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المقدمة
ّ
�أ�سئلة تدور في َخ َل ِد ك ّل فتاة ،قد تجد لها �أجوبة ،وقد تلج�أ لأ ّمها �أو �أختها �أو رفيقتها� ،أو مر ّبيتها في المدر�سة.
حب المعرفة يدفعها لل�س�ؤال �أكثر ف�أكثر.
لكن لع ّلها لم تقتنع في الإجابة ،ويبقى ّ
هات يقفن حائرات عن الإجابة �أمام بع�ض الأ�سئلة الحرجة.
ورب �أ ّم ٍ
َّ
هذا الكتاب الذي بين يديك �أختي الكريمة ،مجموعة من الأ�سئلة الح ّية ،فقد قام مركز نون للت�أليف والترجمة
إ�سالمي بالذهاب �إلى المدار�س الإ�سالمية وغير الإ�سالم ّية،
بالتعاون مع بع�ض الأخوات النا�شطات في العمل ال
ّ
و�أخذ هذه الأ�سئلة مبا�شرة من الفتيات والطالبات ،من عمر � 12سنة حتّى �آخر المرحلة الثانوية ،وقام المركز
بتق�سيم الأ�سئلة مو�ضوع ّي ًا ،والإبقاء على بع�ض الأ�سئلة مك ّررة ولو بطريقة و�أ�سلوب مختلف ،لعموم الفائدة ،ولأ ّنه
قد تعتبر بع�ض الفتيات خ�صو�ص ّية ل�س�ؤالها تختلف عن ال�س�ؤال الم�شابه.
االجتماعيّ ،ثم قام �أحد الأ�ساتذة الكرام في الحوزة
متخ�ص�صين في الحقل
ّثم حاولنا الإجابة عنها عبر
ّ
ّ
العلم ّية ببيان الحكم ال�شرعي لك ّل �س�ؤال.
نوجه ال�شكر لك ّل الذين �ساهموا في �إخراج هذا الكتاب �إلى ح ّيز الوجود� ،سائلين اهلل �سبحانه
وفي الختامّ :
وتعالى �أن يتق ّبل منهم خال�ص الأعمال ،وينفع بهذا الجهد فتياتنا و�أ ّمهاتنا ومر ّبياتنا ،لح ّل كثير من ال�شبهات
العالقة في �أذهانهنّ  .على �أمل �أن يبقى الجميع على توا�صل معنا �إن كان هناك �أ�سئلة لم يجدوها في الكتاب،
ونحن م�ستع ّدون للإجابة عنها في الطبعة الجديدة� ،أو في كتاب الحق �إن �شاء اهلل تعالى.
مركز نون للت�أليف والترجمة
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القسم األول

التكليف
6

عند الفتاة

1ـ متى يجب على الفتاة القيام بواجباتها الشرعيّة؟
ج ـ يجب على الفتاة القيام بواجباتها ال�شرع ّية عندما ت�صير مك ّلفة من الناحية ال�شرع ّية ،ويتح ّقق
التكليف �إذا تح ّققت ثالثة �شروط:
الأ ّول :البلوغ ،ويتح ّقق عند الفتاة ب�إكمالها ت�سع �سنوات قمر ّية.
الثاني :العقل ،فال تكليف على المجنونة .والعقل يعني القدرة على الإدراك والتمييز.
الثالث :القدرة ،فال يجب الإتيان بالتكاليف التي تعجز الفتاة عن الإتيان بها.
 - 2أال يعتبر تكليف الفتاة في هذا السن ،أمرا ً يفوق قدرتها على القيام بواجباتها
العباديّة؟

ج ـ �إنّ ال�شريعة الإ�سالم ّية �سمحاء ،والتكاليف فيها تن�سجم مع قدرة الفتاة عند �سنّ البلوغ.
نعم قد تعجز الفتاة ـ �أحيان ًا ـ عن القيام ببع�ض واجباتها كال�صوم ـ مث ًال ـ في�سقط وجوب
ال�صوم في �شهر رم�ضان ،وتق�ضيه قبل �شهر رم�ضان التالي ،ف�إن عجزت عن الق�ضاء ـ �أي�ض ًا ـ
ي�سقط وجوب ال�صوم عنها ،وتكتفي بدفع الفدية ـ فقط ـ ،والفدية هي �إطعام م�سكين واحد عن
ك ّل يوم ثالثة �أرباع الكيلو ،وال يجب ق�ضا�ؤه في ال�سنوات الآتية حتّى لو تج ّددت لها القدرة.
�أختي العزيزة� :إنّ اهلل ـ تعالى ـ لم يك ّلفك ب�شيء � اّإل وهو مقدور عليه ،فال�صالة وال�صيام
والحج ،وال�صدق والأمانة ،وترك الغيبة والنميمة وال�سرقة ،وغير ذلك هي مقدورة
والخم�س
ّ
عادة لك ّل مك ّلف ،ومع عرو�ض العجز فال تكليف ،وقد قال اهلل ـ تعالى ـَ } :ال يُ َكلِّ ُف اهللُ نَ ْف�س ًا �إِ َّال
ُو ْ�س َع َها ( {...البقرة ،)286 :وقال ـ تعالى ـَ } :ال نُ َكلِّ ُف نَ ْف�س ًا ِ�إ َّال ُو ْ�س َع َها{ (الأنعام.)152 :
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ّ
يتحقق البلوغ عند الفتاة قبل الشاب؟ وهل من عالقة لذلك بالتكليف؟
 3ـ لماذا
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ج ـ خلق اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ ال ّذكر والأنثى ،و�أودع في ك ّل منهما خ�صائ�ص وميزات في التكوين
والنف�سي ،يك ّمل ك ّل منهما الآخر ،ولم يجعلهما مت�شابهين؛ لأنّ الت�شابه يتنافى مع
الج�سدي
ّ
ّ
كمال المجتمع ،ومرحلة البلوغ عند الفتاة ت�سبق مرحلة البلوغ عند الفتى ،وهذا لخ�صو�ص ّي ٍة عند
الفتاة غير موجودة عند الفتى ،وعندما ت�صل �إلى �سنّ البلوغ تت�ش ّرف بالتكليف ،فيجب عليها
القيام بوظائفها ال�شرع ّية .وهذا ال ي�ؤ ّدي �إلى نقي�صة فيها ،بل البلوغ ت�شريف لها وتكريم.
�أختي العزيزة :ال تربطي تكليفك بتكليف �أحد .ف ّكري كيف تح ّققين كمالك و�سعادتك ،كما
لتحا�سبي وحدك ،ف�أخل�صي عملك هلل ـ تعالى ـ ،واعملي
وانتبهي �إلى �أ ّنك �ستُح�شرين وحدك
َ
َّا�س �أَ ْ�شتَات ًا لِّيُ َر ْوا
لخال�ص نف�سك ،واهلل ـ تعالى ـ يقول في �سورة الزلزلة} :يَ ْو َمئِذٍ يَ ْ�ص ُد ُر الن ُ
�أَ ْع َمالَ ُه ْم.{...

 4ـ قد يتصوّ ر بعضهم ّ
أن تكليف الفتاة في هذا العمر يم ّثل ظلماً لها ،وربّما يجدونه
نقيصة ،هل لكم أن تبيّنوا لنا الصورة الحقيق ّيّة لهذا التكليف؟

ج ـ خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان ،وه ّي�أ له الت�شريعات التي ت�ؤ ّدي �إلى كماله و�سعادته .وت�شتمل هذه
الت�شريعات على واجبات ومح ّرمات .وك ّل واجب فيه م�صلحة للمك ّلف ،وك ّل حرام فيه مف�سدة.
وعندما ي�صير الإن�سان بالغ ًا عاق ًال قادر ًا ي�صير مك ّلف ًا بهذه الت�شريعات ،ويبد�أ �سيره نحو
الكمال .والتكليف بهذا المعنى هو ت�شريف للمك ّلف ،ولي�س حم ًال ثقي ًال.
عليك � اّإل وفيه م�صلحة لك ،ولم
�أختي العزيزة� :إعلمي �أنّ اهلل ـ تبارك وتعالى ـ لم يوجب �شيئ ًا ِ
يح ّرم عليك �شيئ ًا � اّإل وفيه مف�سدة ،ف�إذا فعلت الواجبات وتركت المح ّرمات تكونين قد ح ّققت
أبعدت عنها المفا�سد ،وهذا خير وكرامة ،ولي�س ظلم ًا ونقي�صة .فالتكليف
لنف�سك الم�صالح ،و� ِ
ت�شريف لك وتكريم ،وو�صولك �إلى البلوغ قبل الفتى يعني �أ ّن��ك دخلت في عالم الت�شريف
قبله.
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 5ـ لماذا أودع الله ـ تعالى ـ الغرائز فينا؟ ولماذا يتكامل بعض هذه الغرائز في ّ
سن
البلوغ؟
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ج ـ خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان من روح وج�سد ،و�أودع فيه مجموعة من الغرائز ،فبع�ضها يح ّرك
يتم الحفاظ على الج�سد ،وبع�ضها
الإن�سان لي�أكل وي�شرب ويتن ّف�س وغيرها ،وبهذه الأم��ور ّ
إن�ساني ،وبدون هذه الغرائز لن يح�صل
ينمو في مرحلة البلوغ ،والهدف منه ا�ستمرار النوع ال ّ
الب�شري،
الزواج ،وبدون الزواج لن تكون والدات وال ا�ستمرار للب�شر ،وهكذا ينقطع الن�سل
ّ
فوجود هذه الغرائز �ضرورة ال�ستمرار الب�شر.
�أختي العزيزة :عليك �أن تتّبعي طريق الحقّ  ،وتت�ص ّرفي مغ غرائزك �ضمن الحدود التي ر�سمتها
ال�شريعة الإ�سالم ّية ،وال تتّبعي الهوى وال�شيطان ،ف�إنّ اتّباع الهوى وال�شيطان يف�سد الفتاة كما
وي�ساهم في �إف�ساد المجتمع ،ويوم القيامة تكون العاقبة �شديدة.

 6ـ ال أعرف ما هي وظائفي الشرعيّة في مرحلة البلوغ ،وأستحيي من أن أسأل عن
ذلك ،فما هو تكليفي؟

ج ـ يجب على ك ّل مك ّلف �أن يتع ّلم الواجبات لين ّفذها ،و�أن يتع ّلم المح ّرمات ليتركها ويجتنبها.
وهناك و�سائل عديدة يمكن للمك ّلفة من خاللها �أن تتع ّرف �إلى التكاليف ال�شرع ّية ،منها� :س�ؤال
والمتخ�ص�صات في �ش�ؤون التربية الدين ّية في المدار�س ،والهيئات الن�سائ ّيةّ ،
والك�شافة.
الأم،
ّ
ويمكن �س�ؤال عالم الدين ولو عبر الهاتف ،وغير ذلك.
وعلى الجميع �أن ُيدرك �أنّ بع�ض الأمور ال�شرع ّية ينبغي للإن�سان الم�ؤمن �أن ي�س�أل عن تكليفه
ووظيفته تجاهها ،حتّى ولو كان ال�س�ؤال يع ّر�ضنا للخجل والحياء لأنّ معرفة الأحكام ال�شرع ّية
أهم من ك ّل �شيء في حياتنا.
� ّ
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القسم الثاني

في العالقات
12

بين الجنسين
الع�شق ـ التوا�صل

 1ـ هل يعتبر إظهار العشق معصية؟

الحب ،وقد يرتقي هذا
ج ـ الع�شق هو تع ّلق القلب ب�شخ�ص ما �أو ب�شيء ما ،وهو درجة عالية من ّ
الع�شق �إذا كان م�صحوب ًا بالعفاف والطهارة �إلى درجة ي�صير معها �أمر ًا في غاية القد�س ّية،
�سواء �أكان المع�شوق هو اهلل ـ تعالى ـ� ،أو المخلوق ،ك�أن تع�شق المر�أة زوجها ،وترتقي في ع�شقها
له �إلى درجة عالية ،وهذا م ّما يدعو �إليه ال�شرع ،وفيه �سعادة المر�أة في الدنيا والآخرة� .أ ّما �إذا
خرج الع�شق من دائرة العفاف والطهارة وتح ّكمت به الغريزة الحيوان ّية فيدخل في م�صيدة
ال�شيطان وحبائله.
و�إذا �أرادت الفتاة الزواج من �شاب فال م�شكلة في ح ّبها له �إذا كان �ضمن ال�ضوابط ال�شرع ّية،
وراعت الم�سائل التالية :ترك النظر واللم�س والكالم بطريقة غرائز ّية مح ّرمة ،مع مراعاة
ال�شرعي .وعليها �أن تكون محت�شمة في عالقاتها معه� .إذ �إ ّنه ما دام لم ُيج َر عقد الزواج
ال�ستر
ّ
فهو ال زال كغيره م ّمن يجب مراعاة ال�ضوابط ال�شرع ّية معه.
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شاب أصغر م ّني بثالث سنين ،ويريدني أن أكون حبيبة له لمدّ ة
 2ـ تعرّفت إلى
ّ
معينة ،لك ّنني أشعر بالذنب ،من فضلكم أرشدوني.
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الحقيقي هو رباط مق ّد�س ـ �إذا كان في مح ّله ـ ال مجال معه لأن يميل قلب الحبيب عن
الحب
جـ ّ
ّ
الحب الذي تتح ّدث عنه الفتاة ف�إنما هو �شهوة وغريزة ،يريد ال�شاب من خالله �أن
حبيبه� .أ ّما ّ
ي�شبع غرائزه مع الفتاة ّثم يتركها.
الحب والهيام ،وهي تبعده عنها ،لعلمها �أ ّنه
زعموا �أنّ ّ�شاب ًا كان يالحق فتاة ،ويب ّثها كلمات ّ
مخادع ،وج ّل ما يريده هو �إ�شباع �شهواته لي�س � اّإل .وفي يوم من الأ ّيام وعندما كان يعلن عن
ح ّبه لها� ،أخبرته �أنّ �شقيقتها �أجمل منها ،وهي تقف خلفه ،فنظر ّ
ال�شاب وراءه فلم يجد �أحد ًا،
فقالت له الفتاة :هل ر�أيت؟ �أنت ال تح ّبني ،لأ ّنك لو كنت تح ّبني لما ا�شتغل قلبك ع ّني ولو
للحظة لكي ترى �شقيقتي ،وتركته.
لذلك نقول للأخت الكريمة �إنّ ما ت�س�أل عنه لي�س ح ّب ًا ،بل هو �شهوة بكالم جميل ،فاحذري
منه ،و�إذا كان فع ًال يح ّبك فلتكن مح ّبته عبارة عن الإحترام والتقدير ولي�س لإ�شباع الغرائز.

 3ـ ما هو حكم التواصل عبر اإلنترنت مع الجنس اآلخر؟

ج ـ الإنترنت هو من و�سائل اال ّت�صال الها ّمة في عالم اليوم �إذا �أح�سنت الإ�ستفادة منه ،والتوا�صل من
خالله لي�س مح ّرم ًا ،ولذا يجوز التوا�صل عبر الإنترنت مع الجن�س الآخر� ،إذا كان �ضمن ال�ضوابط
ال�شرع ّية� ،أي �إذا بقي الحديث في دائرة االلتزام واال ّت��زان واالحت�شام� .أ ّما �إذا خرج من هذه
والخالعي� ،أو �أ�صبح مثير ًا ّ
لل�شهوة �أو الل ّذة ف�إ ّنه يحرم ،و ُينهى عن
الدائرة �إلى الكالم الماجن
ّ
ا�ستخدامه في هذا المجال.
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 4ـ كيف يمكننا أن نحول دون إيجاد عالقات غير مشروعة بين الجنسين في المجتمع؟
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ج ـ طرح الإ�سالم جملة من الحلول للح�ؤول دون ح�صول هذه الم�شكلة ،منها:
الجن�سي بمقدار ي�ساعد على تج ّنب �إقامة
الأ ّول :الزواج المبكر ،ف�إ ّنه يح ّقق لل�شا ّبين الإ�شباع
ّ
عالقات غير م�شروعة.
الثاني :التح ّلي بمكارم الأخالق ،كعامل ي�ساعد على تج ّنب االختالط الذي ي�ؤ ّدي �إلى �إثارة
الغرائز ،واالمتناع عن م�شاهدة البرامج الم�ص ّورة التي تثير ال�شهوات ،ورعاية الع ّفة
واالحت�شام.
بالنبي مح ّمد
الثالث :االلتزام بالمثل الأعلى وهو اهلل  -تبارك وتعالى ،-من خالل االقتداء
ّ
 Pو�آله Rو�إطاعتهم ،والت�ش ّبه بهم ،والتح ّلي ب�صفاتهم التي ك ّلها ح�سنة.
الرابع� :إ�شغال النف�س ب�أ�شياء �أخرى مفيدة وتج ّنب الفراغ.
الخام�س :التفكير الدائم بالموت وما بعده ،وبيوم الح�ساب وما بعده.
 5ـ إذا تجاوزت العالقة بين ّ
اب والفتاة الحدود ،وأصبحت تش ّكل خطرا ً عليهما ،ما
الش ّ
السبيل إلى قطع هذه العالقة؟

ج ـ لع ّل ال�صراحة هي الأ�سلوب الأنجح في �إنهاء هذه العالقة ،ويكون ذلك بذكر المخاطر المترتّبة
عليها ،ف�إن ت ّمت اال�ستجابة لذلك ،وح ّلت الم�س�ألة ب�شكل موثوق فيه ،كان به ،و� اّإل فيجب التعامل
معها بحكمة لح ّلها ،وم�س�ألة الورع عن محارم اهلل ال تحتمل الت�أخير.

 6ـ كلمة «عشق» لم ترد في القرآن الكريم ،فهل يعني هذا ّ
أن القرآن ال يولي أهمّ يّة
للعشق؟

ج ـ الع�شق هو �ش ّدة التع ّلق والميل �إلى �شيء �آخر ،وهو قد يكون ممدوح ًا فيما �إذا تع ّلق بمورد
�صحيح كع�شق اهلل ع ّز وج ّل و�أهل البيت� Rأو الزوج ال�صالح �أو الزوجة ال�صالحة ،وقد
أجنبي �أو امر�أة �أجنب ّية ،قال اهلل ـ
يكون مذموم ًا �إذا تع ّلق بمورد غير جائز �شرع ًا كع�شق رجل � ّ
تعالى ـُ } :زيِّ َن لِلن َِّا�س ُح ُّب َّ
ِين َوا ْل َقنَاطِ ِير ا ْل ُم َقن َط َر ِة مِ َن ال َّذ َه ِب َوا ْلفِ َّ�ضةِ
ال�ش َه َو ِات مِ َن الن َِّ�ساء َوا ْلبَن َ
َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ�س َّو َمةِ َوالأَ ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث َذل َِك َمتَا ُع ا ْل َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َواهللُ عِ ن َد ُه ُح ْ�س ُن ا ْل َم� ِآب{ (�آل
فحب ال�شهوات من متاع الحياة الدنيا ،وهو زائل ،ولي�س م ّما يو�صل �إلى �سعادة
عمرانّ ،)14:
الحياة الآخرة.
الحب والوله الذي و�صلت معه العالقة �إلى مرتبة عالية من
و�إذا كان هناك من و�صف لحال ّ
النبي يو�سف
الذوبان في المحبوب الممزوج بال�شهوة ،فهو ال�شغف ،وهذا حال امر�أة العزيز مع ّ
تهتم �إ ّال به ،وحاولت اقتراف الزنى معه ،قال
 ،Qالتي �أح ّبت يو�سف �إلى درجة �أ ّنها لم تعد ّ
ـ تعالى ـ} :ا ْم َر�أَ ُة ا ْل َع ِز ِيز تُ َراوِ ُد َفتَا َها َعن نَّ ْف�سِ هِ َقدْ � َش َغ َف َها ُحبًّا{ (يو�سف.)30 :
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 -7كيف تتم ّكن الفتاة من أن تعرف رأي شخص تحتمل أنّه يحبّها؟

18

قلبي فهو ال يمكن معرفته � اّإل من خالل الآثار الناتجة عنه؛
ج ـ �إنّ ّ
الحب الحقيقي بما �أ ّنه �أمر ّ
وذلك من خالل �ش ّدة االهتمام بالمحبوب ،والمعاملة الح�سنة معه ،واالحترام والتقدير له،
ونحو ذلك من االفعال والت�ص ّرفات الكا�شفة عنه.
�إذا كان فع ًال يح ّبها ال ب ّد له من �أن يقدم على خطوة يب ّين لها فيها ميله تجاهها ،وهذا �أمر
طبيعي ومتعارف عليه� ،أ ّما �إذا لم يظهر ميوله نحوها ،فعليها �أن ال تت�س ّرع وتربط �أفكارها
ّ
به.
�أ ّما �إذا كانت الفتاة م�ص ّرة على معرفة ميوله نحوها ،فنن�صحها ب�أنْ تطلب الم�ساعدة من
�أحد الأ�شخا�ص الموثوقين ،يطمئنّ له ذلك ال�شخ�ص ،مع الت�شديد على �أن يخفي ال�شخ�ص
الم�ساعد هدفه من الفح�ص وال�س�ؤال ،و�أن ال ُيظهر رغبة الفتاة بمعرفة ر�أي ال�شخ�ص حتّى ال
تَظهر الفتاة بمظهر ُي�ست�شعر منه �أ ّنها تعمل على ا�ستدراج ذلك ال�شاب مع ما يعني ذلك من
مهانة لها.

ّ
اطمأن شخص بأنّه ال يقع في المعصية ،فهل يجب عليه الحدّ من ارتباطه
 8ـ إذا
بالجنس المخالف؟

ج ـ �إذا اطم�أن ال�شخ�ص ب�أ ّنه ال يقع في المع�صية ،فهذا ال يعني االنفتاح في العالقات مع الجن�س
الآخر بل ينبغي االقت�صار على موارد الحاجة التي ال بد منها� ،إذ �إنّ الإن�سان ال ي�ضمن عواقب
الأمور ،وهو على الأق ّل ال ي�ضمن م�شاعر الطرف الآخر.

وقد ر�سم اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ الطريق الم�شروع في �إقامة عالقات بين الجن�سين ،و�أ ّكد على
تج ّنب حاالت التوا�صل التي قد ُي�ست�شعر منها ولو بن�سبة �ضئيلة الوقوع في المحذور .نعم لو
كانت الفتاة مطمئ ّنة �إلى و�ضعها في توا�صلها مع الجن�س الآخر ،فيجوز لها التوا�صل مع الجن�س
الآخر ب�شرط التزام ال�ضوابط ال�شرع ّية� .أ ّما �إذا �شعرت الفتاة ب�أنّ هذا التوا�صل �سي�ؤ ّدي بها
�إلى المع�صية ف�إنّ عليها االجتناب وقطع عالقتها به دون تر ّدد.
عاطفي من أسرتي تجاهي ،فأقمت عالقة عاطف ّيّة بشاب،
 9ـ كنت أشعر بنقص
ّ
واآلن أحاول أن أتخ ّلص من هذه المعضلة ،أرجوكم أرشدوني إلى كيفيّة الخالص
منها.

العاطفي ال يع ّو�ض من طريق عالقة عابرة وغير �شرع ّية ب�شاب ،وهي كمن ي�ستجير
ج ـ �إنّ النق�ص
ّ
من الرم�ضاء بالنار ،ف�إذا ما انتك�ست هذه العالقة ف�إ ّنها تكون بمنزلة م�صيبة تح ّل على
الفتاة ،و�إذا ما ت�صاعدت هذه العالقة ف�إ ّنها ال ّ
�شك �ستج ّر عليها الوبال �أي�ض ًا ،وهي في ك ّل
الأحوال مع�صية.
تتو�صل �إلى ح ّل
ولذا ف�إ ّننا نن�صح هذه الفتاة بقطع هذه العالقة فور ًا ودون ت�أخير .وريثما ّ
لم�شكلتها ،نن�صحها بالتوا�صل مع �صديقة وف ّية� ،أو �أن ت�شارك في بع�ض الأن�شطة االجتماع ّية
�أو الريا�ض ّية �أو الثقاف ّية� ،أي في المجال الذي ت�سمح به قدراتها و�إمكاناتها� ،أو ما تو ّفر لها م ّما
تن�سي الدعاء وال�صدقة.
ت�سمح به هذه الإمكانات ،وال َ
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الحب
10ـ أال يجوز للشاب والفتاة أن يكونا ودودَي��ن أحدهما تجاه اآلخر؟ وهل
ّ
جريمة؟
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ج ـ يجب �أن نم ّيز بين نوعين من العالقة:
ن�شجعه وندعو �إليه ،ب�شرط
الحب ،ف�إذا كان بهدف الزواج ،فهذا �أمر م�شروع ّ
�أ ـ عالقة تنتج ّ
�أن تكون العالقة �ضمن ال�ضوابط ال�شرع ّية.
ب ـ عالقة تثير الغرائز وال�شهوات وت�ؤ ّدي �إلى الوقوع في الحرام وحبائل ال�شيطان ،وهذا ما
ندعو �إلى االبتعاد عنه.
الحقيقي ،لقيام عالقة �سليمة
الحب
ولذلك ينبغي على الفتاة وال�شاب �أن يتع ّرفا �إلى مفهوم ّ
ّ
المبني على العفاف والطهارة واالحترام.
الحب
بينهما ،وهو ّ
ّ
11ـ هل من مشكل في أن تنشأ بين ّ
الشاب والفتاة عالقة صداقة ،يستطيعان من
أي عالقة
خاللها مساعدة بعضهما بعضاً في الدراسة  -مث ًال -؟ ولماذا يُنظر إلى ّ
تعاون بينهما سلباً؟

لل�صديق،
ال�صداقة بمفهومها
الحقيقي تقوم على االحترام والأمانة والثقة والتعاون والم�ساعدة ّ
جـ ّ
ّ
ون�صحه و�إر�شاده ،وبغير ذلك ال تكون العالقة بين �شخ�صين �صداقة.
ال�صداقة القائمة على االحترام وال��و ّد المتبادل ،كما في �سائر الأديان
وقد مدح الإ�سالم ّ
والمعتقدات ،ودعا �إلى �إن�شاء �صداقة مع �أ�شخا�ص جدد ،ف�ض ًال عن الحفاظ على الأ�صدقاء
القدامى.

ولذلك نجد �أنّ الإ�سالم في �شريعته ال�سمحاء يم ّيز بين العالقة القائمة على ال�شهوة والغريزة،
وتلك القائمة على الوفاء والإخال�ص ،ف�إذا كانت العالقة بين ال�شاب والفتاة هي تلك العالقة
التي ي�سعى ال�شاب من خاللها �إلى �إ�شباع �شهواته وغرائزه الجن�س ّية فهذه لي�ست �صداقة ،و�إ ّنما
هي رفقة �سوء� ،أقام من خاللها عالقة �أ�شبع بها غرائزه ،وترك الفتاة لم�صيرها ،بعد �أن عبث
ب�شرفها وعزّتها وكرامتها.
ولذلك يجب �أن ُتح َكم العالقة بين ّ
أجنبي والفتاة ب�ضوابط �شرع ّية من عدم اللم�س
ال�شاب ال ّ
والنظر المح ّرمين ،ومن عدم الكالم والأفعال المثيرة ّ
لل�شهوة والغرائز ،ومن عدم المخافة
في الوقوع في الفتنة والمف�سدة ولو في الم�ستقبل .وهذه ّ
ال�ضوابط ي�صعب تحقيقها في الكثير
ال�صداقة حالة تزداد
ال�صداقة بينهما؟ ف�إنّ ّ
من العالقات ،فكيف �إذا ارتقت العالقة �إلى مرتبة ّ
فيها الروابط بينهما على نحو ال تخلو فيه من حرام من هنا وحرام من هناك .ولو ح�صلت
الف�ساق.
هكذا �صداقة ف�ستفقد الفتاة �صفة ال�صالح والع ّفة وت�صير مع ّر�ضة للأذى من ّ
وعليه نقول �إ ّنه ال مانع من التعاون فيما بين الفتاة ّ
وال�شاب ،ولكن في �ضمن ج ّو من االحت�شام،
حيث ال يكون اللقاء في خلوة �أو في مكان بعيد عن �أعين ال ّنا�س ،حيث ال يكون ّ
ال�شيطان
تح�صن نف�سها بالتقوى ،وال
ثالثهما ،وحيث �إغراءات ال�شيطان �أكبر من �أن تقاومها فتاة لم ّ
عا�شت تجربة تجعلها تعي م�صلحتها في ال ّدنيا والآخرة.
.
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حب بفتاة ،على أن تنتهي بال ّزواج ،ما
 -12شاب في مرحلة المراهقة ،أقام عالقة ّ
رأيكم بهذه العالقة؟

22

حب بين الجن�سين ،ف�إ ّنه ينبغي ّ
اب والفتاة الحذر في هذه العالقة
لل�ش ّ
ج ـ عند قيام � ّأي عالقة ّ
حتّى ولو كان الهدف منها الو�صول �إلى الزواج ،باعتبار �أنّ ال�شخ�ص في هذه المرحلة تنق�صه
مح�صن ًا بالتقوى� .أ ّما لو ح�صلت هذه العالقة
التجربة والوعي والخبرة في الحياة ،ولي�س ّ
ال�ضوابط ّ
بهدف الزواج في �أجواء طبيع ّية وهادئة و�ضمن ّ
ال�شرع ّية مع اال�ستفادة من تجارب
الآخرين فال مانع منها ،ولكن �إذا �أخ ّلت الفتاة �أو ال�شاب بهذه ّ
ال�ضوابط وان�صرفت �إلى
المالم�سة المح ّرمة �أو ال ّنظر المح ّرم �أو الكالم المثير وما �إلى ذلك ف�إ ّنها ال ّ
�شك ُتدخل نف�سها
في المع�ص ّية...
كما ينبغي لنا االلتفات �إلى �أ ّنه على الفتاة وال�شاب �أن يكونا حذرين في �إقامة العالقة مع
الجن�س الآخرحتّى لو كانت هذه العالقة وفق ال�ضوابط ال�شرع ّية ،وذلك لق ّلة تجاربها ،وعدم
التح�صن بالتقوى في هذه المرحلة ،و� اّإل فخوف الوقوع في الأخطاء وفي المح ّرمات
كفاية
ّ
كبير.

