 ‐ 159398ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ أرﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠ إﺧﺒﺎره ﺑﻤﺎﺿﻴﻬﺎ
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻓﺘﺎة ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ ﻟﺸﺎب ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺤﺒﻨ ﺟﺪاً ،وزواﺟﻨﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪاً ﺑﺈذن اﻟﻪ .ﺧﻄﻴﺒ ﺳﺒﻖ وأن أﻟﺢ ﻋﻠ ﺟﺪاً أن أﺑﻮح ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻓ اﻟﻤﺎﺿ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻟ آﺧﺮه  ،ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﺑﻴﻦ ﻛﻨﺖ ﻓ ﺳﻦ  18آﻧﺬاك و ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت
ﻟﻨﻨ ﻟﻢ أﻃﻠﻌﻪ ﻋﻠ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻷﻧﻨ ﺗﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت وﻗﺮرت أن أﺑﺪأ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،إﻻ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ وﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻫﺬا
اﻟﺸﺎب )ﻻ أدري ﻛﻴﻒ ﻋﺮف رﻗﻤﻪ( ﻓﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠ أﺳﺎس أﻧﻨ أﻧﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ )ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺴﺠﺎت( ﻓﺒﺪأ اﻟﺸﺎب ﺑﺴﺮد ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻴﻨ و ﺑﻴﻨﻪ
 ،واﻵن ﺧﻄﻴﺒ ﻳﻘﻮل ﻟ : ﺑﻤﺎ أن زواﺟﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺪد واﻗﺘﻨﻴﻨﺎ ﻛﻞ ﺷء وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺳﻮى ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻤﻢ ﻫﺬا اﻟﺰواج ﻟ ﻻ
ﺗﻨﻬﺰ ﺻﻮرﺗ أﻣﺎم أﻫﻠ ، ﻟﻨﻪ ﺳﻮف ﻳﻄﻠﻘﻨ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة إن أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻪ ،ﻫﻞ أﺻﺎرﺣﻪ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺎﺿ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

أﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿ اﻟﺬي ﺗﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺨﺎﻃﺐ أو اﻟﺰوج أن ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﻦ اﺑﺘﻠ
ﺑﺬﻧﺐ أن ﻳﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮه ﺑﻪ  ،وﻗﺪ ﺳﺘﺮه اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻔﻀﺢ ﻧﻔﺴﻪ  ،واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻪ .
وإذا أﻟﺢ اﻟﺨﺎﻃﺐ أو اﻟﺰوج ﻓ اﻟﺴﺆال  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﺨﺒﺮﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄت ﺧﻄﺄ ﺷﻨﻴﻌﺎً ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺻﺎرﺣﺖ ﺧﻄﻴﺒﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ  ،وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻚ وإﻟ ﺣﺎﻟﻚ ﻋﻠ ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن  ،ﻓﺈن ﻧﺎﺳﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻀ ﻓ
زواﺟﻪ ﺑﻚ  ،وإﻻ ﺗﺮﻛﻚ ﻟﻐﻴﺮك .
واﻵن  ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﺰﻳﺪي ﻋﻠ ﻣﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ  ،أو ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻫﻮ  ،وﺑﺈﻣﺎﻧﻚ أن ﺗﺬﺑ ﻣﻦ أﺧﺒﺮه ﺑﺸء آﺧﺮ ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﻨﻚ وﻳﺴء إﻟﻴﻚ .
وﻳﺮاﺟﻊ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  ، (83093):ورﻗﻢ .(91961):
وأﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻄﻠﻘﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،ﻓﺬﻟﻚ أﻣﺮه إﻟ اﻟﻪ  ،واﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ   ) :ﺗَﺪْرِي ﻟَﻌﻞ اﻟﻪ ﻳﺤﺪِث ﺑﻌﺪَ ذَﻟﻚَ اﻣﺮا ( .
ﻓﺎﺳﺄﻟ اﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻚ  ،وأن ﻳﺘﻢ ﺳﺘﺮه ﻋﻠﻴﻚ وﻋﺎﻓﻴﺘﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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