـد النـاس    
املريـد  أمامهم مبسألة من هذه املسائل قلصت وجوههم واستعاذوا من هذا الشـيطان  

 املالئكية ، وحنن نسأل بدورنا ينالذي يلصق باإلسالم مسائل احليوانية ويهمل منه معا
: ويقـول   ؟eإم أعرف باحلياء ومواطنه من رسول اهللا : هل يريد هؤالء أن يقولوا 

هذا وغريه جتاهله دعاة اإلسالم يف العصر احلديث ومل جيهله القـدامى وتـورع عـن    
  )٧٣( ))مل يتورع عن اخلوض فيه القدامى اخلوض فيه احملدثون و

                                                 
  . اعضض أير أبيك : يعين أن يقول له  )٢(
  .  ٥كتاب النساء ص )٢(
  . ١٠-٦اللقاء بني الزوجني ص )٢(
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كيف حتدث الكتاب والسنة عن اجلنس والعالقات اجلنسية، وهل أغفلوا شيئاً  واآلن فلنر
  : ...دعونا نرى بعضا من حديث القرآن عن ذلك حيتاج املسلم واملسلمة؟ 

  كيف تحدث القرآن الكريم عن الجنس والعالقات الجنسية
فمن حيرمها أو .. لزينة ومن الطيبات الىت خلقها اهللا لنا هذه األمور من ا :أوالً 

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات ( :يدعى ذلك يقول عز وجل
ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم   ككَـذَل

  ].اْألعراف٣٢[ ) نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
حتدث اهللا عن خلق اإلنسان من النطفة ومن املاء املهني، وحتـدث عـن    :ثانياً

الرحم وقال عنه القرار املكني ىف أكثر من موضع وهذه اآليات عند تناوهلـا فالبـد   
يضعه الزوج ليصل إىل القرار  املىن الذى للشارح من أن يبني أن النطفة واملاء املهني هو

ولَقَـدU: )  ويقـول  : يان والتفهيم ، قال تعاىلبوما يستلزمه الشرح من الاملكني 
 ١٣،١٢[ ) ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكـنيٍ  خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ

 )فَجعلْناه في قَـرارٍ مكـنيٍ    قْكُم من ماٍء مهِنيٍأَلَم نخلُ( :، وقال تعاىل]املؤمنون
من نطْفَة  وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى( :وىف بيان أعمق  ،:]املرسالت ٢١،٢٠[

  ].الواقعة٥٨[  ) أَفَرأَيتم ما تمنونَ( :وأعمق  ،]النجم ٤٦،٤٥[ ) إِذَا تمنى
كيف خيرج املاء الدافق ومن أين؟ فمـن  .. داعياً للنظر والبحث والفهم  وقال

أين جاء العيب إذاً لنفهم هذا كله؟ ولوكان هناك عيب أفكان اهللا يذكره ويأمرنـا أن  
يخرج مـن   خلق من ماٍء دافقٍ فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خلق ( :نصلى به بني يديه؟

نِ الصيبِ لْبِبائرالتالطارق ٧ - ٥[ ) و.[   
معـاىن   نا يوسف وإمرأة العزيز، وفيها مـن حتدث القرآن عن قصة سيد :ثالثاً

الشهوة واإلغراء واحملاوالت الكثري والكثري، وال يعقل تناوهلا بالقراءة بدون فهـم أو  
القدر الـذى  بيان، ولكنه األسلوب القرآىن الراقى الذى يتناول ما يريد الوصول إليه ب
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وراودته الَّتي هو في بيتهـا عـن نفِْسـهU: )    فقال : يكفى لتوصيل املعلومة 
 لَك تيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتـا    [..  ]..وبِه ـمهو بِه تمه لَقَدو[ 

املقصـود   إىل غري ذلك من اآليات املعجزة الىت أدت الغرض وبينـت  ،]يوسف ٢٤،٢٣[
.. كـذا وكـذا   ،وهى تشرح املرأة الىت استبدت ا شهوا واألساليب الىت اتبعتها 

  .الحرج ىف البيان الرصني عند لزومه بقدر ما يقتضى املقال
حتدث القرآن عن اجلماع فأمساه بأمساء عدة لكل وضع ما يناسبه لينفى  :رابعاً

واملسلمة أن يستخدم األلفاظ الـىت   أى حرج عن املتحدثني أو املعلمني وليعلم املسلم
 : حيتاجها مبا يناسب كل موضع فقال تعاىل

 ]    نِنيمـؤلَـى الْمكُونَ علَا ي كَيا لاكَهنجوا زطَرا وهنم ديى زا قَضفَلَم
اه هنا قضاء فأمس ].األحزاب٣٧[ )حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَرا 

نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حـرثَكُم أَنـى    ( :، وأمساه الرفث فقال تعاىل)الوطر 
 مئْتاَء [: وأمساه املالمسة فقال ،]البقرة٢٢٣[ )شسالن متسلَام فتعبري  ]النساء٤٣[ ) أَو

وانظر إىل ،  مث رعىيصرف الذهن إىل احلكم الش جامعتممالمسة النساء بدالً من لفظ 
.. املرض والسفر وقضاء احلاجة مع قضاء الوطر من النساءشؤون احلديث كيف مجع 

  .ز باسلوب سهل يسري وإعجازى قرآىن معج
وأمساه سبحانه الرفث واملباشرة وتناول أخص الشهوات ىف اجلماع كاللبـاس  

فَثُ إِلَى نِسائكُم هن لبـاس  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الر [ الذى نلبسه وأمر به 
 نلَه اسبل متأَنو لَكُم[ ]  نوهراشوكل هذا ىف احلديث  ،]البقـرة ١٨٧[ ]فَالْآنَ ب
يتحـدث عـن   . وذكر الرفث ىف معرض احلديث عن احلج.عن الصيام واإلعتكاف 

.. فع احلرج إنه اإلعجاز ور..  العباداتأخص شؤون اجلماع وهو يتحدث ىف أخص 
  .ليس العيب ىف اجلنس ذاته ولكن العيب ىف إتيانه ىف غري موضعه أو زمانه املشروع

، وأمساه ]النسـاء ٢١[ )وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ  [: وأمساه اإلفضاء فقال  
ل وزاد عن اجلماع ببيان الغرض واحلا ،]النسـاء ٢٣[ )اللَّاتي دخلْتم بِهِن  ( الدخول
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وال نريـد أن نعـدد   ..  ]النسـاء ٢٤[ ) فَما استمتعتم بِه منهن ( :فقال اإلستمتاع 
  .املواضع فهى كثرية ىف احلديث عن أخص شؤون العالقة احلميمية

: آل عمران٤٧[ ) ولَم يمسسنِي بشر( :وأمساه املس وذكره بألفاظ متنوعه فقال  
[،  ] نوهسمت ا لَموغريها ىف مواضع أخرى: ]البقرة٢٣٦[ ) م،.  

وعلمنا صحة األوضاع اجلنسية للجماع وأباح تنوعها وأنه ال حرج  :خامساً
حمل حرثكم وآىن شئتم أى ما دام  تمتاع ما دام ال خيالف شرعاً فاستعملىف طلب اإلس

األنصار وهم أهل وثن مع هذا احلي من يهود وهم أهل أن  : وقصة ذلك ، احلرث
وكان  ،تاب وكانوا يرون هلم فضال عليهم من العلم فكانوا يقتدون بكثري من فعلهمك

، أما أمر أهل الكتاب ال يأتون النساء إال على حرف وذلك أستر ما تكون املرأة
يتلذذون منهن مقبالت ومدبرات فكانوا يأتون النساء ومن قريش املهاجرون 

رجل امرأة من األنصار فذهب يصنع ا  ومستلقيات فلما قدم املهاجرون املدينة تزوج
رى ذلك فأنكرته عليه وقالت إمنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك إال فاجتنبين فس

فأنزل اهللا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن ،  r أمرمها حىت بلغ ذلك رسول اهللا
  شئتم أي مقبالت ومدبرات ومستلقيات يعين بذلك موضع الولد 

فَجاَءتـه  [ن مشاعر املرأة ورأيها ىف الرجل وخطة الزواج  وحتدث ع :سادساً    
   ]قَالَت إِحداهما يـا أَبـت اسـتأْجِره     [ ]إِحداهما تمشي علَى استحياٍء 

 ]القصص ٢٦،٢٥[ ) إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحدى ابنتي هاتينِ [

  !ناسـلية وأمساهـا الفـروج أى الفتحـات    وحتدث عن األعضاء الت :سابعاً
]  مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمقُلْ ل[ ]  اتنمؤلْمقُلْ لو

 نهوجفُـر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغ( و ]النـور ٣١،٣٠[ ) ي  نيظـافالْحو
ظَاتافالْحو مهوجـا   [ وقـال   ،]األحزاب٣٥[ ) فُرهجفَر تـنصـي أَحالَّت ( 

  .وغري ذلك، وأمساها ىف موضع آخر بالسوءة ،]التحرمي١٢[
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حتدث عن ممارسة اجلماع احملرم وأمساة الفاحشة والزنـا، وأورد عقوبتـه،    :ثامناً  
وحتدث عن السفاح وإختاذ األخدان، واإلحصان، والبغى والبغاء واللـواط وإتيـان   

وحتدث عن احملـيض  .. وكل أصناف املخالفات .. احشة بني الرجال وبني النساء الف
كل ىف موضعه بأرقى بيان وأكمل توضيح وفيما سبق ما يكفى .. والطهر منه والتطهر 

  .لبيان أمثلة على تناول القرآن للمواضيع اجلنسية على إختالف أشكاهلا وألواا
  .ا نكتفى مبا سبق للداللة فقط وليس للحصرواألمثلة ىف القرآن ال حصر هلا، ولكنن

  :ولنرى ثانيا 

  يف تحدثت السنة عن الجنس فى أمثلة منهاك
ولكنىن سأمر على بعض األمثلة لنرى أيضاً وهذا البيان حيتاج إىل جملدات 

كبف كانوا يتناولون شؤون اجلنس فيما بينهم وحتت توجيه ومسع وبصر نبيهم 
  :اهللا عنهم أمجعنيوزوجاته أمهات املؤمنني رضى 

أنه هلم مبرتلة الوالد، وكذلك جيب أن يرتل املسـلمون   rعلمهم رسول اهللا 
العلماء من أنفسهم فيكنون هلم إحترام الوالدين وزيادة وال خيجلون من سؤاهلم، فقـد  

  .٧٤}إمنا أنا لكم مبرتلة الوالد، أعلمكم { :  rهلم ولنا  eقال 
مبرتلة األم كما أخرب اهللا وكانوا يسألون عن  وكانت أمهات املؤمنني هلم متاما    

، وامسـع ألىب  كل ما استشكل من شؤون النساء واجلماع وما كن أخرببه من غريهن 
رهـطٌ مـن    -ما يوجب الغسـل –اختلَف في ذلك { :  إذ أخرب tموسى 

غسلُ إِالَّ من الـدّفْقِ أَو  الَ يجِب الْ: فَقَالَ اَألنصارِيّونَ. الْمهاجِرِين واَألنصارِ
قَالَ أَبو : قَالَ. بلْ إِذَا خالَطَ فَقَد وجب الْغسلُ: وقَالَ الْمهاجِرونَ. من الْماِء
فَأَنا أَشفيكُم من ذلك، فَقُمت فَاستأْذَنت علَى عائشةَ، فَـأُذنَ لـي،   : موسى

مّاه أَو يا أُمّ الْمؤمنِني إِنِّي أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن شـيٍء، وإِنِّـي   يا أُ: فَقُلْت لَها
                                                 

  عن أىب هريرة رضى اهللا عنه رواه أبو داود والنسائى ٧٤
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يِيكحتأَس .ـي  : فَقَالَتالَّت كّأُم هنالً عائس تا كُنّمأَلَنِي عسي أَنْ تحتسالَ ت
قُلْت ،كّا أُما أَنمّفَإِن ،كتلَدالْ: و وجِبا يفَم لَ؟ قَالَـتسـبِريِ   : غعلَـى الْخ

قَطْتس . ولُ اللّهسقَالَ رr    ُـانتالْخ ّـسمعِ، وبا اَألربِهعش نيب لَسإِذَا ج
إذا جلس بني شـعبها األربـع، مث   وىف رواية  - فَقَد وجب الْغسلُالْختانَ، 

  . ٧٥}جهدها، فقد وجب الغسل، وإن مل يرتل 
ومن كانوا يسألون ىف أخص األمـور، ومبـاذا   ! ف كانوا يفعلونهل رأيتم كي
مـس  الدفق، املاء، خالط، : هل رأيتم األلفاظ الىت مرت باحلديثأجابتهم أم املؤمنني، 

هل هناك ما هو أخص مـن  .. ، جهدها، مل يرتلبني شعبها األربع جلساخلتان اخلتان، 
  !!عندناديننا كامل والنقص ! ىف شؤون اجلماعأو أدق ذلك 

ال  قال لرجل سأله عن الرجل جيامع أهله مث يكسل يعـىن  rبل إن رسول اهللا 
  rبعد أن أدخل ، هل يغتسل؟ وكانت السيدة عائشة جالسة، فأجابـه الـنىب   يرتل 
فلم خيجل الرجل من سـؤال  . ٧٦} إىن ألفعل ذلك أنا وهذه مث نغتسل{ : وقال

ل أدخلى سنتحدث ىف أمر خاص، وإمنـا  النىب وزجته جالسة، ومل ينهرها النىب أو يقو
  !هل نريد أكثر لنفهم !أشار إليها وذكرها أما يفعال ذلك ويغتسال

اإلنزال خارج  –إذ سأله رجل عن العزل  yسيدنا ابن عباس  rوتأسى به 
هـو  { : فكأا استحيت، فقال. أخربيهم: فدعا جارية له فقال -بعد اإلدخالالفرج 

، فيطلب من املرأة أن جتيب السائل، فلمـا  ٧٧يعىن أنه يعزل ،} ذلك، أما أنا فأفعله
  .حيت أجاب هو بوضوح وتأكيداست

وكانوا يسمعون تلك األحكام اخلاصة مثال من السيدة عائشـة مث يـذهبون   
  .إنه الدين.. للسيدة أم سلمة للتأكد وال حرج هنا وال هناك وال تغضب هذه أو تلك 

كنت { : بد اهللا بن شهاب اخلوالّىن قالعن عواستمعوا لتلك القصة الغريبة 
نازالً على عائشة، فاحتلمت ىف ثوىب فغمستهما ىف املاء، فرأتىن جارية لعائشة 

                                                 
 .، والرواية للشيخان عن أىب هريرةعن أَبِي موسى، صحيح مسلم ٧٥
 رواه مسلم عن عائشة ٧٦
 عن ذفيف، أخرجه اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا ىف املوطأ ٧٧
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: ما محلك على ما صنعت بثوبيك؟ قـال : فأخربا، فبعثت إىلَّ عائشة فقالت
. ال: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت: قالت. رأيت ما يرى النائم ىف منامه: قلت
 rفلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتىن وإىن ألحكّه من ثوب رسول اهللا : قالت

فهذا رجل نزل ضيفا عن أناس فاحتلم فغسل من ثوبه رواه مسلم،  .} يابساً بِظفّرى
فرأته اخلادمة وأخربت سيدا، فسألته ماذا فعل ومل؟ فأجاا ومل خيجل، فعلمته الفعـل  

  .ل اهللا ليعلم من وراءهالذى تعلمته من رسو الصواب أو األصوب
فقالَت أُمr  ّكنت جماورةً أُم سلَمةَ زوج النيبِّ { : عن أُم سليمٍقالت و
يا رسولَ اهللا أَرأَيت إِذا رأَت املرأَةُ أَنَّ زوجها جامعها يف املنامِ أَتغتِسلُ؟  :سلَيمٍ

، rحت النِّساَء عند رسولِ اهللا ترِبت يداك أُمّ سليمٍ فَض: فقالت أُمّ سلمةَ
عمّا  rالَ النيبّ سإِنَّ اهللا ال يستحي من احلَقِّ وإِنّا إِنْ ن: فقالت أُمّ سليمٍ

 ّاَء، فقالَ النيبيمعلى ع هنأَنْ نكونَ م نم رينا، خليكَلَ عأَشr : داكي ترِبت
يا رسولَ اهللا، : ، فقالت أُمّ سلمةَالغسلُ إِذَا وجدت املاَء يا أُمّ سلَيمٍ، علَيها

 ّماٌء؟ فقال النيب لْ للمرأَةوهr :ِالرِّجال ققَائش ّنها، هلَدها وبِهشى يّ٧٨} ان .
تلم املرأة يارسول اهللا؟ وهل حت{ : rوىف رواية أخرى أن السيدة عائشة سألته 

اج للزوج فلم يرضى اهللا عنها صغرية ومل متر بفترة إحتألا تزوجت  }قال نعم 
  : rأن عائشة رت املرأة فقال هلا  رواية ، وفىيrتعرف تلك املشاعر، فعلمها 

} ارِ يصاَء أَالنانَّ نِسيها فعأسدقْهنِ الفع لْن {.   
عن اجلنس وال يردن أن يكن عمياوات؟  ال يستحني أن يسألنفالنساء كن 

  .إبتذال اجلنسالعيب ىف  فال عيب من اجلنس ولكن! النبوى خيجلن من مساع الردوال 
معاوية بن ، فقد سأل سيدنا أسئلة خاصة جداً وكان أحدهم يسأل حىت أخته

يصلى ىف  rهل كان رسول اهللا { : rأخته أم حبيبة زوج النىب  yأىب سفيان 
  .رواه أبو داود } ىنعم إذا مل ير فيه أذ: الثوب الذى جيامعها فيه؟ قالت
                                                 

   عن أم سلمة جممع الزوائد ٧٨
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وسأختم لكم تلك األمثلة العديدة من السنة بشىء قد ال تصدقونه، يبني لكم 
رقـى  أا رؤوسنا ىف الرمال ونظن أننا ىف نجلهل الديىن بطباقه علينا وكم دفكم أطبق ا

مل جيدها بكرا؟ طبعـاً  زفافها تزوج بنتا بكراً وليلة سأسألكم ماذا يفعل رجلُ لو ! حال
! صيبة املصائب وقد حتدث معارك أو تقتـل املـرأة أو الطـالق ىف احلـال    ستكون م

  !والفضائح والعصبيات واملصائب الىت ال تعد وال حتصى؟
طباء أن الفتاة قد تتأذى بكارـا مـن بعـض    األأال يعرف بعضكم وأسألوا 

يولدن بدون غشاء البكارة، ونسبة % ٣؟ وتوجد نسبة السقطات أو الرياضة العنيفة
بغشاء مطاطى ال يرتل عنه دم وال يفض إال بعد مـدة وممارسـة   % ٢٠-١٥ حواىل
وكم من حوادث ارتكبت ونساء طلقت وأعـراض لوثـت   .. ماذا حيدث إذاً  !كثرية

وكان أحد ال يسـتطيع أن   كانوا أفقه منا واحرص! بسبب اجلهل وقلة العلم والتسرع
رؤن على ذلك خوفاً مـن رمـى   يرمى إمرأة أو فتاة بسوء أبداً وال بظنِ وكانوا ال جي

  ..وامسعوا القصة العجيبة !! أعراض املؤمنات احملصنات القانتات 
رجال تزوج امرأة فلم جيدها عذراء، كانت احليضة أحرقت عـذرا،  إن { 

وهذه  ٧٩} يقينا) البكارة(، أن احليضة تذهب العذرة tفأرسلت إليه عائشة 
أو ال توجـد  ال تكفى لتصريف احلـيض  قة دقيتكون فتحة البكارة حالة طبية معلومة 

  !، فأفهموا الرجل وانتهى األمرخارجا فيتجمع دم احليض خلف الغشاء حىت يثقبه
ال شيء عليـه،  : مل أجدك عذراء، قال: يف الرجل يقول المرأتهوسألوا احلسن 

مـن  شىء يدخل على املرأة وال تشعر  ))البهجة((، وىف العذرة تذهبها احليضة والوثبة
واحلمـل  ) شـاق الأى العمـل  (ش التعي ))املغىن((، وىف أو قفزة أو تكرر حيض لعب

  .) أى املبالغة ىف الطهارة باألصبع( وعن عطاء تذهبها الوضوء الثقيل، 
أنه نصحوا األهل وعلمهم باختالف طبائع اخللق ىف الدين م هلفقه y مولكنه

ينبغي ألولياء املرأة تـذهب  : ، قال املنيطى ىف البهجةذلكالبنت حدث هلا أن إذا علم 
  .عذرا بغري مجاع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به لريتفع عنها العار عند نكاحها

                                                 
  سنن سعيد بن منصور عن الزهري ٧٩
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، وحرصهم على األعراض باحلكمة فأين حنن من هذا الفهم العلمى الدقيق
ج رجل من األنصار امرأةً من بلْعجالَن، فبات تزو{ روى فلقد والعقل الواعى، 
، فدعا rما أصبح مل جيدها عذراء، فرفع شأما إىل النيب عندها ليلةً، فل
  ٨٠}. بلى كنت عذراء فأمر ما، فتالعنا، وأعطاها املهر: اجلارية، فقالت
أصر ت الفتاة، فلم تقم احلروب ورمبا كليهما مصيب ومل تتقاتل الرجل وأصر

  !وانتهى !مهرها وتفرقا، ومل تالك األعراض فتالعنا وأخذت العائالت ومل حترق البيوت

  فلماذا تفشى الجهل تحت ستار العيب؟
أن الدين مة من القرآن والسنة وفعل األئفإذا كان قداتضح لنا بالبيان والربهان 

ل احلديث ىف مواضيع اجلنس مبا حيتاجه املسلم واملسلمة واتمع بأكمله، وتعامـل  مأك
لطبيعية ومل يترك منه شيئاً أو قـال إال  مع األمر برمته كما يتعامل مع الشؤون احلياتية ا

فما الذى حدث للمسلمني وملا تفشـى  .. هذا املوضوع فلنتركه وال نتحدث فيه ألنه 
أعجبىن تفسري لـذلك علـى   .. فيهم اجلهل اجلنسى حتت ستار الدين والعيب واخللق 

  :موقع شبكة اجلزيرة نت أنقله لكم قال فيه كاتبه بارك اهللا فيه
ت عقول املسلمني باطالعهم على ثقافات غري املسلمني ىف الغرب، وملا أصاب(( 

أصابتهم الفجيعة واخلجل الفطرى لالنتكاسة اإلنسانية ىف املمارسات اجلنسـية بـني   
الرجل واملرأة، بل بني الرجل والرجل، واملرأة والكلب والقرد، فأمام هذه الوقاحـات  

لحات املستقبحة، أغلـق املسـلمون   اجلنسية، واملمارسات العلنية، واأللفاظ واملصط
عيوم عن كل ما هو جنس وكأمنا انكشفت سوءاْم، فإخذوا خيصفون عليهـا مـن   

إن . ورق األوهام واجلهل واحتقار اجلنس، ومل يبصروا فارق الثقافة والدين والتـاريخ 
  تقْـوِميٍ  لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ﴿ الغرب ارتد عن الدين فانتكست فطرته 

نيلاففَلَ سأَس اهنددر ومل يلتفتوا إىل قوله تعاىل ىف اآليـة التاليـة    ]التني٥،٤[ ﴾ ثُم:  
 ﴿اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإنه بدين اإلسالم، دين الفطرة،  ].التني٦[ ﴾ إِلَّا الَّذ

                                                 
  جممع الزوائد  . وعن ابن عباس رواه البزار ورجاله ثقات ٨٠
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مـن  ﴿ واالستقامة عليـه   يسعد اإلنسان، ذكر أو أنثى، وتطيب احلياة باتباع الدين
  ].النحل٩٧[ ﴾ عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً

وكثري من الناس يعتربون احلديث ىف مثل هذه املوضوعات من العيب، بل قـد  
صـادر تـؤدى إىل   حيرمه البعض، مما قد يؤدى إىل احلصول على املعلومات عنها من م

االحنراف، ألن جمتمعنا مل يعد كاتمعات القدمية اهلادئة، إمنا أصبح جمتمعاً تنهال عليـه  
من كل ناحية، املثريات واملهيجات اجلنسية، فالقنوات الفضائية اإلباحية، واألفـالم،  
والصور، واالت اخلليعة، وصحبة غري األسوياء من األصحاب، تبقى مصدراً خطـراً  