13ـ هل يجوز للفتاة أن تعجب ّ
بالشاب وتصف جمال وجهه ،وعينيه؟

ج ـ يجوز النظر �إلى وجه ال�شاب �إذا لم يكن فيه �إثارة �شهوة �أو تحريك غريزة .و�أ ّما �إذا كان النظر
يثير ال�شهوة �أو يح ّرك الغريزة فال يجوز.
�أ ّما الإعجاب ف�إ ّنه �إن كان نا�شئ ًا عن �إثارة �شهوة �أو تل ّذذ فال يجوز ،و�إن لم يكن نا�شئ ًا عن ذلك
فيجوز �إذا لم يترتّب عليه مفا�سد �أخرى (كازدراء الفتاة).
 14ـ هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى المالهي مع شاب لتشرب العصير ـ فقط ـ ،وذلك
لتتس ّلى قلي ًال؟

ج ـ �إنّ وجود الفتاة مع �شاب في هكذا �أمكنة ال يخلو ـ غالب ًا ـ من مفا�سد ك�إثارة ال�شهوة �أو هتك
حرمة الفتاة ،ف�إذا ح�صل ذلك كان حرام ًا .ونن�صح الأخت ب�أنْ تت�س ّلى ب�أمور ال تو�صلها �إلى
�شاب فلت�س َع بغير هذه الطريقة �إلى �إقامة عالقة �سليمة تنتج
المع�صية .و�إذا كان ال ب ّد من لقاء ّ
زواج ًا �شرعي ًا.
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15ـ هل يجوز للفتاة أن تذهب مع الشاب «خطيفة» ّ
ألن أهلها رفضوا تزويجها منه؟
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ج ـ قبل �أن تف ّكر الأخت باللجوء �إلى «الخطيفة» عليها �أن تدر�س مو�ضوع العالقة بهذا ال�شاب بحكمة
ورو ّية ،فال تت�س ّرع لأنّ الإقدام على هذه الخطوة قد ينجم عنه م�شاكل �أو يع ّقد العالقات ،ف�إ ّما
�أن تقنع �أهلها بزواجها �أو �أن يقنعوها .ف�إذا كان النقا�ش مع الأهل غير ممكن فلتطلب الم�ساعدة
م ّمن تحتمل �أ ّنه ي�ؤ ّثر فيهم لإيجاد ج ّو من الحوار الهادىء والنقا�ش الب ّناء.
ولذلك ف�إنّ الإقدام على هذه الخطوة فيه من المخاطر ما قد ال يمك ّنك من �أن تتح ّملي عواقبه،
لذلك نن�صحك بتج ّنب القيام بها؛ لأنّ كثيرات م ّمن ذهبن «خطيفة» ندمن في م�ستقبل �أيامهنّ ؛
لأنّ الفتاة عندما تختلف مع «خاطفها» تكون في موقع �ضعيف ،وقد ي�صل بها الحال �إلى �أن ال
تجد مالذ ًا لها عند �أهلها �أو من يحميها ،لذلك نقول للأخت العزيزة حاولي �أن تكوني عاقلة
وحكيمة ،وال تح ّكمي ال�شهوة العابرة على عقلك وحكمتك؛ حتّى ال تفقدي �سعادتك في الدنيا
والآخرة.
كما نلفت انتباه الأخت الكريمة �إلى �أنّ مو�ضوع «الخطيفة» له مترتّباته في مجتمعاتنا ،بحيث
ي�ؤ ّدي �إلى نزاعات و�صراعات بين ال ّنا�س ،ور ّبما يو�صل �إلى حال من التقاتل ،وهي في ك ّل الأحوال
ـ �أي «الخطيفة» ـ ت�ؤ ّدي �إلى عالقات متوتّرة ،ف�إذا �أرادت الأخت �أن ت�صل �إلى ال�سعادة ف�أين هي
هذه ال�سعادة؟ ال �س ّيما �أنّ �أهلها قد ي�شعرون باالنك�سار والمهانة ،ما قد يدفعهم �إلى ما ي�س ّمى
بـ«غ�سل العار» ،وما ينتج عن ذلك من �أعمال انتقام ّية وارتكاب للجريمة.
و�أ ّما من الناحية ال�شرع ّية ففي الم�س�ألة �صورتان:

العقلي
الأولى� :إذا لم تكن الفتاة را�شدة (�إنْ لم تكن تم ّيز بين الح�سن والقبح ،وكان �إدراكها
ّ
غير مكتمل) فال يجوز لها العقد بدون �إذن ول ّيها.
ولي �أمرها بالإ�ضافة
الثانية� :إذا كانت را�شدة وكانت بكر ًا فالأحوط وجوب ًا((( اال�ستئذان من ّ
�إلى �إذنها.
16ـ هل يجوز للفتاة أن تتخيّل بعض الرجال الذين يعجبونها ،كأن يقبّلها أحدهم أو
يقترب منها...؟ علماً ّ
بأن هذا يحدث في الخيال فقط.

ج ـ �إذا كان التخ ّيل ي�ؤ ّدي �إلى الل ّذة وال�شهوة ف ُيحرم؛ لأنّ ك ّل ما يح ّرك ّ
ال�شهوة بين غير الزوجين
فهو حرام ،حتّى لو كان هذا التخ ّيل من خالل قراءة الكتب ،ونحو ذلك.
وهذا التخ ّيل له مفا�سد خطيرة ،ف�إ ّنه كال�شرب من ماء البحر ،فك ّلما �شرب الظم�آن منه ازداد عط�ش ًا،
وكذلك هذه التخ ّيالت ،فكلما تخ ّيلت الفتاة �صورة �شهوان ّية ازدادت رغبتها بذلك ،وان�شغل فكرها
بالمزيد؛ لأنّ ال�شيطان ي�ستغ ّل هذه الفتاة ليبعدها عن ر ّبها .لذلك نقول للأخت الكريمة �أ�شغلي فكرك
ب�صورة مفيدة ،وابتعدي عن ك ّل ما يثير ال�شهوة عندك.

((( واملراد هو العمل على طبق الفتوى �أو الرجوع �إىل جمتهد �آخر للعمل على طبق فتواه.
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الحب تشعر ّ
بأن هناك
17ـ فتاة عندما تتحدّ ث مع شاب أو تشاهد فيلماً تلفزيون ّياً عن
ّ
شيئاً ما فيزيولوجياً يحدث في داخلها ،وهي تشعر برغبة شديدة بمشاهدة هكذا
أفالم .هذه الفتاة بكر غير متزوّجة ،ما هي نصيحتكم لها؟
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ج ـ �إنّ ما يحدث مع هذه الفتاة هو �إثارة ّ
ال�شهوة وا ّللذة ،وهو من النظر المح ّرم �سواء �أكانت الفتاة
متز ّوجة �أم عزباء ،و�سواء �أكانت ث ّيب ًا((( �أم بكر ًا .وهي م�أثومة.
ولذلك نن�صحك �أختي العزيزة ب�إ�شغال وقتك ب�أمور �أخرى .وال يجوز لك فعل ما يوجب �إثارة
ال�شرعي .وت�أ ّملي في هذا الكون ،وما
الل ّذة وال�شهوة ،وا�صبري حتّى يو ّفقك اهلل ـ تعالى ـ للزواج
ّ
تدل على عظمة الخالق ،كما ت�أ ّملي في ّ
فيه من عجائب وغرائبّ ،
محطات الحياة الإن�سان ّية
منذ بدايات مرحلة تك ّون الإن�سان ،وما يم ّر بها من مراحل ،و�صو ًال �إلى مرحلة الموت ،وليكن
التو ّقف مل ّي ًا عند هذه اللحظة وما بعدها في هكذا �أوقات؛ لت�ساعدي نف�سك على االبتعاد عن
حبائل ال�شيطان.

مبوت �أو طالقٍ .
((( الث ّيب هي املر�أة التي قد تز ّوجت ّثم فارقت زوجها ٍ

18ـ لماذا ال يجوز للرجل أن يصافح المرأة األجنبيّة؟

ج ـ �إذا كانت الم�صافحة بدون �ساتر ،ب�أن كانت بمالم�سة ب�شرة الرجل لب�شرة الفتاة ،فهي حرام
ومع�صية .و�أ ّما �إذا كانت من وراء ال�ساتر (كما لو كان كالهما �أو �أحدهما يرتدي ق ّفازات،
مث ًال) فتجوز الم�صافحة �إذا لم يكن فيها �شهوة وال غمز (�ش ّد) ،و�إذا كان فيها �شهوة �أو غمز
فال تجوز.
خا�ص ًاٍّ ،
فلكل منهما حرمة واحترام،من حيث هو
وهذا التحريم يثبت للرجل وللفتاة احترام ًا ّ
�إن�سان وال يجوز لك ّل منهما فعل ما ُيوجب �إثارة ال�شهوة ف�إنّ اهلل -تعالى -يقولَ }:و َال تَ ْق َربُو ْا
ال ِّزنَى ِ�إنَّ ُه َكا َن َفاحِ َ�ش ًة َو َ�ساء َ�سبِي ًال{ (الإ�سراء ،)32:وال ّ
�شك �أنّ الم�صافحة من مق ّدمات هذه
الفاح�شة.
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القسم الثالث

الستر والحجاب
28

الموا�صفات والأحكام

1ـ هل يوجد تاريخ دقيق الرتداء الحجاب؟

ج ـ منذ �أن خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان فطره على الت�ستّر ،وبما كان يتوافر في الطبيعة ،فاقت�صر
ال�ستر عنده على جزء من الج�سد «العورة على الأق ّل» ،وربما كان هذا ال�ستر كام ًال وبما ين�سجم
مع طبيعة حياته وظروف معا�شه .وقد تختلف مظاهر هذا ال�ستر بين ال�ستر الكامل وال�ستر
الجزئي ،ففي الوقت الذي كانت فيه المجتمعات الدين ّية تدعو �إلى االلتزام بال�ستر ،نجد �أنّ
ّ
جزئي بال�ستر .ولكنّ ال�ستر بتفا�صيله الحال ّية بد�أ
المجتمعات غير الدينية ،تدعو �إلى التزام ّ
من عهد ر�سول اهلل Pبعد هجرته �إلى المدينة المن ّورة .وال�ستر الواجب في الإ�سالم هو
ال�ستر الأرقى والأكمل.
2ـ ما هي فلسفة الحجاب في اإلسالم؟

المعنوي ،ويحفظها
ج ـ ال�ستر �أو الحجاب هو من الق�ضايا التي تزيد من كمال المر�أة ومن جمالها
ّ
وي�صونها من االعتداء عليها ،قال اهلل ـ تبارك وتعالى ـ} :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ُقل ِّ ألَ ْز َواجِ � َ�ك َوبَنَات َِك
ِين َع َل ْيهِ َّن مِ ن َجلاَ بِيبِهِ َّن َذل َِك �أَ ْدنَى �أَن يُ ْع َر ْف َن َفلاَ يُ�ؤْ َذ ْي َن ( {...الأحزاب:
ِين يُدْ ن َ
َون َِ�ساء ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
 .)59والآية ّ
تدل على �أ ّنه يجب على المر�أة �أن ت�ستر جميع بدنها؛ لأ ّنه بال�ستر ت�صبح �أقرب �إلى
�أن ُتعرف ب�أ ّنها من �أهل ال�ستر وال�صالح ،ف�إذا ُعرفت بذلك فال ي�ؤذيها �أهل الف�سق بالتع ّر�ض
مح�صنة من النظر المل ّوث لها ،ومن عيون ال�سوء ،هذا �إذا كان حجابها
لها .وهذا ما يجعلها ّ
متكام ًال.
المحجبات في �أماكن العمل حيث ي�ساعد الحجاب
وهذا ما ُيلم�س بو�ضوح مع وجود الن�ساء
ّ
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على �إيجاد ج ّو من الأمان من تع ّر�ض غير المحارم لهنّ  ،وهنّ يقمن بوظائفهنّ  ،وذلك بخالف
التب ُّرج وترك الحجاب و�إلقاء ال�ستر في الأماكن التي تكثر فيها العالئق بين الرجل والمر�أة،
حيث تبقى المر�أة عر�ضة ل�سهام النظرات الم�شبوهة ،ما يجعلها في حال من عدم الأمان،
ور ّبما و�صل الأمر بها �إلى الوقوع في الخطيئة.
وقد �أ ّكدت العديد من الدرا�سات واال�ستطالعات �أنّ من الأ�سباب الأ�سا�س ّية النهيار القيم في
بع�ض المجتمعات هو خروج المر�أة بدون حجاب واختالطها بالرجال ،ما �أ ّدى �إلى االنجرار
�إلى ال�شهوات ،حتّى بات �إ�شباعها ه ّم ًا �أ�سا�س ّي ًا يتق ّدم على ما �سواه.
�أختي العزيزة :يكفي لالقتناع بالحجاب �أن تعرفي �أنّ الذي فر�ض الحجاب هو خالقك،
وهو من وهبك نعمة الوجود ،وهو الذي رزقك هذا الج�سد .و�إذا كنت تح ّبين خالقك
فعليك �إطاعته ،على الأق ّل �أطيعيه �شكر ًا على ما �أنعمه عليك �إن لم يكن خوف ًا منه وال ح ّب ًا
له.
 3ـ ما هي األمور التي يجب أن تراعيها الفتاة في حجابها أو سترها؟ وبالتالي ما
هي مواصفات الحجاب الكامل؟

ج ـ ي�شترط في ال�ساتر ليكون �شرع ّي ًا ثالثة �أمور:
الأ ّول� :أن ي�ستر جميع البدن ما عدا الوجه والك ّفين.
أجنبي ،وموجب ًا لل�شهوة والتل ّذذ.
الثاني� :أن ال يكون ال�ساتر بحد نف�سه زينة �أي ملفت ًا لنظر ال ّ
الثالث� :أن ال يكون لبا�س �شهرة ،وهو �أن ال يكون مخالف ًا لما اعتادت الن�ساء على لب�سه.

 4ـ هل من الجائز التس ّتر بالبنطلون أو اللباس الذي يبرز حجم ومفاتن البدن مقابل
األجنبي؟
ّ
تحجب الفتاة بحجاب الموضة من دون أن تق ّلد في أفعالها
 5ـ هل يعتبر من الستر
ُّ
األخرى أصحاب الموضة؟
 6ـ ما هو حكم اللباس ذي األلوان الفاقعة والملفت لل ّنظر أمام األجانب؟
 7ـ ما هو حكم ارتداء األلبسة الضيّقة أو التي تحرّك الغريزة؟
ّ
الشفافة؟
 8ـ هل يجوز لبس الثياب الرقيقة غير

ج ـ جميع هذه الأ�سئلة تندرج في �إجابة واحدة:
خا�صة ولي�س مج ّرد �ستر للب�شرة،
ل ّما كان الحجاب لإظهار �صالح المر�أة واحترامها فهو ثقافة ّ
فال يجوز �أن يكون ملفت ًا �أو ذا �ألوان فاقعة �أو مثير ًا للغريزة �أو مبرز ًا للمفاتن؛ لأنّ �إبراز ا ّللبا�س
لمفاتن الفتاة ال ي�شير �إلى �أ ّنها من �أهل ال�صالح ،وهو ال يوجب النظرة المحترمة لها ،لذلك
يجب عليها �أن ترتدي الوا�سع من الثياب الذي يحفظ عفافها و�صالحها واحترامها.
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المحجبة في حين يحجمون عن
9ـ لماذا يتقدّ م الشباب لخطوبة الفتاة غير
ّ
المحجبة؟
ّ
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المحجبات فهناك فرق بين من يريد
ج ـ �إنّ الكثير من ال�شباب المتد ّينين بل الأكثر يتز ّوجون
ّ
الزواج من الفتاة وبين من يريد �إقامة عالقة غرائز ّية ،نعم يوجد بع�ضهم م ّمن يتق ّدم من
�شهواني ين�ش�أ عن �إبراز مفاتن المر�أة
حب
غير
المحجبة لجملة �أمور ،منها ما يكون ب�سبب ّ
ّ
ّ
وحركاتها وكلماتها ،ومنها ما يكون ب�سبب ال ّثقافة التي يحملها ال�شاب و�إن كان م�ؤمن ًا ،حيث
ال�شاب
يعمل الحق ًا على �إلبا�سها الحجاب ،وقد يو ّفق �إلى ذلك وقد ال يو ّفق .لذلك ف�إ ّننا نن�صح
ّ
المحجبة.
الم�ؤمن باختيار الم�ؤمنة
ّ
وال يعني ذلك �أنّ الفتاة المتح ّللة من الحجاب هي غير خلوقة ،بل ربما تملك من �صفاء
المحجبات ،ولكنّ ُ
الخلق ال يرقى �إلى كماله
ال�سريرة وح�سن الخلق ما قد يغيب عن كثير من
ّ
� اّإل بالحجاب ،وهو دون ذلك يبقى ناق�ص ًا ،وقد ترغب هذه الفتاة بارتداء الحجاب ولكن قد
يكون المانع من ارتدائها الحجاب �سبب ًا عائل ّي ًا �أو اجتماع ّي ًا �أو ما �شاكل ذلك .وعلى ك ّل حال
فهذا لي�س �سبب ًا لتتخ ّلى الفتاة عن حجابها ،واهلل ـ تعالى ـ هو الم�ستعان على �أمورنا و�أمورها.
10ـ ما هو حكم إظهار بعض ّ
الشعر من تحت الحجاب أمام األجانب؟

أجنبي
ج ـ يجب �ستر تمام البدن ما عدا الوجه والك ّفين ،ولذا ال يجوز �إظهار بع�ض ال�شعر �أمام ال ّ
عمد ًا ،ف�إنَّ ال�شعر �أحد الجمالين كما ورد في الحديث.

11ـ لماذا يجب على المرأة أن تستر من بدنها مقدارا ً أكبر من الرجل؟

ح�سا�س ّية من الن�ساء فيما يتع ّلق بالم�ؤ ّثرات الب�صر ّية ،فهم يت�أ ّثرون
ج ـ �إن الرجال �أكثر ّ
بجميع �أجزاء بدن المر�أة ،بينما الن�ساء ل�سنَ كذلك .فنظر الرجل �إلى بدن المر�أة ي�ؤ ّثر
في غرائزه ب�شكل كبير ،ولهذا نجد الن�ساء يتّجهن نحو تطوير �أزيائهنّ ب�شكل م�ستم ّر؛
لمعرفتهنّ ب���أنّ ال ّرجال يت�أ ّثرون ب�سرعة ب�أج�سادهنّ وبما يبرزنه من مفاتن من خالل
الألب�سة الفا�ضحة.
خا�ص ًا.
ومن هنا �أوجب الإ�سالم على المر�أة الحجاب وال�ستر وفر�ض عليها لبا�س ًا ّ

12ـ ما حكم مخالطة أفراد العائالت اللواتي ال يلتزمن بالحجاب؟

ج ـ �إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات ،لذلك ينبغي مراعاة الظروف وطبيعة
الأ�شخا�ص الذين نتح ّدث �إليهم؛ لنتم ّكن من تحديد الطرائق التي ن�ستخدمها مع هذه
العوائل:
�أ ّو ًال� :إذا تح ّققت �شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وجب على الأخت �أن ت�أمرهم
بالمعروف وتنهاهنّ عن المنكر بالأ�سلوب المنا�سب.
ثانياً� :إنّ االختالط بهذه العائالت جائز في نف�سه ،وذلك فيما �إذا لم يترتّب على االختالط
تم�سكهنّ بال�سفور �أو ك��ان ترك
مف�سدة .مث ًال� :إذا ك��ان االختالط بهنّ ي���ؤ ّدي �إل��ى ّ
مخالطتهنّ ي�ؤ ّدي �إلى تم�س ّكهنّ بالحجاب في�صير االختالط حرام ًا� .أ ّما �إذا لم يترتّب
على المخالطة �شيء من ذلك فال يكون حرام ًا.
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13ـ إذا لم تتو ّفر شروط النهي عن المنكر بين األقارب أال يُسقط ذلك وجوب صلة
الرحم؟

ج ـ �إنّ �صلة الرحم ال ترتبط بممار�سة الواجبات �أو ترك المح ّرمات ،بل هي مطلقة في حا َل ْتي
االمتثال للتكاليف وعدمها ،لذلك ينبغي �أن ال تقطعي �صلة الرحم في مثل هذه الحاالت.

14ـ أليس من األفضل أن يكون الحجاب اختياريّاً في بلدنا؟
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ج ـ �إنّ اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ عندما �أوجب الحجاب على المر�أة� ،إ ّنما �أوجبه عليها لكونها �إن�سان ًا
قبل �أن تنتمي �إلى هذا البلد �أو ذاك� .أوجبه لأ ّنه ـ �سبحانه ـ يرى لها فيه م�صلحة كبيرة.واهلل
ـ تبارك وتعالى ـ يبغ�ض للم�ؤمنة �أن تفعل ما فيه مف�سدة �شديدة .و�إذا كانت الأخت تنظر �إلى
�أنّ بلدنا يتم ّيز بتن ّوع طوائفه ومذاهبه وم�شاربه الثقاف ّية والفكر ّية ،ف�إنّ هذا ال يعفي الفتاة
الم�ؤمنة من االلتزام بتعاليم دينها .نعم ال يحمل علما�ؤنا ال�سيف في بلدنا ليجبروا الفتاة
على الحجاب ،ولك ّنهم يح ّذرونها من مخالفة تعاليم اهلل ،ويلفتون نظرها �إلى مفا�سد ال�سفور
وم�صالح الحجاب.

15ـ أال يُعتبر لبس الشادور األسود مكروهاً في حال الصالة؟

ج ـ ُيكره في ال�صاله لب�س الثوب الأ�سود لل ّرجال وال ّن�ساء ما عدا ّ
الخف والعمامة والك�ساء ،ومن
هذه الفتوى نفهم �أنّ لب�س ال�شادور الأ�سود لي�س مكروه ًا ،لأ ّنه ك�ساء ،والك�ساء هو العباءة
ب�أنواعها.
16ـ ّ
تفسرون ذلك؟
أظن أنّه ال يُعتنى بي عندما أخرج وأنا
محجبة ،كيف ّ
ّ

ج ـ �إنّ بع�ض الرجال – مع الأ�سف – يه ّمهم �أن تكون الفتاة �سافرة ومتب ّرجة كي يمطروها بوابل
من �سهام نظراتهم ال�شهوان ّية فهم ال ينظرون �إليها باحترام وتقدير بل با�ستغالل و�شهوة.
ولكي تحمي الفتاة نف�سها وال تقع فري�سة هذه النظرات� ،أوجب الإ�سالم عليها الحجاب؛ ليعرف
الف�ساق �أ ّنها �صالحة وعفيفة وم�ضمونة ،وبذلك ال يتع ّر�ضون لها بالأذى.
ّ
ولذلك ف�إ ّنك عندما تخرجين بحجابك ولم تتم ّكن عيون ه�ؤالء ال ّرجال من مالحقتك ،تكونين
بذلك قد قمت بما ير�ضي اهلل ـ تعالى ـ ،وح ّققت لنف�سك �صفة ال�صالح والع ّفة واالحترام،
تهتم بك.
وهذا ال يعني �أنّ النا�س ال ّ
فالنظر �إليك ـ �أختي العزيزة ـ ب�شهوة ال يح ّقق ال�صالح لك ،وال يعني �أنّ الناظرين �إليك ب�شهوة
أ�سا�سي افترا�س ج�سدك ،وال يعنيهم َمن �أنت َومن تكونين.
يهت ّمون بك ،بل هدفهم ال ّ
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17ـ هل الحجاب من ضروريّات اإلسالم؟

إ�سالمي الحنيف.
ج ـ لقد ذكر مجموعة من الفقهاء �أنّ �أ�صل الحجاب هو من �ضرور ّيات الدين ال
ّ
ّ
أنهن ال يلقن بها؛
18ـ هناك العديد من ال ّنساء اللواتي يرتدين العباءة ،ولك ّنني أرى
ألنّ ّ
هن يفتقدن القلب الطاهر والسريرة النقيّة ،ما رأيكم في ذلك؟
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ج ـ �إنّ الحجاب هو من الواجبات المفرو�ضة على الفتاة المك ّلفة ،وهو ال يعني بمفرده تمام ال�شريعة
ال�سمحاء ،بل المطلوب هو �أن تتح ّلى ك ّل فتاة كما ك ّل رجل بطهارة القلب و�صفائه و�سالمته،
واالبتعاد عن الو�ساو�س وع ّما ح ّرم اهلل ـ تعالى ـ .وارتداء الحجاب وحده دون �سائر التكاليف ال
محجبة تقوم بمخالفة ال�شرع في �أمور �أخرى ،فهذا ال يعني �أ ّنها تخطئ
يكفي .نعم لو ر�أينا فتاة ّ
بارتدائها الحجاب ،بل هي تخطئ في الأمور الأخرى.
ولذلك نقول للفتاة التي ترتدي الحجاب �إ ّنه يجب عليها المحافظة عليه ،وال تجعل من نف�سها
عر�ضة لغ�ضب اهلل ولأل�سن الآخرين ،هذا �إذا كانت حري�صة على �سمعتها في المجتمع،
خا�ص والمجتمع
إيماني للملتزمات ب�شكل ّ
ف�ض ًال ع ّما يخ ّلفه ذلك من �سلب ّيات على الو�ضع ال ّ
المتد ّين ب�شكل عا ّم .وعليه نن�صح �أخواتنا ب�أنْ يظهرن ب�أحلى �صورهنّ الإيمان ّية� ،سواء في
جمال الأخالق و�صفاء ال�سريرة وطهارة القلب� ،أو بالحجاب ،لأنّ في ذلك ـ كما ذكرنا ـ حفظ ًا
وحماية لهنّ ولل ّدين.
بالنبي مح ّمد
التم�سك بالأ�سوة والقدوة الأ�سا�س ّية المتم ّثلة
وعليه ندعوكنّ ـ �أيتها الفتيات ـ �إلى ّ
ّ
 Pو�آل��ه الأطهار .وقدوتكنّ في م�س�ألة الحجاب هي ال�س ّيدة فاطمة الزهراء .Oوال

الج ّنة كذلك يكون
تجعلن �أخطاء غيركنّ ت�ؤ ّثر في التزامكنّ
الديني ،فالو�سوا�س كما يكون من ِ
ّ
من النا�س ،و�أخطاء غيركنّ ال تب ّرر لكنّ �أن تخطئنَ .
19ـ هل ورد في القرآن الكريم آية تتحدّ ث عن حجاب الفتيات؟

ج ـ ورد في القر�آن الكريم �أكثر من �آية حول الحجاب:
وج ُه َّن
ومن هذه الآيات قول اهلل تعالىُ ...} :قل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َِات يَ ْغ ُ�ض ْ�ض َن مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ َّن َويَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ

َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن �إِلاَّ َما َظ َه َر مِ ْن َها َو ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َلى ُجيُوبِهِ َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن �إِلاَّ
ِلبُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو �آبَائِهِ َّن �أَ ْو �آبَاء بُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو َ�أ ْبنَائِهِ َّن َ�أ ْو �أَ ْبنَاء بُ ُعولَتِهِ َّن ( {...النور.)31 :

فالخ ُمر ما ّ
نهي عن �إظهار المر�أة لموا�ضع الزينةُ ،
تغطي به المر�أة
في هذه الآية الكريمة ٌ
ر�أ�سها وين�سدل على �صدرها ،والجيوب هي ال�صدور ،والمعنى :وليلقينَ ب�أطراف مقانعهنّ على
�صدورهنّ لي�سترنها بها ،بعدما كان ك�شف ال�صدور معهود ًا ،فيما كان ما �سوى ذلك معهود
ال�ستر ،فب ّينت الآية الكريمة وجوب زيادة ال�ستر .وقد ذكر الع ّالمة الطباطبائي في تف�سيره
(الميزان) �أنّ �سبب النزول هو ما ورد في الرواية التالية:
�شاب من الأن�صار امر�أة بالمدينة ،وكان الن�ساء يتق ّنعن خلف �آذانهنّ  ،فنظر �إليها
«ا�ستقبل ّ
وهي مقبلة ،فل ّما جازت نظر �إليها ،ودخل في زقاق قد �س ّماه ببني فالن ،وجعل ينظر خلفها،
واعتر�ض وجهه عظ ٌم في الحائط �أو زجاجة ف�شقّ وجهه ،فل ّما م�ضت المر�أة نظر ف�إذا الدماء
ت�سيل على ثوبه و�صدره ،فقال :واهلل لآتينّ ر�سول اهلل Pولأخبر ّنه ...ف�أتاه ،فل ّما ر�آه ر�سول
اهلل Pقال له :ما هذا؟ ف�أخبره ،فهبط جبرائيل بهذه الآية.»...
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ِين َع َل ْيهِ َّن مِ ن
ِين يُدْ ن َ
وقال اهلل ـ تعالى ـ} :يَا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُقل ِّ ألَ ْز َواجِ � َ�ك َوبَنَات َِك َون َِ�ساء ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
َجلاَ بِيبِهِ َّن َذل َِك �أَ ْدنَى �أَن يُ ْع َر ْف َن َفلاَ يُ�ؤْ َذ ْي َن( {...الأحزاب .)59 :وقد م ّر بع�ض الكالم عنها.
20ـ ما حكم ارتداء األلبسة التي تعتبر ترويجاً للثقافة الغربيّة؟

ج ـ بالن�سبة �إلى ما يعتبر ترويج ًا للثقافة الغرب ّية فيه �صورتان:
الأولى� :إن كان ين�شر ثقافة معار�ضة للثقافة الإ�سالم ّية فهو حرام.
الثانية� :إن لم تكن ثقافته معار�ضة للثقافة الإ�سالم ّية وال يعتبر ترويج ًا للكفر فال ُيحرم.
و�أ ّما تحديد كونه يعار�ض الثقافة الإ�سالم ّية ،فال ب ّد من الرجوع �إلى العرف لفهم الم�س�ألة.
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 -21كيف يكون لباسي شرع ّياً؟

ال�شرعي� ،أن ي�ستر البدن ،ويكون ف�ضفا�ض ًا
ج ـ لع ّله من مجموع ما تق ّدم يظهر لك حكم اللبا�س
ّ
بحيث ال يحكي حجم �أو �شكل مفاتن الج�سد ،و�أن ال يكون �ش ّفاف ًا وتكون الألوان والموديل الذي
فيه غير ملفت للنظر ،بحيث ال يع ّد زينة بح�سب العرف.

