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اﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟوﻋد اﻷﻣﯾن.

أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻛرام:إﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﻣوﺿوع اﻟدرس اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣول ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣرأة اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ،وﻣؤﺗﻣر
ﺗﺑدﯾل ﺟذري ﻟﻠﻘﯾم
اﻟﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﺑﻛﯾن ،وﺣول اﻟﻣﻘررات اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرون ﻓﻲ
ٍ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون واﻟﻣﺳﻠﻣون ،اﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،واﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﻛﯾف أن
ھذه اﻟﻣؤﺗﻣرات ﺗرﯾد أن ﺗﺟﻌل اﻟزواج ﻓﻲ داﺋرة واﺳﻌﺔ ﺟداً ﺗﻧﻛره اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ ،ﻓﺎﻟزواج ﻋﻘد
ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ،وھﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟزواج واﻹﻧﺟﺎب واﻟﺟﻧس ،وھﻧﺎك ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻷﺑﺎء
واﻷﻣﮭﺎت وﺗﺣت ﺳﻣﻌﮭم وﺑﺻرھم ،وھﻧﺎك إﺟﮭﺎض آﻣن إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻧﺎﻟك ﻣن أﺷﯾﺎء ﯾﻧدى ﻟﮭﺎ اﻟﺟﺑﯾن وﺗﺗﻘزز
ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﻔس ،إﻻ أن اﻟﺑدﯾل ﻣﺎ ھو.
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة:
ﺷﺋﻧﺎ أم أﺑﯾﻧﺎ ﻧﺣن ﻓﻲ ﻋﺻر ﻓﺳﺎد ﻋرﯾض ،ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم:
)) أﻗﺑﻠت اﻟﻔﺗن ﻛﻘطﻊ اﻟﻠﯾل اﻟﻣظﻠم ﯾﺗﺑﻊ أوﻟﮭﺎ آﺧرھﺎ((.
)رواه أﺣﻣد(

)ﻋن أﺑﻲ ﻣوﯾﮭﺑﺔ ﻣوﻟﻰ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،
وﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم :اﺷﺗﻘت ﻷﺣﺑﺎﺑﻲ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎه ،ﻗﺎﻟوا أو أوﻟﺳﻧﺎ أﺣﺑﺎﺑك ؟ ﻗﺎل ﻻ أﻧﺗم أﺻﺣﺎﺑﻲ،
أﺣﺑﺎﺑﻲ أﻧﺎس ﯾﺄﺗون ﻓﻲ آﺧر اﻟزﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑض ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ دﯾﻧﮫ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣر ،أﺟرھم ﻛﺄﺟر ﺳﺑﻌﯾن،
ﻗﺎﻟوا ﻣﻧﺎ أم ﻣﻧﮭم ،ﻗﺎل :ﺑل ﻣﻧﻛم ،ﻷﻧﻛم ﺗﺟدون ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر ﻣﻌواﻧﺎ ً وﻻ ﯾﺟدون.
وﻗد ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ:
))ﻋﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﮭرج واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻛﮭﺟرة إﻟﻲ((.
]أﺧرﺟﮫ اﻟطﺑراﻧﻲ  -ﻋن ﻣﻌﻘل ﺑن ﯾﺳﺎر[

ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ واﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻔﺳﺎد ﻛﺎن ﻗﺑل ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أي ﻣدﯾﻧﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑؤر ﻣﺣدودة ﺟداً،
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣرﻛز ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌض دور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ،وﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎرح اﻟﮭﺎﺑطﺔ ،ھﻧﺎ اﻟﻔﺳﺎد ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌظم

اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾوﺗﺎت ﻣﻧﺿﺑطﺔ ،ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﺎﺟد ،دروس ﻋﻠم ،ﻋﺎدات إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾد إﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺣﯾﺎء ،ﺧﺟل،
ﻣروءة ،اﻟﺦ...
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻵن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ أن ﻛل ﺑﯾت ،ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ،أﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻔت ﻓﻲ ﻓﺳﺎد ،إن اﺷﺗرﯾت ﻣﺟﻠﺔ ﻟﺗﻘرأھﺎ ﻓﯾﮭﺎ
ﻓﺳﺎد ،ﺟرﯾدة ﻓﯾﮭﺎ ﺻورة ،اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺎت اﻟﻔﺳﺎد ﺣدث وﻻ ﺣرج ،وﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑؤر ﻣﺣدودة ﺟدا ً أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت ،وھذا اﻟﺷﻲء ﺻﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻐذﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن.
ﺑﻣﺛل ﺑﺳﯾط ﺟدا ً ﺿرﺑﺗﮫ ﻟﻛم ﻛﺛﯾراً ھذا وﻋﺎء اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺷﮭور اﻟﺑراد ﻟﮫ ﻓﺗﺣﺔ ﻋﻠوﯾﺔ ،وﻟﮫ ﺻﻧﺑور ﺳﻔﻠﻲ،
ﻓﺎﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺗﮫ اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻣن اﻟﺻﻧﺑور اﻟﺳﻔﻠﻲ ،إن وﺿﻌت ﻣﺎ ًء ﺗﺄﺧذ ﻣﺎ ًء ،إن وﺿﻌت
ﻣﺎ ًء طﺎھرا ً ﺗﺄﺧذ ﻣﺎ ًء طﺎھراً ،إن وﺿﻌت ﻣﺎ ًء آﺳﻧﺎ ً ﺗﺄﺧذ ﻣﺎ ًء آﺳﻧﺎً.
ﻓﮭذا اﻹﻧﺳﺎن ،ھذا اﻟﺷﺎب ﻣﺎ اﻟذي ﯾﮭزج ،ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ اﻟﺧطﺑﺔ ﯾﻐذﯾﮫ أﺧﺑﺎر اﻟﺳﺎﻗطﯾن واﻟﺳﺎﻗطﺎت،
اﻷﺣﯾﺎء ﻣﻧﮭم واﻷﻣوات ،ﺑﻣﺎذا ﯾﻌﺗز ﺑﻼﻋب ﻛرة ،وﻗد ﯾﻛون ﺷﺎذا ً ﺟﻧﺳﯾﺎً ،وﻗد ﯾﺣﻣل ﻣرض اﻹﯾدز ،ﺑﻣﺎذا
ﯾﻌﺗز ﺑﺎﻟﻣﻐﻧﻲ اﻟﻔﻼﻧﻲ ،ﺑﺎﻟﻣﻐﻧﯾﺔ اﻟﻔﻼﻧﯾﺔ ،ھؤﻻء ﻧﺟوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أﺧﺑﺎرھم واﻧﺣراﻓﺎﺗﮭم ،وﺳﻘوطﮭم،
وزواﺟﮭم ،وﺣﻣﺎﻗﺎﺗﮭم ،واﻧﺣﻼﻟﮭم ،ھو اﻟذي ﯾﺗﻐذى ﺑﮫ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻛﻧﺎ أﺿرﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أن ﺣداﺋﻖ اﻟﺣﯾوان ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟوﺣوش ﻓﻲ أﻗﻔﺎص ،واﻟزوار طﻠﻘﺎء،
ﺣداﺋﻖ اﻟﺣﯾوان اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺈﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺣوش طﻠﻘﺎء واﻟوﺣوش ﻓﻲ ﺣﺻون ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎرات ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺻﻔﺣﺔ.
ﻓﻧﺣن اﻵن وﺿﻌﻧﺎ اﺑﻧك ﻛﯾف ﻣﺎ ﺗﺣرك ﺳﯾﺷﺎھد ﺗﻔﻠت ،اﻧﺣراف ﺗﻘﺻﯾر ،ﻋورات ﻣﻛﺷوﻓﺔ ،ﻧﺳﺎء ﻛﺎﺳﯾﺎت
ﻋﺎرﯾﺎت ،دور ﺳﯾﻧﻣﺎ ،دور ﻟﮭو ﻣﻐﻧﯾﺎت ،راﻗﺻﺎت ،اﻟﺦ...
ﻓﻛﺄن اﻟوﺣوش ﻣﺗﻔﻠﺗﺔ ،اﻵن ﺣﺎﺟﺔ اﺑﻧك ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ،أﻧﺎ وﷲ ﻻ أﺑﺎﻟﻎ ﺗﻛﺎد ﺗﺻل إﻟﻰ أﻟف ﺿﻌف ﻋن ﺣﺎﺟﺗﮫ
ﻗﺑل ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎم ،أﯾن ﻣﺎ ﺗﺣرﻛت.
ﻗرأت ﻗﺻﺔ ﻣن أﯾﺎم ﻋن إﻧﺳﺎن ﺟﺎﺳوس ﻟﻠﻣوﺳﺎد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ أﻧﮫ ﺟﺎﺳوس ﻹف ب آي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﻗﺑض
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺳﯾﻌدم ،أول ﻗﺻﺗﮫ ﺷﺎب ﻣن أﺳرة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ،أراد أﺑوه أن ﯾﻛون طﺎﻟب ﻋﻠم ﺷرﻋﻲ،
ﺻﺎﺣب ﺻدﯾﻖ ،أطﻠﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﻠم ﻣﻧﺣرف ،ﻣﺎ رآه ﻓﻲ اﻟﻔﻠم ﻣﺎرﺳﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﺛم أﻟف اﻟﺷذوذ ﺳﺑﻌﺔ أﺷﮭر ،ﺛم
أﻏري أن ﯾﻛون ﻋﻣﯾﻼً ﻟﺟﮭﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺻﮭﯾوﻧﯾﺔ ،وﺿﺑط ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛﻲ ﯾﺟﮭز
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ،واﻧﺗﮭت ﻣﺣﻛﻣﺗﮫ ﺑﺈﻋداﻣﮫ ،ھذا اﻹﻋدام أﺳﺎﺳﮫ.
ﻓﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة:
اﻟذي أﻗوﻟﮫ ﻟﻛم ﻓﻲ ھذا اﻟدرس ﺧطﯾر ﺟداً ،اﻵن أﻧﺎ ﻻ أﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎ ﻣن ﻋﻣل أﺧطر ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ
اﻷوﻻد ،ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﻷﻧﮫ أي أب إن رأى اﺑﻧﮫ ﻣﻧﺣرﻓﺎ ً ﺳوف ﯾﺷﻌر ﺑﺿﯾﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻟو وزع ﻋﻠﻰ أھل
ﺑﻠد ﻟﻛﻔﺎھم.

