مطابقة لفتاوى املرجع الديني
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

قال الرسول األعظم :
أمن األسرة
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مع إطاللة األلفية اجلديدة أزهرت احلرية
بثمارها على العديد من بقاع العامل انطالقاً من
التغيري التارخيي الكبري الذي حدث يف العراق،
رغم أن الشيعة ما زالوا يكابدون مرحلة االنعتاق
من االستبداد السياسي والديين يف أكثر من بلد.
وانفتحت عموم اجملتمعات املسلمة على أزمات
اجتماعية هي نتاج تراكمات أنظمة االستبداد
والتخلف ،وهي أزمات حمورية ومركبة البد من
قراءتها بإمعان ووضع احللول الناجعة هلا ،ال سيما
وأن رصد مظاهر االحنراف وخماطرها املستقبلية
حيتاج اىل عمل مؤسساتي متخصص ،وهو ما تفتقر
إليه جمتمعاتنا.
ما يظهر يف وسائل اإلعالم الدينية يف اجملال
الرتبوي عموماً دون املستوى املطلوب (كماً) كما
أنه يبتعد عن احلرفية ،يف الوقت الذي تنطلق يف
الغرب مناهج جديدة يف بناء الدولة (فكراً ومفاصل)
انطالقاً من (أمن األسرة) .ملا لألسرة من دور
تأسيسي يف التنشئة العقدية واألخالقية ،واليت من
خالهلا يكتسب الطفل القيم اإلنسانية والسلوكيات
احلميدة لينطلق بها اىل حميطه اجملتمعي .يقول اإلمام
الشريازي الراحل" :ال ريب أنه لو وجدت
يف اجملتمع هيئات لإلصالح وأفراد مصلحون
ومجعيات خريية لقللوا من املشكالت اليت تفكك
العائلة وجتلب دمار األوالد وتنافر األقرباء وأحياناً
ينتهي إىل القتل واالنتحار".

في مولدها امليمون
أيتها الكرميات :عليكن أن تطالعن سرية موالتنا فاطمة الزهراء
وسيدتنا زينب الكربى لتعرفن تعاملهما مع اآلخرين ،فموالتنا
الزهراء وسيدتنا زينب مع أنهما قد تعلّمتا اخللق الرفيع من
النيب األكرم ومن اإلمام أمري املؤمنني ،لكنهما بذلتا اجلهد
أيضاً يف بناء نفسيهما ،وحتلّيتا باألخالق احلسنة والرفيعة ومنها
وجدتن بعض النساء ال يعرفن شيئاً من
احللم عن اآلخرين ،وإن
ّ
هن لسن أه ً
يكن
ال ألن ّ
أحكام اإلسالم ومبادئه فهذا ال يعين أنّ ّ
هلن البيّنة.
مؤمنات إمنا مل تقم ّ
كل ما تقمن به من نشاط وفعالية يف سبيل خدمة أهل البيت
دون يف صحائف أعمالكن ثم تعرض على اإلمام صاحب
فهو يُ ّ
لكن كي تنلن مرضاة اهلل .Qلذا
العصر والزمان فيدعوَّ 
قريناتكن أحكام اإلسالم وأُصوله وسرية
ني يف تعليم
تسع ّ
ّ
ينبغي أن َ
الرسول األعظم واألئمة الطاهرين.
حمبتكن ألهل البيت وإظهارها هو أمر حسن وفاضل،
َّ
ولكن نيل مقام القرب منهم يتطلب العمل باإلسالم وااللتزام
به ،وليس إظهار احملبة هلم فقط .وإن إظهار اإلنسان حمبته لإلمام
املعصوم _ مهما كان مستوى احملبة _ ليس دلي ً
ال قاطعاً على
حمبة اإلمام لذلك الشخص أو أنه يوجب حمبة اإلمام ،وهذا
ما يؤكده القرآن الكريم واإلمام ،بل إن االمتثال لسرية اإلمام
وااللتزام بها هو الذي يوجب حمبة اإلمام."

فضيلة احلرية
ينبغي أن تكون احلرية إحدى مسات
املؤمن فـ"إن آدم مل يلد عبداً وال َأمة ،وإن

الناس كلهم أحرار" ،بل إن احلرية مبفهومها

العلوي تصل اىل درجة أن يقول أمري املؤمنني
لست أرى
اإلمام علي بن أبي طالبُ :
أن أجرب أحداً على عمل يكرهه .وإن هذه
األولوية اإلسالمية للحرية هي اليت جتعل
احلرية مسؤولية اجلميع ،حيث إن اجلميع
يريد حريته ،يقول املرجع الشريازي:

زيارة عاشوراء

س :أنا مداوم على قراءة زيارة
عاشوراء يومياً ،ويف هذه الزيارة توجد
بعض الكلمات تقرأ بطريقتني (أو فيها
مجل إضافية ولكن حبسب نسخة
أخرى) كما هو موجود يف مفاتيح
اجلنان ،فهل أقرؤها بدون االحتماالت
األخرى أم مع االحتماالت؟
ج :األفضل قراءتها باحتماالتها
املذكورة يف الزيارة.
البقاء على التقليد

"يف اإلسالم :اعمل ما تشاء ،فلك حرية

س :من كان يقلد األعلم قبل
التكليف حبكم ارتباطه االجتماعي أو
العائلي ،ثم قبل التكليف تويف األعلم،
هل جيب عليه البقاء على تقليده لقول
احلي األعلم بوجوب البقاء على تقليد
امليت إذا كان أعلم من احلي ،ومل
حتصل لديه شهادة خربوية بأن احلي
أعلم من امليت؟

تصل اىل أعماق العقل والوجدان واإلرادة.