 22ـ لماذا ال يجوز وضع مساحيق التجميل ( )Make upعلى الوجه؟ وهل يجوز
الصالة به؟

ج ـ ال مانع من و�ضع م�ساحيق التجميل على الوجه ،و�إظهارها �أمام ال ّن�ساء و�أمام ال ّرجال المحارم،
وقد يكون �إظهارها للزوج �أمر ًا ح�سن ًا� ،أ ّما ما عدا ذلك ف�إنّ الأمر حرام ،فال يجوز و�ضعها
أجنبي «من غير المحارم» ،وال يجوز �إظهارها على الوجه �أمام الرجال الأجانب.
بوا�سطة رجل � ّ
وعليه يمكننا القول لي�س هناك م�شكلة في و�ضع هذه الم�ساحيق ،بل تكمن الم�شكلة في �إظهارها
�أمام الأجانب.
�أ ّما في ال�صالة ،ف�إن كانت هذه الم�ساحيق ت�شكل حائ ًال يمنع من و�صول الماء �إلى الب�شرة ،عندها ال
يتح ّقق الو�ضوء ،ومن المعروف �أنّ الو�ضوء هو مق ّدمة لل�صالة ،ف�إذا ف�سد الو�ضوء ،ال تتح ّقق ال�صالة،
وت�صح ال�صالة �أي�ض ًا .وهكذا
في�صح الو�ضوء
و�إن لم تع ّد هذه الم�ساحيق حائ ًال �أو تو�ض�أت قبل و�ضعها،
ّ
ّ
ال�صالة� ،إن كان الو�ضوء �صحيح ًا.
ف�إنّ الم�ساحيق لي�ست مانع ًا بح ّد ذاتها من ّ
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وأخالقهن سيّئة ،لذلك ّ
ّ
أفضل أن
المحجبات والمرتديات للعباءة يكذبن
 23ـ أرى بعض
ّ
أبقى بدون حجاب وعندي صدق وأخالق ،فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم؟
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ج ـ �أختي العزيزة :المطلوب منك �أن يكون عندك �صدق و�أخالق فا�ضلة ،و�أن ترتدي الحجاب،
المحجبات الفا�سدات فل�سن القدوة كي
وال تكون الأخالق كاملة بدون الحجاب .و�أ ّما بع�ض
ّ
تت�أ ّثري بهنّ  ،بل القدوة ال�صالحة لك هي ال�س ّيدة فاطمة بنت مح ّمد.L
المحجبات �صورة �سلب ّية تنعك�س �سلب ًا
المحجبات يكذبن ،فيق ّدمن عن
ومع الأ�سف نجد بع�ض
ّ
ّ
المحجبات يكذبن ـ �أي�ض ًا ـ ،ولهنّ �أخالق
على مجتمع المتد ّينات ،وكذلك فالعديد من غير
ّ
�س ّيئة ،فكيف قبلت ـ �أختي العزيزة ـ االقتداء بهنّ في اللبا�س؟ فلو كان الكذب و�سوء الخلق
محجبات ،وبع�ضهنّ
من بع�ضهن مانع ًا من االقتداء بهنّ فماذا تفعلين؟ فبع�ض الكاذبات ّ
تحجبين ن�صف ج�سدك وتتركين الن�صف الآخر بال حجاب؟ فلتكن
محجبات ،فهل ّ
الآخر غير ّ
ال�س ّيدة فاطمة Oقدوتك في الحجاب وفي ال�صدق وح�سن الخلق ،واتقي اهلل.
الشفافة وغير ّ
 -24هل يجوز لبس الثياب الرقيقة ّ
الشفافة؟

ج ـ ال يجوز لب�س الثياب ّ
ال�ش ّفافة حتّى لو كانت جوارب.
و�أ ّما الثياب غير ّ
ال�شفافة فال يجوز لب�س ما كان ملفت ًا منها ،وما لم يكن ملفت ًا وكان �ساتر ًا
ب�شكل �صحيح فيجوز.

 25ـ هل يجوز لألستاذ أن يقترب م ّني ليشرح لي بعض المسائل؟ وقد يقترب م ّني
ح ّتى أنّه يلتصق بي أحياناً ،فهل هناك مساحة شرعيّة ينبغي أن تكون بين الشاب
والفتاة ؟

ج ـ ال ب ّد من وجود م�ساحة بين الأ�ستاذ �أو � ّأي �شاب وبين الفتاة ،وهذه الم�ساحة ت�س ّمى في علم
االخت�صا�صي �أو من خالل العرف ،والمطلوب �شرع ًا
النف�س بـ«الحريم» ،وهذا يتح ّدد من خالل
ّ
هو عدم ح�صول ما يثير الأحا�سي�س والم�شاعر الجن�س ّية� ،أو ما يثير الريبة (�أي ما يو�صل �إلى
الحرام) .والت�صاق الأ�ستاذ �أو ال�شاب بالفتاة ال مجال له؛ لأ ّنه يتالزم في الأغلب مع الإثارة
وهو حرام .ومن خالل الوقائع نعلم �أنّ البع�ض يتع ّمد ذلك لإ�شباع غرائزه الجن�س ّية.
و من المخاطر التي يمكن �أن تترتّب على هذا العمل �إثارة ال�شهوات وما ينتج عنها من و�ساو�س
قد تو�صل �إلى مق ّدمات الزنى ،بل قد تو�صل �إلى الزنى نف�سه ،وبذلك ُيغ�ضبان اهلل تعالى ويفقد
الطرفان الثقة فيما بينهما ،وتهت ّز �صورة ال�صالح بينهما ،واالبتعاد عن الع ّفة واالحترام.
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القسم الرابع

الزوجيـة
العالقات
ّ
42

معايير و�شروط
�إقامة العالقات

1ـ هل يمكن للشاب والفتاة أن يتحدّ ث أحدهما مع اآلخر بشأن الزواج؟

ج ـ الأحاديث بين ال�شاب والفتاة على نحوين:
الأ ّول� :إن كان الحديث لتهيئة �أمور الزواج فيجوز ،كما لو تح ّدثا عن �أمور المهر والعقد والبيت
والأث��اث� ،أو تح ّدثا عن رغبات ك ّل منهما وهواياتهما ،وع ّما يح ّبان وما يكرهان وما
�شاكل ذلك� ،أو كان الحديث ليتع ّرف ك ّل منهما �إلى �أخالق و�صفات الآخر ،فك ّل هذه
الأمور تجوز �شرع ًا �إن كانت في �أجواء محت�شمة خالية من المفا�سد وال�شهوات.
الثاني� :إن كانت الأحاديث عاطف ّية تثير ال�شهوات ،وتح ّقق الل ّذة �أو الريبة فهي مح ّرمة ،وهذه
الأمور ال تجوز � اّإل بعد عقد القران ولي�س قبله .كما �أنّ الخلوة بينهما بدون وجود �شخ�ص
ثالث هي غير جائزة وال تخلو من الحرام ،وال مانع من الخلوة �إذا كانت على عيون
�أ�شخا�ص موجودين لهم الحرمة واالحترام.
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2ـ ما هي معايير الزوج الصالح بالنسبة إلى الفتيات؟
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ج ـ هناك جملة �أمور منها� ،أن ال يكون:
•�س ّيئ الخلق.
•مخ ّنث ًا.
•فا�سق ًا.
•�شارب ًا للخمر.
•بخي ًال.
وفي المقابل �أن يكون خلوق ًا ،كريم ًا ،ورع ًا يخاف اهلل ويحفظ حدود دينه ،و�أن يكون مع الإمكان
من عائلة منا�سبة؛ وذلك النتقال �أخالق الأب والأم والأجداد �إلى الأوالد...
ولي الفتاة عليها؟
 3ـ ما هي حدود والية ّ

ج ـ ال ّأب والج ّد لل ّأب لهما والية التزويج على البنت البكر الر�شيدة «التي تح�سن الت�صرف» ،لذلك
ال يحقّ لها �أن تتز ّوج � اّإل مع ر�ضاها و�إذن �أحدهما على الأحوط وجوب ًا .وما ينبغي الإ�شارة �إليه
�أ ّنه ال يكفي �إذن الولي وحده ،بل ال ب ّد من موافقتها.
للولي �أن يمنعها من الزواج بالكف�ؤ �شرع ًا وعرف ًا � اّإل مع وجود كف�ؤ �آخر؛
كما �أ ّنه ال يحقّ ّ
للولي ال�سعي فيما يف�سد
الولي في الأ�صل هي لم�صلحة الفتاة ،ولي�س ّ
وذلك لأنّ والية ّ
�أمرها.

الشاب؟
 4ـ لماذا كان إذن األب شرطاً في تزويج البنت دون
ّ

ج ـ �أ ّو ًال :ي�شترط في والية الأب في التزويج �أن ال تكون فيها مف�سدة للفتاة .ف�إذا كان في
الولي مف�سدة ت�سقط واليته ،وال والية له بهذا االعتبار .ومن ذلك يتب ّين �أنّ
ت�ص ّرف ّ
الولي مراعاة وجود الم�صلحة
واليته في هذا المجال محدودة ولي�ست مطلقة .بل على ّ
البنته.
ثانياً� :إنّ المالحظات الم�أخوذة من الواقع تثبت �أنّ �إمكان ّيات خداع الفتاة وب�أ�ساليب كثيرة
موجودة ،ولذا كانت الوالية لل ّأب والج ّد لل ّأب لإعانتها على التزويج ،وم�ساعدتها كي
ال تخدع «مع الإمكان».
ثالثاً� :إنّ بع�ض الفتيات يتجلببن بلبا�س الحياء ،وهذا ما قد يمنع الفتاة من اختيار الزوج
الولي حلاّ ً لهذه الم�شكلة �أي�ض ًا.
المنا�سب فكان ّ
رابعاً� :إنّ ال�شاب هو الذي يقدم على اختيار الفتاة وبيده �أمر طالقها �إذا ظهرت غير �صالحة،
بينما الفتاة ال يكون الطالق بيدها؛ لذلك تحتاج �إلى رعاية ون�صيحة �أبو ّيتين؛ حتّى ال
تقع فري�سة زوج ال يخاف اهلل تعالى.
خام�ساً� :إنّ تجربة ال�شاب �أعمق في م�س�ألة الزواج منها عند الفتاة ،حتّى ولو كانت تجارب
بع�ضهم �ضعيفة ،ولكن في الإجمال خبرة ال�شاب االجتماع ّية في م�س�ألة الزواج غالب ًا
ما تكون �أعمق...
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بحجة أنّه سيكون زوجها في
5ـ هل يجوز للفتاة أن تقيم عالقة ّ
حب وغرام مع شاب ّ
المستقبل؟
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ج ـ �إنّ �إقامة عالقة غ��رام مع �شاب دون عقد زواج تتنافى مع ال�شرع وع ّفة الفتاة و�صالحها
واحترامها .وقد نهى اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ عن �إقامة عالقات غير م�شروعة ،قال ـ تعالى
ات َو َال ُمت َِّخ َذ ِات �أَخْ دَانٍ ( {...الن�ساء ،)25 :والمح�صنة هي
ـُ ...} :م ْح َ�صن ٍَات َغ ْي َر ُم َ�ساف َِح ٍ
العفيفة ،وقد قيل� :إنّ المراد بال�سفاح الزنى جهر ًا ،وباتّخاذ الخدن هو الزنى �س ّر ًا ،وقد نهى
المولى ـ تبارك وتعالى ـ عن الزنى �سواء �أكان �س ّر ًا �أو علن ًا.
والخ ْدن هو ال�صديق ،وقد �أتى به المولى ـ ع َّز وج َّل ـ ب�صيغة الجمع؛ وذلك للداللة على الكثرة،
ِ
فمن ي�أخذ �صديق ًا للفح�شاء ال يقنع بالواحد والإثنين فيه؛ لأنّ النف�س ال تتو ّقف عند ح ّد �إذا
�أطيعت فيما تهواه.
وهذه العالقة ال ت�ضمن الو�صول �إلى الزوج ّية في الم�ستقبل ،فقد يتراجع ال�شاب عن العالقة
مع هذه الفتاة ليقيم عالقة مع �أخرى ،بل الفتاة نف�سها قد ت�سعى لإقامة عالقة مع الآخرين؛
ف�إنّ النف�س لأ ّمارة بال�سوء �إ ّال ما رحم ر ّبي ،ولي�س هكذا ُتبنى ال�شخ�ص ّية ال�سليمة ،وال هكذا
ُيبنى المجتمع ال�سليم.

أحب الزواج منه معصية؟
6ـ هل يعتبر حضوري درساً لدى استاذ
ّ

ج ـ �إن كانت ـ الأخت العزيزة ـ تح�ضر الدر�س بلبا�س محت�شم ،وكانت كلماتها وحركاتها وجل�ستها
محت�شمة ،ولم يكن لديها م�شاعر �شهوان ّية (كال�شهوة والل ّذة) ،فال مانع من هذه الجهة من
فالحب مع العفاف ال م�شكلة فيه من الناحية ال�شرع ّية .ومع عدم االحت�شام �أو
ح�ضور الدر�س.
ّ
مع خوف الوقوع في ال�شهوة والل ّذة والمفا�سد فهو حرام �شرع ًا.
�إذ ًا الم�س�ألة في نف�سها لي�ست حرام ًا ،و�إ ّنما تثبت الحرمة مع وجود الل ّذة وال�شهوة �أو خوف
االفتتان والوقوع في الحرام.
7ـ ما هو حكم الزواج من األقارب؟

ج ـ ال مانع من الناحية ال�شرع ّية من ح�صول الزواج بين الأقارب في نف�سه ،والخوف �إ ّنما يكون
من المترتّبات على هذا الزواج ،ك�أن ينجبا ولد ًا م�ش ّوه ًا ـ مث ًال ـ ،نعم ُين�صح ال�شاب والفتاة
ب�إجراء فحو�صات مخبر ّية يمكن من خاللها معرفة �صالح ّية الطرفين للزواج بلحاظ الإنجاب
�أو عدمه ،وهذه الفحو�صات مطلوبة حتّى من غير القريبين.
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علي فعله ح ّتى ي ّ
ُفك قفل الحظ؟
8ـ ما يجب
ّ

جوهري ال�صبر على هذا الواقع واللجوء �إلى اهلل تعالى يقول  -تعالى:-
ج ـ المطلوب �أ ّو ًال وب�شكل
ّ
} َمن يَتَّقِ اهللَ يَ ْج َعل لَّ ُه َم ْخ َر ًجا * َويَ ْر ُز ْق ُه مِ ْن َح ْي ُث لاَ يَ ْحتَ�سِ ُب{(الطالق .)3-2:ويمكن �إ�شغال
الفكر والبدن ب�أمور مفيدة�،إذ «لع ّل الذي �أبط�أ ع ّني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور».
وثانياً :هناك �أمور مذكورة في كتب الأدعية لع ّلها تفيد هذه الفتاة ،كالت�ص ّدق ،مع كثير من
الأوراد والأدعية المطروحة ،مع االعتماد على اهلل واال�ستعانة به.

الولي في الزواج المؤ ّقت من فتاة فقدت بكارتها من الحرام؟
9ـ هل يجب أخذ إذن
ّ
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الولي ،و�إن كانت را�شدة فالأحوط وجوب ًا عليها
ج ـ �إذا لم تكن الفتاة را�شدة فيجب تح�صيل �إذن ّ
الولي.
تح�صيل �إذن ّ

10ـ لماذا ال تستطيع الفتاة طلب الزواج من الرجل؟

ج ـ من ال ّناحية ال�شرع ّية ال مانع من �أن تطلب الفتاة الزواج من الرجل ،فهذا الأمر جائز �شرع ًا
في نف�سه ،ولكنّ الم�شكلة تكمن في �أمرين:
الأ ّول :حياء المر�أة ،فالحياء -غالب ًا -يمنع الفتاة من الإقدام على هذه الخطوة.
الثاني :نظرة المجتمع ،فكثير من المجتمعات ال تتق ّبل فكرة �أن تطلب الفتاة الزواج من الرجل،
وقد يقوم النا�س ب�إهانتها والتقليل من احترامها .وهذه الناحية قد توقع الفتاة في
الإ�شكال لو �أقدمت على هذه الخطوة� .أ ّما �شرع ًا فال مانع من الطلب من حيث المبد�أ.

ّ
ّ
يحق للمرأة ال��زواج بأكثر من رجل؟
يحق للرجل ال��زواج من أرب��ع ،وال
11ـ لماذا

ج ـ يمكن �إرجاع المو�ضوع �إلى ع ّدة �أ�سباب ،منها:
الأ ّول� :إنّ الرجل �إذا تز ّوج �أربع ن�سوة كان الولد من�سوب ًا �إليه ،من � ّأي زوجة من الزوجات
الأرب��ع ،وال ي�ضيع الن�سب� .أ ّما المر�أة فلو كان لها زوجان �أو �أكثر من ذلك لم ُيعرف
الولد لمن هو من ه�ؤالء «الرجال» الم�شتركين في الزواج بها ،وفي ذلك ف�ساد الأن�ساب
والمواريث والمعارف.
خا�صة في �أوقات الحروب ،حيث ُيقتل الكثير
الثاني� :إنّ ال ّن�ساء �أكثر عدد ًا من ال ّرجال عادةّ ،
من الرجال في�صير عدد الن�ساء �أكثر ،ولأجل �إيجاد التوازن ي�سمح للرجل بالزواج ب�أكثر
من �إمر�أة بح�سب قدراته.
الولي في تزويج البكر ،أال يعتبر ذلك منافياً لحرّيتها؟
 12ـ يشترط إذن
ّ

الولي هو لم�صلحة الفتاة ،ف�إذنه في الأ�صل والمبد�أ لي�س للإ�ضرار بها ،بل
ج ـ �إنّ ا�شتراط �إذن ّ
الولي منع الفتاة من الزواج
لم�ساعدتها لبلوغ طريق ال�صالح ،واالبتعاد عن االنخداع .ولو �أنّ ّ
بالكف�ؤ �شرع ًا وعرف ًا ت�سقط واليته � اّإل �إذا كان يوافق على خاطب �آخر كف�ؤ �شرع ًا وعرف ًا.
الولي يتنافى مع ح ّر ّية البنت ،علينا �أن نعرف ما المق�صود
ولكي نح ّدد ما �إذا كان ا�شتراط �إذن ّ
بالح ّر ّية ،فهل المق�صود بها االنغما�س في ال�شهوات والمل ّذات بدون �ضوابط؟ �أم هي تلك الت�ص ّرفات
والأعمال التي تنطلق من م�س�ؤول ّية؟
فالح ّر ّية التي تتغ ّلب فيها ال�شهوات والأهواء لي�ست بح ّر ّية ،وال�سعي وراءها لي�س من الأهداف
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ال�سامية للإن�سان ب�شيء ،و�إ ّنما هي ر�ضوخ وعبود ّية لل�شهوة والرغبات ،م ّما يح ّقق الف�ساد
لالن�سان ولمجتمعه .فالح ّر ّية الحقيق ّية هي في �أن تر�سم الفتاة لنف�سها هدف ًا �صالح ًا �سامي ًا
�أو �أهداف ًا متع ّددة تنطلق نحوها �سعي ًا منها لتحقيقها.
ولذلك ندعوك� ،أختي العزيزة� ،إلى �أن تحر�صي على التفاهم مع وال��دك �أو ج ّدك لأبيك
والتحاور معهما بحكمة وعقالن ّية ،ويمكن من خالل ذلك �أن ت�صلي �إلى �شاطىء الأمان.
الشاب والفتاة قبل الزواج؟
شرعي في الخطوبة بين
 13ـ هل هناك إشكال
ّ
ّ
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ج ـ تجوز الخطوبة ب��دون عقد قبل ال��زواج ب�شرط �أن يتعامل ك ّل منهما مع الآخ��ر معاملة
أجنبي ،فال يجوز اللم�س مطلق ًا وال النظر � اّإل �إلى الوجه والكفين من الفتاة ،كما ال يجوز
ال ّ
الكالم �أو الفعل �أو ما �شاكل ذلك �إذا كان ي�ؤ ّدي لل�شهوة �أو الل ّذة �أو الوقوع في الحرام
والمف�سدة.

 14ـ ما العمل إذا أراد أحد الوالدين إجبار ابنتهما على الزواج ممّ ن ال ترغب؟

ج ـ ال يجوز لأحد �أن يجبر الفتاة على الزواج من �أحد� ،سواء �أكان هذا ال�شخ�ص ول ّي ًا كالأب� ،أو
ي�صح تزويج البكر الرا�شدة � اّإل بر�ضاها .ولو �أُجبرت على الزواج دون
لم يكن ول ّي ًا كالأ ّم .فال ّ
�صحة التزويج عدم الإكراه ال�سالب للإرادة.
�إرادتها فيكون الزواج باط ًال؛ لأ ّنه ُي�شترط في ّ
ْ
ولتحاول الفتاة �أن ت�ستعين بمن يحاول الإ�صالح بينها وبين والديها.

ّ
السن األنسب للزواج؟
15ـ ما هي

ج -يجوز �شرع ًا للفتاة الزواج بعد البلوغ حتّى لو كانت في العا�شرة �أو التا�سعة ،وال مانع من ذلك
من الناحية ال�شرع ّية في المبد�أ.
نعم المطلوب تهيئة الظروف المنا�سبة لهكذا زواج؛ حتّى ال تقع الفتاة فري�سة زوج ال يرحم وال
الولي عندما يريد تزويج ابنته ال�صغيرة �أن ي�ضع ن�صب عينيه تقوى اهلل
يحترم زوجته .وعلى ّ
والخوف منه ـ تعالى ـ حتّى ال ي�س ّبب البنته م�شاكل ال يمكنها تح ّملها وال معالجتها.

يحق ّ
اب والشابّة أن يزور ّ
ّ
كل منهما اآلخر من أجل التعرّف إلى خصوصيّاته
16ـ هل
للش ّ
األخالقيّة بهدف الزواج؟

ج ـ يجوز هذا الأمر �ضمن ال�شرطين التاليين:
الأ ّول� :أن ال يح�صل في هذه اللقاءات لم�س �أو نظر مح ّرمان ،وال كالم �أو فعل �أو ما �شابه
ي�س ّبب �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو ح�صول مف�سدة ومح ّرم فيما بعد.
الثاني� :أن ال يختلي الإثنان في مكان ال يدخله ثالث .ومع مراعاة هذين ال�شرطين فال مانع
من اللقاء والحديث والتعارف...

51

17ـ هل تحتاج الفتاة التي عُ قد قرانها ولم تُ ّ
زف إلى بيت زوجها إلى إذن األب واألم
لخروجها من المنزل ،أو أنّه يكفي في ذلك إذن الزوج؟

ج ـ ح�سب مكتب ال�س ّيد القائد لي�س له منعها من الخروج وال تحتاج �إلى �إذنه � ،اّإل �إذا ا�شترط عليها
في العقد �أن ال تخرج � اّإل ب�إذنه� ،أو تباينا على ذلك �أثناء العقد..
و�أ ّما من ناحية الوالدين فال ب ّد من تح�صيل ر�ضاهما وعدم �إ�سخاطهما.

أي واحد منهم،
18ـ أنا فتاة تقدّ م لي شباب ُك ُثر من أجل الزواج ،ولم أوافق على ّ
ال أدري ماذا أفعل.
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ج ـ لم تذكر الأخت العزيزة �أ�سباب رف�ضها للزواج بك ّل ه�ؤالء ،ف�إن لم يكن هناك �أ�سباب مو�ضوع ّية
لرف�ض بع�ضهم ف�إ ّننا نقترح على الأخت �أن تطلب م�ساعدة من بع�ض َمن يح�سنون �إدارة الأمور
وتوجيهها نحو الأح�سن ،و�أن تناق�ش معهم �ش�ؤون الخاطب ،ف�إذا ر�أوا �أنّ المتق ّدم منا�سب لها
ا�ستجابت لر�أيهم و�أقدمت على الزواج ،ولتترك التر ّدد جانب ًا .و�إن لم ت�ستطع ،فالمنا�سب �أن
ت�شكو م�شكلتها �إلى عالم دين خبير ،ف�إن لم يكن ،ف�إلى اخت�صا�ص ّية في �ش�ؤون علم النف�س.
ولع ّل الرجوع �إلى الخيرة يكون �آخر الحلول ،مع اال�ستعانة باهلل ـ تعالى ـ �أ ّو ًال و�أخير ًا.

