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بسم الله ال ّرحمن ال ّرحيم

املقدمة

محمد رسول الله
احلمد لله ّ
سيدنا ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
 ،وبعد :
كان الشباب وما زال على مدار ال ّتاريخ كلّه عماد األمم
ِ
وقائد َمسيرتها وهم
ومبعث حضارتها، ،
ُ
وس ُّر َنهضتها َ
املتجدد واحلماسة الوقادة بحيث ال
بالوقت نفسه العطاء
ّ
نبالغ إن قلنا أ ّنه ال ميكن أن تنهض ّأمة من األمم إ ّ
ال على
أكتاف شبابها الواعي .
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ ّن��ه ق��ال ":ما
بعث الله نبي ًا إال شاباً ،وال أوتي العلم عالم إال شاباً ،ثم تال
هذه اآلية":قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم " .
والسالم مثال
وبهذا يصبح سيدنا إبراهيم عليه ّ
الصالة ّ
املجدد املعطاء الرافض
الشباب املؤمن املوحد
القدوة لكل ّ
ّ
للفساد بشتى أشكاله وأنواعه .
فالشباب مرآة كلّ أمة ومؤشر قياس جناح تلك األمة أو
ّ
اخفاقها  ..تقدمها أو تراجعها عزتها أو ذلها  ،فإذا
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أن
رأيت شباب ّأمة أو مجتمع ميتاز بالعلم واخللق فاعلم ّ
هذا املجتمع مجتمع ناضج ووا ٍع وميلك أسباب ال ّتقدم
والسيادة وباملقابل إذا رأيت شباب مجتمع يعيش
وال ّتطور ّ
بال هدف وال طموح وقد أضاع هويته ولهث وراء شهواته
أن ذلك املجتمع يئد نفسه بنفسه ويحفر قبره بيديه.
فاعلم ّ
ثقة ال ّنبي صلّى الله عليه وسلّم بالشباب :
لقد أع�ط��ى ال ّنبي ص� ّل��ى ال�ل��ه عليه وس� ّل��م الشباب الثقة
ومنحهم املسؤولية فقد جعل زيد بن حارثة وجعفر بن
أبي طالب وعبد الله بن رواح��ة وأسامة بن زيد االم��ارة
وال �ق �ي��ادة وه��م ف��ي مرحلة ال� ّ�ش�ب��اب ب��ل ف��ي مقتبل عمر
الشباب .
ّ
مناذج مشرقة من شباب وفتيات اإلسالم في بناء األمة :
.1اإلمام الشافعي :ـ طفل أحب العلم والعلماء ،حفظ
النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو
القرآن الكرمي وحديث ّ
في العاشرة من عمره ،وليس ذلك فحسب بل إنه جلس
على كرسي الفتيا وهو في الثانية عشرة من عمره ،فانتشر
مذهبه وذاع صيته في العالم اإلسالمي أجمع .
.2اإلمام البخاري  :صبي َفقَد بصره في اخلامسة من