ﻗﻠت ﻣرة ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺔ :ﻟو أﻧك ﺗﻣﻠك ﻣﻧﺻﺑﺎ ً إدارﯾﺎ ً ﻛﻛﻠﯾﻧﺗون ،وﺛروة ﻛﺄوﻧﺎﺳﯾس ،وﻣرﺗﺑﺔً ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻛﺂﻧﺷﺗﺎﯾن،
ھؤﻻء أﻗطﺎب اﻟﺗﻔوق واﺣد ﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎً ،وواﺣد أﻛﺑر ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ،واﺣد أﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
أو ﻣﺧﺗرع أﻧﺷﺗﺎﯾن ،وﻟم ﯾﻛون اﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﻧﻰ ﻓﺄﻧت أﺷﻘﻰ اﻟﻧﺎس.
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل وﷲ ھﻧﺎك أﺑﺎء رﺑوا أوﻻدھم ﺗرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﷲ ھﻧﺎك ﺳﻌﺎدة ﺗﻣﻸ ﻗﻠوﺑﮭم ﻟو وزﻋت
ﻋﻠﻰ أھل ﺑﻠد ﻟﻛﻔﺗﮭم ،ﻟذﻟك ﻧﺣن ﯾﺟب أن ﺗﺧﺻص وﻗﺗﺎ ً ﻣن زﺑدة وﻗﺗك ﻟﺗرﺑﯾﺔ أوﻻدك ،ﻣﺎ ﯾﻌﻠن ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋن اﻟﺷذوذ ،وﻋن اﻟﺗﻔﻠت ،وﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،وھذه اﻟﻣؤﺗﻣرات اﺳﺗﺑﻌدت ﻛل
اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎدا ً ﻛﻠﯾﺎ ً ،ﺣﺗﻰ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣت ﺷﻌﺎرات ﺑراﻗﺔ ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،واﻟﺳﻛﺎن ،وﺣﻘوق
اﻟﻣرأة ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﺿد اﻟﻣرأة ،اﻟﺦ...
ﯾﻌﻧﻲ أﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟدرس أﺑﺣث ﻣﻌﻛم ﻛﯾف ﻧرﺑﻲ أوﻻدﻧﺎ ﺗرﺑﯾﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ،أﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل درﺳت ﻣوﺿوع ﺗرﺑﯾﺔ
اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﮭم وﻣﻔﺻل ،وﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾن درﺳﺎ ً ﺑﻔﺿل ﷲ ﻋز وﺟل ،وﻗد ﻗﺳﻣت ھذه
اﻟدروس ﺑﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﮭﺎز
أوﻻً :اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻠﻔت اﻟﻧظر اﻟطﻔل ﯾﻧﺷﺄ إﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻋﺎدﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﺿو وﻋﺿو ،وﻻ ﺑﯾن ﺟ ٍ
وﺟﮭﺎز ،ھو ﯾﺣب أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﺣوﻟﮫ ،وﯾﻠﻣس ﻛل ﺷﻲء ،وﯾﻌﺑث ﺑﻛل ﺷﻲء ،وﯾﺳﺗﻌﻣل
ﺣواﺳﮫ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﺷﻲء ،وﺿﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﺟداً ،ﻓﻠو أن اﺑﻧﺎ ً ﺳﺄل أﺑﺎه ﻋن أﺣد أﻋﺿﺎءه ،واﻷب ﻛﺎن ﻋﻘﻠﯾﺔ
ﻗدﯾﻣﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ ﻣﺗﺣﺟرة ،اﺳﻛت ﺣرام ،ﻋﯾب أﻧت ﺑﮭذه اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻔت ﻧظره ،وﺻﺎر ﯾرﻛز ﺗرﻛﯾز ﻏﯾر
ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺷﯾﺎء.
ﺣدﺛﻧﻲ أخ ،ﻗﺎل ﻟﻲ ﻛﻧت ﺻﻐﯾراً وﺳﺄﻟت واﻟدي ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﺟﺎء ﺑزھرة وأطﻠﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ زھرة ﻛﯾف أن
ﺑﻌض اﻷزھﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺿو ﻣذﻛر وﺑﻌض اﻷزھﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺿو ﻣؤﻧث ،وﻛﯾف ﯾﺗم اﻟﺗﻼﻗﺢ وﻛﯾف ﺗﺄﺗﻲ زھرة
ﺟﻣﯾﻠﺔ وﺟدﯾدة ،ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻋﻔوﯾﺔ ،ﻣن دون ﺗﺷﻧﺞ ،ﻣن دون ﻣﺎ أن ﺗﺿرﺑﮫ وﺗﻘول ﻟﮫ ﻋﯾب ﻣﺎ ﺑﺗﺳﺗﺣﻲ ﺗﺳﺄل
ھذا اﻟﺳؤال ،اﻟطﻔل ﺑريء اﻟطﻔل ﯾﺣب أن ﯾﻌرف ﻛل ﺷﻲء ،وأن ﯾﺳﺄل ﻋن ﻛل ﺷﻲء ،وأن ﯾﻠﻣس ﻛل
ﺷﻲء ،وأن ﯾﻌﺑث ﺑﻛل ﺷﻲء ،ﻓﺈذا ﺳﺎل أﺑوه ﻋن ﺷﻲء ﻣن أﻋﺿﺎءه اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﺟواﺑﮫ ھﺎدئ
ﺟداً ،طﺑﯾﻌﻲ ،ﻣن دون ﺗﺷﻧﺞ ،ﻣن أن ﺗﺻﯾﺢ ﺑﮫ ،ﻣن دون أن ﺗﺿرﺑﮫ ،إﻧك إن ﻏﺿﺑت ﻣن ھذا اﻟﺳؤال
ﺻﺎر ﺗرﻛﯾزه ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺷﻲء ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺎً ،ھذه أول ﻧﻘطﺔ.
وﻣﻣﻛن ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺳﯾط ،ﺗﻔﺳﯾر ﻟطﯾف ،ﺗﻔﺳﯾر ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎل ،أن ﺷوف اﻟزھرة ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ،ھذه
اﻟزھرة ھون ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﻣذﻛرة وھون ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﻣؤﻧﺛﺔ ،ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﻼﻗﺢ ،ﺑﯾﻧﺷﺄ زھرة ﺟدﯾدة ﺟﻣﯾﻠﺔ
ﻛذﻟك اﻟﺣﯾوان ھﻛذا ،اﻟﻐﻧﻣﺔ ،واﻟﺷﺎة ،وﻛﯾف ﺗﺣﻣل اﻟﺷﺎة ،واﻹﻧﺳﺎن ﻛذﻟك ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ،ﻣن دون ﺗﻔﺎﺻﯾل ،ﻟﻛن
ھدوءك وراﺣﺗك وﺑﯾﺎﻧك وھذا اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻠطﯾف رﯾﺢ اﻟطﻔل ،ﺻﺎر ﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ.

