 ‐ 5384ﺣﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﺳﺪ
اﻟﺴﺆال

أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻤﺮي  19ﺳﻨﺔ وأرﻳﺪ أن أﺗﺰوج ﺑﻔﺘﺎة  ،ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻓﻮاﻓﻘﺖ  ،اﻟﻤﺸﻠﺔ أﻧﻬﺎ إذا ﺗﺰوﺟﻨﺎ ﻓﻬ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،وﺣﻴﺚ أﻧﻨ أدرس ﻓ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻵن ﻓﺄﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن اﻟﺠﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣ ﻣﻄﻠﻘﺎً  ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
ﻳﺨﺘﻠﻄﻮن ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻞ ﺣﺮﻳﺔ  ،اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺠﻮﻟﻮن أﻧﺼﺎف ﻋﺮاة وﻳﺸﺮﺑﻮن اﻟﺨﻤﺮ وﻳﺴﺒﻮن وﻳﺸﺘﻤﻮن واﻷدب ﻣﻌﺪوم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟ ﻻ ﺗﺨﺬل أﻣﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ أن أﻣﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻻﺑﻨﺔ ﻋﻤﻬﺎ ﺑﺄن اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وإذا
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻓﺴﻮف ﺗﻠﻮﻣﻨ أﻣﻬﺎ وﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﻨ ﻛﻨﺖ اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻓ ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺘﻬﺎ.
ﻣﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻞ ؟ ﻫﻞ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﻮ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻟﺘﺮﺿ أﻣﻬﺎ أم ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ؟
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺒﻌﺪ أن أﻧﻬ دراﺳﺘ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وأﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﺧﺒﺮة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﺴﻮف أﻏﺎدر ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﻔﺎﺳﺪة إﻟ ﺑﻠﺪ
إﺳﻼﻣ .وﺿﻌﺖ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺘ أرﻳﺪ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓﻤﺎ رأﻳﻚ ﻓ ﻫﺬه اﻟﻔﺮة ؟ إذا ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻸي اﻟﺒﻼد
أﺳﺎﻓﺮ ؟
ﺷﺮاً ﻟﻚ ﻋﻠ أي ﻋﻮن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟ واﻟﺴﻼم
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
إذا ﻛﺎن وﺿﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺪرس ﻓ ﻫﺬا اﻟﻤﺎن وﻻ أن ﺗﺪﺧﻠﻪ  ،وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة أﻧﻪ  :ﻻ
ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ  ،ﻓﻼ ﺗﻄﻴﻊ أﻣﻬﺎ ﻓ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ  ،وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎع أﻣﻬﺎ ﺑﺤﺮﻣﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻷدب ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ  " :وإن ﺟﺎﻫﺪاك ﻋﻠ أن ﺗﺸﺮك ﺑ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻄﻌﻬﻤﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ " ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ
اﻷم ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ وﻻ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ذﻟﻚ ‐ إن ﺷﺎء اﻟﻪ ‐ .
وﻟﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ /
وﻫ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ أن ﺗﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ  ،ﻗﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ  " :إﻳﺎﻛﻢ واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠ اﻟﻨﺴﺎء " وﻗﺎل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  " :ﻣﺎ ﺧﻼ رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة إﻻ ﻛﺎن ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن " ﻓﺎﺣﺬر ﻣﻦ
ذﻟﻚ .
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وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﻔﺮك ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ  :ﻓﺎﻧﻈﺮ أرﺿﺎ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻨﺎ وﺗﺎﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ دﻳﻨﻚ وﻧﻔﺴﻚ وﺗﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠ ﻃﺎﻋﺔ
رﺑﻚ وﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﻦ  .واﻟﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ وﻫﻮ اﻟﻬﺎدي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ .
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