ع�م��ره ،فظلت أم��ه تدعو الله أن ي��رد إليه ب�ص��ره ،ليس
وإن���ا ل�ي�ك��ون ع��املً��ا
ل�ي�ك��ون كبقية ال�ص�ب�ي��ان واألط� �ف ��ال ،مّ
متعلما ،فشاء الله وقدر واستجاب لدعوات أمه ،فصار
ً
شيخا للمحدثني في تاريخ اإلس�لام العظيم بحيث لم
ً
يشهد تاريخ اإلس�لام مثله في ق��وة احلفظ ودق��ة الرواية
والصبر على البحث مع قلة اإلمكانات ،وهو صاحب
ّ
أصح كتاب بعد القرآن الكرمي ،وال��ذي صنفه في ست
ع�ش��رة س�ن��ة ،وال� ��ذّ ي أس �م��اه بصحيح ال �ب �خ��اري وك��ان
رحمه الله -يحفظ أكثر من مائة ألف حديث .السابعة عشرة من
سمع شيخه اسحاق بن راهويه وهو في ّ
أن واحدا منكم يجمع
عمره يقول لتالمذته “ :والله لو ّ
السنة في كتاب النتفع به الناس أميا انتفاع "
صحيح ّ
يقول البخاري فوقعت في نفس هذه املهمة وأقسمت أن
أك��ون ه��ذا الرجل فقعدت في بيتي ومن��ت ورأي��ت ال ّنبي
صلّى الله عليه وسلّم في املنام وه��و جالس على منبره
الشريف ويأتيه بعض الذباب فأذهب وأهش الذباب عنه
فأقمت من نومي وحكيت الرؤيا ألستاذي فأولها – أي
أذب كذب احلديث عن حديث ال ّنبي صلّى
فسرها  -أ ّني ّ
ّ
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الله عليه وسلم ،فبدأت أجمع حديث ال ّنبي صلي الله
وسماه صحيح البخاري .
عليه وسلم في كتاب ّ
محمد بن القاسم الثقفي  :مؤسس أول دولة إسالمية
ّ .3
عاما ،سحر الهنود بعدالته
في الهند وهو لم يتجاوز ً 17
وس�م��اح�ت��ه ،فتعلقوا ب��ه تعلقًا ش��دي� ً�دا  ،وك ��ان يتصف
بالتواضع الرفيع ،اجته نحو بالد السند ،واستمر محمد
بن القاسم الثقفي في فتوحاته لبقية أجزاء بالد السند حتى
امتدت فتوحاته إلى جنوب إقليم البنجاب.
ّ .4أم املؤمنني عائشة رض��ي الله عنها  :يقول اإلم��ام
عطاء بن رباح رضي الله عنه " :كانت عائشة أفقه الناس
وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً" .
وقد كان لعائشة رضي الله عنها فقه رصني وعلم عظيم،
وكانت في كثير من األحيان تخالف بعض آراء الصحابة
الفقهية ،وكانت تتعقب رواي��ات وفقه الصحابة بالنقد
والتوجيه...
وه��ذا ي��دل على ج��ودة فقهها وحصافة رأيها فقد روت
السيدة عائشة رضي الله عنها لوحدها  2210حديثا .
ّ
 .5كثير من علماء أمتنا املشهورين تـمشيخوا على يد

نساء عاملات ،كاإلمام البخاري واب��ن عساكر ...فقد
أن احلافظ ابن عساكر -رحمه الله -كان له ثمانني
اشتهر ّ
شيخة من شيوخه ،أخذ العلم عنهن .
وه ��ذه من ��اذج ب�ع��ض ال �ع��امل��ات ال �ل��وات��ي اش �ت �ه��رن بالفقه
واحلديث
أ -بنت اإلمام سعيد بن املسيب
ب -فاطمة بنت اإلمام مالك بن أنس
والغريب أنه كان ملالك رحمه الله تعالى ثالثة أبناء ذكور
هم يحيى ومحمد وحماد ،فلم يشتهر بالعلم منهم إال
ابنته فاطمة رحمها الله .
ت.السيدة كرمية راوية صحيح البخاري ( 465هـ )
ث.السيدة ستيتة بنت احملاملي (  377هـ ) :
ّ
العاملة الفقيهة املفتية حفظت القرآن ،والفقه للشافعي،
وأت�ق�ن��ت ال �ف��رائ��ض ،وال�ع��رب�ي��ة وغ�ي��ر ذل��ك وه��ي وال��دة
محمد بن أحمد بن القاسم احملاملي.
القاضي ّ
فهذه مناذج مشرقة لشباب وفتيات كان لهم دور ًا فاع ً
ال
والسياسي
م��ؤث��ر ُا ف��ي االص�ل�اح ال� ّ�دي�ن��ي واالج�ت�م��اع��ي ّ
والفكري  ،نضعها بني أيدي شبابنا وفتياتنا كي يتأسوا بهم
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ويحذوا حذوهم ويجعلوهم قدوة لهم في الهمة والعطاء
وال ّتجديد واالصالح  ،فما أحوج شبابنا وفتياتنا في هذه
املرحلة إلى قدوة يقتدون بها في سلوكياتهم وتصرفاتهم
الشباب
الصالح ويربط ّ
يعمق االنتماء لسلفنا ّ
 ،وه��ذا ّ
والفتيات بجذورهم وتاريخهم العريق ّمما يزيدهم ثقة في
ال ّنفس والهوية واحلضارة ال ّتي ينتمون إليها خصوص ًا في
وتدبر لهم .
ظلّ املكائد ال ّتي حتاك ّ
ولي ال ّتوفيق
والله ّ