ج :جيوز له يف فرض السؤال البقاء
لكن بفتوى جمتهد حي جامع للشرائط
يفيت جبواز البقاء ،كما وجيوز له العدول
إىل األعلم احلي أيضاً.

العمل شريطة أال تضر غريك ،فإن حرية
الرأي يف نظام اهلل وقانون اإلسالم مقدسة,
فاإلسالم يريد أن جيعل الناس أحراراً".
إن من القصور أن يضيق احلديث عن
(حرية املرأة) يف إطار ظواهر أفعاهلا كنمط
كالمها وملبسها ملا للحرية من أبعاد قيمية
وإن التضييق يف مفهوم احلرية تشويه هلا
وحتجيم حملوريتها يف بناء اإلنسان الصاحل.
فإن يف احلرية خياراً للمرأة أن تكون (حرة)
لتسمو يف مراتب عفاف النفس وطهر
اجلسد والتفوق يف احلياة ،وخيار أن تكون
(متحررة) من ضوابط أخالقية  -أكدتها
أديان وأعراف  -فتفقد بذلك أول ما
تفقد حريتها وأنوثتها ،فإن مجال احلرية
فضيلة ،وإن وهج األنوثة طهر وأدب.
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املاء الراكد

س :أ  :مقابل بيتنا ماء راكد وجنس،
ومن يدخل بيتنا قد يصيبه شيء من ذلك
املاء ،فما هو حكم هذه املسألة؟
ب :وإذا كان الداخل من الضيوف
هل جيب إخباره؟
ج :أ و ب :ال إشكال  -يف فرض
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السؤال ـ ولو علم بنجاسة بدنه أو ثوبه
لزم تطهريه للصالة وحنوها ،وال جيب
إخبار الضيف بذلك إ ّ
ال مع العلم
بنجاسة ما يريد االستفادة منه فيما هو
مشروط بالطهارة.
اإلخبار عن النجاسة

س :ذهبت إىل بيت صديقيت،
وابنيت جنست الفراش ،هل جيب علي
إخبار صاحبة املنزل ،وكذلك لو كنت
يف الفندق أو أماكن أخرى عامة أو
خاصة؟
ج :نعم يف فرض السؤال.
جلد (سري) الساعة

س :أخي أهداني ساعة يدوية،
و(سريها) من اجللد ،ولكن ال أدري
أمن اجللد الطبيعي هو أم الصناعي،
والساعة من صنع البالد األجنبية ،فهل
أحكم على (السري) بالطهارة؟
ج :حيكم بالطهارة ـ يف فرض
السؤال ـ.
الدورة الشهرية

س :دورتي الشهرية هلا وقت ثابت
ولكن يف األيام اخلمسة األوىل تكون جمرد
نقط بسيطة ،بلون بين وأسود ،وعند
عمل االختبار أالحظ دماً قلي ً
ال ولكن ال
خيرج ،أما يف اليوم السادس فينزل الدم
بغزارة وملدة مخسة أيام ،فهل اخلمسة
األوىل حيض أم استحاضة؟ وما احلكم
إذا اعتربتها حيضاً وال أعلم كم أخذت
مين سنة أو أكثر ،ماذا أعمل بالنسبة

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
املوقع على الإنرتنيتwww.ajowbeh.com :

للصلوات؟
ج :إذا كان الدم يف اخلمسة األوىل
مستمراً ولو يف الباطن -كما يف مفروض
السؤال -ومل يتجاوز اجملموع عن عشرة
أيام فاجلميع حيض ،وإن مل يكن كذلك
فاحليض هو اخلمسة الثانية ،واخلمسة
األوىل استحاضة ،وجيب على الفرض
الثاني قضاء صلوات األيام اخلمسة ملدة
سنة يف فرض السؤال.
االشتباه يف القراءة

س :إذا كان املصلي يظن أن الواجب
يف ركعات الصالة هو قراءة احلمد
والسورة يف كل الركعات ومل يكن يقرأ
التسبيحات ما حكم صلواته السابقة؟
ج :ال جتب إعادة الصلوات  -يف
فرض السؤال  -ولكن جيب على
مرتني عن كل
األحوط سجدتا السهو ّ
صالة.
الصالة املخفّفة

س :مكلف يف قضاء صالته
الواجبة ،ويف قضائه عن امليت
(الواجب) يصلي خمففاً ،أي بدون
السورة ،والتسبيحات يقرؤها مرة
واحدة وهكذا  ...ما حكم صالته؟
ج :جيب قراءة سورة كاملة بعد
احلمد ،فإذا تركها جه ً
ال باحلكم ،فال
جيب إعادة ما قضاه لنفسه ،ولكن جيب
عليه على األحوط سجدتا السهو مرتني
عن كل صالة ،وأما الذي كان فيه أجرياً
عن امليت فيجب إعادته.

