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المقّدمة

اأ�سئلة تدور في َخَلِد كّل فتاة، قد تجد لها اأجوبة، وقد تلجاأ لأّمها اأو اأختها اأو رفيقتها، اأو مرّبيتها في المدر�سة. 

لكن لعّلها لم تقتنع في الإجابة، ويبقى حّب المعرفة يدفعها لل�سوؤال اأكثر فاأكثر.

وربَّ اأّمهاٍت يقفن  حائرات عن الإجابة اأمام بع�ض الأ�سئلة الحرجة.

هذا الكتاب الذي بين يديك اأختي الكريمة، مجموعة من الأ�سئلة الحّية، فقد قام مركز نون للتاأليف والترجمة 

بالتعاون مع بع�ض الأخوات النا�سطات في العمل الإ�سالمّي بالذهاب اإلى المدار�ض الإ�سالمية وغير الإ�سالمّية، 

واأخذ هذه الأ�سئلة مبا�سرة من الفتيات والطالبات، من عمر 12 �سنة حّتى اآخر المرحلة الثانوية، وقام المركز 

بتق�سيم الأ�سئلة مو�سوعّيًا، والإبقاء على بع�ض الأ�سئلة مكّررة ولو بطريقة واأ�سلوب مختلف، لعموم الفائدة، ولأّنه 

قد تعتبر بع�ض الفتيات خ�سو�سّية ل�سوؤالها تختلف عن ال�سوؤال الم�سابه.

الكرام في الحوزة  الأ�ساتذة  اأحد  ثّم قام  �سين في الحقل الجتماعّي،  الإجابة عنها عبر متخ�سّ ثّم حاولنا 

العلمّية ببيان الحكم ال�سرعي لكّل �سوؤال.

وفي الختام: نوّجه ال�سكر لكّل الذين �ساهموا في اإخراج هذا الكتاب اإلى حّيز الوجود، �سائلين اهلل �سبحانه 

ال�سبهات  واأّمهاتنا ومرّبياتنا، لحّل كثير من  اأن يتقّبل منهم خال�ض الأعمال، وينفع بهذا الجهد فتياتنا  وتعالى 

اأ�سئلة لم يجدوها في الكتاب،  اإن كان هناك  اأن يبقى الجميع على توا�سل معنا  اأمل  اأذهانهّن. على  العالقة في 

ونحن م�ستعّدون لالإجابة عنها في الطبعة الجديدة، اأو في كتاب لحق اإن �ساء اهلل تعالى.

مركز نون للت�أليف والترجمة
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التكليف
عند الفتاة 

القسم األول
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1ـ  متى يجب على الفتاة القيام بواجباتها الشرعّية؟
جـ  يجب على الفتاة القيام بواجباتها ال�سرعّية عندما ت�سير مكّلفة من الناحية ال�سرعّية، ويتحّقق 

التكليف اإذا تحّققت  ثالثة �سروط:

الأّول: البلوغ، ويتحّقق عند الفتاة باإكمالها ت�سع �سنوات قمرّية.

الثاني: العقل،  فال تكليف على المجنونة. والعقل يعني القدرة على الإدراك والتمييز.

الثالث: القدرة، فال يجب الإتيان بالتكاليف التي تعجز الفتاة عن الإتيان بها.

بواجباتها  القيام  يفوق قدرتها على  أمراً  السن،  الفتاة في هذا  تكليف  يعتبر  أال   -  2
العباديّة؟

ج ـ اإّن ال�سريعة الإ�سالمّية �سمحاء، والتكاليف فيها تن�سجم مع قدرة الفتاة عند �سّن البلوغ.

في�سقط وجوب  ـ  مثاًل  ـ  كال�سوم  واجباتها  ببع�ض  القيام  ـ عن  اأحيانًا  ـ  الفتاة  تعجز  قد  نعم 

ال�سوم في �سهر رم�سان، وتق�سيه قبل �سهر رم�سان التالي، فاإن عجزت عن الق�ساء ـ اأي�سًا ـ 

، والفدية هي اإطعام م�سكين واحد عن  ي�سقط وجوب ال�سوم عنها، وتكتفي بدفع الفديةـ  فقطـ 

كّل يوم ثالثة اأرباع الكيلو، ول يجب ق�ساوؤه في ال�سنوات الآتية حّتى لو تجّددت لها القدرة.

وال�سيام  فال�سالة  عليه،  مقدور  وهو  اإّل  ب�سيء  يكّلفك  لم  ـ  تعالى  ـ  اهلل  اإّن  العزيزة:  اأختي 

والخم�ض والحّج، وال�سدق والأمانة، وترك الغيبة والنميمة وال�سرقة، وغير ذلك هي مقدورة 

عادة لكّل مكّلف، ومع عرو�ض العجز فال تكليف، وقد قال اهلل ـ تعالى ـ:  {اَل يَُكلُِّف �هللُ نَْف�سًا �إِالَّ 

ُو�ْسَعَها ...} )البقرة: 286(، وقال ـ تعالى ـ: {اَل نَُكلُِّف نَْف�سًا �إِالَّ ُو�ْسَعَها} )الأنعام: 152(.
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3 ـ لماذا يتحّقق البلوغ عند الفتاة قبل الشاب؟ وهل من عالقة لذلك بالتكليف؟
ج ـ خلق اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ الّذكر والأنثى، واأودع في كّل منهما خ�سائ�ض وميزات في التكوين 

الج�سدّي والنف�سّي، يكّمل كّل منهما الآخر، ولم يجعلهما مت�سابهين؛ لأّن الت�سابه يتنافى مع 

كمال المجتمع، ومرحلة البلوغ عند الفتاة ت�سبق مرحلة البلوغ عند الفتى، وهذا لخ�سو�سّيٍة عند 

الفتاة غير موجودة عند الفتى، وعندما ت�سل اإلى �سّن البلوغ تت�سّرف بالتكليف، فيجب عليها 

القيام بوظائفها ال�سرعّية. وهذا ل يوؤّدي اإلى نقي�سة فيها، بل البلوغ ت�سريف لها وتكريم.

اأختي العزيزة: ل تربطي تكليفك بتكليف اأحد. فّكري كيف تحّققين كمالك و�سعادتك، كما 

وانتبهي اإلى اأّنك �سُتح�سرين وحدك لتحا�َسبي وحدك، فاأخل�سي عملك هلل ـ تعالى ـ، واعملي 

لِّيَُرْو�  �ْستَاتًا 
َ
�أ �لنَّا�ُس  ُدُر  يَ�سْ {يَْوَمِئٍذ  الزلزلة:  �سورة  في  يقول  ـ  تعالى  ـ  واهلل  نف�سك،  لخال�ض 

ْعَمالَُهْم...}. 
َ
�أ
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4 ـ قد يتصّور بعضهم أّن تكليف الفتاة في هذا العمر يمّثل ظلماً لها، وربّما يجدونه 

نقيصة، هل لكم أن تبّينوا لنا الصورة الحقيقّيّة لهذا التكليف؟
ج ـ خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان، وهّياأ له الت�سريعات التي توؤّدي اإلى كماله و�سعادته. وت�ستمل هذه 

الت�سريعات على واجبات ومحّرمات. وكّل واجب فيه م�سلحة للمكّلف، وكّل حرام فيه مف�سدة. 

نحو  �سيره  ويبداأ  الت�سريعات،  بهذه  مكّلفًا  ي�سير  قادرًا  عاقاًل  بالغًا  الإن�سان  ي�سير  وعندما 

الكمال. والتكليف بهذا المعنى هو ت�سريف للمكّلف، ولي�ض حماًل ثقياًل.

اأختي العزيزة: اإعلمي اأّن اهلل ـ تبارك وتعالى ـ  لم يوجب �سيئًا عليِك اإّل وفيه م�سلحة لك، ولم 

يحّرم عليك �سيئًا اإّل وفيه مف�سدة، فاإذا فعلت الواجبات وتركت المحّرمات تكونين قد حّققت 

لنف�سك الم�سالح، واأبعدِت عنها المفا�سد، وهذا خير وكرامة، ولي�ض ظلمًا ونقي�سة. فالتكليف 

الت�سريف  عالم  في  دخلت  اأّنــك  يعني  الفتى  قبل  البلوغ  اإلى  وو�سولك  وتكريم،  لك  ت�سريف 

قبله.
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5 ـ  لماذا أودع الله ـ تعالى ـ الغرائز فينا؟ ولماذا يتكامل بعض هذه الغرائز في سّن 

البلوغ؟
ج ـ خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان من روح وج�سد، واأودع فيه مجموعة من الغرائز، فبع�سها يحّرك 

وبع�سها  الج�سد،  على  الحفاظ  يتّم  الأمــور  وبهذه  وغيرها،  ويتنّف�ض  وي�سرب  لياأكل  الإن�سان 

ينمو في مرحلة البلوغ، والهدف منه ا�ستمرار النوع الإن�سانّي، وبدون هذه الغرائز لن يح�سل 

الب�سرّي،  الن�سل  ينقطع  وهكذا  للب�سر،  ا�ستمرار  ول  ولدات  تكون  لن  الزواج  وبدون  الزواج، 

فوجود هذه الغرائز �سرورة ل�ستمرار الب�سر.

اأختي العزيزة: عليك اأن تّتبعي طريق الحّق، وتت�سّرفي مغ غرائزك �سمن الحدود التي ر�سمتها 

ال�سريعة الإ�سالمّية، ول تّتبعي الهوى وال�سيطان، فاإّن اّتباع الهوى وال�سيطان يف�سد الفتاة كما 

وي�ساهم في اإف�ساد المجتمع، ويوم القيامة تكون العاقبة �سديدة. 
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6ـ   ال أعرف ما هي وظائفي الشرعّية في مرحلة البلوغ، وأستحيي من أن أسأل عن 

ذلك، فما هو تكليفي؟
ـ  يجب على كّل مكّلف اأن يتعّلم الواجبات لينّفذها، واأن يتعّلم المحّرمات ليتركها ويجتنبها.  ج 

وهناك و�سائل عديدة يمكن للمكّلفة من خاللها اأن تتعّرف اإلى التكاليف ال�سرعّية، منها: �سوؤال 

�سات في �سوؤون التربية الدينّية في المدار�ض، والهيئات الن�سائّية، والك�ّسافة.  الأم، والمتخ�سّ

ويمكن �سوؤال عالم الدين ولو عبر الهاتف، وغير ذلك.

تكليفه  ي�ساأل عن  اأن  الموؤمن  لالإن�سان  ينبغي  ال�سرعّية  الأمور  بع�ض  اأّن  ُيدرك  اأن  الجميع  وعلى 

ووظيفته تجاهها، حّتى ولو كان ال�سوؤال يعّر�سنا للخجل والحياء لأّن معرفة الأحكام ال�سرعّية 

اأهّم من كّل �سيء في حياتنا.
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القسم الثاني

الع�صق ـ التوا�صل

في العالقات
بين الجنسين
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1  ـ هل يعتبر إظهار العشق معصية؟ 
ج ـ الع�سق هو تعّلق القلب ب�سخ�ض ما اأو ب�سيء ما، وهو درجة عالية من الحّب، وقد يرتقي هذا 

الع�سق اإذا كان م�سحوبًا بالعفاف والطهارة اإلى درجة ي�سير معها اأمرًا في غاية القد�سّية، 

، اأو المخلوق، كاأن تع�سق المراأة زوجها، وترتقي في ع�سقها  �سواء اأكان المع�سوق هو اهللـ  تعالىـ 

له اإلى درجة عالية، وهذا مّما يدعو اإليه ال�سرع، وفيه �سعادة المراأة في الدنيا والآخرة. اأّما اإذا 

خرج الع�سق من دائرة العفاف والطهارة وتحّكمت به الغريزة الحيوانّية فيدخل في م�سيدة 

ال�سيطان وحبائله.

واإذا اأرادت الفتاة الزواج من �ساب فال م�سكلة في حّبها له اإذا كان �سمن ال�سوابط ال�سرعّية، 

وراعت الم�سائل التالية: ترك النظر واللم�ض والكالم بطريقة غرائزّية محّرمة، مع مراعاة 

ال�ستر ال�سرعّي. وعليها اأن تكون محت�سمة في عالقاتها معه. اإذ اإّنه ما دام لم ُيجَر عقد الزواج 

فهو ل زال كغيره مّمن يجب مراعاة ال�سوابط ال�سرعّية معه.  
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لمّدة  له  حبيبة  أكون  أن  ويريدني  سنين،  بثالث  مّني  أصغر  شاّب  إلى  تعرّفت  ـ   2

معينة، لكّنني أشعر بالذنب، من فضلكم أرشدوني.
ج ـ الحّب الحقيقّي هو رباط مقّد�ض ـ اإذا كان في محّله ـ ل مجال معه لأن يميل قلب الحبيب عن 

حبيبه. اأّما الحّب الذي تتحّدث عنه الفتاة فاإنما هو �سهوة وغريزة، يريد ال�ساب من خالله اأن 

ي�سبع غرائزه مع الفتاة ثّم يتركها.

اأّنه  اأّن �ّسابًا كان يالحق فتاة، ويبّثها كلمات الحّب والهيام، وهي تبعده عنها، لعلمها  زعموا 

مخادع، وجّل ما يريده هو اإ�سباع �سهواته لي�ض اإّل. وفي يوم من الأّيام وعندما كان يعلن عن 

حّبه لها، اأخبرته اأّن �سقيقتها اأجمل منها، وهي تقف خلفه، فنظر ال�ّساب وراءه فلم يجد اأحدًا، 

ولو  قلبك عّني  ا�ستغل  لما  تحّبني  لو كنت  لأّنك  تحّبني،  اأنت ل  راأيت؟  الفتاة: هل  له  فقالت 

للحظة لكي ترى �سقيقتي، وتركته.

لذلك نقول لالأخت الكريمة اإّن ما ت�ساأل عنه لي�ض حّبًا، بل هو �سهوة بكالم جميل، فاحذري 

منه، واإذا كان فعاًل يحّبك فلتكن محّبته عبارة عن الإحترام والتقدير ولي�ض لإ�سباع الغرائز.  
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3 ـ ما هو حكم التواصل عبر اإلنترنت مع الجنس اآلخر؟
ج ـ الإنترنت هو من و�سائل الّت�سال الهاّمة في عالم اليوم اإذا اأح�سنت الإ�ستفادة منه، والتوا�سل من 

خالله لي�ض محّرمًا، ولذا يجوز التوا�سل عبر الإنترنت مع الجن�ض الآخر، اإذا كان �سمن ال�سوابط 

اإذا خرج من هذه  اأّما  والحت�سام.  والّتــزان  اللتزام  دائرة  في  الحديث  بقي  اإذا  اأي  ال�سرعّية، 

الدائرة اإلى الكالم الماجن والخالعّي، اأو اأ�سبح مثيرًا لل�ّسهوة اأو اللّذة فاإّنه يحرم، وُينهى عن 

ا�ستخدامه في هذا المجال. 
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4ـ  كيف يمكننا أن نحول دون إيجاد عالقات غير مشروعة بين الجنسين في المجتمع؟
ج ـ طرح الإ�سالم جملة من الحلول للحوؤول دون ح�سول هذه الم�سكلة، منها:

الأّول: الزواج المبكر، فاإّنه يحّقق لل�ساّبين الإ�سباع الجن�سّي بمقدار ي�ساعد على تجّنب اإقامة 

عالقات غير م�سروعة.

الث�ني: التحّلي بمكارم الأخالق، كعامل ي�ساعد على تجّنب الختالط الذي يوؤّدي اإلى اإثارة 

الغرائز، والمتناع عن م�ساهدة البرامج الم�سّورة التي تثير ال�سهوات، ورعاية العّفة 

والحت�سام.

الث�لث: اللتزام بالمثل الأعلى وهو اهلل - تبارك وتعالى-، من خالل القتداء بالنبّي محّمد

P واآلهR واإطاعتهم، والت�سّبه بهم، والتحّلي ب�سفاتهم التي كّلها ح�سنة.

الرابع: اإ�سغال النف�ض باأ�سياء اأخرى مفيدة وتجّنب الفراغ.

الخ�م�س: التفكير الدائم بالموت وما بعده، وبيوم الح�ساب وما بعده.

5 ـ إذا تجاوزت العالقة بين الّشاّب والفتاة الحدود، وأصبحت تشّكل خطراً عليهما، ما 

السبيل إلى قطع هذه العالقة؟
جـ  لعّل ال�سراحة هي الأ�سلوب الأنجح في اإنهاء هذه العالقة، ويكون ذلك بذكر المخاطر المترّتبة 

عليها، فاإن تّمت ال�ستجابة لذلك، وحّلت الم�ساألة ب�سكل موثوق فيه، كان به، واإّل فيجب التعامل 

معها بحكمة لحّلها، وم�ساألة الورع عن محارم اهلل ل تحتمل التاأخير.
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6 ـ كلمة »عشق« لم ترد في القرآن الكريم، فهل يعني هذا أّن القرآن ال يولي أهّمّية 

للعشق؟
بمورد  تعّلق  اإذا  فيما  ممدوحًا  يكون  قد  وهو  اآخر،  �سيء  اإلى  والميل  التعّلق  �سّدة  هو  الع�سق  ـ  ج 

اأو الزوجة ال�سالحة، وقد  اأو الزوج ال�سالح   Rسحيح كع�سق اهلل عّز وجّل واأهل البيت�

يكون مذمومًا اإذا تعّلق بمورد غير جائز �سرعًا كع�سق رجل اأجنبّي اأو امراأة اأجنبّية، قال اهلل ـ 

ِة  َهِب َو�ْلِف�سَّ َهَو�ِت ِمَن �لنِّ�َساء َو�ْلبَِنيَن َو�ْلَقنَاِطيِر �ْلُمَقنَطَرِة ِمَن �لذَّ تعالى ـ: {ُزيَِّن ِللنَّا�ِس ُحبُّ �ل�سَّ

)اآل  �ْلَماآِب}  ُح�ْسُن  ِعنَدُه  َو�هللُ  ْنيَا  �لدُّ �ْلَحيَاِة  َمتَاُع  َذِلَك  َو�ْلَحْرِث  ْنَعاِم 
َ
َو�الأ َمِة  �ْلُم�َسوَّ َو�ْلَخْيِل 

عمران:14(، فحّب ال�سهوات من متاع الحياة الدنيا، وهو زائل، ولي�ض مّما يو�سل اإلى �سعادة 

الحياة الآخرة.

واإذا كان هناك من و�سف لحال الحّب والوله الذي و�سلت معه العالقة اإلى مرتبة عالية من 

الذوبان في المحبوب الممزوج بال�سهوة، فهو ال�سغف، وهذا حال امراأة العزيز مع النبّي يو�سف

Q، التي اأحّبت يو�سف اإلى درجة اأّنها لم تعد تهتّم اإّل به، وحاولت اقتراف الزنى معه، قال 

ِه َقْد �َسَغَفَها ُحبًّا} )يو�سف: 30(.   ُة �ْلَعِزيِز تَُر�ِوُد َفتَاَها َعن نَّْف�سِ
َ
ـ تعالى ـ: {�ْمَر�أ
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7- كيف تتمّكن الفتاة من أن تعرف رأي شخص تحتمل أنّه يحّبها؟
اإّل من خالل الآثار الناتجة عنه؛  اأّنه اأمر قلبّي فهو ل يمكن معرفته  اإّن الحّب الحقيقي بما  ـ  ج 

وذلك من خالل �سّدة الهتمام بالمحبوب، والمعاملة الح�سنة معه، والحترام والتقدير له، 

ونحو ذلك من الفعال والت�سّرفات الكا�سفة عنه.

اإذا كان فعاًل يحّبها ل بّد له من اأن يقدم على خطوة يبّين لها فيها ميله تجاهها، وهذا اأمر 

اأفكارها  تت�سّرع وتربط  اأن ل  اإذا لم يظهر ميوله نحوها، فعليها  اأّما  طبيعّي ومتعارف عليه، 

به.

الم�ساعدة من  باأْن تطلب  الفتاة م�سّرة على معرفة ميوله نحوها، فنن�سحها  اإذا كانت  اأّما 

اأن يخفي ال�سخ�ض  اأحد الأ�سخا�ض الموثوقين، يطمئّن له ذلك ال�سخ�ض، مع الت�سديد على 

الم�ساعد هدفه من الفح�ض وال�سوؤال، واأن ل ُيظهر رغبة الفتاة بمعرفة راأي ال�سخ�ض حّتى ل 

َتظهر الفتاة بمظهر ُي�ست�سعر منه اأّنها تعمل على ا�ستدراج ذلك ال�ساب مع ما يعني ذلك من 

مهانة لها.

ارتباطه  بأنّه ال يقع في المعصية، فهل يجب عليه الحّد من  إذا اطمأّن شخص  ـ   8

بالجنس المخالف؟
ج ـ اإذا اطماأن ال�سخ�ض باأّنه ل يقع في المع�سية، فهذا ل يعني النفتاح في العالقات مع الجن�ض 

الآخر بل ينبغي القت�سار على موارد الحاجة التي ل بد منها، اإذ اإّن الإن�سان ل ي�سمن عواقب 

الأمور، وهو على الأقّل ل ي�سمن م�ساعر الطرف الآخر.
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وقد ر�سم اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ الطريق الم�سروع في اإقامة عالقات بين الجن�سين، واأّكد على 

تجّنب حالت التوا�سل التي قد ُي�ست�سعر منها ولو بن�سبة �سئيلة الوقوع في المحذور. نعم لو 

كانت الفتاة مطمئّنة اإلى و�سعها في توا�سلها مع الجن�ض الآخر، فيجوز لها التوا�سل مع الجن�ض 

الآخر ب�سرط التزام ال�سوابط ال�سرعّية. اأّما اإذا �سعرت الفتاة باأّن هذا التوا�سل �سيوؤّدي بها 

اإلى المع�سية فاإّن عليها الجتناب وقطع عالقتها به دون ترّدد.

9 ـ كنت أشعر بنقص عاطفّي من أسرتي تجاهي، فأقمت عالقة عاطفّيّة بشاب، 

واآلن أحاول أن أتخّلص من هذه المعضلة، أرجوكم أرشدوني إلى كيفّية الخالص 

منها.
ج ـ اإّن النق�ض العاطفّي ل يعّو�ض من طريق عالقة عابرة وغير �سرعّية ب�ساب، وهي كمن ي�ستجير 

على  تحّل  م�سيبة  بمنزلة   تكون  فاإّنها  العالقة  هذه  انتك�ست  ما  فاإذا  بالنار،  الرم�ساء  من 

الفتاة، واإذا ما ت�ساعدت هذه العالقة فاإّنها  ل �سّك �ستجّر عليها الوبال اأي�سًا، وهي في كّل 

الأحوال مع�سية.

حّل  اإلى  ل  تتو�سّ وريثما  تاأخير.  ودون  فورًا  العالقة  هذه  بقطع  الفتاة  هذه  نن�سح  فاإّننا  ولذا 

لم�سكلتها، نن�سحها بالتوا�سل مع �سديقة وفّية، اأو اأن ت�سارك في بع�ض الأن�سطة الجتماعّية 

اأو  الريا�سّية اأو الثقافّية، اأي في المجال الذي ت�سمح به قدراتها واإمكاناتها، اأو ما توّفر لها مّما 

ت�سمح به هذه الإمكانات، ول تن�َسي الدعاء وال�سدقة.  
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الحّب  وهل  اآلخر؟  تجاه  أحدهما  ودوَديــن  يكونا  أن  والفتاة  للشاب  يجوز  أال  10ـ 

جريمة؟
ج ـ  يجب اأن نمّيز بين نوعين من العالقة: 

اأ ـ عالقة  تنتج الحّب، فاإذا كان بهدف الزواج، فهذا اأمر م�سروع ن�سّجعه وندعو اإليه، ب�سرط 

اأن تكون العالقة �سمن ال�سوابط ال�سرعّية.

ب ـ عالقة تثير الغرائز وال�سهوات وتوؤّدي اإلى الوقوع في الحرام وحبائل ال�سيطان، وهذا ما 

ندعو اإلى البتعاد عنه.

ولذلك ينبغي على الفتاة وال�ساب اأن يتعّرفا اإلى مفهوم الحّب الحقيقّي، لقيام عالقة �سليمة 

بينهما، وهو الحّب المبنّي على العفاف والطهارة والحترام.

يستطيعان من  والفتاة عالقة صداقة،  الّشاب  بين  تنشأ  أن  11ـ هل من مشكل في 

خاللها مساعدة بعضهما بعضاً في الدراسة - مثاًل -؟ ولماذا يُنظر إلى أّي عالقة 

تعاون بينهما سلباً؟ 
ديق،  داقة بمفهومها الحقيقّي تقوم على الحترام والأمانة والثقة والتعاون والم�ساعدة لل�سّ جـ  ال�سّ

ون�سحه واإر�ساده، وبغير ذلك ل تكون العالقة بين �سخ�سين �سداقة.

الأديان  �سائر  في  كما  المتبادل،  والــوّد  الحترام  على  القائمة  داقة  ال�سّ الإ�سالم  مدح  وقد 

والمعتقدات، ودعا اإلى اإن�ساء �سداقة مع اأ�سخا�ض جدد، ف�ساًل عن الحفاظ على الأ�سدقاء  

القدامى.
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ولذلك نجد اأّن الإ�سالم في �سريعته ال�سمحاء يمّيز بين العالقة القائمة على ال�سهوة والغريزة، 

وتلك القائمة على الوفاء والإخال�ض، فاإذا كانت العالقة بين ال�ساب والفتاة هي تلك العالقة 

التي ي�سعى ال�ساب من خاللها اإلى اإ�سباع �سهواته وغرائزه الجن�سّية فهذه لي�ست �سداقة، واإّنما 

هي رفقة �سوء، اأقام من خاللها عالقة اأ�سبع بها غرائزه، وترك الفتاة لم�سيرها، بعد اأن عبث 

ب�سرفها وعّزتها وكرامتها.

ولذلك يجب اأن ُتحَكم العالقة بين ال�ّساب الأجنبّي والفتاة ب�سوابط �سرعّية من عدم اللم�ض 

والنظر المحّرمين، ومن عدم الكالم والأفعال المثيرة لل�ّسهوة والغرائز، ومن عدم المخافة 

وابط ي�سعب تحقيقها في الكثير  في الوقوع في الفتنة والمف�سدة ولو في الم�ستقبل. وهذه ال�سّ

داقة حالة تزداد  داقة بينهما؟ فاإّن ال�سّ من العالقات، فكيف اإذا ارتقت العالقة اإلى مرتبة ال�سّ

فيها الروابط بينهما على نحو ل تخلو فيه من حرام من هنا وحرام من هناك. ولو ح�سلت 

هكذا �سداقة ف�ستفقد الفتاة �سفة ال�سالح والعّفة وت�سير معّر�سة لالأذى من الف�ّساق.

وعليه نقول اإّنه ل مانع من التعاون فيما بين الفتاة وال�ّساب، ولكن في �سمن جّو من الحت�سام، 

ال�ّسيطان  يكون  ل  حيث  الّنا�ض،  اأعين  عن  بعيد  مكان  في  اأو  خلوة  في  اللقاء  يكون  ل  حيث 

ن نف�سها بالتقوى، ول  ثالثهما، وحيث اإغراءات ال�سيطان اأكبر من اأن تقاومها فتاة لم تح�سّ

عا�ست تجربة تجعلها تعي م�سلحتها في الّدنيا والآخرة.

.