أخوكم
فواز
د .مشهور ّ

رئيس رابطة األئمة – أم الفحم
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والدين والقرآن
سب ال��ذّ ات االلهية ّ
س .1ما حكم ّ
الكرمي واملصحف واألنبياء ؟
سيدنا
اجل��واب  :احلمد لله وال� ّ
�ص�لاة وال� ّ�س�لام على ّ
محمد رسول الله  ،وبعد :
ّ
�رب أو القرآن
ّ
سب ال��ذّ ات االلهية أو ّ
الدين أو ال� ّ
إن ّ
نبي من األنبياء ردة عن االس�لام ويترتب
الكرمي أو ّ
عليه فسخ عقد ال� � ّ�زواج  ،وتصبح ال��زوج��ة بحكم
أن حياتها معه تصبح
األجنبية ع��ن زوج �ه��ا مبعنى ّ
باحلرام .
والدليل على ردة من تلفظ بهذه األلفاظ الكفرية :
ّ
وض
قوله تعالى َ " :و َلئِ ْن َس َأ ْل َت ُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إِ مَّنَا كُ َّنا َن ُخ ُ
َو َنل َْع ُب قُلْ َأبِال َل ِّه َو َآياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه كُ ْن ُت ْم َت ْس َت ْه ِز ُئونَ * لاَ
ت َب ْع َد إِ َميانِ ُك ْم " ( التوبة) 66 – 65 :
َت ْع َت ِذ ُروا ق َْد كَ ف َْر مُ ْ
ف��اآلي��ة ال�ك��رمي��ة د ّل ��ت ع�ل��ى ك�ف��ر م��ن اس�ت�ه��زأ ب��آي��ات
وجرم ًا من
الله تعالى وال شك أن
الساب ّ
أشد إثم ًا ُ
ّ
الساب من
املستهزيء فتكون اآلية قد دلّت على كفر
ّ
باب أولى .
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اخلفي الباطن وراء ما نلمسه من
السبب
ولعلّ هذا ّ
ّ
ال�ش�ج��ار واخل�ص��وم��ات وال�ك��راه�ي��ة ب�ين أب�ن��اء ال� ّ�رح��م
والصلب الواحد  ،ولعلّ هذا سبب العقوق وسبب
ّ
انتزاع البركة واالستقرار في حياتنا االجتماعية ككلّ
والزوجية بشكل أخص .
سب الذّ ات اإللهية ؟
كيف يتوب من ّ
الصادقة أ ّ
ال يعود لهذا
أوال :التوبة واملعاهدة الربانية ّ
القول .
الرجوع لإلسالم .
ثانياً :أن يتلفظ بالشهادتني بنية ّ
ويستحب أن يغتسل غسل ال� ّ�رج��وع ل�لإس�لام وأن
يصلّي ركعتي توبة لله تعالى .

11

س .2ما هي كيفية الغسل من االحتالم واحليض ؟
الشاب أو حاضت الفتاة فإ ّنه يلزم
اجلواب  :إذا احتلم ّ
كلّ منهما االغتسال وذلك على ال ّنحو اآلتي :
أوال  :إزالة ال ّنجاسة وغسل محلها ( االستنجاء ).
الشاب أو الفتاة في قلبه
ثاني ًا  :ال ّنية  :وذلك بأن ينوي ّ