  . ثقافة اجلنسية، وسبيالً سهالً لالحنراف والشذوذ اجلنسىلل
واعتقاد البعض أن الثقافة اجلنسية، والتربية الصحية اجلنسـية تتعـارض مـع    
الدين، أو ال تتناسب وجمتمعاتنا الشرقية واإلسالمية، أو أا تشـجع علـى اإلباحـة    

م تناول هذه املوضوعات والتفلُّت اخللقى، كل هذا غري صحيح، فقد علمنا أن اإلسال
مبنطق علمى وديىن وأخالقى، واحلديث عن الغرائز وإروائها، وعن وظـائف اجلسـم   
وأعضائه مبا ىف ذلك الوظيفة اجلنسية واألعضاء التناسلية، هى من العلـوم اإلنسـانية   
واألعمال املرضية شرعاً، ومن غري حرج أو حتقري هلا، فَوضع ستار ثقيل من اإلمهال أو 

. صمت أو اإلحراج هو من صنع اجلهل بالدين وفنون احلياة اإلنسانية وحقائق احلياةال
ولكن األمر حيتاج إىل لغة هادئة ومنطقية بعيدة عن اإلثارة واالبتذال، ودون قلـق أو  
خوف مبالغ فيه، وحبسب املقام واحلاجة نظراً حلساسية املوضوع ودقته واحتمال سوء 

املواقف بنضج ومسئولية وثقافة علمية صـحيحة ودون  فهمه من اآلخرين، ومواجهة 
  . هروب أو إغفال، أو إفراط أو تفريط

: واملوضوعات الىت ميكن طرحها ضمن الثقافة اجلنسية والتربية الصحية منـها 
اجلوانب التشرحيية جلسم اإلنسان واألعضاء التناسلية، وموضوع البلـوغ ومظـاهره   

مل والوالدة، وموضوع االحنرافـات اجلنسـية،   بالنسبة لألنثى والذكر، وموضوع احل
وكل ما يتعلق بفقه الطهارات واحليض والنفـاس، وموضـوع املمارسـة اجلنسـية     
ومشكالا، وموضوع اإليذاء اجلنسى للصغار، وموضوع التحرش اجلنسى والشذوذ، 
وموضوع اإلثارة اجلنسية ومراحلها، وموضوع العادة السرية والسحاق، وموضـوع  
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وكل هذه املوضوعات تؤكـد  . ة عن أسئلة الصغار ومىت يفاحتون ىف هذه األموراإلجاب
احلاجة إىل طرح هذا املوضوع وأنه ال غىن عن احلديث فيه مبا يضمن احلد من اجلهـل  

  .إنتهى.)) وعواقبه من جهة، ومن الفساد واإلباحية من جهة أخرى
  : الذى بدأنا به احلديثونعود لسؤالنا 

اآلن أن كثرياً من الرجال الذين تزوجوا والذين عندهم اوالداً قد كـربوا ـ    ملاذا كما نرى
  كر ىف الزواج من أخرى، ملاذا ؟ وماهو السر ؟ نراه يف

  لماذا يفكر زوج فى الزواج بعد سنين طويلة وأوالد؟
  !!فلن يلتفت اى زوج ألخرى أبداً.. لو أن زوجة قامت مبا عليها حنو زوجها كما أمر اهللا 

ما الذى حيدث ؟ هو اا بعدما تنجب السيدة واألوالد تكرب تبدأ ىف إمهال نفسـها وىف   لكن
نفس الوقت تهمل ىف طلبات زوجها وزوجها نفس األمر، وهذه شكاوى مرة وأنا أمسعهـا دائمـاً،   

ـ  : فيطلبها الرجل لنفسه فتقول له  ع هل أنت مازلت طفالً صغرياً إبعد عنى فأنا طوال اليوم متعبـة م
ـ أوالدى، أنت حتتاج إىل أخرى شاب لـيس   - لو عنـدها حـق    –يعىن حىت اإلعتذار  ة تلعب معها 

 ، ىف كيفية اإلعتذار وحسـن الكـالم  بطريقة لطيفة، لكن لو نظرنا إىل السلف الصاحل ونأخذ منوذجاً 
  : ىف أسلوا أم سليم األنصارية دةوخذوا النموذج من السي

كـان مـازال مشـركاً ـ     ( - وكلمها يف ذلك،  جاء أبو طلحة فخطب أم سليم{ 
أنظروا إىل إجابة السيدة غري اجلامعية الىت مل تدخل مدرسة إبتدائية وال ثانوية وال كلية ـ وسـيخطبها   

يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا : فقالتـ   )وانظروا إىل الرد وامسعوه وزِنوه
: وما مهـري، قـال  : ما ذاك مهرك، قالت: فقالامرأة مسلمة ال تصلح يل أن أتزوج، 

أرأيتم الـرد  (فإين ال أريد صفراء وال بيضاء أريد منك اإلسالم، :الصفراء والبيضاء، قالت
! ال .. مل تقُل له كيف أتزوجك وانت رجلٌ كافر وانا إمرأة مسلمة وأنت سـتدخل جهـنم   ! احلكيم

انت رجلٌ كامل الرجولة وفيك كل الصفات الـىت  ولكن بطريقة لطيفة واعطته الثقة ىف نفسه، يعىن 
أريدها، ولكن كل ماىف املوضوع أنك تدخل معى ىف الدين ومهرى الذى أريده هـو ان تـدخل ىف   

، فانطلق أبو طلحة يريد النيب rلك بذلك رسول اهللا : فمن يل بذلك؟ قالت: قال) الدين
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r ورسول اهللاr طلحة غرة اإلسالم بني  جاءكم أبو: جالس يف أصحابه، فلما رآه قال
وىف رواية أنـه قالـت   ، .فتزوجها على ذلك: مبا قالت أم سليم rعينيه فجاء فأخربه النيب 

  ٨١} يا أنس زوج أبا طلحة: قالت :ألنس 
من ذلك اجلهاد .} إِنَّ جِهاد املَرأَة حسن التّبعّلِ لزوجِها{ : وىف احلديث

أهل اجلنة ؟ الودود الولود العؤود على  أال أخربكم بنسائكم من {: rقال 
واهللا : جاءت حىت تأخذ بيد زوجها مث تقولزوجها اليت إذا آذت أو أوذيت 

فهل هذا ! ال تذوق غمضاَ حىت يرضى زوجها.  ٨٢ } ال أذوق غمضا حىت ترضى
  !سيتزوج عليها

تستقبل زوجها إذا دخل وتقول مرحباً  rكانت املرأة على عهد النيب بل 
وسيد أهل بييت وتقصد إىل أخذ ردائه فتأخذه من عنقه وتعمد إىل نعله فتخلعه بسيدي 

ما حيزنك إن كان حزنك آلخرتك فزاد اهللا فيها وإن كان : فإن رأته حزيناً قالت
  :للرجل الدى أخربه أن زوجته تفعل له ذلك فقال r لدنياك فكفاك اهللا فقال النيب

 وىف رواية ٨٣} وأخربها أن هلا نصف أجر الشهيد يا فالن اقرئها مين السالم{ 
   .}إن هلا أجر الشهداء ورزقهم  { :أخرى

رف واجبات الزوجة املسلمة منها ـ تزوجت أبا وهذه اجلزئية الىت أريد أن نع هذه املرأة ـ
، وأراد أبو باحلُمىىف حديقة ا خنل، ومرض الولد ، وذات يوم كان ذاهباً إىل عمله طلحة وأجنبت

: لفارق بني ذلك وبني ما حيدث اآلنأنظروا إىل ا ـ اهوأنا أراعله إذهب ، ففالت يبقىلحة أن ط
؟ تذهب به للطبيب ولو له كيف تذهب وتتركه هكذا يقول الرجل لزوجته أنا ذاهب للعمل، فتقول

 ولكن أم سلمة قالت ـللرجل  ستفزةفالطريقة نفسها متركته ماذا نعمل له؟ أليس هذا ما حيدث؟ 
تويف ابن يل وزوجي أبو {  :وامسعوا لباقى القصة ذهب ويعود بعد املغربغري ذلك وكان ي

طلحة غائب فقمت فسجيته يف ناحية البـيت فقدم أبو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره 
                                                 

  حلية األولياء   ٨١
  بن عباس رواه النسائي والطرباين وابن أيب الدنيا وهو صحيحعن ا  ، والثاىن جامع املسانيد واملراسيلعن أىب هريرة : جهاد املرأة ٨٢
  بن اجلوزي يف كتاب النساء، والرواية ال ، تفسري نور األذهان وتفسري حقىروح البيان،  ٨٣
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) كانت كما علّمها اإلسالمفإن قالت له مات فلن يأكل (كيف الصبـي؟ : فجعل يأكل، فقال
 ومنه فإنه مل يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة، مث تصنعت بأحسن حال حبمد اهللا: قلت

أال تعجب من : له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حىت أصاب مين حاجته، مث قلت
: أعريوا عارية فلما طلبت منهم واسترجعت جزعوا، فقال: ما هلم؟ قلت: جرياننا قال

وإن اهللا قد قبضه إليه، فحمد  هذا ابنك كان عارية من اهللا تعاىل: بئس ما صنعوا فقلت
،  اللهم بارك هلما يف ليلتهما«: الفأخربه، فق rاهللا واسترجع مث غدا على رسول اهللا 

  ٨٤} فلقد رأيت هلم بعد ذلك يف املسجد سبعة كلهم قد قرؤوا القرآن: قال الراوي

  كيف تتجهزين للعالقة الخاصة
ملاذا ؟ حلق  ـ ان تجهز نفسها لهكل ليلة البد وأا .. حق الزوج على زوجته من أن 

إِذَا دعا الرجلُ {  :rوإذا طلبها الرجل ورفضت، قال .شرعى سيحاسبها عليه ربنا عزوجلّ 
 بِحصى تتكَةُ حا املَالَئهتنا ؛ لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب تفَأَب هاشرإِلَى ف هأَتري {  ٨٥}امالَّذو

فِْسي بِيي ني فإِال كَانَ الَّذ ، هلَيى عأْبا ، فَتهاشرإِلَى ف هأَترو امعدلٍ يجر نا مم ، هد
إِذَا باتت املرأَةُ هاجِرِةً فراش زوجِها لَعنتها { ، ٨٦}السماِء ساخطًا علَيها حتى يرضى عنها 

بِحصى تتكَةُ حقاهلا ..  ٨٧} املَالَئr فاهللا ومالئكته ! ، أو هجرت فراشهبكل الطرق إذا أبت
بل واقول لكم حديثاً آخر ىف نفس الشأن وتفعله الكثريات منكن إذا طلبها .. يغضبون عليها 

شغولة باألكل مفتجلس تتلكأ أو تعمل إا .. ، وهى ال تريد أن تعطيه حقه لسبب أو آخر زوجها
  :امسعوا للحبيب ! ل أو يزهق ويروح ينام أو خيرج وبعدين تقول أهو حل عىنبالبيت والعيال حىت مي

الرجل يدعو : فات قال وما املسو: فات قيل لعن اهللا املسوe : } قال رسول اهللا 
لعن { : ، وىف احلديث اآلخر } سوف سوف حىت تغلبه عينه فينام:  امرأته إىل فراشه فتقول

  !تعرفونهوهذا نوع  ٨٨ }.أنا حائض: زوجها قالتاهللا املفسلة اليت إذا أراد 
                                                 

  .، وىف ختريج أحاديث اإلحياء ىف الصحيحني عن انس باختالفاتإحياء علوم الدين  ٨٤
٨٥  نعةَ أَبِي هريرواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى ومسلم و أمحد و البيهقىر هنع اللَّه يضر 
  أَبِي هريرةَ رواه البخارى ومسلم عن  ٨٦
  رواه الشيخان ٨٧
، وحـديث  عن أَيب هريرةَ  جامع املسانيد واملراسيل) خط(الً يف التّاريخ عن عكرمةَ مرس) خ(رواه الطرباين وابن أيب الدنيا يف العيال،  ٨٨
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: المرأة تبيت ليلة التعرض نفسها على زوجها قالوا ال حيق : وروى ىف بعض اآلثار أنه قيل
فبذلك تكون قد ، ترتع ثياا وتدخل يف فراشه حىت تلصق جلدها جبلده: وكيف تعرض نفسها قال 

  : يف ننفذها حننهذه هى النصائح ولكن أنظروا كعرضت نفسها عليه، 
أتركىن ـ : طوال النهار تعمل وآخر اليوم ترمتى على السرير وتقول له الواحدة من نسائنا 

أنا تعبانة فأنا طوال النهار أعمل ألوالدك، فارجع عىن ـ هذه األلفاظ هى الىت تثري الرجل وتثري 
 ك، وينظر إىل أخرى، إذاًصرب على ذلوما الذى جيعلىن أ: حفيظته، مرة بعد مرة فيقول ىف نفسه 

  .الزوجة هى الىت تدفعه هلذا األمر .. مالذى يدفعه هلذا األمر ؟ 
ستجعله هى من هل هذا هو ما أمر به احلبيب؟ وبعدين نأتى ونقول يريد أن يتزوج علينا؟ 

ا كل ليلة البد وان أفاإلسالم يعلمها .. ؟ هى السبب ىف ذلك هىيفكر ىف الزواج من غريها، و
لتحمى نفسها وتزيل عنه ما شاهده ورآه أو علق بنظره أو .. وتعرض نفسها عليه جهز لزوجهاتت

إمسحى كل تلك املناظر ! ورمبا يتعرض ملن تشاغله أو تزغلل عينيه ! خياله ىف العمل أو خارج البيت
  ! إطفئى شهوته عن غريك بك يكن لك! ك أنتب! ل زوجكامن خي

رأى امرأة فأتى امرأته  rأن رسول اهللا  { :yهللا وقد روى سيدنا جابر بن عبد ا
إن املرأة تقبل ىف : زينب وهى تمعس منِيئَةً هلا، فقضى حاجته، مث خرج إىل أصحابه فقال

صورة شيطان وتدبر ىف صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك 
، مث قال خل إىل زوجته وخرج ورأسه يقطر ماءاًأتى وترك أصحابه ود، وقيل أنه } يرد ما ىف نفسه

فَإذَا {  :وىف رواية ،!ىف قلبه لغريكوال اإلعجاب تنبت بذور الشهوة أعيىن زوجك أال هلم، فأنت 
، وهذه بشرى من ٨٩.} رأَى أَحدكُم امرأَةَ فأَعجبته فلْيأْت أهلَه، فإنَّ معها مثْلَ الذي معها

، وإمنا يكرب عندك ما عند غريك من النساء ولديك نفس األسلحةنساء، ال لعليم لكرسول اهللا وت
  !!خالصاً لك بفطنتكيكن  !بفتنتك على الفتنة ىف مهدها إقضِ! حلق زوجكاألمر بإمهالك 

وهذة إجابة مىن أجبتها مرات كثرية ىف فتاوى تصلىن من الكثريات أن زوجها ال يقارا ملدد 
ئيات افإن ىف إحص قبل الشكوى والتذمر أنظرى عندك. ميع أن ينتبهن لذلكوأرجو من اجل طويلة

                                                                                                                            
  كرت العمال). عن أيب هريرة -تخ (املفسلةك 

  .رواة مسلم والواية الثانية للترمذى ٨٩
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 جاكم الشرعية بالسعودية واخلليوكذلك إحصائيات احملمركز البحوث اإلجتماعية واجلنائية بالقاهرة 
عدم عناية ومن أسباب ذلك  ،ىف أسباب الطالق متقدماًًالتوافق ىف العالقة اخلاصة مركزا  مإحتلَّ عد

وكثريا ما أرسلن ! اسة عند املرأةسبالنظافة الشخصية وسوء رائحة الفم أو املناطق احل لطرفنيأحد ا
  !بالفعلبعد أن إعتنني بالنظافة الشخصية ويأنَّ للقاء احلميم للقائهن النساء بأن أزواجهن عدنَّ  إىلَّ

البيت أو  ىف النهارذا كنت تعملني وبالذات إ لزوجها؟املرأة املسلمة فكيف تتجهز 
  :فعليك باآلتى لتجهزى نفسك لزوجك !!تنظيف البيت والغسيلوالطبخ واألوالد و ،خارجه
رتىب وقتك دائما أنك تنتهى من أعمال البيت والطبخ والغسيل واألوالد وترتيب البيت  .١

 .حىت تتفرغى لترتيب ويئة نفسك جيداًبوقت كاىف، قبل عودة الزوج  عموماً
نشاطك ودورتك  فتجددىالعرق والطبيخ وائح ى وتزيلى رتتحممإحرصى على أن  .٢

 ،مع التحممالفرج واستعملى دش مهبلى لتطهري ، وتبعثى فيك احليوية والنضارة! الدموية
وال تنسني نتظام، إبتلك املناطق إزالة شعر  أحرصى على، ووضعى مزيل للعرق حتت إبطيك

 !وأنت الكسبانة !الزوجودة عقبل ظبطت نفسك وياحبذا لو ، وزينته !ترتيب شعرك
املالبس عليك بتجهيز و! للبيت تقابلينه فيها عند عودتهومتناسقة تلبسني مالبس نظيفة  .٣

، وال تقلن اإلمهال يشتكني باألدراج عندكن الكثريومع التجديد  اخلاصة واملثرية عند النوم
 ؟ختطفه منكنكونه ملن ترت فال - !لنهاية العمر رجل يشتهى املرأة املثريةالف -ذلككربنا على 

السواك أول ما يفعله النىب ان ، وكجيداًالبد من العناية بغسيل األسنان بالفرشاة واملعجون  .٤
يوجد رائحة النعناع مثالً وبالفم  أو معطر خباخل نساءه، واستعملى ل أن يقببقإذا دخل بيته 
ال يستطيع أحد ان يقترب ات اليوم كثريف -  الفمللرائحة الىت خترج من إنتبهى  -بالصيدليات

 .عنه مطلقاًوهذا ى اإلسالم  منهن بسبب رائحة الفم،
لربه أو ؟ فلمن هذ، العطور وأدوات التجميلولدينا مجيعاً وجتملى رى استعدى وتعطَّ .٥

 !خطتك؟ رمسنيوت !أسلحتكهزين فلماذا ال جت! فقط ذا لزوجكهال ! للضيوف
أو احملركة  باهليئة املناسبةالغرفة والسرير تىب ورشى معطر رائحة ورجهزى غرفة النوم  .٦

، كانوا زمان يبخروا غرفة النوم حىت تكون رائحتها طيبة وليس عندهم شيئاً غري للمشاعر
 !فقط حتركى واستعدى! وأفكار ووسائل كثرية ذلك، واآلن يوجد معطّرات
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ت وتصىب عليه ، وإياك من الشكوى عند دخوله للبيعن عودته كلميه بكالم مجيل وطيب .٧
هذا له وقته املناسب، فموضوع واحد من هذه يقفل نفسه حىت لو كان ! متاعبك ومهومك

 !!لكل وقت مقال! تهوصرف فكر ال تثبيطه وإثارة شهوتهأنت تريدين حتريكه .. يشتهيك 
 خاطبيهو!! حتركىو! وأشهرى أسلحتكخارجاً، احلياء  ىتركفا فإذا دخلت غرفة النوم .٨

وحاجتك للقائه عن شوقك  هوته وعربىشمبا حيرك كوامن واألعضاء واللسان بالعني واليد 
ال يستطيع رجل قلت للشاكيات وأنا كم نساء اجلنة،  لرجال يستهويهم املرأة العروب وهنفا

 !!ستفوزين ال حمالةافعلى ووعه وتفاعلى موجتاوىب  !فكونيها !يقاوم أمرأة كهذهأن 
! فجميع املشاكل اجلنسية هلا حلولكلة لدى الزوج مشأى بالفعل لو كان هناك فرضاً و .٩

 .الطب الصحيح، بل بلكن بالعقل وباهلدوء وبعيداً عن الدجالني والسحرة واملشعوذين
أول املسلمات ىف كل زمكان ومكان، وأنت  rهذا هو نظام اإلسالم الذى أمر به نىب اهللا 

  .وسنتحدث عن ذلكاً هلا حقوق هى أيض عوبالطب! ألا حتفظ زوجها هلامنه ين من تستفيد 

  نصائح نبوية للزوجة الذكية
: وامسعوا لطائفة من الوصايا النبوية ىف ذلك وانظرن ماذا كن يفعلن ليكسنب رضا أزواجهن

من أكل ثوماً او بصالً فال يقربن نصح املسلمني أنه  rالرسول كلنا نعرف أن وحيافظن عليهم، 
ملاذا ؟ حىت ! حىت يغتسلأو املناسبات كصالة اجلمعة جتماع عام إ وال يذهب إىل أى مكاناملسجد، 

الطيبة لزوجها، لكن الزوجة البد وان تكون رائحتها ، ن منهاززواليشمون منه رائحة الكريهة يتق
 نالبيت ال تشم منهىف اخلارج، وىف على التزين  نحيرصالتى أما نساؤنا الـ وليس للناس ىف الطريق 

مثَلُ الرّافلَة في الزِّينة يف غَيرِ { :rرسولُ اهللا  نفقد قال فيه ؛يلإال الطبخ أو الغس
  .أى املتزينة لغري زوجها أو ىف غري بيتها ٩٠} أهلها، كمثَلِ ظُلْمة يومِ الْقيامة، الَ نور هلَا

 شجرة طيبة وماء طهور{ : ى عائشة فسألتها عن احلناء فقالتوروي أن امرأة دخلت عل
إن كان لك زوج فاستطعت أن ترتعي :  فقالت) أي نتف شعر الوجه(تها عن احلفاف وسأل

  } النساء لعب الرجال {: أا قالتها وروي ع، } مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما مها فافعلي
                                                 

٩٠  ، دعةَ بنت سونميم ماً للنيبِّ (سنن الترمذي عنادخ توكان (  
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 فليزين الرجل لعبته مااستطاع فإن ذلك أدعى لشهوته وأمأل لعينه وأظهر حملاسن املرأة وأدوم لأللفة
  ألا هى الىت ستغض بصره عن األخريات، كلما يراها فيسكن ما عنده مايريده تفعله و.٩١ودة وامل

فكانت الئد وحنوها قيكره العطل وهو خلو املرأة من الكان  eوقد روي أن رسول اهللا 
  .} كرهت أن تصلي املرأة عطال، ولو أن تعلق يف عنقها خيطا { :عائشة تقول 

يا عليّ مر نِساَءك الَ يصلني عطُالً، ومرهنّ { : يقول لعلى   rوكان 
، وال تتكلفى ما ليس ٩٢ } فَلْيغرينَ أَكُفَّهنّ بِالْحنّاِء، الَ يشّبّهن بِأَكُف الرجالِ

وكانوا ىف األيام األول يستعريون ! ما عندك وما أكثر ما عندنا استخدام عندك وإمنا احسىن
أا كانت تستعري قالدة أختها  yوقد ثبت عن عائشة  ،زواجهنألضهن ليتزين ن الثياب من يع

كما كان لدى عائشة درعا ، ، ول آية التيمموكان ضياعها سبب نز eأمساء يف حياة رسول اهللا 
املرأة العربية الىت  ولذلك فإن  .لزوجها إال أرسلت إليها تستعريهقطنية مامن امرأة باملدينة تتزين 

ال يشم منك إال أطيب الريح ـ ال يشم منك إال الرائحة :ى إبنتها ىف ليلة الزفاف، وتقول هلا توص
  .الطيبة 

كيف ؟ .. حتافظى على قوامك حىت ولو بلغىت من العمر أرذله ألنه يريد قواماً متزناً ومعتدالً 
بنا سبحانه وتعاىل عندك ألف طريقة وطريقة واإلذاعات تقوهلا والتليفويون والكل يقول وهى أمور ر

  .أوجبها على املرأة لتنال رضا الرجل، كما أيضاً أوجب ذلك على الرجل 
يا : بِكتابٍ فَقَبض يده فَقَالَتr ائشةَ أَنَّ امرأَةً مدّت يدها إلَى النّبِيِّ عوروت 

 ذْهأْخت ابٍ فَلَمتبِك كي إلَيدي تددم ولَ اللَّهسفَقَالَر : } يه أَةرام درِ أَيأَد إنِّي لَم
. } لَو كُنت امرأَةً لَغيّرت أَظْفَارك بِالْحنّاِء: بلْ يد امرأَة قَالَ: قَالَت أَو رجلٍ