القنوت يف األوىل

س :أتيت بالقنوت يف الركعة األوىل
سهواً ،فهل جتب علي سجدتا السهو أم
ال؟
ج :األحوط وجوباً االتيان بسجدتي
السهو ـ يف فرض السؤال ـ.
صوم األطفال

س :عادة األطفال يف السنة األوىل
من تكليفهم وصيامهم أنهم يأكلون
أو يشربون يف النهار ،فهل جيب عليهم
شيئ من الكفارة أو القضاء؟
ج :إذا كان ذلك عن قصور كما
يف السنوات األوىل من البلوغ فيكفي
القضاء وحده ،وفدية التأخري ،وهي مد
من الطعام عن كل يوم ،وإال فإنه جتب
الكفارة أيضاً ،وهي أحد أمرين-1 :
إما صيام شهرين متتابعني -2 .أو إطعام
ستني فقرياً ،ويكفي أن يدفع لكل فقري
م ّداً من الطعام ،أي )750( :غراماً من
األرز أو احلنطة أو الشعري أو خبزها أو
دقيقها.
اصطالحات

س :ما املراد من هذه االصطالحات:
(على األقوى)( ،على األظهر)( ،حمل
إشكال)؟

يف  3جمادى الآخرة
�شهادة ال�سيدة فاطمة الزهراء،
رحلت �إىل بارئها وعمرها ثماين
ع�شرة �سنة و�شهادتها يف ال�سنة
احلادية ع�شرة للهجرة .يقول
الإمام ال�شريازي الراحل:
ال�سيدة الزهراء هبة �إلهية،
وعطية ربانية للر�سول الأعظم،
ومزيد نعمة وهي �سر الإمامة،
وحمور خلق الأئمة املع�صومني
�إذ �إنها �أنارت احلياة ،و�أقامت
الدين احلق ب�أبنائها املع�صومني
ومبواقفها التاريخية ،و�إن تعظيم
مقام الزهراء تعظيم ملقام
النبوة ،وتعظيم للقيم الدينية التي
�أنزلها اهلل.Q

ج :املراد من «على األقوى» أو
«على األظهر» هو الفتوى يف املسألة،
وأما املراد من «حمل إشكال» هو عدم
الفتوى واالحتياط يف املسألة ،ويف
مورد االحتياط الواجب جيوز للمقلد أن
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يرجع إىل جمتهد جامع للشرائط له فتوى
يف ذلك املورد.
ختميس اهلدايا

س :من كانت عندها هدايا وتريد أن
مر عليها سنة كاملة ،فهل
تهديها ،وقد ّ
جيب عليها ختميس تلك اهلدايا؟

يف  9جمادى الآخرة
تزوج موالنا عبد اهلل بن عبد
املطلب ب�سيدتنا �آمنة بنت
وهب التي حملت بخري اخللق
وخامت النبيني و�سيد املر�سلني،
ويجدر بامل�ؤمنني وامل�ؤمنات تعظيم
هذه الليلة املباركة بالعبادة وال�شكر
هلل رب العاملني.

ج :نعم  -يف فرض السؤال .-
من هي الناشز؟

س :متى تكون الزوجة ناشزاً يف
الشرع؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل؟
ج :للرجل على زوجته مع حسن
معاشرته هلا ،وانفاقه عليها واجبان:
 -1التمكني يف االستمتاع الواجب-2 .
اخلروج بإذنه من الدار .فإذا مل تلتزم
الزوجة بهما ،بأن مل متكن زوجها،
أو خرجت بال إذن منه (بدون ضرورة)
كانت ناشزاً ،وحكم الناشز :أنه ال نفقة
هلا حتى تلتزم مبا عليها.
الزواج

س :إذا زنا الرجل بامرأة ثم عقد
على ابنتها بعد ذلك ،هل يصح عقده
أو ال؟ علماً بأن الرجل بينه وبني زوجته
أوالد ،وهما متزوجان من عشر سنني،
هل زواجهما باطل وينفصل عنها؟ أم
أنه فقط فعل حمرم وعقده صحيح؟
ج - :يف مفروض السؤال – ال
يكون الزواج باط ً
ال (على األظهر)،
وال جيب االنفصال بينهما ،وإمنا قد
فعل حمرماً وارتكب قبيحاً شنيعاً ،فعليه
التوبة واالستغفار والعزم على عدم
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التكرار.
التوكيل الكتابي

س :هل جيوز للفتاة أن توكل (كتابة)
رجل الدين مث ً
ال أن يزوجها بالعقد
الدائم من الشاب الفالني (وكالة كتبية
وليست لفظية)؟
ج :جتوز الوكالة الكتبيّة ـ يف فرض
السؤال ـ.
مصافحة أمّ الزوجة

س :هل جتوز مصافحة ّأم الزوجة؟
وإذا فرضنا أن أبا الزوجة تزوج أكثر
من واحدة ،فما حكم مصافحة غري أم
الزوجة منهن؟
ج :جتوز مصافحة أم الزوجة ،وأما
مصافحة غريها من نساء أب الزوجة فال
جتوز.
مسحوق الوجه

س :هل جيوز للمرأة أن تضع مسحوقاً
ْرميَاً إلخفاء احلبوب اليت بوجهها ،أم
وك ِ
يعد من التربج والزينة إذا رآها
أن هذا ُّ
األجنيب؟
ج :إن ع ّد عرفاً زينة وجب السرت
وإ ّ
ال فال.
الدراسة يف اجلامعة

س :دراستنا يف اجلامعة خمتلطة
(الشباب والفتيات) ،وقد يتطلب األمر
أحياناً أن نعمل ضمن جمموعة ،ما هو
احلكم يف هذه احلالة؟
ج :إذا كان ذلك مع مراعاة