رفع احلدث األكبر أو الطّ هارة من اجلنابة أو الطّ هارة
من احليض .
ثالث ًا  :تعميم جميع اجلسد باملاء بحيث ال يبقى موضع
ظفر إ ّ
ال وصل إليه املاء .
ونلفت انتباه األخوة واألخوات إلى وجوب وصول
وننبه األخ��وات أ ّن��ه يجب
امل��اء إل��ى ما حتت األظ��اف��ر ّ
إزالة الطالء ( املناكير ) الذّ ي على األظافر .
الشاب أو الفتاة ما سبق فقد متّت الطّ هارة
ف��إذا فعل ّ
وبإمكانه أن يصلّي بدون أن يتوضأ ولكن يستحب أن
يتوضأ .
مالحظة  :ما سبق بيانه هو صفة الغسل الواجب الذّ ي
إذا قام فيه املسلم أجزأه وهنالك صفة غسل مستحبة
ولكن ليست واجبة على ال ّنحو اآلتي :
 .1غسل محل ال ّنجاسة واالستنجاء .
.2ثم يتوضأ كما يتوضأ للصالة وإن ش��اء تأخير
الرجلني ملا بعد االنتهاء من الغسل فله ذلك .
غسل ّ
.3غسل الرأس ثالث ًا .
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 .4غسل الشق ( ال ّنصف ) األمين من األمام واخللف
ثالث ًا .
الشق األيسر من األمام واخللف ثالث ًا .
.5غسل ّ
ه��ذه كيفية غسل ال ّنبي صلّى الله عليه وسلّم وهي
األفضل ولكن من اكتفى بكيفية الغسل األولى أجزأه
وكفى بإذن الله تعالى .
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س .3م��ا ه��ي ح��دود وض��واب��ط العالقة ب�ين ال� ّ�ش��اب
والفتاة في املدرسة وخارجها ؟
سيدنا
اجل��واب  :احلمد لله وال� ّ
�ص�لاة وال� ّ�س�لام على ّ
محمد رسول الله  ،وبعد :
ّ
لقد خلق الله تعالى الذّ كر واألنثى وجعل لكلّ منهما
صفاته اخل��اص��ة ووض��ع ض��واب��ط ف��ي العالقة بينهما
والضوابط ترتب على
بحيث إذا تفككت هذه احلدود ّ
ذلك مفاسد أخالقية واجتماعية وتربوية .
ين ُي َخالِفُونَ َع ْن َأ ْم� ِر ِه َأ ْن
قال الله تعالىَ { :فل َْي ْح َذ ِر ا َل ِّذ َ
اب َألِ ٌيم} (سورة النور ) 63 :
ُت ِص َيب ُه ْم ِف ْت َنةٌ َأ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َع َذ ٌ

الضوابط اآلتية في معاملة
وبناء عليه يجب أن تراعى ّ
ً
الشاب لفتاة :
ّ
الشاب والفتاة للحاجة
أوال  :أن يكون احلديث بني ّ
بقدر وبقدر احلاجة وال يجوز ال ّتمادي في الكالم
زيادة عن احلاجة .
تكسر وال خضوع
ثاني ًا  :أن يكون الكالم جاد ًا وبدون ّ
بالقول .
قال الله تعالى َ (( :ف�َل�اَ َت ْخ َض ْع َن بِا ْلق َْو ِل ف ََيطْ َم َع
ض َو ُقل َْن ق َْولاً َّم ْع ُروفًا)) (سورة
ا َل ِّذي ِفي َق ْلبِ ِه َم َر ٌ
األحزاب. ) 32 :
واخلضوع بالقول يعني  :ترقيق الكالم وتليينه أثناء
الضحك واملزاح
احلديث ويدخل فيه من باب أولى ّ
ونحو ذلك .
غض البصر من الطّ رفني .
ثالث ًا  :التزام ّ
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن َأ ْب َصا ِر ِه ْم
قال الله تعالى  ( :ق ُْل لِل ُْم ْؤ ِمنِ َ
وج ُه ْم ذَ لِ َك َأ ْزكَ ى َل ُه ْم إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌير بمِ َا
َو َي ْحف َُظوا ف ُُر َ
َي ْص َن ُعونَ * َوق ُْل لِل ُْم ْؤ ِم َن ِ
ات َي ْغ ُض ْض َن ِم ْن َأ ْب َصا ِر ِه َّن
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وج ُه َّن ) اآلية (ال ّنور . ) 31-30
َو َي ْحفَظْ َن ف ُُر َ
راب �ع � ًا  :جتنب اخل�ل��وة مبعنى أ ّ
ال يكونا لوحدهما
بعيدين عن األنظار .
عن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي الله عنه:
الصادق املصدوق صلّى الله عليه وسلّم خطب
ّ
أن ّ
ٌ
رجل بامرأة
بهم فقال في خطبته(( :أال ال يخ ُل َو َّن
إال ك��ان ثالثهما الشيطان)) رواه أحمد في املسند
وال ّترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
الريبة والشبهات ملا في ذلك
خامس ًا  :جتنب مواطن ّ
الشاب والفتاة ال ّتي هي أغلى ما
من تعريض لسمعة ّ
ميلك االنسان لسوء الظّ ّن واالتهام .
كل منهما لآلخر .
سادس ًا  :عدم ملس ّ
روى االمام الطّ براني بإسناد صحيح عن معقل بن
يسار :قال  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم
 " :لئن يطعن في رأس أحدكم مبخيط من حديد
حتل له " .
ميس امرأة ال ّ
خير له من أن ّ
وروى االم��ام مسلم في صحيحه عن عروة رضي
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أن ّأم امل��ؤم�ن�ين عائشة رض��ي ال�ل��ه عنها
ال�ل��ه ع�ن��ه ّ
مس رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرته " :ما ّ
بيده امرأة . "..
�ؤك��د على ض ��رورة ال �ت��زام هذه
وال��واق��ع يشهد وي� ّ
الشرعية في ال ّتعامل بني اجلنسني  ،فهذه
الضوابط ّ
ّ
الصحفية األمريكية هيليان ستانبري تقول :
"أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخالقكم،
امنعوا االختالط ،وقيدوا حرية الفتاة؛ بل ارجعوا
لعصر احلجاب ،فهذا خير لكم من إباحية وانطالق
ومجون أوربا وأمريكا ..امنعوا االختالط ،فقد
عانينا منه في أمريكا الكثير ،لقد أصبح املجتمع
األم��ري �ك��ي م�ج�ت�م� ً�ع��ا م�ل�ي� ًئ��ا ب �ك��ل ص ��ور اإلب��اح �ي��ة
إن ضحايا االختالط ميلؤون السجون،
واخلالعة ّ ،
إن االختالط في املجتمع األمريكي واألوروبي قد
هدد األسرة وزلزل القيم واألخالق " .
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الشباب
�ب ف��ي االس�ل�ام ب�ين ّ
س .4م��ا ه��و حكم احل� ّ
الزواج ؟
والفتيات بنية ّ
محمد رسول
احلمد لله ّ
سيدنا ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
الله  ،وبعد :
�ب ب�ين اجلنسني ف��ي االس�ل�ام محفوفة
ّ
إن قضية احل� ّ
أن هنالك ُح ّبا ُمرغَ با
الشرع والعرف  ،حيث ّ
بضوابط ّ
�ب م��ذم��وم وم��رف��وض ش��رع� ًا ،
ب��ه ش��رع� ًا وهنالك ح� ّ
فاحلب املرغب به شرع ًا هو الذّ ي يكون بني اخلاطبني
ّ
الزوجني وا ّحل��ب املرفوض شرع ًا هو ال��ذّ ي يكون
أو ّ
بني ذكر وأنثى على أساس صداقة أو عالقة بدعوى
والزواج مستقب ً
ال .
نية االرتباط ّ
أن ه��ذه العالقات ال ّتي
لقد أثبتت ال ّتجربة وال��واق��ع ّ
الزواج واالرتباط
تكون بني ّ
الشباب والفتيات بدعوى ّ
هي استنزاف للمشاعر وإثارة للشهوات وهي تلعب
الشاب والفتاة ال ّتعليمية بحيث
دور ًا سلبي ًا في مسيرة ّ
الشباب
كانت هذه العالقات عائق ًا لدى الكثير من ّ
والفتيات في اكمال املسيرة ال ّتعليمة وك��ان حليفهم