21



12- شاب في مرحلة المراهقة، أقام عالقة حّب بفتاة، على أن تنتهي بالّزواج، ما 

رأيكم بهذه العالقة؟
لل�ّساّب والفتاة الحذر في هذه العالقة  اأّي عالقة حّب بين الجن�سين، فاإّنه ينبغي  ـ عند قيام  ج 

حّتى ولو كان الهدف منها الو�سول اإلى الزواج، باعتبار اأّن ال�سخ�ض في هذه المرحلة تنق�سه 

العالقة  هذه  ح�سلت  لو  اأّما  بالتقوى.  نًا  مح�سّ ولي�ض  الحياة،  في  والخبرة  والوعي  التجربة 

وابط ال�ّسرعّية مع ال�ستفادة من تجارب  بهدف الزواج في اأجواء طبيعّية وهادئة و�سمن ال�سّ

اإلى  وان�سرفت  وابط  ال�سّ بهذه  ال�ساب  اأو  الفتاة  اأخّلت  اإذا  ولكن  منها،  مانع  فال  الآخرين 

المالم�سة المحّرمة اأو الّنظر المحّرم اأو الكالم المثير وما اإلى ذلك فاإّنها ل �سّك ُتدخل نف�سها 

في المع�سّية...

العالقة مع  اإقامة  اأن يكونا حذرين في  وال�ساب  الفتاة  اأّنه على  اإلى  لنا اللتفات  كما ينبغي  

الجن�ض الآخرحّتى لو كانت هذه العالقة وفق ال�سوابط ال�سرعّية، وذلك لقّلة تجاربها، وعدم 

المحّرمات  الأخطاء وفي  الوقوع في  واإّل فخوف  المرحلة،  بالتقوى في هذه  ن  التح�سّ كفاية 

كبير. 
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13ـ هل يجوز للفتاة أن تعجب بالّشاب وتصف جمال وجهه، وعينيه؟
جـ  يجوز النظر اإلى وجه ال�ساب اإذا لم يكن فيه اإثارة �سهوة اأو تحريك غريزة. واأّما اإذا كان النظر 

يثير ال�سهوة اأو يحّرك الغريزة فال يجوز.

اأّما الإعجاب فاإّنه اإن كان نا�سئًا عن  اإثارة �سهوة اأو تلّذذ فال يجوز، واإن لم يكن نا�سئًا عن ذلك 

فيجوز اإذا لم يترّتب عليه مفا�سد اأخرى )كازدراء الفتاة(.

14 ـ هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى المالهي مع شاب لتشرب العصير ـ فقط ـ، وذلك 

لتتسّلى قلياًل؟
ج ـ اإّن وجود الفتاة مع �ساب في هكذا اأمكنة ل يخلو ـ غالبًا ـ من مفا�سد كاإثارة ال�سهوة اأو هتك 

حرمة الفتاة، فاإذا ح�سل ذلك كان حرامًا. ونن�سح الأخت باأْن تت�سّلى باأمور ل تو�سلها اإلى 

المع�سية. واإذا كان ل بّد من لقاء �ساّب فلت�سَع بغير هذه الطريقة اإلى اإقامة عالقة �سليمة تنتج 

زواجًا �سرعيًا.
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15ـ هل يجوز للفتاة أن تذهب مع الشاب »خطيفة« ألّن أهلها رفضوا تزويجها منه؟
جـ  قبل اأن تفّكر الأخت باللجوء اإلى »الخطيفة« عليها اأن تدر�ض مو�سوع العالقة بهذا ال�ساب بحكمة 

وروّية، فال تت�سّرع لأّن الإقدام على هذه الخطوة قد ينجم عنه م�ساكل اأو يعّقد العالقات، فاإّما 

اأن تقنع اأهلها بزواجها اأو اأن يقنعوها. فاإذا كان النقا�ض مع الأهل غير ممكن فلتطلب الم�ساعدة 

مّمن تحتمل اأّنه يوؤّثر فيهم لإيجاد جّو من الحوار الهادىء والنقا�ض البّناء.

ولذلك فاإّن الإقدام على هذه الخطوة فيه من المخاطر ما قد ل يمكّنك من اأن تتحّملي عواقبه، 

لذلك نن�سحك بتجّنب القيام بها؛ لأّن كثيرات مّمن ذهبن »خطيفة« ندمن في م�ستقبل اأيامهّن؛ 

لأّن الفتاة عندما تختلف مع »خاطفها« تكون في موقع �سعيف، وقد ي�سل بها الحال اإلى اأن ل 

تجد مالذًا لها عند اأهلها اأو من يحميها، لذلك نقول لالأخت العزيزة حاولي اأن تكوني عاقلة 

وحكيمة، ول تحّكمي ال�سهوة العابرة على عقلك وحكمتك؛ حّتى ل تفقدي �سعادتك في الدنيا 

والآخرة.

كما نلفت انتباه الأخت الكريمة اإلى اأّن مو�سوع »الخطيفة« له مترّتباته في مجتمعاتنا، بحيث 

ا�ض، ورّبما يو�سل اإلى حال من التقاتل، وهي في كّل الأحوال  يوؤّدي اإلى نزاعات و�سراعات بين الّنّ

ـ اأي »الخطيفة« ـ توؤّدي اإلى عالقات متوّترة، فاإذا اأرادت الأخت اأن ت�سل اإلى ال�سعادة فاأين هي 

هذه ال�سعادة؟ ل �سّيما اأّن اأهلها قد ي�سعرون بالنك�سار والمهانة، ما قد يدفعهم اإلى ما ي�سّمى 

بـ»غ�سل العار«، وما ينتج عن ذلك من اأعمال انتقامّية وارتكاب للجريمة.

واأّما من الناحية ال�سرعّية ففي الم�ساألة �سورتان:
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الأولى: اإذا لم تكن الفتاة را�سدة )اإْن لم تكن تمّيز بين الح�سن والقبح، وكان اإدراكها العقلّي 

غير مكتمل( فال يجوز لها العقد بدون اإذن ولّيها.

 ال�ستئذان من ولّي اأمرها بالإ�سافة 
)1(

الث�نية: اإذا كانت را�سدة وكانت بكرًا فالأحوط وجوبًا

اإلى اإذنها.

16ـ  هل يجوز للفتاة أن تتخّيل بعض الرجال الذين يعجبونها، كأن يقّبلها أحدهم أو 

يقترب منها...؟ علماً بأّن هذا يحدث في الخيال فقط.
ج ـ اإذا كان التخّيل يوؤّدي اإلى اللّذة وال�سهوة فُيحرم؛ لأّن كّل ما يحّرك ال�ّسهوة بين غير الزوجين 

فهو حرام، حّتى لو كان هذا التخّيل من خالل قراءة الكتب، ونحو ذلك.

وهذا التخّيل له مفا�سد خطيرة، فاإّنه كال�سرب من ماء البحر، فكّلما �سرب الظماآن منه ازداد عط�سًا، 

فكرها  وان�سغل  بذلك،  رغبتها  ازدادت  �سهوانّية  �سورة  الفتاة  تخّيلت  فكلما  التخّيالت،  هذه  وكذلك 

بالمزيد؛ لأّن ال�سيطان ي�ستغّل هذه الفتاة ليبعدها عن رّبها. لذلك نقول لالأخت الكريمة اأ�سغلي فكرك 

ب�سورة مفيدة، وابتعدي عن كّل ما يثير ال�سهوة عندك.

)1( واملراد هو العمل على طبق الفتوى  اأو الرجوع اإىل جمتهد اآخر للعمل على طبق فتواه.
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17ـ فتاة عندما تتحّدث مع شاب أو تشاهد فيلماً تلفزيونّياً عن الحّب تشعر بأّن هناك 

شيئاً ما فيزيولوجياً يحدث في داخلها، وهي تشعر برغبة شديدة بمشاهدة هكذا 

أفالم. هذه الفتاة بكر غير متزّوجة، ما هي نصيحتكم لها؟
جـ  اإّن ما يحدث مع هذه الفتاة هو اإثارة ال�ّسهوة واّللذة،  وهو من النظر المحّرم �سواء اأكانت الفتاة 

 اأم بكرًا. وهي ماأثومة.
)1(

متزّوجة اأم عزباء، و�سواء اأكانت ثّيبًا

ولذلك نن�سحك اأختي العزيزة باإ�سغال وقتك باأمور اأخرى. ول يجوز لك فعل ما يوجب اإثارة 

اللّذة وال�سهوة، وا�سبري حّتى يوّفقك اهلل ـ تعالى ـ للزواج ال�سرعّي. وتاأّملي في هذا الكون، وما 

فيه من عجائب وغرائب، تدّل على عظمة الخالق، كما تاأّملي في محّطات الحياة الإن�سانّية 

منذ بدايات مرحلة تكّون الإن�سان، وما يمّر بها من مراحل، و�سوًل اإلى مرحلة الموت، وليكن 

التوّقف ملّيًا عند هذه اللحظة وما بعدها في هكذا اأوقات؛ لت�ساعدي نف�سك على البتعاد عن 

حبائل ال�سيطان. 

)1(  الثّيب هي املراأة التي قد تزّوجت ثّم فارقت زوجها مبوٍت اأو طالٍق.
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18ـ لماذا ال يجوز للرجل أن يصافح المرأة األجنبّية؟
ج ـ اإذا كانت الم�سافحة بدون �ساتر، باأن كانت بمالم�سة ب�سرة الرجل لب�سرة الفتاة، فهي حرام 

اأحدهما يرتدي قّفازات،  اأو  لو كان كالهما  ال�ساتر )كما  اإذا كانت من وراء  واأّما  ومع�سية. 

مثاًل( فتجوز الم�سافحة اإذا لم يكن فيها �سهوة ول غمز )�سّد(، واإذا كان فيها �سهوة اأو غمز 

فال تجوز.

ًا، فلكلٍّ منهما حرمة واحترام،من حيث هو  وهذا التحريم يثبت للرجل وللفتاة احترامًا خا�سّ

اإن�سان ول يجوز لكّل منهما فعل ما ُيوجب اإثارة ال�سهوة فاإّن اهلل- تعالى- يقول:{َواَل تَْقَربُوْ� 

نَى �إِنَُّه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساء �َسِبياًل} )الإ�سراء:32(، ول �سّك اأّن الم�سافحة من مقّدمات هذه  �لزِّ

27الفاح�سة.



ص

الستر والحجاب

الموا�صفات  والأحكام

القسم الثالث
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1ـ  هل يوجد تاريخ دقيق الرتداء الحجاب؟
ج ـ منذ اأن خلق اهلل ـ تعالى ـ الإن�سان فطره على الت�سّتر، وبما كان يتوافر في الطبيعة، فاقت�سر 

ال�ستر عنده على جزء من الج�سد »العورة على الأقّل«، وربما كان هذا ال�ستر كاماًل وبما ين�سجم 

مع طبيعة حياته وظروف معا�سه. وقد تختلف مظاهر هذا ال�ستر بين ال�ستر الكامل وال�ستر 

الجزئّي، ففي الوقت الذي كانت فيه المجتمعات الدينّية تدعو اإلى اللتزام بال�ستر، نجد اأّن 

المجتمعات غير الدينية، تدعو اإلى التزام جزئّي بال�ستر. ولكّن ال�ستر بتفا�سيله الحالّية بداأ 

الإ�سالم هو  الواجب في  وال�ستر  المنّورة.  المدينة  اإلى  بعد هجرته   Pمن عهد ر�سول اهلل

ال�ستر الأرقى والأكمل.

2ـ ما هي فلسفة الحجاب في اإلسالم؟
ج ـ ال�ستر اأو الحجاب هو من الق�سايا التي تزيد من كمال المراأة ومن جمالها المعنوّي، ويحفظها 

َوبَنَاِتَك  ْزَو�ِج��َك 
َ
أ الِّ ُقل  �لنَِّبيُّ  يَُّها 

َ
�أ {يَا  ـ:  ـ تبارك وتعالى  وي�سونها من العتداء عليها، قال اهلل 

...} )الأحزاب:  يُوؤَْذْيَن  َفاَل  يُْعَرْفَن  ن 
َ
�أ ْدنَى 

َ
�أ َذِلَك  َجاَلِبيِبِهنَّ  ِمن  َعَلْيِهنَّ  يُْدِنيَن  ِمِنيَن  �ْلُموؤْ َوِن�َساء 

59(. والآية تدّل على اأّنه يجب على المراأة اأن ت�ستر جميع بدنها؛ لأّنه بال�ستر ت�سبح اأقرب اإلى 

اأن ُتعرف باأّنها من اأهل ال�ستر وال�سالح، فاإذا ُعرفت بذلك فال يوؤذيها اأهل الف�سق بالتعّر�ض 

نة من النظر الملّوث لها، ومن عيون ال�سوء، هذا اإذا كان حجابها  لها. وهذا ما يجعلها مح�سّ

متكاماًل.

اأماكن العمل حيث ي�ساعد الحجاب  ُيلم�ض بو�سوح مع وجود الن�ساء المحّجبات في  وهذا ما 
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على اإيجاد جّو من الأمان من تعّر�ض غير المحارم لهّن، وهّن يقمن بوظائفهّن،  وذلك بخالف 

ج وترك الحجاب واإلقاء ال�ستر في الأماكن التي تكثر فيها العالئق بين الرجل والمراأة،  التبرُّ

حيث تبقى المراأة عر�سة ل�سهام النظرات الم�سبوهة، ما يجعلها في حال من عدم الأمان، 

ورّبما و�سل الأمر بها اإلى الوقوع في الخطيئة. 

وقد اأّكدت العديد من الدرا�سات وال�ستطالعات اأّن من الأ�سباب الأ�سا�سّية لنهيار القيم في 

بع�ض المجتمعات هو خروج المراأة بدون حجاب واختالطها بالرجال، ما اأّدى اإلى النجرار 

اإلى ال�سهوات، حّتى بات اإ�سباعها هّمًا اأ�سا�سّيًا يتقّدم على ما �سواه. 

الحجاب هو خالقك،  الذي فر�ض  اأّن  تعرفي  اأن  بالحجاب  يكفي لالقتناع  العزيزة:  اأختي 

خالقك  تحّبين  كنت  واإذا  الج�سد.  هذا  رزقك  الذي  وهو  الوجود،  نعمة  وهبك  من  وهو 

فعليك اإطاعته، على الأقّل اأطيعيه �سكرًا على ما اأنعمه عليك اإن لم يكن خوفًا منه ول حّبًا 

له.

3 ـ  ما هي األمور التي يجب أن تراعيها الفتاة في حجابها أو سترها؟ وبالتالي ما 

هي مواصفات الحجاب الكامل؟
ج ـ ي�سترط في ال�ساتر ليكون �سرعّيًا ثالثة اأمور:

الأّول: اأن ي�ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكّفين.

الث�ني: اأن ل يكون ال�ساتر بحد نف�سه زينة اأي ملفتًا لنظر الأجنبّي، وموجبًا لل�سهوة والتلّذذ.

الث�لث: اأن ل يكون لبا�ض �سهرة، وهو اأن ل يكون مخالفًا لما اعتادت الن�ساء على لب�سه.
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4 ـ هل من الجائز التسّتر بالبنطلون أو اللباس الذي يبرز حجم ومفاتن البدن مقابل 

األجنبّي؟

ب الفتاة بحجاب الموضة من دون أن تقّلد في أفعالها  5 ـ هل يعتبر من الستر تحجُّ

األخرى أصحاب الموضة؟

6 ـ ما هو حكم اللباس ذي األلوان الفاقعة والملفت للّنظر أمام األجانب؟

7 ـ ما هو حكم ارتداء األلبسة الضّيقة أو التي تحرّك الغريزة؟

8 ـ هل يجوز لبس الثياب الرقيقة غير الشّفافة؟
ج ـ جميع هذه الأ�سئلة تندرج في اإجابة واحدة: 

ة ولي�ض مجّرد �ستر للب�سرة،  لّما كان الحجاب لإظهار �سالح المراأة واحترامها فهو ثقافة خا�سّ

فال يجوز اأن يكون ملفتًا اأو ذا األوان فاقعة اأو مثيرًا للغريزة اأو مبرزًا للمفاتن؛ لأّن اإبراز اّللبا�ض 

لمفاتن الفتاة ل ي�سير اإلى اأّنها من اأهل ال�سالح، وهو ل يوجب النظرة المحترمة لها، لذلك 

يجب عليها اأن ترتدي الوا�سع من الثياب الذي يحفظ عفافها و�سالحها واحترامها.
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عن  يحجمون  حين  في  المحّجبة  غير  الفتاة  لخطوبة  الشباب  يتقّدم  لماذا  9ـ 

المحّجبة؟
المتدّينين بل الأكثر يتزّوجون المحّجبات فهناك فرق بين من يريد  ال�سباب  الكثير من  اإّن  ـ  ج 

اإقامة عالقة غرائزّية، نعم يوجد بع�سهم مّمن يتقّدم من  الزواج من الفتاة وبين من يريد 

اإبراز مفاتن المراأة  غير المحّجبة لجملة اأمور، منها ما يكون ب�سبب حّب �سهوانّي ين�ساأ عن 

وحركاتها وكلماتها، ومنها ما يكون ب�سبب الّثقافة التي يحملها ال�ساب واإن كان موؤمنًا، حيث 

يعمل لحقًا على اإلبا�سها الحجاب، وقد يوّفق اإلى ذلك وقد ل يوّفق. لذلك فاإّننا نن�سح ال�ساّب 

الموؤمن باختيار الموؤمنة المحّجبة. 

�سفاء  من  تملك  ربما  بل  خلوقة،  غير  هي  الحجاب  من  المتحّللة  الفتاة  اأّن  ذلك  يعني  ول 

ال�سريرة وح�سن الخلق ما قد يغيب عن كثير من المحّجبات، ولكّن الُخلق ل يرقى اإلى كماله 

اإّل بالحجاب، وهو دون ذلك يبقى ناق�سًا، وقد ترغب هذه الفتاة بارتداء الحجاب ولكن قد 

يكون المانع من ارتدائها الحجاب �سببًا عائلّيًا اأو اجتماعّيًا اأو ما �ساكل ذلك. وعلى كّل حال 

فهذا لي�ض �سببًا لتتخّلى الفتاة عن حجابها، واهلل ـ تعالى ـ هو الم�ستعان على اأمورنا واأمورها.

10ـ  ما هو حكم إظهار بعض الّشعر من تحت الحجاب أمام األجانب؟
ج ـ يجب �ستر تمام البدن ما عدا الوجه والكّفين، ولذا ل يجوز اإظهار بع�ض ال�سعر اأمام الأجنبّي 

عمدًا، فاإنَّ ال�سعر اأحد الجمالين كما ورد في الحديث.
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11ـ لماذا يجب على المرأة أن تستر من بدنها مقداراً أكبر من الرجل؟
يتاأّثرون  فهم  الب�سرّية،  بالموؤّثرات  يتعّلق  فيما  الن�ساء  من  ح�ّسا�سّية  اأكثر  الرجال  اإن  ـ   ج 

يوؤّثر  المراأة  بدن  اإلى  الرجل  فنظر  كذلك.  ل�سَن  الن�ساء  بينما  المراأة،  بدن  اأجزاء  بجميع 

م�ستمّر؛  ب�سكل  اأزيائهّن  تطوير  نحو  يّتجهن  الن�ساء  نجد  ولهذا  كبير،  ب�سكل  غرائزه  في 

خالل  من  مفاتن  من  يبرزنه  وبما  باأج�سادهّن  ب�سرعة  يتاأّثرون  الّرجال  بــاأّن  لمعرفتهّن 

الفا�سحة. الألب�سة 

ًا. اأوجب الإ�سالم على المراأة الحجاب وال�ستر وفر�ض عليها لبا�سًا خا�سّ ومن هنا 

12ـ ما حكم مخالطة أفراد العائالت اللواتي ال يلتزمن بالحجاب؟
ج  ـ اإّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات، لذلك ينبغي مراعاة الظروف وطبيعة 

هذه  مع  ن�ستخدمها  التي  الطرائق  تحديد  من  لنتمّكن  اإليهم؛  نتحّدث  الذين  الأ�سخا�ض 

العوائل: 

اأّوًل: اإذا تحّققت �سروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجب على الأخت اأن تاأمرهم 

بالمعروف وتنهاهّن عن المنكر بالأ�سلوب المنا�سب.

ث�ني�ً: اإّن الختالط بهذه العائالت جائز في نف�سه، وذلك فيما اإذا لم يترّتب على الختالط 

ترك  كــان  اأو  بال�سفور  تم�ّسكهّن  اإلــى  ــوؤّدي  ي بهّن  الختالط  كــان  اإذا  مثاًل:  مف�سدة. 

مخالطتهّن يوؤّدي اإلى تم�سّكهّن بالحجاب في�سير الختالط حرامًا. اأّما اإذا لم يترّتب 

على المخالطة �سيء من ذلك فال يكون حرامًا.
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يُسقط ذلك وجوب صلة  أال  األقارب  بين  المنكر  النهي عن  تتوّفر شروط  لم  إذا  13ـ 

الرحم؟
اأو ترك المحّرمات، بل هي مطلقة في حاَلتْي  اإّن �سلة الرحم ل ترتبط بممار�سة الواجبات  ـ  ج 

المتثال للتكاليف وعدمها، لذلك ينبغي اأن ل تقطعي �سلة الرحم في مثل هذه الحالت. 

14ـ أليس من األفضل أن يكون الحجاب اختياريّاً في بلدنا؟
ج ـ اإّن اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ عندما اأوجب الحجاب على المراأة، اإّنما اأوجبه عليها لكونها اإن�سانًا 

قبل اأن تنتمي اإلى هذا البلد اأو ذاك. اأوجبه لأّنه ـ �سبحانه ـ يرى لها فيه م�سلحة كبيرة.واهلل 

ـ تبارك وتعالى ـ يبغ�ض للموؤمنة اأن تفعل ما فيه مف�سدة �سديدة. واإذا كانت الأخت تنظر اإلى 

الفتاة  الثقافّية والفكرّية، فاإّن هذا ل يعفي  اأّن بلدنا يتمّيز بتنّوع طوائفه ومذاهبه وم�ساربه 

الفتاة  ليجبروا  بلدنا  في  ال�سيف  علماوؤنا  يحمل  ل  نعم  دينها.  بتعاليم  اللتزام  من  الموؤمنة 

على الحجاب، ولكّنهم يحّذرونها من مخالفة تعاليم اهلل، ويلفتون نظرها اإلى مفا�سد ال�سفور 

وم�سالح الحجاب.
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15ـ أال يُعتبر لبس الشادور األسود مكروهاً في حال الصالة؟
ج ـ ُيكره في ال�ساله لب�ض الثوب الأ�سود للّرجال والّن�ساء ما عدا الخّف والعمامة والك�ساء، ومن 

العباءة  هو  والك�ساء  ك�ساء،  لأّنه  مكروهًا،  لي�ض  الأ�سود  ال�سادور  لب�ض  اأّن  نفهم  الفتوى  هذه 

باأنواعها. 

16ـ أظّن أنّه ال يُعتنى بي عندما أخرج وأنا محّجبة، كيف تفّسرون ذلك؟ 
ج ـ اإّن بع�ض الرجال – مع الأ�سف – يهّمهم اأن تكون الفتاة �سافرة ومتبّرجة كي يمطروها بوابل 

و�سهوة.  با�ستغالل  بل  وتقدير  باحترام  اإليها  ينظرون  ال�سهوانّية فهم ل  �سهام نظراتهم  من 

ولكي تحمي الفتاة نف�سها ول تقع فري�سة هذه النظرات، اأوجب الإ�سالم عليها الحجاب؛ ليعرف 

الف�ّساق اأّنها �سالحة وعفيفة وم�سمونة، وبذلك ل يتعّر�سون لها بالأذى. 

ولذلك فاإّنك عندما تخرجين بحجابك ولم تتمّكن عيون هوؤلء الّرجال من مالحقتك، تكونين 

والحترام،  والعّفة  ال�سالح  لنف�سك �سفة  ـ، وحّققت  تعالى  ـ  بما ير�سي اهلل  بذلك قد قمت 

وهذا ل يعني اأّن النا�ض ل تهتّم بك.

فالنظر اإليك ـ اأختي العزيزة ـ ب�سهوة ل يحّقق ال�سالح لك، ول يعني اأّن الناظرين اإليك ب�سهوة 

يهتّمون بك، بل هدفهم الأ�سا�سّي افترا�ض ج�سدك، ول يعنيهم َمن اأنت وَمن تكونين. 
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17ـ هل الحجاب من ضروريّات اإلسالم؟
ج ـ لقد ذكر مجموعة من الفقهاء اأّن اأ�سل الحجاب هو من �سرورّيات الدين الإ�سالمّي الحنيف.

بها؛  يلقن  أنهّن ال  أرى  العباءة، ولكّنني  يرتدين  اللواتي  الّنساء  العديد من  18ـ هناك 

ألنّهّن يفتقدن القلب الطاهر والسريرة النقّية، ما رأيكم في ذلك؟
جـ  اإّن الحجاب هو من الواجبات المفرو�سة على الفتاة المكّلفة، وهو ل يعني بمفرده تمام ال�سريعة 

ال�سمحاء، بل المطلوب هو اأن تتحّلى كّل فتاة كما كّل رجل بطهارة القلب و�سفائه و�سالمته، 

والبتعاد عن الو�ساو�ض وعّما حّرم اهلل ـ تعالى ـ. وارتداء الحجاب وحده دون �سائر التكاليف ل 

يكفي. نعم لو راأينا فتاة محّجبة تقوم بمخالفة ال�سرع في اأمور اأخرى، فهذا ل يعني اأّنها تخطئ 

بارتدائها الحجاب، بل هي تخطئ في الأمور الأخرى.

ولذلك نقول للفتاة التي ترتدي الحجاب اإّنه يجب عليها المحافظة عليه، ول تجعل من نف�سها 

المجتمع،  في  �سمعتها  على  حري�سة  كانت  اإذا  هذا  الآخرين،  ولأل�سن  اهلل  لغ�سب  عر�سة 

ف�ساًل عّما يخّلفه ذلك من �سلبّيات على الو�سع الإيمانّي للملتزمات ب�سكل خا�ّض والمجتمع 

في  �سواء  الإيمانّية،  باأحلى �سورهّن  يظهرن  باأْن  اأخواتنا  نن�سح  وعليه  عاّم.  ب�سكل  المتدّين 

جمال الأخالق و�سفاء ال�سريرة وطهارة القلب، اأو بالحجاب، لأّن في ذلك ـ كما ذكرنا ـ حفظًا 

وحماية لهّن وللّدين.

وعليه ندعوكّن ـ اأيتها الفتيات ـ اإلى التم�ّسك بالأ�سوة والقدوة الأ�سا�سّية المتمّثلة بالنبّي محّمد

ول   .Oالزهراء فاطمة  ال�سّيدة  هي  الحجاب  م�ساألة  في  وقدوتكّن  الأطهار.  واآلــه   P
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تجعلن اأخطاء غيركّن توؤّثر في التزامكّن الدينّي، فالو�سوا�ض كما يكون من الِجّنة كذلك يكون 

من النا�ض، واأخطاء غيركّن ل تبّرر لكّن اأن تخطئَن.

