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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاىرة 

 م72/9/7109 ىـ0441 محرم من 72
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
السؤال األول: ىل يحق للمؤمن التمتع بمتع الحياة الدنيا أم أنو 

 مؤجل للتمتع بها في اآلخرة؟
كل متع الدنيا اليت أباحها الشرع الشريف وجعلها حالاًل يُباح للمؤمن 

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهلل " : تبارك وتعاىلأن يتمتع ّٔا، ويف ذلك يقول رب العزة 
 األعراف(.23" )الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرّْْزِق 

ربًا وال زىوُا وال كِ اإلنسان  ُتكسب  لإلنسان وال اهلل فكل زينة خلقها
هي مباحة ف تبارك وتعاىلفخراً وال استعالءاً، وتكون من حالل، وأباحها اهلل 

لإلنسان ادلؤمن، بل إن الشرع الشريف حيض ادلؤمن على استخدام أطيب 
الطيبات يف كل ادلستحسنات وادلباحات، حىت يغض بصره وأعضاءه عن 

 احملرمات.
تزوج أرتل : رضي اهلل عنواإلمام أبو احلسن الشاذيل ولذلك كان يقول 

فرش بيتك بأفخم اشرب خَت الشراب، و ال أشهى الطعام، و النساء، وكُ 
تو ، على أن يكون ذلك من حالل، وال يشغلك عن طاعة اهلل وعبادثاثاأل

على  تبارك وتعاىليف الوقت الذي حدده اهلل، مث تشكر اهلل  وأداء فرائضو
 نعماه.

أن يستخدمها اإلنسان شرط إباحة الطيبات أن تكون من حالل، و إذاً 
هلل عليها متشبهًا حبضرتو وىيئتو، وأن يشكر ا احلبيب ادلصطفى كما كان
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 حىت يكون من الشاكرين.
م لضيٍف عنده ذترًة من قدَّ  رضي اهلل عنوولذلك ُروي أن اإلمام احلسن 

و ذترة غالية الثمن، ال مُت التفاح على نفسي ألنرَّ التفاح، فقال: إين حَ 
يف  واهلل يا أخي لنعمة اهلل عليك: رضي اهلل عنويأكلها إال ادلًتفون، فقال 
 !!.عليك يف التفاح ادلاء البارد، أكرب من نعمتو

رضي واإلمام أبو احلسن الشاذيل !! ال، هل تًتك شرب ادلاء البارد؟ف
حنن تشرب ادلاء البارد و  طلب ماءًا باردًا يف الصيف، فقالوا لو: لَِ اهلل عنو 

فقال: أنا إذا !! نرى آّاذيب وأشباه الصاحلُت يشربون ادلاء الساخن؟
شربت ادلاء البارد أزتد اهلل بكل ذرات جسمي، وإذا شربُت ادلاء الساخن 

أنا أريد أن أزتد اهلل بكل حقائقي وجوارحي وذرات و أزتد اهلل بكزازة نفس، 
 جسمي.

راقية وفاخرة يف صنفها ويف و  ناعمة ادللمسثياب وذات يوم كان يلبس 
خشنة ثياب ، وعليو عي الزىد يف الدنيا والورعرآه رجٌل ممن يدَّ فذتنها، 

فقال: يا ىذا ثيايب ىذه تقول احلمد فاستنكر الرجل ذلك، جافة، و غليظة و 
هلل، وجتعل من يراين يرى أنٍت أزتد اهلل على عطاياه، وثيابك ىذه جتعل من 

 !.وأيهما أكرم؟ !عطٍت شيئاً هلل، فأيهما أفضل؟اقول: إنو يقول ينظر إليك ي
عم، ولكن العربة حبلّْ النعم أو حرمتها، وشكر ليست العربة يف النِ  اً إذ

 اهلل عز وجل عليها.
أن يرزقنا األرزاق احلالل الطيبة، وأن جيعلنا من  تبارك وتعاىلأسأل اهلل 

 عباده الذاكرين الشاكرين.
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 الثاني: ما حكم من يفتي الناس بغير علم؟السؤال 
صناعي أو ىندسي أو يف أي  ،وييدن إذا كان األمر يف أي ختصص

حنًتم رتيعًا صاحب التخصص، فإذا استدعيُت إىل بييت يجب أن رلال، ف
ل عليو فيقول يل: ىل  ،مثاًل كهربائي أو سباك أو جنار، وأردُت أن أُعدّْ

ن يُتقن ت لو: ال، فيقول: دع األمر دلعندك خربة ّٔذه الصنعة؟ فإذا قل
 الصنعة.