االخفاق وال ّتراجع في ال ّتحصيل العلمي بعد أن كانوا
في الطّ ليعة واملقدمة .
وكثير ًا ما ينتج عن هذه العالقات نزاعات وخالفات
�ؤدي إل��ى القتل وسفك وال� ّ�دم��اء  ،وغالب ًا هذه
قد ت� ّ
ألن
فالزواج ال يستقيم ّ
العالقات ال تدوم وإن دامت ّ
فاحلب
الزواج ،
املشاعر والعاطفة قد استنزفت قبل ّ
ّ
ال��ذّ ي يدوم هو ال��ذّ ي يتولد بعد ال� ّ�زواج نتيجة حسن
احلب الذّ ي يتولّد نتيجة شهوة
وأما
ّ
العشرة واملعاملة ّ
أو نزوة أو مراهقة فهذا ال يدوم .
فكم هي احلاالت ال ّتي غُ ّرر بها بفتيات من قبل بعض
الزواج بها ويعطيها العهود
ّ
الشباب بدعوى أ ّنه يريد ّ
ال يتخلى عنها وأ ّ
واملواثيق أ ّ
ال يغدر بها وال ينكث
عهده ولكن سرعان ما تذهب هذه العهود والوعود
الرياح مبجرد استغنائه عنها لوجود مصلحته
أدراج ّ
عند فتاة أخرى .
وكم حدثت من مآس ومصائب بسبب احملادثات عبر
قنوات ال ّتواصل االجتماعي كالفيس بوك ونحوه ؟!
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وكم ّأدت تلك العالقات إلى الوقوع في احل��رام ؟!
وكم حالة وحالة خدعت فيها فتاة مسكينة واستطاع
ب�ع��ض ال� ّ�ش �ب��اب اب �ت��زازه��ا ؟ وك��م م��ن ف�ت��اة ه� ّ�ددت
بالتشهير بها أو االبتزاز واالستغالل ؟ وكم من فتاة
حاولت االنتحار بسبب هذه العالقات ال ّتي هي أشبه
بالسراب ؟
ّ
ومن هنا نوصي الفتيات مبا يلي :
أي شخص مبجرد
أنت لست سلعة رخيصة يستطيع ّ
رسالة أو برقية أو إشارة أو تلميح أن يحصل عليك
ثم إذا ملّ منها
ويأسر مشاعرها وعواطفها لصاحله ّ
انتقل إلى أخ��رى وهكذا دواليك  ...بل أنت ُد ّره
ثمينة يتطلب م��ن ال�ش��اب للحصول عليها أن يأتي
البيوت من أبوابها ويطلبها بواسطة جاهة وشفعاء
ووجهاء ّمما يدلّ على مكانة الفتاة وأ ّنها ليست حتت
متناول اليد !!
الشاب ال��ذّ ي تثقني به
واعلمي أيتها الفتاة ّ :
أن هذا ّ
سيحدث
وتسلمينه نفسك وسرك في أغلب احلاالت
ّ

