
23أسرة ومجتمع Monday 24  February 2014 اإلثنين 24 ربيع الثاني 1435هـ 24 فبراير/ شباطMonday 24  February 2014 اإلثنين 24 ربيع الثاني 1435هـ 24 فبراير/ شباط
F E L E S T E E N

إسالميات
ال تستقل شيئًا من النعم مع العافية ، وال تحتقر شيئًا من الذنب 

مع عدم التوبة ، وال تكثر طاعة مع عدم اإلخالص ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ُكْن َوِرًعا، َتُكْن َأْعَبَد  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

النَّاِس، َوُكْن َقِنًعا، َتُكْن َأْشَكَر النَّاِس، َوَأِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك، َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوَأْحِسْن ِجَواَر 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ُكْن َوِرًعا، َتُكْن َأْعَبَد  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

النَّاِس، َوُكْن َقِنًعا، َتُكْن َأْشَكَر النَّاِس، َوَأِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك، َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوَأْحِسْن ِجَواَر 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ُكْن َوِرًعا، َتُكْن َأْعَبَد  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ِحِك ُتِميُت اْلَقْلَب» ِحَك، َفِإنَّ َكْثَرَة الضَّ َمْن َجاَوَرَك، َتُكْن ُمْسِلًما، َوَأِقلَّ الضَّ
النَّاِس، َوُكْن َقِنًعا، َتُكْن َأْشَكَر النَّاِس، َوَأِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك، َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوَأْحِسْن ِجَواَر 

ِحِك ُتِميُت اْلَقْلَب» ِحَك، َفِإنَّ َكْثَرَة الضَّ َمْن َجاَوَرَك، َتُكْن ُمْسِلًما، َوَأِقلَّ الضَّ
النَّاِس، َوُكْن َقِنًعا، َتُكْن َأْشَكَر النَّاِس، َوَأِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك، َتُكْن ُمْؤِمًنا، َوَأْحِسْن ِجَواَر 
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(ويسألونك)  (ويسألونك)  

 .
.

ِحـــــــــــَرف ...

ما أنت إال موّقع عن رّب العالمين... ما من عمل أعظم وأشــرف من أن تبيَِّن 
للنــاس الحــالل من الحــرام... أنت كاشــٌف لحكم اهللا ومظهر لــه... ال تكن 

حرفيًا!!
تعامــل مع النــص بروحه وعمقه... ما هو المقصد من تشــريعه؟؟.. ال تخرج 
عن منطق التشــريع في كل ما ُتظِهره للسائل.. راِع حال السائل وحال الواقع 
الذي يعيشه السائل... ليس هذا فحسب بل قف على تفاصيل قضية السائل؛ 
ذلــك أّن أّي تغييــر في التفاصيل والمعطيات حتمًا ســيغّير لنــا النتيجة... أال 
الذي يعيشه السائل... ليس هذا فحسب بل قف على تفاصيل قضية السائل؛ 
ذلــك أّن أّي تغييــر في التفاصيل والمعطيات حتمًا ســيغّير لنــا النتيجة... أال 
الذي يعيشه السائل... ليس هذا فحسب بل قف على تفاصيل قضية السائل؛ 

وهــي حكم اهللا تبارك وتعالى... دائما ابحث عن علل األحكام إذ ما من حكم 
إال وله مقصده.

 يا من تتصدر الفتوى ادرس المسألة التي تحتاج إلى حّل جيدًا قبل أن ُتدلي 
بدلــوك... ال تتجرأ على اإلفتــاء دون أن تعلم؛ فهذا اإلمــام مالك رحمه اهللا 

ُسئل في أربعين مسألة قال في ست وثالثين ال أدري...
إّنك حينما تتوّرع عن اإلجابة عّما ال تعلم ســتلقى قبوًال واحترامًا بخالف ما لو 

ُسئل في أربعين مسألة قال في ست وثالثين ال أدري...
إّنك حينما تتوّرع عن اإلجابة عّما ال تعلم ســتلقى قبوًال واحترامًا بخالف ما لو 

ُسئل في أربعين مسألة قال في ست وثالثين ال أدري...

أقحمت نفسك دون أن تقف على تفاصيل األمور..
فالفتوى ليســت مجرد قوالب تجري على المســائل المتشابهة؛ بل هي 
تكييف لحال المســتفتي ولروح التشــريع؛ فقد ثبت أّن ابن عّباس رضي 

اهللا عنهما أفتى لشخص بخالف ما أفتى به لغيره في نفس المسألة؛ ذلك 
أّن تفاصيل المســألة لكال الشــخصين مختلفة تمامــًا؛؛؛ فكن خير 

اهللا عنهما أفتى لشخص بخالف ما أفتى به لغيره في نفس المسألة؛ ذلك 
أّن تفاصيل المســألة لكال الشــخصين مختلفة تمامــًا؛؛؛ فكن خير 

اهللا عنهما أفتى لشخص بخالف ما أفتى به لغيره في نفس المسألة؛ ذلك 

سفير لتشريع الرحمة...