تحب خارج إطار الحياة الزوجيّة؟ ْ
شاب؟
تحب أكثر من
وأن
19ـ هل يجوز للفتاة أن
ّ
ّ
ّ

ج ـ �إذا كانت الفتاة متز ّوجة فيكون هذا الأمر غاية في الخطورة ،فلي�س من المقبول �أب��د ًا �أن
ترتبط المتز ّوجة برجل �آخر ،ف�أين احترام الحياة الزوج ّية؟ بل �أين قدا�ستها؟ وهذا الأمر
ال يرتّب �ضرر ًا على بيت الزوج ّية فح�سب ،بل هو ي�ساهم في تف ّكك المجتمع ،و�ضعف البنية
الأ�سا�س ّية فيه ،ما ي�ضعف هكذا مجتمع ،وقد ي�صير مع ّر�ض ًا ل�سيطرة الأع��داء عليه .ومن
الناحية ال�شرع ّية ف�إنّ عالقة الزوجة مع غير زوجها خطيئة عظيمة .وقد تح ّدثت ال�شريعة
الإ�سالم ّية عن المتز ّوجة المح�صنة التي تزني .وقد �أوجبت ال�شريعة رجم هكذا امر�أة حتّى
ُتقتل .ف� ّأي خطيئة �أكبر من هذه بالن�سبة �إلى المر�أة؟ فاحذري �أختي العزيزة من و�ساو�س
ال�شيطان ،وال ت�س ّلميه نف�سك ،و�إ ّال فيورثك الح�سرة والندامة .و�إذا لم تكن متزوجة فال مجال
�شاب واحد �إذا كان يترتب على ذلك
حب مع ّ
حب لأكثر من ّ
�شاب ،وال مجال لعالقة ّ
لأي عالقة ّ
�إثارة الغرائز.
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 20ـ تقدّ م لخطبتي شاب ،فنجلس معاً ،ونتحدّ ث لنتفاهم على تفاصيل الحياة
حب ،فهل يجوز
الزوجيّة ،وأثناء الكالم يقول لي :حبيبتي ،عمري ،يعني كالم ّ
ذلك؟

ج ـ �إنّ مج ّرد البناء على الزواج بين �شاب و�شا ّبة ال يب ّرر ل ّأي منهما ما ال تجوز المحادثة به مع
الأجنب ّية ،كالكالم المثير لل�شهوة .وما دام العقد لم يتح ّقق بينهما فهي �أجنب ّية عنه ،ويجب
عليه وعليها مراعاة ال�ضوابط ال�شرع ّية في المحادثة بينهما .وعليك �أختي العزيزة بالمحافظة
على الع ّفة وال�صالح واالحترام ،وبعد الزواج تتك ّلمان بما ت�شاءان.
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لهن ّ
 21ـ لماذا يتقدّ م الشاب دائماً للفتاة الجميلة ،ويترك األخريات ممّ ن ليس ّ
حظ
من الجمال؟ أال يُعتبر هذا ظلماً في حين أنّ ّ
هن من خلق الله؟

ن�سبي ،ف ُر َّب فتاة تكون جميلة بنظر �شخ�ص ولك ّنها قد تكون غير جميلة بنظر
ج ـ �إنّ الجمال �أمر ّ
ال�شاب ومعيار الجمال عنده .هذا �أ ّو ًال.
�شخ�ص �آخر ،والق�ض ّية تتبع مزاج
ّ
وثانياً :في الواقع لو �أجريت مقارنة بين الزيجات الحا�صلة بين من تعتبرينهنّ جميالت وبين
لوجدت �أنّ كثيرات منهنّ ال يتمتعنّ بمقيا�س الجمال الذي ت�ؤمنين به.
غيرهنّ ،
ِ
وثالثاً� :إنّ من فقدت جمال الج�سد «بح�سب قناعتك» يمكنها �أن تع ّو�ض عنه بجمال الروح،
فكم من �إمر�أة ح�سناء تر ّبت في منبت ال�سوء ،وهي ال تنفع كزوجة �صالحة .ومن كان
الج�سدي فقط هو ر�صيدها ف�سي�أتي يوم ت�صبح فيه بال ر�صيد ،و�أ ّم��ا جمال
جمالها
ّ
الروح فيبقى.

ورابعاً� :إنّ كثير ًا من الجميالت يتخ ّلفن عن تح�صيل الكمال من الثقافة والعلم والوعي بينما
غير الجميالت يح�صلن على كماالت �أخرى تع ّو�ض بها ما فاتها من جمال الج�سد.
 22ـ هل الزواج بيد الله أم اإلنسان؟ وما معنى ّ
أن الزواج قسمة ونصيب؟

ج ـ الزواج بيد الإن�سان � ،اّإل �أ ّنه ال يمكن لإن�سان �أن يت�ص ّرف خارج قدرة اهلل وم�شيئته� .أ ّما �أنّ
الزواج ق�سمة ون�صيب فمعناه �أنّ لك ّل �شخ�ص ما ق�سم اهلل ـ تعالى ـ له من �ش�ؤون الزواج ،و�أنّ
الزواج م�س�ألة ّ
ن�ص معتبر� ،أو من �أولياء
حظ ولي�ست م�س�ألة اختيار .ولكنّ هذا المثل لم يرد في ّ
ي�سر لعباده �أمورهم ما ا�ستعانوا به واعتمدوا عليه.
اهلل ـ تعالى ـ .ونحن نعتقد �أنّ اهلل ـ تعالى ـ ّ
وهذا المثل ُي�ضرب في بع�ض المجتمعات لإ�سكات بع�ض ال ّنا�س الذين ف�شلوا في زواجهم� ،أو
لم يتز ّوجوا ،ولك ّننا ن�ؤمن ب�أنّ ب�إمكان الإن�سان �أن ي�سعى للو�صول �إلى الكمال ،بمراجعة �أهل
الخبرة والحكمة ،واال�ستعانة باهلل تبارك وتعالى.
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القسم الخامس

العالقة بين
56

األمّ وابنتها

1ـ لماذا ال تقبل أمّ ي أن ّ
أدخن النرجيلة ما يدفعني إلى اإلقدام على تدخينها خفية
عنها؟

واقعي ،فالنرجيلة �أخطر من لفائف التبغ؛ لأ ّنها
ج ـ �إنّ نهي الأم عن النرجيلة في مح ّله تمام ًا ،وهو ّ
تو�صل �سمومها �إلى البدن مع الرطوبة ،وهذا ما ي�س ّرع دخول ال�سموم �إلى البدن وم�ضاعفة
الخطر .والنرجيلة ت�س ّبب تل ّوث ًا في البيئة ،كما �أ ّنها ت�سبب �أو ت�ساهم في اهتراء الرئة والجهاز
�سي ،وهل من عاقل لبيب يعرف هذا ويواظب عليه؟
التن ّف ّ
كانت النرجيلة هواية ف�صارت احتراف ًا ،و�صار الكثير من ال ّنا�س يم�ضون جل�ساتهم على لهب
النرجيلة ودخانها و�سمومها ،هذا ف�ض ًال عن الآثار االجتماع ّية التي تترتّب على فعل الفتاة،
باعتبار �أ ّنه يظهرها بمظهر غير الئق ب�أنوثتها وعفافها وهي تجل�س مع ال�شباب الأجانب ّ
تدخن
وتعب من دخانها و�سمومها.
النرجيلة ّ
ف�إذا لم تقبل الأم بهذا فهي تبحث عن م�صلحة ابنتها ،ولو قبلت الأ ّم به فلي�س على الفتاة �أن تمار�سه.
ف ِن ْع َم الأم هي التي ت�سعى لم�صلحة ابنتها ،وتحاول �أن تبعدها ع ّما ي�ض ّرها ويف�سدها.
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أمي أن ألبس على ذوقي مع ّ
شرعي؟
أن لباسي
ّ
2ـ لماذا ال تقبل ّ

ج ـ �إذا كان ا ّللبا�س �ساتر ًا لتمام البدن ،با�ستثناء الوجه والك ّفين ،و�إذا لم يكن ملفت ًا وال مثير ًا،
وكان متعارف ًا عليه ،فلب�سه جائز .ف�إذا كان بهذه ال�صفات فال مانع من �أن تلب�سه الفتاة.
و�أن�صحها ب�أن تناق�ش والدتها بالأ�سلوب الح�سن وبالحكمة ،لع ّلها ت�صل معها �إلى ح ّل منا�سب
لهما.
ّ
فلتغ�ض النظر ،و�إن لم يكن
تي�سر �أمور ابنتها ،ف�إن كان لبا�س ابنتها محت�شم ًا
ونن�صح الأم ب�أن ّ
محت�شم ًا فعلى الأم نهيها عن المنكر و�أمرها بالمعروف.
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 3ـ كيف أستطيع أن أكسب رضا أمّ ي ورضا أبي؟

ج ـ المطلوب من الأوالد والبنات تجاه الوالدين هو �أن يقوموا بمعاملة الوالدين بما ير�ضي اهلل ـ
ح�صل الولد ر�ضا اهلل مع الوالدين ،يكون الولد قد قام بما عليه ،ف�إن
تبارك وتعالى ـ ،ف�إذا ّ
نجح مع والديه َي�شكر ،و�إن لم يفلح �أ�سلوبه ،في�صبر وي�ستعين باهلل ـ تعالى ـ على �أموره.
أهم �أمر يطرحه الإ�سالم على الأوالد والبنات هو ترك العقوق ،فعقوق الوالدين
ولذلك نجد �أنّ � ّ
من المحرمات الكبائر ،والعقوق هو الإ�ساءة �إلى الوالدين .ومن الأمور المه ّمة التي ينبغي على
الوالدين ما يلي:
كل �شاب وفتاة ممار�ستها مع َ

1 .1يب ّر �أ ّمه و�أباه.
2 .2ي� ِؤثر هواهما على هواه.
3 .3يطيعهما فيما ال ُيغ�ضب اهلل تعالى.
4 .4ي�ستكثر ب ّرهما به و�إن كان ب ّرهما قلي ًال.
5 .5ي�ستق ّل ب ّره بهما و�إن كان ب ّره كثير ًا.
6 .6يخف�ض �صوته لهما.
يح�سن ّ
ويلطف لهما كالمه ،برعاية المروءة والحياء واالحت�شام.
7 .7يط ّيب لهما كالمه ،وذلك ب�أن ّ
8 .8يلين لهما عريكته ،ب�أن ي�سل�س لهما ُخ ُلقه.
9 .9يجعل قلبه عطوف ًا عليهما.
1010يرفق بهما.
1111ي�شفق عليهما.
1212يغفر لهما �أخطاءهما نحوه ،بل �أن يهب لهما هذه الأخطاء والتق�صير.
1313يحترمهما.
هذه من �صفات الكمال ومن �أخالق الأنبياء والأولياء ،Rفاجتهدي ما �أمكنك لاللتزام بهذه
ال�صفات ،و�إن لم تتم ّكني منها ك ّلها فبع�ضها ،وعلى ر�أ�سها ترك العقوق.
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 4ـ لماذا ال تقبل األمّ أن تخرج الفتاة إلى بيت عمّ ها؟

إ�سالمي الحنيف على التوا�صل مع المحارم والأرحام،
وي�شجع ال�شرع ال
ج ـ �إنّ ّ
العم من المحارمّ ،
ّ
ويح ّرم قطع العالقة معهم .وقد تتح ّقق ال�صلة بالزيارة ،وقد تتح ّقق بال�س�ؤال و�إر�سال ال�سالم،
وال ي�شترط في �صلة الرحم �أن تكون بالزيارة.
�أ ّما منع الأم فيحتاج معرفة �سببه �إلى درا�سة الأمر مع الأم مبا�شرة ،فلع ّل هناك م�شكلة ال
نعرفها ،ولذا ال ن�ستطيع �أن نحكم على ت�ص ّرف الأم � ،اّإل من خالل درا�سة دقيقة للمعطيات.
ونن�صح الأخت العزيزة ب�أن تناق�ش الأمر بهدوء مع �أبيها و�أ ّمها لتقنع �أ ّمها �أو يقنعها والداها.
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5ـ لماذا تعاقب األمّ الفتاة؟

ج ـ تفر�ض المعاملة ال�سليمة �س ّلة من الأنظمة والقوانين ،بحيث تتح ّقق الإثابة في الموارد التي
يجب �أن تثاب فيها الفتاة على �أفعالها ،وتتح ّقق فيها العقوبات بحيث يكون العقاب المنا�سب
للخط�أ المنا�سب ،ولكن ب�شرط �أن تكون العقوبة لأجل الت�أديب ولي�س لالنتقام� ،أو �أن ال تكون
منطلقة من غ�ضب �أو من حقد �أو انفعال وما �شاكل.
وعليه ف�إ ّنه ينبغي لنا قبل �إ�صدار الأحكام ،معرفة الموارد التي ينبغي فيها العقاب �أو الت�أديب،
كما هو الحال في المدر�سة� ،أو في المواقع التي يحتاج فيها المر ّبي لأن يعاقب .وبعبارة �أو�ضح
ال ب ّد من و�ضع مبادىء مع ّينة ،يتح ّدد بموجبها ا�ستحقاق العقوبة �أو عدمه.
ي�صح العقاب وال يجوز ،مث ًال :لو �أنّ الفتاة در�ست
ف�إنّ الفتاة �إذا لم تخطىء �أو كانت قا�صرة ال ّ
تق�صر .كما �أ ّنه ال يجوز
ج ّيد ًا ،ومع ذلك ر�سبت في االمتحان فال يجوز معاقبتها؛ لأ ّنها لم ّ

ال�ضرب المبرح والإهانات ،وكذلك ُيكتفى بالأق ّل من الت�أديب ،ف�إذا كان الولد يرتدع بالأق ّل
فال يجوز الأكثر ،و�إذا كان يقنع بالكالم فال يجوز �ضربه ،كما و�أ ّنه �إذا ندم على فعلته فال
يجوز معاقبته ،وهكذا.
ولو بلغت الفتاة فال يجوز �ضربها � اّإل في مجاالت محدودة ج ّد ًا ،كما لو �أ�ص ّرت على فعل الحرام
ولم ترتدع � اّإل بال�ضرب فيجوز �إذا لم يكن ال�ضرب مبرح ًا .ونقول للأم �إ ّنه ال يجوز لها �أن
ت�ضرب ولدها �أو ابنتها � اّإل ب�إذن ولي الأمر.
�أختي العزيزة� :أحيان ًا يكون عقاب الأم لم�صلحتك فقد يردعك عن الأخطاء .حاولي �أن
تتح�سن بينكما.
ت�صلحي �أخطاءك وا�صبري على الأذى ،ولكن ناق�شي �أ ّمك بحكمة لع ّل الأمور ّ
وكثير ًا ما ترتكبين �أخطا ًء ولكنك ال تعرفي �أ ّنها خط�أ �أو ال تعترفين بذلك فانتبهي لنف�سك
يحب الم�سامحين.
ج ّيد ًا ،ولو كان عقاب �أ ّمك لك خط�أً ف�سامحيها ،فاهلل ـ تعالى ـ ّ
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6ـ أمّ ي تحفظ أسرار اآلخرين وال تحفظ سرّي.

ج ـ �أختي العزيزة :حاولي �أ ّو ًال �أن تكتمي �أ�سرارك ما �أمكنك �إلى ذلك من �سبيل ،وما لم ت�ستطيعي
كتمه ,و�أف�شته �أ ّمك فك ّلميها ،ف�إن لم تقنع ،حاولي بالهدوء والحكمة نهيها عن ذلك؛ ب�إخبارها
طبيعي
�أنّ هذا منكر ال ير�ضاه اهلل تعالى .وبع�ض الأ ّمهات يعتقدن �أنّ الإخبار عن بناتهنّ �أمر
ّ
وعادي وال م�شكلة فيه .ب ّيني لها خط�أها ،ف�إن لم يمكن ،فعظيها بالح�سنى ،ف�إن لم يمكن،
ّ
فا�صبري وحاولي مناق�شة ذلك بهدوء مع �أ ّمك و�أبيك مع ًا.
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وخاصة أختي األصغر م ّني .أرشدوني إلى
7ـ تميّز أمّ ي في المعاملة بين األوالد،
ّ
كيفيّة التعامل السليم معها.

ج ـ المطلوب من الوالدين �إظهار الو ّد لأوالدهما جميع ًا ،كما عليهما �إظهار الرحمة وال�شفقة على
الجميع ،و�إ�سباغ الرعاية الح�سنة لهم.
وقد ُح ّذر الوالدان من التمييز بين الأوالد ،ف�إنّ التمييز غالب ًا ما يخلق م�شاكل عند بع�ض الأوالد،
النبي يعقوب Qالبنه يو�سف ،Qحيث
وهذا ما ح ّدثنا عنه القر�آن الكريم في معاملة ّ
كان ُيظهر له المح ّبة ب�شكل �أكبر من �أخوته ،ما �أ ّدى �إلى ظهور الح�سد عند �إخوة يو�سفQ
مع �أ ّنهم �أوالد �أنبياء ،فكيف بالبيوت العاد ّية؟
�أختي العزيزة� :إن كنت را�شدة فعليك التح ّلي بال�صبر والحكمة ،واحملي ت�ص ّرفات �أ ّمك على
الأح�سن ،فلع ّلها كانت تم ّيزك كثير ًا عندما كنت �صغيرة ،وهي تحاول  -بح�سب فهمها� -أن
بحب وتوا�ضع حول هذا المو�ضوع؛ لع ّلها
تعطي �أختك مثلما �أعطتك .وحاولي �أن تك ّلمي والدتك ّ

تنتبه وتوازن بين �أوالدها في ت�ص ّرفاتها .وحاولي مع �أخواتك كتم �أ�سرارك �إ ّال عندما تحتاجين
�إلى ن�صيحة.
ّ
كل يوم ،وأحياناً أخرى ّ
أزورهن لزيارتي ،أحياناً ّ
كل
8ـ تأتي صديقاتي اللواتي ال
ّ
ّ
بأنهن محترمات والئقات في
تستقبلهن أمّ ي باحترام ،مع العلم
ثالثة أيّام .فال
ّ
ّ
ّ
يذهبن إلاّ لعندي فقط.
ّفاتهن ،وال
معاملتهن وتصر

ج ـ ال ب ّد من معرفة �سبب ت�ص ّرف الأم ،فقد يكون انزعاجها من وقت الزيارة� ،أو من كثرتها� ،أو
لع ّلها تخاف على ابنتها من ت�ص ّرفات بع�ض ال�صديقات ،فال مجال للحكم على هذا الت�ص ّرف
بدون معرفة ال�سبب .فنن�صح الأخت العزيزة بمحاولة مناق�شة الأم ومعرفة ال�سبب لمعالجته.
كما نن�صحها ب�أن ّ
تنظم زيارات �صديقاتها ب�أن ال تكون يوم ّية ،بل تكون في �أوقات تنا�سب الأم
وال تزعجها.
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القسم السادس

الموسقى والغناء
والرقص
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 1ـ ما هو حكم الغناء مع الرقص دون موسيقى ،وكانت الفتاة بمفردها؟

ج ـ الغناء الذي ينا�سب مجل�س �أهل الف�سق والفجور حرام �سواء �أكان مع مو�سيقى �أو بدونها،
و�سواء �أكان مع رق�ص �أم ال ،و�سواء �أكانت الفتاة بمفردها �أم مع غيرها .وتزداد الحرمة مع
اللهوي.
الرق�ص
ّ
 -2هل الموالد {مدح أهل البيت  }Rحرام؟

ج ـ �إذا كانت بنف�س كيف ّية الغناء المح ّرم فهي حرام ،و�إن لم تكن ب�أ�سلوب الغناء فهي حالل
أجنبي ل�صوتها وكان �صوتها
في المبد�أ (وقد ت�صبح حراماً فيما �إذا علمت با�ستماع رجل � ّ
مريباً).
 3ـ ما هي أحكام الرقص :للزوج ،وأمام النساء ،وباالنفراد ،وأمام األجانب؟

ج ـ رق�ص الزوجة لزوجها حالل �إذا لم يترافق معه ارتكاب مح ّرم كالغناء والمو�سيقى اللهو ّية،
�أ ّما الرق�ص �أمام الن�ساء �أو كانت الفتاة وحدها فهو حالل � اّإل �إذا كان الرق�ص بكيف ّية لهو ّية،
�أو كان م�ستلزم ًا لفعل مح ّرم �أو لترتّب مف�سدة فال يجوز (�سواء �أك��ان مع مو�سيقى �أم ال،
و�سواء �أكان في الأعرا�س �أو الموالد �أو غيرها)� .أ ّما الرق�ص �أمام الأجانب فهو حرام على ك ّل
حال .وحرمة الرق�ص �أمام غير الزوج نا�شئة عن �إثارة ال�شهوة� ،أو لما يترتّب عليه من مفا�سد
ومح ّرمات.
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 4ـ ما حكم رقص الرجال؟

ج ـ �إذا كان الرق�ص بكيف ّية تثير ال�شهوة� ،أو ي�ستلزم َ
فعل مح ّرم �أو مف�سدة فيكون حرام ًا �أمام
الرجال و�أمام الن�ساء الأجنب ّيات .ويجوز رق�ص الرجل لزوجته �إذا لم يترافق مع فعل مح ّرم
كالغناء.

 5ـ هل يجوز إلقاء الشعر بنبرة شعريّة أمام الرجال في االحتفاالت؟
 6ـ هل تع ّلم ترتيل أو تجويد القرآن الكريم من غير المحرم صحيح ؟
 7ـ ما حكم اإلنشاد أو قراءة القرآن للفتيات الطالبات أمام الرجال األجانب؟
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يمكن الإجابة عن هذه الأ�سئلة الثالثة ب�إجابة واحدة:
ج ـ يجوز ذلك �إذا لم ي�ستلزم �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو خوف الوقوع في المف�سدة والحرام.

 8ـ هل الموسيقى والغناء حالل؟ وما هو حكم االستماع إليهما عندما يُب ّثان من
الراديو والتلفزيون؟ وهل يجوز للمرأة أن تستمع ألشرطة الغناء عندما تكون المغ ّنية
إمرأة؟

ج ـ المو�سيقى التي ُتع ّد بنظر العرف من المو�سيقى اللهو ّية المتنا�سبة مع مجال�س ا ّللهو والباطل
هي المو�سيقى المح ّرمة ،مهما كان ا�سمها �أو و�صفها .والمو�سيقى التي لي�ست كذلك ال ب�أ�س
ين�ضم �إليها مح ّرم �آخر .والمو�سيقى المح ّرمة ال تجوز �سواء من جهة العزف �أو من
بها �إن لم ّ
جهة اال�ستماع المبا�شر �أو غير المبا�شر (على ك ّل حال).
والغناء المح ّرم هو �صوت الإن�سان مع الترجيع المنا�سب لمجال�س اللهو والمع�صية� ،أي ما يكون
ب�ألحان �أهل ا ّللهو والف�سوق( ،والمق�صود بالترجيع هو ترديد ال�صوت في الحلق و�إدارته
وخف�ضه ورفعه).
والتك�سب به� ،سواء �أكان عبر الراديو �أو التلفزيون �أو الكا�سيت �أو
ويحرم فعل الغناء ،وا�ستماعه
ّ
مبا�شر ًا� ،أو غير ذلك ،وهو حرام بال فرق في ا�ستعماله في كالم حقّ من قراءة القر�آن والدعاء والمرث ّية
وغيرها ،من �شعر �أو نثر ،بل يت�ضاعف عقابه لو ا�ستعمله في ما يطاع به اهلل تعالى.
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القسم السابع

التفاوت بين
68

الرجل والمرأة

1ـ لماذ إرث البنت نصف إرث الغالم؟ ولماذا َّ
يفضل الرجال على النساء؟

ج ـ من المعروف �أنّ الإرث يو ّزع بين �أبناء وبنات الميت على قاعدة لل ّذكر مثل ّ
حظ الأنثيين .قال
و�صي ُك ُم اهللُ فِي �أَ ْو َالدِ ُك ْم لِل َّذ َك ِر مِ ْث ُل َح ِّظ الأُنثَيَ ْي ِن( {...الن�ساء.)11:
اهلل ـ تبارك تعالى ـ}:يُ ِ
والإي�صاء هو العهد والأمر .وقد جاء توريث الن�ساء في القر�آن الكريم بعدما كانت الجاهل ّية
تمنع توريثهنّ .
ولكن ما هي الحكمة في جعل ن�صيب الرجل �ضع َف ّْي ن�صيب المر�أة في هذه الم�س�ألة؟ ذلك
هو ما �أ�شار �إليه قوله ـ تعالى ـ}:ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمو َن َع َلى الن َِّ�ساء ِب َما َف َّ�ض َل اهللُ بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض
َو ِب َما �أَن َف ُقو ْا مِ ْن �أَ ْم َوالِهِ ْم ( {...الن�ساء ،)34 :والق ّوام من القيام ،وهو �إدارة المعا�ش ،والمراد
العقلي ،بينما يغلب على
بالف�ضل هو الزيادة في التع ّقل ،ف�إنّ حياة الرجل يغلب عليها الطابع
ّ
حياة المر�أة العاطفة والإح�سا�س ،ولذلك ف�إنّ ترك زمام المبادرة في التدبير والإنفاق بيد
عاطفي.
الرجل الذي ينفق من ماله �أقرب �إلى ال�صالح من �إعطائه يد ًا ذات �إح�سا�س
ّ
وفي مقارنة ب�سيطة في تداول الثروة الموجودة في الدنيا المنتقلة من الجيل الحا�ضر �إلى
الجيل التالي نالحظ �أنّ تدبير ثل َث ْي الثروة الموجودة ُي�سند �إلى الرجال ،وتدبير ثلثها الباقي
ُي�سند �إلى الن�ساء ،ولكنّ اهلل ـ �سبحانه ـ وبمقت�ضى حكمته جعل التوازن في العالقة بين الرجل
والمر�أة هو الأ�سا�س ،ف�أوجب ـ �سبحانه ـ على الرجل �أن يدفع مهر ًا للمر�أة الزوجة ،كما �أمر
ال ّرجل بالإنفاق على زوجته ،فت�شاركه فيما ح�صل عليه من الثلثين ،بينما يبقى ثلثها كما هو
بل زاد ب�أخذها المهر؛ لأ ّنها لي�ست بحاجة �إلى �أن تنفق على نف�سها (فيما لو كانت متز ّوجة)،
في�صير حا�صل هذا الت�شريع �أنّ للرجل ثلثي الثروة في الدين ،ولكنّ عليه م�صرف زوجته
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ومهرها ،فتق ّل ثروته عن الثلثين ،بل قد ت�صل �إلى الثلث .و�أنّ ثلث المر�أة بقي على ما هو
بل زاد ،وعليه تكون النتيجة هي العدالة بين الطرفين ،ونالحظ �أنّ غلبة روح التع ّقل على
المالي بالحفظ والتبديل والإنتاج
روح العاطفة في الرجل هي الأن�سب والأ�صلح ،والتدبير
ّ
واال�سترباح �أن�سب بروح التع ّقل .كما ونالحظ �أنّ غلبة العواطف الرقيقة والإح�سا�سات اللطيفة
على روح التع ّقل في المر�أة هي الأن�سب والأ�صلح .وهذا ال يعني �أ ّنها ال تتع ّقل ،فهي تتع ّقل � ،اّإل
�أنّ الأن�سب لها غلبة العواطف والإح�سا�سات.
�أ ّما التف�ضيل فالمراد به  -واهلل العالم -زيادة روح التع ّقل بح�سب الطبع في الرجل على
وال�صالبة والخ�شونة،
الأحا�سي�س والعواطف .وقد ُج ّهز الرجال ـ �إجما ًال ـ بالب�أ�س وال�ش ّدة ّ
إن�ساني �آثار عظيمة في �أبواب الدفاع والحفظ والأعمال
وتترتّب على هذه الأمور في المجتمع ال ّ
ال�شا ّقة ،وتح ّمل ال�شدائد والم�صائب ،والثبات وال�سكينة في الهزاهز والأهوال ،وهذه �ش�ؤون
�ضرور ّية في الحياة.
كما ج ّهز اهلل ـ �سبحانه ـ ال ّن�ساء بما يقابل ما عند الرجال بالإح�سا�سات ا ّللطيفة والعواطف
الرقيقة التي ال غنى للمجتمع عنها في حياته ،ولها �آثار ها ّمة في �أبواب الأن�س ،والمح ّبة،
وال�سكن ،والرحمة ،وتح ّمل �أثقال التنا�سل والحمل والو�ضع ،والح�ضانة والتربية والتمري�ض
والخدمة ،وما �إلى ذلك م ّما ال ي�صلح �ش�أنه بما ورد عند الرجال من مم ّيزات.
إجمالي عام نجد في الرجل والمر�أة تجهيزين متعادلين ،تتعادل بهما ك ّفتا الحياة
وب�شكل � ّ
في المجتمع المختلط المر ّكب من الجن�سين .وحا�شاه ـ ج ّل وعال ـ �أن يظلم في كالمه �أو في
حكمه }َ ...ولاَ يَ ْظل ُِم َر ُّب َك �أَ َحدًا{ (الكهف ،)49 :وهو القائل ...} :بَ ْع ُ�ض ُكم ِّمن بَ ْع ٍ�ض�( {..آل

عمران ،)195 :وقد �أ�شار ـ �سبحانه ـ �إلى هذا االلتئام والبع�ض ّية بقوله ـ تعالى ـِ } :ب َما َف َّ�ض َل اهللُ
بَ ْع َ�ض ُه ْم َع َلى بَ ْع ٍ�ض{ (الن�ساء..)34 :
أساسي بين الرجل والمرأة؟
2ـ هل هناك تفاوت
ّ

ج ـ �إنّ المر�أة في الإ�سالم ذات �شخ�ص ّية ت�ساوي �شخ�ص ّية الرجل في ح ّرية الإرادة والعمل من جميع
الجهات ،قال تعالى�}:إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد ا ِهلل �أَ ْت َقا ُك ْم{(الحجرات )13:وال يفترق حالها عن حال
الرجل � اّإل في ما �أودعه اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ من خ�صائ�ص ج�سد ّية ونف�س ّية وروح ّية تتنا�سب
مع دورها وتتغاير مع الم ّكونات الأ�سا�س ّية للرجل .وقد تق ّدم ذلك في الجواب ال�سابق.
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ّ
ّ
يحق لها أن تكون مرجعاً في التقليد؟ وال
يحق للمرأة أن تصبح قاضية؟ وال
3ـ لماذ ال
يجب عليها المشاركة في الجهاد؟
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ج ـ �إنّ هذه الأمور من ق�ضاء ومرجع ّية وجهاد يجب بنا�ؤها على التع ّقل ،ولي�س على الإح�سا�س
اخت�ص بها الرجال؛ لكونهم يغ ّلبون جانب
والعاطفة .وهذه الأمور تدابير اجتماع ّية عا ّمة
ّ
تخت�ص بق ّوة وغلبة الإح�سا�س والعاطفة
التع ّقل على جانب الإح�سا�س والعاطفة .وبما �أنّ المر�أة
ّ
على ق ّوة التع ّقل كان من المنا�سب �أن تر ّبى فيما ينا�سبها من المقا�صد والم�آرب .فال ّرجال
إجمالي عام ينجحون في الجهاد والق�ضاء والمرجع ّية ...لأ ّنها تتنا�سب مع طبيعتهم
ب�شكل � ّ
إجمالي عام في ما يتنا�سب مع
وما يحملونه من خ�صائ�ص وطباع .وال ّن�ساء ينجحن ب�شكل � ّ
كالطب والن�سج والتربية والتمري�ض ...وكما �أنّ التع ّقل موهبة �إله ّية ،فكذلك
طبيعة تكوينهنّ ،
ّ
الإح�سا�س والعاطفة موهبة �إله ّية ،واهلل �سبحانه �أ�سقط عنها وجوب الجهاد ولم يح ّرمه عليها
أهم عند الوقوف بين َيد ّي اهلل ـ تعالى ـ للح�ساب ،فمن
فلها �أن تجاهد �إذا �شاءت ،والنتيجة ال ّ
يعمل مثقال ذ ّرة خير ًا يره ومن يعمل مثقال ذ ّرة �شر ًا يره ،وهناك ال فرق بين الرجل والمر�أة،
حيث الموازين الق�سط ،والأ�سا�س هو ح�سن العاقبة.