ﻓﻲ ﺷﻲء آﺧر:
أﺣﯾﺎﻧﺎ ً اﻷب واﻷم ﯾﺳﻣون ھذه اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻟطﯾﻔﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺑﺗذﻟﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﻌﮭﺎ
اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ،أﺳﻣﺎء ﻟطﯾﻔﺔ ﻣﺛﻼً ﻗد ﯾﺳﺄل اﻟطﻔل أن ﻟﯾش اﻟﻣﺎﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﺛدي واﻟﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﻟﮫ ﺛدي ﻓرﺿﺎً،
ﻷن اﻟﻣﺎﻣﺎ ﺗرﺿﻊ ،ﺗرﺿﻊ اﺑﻧﮭﺎ ،ھذا ﻣﻛﺎن اﻟﺣﻠﯾب ،وﷲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ وﷲ ﯾﺷﮭد ﻣﺎ أﺣد ﯾﻧﺗﺑﮫ ﻟﮭﺎ ،أن ھذا
ﻋﺿو اﻟﺟﻧس ھو ﻋﺿو ﻹﻓراز اﻟﺑول ،ﺷوف اﻟطﻔل ﯾﻔﮭﻣﮫ ﻓﮭم آﺧر ،ﻻ ﯾﻔﮭﻣﮫ ﻓﮭم ﺟﻧس ﻓﮭم ﺑﺳﯾط ،ﻛﻣﺎ
أن اﻟﺛدي ﻣن أﺟل إطﻌﺎم اﻟطﻔل اﻟﺣﻠﯾب ،ﻓﻣﻣﻛن ﯾﻛون ﺑﺳﯾط ،وأﻧت ھﺎدئ ﻣرﺗﺎح ،ﻻ أن ﺗﺻﯾﺢ ﺑﮫ ،وأن
ﺗﺿرﺑﮫ ،وان ﺗﻘول ﻋﯾب ﻣﺎ ﺑﺗﺳﺗﺣﻲ ھذا ﻛﻠﮫ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻣﺎ ﻓﻲ داﻋﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل
ﻣﻣﻛن أن ﺗﺟﯾب اﺑﻧك إﺟﺎﺑﺔً ھﺎدﺋﺔ ﻟطﯾﻔﺔ ﻣﻌﺑرة ً ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ،ﻓﯾﮭﺎ أزھﺎر ،ﺣﯾواﻧﺎت ،واﻹﻧﺳﺎن ﻛذﻟك ﯾﺎ ﺑﻧﻲ،
ﻣن أﯾن ﺟﺋت ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،وﺟدﻧﺎك ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ،ﻟﯾﺳت ﺻﺣﯾﺣﺔ ھذه ،أﺧذﻧﺎك ﻣن اﻟﻧﮭر ،ﻟﯾﺳت ﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻣن
اﻟﺳﻣﺎء ﻧزﻟت ﻟﯾﺳت ﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻟﺑﺛت ﻓﻲ ﺑطن أﻣك أﺷﮭر ﻋدﯾدة ،ﺛم ﻧزﻟت ،ﻛﻣﺎن ﺧﻠﯾك واﻗﻌﻲ أﻧﺎ أرﯾد أن
أﻗدم ﻓﻲ ھذا اﻟدرس ﻛﯾف اﻷب ﯾرﺑﻲ اﺑﻧﮫ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎدﺋﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﺣﺗﻰ اﻻﺑن ﻻ ﯾﺗﺷﻧﺞ ،وﻻ ﯾرﻛز
ﺗرﻛﯾز ﻏﯾر ﻣﻘول.
اﻵن ﯾﻘول ﻟك ﻻ ﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟدﯾن ،أﻧﺎ أﻗول اﻟﻌﻛس اﻟدﯾن ﻛﻠﮫ ﺣﯾﺎء واﻟﺣﯾﺎء ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ،اﻵن اﻧظر إﻟﻰ ﷲ
ﻋز وﺟل ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،ﻗﺎل:
﴿ َوإِ ْن ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ُﺟﻧُﺑﺎ ً ﻓَﺎطﱠ ﱠﮭ ُروا﴾
) ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة( 6 :

ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺟﻧﺑﺎً ،ﻟو ﺳﺄل اﺑن ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺟﻧب ﺑﺎﺑﺎ ،اﻵن أﻗول ﻟﻛم ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺟﻧب.
اﻟرﻓَ ُ
ﺳﺎﺋِ ُﻛ ْم﴾
﴿ أ ُ ِﺣ ﱠل ﻟَﻛُ ْم ﻟَ ْﯾﻠَﺔَ اﻟ ِ ّ
ث إِﻟَﻰ ﻧِ َ
ﺻﯾَ ِﺎم ﱠ
) ﺳورة اﻟﺑﻘرة( 187 :

ھذه اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
﴿وا ْﻟ َﺣﺎﻓِ ِظﯾنَ ﻓُ ُرو َﺟ ُﮭ ْم َوا ْﻟ َﺣﺎﻓِ َظﺎتِ﴾
َ
) ﺳورة اﻷﺣزاب( 35 :
ﺳوھُنﱠ﴾
﴿ َوإِنْ َطﻠﱠ ْﻘﺗُ ُﻣوھُنﱠ ﻣِ نْ ﻗَ ْﺑ ِل أَنْ ﺗَ َﻣ ﱡ
) ﺳورة اﻟﺑﻘرة( 237 :

﴿ﻓَﻠَ ﱠﻣﺎ ﺗَﻐَﺷﱠﺎ َھﺎ َﺣ َﻣﻠَتْ ﺣ َْﻣﻼً َﺧﻔِﯾﻔﺎً﴾
) ﺳورة اﻷﻋراف( 189 :

ﺳﺎ َء ﻓَﻠَ ْم ﺗ َ ِﺟدُوا َﻣﺎ ًء﴾
﴿ أَ ْو َﻻ َﻣ ْ
ﺳﺗ ُ ُم اﻟ ِﻧّ َ
) ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء( 43 :