ين إ{ :قال r أنه rعنه أبن أىب سعد عن أبيه ، كما روى سنن النسائي الصغرى
ما املرأة املرهاء أ: rفقال  –فسألته عائشة عنها  – لتاءالكره املرأة املرهاء الس

 .}فاليت ال كحل يف عينيها وأما املرأة السلتاء اليت ال خضاب يف يديها 
                                                 

  ٩٠، التحفة للتجاين ص٦١فن التعامل مع األزواج ص ٩١
 كرت العمال).ابن النجار عن علي). (ابن جرير وابن النّجّارِ( ٩٢
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وشرهن  العطرةُ املَطرةُالـخفرةُ خري نسائكم { : املشهور ىف األثرو
صارت اء كأا مطرت فهي اليت تتنظَّف باملاملطرة  و } الـمذرةُ الوذرةُ القَذرةُ

أى تعنـي بالوذرة التـي رحيها ريح الوذَرِ ، و.تالزِم السِّواكمغسولة، وقيل من 
  !!لقلة نظافتهاواملذرة الىت تشم منها رائحة غري طيبة كالبيض الفاسد اللـحم؛ 

 متشِ كالرجل ولكن إمشِونك به، فال ححىت مشيتك ىف البيت فلها مجال ينص
الىت حتسب خطواا أمام زوجها تقيسها فلعله تثريه ومتالء عينه وال ينظر مشية املرأة 

خري نسائكم اليت تدخلُ قَيساً وتخرج { : روِي عن أيب الدّرداِء أنه قال، لغريها 
إِذا مشت قاست خطاها ببعض فلـم تعجل، أا  قال ابن اَألثـري. } أو ميسا قَيساً
وميسا ، معتدالً فكأَنّ خطاها متساوية طىء، ولكنها متشي مشياً وسطاً تبخلَرقاء، وملكا

  !!أو تتغندرأى متيس أو تتبختر 
 ، وأحبهايتوقالوا تفعل ذلك لتجلب نظر زوجها وتشغل عينه بغنجها ومش

وقال بعضهم من تبخترها  ،ذلك للرجل أن تفعله وكأا ال تالحظ أنه ينظر إليها
ا وكأم ببعض كلمات احلب أو الشوق بصوت مثري فقد تترن ؛وغنجها صوا أيضاَ

فإذا أظهرت له بعض مفاتنها من هنا أو هناك وكأا ال !! تغىن لنفسها وهو يسمعها
  كان أجلب لشهوته وأدعى لفورته،! بال عددواألفكار  ،ذه الطريقة أو تلكتقصد 

وال بصوا وهى تأكل هذه اخلرقاء الىت ال تعتىن بنفسها وال مبشيتها  اأم
وشر نسائكم  {: tأبو الدرداء قال فيها سيدنا  آخر معك أن رجالًتتحرك وكو

السلفعة البلقعة، اليت تسمع ألضراسها قعقعة، وال تزال جارا 
  . اخلالية من اخلري: البلقعة.اجلريئة: السلفعة.}.مفزّعة

مجاهلا وفتنتها  فإذا فعلت كل ذلك وأضافت قالدة أو لبست لبساً طيبا أظهر
خري   { : جاء يف األثرفقد كانت بلسما لزوجها وعاد ذلك عليها باهلناءة والسعادة، 

  .  }  نسائكم السّواحر اخلالَّبات
فتكون دائماً املعاملة الطيبة كأم سليم الىت تركت الولد مغطّى وجهزت له العشاء ومل ختربه 
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، مث اها وأرتاحت نفسه ونامت معه ىف فراشه حىت الفجرأت زت له نفسها وشاغلته حىتوجهبأنه مات 
أشتكى لرسول اهللا وقيل أخربته بطريقة ذكية وطيبة، ف rقام ليصلّى الفجر مع رسول اهللا أغتسال و

بولد من تلك الليلة  rفبشره ألنه يعلم أن رسول اهللا يحبها لصالحها وتقواها، فذهب لرسول اهللا 
؟ ألا مشت على الشريعة ملاذاذكرنا سابقاً  د يقرؤن القرآن كماىف املسج وقد رؤى هلم سبعةٌ

  . r  جاء ا سيد الرسل واألنبياءىتالسمحاء ال
فيكون السبب األول ىف صرف الرجل النظر عن زوجته هو عدم إهتمامها بشئوا، وتركها 

سيتزوج وهذه ستتزوج  وإمهاهلا لرعايته وإنصباب اإلهتمام كله على األوالد، واألوالد بعد قليل هذا
ومن الذى سيكون معك ؟ ليس غريه، ألننا ليس لنا غري بعض، وهذه ناحية والناحية الثانية لكى 

  .rنؤدى الواجب الذى علينا والذى فرضه علينا اهللا والذى بينه ووضحه رسول اهللا 
ني ىف البداية، بالنسبة لبناتنا أن يركّزن على الشهر األول أو الشهرين األولي وهكذا األمر
وشاب يعىن فيه فتوة .. وبعد ذلك تبدأ تتغير وهو اليزال شاباً ] شهر العسل [ وهم يقولون عليهما 

، وماذا يريد ؟ يريد إستجابة منها، واإلستجابة مل Uوفيه محية وفيه رغبات وشهوات أوجدها فيه اهللا 
  . العالقات ويبدأ ينصرف عنها تتم منها فيحدث على الفور صدود وحيدث بينها وبينه فتور ىف

؟ وملاذا ال ندمي على هذه األمور، ومشكلتنا لكالم الطيب ىف فترة اخلطوبة فقطملاذا يكون ا
اننا ليس عندنا دوام وإستمرار أبداً، فأحياناً تستمر على هذا الوضع حىت يأتيها طفل صغري، فأول 

وع وتبدأ تهمل ىف جانب زوجها وىف حقه وىف ماتلد الطفل الصغري تظن اا قد ثبتت ىف هذا املوض
  :كما ىف مسند أىب يعلى rإمهلى أمر الطفل، ولكىن أقول كما قال : رعايته، انا ال أقول 

كما للطفل حق فللزوج حق واألب له حق واألم هلا حق ولكن ، } أعط كل ذي حق حقه {
ألم ؟ بعد الزواج للزوج وبعد ذلك فاألولوية ىف احلقوق ملن ؟ للزوج أم لألب وا.. هناك أولويات 

  .لألوالد، وبعد ذلك يكون على قدر اإلستطاعة لألب ولألم 
إذا البنت املسلمة حافظت على هذه األشياء يكون قد متت الروابط الزوجية كما ينبغى 

كان ىف البداية اجلماعة  غريب عند العرب ـ وأنتم تعرفون ذلك ـ اًاً وجدنا إجتاهولذلك حنن حالي
ملاذا ؟ وجدوا .. عرب معظمهم يريد ان يتزوج من مصر، اآلن إجتهوا مجيعاً إىل دول املغرب العرىب ال

  .ان املرأة املغربية حمافظة على التعاليم اإلسالمية ىف احلقوق الزوجية 
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  الجتد تونسية أو جزائرية أو مغربية مسينة زيادة عن احلد ولكنها حمافظة على رشاقتها على
حتافظ ىف كل وقت وحني على كمال اإلستعداد لزوجها من حيث نظافتها الداخلية الدوام، و

  .ورونقها اخلارجى، ملاذا حىت ال يلتفت هذا الرجل عنها إىل غريها 
تى يضرب ن املثل دوماً ىف املاضى ان خري حالياً ىف من ؟ ىف املصريات والال والكارثة

األوالد يكربوا تدير ظهرها عن الرجل، حىت ميكن بعضهن ماهو ؟ أا مبجرد ما تنجب و.. زوجات 
  ؟ م مع األوالد وانت من وحدكأنا أنا: تنام مع األوالد وتقول له 

فاألوالد املفروض أن ندرم على النوم مبفردهم، لكن الرجل له حقه الذى فرضه له اهللا 
عزوجلّ، والذى بينه عزوجلّ وليس الرجل هو الذى فرض احلق لنفسه، والذى فرضه هو اهللا 

  . r ووضحه هو رسول اهللا
كان من املعتاد ىف الزمن القدمي  :أنا سأتطرق أىل قضية وال حياء ىف الدين أيضاً تتعلق بذلك 

أن املرأة ىف فترة الدورة الشهرية تستخدم أى قطعة قماش وهذا كان يؤدى إىل أضرارٍ وخيمة، ومن 
دها فيسبب رائحة كريهة خترج منها ويشمها زوجها، واآلن هذه األضرار تكون بكترييا تتكاثر عن

وهى فُوط صحية معقمة جيب على كل بنت وإمرأة ان تستخدم الفوط .. موجود فُوط للدورة 
أمر  rحتافظ بذلك على نقائها وطهارا  بل إن رسول اهللا الصحية وبعد أن تنتهى ترميها، ولكنها 

  .اب جسمها بطيباملرأة أن تتبع أثر الدم أى ما أص
 تزوجات فقط، بعد اية الدورةوبالنسبة للمتزوجة ـ وليس للبنت ـ ولكن للسيدات امل

غسيل مهبلي وتستخدمه بعد الدورة لكى متنع امليكروبات ] دشاً مهبلياً [ البد أن حتضر 
  .والفطريات، حىت تظلّ رائحتها طيبة وال تتكاسل ىف ذلك 

شتكى من السيدات، فيجد الرائحة الكريهة، من اى شي ؟ ولذلك فإن كثرياً من الرجال ي
  .من هذه األساليب العقيمة الىت مل نجددها 

وأنا قلت ىف البداية أننا نتكلم ىف هذه املواضيع مع بعضنا، والناس اآلخرين يظنون ان فيها 
ليها إن فيها مصلحة شرعية لتقوية الروابط الزوجية بني األزواج وقد حرص ع.. حساسية، ال 

وهى حىت بعد ذلك لن تشعر حبكّة، وال ومكان، فالبد أن تستخدمه دائماً ، اإلسالم ىف كل زمان 
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  .حتك املكان ألا إستخدمت الوسيلة الصحية الىت تتالءم وتتوافق مع تعاليم الشريعة اإلسالمية 
و خرج شعر ىف وطبعاً انتم تعلمون أن اإلسالم يباهى باملرأة الىت تزين كل شيٍء لزوجها فل

وجهها فالبد وأن تزيله حىت تنال احلُظوة عند زوجها، وكذلك إن كان هناك شعر ىف اى موضع من 
ة الكاملة جسمها البد وان تزيله لتنال رضاء زوجها وحترص كما قلت على النظافة التامة والرعاي

  .من العوامل األساسية ىف احملافظة على الروابط الزوجية لزوجها، فهذا 
  :كانت ذات يومٍ متعبة فيكون اإلعتذار بأسلوب لطيف، يعىن تقول له وإن 

أنت تعلم أنىن ال أتأخر عنك ولكىن اليوم مرهقة جداً، األسلوب اللطيف يؤثر حىت ىف 
  .الكافر واجلاحد والبعيد 

أما األسلوب العنيف فهو الذى يثري وهو الذى نستخدمه دائماً، ولكن لو إستخدمنا 
 ب اللطيف اخلفيف والذى ربنا أمرنا ان تستخدمه ىف معاملة األزواج وقد أخذنا مثاالً للسيدةاألسلو

اجلهل من السيدات وعدم الصراحة بني الرجال أما أسلوب ام سليم رضى اهللا عنها وأرضاها ، 
  ..فيؤدى للمشاكل املتفاقمة والىت تكرب وتزيد .والنساء 

يفرغ شحنته عن طريق النت، أو ثرياً من الرجال بدأ وطبعاً ىف الفترة األخرية هذه جند ك
 شحنته وهذه هى املصيبة األعظم الفيديو فيأتى باألفالم املُخلّة او املواقع املخلّة ويتفرج عليها ليفرغ

لو نظر إىل إمرأة مثل ما  ن عندنا ىف شرعنا لو أن الرجل ـ وهذه معلومة مروية ـمصيبة شديدة أل
  .ت وختيل صورا عند مضاجعته لزوجته وإنه يضاجع هذه األجنبية، فهذا زنا يأتى بالتليفيزيونا

فطبعاً هو عندما ميأل خياله وومهه ذه الصورة، فيحاول ان يرى صورة زوجته فالجيد، 
أنه رجلٌ لكم أن الرجل يشعر كما قلت .. ن السيدات ىف هذه السن مل نفسها ائياً إوخصوصاً 

يه ما انا كيف ذلك ؟ وهذا ما حيدث، وإذا أراد أن يتكلّم تقول له ـ إنت عاوز إنائم جبوار رجل، و
تتزين لزوجها ىف  ا تكون كل ليلة ىف أى زينة لكناملفروض ا.. ال  طول النهار مع عيالك ـ

  !وهذا حىت لو لبسته.. وخالص  وم فال تلبس أكثر من قميص النوم حجرة الن
  هل هذا يصح؟ف
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ىن أقول جلميع الرجال كما نإفداكن أنىن أميل للرجال على حساب النساء وحىت ال تظن إح
 .تزينوا لنسائكم فإن حيبنب أن يرين منكم ما حتبون أن تروا منهن: قال عبد اهللا بن عباس 

فسيدنا عبد اهللا بن عباس كان يهيئ نفسه ـ يعىن يلبس مالبس نظيفة، ويسوى شعره ويهندم نفسه، 
إا تحب ان ترى منى كما أحب أن أرى منها، ألن : اذا تصنع هذا ؟ فيقول هلم مل: فيقولون له 

] جنتيل مان [ املرأة أيضاً تريد من الرجل كما يريد الرجل منها، كما تقول العبارة الىت نقوهلا 
  وتكون كل أموره وكل أحواله ىف هندام ـ يعىن مهندم ـ وىف أقواله 

: تكْرِهوا فَتياتكُم عٰلى الرّجلِ الدّميمِ ـ وفي لَفْظ الَ {  :وكان سيدنا عمر يقول 
  . ٩٣} الْقَبِيحِ ـ فَإِنّهنّ يحبِبن مثْلَ ما تحبّونَ

وقد جاء رجل لعمر بزوجته ألا تريد الطالق فلما رآه وجده مزرى اهليئة ورائحته كريهة، 
شطوه ويطيبوه فلما عاد ما عرفته وحسبته غريبا ويغسلوه ومي هفأبقى زوجته وأمرهم أن يأخذو

  .فاحتبست منه، فلما أيقنته زوجها فرحت وعادت معه
وأقص عليكم قصة من السنة هى من اجلمال والداللة على عناية الرجل بنفسه من أجل 

  :أنه قال tقتادة فريوي عن سيدنا نسائه بغاية، 
فكان آخرها  rاهللا كنت يوم أحد أتقي السهام بوجهي عن وجه رسول {  

يا رسول اهللا إن يل  :وقلت، بيدي) رفعتها( حدقيت، فأخذا) سقطت( سهماً ندرت منه 
إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن : rقال له ، فامرأة أحبها وأخشى أن تراين تقذرين

وعطاء  ا رسول اهللا إن اجلنة جلزاء جزيلي: شئت رددا ودعوت اهللا تعاىل لك، فقال
وأخاف أن يقلن أعور فال يردنين، ولكن تردها وتسأل ، مغرم حبب النساء جليل، وإين

  .٩٤} اهللا تعاىل يل اجلنة فردها ودعا يل باجلنة
  .أى عني أصيبت دقيل فلم يعرف بع

                                                 
  عن عمرجامع املسانيد واملراسيل  ، )ص، ش( ٩٣
 .عن قتادة رضى اهللا عنهالسرية احللبية  ٩٤
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  اودور الرجل والمرأة فيه العالقة الحميمية
  متى يأتى الرجل أهله؟

كـل  أربعة أيام أو مرة وللمرأة حق ىف اجلماع أو العالقة احلميمية قيل مرة كل 
  .من أوجب الغسل على إمرأته يوم اجلمعة rسبوع ملدح رسول اهللا أ

وفرض على الرجل أن جيامع امرأته الىت هـى  : قال اإلمام ابن حزم ىف الُمحلَّى
: زوجته، وأدىن ذلك مرة ىف كل طهر إن قدر على ذلك، وإال فهو عـاص هللا تعـاىل  

 ﴾ ذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمـركُم اللَّـه  فَإِ﴿ : برهان ذلك قوله عز وجل
كنا نسري مع عمر بن اخلطـاب إذ  : وعن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال ،].البقـرة ٢٢٢[

يا أمري املؤمنني إىن امرأة أحب مـا حتـب   : عرضت له امرأة من خزاعة شابة، فقالت
ما برحنا حىت نظر إليه يهـوى شـيخ   النساء من الولد وغريه، وىل زوج شيخ وواهللا 

أتقيم هلـا  : يا أمري املؤمنني إىن حملسن إليها وما آلوها، فقال له عمر: كبري، فقال لعمر
: فقال هلـا عمـر  . نعم: فقال) أى هل جتامعها ىف كل طهر ولو مرة واحدة(  ؟طهرها

  .انطلقى مع زوجك، واهللا إن فيه ملا جيزى أو قال يغىن املرأة املسلمة
ئل عن الرجل إذا صرب على زوجته الشهر سل اإلمام ابن تيمية ىف فتاويه وقد قا

جيب على : وهل يطالب الزوج بذلك؟ فأجاب؟ والشهرين ال يطؤها فهل عليه إمث إم ال
الرجل أن يطأ زوجته باملعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظـم مـن إطعامهـا،    

هر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، والوطء الواجب قيل إنه واجب ىف كل أربعة أش
وهـو  : قال. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولني عن أحد بن حنبل

إنه ال جيب اكتفاء بالباعث الطبيعى، والصواب : واجب عليه عند أكثر العلماء، وقيل
 لعبـد اهللا بـن   rأنه واجب كما دلّ عليه الكتاب والسنة واألصول، وقد قال النىب 

  ."إن لزوجك عليك حقاً": عمرو رضى اهللا عنهما ملا رآه يكثر الصوم
 ٩٥،ويطأ أهله ثالث يب خيتم القرآن كل ليلة ثالثكان سليمان بن عتر التجيو

   .رمحك اهللا لقد كنت مرضيا لربك مرضيا ألهلك : فلما مات قالت امرأته 
                                                 

 ٢/١٩١رياض النفوس  ٩٥
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  أوضاع الجماع
ليناسـب املـرأة الرشـيقة     وبالنسبة ألوضاع اجلماع فتنوعها فيه رمحة عظمى

والبدينة والطويلة والرفيعة، وكذلك الرجل بكل أشكاله وأحجامه بل وحجم عضـوه  
تتزوج الصغرية الرجل الضخم والعكس، وليناسب إختالف أذواق الناس  دوطوله، فق

فيما يثري شهوام ويرضى رغبام، وليناسب حالة املرأة من احلمل وحالتها من الصحة 
ل باملراحل العمرية املختلفة، وفيه للشباب ما فيه مـن املتعـة احلـالل    وكذلك الرج

من  لَّاوالتجديد فيمكن للزوجني األذكياء أن جيددا حياما الزوجية وينوعا فيها فال مي
م اهللا أبداًاحلالل الزالل وال تتوق أنفسهما إىل ما حر.  

دال فيها هى اإلتيـان ىف  وقد  أمجع العلماء الثقات أن احلرمة القاطعة الىت ال ج
 ،}اتق الدبر واحليضة { :  rالدبر مطلقاً، أو ىف القبل أثناء حيض أو نفاس، قـال  

فهذا ى صريح من الشارع عن . ٩٦} ملعون من أَتى امرأته ىف دبرها{ :rوقوله 
  .اجلماع بالدبر مطلقا أو بالفرج ىف احليض

، قال اإلمام وما تسكن به شهوما أما ما عدا ذلك فليفعل الزوجان ما يريدان
أما الزوج فيجوز له أن ينظـر إىل سـائر   : قال ابن خويزِ منداد: القرطىب ىف التفسري

وقال الغـزاىل ىف  . اجلسد وظاهر الفرج، وكذلك املرأة جيوز أن تنظر إىل عورة زوجها
  .وله أن يستمىن بيديها : اإلحياء

 يتلذذ ا كل من الرجل واملرأة ماورد اإلشارة األوضاع اجلنسية اليت ىف بيانو
قال ابـن   ]نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم [: ا يف قوله تعاىلـإليه

، اليأتون النساء إال على حرف واحـد كان هذا احلي من األنصار { : عباس
ون ن مقـبالت  وكان معشر قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذ

وغـري   جمبيـات { : يف صحيح مسلموىف تفسري اآلية ، } تومدبرات ومستلقيا
                                                 

  .رواه أبو داود بالترتيب tرواه الترمذى ، والثاىن عن أىب هريرة  tعن عمر بن اخلطاب :األول ٩٦
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وقال ابن عبـاس  ، يعين يف الفرج ال يف فتحة الدبر ،} جمبيات إال أن الصمام واحد
، وقـال  يأتيها من بني يديها ومن خلفها مامل يكن يف الدبر: yوسعيد بن جبري 
كـن يف  كل حال يأتيها مـامل ي كيف شاء قائم وقاعد وعلى : عكرمة رمحه اهللا

ت فمتحركـة وإن  ئإن شئت فأا مستلقية وإن ش: وعن أيب صاحل قال ، دبرها
قال ، ٩٧ ظهر لبطن كيف شئت إال يف دبر أو حميض: وعن جماهد شئت فباركة

التجبية تكون على وجهني أحدها أن تضع يديها على ركبتيها وهي : املارزي
  . ى وجهها باركةقائمة يعين منحنية كهيئة الركوع ، واألخرى أن تنكب عل

على بطنها حبيث تنام من خلفها ف جيامع زوجتهيمكن للرجل أن وبيانا ملا تقدم ف
قاعدة أم نصف نائمة ، سواء ى حتته أو وها فوقه ووميكن أن يأتيها وه، يوجل يف الفرج

راكعة وهو قائم من ، أو ها إىل قدميه، وظهرها لوجههكان صدرها إىل صدره أو صدر
مضـطجعة  ، أو ، وهو قائم أو قاعد خلفهاها على الفراشهووجة أو ساجد، أو خلفها

بعـض  ، أو من أمامها وتسمى يف اللغة احلارقة وروي عن على أحد جنبيها من ورائها
ضيقة الفرج ، فكانت النساء تتعلم ما يكسـبهن  : وقيل احلارقة ،عليها الصحابة احلثَّ

 إرختاء احملل مع العمـر  وأد الوالدة تلك الصفة الىت متتع أزواجهن ومتتعهن وبالذات بع
  .إن أرادا فال حرجشىء مرتفع وميكن االستعانة بكرسي أو ، سباما ينباستخدام 
أو بعد اجلماع مباشرة، ألن اللنب أثناء للمرأة املرضع أال ترضع طفلها صح ونن

  :وقـد ورد ىف احلـديث  اإلثارة الىت تعتريها عند اجلمـاع،  حالة  يكون متغرياً بسبب
}    الْفَـارِس رِكـدلَ لَييإِنَّ الْغ هدفِْسي بِيي نالَّذاً، فَورس كُمالَدلُوا أَوقْتالَ ت

هسفَر نع هرثعدشـيخى  منـهم  والعلماء ووقد نصح بذلك مجع من األئمة  ٩٨} فَي
 ةتنظيم األسـر خواطر إميانية حول { : ىف كتابهى سالمة رمحة اهللا الشيخ حممد عل

 .} واملشكلة السكانية
                                                 

 أخرجها ابن أيب شيبة وابن جرير وغريمها ٩٧
 جامع املسانيد واملراسيل، )ز(عن أَمساَء بنت يزيد بن السكن رضي اللَّه عنها ) حم د هـ طب ق( ٩٨
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  المداعبة قبل الجماع
وأول اآلداب أن نذكر اهللا تعاىل لنستهل عملنا ىف طلب املتعة احلالل أو الولد 

، وجيب أن نرىب أبنائنا على ذلك ونعلم هـذا  بذكر اهللا واإلستعانة به وسؤاله التوفيق
أما لو  { :قال rه قد روى أنف، للمقبلني على الزواج وليلة الزفاف مع ما نعلمه هلم

أن أحدهم يقول حني يأتى أهله باسم اهللا، اللهم جنبنا الشـيطان وجنـب   
الشيطان ما رزقتنا، مث قُدر بينهما ىف ذلك، أو قُضىِ ولد، مل يضره الشيطان 

