 ‐ 9465ﻟﻤﺎذا ﻳﺤﺮم إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒ ؟
اﻟﺴﺆال
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻌﻄ ﻣﻮاﻋﻴﺪ وﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ اﻣﺮأة ؟ إﻧﻨ اﻣﺮأة ﻧﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪدة وﻟ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺴﻠﻢ وأﺣﺎول ﻓﻬﻢ ﻫﺬا.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

ﻣﻨﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻪ  ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﻗﺎل ﻧﺒ
اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  " :ﻣﺎ ﺧﻼ رﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأة إﻻ ﻛﺎن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ "  .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮأة ﺗﺮﻏﺐ أن ﺗﺴﻤﻊ اﻹﺳﻼم
وأن ﺗﻘﺮأ ﻋﻨﻪ ﻗﺮاءة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻔ إﻣﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻌﺪّة ﻟﻐﺎت  ،ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘ
ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﺣﺘ إذا ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟ اﻹﺳﻼم أﺳﻠﻤﺖ  .وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ وﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺮح ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز إن ﻟﻢ ﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻮة
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﻬﺎ أو وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺛﻘﺔً  ،أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺜﻘﺎت ﻓﻴﺠﻠﺴﻮن ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮأة ﻓﻴﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺣﺘ ﺗﻔﻬﻤﻪ وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ .
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ .
واﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺆدي إﻟ اﻟﺸﺮ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ أﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺧﻼ ﺑﺄﻣﺮأة واﻗﺎم ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻮر إﻟ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎه  ،وإن اﻟﺨﻠﻮة ﻫ ﻃﺮﻳﻖ
إﻟ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻮﻗﻮع ﻓ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻼﻧﺴﺎن أن ﻳﺰﻛ ﻧﻔﺴﻪ وأن ﻳﻘﻮل أﻧﺎ ﻻ أﺗﺄﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء .
واﻻﺳﻼم ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ إﻟ أن ﺗﺘﻄﻮر أﻣﻮر اﻟﺸﺨﺺ ﻓ اﻟﺤﺮام  ،وﻟﻨﻪ ﻳﺒﻌﺪه ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أول اﻟﻄﺮﻳﻖ  ،وأﺣﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻨﺎس  ،وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة ﻟﻢ ﺗﺆد إﻟ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وﻻ إﻟ أي اﺳﺘﻤﺘﺎع ﻣﺤﺮم ﻛﺎﻟﻠﻤﺲ واﻟﺘﻘﺒﻴﻞ  ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﻌﺮض
اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ؟
أﻟﻴﺲ إذا ﺟﻠﺲ رﺟﻞ ﻣﻊ اﻣﺮأة أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓ ﺧﻠﻮة ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ أﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻓ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻞ ﺷء ﻣﺤﺮم ﺣﺘ وﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪث ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺛﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺮار ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻓﻌﻼ. 
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واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺤﺘﺎط وﺗﻐﻠﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﻦ أن ﻳﺆدي إﻟ اﻟﺸﺮ .
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أي ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻣﺮأة أو اﻟﻌﺲ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ أو إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻴﻬﺎ دون ﻟﻘﺎء ،
أو ﻳﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب  ،أو ﺑﻮﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﺗﺰول ﺑﻬﻢ اﻟﺨﻠﻮة  ،ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﺤﺸﻤﺔ واﻟﻠﺒﺎس اﻟﺴﺎﺗﺮ .
واﻟﻪ اﻟﻬﺎدي إﻟ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ .
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