ّ
يحق للمرأة أن تكون مرجع تقليد؟
4ـ لماذا ال

ج ـ يمكن للمر�أة �أن ت�صل �إلى مرحلة االجتهاد ،كما يمكنها تح�صيل درجة العدالة � .اّإل �أنّ المرجع
الخا�صة والعا ّمة �سيراجعونه في �أمورهم،
في التقليد ي�شترط �أن يكون ذكر ًا؛ لأن النا�س من
ّ
وهذا ال يتنا�سب مع روح ّية الن�ساء في الدنيا ،على �أ�سا�س غلبة عواطف و�أحا�سي�س المر�أة على
والخا�صة حفظ ًا لمقامها الخا�ص ودورها المك ّمل مع
تع ّقلها ،وعدم منا�سبة لقاءاتها بالعا ّمة
ّ
الب�شري.
دور الرجل للمجتمع
ّ

5ـ لماذا أ ُ
حق ّ
عطي ّ
الطالق للرّجل دون المرأة؟
َ

جـ ّ
الطالق هو من ال�ش�ؤون التدبير ّية التي يجب �أن تعتمد على التع ّقل ،ولي�س على الأحا�سي�س
والعواطف .وبما �أنّ الرجال تغلب عندهم ـ �إجما ًال ـ �صفة التع ّقل على الأحا�سي�س والعاطفة
�أعطي هذا الحقّ لهم .ولو �أعطي هذا الحقّ للمر�أة فكم بيت ًا تبقى الزوج ّية قائمة فيه؟ فعند
الكثير من الم�شاكل لو �أعملت العواطف والأحا�سي�س لح�صل الطالق فور ًا ،بينما مع التع ّقل
يكون الت�أ ّني �س ّيد الموقف غالب ًا .والأ�صلح للمر�أة غلبة العواطف والأحا�سي�س عندها على
التع ّقل؛ لتمار�س الدور المطلوب منها ب�شكل �سليم ومنا�سب.
و�أي�ض ًا الرجل هو الذي تز ّوج ودفع مهر ًا فالمنا�سب �أن يكون الت�سريح بيده ال بيد غيره.
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6ـ إذا كانت حقوق المرأة مساوية لحقوق الرّجل فلماذا تعادل شهادة الرّجل شهادة
امرأتين؟
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ج ـ �أ ّو ًال� :إنّ الرجل ي�ساوي المر�أة ويعادلها ،ولك ّنه ال ي�شابهها ،فلو كان الإثنان مت�شابهين لكان
لدينا جن�س واحد ولي�س جن�سان.
فال فرق بين الرجل والمر�أة من الناحية الإن�سان ّية ،و�أي�ض ًا هما من حيث الم� ّؤهالت
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش ُعوبًا
بدرجة واحدة قال تعالى }:يَا �أَ ُّي َها الن ُ
ِيم خَ بِي ٌر{(الحجرات.)13:
َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد ا ِهلل �أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إ َّن اهللَ َعل ٌ
ثانياً� :إنّ الخ�صو�ص ّية الروحان ّية للمر�أة في الدنيا تغلب فيها الأحا�سي�س والعواطف على
التع ّقل ،ولهذا نرى �أنّ �شهادة المر�أة ال ُتقبل في بع�ض الأمور ،كما في بع�ض ال�شهادات
على الدم ،في حين �أ ّنه تقبل �شهادتها وحدها بدون الرجال في �أمور �أخرى ،كما في
تخ�ص الن�ساء.
م�سائل ّ
�أ ّما حول ما ورد في ال�س�ؤال ف�إنّ �شهادة الرجل في بع�ض الموارد تعادل �شهادة امر�أتين؛ وذلك
لأ ّنه �إن ن�سيت �إحداهما ما �شهدته تذ ّكرها الأخرى .وهذا لي�س انتقا�ص ًا لها ،بل هو توزيع �أدوار
إن�ساني بهما ،وال يكتمل بجن�س واحد� ،أو بدور واحد
ما بين الرجل والمر�أة ليكتمل المجتمع ال ّ
للجميع.

7ـ لماذا يعتبر اإلمام عليّ O
أن النساء نواقص العقول؟

ج ـ ورد في نهج البالغة� ،أنّ الإم��ام علي ًا Qقال« :معا�شر النا�سّ � ،إن ال ّن�ساء ...نواق�ص
العقل»� ،إلى �أن قال« :و� ّأم��ا نق�صان عقولهنّ ف�شهادة امر�أتين ك�شهادة الرجل الواحد.»..
وقد ورد هذا الكالم بعد واقعة الجمل .وقد ا�شتملت هذه الواقعة على هالك جمع عظيم من
و�صي ر�سول اهلل Pالإمام علي
الم�سلمين ،حيث كانت الجيو�ش المقابلة لخليفة الم�سلمين ّ
 Qتتبع ر�أي امر�أة .وبعد انتهاء المعركة �أراد الإمام� Qأن ين ّبه �إلى وجوه نق�صان
االجتماعي
عقول ال ّن�ساء و�أ�سبابه ،وهذا ي�شير �إلى �أ ّنه Qكان يق�صد من كالمه العقل
ّ
العاطفي عند الن�ساء يغلب جانب التع ّقل .ونحن
الدنيوي ،وهذا يعني �أنّ الجانب
إداري
ّ
وال ّ
ّ
نالحظ �أنّ بع�ض الن�ساء يتف ّوقن على بع�ض الرجال من جهة العقل ،وهذا ال يعني غلبة التع ّقل
على الأحا�سي�س والعواطف ال�شديدة ،لذلك كانت ال ّن�ساء نواق�ص العقول في هذا الجانب
ب�سبب غلبة العواطف ،وغلبة العواطف �ضرورة لأجل الحمل والو�ضع والإر�ضاع والتربية...
�إلخ.
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 8ـ لماذ نهى اإلمام علي Oعن مشورة ال ّنساء؟
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ج ـ ورد في نهج البالغة� ،أ ّنه فيما �أو�صى به الإمام علي Qالبنه الإمام الح�سن Qكما قيل:
« ...و�إ ّياك وم�شاورة ال ّن�ساء ف� ّإن ر�أيهنّ �إلى �أ ْف ٍن ،وعزمهنّ �إلى وهن .»...وهذا الكالم يتمحور
حول الأمور التي يغلب فيها طابع التع ّقل على جانب الأحا�سي�س والعواطف ،حيث يقت�ضي الأمر
في موارد ال�سيا�سة والحاكم ّية م�شاورة من له تجربة �أ ّدت �إلى االطمئنان بكمال عقله وعدم
ت�أثره بالعواطف .والمعروف �أنّ الن�ساء ال يخ�ضن في هكـذا تجـارب ،لذلـك قال« :Qف� ّإن
ر�أيهـنّ �إلى �أفن»� ،أي �إلى نق�ص وزوال ،وقال«:Qوعزمهنّ �إلى وهن» �أي �إلى �ضعف .وهذا
يعني �أ ّنه لي�س لهذه المر�أة تجربة �أتاحت لها �أن تعطي ر�أي ًا ثابت ًا م�ستق ّر ًا وقو ّي ًا .ولكن �إذا علم
الرجل �أنّ لها تجربة كافية فال مانع من ا�ست�شارتها .وقد ُنقل عن الإمام علي Qفي بحار
الأنوار قوله�«:إ ّياك وم�شاورة الن�ساء �إ ّال من ج ّربت بكمال عقلها».
والنهي عن الم�شورة لم يقت�صر على الن�ساء ،بل ورد النهي عن م�شاورة الرجل الجبان والبخيل
والحري�ص.
�إذ ًا فالم�س�ألة مرتبطة بدور خا�ص ُر�سم للمر�أة ،وهو غلبة الأحا�سي�س والعاطفة ،وهذا دور
ي�ش ّكل مع دور الرجل تكام ًال اجتماع ّي ًا .وهذا ما �أ�شار �إليه الإمام علي Qفي نهاية قوله
عن عدم الم�شاورة ،بقوله«:ف� ّإن المر�أة ريحانة ولي�ست قهرمانة» ،فهي ذات �أحا�سي�س رقيقة
وم�شاعر وعواطف �شديدة ،ولي�ست ذات دور كالقهرمانة فهي لي�ست حاكمة ،والحاكم ّية ال
تنا�سب عاطفتها.

9ـ لماذا كانت دية المرأة نصف دية الرجل في الشريعة اإلسالميّة؟

ج ـ خلق اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ الرجل والمر�أة ،وجعلهما يتكامالن في الحياة ،و�أوكل لك ّل منهما
مهام تن�سجم مع طبيعته وتركيبته ،وهكذا في ما يتع ّلق بالحقوق ،بحيث ال يظلم �أ ّي ًا منهما،
َّ
ولذلك ال يظلم اهلل ـ تعالى ـ المر�أة وال ي�سلبها حقوقها ،فيجازيها بك ّل عمل عملته ،ف�إن عملت
خير ًا ف�إ ّنها تجزى خير ًا ،و�إن فعلت �ش ّر ًا يجزيها بمثل ما عملت .ولذلك ال تنتق�ص م�س�ألة الدية
االجتماعي،
هنا من �ش�أن المر�أة و�إن�سان ّيتها ،بل كما يتب ّين ف�إنّ الأمر مرتبط بحال التكامل
ّ
وتو ّزع الأدوار بين الرجل والمر�أة ،فالرجال �ش�أنهم الإنفاق والجهاد وبذل المهور ،بينما المر�أة
ُين َفق عليها ،وال يجب عليها الجهاد والإنفاق على الزوج ،فالم�س�ؤول ّية المال ّية الملقاة على عاتق
الرجل �أكبر من م�س�ؤول ّية المر�أة ،فلذا تخ�سر العائلة مالي ًا عندما تفقد رج ًال منها �أكثر م ّما
تخ�سر لو فقدت العائلة امر�أة منها .وهذا �سبب وجيه لتكون دية الرجل �ضعف دية المر�أة.
لولي المر�أة قتل الرجل
وال ب ّد من مالحظة هنا ،وهي �أ ّنه لو قتل الرجل ام��ر�أة عمد ًا جاز ّ
القاتل ،وال ي�سقط قتله لأنّ المقتول امر�أة.
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أنبياء وأئمّ ة للبشريّة؟
نساء
10ـ لماذا لم يبعث ال ّله
ً
ً
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ج ـ ال توجد موانع تحول دون نزول الوحي على ال ّن�ساء من الناحية المبدئ ّية .ولع ّل طبيعة
للنبي .ومن هنا
المر�أة وخ�صائ�ص تكوينها ال ي�ساعدان على ت�أدية الوظائف الموكلة ّ
النبي،
تتّ�ضح حكمة اخت�صا�ص النب ّوة بال ّرجال من خ�لال التدقيق في ن��وع وظائف
ّ
فال�شخ�ص المك ّلف �إي�صال ر�سالة ال�سماء �إلى النا�س يواجه �أ�شخا�ص ًا متع ّددين ،وفي
َّ
م�شاق كثيرة ال تطيقها المر�أة عادة ،وعليه �أن يعقد
ظروف متن ّوعة ومختلفة ويتح ّمل
الجل�سات مع الأفراد البارزين والأ�سا�س ّيين في المجتمع ،ويكون على اتّ�صال دائم معهم،
ويتع ّهد الدفاع �ض ّد الأعداء .وب�شكل عام فالنب ّوة تمتلك جانب ًا يغلب عليه طابع الزعامة
والقيادة وتدبير و�إدارة المجتمع ،وبالتالي فالرجال ومن خالل تكوينهم هم �أكثر قدرة
على القيام بهذه الأمور.

البدني للمرأة جائز في الشريعة اإلسالميّة؟
11ـ هل التأديب
ّ

البدني كعالج لأخطاء ال يمكن معالجتها بغير
ج ـ �إنّ ال�شريعة الإ�سالم ّية ر ّكزت على الت�أديب
ّ
القلبي
البدني .فلو فعل مك ّلف ما �سواء كان رج ًال �أم امر�أة حرام ًا ولم ينته بالإنكار
الت�أديب
ّ
ّ
البدني حتّى يرتدع عن المع�صية .ومع �إفادة غير الت�أديب
وال بالكالم ينتقل الأمر �إلى الت�أديب
ّ
البدني.
البدني يحرم االنتقال �إلى الت�أديب
ّ
ّ
فالمر�أة كال ّرجل ال يجوز �ضربها ابتداء ،نعم لو فعلت منكر ًا وكانت م�ص ّرة على التكرار يجب
القلبي ،ف�إن لم ينفع يجب نهيها با ّلل�سان (طبعاً ال يجوز �إهانتها
نهيها عن المنكر بالإنكار
ّ

و�س ّبها) ،ف�إن لم ينفع يجب نهيها بال�ضرب غير المبرح� ،إذا كان احتمال الت�أثير وارد ًا ،فحالها
من هذه الجهة كحال ال ّرجل بال فرق .و�أ ّما ما ورد في قول اهلل تبارك وتعالى ...} :اّ
واللتي

تخافون نُ ُ�شو َز ُه َّن َفعِ ُظو ُه َّن َوا ْه ُج ُرو ُه َّن فِي ا ْل َم َ�ضاجِ ِع َو ْا�ض ِربُو ُه َّن َف ِ�إ ْن �أَ َط ْعنَ ُك ْم َف َال تَ ْب ُغو ْا َع َل ْيهِ َّن
َ�سبِي ًال( {...الن�ساء )34:فلها تف�سيرها الخا�ص ،وهو:

إ�سالمي على الرجل الزوج �أن ينفق من ماله على زوجته ،و�أوجب على الزوجة
�أوجب ال�شرع ال
ّ
�أن تطاوع الزوج وتطيعه في ما يرتبط باال�ستمتاع والمبا�شرة ،ف�إن خاف الزوج من زوجته
الن�شوز (�أي :الع�صيان واال�ستكبار عن الطاعة) ،ب�أن بدت عالئم الن�شوز عليها ،فعلى الزوج
�أن يقوم بوعظ هذه الزوجة ،و�إن لم ينفع الوعظ ينتقل �إلى هجرها في الم�ضجع (ك�أن يدير
لها ظهره في النوم) ،ف�إذا لم ينفع الهجر جاز �ضربها بن ّية ردعها عن المنكر ،ب�شرط �أن ال
يكون ال�ضرب مبرح ًا�( ،أي ال يجوز له �أن ي�س ّبب لها الإدماء �أو التو ّرم والكدمات� ،أو تغيير لون
الب�شرة) .وهذه المرتبة (�أي ال�ضرب) ال تجوز �إذا تح ّقق المراد ب�إحدى المرتبتين ال�سابقتين،
بل يجب الترتيب بين هذه المراتب ،وبتعبير �أو�ضح ال يجوز له الهجر �إذا تح ّقق ما يريده
بالمرتبة الأولى (الوعظ) ،وال يجوز له ال�ضرب �إذا تح ّقق الأمر بالمرتبة الثانية (الهجر)
وهكذا.
البدني �إ ّنما يجوز مع فعل المنكر وعدم ت�أثير المرتبتين
من هذه الآي��ة يتب ّين �أنّ الت�أديب
ّ
ال�سابقتين ،وب�شرط �أن ال يكون ال�ضرب مبرح ًا ،وال�شرط الأخير ي�ستفاد من �أد ّلة �شرع ّية
�أخرى.
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12ـ إذا لم يكن من فرق أو تفاوت بين الذكر واألنثى فلماذا ورد عن األئمّ ة Rبعض
األدعية لطلب الذكر دون األنثى؟

80

ج -ورد عن الأئ ّمة Rالكثير من الروايات التي تذكر ف�ضل البنات ،منها :ما ورد عن الإمام
ال�صادق� Qأ ّن��ه ق��ال« :ق��ال ر���س��ول اهلل :Pنعم ال��ول��د البناتُ ،م�� ْل��طِ �� َف��ات ،مجهِّزات،
مون�سات ،مبا َركات ،مف ّليات»(((.
وعن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال«:البنات ح�سنات ،والبنون نعمة ،ف�إ ّنما ُيثاب على الح�سنات،
و ُي�س�أل عن النعمة»(((.
وعن الإم��ام ال�صادق� Qأ ّن��ه قال«:قال ر�سول اهلل :Pمن ع��ال ث�لاث بنات �أو ثالث
�أخوات وجبت له الج ّنة ،فقيل :يا ر�سول اهلل Pواثنتين؟ فقال :واثنتين ،فقيل :يا ر�سول
اهلل :وواحدة؟ فقال :وواحدة»(((.
وهذه الأحاديث وا�ضحة في �إبراز ف�ضل البنات ،فال مجال للحديث عن اخت�صا�ص الف�ضل
بالذكور.
والأئ ّمة Rكان لهم طلب من اهلل ـ تعالى ـ لل ّذكر ،ولع ّل �س ّر هذا الطلب هو تفكيرهم
إجرائي مخ�صو�ص بال ّرجال؛ لما لديهم من غلبة
بالخليفة والإمام من بعدهم .والإمامة عمل �
ّ
التع ّقل على العاطفة ،ولما هم فيه من �ش ّدة وب�أ�س وما �شاكل ذلك.
((( مف ّليات يف اللغة :ف ّلى الر�أ�س �أو الثوب :نقّاه من القمل .احلديث يف فروع الكايف/كتاب العقيقة 3 /ـ باب :ف�ضل البنات/حديث .5
((( م.ن ،حديث .8
((( م.ن ،ح.10

وطلب الذكر � -أي�ض ًا -ال يخلو من طلب �شخ�ص ي�ساعد الأب في �أعماله ووظائفه ،ويخ�شى بع�ضهم من
م�شاكل تعتر�ضه وهو ير ّبي الفتاة ،ف�إنّ �أق ّل ما يخد�ش الحياء كان ي�ؤ ّثر في الوالد .واهلل ـ تعالى ـ العالم.
والمهم �أنّ اهلل ـ تبارك ـ جعل ال ّذكر والأنثى في مرتبة واحدة من التكليف والح�ساب ،و�إذا
ّ
كانت الأنثى قد عملت �صالح ًا ف�ستجازى عليه بالخير ولن تظلم لأ ّنها �أنثى.
النبيP
 -13إذا لم يكن من فرق بين الذكر واألنثى ،فلماذا كان االنتساب إلى ساللة
ّ
عن طريق األب دون األمّ ؟

النبي  Pمن فاطمة وهي �أنثى ،نعم هناك عناوين عرف ّية �أق ّرها
ج ـ �إنّ اهلل تعالى جعل ن�سل ّ
الها�شمي هو من ينت�سب بالأب ال بالأ ّم ،ولكن في نهاية الأمر هو ينت�سب
ال�شرع ،وذلك مثل �أنّ
ّ
�إلى ر�سول اهلل Pبوا�سطة الزهراء.O
خلق اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ ال ّذكر والأنثى وجعل كلاّ ً منهما يتم ّيز عن الآخر بخ�صائ�ص وميزات
�أودعها فيه؛ ليتكامال في الحياة من خالل ما ر�سمه لهما من �أدوار ومهام ووظائف .هذه
الميزات ال تجعل فيها الف�ضل لأحدهما دون الآخر� ،إ ّنما هي تكاليف يقوم بها ك ّل منهما ح�سب
مقت�ضيات دوره ،فالتمايز والتفا�ضل هنا �إ ّنما يكونان في الأدوار ولي�س في �أ�صل الإن�سان ّية ،بل
جعل ـ �سبحانه ـ الأف�ضل ّية بين الرجل والمر�أة من جهة التقوى والعمل ال�صالح ،حيث يقول
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ�ش ُعوب ًا َو َقبَائ َِل ِلتَ َعا َر ُفوا �إِ َّن
ـ تعالى ـ} :يَا �أَ ُّي َها الن ُ
�أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد ا ِهلل �أَ ْت َقا ُك ْم{ (الحجرات ،)13 :ويقول ـ تعالى ـَ } :م ْن َعمِ َل َ�صالِح ًا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُنثَى
َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف َلن ُْح ِييَ َّن ُه َحيَا ًة َطيِّبَ ًة َولَن َْج ِزيَ َّن ُه ْم �أَ ْج َر ُهم ِب�أَ ْح َ�س ِن َما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{ (النحل،)97 :
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ويقول تعالىَ } :و َم ْن َعمِ َل َ�صالِح ًا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُنثَى َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف�أُ ْولَئ َِك يَدْ خُ ُلو َن ا ْل َج َّن َة يُ ْر َز ُقو َن
ال�صال َِحاتَ مِ ن َذ َك ٍر �أَ ْو ُ�أنثَى
فِي َها ِب َغ ْي ِر حِ َ�س ٍاب{ (غافر ،)40:ويقول ـ تعالى ـَ } :و َمن يَ ْع َم ْل مِ َن َّ
َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌن َف ُ�أ ْولَـئ َ
ِك يَدْ خُ ُلو َن ا ْل َج َّن َة َو َال يُ ْظ َل ُمو َن نَقِ يراً { (الن�ساء  ،)24 :وغير ذلك.
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الخ�صو�صيات؛
وهذا يثبت �أ ّنه ال فرق بين ال ّرجل والمر�أة في الجوهر ،و�إ ّنما الفرق في بع�ض
ّ
وذلك لأنّ ال ّرجال يغلب عليهم طابع التع ّقل على جانب العواطف والأحا�سي�س ،فلذلك ُي َ
عط ْون
�أدوار ًا تتنا�سب مع هذه الخ�صو�ص ّية .ومن هذه الأدوار �إدارة البيت و�ش�ؤون الزوجة والعائلة؛
ولذلك ينت�سب الولد �إلى المد ّبر وهو الأب .وهذا ال يعني االنتقا�ص من دور الأم ،فلها دورها
االجتماعي .و�إذا لعبت المر�أة دورها
الخا�ص الذي ي�ؤ ّدي مع دور ال ّرجل �إلى التكامل في الواقع
ّ
كام ًال ف�إنّ اهلل ـ تعالى ـ وعدها الج ّنة� ،سواء �أكانت من �ساللة فالن �أو غيره.

موجهاً للذكور؟
آني
14ـ لماذا كان الخطاب القر ّ
ّ

موجه ًا للذكر
ج ـ يتع ّدد الخطاب القر�آني ويتن ّوع بح�سب مقت�ضيات الحاجة ،فتارة يكون الخطاب ّ
والأنثى كما في الجواب ال�سابق ،وتارة �أخرى يتناول الخطاب النا�س والإن�سان ،وهذان لفظان
يتوجه الخطاب ب�ألفاظ تفيد العموم
إن�ساني
ّ
والب�شري ،وثالثة ّ
ي�شمالن ك ّل �أفراد المجتمع ال ّ
خت�ص الحديث فيها بالرجال لما لهم من �أدوار
ال�شامل للذكر والأنثى .نعم توجد �آي��ات ُي ّ
خا�صة ،ال ت�ؤ ّدي بال�ضرورة �إلى الأف�ضل ّية على المر�أة من جهة الجوهر ،و�إ ّنما لك ّل فرد �سواء
ّ
�أكان ذكر ًا �أو �أنثى دور ي�ؤ ّديه في هذه الدنيا ،وبما ين�سجم مع �إمكاناته وا�ستعداداته وقابل ّياته
التي �أودعها ـ �سبحانه ـ فيه.

15ـ لماذا يقع وجوب قضاء الصالة والصيام عن األهل على عاتق اإلبن دون البنت؟

ج ـ ق�ضاء ال�صالة وال�صيام عن الأب يجب على الولد ال ّذكر الأكبر ،وال يجب على الإناث وال على
مخت�صة بال ّذكور ،بل بالأكبر منهم ،والباقون ال يجب عليهم
باقي ال ّذكور ،فالم�س�ألة لي�ست
ّ
ذلك.
بمخت�صات الأب
ومن جهة ثانية ُذكر �أنّ هذا الوجوب ُيقا َب ُل ب�إعطاء الولد الحبوة ( ُيحبى
ّ
تخفيفي على الن�ساء وعلى باقي الذكور.
ك�سيفه وم�صحفه .)...ومن جهة ثالثة فهذا الحكم
ّ
و�أخير ًا يجوز للأنثى �أن تتب ّرع بالق�ضاء عن والديها ،وال م�شكلة في ذلك ،غاية الأمر �أ ّنه جائز
غير واجب.
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 16ـ لماذا يجب على المرأة استئذان زوجها دون العكس؟
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ج ـ يجب على الزوج تدبير �ش�ؤون زوجته وعائلته ،وذلك من خالل ت�أمين النفقة لها ،والحفاظ
عليها ،ودفع ال�سوء عنها ،وهذا الدور م�س�ؤولية ال ّرجل ،وهو تكليف ولي�س ت�شريع ًا يظلم المر�أة
ويحيف بها ،ومن هنا ف�إنّ خروجها من المنزل يحتاج �إلى تدبير يحفظها ويحميها ويحفظ
الأوالد فلو خرجت الزوجة �ساعة ت�شاء وتركت الأوالد فقد ي�صابون ب�أذى كما �أ ّنها في خروجها
قد ت�صاب هي ب�أذى .وال ّرجل الذي يغلب تع ّقله على عواطفه هو الم� ّؤهل لذلك ،فتحتاج الزوجة
�إلى �إذنه لتكون حركة خروجها مدرو�سة من قبل زوجها ،ويحاول �أن يحميها وي�صونها بقراراته
�إن كان م ّمن يخاف اهلل تعالى.
بالصبي أكثر من اهتمامها بالبنت؟
تهتم العائالت
17ـ لماذا
ّ
ّ

إ�سالمي،
ج ـ هذا حديث عن عائالت ولي�س عن ك ّل العائالت ،وهو لي�س حديث ًا ع ّما يطلبه ال�شرع ال
ّ
تهتم بولد �أكثر من غيره هي غير ملتزمة بو�صايا الإ�سالم .واالهتمام بالبنت
ف�إنّ العائلة التي ّ
النبي مح ّمدP
ورد في الكتاب العزيز ،كما ورد في الكثير من الروايات ال�شريفة .وقد كان ّ
يهتم بفاطمة الزهراء� Oأكثر من اهتمام � ّأي �أب بولده ال ّذكر .وقد م ّرت بع�ض الروايات.
ّ
و�أق�� ّدم ن�صيحة لك ّل عائلة لديها ذكور و�إناث ب�أن ترعى الجميع وتحميهم ،وت�ساوي بينهم،
وتحفظ حقوقهم ،وت�ساهم في تن�شئة الجميع ب�شكل �صالح و�سليم.