الشباب من يباهى
زمالءه وأصدقاءه ّ
ألن هنالك من ّ
أ ّنه بعالقة مع أكثر من فتاة  ،والعجيب من أمر هذا
الشاب أ ّن��ه ملّا يقرر االرتباط بجدية جنده يبحث عن
ّ
ماضي لها بل قد يقوم بتحليف الفتاة ال ّتي يريد
فتاة ال
َ
خطبتها بأ ّنها لم تكن بعالقة مع أحد من قبله !!
الشاب في مرحلة اإلعدادية
عما سبق ّ :
إن ّ
ثم عالوة ّ
ّ
وال ّثانوية ليس مؤه ً
السن وال
للزواج ال من حيث
ال ّ
ّ
القدرة املالية وال ال ّنضوج الكافي لتأهيل وتأسيس
أسرة  ،فكيف تقامر الفتاة هذه املقامرة ال ّتي بالتأكيد
هي مقامرة خاسرة ..
وأخ� �ط ��ر م ��ا ي �ك��ون ف ��ي ه���ذه ال��ع�ل�اق��ات ال �ل �ق��اءات
واالتصاالت وكشف األسرار بل وقد يصل األمر إلى
تصرفات من الطّ رفني تخدش باحلياء واملروءة ..
كم كان األم��ر محرج ًا لفتاة ( س) كانت بعالقة مع
الدراسة
ثم بعد انتهاء ّ
شاب (ص) في مرحلة ال ّثانوية ّ
الشخص ال��ذّ ي كانت
ارتبطت هذه الفتاة بأخ ذلك ّ
معه بعالقة ؟! وكم كان املوقف محرج ًا ألخرى ال ّتي
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ثم ملّا أن
كانت بعالقة مع شاب في مرحلة االعدادية ّ
تأهلت للزواج ارتبطت بصديقه أو جاره أو قريبه ؟!
الشباب والفتيات في مرحلة
ّ
إن هذه العالقات بني ّ
االعدادية وال ّثانويات هي تعلق بأوهام وحتليق بعالم
ولكن آثار
يؤكد ا ّنها لن ول��ن ت��دوم
اخليال وال��واق��ع ّ
ّ
�ص تبقى
السلبية على الفتاة بشكل أخ� ّ
هذه العالقة ّ
الدهر .
بصماتها أبد ّ
الشباب بأ ّ
ال يستغلوا عاطفة
ومن هنا نوصي األخوة ّ
الفتيات  ،وليضع ال� ّ�ش��اب مكان تلك الفتاة أخته
الشاب ال��ذّ ي يقوم بعالقات مع
 ،فهل يرضى ه��ذا ّ
الفتيات أن تقوم أخته مع ش��اب آخ��ر بنفس العالقة
ولو بنية بريئة ؟!
الشباب والفتيات مّإنا هو نتيجة
ّ
السلوك بني ّ
إن هذه ّ
االختالط وثقافة األف�لام وفوضى استعمال الفيس
ب��وك وقنوات ال ّتواصل االجتماعي ال ّتي باتت أكبر
يهدد حياتنا االجتماعية .
خطر ّ
وبناء على ما سبق نقول  :ال يجوز للشاب وال للفتاة
ً