19ـ  هل ورد في القرآن الكريم آية تتحّدث عن حجاب الفتيات؟
ج ـ ورد في القراآن الكريم اأكثر من اآية حول الحجاب:

اِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ  ْب�سَ
َ
َن ِمْن �أ �سْ ومن هذه الآيات قول اهلل تعالى: {... ُقل لِّْلُموؤِْمنَاِت يَْغ�سُ

�إِالَّ  ِزينَتَُهنَّ  يُْبِديَن  َواَل  ُجيُوِبِهنَّ  َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ  ِرْبَن  َوْليَ�سْ ِمْنَها  َظَهَر  َما  �إِالَّ  ِزينَتَُهنَّ  يُْبِديَن  َواَل 

ْبنَاء بُُعولَِتِهنَّ ...} )النور: 31(.
َ
ْو �أ

َ
ْبنَاِئِهنَّ �أ

َ
ْو �أ

َ
ْو �آبَاء بُُعولَِتِهنَّ �أ

َ
ْو �آبَاِئِهنَّ �أ

َ
ِلبُُعولَِتِهنَّ �أ

المراأة  به  تغّطي  ما  فالُخُمر  الزينة،  لموا�سع  المراأة  اإظهار  نهٌي عن  الكريمة  الآية  في هذه 

راأ�سها وين�سدل على �سدرها، والجيوب هي ال�سدور، والمعنى: وليلقيَن باأطراف مقانعهّن على 

�سدورهّن لي�سترنها بها، بعدما كان ك�سف ال�سدور معهودًا، فيما كان ما �سوى ذلك معهود 

ال�ستر، فبّينت الآية الكريمة وجوب زيادة ال�ستر. وقد ذكر العاّلمة الطباطبائي في تف�سيره 

)الميزان( اأّن �سبب النزول هو ما ورد في الرواية التالية:

»ا�ستقبل �ساّب من الأن�سار امراأة بالمدينة، وكان الن�ساء يتقّنعن خلف اآذانهّن، فنظر اإليها 

وهي مقبلة، فلّما جازت نظر اإليها، ودخل في زقاق قد �سّماه ببني فالن، وجعل ينظر خلفها، 

واعتر�ض وجهه عظٌم في الحائط اأو زجاجة ف�سّق وجهه، فلّما م�ست المراأة نظر فاإذا الدماء 

ت�سيل على ثوبه و�سدره، فقال: واهلل لآتيّن ر�سول اهللP ولأخبرّنه... فاأتاه، فلّما راآه ر�سول 

اهللP قال له: ما هذا؟ فاأخبره، فهبط جبرائيل بهذه الآية...«.
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ِمن  َعَلْيِهنَّ  يُْدِنيَن  �ْلُموؤِْمِنيَن  َوِن�َساء  َوبَنَاِتَك  ْزَو�ِج��َك 
َ
أ الِّ ُقل  �لنَِّبيُّ  يَُّها 

َ
�أ {يَا  ـ:  تعالى  ـ  اهلل  وقال 

ن يُْعَرْفَن َفاَل يُوؤَْذْيَن...} )الأحزاب: 59(. وقد مّر بع�ض الكالم عنها.
َ
ْدنَى �أ

َ
َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك �أ

20ـ  ما حكم ارتداء األلبسة التي تعتبر ترويجاً للثقافة الغربّية؟
ج ـ  بالن�سبة اإلى ما يعتبر ترويجًا للثقافة الغربّية فيه �سورتان:

الأولى: اإن كان ين�سر ثقافة معار�سة للثقافة الإ�سالمّية فهو حرام. 

الث�نية: اإن لم تكن ثقافته معار�سة للثقافة الإ�سالمّية ول يعتبر ترويجًا للكفر فال ُيحرم. 

واأّما تحديد كونه يعار�ض الثقافة الإ�سالمّية، فال بّد من الرجوع اإلى العرف لفهم الم�ساألة. 

21- كيف يكون لباسي شرعّياً؟
ج ـ  لعّله من مجموع ما تقّدم يظهر لك حكم اللبا�ض ال�سرعّي، اأن ي�ستر البدن، ويكون ف�سفا�سًا 

بحيث ل يحكي حجم اأو �سكل مفاتن الج�سد، واأن ل يكون �سّفافًا وتكون الألوان والموديل الذي 

فيه غير ملفت للنظر، بحيث ل يعّد زينة بح�سب العرف.
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يجوز  وهل  الوجه؟  على   )Make  up( التجميل  مساحيق  وضع  يجوز  ال  لماذا  ـ   22

الصالة به؟
جـ  ل مانع من و�سع م�ساحيق التجميل على الوجه، واإظهارها اأمام الّن�ساء واأمام الّرجال المحارم، 

اأّما ما عدا ذلك فاإّن الأمر حرام، فال يجوز و�سعها  اأمرًا ح�سنًا،  وقد يكون اإظهارها للزوج 

بوا�سطة رجل اأجنبّي »من غير المحارم«، ول يجوز اإظهارها على الوجه اأمام الرجال الأجانب. 

وعليه يمكننا القول لي�ض هناك م�سكلة في و�سع هذه الم�ساحيق، بل تكمن الم�سكلة في اإظهارها 

اأمام الأجانب.

اأّما في ال�سالة، فاإن كانت هذه الم�ساحيق ت�سكل حائاًل يمنع من و�سول الماء اإلى الب�سرة، عندها ل 

يتحّقق الو�سوء، ومن المعروف اأّن الو�سوء هو مقّدمة لل�سالة، فاإذا ف�سد الو�سوء، ل تتحّقق ال�سالة، 

واإن لم تعّد هذه الم�ساحيق حائاًل اأو تو�ساأت قبل و�سعها، في�سّح الو�سوء وت�سّح ال�سالة اأي�سًا. وهكذا 

الة، اإن كان الو�سوء �سحيحًا.  فاإّن الم�ساحيق لي�ست مانعًا بحّد ذاتها من ال�سّ
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23ـ  أرى بعض المحّجبات والمرتديات للعباءة يكذبن وأخالقهّن سّيئة، لذلك أفّضل أن 

أبقى بدون حجاب وعندي صدق وأخالق، فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم؟ 
ـ اأختي العزيزة: المطلوب منك اأن يكون عندك �سدق واأخالق فا�سلة، واأن ترتدي الحجاب،  ج 

ول تكون الأخالق كاملة بدون الحجاب. واأّما بع�ض المحّجبات الفا�سدات فل�سن القدوة كي 

.Lتتاأّثري بهّن، بل القدوة ال�سالحة لك هي ال�سّيدة فاطمة بنت محّمد

ومع الأ�سف نجد بع�ض المحّجبات يكذبن، فيقّدمن عن المحّجبات �سورة �سلبّية تنعك�ض �سلبًا 

اأخالق  ولهّن  ـ،  اأي�سًا  ـ  يكذبن  المحّجبات  فالعديد من غير  المتدّينات، وكذلك  على مجتمع 

اللبا�ض؟ فلو كان الكذب و�سوء الخلق  ـ القتداء بهّن في  العزيزة  اأختي  ـ  �سّيئة، فكيف قبلت 

وبع�سهّن  محّجبات،  الكاذبات  فبع�ض  تفعلين؟  فماذا  بهّن  القتداء  من  مانعًا  بع�سهن  من 

الآخر غير محّجبات، فهل تحّجبين ن�سف ج�سدك وتتركين الن�سف الآخر بال حجاب؟ فلتكن 

ال�سّيدة فاطمةO قدوتك في الحجاب وفي ال�سدق وح�سن الخلق، واتقي اهلل.

24- هل يجوز لبس الثياب الرقيقة الّشفافة وغير الّشفافة؟
ج ـ ل يجوز لب�ض الثياب ال�ّسّفافة حّتى لو كانت جوارب.

واأّما الثياب غير ال�ّسفافة فال يجوز لب�ض ما كان ملفتًا منها، وما لم يكن ملفتًا وكان �ساترًا 

ب�سكل �سحيح فيجوز.
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25 ـ هل يجوز لألستاذ أن يقترب مّني ليشرح لي بعض المسائل؟ وقد يقترب مّني 

حّتى أنّه يلتصق بي أحياناً، فهل هناك مساحة شرعّية ينبغي أن تكون بين الشاب 

والفتاة ؟ 
ج ـ ل بّد من وجود م�ساحة بين الأ�ستاذ اأو اأّي �ساب وبين الفتاة، وهذه الم�ساحة ت�سّمى في علم 

النف�ض بـ»الحريم«، وهذا يتحّدد من خالل الخت�سا�سّي اأو من خالل العرف، والمطلوب �سرعًا 

هو عدم ح�سول ما يثير الأحا�سي�ض والم�ساعر الجن�سّية، اأو ما يثير الريبة )اأي ما يو�سل اإلى 

الحرام(. والت�ساق الأ�ستاذ اأو ال�ساب بالفتاة ل مجال له؛ لأّنه يتالزم في الأغلب مع الإثارة 

وهو حرام. ومن خالل الوقائع نعلم اأّن البع�ض يتعّمد ذلك لإ�سباع غرائزه الجن�سّيّة.

و من المخاطر التي يمكن اأن تترّتب على هذا العمل اإثارة ال�سهوات وما ينتج عنها من و�ساو�ض 

قد تو�سل اإلى مقّدمات الزنى، بل قد تو�سل اإلى الزنى نف�سه، وبذلك ُيغ�سبان اهلل تعالى ويفقد 

الطرفان الثقة فيما بينهما، وتهتّز �سورة ال�سالح بينهما، والبتعاد عن العّفة والحترام.
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العالقات الزوجيـّة
معايير و�صروط 

اإقامة العالقات

القسم الرابع
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1ـ هل يمكن للشاب والفتاة أن يتحّدث أحدهما مع اآلخر بشأن الزواج؟
ج ـ الأحاديث بين ال�ساب والفتاة على نحوين:

الأّول: اإن كان الحديث لتهيئة اأمور الزواج فيجوز، كما لو تحّدثا عن اأمور المهر والعقد والبيت 

وما  يكرهان  وما  يحّبان  وعّما  وهواياتهما،  منهما  كّل  رغبات  عن  تحّدثا  اأو  والأثــاث، 

اإلى اأخالق و�سفات الآخر، فكّل هذه  اأو كان الحديث ليتعّرف كّل منهما  �ساكل ذلك، 

الأمور تجوز �سرعًا اإن كانت في اأجواء محت�سمة خالية من المفا�سد وال�سهوات.

الث�ني: اإن كانت الأحاديث عاطفّية تثير ال�سهوات، وتحّقق اللّذة اأو الريبة فهي محّرمة، وهذه 

الأمور ل تجوز اإّل بعد عقد القران ولي�ض قبله. كما اأّن الخلوة بينهما بدون وجود �سخ�ض 

اإذا كانت على عيون  ثالث هي غير جائزة  ول تخلو من الحرام، ول مانع من الخلوة 

اأ�سخا�ض موجودين لهم الحرمة والحترام.
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2ـ ما هي معايير الزوج الصالح بالنسبة إلى الفتيات؟
ج ـ هناك جملة اأمور منها، اأن ل يكون:

 ••�سّيئ الخلق. 
 ••مخّنثًا.
 ••فا�سقًا.

 ••�ساربًا للخمر.
 ••بخياًل.

وفي المقابل اأن يكون خلوقًا، كريمًا، ورعًا يخاف اهلل ويحفظ حدود دينه، واأن يكون مع الإمكان 

من عائلة منا�سبة؛ وذلك لنتقال اأخالق الأب والأم والأجداد اإلى الأولد...  

3 ـ ما هي حدود والية ولّي الفتاة عليها؟
جـ  الأّب والجّد لالأّب لهما ولية التزويج على البنت البكر الر�سيدة »التي تح�صن الت�صرف«، لذلك 

ل يحّق لها اأن تتزّوج اإّل مع ر�ساها واإذن اأحدهما على الأحوط وجوبًا. وما ينبغي الإ�سارة اإليه 

اأّنه ل يكفي اإذن الولي وحده، بل ل بّد من موافقتها.

اآخر؛  كفوؤ  وجود  مع  اإّل  وعرفًا  �سرعًا  بالكفوؤ  الزواج  من  يمنعها  اأن  للولّي  يحّق  ل  اأّنه  كما 

يف�سد  فيما  ال�سعي  للولّي  ولي�ض  الفتاة،  لم�سلحة  هي  الأ�سل  في  الولّي  ولية  لأّن  وذلك 

اأمرها.
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ـ لماذا كان إذن األب شرطاً في تزويج البنت دون الشاّب؟  4
في  كان  فاإذا  للفتاة.  فيها  مف�سدة  تكون  ل  اأن  التزويج  في  الأب  ولية  في  ي�سترط  اأّوًل:  ـ  ج 

اأّن  يتبّين  العتبار. ومن ذلك  بهذا  له  ت�سقط وليته، ول ولية  الولّي مف�سدة  ت�سّرف 

وليته في هذا المجال محدودة ولي�ست مطلقة. بل على الولّي مراعاة وجود الم�سلحة 

لبنته.

ث�ني�ً: اإّن المالحظات الماأخوذة من الواقع تثبت اأّن اإمكانّيات خداع الفتاة وباأ�ساليب كثيرة 

موجودة، ولذا كانت الولية لالأّب والجّد لالأّب لإعانتها على التزويج،  وم�ساعدتها كي 

ل تخدع »مع الإمك�ن«.

الزوج  الفتاة من اختيار  الحياء، وهذا ما قد يمنع  بلبا�ض  يتجلببن  الفتيات  اإّن بع�ض  ث�لث�ً: 

المنا�سب فكان الولّي حاّلً لهذه الم�سكلة اأي�سًا.

رابع�ً: اإّن ال�ساب هو الذي يقدم على اختيار الفتاة وبيده اأمر طالقها اإذا ظهرت غير �سالحة، 

بينما الفتاة ل يكون الطالق بيدها؛ لذلك تحتاج اإلى رعاية ون�سيحة اأبوّيتين؛ حّتى ل 

تقع فري�سة زوج ل يخاف اهلل تعالى.

اإّن تجربة ال�ساب اأعمق في م�ساألة الزواج منها عند الفتاة، حّتى ولو كانت تجارب  خ�م�س�ً: 

بع�سهم �سعيفة، ولكن في الإجمال خبرة ال�ساب الجتماعّية في م�ساألة الزواج غالبًا 

ما تكون اأعمق...
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5ـ هل يجوز للفتاة أن تقيم عالقة حّب وغرام مع شاب بحّجة أنّه سيكون زوجها في 

المستقبل؟
و�سالحها  الفتاة  وعّفة  ال�سرع  مع  تتنافى  زواج  عقد  دون  �ساب  مع  غــرام  عالقة  اإقامة  اإّن  ـ  ج 

تعالى  ـ  قال  اإقامة عالقات غير م�سروعة،  ـ عن  وتعالى  �سبحانه  ـ  نهى اهلل  وقد  واحترامها. 

25(، والمح�سنة هي  ْخَد�ٍن...} )الن�ساء: 
َ
�أ ُمتَِّخَذ�ِت  َواَل  ُم�َساِفَحاٍت  َغْيَر  نَاٍت  ُمْح�سَ   ...} ـ: 

العفيفة، وقد قيل: اإّن المراد بال�سفاح الزنى جهرًا، وباّتخاذ الخدن هو الزنى �سّرًا، وقد نهى 

المولى ـ تبارك وتعالى ـ عن الزنى �سواء اأكان �سّرًا اأو علنًا. 

والِخْدن هو ال�سديق، وقد اأتى به المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ ب�سيغة الجمع؛ وذلك للدللة على الكثرة، 

فمن ياأخذ �سديقًا للفح�ساء ل يقنع بالواحد والإثنين فيه؛ لأّن النف�ض ل تتوّقف عند حّد اإذا 

اأطيعت فيما تهواه.

وهذه العالقة ل ت�سمن الو�سول اإلى الزوجّية في الم�ستقبل، فقد يتراجع ال�ساب عن العالقة 

مع هذه الفتاة ليقيم عالقة مع اأخرى، بل الفتاة نف�سها قد ت�سعى لإقامة عالقة مع الآخرين؛ 

اإّل ما رحم رّبي، ولي�ض هكذا ُتبنى ال�سخ�سّية ال�سليمة، ول هكذا  فاإّن النف�ض لأّمارة بال�سوء 

ُيبنى المجتمع ال�سليم.
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6ـ هل يعتبر حضوري درساً لدى استاذ أحّب الزواج منه معصية؟
ج ـ  اإن كانت ـ الأخت العزيزة ـ تح�سر الدر�ض بلبا�ض محت�سم، وكانت كلماتها وحركاتها وجل�ستها 

محت�سمة، ولم يكن لديها م�ساعر �سهوانّية )كال�سهوة واللّذة(، فال مانع من هذه الجهة من 

ح�سور الدر�ض. فالحّب مع العفاف ل م�سكلة فيه من الناحية ال�سرعّية. ومع عدم الحت�سام اأو 

مع خوف الوقوع في ال�سهوة واللّذة والمفا�سد فهو حرام �سرعًا.

اأو خوف  اللّذة وال�سهوة  واإّنما تثبت الحرمة مع وجود  لي�ست حرامًا،  الم�ساألة في نف�سها  اإذًا 

الفتتان والوقوع في الحرام. 

7ـ ما هو حكم الزواج من األقارب؟
ج ـ ل مانع من الناحية ال�سرعّية من ح�سول الزواج بين الأقارب في نف�سه، والخوف اإّنما يكون 

من المترّتبات على هذا الزواج،  كاأن ينجبا ولدًا م�سّوهًا ـ مثاًل ـ، نعم ُين�سح ال�ساب والفتاة 

باإجراء فحو�سات مخبرّية يمكن من خاللها معرفة �سالحّية الطرفين للزواج بلحاظ الإنجاب 

اأو عدمه، وهذه الفحو�سات مطلوبة حّتى من غير القريبين. 
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8ـ  ما يجب علّي فعله حّتى يُفّك قفل الحظ؟
ج ـ المطلوب اأّوًل وب�سكل جوهرّي ال�سبر على هذا الواقع واللجوء اإلى اهلل تعالى يقول - تعالى-: 

ُب})الطالق:2-3(. ويمكن اإ�سغال   يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجا * َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَْحتَ�سِ
َ
{َمن يَتَِّق �هلل

الفكر والبدن باأمور مفيدة،اإذ »لعّل الذي اأبطاأ  عّني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور«.

وث�ني�ً: هناك اأمور مذكورة في كتب الأدعية لعّلها تفيد هذه الفتاة، كالت�سّدق، مع كثير من 

الأوراد والأدعية  المطروحة، مع العتماد على اهلل وال�ستعانة به.  

9ـ  هل يجب أخذ إذن الولّي في الزواج المؤّقت من فتاة فقدت بكارتها من الحرام؟
ج ـ اإذا لم تكن الفتاة را�سدة فيجب تح�سيل اإذن الولّي، واإن كانت را�سدة فالأحوط وجوبًا عليها 

تح�سيل اإذن الولّي.

10ـ لماذا ال تستطيع الفتاة طلب الزواج من الرجل؟
ج ـ من الّناحية ال�سرعّية ل مانع من اأن تطلب الفتاة الزواج من الرجل، فهذا الأمر جائز �سرعًا 

في نف�سه، ولكّن الم�سكلة تكمن في اأمرين:

الأّول:  حياء المراأة، فالحياء- غالبًا- يمنع الفتاة من الإقدام على هذه الخطوة.

الث�ني: نظرة المجتمع، فكثير من المجتمعات ل تتقّبل فكرة اأن تطلب الفتاة الزواج من الرجل، 

في  الفتاة  توقع  قد  الناحية  وهذه  احترامها.  من  والتقليل  باإهانتها  النا�ض  يقوم  وقد 

الإ�سكال لو اأقدمت على هذه الخطوة. اأّما �سرعًا فال مانع من الطلب من حيث المبداأ.
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رجل؟ من  بأكثر  الــزواج  للمرأة  يحّق  وال  أربــع،  من  الــزواج  للرجل  يحّق  لماذا  11ـ 
ج ـ يمكن اإرجاع المو�سوع اإلى عّدة اأ�سباب، منها:

الزوجات  من  زوجة  اأّي  من  اإليه،  من�سوبًا  الولد  كان  ن�سوة  اأربع  تزّوج  اإذا  الرجل  اإّن  الأّول: 

ُيعرف  اأكثر من ذلك لم  اأو  لها زوجان  المراأة فلو كان  اأّما  الن�سب.  الأربــع، ول ي�سيع 

الولد لمن هو من هوؤلء »الرج�ل« الم�ستركين في الزواج بها، وفي ذلك ف�ساد الأن�ساب 

والمواريث والمعارف.

ة في اأوقات الحروب، حيث ُيقتل الكثير  الث�ني: اإّن الّن�ساء اأكثر عددًا من الّرجال عادة، خا�سّ

من الرجال في�سير عدد الن�ساء اأكثر، ولأجل اإيجاد التوازن ي�سمح للرجل بالزواج باأكثر 

من اإمراأة بح�سب قدراته.

12 ـ  يشترط إذن الولّي في تزويج البكر، أال يعتبر ذلك منافياً لحّريتها؟
ج ـ اإّن ا�ستراط اإذن الولّي هو لم�سلحة الفتاة، فاإذنه في الأ�سل والمبداأ لي�ض لالإ�سرار بها، بل 

لم�ساعدتها لبلوغ طريق ال�سالح، والبتعاد عن النخداع. ولو اأّن الولّي منع الفتاة من الزواج 

بالكفوؤ �سرعًا وعرفًا ت�سقط وليته اإّل اإذا كان يوافق على خاطب اآخر كفوؤ �سرعًا وعرفًا.

المق�سود  ما  نعرف  اأن  البنت، علينا  يتنافى مع حّرّية  الولّي  اإذن  ا�ستراط  كان  اإذا  ما  نحّدد  ولكي 

اأم هي تلك الت�سّرفات  بالحّرّية، فهل المق�سود بها النغما�ض في ال�سهوات والملّذات بدون �سوابط؟ 

والأعمال التي تنطلق من م�سوؤولّية؟

فالحّرّية التي تتغّلب فيها ال�سهوات والأهواء لي�ست بحّرّية، وال�سعي وراءها لي�ض من الأهداف 
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الف�ساد  يحّقق  مّما  والرغبات،  لل�سهوة  وعبودّية  ر�سوخ  هي  واإّنما  ب�سيء،  لالإن�سان  ال�سامية 

لالن�سان ولمجتمعه.  فالحّرّية الحقيقّية هي في اأن تر�سم الفتاة لنف�سها هدفًا �سالحًا �ساميًا 

اأو اأهدافًا متعّددة تنطلق نحوها �سعيًا منها لتحقيقها.

لأبيك  جّدك  اأو  والــدك  مع  التفاهم  على  تحر�سي  اأن  اإلى  العزيزة،  اأختي  ندعوك،  ولذلك 

والتحاور معهما بحكمة وعقالنّية، ويمكن من خالل ذلك اأن ت�سلي اإلى �ساطىء الأمان. 

13 ـ هل هناك إشكال شرعّي في الخطوبة بين الشاّب والفتاة قبل الزواج؟
معاملة  الآخــر  مع  منهما  كّل  يتعامل  اأن  ب�سرط  الــزواج  قبل  عقد  بــدون  الخطوبة  تجوز  ـ  ج 

الأجنبّي، فال يجوز اللم�ض مطلقًا ول النظر اإّل اإلى الوجه والكفين من الفتاة، كما ل يجوز 

الحرام  في  الوقوع  اأو  اللّذة  اأو  لل�سهوة  يوؤّدي  كان  اإذا  ذلك  �ساكل  ما  اأو  الفعل  اأو  الكالم 

والمف�سدة. 

14 ـ ما العمل إذا أراد أحد الوالدين إجبار ابنتهما على الزواج مّمن ال ترغب؟
ج ـ ل يجوز لأحد اأن يجبر الفتاة على الزواج من اأحد، �سواء اأكان هذا ال�سخ�ض ولّيًا كالأب، اأو 

جبرت على الزواج دون 
ُ
لم يكن ولّيًا كالأّم. فال ي�سّح تزويج البكر الرا�سدة اإّل بر�ساها. ولو اأ

ال�سالب لالإرادة.  التزويج عدم الإكراه  ُي�سترط في �سّحة  اإرادتها فيكون الزواج باطاًل؛ لأّنه 

ولتحاوْل الفتاة اأن ت�ستعين بمن يحاول الإ�سالح بينها وبين والديها.
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15ـ  ما هي السّن األنسب للزواج؟
ج- يجوز �سرعًا للفتاة الزواج بعد البلوغ حّتى لو كانت في العا�سرة اأو التا�سعة، ول مانع من ذلك 

من الناحية ال�سرعّية في المبداأ.

نعم المطلوب تهيئة الظروف المنا�سبة لهكذا زواج؛ حّتى ل تقع الفتاة فري�سة زوج ل يرحم ول 

يحترم زوجته. وعلى الولّي عندما يريد تزويج ابنته ال�سغيرة اأن ي�سع ن�سب عينيه تقوى اهلل 

والخوف منه ـ تعالى ـ حّتى ل ي�سّبب لبنته م�ساكل ل يمكنها تحّملها ول معالجتها.

16ـ هل يحّق للّشاّب والشابّة أن يزور كّل منهما اآلخر من أجل التعرّف إلى خصوصّياته 

األخالقّية بهدف الزواج؟
ج ـ يجوز هذا الأمر �سمن ال�سرطين التاليين:

اأو ما �سابه  اأو فعل  اأو نظر محّرمان، ول كالم  اللقاءات لم�ض  اأن ل يح�سل في هذه  الأّول: 

ي�سّبب اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو ح�سول مف�سدة ومحّرم فيما بعد.

الث�ني: اأن ل يختلي الإثنان في مكان ل يدخله ثالث. ومع مراعاة هذين ال�سرطين فال مانع 

من اللقاء والحديث والتعارف...
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17ـ هل تحتاج الفتاة التي ُعقد قرانها ولم تُزّف إلى بيت زوجها إلى إذن األب واألم 

لخروجها من المنزل، أو أنّه يكفي في ذلك إذن الزوج؟ 
ج ـ ح�سب مكتب ال�سّيد القائد لي�ض له منعها من الخروج ول تحتاج اإلى اإذنه، اإّل اإذا ا�سترط عليها 

في العقد اأن ل تخرج اإّل باإذنه، اأو تباينا على ذلك اأثناء العقد..

واأّما من ناحية الوالدين فال بّد من تح�سيل ر�ساهما وعدم اإ�سخاطهما.

18ـ  أنا فتاة تقّدم لي شباب ُكُثر من أجل الزواج، ولم أوافق على أّي واحد منهم، 

ال أدري ماذا أفعل.
جـ  لم تذكر الأخت العزيزة اأ�سباب رف�سها للزواج بكّل هوؤلء، فاإن لم يكن هناك اأ�سباب مو�سوعّية 

لرف�ض بع�سهم فاإّننا نقترح على الأخت اأن تطلب م�ساعدة من بع�ض َمن يح�سنون اإدارة الأمور 

وتوجيهها نحو الأح�سن، واأن تناق�ض معهم �سوؤون الخاطب، فاإذا راأوا اأّن المتقّدم منا�سب لها 

ا�ستجابت لراأيهم واأقدمت على الزواج، ولتترك الترّدد جانبًا. واإن لم ت�ستطع، فالمنا�سب اأن 

ت�سكو م�سكلتها اإلى عالم دين خبير، فاإن لم يكن، فاإلى اخت�سا�سّية في �سوؤون علم النف�ض. 

ولعّل الرجوع اإلى الخيرة يكون اآخر الحلول، مع ال�ستعانة باهلل ـ تعالى ـ اأّوًل واأخيرًا. 
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19ـ  هل يجوز للفتاة أن تحّب خارج إطار الحياة الزوجّية؟ وأْن تحّب أكثر من شاّب؟ 
اأن  اأبــدًا  المقبول  فلي�ض من  الخطورة،  في  غاية  الأمر  فيكون هذا  متزّوجة  الفتاة  كانت  اإذا  ـ  ج 

الأمر  اأين قدا�ستها؟ وهذا  بل  الزوجّية؟  الحياة  فاأين احترام  اآخر،  المتزّوجة برجل  ترتبط 

ل يرّتب �سررًا على بيت الزوجّية فح�سب، بل هو ي�ساهم في تفّكك المجتمع، و�سعف البنية 

ومن  عليه.  الأعــداء  ل�سيطرة  معّر�سًا  ي�سير  وقد  مجتمع،  هكذا  ي�سعف  ما  فيه،  الأ�سا�سّية 

ال�سريعة  تحّدثت  وقد  الزوجة مع غير زوجها خطيئة عظيمة.  فاإّن عالقة  ال�سرعّية  الناحية 

الإ�سالمّية عن المتزّوجة المح�سنة التي تزني. وقد اأوجبت ال�سريعة رجم هكذا امراأة حّتى 

و�ساو�ض  من  العزيزة  اأختي  فاحذري  المراأة؟  اإلى  بالن�سبة  اأكبر من هذه  فاأّي خطيئة  ُتقتل. 

