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 ،هلم C أكلمهم ولكن قليب غري صافٍ وأ ،أCس ظلموين ?لضرب واإلهانة: السؤال األول
  فما حكم صاليت وصومي؟

------------------------------  
إذا احلقد واحلسد الذي مينع قبول األعمال يعلم الظامل واملظلوم،  وجلَّ  إذا كان اإلنسان مظلومًا فاX عزَّ 

 ،وأC متأمل من هذا الظلم، فهذا أمر شرعيظلمين واحد لكن أو يف شرٍّ لغريه، ة إىل غريه صحابه يف اإلساءأفكَّر 
ال يرضاه  يصل مل ، فما دام اإلنسان اأو ُأسبب له شرw  اأو أسبب له ُضرw  أنين أحاول ُأسبب له إيذاءً هللا لكن الذي 

  .وجلَّ  إىل هذه املرحلة فيكون إن شاء هللا أعماله مقبولة عند هللا عزَّ 
***********************  

األعمال واألشغال يف البيت  ما عقاب من يتخلف عن الصالة لكثرة: السؤال الثاين
  ؟واألطفال

 --------------------  
والعقاب ?لضرب غري موجود يف اإلسالم، ولذلك الرسول صلى هللا عليه وسلَّم إ�ا الورقة اليت عملناها هنا، 

ال ( :يف حياته، وقال يف ذلك يف شأن النساء مل يضرب واحدة منهن قطّ مرأة، إى عشرة عاش حياته وتزوج إحد
ال لئيميكرم ال يهينهن إ ال كرمي و   .١)هن إ

خدمت النيب صلى هللا عليه وسلَّم عشر سنني فلم يقل يل ُأٍف (: وحىت اخلدم سيدC أنس بن مالك يقول
ال لشيقطّ  ال لشي نعته؟صنعته مل ص ءٍ ، و ، ألن حضرة النيب كان راحتهعلى يرتكه على حاله و  .٢)ته؟مل ترك تركته ءٍ و

   .مور كلها على احملبةويؤسس أن تُبىن األ ،يؤسس
الدي فيحبوين طاعوا أن يفدو  ،أحتضن أو على الفور كن إذا بدأت ?لضرب فولين �عينهم لفعلوا، فلو إست

طفل عنده موقفٌ  ال حدَّ  دَّ ال ع ةداخلي مين فيسبب له مشاكل نفسي أصبح ال طه  .هلا هلا و يريد أن يعرب عن سخ
طاعة وعدم أخرى و  ،وامرإطاعة األ دمبع�لثة و  ،?إلمتعاض مرةو  ،?إلعرتاض�رة عليَّ  ذا كل ه  ،فيذالتن?لتظاهر ?ل

ه عد هللا ورسوللكننا املفروض الولد أو البنت يكون داخليًا ليس عنده ب .من جهيت ءٌ ملاذا؟ ألنه داخليًا عنده شي
  .هم على الدوامهم وإرضائب أو األم، فيسارع يف برِّ أعزُّ من األ

طوية ،ملنشور الذي معكماكما وضحنا يف  ، لو مل ينجح معه أى الضرب آخر العقابأن قلنا  :أو هذه امل
طريقة اإلسالمية، لكن األفضل أن أبين إىل أسلوب أجلأ  ًال، االضرب و?ل فق بر نصحه فإن أساء أبين على احملبة أو

                                                           

اْستَـْوُصوا ِ?لنَِّساِء : (قال صلَّى هللا عليه وسلَّم وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة £ ،الب £عن علي بن أيب ط" �رخيه  "رواه ابن عساكر يف  ١
ًرا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم )َخيـْ رُكُ : ( ، وروى الرتمذي وَعْن َعاِئَشَة § قَاَلْت قَاَل َرُسوُل ا¦َِّ َصلَّى ا¦َّ رُُكْم َخيـْ رُُكْم ِألَْهِليَخيـْ  ، )ْم ِألَْهِلِه َوَأCَ َخيـْ

ال أذهب، ويف : فأرسلين يومًا حلاجة فقلت ،صلى هللا عليهوسلم ِمن أحسن الناس خلقاً  كان رسول هللا: قال أنس : رواه البخاري وعند مسلم ٢ وهللا 
 :قال ،يلعبون يف السوق، فإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد قبض بقفاي من ورائي ى صبيان وهمأذهب ملا أمرين به نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فخرجُت حىت أمرَّ عل نفسي أن