القدوة الحسنة مهمة 
والنصح من األمهات واجب

وجــل  عــز  اهللا  أمــر 
المؤمنيــن والمؤمنــات 
بغــض األبصــار وحفظ 
الفــروج ألن ذلــك أزكى 
لهــم وأطهر وفــي هذا 
علــى  أوجــب  اإلطــار 
المؤمنــات الحجاب وهو 
خمــار الــرأس والجلباب 
التكاليــف  أن  شــك  وال 
تجب  ال  كلها  الشــرعية 
إال بالبلــوغ وهو في حق 
الفتــاة يحصل بالحيض 

أو بلوغ 15 عامًا.
الفتاة  وعفــة  الحجــاب   

وفي أي سن يجب أن يفرض عليها الحجاب 
إن انطبقت عليها الشــروط ولم تبلغ؟ كل 
ذلك يتحدث عنه د. يونس األســطل عضو 

رابطة علماء فلسطين:
الحفاظ على القيم

يبين د.األســطل أنــه من المســتحب إذا 
بلغت الفتاة عشر سنين أن ُتنصح بتغطية 
شــعرها وأن ترتدي الفضفاض من الثياب 
حتى تتعــود ذلك قبل البلــوغ خاصة وأن 
بعض الفتيات قد تكون ممتلئة الجســم, 
طفلــًة،  الزالــت  وهــي  البالغــات  تشــبه 

مستطردًا:"الضابط في ذلك هل يمكن لمن 
في قلبه مرض أن يطمع فيها أم ال؟".  

ويوضح أنه إذا وقع إخالل في الحجاب والحياء 
عامــة فإن المجتمع يغويــه االنحالل ويفتك 
به بأشــد مما يفتك به االحتالل، مع ضرورة 
المحافظة على القيم والعادات والتقاليد التي 
حرص عليها اإلسالم من عفاف الفتيات كي 
ال نندم فيما بعد على عدم النصح والتوعية.  
أمــا الوصايــة التــي يتوجه بها د.األســطل 
للوالدين وخاصة األم، فهي أن تكون قدوة 
حســنة لبناتها مــن حيث الحيــاء وااللتزام، 

وأن تعــود بناتها على 
الحجاب في سٍن مبكرة، 
وأن تحــرص علــى أن 
الحجاب في سٍن مبكرة، 
وأن تحــرص علــى أن 
الحجاب في سٍن مبكرة، 

من  صويحباتها  تكون 
مع  كذلك،  الملتزمــات 
أهمية إقناعها بمحاسن 
أنــه  خاصــة  الحجــاب 
الجمال  تأميــن  يمثــل 

عند الكبر.
نشر الحياء

ويلفــت االنتباه إلى أن 
التبــرج يجعــل المــرأة 
األربعيــن  ســن  بعــد 
افتتانًا  عنهــا  مزهــودًا 
بالصبايــا, فــإذا كان الجميــع متحجبا لم 
تقــع الفتنة غالبًا، فضــًال عن التربية على 
طاعة اهللا ومخافته واإلشــفاق من الساعة 
والطمــع في الجنة والخوف مــن النار وما 

شابه ذلك. 
ويشــدد على ضــرورة التوعيــة من قبل 
المؤسســات خاصة المدارس والجامعات 
ووســائل اإلعالم ووزارة األوقــاف ووزارة 
الشــباب والثقافــة , بــأن  تحــرص فــي 
برامجها على نشر الحياء واألدب والعفاف 

في المجتمع. 
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مما قررته شــريعتنا اإلســالمية أنــه ليس كل محرم ســواء ليس فقط من 
حيــث اإلثم، وإنما من حيث ســبب التحريم فهناك محــرٌم لذاته أو المحرم 
تحريم المقاصد، فُحْرمته أصليه لقبحه كالشــرك، والزنا، والسرقة، وعقوق 
الوالديــن، ونحو ذلك من المحرمات، وهذا النوع من المحرم مما ال ينســخ 
بين الشــرائع بمعنى أنك ال يمكــن أْن تجده حالًال في شــريعة محرًما في 
أخــرى.   وفي مقابله المحرم لغيره أو المحرم تحريم الوســائل وهو شــيء 
وإْن كان محرًما ال يجوز فعله إال أنَّ حرمته ليســت ذاتية فال قبح فيه لذاته، 
أخــرى.   وفي مقابله المحرم لغيره أو المحرم تحريم الوســائل وهو شــيء 
وإْن كان محرًما ال يجوز فعله إال أنَّ حرمته ليســت ذاتية فال قبح فيه لذاته، 
أخــرى.   وفي مقابله المحرم لغيره أو المحرم تحريم الوســائل وهو شــيء 