ﻛﻠﮫ ﺣﯾﺎء اﻟدﯾن ،ھل ھﻧﺎك ﻛﻠﻣﺎت أﻟطف ﻣن ھذه اﻟﻛﻠﻣﺎت ،ھل ھﻧﺎك ﻣن ﻛﻠﻣﺎت اﻟطﻔل ﻻ ﯾﺧدش ﺣﯾﺎءه
ﺑﮭﺎ ،أﻣﺎ ﻗد ﺗﺟد ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﮫ ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻛﺷوﻓﺔ ،ﻛﻠﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔ إطﻼﻗﺎً ،ﻛل ھذا ﺗﺣت ﻗوﻟﮭم ﻻ ﺣﯾﺎء
ﻓﻲ اﻟدﯾن ،اﻟﺣﯾﺎء ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ،وﷲ اﻟﻣؤﻣن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺑر ﻋن أدق اﻷﺷﯾﺎء ﺑﺄﻟطف اﻟﻛﻠﻣﺎت ،أﻟك ﺑﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ،ﯾﻘول ﻻ ،ﺗذھب وﺗﺻﻠﻲ ،أﻟك ﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ ،ﯾﻌﻧﻲ أذﻛر أﻧﺎ أﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻋن ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟزوﺟﻲ
ﺑﻌﺑﺎرات ﻟطﯾﻔﺔ ﺟداً ،ﻣﮭذﺑﺔ ﺟداً ،ﯾﻌﻧﻲ ﻓﯾﮭﺎ إﺷﺎرات ﻣن دون إﺣراج ،ﻣن دون ﺧدش ﺣﯾﺎء ،ﻣن دون
اﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎت ﺳوﻗﯾﺔ.
ﯾﻘول أﺣد اﻷﺧوة اﻟﻛرام :أﻧﮫ أﻧﺎ ﻛﻧت أﻗرأ اﻟﻘرآن ﻓﻲ رﻣﺿﺎن ووﺻﻠت إﻟﻰ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
)) أﺣل ﻟﻛم ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺻﯾﺎم اﻟرﻓث إﻟﻰ ﻧﺳﺎﺋﻛم ((
ﺳﺄﻟت أﺑﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﻓث إﻟﻰ ﻧﺳﺎﺋﻛم ؟ ﻗﺎل ﻟﻲ أﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻧﺗﮭﻲ ﻣن اﻟﻘراءة ﺳوف أﺣدﺛك ﻋن ھذا
اﻟﻣوﺿوع ،وﺣدﺛﻧﻲ ،وﻗﺎل ﻟﻲ ﺑدأ ﺑﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺛم ﺣدﺛﻧﻲ ﻋن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ،ﺛم ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ،وﻗﺎل
اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﻲ ﺟﻧس ﻣذﻛر ،وﺟﻧس ﻣؤﻧث ﻻ ﺑد ﻣن
ﻟﻘﺎء ،واﻟﺟﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻠﻘﺎء ﯾﺣﺗﺿن ﺑرﺣم اﻷم ﺛم ﯾﺧرج ھﯾك ﺑﺑﺳﺎطﺔ.
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ھذه اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻸطﻔﺎل ﺗوﺿﯾﺢ
واﺿﺢ ،ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺛﻼً ﻟو أن اﻷﺳﺗﺎذ ﻗﺎل ﯾﺎ اﺑﻧﻲ إذا واﺣد اﺳﺗﯾﻘظ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً وﺟد ﺛﯾﺎﺑﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺑﻠﻠﺔ ﻣﻌﻧﺎه ﻓﻲ
ﻣﺎدة ﺧرﺟت ﻣﻧﮫ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻐﺗﺳل ،ﺑﮭذه اﻟﺑﺳﺎطﺔ ،ﺗﻘول اﻷم ﻻﺑﻧﺗﮭﺎ ﯾﻌﻧﻲ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﯾﻘظت اﻟﺑﻧت ﻓﻲ
ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﻓﻲ ﺑﺄﻟﺑﺳﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ دم ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﺑﻠﻐت ﺳن اﻟرﺷد ،ﻣﻌﻧﺎه وﺻﻠت إﻟﻰ ﺳن اﻟﻧﺿﺞ ،ﺗﺣﺗﺎج
أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ أن ﺗﻌﺗزل أو إﻟﻰ أن ﺗﻐﺗﺳل ،اﻟﺦ..
ﻓﺎﻷم ﯾﺟب أن ﺗوﺿﺢ ﻻﺑﻧﺗﮭﺎ ھذه اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ ،واﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓﻲ رأي اﻷب ﯾﺑﻠﻎ اﺑﻧﮫ ،واﻷم ﺗﺑﻠﻎ
اﺑﻧﺗﮭﺎ ،وﻓﻲ رأي ﺛﺎﻧﻲ اﻷم ﺗﺑﻠﻎ اﺑﻧﮭﺎ وﺑﻧﺗﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﻲ ﻻﺑد ﻣن أن ھذا اﻟطﻔل ﻻ ﯾﺑﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺗﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع
داﺋﻣﺎ ً إذا ﻓﻲ ﺗﻌﺗﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾرات ﺷﺎذة ﻣﻧﺣرﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻛ ٍل اﻟﺧﺟل ﻣرض ،واﻟﺣﯾﺎء ﻓﺿﯾﻠﺔ ،أن ﺗﺳﺗﺣﻲ أن ﺗذﻛر أﺷﯾﺎء أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن أن ﺗﺳﺗﺣﻲ
ھذا ﺧﺟل ﻣرﺿﻲ ،أﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺣﻲ ﻣن ﻣﻌﺻﯾﺔ ﺗﻘﺗرﻓﮭﺎ ،ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﺣﻲ ﻣن ﺳؤال ﺗوﺿﯾﺣﻲ.
ﺗﺻور اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ،ﺗﺳﺄﻟﮫ اﻣرأة أﻧﺻﺎرﯾﺔ ﻋن ﻏﺳل اﻟﻣﺣﯾض ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم:

))ﺗﺄﺧذ إﺣداﻛن ﻣﺎءھﺎ وﺳدرھﺎ ﻓﺗطﮭر ﻓﺗﺣﺳن اﻟطﮭور ﺛم ﺗﺻب ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻓﺗدﻟﻛﮫ دﻟﻛﺎ ﺷدﯾدا ﺣﺗﻰ
ﯾﺑﻠﻎ ﺷؤون رأﺳﮭﺎ ،ﺛم ﺗﺻب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎء ،ﺛم ﺗﺄﺧذ ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﺳﻛﺔ ﻓﺗطﮭر ﺑﮭﺎ((.
)أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ (

ﯾﻌﻧﻲ ﺧرﻗﺔ ﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳك ،ﺗطﮭر ﺑﮭﺎ ،ﻛﯾف أﻏﺗﺳل ﻣن اﻟﺣﯾض ﯾﺎ رﺳول ﷲ ،اﻣرأة أﻧﺻﺎرﯾﺔ ﺗﺳﺄل اﻟﻧﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋظم ﻗدره ،وﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ھﯾﺑﺗﮫ ،ﺗﻘول ﻟﮫ ﻛﯾف أﻏﺗﺳل ﻣن اﻟﺣﯾض ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم :ﺗﺄﺧذ
إﺣداﻛن ﻣﺎءھﺎ وﺳدرھﺎ ،و ﺑدأ اﻟﺷرح ،ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ ﻗوﻟﮫ ﺛم ﺗﺄﺧذ ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﺳﻛﺔ ﻓﺗطﮭر ﺑﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﻲ
ﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳك ،ﻓﻘﺎﻟت وﻛﯾف أطﮭر ﺑﮭﺎ ﻓﻘﺎﻟت ﻟﮭﺎ اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺗﺗﺑﻌﻲ ﺑﮭﺎ أﺛر اﻟدم ،ﻓﻘﺎﻟت ﺛم
ﺳﺄﻟﺗﮫ ﻋن ﻏﺳل اﻟﺟﻧﺎﺑﺔ ،اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ أﺣرﺟت ﻛﺛﯾراً ،واﻧزﻋﺟت ﻣن ھذه اﻷﻧﺻﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺄل اﻟﻧﺑﻲ
ﻋن أﺷﯾﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺟدا ً ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺎء ،ﻓﻣﺎذا ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ؟ ﻗﺎل:
))ﻧﻌم اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺳﺎء اﻷﻧﺻﺎر ﻟم ﯾﻛن ﯾﻣﻧﻌﮭن اﻟﺣﯾﺎء أن ﯾﺗﻔﻘﮭن ﻓﻲ اﻟدﯾن((.
] ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ [

أرأﯾت إﻟﻰ ھذه اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ ،ﺳﯾد اﻟﺧﻠﻖ ﯾﺛﻧﻲ ﻋن اﻣرأة أﻧﺻﺎرﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﺄدب ﺟم ﺗﺳﺄﻟﮫ ﻋن
ﺷؤون دﯾﻧﮭﺎ.
إذا اﺑﻧك ﺳﺄﻟك ﺳؤال ﻣﺣرج ﯾﺟب أن ﺗﺿرﺑﮫ ! ﯾﺟب أن ﺗﻧﮭره ! ﯾﺟب أن ﺗﺳﻛﺗﮫ ! ﯾﺟب أن ﺗﻘول ﻋﯾب !
اﻣرأة ﺗﺳﺄل اﻟﻧﺑﻲ ﻋن أدق أدق ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرأة ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟﯾﺑﮭﺎ إﺟﺎﺑﺔ ھﺎدﺋﺔ ،ﺑل إﻧﮫ أﺛﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻋﻧﮭﺎ ﺗروي ﻓﯾﻣﺎ ﯾروي اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم ﻋﻧﮭﺎ ،أن أﺳﻣﺎء ﺑﻧت
ﻲ ﱠُ َ
اﻟﻧص اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ َر ِ
ﺿ َ
ﺳﻠﱠ َم ﺗﺳﺄﻟﮫ ﻋن ﻏﺳل اﻟﻣﺣﯾض ﻓﻘﺎل ﻟﮭﺎ:
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺷﻛل أﺗت إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ َ
ﺗﺄﺧذ إﺣداﻛن ﻣﺎءھﺎ وﺳدرھﺎ ،وﺑدأ ﯾﺷرح ﻟﮭﺎ ،ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ ﻗوﻟﮫ ﺛم ﺗﺄﺧذ ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﺳﻛﺔ ﻓﺗطﮭر ﺑﮭﺎ،
أي ﺧرﻗﺔ ﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳك ﻓﺗطﮭر ﺑﮭﺎ ﻓﻘﺎﻟت وﻛﯾف أطﮭر ﺑﮭﺎ ،ھﻧﺎ ﯾروى أن اﻟﻧﺑﻲ اﺣﻣر وﺟﮭﮫ ،ﻓﺎﻟﺳﯾدة
ﻋﺎﺋﺷﺔ أدرﻛت اﻟﺣرج ﻓﻘﺎﻟت ﻟﮭﺎ اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺗﺗﺑﻌﻲ ﺑﮭﺎ أﺛر اﻟدم ،ﺛم ﻗﺎﻟت ﺳﺄﻟﺗﮫ ﻋن ﻏﺳل
اﻟﺟﻧﺎﺑﺔ ،وأﻧﮫ ﻓﻲ آﺧر اﻟﺣدﯾث ،ﺗﻘول اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻧﻌم اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺳﺎء اﻷﻧﺻﺎر ﻟم ﯾﻛن ﯾﻣﻧﻌﮭن اﻟﺣﯾﺎء أن
ﯾﺗﻔﻘﮭن ﻓﻲ اﻟدﯾن.
ﻓﺄﻧت وﺿﺢ ﻻﺑﻧك اﻟﺑﻠوغ ،ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺑﯾﺿﺎء ﺗﺧرج ﻣن اﻹﻧﺳﺎن أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﯾﺣﺗﻠم ﯾﺟد ﺛﯾﺎﺑﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻣﺑﻠﻠﺔ ،ﺑﻣﺎدة ﺛﺧﯾﻧﺔ وﻟﯾﺳت ﻛﺎﻟﺑول ھذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﯾﻐﺗﺳل ،وھذا ﻣؤﺷر إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺑﻠوغ ،وھذه
دﻟﯾل رﺟوﻟﺗﮫ أﺻﺑﺣت ،وﺗﺑﻠﻎ اﻷم اﺑﻧﺗﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣر واﺿﺢ ،ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻊ اﻻﺑن ﻣن رﻓﺎق اﻟﺳوء ﺗﻔﺳﯾر
ھذه اﻟﺣوادث ،وھﻧﺎك آﺑﺎء ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع.