وهللا لقد خدمته تسع سنني ما : أذهب » رسول هللا، قال أنس نعم، أC: قلت: أذهبَت حيث أمرُتك؟ قال ،» أنيس: فنظرُت إليه وهو يضحك فقال
  ).ذا وكذا، أو لشيء تركُته هالَّ فعلَت كذا وكذافعلَت ك ملَِ  علمُته قال لشيء صنعُته
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 اً يكون زجر  أساء �لثاً فلو ريجع، فيعرف أن عيينَّ غاضبة ف ،ما غضبء مرًة �نية أنظر له بعنني فيهوبلني، فإذا أسا
ال شتمٌ  فال يكون فيه سبٌ  ،ليس فيه تعنيف اً خفيف ال لعنٌ  و   .و

ال ينفع أن أقول ألحد كرمَّه هللا ي أن ال ينبغ !!محارًا؟ خري خملوق أقول له محار كيف يكون  -أنت محار : و
ال تدعوا على ( :النيب حرَّم ذلك فقال !!لكن أدعو عليه؟. ي وليس للمسلم فقط هذه العبارةآدم يُقال ألي

ال أبنائكم ال أموالكم فعسى أن تكون ساعة إجابة فتندموا أنفسكم و الدكم و ال أو كله بعد   فأC من سيحمل اهلمَّ  .٣)و
   !!.ديه على هذه األلفاظ؟ه وتعوِّ َم تشتميذا، فلِ بن كذا وكا» : أC أشتم نفسي وأقول: ذلك، أشتم وأقول

ال خيُ ال ?للني ممكن  ءٍ كان قدر عصيانه وشقاوته، فكل شي  رج األم أو األب عن احلدود أبدًا مهماطفل 
يوماً  أعرض عنه فال أكلمه: آخر ءٍ أجلأ إىل شيمل يستجب إىل الزجر أو التعنيف اخلفيف،  .هدايته إىل املنهج القومي

ح صالأC خاصمتك، واخلصام يف اإل: مل يشعر ´ذا األمر، أقول له .فيبحث عين ثنني، فيشعر أنين غاضبة منهاأو 
تربوية يلجأ إليها املرء املسلم واملرأة املسلمة يف كل هذه وسائل  .ال تكلمين: حديث رسول هللا فأقول لهوارد يف 

  .تربة األبناء
البد وأن أبد مام مسلم يف السعودية إلسالة لكتب ر أ بنفسي وأصحبه معي، رجل مسلم  أريده أن يصلي 

   :جيربوا هذه التجربة اليت طبقتها أريد من اآل?ء أن: ويقول له
: ن أقنعه وأفهمه فال فائدة، فلما وجدُت األمر كذلك فقلت لهوأحاول أ فإبين كان رافضًا الصالة ?لكلية،

فكان  ،!!ففرح أنين أسندت له وظيفة .وكذلك العصر ،يت وقت الظهر ذّكرينذكرين بوقت الصالة، عندما ¹» بين 
طيع أن أذهب للمسجد وحدي فتعال : وبعدها قلت له. حياول أن يُذكِّرين بوقت الصالة ال أست أC تعبان » بين و

ال .´ذه الكيفية وأصبح اآلن يدمي الصالة هوأخذتمعي نصلي معاً،  ال ?لشتم و ال ?لزجر و ولكن  ،?لضرب وبدأ 
طيفة َها" :قال فيها هللا ن!!بوسيلة ل َطِربْ َعَليـْ   ).طه١٣٢" (َوْأُمْر َأْهَلَك ِ?لصَّالِة َواْص

طان يلعب ´م،  ،فاحلكاية حتتاج إىل صرب طويل طان يلعب ?لصبيان لعباً، فأC آخذه أل�م يف سن الشي الشي
ال يصلي يل   .أC ?لراحة و?للني حىت يتعود أنه يصلي X و

حياول : خياف مين فعندما يراين يصلي، وعندما أذهب يرتك الصالة، وكما مسعنا ونسمع يف بعض البيوت
ال الولد املسجد يتوضأ إىل إذا األب نزل ف، فيقوم يتوضأ األب ?لليل أن يُوقظ ابنه لصالة الفجر ويدخل لينام و

وإذا ضغط عليه األب  .ماحلمام مث يعود للنو وإذا نزل األب للمسجد بدري يدخل اإلبن يصلي مع أنه توضأ، 
طهر  -ليس X  !!أحياCً يقف يف الصالة بغري وضوء، فلمن يصلي؟ وحيرص  ويتوضأولكين أريده أن يصلي X فيت

  . وليس إلرضائي أCعلى أداء الصالة إلرضاء هللا
طيبةفالبد من اإلقتناع، و  طريقة ال   .البد أن أقنعه ?ل
البد أن أقنعه أنه وسيلة غري الضرب، هناك  -عه كل الوسائل ومل يعد بعد ذلك لو بذلُت م فقبل أن أضربه 

                                                           