18ـ ما الحكمة من كون صوت المرأة ّ
أرق من صوت الرجل؟

إيجابي ولي�س �سلب ّي ًا .فالمر�أة هي الطرف الرقيق والناعم ،وهي �صاحبة العواطف
ج ـ هذا �أمر � ّ
ال�شديدة ،خلقها اهلل ـ تبارك ـ ريحانة ووردة ،و�صوتها الرقيق ينا�سب ر ّقتها وعواطفها ال�شديدة،
وهذا من خ�صائ�صها .وهو ي�ساعد على تقريب الزوج منها ،فال�صوت الرقيق يعطي انطباع ًا
جمي ًال لدى الزوج ،وهذا من نعم اهلل ـ تعالى ـ على المر�أة.

 19ـ لماذا يجب أن تقف النساء خلف الرجال في الصالة؟

ج ـ �إذا كان ال�س�ؤال عن �صالة الفرادى ففيه فهم خاطىء ،فيجوز للمر�أة �أن ت�ص ّلي �أمام ال ّرجل
�أو في محاذاته ،ب�شرط �أن يكون بينهما ُبع ٌد بمقدار �شبر ف�صاعد ًا ،والأف�ضل �أن يكون موقفها
خلف موقفه .وحكمة هذا ت�أتي في الجواب ع ّما �إذا كان المق�صود بال�س�ؤال عن �صالة الجماعة،
متوجه ًا �إلى اهلل ـ تعالى ـ ،وال
فيجب �أن ت�صلي ال ّن�ساء خلف ال ّرجال؛ وذلك ليبقى ك ّل م�ص ّل ّ
ي�شغله عن ر ّبه �شيء ،ووجود ال ّن�ساء خلف ال ّرجال ي�ؤ ّدي �إلى ح�ضور القلب لل ّرجال ،كما و�أنّ
ال�صالة.
ال ّن�ساء يبقين في م�أمن من نظرات غير المحارم ،وهكذا ّ
تتم المحافظة على ّ
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القسم الثامن

االختالط والزينة
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ّ
1ـ هل يجوز للطالبات أن ّ
أستاذهن في غرفة مغلقة؟
يتلقين العلم من

ج ـ �إذا كانت الغرفة مغلقة وال يمكن ل�شخ�ص �آخر �أن يدخلها ،فهذا ال يخلو من �إثارة �أو تل ّذذ �أو
ريبة فيحرم� .أ ّما لو كانت الغرفة مغلقة ،ولك ّنها في معر�ض دخول النا�س �إليها في � ّأي لحظة،
فيجوز ذلك مع الأمن من الوقوع في الحرام.
2ـ هل من إشكال في االختالط مع ابن عمي لجهة مساعدته في الدرس؟

ج ـ �إذا لم يكن الإثنان في خلوة فيجوز �إذا لم ي�ؤ ّد �إلى لم�س �أو نظر مح ّرمين ،وال �إلى ما يثير
�شهوة �أو ل ّذة ،وال خوف الوقوع في الحرام .ف�أ�صل االختالط جائز في غير الخلوة �إذا لم ي�ؤ ّد
�إلى حرام.
ّ
محل إشكال؟
األجنبي بنيّة سليمة
 3ـ هل محادثة المرأة مع الرجل
ّ

ج ـ �إذا كان خالي ًا من النظر واللم�س المح ّرمين ،ولم ي�ؤ ّد �إلى �إثارة ال�شهوة والل ّذة ،فيجوز و�إن كان
ي�ؤ ّدي �إلى حرام �أو مف�سدة في�صير حرام ًا.
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علي منذ الطفولة ،فمن فضلكم أرشدوني إلى الطريقة
 4ـ لقد اعتاد ابن خالتي
ّ
التي ينبغي بعد البلوغ أن أتصرّف معه بها إلبعاده من دون أن أجرح مشاعره.

ج ـ �إذا كانت العالقة �ضمن ال�ضوابط ال�شرع ّية ،بحيث لم يوجد لم�س ونظر مح ّرمان ،وال فعل �أو
قول �أو ما �شاكل يثير �شهوة �أو ل ّذة ،فتكون العالقة جائزة� ،أ ّما مع وجود �شيء مح ّرم وجب قطع
العالقة التي ت�ؤ ّدي �إلى الحرام.
وحاولي ـ �إذا �أردت تخفيف العالقة ـ �أن تظهري الج ّدية معه ،وعدم اللعب واللهو والمزاح معه،
وبالتدريج تن�ضبط العالقة .ويمكنك اال�ستعانة ب�أ ّمك لتحديد العالقة و�ضبطها بحكمة.
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 - 5كيف ينبغي أن تكون مشية الفتاة وتصرّفاتها في األماكن العامّ ة؟

ج � -أختي الغالية� ،إنّ م�شية الفتاة وحركاتها بطريقة مريبة  -ت�ؤ ّدي �إلى لفت نظر ال�شاب
�إليها  -لكي يهت ّموا بها �إر�ضا ًء لغريزتها ،ال ير�ضي اهلل �سبحانه وتعالى ،فعلى الفتاة الم�ؤمنة
�أن تنتبه �إلى م�شيتها وتكون رزينة هادئة وقورة ،ال تتمايل وال تتخ�صور وال تتمايع في الحركات،
كي ال ت�ؤثر على قلوب ال�شباب ،وتف�سد دينهم ،وت�ساهم في �إ�ضاللهم.
وج ُه َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن �إِلاَّ
قال تعالىَ } :و ُقل ل ِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َِات يَ ْغ ُ�ض ْ�ض َن مِ ْن َ�أ ْب َ�صارِ هِ َّن َويَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ

َما َظ َه َر مِ ْن َها َو ْليَ ْ�ض ِر ْب َن ب ُِخ ُم ِرهِ َّن َع َلى ُجيُوبِهِ َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن �إِلاَّ ِلبُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو �آبَائِهِ َّن �أَ ْو �آبَاء
بُ ُعولَتِهِ َّن �أَ ْو �أَ ْبنَائِهِ َّن �أَ ْو (((.{...

((( �سورة النور ،الآية.31 :

6ـ ما الحكم على تصرّفات الفتاة التي تر ّقق صوتها أو تتك ّلم بدلع من أجل لفت
االنتباه؟

ج ـ المر�أة �إن�سان تم ّثل دور ًا �أ�سا�س ّي ًا مع الرجل في تكامل المجتمع ،و�إذا خرجت عن ال�ضوابط
ف�سي�ؤ ّدي ذلك �إلى الإخالل بالمجتمع ال�سليم ،و�إيجاد اال�ضطراب ،وبالإمكان �أن ت�ساهم في
�سقوط المجتمع وانهياره .ومن الأمور المطلوبة منها هو �إظهار عفافها و�صالحها واحترامها
في المجتمع .وترقيق ال�صوت للفت الأنظار هو خروج عن دورها ال�صحيح ،وهو �إخراج
للرجل عن دوره من خالل �إخراجه عن احت�شامه ،فالمر�أة قادرة على تحريك غرائز الرجل
فين�ساق لرغباته ويترك دوره ال�سليم وال�صحيح .وقد قال اهلل  -تعالىَ } :-فلاَ تَ ْخ َ�ض ْع َن
بِا ْل َق ْولِ َفيَ ْط َم َع الَّذِ ي فِي َق ْلبِهِ َم َر ٌ�ض { (الأحزاب ،)3 :وهذا نهي من المولى ـ تبارك وتعالى ـ
عن الخ�ضوع في القول ،وهو ترقيق الكالم وتليينه مع الرجال ،بحيث يدعو �إلى الريبة ويثير
ال�شهوة ،فيطمع الذي في قلبه مر�ض ،والمر�ض هو فقدان ق ّوة الإيمان التي تردعه عن الميل
�إلى الفح�شاء.

7ـ هل يعتبر من المحارم :الطبيب وزوج األخت وابن الخالة ،وابن الخال ،وابن العمّ ة،
وزوج الخالة ،وزوج العمّ ة ،والشاب الذي سيكون زوج المستقبل في حال لم تحصل
صيغة العقد؟

ج ـ جميع ه�ؤالء من الأجانب ،يجب التعامل معهم �ضمن االحت�شام وال�ضوابط ال�شرع ّية.
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األجنبي؟
8ـ ما هو حكم المزاح مع
ّ

ج ـ �إذا كان مع نظر �أو لم�س مح ّرمين� ،أو كان مع �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو كان مع خوف افتتان �أو
أجنبي �إلى مف�سدة.
مف�سدة فال يجوز .وغالب ًا ما ي�ؤ ّدي المزاح مع ال ّ
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 9ـ كيف ينبغي أن نتصرّف مع األجانب؟
10ـ إلى أي حدّ يجوز التواصل مع الشباب في مقتضيات األعمال الثقافيّة؟
 -11ما هو حكم عمل المرأة في مكان يوجد فيه غير محرم؟
12ـ كيف ينبغي للفتاة أن تتصرّف في المحيط الذي يوجد فيه أجانب بالنسبة
إليها؟

ج ـ يجب على المر�أة �أن تعمل وتت�ص ّرف ح�سب ما ورد في الأ�سئلة ،وفق ال�شروط التالية:
ال�شرعي الكامل.
الأ ّول :التزام الحجاب
ّ
الثاني :ترك ال ّنظر �أو اللم�س المح ّرمين.
الثالث :ترك القول �أو الفعل � -أو � ّأي حركة � -إذا كان ي�ؤ ّدي �إلى �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو ريبة
وخوف الوقوع في الحرام.
الرابع :عدم االختالء في مكان ال يدخل فيه عليهما �أحد.
والن�صيحة �أن تظهر �صالحها وعفافها واحترامها ،مع الت�ص ّرف ا ّلالئق...

األجنبي من أجل فهم ما يقول حرام؟
 13ـ هل ال ّنظر إلى
ّ

أجنبي و�إل��ى ما يتعارف ك�شفه بدون �شهوة وخوف االفتتان
ج ـ يجوز النظر �إلى وجه وك ّفي ال ّ
والوقوع في الحرام والنظر ب�شهوة ممنوع وحرام .وال يجوز النظر �إلى ما لم ُيعتد ك�شفه حتّى
بدون �شهوة.
ّ
السن للتسليم حرام؟
 14ـ هل مدّ اليد إلى األقارب أو كبار

ج ـ �إن كان الرجل من المحارم جازت م�صافحته ،و�إن لم يكن من المحارم (كما لو كان ابن عم
�أو ابن خال �أو ابن الجيران )...فال تجوز الم�صافحة المبا�شرة �سواء كان م�س ّن ًا �أم ال.
تجوز الم�صافحة من وراء حجاب (كما لو كان من وراء ثياب) ب�شرط �أن ال يكون معه (�شدّ)،
فمع الغمز يحرم حتّى لو كان من خلف الثياب ،وب�شرط �أن ال ي�س ّبب �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو
خوف الوقوع في الحرام �أو � ّأي مف�سدة.
 15ـ هل جلوس األجنبي بمحاذاة الفتاة في األماكن العامّ ة حرام؟

ج ـ �إذا كان مق�صود الأخت بالمحاذاة هو االلت�صاق فهو حرام .و�إن لم يكن المق�صود هو االلت�صاق
ال�شرعي ،وعدم النظر واللم�س المح ّرمين،
فال مانع من ذلك مع المحافظة على الحجاب
ّ
ويحرم قول �أو فعل ما يثير ال�شهوة �أو خوف الوقوع في الحرام �أو المف�سدة.
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األجنبي حرام أم حالل؟
 16ـ هل تصوير المرأة أو تظهير صورها عند
ّ

أجنبي� ،أ ّما �إذا
ج ـ �إذا كانت المر�أة ملتزمة الحجاب الكامل فال ب�أ�س بالت�صوير �أو التظهير عند ال ّ
أجنبي لي�ص ّورها� .أ ّما تظهير
لم تكن ملتزمة الحجاب الكامل ،فال يجوز لها �أن تقف �أمام ال ّ
أجنبي ف�إن كان يعرفها فال يجوز ،و�إن
�صور المحجبة وهي غير ّ
محجبة في ال�صورة عند ال ّ
كان ال يعرفها فيجوز.
 17ـ من هم محارم النساء؟
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ج ـ بالن�سب يحرم على المر�أة:
الأب والأجداد للأب.
الأجداد للأم.
االبن و�أبناء االبن ،و�أبناء البنت ،و�أحفادهما و�أ�سباطهما(((.
الأخ ،و�أبنا�ؤه و�أحفاد و�أ�سباط الأخ والأخت.
(كعم الج ّد).
العم ،وعم الأب والأ ّم و�إن كان ع ّم ًا عالي ًا ّ
ّ
الخال ،وخال ال ّأب والأ ّم و�إن كان خا ًال عالي ًا «كخال الجد».
ك ّل واحد من ه�ؤالء ـ �أي�ض ًا �إذا كانوا من الر�ضاعة فهم من المحارم.

((( احلفيد :هو ابن االبن ،وال�سبط هو ابن البنت.

بالم�صاهرة يحرم على المر�أة:
والد الزوج و�أجداد الزوج.
�أبناء الزوج ولو من امر�أة �أخرى.
زوج البنت ،و�أزواج الحفيدات.
زوج الأم (�إذا ح�صل الدخول بالأم) وزوج الج ّدة (مع الدخول).
 18ـ ما حكم اإلسراع في المشي إذا كان ال ّناظر أجنبياً؟

أجنبي ،نعم �إذا علمت الفتاة �أو اطم�أ ّنت بلفت نظر الرجل
ج ـ يجوز الإ�سراع في الم�شي �أمام ال ّ
أجنبي ب�سبب ذلك فيحرم .فالم�شي ال�سريع جائز �إذا لم ي�ؤ ّد �إلى حرام �أو مف�سدة.
ال ّ

 19ـ جاء في األحكام الشرعيّة ّ
الصبي المميّز ،فكيف
أن على المرأة التس ّتر أمام
ّ
الصبي المميّز؟
يُعرف
ّ

وال�صبي المم ّيز هو الذي ي�صير في مرحلة يف ّرق فيها بين الرجل والمر�أة
ج ـ التمييز هو التفريق،
ّ
ولو �إجما ًال ،فهو في البدء يجهل الفرق بينهما ،وعندما يزداد وعيه تح�صل المعرفة ،فيف ّرق
بينهما ،وهو ما ي�س ّمى تمييز ًا(،وبع�ضهم يعتبر �أنّ المم ّيز هو الذي يم ّيز بين ما فيه م�صلحته
وما فيه �ضرره).
ال�صبي المم ّيز ،نعم الأحوط وجوب ًا ذلك �إذا كان التّبرج �أمامه يوجب
وال يجب الت�ستّر �أمام
ّ
�إثارته.
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20ـ تزوّج رجل بامرأة ولها بنت من زوج قبله ،فهل هذه البنت من محارم والد
الرجل؟

ج ـ هذه البنت تعتبر �أجنبية عن والد زوج �أمها ،ولي�ست من محارمه.
 21ـ هل من الممكن لألجنبيّين أن يقرءا صيغة األخوّ ة ليصبحا محرَمَ يْن؟

أجنبي بهذه ال�صيغة.
ج ـ هذا غير ممكن �شرع ًا ،فال ت�صير الفتاة �أخت ًا لل ّ

األجنبي حرام؟
 22ـ هل الجلوس على مائدة طعام بحضور
ّ
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ج ـ �إذا كانت الجل�سة مغلقة بينهما فال يجوز .و�إن كانت الجل�سة غير مغلقة فيجوز مع الحجاب
الكامل ،وعدم ال ّنظر واللم�س المح ّرمين ،وعدم �إثارة ال�شهوة والل ّذة ،وعدم الخوف من الوقوع
في الحرام.
 23ـ هل يعتبر زوج األخت من محارم أخت الزوجة؟

أجنبي عنها.
ج ـ ال يعتبر زوج الأخت من محارم �أخت الزوجة ،بل هو � ّ
 24ـ ما حكم إلقاء السالم من قبل الفتيات على الشباب؟

ج ـ يجوز �إلقاء ال�سالم من الفتاة على ال�شاب ما لم ي�ستلزم مح ّرم ًا �أو مف�سدة.

 25ـ ما الحكم في التخابر التلفوني بين المرأة والرجل األجنبيّين؟

التلفوني بينهما �إذا لم ي�ستلزم �إثارة �شهوة �أو ل ّذة ،ولم يح�صل خوف من الوقوع
ج ـ يجوز التخابر
ّ
في الحرام �أو المف�سدة.
ولكنّ الغالب في ع�صرنا هو كثرة �إ�ستعمال التلفون بين ال�شباب والفتيات (الأ�صدقاء) ل ّلهو
والمزاح لذا نن�صح �أخواتنا الكريمات الإجتناب عن هذه العادة ,واالبتعاد قدر الإمكان عنها
مع عدم وجود �ضرورة للتوا�صل عبر الهاتف.
 26ـ هل مجرّد الخطوبة بدون عقد الزواج يح ّلل أحدهما على اآلخر؟

ج ـ الخطوبة بدون عقد تبقي ال�شاب وال�شابة �أجنب ّيين ،فيجب االحت�شام بينهما ،ومراعاة ال�ستر
الكامل ،وعدم النظر واللم�س المح ّرمين ،وعدم ح�صول ما يوجب ال�شهوة �أو الل ّذة� ،أو خوف
الوقوع في الحرام.
 27ـ ما الذي يجوز النظر إليه من الرجل بالنسبة إلى الفتاة؟

ج ـ يجوز للمر�أة �أن تنظر �إلى وجه وك ّفي الرجل ،وكذا �إلى ما يعتاد ال ّرجال ك�شفه مع عدم التل ّذذ
والريبة (خوف الوقوع في الحرام)� .أ ّما ما ال يعتاد ال ّرجال ك�شفه ،فال يجوز ال ّنظر �إليه حتّى
بدون �شهوة وريبة...

95

 28ـ ما هو حكم كتابة الرسائل الغراميّة إلى الطرف المقابل؟

ج ـ هكذا ر�سائل ال تجوز � اّإل �إلى الزوج ،فهي ر�سائل ال تخلو من �إثارة ل ّذة �أو مف�سدة..

 29ـ هل يجوز للرجل والمرأة أن يجريا صيغة المحرميّة؟
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ج ـ �صيغة المحرم ّية كما �أفهمها في مفرو�ض ال�س�ؤال ،المق�صود بها �إجراء عقد بين فتاة و�شاب،
ي�صبحان بموجبه ك�أخ و�أخته ،وهذه ال�صيغة ال وجود لها في ال�شرع ،وال �أ�سا�س لها ،وهذه ال
تو�صل �إلى محرم ّية (�أي �أن ي�صبح ال�شاب من محارم الفتاة).
ولمزيد من التو�ضيح وخارج نطاق ال�س�ؤال ،ف�إذا ّتم �إجراء عقد زواج دائم �أو م�ؤ ّقت ،فيجوز
ذلك مع ر�ضا الفتاة و�إذن ول ّيها على الأحوط وجوب ًا �إذا كانت بكر ًا (عذراء).
 30ـ ما هو حكم المشي مع غير المحرَم؟

ج ـ �إذا ترتّب على ذلك �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو خوف الوقوع في الحرام �أو المف�سدة فال يجوز ،و� اّإل
ف�إ ّنه يجوز.

 31ـ هل يصحّ وضوء النساء أمام غير المحارم؟

وي�صح فالواجب هو مراعاة ال�ستر فلو لم
ج ـ �إذا كان مع ال�ستر الكامل وعدم ترتّب مف�سدة فيجوز
ّ
ترا ِع ال�ستر �أثمت .ولكنّ الو�ضوء يكون �صحيح ًا مع تح ّقق ق�صد القربة.

 32ـ ما الحكم في خياطة األلبسة النسائيّة عند الخيّاط الرجل؟

ج ـ يجوز ذلك �إذا لم ي�ستلزم النظر �أو اللم�س المح ّرمين� ،أ ّم��ا �إذا كان يريد لم�سها لتحديد
مقا�ساتها فهو حرام.
 33ـ أنا أعرف أنّه ال يجوز لبس الذهب أمام الرّجل لك ّنني ألبس الذهب (العقد
أحب ذلك ،أرجوكم أن تدلّوني إلى طريقة أتم ّكن
والسوار )...أمام الرجال ،ألنّي
ّ
معها من تغيير قناعاتي.

حب الدنيا» ،فمن�ش�أ ك ّل المفا�سد
ج ـ ورد عن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال« :ر�أ�س ك ّل خطيئة ّ
حب
حب الدنيا ،والمق�صود هو ان�شداد القلب نحو الدنيا ،والتع ّلق بها وح ّبها ،وما ّ
والخطايا هو ّ
حب الدنيا .وك ّلما كان التع ّلق بالدنيا �أ�ش ّد كان الحاجز بين القلب وبين
الظهور بالذهب � اّإل من ّ
اهلل ـ �سبحانه ـ �أغلظ و�أق�سى ،وهذا ي�ؤ ّدي �إلى ا�ست�صغار �ش�أن المع�صية ،واالبتعاد عن اهلل ـ
تبارك وتعالى ـ ،لذلك يكون عالج هذه الم�شكلة التفكي ُر بعك�سها ،فالتفكير بالموت وما يخ ّبئه
قد ي�ساعد على التق ّرب من اهلل ـ تعالىـ ،واالبتعاد عن الدنيا المذمومة.
أهم في هذه الم�س�ألة �أن تنظر الأخت �إلى من تع�صيه وهو اهلل ،لتعرف خطورة هذه الم�شكلة،
وال ّ
ف�إنّ لحظة �سرور قد ي�ستتبعها عذاب خالد ،فف ّكري بالموت وعواقب الخطيئة والمع�صية
وا�ستعيني باهلل ،لع ّل اهلل �أن يو ّفقك.
لتو�سط
وليكن لديك ثقة بر ّبك ونف�سك ،ت�ستطيعين من خاللها االعتداد بنف�سك دون حاجة ّ
الذهب ليعطيك ثقة ،ف�إنّ هكذا ثقة ذات منبع �ضعيف ،ال ُي�سمن وال يغني من جوع.
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 34ـ ما هو حكم التاتو (الوشم) على الحاجبين والخدّ ين؟ وهل صحيح أنّه حاجب
للوضوء؟

98

ج ـ يجوز للمر�أة �أن تز ّين وجهها ،ويجوز لها �إظهار زينتها لزوجها ،كما ويجوز �إظهارها للن�ساء،
وللمحارم من ال ّرجال� ،أ ّما �إظهار هذه الزينة للأجانب من الرجال فال يجوز.
في�صح
و�أ ّم��ا بالن�سبة �إلى الو�ضوء ،فالتاتو �إن كان تحت الجلد فال يكون حاجب ًا للو�ضوء،
ّ
الو�ضوء .و�إن كان فوق الجلد ف�إن كان مج ّرد لون فال ّ
ي�ضر بالو�ضوء ،و�إن كان ُج ْرم ًا (�أي:
كان حائ ً
�صحة الو�ضوء ،وتجب �إزالته لأجل
ال يمنع من و�صول الماء �إلى الب�شرة) فيمنع من ّ
الو�ضوء.
 35ـ أنا قارئة عزاء يسمع الرجال صوتي في الخارج حين القراءة وهم ال يعرفونني،
ولك ّنهم يقولون لنسائهمّ :
مناف للشريعة؟ وماذا
إن لديها صوتاً جمي ًال .فهل هذا
ٍ
تنصحونني أن أفعل؟

أجنبي ل�صوت المر�أة لي�س حرام ًا في نف�سه ،و�إ ّنما تت�أتّى الحرمة من عوار�ض
ج ـ ا�ستماع الرجل ال ّ
�أخرى ،ف�إذا كان ال�صوت ي�س ّبب �إثارة �شهوة �أو ل ّذة� ،أو خوف الوقوع في الحرام �أو المف�سدة
فيكون حرام ًا ،و�إذا لم ي�س ّبب ذلك فال َيح ُرم .و�أ ّما قول بع�ض الرجال� :إنّ �صوتها جميل ،ففيه
احتماالن:
الأ ّول� :إن كان ذلك من باب الل ّذة فيكون ا�ستماعهم ل�صوتها حرام ًا ،ول��ذا يحرم عليها
�إ�سماعهم �صوتها ،وفي هذه الحال يمكن ح ّل هذا الأمر بتحويل مك ّبرات ال�صوت �إلى

داخل المكان ،وعدم �إي�صاله �إلى �أ�سماع الرجال.
الثاني� :إن لم يكن ذلك من باب الل ّذة فال يكون �إ�سماع ال�صوت حرام ًا.
وعلى � ّأي حال نن�صح الأخت الكريمة ب�أن ال ُتخرج �صوتها �إلى �أ�سماع ال ّرجال الأجانب ،حتّى ال
يطمع الذي في قلبه مر�ض ،فبع�ض ال ّنا�س لم يكتمل �إيمانهم ،ويمكن �أن يلفتهم �صوتها فيقعون
في المع�صية.
 36ـ هل يجوز تقبيل صور بعض الشخصيّات التي نحبّها كصورة السيّد مث ًال؟

ج ـ يجوز تقبيل ال�صور مع عدم التل ّذذ ...
 37ـ هل يجوز للمرأة أن تقوم ببعض المهارات في القيادة بهدف لفت نظر اآلخرين
إليها؟ وهل لذلك آثار سلبيّة؟

ج ـ ال�س ّيارة �إ ّنما ُ�صنعت بهدف االنتقال فيها من مكان �إلى �آخر ،ولي�س بهدف االفتخار والتباهي
وما �شاكل .وهذه الحركات ال تتنا�سب وع ّفة الفتاة واحترامها و�صالحها.
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 38ـ هل يجوز للفتاة أن ّ
كالصالة
تنظف حاجبيها؟ وهل لذلك أثر على العبادة
ّ
والصوم؟
ّ

ج ـ يجوز ذلك في نف�سه ،وهو ال ي�ض ّر بال�صالة وال�صوم.
 39ـ كيف يمكن أن نضبط الصور الخياليّة؟
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ج ـ �إنّ الخيال يمكن �أن يجلب الكثير من ال�شقاء ،وهو �إحدى و�سائل ال�شيطان التي يجعل الإن�سان
بوا�سطتها عاجز ًا ويدفع به نحو ال�شقاء.
وعليك �أن ت�ص ّفي باطنك ،وتفرغيه من جنود �إبلي�س ،و�أن تم�سكي بزمام خيالك ،و�أن ال ت�سمحي
ووجهي خيالك دائم ًا نحو
له ب�أن يح ّلق في الخياالت الفا�سدة والباطلة ،والمعا�صي وال�شيطنةّ ،
الأمور ال�شريفة .وهذا الأمر ولو �أ ّنه قد يبدو �صعب ًا في البداية ،وي�ص ّوره ال�شيطان وجنوده لنا
وك�أ ّنه �أمر عظيم ،ولك ّنه ي�صير ي�سير ًا بعد �شيء من المراقبة والحذر .وعليك �أن ت�سيطري في
يتوجه الخيال �إلى �أمر �س ّيئ،
البداية على جزء من خيالك ،وتنتبهي له ج ّيد ًا ،فمتى ما بد�أ ّ
ح�صلت على
ا�صرفيه نحو �أمور �أخرى ،كالمباحات الجائزة �أو الأمور المطلوبة ال�شريفة ،ف�إذا
ِ
نتيجة فا�شكري اهلل ـ تعالى ـ على هذا التوفيق ،وتابعي �سعيك ،لع ّل ر ّبك يفتح لك برحمته
الطريق �أمامك للخير وال�صالح ،وي�س ّهل عليك مه ّمة الهداية �إلى ال�صراط الم�ستقيم.
والتو�سل �إلى اهلل ـ تعالى ـ،
وبعد ذلك �سيطري على جزء �آخر ،وهكذا .وا�ستعيني بالدعاء
ّ
واطلبي منه �أن يعينك على �أمورك ،و�أن يجعل تخ ّيالتك �سليمة �صحيحة.