 هممجعاً منبل إن ، عند اإليالج أو القذف الدعاء االعلماء أن يذكرندب ، و٩٩ } أبداً
كان اجلماع لن يتأتى منه ولد حبال ككوا حامل أو هذا الذكر ولو قالوا يستحب هلم 

  .هلما األجر مطلقا والربكة، ون خرج منهماكل مبركة الدعاء تطول فإن آيس، 
، ولَمسه من غَيرِ كَراهة. ولكُلّ واحد من الزوجينِ النّظَر إِلَى جميعِ بدن اآلخرِ

به يف  مزِوج عليه صون. ذهب مطلقاً، وعليه مجاهري األصحابهذا املحىت الفرج 
الـهداية، واملذهب، واخلالصة، واحملرر، والنظم، واحلاوي الصغري، والوجيز، واملنور، 

  .وقدمه يف املغين، والشرح، والفروع، والفائق، وغريهم وغريهم
مواقعتـها   على مداعبة الرجل المرأته قبـل  يف احلثِّوجاءت أحاديث كثرية 
ىف شرح احلـديث عـن    :للمناوىفيض القدير ، وىف بالقبالت والكالم الذي يلذذها

 ١٠٠} وقَبّلَ النساَء أَقْعى كَانَ إِذَا اجتلَى {: يأتى نساءة، فقد ورد rكيف كان 
أي قعـد  ) أقعى (، أي كشف عنهن إلرادة مجاعهن: )كان إذا اجتلى النساء( : فقال

 ًألرض ناصباً فخذيهما إىل اعلى ألييه مفضيا )املرأة اليت قعد هلا يريد مجاعهـا  ) لوقب
وأخذوا منه أنه يسن وورد اللسان على اجلماع مؤكداً تقدمي املداعبة والتقبيل ومص ،

وأن يكون بني الرجل وأهله وقاعاً من غري أن يرسل رسوله املزاح { :  rعنه 
  :وىف روايـة  ١٠١} هيمة على البهيمةوالقبل ال يقع أحدكم على أهله مثل الب

                                                 
  رواه البخارى ومسلم yعن ابن عباس  ٩٩
 عن أَيب أُسيد السّاعدي رضي اللَّه عنه جامع املسانيد واملراسيل  .ابن سعد ١٠٠
  .ديلمي عن أنس مرفوعاًرواه ال ١٠١



 
                 

                 
٨٦  

 ال يقعـن { : وىف روايـة   }. والرّجلُ يجامع أَهلَه الَ يالَعبها قَبلَ الْجِماعِ{ 
قيل وما الرسول " أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول

  ١٠٢} القبلة والكالم: يا رسول اهللا؟ قال
إِذَا جـامع   {: حىت تفرغ ملا روي ىف احلـديث فإن فرغ قبلها كره له الرتع 

حاجته قَبلَ أَنْ تقْضي حاجتهـا فَـالَ    يصدقْها ، ثُمّ أَذَا قَضىأَحدكُم أَهلَه فَلْ
  .وألن يف ذلك ضرراً عليها ومنعاً من شهوا ١٠٣} يعجِلْها حتّى تقْضي حاجتها

أخص ما يتحدث به مدعو حقوق املـرأة وأن  عن احلبيب وهذا من وقد روي 
ال تواقعها إال وقد أتاها من الشهوة { : rه امسعوا ل! املرأة مل يعنت ا ىف اإلسالم

نعم إنك تقبلها : مثل ما أتاك لكي ال تسبقها بالفراغ ـ قلت وذلك إيل؟ قال
  ١٠٤.}وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها 

، أي حليلتـه  )إذا جامع أحـدكم أهلـه  (الراغب ىف شرح احلديث وقال 
)من الصدق يف الود والنصح أي فليجامعها بشدة وقوة وحسـن فعـل    )قها فليصد

 )فال يعجلـها (يف اإلنزال وهي ذات شهوة  )فإن سبقها(ونصح ندباً  ،مجاع ووداد
وطرهـا كمـا   أي فال حيملها على أن تعجل فال تقضي شهوا بل ميهلها حىت تقضي 

حىت يتبني له منها قضاء أرـا   -قال بعضهم ال يرتع  –قضى وطره فال يتنحى عنها 
 -زاد و فإن ذلك من حسن املباشرة واإلعفاف واملعاملة مبكارم األخالق واأللطاف، 

ويؤخذ من هذا احلديث ، مع الستر ومص الشفة وحتريك الثديني -كما يف الوشاح 
ن سريع االنزال حبيث ال يتمكن معه من إمهـال  وما بعده أن الرجل إذا كا

إىل زوجته حىت ترتل أنه يندب له التداوي مبا يبطئ االنزال فإنـه وسـيلة   
  ١٠٥.مندوب وللوسائل حكم املقاصد

                                                 
  ختريج أحاديث اإلحياء العراقي، رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس من حديث أنس ١٠٢
 جامع املسانيد واملراسيل،  عن أنس رضي اللَّه عنه) عب ع( ١٠٣
 عن عمر بن عبد العزيز، ورد ىف املغين على خمتصر اخلرقي ١٠٤
 . فيض القدير ١٠٥
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قضـاء  علـى  للجماع وداعبة ويعينها على التجهز ومن أشد ما يثري املرأة ىف امل
ىت تتجهز وال خيفى ذلك على زوج ، حشهوا مداعبة البظر والشفرين باليد أو بالذكر

ـ وي فرجهـا يلني يزيد تنفسها وقليال و ج صوالمعان ويتهدتفاهم فإن عينيها  ب ترط
وتستسلم املرأة وتشـتهى   رختى الفخذانيوإلستقبال الذكر ستعدادا إلتهيج سوائل اب

ـ قما بنعومة أو باملص والتهوفركيضاً مداعبة حلمات الثديني أمنه و ،وتطلبه األمر ل، بي
مرأتـه  إا يثري وعلى الزوج أن يعرف مات املرأة يستجيب للمداعب عموما فكل جسدو

واحلديث الذى يعني علـى اإلثـارة   اخلاص وال ننسى الكالم ، أكثر وكذلك الزوجة
   .امالرفث والقول ومايج به شهووقيل أن الكالم هو كالم !! وتليني األعضاء

يف : املالعبة واملداعبـة لطرفني حقوقا من على اواملداعبة مطلوبة من الطرفني، ف
ويف اللفظ ،  } عبها وتالعبكفهال بكرا تداعبها وتداعبك وتال{: حديث جابر 

:  eوأصـلها قولـه   : املضاحكة ، و ١٠٦}ما لَك وللعذَارى ولعابِهنّ { : اآلخر
وهي التقتصر على الشفتني والوجه حبكم والقبالت بالطبع ، تضاحكها وتضاحكك 

مومها وعموم النصوص بل ميكن أن تتعداه إىل أي موضع من اجلسد يكون فيه إثارة ع
  .واستجالب للمتعةألحد الطرفني وشعور باللذة 

فهال بكرا تالعبها { : يف حديث جابر  eوأصله قوله : العض ومن املداعبة 
كان {  eوأصله ماروي أن رسول اهللا : املص و،  } وتالعبك وتعضها وتعضك

إشارة  مالك وللعذارى ولعاا: جلابر  eويف قوله  } ائشة وميص لساايقبل ع
  .، ويلحق به مص الثدينيشف الشفة الذي حيصل عند املالعبةإىل مص ور

مـا يصـدر   مث احلركات واألصوات الىت بني الزوجني وقد تسمى الرهز وهو 
ءمها وال يكـون  لقاويطيب به ا لذما وتتقوى ا شهوما  أثناء اجلماع تعظمعنهما 

إمنا الرفث ووالرفث يف القول عند مجع من السلف ، وهو العرابة  ١٠٧إال بني الزوجني
                                                 

 .وقال بعضهم من اللعابأى مال عبتهن، عن جابر ن وقيل ولعان بكسر اللم  ديثالنهاية يف غريب احل ١٠٦
 . ٢٣٦حتفة العروس للتجاين ص ) ١٠٧
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يف صفة نساء اجلنة أن عربا واملرأة العربـة هـي   اهللا  وقد ذكر، روجع به النساء ما
  : اخلفرة املتبذلة لزوجها كما قال الشاعر 

  مهو خرجوا فهن خفار يعربن عند بعوهلن إذا خلوا       فإذا        
وىف احلـديث  ، واملتبذلة املتهتكة اليت نزعت ثوب احلياء شديدة احلياء واخلفرة

ـ   : خير نِسائكُم، الْعفيفَةُ الْغلمةُ{ : الشريف ى عفيفةٌ في فَرجِهـا، غَلمـةٌ عل
 ءخري نسائكم اليت إذا خلعت ثوا خلعت معه احليـا : ، ىف األثر١٠٨}زوجِها 

عائشة األثر أن  ىفو، ١٠٩.وإذا لبسته لبست معه احلياء، مع زوجها أو لزوجها يعىن
إنا نستهب هلذه الفحول بكـل  : تقولكانت اجلاه من أهل إمرأة وكانت بنت طلحة 

طاوعنـا،   اً، إن كان ليالً فعلنا، ولو مدوا أيديهم لنا ـار مانقدر عليه وكل ماحيركها
والنخريعنـد   ١١٠إنه سئل عن الشخري{ : هما رضى اهللا عنوروي عن ابن عباس 

  .١١١}إذا خلومت فاصنعوا ماشئتم : اجلماع فقال 
ـا بعـد    ويستحب كما أخربت السيدة عائشة أن جتعل املرأة هلا خرقة متسح

  .اإلنتهاء وكذلك تعطيها لزوجها
إذا أتى أحـدكم   {: ففى احلديث عفإن أراد أن يعود للجماع ثانية فال مان

 ، فإنه أنشط للعـودة : زاد ابن خزمية ىف رواية له – راد أن يعود فليتوضأأهله مث أ
استدل ابن خزمية على أن األمور بالوضوء للندب ال للوجوب، ويدل : قال ابن حجر

كان جيامع مث يعـود وال   {: rه أيضاً على أنه لغري الوجوب ما رواه الطحاوى أن
د الوطء من النشاط، وطيب النفس، والغسل والوضوء بع: ابن القيموقال  ،} يتوضأ

 وىف احلديث جواز اجلماع وتكراره، بل فيه شبه احلض: وكمال الطهر والنظافة، أقول
  . كان يفعله وأنه كان يتوضأ بني ذلك أحياناً وأخرى ال يتوضأ rعلى ذلك، وأنه 

                                                 
  جامع املسانيد. عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه) فر( ١٠٨
  كتاب شقائق األترجة ،حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء ١٠٩
  .اع وكانوا يعربون عنها وقتها بتلك األلفاظ ال مبا تعنيه عندنا اآلناألصوات الىت تصدر عن الزوجني حال اجلم ١١٠
  ٩٧اللقاء بني الزوجني ص ١١١
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 ،اجلماعمن الغسل أمهية حنيفة ىف  جادل اإلمام أبامتساهالً جالً وقد ورد أن ر
 نثىأأحضروا له  ب عرقاًوتسافدا فلما إنتهى الذكر وتصبفأمر بإحضار زوج من اخليل 

املاء فتنشـط الـذكر   أيديهم أخرى فلم يلتفت هلا، فصبوا املاء على جسمه ودلكوه ب
مـن   هن تلك اادلة باإلسلوب العلمى، ولذا فإنوأتى األنثى ىف احلال، فأقلع الرجل ع

لتنشيط الدورة الدمويـة  أيضاً والغسل عموما د الوضوء املستحب دلك األعضاء عن
للجمـاع ويتجـدد   ذى بـذل  د الوفيتخلص اجلسم والدم بسهولة من إفرازات اه

  .األكسجني بالدم وتستعيد األعضاء حيويتها ويتأهل اإلنسان للمارسة ثانية لو أراد
  الغسل

رورة التبول قبـل  يسن يف االغتسال االستنجاء قبله، كما نبه العلماء على ض
و أمر هـام  ، وهأيضاً اإلستنجاء، فالغسل بعد التبول واإلستنجاء وغسل القبل والدبر

بعدها تغسل يديها أوالً إذا كانت تغتسل من إناء حىت ال تدخل  مله الكثريات جهالً،
يدها يف املاء، مث تتوضأ وضوءها للصالة، مث تغسل الشعر والبد أن يصل املاء ملنابـت  

ر، و إذا كانت مضفرة وتعلم أن املاء يصل ملنابت الشعر بدون فك الضـفرية ال  الشع
؛ مث ذلـك  هـا بأس، ولكن إذا مل يصل املاء إال بفك الضفرية يصري من الالزم أن تفك

يليه النصف األيسر باملاء أيضاً، وال نسرف ىف  تغسل النصف األمين من اجلسم باملاء، و
  .اإلقتصاد فيه ولو على النهراملاء بدون داعى ألننا أمرنا ب

ـ إذا أرادت أن تغسل بالليفة والصابونة، : األول :  انوهنا تنبيه املرة الـىت  ف
أن الغسل باملاء  ن شرط الغسل الذي تصح به الطهارةبالليفة والصابونة ال حتتسب أل

يكون ماء نقي، وال مـانع مـن أن   .. الصاىف فقط، ال يدخله صابون وال لونه متغري 
تحتr :  } قـال  سل املرأة أن يعم املاء الشعر، عند اللزوم، ومن املهم ىف غ نسخنه

 رعابةٌ، فَاغِْسلُوا الشنج ةرع١١٢  }كلِّ ش ، ،  

                                                 
١١٢ رةَ أَيب عنيرداوود سنن الترمذي وأيب ه  
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تقص األظافر أو تزيـل الشـعر   أو الواحد ال يصح أن الواحدة أنه : والثاىن 
وبعد ذلـك   ،أوالًكل هذا بالغسل  يطهرالبد أن الغسل وهو جنب، ألنه الزائدا قبل 

، لإلثـنني  الزائد أو تقص أظافرها، هذا بالنسبة للجنابةالشعر تسرح شعرها أو تزيل 
  .فال بأس حالة الدورة أو يف النفاس املرأة ىف لكن يف 

  وعند الحيض
احمليض، وال بعد انقضائه وقبل الغسل، فهو حمـرم   جيامعها ىفال فأما احلائض و

، وخيالطها يف املضاجعة وغريها، ولـيس عليـه   بنص الكتاب، وله أن يؤاكل احلائض
  .يقرأ القرآنجيلس إلحداهن وهى حائض و rوكان  اجتناا،

فيه من  مابعد وىف إجتناب املواقعة أثناء احليض وعدم إتيان املرأة قبل أن تغتسل 
 حمافظته علي، بل بلغ من إتباع شرع اهللا، ففيه من قواعد الصحة لإلثنني الشىء الكثري

  ١١٣ }.كان إذا رمدت عني امرأة من نسائه مل يأا حىت تربأ عينها{ أنه  الصحة
  .١١٤} اعمإفْعلُوا كُلّ شيٍء إال اجل{ : eقوله احليض وقاعدة 
وىف اإلمتنـاع   ام الثالث األول مث يباشريتجنب سورة احليض أو األي rوكان 
   :وامسعـوا  ،جفال حـر قبل ثالث رغبا راحة هلما، ولكن لو جتديد وو !إمتاع وتشويق

}  ّيبّإنَّ النr ًباا ثَوجِهلَى فَرئاً ألْقَى عيضِ شائالْح نم ادكَانَ إذَا أر  عنص ّثُم
ادا أَر{ ٍ ،١١٦}.كان يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض{ ،. ١١٥} م لْتخد

وسلّم يصنع إِذَا حاضتr  علَى عائشةَ مع أُمّي وخالَتي فَسأَلَتاها كَيف كَانَ 
؟ قَالَتّداكُنإِح : زِملْتي ّاسعٍ ثُمارٍ وبِإِز زِرّتدانا أَن تإِح تاضا إِذَا حنركَانَ يأْم
أيام احليض، أو الغطـاء الـذى    عن الثياب الىت تلبسهاوأما ، ١١٧} صدرها وثَدييها

أو حىت ثياب زوجها لو أصاا شىء من  النوم تتغطى ا مع زوجها ىف غطاء واحد عند
                                                 

 ). أبو نعيم يف الطب عن أم سلمة( ١١٣
 .سنن النسائى الكربى عن أنس، وروى بلفظ إال النكاح ويعن اجلماع ١١٤
  )نيد عن بعض أمهات املؤمن( ١١٥
 )د عن ميمونة) ص] ٢٩٤[أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احليض باب مباشرة احلائض فوق اإلزار رقم (م ( ١١٦
  } سنن النسائي الصغرى أَخبرنا هنّاد بن السّرِيِّ عنِ ابنِ عيّاشٍ ـ وهو أَبو بكْرٍ ـ عن صدقَةَ بنِ سعيد{  ١١٧
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يف الشعار الواحد وأنا حائض؛  rكنت أنا ورسول اهللا {  :عائشةتروى ، دمها
  .١١٨ }فإن أصابه مين شيء غسله مل يعده إىل غريه وصلى فيه، مث يعود معي

يكـون علـي   : سألت امرأة عائشة، قالت: سريين، قالت ن حفصة بنتوع
ورمبا أصابه من : قالت. نعم: يام حتيضي، أصلي فيه؟ قالتالثوب أعرق فيه أ
فلطخيـه  : فإن لَم يذهب أثره؟ قالـت : قالت. فاغسليه: دم احمليض؟ قالت
أصابه شيء مـن دم  وإمنا كره من كره ذَلك الحتمال أن يكون  ،بشيء من زعفران

  .١١٩كذا قاله أبو عبيد وغريه ،احليض لَم يطهر
  الحيض لعالقة الخاصة أثناءا

تكثر من مداعبة الذكر ولو بتحليق يديها واالسـتعانة بـدهن أو   للزوجة أن ف
دون  وقد ثبت استخدام بعض السلف كابن أيب مليكة للدهن يف االستمتاع مبـا  ،كرمي
، وقـال يف  أو يف سـرا  احلائض بني فخذيها ىتعن جماهد قال ال بأس ان تؤو، الفرج
بني فخذيها قال  امعها زوجها فيما دون الفرج فيماسئل مالك عن احلائض أجي: املدونة

قوله عندنا شأنه بأعالها أن جيامعها يف أعالهـا  : جماهدقال  ١٢٠ .ال ولكن شأنه بأعالها
وقال اإلمـام  ، ا هو أعالهاإن شاء يف أعكاا وإن شاء يف بطنها وإن شاء فيما شاء مم

الدبر أما إدخـال الـذكر فيـه     وله االستمتاع جبميع بدا حىت ظاهر حلقة: املناوي 
  ١٢٢ على بطنها وبني فخذيها: وقال احلسن، ١٢١ فحرام

          
: اإلمام أبو حامد الغزاىل ىف إحياء علوم الدينمن قول  جيد للجماع تنبيههنا و

إذا قضى الرجل وطره فليتمهل على أهله حىت تقضى هى أيضاً متها، فإن إنزاهلا رمبا 
                                                 

  ملؤمنني احمللى باآلثارائشة أم اعن عخالس بن عمرو  ١١٨
  ابن رجب-فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١٩
 .رأى مالك خوفا من اإلنزالق للفرج فلذا نصح بالبعد عما بني الفخذين، ولكن لو ملك إربه فال مانع من هذا احملل ألراء اآلخرين ١٢٠
 . ٩٠عشرة النساء ص ١٢١
  .روامها ابن أيب شيبة  ١٢٢
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شهوا، مث القعود عنها إيذاء هلا، واالختالف ىف طبع اإلنـزال يوجـب    يتأخر فيهيج
عندها، وإذا التنافر كلما كان الزوج سابقاً إىل اإلنزال، والتواَفق ىف وقت اإلنزال ألذّ 

ربع ليال مـرة،  أوينبغى أن يأتيها ىف كل  .اشتغل الرجل بنفسه عنها فإا رمبا تستحىي
نعم ينبغـى أن يزيـد أو    .أربعة فجاز التأخري إىل هذا احلد فهو أعدل، إذ عدد النساء

حبسب حاجتها ىف التحصني، فإن حتصينها واجب عليـه، وإن كـان ال يثبـت     ينقص
  . املطالبة بالوطء، فذلك لعسر املطالبة والوفاء ا

  ليلة الدخلة
بق عليها كل ما سـبق مـن   يلة الزفاف أو الدخلة، فإا ينطوهنا تنبيه بسيط لل

أنه املرة  إال أنه جيب أن يراعى الزوج املشتاق هلده الليلةبوجه عام التنبيهات والنصائح 
وكل ما سبق يذكره حيتاج إىل التمهـل والفهـم   األوىل ىف املمارسة لكل منهما غالباً، 

  :والكياسة وحسن التصرف وعدم اإلستعجال فالعمر املديد أمامكما
أن يبدأ أوالً بصالة : بيت الزوجية أول عمل يقومون به عند دخوهلم إىل و -

، مث بعد ذلـك  Uركعتني مع زوجته يف مكان معيشته ليتبارك بالصالة هللا 
ويدعو ويقول كما علمنا  Uيضع يده على ناصيتها أي جبهتها ويسم اهللا 

اللهم إنـي أَسأَلُك خيرها وخير ما جبِلَت علـيهr:  } ،الرسول 
، وال مانع مـن أن  ١٢٣١٢٣} ن شرها وشر ما جبِلَت علـيهوأعوذُ بِك م

ىف نفس الوقت كما قال الكثريون فإن شقائق تدعو هى له بنفس الدعاء 
وذا حتل الربكة عليهما ويكون حفـظ اهللا نصـيبهما وتوفيقـه    الرجال، 

  ...حليفهما من أول ليلة وإىل ما شاء اهللا ومد ىف عمرمها 
ن عندها الكثري من املخـاوف واحليـاء ورمبـا قلـة     ن الفتاة يكووأل -

طئـة  مة عند الطرفني أو املعلومات اخلااملعلومات أو الثقافة اجلنسية السلي
تمهل والتروى وأخـذ  صعيب األمور، فعلى الزوج الت ىف دور كبريعندمها 

                                                 
  . . و بنِ شعيبٍ عن أبـيه عن جدهو بنِ شعيبٍ عن أبـيه عن جدهعن عمرِعن عمرِ) ) سنن البيهقي الكربىسنن البيهقي الكربى)()(((١٢٣١٢٣
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 .والكياسة والذوق وتقدير األمور وعدم العجلة ثانية الزوجة باللطف
 أو حياءوف خلإلدخال أو الفض ولو كان الفرج جافا يتعجل على اال و -

فيمكن استخدام بعض املرطبـات  ولقلة خربة الزوج بكيفية إثارة عروسه 
 .كى واىور الصحية اخلاصة بذلك مثل الفازلني الطىب أو الكرمي املشه

- مطلقا سوى الذكر، فـإن كـان    وال يصح استخدام أى وسيلة للفض
 .وسوف يتيسر األمر نتظار لليوم التاىل ببساطةالزوجان متعبان فعليها اإل

وكثريا ما أنصح كل عروسني أن يرتبا وقتهما جيدا وينتهيا من احلفلـة   -
مبكراً، فال يعقل أن يذهبا لبيتهما مع طلوع الفجر وحياوالن الدخول ومها 

 !.هذه عادات ما أنزل اهللا ا من سلطان..  !منهكان ومتعبان

 الم العروسة وهذه العادات القبيحة الىت وأما موضوع الصباحية وأ •
" املؤمنات القانتات"فأنقل لكم من كتاىب  هى من شرع وال دين

  :وفيها: أم العروس والصباحية : فقرة  بعنوان 
  وهذا التنبيه خيص اليوم التـاىل للزفـاف، أو   : لبناتنا وأمهانهام جداً وتنبيه 

ماذا عمل معـك ؟  : ثاىن يوم وتقول لبنتها تأتى األم بعد الزواج أو "  ..الصباحية " 
إن احلديث يف هذه األمور اجلنسية بني األم  - هدانا اهللا مجيعا - ياأخواتى ويابناتى ماذا فعلت ؟وإنت 

أَالَ عسى أَحـدكُمr:  }  قال .. هذا أمر ال يليق ! ابنتها وبني األخ وأخته ال ينبغي، كيف ذلك؟و
غي هلبِاه لُوخأَنْ ي  هابـحثَ أَصدح جرإِذَا خ ثُم ،هتاجح يقْضي راً ثُمتس يخري اباً ثُمب قل

