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CDE﷽  
ه وعبده، وآله وصحبه وأتباعه، احلمد R وحده، والصالة والسالم على من ال نيبَّ بعده، سيدJ دمحم نبيِّ 

  . آمني \ ربَّ العاملني ،وعلينا معهم أمجعني
لعاملني، حىت إذا النصيحة اليت تنفعنا يف الدنيا، وترفعنا يوم لقاء ربِّ ا ؛النصيحة اليت دائمًا أقدمها ألخوايت

  .التقينا هناك ونتقابل سو\ نتذكر ونقول أن هذه هي فعًال النصائح النافعة اليت كنا يف أمسِّ احلاجة إليها
هناك عادات إجتماعية انتشرت يف األمة اإلسالمية،  أن :أقدمها إليكن اليومأريد أن النصيحة اليت 

هذه العادات إسالمية وتوافق عليها وظن الناس أن  -فراد يف سلوك الناس واأل –وانسحب عليها عادات سلوكية 
طبيعية ليس فيها أمٌر مستنكرٌ ية وإالشريعة اإلهل وهذه العادات يف احلقيقة خمالفة متاماً وال عليها وزور وال ذنب،  ،|ا 

ين لكن، دة عن احلدز\الشكلية اليت ينشغل �ا الناس  ،ليس يل شأٌن �لعادات املظهرية. متامًا للشريعة اإلسالمية
ملاذا جاءت  - يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم  أهتم �لعادات السلوكية واألخالقية، ألن اهلدف من رسالة اإلسالم حدَّده نيبُّ 

ن الناس على أخالق مجيلة مع أن يكو  .١)إمنا بُعثُت ألمتم مكارم األخالق( :هذه الرسالة؟ قال صلى هللا عليه وسلَّم
  .وجلَّ  عزَّ  اومع ر�ِّ  اهمع نبيِّ و  ابعضه

مث  ،حديث بسيط سنسمعه و\ ليتنا حنفظه - يف أصحابه وصوحيباته  -أول عادة أصَّلها رسول هللا سلوكيًا 
 ،إمسهعندما تسمعن ني عليه تصلِّ و  -  قال صلى هللا عليه وسلَّم :حناول أن نعمل به قدر ما يف وسعنا، احلديث يقول

سالم املرء تركه ما من ُحسن إ( :احلديث يقول -  ٢)مع إمسي مث ال يصلي عليَّ لذي يسالبخيل ا( :ألنه يقول
  .٣)من ُحسن إسالم املرء تركه ما اليعنيه(: مرة أخرى حىت حنفظهنكرر احلديث  ).اليعنيه

وال يُقحم أن اإلنسان ال يتدخل يف شئون اآلخرين،  :وسهل، معناه واحلديث معناه واضح وبسيط وسلسٌ 
  .تطوَّع، لكن ال جيوز من نفسي ـ الJ مفأ فال مانع،أحدهم استدعاين ألحوال اآلخرين، إال إذا  ثاً عن حلٍّ نفسه حب

طاً من هذا احلديثولذلك كان  مع املسلمني عند دخول يقولون يف األدب الواجب  - السلف الصاحل إستبنا
 ،إلستئذان من اآلداب الشرعية ومعلومة لنا مجيعاً واحدة بيتًا ماذا يفعل؟ واالأو ، عندما يدخل الواحد منا ،بيو£م

 :وأعمى يعين .)عمى وخيرج منه أبكميدخل البيت أ(: قالوا -لكن أJ أتكلم على الناحية السلوكية يف هذا احلديث 
!!. !فما لنا وهلذا األمر؟ وما ذاك؟ ،ومىت جاءت به؟ وما هذا ،أتوا �ذا؟ وال بكمومن أين  ،ال يلتفت هلذا وال لذاك

فهذا قتنيات البيت؟ شأننا مبفما  ،وصاحبة البيت معنا هنالبيت أم لصاحبة البيت؟ لصاحبة البيت، لهل ندخل 
ديث ال يعرفه وال فهذا احلوبني بعضنا،  بيين دار حديثٌ قد فإذا خرج من البيت و  .لمشٌئ ال ينشغل به أى مس