وإّنما منعت منه الشريعة ألمٍر خارجي، وهذا النوع له صور متعددة منها أْن 
ُيمنَع الشيء سًدا لذريعة شيء آخر هو حرام لذاته، ومثاله صناعة التماثيل، 
وإّنما منعت منه الشريعة ألمٍر خارجي، وهذا النوع له صور متعددة منها أْن 
ُيمنَع الشيء سًدا لذريعة شيء آخر هو حرام لذاته، ومثاله صناعة التماثيل، 
وإّنما منعت منه الشريعة ألمٍر خارجي، وهذا النوع له صور متعددة منها أْن 

والسجود تحيًة فإّنما نهت الشريعة عنها سًدا لذريعة الشرك.
ُيمنَع الشيء سًدا لذريعة شيء آخر هو حرام لذاته، ومثاله صناعة التماثيل، 

والسجود تحيًة فإّنما نهت الشريعة عنها سًدا لذريعة الشرك.
ُيمنَع الشيء سًدا لذريعة شيء آخر هو حرام لذاته، ومثاله صناعة التماثيل، 

وهــذا النوع -أعني المحرم لغيره- مما يقبل النســخ بين الشــرائع أال ترى 
أنَّ التماثيل كانت مباحة في شــرع ســليمان عليه السالم كما قال تعالى : 
وهــذا النوع -أعني المحرم لغيره- مما يقبل النســخ بين الشــرائع أال ترى 
أنَّ التماثيل كانت مباحة في شــرع ســليمان عليه السالم كما قال تعالى : 
وهــذا النوع -أعني المحرم لغيره- مما يقبل النســخ بين الشــرائع أال ترى 

{َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} 
أنَّ التماثيل كانت مباحة في شــرع ســليمان عليه السالم كما قال تعالى : 
{َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} 
أنَّ التماثيل كانت مباحة في شــرع ســليمان عليه السالم كما قال تعالى : 

[سبأ: 13]، وأنَّ سجود التحية كان مشروًعا في شريعة آدم، ويوسف عليهما 
{َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} 
[سبأ: 13]، وأنَّ سجود التحية كان مشروًعا في شريعة آدم، ويوسف عليهما 
{َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} 

الســالم كما أخبرنا القرآن، قال تعالى: {َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْســُجُدوا ِآلَدَم} 
[سبأ: 13]، وأنَّ سجود التحية كان مشروًعا في شريعة آدم، ويوسف عليهما 
الســالم كما أخبرنا القرآن، قال تعالى: {َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْســُجُدوا ِآلَدَم} 
[سبأ: 13]، وأنَّ سجود التحية كان مشروًعا في شريعة آدم، ويوسف عليهما 

ًدا َوَقاَل  [البقرة: 34]، وقال سبحانه: { َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّ
الســالم كما أخبرنا القرآن، قال تعالى: {َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْســُجُدوا ِآلَدَم} 
ًدا َوَقاَل  [البقرة: 34]، وقال سبحانه: { َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّ
الســالم كما أخبرنا القرآن، قال تعالى: {َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْســُجُدوا ِآلَدَم} 

ا} [يوسف: 100]. َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّ
ًدا َوَقاَل  [البقرة: 34]، وقال سبحانه: { َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّ

ا} [يوسف: 100]. َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّ
ًدا َوَقاَل  [البقرة: 34]، وقال سبحانه: { َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّ

ويترتــب على هذا التنويع للحرام أشــياء منها أنَّ المحــرم لذاته ال يباح إال 
ا} [يوسف: 100]. َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّ

ويترتــب على هذا التنويع للحرام أشــياء منها أنَّ المحــرم لذاته ال يباح إال 
ا} [يوسف: 100]. َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّ

لضــرورة، وربما ال يباح، بينما يباح المحرم لغيره للحاجة، فالتماثيل أبيحت 
للعب األطفال، وللحاجة كالتعليم في كليات الطب والتمريض.

ومــن فوائد هذا التنويــع للفقيه أنه يعرف متى يتشــدد فال يعطي رخصًة 
للعب األطفال، وللحاجة كالتعليم في كليات الطب والتمريض.

ومــن فوائد هذا التنويــع للفقيه أنه يعرف متى يتشــدد فال يعطي رخصًة 
للعب األطفال، وللحاجة كالتعليم في كليات الطب والتمريض.

البتــة، أو يعطــي رخصة في حــدود الضرورة فقــط إذا كان المحرم لذاته، 
ومتى يمكنه التوســع فــي الترخيص ولو ألدنى حاجة وذلــك عندما يكون 

المحرم محرًما لغيره. 