   ثَتـدـا حهتاجح تاذَا قَضا، فهرتس يخرتا وهابب قلغأَنْ ت اكُندى إِحسأَالَ ع ،كبِذَل
واهللا يا رسول اهللا إن ليفعلن، وإم ليفعلـون،  : اخلَدين فَقَالَت امرأة سفْعاء» صواحبها؟

فَالَ تفْعلُوا فانما مثَلُ ذَلك مثَلُ شيطَان لَقي شيطَانةً علَى قَارِعة الطَّرِيـقِ فَقَضـى   «: قال
  ١٢٤}حاجته منها ثُم انصرف وتركَها 
لـو فرضـا   ...ولكن طبعا ، ال ينبغي أن تذاع وال أن تشاع Uألن هذه أمور سترها الستار 

                                                 
  رواه البزار، عن روح بن حامت ١٢٤
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حدثت مشكلة زوجية أو جنسية بني الزوجني ألى سبب ففى املعتاد أا تنتهى خالل أيـام بـال أي   
ىف تدخل، ولكن لواحتاج األمر إىل تدخل ، فليكن من أقرب األقربني العقالء وعلى أضيق احلـدود و 

ن أبوابه السليمة وأهـل  ، فإذا ما احتجنا إىل الطب، فليكن مفقط لةوبالقدر الالزم حلل املشكالسر، 
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعل آله وصحبه وسلماإلختصاص ، 
مبا يكون بينه وبني زوجه  ث أحدبأال حيدوهذا األدب من آداب اجلماع : تنبيه 

تفاخر أحـد  فقد يليس فيما خيص الزفاف ولكنه أدب مستمر ودائم من أمور اجلماع، 
اً مغلقـة  ويفتح هذا أبواب معها،زوجها غريها مبا يفعله  بقدرته اجلنسية، أو تفاخر امرأة

ون أحدمها راضيا مبا رزقه كيوقد ، أو مبالغاتاذيب حتكى على كليهما وقد يصدق أك
، أو حيسـد  أو صاحبتها أو حىت أختـها   طرفه اآلخر فيفسده حكايات صاحبهاهللا ىف

خطـرية   اًوقد يفتحوا على أنفسهم ابواب! يسمع ويفقد مناه ويتحسر دمها اآلخر ملاأح
 اًأو أصـدقاء  اًالذات لو كانوا أقارببو ؛لنساء اآلخريات والعكسمن إشتهاء األزواج ل

ناء األوقات اخلاصة فيقعوا ىف أثصورهم  ابعضهم فيتذكروا ما مسعوا وقد يتمثلويرون 
  :قـال  rرسـول اهللا  أن ىف البخـارى   دعبد اهللا بن مسـعو  لذا روى ،بالفكر الزنا

كـل   اإلسالم يسدف ،} ال تباشر املرأة املرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها {
  .بسبب النظر احملرم أو الفكر احملرم أو األحاديث احملرمةذريعة للمفسدة، 

فإذا كان ما قلنا بيننا سعد الزوجان ورفرف عليهما احلب واملتعة والسـعادة  
  .كتبها اهللا هلما بالزواج وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمالىت 

  ١٢٥النظرة الصحيحة للمرأة المسلمة

ر اإلستعمار فهذه ليست نظرة وإن نظرة اتمع السابق بسلبياته من العصر العثماىن، وعص
ة األساسية بني املشكل.. إسالمية، ولكن النظرة اإلسالمية هى النظرة الصاحلة لكل زمان ومكان 

الرجال والنساء ىف زماننا أننا ىف هذا اتمع توارث تقاليد وعادات ليست من اإلسالم ىف شيء، 
                                                 

  هـ ١٤٣١رجب  ١٩موافق  ١/٧/٢٠١٠درس بعد العشاء ، اخلميس  املعادى  ١٢٥
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عصبية الرجال نتيجة اإلنغالق ىف .. عادات تستطيع ان تقول عنها عادات جاهلية، نتيجة العصبية 
  .ت عصور مظلمة أا كان: كما قلت  وجد علم وال فكر وال دين نتيجة ـاتمعات فالي

فنظرة اإلسالم للمرأة ىف تلك الفترة الزمنية ضاعت، وعندما جاء اجليل اجلديد وهو جيلنا 
فكّر أن ماكان عليه اآلباء واألمهات فهذا هو الصحيح ىف اإلسالم ولذلك دائما الشباب يقول 

ما ىف القرآن وال ونا على أىب وأمى كانوا كذا وكذا وأنا مثلهم، ولكن أبوك وأمك مل يك: لزوجته 
بدين اهللا ولكن على العصبية اجلاهلية، لكن أنت أنظر إىل نظرة اإلسالم املُربأة من اهلوى  على وعى

  .وصحبه الكرام  r ومن الغرض وهذا الذى كان عليه سيدنا رسول اهللا
ملاذا ألا عشقت كماالته .. هى زوجته السيدة خدجية  r حنن نعلم أن أول من آمن به

بكل ماوسعها صفاته، وهذا هو املطلوب من رجلٍ مسلم حنو زوجته وهو أن جيعل زوجته وأحبت 
وخلينا حىت بلغة  نسانة ـوكيف حتبه ؟ من صفاته ومن أخالقه ومن معامالته يعاملها كإ.. تحبه ؟ 
  ـ يعاملها حىت كإحدى بناته، وكيف يعامل بناته ؟العصر 

ا رأينا آباءنا وأمهاتنا يقولون عن املرأة ىف البيت كما يعاملها املعاملة الطيبة اإلسالمية، لكن
املرأة ىف البيت كقطعة متاع ىف البيت، كقطعة متاع يضعوها هنا او : كانوا يقولون ىف اجلاهلية 

ينقلوها هناك، ليس هلا كلمة وليس هلا رأى، ويريد زوجها ان يفرض عليها فرضاً ما ترضاه وما ال 
  ) البقرة٢٥٦( ﴾ ال إِكْراه في الدينِ ﴿: ل ىف القرآن ترضاه، وإذا كان ربنا يقو

لون أمرهم شورى بينهم، كما انت لك حقوق هى هلا حقوق، وكما فالبد وان يكون املس
  .ها واجبات يأنت عليك واجبات فهى عل

ونفعلها، لكن  rننظر إىل احلقوق والواجبات من منظور القرآن ومن سنة النىب العدنان 
الحق عندهم شيئاً من األنانية، السيدات مساكني كن يتحملن ليعشن البق وعلى أثره اجليل السا

  طلباته وفقط وهى ؟ ال.. ألوالدهن، وماذا تعىن أنانية ؟ يعىن هو يريد نفسه وفقط 
فهو طوال النهار باخلارج يلهو كما يشاء، فلو هى ملّت من هذا السجن الذى يضعها فيه، 

ال وهل توجد : بني أربع جدران، فتريد ان خترج تتريض قليالً، يقول هلا وماهو السجن ؟ يعىن هى 
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ة اهللا عليه سيدة خترج خارج البيت ؟ فهل تظلّ ىف هذا السجن ؟ وإىل مىت ؟ الشيخ الغزاىل رمح
] املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة: [نقرأه مجيعاً وامسهوله كتاب عظيم وياليت  وكان رجالً حكيماً

أن املرأة ال خترج من بيتها إال ثالث : مسعت رجالً يقول : كتاب عظيم، وماذا يقول ؟ يقول وهو 
مرة إىل بيت زوجها، ومرة إذا يأت هلا األسباب ألداء فرض را وهى أن حتج مرة واحدة، : مرات 

  ؟  يم اإلسالملمن تعا خترج من البيت، فهل هذا يا إخواىنوغري ذلك فال .. ومرة إىل قربها 
تعاليم اإلسالم هو أنك مكّلّف بأن تصنع املستحيل لكى تحبك زوجتك لكى يدمي بينكم 

طيع ان تبقى ىف البيت يومان فهى كذلك فاجعل هلا ولو تاملودة والرمحة واأللفة، كما انت اآلن ال تس
لى ذا يوماً خترج فيه من البيت، خترج فتشم اهلواء حىت ال تصاب بتعب نفسى وأنت الذى ستبت

كفاية عليكى الوظيفة ما انت بتخرجى كل يوم ــ وهل : األمر، إذا كانت موظفة فيقول هلا 
  .الوظيفة ترفيه ؟ إا عمل، لكن هى تريد ان خترج للترفيه 
فيلعبا  هيا نستبق: عائشة وكان يقول هلا وسيدنا رسول اهللا كان خيرج ومعه السيدة 

 rسابقْت رسولَ اهللاِِ { : وامسع للحديث قالت عائشة كاألطفال، فسبقته وملا مسنت سبقها،
هقْتبقَنِي. فَسبقَنِي فَسابمِ ساللَّح نم لْتما حّفَقَالَ. فَلَم :لْكبِت هذة، هشائاع١٢٦} ي .  

  .فهذا كان نظام اإلسالم الذى كان عليه املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم 
الىت ىف املرتل فقط ، املرتل القدمي يعىن ىف البيت الىت هى فيه كما بني  ملة غريرأة العافامل

انت يا فاطمة عليك البيت : ذلك بني سيدنا على والسيدة فاطمة، فقال هلا  r سيدنا رسول اهللا
وهو مملكتك ىف الداخل، وأنت ياعلى عليك أن تأا بالطلبات من اخلارج، فاملرأة العاملة ــ فهى 

مل وكتفها ىف كتفك وكما أنك بتجيب دخل فهى أيضاً جتيب دخل ـ فأنت مطالب بان تخفف تع
  .عنها العبء ىف داخل املرتل 
  : مع أنه كان معه زوجاته وعددهم تسعة، فسألوا السيدة عائشة  rوسيدنا رسول اهللا 

ما يفْعلُ أَحدكُم : لتيا أمّ املؤمنني أيّ شيٍء كان يصنع رسول اهللا إذا كانَ عندك؟ قا {
هلْود قَعروي ،هبيطُ ثَوخوي ،لَهعن فصخي أهله ةنهالبيت وخييط الثوب ـ١٢٧ } يف م كان يقُم 

                                                 
 املسند اجلامع، أخرجه احلميدي  عن عائشة ١٢٦
  عن عروةَ ،صحيح ابن حبان   ١٢٧
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وم ويق والنساء تطبخ فكان ينظف البيت ـيه ضيوف تاللى تتقطع خييطها يعىن لو كان يأباب اجلل
  . باألعمال املرتلية تشجيعاً هلن

.. املرأة املسلمة مرهفة احلس فعندما ترى زوجها يعمل ىف البيت فهل ستتركه يعمل ؟ ال و
  .ملاذا ألا أحست انه يحس مبشاعرها .. دع عنك أنت هذا : بل تقول له 

اآلن أصبح الوضع اإلجتماعى حالياً يقتضى أن املرأة تتسوق بنفسها ألننا كرجال عاجزين 
شوىف إنت عاوزة إيه وانا أجيبه  كعصر اجلاهلية األول وتقول هلا ـكان  عن هذه املهمة، لكن لو

فماذا فيها لو أنك خرجت معها ومتشى معها وهى  يبه لن يعجبها ـلكى من برة، ماللى إنت حا جت
تشترى مايعجبها وهى معك، فبعض الرجال الحيب ان خترج معه ألنه يغري عليها، فهذه غرية قال 

إِنَّ من الغيرة غَيرةٌ يبغضها اهللا عزّ وجلَّ وهي غَيرةُ الرّجلِ علَى أَهله { : فيها رسول اهللا 
ةرِ رِيبغَي نا زوجة  ىل الكفر والعياذ باهللا ـإى تؤدوهى ، ١٢٨} مخياف أن ميشى معها فيقولون أ

ممنوع أن نزور أحداً وال أحد : ويقول  ممنوع ان تسلّمى على احد،: فالن، وإذا جاءه أحد يقول هلا 
  أين توادوا حتابوا ؟ .. يزورنا 

عائالت ملاذا ال أزور انا وزوجىت بعض أصدقائى ىف العمل ىف بيوم، وهى كذلك تزور 
اإلجتماعية، ىف بيوم، ألن الزيارات املرتلية فيها ترقية لألحوال  صديقاا ىف العمل وانا معهابعض 

أو مالهى األطفال مثالً فليعب الصغار ويتغارفون ا خاجيا ىف املناسبات العامة ىف احلدائق أو نلتقى كان
  .ذا هنا وهناك حىت تكتسب اخلربات فترى ماوجيلس الكبار معاً، وذلك 

الطامة الكُربى بالنسبة للمرأة العاملة أا مرتبطة بزمالئها ويوجد عالقة وثيقة بينها وبني 
إختالطها م، فلو طلبها أحد زمالئها على احملمول ألنه حيتاج منها مصلحة،  زمالئها ىف العمل من

املرأة لو أرادت .. كيف يتصل بك وكيف تتكلمني معه دون علمى : تقوم قيامة الرجل ويقول هلا 
  . ألن كيدهن عظيم.. ت جبوار رأسها أن تفعل شيئاً لن يستطيع ان مينعها رجل حىت ولو با

نا يولّد اإلنفجار، واإلسالم امرنا ان نعطيها الثقة ىف نفسها مادامت هذا الشك يا إخوا
مؤدبة وال تتكلم إال باأللفاظ الالئقة، وال ترتل الرجل عن مقامه أمام اآلخرين، فأنا اعتربها فخر ىلّ 

                                                 
   كرواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتي ١٢٨



 
                 

                 
٩٨  

  : r أعطاها ىل رىب عزوجلّ وكما قال سيدنا رسول اهللا
  ١٢٩} الصّالحةُاملَرأَةُ  الدّنيا متاع، وخير متاعها{ 

أنا ىف بداية دخوىل طريق أبو العزائم كان عندى مثل هذه األفكار وكنت شديداً، وكنت مل 
وإذا جاءىن أحد أمنع والدتى من أن تسلّم عليه، فجاءىن موالنا الشيخ حممد على .. أتزوج بعد 

ذا اإلطار، وأدخلنا ىف اإلطار العصرى فأخرجنا من ه.. يابىن أين أمك لنسلّم عليها : سالمة فقال ىل 
  .الذى وضعه اإلسالم وأسسه املصطفى عليه أفضل الصالة وامت السالم 

وماهو اإلطار العصرى ؟ أنا وزميلىت ىف العمل شخص واحد، أحرص على مشاعرها كما 
خنرج تعاىل : زوجىت الىت متلّ من العمل ىف البيت أنا نفسى أقول هلا .. حترص هى على مشاعرى 

أحد ذوى األرحام ، او نزور الصاحلني، نزور : نتمشى خارج البيت، تقول ىل إىل أين ؟ أقول هلا 
  .املهم هو اخلروج من البيت ألنه يغري احلالة النفسية لإلنسان واألصدقاء، 

آفة اآلفات العصرية ىف احلياة الزوجية هى إستبداد الرجل برأيه، وهذا ال ينفع مع املرأة 
، وكلما دخل او خرج يقول ـ الزم رأىي هو الذى نافذاً ة حالياً، يريد ان رأيه هو الذى يصرياملثقف
وهى سيدة مثقفة ، شورى إن األمر ماهو رأيك ؟ ربنا قال  ى هو انا ماليش رأى ىف البيت ؟ ـميش

وعاقلة فانت تعرض رأيك وهى تعرض رأيها بصفاء نفس وبصدق إرادة ومبودة نتوصل إىل رأى 
  .احد، وليس عيباً ان رأيها يكون الصائب على رأيك و

سيدنا رسول اهللا فعل ذلك ونزل على رأى السيدة أم سلمة وغريها ىف كذا موقعة من 
ك خربة ىف مثل هذه األمور، داملواقع ألا أدرى باآلراء املرتلية والعالقات العائلية، وأنت ليس عن

  .عرف وانت ال تعرف كيف نعمل لفالن الفرح ؟ فهى ت: تقول هلا 
إذاً اإلستبداد باآلراء ال ينبغى ان يكون أبداً بني رجلٍ وزوجته، وإال والعياذ باهللا فإن هذه 
األشياء تولّد سخط داخلى، فقد تكون املرأة ذات أصول مهذّبة ومؤدبة فال تبيح وتكمد ىف نفسها 

.. لسبب ىف هذا األمر ؟ هو زوجها ويؤدى هذا إىل مخول احملبة ىف قلبها حنو زوجها، ومن يكون ا
  .ألن الزوج مطلوب ان يشاورها 

                                                 
  الترغيب والترهيب  ، وعن عبد اللّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضي اللَّه عنهما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ١٢٩
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أنت أعطاك اهللا صاحب رأى تستنري برأيه وتسترشد بفكره، وصاحب هذا الرأى حريص 
كما قال  ، بل األمرعليك ومحب لك وسيعطيك الرأى السديد، فال يوجد ديكتاتورية ىف اإلسالم

كما ىف  على األمر مع زوجته أو أهلهيسري  من)  الشورى٣٨( ] وأَمرهم شورى بينهم [:اهللا 
يكون فكره سديد ورأيه ىف بيته رأى رشيد وماشى على منهج احلميد ايد والنىب املصطفى اإلسالم 

  صلوات رىب وتسليماته عليه 
ن عليه، لكن ولألسف ىف هذه األيام الىت حنقد عرفه الكثري من مشاخينا وساروا هذا الكالم 

هو سى إن فيها اآلن خرج بعض الشباب اجلديد يريد أن يعود لنهج العهد القدمي مرة أخرى ـ 
  !شيء أبداً، مايقوله البد وان حيدثوهى ليس هلا كلمة وال  !السيد وله الكلمة

الرجالُ قَوامونَ علَى  ﴿: إذن امسع لكالم اهللا مبا وصف الرجل أو صاحب القوامة
تنفق ، ولكنها )النساء ٣٤( ﴾فَضلَ اهللا بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم  النساِء بِما

يبقى ! فلوس بتجيب أيضاً  فهىفلوس وإذا كنت أنت بتجيب ! ورمبا أكثر أو راتبها أعلى  مثلك 
راجل من أمواهلم مبا أنفقوا إذا هى ىف بند ـ ! أخذت جزءا من مقومات قواماتك من اإلنفاق

رأى فضل وهلا يد وهلا فلها ! بل رمبا زادت ألنك املكلف بالنفقة فلما عجزت هى ساعدتك!! مثلك
  .وهلم خربة وفهممصيب ألا حريصة عليك أيضاً مثلما انك لك رأى ورأيها 

إذا كان اإلسالم يقول لنا بالنسبة للولد أو البنت شاوروهم ودربوهم على املشورة، ألنه 
  . إذا كرب يعرف كيف يقود اتمع أو يسري ىف اتمع ألنه مشى على املنهج السليم إبىن

وكذلك فاملرأة املتعلمة العاملة حتتاج إىل معاملة متشى ا على املعاملة اإلسالمية وعلى منهج 
 ، فإذا كانت هى عندها عمل وانا عندى عمل ونرجع للبيت واريد ان انام وهى تطبخ r خري الربية

  .فهى متعبة مثلك !! ىل أصنافاً من الطعام 
أشعرها من قريب أو من بعيد اا .. انا عملت وهى عملت وهى التزال عندها عمل البيت 

الجتهد نفسها، مبعىن اا لو كانت ىف يوم من األيام متعبة ومل تصنع األكلة الواجبة حنوك فماذا حدث 
هلْ عندكُم طَعام؟ فإذَا قُلْنا : إذَا دخلَ علَيّ قال { :سيدنا رسول اهللا بذاته كان .. ؟ ال شيء 
كان أبو الدّرداِء : قالت أمّ الدّرداِء {: وكان أصحابه يقتدون به مجيعاً }.إنِّي صائم: الَ ، قال
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وفَعله أبو طَلحة، وأبو ، فإين صائم يومي هذا: ال ، قال عندكم طعام؟ فإن قلنا: يقول
  .١٣٠} رضي اهللا عنهم يرةَ، وابن عباسٍ، وحذَيفةهر

ليست معضلة وال مشكلة، لكن يريدها مع عملها أن يكون معها شهادة من كلية السياحة 
والفنادق، وتصنع له كل يوم أطعمة من الىت يسمع عنها ىف املطاعم الكربى والفنادق، إذا كان ذلك 

روض على أنا إذا كنت انا أريد ذلك، فكل أسبوعني فأبقها ىف البيت وال تذهب للعمل، ولكن املف
  .أو ثالثة خنرج ونأكل ىف مطعم وأشعرها أنىن حريص عليها واريد أن ارحيها بعد العمل 

هو تبادل الزيارات، وتبادل احلديث، تبادل وجهات  كّى هذه األمور كما قلتفالذى يز
ىف رأسه الكالم القدمي ويريد ان كالمه النظر مع بعضنا، واإلنسان الذى أغلق على نفسه اليزال 

يكون قرآن كرمي ويطبقه، ولكن القرآن الكرمي والدين القومي صاحل لكل زمان ومكان، وهو حيتاج 
إىل أمور األوامر اإلهلية وليست األوامر النفسية، وحيتاج إىل روح التعاليم الربانية وروح السنة 

خللفاء الراشدين والصحابة والتابعني والصاحلني والصادقني النبوية وأن نقتدى خبري الربية، ونقتدى با
  .ىف كل زمان ومكان 

  ١٣١ سؤال عن تكاليف الزواج

إلى ه مما یضطر عن رأى الدین فى المغاالة فى المھر وتحمیل الشاب ما الیطیق :سؤال 

  ؟ عویینالمدلحم لُیطعم الوما ُیسّمى بالعشاء على والد العروسة ویستدین  لیشترى ، اإلستدانة

املؤمنات [ هذا املوضوع قد تكلمنا فيه بالنص وبالتفصيل وموجود ىف كتاب : اجلواب 
تكلمنا فيه عن الواجب على الزوجني واآلباء واألمهات من حلظة اخلطبة إىل حلظة ] القانتات 

  :إىل اليسر، وقال للناس r دعا رسول اهللاملمات وبيناها بياناً شافياً ، اإلجناب إىل ا
  ١٣٢} إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا {

                                                 
   عن عائش، واحلديث عن أم الدرداء ىف صحيح البخارى سنن أيب داوود ١٣٠
 هـ ١٤٣١ربيع آخر  ٢٠موافق  ٥/٤/٢٠١٠: خ مغاغة ـ املنيا ، التاري ١٣١
  املقاصد احلسنة للسخاوي  ، واه أمحد والبيهقي عائشة مرفوعار ١٣٢
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لكن كما قلنا هنا ملن سيتزوج فعليه انه يجهز املرتل مبشتمالته، والشرع يقول ذلك كما 
حيدث ىف الدول العربية كالسعودية واخلليج يجهز البيت ويجهز كل مشتمالت السكن حبسب 

  .الوسط الذى تعيش فيه العروس 
أين يناما ؟ هل على األرض ؟ أال حيتاجان سريراً ؟ واين يضعا يعىن مها حيتاجون للنوم، ف

مالبسهما ؟ هل يضعاا على احلبل مثل أيام زمان ؟ ماذا حيتاجان ؟ حيتاجان إىل دوالب، وهى تريد 
ان جتهز نفسها له، وهو يريد أن يجهز نفسه هلا فماذا حيتاج ؟ حيتاج إىل مرآة ويضع عليها مشطاً او 

  .كُحالً وماذا حتتاج ؟ حتاج إىل أدراج وهى التسرحية فزليناً او 
هو يريد شيئاً جبواره ليضع عليه التيليفون او يضع عليه منديل او يضع عليه حبوبه او يضع 

وهذا ما إمسه ؟ كومودينو، إذاً ما إمسها كلها ؟ غرفة النوم فهل هى ضرورية أم غري .. عليه قلم 
نوم من إيطاليا او من اليابان او من أى مكان على حسب ضرورية ؟ ضرورية، سيشترى غرفة ال

  .فيجب عليه عمل غرفة النوم .. إمكانياته وقدراته وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها 
إذا كان يريد أن يوفِّر وال يظلّ يغري كل وقت ويبدل يعمل غرفة نوم من خشب جيد نوع 

ىت ال يسمع بعد أسبوعني أو ثالثة صوت من خشب زان وابالكاش زان ونوع أخشاب مبخرة ح
  .السوس يزعجه، ألن مشكلته هى أنه يريد أن يغير ويبدل 

لكن الديكورات وهذه األشياء تكون على حسب اإلستطاعة، فالبد من غرفة النوم، فيأتيه 
فهل يفرش هلم حصرياً ؟ هل يصح ؟ فماذا يفعل ؟ .. ضيوف ويهنئوه أو يباركوا له او يزوروه 
إن كان رجالً له وزنه ىف اتمع ويعمل ىف وظيفة حمترمة، .يصنع صالوناً فيكون على حسب وسعته 