  .أبكم :يأ –ن و يسمعه اآلخر 
َوَما ( :يعين ال حتتاج إىل حرج، وربنا قالكيف ذلك؟ ،  بني املؤمنني واملؤمنات وهذه األشياء حتتاج إىل احلسم

                                                           

  ).إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قال هعن، وروى أمحد البزار عن أيب هريرة رواه  ١
  .)عنده فلم يصل عليَّ  البخيل من ذكرت: (بلفظ  رواه أمحد والرتمذي ٢

  .رواه الرتمذي عن أيب هريرة  ٣
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يِن ِمْن َحَرجٍ  وما : أقول هلا، هلا؟  فالنة ماذا قالت لِك وماذا قلتِ \: تقول هلا ).احلج٧٨( )َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
 ،ستحي أن نقول هلا هذه الكلمة، الزائد عن احلد ونلكننا نتصرف كأن عندJ إيتيكيت  ،!!شأنك أنت بذلك؟

ذي ينبغي الألنين أعلمها السلوك القومي وهذه تعترب هدية مين هلا  ،اإلسالم أوصاين أن أردَّهااإلسالم ليس كذلك، 
  .أن تكون عليه

لو كان هناك شٌئ خاٌص بك سأعرفك به، ولكن مادام ليس  ،ذا األمر؟شأنك �ما : فأقول هلا على الفور
طرفكِ  وال من جهتكِ  صُّكِ هناك ما خيُ  والرسول صلى ، !!وتتعريف على ما دار؟ ،سي األخبارتتحسَّ  ا، فلماذوال من 

  .٤)ا¸الس �ألماJت( :هللا عليه وسلَّم قال
 ؛أننا لو جلسنا يف جملس :يعين ،)ا¸الس �ألماJت(وخاصة البنات والسيدات،  ،هيلإحنتاج وهذا جزٌء آخر 

ما دار يف ا¸لس أمانة، لو اإلنسان أفشى شيئًا من هذا  اأصبح سر«  - مع إثنتني أو أكثر  أو -واحدة مع واحدة 
فكان فشاء هذه األسرار، غلبها من إأتمع عليها يوم القيامة، فكل فنت ا¸ جلَّ و  حياسبه هللا عزَّ ا¸لس تكون خيانة 

  .لوكيةيُركِّز على كل هذه األمور الس حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم
رمبا تعلمن قصتها عندما مات ابنها،  ¾ وأرضاها، وأننت أم سليم :الصحابيات الصاحلات إمسهاواحدة من 

 العدJن، فقالت احلب للنيب وشديدةوواحد كان من أغىن أغنياء املدينة أراد أن يتزوجها وهي كانت عميقة اإلميان 
، اً كان مشركقد  و  ،)ال إله إال هللا دمحم رسول هللا( :ال أريد منك غري: التوما املهر؟ ق: فقال هلا تدفع املهر،: له

مث عاد وهداه هللا  ،وفكَّرذهب  .أُفكِّر يف األمر: فقال هلاومن الفرسان الشجعان،  ،ولكنه من أغىن أغنياء املدينة
طلب شيئاً غريه: ونطق �لشهادتني، فقالت له    .وجلَّ  صلتها �R عزَّ  قدرمدى  نحىت تعرف - هذا مهري وال أ

وجاء أبوه بعد أن وخرج أبوه لعمله فتوىفَّ الولد،  ،وكان Jئماً  ،الولدمرض رزقها هللا عز وجل منه بولد، و 
ويف  .وتزينت و£يأت وكأ|ا عروٌس يف ليلة ُعرسهاإنه Jئم، : ، فسأهلا عن الولد، فقالت لهأ|ى عمله آخر اليوم

طلب منك األمانةلو أن أحدًا أعطاJ أمانة حنفالن  \: الصباح قالت له : فماذا أنت فاعل؟ قال هلا ،فظها له و
ين يف الليل وكيف ترتكي - ألنه إبنه -ه ففغضب الرجل أل|ا مل تعرِّ  .صاحب األمانة أخذ األمانة: أردَّها له، فقالت

  .ومل تعرفيين إال اآلن
لقد عجبت املالئكة من صنيعها ( :ى هللا عليه وسلَّمفقال صل ،ذهب ليشتكي للرسول صلى هللا عليه وسلَّم

