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اﻟﺴﺆال
أﺧ ﻣﺘﺪﻳﻦ وﻟﻦ زوﺟﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ﻓﻬ ﻻ ﺗﺼﻮم وﻻ ﺗﺪري أﺻﻼ ﻋﻦ رﻣﻀﺎن ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎﺋﻨﺎ ﻳﺴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻪ
وﻳﺠﺪه ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠ زوﺟﺘﻪ أو ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻪ ﻟﻬﺎ أن ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ وأن ﻳﺮزﻗﻪ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ أو أن ﺗﺘﺼﺮف ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .
ﻫﻞ ﻳﻤﻦ أن ﺗﺨﺒﺮﻧ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻌﻬﺎ ﻟ ﺗﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻟﻺﺳﻼم وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ أﺧﻴﻚ أن ﻳﺴﻌ ﺑﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻬﺪاﻳﺔ زوﺟﺘﻪ إﻟ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ  ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ،
وﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺣﻘﻮﻗﻪ  ،وﻳﻌﻈﻬﺎ وﻳﻨﺒﻬﻬﺎ إﻟ ﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻫ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺛﻢ ﻟﻴﺴﻌ إﻟ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ  ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻦ
ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ  ،ﻛﺄن ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺰوﺟﺎت أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت  ،وﻳﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ  ،واﻟﺘﻴﺒﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة  ،ﻓﺈن
أﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب  ،وإﻻ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﻬﺠﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪا ﻓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺷﺮع
اﻟﻬﺠﺮ ﻷﺟﻞ ﺣﻖ اﻟﺰوج  ،ﻓﻸن ﻳﺸﺮع ﻷﺟﻞ ﺣﻖ اﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟ. 
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ أﺑ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻠ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل  ):ﺑﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﻧﺎﺋﻢ إذ أﺗﺎﻧ رﺟﻼن ﻓﺄﺧﺬا ﺑﻀﺒﻌ
ﻓﺄﺗﻴﺎ ﺑ ﺟﺒﻼ وﻋﺮا  ،ﻓﻘﺎﻻ ﻟ اﺻﻌﺪ  ،ﻓﻘﻠﺖ إﻧ ﻻ أﻃﻴﻘﻪ  ،ﻓﻘﺎﻻ إﻧﺎ ﺳﻨﺴﻬﻠﻪ ﻟﻚ  ،ﻓﺼﻌﺪت ﺣﺘ إذا ﻛﻨﺖ ﻓ ﺳﻮاء اﻟﺠﺒﻞ  ،إذا
أﻧﺎ ﺑﺄﺻﻮات ﺷﺪﻳﺪة  ،ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات ﻗﺎﻟﻮا ﻫﺬا ﻋﻮاء أﻫﻞ اﻟﻨﺎر  ،ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ ﺑ ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻘﻮم ﻣﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻌﺮاﻗﻴﺒﻬﻢ ﻣﺸﻘﻘﺔ
أﺷﺪاﻗﻬﻢ ﺗﺴﻴﻞ أﺷﺪاﻗﻬﻢ دﻣﺎ  ،ﻓﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ؟ ﻗﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻄﺮون ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﺔ ﺻﻮﻣﻬﻢ ( رواه اﻟﺒﻴﻬﻘ ﺑﺮﻗﻢ ، 7796
وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻓﻄﺎر  ،ﻓﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻻ ﻳﺼﻮم أﺻﻼ .
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻀﻴﻒ إﻟ ﻋﺪم ﺻﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻠﻴﺔ  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺣﻈﻴﺮة اﻹﺳﻼم ﻋﻠ
اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻷﺧﻴﻚ أن ﻳﺒﻘﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﺼﻤﺘﻪ .
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واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ) . ( 12828
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