؟ فيصنع غرفة ، أليس كذلكهنسيعيرو] كَنباً[، فهل يقول هلم انا صنعت هنوجاءه أناس يزورو
  .إستقبال تليق بشأنه وأيضاً هذا على حسب إستطاعته 

ت لتظل ال؟ يريد ىف الصيف ان حيفظ هذه املاكوعمأين يأكل؟ هل يشترى من املطا ومن
سليمة لألكل، فهل حيضر كانوناً مثل أيام زمان؟ وحيضر حطباً لكى ميتلئ بالفئران ؟ ولكن حيتاج إىل 

الطعام الذى يتبقّى فهل نلقيه أم نستعني به ىف اليوم الثاىن والثالث ويريد أن يشرب ماًء مث  .بوتاجاز 
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قدم ولكن تكون ثالجة حسب اليسر وحسب  ٢٧ثالجة، وال نقول ثالجة بارداً ؟ فيحتاج إىل 
  .اإلستطاعة 

ولكن زوجته هى الىت تغسلها .. أين يغسل مالبسه ؟ هل يغسلها ىف مغسلة كل يوم ؟ ال 
هل يوجد ذلك ؟ وهل .. له، ولكن اآلن مل يعد احد يا إخوانا يغسل ىف طست ىف أى بلد من البالد 

  .للغسيل ؟ فماذا يشترى هلا ؟ غسالة، فأصبحت الغسالة ضرورة من الضرورات يشترى هلا طستاً 
هى أحضرت معها بعض احلاجيات تستعني .. فيكون عندك البوتاجاز والثالجة والغسالة 

ا، بعض األطباق وبعض األكواب وبعض مالعق وشوك وسكاكني، فأين تضعها ؟ هل تضعها على 
ها عليها ولن تكون نظيفة، فماذا تفعل ؟ فتصنع منلية أو قطعتني طبلية أو تفرش هلا حصرياً وتضع

مطبخ صغار تضع فيهم هذه األدوات الضرورية والىت ال غىن هلا عنها ىف حياا هى وزوجها 
  .واوالدها إن شاء اهللا، فأصبح املطبخ من الضروريات 

  .وهذه هى األشياء الىت ال غىن عنها لإلنسان ىف بيته 
ل وخيرج من بيته ىف الصباح وال يعود إال ىف آخر النهار للبيت، وانت إذا كان هو رج

ىف سجن القناطر يعىن وضعتها  فتح نافذةً أو خترج لزيارة أحد ـجعلتها ىف بيتها ومنعتها من أن ت
ولكن سجن القناطر اخلريية يروحوا عنهن مبشاهدة التليفزيون، لكى يروحو عن  اخلريية للنساء ـ

فأنت ىف سجنك هذا أال جيب عليك أن جتعل هلا شيئاً يروح عنها ؟ تسمع فيه حىت ..  أنفسهن قليالً
  إذاعة القرآن الكرمي أو تسمع أخبار الدنيا ؟ 

وهذه أصبحت أموراً ضرورية على الرجل ان اليوم، وما يستلزمه أو التليفزيون جتهز هلا 
لرجل مهراً يدفعه لزوجته نظري الزواج يجهزها ىف مرتله، الشرع يوجبه على الرجل ويوجب على ا

  .ا، وهذا املهر ملن ؟ ليس ألبيها ولكن هلا هى، تأخذه نظري أا وافقت على الزواج به 
حنن هنا نظامنا غري الدول العربية، ففى السعودية وىف الكويت وغريها يعطيهم املهر ومع 

الىت نعيشها يقول أنا نتيجة لظروىف ال ذلك يجهز هذه األشياء أيضاً، اهل مصر نظري هذه الظروف 
نعم حنن نجهز لك مبهرك ولكن نكتب : أستطيع أن أجهز خذوا هذا املهر وجهزوا انتم، فيقولون له 
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  .قائمة ألن هذه األشياء ملكها، حىت ال يأتى يوم من األيام وتقول أا ملكك 
من حقوقها الشرعية، أحياناً فهى اآلن ملكها ألا جلبتها واشترا من مهرها، فأصبحت 

كيف أكتب قائمة أنا قد آمنته على إبنىت فهل ال آمنه على جهازها، هذا : يأتى بعض اآلباء ويقول 
فكر باىل وغري صاحل، أنت تريد ان تتنازل، تتنازل عن حقك أنت إن كان لك حق وال تتنازل عن 

قد وكلتك فيجب ان تكون أميناً على هذه حقها ألا إمرأة وولية فلماذا تتتنازل عن حقها، وهى 
  .الوكالة 

يا فالن حنن نريد زواج إبنتك من إبننا، : يقول بعضهم  هناك بعض الناس ىف زماننا اآلن ـو
  يقول له ال مانع، فيسألوه ماهو النظام ؟

فهل هذا نظام يصلح ىف ] ا اللى يقدر على حاجة يعمله[ إعمل ما تستطيع عمله : فيقول 
أنت عليك جتهيز كذا وانا على جتهيز كذا، ولكىن ال أفرض عليك شروطاً فيما .. ؟ ال صرهذا الع

زه ولو انت زدت على ذلك فأنت حشيئاً فيما أجه زه، وانت التفرض علىوإن مل تزد فلن جته ر
  : r وهذا قال فيه ]واإلتفاق أضمن للوفاق [ لكن البد من اإلتفاق أطالبك بشيء ، 

 }ملاملُسكذَل نم ّاحلَق افَقما و ،هِموطرش ١٣٣} ونَ عند   
  العروس تزوجت فمن جتب عليه النفقة عليها ؟

على الزوج فمن حلظة دخوهلا عنده فقد وجبت نفقتها عليه، وأصبح مسؤالً عنها مسؤلية 
  .فمن املسؤل عنها ؟ زوجها .. أكلها وشرا ولبسها وعالجها وكل طلباا : كاملة 

ذا كان أهل الزوجة ينظروا بعني املراعاة ويقولون إنه سيتزوج وانه تكلّف شقة وجتهيز إ
وغريه، فنحن المانع من أن نرسل هلما قليل من األرز والسكر والبطاطس وقليل من الزيت والشاى 
ونعطيه طعام يكفيه يومني أو ثالثة وهو سيتكفّل بباقى السنة حىت اليتكلّف من أول يوم ويقول 

زوجته أدخلى املطبخ وأطبخى، وهذا ليس فرضاً علي األبوين، ومن الذى فرضها على الناس هم ل
  .الناس أنفسهم وهى األعراف املوجودة بني الناس 

                                                 
  سنن الكربى للبيهقي  عن أنس بن مالك، ال ١٣٣



 
                 

                 
١٠٤  

وهل أنت يا أخى أقلّ من فالن الذى صنع إلبنته كذا وكذا وكذا، : أنظر ألسفل يقول له 
ر فرضاً، لكنها ليست فرضاً، وال هو فرض فهذا ما أوجب هذه األمو.. وكيف أنت ال تفعل مثله 

على الرجل إذا خطب أن يعطيها هدية ىف املولد وهدية ىف اإلسراء واملعراج وهدية ىف كذا وكذا 
فهذا ليس فرضاً وال شرطاً، وال أيضاً فرضاً على األب أن يرسل هلا املواسم، والذى يلّح ىف ذلك 

ى ىف العيد ومل يأتى إلبنتك بعيدها ـ أى املوسم ـ فهذه كيف ألخيها أن يأت: هن النساء، وتقول 
  .أمور ال هى فرض وال هى سنة ولكن الناس هم الذين جعلوها فرضاً ىف نفوسهم بأعرافهم 

.. طبعاً هذه األشياء ال تطلق وال تفرض وال تنتظر، لكن أحيانا بعض الناس ضيقوا فكرهم 
على حساب أصهاره، ويقول هلا أبوك مل يأتى باملوسم بعض الرجال ممسك قليالً ويريد أن يعيش 

  .ل ضيق األفق هابه ؟ هل يكفى واحد ؟ فهذا رجلٌ ج ماهذا الذى أتى: ملذا ؟ او يقول 
ماذا تريد من .. ال يفقه تعاليم اإلسالم وال يعرف حىت التعامل مع الرجال ىف اتمعات 

  .لية، وأنت ماذا عليك ؟ رعايتها أبيها ؟ انت أخذا عندك وأبوها أعطاها لك بالك
إذهىب ألبيك ــ وهذا : أكثر من ذلك أن بعض الرجال عندما مترض زوجته يقول هلا 

موجود اآلن إذا مرضت يقول هلا أنك ال تلزميىن وإذهىب عند أبيك ليعاجلك عند طبيب وبعد ما 
هو مكلف بثالجة أوغسالة  تشفى يقول هلا  تعاىل عندى ــ وما ذنب أبيها ىف هذا املوضوع ؟ يعىن

  وكتب على نفسه ضمان ثالث سنوات أو أربع سنوات ؟ 
وهل كلما حدث شيئاً ىف الثالجة يتصلوا بالتوكيل لريى ماذا فيها ؟ ماهى نفس الوضع يا 

 انت قد أخذا فأنت مكلّف ا ألن اهللا عزوجلّ جعل مسؤلية اإلنفاق.. إخوانا، وهذا وضع سيئ 
.. واإلنسان يعجب من هؤالء أصحاب هذا الفكر  ل ـ وشر البلية ما يضحك ـهى مسؤلية الرجا

  !! ماهذا الفكر ؟ لقد قدمت لك كل شيء ىف نفسها 
أتبخل عليها بعرضها على طبيب ؟ أتبخل عليها بأجر طبيب ؟ فلو انت أجرت خادمة 

إجعلها ولو ولن تتركك وكل شهر تريد كذا، وهذه ماذا ستأخذ منك ؟ !! سوف تنهب مالك 
حىت تصرف من راتبها، أليس كذلك ؟ أو تشترى هلا !! خادمة عندك وإجعل هلا راتباً ولو مائة جنيهاً 



 
                 

                 
١٠٥  

لكنها ختدمك لوجه اهللا، فيجب عليك ان ترعوى وتعرف ان من .هدية، من أين ؟ من راتبها 
  :)النساء٣٤(ففى مسؤليتك أنك مكلّف ا 

﴿ لَى النونَ عامالُ قَوجالرهِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعلَ اهللا با فَضاِء بِمس ﴾  
ء تعمل وزيرة ولكنها ليست مكلّفة باإلنفاق، وهذه قضية أخرى وهى قضية النسالو بواملرأة 

: تقول له إعطينيه، ف: نعم، يقول هلا : ؟ تقول له قبضىت املرتب: أول الشهر يقول هلا: العامالت 
ملاذا ؟ وماذا تفعلني ا وهذه حلاجة .. ال : أترك ىل عشرة جنيهات أو شيء ىف حوزتى، يقول هلا 

ملاذا : أال أشرب حىت كوباً من الشاى او أشترى باكو بسكويت؟ فيقول هلا : البيت، تقول له 
  والبيت فيه كل شيء؟ 

، ؟ أترك هلا ولو مصروف جيبسباهللا عليكم هل تليق هذه املعاملة بني اإلنس ىف أى جن
  .كما تراعيك فيجب عليك أن تراعيهاألا 

  : r أما نفقات الزواج أو إمسها نفقات إمتام الزواج، والزواج الشرعى قال فيه
 }فُوفّبِالد هليوا عرِبواض ،اجِديف املَس لُوهعواج وا هذَا النِّكَاحنل١٣٤} أَع  

أنا أريد أن أستقبل الناس الذين جاءوا ليباركوا ىل .. سجد ؟ ىف املعقد العقد أين يكون
ويهنئوىن، وليس عندى ىف البيت مكان، وحىت ال أؤذى اجلريان وال آتى بسماعات وال مكربات 

، ولكن Uأحجز قاعة وتكون مناسبة إلمكانياتى وال أفعل بالقاعة شيئاً يغضب اهللا : تؤذى السكّان 
شاذّة  ال يكون فيها ألفاظٌالقلوب أو بعض األناشيد الدينية او التفرحيية شرط أ بعض األغاىن احملببة إىل

وهذه أيضاً ليس فيها .. وال خادشة للحياء، وال يكون فيها قاعة للرقص وال شيئ يؤدى إىل النقص 
  .شيئ إن كانت ىف حدود إمكانياتى 

د وأن يلبوا، لكن إذا أنا وأنا سيأتيىن الناس وسيغضبوا إذا مل أدعهم، وإذا دعوم فالب
وال ىف أضيق احلدود األسرية إستطعت أن أختصر هذه احلكاية والعروس تأتى من بيت أبيها إىل بيىت 

  .حيدث شيء فال مانع 
                                                 

  سنن الترمذي  عن عائشة  ١٣٤



 
                 

                 
١٠٦  

ن سيدنا عبد الرمحن بن ؟ كابالوليمة للعرس من هو هذا الرجلالرسول أمره والرجل الذى 
  : ولكنه مل يقل ذلك ألحد من الفقراءـ عوف وكان ـ شاه بندر التجار ىف زمانه 

 }ةفْرص أَثَر فونِ عمنِ بحّالر دبلَى عأَى عر ّبِيّا هذَا؟ : فَقَالَ. أَنَّ النم
 :قَالَ. إِنِّي تزوّجت امرأَةً علَى وزن نواة من ذَهبٍ! يا رسولَ اللّه: قَالَ

أَو ،لَك اللّه كارفَباةبِش لَوو م١٣٥} ل.  
 أنا غىن وربنا أغناىن ومعى مال ولكى يبارك اهللا ىف هذا الزواج أصنع وليمة، وليمة ملن ؟ قال

r  ) : ترك الفقراءدعى هلا األغنياء ويالطعام طعام الوليمة ي ال أصنع الوليمة لألغنياء، سيأكل ) شر
ب للفقراء وهذا انع ولكن جيب أن يكون فيها نصيال م.. فيها بعض األغنياء من األقارب واألحباء 

  )البقرة٢٨٦( ﴾ال يكَلِّف اهللا نفْسا إِال وسعها  ﴿ليس معى مال يكفى، : هو األساس األول 
؟ كبري التجار سيدنا عبد الرمحن بن عوف، رسول اهللا من كان خياطب كما قلت ألن سيدنا

  .دود، ومل يشترط ىف الوليمة طباخ وأصناف أوغريهومل يقل ذلك للفقراء ألنه يعلم أم عدد حم
عندما تزوج بالسيدة زينب بنت جحش ودعا هلا أهل الصفّة ملا صنع وليمة  r وهو نفسه

وماذا كانت وغريهم من املسلمني، يشون ىف مسجد رسول اهللا، وهم فقراء املسلمني الذين يع
ألنه  rأنه السيدة زينب تفخر بذلك صارت ة، عادقيل خبزا وحلم، وملا مل يكن هذا حيدث ؟ الوليمة

 األr من بركات رسول اهللا ، ولكن ذلك كان أومل عليها خبزا وحلماً، وشبع املسلمون من الوليمة
: تقول rكانت زينب تفخر على أزواج النيب { : قال yروى أنس و١٣٦!كانت شاة واحدة

وحلما، ويف أنزلت آية ليس الناس، وأومل علي خبزا  rزوجين اهللا من رسول اهللا 
؟ أو من اهليلتون أو أذبح لوليمة أنىن أحضرها من الشرياتونومل يقل أن شرط ا..  ١٣٧} احلجاب

وكل واحد على حسب اآلية الشريفة الىت ذكرناها، و عجالً ولكن كل واحد داخل ىف أفيها كبشاً 
  .وهذه هى الوليمة يا أحباب اهللا ورسوله .. وسعته 

                                                 
  عن أنس بن مالك صحيح مسلم ١٣٥
 .نيل األوطار شرح منتقى األخبار ١٣٦
  كرت العمال  عن أنس ١٣٧



 
                 

                 
١٠٧  

  خطيرة تحذيرات: الباب الثالث
  تأثري األفالم واملواقع اإلباحية على الصحة النفسية والبدنية واإلجتماعية: أوالً ا  التأثري : ١ 

 على املمثلني واملمثالت  التأثري على املشاهدين:  ٢  الطالق بسبب غرف الدردشة على :٣ 
 نتال  القلب مرضى و الفياجرا: األثر اخلطري للمنشطات اجلنسية: ثانياً  أدوية ترويج : ثالثاً 

 فضائياتوالضارة على النت وال يةاملتعة الومه  االستعانة بالربيد للتوزيع  العمالء يتحولـون   
 ملوزعني  مواقع تسوق تتنصل من املسؤولية   مستحضرات مضرة صحياً    سيـوهم نف 

على الصحة النفسية   تأثير األفالم والمواقع اإلباحية: أوالً
  والبدنية واإلجتماعية

ت السلبية واخلطرية للمشاهدات اإلباحيـة علـى   كثر احلديث عن التأثريا((
النت على اجلميع رجاالً ونساءاً، وقد حتدثنا كثريا ىف هذه املواضـيع مـن النـواحى    

  .الدينية والعلمية واإلجتماعية ىف العديد من احملافل واللقاءات
وهنا أحب أن أعرض لتلك اآلثار املدمرة هلذا املوضوع اخلطري، ولكن بعرض 

األجنبية أو الغربية فقط، وبدون التعرض للنواحى الدينية وذلك من أجـل  الدراسات 
.. إقناع أبنائنا وبناتنا باألسلوب العلمى ارد وبالشواهد الغربية الىت مييلون لتقليدها 

  وشهد شاهد من أهلها.. من أجل أن تكون شهادة من باب  

  التأثير على الممثلين والممثالت: أوالً
  : مریكیة عن االفالم الجنسیة أوضحت في نتائجھا أنأ ةجامعفي دراسة ب

الرجال أبطال األفالم اجلنسية يتناولون كميات كبرية مـن املنشـطات    --١
اجلنسية قبل تصوير املشاهد اجلنسية ليعطي صورة القوة والفحولـة أثنـاء املمارسـة    

) م اجلنسـية بطل األفال(سنوات من التمثيل يصبح هذا الرجل  ٥اجلنسية، وبعد مرور 
غري قادر على أداء أي ممارسة جنسية نظرا لتعاطيه كميات كبرية من املنشطات أثنـاء  

  . تصوير األفالم اجلنسية



 
                 

                 
١٠٨  

أن أبطال وبطالت األفالم اجلنسية ال يتزوجون، وال يكونون أسر سـوية   -٢
  . يف عالقتها، بل يظلون يعملوا فقط يف هذا اال، حبثا عن كسب املال فقط 

أن بطالت األفالم اجلنسية ال تشعرن بأي متعـه  : ضحت الدراسة أيضاأو -٣
جنسية أثناء تصوير االفالم، بل ما تقوم به جمرد أداء متثيلي فقط هدفه التأثري واستثاره 

  . املشاهد لتلك االفالم
كما أشارت الدراسة أن شباب اتمعات العربية أكثر مشاهدة وأكثـر   -٤

م اجلنسية من مشاهد وأوضاع متعددة، أكثر من الشـباب يف  تصديقا ملا تتضمنه األفال
ألن املشاهد الغرىب يعلم متاما أن الكثري من إطالة املشاهد وإتقاـا  . اتمعات األجنبية

إمنا هو من قبيل احليل السنمائية وإعادة عرض اللقطة القصرية عدة مرات ومن زوايـا  
أثناء املمارسة، أما أغلب مشاهدى العامل ة وأوقات طويلة ليعديدة مما يوحى بقوى خيا

  .الثالث فيظن أن ما حيدث هو احلقيقة
أن األفالم اجلنسية اليت تراها هـي  :وقال أحد العاملني ىف أوروبا ىف هذا اال 

جمرد أفالم متثيلية ختضع لنفس مدخالت الفيلم السينمائي العادي من حيـث وجـود   
ضاءة، ومونتاج، وخمرج للفيلم، ومنـتج يـدفع   سيناريو، وأبطال ممثلني، وديكور، وإ

مبالغ مالية لعناصر ومدخالت الفيلم، وجهة تسويق تبيع الفيلم ليحصل منه املنتج على 
عائد مايل لذلك جيب أن تعرف أن الفيلم اجلنسي الذي يسـتغرق يف عرضـه علـى    

ـ   تغرق القنوات اإلباحية ملدة ساعة أو ساعة و نصف من األداء اجلنسي املسـتمر، يس
يوم تصوير، أي مضمونه من أحداث وأوضاع جنسية يتم  ١٥ – ١٠تصويره ما بني 

على مراحل من التصوير واملونتاج وما تراه من حاالت االنسجام املتبادل بـني بطـل   
وبطلة الفيلم اجلنسي يكون وفقا لسيناريو واضح فهم يـؤدون أداء متثيلـي ولـيس    

الفيلم اجلنسي ممثلني يتقنون أدوارهم اجلنسية  فإن أبطال. استمتاع حقيقي بني الطرفني
جتد البطلـة يف  أنك يف مقابل مبالغ مالية حيصلون عليها، فهم حمترفني يف التمثيل بدليل 

  .أكثر من فيلم جنسي، والبطل يف أكثر من فيلم جنسي
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  التأثير على المشاهدين: ثانياً 
  اقع اإلباحيةوالمو اآلثار السلبية إلدمان مشاهدة األفالم الجنسية

 :يؤثر على املعتقدات والسلوك اجلنسي -١

تؤدي مشاهدة املناظر املثرية إىل ترسيخ مفاهيم خاطئة مثل استخدام اجلـنس   
كمتعة جمردة للرجل واستخدام املرأة للترفيه دون اإللتفـات إىل احتياجاـا، إباحـة    

املعتقـدات   كل هذه. ممارسة اجلنس مع األطفال واحليوانات وكذلك العنف اجلنسي
 .يتلقاها املشاهد وهو حتت تأثري اإلثارة اجلنسية فال يستطيع مقاومتها

 :فقدان السيطرة على النفس -٢

نتيجة اإلنفعاالت الشديدة والنشاط الزائد ملراكز املخ املتحكمة يف اإلسـتثارة  
 اجلنسية مما جيعل السلوك اإلنساين خارج دائرة التحكم مما يؤدي إىل الوقوع يف الزنـا 

أثبتت الدراسة أن التفاعالت اليت حتدث يف املخ أثناء املشاهدة متاثـل  . أو اإلغتصاب
دراسة إحصائية يف الواليات املتحـدة أثبتـت أن     .مع مدمين الكوكايني  اليت حتدث

دقائق نتيجة اإلندفاع يف ممارسة اجلـنس بعـد مشـاهدة     ٦هناك حالة إغتصاب كل 
 .األفالم اجلنسية

 :ارسة العادة السريةاإلخنراط يف مم -٣

ثبت علمياً أن اإلخنراط الزائد يف هذا السلوك ميكن أن يـؤدي إىل أمـراض   
عقلية كما إنه يؤدي إىل زيادة إفراز هرمونات النشاط القليب وإثارة اجلهاز العصيب مما 

 .يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم واإلجهاد القليب

 : القذف السريع مث ضعف القدرة اجلنسية -٤

ص  ١٩٩٨سـنة   ٣٣شر يف جملة املسالك البولية األوروبية عـدد  يف حبث ن
إن قوة اإلنتصاب تتناقص بشدة عند التعرض للمشاهد اجلنسية املثرية : جاء فيه ٢٩٢
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يف اليوم الثالث مقارنة باليوم األول وذلك عند الرجال األصحاء كما إا تقل أكثـر  
ة مقارنة بأصـحاب املشـاهدات   عند هؤالء الذين أدمنوا األفالم اجلنسية مرات كثري

أن مشاهدة املـثريات  أيضاً وصار معلوماً كثرية أخرى علمية وورد ىف مصادر  .القليلة
يؤدى بالطبع إىل إثارة وإنعاظ مع عدم التصريف الفورى مما يسـبب إحتقـان   الذى و

، فـإذا  اخلصيتني واآلالم ما ويصري من العوامل للمساعدة إلظهار دواىل اخلصـيتني 
تعويـد  مـن  بالعادة السرية وهلا مضارها املعلومة على األغلب يكون اإلثارة فف صر

 .اجلهاز العصىب على اإلثارة باملشاهدات وباليد وهذا أفشل الكثري من الزجيات

 :أو بصفة عامة الشعور باإلكتئاب بني الزوجني  -٥

 إن كان أحدمها هو الزوج الذي يشاهد هذه املناظر إذ حتاول الزوجـة ذلك 
، وإذا كانت الزوجـة  جماراته وتعجز عن التكيف مع أسلوبه الذي يصطبغ مبا يشاهده