وسيعوِّضكم هللا عنه بعشرة من الولد كلهم  -مر؟ األ كيف إلنسانة يف حالة بشرية تصنع ذلك -لة يف تلك اللي
  .وقد كان، ٥)صاحلني

                                                           

َحَراٍم َأْو فـَْرٌج َحَراٌم  اْلَمَجاِلُس ِ�ْألََمانَِة ِإالَّ َثَالثََة َجمَاِلَس َسْفُك َدمٍ : (قَاَل َرُسوُل اÇَِّ َصلَّى اÇَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : أخرج أبو ادود َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اÇَِّ  قَال ٤
  ).َأْو اْقِتطَاُع َماٍل بَِغْريِ َحقٍّ 

طلحة  {: عن أنس  قالمتفق عليه  ٥ طلحة قاليشتكيكان ابُن أليب  طلحة فُقبض الصيب، فلما رجع أبو  ما فعل ابين؟ قالت أم : ، فخرج أبو 
طلحة أتى رسول وا: قرَّبت إليه العشاء فتعشى، مث أصاب منها، فلما فرغ قالتف. هو أسكن ما كان: وهي أم الصيب -ُسليم  ُروا الصيب، فلما أصبح أبو 

طلحة؛ فولدت غالماً )اللهم �رك هلما(  :، قالنعم: قال ،)أعرَّستم الليلة؟  (  :هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه، فقال ، وبعث معه امحله حىت Ëيت به النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقال يل أبو 
ويف رواية  .}، مث أخذها من فيه فجعلها يف ِيف الصيب، مث حنَّكه ومساه عبد هللا فمضغها، فأخذها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، متراتنعم: قال ،)َأَمَعه شيء؟  (: قال بتمرات،
مات ابٌن : ويف رواية ملسلم .عين من أوالد عبد هللا املولود، يالقرآن تسعة أوالد كلهم قد قرأوافرأيت  :فقال رجل من األنصار: قال ابن ُعيينه: للبخاري
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 - ا اإلجناب بعد أن أبطأ � اً جنبت منه ولدÍخر أكانت قبل أن تتزوج هذا الرجل متزوجة هذه املرأة الصاحلة  
بيت  ؛لو أعطيتين ولدًا فسأجعله خادمًا للكعبة ،\ رب: قالت فلما أبطأ اإلجناب -يعين مكثت فرتة دون إجناب 

نس بن وهو الصحايب اجلليل أ ،"اً أنس"فرزقها هللا بولٍد أمسته  ،هاجر عندهم ويعرفوهومل يكن النيب قد  -احلرام  هللا
وكنت قد  ،بيناأُنس هذا  ،\ رسول هللا: به وقالت وأنس كان عمره عشر سنوات فأتت ،وهاجر النيب - مالك 

خادم حلضرة النيب  ،!!خادم ملن؟ ،نذرُت R عز وجل إن رزقين به أن أجعله خادمًا للكعبة، واآلن أجعله خادمًا لك
  .!!ان سنه عشر سنواتوك، صلى هللا عليه وسلَّم
: ليه من هذه احلكاية كلهاأصل إن ، وهذا ما أريد ألى منهج حضرة النيبع نوالدهن أميعل كنانظرن كيف  
: فقال هلا ،نس؟أنت ذاهب \ أإىل أين : ليقضي له مصلحة، فقابلته أمه يف الطريق فسألته اً نسحضرة النيب أرسل أ

إىل  نأنظر  - النيب  سرَّ  ما كنت ألُفشي: قال ،وما هو؟: فقالت .أرسلين النيب صلى هللا عليه وسلَّم يف أمٍر أقضيه له
تمان فكانوا أول شئ يعلموه لألوالد وللبنات ك .)نهكذا فكُ (: لهفاحتضنته وقبلته وقالت  -!! التعليم كيف كان؟

  .األسرار، وعدم إ�حة األحاديث اليت يسمعو|ا
الولد يسمع كلمة ، ف!!األوالد ؟،سببهاَمْن و  ،!!بني الرجل وزوجتهËتيين مشاكل من األسر  الياً J حوميكن أ