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
الكويت  -بنيد القار  -هاتف0096590080805 :
0096599080218 :sms+whatsApp

الضوابط الشرعية ومنها االلتزام بكامل
احلجاب ،واجتناب مواطن الريبة،
ودواعي االفتتان ،واخللوة باألجنيب،
فيجوز.
نسيان النذر

س :من نسي النذر الذي نذره ما
هو ،فال شيء عليه ،ولكن إذا تذكره
بعد فرتة وجيزة أو بعد سنوات عديدة
فما حكمه؟
ج :األحوط استحباباً القضاء إن
كان النذر موقتاً وفات وقته ،وإن مل
يكن موقتاً فإنه جيب الوفاء به متى ما
أمكنه.
لعب الورق

س :ما حكم لعب الورق (اجلنجفة)
عرب الكمبيوتر ،حيث إنها تعترب عرفاً
واحدة من األلعاب ووسائل الرتفيه يف
الكمبيوتر؟ وهل احلكم نفسه ينطبق
على باقي األلعاب احملرمة احلقيقية إذا ما
لعبت عرب الكمبيوتر؟
ج :اللعب بكل آالت القمار (اليت
يتقامر بها عادة) حرام مطلقاً حتى بدون
رهان ،وال فرق يف احلرمة بني الكمبيوتر
وغريه.
دعاء العشرات

س :يف دعاء العشرات الذي يقرأ
يف عصر يوم اجلمعة ،توجد عبارات
موهمة بالنسبة لي ،فمث ً
ال يقول :تقرأ
(يا رمحن يا رمحن) عشر مرات ،فهل
أقرؤها مزدوجة عشر مرات أم املقصود

قراءتها عشر مرات مفردة ،وأيضاً قراءة
(قل هو اهلل أحد) عشر مرات  ،فهل
أقرأها هكذا أم أقرأ السورة كاملة عشر
مرات؟
ج :تقرأ (يا رمحن يا رمحن)
مزدوجة عشر مرات ،وتقرأ «قل هو اهلل
أحد»  -ال السورة  -عشر مرات.
األجرة بسبب االسم

س :افتتحت حم ً
ال ولكن باسم
شخص آخر ألسباب قانونية ،ويشرتط
هذا الشخص أن أعطيه كل شهر مبلغاً
حم ّدداً بغض النظر عن ربح احملل ،هل
جيوز ذلك؟
ج :جيوز.
عمل املعقب

س :شخص عمله معقب معامالت،
(نصاب) ،ويضحك على
ولكنه
ّ
الناس ،ويأخذ املال منهم ،وال يقوم
بوظيفته املطلوبة منه ،هل حيق لي أن
أفضحه أمام اآلخرين حتى (ال ينصب)
عليهم وال يسرقهم؟
ج :جيب األمر باملعروف والنهي
عن املنكر على مجيع املكلفني وجوباً
كفائيّاً ،عند حصول خمالفة للشرع
احلنيف ،ولكن لذلك شروطاً ذكرت
يف حملها .وميكن مراجعة كتاب «املسائل
اإلسالمية» حتت عنوان «شروط األمر
باملعروف والنهي عن املنكر».

يف  20جمادى الآخرة

ولدت ال�سيدة الزهراء يف مكة
املكرمة ،وقال فيها �أبوها:
�إمنا �سميت ابنتي فاطمة ،لأن
اهلل فطمها وفطم من �أحبها من
النار .يقول �آية اهلل ال�سيد حممد
ر�ضا ال�شريازي" :لقد �سعى
�أئمة �أهل البيت اىل الفرز
بني احلكومات اجلائرة التي تدعي
الإميان بالإ�سالم وال تتدين ب�أحكامه
وبني الإ�سالم الذي هو دين العدل
واحلرية ومكارم الأخالق� ،إال
�أن موقف �سيدة ن�ساء العاملني
يف هذا املنحى له �أهميته الر�سالية
اال�ستثنائية ،حيث كان يحظى ب�أهمية
م�ضاعفة لأنها هي التي بد�أت بحل
عقدة اخللط بني الدين وت�صرفات
احلكام الظلمة ،ف�أنقذت الإ�سالم
من خطر الزوال".
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

املرأتان العظيمتان!


أننت أيتها األخوات

عندكن قدوات حسنة عديدة،
وأفضلهن وأعالهن مقاماً موالتنا

فاطمة الزهراء وسيدتنا زينب

الكربى(.)

هاتان

املرأتان

وإن
العظيمتان يف تاريخ اإلسالم ْ
عاشتا كعيشة باقي النساء لكنهما

خري أسوة للنساء كافة ،يف مجيع

ا�سعني كثري ًا يف تع ّلم العقائد
ال�صحيحة والعمل بالواجبات
وترك املح ّرمات والتح ّلي
با�ﻷ خالق احل�سنة كما �أراد
ا�ﻷ ئمة املع�صومون ،وكنّ
من ال�سابقات يف ذلك حتى
ت�ستطعن �أي�ض ًا �أن تهدين
نظرياتكن.

اجلوانب واألبعاد .فموالتنا الزهراء()

خاضت مراحل احلياة وعاشت فتاة وشابة
وأُماً وزوجة ومربية ،وكانت أيضاً أماً ألبيها.