ال�سيطان، ول ت�سّلميه نف�سك، واإّل فيورثك الح�سرة والندامة. واإذا لم تكن متزوجة فال مجال 

لأي عالقة حّب لأكثر من �ساّب، ول مجال لعالقة حّب مع �ساّب واحد اإذا كان يترتب على ذلك 

اإثارة الغرائز.
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الحياة  تفاصيل  على  لنتفاهم  ونتحّدث  معاً،  فنجلس  شاب،  لخطبتي  تقّدم  ـ   20

الزوجّية، وأثناء الكالم يقول لي: حبيبتي، عمري، يعني كالم حّب، فهل يجوز 

ذلك؟
ج ـ اإّن مجّرد البناء على الزواج بين �ساب و�ساّبة ل يبّرر لأّي منهما ما ل تجوز المحادثة به مع 

الأجنبّية، كالكالم المثير لل�سهوة. وما دام العقد لم يتحّقق بينهما فهي اأجنبّية عنه، ويجب 

عليه وعليها مراعاة ال�سوابط ال�سرعّية في المحادثة بينهما. وعليك اأختي العزيزة بالمحافظة 

على العّفة وال�سالح والحترام، وبعد الزواج تتكّلمان بما ت�ساءان.

21 ـ لماذا يتقّدم الشاب دائماً للفتاة الجميلة، ويترك األخريات مّمن ليس لهّن حّظ 

من الجمال؟ أال يُعتبر هذا ظلماً في حين أنّهّن من خلق الله؟
ج ـ اإّن الجمال اأمر ن�سبّي، فُربَّ فتاة تكون جميلة بنظر �سخ�ض ولكّنها قد تكون غير جميلة بنظر 

�سخ�ض اآخر، والق�سّية تتبع مزاج ال�ساّب ومعيار الجمال عنده. هذا اأّوًل.

وث�ني�ً: في الواقع لو اأجريت مقارنة بين الزيجات الحا�سلة بين من تعتبرينهّن جميالت وبين 

غيرهّن، لوجدِت اأّن كثيرات منهّن ل يتمتعّن بمقيا�ض الجمال الذي توؤمنين به.

وث�لث�ً: اإّن من فقدت جمال الج�سد »بح�سب قن�عتك« يمكنها اأن تعّو�ض عنه بجمال الروح، 

فكم من اإمراأة ح�سناء ترّبت في منبت ال�سوء، وهي ل تنفع كزوجة �سالحة. ومن كان 

واأّمــا جمال  ر�سيد،  بال  فيه  ت�سبح  يوم  ف�سياأتي  ر�سيدها  هو  فقط  الج�سدّي  جمالها 

الروح فيبقى. 
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ورابع�ً: اإّن كثيرًا من الجميالت يتخّلفن عن تح�سيل الكمال من الثقافة والعلم والوعي بينما  

غير الجميالت يح�سلن على كمالت اأخرى تعّو�ض بها ما فاتها من جمال الج�سد.

22 ـ هل الزواج بيد الله أم اإلنسان؟ وما معنى أّن الزواج قسمة ونصيب؟
اأّن  اأّما  يت�سّرف خارج قدرة اهلل وم�سيئته.  اأن  لإن�سان  اأّنه ل يمكن  اإّل  الإن�سان،  بيد  الزواج  ـ  ج 

الزواج ق�سمة ون�سيب فمعناه اأّن لكّل �سخ�ض ما ق�سم اهلل ـ تعالى ـ له من �سوؤون الزواج، واأّن 

الزواج م�ساألة حّظ ولي�ست م�ساألة اختيار. ولكّن هذا المثل لم يرد في ن�ّض معتبر، اأو من اأولياء 

اهلل ـ تعالى ـ. ونحن نعتقد اأّن اهلل ـ تعالى ـ ي�ّسر لعباده اأمورهم ما ا�ستعانوا به واعتمدوا عليه. 

وهذا المثل ُي�سرب في بع�ض المجتمعات لإ�سكات بع�ض الّنا�ض الذين ف�سلوا في زواجهم، اأو 

لم يتزّوجوا، ولكّننا نوؤمن باأّن باإمكان الإن�سان اأن ي�سعى للو�سول اإلى الكمال، بمراجعة اأهل 

الخبرة والحكمة، وال�ستعانة باهلل تبارك وتعالى. 
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العالقة بين
األمّ وابنتها

القسم الخامس
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1ـ لماذا ال تقبل أّمي أن أدّخن النرجيلة ما يدفعني إلى اإلقدام على تدخينها خفية 

عنها؟
ج ـ اإّن نهي الأم عن النرجيلة في محّله تمامًا، وهو واقعّي، فالنرجيلة اأخطر من لفائف التبغ؛ لأّنها 

البدن وم�ساعفة  اإلى  ال�سموم  ي�سّرع دخول  البدن مع الرطوبة، وهذا ما  اإلى  تو�سل �سمومها 

الخطر. والنرجيلة ت�سّبب تلّوثًا في البيئة، كما اأّنها ت�سبب اأو ت�ساهم في اهتراء الرئة والجهاز 

التنّف�سّي، وهل من عاقل لبيب يعرف هذا ويواظب عليه؟

كانت النرجيلة هواية ف�سارت احترافًا، و�سار الكثير من الّنا�ض يم�سون جل�ساتهم على لهب 

النرجيلة ودخانها و�سمومها، هذا ف�ساًل عن الآثار الجتماعّية التي تترّتب على فعل الفتاة، 

باعتبار اأّنه يظهرها بمظهر غير لئق باأنوثتها وعفافها وهي تجل�ض مع ال�سباب الأجانب تدّخن 

النرجيلة وتعّب من دخانها و�سمومها.

فاإذا لم تقبل الأم بهذا فهي تبحث عن م�سلحة ابنتها، ولو قبلت الأّم به فلي�ض على الفتاة اأن تمار�سه. 

فِنْعَم الأم هي التي ت�سعى لم�سلحة ابنتها، وتحاول اأن تبعدها عّما ي�سّرها ويف�سدها.
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2ـ  لماذا ال تقبل أمّي أن ألبس على ذوقي مع أّن لباسي شرعّي؟
ج ـ اإذا كان اّللبا�ض �ساترًا لتمام البدن، با�ستثناء الوجه والكّفين، واإذا لم يكن ملفتًا ول مثيرًا، 

الفتاة.  تلب�سه  اأن  من  مانع  فال  ال�سفات  بهذه  كان  فاإذا  جائز.  فلب�سه  عليه،  متعارفًا  وكان 

واأن�سحها باأن تناق�ض والدتها بالأ�سلوب الح�سن وبالحكمة، لعّلها ت�سل معها اإلى حّل منا�سب 

لهما.

يكن  لم  واإن  النظر،  فلتغ�ّض  محت�سمًا  ابنتها  لبا�ض  كان  فاإن  ابنتها،  اأمور  تي�ّسر  باأن   الأم  ونن�سح 

محت�سمًا فعلى الأم نهيها عن المنكر واأمرها بالمعروف.

ـ  كيف أستطيع أن أكسب رضا أّمي ورضا أبي؟  3
ج ـ المطلوب من الأولد والبنات تجاه الوالدين هو اأن يقوموا بمعاملة الوالدين بما ير�سي اهلل ـ 

ل الولد ر�سا اهلل مع الوالدين، يكون الولد قد قام بما عليه، فاإن  تبارك وتعالى ـ، فاإذا ح�سّ

نجح مع والديه َي�سكر، واإن لم يفلح اأ�سلوبه، في�سبر وي�ستعين باهلل ـ تعالى ـ على اأموره. 

ولذلك نجد اأّن اأهّم اأمر يطرحه الإ�سالم على الأولد والبنات هو ترك العقوق، فعقوق الوالدين 

من المحرمات الكبائر، والعقوق هو الإ�ساءة اإلى الوالدين. ومن الأمور المهّمة التي ينبغي على 

كل �ساب وفتاة ممار�ستها مع الوالَدين ما يلي: 

58



يبّر اأّمه واأباه. 1 .

يوؤثِر هواهما على هواه.  2 .

يطيعهما فيما ل ُيغ�سب اهلل تعالى. 3 .

ي�ستكثر بّرهما به واإن كان بّرهما قلياًل.  4 .

ي�ستقّل بّره بهما واإن كان بّره كثيرًا. 5 .

يخف�ض �سوته لهما. 6 .

يطّيب لهما كالمه، وذلك باأن يح�ّسن ويلّطف لهما كالمه، برعاية المروءة والحياء والحت�سام. 7 .

يلين لهما عريكته، باأن ي�سل�ض لهما ُخُلقه. 8 .

يجعل قلبه عطوفًا عليهما. 9 .

يرفق بهما.  10 .

ي�سفق عليهما. 11 .

يغفر لهما اأخطاءهما نحوه، بل اأن يهب لهما هذه الأخطاء والتق�سير. 12 .

يحترمهما.  13 .

هذه من �سفات الكمال ومن اأخالق الأنبياء والأولياءR، فاجتهدي ما اأمكنك لاللتزام بهذه 

ال�سفات، واإن لم تتمّكني منها كّلها فبع�سها، وعلى راأ�سها ترك العقوق.   
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ـ لماذا ال تقبل األّم أن تخرج الفتاة إلى بيت عّمها؟  4
ج ـ اإّن العّم من المحارم، وي�سّجع ال�سرع الإ�سالمّي الحنيف على التوا�سل مع المحارم والأرحام، 

ويحّرم قطع العالقة معهم. وقد تتحّقق ال�سلة بالزيارة، وقد تتحّقق بال�سوؤال واإر�سال ال�سالم، 

ول ي�سترط في �سلة الرحم اأن تكون بالزيارة.

اأّما منع الأم فيحتاج معرفة �سببه اإلى درا�سة الأمر مع الأم مبا�سرة،  فلعّل هناك م�سكلة ل 

نعرفها، ولذا ل ن�ستطيع اأن نحكم على ت�سّرف الأم، اإّل من خالل درا�سة دقيقة للمعطيات. 

ونن�سح الأخت العزيزة باأن تناق�ض الأمر بهدوء مع اأبيها واأّمها لتقنع اأّمها اأو يقنعها والداها. 

5ـ  لماذا تعاقب األّم الفتاة؟
ج ـ تفر�ض المعاملة ال�سليمة �سّلة من الأنظمة والقوانين، بحيث تتحّقق الإثابة في الموارد التي 

يجب اأن تثاب فيها الفتاة على اأفعالها، وتتحّقق فيها العقوبات بحيث يكون العقاب المنا�سب 

للخطاأ المنا�سب، ولكن ب�سرط اأن تكون العقوبة لأجل التاأديب ولي�ض لالنتقام، اأو اأن ل تكون 

منطلقة من غ�سب اأو من حقد اأو انفعال وما �ساكل.

وعليه فاإّنه ينبغي لنا قبل اإ�سدار الأحكام، معرفة الموارد التي  ينبغي فيها العقاب اأو التاأديب، 

كما هو الحال في المدر�سة، اأو في المواقع التي يحتاج فيها المرّبي لأن يعاقب. وبعبارة اأو�سح 

ل بّد من و�سع مبادىء معّينة، يتحّدد بموجبها ا�ستحقاق العقوبة اأو عدمه.

فاإّن الفتاة اإذا لم تخطىء اأو كانت قا�سرة ل ي�سّح العقاب ول يجوز، مثاًل: لو اأّن الفتاة در�ست 

اأّنه ل يجوز  ر. كما  جّيدًا، ومع ذلك ر�سبت في المتحان فال يجوز معاقبتها؛ لأّنها لم تق�سّ
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ال�سرب المبرح والإهانات، وكذلك ُيكتفى بالأقّل من التاأديب، فاإذا كان الولد يرتدع بالأقّل 

اإذا ندم على فعلته فال  فال يجوز الأكثر، واإذا كان يقنع بالكالم فال يجوز �سربه، كما واأّنه 

يجوز معاقبته، وهكذا.

ولو بلغت الفتاة فال يجوز �سربها اإّل في مجالت محدودة جّدًا، كما لو اأ�سّرت على فعل الحرام 

اأن  لها  اإّنه ل يجوز  ونقول لالأم  ال�سرب مبرحًا.  لم يكن  اإذا  بال�سرب فيجوز  اإّل  ترتدع  ولم 

ت�سرب ولدها اأو ابنتها اإّل باإذن ولي الأمر.

اأن  حاولي  الأخطاء.  عن  يردعك  فقد  لم�سلحتك  الأم  عقاب  يكون  اأحيانًا  العزيزة:  اأختي 

ت�سلحي اأخطاءك وا�سبري على الأذى، ولكن ناق�سي اأّمك بحكمة لعّل الأمور تتح�ّسن بينكما. 

لنف�سك  فانتبهي  تعترفين بذلك  اأو ل  اأّنها خطاأ  تعرفي  اأخطاًء ولكنك ل  ترتكبين  وكثيرًا ما 

 ف�سامحيها، فاهلل ـ تعالى ـ يحّب الم�سامحين.   
ً
جّيدًا، ولو كان عقاب اأّمك لك خطاأ
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6ـ  أّمي تحفظ أسرار اآلخرين وال تحفظ سرّي.
ج ـ اأختي العزيزة: حاولي اأّوًل اأن تكتمي اأ�سرارك ما اأمكنك اإلى ذلك من �سبيل، وما لم ت�ستطيعي 

كتمه، واأف�سته اأّمك فكّلميها، فاإن لم تقنع، حاولي بالهدوء والحكمة نهيها عن ذلك؛ باإخبارها 

اأّن هذا منكر ل ير�ساه اهلل تعالى. وبع�ض الأّمهات يعتقدن اأّن الإخبار عن بناتهّن اأمر طبيعّي 

يمكن،  لم  فاإن  بالح�سنى،  يمكن، فعظيها  لم  فاإن  لها خطاأها،  بّيني  فيه.  م�سكلة  ول  وعادّي 

فا�سبري وحاولي مناق�سة ذلك بهدوء مع اأّمك واأبيك معًا.

7ـ  تمّيز أّمي في المعاملة بين األوالد، وخاّصة أختي األصغر مّني. أرشدوني إلى 

كيفّية التعامل السليم معها.
ج ـ المطلوب من الوالدين اإظهار الوّد لأولدهما جميعًا، كما عليهما اإظهار الرحمة وال�سفقة على 

الجميع، واإ�سباغ الرعاية الح�سنة لهم.

وقد ُحّذر الوالدان من التمييز بين الأولد، فاإّن التمييز غالبًا ما يخلق م�ساكل عند بع�ض الأولد، 

وهذا ما حّدثنا عنه القراآن الكريم في معاملة النبّي يعقوبQ لبنه يو�سفQ، حيث 

 Qكان ُيظهر له المحّبة ب�سكل اأكبر من اأخوته، ما اأّدى اإلى ظهور الح�سد عند اإخوة يو�سف

مع اأّنهم اأولد اأنبياء، فكيف بالبيوت العادّية؟   

اأّمك على  ت�سّرفات  واحملي  والحكمة،  بال�سبر  التحّلي  فعليك  را�سدة  كنت  اإن  العزيزة:  اأختي 

اأن  الأح�سن، فلعّلها كانت تمّيزك كثيرًا عندما كنت �سغيرة، وهي تحاول - بح�سب فهمها- 

تعطي اأختك مثلما اأعطتك. وحاولي اأن تكّلمي والدتك بحّب وتوا�سع حول هذا المو�سوع؛ لعّلها 
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تنتبه وتوازن بين اأولدها في ت�سّرفاتها. وحاولي مع اأخواتك كتم اأ�سرارك اإّل عندما تحتاجين 

اإلى ن�سيحة.

كّل  أخرى  وأحياناً  يوم،  كّل  أحياناً  لزيارتي،  أزورهّن  ال  اللواتي  صديقاتي  تأتي  8ـ 

بأنهّن محترمات والئقات في  العلم  باحترام، مع  أّمي  أيّام. فال تستقبلهّن  ثالثة 

معاملتهّن وتصرّفاتهّن، وال يذهبّن إاّل لعندي فقط.
ج ـ ل بّد من معرفة �سبب ت�سّرف الأم، فقد يكون انزعاجها من وقت الزيارة، اأو من كثرتها، اأو 

لعّلها تخاف على ابنتها من ت�سّرفات بع�ض ال�سديقات، فال مجال للحكم على هذا الت�سّرف 

بدون معرفة ال�سبب. فنن�سح الأخت العزيزة بمحاولة مناق�سة الأم ومعرفة ال�سبب لمعالجته. 

كما نن�سحها باأن تنّظم زيارات �سديقاتها باأن ل تكون يومّية، بل تكون في اأوقات تنا�سب الأم 

ول تزعجها.
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الموسقى والغناء 
والرقص

القسم السادس
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 1 ـ ما هو حكم الغناء مع الرقص دون موسيقى، وكانت الفتاة بمفردها؟
بدونها،  اأو  مو�سيقى  مع  اأكان  �سواء  والفجور حرام  الف�سق  اأهل  مجل�ض  ينا�سب  الذي  الغناء  ـ  ج 

و�سواء اأكان مع رق�ض اأم ل، و�سواء اأكانت الفتاة بمفردها اأم مع غيرها. وتزداد الحرمة مع 

الرق�ض اللهوّي.

2- هل الموالد }مدح أهل البيت R{ حرام؟
حالل  فهي  الغناء  باأ�سلوب  تكن  لم  واإن  حرام،  فهي  المحّرم  الغناء  كيفّية  بنف�ض  كانت  اإذا  ـ  ج 

في المبداأ )وقد ت�سبح حرام�ً فيم� اإذا علمت ب��ستم�ع رجل اأجنبّي ل�سوته� وك�ن �سوته� 

مريب�ً(.

ـ ما هي أحكام الرقص: للزوج، وأمام النساء، وباالنفراد، وأمام األجانب؟   3
ج ـ رق�ض الزوجة لزوجها حالل اإذا لم يترافق معه ارتكاب محّرم كالغناء والمو�سيقى اللهوّية، 

اأّما الرق�ض اأمام الن�ساء اأو كانت الفتاة وحدها فهو حالل اإّل اإذا كان الرق�ض بكيفّية لهوّية، 

ل،  اأم  مو�سيقى  مع  اأكــ�ن  )�سواء  يجوز  فال  مف�سدة  لترّتب  اأو  محّرم  لفعل  م�ستلزمًا  كان  اأو 

و�سواء اأك�ن في الأعرا�س اأو الموالد اأو غيره�(. اأّما الرق�ض اأمام الأجانب فهو حرام على كّل 

حال. وحرمة الرق�ض اأمام غير الزوج نا�سئة عن اإثارة ال�سهوة، اأو لما يترّتب عليه من مفا�سد 

ومحّرمات.
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ـ ما حكم رقص الرجال؟  4
اأمام  اأو مف�سدة فيكون حرامًا  ي�ستلزم فعَل محّرم  اأو  ال�سهوة،  تثير  بكيفّية  الرق�ض  اإذا كان  ـ  ج 

الرجال واأمام الن�ساء الأجنبّيات. ويجوز رق�ض الرجل لزوجته اإذا لم يترافق مع فعل محّرم 

كالغناء.

ـ هل يجوز إلقاء الشعر بنبرة شعريّة أمام الرجال في االحتفاالت؟  5

ـ هل تعّلم ترتيل أو تجويد القرآن الكريم من غير المحرم صحيح ؟  6

ـ ما حكم اإلنشاد أو قراءة القرآن للفتيات الطالبات أمام الرجال األجانب؟  7
يمكن الإجابة عن هذه الأ�سئلة الثالثة باإجابة واحدة:

ج ـ يجوز ذلك اإذا لم ي�ستلزم اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو خوف الوقوع في المف�سدة والحرام.
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يُبّثان من  إليهما عندما  الموسيقى والغناء حالل؟ وما هو حكم االستماع  ـ هل   8

الراديو والتلفزيون؟ وهل يجوز للمرأة أن تستمع ألشرطة الغناء عندما تكون المغّنية 

إمرأة؟
ج ـ المو�سيقى التي ُتعّد بنظر العرف من المو�سيقى اللهوّية المتنا�سبة مع مجال�ض اّللهو والباطل 

هي المو�سيقى المحّرمة، مهما كان ا�سمها اأو و�سفها. والمو�سيقى التي لي�ست كذلك ل باأ�ض 

بها اإن لم ين�سّم اإليها محّرم اآخر. والمو�سيقى المحّرمة ل تجوز �سواء من جهة العزف اأو من 

جهة ال�ستماع المبا�سر اأو غير المبا�سر )على كّل ح�ل(.

والغناء المحّرم هو �سوت الإن�سان مع الترجيع المنا�سب لمجال�ض اللهو والمع�سية، اأي ما يكون 

واإدارته  الحلق  في  ال�سوت  ترديد  ب�لترجيع هو  والف�سوق، )والمق�سود  اّللهو  اأهل  باألحان 

وخف�سه ورفعه(.

اأو  الكا�سيت  اأو  التلفزيون  اأو  الراديو  عبر  اأكان  �سواء  به،  والتك�ّسب  وا�ستماعه  الغناء،  فعل  ويحرم 

مبا�سرًا، اأو غير ذلك، وهو حرام بال فرق في ا�ستعماله في كالم حّق من قراءة القراآن والدعاء والمرثّية 

وغيرها، من �سعر اأو نثر، بل يت�ساعف عقابه لو ا�ستعمله في ما يطاع به اهلل تعالى.
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التفاوت بين 
الرجل والمرأة

القسم السابع
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ل الرجال على النساء؟ 1ـ لماذ إرث البنت نصف إرث الغالم؟ ولماذا يفضَّ
ج ـ  من المعروف اأّن الإرث يوّزع بين اأبناء وبنات الميت على قاعدة  للّذكر مثل حّظ الأنثيين. قال 

نثَيَْيِن...} )الن�ساء:11(. 
ُ
ِمْثُل َحظِّ �الأ َكِر  ِللذَّ ْواَلِدُكْم 

َ
�أ ِفي  يُكُم �هللُ  ـ تبارك تعالى ـ:{يُو�سِ اهلل 

والإي�ساء هو العهد والأمر. وقد جاء توريث الن�ساء في القراآن الكريم بعدما كانت الجاهلّية 

تمنع توريثهّن.

ولكن ما هي الحكمة في جعل ن�سيب الرجل �سعَفّيْ ن�سيب المراأة في هذه الم�ساألة؟ ذلك 

ُهْم َعَلى بَْع�ٍس  َل �هللُ بَْع�سَ �ُموَن َعَلى �لنِّ�َساء ِبَما َف�سَّ َجاُل َقوَّ هو ما اأ�سار اإليه قوله ـ تعالى ـ:{�لرِّ

ْمَو�ِلِهْم ...} )الن�ساء: 34(، والقّوام من القيام، وهو اإدارة المعا�ض، والمراد 
َ
نَفُقوْ� ِمْن �أ

َ
َوِبَما �أ

بالف�سل هو الزيادة في التعّقل، فاإّن حياة الرجل يغلب عليها الطابع العقلّي، بينما يغلب على 

بيد  والإنفاق  التدبير  المبادرة في  فاإّن ترك زمام  والإح�سا�ض، ولذلك  العاطفة  المراأة  حياة 

الرجل الذي ينفق من ماله اأقرب اإلى ال�سالح من اإعطائه يدًا ذات اإح�سا�ض عاطفّي.

اإلى  الحا�سر  الجيل  المنتقلة من  الدنيا  الموجودة في  الثروة  تداول  ب�سيطة في  وفي مقارنة 

الجيل التالي نالحظ اأّن تدبير ثلَثْي الثروة الموجودة ُي�سند اإلى الرجال، وتدبير ثلثها الباقي 

ُي�سند اإلى الن�ساء، ولكّن اهلل ـ �سبحانه ـ وبمقت�سى حكمته جعل التوازن في العالقة بين الرجل 

والمراأة هو الأ�سا�ض، فاأوجب ـ �سبحانه ـ على الرجل اأن يدفع مهرًا للمراأة الزوجة، كما اأمر 

الّرجل بالإنفاق على زوجته، فت�ساركه فيما ح�سل عليه من الثلثين، بينما يبقى ثلثها كما هو 

بل زاد باأخذها المهر؛ لأّنها لي�ست بحاجة اإلى اأن تنفق على نف�سها )فيم� لو ك�نت متزّوجة(، 

زوجته  م�سرف  عليه  ولكّن  الدين،  في  الثروة  ثلثي  للرجل  اأّن  الت�سريع  هذا  حا�سل  في�سير 
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هو  ما  بقي على  المراأة  ثلث  واأّن  الثلث.  اإلى  ت�سل  قد  بل  الثلثين،  ثروته عن  فتقّل  ومهرها، 

على  التعّقل  روح  غلبة  اأّن  ونالحظ  الطرفين،  بين  العدالة  النتيجة هي  تكون  وعليه  زاد،  بل 

والإنتاج  والتبديل  بالحفظ  المالّي  والتدبير  والأ�سلح،  الأن�سب  هي  الرجل  في  العاطفة  روح 

وال�سترباح اأن�سب بروح التعّقل. كما ونالحظ اأّن غلبة العواطف الرقيقة والإح�سا�سات اللطيفة 

على روح التعّقل في المراأة هي الأن�سب والأ�سلح. وهذا ل يعني اأّنها ل تتعّقل، فهي تتعّقل، اإّل 

اأّن الأن�سب لها غلبة العواطف والإح�سا�سات.

على  الرجل  في  الطبع  بح�سب  التعّقل  روح  زيادة  العالم-   واهلل   - به  فالمراد  التف�سيل  اأّما 

والخ�سونة،  البة  وال�سّ وال�سّدة  بالباأ�ض  ـ  اإجماًل  ـ  الرجال  ُجّهز  وقد  والعواطف.  الأحا�سي�ض 

وتترّتب على هذه الأمور في المجتمع الإن�سانّي اآثار عظيمة في اأبواب الدفاع والحفظ والأعمال 

ال�ساّقة، وتحّمل ال�سدائد والم�سائب، والثبات وال�سكينة في الهزاهز والأهوال، وهذه �سوؤون 

�سرورّية في الحياة.

كما جّهز اهلل ـ �سبحانه ـ الّن�ساء بما يقابل ما عند الرجال بالإح�سا�سات اّللطيفة والعواطف 

والمحّبة،  الأن�ض،  اأبواب  في  هاّمة  اآثار  ولها  حياته،  في  عنها  للمجتمع  غنى  ل  التي  الرقيقة 

والتمري�ض  والتربية  والح�سانة  والو�سع،  والحمل  التنا�سل  اأثقال  وتحّمل  والرحمة،  وال�سكن، 

والخدمة، وما اإلى ذلك مّما ل ي�سلح �ساأنه بما ورد عند الرجال من ممّيزات.