أمي تقول عنك كذا، فنحن من أخطأ يف : ألبيهذهب في وأمه تقول كلمةيب يقول عنك كذا، أ: ألمه فيقولمن أبيه 
  .الرتبية اإلسالمية الصحيحةومل نعلمهم  ،!!الرتبية

ألن  ،ا؟ملاذ ،عندما هاجر خرج ظهراً  -وهذه حالة ُأخرى للبنات  -فسيدJ رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم 
عرفه بنبأ ليبيت سيدJ أيب بكر إىل فال يراه أحد، وذهب مكة ال يكون أحٌد يف الطريق من شدة احلر،  الظهر يف حرِّ 

سيدة أمساء وكانت الكبرية ن وزوجته، ومها الاه اإلثنتابنتات ودخل وجاء ففتح له سيدJ أبو بكر الباب اهلجرة،
حىت ال يسمع  -ال أريد أحدًا هنا : وعمرها تسع سنوات، فقال له طفلة صغرية والسيدة عائشة وكانت ال تزال

فاحلديث الذي  .أن ال يكشفن سّرِاً وقد علمتهنَّ  ،فهذه زوجيت وهؤالء بنايت ،ال ختشى \ رسول هللا: فقال له .اخلرب
وحفظنا  ،انية السليمةنكون قد ربيناهم الرتبية اإلمي ،والدJ على هذه األساسنا أفلو درب .ه أبداً نيسمعنه ال يذيع

  .املشكالتا¸تمع من كثٍري من 
 يقولأكَّد عليه النيب صلى هللا عليه وسلَّم، وخاصَّة ما يدور بني الرجل وزوجه،  ،فحفظ ا¸الس واألحاديث

 مل يستطع إن ميلك نفسه يف حالة الغضب أمامها -ومعذرًة  -أو كان منفعًال من موقف  ،ثها حبديثحدَّ  ،هلا كلمة

                                                                                                                                                                                                 

طلحة من أم ُسليم، فقالت ألهلها طلحة �بنه حىت أكون أJ أحدثهال حتدثوا أ�: أليب  عت له أحسن ما  ، مث تصنفقرَّبت إليه عشاء فأكل وشرب، فجاء  
عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم،  أعاروا طلحة، أرأيت لو أن قوماً  \ أ�: صاب منها قالترأت أنه قد شبع وأ ، فلما أنكانت تصنع قبل ذلك فوقع �ا

ى فانطلق حىت أتى رسول هللا صل  ،!حىت إذا تلطخت مث أخربتين �بين؟ تركتين: فغضب، مث قال: قال. فاحتسب ابنك: ، فقالتال: ؟ قالأهلم أن مينعهم
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر وهي معه،: فحملت، قال: قال   ،)رك هللا يف ليلتكما�(  :سول هللا، فقال ر هللا عليه وسلم فأخربه مبا كان

طلحة إذا أتى طروقا، فدنوا من املدينة فضر�ا املخاض، فاحتبس عليها أبو  طلحة: قال. ، وانطلق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة من سفر ال يطرقها  : يقول أبو 
طلحة :تقول أم سليم. هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست مبا ترىإنك لتعلم \ رب أنه يعجبين أن أخرج مع رسول  ، ما أجد \ أ� 

لى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ، ال يُرضعه أحد حىت تغدو به ع\ أنس: أمي ، فقالت يل، وضر�ا املخاض حني قدما فولدت غالماً الذي كنت أجد، انطلق، فانطلقا
  .ىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر متام احلديث، فانطلقت به إفلما أصبح احتملته



 )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(                                         فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد        

  هـ١٤٣٧احملرم  ٢٥، املوافق م٧/١١/٢٠١٥السبت  -األقصر –ركز شباب الطومية درس النساء مب    ٤

  .ال !!!.كالم يُنقل؟فهل هذا ال، و شتم فالJً أ فالJً  فسبَّ  -
وأيضًا يف  -الكالم حيدث  وهذا -بينه وبني أخيها حدث موقف بينه وبني أبيها أو إذا نفرض أنه حىت 