لو ألَّ بكتب األطباء والدواء و يف ىذا الكون  ي إنسانىل يستطيع أ
إال  ،ال نرضى وال يرضى ادلريض !قدديًا وحديثاً، أن يصف عالجًا دلريض؟

 .ق فعلياً ما درسوم نظرياً وعملياً وطبَّ طبيباً تعلَّ  إذا كان
َفاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال "  لزمو قول اهلل:اإلفتاء يف دين اهلل يف

ل يُقل اهلل تعاىل فاسألوا أىل العلم، ولكن قال: النحل( 32)" تَ ْعَلُموَن 
فتاؤه فيو قصوٌر األنو قد يكون عادلًا وغَت عامل، فيكون  (أىل الذكر)

 وتقصٌَت ألنو ل جيرب بنفسو ىذا األمر.
" الرَّزْتَُن َفاْسَأْل ِبِو َخِبَتًا " ضرة اهلل؟ من الذي نسأل عن ح

واخلربة ال تأيت إال من ادلمارسة الفعلية  ،عنده اخلربة الكافيةالفرقان( 45)
، وقد كان على ذلك صلى اهلل عليو وسلَّمالعملية، تأسياً باحلبيب خَت الربية 

 سلفنا الصاحل أرتعُت.
 ومالٌك بادلدينة، ألن ال يُفىَت  كان يُقال فيو:  رضي اهلل عنو مام مالكاإل

اهلل أعطاه نوراً يكشف بو الغطاء، وجييب ادلستفيت مبا فيو مصلحتو يف الدنيا 
 ويوم اللقاء.

تة، فلصقت مرأة ميّْ ال مرأٌة تغسّْ اىذه العبارة عندما كانت فيو وقيلت 



4 
 

 منهم منوا إىل العلماء فاحتار العلماء، يدىا بفرج ىذه ادلرأة ادليتة، وذىب
! تة وفيها جزٌء من مرأة أجنبية؟قال: نقطع يدىا، فقالوا: وكيف ندفن ادليّْ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمتة، فقالوا: قال ومنهم من قال: نأخذ من جسم ادليّْ 
 1{ َحيِّا َكَكْسرِهِ  اْلَميِّْت، َعْظمِ  َكْسرُ  }

وكان اإلمام مالك شابًا يف مقتبل العمر، ل جيلس على الكرسي 
بعد، لكن اهلل رزقو البصَتة اإلذلية، والشفافية النورانية، فقال: أنا  للتدريس

 
ُ

لة ماذا قالت عندما لصقت يدىا بفرج غسّْ عندي حل، سلوا ىذه ادلرأة ادل
، سبحانو وتعاىلفقالت قلت: يا فرج طادلا عصيت اهلل فسألوىا، األخرى؟ 

موا ، فأقاذا أقيم عليها حد القذفقال: فهذا قذف ولن تُفك يدىا إال إ
فقيل ت يدىا، جلدوىا ذتانُت جلدة، وعند اجللدة الثمانُت ُفكَّ احلد و  يهاعل

 . ومالك يف ادلدينةبعدىا: ال يُفىَت 
عن ال ما يزيد ن ومع ىذا كان يُعرض عليو ادلائة مسألة فُيجيب ع

ال أدري، ويقول: من ترك ال أدري فقد  :عشرين، ويقول عن الثمانُت الباقية
 :صلى اهلل عليو وسلَّمُأصيبت مقاتلو، يعٍت يقتل نفسو وىو ال يشعر، لقولو 

َيا أُْفيِتَ  َوَمنْ  ،النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  فَ ْلَيَتبَ وَّأْ  أَُقلْ  لَْ  َما َعَليَّ  َقالَ  َمنْ }   ِعْلمٍ  ِبَغَْتِ  ِبُفت ْ
 3{ أَفْ َتاهُ  َمنْ  َعَلى َذِلكَ  ِإمثُْ  َكانَ 

مع شدة ورعهم كل  صلى اهلل عليو وسلَّموكان أصحاب رسول اهلل 
ذىب إىل اواحٍد منهم يُلقي احلجة عند أخيو، فإذا جاءه مستفيت يقول لو: 

ذىب إىل فالن، ويتحرجون حرجًا شديدًا من افالن، وفالن يقول لو: 