ﺳﻠﱠ َم وﻋﻧده
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳﯾدﻧﺎ أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾروﯾﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺳﻠم ﯾﻘول :إن أم ﺳﻠﯾم أﺗت إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ َ
اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ،ﻓﻘﺎﻟت ﯾﺎ رﺳول ﷲ إن اﻟﻣرأة ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟرﺟل ،ﺛم ﺗرى ﻣن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾرى
اﻟرﺟل ﻣن ﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﻘﺎﻟت ﻟﮭﺎ اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ،ﻓﺿﺣت اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺎ أم ﺳﻠﯾم ﺗرﺑت ﯾﻣﯾﻧك ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم ﻟﻠﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ :ﺑل أﻧت ﺗرﺑت ﯾﻣﯾﻧك ،ﯾﺎ أم ﺳﻠﯾم ﺑل ﺗﻐﺗﺳل ﻛﻣﺎ ﯾﻐﺗﺳل اﻟرﺟل.
ھﻛذا ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧﺑﻲ ،أوﺿﺢ ﻣن ھﯾك ﻓﻲ ! ﯾﺟوز ﻛل ﺷﻲء ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺟﻧس ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺳﺗﻧﻛر ﻣﺳﺗﮭﺟن ،ﻓﻲ
ﺿﯾﻖ ،ﯾﻘول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي رواه ﻣﺳﻠم:
وﻓﻲ ﺑﺿﻊ أﺣدﻛم ﺻدﻗﺔ.
وﷲ ﻣﺎ ھذا اﻟدﯾن اﻟﻌظﯾم ،ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻘﺎء اﻟزوج ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ،وﻓﻲ ﺑﺿﻊ أﺣدﻛم ﺻدﻗﺔ ،ﻗﺎﻟوا ﯾﺎ رﺳول ﷲ
أﯾﺄﺗﻲ أﺣدﻧﺎ ﺷﮭوﺗﮫ وﯾﻛون ﻟﮫ ﻓﯾﮭﺎ أﺟر ؟ ﻣﻌﻘول ھذا ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ! ﺑﻣﺎذا أﺟﺎب اﻟﻧﺑﻲ ،ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم :أرأﯾت ﻟو وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣرام أﻟﯾس ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮫ وزر ،ﻗﺎﻟوا ﺑﻼ ،ﻗﺎل ﻛذﻟك إذا وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻼل
ﯾﻛون ﻟﮫ أﺟر.
ھذا دﯾﻧﻧﺎ ،دﯾن واﻗﻊ ،ﻣو دﯾن ﯾﺣرم اﻟزواج ،وﻻ ﻛﺎﻟﻐرب.
ﺷﺎب ﺧطب ﻓﺗﺎة ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ أﻋﺟﺑﺗﮫ ،ذﻛر ﻟواﻟده ،ﻗﺎل ﻟﮫ إﯾﺎك ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ھذه أﺧﺗك وأﻣك ﻻ ﺗدري ،ﯾﻌﻧﻲ
زاﻧﻲ ﺑﺄﻣﮭﺎ ،ﺧطب ﻓﺗﺎة ﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺳﺄل واﻟده وھذه أﯾﺿﺎ ً ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ،إﻧﮭﺎ أﺧﺗك وأﻣك ﻻ ﺗدري ،ﺧطب واﺣدة
ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ،أﺑوه زﯾر ﻧﺳﺎء ﻷﻧﮫ ،وھذه أﺧﺗك وأﻣك ﻻ ﺗدري ،ﻓﺿﺟر ﺻﺎر ﺿﺟران ،ﻓذھب إﻟﻰ
ﻰ ﺷﺋت ﻓﺄﻧت ﻟﺳت اﺑﻧﮫ وھو ﻻ ﯾدري ،ھﯾك اﻟﻐرب ،ﺷﻌب ﻣﻧﺣل.
أﻣﮫ وﻗﺎل ﻟﮭﺎ ھﻛذا ﻗﺎﻟت ﻟﮫ ﺧذ أﻧ ّ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدﺳﺔ ،وﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ.
وﻓﻲ رواﯾﺔ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد :ﻓﻛﯾف أﻟم ﺗﻌﺗدون ﻓﻲ اﻟﺣرام ؟ إذا ً اﻟﺣﻼل ﻟﯾس ﻋدواﻧﺎً ،ﯾﻌد ﻋﻣﻼً ﺻﺎﻟﺣﺎً.
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة:
ﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﻌطﻲ اﻷب وﻗﺗﺎ ً ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﺗرﺑﯾﺔ أوﻻده ،وﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﻌﻧﻰ ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟدرس ،أن
ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗرﺑﯾﺔ إﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗرﺑﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ،وﺗرﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ،وﺗرﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺳﻣﯾﺔ،
وﺗرﺑﯾﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﻣن آداب اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﺳﺗَﺄْ ِذ ْﻧﻛُ ُم اﻟﱠ ِذﯾنَ َﻣﻠَﻛَتْ أَ ْﯾ َﻣﺎﻧُ ُﻛ ْم َواﻟﱠ ِذﯾنَ ﻟَ ْم ﯾَ ْﺑﻠُﻐُوا ا ْﻟ ُﺣﻠُ َم ﻣِ ْﻧﻛُ ْم﴾
﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آَ َﻣﻧُوا ِﻟﯾَ ْ
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اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ،أﺣﯾﺎﻧﺎ ً أﻗرأ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت أن طﻔﻼً ﺻﻐﯾرا ً
رأى أﻣﮫ وأﺑﺎه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟزوﺟﻲ ،ﻓﺷﻌر أن ھﻧﺎك ﻋدوان ﻣن أﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ أﻣﮫ ،ﻓﮭم اﻷﻣر ﻓﮭم آﺧر ﻓﻧﺷﺄ
ﻋﻧده ﻋﻘد ﻧﻔﺳﯾﺔ ،اﻟﻘرآن إذا ذﻛر ﺷﯾﺋﺎ ً ﺷﻲء ﺧطﯾر ﺟداً.
ﺳﺗَﺄ ْ ِذ ْﻧﻛُ ُم اﻟﱠ ِذﯾنَ َﻣﻠَﻛَتْ أ َ ْﯾ َﻣﺎﻧُ ُﻛ ْم َواﻟﱠ ِذﯾنَ ﻟَ ْم ﯾَ ْﺑﻠُﻐُوا ا ْﻟ ُﺣﻠُ َم ﻣِ ْﻧﻛُ ْم ﺛ َ َﻼ َ
ت ﻣِ ْن ﻗَ ْﺑ ِل
ث َﻣ ﱠرا ٍ
﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َ َﻣﻧُوا ِﻟﯾَ ْ
ﺿﻌُونَ ﺛِﯾَﺎﺑَﻛُ ْم ﻣِ نَ اﻟ ﱠ
ﺷﺎءِ ﺛَ َﻼ ُ
ﺻ ََﻼ ِة ا ْﻟﻔَﺟْ ِر َوﺣِ ﯾنَ ﺗَ َ
ﻋﻠَ ْﯾﻛُ ْم َو َﻻ
ْس َ
ث ﻋ َْو َرا ٍ
ﯾر ِة َوﻣِ ْن ﺑَ ْﻌ ِد ﺻ ََﻼ ِة ا ْﻟﻌِ َ
ظ ِﮭ َ
ت ﻟَﻛُ ْم ﻟَﯾ َ
ح َﺑ ْﻌ َدھُنﱠ َ
ﻋﻠَ ْﯾﻛُ ْم ﺑَ ْﻌ ُ
ض﴾
ﺿﻛُ ْم َ
ط ﱠواﻓُونَ َ
َ
ﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم ُﺟﻧَﺎ ٌ
ﻋﻠَﻰ ﺑَ ْﻌ ٍ
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ﻻزم ﯾﺗرﺑﻰ اﻟطﻔل أن ﻻ ﯾدﺧل ﺑﺎب ﻏرﻓﺔ ﻧوم أﺑﯾﮫ وأﻣﮫ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً إﻻ ﺑﺎﺳﺗﺋذان ،وﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟظﮭر ،وﺑﻌد
اﻟﻌﺷﺎء ،ﻛﺛﯾر ﻓﻲ أطﻔﺎل ﯾدﺧل واﻷﺻﻌب ﻣن ذﻟك ﻓﻲ آﺑﺎء ﻻ ﯾﺗورﻋون ،أﻧﮫ ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﻏﻼق اﻟﺑﺎب
اﻵن ﻓﻲ إرﺗﺎج ،اﻟﺑﺎب ﯾرﺗﺞ ،أﻧﺎ أﺣﻣل اﻷم واﻷب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ً إذا ﻟﻘﺎء زوﺟﻲ واﻟﺑﺎب ﻏﯾر ﻣرﺗﺞ،
ﻣرﺗﺞ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻘﻔل ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗوﺟﮫ اﺑﻧك ﺗوﺟﯾﮭﺎ ً دﻗﯾﻘﺎ ً ﺟداً ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﺄذن ﻋﻠﻰ أﻣك وأﺑﯾك ﻓﻲ
ھذه اﻷوﻗﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ،وإﯾﺎك أن ﺗدﺧل ،أﻣﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻻ ﯾﺳﺗﺄذن ،ھذا اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺄذن داﺋﻣﺎً،
ﻗﺎل ﻟﮫ أأﺳﺗﺄذن ﻋﻠﻰ أﻣﻲ ؟ ﻗﺎل ﻟﮫ أﺗﺣب أن ﺗراھﺎ ﻋرﯾﺎﻧﺔ ،ﻟﯾش ﻓﻲ ﻣؤﻣن ﻋﻧده أﺧوات ﺑﻧﺎت ﯾدﺧل إﻟﻰ
ﻏرﻓﺗﮭم ﺑدون اﺳﺗﺋذان ،ﻟﻌل إﺣداھن ﺗﻐﯾر ﻣﻼﺑﺳﮭﺎ ،ﻟﻌل إﺣداھن ﺗﻧﺎم ﻣﻛﺷﻔﺔ ﻣﺛﻼً ﯾﻘدر اﻟﻣؤﻣن أن ﯾدﺧل
ﻋﻠﻰ أﺧواﺗﮫ اﻟﺑﻧﺎت ﺑدون اﺳﺗﺋذان ،أو ﻋﻠﻰ أﻣﮫ ﺗﻠك ﺑدﯾﮭﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟطﻔل ﻟﮫ ﺛﻼث أوﻗﺎت ﻣﺣرﻣﺔ
))ﻣن ﻗﺑل ﺻﻼة اﻟﻔﺟر وﺣﯾن ﺗﺿﻌون ﺛﯾﺎﺑﻛم ﻣن اﻟظﮭﯾرة وﻣن ﺑﻌد ﺻﻼة اﻟﻌﺷﺎء ﺛﻼث ﻋورات ﻟﻛم ﻟﯾس
ﻋﻠﯾﻛم وﻻ ﻋﻠﯾﮭم ﺟﻧﺎح ﺑﻌدھن طواﻓون ﻋﻠﯾﻛم ﺑﻌﺿﻛم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ((
أﻧﺎ ﻋﻧدي ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﺟدا ً وﺻﻠت إﻟﻰ ﻋﻠﻣﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻷﺧوة أن ﻋﻘدة ﻛﺑﯾرة وﺷدﯾدة دﻣرت اﻟطﻔل
ﻷﻧﮫ رأى اﻟﻠﻘﺎء اﻟزوﺟﻲ ﺑﯾن أﻣﮫ وأﺑﯾﮫ دون أن ﺗﺷﻌر ،اﻵن أﻗول ﺷﻲء واﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،أب
ﯾﻐﯾر ﻣﻼﺑﺳﮫ أﻣﺎم أوﻻده ! ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ،ﯾﺻﺑﺢ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺷﺎﺋﻊ ،أﻧﮫ أرﯾد أن أﻏﯾر ﻣﻼﺑﺳﻲ،
ﯾﺧرﺟون ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ ،أﻣﺎ أب ﯾﻐﯾر ﻣﻼﺑﺳﺔ أﻣﺎم أوﻻده ! ﻓﻲ آﺑﺎء واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎ ﯾرﺗدون ﺛﯾﺎﺑﮭم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط
ﻣﻊ أوﻻدھم وﷲ ﺣدﺛﻧﻲ أخ ،ﻗﺎل ﻟﻲ اﻣرأة أﺧﻲ ﺑﺎﻟﺛﯾﺎب اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ وأﺧوات اﻟزوج ﺑﺎﻷﻟﺑﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت،
ﺑﯾن اﻟﻧور ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﯾف ،ﺷﻲء ﺷﺎﺋﻊ ﺟدا ً أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺛﯾﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﮫ ،وأﺧﺗﮫ ﺑﺎﻟﺛﯾﺎب
اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ،اﻣرأة أﺧوه أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻣوﺟودة ،ﻣن أﯾن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔﺳﺎد ؟ ﻣن ھﻧﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻣﻧوع اﻷب ﯾﺧﻠﻊ ﺛﯾﺎﺑﮫ
أﻣﺎم أوﻻده أﺑداً ،ﯾﻘول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم:
))اﺣﻔظ ﻋورﺗك إﻻ ﻣن زوﺟﺗك((.
] أﺧرﺟﮫ اﻟﺗرﻣذي [

أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾث آﺧر ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ،ﯾﻘول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﯾﻣﺎ ﯾروﯾﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ إﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﺢ ﻋن
أﺑﻲ ﻛﺑﺷﺔ اﻷﻧﻣﺎري ﺣدﯾﺛﺎ ً طوﯾﻼً ﻓﻲ آﺧره أن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﯾﻘول:
ﻣن أﻣﺎﺛل أﻋﻣﺎﻟﻛم إﺗﯾﺎن اﻟﺣﻼل.
اﻟذي أﺗﻣﻧﺎه أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘول :اﻟﻠﮭم اﻛﻔﻧﺎ ﺑﺣﻼﻟك ﻋن ﺣراﻣك ،ﺑدل أن ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻏﯾر زوﺟﺗﮫ ،ﻣن ﺣﻘﮫ،
زوﺟﺗﮫ ﻣن ﺣﻘﮫ ،إذا ﻓﻲ ﺗﻘﺻﯾر ﻻزم ﯾﻧﺑﮭﮭﺎ ،ﺗﻘﺻﯾر ﺑﺎﻟﺛﯾﺎب واﻟﮭﻧدام واﻟزﯾﻧﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ زﯾﻧﺗﮭﺎ ،ﻓﻲ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾرة ﻋﺟﯾﺑﺔ ،أن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺎﻓرا ً ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾطرق ﺑﺎب أھﻠﮫ ﻟﯾﻼً،
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﯾت ﻓﺟﺄةً ،ﻛﺎن ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد ،وﯾﺻﻠﻲ ﻓﯾﮫ ،وﯾﻌﻠم اﻷھل ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ھواﺗف،
أﻣﺎ أﻧت ﻣﺳﺎﻓر وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾت ﻣن دون إﻋﻼم ،ﻋم ﺗﻐﺳل ،أو ﺗﻌزل ﻣﺛﻼً أو ﺗﻧظف ،ھﻧداﻣﮭﺎ ﺳﯾﺊ ﺟداً،
وأﻧت ﺗﺎرﻛﮭﺎ ﺷﮭر ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌك ﺻدﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛﺛﯾر ،ﯾﺟب أن ﺗﺧﺑرھﺎ ﻣﺗﻰ ﺗﺄﺗﻲ ،ﯾﺟب أن ﺗﻌﻠم ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺎت
طوﯾﻠﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﺄﺗﻲ ،ھذا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ.
وﷲ ﺳﻣﻌت ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وﻗﻌت ،أن اﻣرأة ً ﻗﺗﻠت زوﺟﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ذﻛرت ﻋﯾﺑﺎ ً ﻓﻲ زوﺟﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟزوﺟﻲ ،اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم أﺷﺎر إﻟﻰ ﺿده ،أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺣول أﺣدﻛم ﻋن زوﺟﺗﮫ ﻗﺑل أن
ﺗﻘﺿﻲ ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ،ﻓﺣﻘدت ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ أن ﻗﺗﻠﺗﮫ ،ﻧﺣن ﻣﻧﮭﺟﻧﺎ ﻣﻧﮭﺞ ﻛﺎﻣل ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،ﻣﻧﮭﺞ
اﻹﺳﻼم ﻗول ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﺑﻧد ،ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟدا ً ھﻧﺎك ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻧﺑوﯾﺔ ،ﻻ ﯾﺗﺣول أﺣدﻛم ﻋن
زوﺟﺗﮫ ﻗﺑل أن ﺗﻘﺿﻲ ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ،ھذه ﺣﻘدت ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻗﺗﻠﺗﮫ ،وﺳﻣﻌت ﻗﺻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ،وﻛﯾف أﻧﮭﺎ
ﺣﻘدت ﻋﻠﯾﮫ ﻷﻧﮫ أﻧﺎﻧﻲ ،ﻣن أﻣﺎﺛل أﻋﻣﺎﻟﻛم إﺗﯾﺎن اﻟﺣﻼل.
ﺑﻌض اﻷﺧوة اﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻗﺎل ﻟﻧﺎ أﺳﺗﺎذ رﺣﻣﮫ ﷲ ﻗﺎل ﻣن ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ ،ﻗﺎل وأﻧﺎ ﻓﻲ درس
ﻣن دروس اﻟدﯾن ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﯾﺎ أوﻻدي ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم أﺣدﻛم ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﻓﯾﺟد ﻣﻼﺑﺳﮫ ﻣﺑﻠﻠﺔ ھذا ﻣﻌﻧﺎه ﻛذا وﻛذا،
وﺷرح ﻟﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع ،ﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻛل ﺻﻔﺎء ،وﺑﻛل ﻧﻘﺎء ،وﺑﻛل ﻧظﺎﻓﺔ وﺗﻌﻠﻣﻧﺎ أﺣﻛﺎم دﯾﻧﻧﺎ،،
ﻓﺄﻧت ﻋود ﻧﻔﺳك أن ﺗﻌﻠم ﻛل ﺷﻲء ،ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺷﻲء إﻣﺎ أن ﺗوﺿﺢ ،وإﻣﺎ ﺗﻌﺗم ،إذا ﻋﺗﻣت ﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﻷﻓﻛﺎر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﻌﻠﯾﻼت ﻗﺑﯾﺣﺔ ،آﺛﻣﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎً.
ﻣرةً ﺛﺎﻧﯾﺔ أﻗول ﻟﻛم ﻻﺑد ﻣن ﺑذل وﻗت ﻛﺑﯾر ﻟﺗرﺑﯾﺔ أوﻻدﻧﺎ ،وھذا اﻟطﻔل أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﻧﺎق واﻟدﯾﮫ ،واﻷب
ﻣﺣﺎﺳب ﻋن اﺑﻧﮫ ﺣﺳﺎﺑﺎ ً ﻋﺳﯾرا ً ذﻟك أن اﻻﺑن ﻓﻲ اﻷﺻل ذﺧر ﻟﻸب ﻛﺑﯾر ،ﻷن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم ﯾﻘول:
))أﻓﺿل ﻛﺳب اﻟرﺟل وﻟده وﻛل ﺑﯾﻊ ﻣﺑرور((.
)ﻋن أﺑﻲ ﺑردة ﺑن ﻧﯾﺎر ،رواه اﻟطﺑراﻧﻲ(