أن زوجي قال فيك كذا  ،؟ألبيها ما حدث ربهل خت ،وغضب وجتاوز احلدود، املرأة العاقلة ماذا تفعل؟موقف معني 
ولذلك قال صلى هللا عليه وسلَّم ـ وامسعوا احلديث  !!.للفتنةأو زوجي قال فيك كذا \ أخي، فتكون سببًا  ،بيت\ أ

فضي إىل زوجه الرجل يُ  -امة يوم القي ،يف الفضيحة ،يف املنزلة Jسٍ أأسوأ  - شر منزلة عند هللا يوم القيامة ( :وعوه
كثري من السادة العلماء األجالء قصروا احلديث على احلالة  .٦)هامث ُتصبح فتنشر سرَّه وينشر سرَّ  ،وتُفضي إليه

ثنني، والناحية ئ يف احلياة الزوجية بني االوليست كل ش ،هواحلالة اجلنسية صحيحة ولكنها جزٌء من - اجلنسية
   .أننا دائماً نتدخل فيما ال يعنينااجلنسية كذلك وخاصة يف زماننا 

ريد النساء أن تو  ،ماذا عملت معها؟أو  ،؟عكِ و ماذا فعل مأ ، ليلة الزفاف؟ا يفماذا فعلتم: يسألومهافمثًال 
حيسمعن التفصيل اململ هل األمر : فتقول هلا، ، ال مانعنن يطمئنيريدن أ .حىت األخت ،حىت األم ، وهذا ال يصِّ

 .اً رب �ا أحدنبغي أن خنُ فال ي -ار سرتها والستَّ  -لكن تفصيالت و ينتهي املوضوع، و  ،نعم: فتقول هلا مت \ بنييت؟
فكان  .واحلديث يف هذا الشأن ،من كشف هذا السرِّ  نمع النساء يف درس وحذَّرهالنيب صلى هللا عليه وسلَّم كان 

والنيب صلى هللا عليه وسلَّم مدحهنَّ كنَّ شجاعات يف احلق، ونساء األنصار   ،شجاعة تجالسة وكان هناك بنتٌ 
يف دين  ءٍ وكنَّ يسألن عن كل شي .٧)األنصار مل مينعهنَّ احلياء أن يتفقهنَّ يف الديننعم النساء نساء ( :لذلك وقال

  .الصحيح عرفنيهللا ل
 : للمثلJوانظر  - فقال صلى هللا عليه وسلَّم - نت ذلك أى كما تقول أ - ليقلَن  إ|نَ  ،\ رسول هللا: فقالت

 .٨)والناس ينظرون إليهما -يعين يف الشارع  -ق ذلك كمثل شيطان أيت شيطانة على قارعة الطريمثل من يقول (
 Jأمجعنيكاجلماعة الكافرين لعنة هللا عليهم  -يف الطريق أمام الناس  فعالكشيطان وشيطانة هذا  عملهما بفيكو  - 

  .وهذا ال ينبغي أن يكون بني املسلمني أبداً 
وال  ،احدة بينها وبني زوجها خالفاتكو   - تدخل يف شئون غريهات الأن حريصٌة دائمًا على فاملرأة املسلمة 

   .املطمئنةطيبة إىل احلياة المرًة ُأخرى مث يعودون فتمر هذه احملن  ،ختلوا البيوت من اخلالفات الزوجية
 عن سرِّ  - إذا كان بينهما خالفٌ  - أو نسأل الزوجة ،نسأل الرجل لى هللا عليه وسلَّم حذَّرJ أنوالنيب ص

وٌر خاصة ال مألنه قد يكون هناك أ من خالف؟ ال، لذي بينك وبني زوجكا ما: قولنال ذلك وعن أسباب ذلك، ف
ألنه لن يستطيع كتمه وجند أن اخلرب ألنه لو خرج للثالث شاع،  ،ثننيادائمًا ال يتجاوز  والسرُّ  .ينبغي علينا معرفتها

                                                           

ند هللا منزلة يوم القيامة الرجل يقضي إىل املرأة وتفضي إليه مث إن من أشر الناس ع: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب سعيد اخلدري  قالروى مسلم  ٦
 ).ينشر سرها