الحياة  كّفتا  بهما  تتعادل  متعادلين،  تجهيزين  والمراأة  الرجل  في  نجد  عام  اإجمالّي  وب�سكل 

في المجتمع المختلط المرّكب من الجن�سين. وحا�ساه ـ جّل وعال ـ اأن يظلم في كالمه اأو في 

ُكم مِّن بَْع�ٍس..} )اآل  َحًد�} )الكهف: 49(، وهو القائل: {... بَْع�سُ
َ
حكمه {... َواَل يَْظِلُم َربَُّك �أ
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َل �هللُ  عمران: 195(، وقد اأ�سار ـ �سبحانه ـ اإلى هذا اللتئام والبع�سّية بقوله ـ تعالى ـ: {ِبَما َف�سَّ

ُهْم َعَلى بَْع�ٍس} )الن�ساء: 34(..  بَْع�سَ

2ـ هل هناك تفاوت أساسّي بين الرجل والمرأة؟
جـ   اإّن المراأة في الإ�سالم ذات �سخ�سّية ت�ساوي �سخ�سّية الرجل في حّرية الإرادة والعمل من جميع 

ْتَقاُكْم})الحجرات:13( ول يفترق حالها عن حال 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد �هلِل �أ

َ
الجهات، قال تعالى:{�إِنَّ �أ

الرجل اإّل في ما اأودعه اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ من خ�سائ�ض ج�سدّية ونف�سّية وروحّية تتنا�سب 

مع دورها وتتغاير مع المّكونات الأ�سا�سّية للرجل. وقد تقّدم ذلك في الجواب ال�سابق.
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3ـ لماذ ال يحّق للمرأة أن تصبح قاضية؟ وال يحّق لها أن تكون مرجعاً في التقليد؟ وال 

يجب عليها المشاركة في الجهاد؟
التعّقل، ولي�ض على الإح�سا�ض  اإّن هذه الأمور من ق�ساء ومرجعّية وجهاد يجب بناوؤها على  ـ   ج 

جانب  يغّلبون  لكونهم  الرجال؛  بها  اخت�ّض  عاّمة  اجتماعّية  تدابير  الأمور  وهذه  والعاطفة. 

التعّقل على جانب الإح�سا�ض والعاطفة. وبما اأّن المراأة تخت�ّض بقّوة وغلبة الإح�سا�ض والعاطفة 

والماآرب. فالّرجال  المقا�سد  ينا�سبها من  ترّبى فيما  اأن  المنا�سب  التعّقل كان من  قّوة  على 

تتنا�سب مع طبيعتهم  لأّنها  والمرجعّية...  والق�ساء  الجهاد  ينجحون في  اإجمالّي عام  ب�سكل 

يتنا�سب مع  اإجمالّي عام في ما  والّن�ساء ينجحن ب�سكل  وما يحملونه من خ�سائ�ض وطباع. 

طبيعة تكوينهّن، كالطّب والن�سج والتربية والتمري�ض... وكما اأّن التعّقل موهبة اإلهّية، فكذلك 

الإح�سا�ض والعاطفة موهبة اإلهّية، واهلل �سبحانه اأ�سقط عنها وجوب الجهاد ولم يحّرمه عليها 

فلها اأن تجاهد اإذا �ساءت، والنتيجة الأهّم عند الوقوف بين يَدّي اهلل ـ تعالى ـ للح�ساب، فمن 

يعمل مثقال ذّرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذّرة �سرًا يره، وهناك ل فرق بين الرجل والمراأة، 

حيث الموازين الق�سط، والأ�سا�ض هو ح�سن العاقبة.
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4ـ لماذا ال يحّق للمرأة أن تكون مرجع تقليد؟
ج ـ  يمكن للمراأة اأن ت�سل اإلى مرحلة الجتهاد، كما يمكنها تح�سيل درجة العدالة. اإّل اأّن المرجع 

ة والعاّمة �سيراجعونه في اأمورهم،  في التقليد ي�سترط اأن يكون ذكرًا؛ لأن النا�ض من الخا�سّ

وهذا ل يتنا�سب مع روحّية الن�ساء في الدنيا، على اأ�سا�ض غلبة عواطف واأحا�سي�ض المراأة على 

ة حفظًا لمقامها الخا�ض ودورها المكّمل مع  تعّقلها، وعدم منا�سبة لقاءاتها بالعاّمة والخا�سّ

دور الرجل للمجتمع الب�سرّي.

5ـ لماذا أُعطَي حّق الّطالق للرّجل دون المرأة؟
التعّقل، ولي�ض على الأحا�سي�ض  اأن تعتمد على  التي يجب  التدبيرّية  ال�سوؤون  ـ  الّطالق هو من  ج 

والعاطفة  الأحا�سي�ض  التعّقل على  ـ �سفة  اإجماًل  ـ  تغلب عندهم  الرجال  اأّن  وبما  والعواطف. 

اأعطي هذا الحّق لهم. ولو اأعطي هذا الحّق للمراأة فكم بيتًا تبقى الزوجّية قائمة فيه؟ فعند 

اأعملت العواطف والأحا�سي�ض لح�سل الطالق فورًا، بينما مع التعّقل  الكثير من الم�ساكل لو 

على  عندها  والأحا�سي�ض  العواطف  غلبة  للمراأة  والأ�سلح  غالبًا.  الموقف  �سّيد  التاأّني  يكون 

التعّقل؛ لتمار�ض الدور المطلوب منها ب�سكل �سليم ومنا�سب.

واأي�سًا الرجل هو الذي تزّوج ودفع مهرًا فالمنا�سب اأن يكون الت�سريح بيده ل بيد غيره.
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6ـ إذا كانت حقوق المرأة مساوية لحقوق الرّجل فلماذا تعادل شهادة الرّجل شهادة 

امرأتين؟
ج ـ اأّوًل: اإّن الرجل ي�ساوي المراأة ويعادلها، ولكّنه ل ي�سابهها، فلو كان الإثنان مت�سابهين لكان 

لدينا جن�ض واحد ولي�ض جن�سان.

الموؤّهالت  واأي�سًا هما من حيث  الإن�سانّية،  الناحية  فال فرق بين الرجل والمراأة من 

نثَى َوَجَعْلنَاُكْم �ُسُعوبًا 
ُ
يَُّها �لنَّا�ُس �إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َو�أ

َ
بدرجة واحدة قال تعالى :{يَا �أ

 َعِليٌم َخِبيٌر})الحجرات:13(.
َ
ْتَقاُكْم �إِنَّ �هلل

َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد �هلِل �أ

َ
َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفو� �إِنَّ �أ

على  والعواطف  الأحا�سي�ض  فيها  تغلب  الدنيا  في  للمراأة  الروحانّية  الخ�سو�سّية  اإّن  ث�ني�ً: 

التعّقل، ولهذا نرى اأّن �سهادة المراأة ل ُتقبل في بع�ض الأمور، كما في بع�ض ال�سهادات 

اأّنه تقبل �سهادتها وحدها بدون الرجال في اأمور اأخرى، كما في  على الدم، في حين 

م�سائل تخ�ّض الن�ساء. 

اأّما حول ما ورد في ال�سوؤال فاإّن �سهادة الرجل في بع�ض الموارد تعادل �سهادة امراأتين؛ وذلك 

لأّنه اإن ن�سيت اإحداهما ما �سهدته تذّكرها الأخرى. وهذا لي�ض انتقا�سًا لها، بل هو توزيع اأدوار 

ما بين الرجل والمراأة ليكتمل المجتمع الإن�سانّي بهما، ول يكتمل بجن�ض واحد، اأو بدور واحد 

للجميع.  
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7ـ لماذا يعتبر اإلمام عليO أّن النساء نواقص العقول؟
نواق�س  الّن�س�ء...  اإّن  الن��س،  »مع��سر  قال:   Qعليًا الإمــام  اأّن  البالغة،  نهج  في  ورد  ـ   ج 

الواحد..«.  الرجل  ك�سه�دة  امراأتين  ف�سه�دة  نق�س�ن عقولهّن  »واأّمــ�  قال:  اأن  اإلى  العقل«، 

وقد ورد هذا الكالم بعد واقعة الجمل. وقد ا�ستملت هذه الواقعة على هالك جمع عظيم من 

الم�سلمين، حيث كانت الجيو�ض المقابلة لخليفة الم�سلمين و�سّي ر�سول اهللP الإمام علي

نق�سان  اإلى وجوه  ينّبه  اأن   Qالإمام اأراد  المعركة  انتهاء  وبعد  امراأة.  راأي  تتبع   Q

الجتماعّي  العقل  يق�سد من كالمه  كان   Qاأّنه اإلى  ي�سير  وهذا  واأ�سبابه،  الّن�ساء  عقول 

ونحن  التعّقل.  يغلب جانب  الن�ساء  عند  العاطفّي  الجانب  اأّن  يعني  وهذا  الدنيوّي،  والإدارّي 

نالحظ اأّن بع�ض الن�ساء يتفّوقن على بع�ض الرجال من جهة العقل، وهذا ل يعني غلبة التعّقل 

الجانب  هذا  في  العقول  نواق�ض  الّن�ساء  كانت  لذلك  ال�سديدة،  والعواطف  الأحا�سي�ض  على 

والتربية...  والإر�ساع  والو�سع  الحمل  لأجل  �سرورة  العواطف  وغلبة  العواطف،  غلبة  ب�سبب 

اإلخ. 
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ـ لماذ نهى اإلمام عليO عن مشورة الّنساء؟  8
جـ   ورد في نهج البالغة، اأّنه فيما اأو�سى به الإمام عليQ لبنه الإمام الح�سنQ كما قيل: 

»... واإّي�ك وم�س�ورة الّن�س�ء ف�إّن راأيهّن اإلى اأْفٍن، وعزمهّن اإلى وهن...«. وهذا الكالم يتمحور 

حول الأمور التي يغلب فيها طابع التعّقل على جانب الأحا�سي�ض والعواطف، حيث يقت�سي الأمر 

في موارد ال�سيا�سة والحاكمّية م�ساورة من له تجربة اأّدت اإلى الطمئنان بكمال عقله وعدم 

تاأثره بالعواطف. والمعروف اأّن الن�ساء ل يخ�سن في هكـذا تجـارب، لذلـك قالQ: »ف�إّن 

راأيهـّن اإلى اأفن«، اأي اإلى نق�ض وزوال، وقالQ:»وعزمهّن اإلى وهن« اأي اإلى �سعف. وهذا 

يعني اأّنه لي�ض لهذه المراأة تجربة اأتاحت لها اأن تعطي راأيًا ثابتًا م�ستقّرًا وقوّيًا. ولكن اإذا علم 

الرجل اأّن لها تجربة كافية فال مانع من ا�ست�سارتها. وقد ُنقل عن الإمام عليQ في بحار 

الأنوار قوله:»اإّي�ك وم�س�ورة الن�س�ء اإّل من جّربت بكم�ل عقله�«.

والنهي عن الم�سورة لم يقت�سر على الن�ساء، بل ورد النهي عن م�ساورة الرجل الجبان والبخيل 

والحري�ض.

دور  وهذا  والعاطفة،  الأحا�سي�ض  غلبة  وهو  للمراأة،  ُر�سم  بدور خا�ض  مرتبطة  فالم�ساألة  اإذًا 

ي�سّكل مع دور الرجل تكاماًل اجتماعّيًا. وهذا ما اأ�سار اإليه الإمام عليQ في نهاية قوله 

عن عدم الم�ساورة، بقوله:»ف�إّن المراأة ريح�نة ولي�ست قهرم�نة«، فهي ذات اأحا�سي�ض رقيقة 

ل  والحاكمّية  حاكمة،  لي�ست  فهي  كالقهرمانة  دور  ذات  ولي�ست  �سديدة،  وعواطف  وم�ساعر 

تنا�سب عاطفتها.   
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9ـ لماذا كانت دية المرأة نصف دية الرجل في الشريعة اإلسالمّية؟
ج ـ خلق اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ الرجل والمراأة، وجعلهما يتكامالن في الحياة، واأوكل لكّل منهما 

مهامَّ تن�سجم مع طبيعته وتركيبته، وهكذا في ما يتعّلق بالحقوق، بحيث ل يظلم اأّيًا منهما، 

ولذلك ل يظلم اهلل ـ تعالى ـ المراأة ول ي�سلبها حقوقها، فيجازيها بكّل عمل عملته، فاإن عملت 

خيرًا فاإّنها تجزى خيرًا، واإن فعلت �سّرًا يجزيها بمثل ما عملت. ولذلك ل تنتق�ض م�ساألة الدية 

هنا من �ساأن المراأة واإن�سانّيتها، بل كما يتبّين فاإّن الأمر مرتبط بحال التكامل الجتماعّي، 

وتوّزع الأدوار بين الرجل والمراأة، فالرجال �ساأنهم الإنفاق والجهاد وبذل المهور، بينما المراأة 

ُينَفق عليها، ول يجب عليها الجهاد والإنفاق على الزوج، فالم�سوؤولّية المالّية الملقاة على عاتق 

الرجل اأكبر من م�سوؤولّية المراأة، فلذا تخ�سر العائلة ماليًا عندما تفقد رجاًل منها اأكثر مّما 

تخ�سر لو فقدت العائلة امراأة منها. وهذا �سبب وجيه لتكون دية الرجل �سعف دية المراأة.

الرجل  قتل  المراأة  لولّي  امــراأة عمدًا جاز  الرجل  قتل  لو  اأّنه  وهي  هنا،  بّد من مالحظة  ول 

القاتل، ول ي�سقط قتله لأّن المقتول امراأة.
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10ـ لماذا لم يبعث الّله نساًء أنبياًء وأئّمة للبشريّة؟
طبيعة  ولعّل  المبدئّية.  الناحية  من  الّن�ساء  على  الوحي  نزول  دون  تحول  موانع  توجد  ل  ـ   ج 

هنا   ومن  للنبّي.  الموكلة  الوظائف  تاأدية  على  ي�ساعدان  ل  تكوينها  وخ�سائ�ض  المراأة 

النبّي،  وظائف  نــوع  في  التدقيق  خــالل  من  بالّرجال  النبّوة  اخت�سا�ض  حكمة  تّت�سح 

وفي  متعّددين،  اأ�سخا�سًا  يواجه  النا�ض  اإلى  ال�سماء  ر�سالة  اإي�سال  المكّلف  فال�سخ�ض 

يعقد  اأن  وعليه  عادة،  المراأة  تطيقها  ل  كثيرة  م�ساقَّ  ويتحّمل  ومختلفة  متنّوعة  ظروف 

الجل�سات مع الأفراد البارزين والأ�سا�سّيين في المجتمع، ويكون على اّت�سال دائم معهم، 

الزعامة  طابع  عليه  يغلب  جانبًا  تمتلك  فالنبّوة  عام  وب�سكل  الأعداء.  �سّد  الدفاع  ويتعّهد 

قدرة  اأكثر  هم  تكوينهم  خالل  ومن  فالرجال  وبالتالي  المجتمع،  واإدارة  وتدبير  والقيادة 

القيام بهذه الأمور. على 

11ـ هل التأديب البدنّي للمرأة جائز في الشريعة اإلسالمّية؟
بغير  معالجتها  يمكن  ل  لأخطاء  كعالج  البدنّي  التاأديب  على  رّكزت  الإ�سالمّية  ال�سريعة  اإّن  ـ  ج 

التاأديب البدنّي. فلو فعل مكّلف ما �سواء كان رجاًل اأم امراأة حرامًا ولم ينته بالإنكار القلبّي 

ول بالكالم ينتقل الأمر اإلى التاأديب البدنّي حّتى يرتدع عن المع�سية. ومع اإفادة غير التاأديب 

البدنّي يحرم النتقال اإلى التاأديب البدنّي.

فالمراأة كالّرجل ل يجوز �سربها ابتداء، نعم لو فعلت منكرًا وكانت م�سّرة على التكرار يجب 

نهيها عن المنكر بالإنكار القلبّي، فاإن لم ينفع يجب نهيها باّلل�سان  )طبع�ً ل يجوز اإه�نته� 
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و�سّبه�(، فاإن لم ينفع يجب نهيها بال�سرب غير المبرح، اإذا كان احتمال التاأثير واردًا، فحالها 

تي  من هذه الجهة كحال الّرجل بال فرق. واأّما ما ورد في قول اهلل تبارك وتعالى: {...  و�لالاّ

َطْعنَُكْم َفاَل تَْبُغوْ� َعَلْيِهنَّ 
َ
ِربُوُهنَّ َفاإِْن �أ اِجِع َو��سْ تخافون نُ�ُسوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�ْهُجُروُهنَّ ِفي �ْلَم�سَ

�َسِبياًل...} )الن�ساء:34( فلها تف�سيرها الخا�ض، وهو:                                                                                                                  

اأوجب ال�سرع الإ�سالمّي على الرجل الزوج اأن ينفق من ماله على زوجته، واأوجب على الزوجة 

زوجته  الزوج من  فاإن خاف  والمبا�سرة،  بال�ستمتاع  يرتبط  ما  وتطيعه في  الزوج  تطاوع  اأن 

الن�سوز )اأي: الع�سي�ن وال�ستكب�ر عن الط�عة(، باأن بدت عالئم الن�سوز عليها، فعلى الزوج 

اأن يقوم بوعظ هذه الزوجة، واإن لم ينفع الوعظ ينتقل اإلى هجرها في الم�سجع )كاأن يدير 

لها ظهره في النوم(، فاإذا لم  ينفع الهجر جاز �سربها بنّية ردعها عن المنكر، ب�سرط اأن ل 

يكون ال�سرب مبرحًا، )اأي ل يجوز له اأن ي�سّبب لها الإدماء اأو التوّرم والكدمات، اأو تغيير لون 

الب�سرة(. وهذه المرتبة )اأي ال�سرب( ل تجوز اإذا تحّقق المراد باإحدى المرتبتين ال�سابقتين، 

يريده  ما  تحّقق  اإذا  الهجر  له  يجوز  ل  اأو�سح  وبتعبير  المراتب،  هذه  بين  الترتيب  يجب  بل 

الثانية )الهجر(  بالمرتبة  الأمر  اإذا تحّقق  ال�سرب  له  )الوعظ(، ول يجوز  الأولى  بالمرتبة 

وهكذا.

المرتبتين  تاأثير  وعدم  المنكر  فعل  مع  يجوز  اإّنما  البدنّي  التاأديب  اأّن  يتبّين  الآيــة  هذه  من 

�سرعّية  اأدّلة  من  ي�ستفاد  الأخير  وال�سرط  مبرحًا،  ال�سرب  يكون  ل  اأن  وب�سرط  ال�سابقتين، 

اأخرى.
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12ـ  إذا لم يكن من فرق أو تفاوت بين الذكر واألنثى فلماذا ورد عن األئّمةR بعض 

األدعية لطلب الذكر دون األنثى؟
ج- ورد عن الأئّمةR الكثير من الروايات التي تذكر ف�سل البنات، منها: ما ورد عن الإمام 

زات،  ُمــْلــِطــَفــ�ت، مجهِّ البن�ت،  الــولــد  نعم   :Pر�ــســول اهلل »قــ�ل  قــال:  ــه  اأّن  Qال�سادق

.
)1(

مون�س�ت، مب�َرك�ت، مفّلي�ت«

الح�سن�ت،   على  ُيث�ب  ف�إّنم�  نعمة،  والبنون  ح�سن�ت،  قال:»البن�ت  اأّنه   Qال�سادق الإمام  وعن 

.
(2(

وُي�س�أل عن النعمة«

اأو ثالث  بن�ت  ثــالث  عــ�ل  ر�سول اهللP: من  قال:»ق�ل  اأّنــه   Qال�سادق الإمــام  وعن 

اأخوات وجبت له الجّنة، فقيل: ي� ر�سول اهللP واثنتين؟ فق�ل: واثنتين، فقيل: ي� ر�سول 

.
(((

اهلل: وواحدة؟ فق�ل: وواحدة«

الف�سل  البنات، فال مجال للحديث عن اخت�سا�ض  اإبراز ف�سل  الأحاديث وا�سحة في  وهذه 

بالذكور. 

تفكيرهم  هو  الطلب  هذا  �سّر  ولعّل  للّذكر،  ـ  تعالى  ـ  اهلل  من  طلب  لهم  كان   Rوالأئّمة

بالخليفة والإمام من بعدهم. والإمامة عمل اإجرائّي مخ�سو�ض بالّرجال؛ لما لديهم من غلبة 

التعّقل على العاطفة، ولما هم فيه من �سّدة وباأ�ض وما �ساكل ذلك.

)1(  مفّليات يف اللغة:  فّلى الراأ�ض اأو الثوب: نّقاه من القمل. احلديث يف فروع الكايف/كتاب العقيقة/ 3 ـ باب: ف�سل البنات/حديث 5.

)2(  م.ن، حديث 8.

)3(  م.ن، ح10.
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وطلب الذكر - اأي�سًا-  ل يخلو من طلب �سخ�ض ي�ساعد الأب في اأعماله ووظائفه، ويخ�سى بع�سهم من 

م�ساكل تعتر�سه وهو يرّبي الفتاة، فاإّن اأقّل ما يخد�ض الحياء كان يوؤّثر في الوالد. واهلل ـ تعالى ـ العالم.

واإذا  التكليف والح�ساب،  الّذكر والأنثى في مرتبة واحدة من  ـ جعل  ـ تبارك  اأّن اهلل  والمهّم 

كانت الأنثى قد عملت �سالحًا ف�ستجازى عليه بالخير ولن تظلم لأّنها اأنثى.   

 P13- إذا لم يكن من فرق بين الذكر واألنثى، فلماذا كان االنتساب إلى ساللة النبّي

عن طريق األب دون األّم؟
ج ـ  اإّن اهلل تعالى جعل ن�سل النبّي P من فاطمة وهي اأنثى، نعم هناك عناوين عرفّية اأقّرها 

ال�سرع، وذلك مثل اأّن الها�سمّي هو من ينت�سب بالأب ل بالأّم، ولكن في نهاية الأمر هو ينت�سب 

.Oبوا�سطة الزهراء Pاإلى ر�سول اهلل

خلق اهللـ  �سبحانه وتعالىـ  الّذكر والأنثى وجعل كاّلً منهما يتمّيز عن الآخر بخ�سائ�ض وميزات 

اأدوار ومهام  ووظائف. هذه  الحياة من خالل ما ر�سمه لهما من  ليتكامال في  اأودعها فيه؛ 

الميزات ل تجعل فيها الف�سل لأحدهما دون الآخر، اإّنما هي تكاليف يقوم بها كّل منهما ح�سب 

مقت�سيات دوره، فالتمايز والتفا�سل هنا اإّنما يكونان في الأدوار ولي�ض في اأ�سل الإن�سانّية،  بل 

التقوى والعمل ال�سالح، حيث يقول  ـ الأف�سلّية بين الرجل والمراأة من جهة  ـ �سبحانه  جعل 

�إِنَّ  ِلتََعاَرُفو�  َوَقبَاِئَل  �ُسُعوبًا  َوَجَعْلنَاُكْم  نثَى 
ُ
َو�أ َذَكٍر  مِّن  َخَلْقنَاُكم  �إِنَّا  �لنَّا�ُس  يَُّها 

َ
�أ {يَا  ـ:   تعالى  ـ 

نثَى 
ُ
ْو �أ

َ
اِلحًا مِّن َذَكٍر �أ : {َمْن َعِمَل �سَ ْتَقاُكْم} )الحجرات: 13(، ويقولـ  تعالىـ 

َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد �هلِل �أ

َ
�أ

ْح�َسِن َما َكانُوْ� يَْعَمُلوَن} )النحل: 97(، 
َ
ْجَرُهم ِباأ

َ
َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َولَنَْجِزيَنَُّهْم �أ
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ْولَِئَك يَْدُخُلوَن �ْلَجنََّة يُْرَزُقوَن 
ُ
نثَى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأ

ُ
ْو �أ

َ
اِلحًا مِّن َذَكٍر �أ ويقول تعالى: {َوَمْن َعِمَل �سَ

نثَى 
ُ
ْو �أ

َ
اِلَحاَت ِمن َذَكٍر �أ ِفيَها ِبَغْيِر ِح�َساٍب} )غافر:40(، ويقول ـ تعالى ـ: {َوَمن يَْعَمْل ِمَن �ل�سَّ

ْولَ�ِئَك يَْدُخُلوَن �ْلَجنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقير�ً } )الن�ساء : 24(، وغير ذلك.
ُ
َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأ

يات؛  وهذا يثبت اأّنه ل فرق بين الّرجل والمراأة في الجوهر، واإّنما الفرق في بع�ض الخ�سو�سّ

وذلك لأّن الّرجال يغلب عليهم طابع التعّقل على جانب العواطف والأحا�سي�ض، فلذلك ُيعَطْون 

اأدوارًا تتنا�سب مع هذه الخ�سو�سّية. ومن هذه الأدوار اإدارة البيت و�سوؤون الزوجة والعائلة؛ 

ولذلك ينت�سب الولد اإلى المدّبر وهو الأب. وهذا ل يعني النتقا�ض من دور الأم، فلها دورها 

الخا�ض الذي يوؤّدي مع دور الّرجل اإلى التكامل في الواقع الجتماعّي. واإذا لعبت المراأة دورها 

كاماًل فاإّن اهلل ـ تعالى ـ وعدها الجّنة، �سواء اأكانت من �ساللة فالن اأو غيره.  82



14ـ لماذا كان الخطاب القرآنّي موّجهاً للذكور؟
ج ـ يتعّدد الخطاب القراآني ويتنّوع بح�سب مقت�سيات الحاجة، فتارة يكون الخطاب موّجهًا للذكر 

والأنثى كما في الجواب ال�سابق، وتارة اأخرى يتناول الخطاب النا�ض والإن�سان، وهذان لفظان 

العموم  باألفاظ تفيد  الإن�سانّي والب�سرّي، وثالثة يتوّجه الخطاب  اأفراد المجتمع  ي�سمالن كّل 

اأدوار  من  لهم  لما  بالرجال  فيها  الحديث  ُيخت�ّض  اآيــات  توجد  نعم  والأنثى.  للذكر  ال�سامل 

ة، ل توؤّدي بال�سرورة اإلى الأف�سلّية على المراأة من جهة الجوهر، واإّنما لكّل فرد �سواء  خا�سّ

اأكان ذكرًا اأو اأنثى دور يوؤّديه في هذه الدنيا، وبما ين�سجم مع اإمكاناته وا�ستعداداته وقابلّياته 

التي اأودعها ـ �سبحانه ـ فيه.  

15ـ لماذا يقع وجوب قضاء الصالة والصيام عن األهل على عاتق اإلبن دون البنت؟
ج ـ ق�ساء ال�سالة وال�سيام عن الأب يجب على الولد الّذكر الأكبر، ول يجب على الإناث ول على 

ة بالّذكور، بل بالأكبر منهم، والباقون ل يجب عليهم  الّذكور، فالم�ساألة لي�ست مخت�سّ باقي 

ذلك.

الأب  �ت  بمخت�سّ )ُيحبى  الحبوة  الولد  باإعطاء  ُيقاَبُل  الوجوب  اأّن هذا  ُذكر  ثانية  ومن جهة 

ك�سيفه وم�سحفه...(. ومن جهة ثالثة فهذا الحكم تخفيفّي على الن�ساء وعلى باقي الذكور. 

واأخيرًا يجوز لالأنثى اأن تتبّرع بالق�ساء عن والديها، ول م�سكلة في ذلك، غاية الأمر اأّنه جائز 

غير واجب. 
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16 ـ لماذا يجب على المرأة استئذان زوجها دون العكس؟
ج ـ يجب على الزوج تدبير �سوؤون زوجته وعائلته، وذلك من خالل تاأمين النفقة لها، والحفاظ 

عليها، ودفع ال�سوء عنها، وهذا الدور م�سوؤولية الّرجل، وهو تكليف ولي�ض ت�سريعًا يظلم المراأة 

اإلى تدبير يحفظها ويحميها ويحفظ  ويحيف بها، ومن هنا فاإّن خروجها من المنزل يحتاج 

الأولد فلو خرجت الزوجة �ساعة ت�ساء وتركت الأولد فقد ي�سابون باأذى كما اأّنها في خروجها 

قد ت�ساب هي باأذى. والّرجل الذي يغلب تعّقله على عواطفه هو الموؤّهل لذلك، فتحتاج الزوجة 

اإلى اإذنه لتكون حركة خروجها مدرو�سة من قبل زوجها، ويحاول اأن يحميها وي�سونها بقراراته 

اإن كان مّمن يخاف اهلل تعالى. 