                                                           
 عائشة رضي اهلل عنهاسنن أبي داود وابن ماجة عن  0

 مسند أحمد والسنن الكبرى عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 7
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 على أن من العالِ الفتوى، ألن الفتوى ىي قول اهلل الذي يأخذه ادلستفيت 
 ذه ّٔذه الكيفية.ىذا مراد اهلل يف ىذا األمر ويف ىذا السؤال، فينفّْ 

وكيف أعلم أنا مراد اهلل، وأنا ال أتلقى إذلاماً أو نوراً من اهلل يكشف يل 
تبارك ولذا كانوا يتوقفون عن الفتوى رضوان اهلل  ؟!!حقيقة السائل والسؤال

 عليهم أرتعُت. وتعاىل
أنفسكم إذا ُسئلت يف أي أمٍر من أمور الدين، وال تعلم علم دوا فعاىِ 

 .اليقُت احلكم يف ىذا األمر أن تقول كما قال األولُت: ال أدري
إىل العلماء ادلشهورين  وأودلن نذىب؟ نذىب إىل دار اإلفتاء، 

وأنا ُأجيب و  ،منو، وكان كعلم اليقُتا تأكدت باإلفتاء، وأنا ال ُأجيب إال دل
عز وجل أن أكون قد أخطأُت يف احلكم، أو أخطأُت يف  أخشى اهلل

فأرجو من اهلل أن يسازلٍت ويغفر  ،تشخيص احلالة، أو أخطأُت يف اإلجابة
أن يتحرى اإلنسان قدر استطاعتو قبل  ال بديل ألن نييت طيبة، ومع ذلك 

 .تبارك وتعاىلأن جييب أي سائل ولو كان طفٌل صغَت يف دين اهلل 
 

قـَْوَل الَِّتي ت َجاِدل َك  َقْد َسِمَع اللَّو  " اآلية القرآنية:  الثالث:السؤال 
ما الحكمة من ىذه اآلية؟ وماذا يستفيد منها المجادلة( 0" )ِفي َزْوِجَها 

 الزوج والزوجة؟
ينها وبُت زوجها بمرأة صحابية جليلة، حدث اىذه اآلية نزلت يف 

 ، فقال ذلا: أنتِ منهما أبناء ويلة وذلماخالف، وكانا متزوجُت من فًتة ط
يعترب طالقًا باتًا ال رجعة فيو،  عليَّ كظهر أمي، وكان ىذا األمر يف اجلاىلية

وقالت: يا رسول اهلل إن فالن  صلى اهلل عليو وسلَّمفذىبت إىل رسول اهلل 
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ابن عمي ىذا قال يل كذا، ويل صبيٌة صغار إن تركهم يل جاعوا، وإن 
فسمع اهلل عز وجل خطأّا وأنزل يف !، ا أفعل؟تركتهم لو ضاعوا، فماذ

أن يصوم  عليوأن من يُقل مثل ىذا األمر،  ؛احلال احلكم يف ىذه القضية
 ، حىت يعترب وال يرجع إليو مرةشهرين متتابعُت تكفَتًا ذلذا اليمُتالرجل 
 أخرى.

واعتربه الشباب موضة، فيكون ىذا األمر، وقد استشاع يف عصرنا 
عليَّ كظهر أُمي، وال يدرك مغزاىا وال لزوجتو: أنِت يقول و متزوجًا حديثًا 

 يعرف معناىا.
وأن تعلم كل  ،والعربة اليت نأخذىا من ىذه القصة أن يعلم كل رجل

مع إليهما تأن كل ما يدور بينهما من حوار وحديث، وإن كانا ال يس ،مرأةا
 من اخللق، لكن اهلل يسمع ويرى. ال يرامها أحدٌ أحٌد من البشر، و 

إذا علم أي مؤمن أن اهلل يسمعو عندما يسب زوجتو، ويسمعو عندما 
إذا  ماذا حضَّر هللويضرب زوجتو،  زوجتو، ويراه عندما يهُت عن عمد يشتم

 لقاء اهلل. عاتبو على ما صنعو مع ىذه الزوجة يوم
 ،طلع عليو، ويسمع كالموفكون اإلنسان يستحضر دائمًا أن اهلل ي

ال كل رتيل، وال يقول إال  وينظر إىل أفعالو جيعلو يرعوي ويرجع وال يفعل إ
، َتيد أن ُيسمع اهلل اخلَتفحسن، ألنو يعلم أن اهلل يسمع ويرى  كل قول