المهدي| ؟ وهل يوجد نساء في
 40ـ ما هو دور النساء في عصر ظهور اإلمام
ّ
جيشه|؟

يخت�ص وجوبه بالرجال ،وذلك لغلبة التع ّقل وال�ش ّدة وما �شاكل في حياتهم ،بينما
ج ـ �إنّ الجهاد
ّ
تغلب الأحا�سي�س والعواطف جانب التع ّقل عند المر�أة ،وهذا ال يتنا�سب مع الجهاد .والأولى
االجتماعي .ويمكن للمر�أة �أن تقوم بمهام و�أدوار
�أن تبقى عواطفها هي الغالبة لأجل التكامل
ّ
�أخرى يمكن �أن ت�ؤ ّديها ،وهي من الأمور التي ت�ساهم في الجهاد ومن م�ستلزماته ،كاالهتمام
الحربي ،ك�أن
ب��الأوالد وتربيتهم على الأخالق والقيم الإ�سالم ّية ،والم�ساهمة في المجهود
ّ
تداوي الجرحى ،وت�ض ّمد جراحاتهم� ،أو �أن تطبخ للجنود وما �شاكل ذلك ،ف�إن قامت ب�أمورها
كاملة كان لها الأجر كام ًال.
�أما بالن�سبة لجي�ش الإمام المهدي  Qفقد ورد في بع�ض الروايات وجود بع�ض الن�ساء في
جي�شه  Qواللواتي يجاهدن معه.
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القسم التاسع

فقهيـة
مسائل
ّ
102

والصوم
الصالة
ّ
1ـ إذا لم يكن لألهل ولد ذكر فهل يجب على البنت الكبرى قضاء ّ
عنهما؟

ج ـ ال يجب عليها ق�ضاء ال�صالة وال�صوم عنهما ،ولكن ب�إمكانها �أن ت�أتي بهما على نحو التب ّرع،
وهو �أمر ح�سن.
المطلي بالطالء؟
2ـ هل يجوز في المسح أن تستثني الفتاة اإلصبع
ّ

ج ـ يكفي في م�سح القدم في الو�ضوء م�س ّمى الم�سح عر�ض ًا ،ولذلك لو م�سحت على غير الإ�صبع
�صح الو�ضوء.
المطلي ّ
ّ

3ـ ما حكم صالة المرأة المتزيّنة التي تضع الزينة على وجهها؟

ي�ستحب للمر�أة �أن تتز ّين
ال�صالة بل
ّ
ال�صالة ،فالزينة لي�ست من موانع ّ
ج ـ ال مانع من التز ّين �أثناء ّ
ي�صح الو�ضوء
في �صالتها .نعم لو كانت الزينة حائ ًال يمنع من و�صول الماء �إلى الب�شرة فال ّ
� اّإل ب�إزالتها� ،أ ّما �إذا ّ
لل�صالة،
تو�ض�أت قبل و�ضع الزينةّ ،ثم �ص ّلت ،فالزينة هنا ال تعتبر مبطلة ّ
ال�صالة �صحيحة� ،إذا �أقيمت كما ينبغي ،و�إذا كانت الزينة مج ّرد لون فال ت�ض ّر بالو�ضوء
بل ّ
عادي ،و�صالتها �صحيحة.
وب�إمكان الفتاة �أن ت�ص ّلي ب�شكل ّ
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 4ـ لماذا يجب على المرأة الستر أثناء الصالة؟ مع العلم ّ
أن الله ـ تعالى ـ يعلم سرائر
النفوس؟

104

ال�صالة عبادة تق ّرب الإن�سان من اهلل ـ تعالى ـ ،والعبادة تكون بح�سب م�شيئة المعبود ،واهلل
جـ ّ
يحب ال�صالة من المر�أة التي تقوم بالت�ستّر �أثناء
يحب وير�ضى ،وهو ّ
ـ تعالى ـ ُيعبد بما ّ
ال�صالة.
ّ
وال�ستر في ال�صالة هو احترام ل�ساحة الربوب ّية المق ّد�سة ،وهو من الآداب التي ترمز �إلى الع ّفة
والطهارة ،وبهذا ال�ستر تكون المر�أة في ا ّللبا�س المنا�سب للعبادة الأرقى .واللبا�س نعمة من
اهلل ي�ستر بها عورات بني �آدم ،وهو كرامة �أكرم اهلل بها عباده ،وخير اللبا�س ما ال يحمل على
العجب والرياء والمفاخرة والخيالء ،ومع اللب�س �أطلبي من اهلل �أن ي�ستر عليك ذنوبك.
 5ـ ما حكم شراكة ال ّنساء في صالة الجماعة؟

ج ـ ال مانع من م�شاركة المر�أة في �صالة الجماعة ،والواجب �أن تكون خلف ّ
�صف الرجال ،فال
تحاذيهم وال تتق ّدم عليهم.

الصالة ،ولم
 6ـ ما هو تكليف المرأة إذا ظهر شيء من جسدها الواجب ستره أثناء ّ
تلتفت إلاّ بعدها؟

ال�صالة ،وال يجب عليها �إعادتها.
ج ـ تبني على ّ
�صحة ّ
 7ـ هل يمكن للمرأة أن تصبح إمام جماعة؟

ّ
ال�صف الأ ّول بين الم�أمومات.
ج ـ يجوز للمر�أة �أن تكون �إمام جماعة لل ّن�ساء فقط ،على �أن تقف في
وال يجوز لها �أن ت�ؤ ّم الرجال.
الصوم وال تقضي ما
 8ـ لماذا يجب على المرأة قضاء ما فاتها أثناء الحيض من ّ
الصالة؟
فاتها من ّ

ج ـ لأنّ ال�صوم �إ ّنما هو �شهر في ال�سنة ،بينما ال�صالة في ك ّل نهار وليل( .واهلل العالم).

 9ـ لماذا تسقط العبادة أيّام الحيض؟

ج ـ ت�سقط �أثناء الحي�ض العبادات الم�شروطة ّ
بالطهارة «كال�صالة وال�صوم» ،وذلك لأنّ هذه
العبادة م�شروطة ّ
وي�ستحب للمر�أة الحائ�ض �أن تقوم بالأذكار وال ّدعاء تق ّرب ًا من
بالطهارة.
ّ
اهلل ـ تعالى ـ .وفي م ّدة الحي�ض ُيعتبر �صبر المر�أة على �آالم الحي�ض البدن ّية والنف�س ّية عن�صر
عبادة يق ّرب من المولى تبارك وتعالى.
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الهندي على اليدين والحاجبين؟ وما حكم ذلك أثناء
 10ـ ما حكم استعمال الح ّناء
ّ
الوضوء والغسل؟

ج ـ يجوز ا�ستعمال الح ّناء على اليدين والحاجبين ،ولكن �إذا ُع ّد من الزينة عرف ًا ،فال يجوز
�إظهاره �أمام الأجانب .و�إذا كان الح ّناء لون ًا فال ي�ؤ ّثر في الو�ضوء ،والمعروف �أنّ الح ّناء لون.
ولكن �إذا كان بع�ض الح ّناء مانع ًا من و�صول الماء �إلى الب�شرة وجبت �إزالة الحاجب عن الب�شرة
لي�صح الو�ضوء.
ّ
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اسي ،فهل يجب
 11ـ إذا حصلت الفتاة على مقدار من المال أثناء التحصيل الدر ّ
عليها تعيين رأس سنة لمالها وإخراج الخمس؟ وإذا ادّخرت من المال لجهازها
كعروس ،فهل يجب تخميس المال المدّ خر لذلك؟

ج ـ �إذا كان المال قد ح�صل نتيجة عمل من الفتاة فتجعل تاريخ تح�صيل �أ ّول دفعة هو ر�أ�س �سنتها،
فتنتظر �إلى نف�س تاريخ هذا اليوم من العام القادم ،ف�إن كان قد بقي من هذا المال مع ما
ح�صلته في م ّدة العام فتخ ّم�سه ،و�إن لم يبق �شيء منه فال يجب عليها الخم�س ،و�إن كان المال
ّ
من غير العمل (كما لو كان هدية �أو جائزة �أو ما �شاكل) فال يجب تخمي�سه .والمال الم ّدخر
ل�شراء الجهاز يجب تخمي�سه �إن كان من نتاج العمل ،وال يجب تخمي�سه �إن كان هدية �أو ما
م�ضي العام ،وكانت بحاجة ل�شراء
�شاكل .نعم لو كانت قد ا�شترت بالمال �شيئ ًا من الجهاز قبل ّ
هذا الجهاز فال يجب التخمي�س� .إذ ًا �إن كان الباقي �إلى ر�أ�س ال�سنة الخم�س ّية هو عين المال
وجب تخمي�سه ،و�إن كان الباقي هو من الجهاز فال يجب تخمي�سه.

 12ـ ما حكم تعليق صور الماجنات في غرف نوم الفتيات؟

ج ـ �إذا كانت �صور ًا خالع ّية فال تجوز ،و�إن كانت غير خالع ّية ف�إن كان فيها ن�شر ثقافة معادية
لثقافة الإ�سالم فال تجوز �أي�ض ًا ،كما ال يجوز ذلك �إذا ترتّب على وجودها � ّأي مف�سدة من
المفا�سد.

 13ـ هل يتع ّلق الخمس بحساب افتتحه والد البنته؟

وتم الإقبا�ض لها فال يجب عليها تخمي�سه؛
ج ـ �إذا كان الوالد قد وهب �أو �أهدى ابنته هذا المالّ ،
لأ ّنه هدية وال يجب تخمي�س الهدية .و�إن لم يكن هد ّية �أو هبة ،بل كان ال يزال على ملك الوالد
وقد و�ضعه �شكل ّي ًا ـ فقط ـ با�سم ابنته وجب على الوالد تخمي�سه.
 14ـ ما حكم قيادة السيّارات من قبل النساء؟

ال�شرعي الكامل ،وب�شرط
ج ـ قيادة المر�أة لل�س ّيارة جائز في نف�سه ،وذلك ب�شرط مراعاة الحجاب
ّ
�أن ال يح�صل من خالل قيادتها � ّأي مف�سدة .و�إذا كانت بع�ض المجتمعات تح ّرم على المر�أة
قيادة ال�س ّيارة ،ف�إ ّنما يعود ذلك �إلى العادات والتقاليد وال ربط له بالدين.
ودعاء ْ
والتوسل؟
ي كميل
 15ـ هل يجوز للحائض قراءة زيارة عاشوراء
ّ
َ

ج ـ يجوز جميع ذلك على ر�أي الإمام الخامنئي -دام حفظه.-
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16ـ هل يجوز للمرأة إطالة األظافر؟

أجنبي وجب �ستر الأظافر
ج ـ يجوز تطويل الأظافر في نف�سه .نعم لو كان تطويلها ملفت ًا للرجل ال ّ
�أمامه� .أ ّم��ا لو كان تطويل الأظافر يق�صد منه الت�ش ّبه بمجتمعات وثقافات معادية لثقافة
الإ�سالم فيحرم من هذه الجهة.

 17ـ هل يجوز للمرأة وضع العطور والخروج من المنزل؟

أجنبي ف ُيح َرم.
ج ـ �إذا كان زينة �أي م ّما يلفت الرجل ال ّ
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 18ـ ما هو حكم إنشاد المرأة بمفردها؟

ج ـ �إذا كان الإن�شاد بلحن الغناء المتعارف في مجال�س اللهو فيكون حرام ًا ،و�إن لم يكن بلحن
الغناء المتعارف ،فيجوز.

 19ـ ما هو حكم دخول الحائض إلى المسجد؟

ج ـ يحرم على الحائ�ض التواجد والبقاء في الم�ساجد ،ويحرم عليها و�ضع �شيء فيها� ،سواء كان
من خارج الم�سجد �أم في حال العبور.
ويجوز لها الدخول بنحو االجتياز؛ ب�أن تدخل من باب وتخرج من �آخر ،كما يجوز لها �أن ت�أخذ �شيئ ًا
النبي  Pفال يجوز لها الدخول
من الم�سجد �أثناء االجتياز� ،إال الم�سجد الحرام وم�سجد ّ
مطلق ًا ولو بنحو االجتياز.

 20ـ ما هو حكم دخول الحائض إلى مراقد األئمّ ة (عليهم السالم)؟

ج ـ حكم الدخول �إلى مراقد الأئ ّمة  Rهو نف�س حكم الم�ساجد .و�أ ّما غير المع�صومين من
�أبناء الأئمة  Rكمقام ال�س ّيدة زينب  Lفيجوز لها الدخول والبقاء �أي�ض ًا.
 21ـ ما هي كيفيّة غسل الحيض؟

تبد�أ بغ�سل تمام الر�أ�س ـ ومعه العنق ـ ّثم تمام الجانب الأيمنّ ،ثم تمام الجانب الأي�سر؛ وهذا ما
ي�س ّمى بالغ�سل الترتيبي .وي�شترط فيه �أن يكون بنية القربة �إلى اهلل تعالى.
�أ ّما الغ�سل االرتما�سي ،فهو عبارة عن تغطية تمام البدن في الماء ،دفعة واحدة ،مع الن ّية قربة
�إلى اهلل تعالى �أي�ض ًا.
 22ـ هل غسل الحيض يغني عن الوضوء؟

ج ـ ال يغني غ�سل الحي�ض عن الو�ضوء ـ فيجب الو�ضوء معه ـ قبله �أو بعده.
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مس كتابة القرآن واسم الله تعالى؟
 23ـ هل يجوز للحائض قراءة القرآن ،أو ّ
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م�س كتابة القر�آن و�أ�سماء اهلل الح�سنى ،وال فرق بين �آياته وكلماته والحروف
ج ـ ال يجوز للحائ�ض ّ
والم ّد والت�شديد وعالمات الإعراب ونحو ذلك.
�أ ّما قراءة القر�آن فتكره لها ولو �أقل من �سبع �آيات ،كما يكره حمل الم�صحف ولو بغالفه ،ولم�س
هام�شه وبين �سطوره.
نعم يحرم عليها قراءة �آية ال�سجدة من �سور العزائم الأربعة التي يجب ال�سجود لقراءتها ،وهي:
�أ ـ �سورة �ألم ال�سجدة عند قوله تعالى( :وال ي�ستكبرون).
ب ـ �سورة حم ال�سجدة عند قوله تعالى( :تعبدون).
ت ـ و�آخر �سورة النجم.
ث ـ و�آخر �سورة العلق.

في أثرا ً فهل أستطيع مشاهدتها؟
 24ـ إذا كانت األفالم غير األخالقيّة ال تترك ّ

ج ـ �إنّ ال�شرع نهى عن م�شاهدة الأف�لام غير الأخالق ّية والبرامج الم�شابهة ،وذلك لما تترك
م�شاهدتها من ت�أثيرات �سلب ّية في الإن�سان ،ال �س ّيما �إذا كانت الفتاة في مقتبل العمر حيث
ي�ؤ ّثر ذلك في قناعاتها و�أفكارها ،وقد ينقلب ذلك �إلى �سلوك ّيات قد توقع �صاحبها في المفا�سد
والمح ّرمات .ومهما بلغت درجة الح�صانة عند �شخ�ص ما ،حتّى مع عدم تركها � ّأي �أثر من
الناحيتين ال�سلوك ّية والنف�س ّية ،كما ت�شير �صاحبة ال�س�ؤال ،ف�إنّ م�شاهدة هذه الأفالم ال ّ
�شك
لها ت�أثيراتها االجتماع ّية ،حيث �إنّ مج ّرد معرفة النا�س بم�شاهدته مثل هذه الأفالم ي�ش ّكل له
�إحراج ًا في المجتمع ،ولذلك ال يجوز م�شاهدتها.
 25ـ هل النظر إلى األفالم الخالعيّة من دون ّ
تلذذ جائز للرجال والنساء؟

ج ـ نظر ًا �إلى �أنّ م�شاهدة الأفالم الخالع ّية المثيرة لل�شهوة ال ّ
تنفك ـ غالب ًا ـ عن النظر ب�شهوة،
ولذلك تكون مق ّدمة الرتكاب ال ّذنب ،فهي حرام.
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 26ـ ما حكم ركوب الدرّاجة الناريّة للمرأة؟
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ج ـ ركوب الد ّراجة في نف�سه جائز ،فيجوز للمر�أة �أن تركب الد ّراجة النار ّية بعيد ًا عن الأعين� .أ ّما
ركوبها �أمام �أعين النا�س فيغلب عليه طابع التحريم في بلدنا .و�ضوابط التحليل �أو التحريم
تكون �ضمن �أمور:
أجنبي � ّأي �شهوة �أو ل�� ّذة �أو ريبة (خ��وف الوقوع في
الأ ّول� :أن ال يثير ذلك �أم��ام الرجل ال ّ
الحرام) ،وال � ّأي مف�سدة �أخرى ،فمع ح�صول واحدة من هذه ال ّنتائج يحرم الركوب
�أمام الأجانب.
الثاني� :أن ال ي�س ّبب ذلك � ّأي هتك لحرمتها في المجتمع الذي تقود فيه الد ّراجة النار ّية،
ففي المجتمعات التي ال يعتاد فيها ذلك تنتق�ص من قيمة المر�أة وتهتك حرمتها ،ف�إذا
ح�صل الهتك حرمت القيادة.
الثالث� :أن ال ي�ؤ ّدي ذلك �إلى عدم االلتزام بالحجاب الكامل ،و� اّإل فتحرم القيادة.
و�أن�صح الأخت العزيزة باجتناب هذه القيادة حر�ص ًا على عفافها ،وحفاظ ًا على كرامتها
واحترامها.

باألخص تلك التي توضع على
 27ـ ما هو حكم االستفادة من العطور والمراهم،
ّ
الشفاه عند الصيام؟

ج ـ ما لم تتع ّمد الأخت ابتالع هذه الأمور ف�صومها �صحيح ،فالعطر في نف�سه وكذا المرهم على
ّ
ال�صوم ،والمبطل هو تع ّمد ابتالع هذه الأمور ،وما دامت الأخت تجتنب
ال�شفاه ال ُيبطالن ّ
االبتالع فال�صوم �صحيح.

 28ـ ما حكم عرق المرأة الحائض؟

ينج�س الثياب.
ج ـ هذا العرق طاهر ،ولي�س نج�س ًا ،وال ّ

 29ـ هل من الممكن للمرأة أن تغتسل غسل الجمعة أيّام الحيض؟

م�ستحب.
ج ـ نعم يمكن ذلك ،وهو
ّ
ّ
باألخص عبر قراءة فنجان
بالحظ،
 30ـ هناك العديد من النساء والفتيات ممّ ن يعتقدن
ّ
ّ
ّ
حياتهن على أساسه .فما حكم هذا
الكف والطالع ،بحيث يحدّ دن
القهوة أو قراءة
العمل للنساء اللواتي يقمن به؟

يتم من ناحيتين:
ج ـ الحديث عن هذه الم�س�ألة ّ
الأ ّولى� :إنّ الحديث عن الم�ستقبل بنحو الت�أكيد غير جائز �شرع ًا � ،اّإل �إذا كان هناك قواعد
�سديدة ومق ّدمات �أكيدة تو�صل �إلى اليقين .وما ُذكر في ال�س�ؤال ال يو�صل �إلى اليقين.
يقيني م�ؤ ّكد ،وهذا رجم
وك ّل تن ّب�ؤ بالم�ستقبل على نحو الت�أكيد ال يجوز بدون دليل
ّ
منهي عنه.
بالغيب ،وهو قول بال علم ،وهو ّ
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الحظ يحتاج �إلى من يع ّرفه ّ
الثانية� :إنّ من يمار�س قراءة ّ
حظه ،فه�ؤالء يحكمهم الجهل �أو
الم�صلحة �أو النفاق �أو الرياء �أو ما �شابه ذلك ،ف�أين هم و�أين القواعد ال�سديدة؟ و�أ ّما
ال�سبب في متابعة هذه الأمور فهو �ضعف الثقة بالنف�س ،وهو نا�شئ عن �ضعف الثقة
باهلل ـ تعالى ـ فاعملي على بناء واقعك بالعمل بما ير�ضي اهلل ـ تعالى ـ ،وال تتركي
(الب�صارات والمتن ّبئات) ،بل ثقي باهلل لتثقي بنف�سك وبم�ستقبلك،
حياتك لأهواء بع�ض
ّ
وا�ستعيني باهلل ـ تعالى ـ.
 31ـ ما هو حكم المنامات التي يشاهَ د فيها الرسول Pواألئمّ ة األطهارR؟
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اخت�صا�صي ،حيث يقوم بت�شخي�ص ك ّل
ج ـ يحتاج ت�أويل �أو تف�سير ما ُيرى في �أثناء ال ّنوم �إلى
ّ
م�شهد على حدة ،ويمكن �أن يعطي تف�سير ًا �أو ت�أوي ًال مع اال�ستعانة باهلل ـ تعالى ـ .ولم تثبت
الن�ص الذي يتح ّدث عن �أنّ من ر�أى �أحد �سادة �أهل البيت Rفقد ر�آهم .و�إذا طلب
ّ
حجية ّ
�أحدهم من رائي الحلم �شيئ ًا من �أمور الحقّ فال مانع من امتثاله برجاء المطلوب ّية .وعلى ك ّل
حال فالرجوع �إلى �أهل االخت�صا�ص راجح .ولو فر�ض �أنّ �أحدهم �أمر النائم ب�شيء فال يجب
االلتزام به.

 32ـ هناك من األشخاص من ال يرتدع عن أذيّتنا مع أنّنا نتصرّف بشكل الئق في الخارج.
فما هو تكليفنا؟

ج ـ يوجد فا�سقون ال يتو ّرعون عن الأذ ّي��ة ،وبع�ضهم يحاول �أذ ّي��ة الم�ؤمنين والم�ؤمنات ب�شتّى
الو�سائل ،قال تعالىّ �} :إن الذين �أجرموا كانوا من الذين �آمنوا ي�ضحكون{ (المط ّففين –
 ،)29فمن يحاول �أذ ّية م�ؤمن �أو م�ؤمنة فهو مجرم .وعليك �أختي العزيزة االقتداء بر�سول اهلل
مح ّمد Pالذي �أوذي كثير ًا ،ومع ذلك �صبر وتح ّمل حتّى جزاه اهلل خير الجزاء .وحاولي
�أن تح ّدثي بع�ض الفاعلين بما يحدث معك؛ لع ّلهم ي�سعون مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص لإقناعهم �أو
ردعهم بالحكمة والأ�سلوب المنا�سب.
 33ـ هل يجب على الفتاة أن تنفق على والديها؟

ج ـ �إذا كان الوالدان فقيرين ،وكانت الفتاة تمتلك ما يف�ضل عن حاجتها ،وجب عليها الإنفاق
عليهما .و�إن كان الوالدان غن ّيين �أو كانت الفتاة فقيرة فال يجب عليها الإنفاق عليهما.
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القسم العاشر

اقتراحات
116

حلول لمشاكل

ّ
لحل هذه
ثم أقطع الصالة ،وقد تكرّر ذلك مراراً ،ماذا تقترحون
 1ـ أص ّلي لعدّ ة أيّام ّ
المشكلة؟

ج ـ تعتبر ال�صالة �صلة الو�صل بين المخلوق وخالقه ،ف�إذا ما تهاون الإن�سان في �صالته ،ف�إنّ
هذه ال�صلة تنقطع بالباري ـ ع ّز وج ّل ـ .وبما �أنّ ال�صالة هي عمود الدين ،وعليها يتو ّقف
ويتوعدهم بالعذاب ،يقول تعالى:
قيامه ،نجد �أ ّنه ـ �سبحانه ـ يح ّذر الغافلين عن ال�صالة ّ
ين * الَّذِ َين ُه ْم َعن َ�صلاَ تِهِ ْم َ�سا ُهو َن{ (الماعون 4 :ـ  ،)5الويل هو العذاب
} َف َو ْي ٌل لِّ ْل ُم َ�صلِّ َ
�أو هو ا�سم من �أ�سماء جه ّنم ،وقد �أثبت المولى ـ تبارك وتعالى ـ الويل للغافلين الذين ال
يهت ّمون بال�صالة وال يبالون ب�أن تفوتهم في بع�ض الأوقات.
ال�صالة ،وا�ستغفري ر ّبك على ما
لذلك ندعوك �أختي العزيزة �إلى تعميق �إيمانك والمواظبة على ّ
فاتك منها ،والقيام بق�ضائها ،واهلل هو الم�ستعان.
و�أقترح على الأخت الأمور التالية:
�أ ّو ًال� :أن تعرف �أهم ّية ال�صالة فقد ورد �أ ّنه لي�س بين الم�ؤمن والكافر � اّإل ترك ال�صالة.
ثانياً :الم�شاركة في بع�ض الأن�شطة الثقاف ّية الدين ّية.
ثالثاً :تذ ّكر الموت؛ ف�إنّ الموت خير واعظ ،وتذ ّكر ما بعد الموت.
رابعاً :مطالعة كتب وا�ستماع محا�ضرات عن �أهل البيت Rوال�صالحين.
خام�ساً :المداومة على قراءة القر�آن والأدعية� ،إلخ.
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 2ـ برأيكم ما هو السبب في سوء الخلق عند بعض الفتيات؟
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ج ـ �أختي العزيزة :اغتنمي الفر�صة ما دام هناك مجال ،وما دام في العمر بق ّية ،وما دامت قواك
تحت ت�ص ّرفك ،و�شبابك موجود ًا ،فابحثي عن العالج ،واعثري على الدواء لإزالة تلك الأخالق
ال�س ّيئة ،وتل ّم�سي �سبي ًال لإطفاء نار ال�شهوة والغ�ضب ،وهما �سبب �سوء الخلق .و�أف�ضل عالج
لدفع هذه المفا�سد الأخالق ّية هو �أن ت�أخذي ك ّل واحدة من المفا�سد القبيحة التي ترينها في
نف�سك لتعزمي على مخالفة النف�س فيها ،و�أن تعملي عك�س ما ترجوه وتطلبه منك تلك ال�صفة
ال�س ّيئة .واطلبي التوفيق من اهلل ـ تعالى ـ لإعانتك.
ومن الأخالق الذميمة ال�س ّيئة التي ت�س ّبب هالك الإن�سان ،وتوجب �ضغطة القبر ،وتع ّذب الإن�سان
في الدنيا والآخرة �سوء الخلق مع �أهل الدار والجيران �أو الزمالء �أو �أهل ال�سوق والمح ّلة .و�سوء
الخلق �سببه الغ�ضب وال�شهوة ،ف�إذا اعتر�ضك �أمر غير مرغوب فيه ،حيث ت�ستعر نار الغ�ضب
لتحرق الباطن ،وتدعوك �إلى الخلق ال�س ّيئ ،فعليك �أن تعملي بخالف النف�س الأ ّمارة بال�سوء،
و�أن تتذ ّكري �سوء عاقبة هذا الخلق ونتيجته القبيحة ،و�أ ْب ِدي المرونة ،والعني ال�شيطان في
الباطن ،وا�ستعيذي باهلل ـ تعالى ـ منه .وك ّرري ذلك ع ّدة م ّرات ،ف�إنّ ُ
الخ ُلق ال�س ّيئ �سيتغ ّير
ك ّل ّي ًا ،ويح ّل ُ
الخ ُلق الح�سن.
عملت وفق هوى النف�س فمن الممكن �أن يهلكك .ومن الممكن �أن يتج ّر�أ الإن�سان في
ولكن �إذا ِ
حالة الغ�ضب على الذات الإله ّية ،فانتبهي لنف�سك وتذ ّكري �ساعة موتك وح�سابك.