 روى البخاري عن عائشة ٧
خترب مبا ولعل امرأة  ،يقول ما فعل Úهله لعل رجالً (: هللا ملسو هيلع هللا ىلص والرجال والنساء قعود عنده فقال عن أمساء بنت يزيد ¾ أ|ا كانت عند رسولروى أمحد  ٨

فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك شيطان : إ|م ليفعلون وإ|ن ليفعلن قال، إي وهللا \ رسول هللا :فقلت - أي سكتوا ومل جييبوا -فأرم القوم  .زوجها فعلت مع
 لقي

 ).والناس ينظرون -جامعها  - شيطانة فغشيها
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أن حيتو\  نوحياوال ،ال هو حيكيو  ،حتكي ال ،ال: قالفاإلسالم  ،ال. قد دار على القرية كلها أو املدينة كلها
 داخلولكن ليس يف  ،فال مانع.. هناك خالفات  .ن تظهر أمام األوالدواخلالفات ال ينبغي أما بينهما، اخلالفات في

 ،ندخل غرفتنا اخلاصة، أل|م بذلك ينشأوا معقدين نفسياً، فنؤجل هذه اخلالفات حىت ذلك البيت واألوالد تشاهد
 بعضناعاتب ونُ  - ألنه يف حلظة الغضب فلن يسمع أحد ،وليس يف حلظة الغضب - نة ويف حلظة هدوء وسكي

  .والعتاب أبقى للوداد
تعاىل وتدخلي : فيقوال، ال ينبغي أن ال نتدخل يف اخلالفات الشخصية إال إذا هم استدعوJ أو إنتدبوJ فإذن

 ،مها لغريمها، فال ُأذيع سرَّ األمر، وأكون أJ يف هذا الوقت حفيظة على األسرارلتلصحي ما بيننا فال مانع وانتهى 
  فما �لكم �ألمور العادية؟  .ها يفَّ احىت أكون على مستوى األمانة اليت وضع

وظن الناس أنه ال مساءلة يف  ،لألمر الذي شاع واستشاع -من هذا كله  -كل ما أريد أن أصل إليه 
إىل مشاكل نفسية، ؤدي يف أمر من أمور هذا الباب واليت تأJ أكتفي و  ،هلا سبب مشاكل ال عدَّ نه يُ مع أ ،!!الدين

وحنن عندJ هنا يف مصر نعاين من ارتفاع نسبة  .لدي الرجال أو النساء أو البنات ،بل أحياJً تؤدي إىل ُعقد نفسية
  !!.Ëيت؟من أين شاكل األمراض النفسية بني املصريني، ملاذا؟ بسبب هذه املشاكل، وهذه امل

 أمل يتقدم لكِ  ،!!، وما زلت بدون زواج؟؟ملاذا مل تتزوجي بعدُ : فيقلن هلا ،جتلس مع زميال£ا يف العمل :مثال
 ،هل هذا من حقها؟ ،هذا الكالم يكون هلا مبثابة السكني يف صدر هذه البنت، ومن تتكلم �ذا الكالم !!.أحد؟

طب به املسلمة والثالثة   ،واألخرى كذلك .؟اً �لغ اً مسلمة مثلها؟ وتسبب هلا أذًى نفسي وهل هذا أسلوٌب ختا
إذهيب : تقول هلا أمها، !!ملاذا؟ -فتجد البنات يف مثل هذا السن ال تريد أن خترج من البيت أبدًا  ،كذلك

ملاذا : يقول يلكل من يراين : تقول ،!ملاذا \ بنييت؟ .لن أذهب ،ال: واحضري فرح إبنة عمك أو إبنة خالك، فتقول
وكيف تبحث عن زوج؟ هل تذهب ملعرض وتعرض نفسها هناك  ،؟ملاذا مل تبحثي عن زوج لك ،مل تتزوجي بعد؟

مل نصل هلذا األمر وال هلذا  ،!!لتتزوج؟ وهل هذا األمر هني؟ وهل تستطيع البنت أن Ëيت لنفسها �لعريس؟
  .املستوى

أين تعملي؟ قالت : ؤملًا �ذا املوضوع، بنت تسأل أخرىأكثر، وقد مسعت شيئًا ميء بل إن بعضهن قد تس
؟ وهذا معناه أ|ا دميمة وليست يراك -  حىت أعمى -ال يوجد هناك أحٌد أف: يف املكان الفالين، فقالت هلا: هلا