ال، حىت إذا نظر اهلل إليو أحبو، وإذا أحبو ويُري اهلل عز وجل منو ُحسن الق
ىل جنتو العالية يف الدار اآلخرة،  الدنيا، ومن أجعلو من أىل ُوده وقربو يف

 ون يف ىذا اجلمال أرتعُت.نسأل اهلل أن نك
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ما الفرق بين الشيطان والجن؟ وىل الذي يالزمو  السؤال الرابع:
 ن؟جفي سؤالو شيطاٌن أم 

يف عال  سبحانو وتعاىلاجلن خلٌق من خلق اهلل، جنٌس خلقهم اهلل 
األرض، وكل ما يف األمر أهنم يرونا وال نراىم، وأهنم يتشكلون كما يريدون، 

وذلم ملوكهم ورؤساؤىم ودوذلم، وذلم  ،وذلم مساكنهم ،وذلم طعامهم
" َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواالْنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن "  طعامهم وشرأّم، جنس كامل:

 الذاريات( اإلثنُت معاً.45)
" َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاحِلُوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك "  كما قال قائلهم:ىم  و 

ومنهم الذين آمنوا بسيد األنبياء وادلرسلُت،  ،نو منهم الصاحلاجلن( 11)
ه أىل الطائف ومنعوه وطردوه أن اهلل وكان أكرب إكرام لرسول اهلل عندما صدَّ 

 ،ى نصيبُت يف بالد الشامأرسل إليو وىو راجع نفرًا من اجلن من بلدة ُتسم
 .عن ىذا اإليذاء خَتاً  صلى اهلل عليو وسلَّمض اهلل الرسول آمنوا بو، فعوَّ 

 ،ىؤالء القوم ىم اجلن، أما الشياطُت فهم ُعصاة اجلن، ومردة اجلن
وأبالسة اجلن، وىم اجلن ادلتطرفون الذين خرجوا عن دين اهلل، والذين ليس 

ذين حياولون أن يعيثوا يف األرض فساداً، ذلم تسليٌم إىل رسول اهلل، وال
 .سبحانو وتعاىلوفسادىم يتعلق باإلنس من خلق اهلل 

َياِطَُت َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّىْم أَزِّا "  يقول اهلل فيهم: " أَنَّا َأْرَسْلَنا الشَّ
أواًل  نهم يُرسلو ( العتاة اجلبارين، فالشياطُت)ل يُقل اجلن، ولكن مرمي( 32)

إال بضعاف اإلديان ادلستهًتين  ،وال صلة ذلم بادلؤمنُت ،على الكافرين
َوَمْن يَ ْعُش َعْن ِذْكِر الرَّزْتَِن نُ َقيّْْض َلُو َشْيطَانًا " : تبارك وتعاىلبشريعة الرزتن 

عن ذكر اهلل يقيض اهلل لو يغفل  من يعٍتالزخرف( 25)" فَ ُهَو َلُو َقرِيٌن 
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ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم "  أما ادلؤمنون الصاحلون:، شيطانًا وليس جنياً 
 احلجر(.33)" ُسْلطَاٌن 

معنا،  العلم معنا ويستمعون، وبعضهم يصلونبعضهم حيضرون دروس 
وبعضهم يلتفون مبن يقرأ القرآن وجيلسون حولو يستمعون إىل تالوتو، وإىل 

 .حالوة نغمتو، ىؤالء اجلن الصاحلُت
ال  :أرتعُت همعلي تبارك وتعاىلقال لنا مشاخينا رضوان اهلل ومع ذلك 

يعٍت تقول أنا أريد أن أرى ّٔؤالء القوم حىت الصاحلُت منهم،  تشغل بالك
ىم قوٌم ذلم طباٌع ؟!! اجلن الصاحلُت وأكلمهم وأعاشرىم، فما شأننا ّٔم

بعيدين عنا بالكلية،  واون، فاألفضل أن يكغَت طباعنا، وأحواٌل غَت أحوالنا
ِإنَّ "  وحسبنا أن حناول أن حنظى مبالئكة الرزتن لندخل يف قول الرزتن:

فصلت( 23)" الَِّذيَن َقاُلوا َرب َُّنا اهلل مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة 
آمُت يا  ،نسأل اهلل احلفظ من شياطُت اجلن أرتعُت ،فهؤالء الذين نريدىم

 رب العادلُت.
 