فاقرأن سريتها لتعرفن كيف كان تعاملها()

مع أمها موالتنا خدجية الكربى( ،)ومع
أبيها موالنا رسول اهلل( ،)ومع زوجها

موالنا اإلمام أمري املؤمنني( .)كما أنها
كانت أُماً لإلمامني احلسن واحلسني والسيدة

زينب الكربى والسيدة أم كلثوم(،)
فكيف كانت تعامل أبناءها؟ كل ذلك دروس

من السرية العطرة لسيدة نساء العاملني(،)
ويتعينّ على كل امرأة أن تتخذها مناذج تطبّقها
حبذافريها على حياتها ،وطريقتها يف العيش
والتعامل مع ميادين احلياة .فاملرأة اليت هلا

أب وأم وزوج وأخ وأقارب وأرحام عليها

أن تتعلّم من موالتنا فاطمة الزهراء وموالتنا
زينب( )كيف تتعامل معهم .وهذا العمل
هو أفضل سبيل لنيل القرب من موالنا اإلمام

بقية اهلل( .)وهذا ينطبق أيضاً على الرجل
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وليس على املرأة فحسب ،فالرجل واملرأة
وإن كانت األحكام الشرعية اخلاصة بهما
ختتلف يف بعض املوارد ،ولكن يف مقام
نيل القرب من اإلمام ال فرق بينهما.
جاء يف احلديث الشريف عن اإلمام
الصادق(" :)أكثر أهل اجلنة من
املستضعفني النساء" .وقد يقول قائل:
إن عدد النساء يف الدنيا أكثر من عدد
الرجال ،فمن الطبيعي أن يكون أكثر

أهل اجلنة من النساء ،ولكن اإلمام
الصادق( )ولدفع مثل ذلك االحتمال
يقول يف تكملته حلديثه الشريف :علم
اهلل( )Qضعفهن فرمحهن .بناء على

ذلك ،فإن سبب كون أكثر أهل اجلنة
من النساء هو أن اهلل( )Qيعلم بأن
املرأة أضعف من الرجل يف أبعاد خمتلفة،
ولذلك فهو( )Qيرحم النساء أكثر من
الرجال ويدخلهن اجلنة قبل الرجال ،ولذا
فالنساء ينلن مقام القرب من اإلمام()
أسرع من الرجال .وقد جاء يف الكثري
من الروايات الشريفة أن موالنا رسول
اهلل( )واإلمام أمري املؤمنني()
كانا يف آخر حلظة من عمرهما الشريف
يوصيان باملرأة كثرياً ،فقد قال اإلمام
أمري املؤمنني( )ملا حضرته الوفاة يف
وصيته إىل اإلمام احلسن( :)اهلل اهلل
يف النساء وما ملكت أميانكم فإن آخر ما
تكلّم به نبيكم أن قال اُوصيكم بالضعيفني
من النساء ...وهذا يدل على أن مراعاة

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
�سورية ـ دم�شق �ص ب 11904
فاك�س )96311( 6471119
لبنان ـ بريوت �ص ب 5955/13

حقوق املرأة هلا مكانة وأهمية خاصة عند
أهل البيت(.)
أننت أيتها األخوات إن حتلّينت باللّني
يف تعاملكن مع أزواجكن وأبنائكن
وأرحامكن وغريهم ومل تتشبّثن مبا
اختذتنه مسبقاً من قرار أو فعل جتاه أي
أحد ،فإن هذه األخالق احلسنة ستوجب
لكن رعاية أهل البيت وحمبّتهم(.)
ّ
والوصول إىل هذه املرتبة الراقية حباجة
إىل تصميم حقيقي وقوي .إن احللم عن
اآلخرين هو من األمور املهمة األخرى
اليت ّ
متكن املتحلي بها من نيل مقام القرب

من اإلمام( .)احللم والصرب يف علم
األخالق هلما معنى واحد مع فارق هو
أن الصرب حتمل ما يتعرض له اإلنسان
من مشاكل خارجة عن إرادته كالذي
يتعرض حلادثة اصطدام فيتضرر بدنه أو
أحد أعضائه فيتأمل ويتأذى جراء ذلك،
فتحمله األذى واألمل يعد صرباً .أما إذا
القى اإلنسان تصرفاً سيئاً أو مسع كالماً
بذيئاً من زوجته أو أبيه أو أمه أو من أوالده
فتحمله ومل يرد عليهم مبثل
أو من غريهم ّ
ما تعاملوا معه فصربه وحتمله هذا يسمى
حلماً.

أيتها األخوات حاولن أن تتأسني
مبوالتنا الزهراء وموالتنا زينب
الكربى( )يف تعاملكن مع من يسيء
إليكن حتى وإن كان لديكن القدرة على
الرد عليهم باملثل ،فال تقمن بالرد باملثل