يف  وذلك يف العقد النفسية اليت ُيسببها ،)وقُع الكالم أقسى من وقع السهام( :يقولون فيه مافهذا الكالم ك، مجيلة
  .املؤمنني واملؤمنات

واحدة تزوجت والبنات دائمًا مشاكلهم كثرية، فقبل أن تتزوج تظل مشاكلها حىت تتزوج، وبعد : مثال آخر 
الزواج تظل مشاكلها حىت يهدأ حاهلا، وبعد ما يهدأ حاهلا تظل يف املشاكل حىت تُنجب، وبعد اإلجناب وأجنبت بنتاً 

صنعناها  الذينحنن  ،!!ومن الذي صنع هذه املشاكل كلها؟ ،، واملشاكل ال تنتهيتظل املشاكل أل|ا مل تُنجب ولداً 
  .وجلَّ  وال يف دين هللا عزَّ  ،لكنها ليست موجودة ال يف شرع هللا ،!!نو املصري –

يعلم أن البنت  -إذا كان الطبيب مسلمًا وتقيًا  - ياً طبِّ ُأخرى مكثت سنتني أو ثالثة ومل تُنجب، حنن نعلم 
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طى عالجإذا ت ألنه  اً زوجت ال ينبغي عليها العرض على الطبيب إال بعد مرور ثالث سنوات، وقبل ذلك ال تتعا
طبيعي إهلي أن نرتكها يف الثالث سنوات، لكنه بل  ،ها وشأ|انال يرتك نيؤدي إىل أعراض جانبية، وهذا وضع 

طبيب حىت تعلمي مانع اإلجناب؟ :هانيسأل ملاذا هذا  .؟زوجك السبب أم أنت هل ،ملاذا ال تعرضي نفسك على 
   ،!!التدخل؟

طت  .ومتشي متوترة، وكل أحواهلا متوترة ،فتنام متوترة ؛ويف هذه احلالة حيدث للبنت توتر زائد حىت لو تعا
طمأنينة، فلو  مععالجًا فال يفيد  طمأنينة، واحلمل �لذات حيتاج إىل سكينة و هذا التوتر، العالج حيتاج إىل سكينة و

  . !!حنن ،رأة وتوترت فيمكن أن يسبب يف إنزال الطفل مبكراً، لكن من السبب يف توتر الناس؟محلت امل
أحسن منا يف هذا األمر، ال يتدخل أحٌد يف  -  كا وغريهميمن أهل أورو� وأمر  -ولألسف اجلماعة الكفار 

ال هم مسيحيني وال يهود وال هم  شئون اآلخرين، مع أ|م ال أتباع دين وال مقتدين برسل، يعين أور� معظمهم حالياً 
وÛركني أمور التشريع كلها وماشيني كل  ،عاتو وال يهتمون �ذه املوض ،فال يدخلون كنائس .يعين كفار - مسلمني

 :ويقول ،كل واحد ال يتدخل يف شئون اآلخرين  ملاذا؟ ألن ،اجلزئية هم أفضل مناهذه واحد على هواه، لكن يف 
  .ليس يل شأنه �م

 ،أجنبيت له البنات أنت: يقولون للزوجة ا أكرمها وأجنبت بنتني أو ثالثة، فأمه وإخوته وزوجها ومن حوهلالو ربن
وأيضاً  ،هللا عز وجل ،!!ومن الذي خيلق؟ ،!!وهل هي اليت أجنبت؟ وما هلا وهلذا األمر؟!!. أفال تُنجيب له الولد؟

َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر ( :ال وأثبت هذا الكالموالعلم ق -�ألسباب، ومن السبب؟ نسأل ربنا، وربنا قال 
  ).القيامة٣٩( )نـَْثىَواألُ 

من السبب يف أن املولود ذكرًا كان أو أنثي؟ الرجل وليست املرأة، فاملرأة ليس هلا دخٌل يف ذلك |ائياً، 
أن من حيدد الذكر أو األنثى هو األشياء  وكذلك العلم قال هذا الكالم، عندما ننظر إىل علم الوراثة جند يف الوراثة