ى فتاة مصرية الجدل بعد نشرىا فيديو عل أثارت السؤال الخامس:
أنها قررت تجميد بويضاتها وىي في  صفحتها على فيس بوك، ت علن فيو

سن اإلنجاب، لعدم وجود الزوج المناسب، لذا قررت تجميدىا خوفاً 
فما إذا تزوجت في سن أكبر،  ن أن تفوتها الفرصة في إنجاب طفلم

الشرع في تجميد المرأة لبويضاتها لعدم وجود زوج مناسب في  رأي
 الفترة التي تفعل فيها ذلك؟

ة، ويتم تلقيحها خارج اجلسم يف بنوك خاصادلرأة بويضات  جتميد
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 .مرىذا األت حلَّ أفتاء دار اإلمستقباًل باحليوانات ادلنوية اخلاصة بزوجها ف
شرعي،  زواجمرأة يف اشرط الزواج واإلجناب أن يلتقي رجٌل مع لكن 

اج غَت منتهية، فلو أخذنا من رجل حيوان منوي وأن تكون مدة الزو 
فهي ، وبعد موتو أخذنا احليوان ادلنوي ووضعناه يف زوجتو، وحفظناه يف بنك

، يكون ىذا زنا أو شبيهًا بالزنافنتهى بادلوت، ألن الزواج ي ،ل تعد زوجتو
وتقول ىذا تصنع ما يروق ذلا،  أن مرأةاوتستطيع أي  ألن الرجل غَت حي،

 جنُت زوجي، فهذا أمٌر وارد.
: فالنة تقول أن اجلن  وقالوا لو رضي اهلل عنو وأرضاهاإلمام مالك  اسألو 

؟ قال: قال: جُتلد، قالوا: ولَِ  ؟ها وأهنا زتلت من اجلن، فما رأيككان يأتي
 .، أنا زتلت من اجلنمرأة تقع يف اخلطيئة وحتمل تقولاكل أخشى أن  

أو بويضة المرأة ل تتزوج  ،كيف نأخذ حيوانًا منويًا لرجٍل ماتكذلك  
فجائز أن ُتستخدم ىكذا، وبنوك األجنة يف  !!ال تنجب؟ مرأةونعطيها ال

ن اجلوانب غَت بالدنا اإلسالمية تستخدم فيها كل الصالحيات، وال يراعو 
ألنو ال يتوافق جيب أن نغلق ىذا الباب دتامًا  كاألخالقية وال الدينية، لذل

 مع ديننا.
لن  وبالتايلحىت ال تنزل البويضة، نفسو  بيضادلادلرأة جتمد أما أن 

رت ىذا ل تنظيم القدرة اإلذليتعطهذا ف ،يكون ذلا دورة شهرية ية اليت قدَّ
دقيق قد ندركو وقد ال  حبساب سبحانو وتعاىلره اهلل قدَّ  األمر، وكل شيء

 ندركو مع تقدم العلوم وادلعارف.
ستعداد لإلجناب، وخلق الرجل وجعل فيو االعز وجل خلق اهلل فقد 

ادلرأة وجعلها أرضًا صاحلًة لإلجناب، فإذا حاول الرجل أن يعطل إجنابو بأي 
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وسيلة من الوسائل، أو حاولت ادلرأة أن تعطل اإلجناب بأي وسيلة من 
من  مو اهلل، وىوالوسائل، ويكون التعطيل على الدوام، فهذا حراٌم حرَّ 

التكوير( 3)" َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَّْلْت "  عالمات الساعة اليت يقول فيها اهلل:
يعٍت األرحام القابلة لإلجناب عطلناىا عن اإلجناب بغَت أسباب شرعية 

 .تبارك وتعاىلمقبولة عند اهلل 
أحيانًا تُنجب ادلرأة أربع أوالد أو أكثر أو أقل وتقول: يكفي ىذا و 

ثانية، وحدث  ربط على ادلبيض حىت ال تُنجب مرةب أن يتتفق مع الطبيو 
يأخذ و يأيت قدر اهلل ، فىذا األمر أكثر من مرة، وكان قدر اهلل أكثر مضرة

ث، فتبحث ىي بعد ذلك عن اإلجناب كلهم يف حادثة من األحدا  والداأل
 .!فال جتد، وىي اليت فعلت يف نفسها ىذا العملولو مرة 