ال تدعوا على : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: روى أبو داود عن جابر £ قال ٣ ال تدعوا على خدمُكم، و الدكم، و ال تدعوا على أو ال تدعوا على أنفسكم، و
ال ُتوافُقوا من ِهللا تعاىل ساعة نْيٍل فيها طاء فيستجيب لكم أموالُكم،   ). ع
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ال تكون يف ساعة الغضب، ألن  .فيتقبل األمريستحق العقوبة حىت يعرف ماذا فعل؟ ومل العقوبة؟  البد أن  العقوبة 
طعة حديد،  الولد حىت ولو كانت أمامها ترمي به ءٍ شي يَّ األم جتد أيف ساعة الغضب كما حيدث  فتجرحه أو ق

طرياً    .ساعة الغضبفال ينبغي الضرب كنُت غاضبة،   :وهي تقولو تكون جرمية ، أُحتدث فيه شيئاً خ
فاإلسالم منع الضرب على الرأس وعلى الوجه وعلى األماكن احلساسة، ومنع الضرب ?ليد  ..، نضرب

، أو  ضعف قليًال بنه، أو خصم أامع خصم ضعيف وهو  حبركة املالكمة، فأحياCً األب يعمل مالكماً سواء ?لكفِّ
ووضع العقوبة الشديدة فقال صلى هللا  .ممنوع الضرب ،كمة، فاإلسالم �ى عن ذلكيتمرن فيها املال ه، وهي زوجت
طم عبده (: عليه وسلَّم عبد أن يعتقه حىت ميتنع لكفارة ضرب ا .٤)فكفارته عتقه - هو ملكه  الذيد والعب -من ل

   .ليد?عن الضرب 
ال تزيد عن عشرين سنتيمرتاً،  !!.أضربه؟ ءٍ فبأى شي طة  ألن النيب عندما أراد أن يضرب، هدَّد عصا بسي

ال خشية عذاب هللا لضربتك ´ذا السواك(: الذي عنده?لضرب وأخرج السواك وقال للعبد    .٥)لو
 ،عندما يريد أن يضرب زوجته والرجل ،واإلمام أبو حنيفة £ وأرضاه عندما تكلم عن الضرب يف كتاب هللا

ا؟ مَ فبِ  طه ¹: قال ،!!يض́ر ا به، وليس منديالً يت مبنديل ويرب  - أى قماش - ولكن منديل حمالوي  ياً،ورق ويض́ر
  .أنه غاضبواملوضوع كله إظهار 
هذه  وأنزل العصا على ،وهذا ألظهر له أنين غاضبأضرب على شئ حوله، يف البداية  ،!!كيف أضربه؟

الولد وأنت حتجزيه عين، وإذا أراد الفرار  ضربأأنين س: فق مع أمه وأقول هلاتوأعلى هذا الكرسي، أو  نضدةملا
   .وأظهر له أنين غاضب لريجع عن ما يريد ،لغضباوكل املوضوع هو إظهار ، فاتركيه يفرُّ 

فقد رأيت يف الرتبية ، ةبعد قليل الضرب مل ينجح كوسيلولكن إذا ضربُت مرة والثانية والثالثة والرابعة 
: ويقول له التلميذ -درس معه خيزرانة كبرية وامل -كان الولد يفتح يده يف املرحلة اإلعدادية أو الثانوية والتعليم ـ  

لعقاب بعد افما  .ال يؤملهالضرب  وأصبح وكأن، !!�ائياً  يؤمله الوكأنه  ،أو كما تريد ..، ثالثني ..، ضرب عشرينا
ال يوجد عق   .على الدوام ِندَّاً يلواقفاً ويكون وسيخاصمين وسيتحداين  ،ابذلك؟ 

ال أقول هلا .وأترك له فرصة للفرار، أو أترك فرصة ملن حويل أن يتدخل ،لكن أضرب على ما حوله ال : لكن 
 فكل ،!!هل ارتكب جرمية من اجلرائم؟ ،!!؟هو ماذا فعلو  .كذا وكذا وكذا  نتِ فإعنه وإن منعتيين  ،عنهمتنعيين 

طأ ريد أن ُأشعره أنه أذنب يف املوضوع الفاليناملوضوع أنين أ   .وأخ
فعندها ماذا يكون  - تفال تُرفع فوق مستوى الكفليد ?( :فيهفيكون ضرً? قالوا  أضرب بعد ذلك،

ال تكون اليد مرتفعة ألعلى فيكون ثقيًال وشديدًا كما يفعل سائقي العر?ت ،اً خفيف ،!!الضرب؟  - مع احليواCت و
ال يرتك أثراً    .)والضرب يؤمل إيالماً خفيفاً و

                                                           