بل حتلّني باحللم والصرب حتى يوجب
هذا اخللق الرفيع ُ
لك َّن نيل القرب من
اإلمام ،وتشملكن رعايته(...)
ووصييت لكن أننت أيتها األخوات هي أن
حتاول كل واحدة منكن بقدر استطاعتها
بأن تُسر موالتنا الزهراء( ،)فعليكن
أن تسعني يف ترسيخ العقائد الصحيحة
وتقويتها ،ويف حث الفتيات على
االلتزام باألحكام واألخالق احلسنة
ومجيع صفات الفضيلة ،وحاولن تربية
املزيد من األخوات تربية سليمة وفق
العقائد واألحكام واألخالق اإلسالمية
اليت يريدها اإلمام( .)وال شك أن
كل من تسعى يف هذا اجملال ستنال حمبّة
اإلمام( )ورعايته مبقدار ما تبذله من
تقصر
طاقاتها وقدراتها وعلمها ،وأما اليت ّ
وتتهاون فإنها ستكون سبباً يف تألمّ اإلمام
وأذاه .لذا جيدر باألخوات أن يصممن
تصميماً حقيقياً وأن يعاهدن اإلمام
على االلتزام بـ(العقائد) و(األحكام)
و(األخالق احلسنة اإلسالمية) ،وأن
يقمن بتشجيع نظرياتهن على االلتزام بتلك
األمور الثالثة .والعهد مع اإلمام( )هو
بالقلب وليس باللسان ،فاإلمام يعلم حبالنا
مجيعاً كما جاء يف توقيعه الشريف ،حيث
قال :وال يعزب عنّا شيء من أخباركم.
فاعلمن أن التزامكن باألمور الثالثة اليت
لتشرفكن
مر ذكرها هو الذي ّ
ميهد الطريق ّ
باللقاء باإلمام(.)

مبقت�ضى بع�ض الروايات
وعمل املع�صومني ،ف�إن
اهلل Qقد �سهّل يف
ا�ﻷ حكام على الن�ساء �أكرث
من الرجال ،وهذا يعني �أن
�آلية نيل مقام القرب من
ا�ﻹ مام للن�ساء �أ�سهل من
الرجال ،ف�إذا كانت الن�سبة
املطلوبة من عمل الرجل
التي متكنه �أن ينال القرب من
ا�ﻹ مام هي �ستون باملائة مث ًال،
ف�إن ن�سبة املر�أة هي �أقل من
ال�ستني.
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احللقة الثانية :ملكوت ال�سموات
السيد املسيح
قراءة يف بشارات العهدين
اهتم السيد املسيح( )اهتماماً بالغاً
بالتبشري مبجيء ملكوت اهلل ،فلم يكتف
بتكليف حوارييه االثين عشر للقيام بهذه
املهمة ،بل قام بانتخاب سبعني رج ً
ال من
�إ�ضاءة
وقسمهم
خرية تالميذه َّ
 لما كانت المباهلة بين النبي األكرم ونصارى نجران ،قال جمموعات جمموعات،
رأي عندهم)" :يا عب َد المسيح! وأمرهم بأن ينطلقوا
النصارى للعاقب (وكان صاحب ٍ
معشر النصارى أن محمداً ويبلِّغوا الناس بأن
ما ترى؟" فقال" :واهللِ لقد عرفتم يا َ
رسل ،ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم .واهللِ ما باهل ملكوت اهلل قد اقرتب
ُم َ
قوم نبياً فعاش كبيرهم ونبت صغيرهم ،ولئن فعلتم لتهلك ّ
ُن" .وقد موعد جميئه ،فقد
محتضناً
غداِ 
َ
الحسين وآخذاً بيد الحسن ،وفاطمة قال لوقا يف إجنيله:
تمشي خلفه وعلي خلفها ،وهو يقول :إذا ُ
دعوت فأ ِّمنوا" .وبعد ذلك عينَّ السي ّد
فقال أسقف نجران" :يا معشر النصارى! إني ألرى وجوهاً لو
(املسيح) سبعني آخرين
دعت اهللَ أن يزيل جب ًال من مكانه ألزاله ،فال تبا ِهلوا فتهلكوا .وال
وأرسلهم اثنني اثنني
يبقى على وجه األرض نصراني إلى يوم القيامة" ،فقالوا" :يا أبا
أمام وجهه إىل كل
القاسم رأينا أن ال نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا".
مدينة وموضع ،حيث
 جاء عبد اهلل بن سالّم إلى رسول اهلل قبل أن يُ ْسلم ،فقال:
كان هو ُمزمعاً ْأن يأتي".
النبي :عندنا
علي فيكم؟" .فقال له ّ
"يا رسول اهلل! ما اسم ٍّ
[إجنيل لوقا  .]1 :10ثم
الص ّديق األكبر ،فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن محمداً رسول
اهلل ،إنا لَنجد في التوراة :محمد نبي الرحمة ،وعلي مقيم الحجة .أوصاهم( )قائالً:
ُّ
ُ
"وأية مدينة دخلتموها
قدم
وقبلوكم فكلوا مما يُ َّ
لكم ،واشفوا املرضى الذين فيها ،وقولوا
هلم :قد اقرتب منكم ملكوت اهلل"[ .إجنيل
لوقا 8 :10ـ .]9ومن الواضح كما جاء يف
بشر
احللقة السابقة أن ملكوت اهلل هذا الذي يُ ِّ
به حييى وعيسى( )مل يظهر يف زمانهما،
وال يف عهد احلواريني االثين عشر وال التالميذ
السبعني ،ألنهم مجيعاً ـ أي حييى وعيسى
بشرون بقرب
واحلواريني والتالميذ ـ ما فتئوا يُ ِّ
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جميء ملكوت اهلل طيلة حياتهم .ولذا مل يكن
النيب عيسى( )هو مؤسس ملكوت اهلل،
بشراً بها ،ولذلك مل يكتب شيئاً،
ولكنه كان ُم ِّ
يفوض أحداً بكتابة اإلجنيل املقدس،
ومل ِّ
الذي كان منقوشاً يف عقله ،وقد بلَّغ أتباعه
اإلجنيل الذي يعين "األخبار الطيِّبة" فيما
يتعلق بـ"مملكة اهلل» "البارقليط" .perkleitos
ليأت ملكوتك
املقصود مبلكوت السموات هو طريق
النجاة واخلالص للبشرية قاطبة ،ولذا جيب
أن يكون متمث ً
ال بشريعة واضحة املعامل
وشاملة جلميع ما حيتاجه اإلنسان يف حياته
سواء على مستوى الفرد أو اجملتمع حبيث
تكون هذه الشريعة هي صراط اهلل املستقيم
ضل
متس ك بها جنا ومن ابتعد عنها َّ
اليت َم ْن َّ
وغوى ،حيث ال يقبل اهلل( )Qمن أحد
أن يعبده إال عن طريق الشريعة اجلديدة.
وهذا ال ينطبق إال على شريعة اإلسالم
اليت بُعث بها حممد بن عبد اهلل( )بعد
عيسى املسيح( )بستة قرون تقريباً .يقول
اهلل(﴿ :)Qﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾.
ومعلوم أن طريق النجاة هذا مل يكن متمث ً
ال
بشريعة عيسى( )وإال ملا كان عيسى نفسه
يوه وتالميذه قالوا" :قد اقرتب ملكوت
وحوار ُ
السموات" ،بل كان عليهم أن يقولوا" :لقد
ظهر ملكوت السموات واآلن هو موجود
فعالً" .كما َّأن عيسى( )كان يُعلِّم تالميذه
وأتباعه أن يقولوا يف صالتهم" :أبانا الذي يف