17ـ لماذا تهتّم العائالت بالصبّي أكثر من اهتمامها بالبنت؟
ج ـ هذا حديث عن عائالت ولي�ض عن كّل العائالت، وهو لي�ض حديثًا عّما يطلبه ال�سرع الإ�سالمّي، 

فاإّن العائلة التي تهتّم بولد اأكثر من غيره هي غير ملتزمة بو�سايا الإ�سالم. والهتمام بالبنت 

 Pورد في الكتاب العزيز، كما ورد في الكثير من الروايات ال�سريفة. وقد كان النبّي محّمد

يهتّم بفاطمة الزهراءO اأكثر من اهتمام اأّي اأب بولده الّذكر. وقد مّرت بع�ض الروايات. 

بينهم،  وت�ساوي  وتحميهم،  الجميع  ترعى  باأن  واإناث  ذكور  لديها  عائلة  لكّل  ن�سيحة  واأقــّدم 

وتحفظ حقوقهم، وت�ساهم في تن�سئة الجميع ب�سكل �سالح و�سليم.
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18ـ ما الحكمة من كون صوت المرأة أرّق من صوت الرجل؟
ج ـ هذا اأمر اإيجابّي ولي�ض �سلبّيًا. فالمراأة هي الطرف الرقيق والناعم، وهي �ساحبة العواطف 

ال�سديدة، خلقها اهللـ  تباركـ  ريحانة ووردة، و�سوتها الرقيق ينا�سب رّقتها وعواطفها ال�سديدة، 

وهذا من خ�سائ�سها. وهو ي�ساعد على تقريب الزوج منها، فال�سوت الرقيق يعطي انطباعًا 

جمياًل لدى الزوج، وهذا من نعم اهلل ـ تعالى ـ على المراأة.  

19 ـ لماذا يجب أن تقف النساء خلف الرجال في الصالة؟
ج ـ اإذا كان ال�سوؤال عن �سالة الفرادى ففيه فهم خاطىء، فيجوز للمراأة اأن ت�سّلي اأمام الّرجل 

اأو في محاذاته، ب�سرط اأن يكون بينهما ُبعٌد بمقدار �سبر ف�ساعدًا، والأف�سل اأن يكون موقفها 

خلف موقفه. وحكمة هذا تاأتي في الجواب عّما اإذا كان المق�سود بال�سوؤال عن �سالة الجماعة، 

فيجب اأن ت�سلي الّن�ساء خلف الّرجال؛ وذلك ليبقى كّل م�سّل متوّجهًا اإلى اهلل ـ تعالى ـ، ول 

ي�سغله عن رّبه �سيء، ووجود الّن�ساء خلف الّرجال يوؤّدي اإلى ح�سور القلب للّرجال، كما واأّن 

الة.  الّن�ساء يبقين في ماأمن من نظرات غير المحارم، وهكذا تتّم المحافظة على ال�سّ
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االختالط والزينة

القسم الثامن
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1ـ هل يجوز للطالبات أن يتلّقين العلم من أستاذهّن في غرفة مغلقة؟
ج ـ اإذا كانت الغرفة مغلقة ول يمكن ل�سخ�ض اآخر اأن يدخلها، فهذا ل يخلو من اإثارة اأو تلّذذ اأو 

ريبة فيحرم. اأّما لو كانت الغرفة مغلقة، ولكّنها في معر�ض دخول النا�ض اإليها في اأّي لحظة، 

فيجوز ذلك مع الأمن من الوقوع في الحرام.

2ـ هل من إشكال في االختالط مع ابن عمي لجهة مساعدته في الدرس؟
اإلى ما يثير  اأو نظر محّرمين، ول  اإلى لم�ض  اإذا لم يوؤّد  اإذا لم يكن الإثنان في خلوة فيجوز  ـ  ج 

�سهوة اأو لّذة، ول خوف الوقوع في الحرام. فاأ�سل الختالط جائز في غير الخلوة اإذا لم يوؤّد 

اإلى حرام.

3 ـ هل محادثة المرأة مع الرجل األجنبّي بنّية سليمة محّل إشكال؟
ج ـ اإذا كان خاليًا من النظر واللم�ض المحّرمين، ولم يوؤّد اإلى اإثارة ال�سهوة واللّذة، فيجوز واإن كان 

يوؤّدي اإلى حرام اأو مف�سدة في�سير حرامًا.
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4 ـ لقد اعتاد ابن خالتي علّي منذ الطفولة، فمن فضلكم أرشدوني إلى الطريقة 

التي ينبغي بعد البلوغ أن أتصرّف معه بها إلبعاده من دون أن أجرح مشاعره.
ج ـ اإذا كانت العالقة �سمن ال�سوابط ال�سرعّية، بحيث لم يوجد لم�ض ونظر محّرمان، ول فعل اأو 

قول اأو ما �ساكل يثير �سهوة اأو لّذة، فتكون العالقة جائزة، اأّما مع وجود �سيء محّرم وجب قطع 

العالقة التي توؤّدي اإلى الحرام.

وحاولي ـ اإذا اأردت تخفيف العالقة ـ اأن تظهري الجّدية معه، وعدم اللعب واللهو والمزاح معه، 

وبالتدريج تن�سبط العالقة. ويمكنك ال�ستعانة باأّمك لتحديد العالقة و�سبطها بحكمة. 

5 - كيف ينبغي أن تكون مشية الفتاة وتصرّفاتها في األماكن العاّمة؟
ال�ساب  لفت نظر  اإلى  توؤّدي   - الفتاة وحركاتها بطريقة مريبة  اإّن م�سية  الغالية،  اأختي   - ج 

اإليها - لكي يهتّموا بها اإر�ساًء لغريزتها، ل ير�سي اهلل �سبحانه وتعالى، فعلى الفتاة الموؤمنة 

اأن تنتبه اإلى م�سيتها وتكون رزينة هادئة وقورة، ل تتمايل ول تتخ�سور ول تتمايع في الحركات، 

كي ل توؤثر على قلوب ال�سباب، وتف�سد دينهم، وت�ساهم في اإ�ساللهم.

اِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ �إِالَّ  ْب�سَ
َ
َن ِمْن �أ �سْ قال تعالى: {َوُقل لِّْلُموؤِْمنَاِت يَْغ�سُ

ْو �آبَاء 
َ
ْو �آبَاِئِهنَّ �أ

َ
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجيُوِبِهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ �إِالَّ ِلبُُعولَِتِهنَّ �أ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَ�سْ

ْو ...}.)1(
َ
ْبنَاِئِهنَّ �أ

َ
ْو �أ

َ
بُُعولَِتِهنَّ �أ

)1( �سورة النور، الآية: 31.
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لفت  أجل  بدلع من  تتكّلم  أو  ترّقق صوتها  التي  الفتاة  تصرّفات  الحكم على  ما  6ـ 

االنتباه؟
ج ـ المراأة اإن�سان تمّثل دورًا اأ�سا�سّيًا مع الرجل في تكامل المجتمع، واإذا خرجت عن ال�سوابط 

ف�سيوؤّدي ذلك اإلى الإخالل بالمجتمع ال�سليم، واإيجاد ال�سطراب، وبالإمكان اأن ت�ساهم في 

�سقوط المجتمع وانهياره. ومن الأمور المطلوبة منها هو اإظهار عفافها و�سالحها واحترامها 

اإخراج  وهو  ال�سحيح،  دورها  عن  خروج  هو  الأنظار  للفت  ال�سوت  وترقيق  المجتمع.  في 

للرجل عن دوره من خالل اإخراجه عن احت�سامه، فالمراأة قادرة على تحريك غرائز الرجل 

ْعَن  تَْخ�سَ {َفاَل  تعالى-:   - اهلل  قال  وقد  وال�سحيح.  ال�سليم  دوره  ويترك  لرغباته  فين�ساق 

ِباْلَقْوِل َفيَْطَمَع �لَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَر�ٌس } )الأحزاب: 3(، وهذا نهي من المولى ـ تبارك وتعالى ـ 

عن الخ�سوع في القول، وهو ترقيق الكالم وتليينه مع الرجال، بحيث يدعو اإلى الريبة ويثير 

ال�سهوة، فيطمع الذي في قلبه مر�ض، والمر�ض هو فقدان قّوة الإيمان التي تردعه عن الميل 

اإلى الفح�ساء.

7ـ هل يعتبر من المحارم: الطبيب وزوج األخت وابن الخالة، وابن الخال، وابن العّمة، 

وزوج الخالة، وزوج العّمة، والشاب الذي سيكون زوج المستقبل في حال لم تحصل 

صيغة العقد؟
ج ـ جميع هوؤلء من الأجانب، يجب التعامل معهم �سمن الحت�سام وال�سوابط ال�سرعّية.
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8ـ  ما هو حكم المزاح مع األجنبّي؟
ج ـ اإذا كان مع نظر اأو لم�ض محّرمين، اأو كان مع اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو كان مع خوف افتتان اأو 

مف�سدة فال يجوز. وغالبًا ما يوؤّدي المزاح مع الأجنبّي اإلى مف�سدة.

9 ـ  كيف ينبغي أن نتصرّف مع األجانب؟

10ـ  إلى أي حّد يجوز التواصل مع الشباب في مقتضيات األعمال الثقافّية؟

11- ما هو حكم عمل المرأة في مكان يوجد فيه غير محرم؟

بالنسبة  أجانب  فيه  يوجد  الذي  المحيط  في  تتصرّف  أن  للفتاة  ينبغي  كيف  12ـ 

إليها؟
ج ـ  يجب على المراأة اأن تعمل وتت�سّرف ح�سب ما ورد في الأ�سئلة، وفق ال�سروط التالية:   

الأّول: التزام الحجاب ال�سرعّي الكامل.

الث�ني: ترك الّنظر اأو اللم�ض المحّرمين.

الث�لث: ترك القول اأو الفعل - اأو اأّي حركة - اإذا كان يوؤّدي اإلى اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو ريبة 

وخوف الوقوع في الحرام. 

الرابع: عدم الختالء في مكان ل يدخل فيه عليهما اأحد.

والن�سيحة اأن تظهر �سالحها وعفافها واحترامها، مع الت�سّرف اّلالئق...
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13 ـ هل الّنظر إلى األجنبّي من أجل فهم ما يقول حرام؟
الفتتان  وخوف  �سهوة   بدون  ك�سفه  يتعارف  ما  واإلــى  الأجنبّي  وكّفي  وجه  اإلى  النظر  يجوز  ـ  ج 

والوقوع في الحرام والنظر ب�سهوة ممنوع وحرام. ول يجوز النظر اإلى ما لم ُيعتد ك�سفه حّتى 

بدون �سهوة.

14 ـ هل مّد اليد إلى األقارب أو كبار السّن للتسليم حرام؟
ج ـ اإن كان الرجل من المحارم جازت م�سافحته، واإن لم يكن من المحارم )كم� لو ك�ن ابن عم 

اأو ابن خ�ل اأو ابن الجيران...( فال تجوز الم�سافحة المبا�سرة �سواء كان م�سّنًا اأم ل.

تجوز الم�سافحة من وراء حجاب )كم� لو ك�ن من وراء ثي�ب( ب�سرط اأن ل يكون معه )�سّد(، 

اأو  اأو لّذة،  اإثارة �سهوة  اأن ل ي�سّبب  فمع الغمز يحرم حّتى لو كان من خلف الثياب، وب�سرط 

خوف الوقوع في الحرام اأو اأّي مف�سدة.

15 ـ  هل جلوس األجنبي بمحاذاة الفتاة في األماكن العاّمة حرام؟
جـ  اإذا كان مق�سود الأخت بالمحاذاة هو اللت�ساق فهو حرام. واإن لم يكن المق�سود هو اللت�ساق 

المحّرمين،  واللم�ض  النظر  ال�سرعّي، وعدم  المحافظة على الحجاب  فال مانع من ذلك مع 

ويحرم قول اأو فعل ما يثير ال�سهوة اأو خوف الوقوع في الحرام اأو المف�سدة.
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16 ـ هل تصوير المرأة أو تظهير صورها عند األجنبّي حرام أم حالل؟
جـ  اإذا كانت المراأة ملتزمة الحجاب الكامل فال باأ�ض بالت�سوير اأو التظهير عند الأجنبّي،  اأّما اإذا 

لم تكن ملتزمة الحجاب الكامل، فال يجوز لها اأن تقف اأمام الأجنبّي لي�سّورها. اأّما تظهير 

�سور المحجبة وهي غير محّجبة في ال�سورة عند الأجنبّي فاإن كان يعرفها فال يجوز، واإن 

كان ل يعرفها فيجوز.

17 ـ من هم محارم النساء؟
ج ـ بالن�سب يحرم على المراأة:

الأب والأجداد لالأب.

الأجداد لالأم. 

.
)1(

البن واأبناء البن، واأبناء البنت، واأحفادهما واأ�سباطهما

الأخ، واأبناوؤه واأحفاد واأ�سباط الأخ والأخت.

العّم، وعم الأب والأّم واإن كان عّمًا عاليًا )كعّم الجّد(.

الخال، وخال الأّب والأّم واإن كان خاًل عاليًا »كخ�ل الجد«. 

كّل واحد من هوؤلء ـ اأي�سًا اإذا كانوا من الر�ساعة فهم من المحارم.

)1( احلفيد: هو ابن البن، وال�سبط هو ابن البنت.
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ب�لم�س�هرة يحرم على المراأة: 

والد الزوج واأجداد الزوج.

اأبناء الزوج ولو من امراأة اأخرى. 

زوج البنت، واأزواج الحفيدات.

زوج الأم )اإذا ح�سل الدخول ب�لأم( وزوج الجّدة )مع الدخول(.

18 ـ ما حكم اإلسراع في المشي إذا كان الّناظر أجنبياً؟
ج ـ يجوز الإ�سراع في الم�سي اأمام الأجنبّي، نعم اإذا علمت الفتاة اأو اطماأّنت بلفت نظر الرجل 

الأجنبّي ب�سبب ذلك فيحرم. فالم�سي ال�سريع جائز اإذا لم يوؤّد اإلى حرام اأو مف�سدة. 

19 ـ جاء في األحكام الشرعّية أّن على المرأة التسّتر أمام الصبّي الممّيز، فكيف 

يُعرف الصبّي الممّيز؟
ج ـ التمييز هو التفريق، وال�سبّي الممّيز هو الذي ي�سير في مرحلة يفّرق فيها بين الرجل والمراأة 

ولو اإجماًل، فهو في البدء يجهل الفرق بينهما، وعندما يزداد وعيه تح�سل المعرفة، فيفّرق 

بينهما، وهو ما ي�سّمى تمييزًا،)وبع�سهم يعتبر اأّن الممّيز هو الذي يمّيز بين ما فيه م�سلحته 

وما فيه �سرره(.  

ول يجب الت�سّتر اأمام ال�سبّي الممّيز، نعم الأحوط وجوبًا ذلك اإذا كان الّتبرج اأمامه يوجب 

اإثارته.
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والد  محارم  من  البنت  هذه  فهل  قبله،  زوج  من  بنت  ولها  بامرأة  رجل  تزّوج  20ـ 

الرجل؟ 
ج ـ هذه البنت تعتبر اأجنبية عن والد زوج اأمها، ولي�ست من محارمه.

21 ـ هل من الممكن لألجنبّيين أن يقرءا صيغة األخّوة ليصبحا محرََمْين؟
ج ـ هذا غير ممكن �سرعًا، فال ت�سير الفتاة اأختًا لالأجنبّي بهذه ال�سيغة.

22 ـ هل الجلوس على مائدة طعام بحضور األجنبّي حرام؟
ج ـ اإذا كانت الجل�سة مغلقة بينهما فال يجوز. واإن كانت الجل�سة غير مغلقة فيجوز مع الحجاب 

الكامل، وعدم الّنظر واللم�ض المحّرمين، وعدم اإثارة ال�سهوة واللّذة، وعدم الخوف من الوقوع 

في الحرام.

23 ـ هل يعتبر زوج األخت من محارم أخت الزوجة؟
ج ـ ل يعتبر زوج الأخت من محارم اأخت الزوجة، بل هو اأجنبّي عنها.

24 ـ ما حكم إلقاء السالم من قبل الفتيات على الشباب؟
ج ـ يجوز اإلقاء ال�سالم من الفتاة على ال�ساب ما لم ي�ستلزم محّرمًا اأو مف�سدة.
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25 ـ ما الحكم في التخابر التلفوني بين المرأة والرجل األجنبّيين؟
ج ـ يجوز التخابر التلفونّي بينهما اإذا لم ي�ستلزم اإثارة �سهوة اأو لّذة، ولم يح�سل خوف من الوقوع 

في الحرام اأو المف�سدة.

لّلهو  )الأ�سدقاء(  والفتيات  ال�سباب  بين  التلفون  اإ�ستعمال  كثرة  هو  ع�سرنا  في  الغالب  ولكّن 

والمزاح لذا نن�سح اأخواتنا الكريمات الإجتناب عن هذه العادة، والبتعاد قدر الإمكان عنها 

مع عدم وجود �سرورة للتوا�سل عبر الهاتف.

26 ـ  هل مجرّد الخطوبة بدون عقد الزواج يحّلل أحدهما على اآلخر؟
ج ـ الخطوبة بدون عقد تبقي ال�ساب وال�سابة اأجنبّيين، فيجب الحت�سام بينهما، ومراعاة ال�ستر 

الكامل، وعدم النظر واللم�ض المحّرمين، وعدم ح�سول ما يوجب ال�سهوة اأو اللّذة، اأو خوف 

الوقوع في الحرام.

27 ـ  ما الذي يجوز النظر إليه من الرجل بالنسبة إلى الفتاة؟
ج ـ يجوز للمراأة اأن تنظر اإلى وجه وكّفي الرجل، وكذا اإلى ما يعتاد الّرجال ك�سفه مع عدم التلّذذ 

والريبة )خوف الوقوع في الحرام(. اأّما ما ل يعتاد الّرجال ك�سفه، فال يجوز الّنظر اإليه حّتى 

بدون �سهوة وريبة...
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28 ـ  ما هو حكم كتابة الرسائل الغرامّية إلى الطرف المقابل؟
ج ـ هكذا ر�سائل ل تجوز اإّل اإلى الزوج، فهي ر�سائل ل تخلو من اإثارة لّذة اأو مف�سدة..

29 ـ هل يجوز للرجل والمرأة أن يجريا صيغة المحرمّية؟ 
ج ـ �سيغة المحرمّية كما اأفهمها في مفرو�ض ال�سوؤال، المق�سود بها اإجراء عقد بين فتاة و�ساب، 

ي�سبحان بموجبه كاأخ واأخته، وهذه ال�سيغة ل وجود لها في ال�سرع، ول اأ�سا�ض لها، وهذه ل 

تو�سل اإلى محرمّية )اأي اأن ي�سبح ال�ساب من محارم الفتاة(.

ولمزيد من التو�سيح وخارج نطاق ال�سوؤال، فاإذا تّم اإجراء عقد زواج دائم اأو موؤّقت، فيجوز 

ذلك مع ر�سا الفتاة واإذن ولّيها على الأحوط وجوبًا اإذا كانت بكرًا )عذراء(.

30 ـ ما هو حكم المشي مع غير المحرَم؟
ج ـ اإذا ترّتب على ذلك اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو خوف الوقوع في الحرام اأو المف�سدة فال يجوز، واإّل 

فاإّنه يجوز.

31 ـ  هل يصّح وضوء النساء أمام غير المحارم؟
ج ـ اإذا كان مع ال�ستر الكامل وعدم ترّتب مف�سدة فيجوز وي�سّح فالواجب هو مراعاة ال�ستر فلو لم 

تراِع ال�ستر اأثمت. ولكّن الو�سوء يكون �سحيحًا مع تحّقق ق�سد القربة.
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32 ـ ما الحكم  في خياطة األلبسة النسائّية عند الخّياط الرجل؟
لتحديد  لم�سها  يريد  كان  اإذا  اأّمــا  المحّرمين،  اللم�ض  اأو  النظر  ي�ستلزم  لم  اإذا  ذلك  يجوز  ـ  ج 

مقا�ساتها فهو حرام.

)العقد  الذهب  ألبس  لكّنني  الرّجل  أمام  الذهب  لبس  يجوز  ال  أنّه  أعرف  أنا  ـ   33

والسوار...( أمام الرجال، ألنّي أحّب ذلك، أرجوكم أن تدلّوني إلى طريقة أتمّكن 

معها من تغيير قناعاتي.
ج ـ ورد عن الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »راأ�س كّل خطيئة حّب الدني�«، فمن�ساأ كّل المفا�سد 

والخطايا هو حّب الدنيا، والمق�سود هو ان�سداد القلب نحو الدنيا، والتعّلق بها وحّبها، وما حّب 

الظهور بالذهب اإّل من حّب الدنيا. وكّلما كان التعّلق بالدنيا اأ�سّد كان الحاجز بين القلب وبين 

اهلل ـ �سبحانه ـ اأغلظ واأق�سى، وهذا يوؤّدي اإلى ا�ست�سغار �ساأن المع�سية، والبتعاد عن اهلل ـ 

تبارك وتعالى ـ، لذلك يكون عالج هذه الم�سكلة التفكيُر بعك�سها، فالتفكير بالموت وما يخّبئه 

قد ي�ساعد على التقّرب من اهلل ـ تعالىـ، والبتعاد عن الدنيا المذمومة.

والأهّم في هذه الم�ساألة اأن تنظر الأخت اإلى من تع�سيه وهو اهلل، لتعرف خطورة هذه الم�سكلة، 

والمع�سية  الخطيئة  وعواقب  بالموت  ففّكري  خالد،   عذاب  ي�ستتبعها  قد  �سرور  لحظة  فاإّن 

وا�ستعيني باهلل، لعّل اهلل اأن يوّفقك.

وليكن لديك ثقة برّبك ونف�سك، ت�ستطيعين من خاللها العتداد بنف�سك دون حاجة لتو�ّسط 

الذهب ليعطيك ثقة، فاإّن هكذا ثقة ذات منبع �سعيف، ل ُي�سمن ول يغني من جوع.
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34 ـ ما هو حكم التاتو )الوشم( على الحاجبين والخّدين؟ وهل صحيح أنّه حاجب 

للوضوء؟
ج ـ يجوز للمراأة اأن تزّين وجهها، ويجوز لها اإظهار زينتها لزوجها، كما ويجوز اإظهارها للن�ساء، 

وللمحارم من الّرجال، اأّما اإظهار هذه الزينة لالأجانب من الرجال فال يجوز. 

في�سّح  للو�سوء،  حاجبًا  يكون  فال  الجلد  تحت  كان  اإن  فالتاتو  الو�سوء،  اإلى  بالن�سبة  واأّمــا 

)اأي:  ُجْرمًا  واإن كان  بالو�سوء،  ر  واإن كان فوق الجلد فاإن كان مجّرد لون فال ي�سّ الو�سوء. 

ك�ن ح�ئاًل يمنع من و�سول الم�ء اإلى الب�سرة( فيمنع من �سّحة الو�سوء، وتجب اإزالته لأجل 

الو�سوء.

35 ـ  أنا قارئة عزاء يسمع الرجال صوتي في الخارج حين القراءة وهم ال يعرفونني، 

ولكّنهم يقولون لنسائهم: إّن لديها صوتاً جمياًل. فهل هذا مناٍف للشريعة؟ وماذا 

تنصحونني أن أفعل؟
ج ـ ا�ستماع الرجل الأجنبّي ل�سوت المراأة لي�ض حرامًا في نف�سه، واإّنما تتاأّتى الحرمة من عوار�ض 

اأخرى، فاإذا كان ال�سوت ي�سّبب اإثارة �سهوة اأو لّذة، اأو خوف الوقوع في الحرام اأو المف�سدة 

فيكون حرامًا، واإذا لم ي�سّبب ذلك فال َيحُرم. واأّما قول بع�ض الرجال: اإّن �سوتها جميل، ففيه 

احتمالن:

عليها  يحرم  ولــذا  حرامًا،  ل�سوتها  ا�ستماعهم  فيكون  اللّذة  باب  من  ذلك  كان  اإن  الأّول: 

اإ�سماعهم �سوتها، وفي هذه الحال يمكن حّل هذا الأمر بتحويل مكّبرات ال�سوت اإلى 
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داخل المكان، وعدم اإي�ساله اإلى اأ�سماع الرجال.

الث�ني: اإن لم يكن ذلك من باب اللّذة فال يكون اإ�سماع ال�سوت حرامًا.

وعلى اأّي حال نن�سح الأخت الكريمة باأن ل ُتخرج �سوتها اإلى اأ�سماع الّرجال الأجانب، حّتى ل 

يطمع الذي في قلبه مر�ض، فبع�ض الّنا�ض لم يكتمل اإيمانهم، ويمكن اأن يلفتهم �سوتها فيقعون 

في المع�سية.  

36 ـ هل يجوز تقبيل صور بعض الشخصّيات التي نحّبها كصورة السّيد مثاًل؟
ج ـ يجوز تقبيل ال�سور مع عدم التلّذذ ...

37 ـ هل يجوز للمرأة أن تقوم ببعض المهارات في القيادة بهدف لفت نظر اآلخرين 

إليها؟ وهل لذلك آثار سلبّية؟
نعت بهدف النتقال فيها من مكان اإلى اآخر، ولي�ض بهدف الفتخار والتباهي  ج ـ ال�سّيارة اإّنما �سُ

وما �ساكل. وهذه الحركات ل تتنا�سب وعّفة الفتاة واحترامها و�سالحها. 
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كالّصالة  العبادة  على  أثر  لذلك  وهل  حاجبيها؟  تنّظف  أن  للفتاة  يجوز  هل  ـ   38

والّصوم؟
ج ـ يجوز ذلك في نف�سه، وهو ل ي�سّر بال�سالة وال�سوم.

39 ـ كيف يمكن أن نضبط الصور الخيالّية؟
ج ـ اإّن الخيال يمكن اأن يجلب الكثير من ال�سقاء، وهو اإحدى و�سائل ال�سيطان التي يجعل الإن�سان 

بوا�سطتها عاجزًا ويدفع به نحو ال�سقاء.

وعليك اأن ت�سّفي باطنك، وتفرغيه من جنود اإبلي�ض، واأن تم�سكي بزمام خيالك، واأن ل ت�سمحي 

له باأن يحّلق في الخيالت الفا�سدة والباطلة، والمعا�سي وال�سيطنة، ووّجهي خيالك دائمًا نحو 

الأمور ال�سريفة. وهذا الأمر ولو اأّنه قد يبدو �سعبًا في البداية، وي�سّوره ال�سيطان وجنوده لنا 

وكاأّنه اأمر عظيم، ولكّنه ي�سير ي�سيرًا بعد �سيء من المراقبة والحذر. وعليك اأن ت�سيطري في 

اإلى اأمر �سّيئ،  البداية على جزء من خيالك، وتنتبهي له جّيدًا، فمتى ما بداأ يتوّجه الخيال 

ا�سرفيه نحو اأمور اأخرى، كالمباحات الجائزة اأو الأمور المطلوبة ال�سريفة، فاإذا ح�سلِت على 

يفتح لك برحمته  رّبك  لعّل  �سعيك،  وتابعي  التوفيق،  ـ على هذا  تعالى  ـ  فا�سكري اهلل  نتيجة 

الطريق اأمامك للخير وال�سالح، وي�سّهل عليك مهّمة الهداية اإلى ال�سراط الم�ستقيم.