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیقُولُ : ، َقاَل اْبِن ُعَمَر  روى البخاري يف األدب املفرد عن ٤   .  )دَُه أَْو َضَربَھُ َحد&ا َلْم یَأْتِِھ ، َفَكفَّاَرتُھُ ِعتْقُھُ َمْن لََطَم َعبْ  : (َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى ا�َّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْيِيت : قَاَلْت  َصلَّى ا¦َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َزْوِج النَِّيبِّ ُأمِّ َسَلَمَة روى أبو يعلى َعْن  ٥ َلُه  -وََكاَن بَِيِدِه ِسَواٌك َفَدَعا َوِصيَفًة =َكاَن َرُسوُل ا¦َِّ َصلَّى ا¦َّ

َِذِه اْلبَـْهَمِة  : َي تـَْلَعُب بِبَـْهَمٍة فـََقاَلْت َهلَاَهلَا َحىتَّ اْستَـَباَن اْلَغَضُب ِيف َوْجِهِه َفَخَرَجْت ُأمُّ َسَلَمَة ِإَىل اْحلُُجَراِت فـََوَجَدِت اْلَوِصيَفَة َوهِ  -َأْو  َأال َأرَاِك تـَْلَعِبَني ِ́
ْعُتَك : قَاَلْت . َوَرُسوُل ا¦َِّ َصلَّى ا¦َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعوِك  َلْوال َخْشَيُة اْلَقَوِد  " : ِه َوَسلَّمَ فـََقاَل َرُسوُل ا¦َِّ َصلَّى ا¦َُّ َعَليْ . ال َوالَِّذي بـََعَثَك ِ?ْحلَقِّ َما مسَِ

َواكِ  ََذا السِّ  .)َألْوَجْعُتِك ِ́
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ألنين أكون قد سببُت له مشكلة : ، وال أضربه أمام إخوتهو على الرجلنيفيكون الضرب على اليدين أ
: أعايره بعد ذلك وأقول لهال ، و نفسية، أو أمام غريه فأكون قد تسببت له بعقدة نفسية، وال أعايره يف هذا األمر

ألن التعامل مع بشر ألحد، هذه الواقعة ال من بعيد وال من قريب  وال أشكو، ذا وكذا أمام أحدكأC ضربتك ألجل  
ال ضرب أكثر من عشر ضر?ت إال يف ( :قال صلى هللا عليه وسلَّم ،يزيد الضرب عن عشر وال .وليس مع حجر

  .٦)حٍد من حدود هللا
 لكن طفل أو ضرب عادي الا الضرب الشديد، اليت فيه - والعياذ ?X -أو واحد زC  ،واحد شرب مخراً 

، وبعد أن ُأ�ي وبني الضربة والثانية أنتظر قليًال، وال أستمر يف الضرب يزيد عن عشرة وهو أقصى حد للضرب،
حىت ال ¹خذ موقفًا مين،  ،وال أريد ضربك، أجعلك تتأملأن ومل أكن أريد  ،كأنت تعرف أنين أحبُّ : الضرب أقول له

 .حمبيت ومعزتك عندي ما قدرهالكذا وكذا وكذا، ولو أنك ُعدت ملا تريده فأنت تعرف لضربك ررت طفقد أض
طريقة الضرب يف اإلسالم إذا وصلنا للضرب، سواء للشاب أو وهذا ?ختصار  .ه ليعرف معزته عنديأفهمَّه وأحتوي

ا أبداً للمرأة املتزوجة أو للفتاة    .اليت ال ينبغي ض́ر
**********************  

وألنه مقصر يف الصالة ويف كل  ،زوجة ترفض زوجها ألنه ال يتقرب إىل هللا: السؤال الثالث
  أمور الدين؟

 ----------------------  
، إذا صدقت النية وكل مشكلة وهلا حل يه إىل النهاية،ما دامت املرأة ارتضت بزوٍج من البداية فلتصرب عل

عقابية مع تلجأ إىل وسائل ال ن شاء هللا، لكن يحلها هللا حالw مجيًال إو مشكلة سواستعانت ?X يف أى معضلة أ
لكن كل  .فتتفاقم املشكلة وتزيد ورمبا تستعصي على احللفيكون عنده العناد، ألن الرجل حيب العناد  ،الزوج

  األمور حتتاج احلكمة واملوعظة احلسن، وربنا قال فيها املوعظة احلسنة، كيف؟
يف الدنيا إال  ءلكن وأنت أعّز عندي من كل شي ،اخلريلك أنين أحبك وُأحب ف » فالن أنت تعر : تقول له

Cونذهب لآلخرة وحنن خاسرين وليس لنا مكان يف اجلنة  نت من الدنيا وال أهللا ورسوله، وأريد أن ال خنرج ال أ
ريد أن نعرف األشياء اليت توصلنا بطريقة لطيفة، ونويكون  .نار، أو للعقاب يف املوقف العظيمونتعرض للعقاب يف ال