  .فلن يستطيع الزوج أن يفعل هلا ما يراه ىف تلك األفالم
ذين ميضون ساعات طويلـة يف  تبني أن الشباب ال يف دراسة أسترالية حديثةو

أعراض االكتئاب أكثر من غريهم، فقد قاموا  مشاهدة األفالم اإلباحية، تظهر عندهم
يف مشاهدة األفالم اإلباحية، وتـبني   ساعة أسبوعياً ١٢بدراسة على أشخاص ميضون 

مصـابون بـدرجات    ٣٥و منهم مصاب بدرجة عالية من القلق النفسي،%  ٣٠أن 
والطب النفسي أن يوجهوا نداًء  وحياول املختصون يف التربية.النفسي خمتلفة من التوتر

إىل املشاهد اإلباحية ألا تترك  حتذيرياً ملختلف الفئات وخباصة الشباب، لتجنب النظر
قد تنتهي باإليـدز أو األمـراض    آثاراً نفسية كبرية، وتكون مدخالً لعالقات حقيقية،

تقود ملمارسة الفاحشة وايار  هدة املشاهد الفاضحةوبالتايل فإن مشا. اجلنسية اخلطرية
 .تقدر باملليارات األخالق وزيادة األمراض، وبالتايل تسبب خسائر مادية

مشاهدة األفالم االباحية باستمرار يشبه اإلدمان علـى املخـدرات    -٦
 : والقمار وتصيب الرجال بالعجز اجلنسي وتؤدي إىل إفساد العالقة بني الزوجني

وعة من أنصار املرأة من أن اآلثار السلبية للوسائل اإلباحية علـى  حذرت جمم
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الرجل، من أفالم وجمالت ومواقع شبكة اإلنترنت، هلا نفس اآلثار اجلانبية لإلدمـان،  
  .وهي تعطل إقامة عالقات جنسية طبيعية ما بني الزوجني وتفسد العالقة بينهم

أسـطورة  “م حتت عنـوان  وكانت الدراسة اليت نشرا ناعومي منذ ستة أعوا
، توصلت إىل وجود عالقة بني قيام الرجال مبشاهدة األفالم والصور اإلباحية ”اإلباحية

وتقول ناعومي أيضـا  . بكثرة وحدوث عجز جنسي السيما عند الرجال صغار السن
يف تلك الدارسة إن افتراضية تسبب وسائل اإلباحية يف وجود عجـز جنسـي عنـد    

بـإجراء  ” يب يب سـي “وقامت  .اول إثباته الكثري من اخلرباءالرجال شيء صحيح وحي
استفتاء بالتعاون مع جمموعة من األطباء له النتائج نفسها اليت وصلت إليها ناعومي يف 

% ٦١دراستها األخرية، وتوصل هذا االستفتاء أيضا إىل نتيجة مهمة للغاية وهـي أن  
امة عالقة جنسية حقيقية بعد مشاهدة ممن يشاهدون األفالم اإلباحية بكثرة يتجنبون إق

وتقول الدكتورة هيثر وود من عيادة بورمتان إن مشاهدة صور الغرافيك . تلك األفالم
  .لساعات طويلة من املمكن أن حيمل آثار سلبية

ممن يشاهدون األفـالم اإلباحيـة   % ٨٠كما أن الدراسة األخرية تقول بأن 
ون رغبام اجلنسبة بطريقة غـري سـليمة،   ساعات أسبوعيّا يشبع ١٠تصل إىل  ةبكثر

وأكدت هيثر على أن هؤالء األشخاص ممن يشاهدون األفالم اإلباحية ال يسـتمتعون  
وأضـافت هيثـر وود أن مـن    .يف حيام باملقارنة مبن ميارسون اجلنس بشكل طبيعي

يشاهدون األفالم اإلباحية يعانون من انعدام الثقة يف أنفسـهم ويشـكون دائمـا يف    
ويقـول  . مظهرهم اخلارجي ويعانون من كثرة املشكالت يف عالقام مع اجلنس اآلخر

بعض الباحثني إن مشاهدة األفالم اإلباحية له عالقة كبرية بالعجز اجلنسي ألنه يتسبب 
كما أن مشاهدة تلك األفالم ممكن أن يصـل  . يف تواصل بيولوجي مع العقل واجلسم

  .ات من الصعب للغاية التخلص منهإىل حد اإلدمان مثله مثل املخدر
وتقول ناعومي وولف أن هذا اإلدمان على األفالم والصـور اإلباحيـة مـن    

ففي البداية يشاهد اإلنسان صور جنسـية ملـرأة   . املمكن أن يتطور إىل أشكال بشعة
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عارية ومن مث يبحث عن اجلديد حىت يصل به إىل مشاهدة صور جلنس احملـارم مثـل   
وتقول إن اخلاليـا العصـبية نفسـها    . غريها وهو النتيجة املرعبةاغتصاب األطفال و

وعلى اجلانب .املسؤولة عن إدمان الكوكايني والقمار هي املسؤولة عن إدمان اإلباحية
اآلخر قالت إحدى الكاتبات النسائيات سادي دويل أا قلقة من أن تكون املرأة قانتة 

ية، حيث أا من املمكن أن توافـق  ومستسلمة للرجل بسبب مشاهدة لألفالم اإلباح
على أفعال غريبة يطلبها زوجها وال ترفض القيام ا وهو ما يشكل خطر على نفسيتها 

  .وحياا الشخصية
ارتفاع معدالت الوفاة بني الرجال الـذين   كشفت دراسة بريطانية أخرى عن -٧

 :يشاهدون تلك املواقع يف سن مبكر

ولكن نتحدث من واقع جتارب  بكالم مرسلحنن ال نقصد إثارة فزعك أو قلقك  
 تقول إماندا روبرتس كبري حماضـري الطـب  : وأحباث علمية وأرقام ال تقبل التأويل

 النفسي يف جامعة لندن وعضو الكلية امللكية لألطباء النفسيني بربيطانيا إن األحبـاث 
 رنت وحسبأثبتت أن ثلث اتمع اإلجنليزي يستخدم تلك املواقع اإلباحية على االنت

دراسة أجريت ينتج عن ذلك زيادة يف جرائم العنف واستخدام املخدرات فقد الحظ 
يف جتربة أجراها على الذين يستخدمون تلك املواقع زيادة مطردة يف نسبة " فوم" العامل

  .جرائم العنف واملخدرات بسبب زيارة تلك املواقع حدوث
الباحـث   "هوايـت "ك فقد وجد وال تتوقف اآلثار السلبية هلذه املواقع عند ذل

مـن   االجنليزي جبامعة لندن من خالل جتربة حديثة أن ارتفاع الوفيات بنسبة عاليـة 
بسبب استخدامهم لتلك املواقع وقـد توصـلت إمانـدا     ٤٠-٢٠الرجال يف سن 

 ٣٤ - ١٨خالل دراسة أجرا على شرحية من الرجال بني الفئة العمرية  روبرتس من
باحية تلحق أضرارا بالغة بصحة الرجال قد تؤدي إىل شلل حيـام  اإل عاما أن املواقع

قدرم على أداء واجبام وتدفعهم إىل ممارسة العنف مع الزوجة  الزوجية بسبب عدم
احلياة فيما بعد والحظت إماندا اخنفاض الرغبة حنو ممارسة العالقة بني  وبالتايل استحالة
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واقع وزيادة توترهن وقلقهن وعدم قدرن على والسيدات الاليت يزرن تلك امل الرجال
 . حيام املعيشية استقرار

 Heriot Watt وجدت دراسة أجرا جمموعـة مـن العلمـاء يف جامعـة     -٨
االسكتلندية، أن كثرة مشاهدة الناس لألفالم الرومانسية، قـد تـدفعهم إىل   

 :ياةمن اإلجيابيات غري الواقعية يف عالقتهم الزوجية يف احل توقع املزيد
 ٤٠الدراسة اليت أجراها فريق خمتص يف دراسة العالقات الزوجية، على  وأشارت

، إىل أن العديد مـن  ٢٠٠٥و ١٩٩٥رومانسياً، صدروا يف هوليوود بني عامي  فيلماً
يشكو منها األزواج يف جلسات االستشارة الزوجيـة، تتماشـى مـع     املشاكل اليت

  .األفالم املشاكل اليت تطرحها هذه
واملرأة،  ة ما تتمحور هذه النوعية من األفالم حول العالقة املثالية بني الرجلوعاد

  .معينة اللذين يظهران على درجة عالية من التفاهم قد يكون عرب إشارة أو إمياءة
عادة ما يتلقـون   االستشاريني"إن : ويقول الدكتور بايران هوملز من فريق اجلامعة

أن  لبعض، ويكون السبب عادة العتقـادهم  شكاوى من األزواج بسبب سوء فهمهم
 احلب احلقيقي قادر على جعل الشريك يفهم ما يريده اآلخر، بدون احلاجة إىل الطلب

  ."دراستنا منه أو منها، إن نفس هذه الصورة وجدناها يف األفالم الرومانسية خالل
 جبامعـة  وقالت رئيسة قسم حتليل ونقد اإلعالم يف كلية االتصال اجلمـاهريي 

 من الصـعب "إنه  :١٩٩٠أريزونا، ماري لوغالسيان، اليت قامت بدراسة مماثلة عام 
 حتديد أسباب الدوافع الرومانسية يف اإلنسان، وآثار األفالم الرومانسية ما زالت غري
 مؤكدة، إن النقاش ما زال مستمراً حىت اليوم، حول حقيقة الدور الذي تلعبه أفـالم 

 ى سلوك اإلنسان، ألن البعض يعتقد أن هذه األفالم ما هـي العنف مثالً، يف التأثري عل
 إال وسيلة للتنفيس عن العنف والغضب الذي قد ميتلكه اإلنسان يف داخله، وهو بالتايل

ولكن غالسيان، اليت تلقي باللوم يف فشل عالقاا الشخصية مع الرجـال  . شيء جيد
  .لكثري منهاهذه النوعية من األفالم، حتذر الناس من مشاهدة ا على
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 الطالق بسبب غرف الدردشة على االنترنت:ثالثاً 
أجرا باحثة جبامعة فلوريدا األمريكية إن أعداداً متزايـدة   تؤكد دراسة علمية
ى شبكة اإلنترنت مـن أجـل اإلثـارة    غرف الدردشة عل من املتزوجني يدخلون إىل

  .اجلنسية
قامت بالدراسة إن شبكة اإلنترنت ستصبح قريباً  وقالت يباتريس مايلهام اليت

مراكز االستشارات يف الواليات املتحدة أن غرف  وتؤكد. أكثر الطرق شيوعاً للخيانة
د سوءاً مع فاملشكلة ستزدا .العالقات الزوجية الدردشة هي أكثر األسباب وراء ايار
وأشارت إىل أنه مل يسبق أن كانـت  . بالشبكة ازدياد أعداد األشخاص الذين يتصلون

عن عالقات سريعة مثلما هو األمر عليه مع  األمور يف متناول املتزوجني الذين يبحثون
  .االنترنت

مع رجال وسيدات يسـتخدمون غـرف الدردشـة     وأجرت الباحثة لقاءات
التقتـهم قـالوا إـم حيبـون      الباحثة أن أغلب من واكتشفت. املخصصة لألزواج

جماال هلؤالء الذين يسـعون   غري أن السرية اليت توفرها شبكة االنترنت تتيح. أزواجهم
  .لعالقة مثرية

القيام به هو تشـغيل جهـاز    كل ما علي: وقال أحد املشاركني يف الدراسة 
لن يكـون األمـر    ...نلالختيار من بينه الكمبيوتر وسيكون أمامي آالف السيدات

  .أسهل من ذلك
بامللل أو نقص  ويدخل أغلب األشخاص إىل غرف الدردشة بسبب اإلحساس

بيـاتريس إن   وقالـت .الرغبة اجلنسية للطرف األخر أو الرغبة يف التنويع واالستمتاع
زوجـام   فقد قال أغلبهم إن. السبب األول كان قلة العالقات اجلنسية مع زوجام

   .ت للغاية يف رعاية األطفال وقلت رغبان يف اجلنسكن مشغوال
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وكشفت الدراسة عن أن أغلب العالقات بدأت بشكل ودي مث حتولـت إىل  
وأضافت الدراسة إن ثلث األشـخاص الـذين اشـتركوا يف    . أكثر جدية شيء آخر

وانتهت كل احلاالت ما عدا حالتني بعالقـة  . مبن اتصلوا م الدراسة التقوا بعد ذلك
سيدة التقى ن علـى شـبكة    ١٣أقام رجل عالقة مع  ويف إحدى احلاالت، قيقيةح

 .االنترنت

إننا نسمع من املعاجلني يف " اجلنس واإلنترنت"مؤلف كتاب  ,ويقول آل كوبر
األنشطة اجلنسية على شبكة اإلنترنت هي السـبب الرئيسـي يف    مجيع أحناء البالد أن

ج أن نتفهم بشكل أفضل العوامل املساعدة إذا كنا فإننا حنتا املشاكل الزوجية، ولذلك
أن االنزالق وراء املغازالت على اإلنترنت ينتـهي عـادة    نرغب يف حتذير الناس من

  .إنتهى)) .بالطالق

  :ثانياً

  األثر الخطير للمنشطات الجنسية على الصحة
  استشارى أمراض القلب  - خالد النمر. دعيادة القلب،  :جريدة الرياض

  ١٣٨:القلب مرضى و الفياجرا
 erectile) يني القلب والضعف اجلنسيكالمها امراض شرا(( 

dysfunction)   يشتركان يف حدوثهما مع تقدم العمر ومع امراض الضغط
والسكر والتدخني وارتفاع الدهون حىت ان نسبة من لديهم ضعف جنسي من مرضى 

وهناك حماذير معينة % ٥٠ -٤٠شرايني القلب تتراوح يف الدراسات الطبية من 
مرضى القلب فاستخدامها ليس ممنوعاً مطلقاً وليس مباحاً من الستخدام الفياجرا يف 

                                                 
  http://www.alriyadh.com/2009/03/11/article415181.html: الرابط ١٣٨

  ٢٠٠٩مارس  ١٤، بتاريخ ١٤٨٧٠نشر بالعدد 

http://www.alriyadh.com/2009/03/11/article415181.html
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غري قيود، فكل حالة جيب تقييمها من قبل الطبيب املعاجل واختاذ القرار املناسب يف 
تلك احلالة وتقييمها كذلك بعد استخدام هذا الدواء وهناك نقاط مهمة جيب التنويه 

  : إليها

  :وهلاأ
 .ملغ١٠٠ملغ و ٥٠ملغ، ٢٥: اجرا هناك جرعات خمتلفة من حبوب الفي

وتؤخذ عن طريق الفم ومتتص من خالل االمعاء وتصل إىل قمة تركيزها يف الدم خالل 
ساعة واحدة وخترج من اجلسم عن طريق الكبد خالل ست إىل مثاين ساعات، وتأثريها 

أي إا حتتاج إىل االستعداد  -إرادي يتحكم به اإلنسان يف مسألة الضعف اجلنسي 
 -و جيب عدم استخدام الفياجرا أو مايكافؤها  -نفسي ومقدمات العالقة الزوجية ال

مع مشتقات النيتروجلسرين اليت قد  (tadalafil) والسيالس (vardenafil) مثل اليفترا
سان أو تكون قصرية املفعول مثل احلبات اليت توضع حتت اللسان أو خباخ حتت الل

 شكل حبوب أو لصقات جلدية واليت قد يظلخذ على ؤطويلة املفعول مثل اليت ت
وعشرين ساعة، واملشكلة انه حني اجلمع بني الفياجرا  ربعأمفعوهلا ملدة اثين عشر إىل 

ربع وعشرين ساعة من تناول أو استخدامهما خالل أ(ومركبات النيتروجلسرين 
) ريناملركبات طويلة املفعول سواء من ما يعادل الفياجرا أو من مشتقات النيتوجلس
  .حيث يتسبب ذلك يف هبوط حاد يف الضغط الشرياين وقد يؤدي إىل الوفاة املفاجئة

باركر يف تورنتو تعارض هذا املفهوم يف . وإن كان هناك دراسة من جمموعة د
بعض مرضى القلب ولكن هذه الدراسة لديها عيوب احصائية كثرية وهي من املتشابة 

، وجيب االنتباه إىل ان هناك انواعاً معينة من يف هذا املوضوع وليس من العلم احملكم
املضادات احليوية وأدوية محوضة املعدة قد تطيل مفعول الفياجرا وأخواا وبقاؤها يف 

وهناك بدائل لكل من الدوائني يعرفها اطباء املسالك البولية واطباء القلب يف .الدم
لتايل مينع استخدام الدواء بعض احلاالت اليت الميكن االستغناء عن احد الدوائني وبا

  .اآلخر
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  :ثانيها
أن عملية املعاشرة الزوجية حتتاج إىل كفاءة معينة يف عضلة القلب، واجلهد 

بالذات يف كبار السن ومن لديهم انسدادات يف (املفاجئ لعضلة القلب والشرايني 
لوع شرايني القلب وآالم يف منطقة الصدر عند املشي اواليستطع املشى ائيا أو ط

فقد يسبب ذلك جلطة حادة يف ) السالمل لدور واحد أو لديهم االم غري مستقرة
القلب، وكذلك من لديهم تضيق شديد يف الصمام االورطي مع اعراض مصاحبة 

 HOCM كاألمل أو االغماء املفاجئ وكذلك نوع معني نادر من تضخم عضلة القلب
اكل القلب لديهم اوال، قبل بشروط معينه، فهؤالء املرضى حيتاجون إىل عالج مش

التفكري يف عملية املعاشرة الزوجية ويزداد اخلطر عليهم مع استخدام الفياجرا أو 
  .مايكافئها

  :ثالثها
من املمكن استخدام الفياجرا أو مايكافؤها يف مرضى القلب على العموم بعد 

  .مشاورة الطبيب املعاجل املتخصص ومبتابعة منه

  :رابعها

فمرضى القلب ليسوا استثناء » جنسي حيتاج إىل الفياجرا  ليس كل عجز»
من هذه القاعدة و باقي االسباب االخرى للضعف اجلنسي مثل القلق، االكتئاب، 
انسداد الشرايني السفلية، عدم وجود الرغبة قد حتدث يف مرضى القلب فالعامل 

لذي يصيب بعض النفسي له دور كبري يف املعاشرة الزوجية، و اخريا الضعف العام ا
  .حاالت فشل القلب قد يكون سببا يف ذلك

  :خامسها

التؤثر الفياجرا على انقباض عضلة القلب وامنا تسبب توسع الشرايني وذلك 
ملم وهذا االخنفض البسيط اليتعلق بعمر  ٨يسبب نزول الضغط االنقباضي إىل 

  .املستخدم أو اجلرعة املستخدمة أو االحساس باعراض دوخة
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  :اسادسه

بعد موافقة الطبيب  -يف مرضى القلب خصوصاً يفضل استخدام الفياجرا
مقارنة بباقي مكافئاا مماسبق ذكره اعاله اليت قد ميتد تأثري احلبة الواحدة ملدة  - شرطا

ست وثالثني ساعة، وذلك ألن الفياجرا قصرية املفعول ومت اجراء الكثري من 
مضاعفات طبية مثل جلطة القلب أو فشل  الدراسات الطبية عليها ويف حالة حدوث

 .إنتهى)) .القلب فإنه المينع استخدام النيتروجلسرين لفترات طويلة

  :ثالثاً
  

والضارة على النت  المتعة الوهميةأدوية ترويج 
 ١٣٩!والقنوات الفضائية

مثة تساؤالت تكشف عن واقع األمية النسبية لبعض جمتمعاتنا العربية يف (( 
احلياة، ما جعل بعض أجيال هذه اتمعات تائهني يف البحث عن  جوانب خمتلفة من

  .قشة كل جديد، دومنا ترشيد عقالين يصنف األمور ويكشفها على حقيقتها
سلطوية "ومن تلك األمية املنتشرة حالياً الثقافة اجلنسية املترهلة يف نسيج 

، مما جعل خفافيش "يةالرومانس"اليت جعلت املمنوع مرغوباً يف دهاليز الرغبة و" العيب
املواقع اإللكترونية دومنا مسؤولية يستغلون احلاجة الفطرية إىل إشباع الغريزة اجلنسية 

  ."الربود اجلنسي"لدى األزواج الرومانسيني أو اهلاربني من شبح 

تسلط الضوء يف هذا التحقيق على عبثية التسويق " الرياض"جريدة 
أن طور جتارها أساليبهم املشهورة من دكاكني اإللكتروين للمنتجات اجلنسية؛ بعد 

والبازارت النسائية؛ إىل حمال " الالجنري"العطارة وحمال العناية باجلسم وبيع مالبس 
                                                 

  http://www.alriyadh.com/iphone/article/453099/?comments=allرابط  ١٣٩

http://www.alriyadh.com/iphone/article/453099/?comments=all
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اليت تصل إليهم بواسطة الربيد السريع، كما أا تفتح " شاشة النت"بيع وشراء على 
ة مما يكون عيون مغلقة عن مستحضرات جنسية ممنوعة أو مغشوشة أو حىت مقلد

  .تأثريها السليب أكرب
فمثالً ظهرت العديد من املراهم الطبية وغري الطبية اليت تزعم مساعدة 

، كما يروج ألجهزة صغرية تتدعي التغلب على العجز "إطالة مدة اجلماع"األزواج يف 
اجلنسي للزوجني، ومل تصل املسألة إىل ذلك فقط، بل وصل إىل حد التسويق لكرميات 

وحلوى على شكل مالبس صنفت بأا جنسية ذات نكهات قابلة لألكل ال  وبودرات
يعلم مدى خطورا على صحة مستخدميها، كما أقحمت بعض التحف واألواين 
املرتلية على أا من احملفزات واملثريات اجلنسية، وحتولت جل املواقع اإللكترونية 

عالنية تدعو وترغب املقبلني على املتعلقة يف احلياة الزوجية ومنتدياا إىل صفحات إ
  .!الزواج واملتزوجات إىل استخدام تلكم املنتجات املزيفة

 :االستعانة بالبريد للتوزيع 

وقد ركزت الشركات واملؤسسات األجنبية واحمللية املتخصصة يف بيع 
املنتجات اجلنسية على التجارة اإللكترونية باستخدام عناوين الربيد اإللكتروين 

ئية، وذلك الصطياد أكرب شرحية من ضحايا بضائعهم الكيميائية اخلطرية، إضافة العشوا
تطويل "إىل مالبس الال جنري واأللعاب اجلنسية والعطور وأجهزة غري مصرحة تزعم 

وزيادة تدفق الدم للعضو األنثوي، واملؤمل أم يضمنون وصوهلا " العضو اجلنسي
ع الدول العربية يف وقت قياسي للزعم للمشترين بأسرع وقت عن طريق الشحن جلمي

بأم ميتلكون اخلربة الكاملة للتعامل مع إجراءات الدخول للدول العربية مع تنوع 
  .النتلى  التجرؤ ببيع األفالم اجلنسية عمنتجام مابني الكرميات واملقويات، إضافة إىل

 العمالء يتحولون لموزعين 

 جعل العمالء موزعني ملشتريام غري جنحت الشركات املصدرة هلذه الثقافة يف
املأمونة طبيا، بل أن املتصفح للمواقع واملنتديات جيد أن الغالبية العظمى ملرتادي املتاجر 
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اإللكترونية هم من النساء العربيات الباحثات عن وسائل وحمفزات املتعة الرومانسية 
ي وحمال العطارة ومراكز احلالل، حيث مللن من احملال التجارية اخلاصة ببيع الالجنر

العناية باجلسم املصرحة يف الدول العربية، واليت تبيع عدداً من هذه السلع يف اخلفاء 
  .وبكلمات سرية يقلنها للبائعني

لكنهم تطوروا عرب البحث يف اإلنترنت، وحتولن من مشتريات إىل تاجرات 
تلك املواقع  حيصلن على البضائع إما عن طريق املؤسسات احمللية أو عن طريق