تة كحبوب أو لولب أو غَته، فهذا مباٌح لكن إذا أخذنا وسيلة مؤق
صلى اهلل عليو  حلُت، لكن الوسيلة ادلؤبدة اليت رفضها سيد األولُت واآلخرين

 .وسلم
من شاباتنا  اسُتدرج فيها كثَتومن ادلعلومات الطبية البدائية واليت 

زواج من بداية اللن أنشغل : أنا األيام، فبمجرد أن تتزوج تقول ىذه وبناتنا
فاألفضل أن أمكث ثالثة أو أربعة سنُت أنا واألوالد، باحلمل والوالدة 

وتبحث  ،تأخذ وسيلة، وتكون ىذه الوسيلة هنائيةو وزوجي نتمتع ببعضنا، 
فالوسيلة ال تنفع طبيًا إال بعد احلمل بعد ذلك عن احلمل فال جتده، 

 .وتكراره
، وما دامت ل اىلسبحانو وتعأن تًتك األمور هلل  رأةفينبغي على ادل

 !!يأتيها الزوج الصاحل، فما اخلطورة عليها يف ترك ادلبيض على حالتو؟
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ا؟!! وىل يف ىذا عليهمرة، فهل يف ىذا عبٌء شهر والبويضة تنزل كل 
سبحانو دلاذا ال تًتك األقدار تسَت كما قدرىا العزيز الغفار إثقاٌل عليها؟!!، 

من األمور من تدخل  يف أي أمرشاكل البشرية يف عصرنا فكل م !؟وتعاىل
 .سبحانو وتعاىلرىا الرزتن اإلنسان يف ادلسَتة اليت قدَّ 

 سنوات ادلاضية حرارة ل حتدث يف الكون من قبل، دلاذا؟لفقد رأينا يف ا
وتصفيها قبل  ،من تآكل طبقة األوزون، وىي الطبقة اليت دتنع حرارة الشمس

، النزول إىل األرض، نتيجة الغازات ادلنبعثة من ىنا وىناك والضارة بالبيئة
خيالف عشوائي بشكل يتدخل فيو اإلنسان على غَت مراد الرزتن  فأي شيء

 ىو األفضل لنا يف كل شأن سبحانو وتعاىلعز وجل، وتقدير اهلل  تقدير اهلل
 أرتعُت.

ىت وسيلة من وسائل احلمل يف فال ينبغي على أي فتاة أن تأخذ ح
إن كان بعد الزواج أو قبل الزواج،  ادلبيضبداية الزواج، أو تلجأ لتجميد 

َوَما  "  وتقول كما قال اهلل: ،ودتشي على مراد اهلل ،وإمنا تستسلم ألمر اهلل
ُم اخْلِيَ َرُة ِمْن َوَرُسولُُو أَْمًرا َأْن َيُكوَن ذلَُ  َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللُ 

 األحزاب(.25)" َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضالال ُمِبيًنا  أَْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اهللَ 
 

عن  سائلة تقول: تزوجت منذ أربعة سنوات السؤال السادس:
حب، ولكن بعد الزواج وجدت  زوجي يهملني ومشغول بعملو ولقمة 
العيش، وبمجرد أن يعود للبيت يأكل وينام، وال يقربني إال إذا أراد حقو 

أن الحب ىو الجنس فقط، وأصبحت ال أسمع  وكأنو يرى، الشرعي
ماذا أفعل؟ وأرجو منك ان تنصحو وتدلو على فمنو ح لو الكالم، 
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 ؟بالزوجة للعناية العاطفية ةالطريقة الصحيح
وتعرب عن  ،اليت فيها مودة ا حتتاجو أي أُنثى الكلمة الطيبةأىم م

مكنون القلب من احملبة، وتعرب عن مدى إعجاب اإلنسان ّٔا واىتمامو 
بشخصيتها، فكل أُنثى مهما كان شأهنا حتب أن يكون ذلا كيان، وحتب أن 

من مشاكل سببو  صرنا اآلننسان، وما حدث يف عتنال اإلعجاب من أي إ
فقط،  ىووىي مهو  ،ىذا احلرمان، فالرجل يظن أن مهها كلو الناحية اجلنسية

ُيسمعها بعض الكالم الغليظ، ورمبا يكون قد ضرّٔا، وبعدىا يقول ذلا:  وقد
أواًل م ذلا يا أخي قدّْ !! أنا أريد حقي الشرعي، فما ىذا احلق الشرعي؟

، فهي ذلا رغبة كما لك رغبة، وذلا قلب كما وادلعاملة احلسنة ،الكلمة الطيبة
 لك قلب.