  .لنعملها أC وأنتإىل هللا 
أ�ا ترى نفسها أحسن منه فيعاند أكثر، ال ـ أل�ا مهما كانت  أC ُأصلي وأنت ال تصلي، فيعتقد: تقول لهوال 

ْسأَُلوا َأْهَل فَا( :وربنا يقول ،إن مل تكن تعرف فاسأل: ، وتقول لهتفعل ُتشعره أنه أستاذها وينبغي عليه أن يعلمها
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ  ، وكما نريد املنهج اجليد ؟اجليد الذي منشي عليهوتعاىل قل يل ما املنهج ، )األنبياء٧( )الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

                                                           

محد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي  ٦ ال جيلد فوق عشر جلدات إال : (كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: £ قال-عن أيب بردة بن نيار وابن ماجه وأ
شرح النووي على  –بضم الياء وفتح الالم، وكالمها صحيح : بفتح الياء وبكسر الالم، والثاين: أحدمها: بوجهني) جيلد(وُضبط . )يف حد من حدود هللا

   مسلم
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أيضًا منهجاً ، فنريد وال نكون مضطرين ومنشي كما ينبغي ،حىت ال يكون علينا ديونلنمشي عليه يف نفقات البيت 
هذه  .، فنفرح هناك كما نفرح هناوجند لنا أمان يوم القيامة يا فنجد لنا مكان يف اجلنة نسكنه،الدن منبه طيبًا خنرج 

ص عليكم حكاية حدثت أ»م  الطريقة اللطيفة » إخواين   :الصحابة األجالءهي األساس، وسأق
والعبد الذي ال ينزل عليه  فهم أن البالء دليل على تذكر هللا للعبد،سيدC رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم عرَّ 

ضاع منها وأخذت تبحث عنه ساعتني  ءفهو بالء أو شي  ،أو صداع إلنفلونزا،ا شيء منيعين ولو  والبالء - بالء 
من هذه األشياء  ءٍ حذاؤه فهو بالء، فكل شيقطع حىت كان ماشيًا يف الطريق و واحد ولو أن ال -بالء  فهو أيضاً 
، ٧)اللهم أجرC يف مصيبتنا هذه خريًا وعوضنا عنها خريًا منها ليه راجعون،C إ وإإX C: (يسرتجع ويقولحيدث له 

   .وأنتم ماشينيلو ُقطع طع نعلكم يف قيعين . ٨)سرتجعوا حىت يف شسع نعلكما( :قال صلى هللا عليه وسلَّم
مائة سنة مل بعر فقد عاش أ؟ اً ويعمل نفسه إهل -يطغي  -وعرفنا أن فرعون موسى ما الذي جعله يتفرعن 

  .اً جعله طغى وعمل نفسه إهل وهذا ما حىت ولو صداع،تيه مرض يف األربعمائة سنة ، مل �¹ٍمل قطّ صب يُ 
، !!ُيصب مولو خفيف فل شيء يِّ أو صداع أو أوتنتظر أن ُيصاب بقليل من الرشح  رجالً تزوجت مرأة إ

ك، ستعرف هنا: لت لها، فقال هلا، ملاذا؟ فقضينذهب للقا هيا أC وأنت: فقالت له يف النهاية وظل فرتًة طويلة
، ألنه يريد أن يعرف السرَّ  ،ما املوضوع؟: ، فقال هلانرجع مرًة �نية: ، فقالت لهمها إىل القاضي تعثَّرسري  وأثناء

غضبه سينزل عليك، وملا عثرت فعرفت و ، وظننت أن ربنا غاضب عليككنا نعيش معاً فلم ¹تك بالء، : فقالت له
محة أن ربن    .يات اجلليالت ?حلكمة واملوعظة احلسنةفكان العالج ?لنسبة للصحاب .فرجعتا تذكرC ?لر

التوتر والعصبية  نزعناوال العصبية وال الغضب يف التفاهم، إذا  ،التوتر يف الكالمهلما رأة وزوجها ال ينبغي امل
فنحن فقط خنرج ، صلح وسُتقضى إن شاء هللانب ?للني واملودة، فكل األمور ستوالغضب وكان الكالم يف وقٍت طي

  .هللا اخللق أمجعني إن شاءمع الزوج ومع األوالد ومع واخلروج عن الشعور يف املعاملة  توتر،والالعصبية 
*****************************  

   ).رجالالنساء شقائق ال( :جاء يف األثر: السؤال الرابع
نا نظرة ن لو دوره، علماً �ن بعض الرجال ينظر رجاًال ونساًء ليؤدي كٌل  -مب تنصحنا 