ـ،  تعالى  ـ  اهلل  اإلى  والتو�ّسل  بالدعاء  وا�ستعيني  وهكذا.  اآخر،  جزء  على  �سيطري  ذلك  وبعد 

واطلبي منه اأن يعينك على اأمورك، واأن يجعل تخّيالتك �سليمة �سحيحة.
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40 ـ ما هو دور النساء في عصر ظهور اإلمام المهدّي| ؟ وهل يوجد نساء في 

جيشه|؟
ج ـ  اإّن الجهاد يخت�ّض وجوبه بالرجال، وذلك لغلبة التعّقل وال�سّدة وما �ساكل في حياتهم، بينما 

تغلب الأحا�سي�ض والعواطف جانب التعّقل عند المراأة، وهذا ل يتنا�سب مع الجهاد. والأولى 

اأن تبقى عواطفها هي الغالبة لأجل التكامل الجتماعّي. ويمكن للمراأة اأن تقوم بمهام  واأدوار 

اأخرى يمكن اأن توؤّديها، وهي من الأمور التي ت�ساهم في الجهاد ومن م�ستلزماته، كالهتمام 

كاأن  الحربّي،  المجهود  في  والم�ساهمة  الإ�سالمّية،  والقيم  الأخالق  على  وتربيتهم  بــالأولد 

تداوي الجرحى، وت�سّمد جراحاتهم، اأو اأن تطبخ  للجنود وما �ساكل ذلك، فاإن قامت باأمورها 

كاملة كان لها الأجر كاماًل. 

الن�ساء في  الروايات وجود بع�ض  Q فقد ورد في بع�ض  المهدي  الإمام  بالن�سبة لجي�ض  اأما 

جي�سه Q واللواتي يجاهدن معه.
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مسائل فقهيـّة

القسم التاسع
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والّصوم  الّصالة  قضاء  الكبرى  البنت  على  يجب  فهل  ذكر  ولد  لألهل  يكن  لم  إذا  1ـ 

عنهما؟
ج ـ ل يجب عليها ق�ساء ال�سالة وال�سوم عنهما، ولكن باإمكانها اأن تاأتي بهما على نحو التبّرع، 

وهو اأمر ح�سن.

2ـ هل يجوز في المسح أن تستثني الفتاة اإلصبع المطلّي بالطالء؟
ج ـ يكفي في م�سح القدم في الو�سوء م�سّمى الم�سح عر�سًا، ولذلك لو م�سحت على غير الإ�سبع 

المطلّي �سّح الو�سوء.

3ـ ما حكم صالة المرأة المتزيّنة التي تضع الزينة على وجهها؟
الة بل ي�ستحّب للمراأة اأن تتزّين  الة، فالزينة لي�ست من موانع ال�سّ جـ  ل مانع من التزّين اأثناء ال�سّ

ح الو�سوء  في �سالتها. نعم لو كانت الزينة حائاًل يمنع من و�سول الماء اإلى الب�سرة فال ي�سّ

الة،  اأت قبل و�سع الزينة، ثّم �سّلت، فالزينة هنا ل تعتبر مبطلة لل�سّ اإّل باإزالتها، اأّما اإذا تو�سّ

الة �سحيحة، اإذا اأقيمت كما ينبغي، واإذا كانت الزينة مجّرد لون فال ت�سّر بالو�سوء  بل ال�سّ

وباإمكان الفتاة اأن ت�سّلي ب�سكل عادّي، و�سالتها �سحيحة.
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ـ لماذا يجب على المرأة الستر أثناء الصالة؟ مع العلم أّن الله ـ تعالى ـ يعلم سرائر   4

النفوس؟
الة عبادة تقّرب الإن�سان من اهلل ـ تعالى ـ، والعبادة تكون بح�سب م�سيئة المعبود، واهلل  ج ـ ال�سّ

اأثناء  بالت�سّتر  تقوم  التي  المراأة  من  ال�سالة  يحّب  وهو  وير�سى،  يحّب  بما  ُيعبد  ـ  تعالى  ـ 

الة. ال�سّ

وال�ستر في ال�سالة هو احترام ل�ساحة الربوبّية المقّد�سة، وهو من الآداب التي ترمز اإلى العّفة 

والطهارة، وبهذا ال�ستر تكون المراأة في اّللبا�ض المنا�سب للعبادة الأرقى. واللبا�ض نعمة من 

اهلل ي�ستر بها عورات بني اآدم، وهو كرامة اأكرم اهلل بها عباده، وخير اللبا�ض ما ل يحمل على 

العجب والرياء والمفاخرة والخيالء، ومع اللب�ض اأطلبي من اهلل اأن ي�ستر عليك ذنوبك.

ـ ما حكم شراكة الّنساء في صالة الجماعة؟  5
اأن تكون خلف �سّف الرجال، فال  ـ ل مانع من م�ساركة المراأة في �سالة الجماعة، والواجب  ج 

تحاذيهم ول تتقّدم عليهم. 
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ـ ما هو تكليف المرأة إذا ظهر شيء من جسدها الواجب ستره أثناء الّصالة، ولم   6

تلتفت إاّل بعدها؟
الة، ول يجب عليها اإعادتها. ج ـ تبني على �سّحة ال�سّ

ـ هل يمكن للمرأة أن تصبح إمام جماعة؟  7
جـ  يجوز للمراأة اأن تكون اإمام جماعة للّن�ساء فقط، على اأن تقف في ال�سّف الأّول بين الماأمومات. 

ول يجوز لها اأن توؤّم الرجال.

الّصوم وال تقضي ما  أثناء الحيض من  المرأة قضاء ما فاتها  ـ لماذا يجب على   8

فاتها من الّصالة؟
ج ـ لأّن ال�سوم اإّنما هو �سهر في ال�سنة، بينما ال�سالة في كّل نهار وليل. )واهلل العالم(.

ـ لماذا تسقط العبادة أيّام الحيض؟  9
هذه  لأّن  وذلك  وال�سوم«،  »ك�ل�سالة  بالّطهارة  الم�سروطة  العبادات  الحي�ض  اأثناء  ت�سقط  ـ  ج 

تقّربًا من  والّدعاء  بالأذكار  تقوم  اأن  الحائ�ض  للمراأة  وي�ستحّب  بالّطهارة.  العبادة م�سروطة 

اهلل ـ تعالى ـ. وفي مّدة الحي�ض ُيعتبر �سبر المراأة على اآلم الحي�ض البدنّية والنف�سّية عن�سر 

عبادة يقّرب من المولى تبارك وتعالى.
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10 ـ ما حكم استعمال الحّناء الهندّي على اليدين والحاجبين؟ وما حكم ذلك أثناء 
الوضوء والغسل؟

يجوز  فال  عرفًا،  الزينة  من  ُعّد  اإذا  ولكن  والحاجبين،  اليدين  على  الحّناء  ا�ستعمال  يجوز  ـ  ج 

اإظهاره اأمام الأجانب. واإذا كان الحّناء لونًا فال يوؤّثر في الو�سوء، والمعروف اأّن الحّناء لون. 

ولكن اإذا كان بع�ض الحّناء مانعًا من و�سول الماء اإلى الب�سرة وجبت اإزالة الحاجب عن الب�سرة 

لي�سّح الو�سوء.

الدراسّي، فهل يجب  التحصيل  أثناء  المال  الفتاة على مقدار من  إذا حصلت  ـ   11
لجهازها  المال  اّدخرت من  وإذا  الخمس؟  وإخراج  لمالها  رأس سنة  تعيين  عليها 

كعروس، فهل يجب تخميس المال المّدخر لذلك؟
ج ـ اإذا كان المال قد ح�سل نتيجة عمل من الفتاة فتجعل تاريخ تح�سيل اأّول دفعة هو راأ�ض �سنتها، 

اإلى نف�ض تاريخ هذا اليوم من العام القادم، فاإن كان قد بقي من هذا المال مع ما  فتنتظر 

لته في مّدة العام فتخّم�سه، واإن لم يبق �سيء منه فال يجب عليها الخم�ض، واإن كان المال  ح�سّ

من غير العمل )كما لو كان هدية اأو جائزة اأو ما �ساكل( فال يجب تخمي�سه. والمال المّدخر 

اأو ما  اإن كان هدية  ل�سراء الجهاز يجب تخمي�سه اإن كان من نتاج العمل، ول يجب تخمي�سه 

�ساكل. نعم لو كانت قد ا�سترت بالمال �سيئًا من الجهاز قبل م�سّي العام، وكانت بحاجة ل�سراء 

هذا الجهاز فال يجب التخمي�ض. اإذًا اإن كان الباقي اإلى راأ�ض ال�سنة الخم�سّية هو عين المال 

وجب تخمي�سه، واإن كان الباقي هو من الجهاز فال يجب تخمي�سه.  
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12 ـ ما حكم تعليق صور الماجنات في غرف نوم الفتيات؟ 
ج ـ اإذا كانت �سورًا خالعّية فال تجوز، واإن كانت غير خالعّية فاإن كان فيها ن�سر ثقافة معادية 

من  مف�سدة  اأّي  وجودها  على  ترّتب  اإذا  ذلك  يجوز  ل  كما  اأي�سًا،  تجوز  فال  الإ�سالم  لثقافة 

المفا�سد. 

13 ـ هل يتعّلق الخمس بحساب افتتحه والد البنته؟
ج ـ اإذا كان الوالد قد وهب اأو اأهدى ابنته هذا المال، وتّم الإقبا�ض لها فال يجب عليها تخمي�سه؛ 

لأّنه هدية ول يجب تخمي�ض الهدية. واإن لم يكن هدّية اأو هبة، بل كان ل يزال على ملك الوالد 

وقد و�سعه �سكلّيًا ـ فقط ـ با�سم ابنته وجب على الوالد تخمي�سه. 

14 ـ ما حكم قيادة السّيارات من قبل النساء؟
جـ  قيادة المراأة لل�سّيارة جائز في نف�سه، وذلك ب�سرط مراعاة الحجاب ال�سرعّي الكامل، وب�سرط 

اأن ل يح�سل من خالل قيادتها اأّي مف�سدة. واإذا كانت بع�ض المجتمعات تحّرم على المراأة 

قيادة ال�سّيارة، فاإّنما يعود ذلك اإلى العادات والتقاليد ول ربط له بالدين.

15 ـ  هل يجوز للحائض قراءة زيارة عاشوراء ودعاَءْي كميل والتوّسل؟
ج ـ يجوز جميع ذلك على راأي الإمام الخامنئي- دام حفظه-.
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16ـ  هل يجوز للمرأة إطالة األظافر؟
ج ـ يجوز تطويل الأظافر في نف�سه. نعم لو كان تطويلها ملفتًا للرجل الأجنبّي وجب �ستر الأظافر 

لثقافة  معادية  وثقافات  بمجتمعات  الت�سّبه  منه  يق�سد  الأظافر  تطويل  كان  لو  اأّمــا  اأمامه. 

الإ�سالم فيحرم من هذه الجهة.

17 ـ  هل يجوز للمرأة وضع العطور والخروج من المنزل؟
ج ـ اإذا كان زينة اأي مّما يلفت الرجل الأجنبّي فُيحَرم.

18 ـ ما هو حكم إنشاد المرأة بمفردها؟
اإذا كان الإن�ساد بلحن الغناء المتعارف في مجال�ض اللهو فيكون حرامًا، واإن لم يكن بلحن  ـ  ج 

الغناء المتعارف، فيجوز.

19 ـ ما هو حكم دخول الحائض إلى المسجد؟
ج ـ يحرم على الحائ�ض التواجد والبقاء في الم�ساجد، ويحرم عليها و�سع �سيء فيها، �سواء كان 

من خارج الم�سجد اأم في حال العبور.

ويجوز لها الدخول بنحو الجتياز؛ باأن تدخل من باب وتخرج من اآخر، كما يجوز لها اأن تاأخذ �سيئًا 

 فال يجوز لها الدخول 
P

من الم�سجد اأثناء الجتياز، اإل الم�سجد الحرام وم�سجد النبّي 

مطلقًا ولو بنحو الجتياز.
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20 ـ ما هو حكم دخول الحائض إلى مراقد األئّمة )عليهم السالم(؟
ج ـ  حكم الدخول اإلى مراقد الأئّمة R هو نف�ض حكم الم�ساجد. واأّما غير المع�سومين من 

اأبناء الأئمة R كمقام ال�سّيدة زينب L فيجوز لها الدخول والبقاء اأي�سًا.

21 ـ ما هي كيفّية غسل الحيض؟
تبداأ بغ�سل تمام الراأ�ض ـ ومعه العنق ـ ثّم تمام الجانب الأيمن، ثّم تمام الجانب الأي�سر؛ وهذا ما 

ي�سّمى بالغ�سل الترتيبي. وي�سترط فيه اأن يكون بنية القربة اإلى اهلل تعالى.

اأّما الغ�سل الرتما�سي، فهو عبارة عن تغطية تمام البدن في الماء، دفعة واحدة، مع النّية قربة 

اإلى اهلل تعالى اأي�سًا.

22 ـ هل غسل الحيض يغني عن الوضوء؟
ج ـ ل يغني غ�سل الحي�ض عن الو�سوء ـ فيجب الو�سوء معه ـ قبله اأو بعده.
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23 ـ هل يجوز للحائض قراءة القرآن، أو مّس كتابة القرآن واسم الله تعالى؟
ج ـ ل يجوز للحائ�ض م�ّض كتابة القراآن واأ�سماء اهلل الح�سنى، ول فرق بين اآياته وكلماته والحروف 

والمّد والت�سديد وعالمات الإعراب ونحو ذلك.

اأّما قراءة القراآن فتكره لها ولو  اأقل من �سبع اآيات، كما يكره حمل الم�سحف ولو بغالفه، ولم�ض 

هام�سه وبين �سطوره.

نعم يحرم عليها قراءة اآية ال�سجدة من �سور العزائم الأربعة التي يجب ال�سجود لقراءتها، وهي:

اأ ـ �سورة األم ال�سجدة عند قوله تع�لى: )ول ي�ستكبرون(.

ب ـ �سورة حم ال�سجدة عند قوله تع�لى: )تعبدون(.

ت ـ واآخر �سورة النجم.

ث ـ واآخر �سورة العلق.
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24 ـ  إذا كانت األفالم غير األخالقّية ال تترك فّي أثراً فهل أستطيع مشاهدتها؟
تترك  لما  وذلك  الم�سابهة،  والبرامج  الأخالقّية  غير  الأفــالم  م�ساهدة  عن  نهى  ال�سرع  اإّن  ـ  ج 

العمر حيث  الفتاة في مقتبل  اإذا كانت  �سّيما  الإن�سان، ل  �سلبّية في  تاأثيرات  م�ساهدتها من 

يوؤّثر ذلك في قناعاتها واأفكارها، وقد ينقلب ذلك اإلى �سلوكّيات قد توقع �ساحبها في المفا�سد 

اأثر من  اأّي  والمحّرمات. ومهما بلغت درجة الح�سانة عند �سخ�ض ما، حّتى مع عدم تركها 

الناحيتين ال�سلوكّية والنف�سّية، كما ت�سير �ساحبة ال�سوؤال، فاإّن م�ساهدة هذه الأفالم  ل �سّك 

لها تاأثيراتها الجتماعّية، حيث اإّن مجّرد معرفة النا�ض بم�ساهدته مثل هذه الأفالم ي�سّكل له 

اإحراجًا في المجتمع، ولذلك ل يجوز م�ساهدتها.

25 ـ  هل النظر إلى األفالم الخالعّية من دون تلّذذ جائز للرجال والنساء؟
ج ـ نظرًا اإلى اأّن م�ساهدة الأفالم الخالعّية المثيرة لل�سهوة ل تنفّك ـ غالبًا ـ عن النظر ب�سهوة، 

ولذلك تكون مقّدمة لرتكاب الّذنب، فهي حرام. 
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26 ـ ما حكم ركوب الدرّاجة الناريّة للمرأة؟
ج ـ ركوب الدّراجة في نف�سه جائز، فيجوز للمراأة اأن تركب الدّراجة النارّية بعيدًا عن الأعين. اأّما 

ركوبها اأمام اأعين النا�ض فيغلب عليه طابع التحريم في بلدنا. و�سوابط التحليل اأو التحريم 

تكون �سمن اأمور:

في  الوقوع  )خــوف  ريبة  اأو  لــّذة  اأو  �سهوة  اأّي  الأجنبّي  الرجل  اأمــام  ذلك  يثير  ل  اأن  الأّول: 

الركوب  الّنتائج يحرم  اأخرى، فمع ح�سول واحدة من هذه  اأّي مف�سدة  الحرام(، ول 

اأمام الأجانب. 

النارّية،  الدّراجة  فيه  تقود  الذي  المجتمع  في  لحرمتها  اأّي هتك  ذلك  ي�سّبب  ل  اأن  الث�ني: 

ففي المجتمعات التي ل يعتاد فيها ذلك تنتق�ض من قيمة المراأة وتهتك حرمتها، فاإذا 

ح�سل الهتك حرمت القيادة.

الث�لث: اأن ل يوؤّدي ذلك اإلى عدم اللتزام بالحجاب الكامل، واإّل فتحرم القيادة. 

كرامتها  على  وحفاظًا  عفافها،  على  حر�سًا  القيادة  هذه  باجتناب  العزيزة  الأخت  واأن�سح 

واحترامها. 

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

ج ـ ما لم تتعّمد الأخت ابتالع هذه الأمور ف�سومها �سحيح، فالعطر في نف�سه وكذا المرهم على 

تجتنب  الأخت  دامت  وما  الأمور،  ابتالع هذه  تعّمد  هو  والمبطل  وم،  ال�سّ ُيبطالن  ل  ال�ّسفاه 

البتالع فال�سوم �سحيح.
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28 ـ ما حكم عرق المرأة الحائض؟
ج ـ هذا العرق طاهر، ولي�ض نج�سًا، ول ينّج�ض الثياب.

29 ـ هل من الممكن للمرأة أن تغتسل غسل الجمعة أيّام الحيض؟
ج ـ نعم يمكن ذلك، وهو م�ستحّب.

30ـ   هناك العديد من النساء والفتيات مّمن يعتقدن بالحّظ، باألخّص عبر قراءة فنجان 

القهوة أو قراءة الكّف والطالع، بحيث يحّددن حياتهّن على أساسه. فما حكم هذا 

العمل للنساء اللواتي يقمن به؟
ج ـ الحديث عن هذه الم�ساألة يتّم من ناحيتين:

الأّولى: اإّن الحديث عن الم�ستقبل بنحو التاأكيد غير جائز �سرعًا، اإّل اإذا كان هناك قواعد 

�سديدة ومقّدمات اأكيدة تو�سل اإلى اليقين. وما ُذكر في ال�سوؤال ل يو�سل اإلى اليقين. 

رجم  وهذا  موؤّكد،  يقينّي  دليل  بدون  يجوز  ل  التاأكيد  نحو  على  بالم�ستقبل  تنّبوؤ  وكّل 

بالغيب، وهو قول بال علم، وهو منهّي عنه.
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الث�نية: اإّن من يمار�ض قراءة الحّظ يحتاج اإلى من يعّرفه حّظه، فهوؤلء يحكمهم الجهل اأو 

الم�سلحة اأو النفاق اأو الرياء اأو ما �سابه ذلك، فاأين هم واأين القواعد ال�سديدة؟ واأّما 

الثقة  نا�سئ عن �سعف  بالنف�ض، وهو  الثقة  الأمور فهو �سعف  ال�سبب في متابعة هذه 

تتركي  ول  ـ،  تعالى  ـ  اهلل  ير�سي  بما  بالعمل  واقعك  بناء  على  فاعملي  ــ  تعالى  ـ  باهلل 

ارات والمتنّبئات(، بل ثقي باهلل لتثقي بنف�سك وبم�ستقبلك،  حياتك لأهواء بع�ض )الب�سّ

وا�ستعيني باهلل ـ تعالى ـ.

31 ـ  ما هو حكم المنامات التي يشاَهد فيها الرسولP واألئّمة األطهارR؟
كّل  بت�سخي�ض  يقوم  حيث  اخت�سا�سّي،  اإلى  الّنوم  اأثناء  في  ُيرى  ما  تف�سير  اأو  تاأويل  يحتاج  ـ  ج 

ـ. ولم تثبت  ـ تعالى  تاأوياًل مع ال�ستعانة باهلل  اأو  اأن يعطي تف�سيرًا  م�سهد على حدة، ويمكن 

حّجية الن�ّض الذي يتحّدث عن اأّن من راأى اأحد �سادة اأهل البيتR فقد راآهم. واإذا طلب 

اأحدهم من رائي الحلم �سيئًا من اأمور الحّق فال مانع من امتثاله برجاء المطلوبّية. وعلى كّل 

حال فالرجوع اإلى اأهل الخت�سا�ض راجح. ولو فر�ض اأّن اأحدهم اأمر النائم ب�سيء فال يجب 

اللتزام به. 
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32 ـ هناك من األشخاص من ال يرتدع عن أذيّتنا مع أنّنا نتصرّف بشكل الئق في الخارج. 

فما هو تكليفنا؟
ب�سّتى  والموؤمنات  الموؤمنين  اأذّيــة  يحاول  وبع�سهم  ــة،  الأذّي عن  يتوّرعون  ل  فا�سقون  يوجد  ـ  ج 

 – )المطّففين  ي�سحكون}  �آمنو�  �لذين  من  كانو�  �أجرمو�  �لذين  {�إناّ  تعالى:  قال  الو�سائل، 

29(، فمن يحاول اأذّية موؤمن اأو موؤمنة فهو مجرم. وعليك اأختي العزيزة القتداء بر�سول اهلل 

اأوذي كثيرًا، ومع ذلك �سبر وتحّمل حّتى جزاه اهلل خير الجزاء. وحاولي  الذي   Pمحّمد

اأن تحّدثي بع�ض الفاعلين بما يحدث معك؛ لعّلهم ي�سعون مع هوؤلء الأ�سخا�ض لإقناعهم اأو 

ردعهم بالحكمة والأ�سلوب المنا�سب.

33 ـ هل يجب على الفتاة أن تنفق على والديها؟
الإنفاق  الفتاة تمتلك ما يف�سل عن حاجتها، وجب عليها  الوالدان فقيرين، وكانت  اإذا كان  ـ  ج 

عليهما. واإن كان الوالدان غنّيين اأو كانت الفتاة فقيرة فال يجب عليها الإنفاق عليهما.
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اقتراحات 
حلول لمشاكل

القسم العاشر
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أيّام ثّم أقطع الصالة، وقد تكّرر ذلك مراراً، ماذا تقترحون لحّل هذه  ـ أصّلي لعّدة   1

المشكلة؟
ـ تعتبر ال�سالة �سلة الو�سل بين المخلوق وخالقه، فاإذا ما تهاون الإن�سان في �سالته، فاإّن  ج 

يتوّقف   الدين، وعليها  ال�سالة هي عمود  اأّن  وبما  ـ.  ـ عّز وجّل  بالباري  تنقطع  ال�سلة  هذه 

تعالى:  يقول  بالعذاب،  ويتوّعدهم  ال�سالة  الغافلين عن  يحّذر  ـ  �سبحانه  ـ  اأّنه  قيامه، نجد 

اَلِتِهْم �َساُهوَن} )الماعون: 4 ـ 5(، الويل هو العذاب  لِّيَن * �لَِّذيَن ُهْم َعن �سَ {َفَوْيٌل لِّْلُم�سَ

ل  الذين  للغافلين  الويل  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  المولى  اأثبت  وقد  اأ�سماء جهّنم،  من  ا�سم  هو  اأو 

يهتّمون بال�سالة ول يبالون باأن تفوتهم في بع�ض الأوقات. 

ما  رّبك على  وا�ستغفري  الة،  ال�سّ والمواظبة على  اإيمانك  تعميق  اإلى  العزيزة  اأختي  ندعوك  لذلك 

فاتك منها، والقيام بق�سائها، واهلل هو الم�ستعان.

واأقترح على الأخت الأمور التالية:

اأّوًل: اأن تعرف اأهمّية ال�سالة فقد ورد اأّنه لي�ض بين الموؤمن والكافر اإّل ترك ال�سالة.

ث�ني�ً: الم�ساركة في بع�ض الأن�سطة الثقافّية الدينّية.

ث�لث�ً: تذّكر الموت؛ فاإّن الموت خير واعظ، وتذّكر ما بعد الموت.

رابع�ً: مطالعة كتب وا�ستماع محا�سرات عن اأهل البيتR وال�سالحين.

خ�م�س�ً: المداومة على قراءة القراآن والأدعية، اإلخ.
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ـ  برأيكم ما هو السبب في سوء الخلق عند بعض الفتيات؟  2
ج ـ اأختي العزيزة: اغتنمي الفر�سة ما دام هناك مجال، وما دام في العمر بقّية، وما دامت قواك 

تحت ت�سّرفك، و�سبابك موجودًا، فابحثي عن العالج، واعثري على الدواء لإزالة تلك الأخالق 

ال�سّيئة، وتلّم�سي �سبياًل لإطفاء نار ال�سهوة والغ�سب، وهما �سبب �سوء الخلق. واأف�سل عالج 

لدفع هذه المفا�سد الأخالقّية هو اأن تاأخذي كّل واحدة من المفا�سد القبيحة التي ترينها في 

نف�سك لتعزمي على مخالفة النف�ض فيها، واأن تعملي عك�ض ما ترجوه وتطلبه منك تلك ال�سفة 

ال�سّيئة. واطلبي التوفيق من اهلل ـ تعالى ـ لإعانتك.

ومن الأخالق الذميمة ال�سّيئة التي ت�سّبب هالك الإن�سان، وتوجب �سغطة القبر، وتعّذب الإن�سان 

في الدنيا والآخرة �سوء الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزمالء اأو اأهل ال�سوق والمحّلة. و�سوء 

الخلق �سببه الغ�سب وال�سهوة، فاإذا اعتر�سك اأمر غير مرغوب فيه، حيث ت�ستعر نار الغ�سب 

لتحرق الباطن، وتدعوك اإلى الخلق ال�سّيئ، فعليك اأن تعملي بخالف النف�ض الأّمارة بال�سوء، 

ال�سيطان في  واأْبِدي المرونة، والعني  القبيحة،  واأن تتذّكري �سوء عاقبة هذا الخلق ونتيجته 

ال�سّيئ �سيتغّير  الُخُلق  ـ منه. وكّرري ذلك عّدة مّرات، فاإّن  ـ تعالى  الباطن، وا�ستعيذي باهلل 

كّلّيًا، ويحّل الُخُلق الح�سن.

ولكن اإذا عملِت وفق هوى النف�ض فمن الممكن اأن يهلكك. ومن الممكن اأن يتجّراأ الإن�سان في 

حالة الغ�سب على الذات الإلهّية، فانتبهي لنف�سك وتذّكري �ساعة موتك وح�سابك. 
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في  الطريقة  هذه  تعّد  فهل  يؤذيني،  وهذا  باآلخرين  بمقايستي  والدي  يقوم  ـ   3

التعامل مناسبة؟
ج ـ م�سوؤولّية الأب والأم اأن ي�سعيا لإي�سال ابنهما اأو ابنتهما اإلى النمّو الج�سدّي ال�سليم، والنمّو 

النف�سّي والعقلّي ب�سكل �سوّي. كما عليهما اأن ي�سعيا لإي�سال الولد اأو البنت اإلى الكمال الروحّي. 

اأّن مقاي�سة ولد باآخر ل تنتج نف�سّية �سليمة،  ومن الوا�سح من خالل التجارب والمالحظات 

ول عقاًل متكاماًل راجحًا، بل يالحظ اأّن هذه الم�ساألة تنّمي الغيرة والح�سد في قلوب بع�ض 

الأولد، وينتج عن ذلك م�ساكل ج�سدّية ونف�سّية وعقلّية وروحّية، وهذا اأمر غير منا�سب على 

الإطالق، فعلى الأهل الجتناب عن ذلك.