الوظائف وأوذلا ونتيجة الوسائل احلديثة ، ىذا احلرمان ادلرأة ما جتدعند
ادلرأة اليت خرجت ذلا النساء، وثانيًا وسائل التواصل اإلجتماعي، فتفرح 

، أو ك زوجهاعالقة معو وتًت  قد تنشأ، و كالم حلوعندما تسمع من زميلها  
ألن طبيعة األُنثى ، دلاذا؟ حلوسمعها كالم على اإلنًتنت ويُ إنسان خيدعها 

 .تريد أن تسمع الكالم احللوىكذا )والغواين يغرُّىن الثناء( 
للرجل أن يكذب يف إحدى  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب  باحأولذلك 

يف ادلال حداىن أن يكذب على زوجتو لَتضيها، وال يكذب عليها ثالث، إ
 الدخل، فهي تريد الكالم الطيب اليت حتب تسمعو كل أُنثى.و 

أنك حتبها، وأمسعها ىذا الكالم ك قابلية ذلا فاصطنع فإذا ل يكن عند
تكون قد عملَت عماًل تُؤجر و احللو حىت ال حتاول أن تسمع من غَتك، 

 عليو وتثاب عليو.
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ألوالدك يف ادلنزل، من عمٍل لك و دائمًا حتب أن تثٍت عليها مبا قدمتو 
يسيء ذلا وحُيزهنا،  ُقل ذلا: اهلل أنت ستأكل فبداًل من أن ُتسمعها كالم 

من أي أكل يف أي مطعم من ادلطاعم،  أفضلاألكل ىذا  يفتح عليك،
 ولكن ديننا أمرنا بذلك حىتوىكذا، مع أنو قد يكون طعام غَت جيد!، 

 من ناحية زوجها إال ىذا اللسان. ادلرأة غَتي تستقطبها، فال شيء
على النت؟ تريد أن أو لفالن يف العمل لزميلها لذي جيعلها دتيل ا ما

تسمع كلمة طيبة، فتسمع منو الكالم الطيب الذي ال تسمعو عندك، وأنت 
، وإذا تكلمت تتكلم بالكالم السيئ الذي يتعب عابس يف وجههادائمًا 

 مع غَتك!!.وال أكلمو، وتتكلم  جتعلها تقول: أتركوو والروح، القلب 
كيف كان يعامل   صلى اهلل عليو وسلَّموننظر إىل سيدنا رسول اهلل 

صلَّى اهلل عليو السيّْدُة عائشُة سأَلْت النيبَّ ورد يف األثر أن فقد  زوجاتو؟
َمْن أكثَ ُر واحدٍة حُتبُّها بُت زوجاِتك يا رسوَل اهلل؟ فقال ذلا: أنِت } وسلَّم: 

عائشُة، فقالت: إًذا َأْخرج عليهنَّ وُأْخربىنَّ رتيًعا، فَضِحك النيبُّ وأعطاىا يا 
دترًة، وقال ذلا: يف الليِل َأرَتُعهنَّ وُأْخربىنَّ وال خُتْربي أحًدا أينّْ أعطيُتِك دترة، 
وانصَرَف، ومرَّ على كلّْ واحدٍة من زوجاتِو وسأذَلا عن أحواذِلا وأعطى كلَّ 

دترًة وأخبَ َرىا أْن ال خُتْرب أحًدا، ويف الليِل اجَتمْعَن وسألَْتو واحدٍة منهنَّ 
بُّ أكثَر؟ فابتسَم النيبُّ، وقال: صاحبُة التمرِة  عائشُة: أيّّ من زوجاِتك حتُِ
، وكلُّ واحدٍة َفرَِحت حلبّْ  ىي من ُأحبُّها أكثَر، فابتسْمَن وَفرِْحَن بداخلهنَّ

 { رسوِل اهلل ذلا

، فلم حتدث صلى اهلل عليو وسلَّموىذه احلكمة النبوية لرسول اهلل 
، ألن ادلعاملة باحلكمة اليت كان عليها وال حدثت مشاجرة وال غَته ،غَتة
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 
قرب  خيمتو بالقرب مننصب ا الذي جعلو يأمرىم وعندما دخل مكة م