  .اليت خترج من الرجل واملرأة ليس هلا شأٌن بذلك ال من قليل وال كثري
من حسن ( :هذه األمور \ أحبة ينبغي أن تنتهي من جمتمعنا إىل غري رجعة، ننهى أنفسنا وننبِّه من حولنا أن

إن كنَّ غري  ،ين جيلسون مع بعضهم ويكون عندهم وقتًا فسيحاً ، وخاصة يف اجلريان الذ)يعنيه إسالم املرء تركه ما ال
عامالت يتكلمن مع بعضهن، وكانت هذه املواضيع منذ زمن قصري البد أن جنالس بعضنا، لكن أصبح الكالم 

ت �لساعة والساعتني يف وهي متاحة يف أى وقٍت ويف أى زمان ومكان، والنساء شغالة يف البيو  ،حاليًا يف احملمول
   .وكذلك النساء العامالت، لوجودهن مع بعضهن .مولاحمل

أسرار البيوت للرجل واألوالد واملنزل هذا خط أمحر، فال ينبغي أن يعرف عنها أحٌد شيئًا قط، ال أيب وال 
وال األخوة وال اجلريان وال الصديقات، أى أمر خاص �ألسرة يكون سرًا خاصًا �ألسرة وال  ،ه وال أمهو وال أب ،أمي

وندرب أوالدJ على هذه األمور ألن الرتبية األخالقية ـ وهي ليست موجودة يف املدارس ـ  .بغي إذاعته وال إشاعتهين
  .وجيب أن نربيهم عليها

إذهب عند جارتنا فالنة وهات يل كذا، وعندما يعود : فرتسل إبنها وتقول له ؛اواحدة تريد أن تعرف سر« 
يذهب  !!.ملاذا حيدث هذا الكالم؟ .وكذا وكذا، ومسعُت كذا وكذا وكذا رأيُت كذا: فيقول ،ماذ رأيت؟: تسأله
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ليكون جاسوسًا صغرياً  ،ملاذا؟ -خذ معك هذا الولد أو هذه البنت : زوجها إىل مكاٍن ال ترغب فيه، فتقول له
البد وأن  يتوافهذه األمور \ إخ .أكلنا كذا وكذا وكذا: فيقول هلا ،ماذا أكلتم؟: وينقل هلا كل ما يرى، فتسأله

Jولكي ُحند قليًال من املشاكل النفسية اليت زادت عن احلد يف جمتمعنا ،وصالح أنفسنا ،نتوقف عنها لصالح أوالد.  
وبعده يتحول إىل مرض  ،معظم املشاكل اليت نراها سببها أوًال هو النفس، وبعد قليل يتحول إىل مرض عصيب

ليس له شأٌن  هالنتهي األمر، ولو اإلنسان من البداية عوَّد نفسه أنلو عدJ للسبب النفسي من البداية  .جسماين
طمأنينة إميانية ويف سكينة نفسية، ويكون عنده سعادة داخلية ال  ،وال ينشغل بغريه السرتاح ،�ذا وسيعيش يف 

  .ملاذا؟ ألنه انتصر على نفسه .يعلمها كثٌري من الناس
نشغل �ألخ أو إنشغل �ألخت أو إنشغل اشغل �جلار أو نانشغل �لناس فتأتيه األمراض، سواء اومن 

أوالدي ال أستطيع عالجهم وأوالده ال .. وبعدها  .فهذا داء احلسد - Úوالدهم املتفوقني وأوالدي مقصرين
ويبدأ احلقد، وهذه أدواء لو وصلت إىل القلوب متنع قبول األعمال الصاحلة عند عالم  -ء ىل شيإحيتاجون 

 )َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواJً َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ ( :ألن املؤمنني ربنا يقول فيهم ،لالغيوب عز وج
  ).احلجر٤٧(

العمل مبا مسعناه، وإبالغ هذه  نويف ختام حديثي أضع يف أعناقك ،نكتفي �ذا القدر لإلجابة على أسئلتكم
  .ريالرسالة �حلسىن ملن نتوسم فيه اخل

  وصلى هللا على سيدJ دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
*******************  

  
  