األوروبية واآلسيوية، ويتضح يف بعض املنتديات أن يستعن بأزواجهن لتوصيل 
البضائع وميألن املواقع مدحا كتابيا يف جودة ما يبعن على أمل احلصول على أكرب قدر 
من الزبائن املضللني، وتكون طريقة التواصل بالطبع إما عرب اإلمييالت اخلاصة أو 

  .!!ن بكل جرأة ملن أراد الشراءبعرض أرقام هواتفه

 :مواقع تسوق تتنصل من المسؤولية

نظرا لعدم الثقة يف املنتجات اجلنسية ملروجيها جند أن أحد مواقع التسوق 
االلكتروين تنصلت كتابيا من حدود املسؤولية اإللكترونية، حيث أكدت على 

املشتري ألي من صفحات موقعها بأا تربئ نفسها من أي تبعات الحقة الستخدام 
خدماا ومنتجاا، وقال املوقع بأنه بذلك غري مسؤول عن أي أخطاء أو مشاكل أو 
خسائر قد تنتج عن املنتج سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر، مشرياً إىل أنه 
ال يوفر أي ضمانات مهما كانت وال ميكن مطالبتها بأي تعويض، معللة ذلك من أن 

هلذه اخلدمات واملواقع فإنه يوافق على ذلك وبشكل كامل لعدم استخدام املشتري 
مطالبة املوقع بأي مطالبات قانونية أو غريها يف داخل الدول العربية أو خارجها مهما 

  .كانت األسباب
واملضحك أن املغرر م يقبلون على هذا املوقع املتنصل قانونيا من خماطر 

ه، كما يالحظ يف هذه املواقع التسويقية تفاوت منتجاته غري املضمونة باعترافه وإقرار
يف األسعار بشكل الفت لكافة املنتجات، فاملستحضرات تفتقد للمعايري الصحية، 
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والتحف واملالبس والكريستاالت واإلضاءات املصنفة تفتقد هي األخرى للجودة، 
  .فأنواعها رديئة جدا وغري آمنة

 :مستحضرات مضرة صحياً

ء والوالدة الدكتور حسن بن حممد اخلضريي أن السلع وقال أخصائي النسا
اجلنسية اليت يروج هلا ضعاف النفوس بعيدا عن الرقابة قد يكون خطرها أعظم كثريا 
جدا من الفائدة املنتظرة إن وجدت، فمعظمها اال القليل جدا غري مرخص به، ومل جتر 

حيصل قد يدخل يف نطاق دراسات علمية ملعرفة مدى تأثريه اآلن أو مستقبال، وكل ما 
  .الدجل واستغالل ملن يعانون من مشاكل جنسية

وأضاف هناك منتجات تعد على أصابع اليد الواحدة مصرح ا وفق ضوابط 
معينة، وجيب أن ال تعطى إال مبشورة الطبيب املختص، وما سوى ذلك من منتجات 

وقد يلجأ بعض ضعاف  خاصة العشبية منها فهي غري نافعة وغري مأمونة اجلانب أيضاً،
النفوس إىل خلط هذه األعشاب ببعض األدوية الثابت فعاليتها من أجل الربح املادي 
دون توخي احلذر واخلوف على صحة املستهلكني، مشرياً إىل أن أهم أسباب جلوء 
الناس إىل مثل تلك املنتجات يعود إىل اجلهل أو إىل غياب التوعية والتثقيف يف هذا 

يرى بعض املرضى انه من العيب الذهاب إىل طبيب خمتص والشكوى من اجلانب، فقد 
املشكلة اليت يعاين منها وهذا قد يضطره إىل التوجه إىل العطارين ومدعي الطبابة يف 

  .هذا اال؛ حىت لو كان عرب اإلنترنت
ولعل من املؤسف حقا ان مثل تلك املنتجات غري املصرح ا وخاصة العشبية 

عض األطباء الباحثني عن الربح املادي بعيدا عن عني الرقيب، وهناك قد توصف من ب
يتصلن ويشتكني من مضاعفات كثرية، ومنها الرتف ) السيدات(الكثري من املرضى 

الشديد او التهابات او املشاكل اجللدية جراء تناول مثل تلك املنتجات اجلنسية، وال 
حىت اآلن اليوجد مستحضر دوائي خيص  أقول األدوية ألا داء وليس دواء، علما بأنه

  .العجز اجلنسي لدى النساء وكل ما يذكر مازال حتت التجارب
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 :وهم نفسي 

كد الدكتور حممد أمحد الفعر الشريف رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية أو
جبامعة الطائف على أن جتار املنتجات اجلنسية على اختالف وسائل تسويقهم 

سلوب اإلحياء النفسي للمواطن العريب حىت حيركون دوافعه يستخدمون عن عمد أ
العاطفية حنو هذه املنتجات اجلنسية واملثرية للشهوة واليت ال حصر هلا، كالعلكة املثرية 
أو كحبوب املقويات، وقطرات اإلثارة، أوالكرميات والزيوت اليت تدعي مبعاجلتها 

مراض والعلل اجلنسية، حمذراً من للضعف والربود اجلنسي عند الزوجني وغريها من األ
أن هؤالء املستغلني من التجار قد طوروا من منتجام الكاذبة اليت أصبحت تتشكل 
مابني مالبس داخلية للمرأة مصنوعة من الشوكالتة و منتج اللوشني الفسفوري الذي 

ب يضيء بعض األماكن يف جسد املرأة يف الظالم وغريها من املنتجات املسوقة بأسالي
ذكية ومثرية وبشعارات خادعة وبراقة تدغدغ املشاعر واألحاسيس، فتستقطب بعض 
األزواج الالهثني وراء كل هذه املهيجات واملنشطات اإلحيائية اخلادعة من البسطاء 

، ومن الزوجات الباحثات عن األنوثة اجلاذبة وبالتايل "الفحولة املفقودة"الباحثني عن 
رغم األضرار الصحية واالجتماعية اليت تترتب على  يتم تصديق كل ما يشاع عنها

  .استخدامها

ويعزو الدكتور الفعر انسياق البعض لتلك املنتجات اخلادعة إىل نقص الوعي 
يف املقام األول لدى مستخدميها، مقترحاً لعالج هذا السلوك االستهالكي غري املنضبط 

التجار الغشاشني، كما طالب مبضاعفة جهود اجلهات ذات العالقة حول معاقبة هؤالء 
بتفعيل دور التوعية األسرية والتوعية الدينية من قبل خطباء املساجد، إضافة إىل أمهية 

 .إنتهى))  .التوعية اإلعالمية لتبيان خماطر هذا الزيف التجاري املزري

  ==========إنتهى بحمد اهللا تعالى=======
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من ذى احلجة  ١٥م، املوافق ١٩٤٨أكتوبر ١٨ولد فضيلته يف : نبذة %

هـ باجلميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية ١٣٦٧
م، مث عمل بالتربية والتعليم حىت وصل إىل ١٩٧٠دار العلوم من جامعة القاهرة 

  .م٢٠٠٩منصب مدير عام مبديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 
واملشهرة ، صرمب اهللا يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إىل: النشاط% 

 يف وهلا فروع، املعادى بالقاهرة ١٠٥ ارعش ١١٤ى ومقرها الرئيس ٢٢٤برقم 
الدعوة لنشر مبصر والدول العربية واإلسالمية يتجول ، كما .اجلمهوريةمجيع أحناء 

هذا . باحلكمة واملوعظة احلسنة ؛ثل واألخالق اإلميانيةوإحياء املُاإلسالمية، 
والوسائط املتعددة  كثرية الصوتية التسجيالت من ال، المسعادة جمد اإلإلباإلضافة إىل الكتابات اهلادفة 

للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط واألقراص املدجمة، وأيضا من خالل موقعه على شبكة املعلومات 
بابه وجارى ىف  وهو أصبح أحد أكرب املواقع اإلسالمية WWW.Fawzyabuzeid.comالدولية اإلنترنت 

  .إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى مخسة وثالثني عام مضت، وإضافة اللغة اإلجنليزية 

 اإلخوةوإحياء روح ، والعمل على مجع الصف اإلسالمى، يدعو إىل نبذ التعصب واخلالفات -١: وتهـدع%
حيرص على تربية  -٢، واألثرة واألنانية وغريها من أمراض النفس األحقاد واألحساد والتخلص من، اإلسالمية

مما شابه من  التصوفيعمل على تنقية  -٣، .هم وتصفية قلومسالتربية الروحية الصافية بعد ذيب نفوبأحبابه 
  .الكرامالصحابة  والسنة وعملالسلوكى املبىن على القرآن  صوفوإحياء الت، عن روح الدين ةمظاهر بعيد

  .ترسيخ املبادئ القرآنية، وبونشر األخالق اإلسالمية، إعادة اد اإلسالمى ببعث الروح اإلميانية: هدفه  %

% 
  :كتب ٥عدد : سلسلة من أعالم الصوفیة : أوال 

املرىب الرباىن السيد  -٣، .الشيخ حممد على سالمه سرية وسريرة -٢ )ط٢(اإلمام أبو العزائم ادد الصوىف - ١
  الشيخ الكامل السيد أبو احلسن الشاذىل -٥شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقى  -٤أمحد البدوى 

  :كتاب ١٨عدد :سلسلة الدین والحیاة  : ثانیا 
نور اجلواب على أسئلة  - ٩. علممائدة املسلم بني الدين و ال -٨. ٢و١نفحات من نور القرآن ج - ٧و٦

تربية القرآن جليل اإلميان -١٢)ترجم لألندونسية) (ط٧(مفاتح الفرج  - ١١.فتاوى جامعة للشباب -١٠الشباب
يترجم (كيف حيبك اهللا  -١٤).ط٢(إصالح األفراد و اتمعات ىف اإلسالم  -١٣) ترجم لإلجنليزية) (ط٢(

http://www.Fawzyabuzeid.com


 
                 

                 
١٢٤  

فتاوى جامعة -١٧املؤمنات القانتات  -١٦) يترجم لألندونيسية ( الناس كونوا قرآنا ميشى بني- ١٥).لألندونيسية
الصيام ) ٧١(، .بنو إسرائيل ووعد اآلخرة) ٦٧(،)ط٢(زاد احلاج واملعتمر -١٩.قضايا الشباب املعاصر -١٨للنساء 

  . اإلسالماحلب واجلنس ىف) ٧٤(، .جامع األذكار واألوراد) ٧٣(، .إكرام اهللا لألموات) ٧٢(، .شريعة وحقيقة
  :كتب ٧عدد : سلسلة الخطب اإللھامیة: ثالثًا

  :ط طبعة مجزأة و طبعة مجلدواحد٢:المناسبات الدینیة : ١مج
: ٤ج-٢٣شهر شعبان و ليلة الغفران، :  ٣ج -٢٢. اإلسراء و املعراج: ٢ج -٢١. املولد النبوى: ١ج -٢٠

 - ٢٦. اهلجرة و يوم عاشوراء:  ٦ج -٢٥. كاحلج و عيد األضحى املبار:  ٥ج -٢٤. شهر رمضان و عيد الفطر
  .جملد) ط ٣(املناسبات الدينية :١مج:اخلطب اإلهلامية 

  :كتب ٨عدد : سلسلة الحقیقة المحمدیة:ثالثا 
إشراقات  ٣٠-٢٩. الرمحة املهداة -٢٨). ط٣(حديث احلقائق عن قدر سيد اخلالئق  -٢٧

) ط٢( eاملسلمني املعاصرين حنو رسول اهللا  واجب -٣٢الكماالت احملمدية،  -٢،٣١،ج)ط٢(١ج:اإلسراء
  .ثاىن اثنني) ٧٠(السراج املنري، -٣٣). ترجم لإلجنليزية(

  :كتاب ١٢عدد: سلسلة الطریق إلى اهللا: رابعا 
رسالة  -٣٧. عالمات التوفيق ألهل التحقيق -٣٦ااهدة للصفاء و املشاهدة  -٣٥. أذكار األبرار -٣٤

نيل  -٤١. كيف تكون داعياً على بصرية -٤٠.طريق احملبوبني و أذواقهم -٣٩. نيمراقى الصاحل -٣٨.الصاحلني
 - ٤٣، ).حتقيق(حتفة احملبني ومنحة املسترشدين فيما يطلب ىف يوم عاشوراء للقاوقجى  -٤٢.التهاىن بالورد القرآىن

  .حسن القولأ)٦٤.(نوافل املقربني -٤٤). ترجم لألندونسية( طريق الصديقني إىل رضوان رب العاملني
  :كتاب ١٤عدد : سلسلة دراسات صوفیة معاصرة: خامسا

 الصوفية -٤٨، .أبواب القرب و منازل التقريب -٤٧.الصفاء واألصفياء -٤٦. الصوفية و احلياة املعاصرة -٤٥
 - ٥١. الوالية واألولياء -٥٠ .املنهج الصوىف واحلياة العصرية -٤٩). ترجم لإلجنليزية) (ط٢(القرآن والسنة ىف 

منهاج -٥٥.سياحة العارفني -٥٤.النفس وصفها وتزكيتها -٥٣.الفتح العرفاىن -٥٢. موازين الصادقني
  .األجوبة الربانية يف األسئلة الصوفية) ٦٩.(العطايا الصمدانية لألصفياء) ٦٨. (نسمات القرب) ٦٥.(الواصلني

  :كتب ٩عدد : سلسلة شـفاء الصدور: سادسًا
 -٥٨، )ط٢).(ختريج وشرح(أوراد األخيار  -٥٧).ط٣(أذكار األبرار  -٥٦). ط٤(خمتصر مفاتح الفرج  -٥٥

أسرار العبد الصاحل  - ٦٠) ط٣(بشائر املؤمن عند املوت  -٥٩).ط٢(عالج الرزاق لعلل األرزاق 
  .بشائر الفضل اإلهلي) ٦٦. (اآلخرة بشريات املؤمن يف) ٦٣. (خمتصر زاد احلاج واملعتمر -٦١، )ط٢(uوموسى



 
                 

                 
١٢٥  

 جد مؤلفات فضیلة الشیخ فوزى محمد أبوزیدأین ت
 القاهـــــرة  رقم اهلاتف إسم املكتبة

 شارع جوهر القائد األزهر ١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  مكتبة الد العريب
 سوق أم الغالم ميدان احلسني ٢٥٩٠١٥١٨ مكتبة اجلندي
 شارع الشيخ رحيان،عابدين ٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار املقطم

 الشيخ صاحل اجلعفرى الدراسة ١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكتبة جوامع الكلم
 عمارة األوقاف باحلسني ١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكتبة التوفيقية

 زقاق السويلم خلف مسجد احلسني ٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ بازار أنوار احلسني
 ميدان حسن العدوى باحلسني ١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكتبة العزيزية
 شارع جوهر القائد بالدراسة ١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون اجلميلة

 شارع املشهد احلسيىن باحلسني ٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ كتبة احلسينيةم
 شارع حممد عبه خلف األزهر ١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكتبة القلعة

 .ميدان السيدة نفيسة  ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكتبة نفيسة العلم
 شارع شريف ٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ املكتب املصري احلديث
 بباب اللوقشارع البستان  ٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األديب كامل كيالىن
 شارع التحرير، ميدان الدقي ١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ مكتبة دار اإلنسان
 ميدان طلعت حرب ٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتبة مدبوىل

 ، شارع النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبوىل مدينة نصر
 شارع عدىل جوار السنترال ٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة املصرية

 حجازي، خلف نادي الترسانة. شارع د ٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال للنشر والتوزيع
 درب األتراك، خلف اجلامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ املكتبة األزهرية للتراث

 شارع جوهر القائد األزهر ١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكتبة أم القرى
 شارع الصنادقية باألزهر ٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  املكتبة األدبية احلديثة
 ، مصر اجلديدةأمحد أمني.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ مكتبة الروضة الشريفة

 اإلســــكندرية  
 حمطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

معرض الكتاب اإلسالمى 
 حمطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ الثقاىف

 شارع النىب دانيال، حمطـة مصر ٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك حممد سعيد موسى
 مصر ش النىب دانيال، حمطة ٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩ مكتبة الصياد
 املشريأمحد إمساعيل، سيدى جابر ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩ مكتبة سيبويه
  أمحد األبيض/ أ -حمطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الكشك األبيض

 األقـــــــاليم  
 جبوار مدرسة عبد العزيز على -الزقازيق ------- حممد  كشك عبد احلافظ 

 شارع نور الدين –الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠ مكتبة عبادة
 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ كتبة تاجم



 
                 

                 
١٢٦  

 شارع سعيد واملعتصم أمام كلية التجارة٩ -طنطا ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥ مكتبة قربة
  شارع السودان أمام السنترال، -كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحرير

 سامى أمحد عبد السالم/أ
 الطوارىء يهان جبوار مستشفىج ارعش -املنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  ةصحافة اجلامعمكتبة 

  عماد سليمان/أ
  عاطف وفدى/أ، ش اهلادى، عزبة عقل، املنصورة  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  الرمحة املهداةمكتبة 

  ، جبوار مدرسة ابن لقمان ةالثانوي ارعش -املنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  ةمكتبة صحافة الثانوي
  كمال الدين أمحد اجاحل

  أخبار اليوم صحافة
 ة،جبوار مدرسة صالح سامل التجاري -املنصورة – طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  ىبللحاج حممد األتر

  أمام كوبرى طلخا
 أ محاده غزاىل بربرى -فايد ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكتبة اإلميان

 ش الشهداء، حاج حسن حممد خريى -السويس ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة
 ام التكوين املهىنشارع امحد عرايب أم -سوهاج ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩ أوالد عبدالفتاح السمان

 أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  كشك أبو احلسن
  احلاج حممد الريس -ش السيدة زينب -إسنا  - القرايا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤ إسنا  -كشك بالقرايا

 واألستاذ حممد رمضان حممد النوىب
  حسىن حممد عبد العاطى املنسى.أ ٠١١١١٤٩١٨٢٣ كشك حسىن بإسنا

 األقصر -لكشك أمام مستشفى الرمد بإسنا ا
أيضاً بدور األهرام واجلمهورية واألخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن 

وميكن أيضاً اإلطالع إليكترونيا . املكتبات الكربى األخرى بالقاهرة واجليزة واألسكندرية واحملافظات
على النت  موقع علمى للكتاب العرىب على نبذة خمتصرة عن املؤلفات على أكرب

www.askzad.com الكتب بشروط املوقع ميلميكن حت، و.  
،  ٠٠٢٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠: ت المعادي بالقاھرة، ١٠٥ش  ١١٤دار اإلیمان والحیاة، 

  ٠٠٢٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ف
====================================================== 




) ن( ،للترمذي) ت( ،أليب داود) د( ،هلما) ق( ،ملسلم) م( ،للبخاري) خ(
ألمحد ) حم( ،هلم إال ابن ماجه) ٣( ،هلؤالء األربعة) ٤( ،البن ماجة) ه( ،للنسائي

) خد( فمبني،تدركه وإال للحاكم يف مس) ك( ،البنه يف زوائده) عم( ،يف مسنده
) طب( ،البن حبان يف صحيحه) حب( ،له يف التاريخ) تخ( ،للبخاري يف األدب
لسعيد ابن ) ص( ،له يف الصغري) طص( ،له يف األوسط) طس( ،للطرباين يف الكبري
أليب يعلى ) ع( ،لعبد الرزاق يف اجلامع)عب( ،البن أيب شيبة) ش( ،منصور يف سننه

للديلمي يف مسند )فر( فمبني،ارقطين يف السنن وإال للد) قط( ،يف مسنده
له يف ) هق( ،للبيهقي يف شعب اإلميان) هب( ة،أليب نعيم يف احللي) حل( ،الفردوس

للخطيب يف )خط( ،للعقيلي يف الضعفاء)عق( ،البن عدي يف الكامل) عد( ،السنن
    ).إنتهى.(وإال فمبنيالتاريخ 
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  مقدمـــة  ٣
  ىف اإلسالم احلب: الباب األول  ٥
  القواعد الشرعية إلصالح البشرية  ٦
  الذكر واألنثى  ٩
  احلب:     احلب ىف اإلسالم  ١١
  ما التغري الذى حدث؟  ١٣
  اإلسالم يضع حدود األمان من الصغر إىل الكرب  ١٦
  ففى الصغر  ١٦
  وعند البلوغ  ١٩
  وبعد ذلك ىف الكرب  ٢٠
  كيف حتافظ الفتاة املسلمة على نفسها  ٢٣
  اخللوة واإلختالط: أوال   ٢٣
  النظرة وغض البصر  ٢٥
  كيفية املخاطبة  ٢٧
  اللباس الشرعى واملظهر اإلسالمى  ٢٨
  احلب ىف اإلسالم بني الرجل واملرأة  ٣٠
  الفتاة تتزوج وتعيش مع من حتب  ٣٠
  من شواهد احلب ىف اإلسالم  ٣٥
  yوزوجاته أمهات املؤمنني  rرسول اهللا   ٣٥
  وبعض احملبني  r رسول اهللا  ٤٣
٤٤  ومن عشق فغش من عشق فعف  
  حب سيدنا إبراهيم للسيدة سارة عليها السالم  ٤٧
  نىب اهللا سليمان وحديث الطيور عن احلب   ٤٧
  yوفاطمة الزهراء زوجته علي بن أيب طالب   ٤٨
  السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو وأزواجها  ٤٨
  ورباب yاحلسني بن على   ٤٩
  وجاريته tام الشافعى اإلم  ٤٩
  ،وحب آخر tعبداهللا بن عمر   ٤٩
  إمرأة تبحث عن احلب !عبداهللا بن عمرو، مشغول عن احلب  ٥٠
  أسئلة خمتارة عن احلب " بناتنا واحلب   ٥١
  األخطاء والغرية ىف احلب: السؤال األول   ٥١
  !خلوة وكان الشيطان موجودا: السؤال الثاىن   ٥٢
  !احلب إحساس ال يقاوم:السؤال الثالث   ٥٤
  هل املعاملة اخلاصة حب؟: السؤال الرابع   ٥٥
  احلب دافع للنجاح وتبادل الصور: السؤال اخلامس  ٥٦
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  !أنا مدمنة للمواقع اإلباحية وأريد التوبة: السؤال السادس  ٥٧
  اجلنس ىف اإلسالم: الباب الثاىن   ٥٩
  ماملعاملة والثقافة اجلنسية للنساء ىف اإلسال  ٥٩
  كيف حتدث القرآن الكرمي عن اجلنس والعالقات اجلنسية  ٦١
  كيف حتدثت السنة عن اجلنس ىف أمثلة منها  ٦٤
  فلماذا تفشى اجلهل حتت ستار العيب؟  ٦٨
  ملاذا يفكر زوج ىف الزواج بعد سنني طويلة وأوالد؟  ٧٠
  كيف تتجهزين للعالقة اخلاصة  ٧٢
  نصائح نبوية للمرأة الذكية  ٧٥
  عالقة احلميمية ودور الرجل واملرأة فيهاال  ٨٢
  مىت يأتى الرجل أهله؟  ٨٢
  أوضاع اجلماع  ٨٣
  املداعبة قبل اجلماع  ٨٥
  الغسل  ٨٩
  وعند احليض  ٩٠
  العالقة اخلاصة أثناء احليض  ٩١
  ليلة الدخلة  ٩٢
  النظرة الصحيحة للمرأة املسلمة  ٩٤
   سؤال عن تكاليف الزواج  ١٠٠
  حتذيرات خطرية: الباب الثالث  ١٠٧
  تأثري األفالم واملواقع اإلباحية على الصحة النفسية والبدنية واإلجتماعية: أوالً  ١٠٧
  التأثري على املمثلني واملمثالت: أوالً  ١٠٧
  التأثري على املشاهدين: ثانياً   ١٠٩
 الطالق بسبب غرف الدردشة على االنترنت:ثالثاً   ١١٤
  القلب مرضى و الفياجرا: منشطات اجلنسيةاألثر اخلطري لل: ثانياً  ١١٥
  !والضارة على النت والقنوات الفضائية املتعة الومهيةأدوية ترويج : ثالثاً  ١١٨
 العمالء يتحولون ملوزعني.... االستعانة بالربيد للتوزيع   ١١٩
 مواقع تسوق تتنصل من املسؤولية  ١٢٠
  مستحضرات مضرة صحياً  ١٢١
 وهم نفسي  ١٢٢
  ددترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيترمجة املؤلف فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزي  ١٢٣١٢٣
  قائمة مؤلفات الشيخ ١٢٣
 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد  ١٢٥



 

  

  