ﯾﻌﻧﻲ أﻋظم ﻛﺳب ﻟﻠرﺟل وﻟده ﻓﯾﺟب اﻟﮭدوء ،واﻟﺣﻠم ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﷲ أﻧﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻋﻘب اﻟﺧطﺑﺔ
ﻛل طﻔل ﺟﺎء ﻣﻊ واﻟده أﺣب أن أﻗدم ﻟﮫ ھدﯾﺔ ،ﻗطﻌﺔ ﺣﻠوى ،اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺟﺑﻧﺎ ﻟـ 120طﻔل وﻟم ﯾﻛفِ
ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﺷﻲ  170ـ  180ـ وأﯾﺎم اﻟﻛﺑﺎر ﯾﻘﺻروا ﺣﺎﻟﮭن ﺣﺗﻰ ﯾﺄﺧذوا ﺷو ﺑدﻧﺎ ﻧﺳﺎوي ،ﻣﺎﺷﻲ ،ﺑس
ﻣرة واﺣد أطول ﻣﻧﻲ ﺑﻣرة وﻧﺻف ﻗﺎل ﻟﻲ وﯾن ﺣﺻﺗﻲ ،ﻗﻠت ﻟﮫ ﺗﻔﺿل ،ﻓوق ﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻣرة ،ﺗﻌرف
أﻧﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘل ﺑرأﺳﮫ ﻣن طﻠﺑﮫ.
ﻋﻠﻰ ﻛ ٍل ﯾﺟب أن ﺗﺻﺣب اﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد ،واﺑﻧك ﻏﻼوﺗﮫ ﻣن ﻏﻼوﺗك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ،وأن ﯾﻛون ﻓﻲ
اﻟﺻف اﻷول ،وأﻧﺎ وﷲ إذا واﺣد أرﺟﻊ طﻔل إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺗﺄﻟم أﻟﻣﺎ ً ﺷدﯾدا ً أول ﺻف ،أول ﺻف
ﯾﺻﻠﻲ ھﯾك اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﻗﺎﻋد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺑﻲ ﻏﻼم ﺻﻐﯾر إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻧﮫ ،ﻓﺟﺎءت ﺿﯾﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎره ﺳﯾدﻧﺎ
اﻟﺻدﯾﻖ ،ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌﻘول أن ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﺻﻐﯾر ،ﻗﺎل ﻟﮫ ﯾﺎ ﻏﻼم أﺗﺄذن ﻟﻲ  ،ﻗﺎل ﻟﮫ ﻻ وﷲ ﻻ أﺳﻣﺢ ،ﻓﺄﺧذ
اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ أوﻻً ،ﺣﺳب اﻟﺳﻧﺔ ﻋن ﯾﻣﯾﻧﮫ ﻟم ﯾﻘﺑل ھذا اﻟطﻔل ،ﯾﺳﺗﺄذﻧﮫ أﯾﺿﺎً ،أرأﯾﺗم إﻟﻰ ھذه اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ.
ﻣرة اﻟﻠﮭم ﺻل ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺑﯾل ﻣﻌرﻛﺔ أﺣد واﻟﻣوﻗف ﻋﺻﯾب ،ﻣوﻗف ﯾﺳﻣوﻧﮫ ﻣﺻﯾري ،أﺟﺎز أﺣد اﻟﺷﺑﺎب،
ﯾﺟز اﻵﺧر ،اﻟذي ﻟم ﯾﺟزه ﺗﺄﻟم أﻟﻣﺎ ً ﻻ ﺣدود ﻟﮫ ،وﺑﻛﻰ وﺷﻛﻰ إﻟﻰ أﻣﮫ ،وﻗﺎل أﻧﺎ ھذا اﻟذي أﺟﺎزه اﻟﻧﺑﻲ
وﻟم ِ
أﺻرﻋﮫ ،ﻓﺎﻷم ﺟﺎءت إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ وﺑﻠﻐﺗﮫ ،ﻟم ﯾﺷﻐﻠﮫ إﻋداد اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻋن ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺷﺎﺑﯾن واﺻطرﻋﺎ أﻣﺎﻣﮫ،
ﻓﺄﺟﺎز اﻷول ﻟﺣﺟﻣﮫ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻘوﺗﮫ أﺟﺎزه ،ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﯾﻧﻣﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،ھل
ﺗﺻدﻗون أﻧﮫ رأى أطﻔﺎﻻً ﯾﺗﺳﺎﺑﻘون ﻓﺗﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﮭم ﻋﻠﻰ ﻋﻠو ﻣﻘﺎﻣﮫ ،وﻛﺎن ﯾدﻋو إذا ﻣر ﺑﺎﻟﺻﺑﯾﺎن ﯾﻘول
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ﯾﺎ ﺻﺑﯾﺎن ،وﻣرة دﻋﺎ ﻏﻼﻣﺎ ً ﻟﯾرﻛب ﺧﻠﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻗﺔ إﻛراﻣﺎ ً ﻟﮫ ،وﻣرة ﺣﻣل اﻟﺣﺳن واﻟﺣﺳﯾن
وﺻﻌد ﺑﮭﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺑر وﺗﺎﺑﻊ ﺧطﺑﺗﮫ ،ﻓﻲ ﺧطﯾب ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وھو ﯾﻠﻘﻲ ﺧطﺑﺔ ﯾرى اﺑن اﺑﻧﺗﮫ ﻣﺎ ﺷﻲ
ﯾﻧزل وﯾﺣﻣﻠﮫ وﯾﺻﻌد ﯾﻛﻣل اﻟﺧطﺑﺔ ؟! ھذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻧﺎ أن اﻟطﻔل ﻟﮫ ﺷﺄن ﻛﺑﯾر.
إن ﺷﺎء ﷲ ﻓﻲ دروس ﻗﺎدﻣﺔ ،ھذه اﻟﻧواﺣﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،أﻧﺎ ذﻛرت ﺷﻲء ،أﻧﺎ ﻣﺎ ذﻛرت ﻛل ﺷﻲء ،ذﻛرت
ﺷﻲء ﻛل ﺑﯾت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﮫ ،ﯾﻌﻧﻲ أﻧﺎ ﻣن ﻓﺿل ﷲ ﻋﻣﻠت دروس ﺛﻼﺛﯾن درس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ،ﻣن ﻓﺿل ﷲ ﺑﻠﺑﻧﺎن أذﯾﻌت ﻋﺷرات اﻟﻣرات ﻓﻲ اﻹذاﻋﺎت ﻋﺷرات اﻟﻣرات ،ﻓﯾﮭﺎ ﺗوﻓﯾﻖ ﻛﺑﯾر،
ﻓﺈذا اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗزوج ﺣدﯾﺛﺎ ً وﻋﻠﻰ وﺷك إﻧﺟﺎب أوﻻد ،إذا ﺳﻣﻊ ھذه اﻷﺷرطﺔ ﻣﻊ زوﺟﺗﮫ ﯾﻌطﯾﮫ ﻣﻧﮭﺞ
ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،
واﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ،واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ،واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﻧرﺑﻲ أوﻻدﻧﺎ ،وﻧﺣن ھﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد وﷲ اﻟﺻﻐﺎر ﻟﮭم ﺷﺎن
ﻛﺑﯾر ﺟدا ً وﷲ ﺗﺑذل ﻟﮭم ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺗﻔوق ﺣد اﻟﺧﯾﺎل ،وﻧﻧﺗظر أن ﯾﻛون أﻋﻼﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ودﻋﺎة إﻟﻰ ﷲ ﻋز
وﺟل وﻋﻠﻣﺎء ،أﻧﺗم أﻋﯾﻧﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻛم ﻟﯾﻛوﻧوا ﻣﻌﻛم ﻓﻲ اﻟدروس ،ﯾﻘول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم:
))أﻟزﻣوا أوﻻدﻛم ((

ﻛﺛﯾر ﻓﻲ آﺑﺎء ﯾﺣب أن ﯾﻛون ﻟوﺣده إذا ﻛﺎن ﺑرﺣﻠﺔ أو ﺑﺳﯾران أرﯾﺢ ﻟﮫ ﻓﻌﻼً أرﯾﺢ ﻟﮫ ،اﻻﺑن ﻋﺑﺄ ،إذا ﻛﺎن
ﯾﺣب ﷲ ورﺳوﻟﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﮫ اﺑﻧﮫ ،أﻛﺛر اﻵﺑﺎء ﯾﺣب أن ﯾﻛون ﻣن دون أوﻻده ،ﻣرﺗﺎح ،ﻟﻛن ھذا
ﯾﺳﺑب أن اﻟطﻔل اﻧﺣرف ،إذا ﻻ ﯾﻛون ﻣﻊ أﺑﯾﮫ داﺋﻣﺎ ً ﺻﺎر ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗرﺿﻲ اﻷب ،اﻷب ﯾﻛﺗﺷف
ﻓﺟﺄة اﻻﺑن ﻣﻧﺣرف ،اﻟزﻣوا أوﻻدﻛم اﺑﻧك ﻣﻌك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ،ﻓﻲ اﻟدرس ،ﺧذه ﻧزھﺔً ھذا ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ،
أدﺧل اﻟﻔرح ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﮫ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ.
ﻓﺄرﺟو ﷲ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ ،وﯾﻠﮭﻣﻧﺎ اﻟﺧﯾر.