وكمال  نف�سها  �سالمة  على  والحفاظ  عقلها،  لكتمال  ال�سعي  اأرادت  اإذا  الفتاة  على  وينبغي 

ل منه الطمئنان، فمهما كانت  روحها، اأن تّتجه نحو اهلل ـ تعالى ـ لت�ستمّد منه الطاقة، وتح�سّ

اأن ت�سبري على و�سعك  الم�سكلة، فحاولي  ـ يزيل  ـ تعالى  فاإّن ولوج باب اهلل  التربية قا�سية 

وال�سيطرة على ت�سّرفاتك، فاهلل ـ تعالى ـ ل تخفى عليه كبيرة ول �سغيرة، ولذلك حاولي اأن 

، ل من خالل اإطراءات الّنا�ض لك ومدحهم،  تجعلي ثقتك بنف�سك نابعة من ثقتك باهللـ  تعالىـ 

واهلل الم�ستعان.

الأخطاء  بع�ض  اإرتكابها  وعدم  نف�سها،  اإلى  الأخت  اإلتفات  �سرورة  اإلى  الإ�سارة  وينبغي  كما 

التي توؤّدي بوالدها اإلى اإ�ستعمال مثل هذه الأ�ساليب، وبالتالي عدم و�سع والدها في مثل هذه 

المواقف.
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4ـ  أبي وأمي ال يثقان بي، فكيف الطريق إلى تحصيل ثقتهما؟
جـ  اأحيانًا ت�سعر الفتاة باأّن والديها ل يثقان بها، ويكون �سعورها خاطئًا، فبع�ض الأهل ل ي�ستطيعون 

اأحيانًا التعبير جّيدًا عن م�ساعرهم تجاه الفتاة. ومع افترا�ض اأّنهما ل يثقان بالفتاة فال مجال 

لطرح الحّل للم�سكلة اإّل من خالل معرفة ال�سبب الذي اأّدى بالوالدين اإلى عدم الثقة بابنتهما، 

فقد يكون ال�سبب موجودًا في الوالدين نف�سيهما، من خالل بع�ض التعقيدات التي يعي�سانها، 

وقد يكون ال�سبب من بع�ض ت�سّرفات الفتاة التي ُت�سقط ال�سعور بالثقة بها لدى الأهل، فبع�ض 

الفتيات يت�سّرفن ب�سفاهة )وطي�س(، بحيث ل ي�ستطيع الوالدان منحها ثقتهما، بل يمار�سان 

نوعًا من التحّفظ حول ت�سّرفاتها، فُتمنع من الخروج في اأوقات معّينة، اأو اإلى مكان معّين، اأو 

ُتمنع من الختالط ببع�ض النا�ض، ومن ح�سور بع�ض البرامج التلفزيونّية وهكذا. وعلى الفتاة 

)طي�س(  بال  وواقعّية،  بم�سوؤولّية  باأمورها  قيامها  خالل  من  بها  الثقة  اأهلها  لمنح  ت�سعى  اأن 

و�سوء ت�سّرف، واأن تختار الأوقات المنا�سبة لخروجها، والرفيقات المنا�سبات، واأن تبتعد في 

ال�سّر والعلن عّما ي�سيء لعفّتها واحترامها، واأن ل تقوم باأعمال منافية لالحت�سام والأخالق 

الح�سنة. ومداراة الأهل وم�سامحتهما على اأخطائهما، والنظر اإليهما بموّدة ورحمة، وعدم فعل 

ما يغ�سبهما ي�ساهم في منحها الثقة لدى والديها. وليكن على راأ�ض اأمورك العّفة وال�ستقامة. 

ول تن�سي الدعاء.   
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5ـ أالحظ أّن حياة المحيطين بي فاشلة، ولذلك أشعر بأّن حياتي ستكون فاشلة أيضاً، 

الرجاء إرشادي إلى طريقة أستطيع من خاللها استعادة الثقة بنفسي.
ج ـ اإّن راأيك بمن حولك قد ل يكون مو�سوعّيًا، فبع�ض النا�ض ولكثرة وجوده مع بع�ض اأقاربه قد 

يت�سّور اأّنهم فا�سلون، وفي نف�ض الوقت يكون هوؤلء الأقارب اأو بع�سهم من الناجحين بنظر 

ُيعتبرون فا�سلين بنظر بع�ض المحيطين بهم،  اإّن بع�ض العظماء كانوا  اآخرين، بل  اأ�سخا�ض 

لذلك فالمطلوب درا�سة مو�سوعّية لواقع من حولك. 

ومع الت�سليم باأّن من حولك فا�سلون، فهذا ل يبّرر ا�ست�سالمك للواقع، بل عليك ال�سعي لتعديل 

ما اأنت عليه، والإن�سان يتمّيز بقدرته على التعديل.

اأختي العزيزة: اأنظري حولك وتدّبري في الأمور من حولك، ف�ستجدين اأّن �سجرة مثمرة مفيدة 

الب�سر  حياة  تدّبرت  واإذا  ال�سحراء.  و�سط  في  خ�سراء  واحة  وتجدين  الأ�سواك،  بين  تنبت 

ف�ستجدين عائلة كافرة يخرج منها ولد م�سلم، بل قد يكون من الأتقياء والعلماء ال�سالحين. 

ول تن�سي اأّنه في و�سط الظالم يبزغ الفجر لينير اأب�سار الناظرين المب�سرين، فا�سعي اإلى 

النجاح م�ستعينة باهلل ـ تعالى ـ الذي ل يعجزه �سيء وهو على كّل �سيء قدير. اأنظري اإلى الأمام 

�سجرة  لتغر�سي  الأ�سواك  طريق  لنف�سك  و�سّقي  اهلل،  على  وتوكّلك  وتفاوؤلك  اإيمانك  برفقة 

النجاح، و�سّقي عتمة ليلك ب�سياء الفجر، واهلل الم�ستعان.  

ة الأحكام ال�سرعّية،  ول باأ�ض بالإ�ستعانة باأخت موؤمنة لديها الخبرة في الأمور الإ�سالمية وخا�سّ

وال�سحبة مهّمة في حياة الإن�سان.
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ـ كيف يمكن للفتاة أن تحفظ نفسها من الّذنوب في أوائل شبابها؟  6
للمحا�سرات  ح�سورها  قيمة  نعرف  هنا  من  نف�سها،  لتح�سين  م�ساعدة  اإلى  الفتاة  تحتاج  ـ  ج 

والمواعظ والدرو�ض الدينّية، وهذا يعطيها مناعة قوّية وح�سانة �سديدة تدفعها عن الذنوب، 

وقد ي�سير لديها ملكة باعثة على مالزمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحّرمات.

ويمكن ال�ستعانة بمطالعة كتب الأخالق والمواعظ )وخ�سو�س�ً( ذكر الموت وما بعده، وتف�سير 

الكتاب العزيز، والتركيز على �سيرة النبّي والأئّمة وال�سّديقة الطاهرة )عليهم اأف�سل ال�سالة 

وال�سالم(. والمطلوب القيام بمحاولة جاّدة لترك الختالط الموجب لإثارة ال�سهوة واللّذة، 

واأن تتجّنب مواقع ال�سبهة مخافة الوقوع في الحرام، كما وينبغي ترك البرامج التي يحتمل 

مع  اأن توؤّدي اإلى الوقوع في المفا�سد وحبائل ال�سيطان. ول بّد من اجتناب المزاح »الف�قع« 

الجن�ض الآخر لما يترّتب عليه من نتائج �سلبّية.

وعلى الفتيات اإ�سغال اأوقاتهّن بما يفيد وينفع، واختيار ال�سديقة ال�سالحة. وهذا المو�سوع 

يحتاج اإلى تف�سيل ل ي�سعه هذا المخت�سر. 
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7ـ كيف نتمّكن من التحّكم بالغريزة الجنسّيّة؟

اإلى هذه  التعّرف  اإّن ما ي�ساهم بتحريك الغريزة الجن�سّيّة ينت�سر في مجتمعاتنا، لذا وجب  ـ  ج 

هذه  ومن  والآخـــرة،  الّدنيا  في  نف�سه  خال�ض  يريد  الــذي  الموؤمن  يجتنبها  حّتى  المثيرات 

الأمور: 

من  اأنــواع  وهناك  الــهــادىء.  غير  المزاح  مع  وخ�سو�سًا  احت�سام،  بــدون  الختالط  الأّول: 

الختالط، منها ما ي�ساهم في تحريك الغرائز الجن�سّية ب�سكل �سريع، ومنها ما يحّركها 

ب�سكل بطيء بحيث ل ينتبه ال�سباب اإلى اأّن غرائزهم ا�ستثيرت من هذه الجل�سات.

الث�ني: اإمعان النظر في الجن�ض الآخر وخ�سو�سًا اإذا كان متاأّنقًا ومتعّطرًا، ويقوم بحركات 

ملفتة.

ماجنة،  و�سور خليعة  مثيرة،  م�ساهد  على  تحتوي  ونحوها  تلفزيونّية  برامج  الث�لث: ح�سور 

وق�س�ض حّب وعاطفة، وم�ساهد جميلة للجن�ض الآخر.

الرابع: قراءة كتب ومجاّلت ت�ستمل على ق�س�ض واأخبار ت�ساهم في اإثارة الغرائز.

الخ�م�س: قيام بع�ض الأهل اأو الأخوة المتزّوجين باأفعال جن�سّية اأمام الأولد، ما قد ي�ساهم 

في اإثارة غرائزهم. وهكذا في اللبا�ض حيث ل يبالي بع�ض اأفراد العائلة بطريقة لب�سهم 

وذلك يوؤّدي اإلى التاأثير فيمن حوله اأحيانًا.
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وعدم  العزيز  وبالكتاب   Rوالأئّمة  Pوبالنبّي ـ  تعالى  ـ  باهلل  الرتباط  اإّن  العزيزة:  اأختي 

الوئام  مع  المبكر  الــزواج  اأّن  كما  الغرائز،  هذه  �سبط  في  ُي�ساهم  الح�ساب  يوم  عن  الغفلة 

ـ  ـ تعالى  اأي�سًا في ذلك. وفي الختام ال�سبر مفتاح الفرج، وا�ستعيني باهلل  والتوافق ُي�ساهم 

لدرء الخطر عنك.  

8 ـ  أحّب أن أكون حرّة ووالداْي يقّيدانني بأمور ال أحّبها. فما هو مفهوم الحّرية 

لي  يقوله  ما  كّل  أخالف  أن  لي  يجوز  وهل  حدودها؟  هي  وما  اإلسالم؟  في 

أهلي، ألنّي أحّب أن أكون حرّة؟
ال�سالة  )عليهم  والأئّمة  ور�سوله  ـ  تعالى  ـ  باهلل  واآمن  الإ�سالم،  دين  الإن�سان  التزم  اإذا  ـ  ج 

عملّيًا حالة  يعي�ض  الإن�سان  اأّن هذا  في  �سّك  فال  الآخر،  واليوم  العزيز  والكتاب  وال�سالم( 

تعالى  ـ  العبودية هلل  يمّثل  الأمر  ال�سريعة. وهذا  تعاليم  باّتباع  العبودّية هلل، في�سير ملزمًا 

ويق�سر  والجّن، ول يطيعهم  الإن�ض  ال�سياطين من  اأمام  يكون حرًا  اأن  الإن�سان  نعم على  ـ. 

طاعته على اهلل عّز وجّل.

والمق�سود بالحّرية في الإ�سالم اأن ير�سم الإن�سان لنف�سه هدفًا اأو اأهدافًا وي�سير نحوها لتحقيقها، 

على اأن تكون هذه الأهداف نابعة من الدين الإ�سالمّي الحنيف.

الفلتان والف�ساد والفو�سى،  ال�سوؤال هو  ا�ستعمال لكلمة الحّرية كما نفهم من  وما يتعارف من 

والباطل.  الهوى  ويدخل تحت عبودّية  ـ  تبارك  ـ  الإن�سان من عبودّيته هلل  باأن يخرج  وذلك 
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واإذا كان الأهل ي�سبطون تحّرك الفتاة �سمن ال�سوابط ال�سرعّية فيكون عملهم نعم العمل، 

بالحكمة  اأهلها  لمحاورة  ت�سعى  اأن  الفتاة  فعلى  ال�سرعّية  لل�سوابط  مخالفًا  كان  اإذا  اأّما 

وبالتي هي اأح�سن. والمهّم اأن ل تخالف البنت اأوامر اهلل ـ تعالى ـ ول تع�سيه. 
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القسم الحادي عشر

منوّعات
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ـ ما هي فلسفة أن تعتّد المرأة عند الطالق؟  1
ج ـ ينبغي اللتفات عند التحّدث عن مو�سوع المراأة المطّلقة اإلى ثالث حالت:

الأولى: اأن تكون قد بلغت �سّن الياأ�ض، ففي هذه الحالة ل عّدة عليها من الطالق. 

الث�نية: اإذا لم تكن بالغة فال عّدة عليها من الطالق.

الث�لثة: اأن تكون المطّلقة بالغة غير يائ�سة، وفيها �سورتان:

الأولى: اأن ل تكون العالقة الزوجّية الكاملة قد جرت بينها وبين زوجها، وفي هذه الحالة ل 

عّدة عليها من الطالق. 

الث�نية: اأن تكون العالقة الكاملة قد ح�سلت بينهما، وفيها �سورتان اأي�سًا:

العّدة  هذه  وفل�سفة  و�سعها.  عند  تنتهي  الحامل  طالق  وعــّدة  حاماًل.  تكون  ل  اأن  الأولـــى: 

وا�سحة، فما دام الجنين موجودًا فالعالقة مع الزوج المطلِّق ل تزال موجودة، وهذا 

�سبب وجيه. واإن لم تكن حاماًل فعّدتها ثالثة اأطهار. وفل�سفة هذه العّدة هي ح�سول 

اليقين باأّن هذه المطّلقة ل تحمل جنينًا اأو نطفة من مطّلقها. وهذا حكم عام نوعّي، 

فلو اأّن امراأة علمت باأّنها لي�ست حاماًل وجب عليها هذا العتداد؛ لأّن الحكم اأمر نوعّي 

ل بّد من ممار�سته بعد الّطالق.

الو�سع  الأجلين من  واأبعد  الحامل،  لغير  اأيام  اأ�سهر وع�سرة  اأربعة  الزوج فهي  وفاة  اأّما عّدة 

والمّدة للحامل. وفل�سفة هذه العّدة اإبراز مكانة الزوج في الإ�سالم، مع اإبراز احترام المتوّفى. 

الوفاة تجب على كّل زوجة مات زوجها،  الأرملة. وعّدة  بالحداد من  العّدة  اأن تقترن  ويجب 

�سواء اأكانت يائ�سة اأو غير بالغة اأو غير ذلك.
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الث�نية:: اأن تكون حاماًل.

ومن علل عّدة الطالق وجود المهلة لرغبة تحدث، اأو ل�سكون غ�سب اإن وجد، وحرقة المطلقة 

ت�سكن في ثالثة اأ�سهر، وحرقة المتوّفى عنها زوجها باأكثر من ذلك )اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّي�م( 

واهلل ـ تعالى ـ العالم.  

ـ لماذا ُوصفت المرأة في الروايات بأنّها ريحانة أو وردة؟  2
ج- المنا�سب للمراأة اأن تمار�ض الدور الذي يقترحه الدين لها. وهذا الدور يّت�سم بخ�سو�سّية غلبة 

الأحا�سي�ض والعواطف على التعّقل، حّتى ت�ستطيع القيام باأدوار الزوجة والحامل والأم والمر�سعة 

ونحو ذلك. وهذا الدور يحّقق التكامل في المجتمع مع دور الّرجل. وُذكر في بع�ض الروايات 

كما عن الإمام عليQ اأّن المراأة ريحانة ولي�ست قهرمانة، والقهرمانة الحاكمة، فالمراأة 

ما  وهذا  ورقة،  بلطف  معها  يتعامل  اأنه  الرياحين  و�ساأن  ريحانة  فيها من خ�سائ�ض هي  لما 

نلحظه في ت�سرفات الّن�ساء، فاإّن معظمهّن يمار�سن اأعمالهّن بغلبة الأحا�سي�ض والعواطف حّتى 

لو و�سلن اإلى اأعلى المراكز، فنرى المراأة تهتّم بزينتها ومالب�سها وم�سيتها وجل�ستها وطريقة 

كالمها، اإلخ، فهي تق�سي الكثير من �سنوات عمرها في اإبراز كونها ريحانة رقيقة ناعمة اإلخ. 

اأّما الرجل ففيه من ال�سدة وال�سالبة وغلبة التعّقل ما يوؤهّله للدور التكاملّي الآخر. 
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ـ ما هو مفهوم السعادة الواقعّية؟  3
اإ�سباع  هي  ولي�ست  الإن�سان،  ُخلَق  اأجله  من  الذي  الهدف  تحقيق  في  هي  الواقعّية  ال�سعادة  ـ  ج 

الغرائز وال�سهوات.

فالإن�سان ال�سعيد هو الذي يلتزم خّط التوحيد عقائدّيًا بكّل ما للتوحيد من تف�سيل، ويلتزم 

العمل بالجوارح بما ينا�سب خّط التوحيد، وذلك باأن يوافق ظاهره باطنه. وال�سعادة الحّقة هي 

اأن يموت الإن�سان وهو على خّط ال�ستقامة، وبذلك يحفظ اآخرته التي هي الحياة الحقيقّية، 

وهذا ما نالحظه في اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ الذي وعده اهلل ـ تعالى ـ بالجّنة 

على  التاأكيد  الأمــر  ا�ستدعى  عندما  اإّل  فوزه  يعلن  لم  ذلك  ومع  الإن�س�ن(،  �سورة  في  )كم� 

التزامه التوحيد قلبًا وعماًل اإلى اآخر حياته، فقد ُنقل عنهQ اأّنه حين �سربه ابن ملجم 

)لعنه اهلل(، قال: »فزت ورّب الكعبة«، فلم يعلن فوزه اإّل عند اقترابه من ال�ست�سهاد وهو على 

دين التوحيد. 

ولي�ست دار  الدنيا دار ممّر  لأّن  الحقيقّية؛  ال�سعادة  الدنيا فال يحّقق  الغرائز في  اإ�سباع  اأّما 

يَّتَُها 
َ
�أ {يَا  مقّر، وكّل من ارتبط بخّط التوحيد كّل حياته ف�سينال ال�سعادة الحّقة، قال تعالى: 

يًَّة* َفاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي* َو�ْدُخِلي َجنَِّتي}  ْر�سِ يًَة مَّ * �ْرِجِعي �إِلَى َربِِّك َر��سِ �لنَّْف�ُس �ْلُمْطَمِئنَّة ُ

)الفجر27-30(،  هذه هي ال�سعادة الحقيقّية.
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القرآن  للنساء من وجهة نظر  السياسّي واالجتماعّي  الحضور  ـ ما هي شروط   4

الكريم؟
ج ـ توجد �سروط عديدة منها:

َوبَنَاِتَك  ْزَو�ِج��َك 
َ
أ الِّ ُقل  �لنَِّبيُّ  يَُّها 

َ
�أ {يَا  ـ:  تعالى  ـ  قال  ال�سرعّي،  بالحجاب  اللتزام  ـ  اأ 

ن يُْعَرْفَن َفاَل يُوؤَْذْيَن  وكان 
َ
ْدنَى �أ

َ
ِمِنيَن يُْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك �أ َوِن�َساء �ْلُموؤْ

ويكون  الح،  وال�سّ العّفة  اإظهار  فالمطلوب   ،)59 )الأحــزاب:  رحيمًا}  غفور�ً  �هلل 

ذلك بالحجاب، فاإذا خرجت المراأة بالحجاب يعرفها الفا�سقون باأّنها عفيفة فال 

يتعّر�سون لها بالأذّية.

ولَى...} )الأحزاب: 33(. 
ُ
َج �ْلَجاِهِليَِّة �اْلأ ْجَن تَبَرُّ : {َواَل تَبَرَّ بـ  ترك التبّرج، قالـ  تعالىـ 

َن  �سْ : {َوُقل لِّْلُموؤِْمنَاِت يَْغ�سُ جـ  عدم النظر المحّرم وعدم اإبداء الزينة، ... قالـ  تعالىـ 

)النور:  ِمْنَها...}  َظَهَر  َما  �إِالَّ  ِزينَتَُهنَّ  يُْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َويَْحَفْظَن  اِرِهنَّ  ْب�سَ
َ
�أ ِمْن 

33(،  وهذا يعني عدم جذب اأنظار الرجال الأجانب اإليها.

ْعَن ِباْلَقْوِل َفيَْطَمَع �لَِّذي ِفي َقْلِبِه  د ـ عدم الترقيق في ال�سوت، قال ـ تعالى ـ: {َفاَل تَْخ�سَ

َمَر�ٌس}  )الأحزاب: 32(. وقد مّر الحديث عن التفا�سيل في الإجابات المتفّرقة.

كما ينبغي للمراأة التي تريد اأن تمار�ض العمل ال�سيا�سّي اأو اأن تثبت ح�سورًا اجتماعّيًا اأن تمتلك 

بالوعي  والت�سّلح  والعّفة،  كالتوا�سع  ح�سورها  لإثبات  توؤّهلها  ومهارات  وقــدرات  موؤّهالت 

والحنكة والمرونة، وكّل ما من �ساأنه اأن ي�ساهم في هذا ال�ساأن، وهي من الأمور التي ت�سارك 

فيها الرجل. 
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ـ هل يمكن لإلنسان أن يرتكب بعض المحرّمات أيّام شبابه، ومن ثّم يتوب عندما   5

يكبر في السّن؟
اأّن هذا  يدريك  فما  اأيامه،  كّل  في  بالّدين  اللتزام  عليه  لذلك  يموت،  متى  الإن�سان  يعلم  ل  ـ  ج 

الإن�سان قبل توبته �سيموت اأم ل؟ فهل يلعب هوؤلء بم�سيرهم بحيث يراهنون على اأمر غير 

م�سمون؟ اأبدًا هذا ل ينفع. ويمكن اأن األخـّ�ض هذه الفكرة بهذا الكالم: تب اإلى اهلل قبل اأن 

تموت بيوم، وبما اأّنك ل تعرف متى تموت فكن تائبًا اأبدًا. هذا اأّوًل.

وث�ني�ً: لو مار�ض الإن�سان الذنوب فاإّن القلب قد يموت، واإذا مات القلب فكيف تتحّقق التوبة؟ 

ومن خالل ن�سو�ض كثيرة،  نرى اأن الذنوب توؤّدي اإلى عواقب عديدة منها:

اأ ـ الذنوب ت�سلب توفيق الدعاء، فبماذا ي�ستعين ليتوب، وهو ل يوّفق للدعاء؟! 

ب ـ الذنوب ُتن�سي ذكر اهلل، فبماذا ي�ستعين ليتوب وهو قد ن�سي اإلى من يتوب؟!

فيحرم  الذنب  يذنب  الرجل  »اإّن  الكافي:  اأ�سول  في   Qال�سادق الإمــام  ـ عن  ج 

�سالة الليل واإّن العمل ال�سّيئ اأ�سرع في �س�حبه من ال�سكين في اللحم«،  فبماذا 

ي�ستعين ليتوب؟!

: {َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُعوِني  دـ  حّتى لو مار�ض المذنب الدعاء فقد ل ي�ستجاب له، قالـ  تعالىـ 

نَّ �لَِّذيَن يَ�ْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َد�ِخِريَن} )غافر: 60(. �ْستَِجْب لَُكْم �إِ
َ
�أ

َفيَنُظُرو�  ْر�ِس 
َ
�اْلأ ِفي  يُرو�  يَ�سِ لَْم  َو 

َ
{�أ تعالى:  الأمم، قال  وتبيد  النعم  تغّير  الذنوب  ـ  هـ 

ْر�ِس 
َ
ِفي �اْلأ ًة َو�آثَار�ً  ِمْنُهْم ُقوَّ �َسدَّ 

َ
�أ َقْبِلِهْم َكانُو� ُهْم  �لَِّذيَن َكانُو� ِمن  َكْيَف َكاَن َعاِقبَُة 
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ُ ِبُذنُوِبِهْم} )الموؤمن: 21 ( فكيف يتوب ؟!
َّ

َخَذُهُم �هلل
َ
َفاأ

و ـ الذنوب تهتك الع�سم، اأي الحجب التي ت�ستر الروح، فكيف يتوب؟!

ز ـ الذنوب تقطع الرجاء، وتنزل النقم.

بُو�  ن َكذَّ
َ
ى �أ

َ
و�أ و� �ل�سُّ �َساوؤُ

َ
ح ـ الذنوب توؤّدي اإلى الكفر. قال تعالى:{ ثُمَّ َكاَن َعاِقبََة �لَِّذيَن �أ

ِباآيَاِت �هلِل َوَكانُو� ِبَها يَ�ْستَْهِزوؤُون})الروم:10(.

ط ـ الذنوب توؤّدي اإلى حبط الأعمال الح�سنة. 

ي ـ الذنوب توؤّدي اإلى ق�سوة القلب، فكيف يعود اإلى التوبة؟

هذا غي�ض من في�ض، فاتقوا اهلل الذي اإليه ترجعون.  ولكن لو تاب توبًة ن�سوحًا فاهلل  

تعالى  قابل التوبة، ولكن هل ي�سل اإلى التوبة!.

ـ ما هو تكليف المرأة عباديّاً أثناء الحيض؟  6
وم«، ول ت�سقط كّل العبادات.  الة وال�سّ ـ المراأة الحائ�ض ي�سقط عنها بع�ض العبادات »ك�ل�سّ ج 

ذلك.  �ساكل  وما  بعد،  عن  والّزيارات  والأدعية  بالأذكار  تقوم  اأن  الحالة  هذه  في  ويمكنها 

لها  تعالى ويجوز  وتقعد في م�ساّلها ذاكرة اهلل  اأ،  تتو�سّ اأن  الة  ال�سّ لها في وقت  وي�ستحّب 

الدعاء وقراءة القراآن با�ستثناء  �سور العزائم.

وآخر دعوانا أن الحمد لّله ربّ العالمين
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أختي الغالية
الإجابة  ا�ستطاعتنا  ق��در  حاولنا  الفتيات،  من  كثير  اأ�سئلٌة  ه��ذه 

وبين  الكتاب،  ه��ذا  في  مطلوبِك  تجدي  لم  اإن  منِك  ونرجو  عنها، 

ت�ساوؤلت،  م��ن  ببالِك  يخطر  م��ا  بكل  ترا�سلينا  اأن  الأ�سئلة  ه��ذه 

التالية. الطبعة  ف��ي  عنها  الإج��اب��ة  ن��ق��ّدم  اهلل  ���س��اء  اإن  ون��ح��ن 

01/476142 فـــ�كـــ�ـــس:    01/471070 تـــلـــفـــون: 

noun@almaaref.org الإلــكــتــرونــي:  الــبــريــد 
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يقوم مركز نون للتاأليف والترجمة في جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية 

باإعـــداد ون�ســـر الكتب الهادفـــة التي تتناول اأهـــم الموا�سيـــع المتعّلقة بالدين 

والجتمـــاع، بالإ�سافة اإلى بع�ض الكتـــب المتعلقة بحياة واأقوال العظماء اأمثال 

الإمام الخميني}، والإمـــام الخامنئي{، وال�سهيد محمد باقر ال�سدر 

)ر�ـــض(، وال�سهيد مرت�سى مطهرّي )ر�ض( وغيرهم. وكثير من الكتيبات في 

موا�سيع علمية وثقافية مختلفة.

يمكن الح�سول على كافة الإ�سدارات من خالل ال�ستراك ال�سنوي

بحيث يقّدم المركز في كل �سهر كتابًا من الإ�سدارات المذكورة

لالإ�ستراك: 

تلفون: 70/924643 -  01/471070 ف�ك�س: 01/476142

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