 ،فقطأيضاً أ�ن ُخلقن لإلمتاع  نير تمنا ط وال دور لنا يف احلياة، وبعض النساء استمتاع فق
  ).تنصحنا فضليتكم افبم

 -----------------------  
عرف فتاحلقوق الشرعية لكال الطرفني، معرفة  -زوجية اة القبل وبعد احلي -الواجب على املسلم واملسلمة 

   .حق الزوج وهو يعرف حق الزوجة
                                                           

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ : رضى هللا عنها َأنـََّها قَاَلتْ روى اإلمام مسلم عن ُأمِّ َسَلَمَة  ٧ َما ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، فـَيَـُقوُل َما َأَمَرُه : (مسَِ
َها ،}ِإCَّ ِ¦َِّ َوِإCَّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ {: هللاُ  ًرا ِمنـْ َها، ِإالَّ َأْخَلَف هللاُ َلُه َخيـْ ًرا ِمنـْ  ).اللُهمَّ ْأُجْرِين ِيف ُمِصيَبِيت، َوَأْخِلْف ِيل َخيـْ
 ).نـَْعِلِه ِإَذا انـَْقَطعَ  ِشْسعَ لَِيْسَأْل َأَحدُُكْم رَبَُّه َحاَجَتُه ُكلََّها َحىتَّ َيْسَأَل : ( بلفظروى الرتمذي عن أنس £ ٨
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، وقاما إذا الرجل عرف حق الزوجة يف الشريعة اإلسالمية، وهي عرفت حق الزوج يف الشريعة اإلسالمية
أو العصبية اجلاهلية، دث مشكلة بينهما أبداً، ولذلك أرى أن معظم املشكالت سببها األول اجلهل بذلك لن حت

  .بداً أى مشكلة بني الطرفني أهناك لو رجعنا للعلم فلن تكون و 
وليس لنا شأٌن ?ألفكار الشاذة سلمني، سلمني وإمجاع املالعلم الوسطي الذي عليه أئمة امل، !!أى علم؟

رجت عن الطريق السديد ´واها فخالنادرة واليت مشى عليها طائفة من املؤمنني، ألن هذه الطائفة أفتت يف الدين 
فليس لنا عالقة ، نو ن والعلماء العاملو واملنهج الرشيد الذي كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلَّم والصحابة والتابع

اليت تذيع أفكارًا ليست يف أصول الدين وال يف فروعه، ولكن Úخذ العلم من إمجاع املسلمني، ?لطوائف الشاذة 
قط بني الزوجني  إذا عرفنا احلقوق ومشينا عليها فلن تقوم مشكلةٌ  .جاملنها  من مياثلهم يف هذايعين علماء األزهر أو 

ً كان   .تأ»َّ
يكون الرتكيز بني الرجل أو الشاب والفتاة يف دراسة هذه احلقوق، مع أن  فرتة اخلطوبة ولذلك ينبغي يف 
، فندخل له وما عليه ماي يتواصلوه نعرف أيضًا يف وقت هذه احملبة ما هلا وما عليها، وهو أيضًا يعرف ذاحلب ال
  .العاملني الزوجية وحنن نعرف احلقوق الشرعية إن شاء هللا ربُّ احلياة 

*********************  
  ما حكم ذلك؟ف أتكلم مع خطييب يف التليفون،: السؤال اخلامس

-----------------  
أى  وليس فيه  ،والطباع يب يف التليفون كالمًا عادً» وليس فيه خروج عن اإللفإذا كان الكالم مع اخلط

َفال ( :وننفذ قول هللا يف القرآنفيها قبل إمتام الزواج، فهذا ال ُحرمة فيه،  ءالٍم جيعل هذا الشاب يطمع يف شيك
  ).األحزاب٣٢( )َختَْضْعَن ِ?ْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه َمَرضٌ 

 -فلو واحد كلَّم فتاة كلمة عادية وتبسمت ، اً ضعيف -وخاصة يف هذا العصر  - نتم تعرفون الشباب وأ
لو قالت له   ٌف نفسي، فما ?لناأل�ا تبسمت له بسمة، فهذا ضعه فعلى الفور يظن أ�ا حتبُّ  -وهذا أدب اإلسالم 

  ).األحزاب٣٢( )َوقـُْلَن قـَْوال َمْعُروفًا( ،!!، فهي نفس احلكاية، وماذا نفعل؟كلمة طيبة
العامة ارك؟ وماذا تفعل يف عملك؟ وماذا فعلت يف جتهيزاتك؟ الكالم يف األمور ما أخب: عاد»ً فيكون الكالم 