تكوين عالقة ح��ب قبل ال ��زواج ول��و بنية بريئة كما
يقال أو بنية االرتباط مستقب ً
ال  ،فهذه العالقات بني
والشباب قبل الزواج ال طائل من ورائها إ ّ
ال
الفتيات
ّ
التسلية وكثير ًا ما يقع بسببها أمور ال حتمد عقباها .
وإذا ك��ان ال� ّ�ش��اب يريد فتاة كزوجة له وه��و مؤهل
ل��ذل��ك  ،فليتوجه خلطبتها م��ن أهلها على وف��ق ما
يرضى الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .
الشخصية في
 5س .ما حكم نشر الفتاة صورتها ّ
الفيس بوك ؟
اجل��واب  :يحرم أن تنشر الفتاة صورتها الشخصية
على صفحة الفيس بوك ولو كانت محجبة ملا يترتب
على ذلك من فتنة ومفاسد  ،فهنالك احتمال للدبلجة
أو الفبركة وقد حصل ذلك مرار ًا وتكرار ًا  ،فقد ُش ِهر
مت ع��رض ص��وره� ّ�ن ع��اري��ات ،
بفتيات عفيفات و ّ
إن موقع الفيس بوك يشترط لنفسه
أضف إلى ذلك ّ
حرية استخدام املعلومات أو الصور واإلضافة عليها
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�ص��ور الشخصية
 ،وه��ذا احلكم ينطبق أيض ًا على ال� ّ
للفتاة ال ّتي تكون على الواتس أب أو الفايبر وغيره .
وهنا نريد أن نسأل سؤا ً
ال منطقي ًا للفتيات  :ما الفرق
بني أن توزع الفتاة صورها الفوتوغرافية على ال ّناس
ب��ال� ّ�ش��وارع وب�ين أن تضع صورتها للجمهور محلي ًا
وعاملي ًا على صفحة الفيس بوك أو الواتس أب ونحو
ذلك ؟!
س .6ما حكم نشر اخلصوصيات على الفيس بوك
وتبادل التعليقات بني الشباب والفتيات ؟
سيدنا
اجل��واب  :احلمد لله وال� ّ
�ص�لاة وال� ّ�س�لام على ّ
محمد رسول الله  ،وبعد :
ّ
إن كانت هذه التفاصيل من اخلصوصيات التي يحرم
وأما
اطالع الغير عليها فال يجوز نشرها وال عرضها ّ
فإن هذا ليس
إن كانت ّمما ال يحرم اطالع الغير عليها ّ
من الذّ وقيات  ،واألصل استثمار الفيس بوك ملا هو
نافع وجت��اوز مثل ه��ذا الترف وإض��اع��ة األوق��ات في
أمور ال طائل من ورائها .
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كما ويجب ان تكون التعليقات بني الشباب والفتيات
�ادة ال خضوع فيها وال خنوثة وال اغ��راء وال اثارة
ج� ّ
شهوات وال مخالفة للشرع واالداب.
س :7ما حكم استعمال الفيس بوك لساعات طويلة ؟
اجل��واب  :يشترط الستعمال الفيس ب��وك أ ّ
ال يكون
على حساب واجبات أو التزامات دينية أو تعليمية أو
أسرية .
س :8ما حكم نقل املعلومات الدينية من الفيس بوك ؟
اجل � ��واب  :ي �ج��ب ال �ت��أك��د واإلس �ت �ي �ث��اق م ��ن صحة
يتم
املعلومات ّ
الدينية ودقتها قبل نقلها  ،وذلك بأن ّ
عرضها على أهل العلم الثقات وأه��ل اإلختصاص
الشرعي .
ّ
الدخول ملواقع مشبوهة أخالقي ًا أو أمني ًا ؟
س .9حكم ّ
محمد
سيدنا
احلمد لله وال� ّ
ّ
�ص�لاة وال� ّ�س�لام على ّ
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رسول الله  ،وبعد :
الشباب والفتيات احل��ذر من
اجل��واب  :يجب على ّ
ألن هذه
ال� ّ�دخ��ول مل��واق��ع مشبوهة أخالقي ًا أو أمني ًا ّ
امل��واق��ع غ��ال�ب� ًا م��ا ت �ك��ون ش�ب�ك��ات إس �ق��اط للشباب
مت اب�ت��زازه��ا واستغاللها
والفتيات  ،فكم م��ن فتاة ّ
بسبب ال ّتواصل مع ه��ذه امل��واق��ع ؟! وك��م من شاب
مت اسقاطه بسبب ال ّتواصل مع هذه املواقع والقنوات
ّ
مت اع�ت�ق��ال��ه وفقد
أي �ض � ًا ؟! وك��م م��ن ش��اب أو ف�ت��اة ّ
السجون ألعوام عديدة
مستقبله ال ّتعليمي ّ
وزج به في ّ
الدخول ملواقع محظورة قانوني ًا بسبب تورطه
بسبب ّ
مع أشخاص أو مؤسسات مينع ال ّتواصل معهم أو
بتهمة ال ّتحريض ونحو ذلك !!
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الدخان وال ّنرجيلة ؟
س .10ما حكم ّ
محمد رسول
احلمد لله ّ
سيدنا ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
الله  ،وبعد :
بد
اجل��واب  :ك��ي نبينّ حكم ال� ّ�دخ��ان وال ّنرجيلة ال ّ