 3ـ يقوم والدي بمقايستي باآلخرين وهذا يؤذيني ،فهل تعدّ هذه الطريقة في
التعامل مناسبة؟

الج�سدي ال�سليم ،والنم ّو
ج ـ م�س�ؤول ّية الأب والأم �أن ي�سعيا لإي�صال ابنهما �أو ابنتهما �إلى النم ّو
ّ
الروحي.
�سوي .كما عليهما �أن ي�سعيا لإي�صال الولد �أو البنت �إلى الكمال
النف�سي
والعقلي ب�شكل ّ
ّ
ّ
ّ
ومن الوا�ضح من خالل التجارب والمالحظات �أنّ مقاي�سة ولد ب�آخر ال تنتج نف�س ّية �سليمة،
وال عق ًال متكام ًال راجح ًا ،بل يالحظ �أنّ هذه الم�س�ألة تن ّمي الغيرة والح�سد في قلوب بع�ض
الأوالد ،وينتج عن ذلك م�شاكل ج�سد ّية ونف�س ّية وعقل ّية وروح ّية ،وهذا �أمر غير منا�سب على
الإطالق ،فعلى الأهل االجتناب عن ذلك.
وينبغي على الفتاة �إذا �أرادت ال�سعي الكتمال عقلها ،والحفاظ على �سالمة نف�سها وكمال
وتح�صل منه االطمئنان ،فمهما كانت
روحها� ،أن تتّجه نحو اهلل ـ تعالى ـ لت�ستم ّد منه الطاقة،
ّ
التربية قا�سية ف�إنّ ولوج باب اهلل ـ تعالى ـ يزيل الم�شكلة ،فحاولي �أن ت�صبري على و�ضعك
وال�سيطرة على ت�ص ّرفاتك ،فاهلل ـ تعالى ـ ال تخفى عليه كبيرة وال �صغيرة ،ولذلك حاولي �أن
تجعلي ثقتك بنف�سك نابعة من ثقتك باهلل ـ تعالى ـ ،ال من خالل �إطراءات ال ّنا�س لك ومدحهم،
واهلل الم�ستعان.
كما وينبغي الإ�شارة �إلى �ضرورة �إلتفات الأخت �إلى نف�سها ,وعدم �إرتكابها بع�ض الأخطاء
التي ت�ؤ ّدي بوالدها �إلى �إ�ستعمال مثل هذه الأ�ساليب ،وبالتالي عدم و�ضع والدها في مثل هذه
المواقف.
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4ـ أبي وأمي ال يثقان بي ،فكيف الطريق إلى تحصيل ثقتهما؟
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ج ـ �أحيان ًا ت�شعر الفتاة ب�أنّ والديها ال يثقان بها ،ويكون �شعورها خاطئ ًا ،فبع�ض الأهل ال ي�ستطيعون
�أحيان ًا التعبير ج ّيد ًا عن م�شاعرهم تجاه الفتاة .ومع افترا�ض �أ ّنهما ال يثقان بالفتاة فال مجال
لطرح الح ّل للم�شكلة � اّإل من خالل معرفة ال�سبب الذي �أ ّدى بالوالدين �إلى عدم الثقة بابنتهما،
فقد يكون ال�سبب موجود ًا في الوالدين نف�سيهما ،من خالل بع�ض التعقيدات التي يعي�شانها،
وقد يكون ال�سبب من بع�ض ت�ص ّرفات الفتاة التي ُت�سقط ال�شعور بالثقة بها لدى الأهل ،فبع�ض
الفتيات يت�ص ّرفن ب�سفاهة (وطي�ش) ،بحيث ال ي�ستطيع الوالدان منحها ثقتهما ،بل يمار�سان
نوع ًا من التح ّفظ حول ت�ص ّرفاتها ،فتُمنع من الخروج في �أوقات مع ّينة� ،أو �إلى مكان مع ّين� ،أو
ُتمنع من االختالط ببع�ض النا�س ،ومن ح�ضور بع�ض البرامج التلفزيون ّية وهكذا .وعلى الفتاة
�أن ت�سعى لمنح �أهلها الثقة بها من خالل قيامها ب�أمورها بم�س�ؤول ّية وواقع ّية ،بال (طي�ش)
و�سوء ت�ص ّرف ،و�أن تختار الأوقات المنا�سبة لخروجها ،والرفيقات المنا�سبات ،و�أن تبتعد في
ال�س ّر والعلن ع ّما ي�سيء لعفتّها واحترامها ،و�أن ال تقوم ب�أعمال منافية لالحت�شام والأخالق
الح�سنة .ومداراة الأهل وم�سامحتهما على �أخطائهما ،والنظر �إليهما بمو ّدة ورحمة ،وعدم فعل
ما يغ�ضبهما ي�ساهم في منحها الثقة لدى والديها .وليكن على ر�أ�س �أمورك الع ّفة واال�ستقامة.
وال تن�سي الدعاء.

أن حياة المحيطين بي فاشلة ،ولذلك أشعر ّ
5ـ أالحظ ّ
بأن حياتي ستكون فاشلة أيضاً،
الرجاء إرشادي إلى طريقة أستطيع من خاللها استعادة الثقة بنفسي.

ج ـ �إنّ ر�أيك بمن حولك قد ال يكون مو�ضوع ّي ًا ،فبع�ض النا�س ولكثرة وجوده مع بع�ض �أقاربه قد
يت�ص ّور �أ ّنهم فا�شلون ،وفي نف�س الوقت يكون ه�ؤالء الأقارب �أو بع�ضهم من الناجحين بنظر
�أ�شخا�ص �آخرين ،بل �إنّ بع�ض العظماء كانوا ُيعتبرون فا�شلين بنظر بع�ض المحيطين بهم،
لذلك فالمطلوب درا�سة مو�ضوع ّية لواقع من حولك.
ومع الت�سليم ب�أنّ من حولك فا�شلون ،فهذا ال يب ّرر ا�ست�سالمك للواقع ،بل عليك ال�سعي لتعديل
ما �أنت عليه ،والإن�سان يتم ّيز بقدرته على التعديل.
�أختي العزيزة� :أنظري حولك وتد ّبري في الأمور من حولك ،ف�ستجدين �أنّ �شجرة مثمرة مفيدة
تنبت بين الأ�شواك ،وتجدين واحة خ�ضراء في و�سط ال�صحراء .و�إذا تد ّبرت حياة الب�شر
ف�ستجدين عائلة كافرة يخرج منها ولد م�سلم ،بل قد يكون من الأتقياء والعلماء ال�صالحين.
وال تن�سي �أ ّنه في و�سط الظالم يبزغ الفجر لينير �أب�صار الناظرين المب�صرين ،فا�سعي �إلى
النجاح م�ستعينة باهلل ـ تعالى ـ الذي ال يعجزه �شيء وهو على ك ّل �شيء قدير� .أنظري �إلى الأمام
برفقة �إيمانك وتفا�ؤلك وتوك ّلك على اهلل ،و�ش ّقي لنف�سك طريق الأ�شواك لتغر�سي �شجرة
النجاح ،و�ش ّقي عتمة ليلك ب�ضياء الفجر ،واهلل الم�ستعان.
وخا�صة الأحكام ال�شرع ّية،
وال ب�أ�س بالإ�ستعانة ب�أخت م�ؤمنة لديها الخبرة في الأمور الإ�سالمية ّ
وال�صحبة مه ّمة في حياة الإن�سان.

121

 6ـ كيف يمكن للفتاة أن تحفظ نفسها من ّ
الذنوب في أوائل شبابها؟
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ج ـ تحتاج الفتاة �إلى م�ساعدة لتح�صين نف�سها ،من هنا نعرف قيمة ح�ضورها للمحا�ضرات
والمواعظ والدرو�س الدين ّية ،وهذا يعطيها مناعة قو ّية وح�صانة �شديدة تدفعها عن الذنوب،
وقد ي�صير لديها ملكة باعثة على مالزمة التقوى من فعل الواجبات وترك المح ّرمات.
ويمكن اال�ستعانة بمطالعة كتب الأخالق والمواعظ (وخ�صو�صاً) ذكر الموت وما بعده ،وتف�سير
النبي والأئ ّمة وال�ص ّديقة الطاهرة (عليهم �أف�ضل ال�صالة
الكتاب العزيز ،والتركيز على �سيرة ّ
وال�سالم) .والمطلوب القيام بمحاولة جا ّدة لترك االختالط الموجب لإثارة ال�شهوة والل ّذة،
و�أن تتج ّنب مواقع ال�شبهة مخافة الوقوع في الحرام ،كما وينبغي ترك البرامج التي يحتمل
�أن ت�ؤ ّدي �إلى الوقوع في المفا�سد وحبائل ال�شيطان .وال ب ّد من اجتناب المزاح «الفاقع» مع
الجن�س الآخر لما يترتّب عليه من نتائج �سلب ّية.
وعلى الفتيات �إ�شغال �أوقاتهنّ بما يفيد وينفع ،واختيار ال�صديقة ال�صالحة .وهذا المو�ضوع
يحتاج �إلى تف�صيل ال ي�سعه هذا المخت�صر.

7ـ كيف نتم ّكن من التح ّكم بالغريزة الجنس ّيّة؟

ج ـ �إنّ ما ي�ساهم بتحريك الغريزة الجن�س ّية ينت�شر في مجتمعاتنا ،لذا وجب التع ّرف �إلى هذه
المثيرات حتّى يجتنبها الم�ؤمن ال��ذي يريد خال�ص نف�سه في ال ّدنيا والآخ���رة ،ومن هذه
الأمور:
الأ ّول :االختالط ب��دون احت�شام ،وخ�صو�ص ًا مع المزاح غير ال��ه��ادىء .وهناك �أن��واع من
االختالط ،منها ما ي�ساهم في تحريك الغرائز الجن�س ّية ب�شكل �سريع ،ومنها ما يح ّركها
ب�شكل بطيء بحيث ال ينتبه ال�شباب �إلى �أنّ غرائزهم ا�ستثيرت من هذه الجل�سات.
ّ
ومتعطر ًا ،ويقوم بحركات
الثاني� :إمعان النظر في الجن�س الآخر وخ�صو�ص ًا �إذا كان مت�أ ّنق ًا
ملفتة.
الثالث :ح�ضور برامج تلفزيون ّية ونحوها تحتوي على م�شاهد مثيرة ،و�صور خليعة ماجنة،
حب وعاطفة ،وم�شاهد جميلة للجن�س الآخر.
وق�ص�ص ّ
الرابع :قراءة كتب ومجلاّ ت ت�شتمل على ق�ص�ص و�أخبار ت�ساهم في �إثارة الغرائز.
الخام�س :قيام بع�ض الأهل �أو الأخوة المتز ّوجين ب�أفعال جن�س ّية �أمام الأوالد ،ما قد ي�ساهم
في �إثارة غرائزهم .وهكذا في اللبا�س حيث ال يبالي بع�ض �أفراد العائلة بطريقة لب�سهم
وذلك ي�ؤ ّدي �إلى الت�أثير فيمن حوله �أحيان ًا.
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�أختي العزيزة� :إنّ االرتباط باهلل ـ تعالى ـ
وبالنبي Pوالأئ ّمة Rوبالكتاب العزيز وعدم
ّ
الغفلة عن يوم الح�ساب ُي�ساهم في �ضبط هذه الغرائز ،كما �أنّ ال��زواج المبكر مع الوئام
والتوافق ُي�ساهم �أي�ض ًا في ذلك .وفي الختام ال�صبر مفتاح الفرج ،وا�ستعيني باهلل ـ تعالى ـ
لدرء الخطر عنك.
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ووالداي يقيّدانني بأمور ال أحبّها .فما هو مفهوم الحرّية
أحب أن أكون حرّة
8ـ
ْ
ّ
في اإلسالم؟ وما هي حدودها؟ وهل يجوز لي أن أخالف ّ
كل ما يقوله لي
أحب أن أكون حرّة؟
أهلي ،ألنّي
ّ

ج ـ �إذا التزم الإن�سان دين الإ�سالم ،و�آمن باهلل ـ تعالى ـ ور�سوله والأئ ّمة (عليهم ال�صالة
وال�سالم) والكتاب العزيز واليوم الآخر ،فال ّ
�شك في �أنّ هذا الإن�سان يعي�ش عمل ّي ًا حالة
العبود ّية هلل ،في�صير ملزم ًا باتّباع تعاليم ال�شريعة .وهذا الأمر يم ّثل العبودية هلل ـ تعالى
ـ .نعم على الإن�سان �أن يكون حر ًا �أمام ال�شياطين من الإن�س والجنّ  ،وال يطيعهم ويق�صر
طاعته على اهلل ع ّز وج ّل.
والمق�صود بالح ّرية في الإ�سالم �أن ير�سم الإن�سان لنف�سه هدف ًا �أو �أهداف ًا وي�سير نحوها لتحقيقها،
إ�سالمي الحنيف.
على �أن تكون هذه الأهداف نابعة من الدين ال
ّ
وما يتعارف من ا�ستعمال لكلمة الح ّرية كما نفهم من ال�س�ؤال هو الفلتان والف�ساد والفو�ضى،
وذلك ب�أن يخرج الإن�سان من عبود ّيته هلل ـ تبارك ـ ويدخل تحت عبود ّية الهوى والباطل.

و�إذا كان الأهل ي�ضبطون تح ّرك الفتاة �ضمن ال�ضوابط ال�شرع ّية فيكون عملهم نعم العمل،
�أ ّما �إذا كان مخالف ًا لل�ضوابط ال�شرع ّية فعلى الفتاة �أن ت�سعى لمحاورة �أهلها بالحكمة
والمهم �أن ال تخالف البنت �أوامر اهلل ـ تعالى ـ وال تع�صيه.
وبالتي هي �أح�سن.
ّ
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القسم الحادي عشر

منوّعات
126

 1ـ ما هي فلسفة أن تعتدّ المرأة عند الطالق؟

ج ـ ينبغي االلتفات عند التح ّدث عن مو�ضوع المر�أة المط ّلقة �إلى ثالث حاالت:
الأولى� :أن تكون قد بلغت �سنّ الي�أ�س ،ففي هذه الحالة ال ع ّدة عليها من الطالق.
الثانية� :إذا لم تكن بالغة فال ع ّدة عليها من الطالق.
الثالثة� :أن تكون المط ّلقة بالغة غير يائ�سة ،وفيها �صورتان:
الأولى� :أن ال تكون العالقة الزوج ّية الكاملة قد جرت بينها وبين زوجها ،وفي هذه الحالة ال
ع ّدة عليها من الطالق.
الثانية� :أن تكون العالقة الكاملة قد ح�صلت بينهما ،وفيها �صورتان �أي�ض ًا:
الأول���ى� :أن ال تكون حام ًال .وع�� ّدة طالق الحامل تنتهي عند و�ضعها .وفل�سفة هذه الع ّدة
وا�ضحة ،فما دام الجنين موجود ًا فالعالقة مع الزوج المط ِّلق ال تزال موجودة ،وهذا
�سبب وجيه .و�إن لم تكن حام ًال فع ّدتها ثالثة �أطهار .وفل�سفة هذه الع ّدة هي ح�صول
نوعي،
اليقين ب�أنّ هذه المط ّلقة ال تحمل جنين ًا �أو نطفة من مط ّلقها .وهذا حكم عام ّ
نوعي
فلو �أنّ امر�أة علمت ب�أ ّنها لي�ست حام ًال وجب عليها هذا االعتداد؛ لأنّ الحكم �أمر ّ
ال ب ّد من ممار�سته بعد ّ
الطالق.
�أ ّما ع ّدة وفاة الزوج فهي �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام لغير الحامل ،و�أبعد الأجلين من الو�ضع
والم ّدة للحامل .وفل�سفة هذه الع ّدة �إبراز مكانة الزوج في الإ�سالم ،مع �إبراز احترام المتو ّفى.
ويجب �أن تقترن الع ّدة بالحداد من الأرملة .وع ّدة الوفاة تجب على ك ّل زوجة مات زوجها،
�سواء �أكانت يائ�سة �أو غير بالغة �أو غير ذلك.
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الثانية� ::أن تكون حام ًال.
ومن علل ع ّدة الطالق وجود المهلة لرغبة تحدث� ،أو ل�سكون غ�ضب �إن وجد ،وحرقة المطلقة
ت�سكن في ثالثة �أ�شهر ،وحرقة المتو ّفى عنها زوجها ب�أكثر من ذلك (�أربعة �أ�شهر وع�شرة �أ ّيام)
واهلل ـ تعالى ـ العالم.
 2ـ لماذا وُصفت المرأة في الروايات بأنّها ريحانة أو وردة؟

128

ج -المنا�سب للمر�أة �أن تمار�س الدور الذي يقترحه الدين لها .وهذا الدور يتّ�سم بخ�صو�ص ّية غلبة
الأحا�سي�س والعواطف على التع ّقل ،حتّى ت�ستطيع القيام ب�أدوار الزوجة والحامل والأم والمر�ضعة
ونحو ذلك .وهذا الدور يح ّقق التكامل في المجتمع مع دور ال ّرجلُ .
وذكر في بع�ض الروايات
كما عن الإمام علي� Qأنّ المر�أة ريحانة ولي�ست قهرمانة ،والقهرمانة الحاكمة ،فالمر�أة
لما فيها من خ�صائ�ص هي ريحانة و�ش�أن الرياحين �أنه يتعامل معها بلطف ورقة ،وهذا ما
نلحظه في ت�صرفات ال ّن�ساء ،ف�إنّ معظمهنّ يمار�سن �أعمالهنّ بغلبة الأحا�سي�س والعواطف حتّى
تهتم بزينتها ومالب�سها وم�شيتها وجل�ستها وطريقة
لو و�صلن �إلى �أعلى المراكز ،فنرى المر�أة ّ
كالمها� ،إلخ ،فهي تق�ضي الكثير من �سنوات عمرها في �إبراز كونها ريحانة رقيقة ناعمة �إلخ.
التكاملي الآخر.
�أ ّما الرجل ففيه من ال�شدة وال�صالبة وغلبة التع ّقل ما ي�ؤه ّله للدور
ّ

 3ـ ما هو مفهوم السعادة الواقعيّة؟

ج ـ ال�سعادة الواقع ّية هي في تحقيق الهدف الذي من �أجله ُخلقَ الإن�سان ،ولي�ست هي �إ�شباع
الغرائز وال�شهوات.
فالإن�سان ال�سعيد هو الذي يلتزم ّ
خط التوحيد عقائد ّي ًا بك ّل ما للتوحيد من تف�صيل ،ويلتزم
العمل بالجوارح بما ينا�سب ّ
خط التوحيد ،وذلك ب�أن يوافق ظاهره باطنه .وال�سعادة الح ّقة هي
�أن يموت الإن�سان وهو على ّ
خط اال�ستقامة ،وبذلك يحفظ �آخرته التي هي الحياة الحقيق ّية،
وهذا ما نالحظه في �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب Qالذي وعده اهلل ـ تعالى ـ بالج ّنة
(كما في �سورة الإن�سان) ،ومع ذلك لم يعلن فوزه � اّإل عندما ا�ستدعى الأم��ر الت�أكيد على
التزامه التوحيد قلب ًا وعم ًال �إلى �آخر حياته ،فقد ُنقل عنه� Qأ ّنه حين �ضربه ابن ملجم
ورب الكعبة» ،فلم يعلن فوزه � اّإل عند اقترابه من اال�ست�شهاد وهو على
(لعنه اهلل) ،قال« :فزت ّ
دين التوحيد.
�أ ّما �إ�شباع الغرائز في الدنيا فال يح ّقق ال�سعادة الحقيق ّية؛ لأنّ الدنيا دار مم ّر ولي�ست دار
مق ّر ،وك ّل من ارتبط ّ
بخط التوحيد ك ّل حياته ف�سينال ال�سعادة الح ّقة ،قال تعالى} :يَا �أَيَّتُ َها

ال َّن ْف ُ�س ا ْل ُم ْط َم ِئنَّة ُ* ا ْرجِ عِ ي �إِلَى َربِّ ِك َر ِا�ضيَ ًة َّم ْر ِ�ض َّي ًة* َفا ْدخُ لِي فِي عِ بَادِ ي* َوا ْدخُ لِي َج َّنتِي{

(الفجر ،)30-27هذه هي ال�سعادة الحقيق ّية.
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واالجتماعي للنساء من وجهة نظر القرآن
السياسي
 4ـ ما هي شروط الحضور
ّ
ّ
الكريم؟

ج ـ توجد �شروط عديدة منها:
ال�شرعي ،قال ـ تعالى ـ} :يَا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُقل ِّ ألَ ْز َواجِ � َ�ك َوبَنَات َِك
�أ ـ االلتزام بالحجاب
ّ

ِين َع َل ْيهِ َّن مِ ن َجلاَ بِيبِهِ َّن َذل َِك �أَ ْدنَى �أَن يُ ْع َر ْف َن َفلاَ يُ�ؤْ َذ ْي َن وكان
ِين يُدْ ن َ
َون َِ�ساء ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
وال�صالح ،ويكون
اهلل غفوراً رحيم ًا{ (الأح��زاب ،)59 :فالمطلوب �إظهار الع ّفة ّ
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ذلك بالحجاب ،ف�إذا خرجت المر�أة بالحجاب يعرفها الفا�سقون ب�أ ّنها عفيفة فال
يتع ّر�ضون لها بالأذ ّية.
ب ـ ترك التب ّرج ،قال ـ تعالى ـَ } :ولاَ تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج ا ْل َجاهِ ِل َّيةِ ْ أ
الُولَى( {...الأحزاب.)33 :
ج ـ عدم النظر المح ّرم وعدم �إبداء الزينة ... ،قال ـ تعالى ـَ } :و ُقل لِّ ْل ُم�ؤْمِ ن َِات يَ ْغ ُ�ض ْ�ض َن
وج ُه َّن َولاَ يُ ْبدِ َين زِ ينَتَ ُه َّن ِ�إلاَّ َما َظ َه َر مِ ْن َها( {...النور:
مِ ْن �أَ ْب َ�صارِ هِ َّن َويَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
 ،)33وهذا يعني عدم جذب �أنظار الرجال الأجانب �إليها.
د ـ عدم الترقيق في ال�صوت ،قال ـ تعالى ـَ } :فلاَ تَ ْخ َ�ض ْع َن بِا ْل َق ْولِ َفيَ ْط َم َع الَّذِ ي فِي َق ْلبِهِ
َم َر ٌ�ض{ (الأحزاب .)32 :وقد م ّر الحديث عن التفا�صيل في الإجابات المتف ّرقة.
ال�سيا�سي �أو �أن تثبت ح�ضور ًا اجتماع ّي ًا �أن تمتلك
كما ينبغي للمر�أة التي تريد �أن تمار�س العمل
ّ
م� ّؤهالت وق��درات ومهارات ت� ّؤهلها لإثبات ح�ضورها كالتوا�ضع والع ّفة ،والت�س ّلح بالوعي
والحنكة والمرونة ،وك ّل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم في هذا ال�ش�أن ،وهي من الأمور التي ت�شارك
فيها الرجل.

ثم يتوب عندما
 5ـ هل يمكن لإلنسان أن يرتكب بعض المحرّمات أيّام شبابه ،ومن ّ
ّ
السن؟
يكبر في

ج ـ ال يعلم الإن�سان متى يموت ،لذلك عليه االلتزام بال ّدين في ك ّل �أيامه ،فما يدريك �أنّ هذا
الإن�سان قبل توبته �سيموت �أم ال؟ فهل يلعب ه�ؤالء بم�صيرهم بحيث يراهنون على �أمر غير
م�ضمون؟ �أبد ًا هذا ال ينفع .ويمكن �أن �ألخـّ�ص هذه الفكرة بهذا الكالم :تب �إلى اهلل قبل �أن
تموت بيوم ،وبما �أ ّنك ال تعرف متى تموت فكن تائب ًا �أبد ًا .هذا �أ ّو ًال.
وثانياً :لو مار�س الإن�سان الذنوب ف�إنّ القلب قد يموت ،و�إذا مات القلب فكيف تتح ّقق التوبة؟
ومن خالل ن�صو�ص كثيرة ،نرى �أن الذنوب ت�ؤ ّدي �إلى عواقب عديدة منها:
�أ ـ الذنوب ت�سلب توفيق الدعاء ،فبماذا ي�ستعين ليتوب ،وهو ال يو ّفق للدعاء؟!
ب ـ الذنوب ُتن�سي ذكر اهلل ،فبماذا ي�ستعين ليتوب وهو قد ن�سي �إلى من يتوب؟!
ج ـ عن الإم��ام ال�صادق Qفي �أ�صول الكافيّ �« :إن الرجل يذنب الذنب فيحرم
�صالة الليل و� ّإن العمل ال�س ّيئ �أ�سرع في �صاحبه من ال�سكين في اللحم» ،فبماذا
ي�ستعين ليتوب؟!
د ـ حتّى لو مار�س المذنب الدعاء فقد ال ي�ستجاب له ،قال ـ تعالى ـَ } :و َقا َل َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونِي
�أَ ْ�ست َِج ْب لَ ُك ْم ِ�إ َّن الَّذِ َين يَ ْ�ست َْك ِب ُرو َن َع ْن عِ بَا َدتِي َ�سيَدْ خُ ُلو َن َج َه َّن َم دَاخِ ِر َين{ (غافر.)60 :
هـ ـ الذنوب تغ ّير النعم وتبيد الأمم ،قال تعالى�} :أَ َو لَ ْم يَ�سِ ي ُروا فِي ْ أالَ ْر ِ�ض َفيَن ُظ ُروا

َك ْي َف َكا َن َعا ِقبَ ُة الَّذِ َين َكانُوا مِ ن َق ْبلِهِ ْم َكانُوا ُه ْم �أَ� َش َّد مِ ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو�آثَاراً فِي ْ أالَ ْر ِ�ض
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َف�أَخَ َذ ُه ُم اللهَّ ُ ِب ُذنُوبِهِ ْم{ (الم�ؤمن ) 21 :فكيف يتوب ؟!
و ـ الذنوب تهتك الع�صم� ،أي الحجب التي ت�ستر الروح ،فكيف يتوب؟!
ز ـ الذنوب تقطع الرجاء ،وتنزل النقم.
ال�سو�أَى �أَن َك َّذبُوا
ح ـ الذنوب ت�ؤ ّدي �إلى الكفر .قال تعالى }:ثُ َّم َكا َن َعا ِقبَ َة الَّذِ َين �أَ َ�سا ؤُ�وا ُّ
ِب�آيَ ِات ا ِهلل َو َكانُوا ِب َها يَ ْ�ستَ ْه ِز�ؤُون{(الروم.)10:
ط ـ الذنوب ت�ؤ ّدي �إلى حبط الأعمال الح�سنة.
ي ـ الذنوب ت�ؤ ّدي �إلى ق�سوة القلب ،فكيف يعود �إلى التوبة؟
هذا غي�ض من في�ض ،فاتقوا اهلل الذي �إليه ترجعون .ولكن لو تاب توب ًة ن�صوح ًا فاهلل
تعالى قابل التوبة ،ولكن هل ي�صل �إلى التوبة!.
 6ـ ما هو تكليف المرأة عباديّاً أثناء الحيض؟

وال�صوم» ،وال ت�سقط ك ّل العبادات.
ج ـ المر�أة الحائ�ض ي�سقط عنها بع�ض العبادات
«كال�صالة ّ
ّ
ويمكنها في هذه الحالة �أن تقوم بالأذكار والأدعية والزّيارات عن بعد ،وما �شاكل ذلك.
ال�صالة �أن ّ
تتو�ض�أ ،وتقعد في م�صلاّ ها ذاكرة اهلل تعالى ويجوز لها
ّ
وي�ستحب لها في وقت ّ
الدعاء وقراءة القر�آن با�ستثناء �سور العزائم.
وآخر دعوانا أن الحمد ل ّله ربّ العالمين

أختي الغالية
ه��ذه � ٌ
أ�سئلة كثير من الفتيات ،حاولنا ق��در ا�ستطاعتنا الإجابة
مطلوبك في ه��ذا الكتاب ،وبين
منك �إن لم تجدي
ِ
عنها ،ونرجو ِ
ببالك م��ن ت�سا�ؤالت،
ه��ذه الأ�سئلة �أن ترا�سلينا بكل م��ا يخطر
ِ
ون��ح��ن �إن ���ش��اء اهلل ن��ق� ّ�دم الإج��اب��ة عنها ف��ي الطبعة التالية.
ت���ل���ف���ون 01/471070 :ف���اك�������س01/476142 :
ال��ب��ري��د الإل��ك��ت��رون��يnoun@almaaref.org :
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يقوم مركز نون للت�أليف والترجمة في جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية
ب�إع���داد ون�ش���ر الكتب الهادف���ة التي تتناول �أه���م الموا�ضي���ع المتعلّقة بالدين
واالجتم���اع ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض الكت���ب المتعلقة بحياة و�أقوال العظماء �أمثال
الإمام الخميني{ ،والإم���ام الخامنئي} ،وال�شهيد محمد باقر ال�صدر
(ر����ض) ،وال�شهيد مرت�ضى مطهريّ (ر�ض) وغيرهم .وكثير من الكتيبات في
موا�ضيع علمية وثقافية مختلفة.
يمكن الح�صول على كافة الإ�صدارات من خالل اال�شتراك ال�سنوي
بحيث يقدّ م المركز في كل �شهر كتاب ًا من الإ�صدارات المذكورة

للإ�شتراك:
تلفون 01/471070 - 70/924643 :فاك�س01/476142 :

www.almaaref.org - e-mail:relations@almaaref.org
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