، وال فيه فيه ليونة أى صوٌت عادي وال يكون صو�ً أ?حه الشرع وليس فيه شائبة، وهي تكلمه بصوٍت معروف، 
أكان يف   سواءهذه هي األمور املباحة يف احلديث بني اخلطيبني .أنوثة زائدة حىت ال يطمع الذي يف قلبه مرض

  .أو يف أى زماٍن أو مكان ،أو يف التليفون ،مواجهة بعضهما
*************************  

ستمر يف ، هل أيف عدم الرتكيز يف الصالة :نعود إىل الصالة مرًة ُأخرى: سؤال السادسال
  عدم تركيزي أم أترك الصالة؟
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 -------------------------  
لو  فمع مجيع اخللق، ومل يسلم من ذلك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم،  يوجدعدم الرتكيز يف الصالة 

يف تصفية هناك ُأCٌس ال يسهون يف الصالة فهؤالء ُأCٌس خواص وصلوا إىل هذه املرحلة بعد جهاٍد طويل كان 
حناول أن  كلناو الصالة، لكننا كلنا البد من مشاغل يف  .وجلَّ  ويف تصفية القلب ويف اإلقبال على هللا عزَّ  النفس،

 ،أننا عند تكبرية اإلحرام نكون حاضرين متامًا يف هذه التكبرية بني يدي هللا ءٍ ملشاغل، وأهم شينقلل قدر وكم هذه ا
X أقول نويت ُأصلي الظهر Cـ فيكون الواحد منا حاضراً متاماً بني يدي هللا )هللا أكرب(: وأ.  

ستغفر أننا ن !!.م أصحابه؟وماذا علَّ  ،!!؟النيبُّ فبعد الصالة ماذا علمنا  - والبد من املشاغل - اغلÜيت املش
، ومما ٩)ال هو احلي القيوم وأتوب إليهأستغفر هللا العظيم الذي ال إله إ( :هللا بعد الصالة ثالث مرات، فنقول

  .الذي حصل معنا، والسهو يف الصالةمنا نستغفر؟ هلذا السهو الذي حدث 
صَّ هذه األمة ب وجلَّ  نا عزَّ فربُّ  : مة قالسيعاملها ?لعدل، ولكن هذه األكرمه العميم، فكل األمم السابقة إخت

هذه األمة العمل الذي يعملوه حىت ولو كان غري �م فسنقبله إكراماً : أعاملها ?لفضل، كيف » رب؟ قالس
  .للحبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم

ُأولَِئَك الَِّذيَن ( :فربنا سبحانه وتعاىل سيقبله وقال يف القرآنتكون أركانه �مة فالعمل الغري �م بشرط أن 
ْدِق الَِّذي ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئاàِِْم ِيف َأْصَحاِب اْجلَنَِّة َوْعَد الصِّ َقبَُّل َعنـْ  )َكانُوا يُوَعُدونَ   نـَتـَ

  ).األحقاف١٦(
أن مجاعة، ألن صالة اجلماعة مقبولة، فإذا مل أستطع يف  يصلِّ فليسرتيح ?له وال يشك يريد اإلنسان أن 

، ١٠)بسبٍع وعشرين درجة - يعين املتفوق  -تفضل صالة الفذِّ صالة اجلماعة (: الرسول قال -  أذهب إىل املسجد
بنتني نصلي اوكنا إن مل يُوجد يصلي مجاعة يف البيت، فإذا ُوجد رجٌل يف البيت فيصلي بنا، ف - ومل يقل يف املسجد

، ولكن حنافظ على وجلَّ  إمام والثانية خلفها، فنكون قد ضمنا القبول من هللا عزَّ فواحدة تصلي  مع بعض،
فإن هللا يتغاضى عن هذه العيوب إكراماً  ،ولو كان فيها عيوبمقبولٌة عند هللا  علم اليقني أ�ا ونعلم ،الصالة

  .يه وسلَّمللحبيب احملبوب صلى هللا عل
******************************  

  م ختان اإلCث؟كحا م: السؤال السابع
 -----------------------  

أن للرجال البد منه، وأظن  .١١)مة للنساءاخلتان سنة للرجال ومكرُ (: تان قال فيه صلى هللا عليه وسلَّماخل
  :أما ?لنسبة لإلCث .يقول أنه يف صاحل لألوالد والدهم أل�م رأوا أن الطبَّ أهل أورو? اآلن أصبحوا خيتنون أ

                                                           

: صالة ثالث مرار فقالمن استغفر هللا تعاىل يف دبر كل : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ابن حجر يف املطالب العالية ، وقال أبو يعلى عن الرباء £ قال  ٩
   .)أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ، غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف

  ).صالة الفذ بسبع وعشرين درجةمن  صالة اجلماعة أفضل(: متفق عليه عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ١٠
محد وال ١١  .بيهقي من حديث شداد بن أوس £أخرجه أ
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 -  لكن الولد من سن الوالدة على الفور خيتنتأنتم تعلمون أن اخلتان ال جيوز قبل سبع سنوات، : أوالً 
فيه  ىو استفوق الفرج وهو ال توهو ُعضٌو خارجي  ،وهو ما يسمونه البظر ُعضوٍ ألن اخلتان يكون ل، !!ملاذا؟

، اً خفيف ختاCً كبري وهذا الذي حيتاج اخلتان، وبعضهن يكون الُعضو  يكون الُعضو بسيط ال حيتمل فبعضهن النساء، 
 اً ولكن يكون طبيب نذهب لداية وال ملمرض وال لتمرجي،فال من الذي حيكم بذلك؟ أهل اخلربة من األطباء األمناء، 

  .ويؤثر عليها اً وكبري  اً و ?رز ضذا كان العُ هذه البنت حتتاج إىل ختان إ: يرى احلالة ويقول الذيوهو  ،اً احجرَّ 
كلما حتتكُّ مالبسها الداخلية فبعد البلوغ   ،ت بلغتنوالب اً وكبري  اً إذا كان الُعضو ?رز  !!؟وكيف يؤثر عليها

املسلمات نساء الولذلك جند  .إعتدالحالة يف جيعلها فاخلتان  ،فُيهيِّج شهوàا وجيعلها تبحث عن اجلنس اآلخر
وقبل وتبحث عن اآلخرين،  -وهو معها  -احلمد X، أما نساء أورو? كما ترون فال يكفيها زوجها معتدالت و 

ألن من تكون بكرًا فيكون عندها مرٌض نفسي، ملاذا؟ أل�م أطلقوا العنان يوجد هناك نساء أبكار،  الزواج ال
X? املكرومات؟ عين تان البنات من املكرومات، وماذا تفيكون خ -  لشهوة اجلنس والعياذ  

نسا أو جراح، فإذا مل الطبيب أمراض إنه  !!؟ومن حيدده - كانت البنت حتتاج إىل هذا األمر نه إذا  يعين أ
  .ولو تركناها أل�ا ليست يف حاجة إىل هذا ويف ُغنية عن هذه العملية ،وزٌر يف هذا األمرحتتاج فليس علينا 

´ذا املوضوع  نتكلم فيه، وأC كما قلُت حاًال من يتمسَّك، وال ن ال نتحدث فيهضوع املفروض أفهذا املو 
  .فكارهمألال تسمعوا  :والذي نقول ،نو اجلماعة املتشددهم ويتشدد فيه 

والسعودية األجواء فيها  يست السعودية اآلن؟أل ،!!وما البلد اليت ظهر فيها اإلسالم؟ ،!!؟أتى ديننا من أين
 ،!!وأين يُوجد اخلتان؟، !!، ومع ذلك كلها ليس فيها ختان لإلCث �ائياً ئاً مايشزيد الشهوة تحارة، واألجواء احلارة 

بقول  يعملون ،نو ن معتدلو أ»م الفراعنة وليست عادة إسالمية، واملصري منيف مصر والسودان أل�ا عادة فرعونية 
يعين ُخذي شيئًا خفيفًا واتركي  .١٢)» أم عطية إخفضي وال تُنهكي( :النيب عندما قال للمرأة اليت تقوم ´ذا العمل

من احلياة اجلنسية الُعضو ?لكلية، فيحرمون املرأة  السودان يقطعون .بعد ذلكالباقي حىت حتتفظ املرأة بشهوàا 
الطبيب املؤمن،  ؟،من حيكم فيه :اإلسالمي كما قلنا واحلكم ،عادة إسالمية تليس هفهذ .طوال عمرها بعد ذلك

، وهو من حيكم يف اأو لطبيب مسلم غري ملتزم، ولكن يكون طبيبًا مؤمنًا تقيw  ،مسيحي فال ينفع أن نذهب لطبيب
                  .خبٍري إن شاء هللاوخنرج من هذه العملية  ،هذا األمر

  صلى هللا على سيدC دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّمو 
*************** 

                                                           

اجلواري،  -أي ختنت  - كان ?ملدينة امرأة يقال هلا أم عطية ختفض : روى احلاكم يف مستدركه والطرباين يف جمعمه الكبري عن الضحاك بن قيس قال ١٢
، وروى أبو داود والبيهقي يف سننهما عن أم عطية )للوجه، وأحظى عند الزوجاخفضي وال تُنِهكِي، فإنه أنضر : » أم عطية: (فقال هلا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  ).ال تُنِهكِي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إىل البعل: (أن امرأة كانت ختنت ?ملدينة، فقال هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص: األنصارية