ثم نبينّ بعد ذلك احلكم
بداية أن نبينّ أضرار كلّ منهما ّ
الشرعي :
ّ
ي �ح �ت��وي دخ� ��ان ال �س �ي �ج��ارة ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن أرب �ع��ة
آالف مركب ،وأشهر ه��ذه املركبات :النيكوتني،
القطران ،أول أكسيد الكربون ،الكاديوم ،الراديوم،
الرصاص ،البولونيوم ...وغيرها الكثير.
وق��د ورد ف��ي مقال نشر ف��ي مجلة هكساجون عدد
إن شركات التبغ تنتج سيجارتني
 6سنة ّ " :1978
يومي ًا لكل إن�س��ان على ظهر األرض ،ول��و أخ��ذت
كمية النيكوتني املوجودة في السيجارتني دفعة واحدة
الستطاعت السجائر أن تبيد البشرية بأكملها في
ساعات " .
ويقول تقرير اجلمعية امللكية البريطانية لألطباء لعام
 " : 1977إن كمية النيكوتني املوجودة في سيجارة
واحدة كفيلة بقتل إنسان في أوج صحته لو أعطيت له
هذه الكمية من النيكوتني بواسطة إبرة في الوريد " .
الدخان :
بعض أضرار ّ
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رئيسي ألنواع السرطان املختلفة في جسم
.1سبب
ٌ
ّ
اإلنسان كسرطان احلنجرة والرئة .
الدم وعلى القلب وعلى
.2يؤثر تأثير ًا خطير ًا على ّ
اجلهاز العصبي وعلى احلواس وعلى اجلهاز الهضمي
وعلى اجلهاز البولي وعلى اإلجن��اب وعلى األجنة
واألطفال .
.3إسراف وتبذير شخصي وعاملي ،فتضيع األموال
ف��ي ال�ض��رر بحيث ل��و استخدمت ه��ذه األم ��وال في
النافع لكانت النتائج اإليجابية العظيمة على مستوى
الفرد واملجتمع
الروائح الكريهة املنبعثة في اجلو ومن فم املدخن
ّ .4
أسوأ من البصل والثوم .
 .5الدخان أول طريق املخدرات عادة أل ّنه يورث
اإلدمان.
محرم بال أدنى ريب أو
الدخان
بناء على ما سبق ّ
فإن ّ
ً
ّ
الدخان لذا فهما في
شبهة وال ّنرجيلة أشد ضرر ًا من ّ
احلكم سواء وأدلة حترمي كلّ منهما من القرآن الكرمي
27

والسنة ال ّنبوية ما يلي :
ّ
{ ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث } .أ.
قوله تعالى  :ب .قوله تعالى  { :وال تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة }.
ت .قوله تعالى  " :وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان
بكم رحيم ًا " .
ث .قوله تعالى  ":وال تبذر تبذير ًا * إن املبذرين
كانوا إخوان الشياطني "
ث .قوله صلّى الله عليه وس� ّل��م  " :ال ض��رر وال
ضرار " .
والله تعالى أعلم

رابطة االئمة في أم الفحم
1439هـ 2017 /م
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