 ‐ 20784ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺧﺘﻼط ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻢ واﻷﻗﺎرب
اﻟﺴﺆال
ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻟﺪت وﻋﺎﺷﺖ ﻓ أﻣﺮﻳﺎ  ،ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺒﻠﺪﻫﺎ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻟﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﻢ ﻓ ﺑﻠﺪﻫﺎ  ،ﻓ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ
وﻳﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ وﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻏﺮﻓﺘﻪ وﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب و . . . .وﻟﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺰن ﺑﻬﺎ  ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ  ،ﻻ ﺗﺤﺐ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﺗﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺪم  ،وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎﻓﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎً .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻻﺷﻚ أن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﻚ ﻣﻌﻚ ﺣﺮام ﺑﻴﻦ  ،وﻣﻨﺮ ﻇﺎﻫﺮ ؛ إذ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘ أﺑﺎح اﻟﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻬﺎ .
واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻨﺮي ذﻟﻚ وأن ﺗﺮﻓﻀﻴﻪ وإﻻ ﻛﻨﺖ ﺷﺮﻳﺔ ﻓ اﻹﺛﻢ واﻟﻮزر  ،ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺮﺿﺎ
اﻟﻤﺮأة واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ .
وﻳﻨﺒﻐ أن ﺗﻌﻠﻤ أن اﺑﻦ ﻋﻤﻚ أﺟﻨﺒ ﻋﻨﻚ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺨﻠﻮ ﺑﻚ وﻻ أن ﺗﺸﻔ أﻣﺎﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻚ  .وﻫﻮ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﻚ ﻛﻤﺎ أﻧﻚ ﻣﺄﻣﻮرة ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ .
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﺮئ ﻋﻠ ﻣﺤﺎرم اﻟﻪ ﻳﺠﺐ زﺟﺮه وردﻋﻪ واﻹﻏﻼظ ﻟﻪ ﻓ اﻟﻘﻮل وﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﺈﺧﺒﺎر أﻫﻠﻚ وأﻫﻠﻪ .
وإذا ﺣﺎول اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻚ ﻟﺰﻣﻚ دﻓﻌﻪ  ،واﻟﻬﺮوب ﻣﻨﻪ .
واﺣﺬري ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎون أو اﻟﻠﻴﻦ ﻓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻗﺪ ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا اﻹﺛﻢ  ،ﻓﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﻪ  ،ﻓﻴﺤﻞ ﺑﻚ ﻏﻀﺐ اﻟﻪ وﻣﻘﺘﻪ .
وإن ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ وأوﻻدﻫﻢ  ،وإﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓ ﻫﺬا اﻟﺒﻼء واﻟﺸﺮ  ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎم واﻟﻌﻤﺎت واﻷﺧﻮال واﻟﺨﺎﻻت  ،ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ،أو ﺿﻌﻔﺎ ﻓ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻐﻴﺮة ،
واﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.
وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮﺑﺔ إﻟ اﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﺮم  ،وﻣﺠﺮد اﻟﻨﺪم ﻻ ﻳﻔ ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺬﻧﺐ واﻟﻌﺰم ﻋﻠ
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ﻋﺪم اﻟﻌﻮد إﻟﻴﻪ .
وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﺠﻨﺒ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘ ﻗﺪ ﺗﺠﺮك إﻟ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺤﺮم  ،ﻛﺎﻟﺨﻠﻮة ﺑﺎﺑﻦ ﻋﻤﻚ أو ﻣﺼﺎﻓﺤﺘﻪ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﻣﺤﺎدﺛﺘﻪ  ،ﻓﻌﻠﻴﻚ
ﻣﺠﺎﻧﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً  ،دﻓﻌﺎً ﻟﻠﺸﺮ  ،وﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﻔﺴﺎد  ،وﺳﺪا ﻟﺒﺎب اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ .
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﺗﺎب  ،وأﻗﻠﻊ ﻋﻦ ذﻧﺒﻪ وأﻧﺎب .
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أﻋﻠﻢ .
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