 ‐ 6377زوﺟﺘﻪ ﺗﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد رﺟﻞ أﺟﻨﺒ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺴﺆال
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ زوﺟﺘ ﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ  ،ﻓﺈن ﻗﺮﻳﺒﻬﺎ اﻷﻋﺰب ﻳﻘﻀ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻓ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺰل أﻳﻀﺎ  .وﻓ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﻓﺈﻧ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎك وﻻ أرﻏﺐ ﻓ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪوﻧ ، ﻣﻊ أن اﺑﻨﻨﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  4ﺳﻨﻮات ﻳﺒﻘ ﻣﻌﻬﺎ  ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎم ﻓ ﻏﺮﻓﺔ
ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ .
أﻧﺎ أﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﻳﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداً وﻟﻢ ﻳﻦ ﻓ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘ أن أﻣﺚ ﻣﻌﻬﺎ  .ﻓﻬﻞ أﻧﺎ ﻣﺼﻴﺐ ﻓ ذﻟﻚ
؟ ﻫﻞ ﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﺮﻋﻴﺎ  ،أم أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟﻪ ؟
ﻛﻤﺎ أﻧﻨ أﺷﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ  ،ﻣﻊ أن زوﺟﺘ ﺗﺮر دوﻣﺎ أن ﻋﻠ أن أﺛﻖ ﻓﻴﻬﺎ .
وﺳﺆال آﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ذاﺗﻪ  ،ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟ أن أﻣﻨﻊ زوﺟﺘ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ وﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻬﺎ وإﺧﻮاﻧﻬﺎ
إذا ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﻬﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﻴﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻀﺎ ؟
أﻧﺎ ﻻ أﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ إن ﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ  .ﻟﻦ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﻌﻬﻢ وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ؟ ﻣﺮة أﺧﺮى  ،أﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﻐﻴﺮة
ﺷﺪﻳﺪة إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ  .أﻧﺎ أﺷﻌﺮ أن أﺧﺬﻫﺎ ﻓ ﻧﺰﻫﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻷﻏﺮاب  ،ﺣﺘ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﺤﺒﺔ
واﻟﺪﻳﻬﺎ وإﺧﻮاﻧﻬﺎ  .أرﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰا  ،أم أﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع اﻟﻪ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
إن وﺟﻮد اﻟﻤﺮأة ﻓ ﻣﻨﺰل أﺑﻴﻬﺎ وﻓﻴﻪ رﺟﻞ أﺟﻨﺒ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ إذا أﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼط اﻟﻤﺤﺮم وأﻣﻨﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ .
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ أو ﺣﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼط اﻟﻤﺤﺮم ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز  ،وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب
اﻟﺸﺮﻋ. 
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
واﻟﺪ زوﺟﺘﻚ وإﺧﻮاﻧﻬﺎ إن ﺗﺴﺎﻫﻠﻮا ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ وﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮن إذا ﺧﻼ ﺑﺰوﺟﺘﻚ أو ﺧﻠﻌﺖ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ
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ﺗﺮك زوﺟﺘﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻔﺮﻃﻮن ﻓ ﺣﻔﻆ اﺑﻨﺘﻬﻢ وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  " :إﻳﺎﻛﻢ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ
اﻷﻧﺼﺎر  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ أﻓﺮأﻳﺖ اﻟﺤﻤﻮ ؟ ﻗﺎل  :اﻟﺤﻤﻮ ﻫﻮ اﻟﻤﻮت "  .رواه اﻟﺒﺨﺎري )  ( 4934وﻣﺴﻠﻢ )  ( 2172ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻘﺒﺔ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ  .ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺤﻔﻆ زوﺟﺘﻚ واﻟﻐﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﻦ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ذﻫﺎﺑﻢ إﻟ اﻟﺘﻨﺰه ﻻ ﺑﺄس ﻓﻴﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻦ اﻟﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘ ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﻔﺴﻮق ﻛﺎﻟﺸﻮاﻃ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘ ﺗﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺒﺔ  ،وإذا ﺧﺸﻴﺖ ﻣﻦ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒ أن ﻳﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ أو اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﻪ  ،ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻊ زوﺟﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﻬﻢ  ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮة اﻟﻤﺤﻤﻮدة اﻟﺘ ﻳﺤﺒﻬﺎ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟﻪ  ،أن ﻳﻐﺎر اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠ أﻫﻠﻪ ﻓﻴﻤﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ وﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮن وﺳﻠﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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