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

ليأت ملكوتك".
ليتقدس امسكِ ،
السمواتَّ .
[إجنيل متى  .]9 :6فلو كان ملكوت
السموات قد ظهر يف عهد املسيح عيسى بن
مريم( )وحتقق به لكان تعليمه هذا الدعاء
لتالميذه يف صالتهم لغواً وباطالً ،حيث ال
معنى لقوهلم وهم يدعون اهلل يف صلواتهم
"ليأت ملكوتك" وملكوته قد جاء .كما أن
ملكوت السموات هذا (أي طريق النجاة)
سيكون مفتوحاً أمام كل من يريد من بين
البشر ،ولن يكون خمصوصاً بقوم دون قوم أو
بفئة دون فئة ،وال شك يف أن الرسول األعظم
حممد بن عبد اهلل( )قد جاء بشريعة
اإلسالم هلداية الناس كافة دون أن يكون
هناك فرق بني أبيضهم وأسودهم ،ع ربيهم
وعجميهم ،بل َّإن مجيع الناس سواسية يف
دين اإلسالم احلنيف ،إمنا يتفاضلون بدرجة
التقوى اليت يبلغها كل واحد منهم.
شريعة اخلالص
ضرب عيسى بن مريم( )أمثلة كثرية
لتالميذه وحوارييه حول ملكوت السموات،
ونذكر هنا أمثلة على سبيل املثال ال احلصر،
فقد قال هلم" :يشبه ملكوت السموات حبة
خردل أخذها إنسان وزرعها يف حقله ،ويف
أصغر مجيع البزور .ولكن متى منت فهي
أكرب البقول .وتصري شجرة حتى أن طيور
السماء تأتي وتتآوى يف أغصانها" [إجنيل
متى  31 :13ـ  .]32وكون حبة اخلردل هذه
أصغر البزور أي مل يكن أحد حيسب هلا
حساباً أو يعريها أية أهمية وهذا وضع أحفاد
إمساعيل( )من القبائل العربية أي مل

يكن اليهود يفكرون بأن الشريعة تنتقل منهم
إىل أبناء إمساعيل .ولكن عندما منت هذه
احلبّة الصغرية أصبحت أعظم وأمشل وأكرب
شريعة ظهرت على األرض ،حبيث يأتي
الناس أفواجاً ليتفيئوا حتت ظالهلا ويتربكوا
بها .كما قال هلم أيضاً :أيضاً يشبه ملكوت
السموات إنساناً تاج راً يطلب آللئ حسنة.
فلما وجد لؤلؤة واحدة كثرية الثمن مضى
وباع كل ما كان له واشرتاها»[ .متى :13
 45ـ  .]46وهذا يدل على أن الشريعة اليت
متثل ملكوت السموات متى جاءت ستنسخ
مجيع الشرائع األخرى ،كما أن التاجر قد
باع مجيع الآللئ اليت شبَّه بها عيسى()
حلوارييه وتالميذه .وقال( )كذلك :لذلك
أقول لكم :إن ملكوت اهلل يُنزع منكم ويُعطى
ألمة تعمل مثارها[ .إجنيل متى .]43 :21
فقول عيسى( )هذا يدل بوضوح على أن
املقصود بعبارة ملكوت السموات هو الشريعة
اليت ستكون طريقاً للخالص والنجاة وليس
سعة انتشار وشيوع املسيحية يف العامل كما
يدعي البعض .وبذلك يتبني من كل ما تقدم
َّ
أن ملكوت السموات الوارد ذكره يف هذه
البشارة يعين رسالة اإلسالم اخلامتة جلميع
الرساالت اإلهلية السابقة والناسخة هلا،
ولذا كانت موضع اعتناء واهتمام مجيع
األنبياء واملرسلني ( )الذين كانوا يعملون
على متهيد الطريق أمامها وتهيئة شعوبهم
وأتباعهم النتظارها واستقباهلا واالنضواء
حتت لوائها حني جميئها .يتبع.....