وُحسن الصنيع حىت مع الزوجو اليت  ،منا االحتفاظ باجلميلليعلّْ  ؟خدجية
ولذلك ىي نفسها عندما نزل عليو فارقت الدنيا وذىبت إىل اهلل عز وجل، 

 قالت:مت منو ماذا قالت التلميذة لألستاذ؟ ألهنا تعلَّ الوحي، و 
 َوَتْكِسبُ  اْلَكلَّ، َوحَتِْملُ  الرَِّحَم، لََتِصلُ  ِإنَّكَ  أََبًدا، اللَّوُ  خُيْزِيكَ  َما َواللَّوِ  َكالَّ } 

ْيَف، َوتَ ْقرِي اْلَمْعُدوَم،  2احلَْقّْ { نَ َواِئبِ  َعَلى َوتُِعُتُ  الضَّ
ا مسعتو منو، لكنك فتقول م ،ىذا بعض ما مسعتو وتعلمتو منو ما ىذا؟

، لك: وأنت كذا وكذا تقول ىي األخرىفس ،كذا وكذا  تقول ذلا: أنت
كيف مع أهنم قدوة، ف، همبعض نيسبو وىم األم واألب  شاىدونيواألوالد 

 نرى.ينشأوا؟ كما 
، ألن لو كانت كذباً مرأة حتتاج للكلمة الطيبة، و اوأي  ،فادلرأة ضعيفة

 بذلك.حضرة النيب مسح لنا 
زوجها كان يقول ذلا: و  ،رضي اهلل عنوة أيام سيدنا عمر امرأوكانت 

ال حتبيٍت، فتقول لو:  أنت :ال حتبيٍت، فتقول لو: أنا أحبك، ويقول ذلا أنت
ال  ، فلم حتلف، فقال ذلا: إذًا أنتقسمي أنك حتبيٍتافقال ذلا: أنا أحبك، 

ل  فجاء ّٔا سيدنا عمر وقال ذلا: لَِ يشكو لو، ذىب لسيدنا عمر و حتبيٍت، 
ليس كل البيوت يُبٌت فقال ذلا:  !قالت: وىل أحلف باهلل كاذبة؟حتلفي؟ 

 .على احلب
فيجب أن وبينكما صلة، ومعكما أوالد،  ،زوجانيعٍت أنتما اآلن مت
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وىؤالء  ،انظر لنفسك على أنك قدوةو فوق ىذه التفاىات كلها،  تكونا
 وىؤالء األوالد يتعلمون منها. ،األوالد يتعلمون منك، وىي نفسها قدوة

وليس أبوىا، ألن أبوىا كان  وأنت ادلسئول األول واألخَت عن تعليمها
أصبحت أنت ون عندك، فلما دخلت عندك مسئواًل عنها قبل أن تك

 ربيتها وتعليمها كل أمور الزواج.ادلسئول عن ت
ون وأوالدك وبناتك سينشأون مثلها، فماذا يكون موقفك عندما تك

 فنحن رتيعًا كما قال سيدنا رسول اهللالبنت مثل أمها يف ىذه احلالة؟!! 
 :صلى اهلل عليو وسلم

 3لَِئيٌم { ِإالَّ  َأَىانَ ُهنَّ  َواَل  َكِرميٌ  ِإالَّ  النَّْساءَ  َأْكَرمَ  َما} 
حىت كثَتًا فهي حتتاج فقط للكلمة الطيبة، وإياك أن تضغط عليها  

وستًتك لك ، لن حتتاج منك شيءكرىتك   نتصل إىل درجة الُكره، فإ
كثَت من ، وىذا لألسف حيدث يف  وادلؤخر، وال تريد أي شيء منك القائمة

بيوتنا اآلن، مع أهنم مثقفُت وعلى درجة عالية من الثقافة، بل بعضهم من 
عون و  موجهُت للناس،يرون أهنم مشايخ و و ادلشايخ واألئمة،  أن معهم يدَّ

َوَأْصَلْحَنا َلُو "  أصلح ىذه أواًل: !!بصَتة وأن ذلم كرامات، أين كراماتك؟
 األمنبياء(.53" ) َزْوَجوُ 

وأحوال زوجاتنا، وأحوال أوالدنا  ،لح أحوالنانسأل اهلل عز وجل أن يص
وبناتنا، وأحوال إخواننا ادلسلمُت أرتعُت، ويرزقنا النطق بالكلمة الطيبة يف  

 كل وقٍت وحُت.
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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