�شرائع اهلل ال تختلف يف
جوهرها وحقيقتها ،و�إن
اختلفت يف �صيغها وبع�ض
كيفياتها ،فالأنبياء كلهم �أخوة،
و�إن تعددت �أمهاتهم ،واختلف
�آبا�ؤهم ،ف�آدم ونوح ومو�سى
وعي�سى وحممد� إمنا جا�ؤوا
من قبل �إله واحد ،وكانت
دعوتهم واحدة ،وغايتهم
واحدة ،و�سلوكهم واحد ،كل
ي�أمر باخلري ،وينهى عن ال�شر،
وكل يدعو �إىل اهلل احلق،
ويحث على العدل.
الإمام ال�شريازي الراحل
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كان( )يرى أن الصراع أمر حمتوم على
إرادة ما زالت تواجه التحديات
اإلنسان ،سواء أكان صراع اإلنسان مع نفسه
أو صراعه مع قوى الشر والظالم ،وأن البد
لإلنسان أن يكتوي بلهيب هذا الصراع حتى
يظهر معدنه ،فإما أن حيرتق بناره فال يكون
أكثر من وقود ابتدا ًء ومآ ًال .وإما أن يكون حراً
يف الدنيا سعيداً يف اآلخرة،
ول���ن ي��ك��ون اإلن��س��ان
سعيداً يف أخ��راه إال إذا
وقفة
كان يواجه التحديات ويتعامل معها بواقعية ،ويتجاوب مع كان حراً يف دنياه ،ولن
متطلبات الحاضر وتطلعاته ،ويستشرف المستقبل ،ويستقرئ يكون ح��راً يف دنياه إال
أحداثه ،ويعمل قبل أن يدعو غيره الى العمل ،ويبادر ولو في إذا أدرك حقيقة إق��رار
وسط الصحراء وفي خضم االبتالء واالنكفاء ،فكان له في كل النيب مبا حكم به العقل
محطة من محطات هجراته بنيان ،وكل بنيان شيده أثمر إنجازاً ،وإق��رار العقل مبا حكم
وكل منجز له واجه تحديات منها ما انقشع في حينه أو بعد حين ،به النيب .يقول(:)
ومنها ما تفجر اليوم من جديد ،فهذا العراق ،وهذه الشام ،وتلك أن "اإلن��س��ان مل يخُ لق
أفريقيا وقلبها بالد النيل ،وال يخفى ما يجري في بلدان الخليج .يف هذا الكون للراحة،
ومن بين هذا وذاك إنجازات للشهيد الكبير يجب المحافظة عليها ،وغ������داً س����وف من��وت
وتداعيات البد من التعامل معها ،وتحديات ينبغي االستعداد لها ،وخن���ل���د إىل ال���راح���ة
وكل هذا برسم المحتفين بذكرى الفقيه المجاهد والمفكر الشهيد األب���دي���ة ،وأم���ا ال��ي��وم
ف��ع��م��ل ،وع��ل��ي��ن��ا أن
آية اهلل السيد حسن الحسيني الشيرازي.
نتغلب بوعينا ومبعرفتنا
ع��ل��ى ك��ل األش���ي���اء كي
تنتصر فينا جتربة الروح املدفونة يف هذا اجلسد
على املادة".
كان( )ي��رى أن اإلن��س��ان ل��ن يكون
صاحلاً إال بـ(العلم واحلرية) فـ"عامل ينتفع
بعلمه أفضل م��ن سبعني أل��ف ع��اب��د"" .ال
تكن عبد غ�يرك وق��د جعلك اهلل ح���راً"،
فيقول(" :)وض��ع النيب األكرم()
حرية الفرد ورسالته يف كفيت م��ي��زان ،ثم
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رجح( )كفة حرية الفرد اىل حيث تكون
رسالته داخلة يف جمال حرية الفرد فـ(ال إكراه
يف الدين)" .وبني( )أن األمة املهزومة هي
"أمة فاتها التفكري ،فاندفعت بال هدف وال
اجتاه ،حيث إنها رأت األمم املتحررة تندفع،
ومل ترها تفكر ،فحسبت أن عليها أن تندفع
فحسب".
كان( )حيب الشعر وقد أهلب قصائده
جهراً باحلق أمام السلطان اجلائر ،وأشعلها
ب��أدوات قرع مناهج التكفري والظالم .فكان
يرى أن "الشعر منطلق الشيعي ،طاملا له نزيف
ساخن" تفجر يف رزية اخلميس ،وتدفق عند
أعتاب باب بيت بنت النيب .فما زال نزيف
دماء الوالء يتدفق هنا وهناك بسيارات مفخخة
وأجساد انتحاريني ومرتزقة ممالك التكفري
واإلره��اب ودول االستبداد والفساد ،وما
زالت الدماء تصرب وتنتفض وتثور وتنتصر.
كان( )ينظر – بواقعية  -اىل أزمات
املسلمني اليت تنعكس على عموم حياتهم،
ورمبا على مدى التزامهم بأحكام اهلل(،)Q
حيث إن وقوع اإلنسان يف مزالق اخلطيئة قد ال
يكون جحوداً منه لربوبيته( )Qوال استكباراً
عن عبوديته ،وإمنا بسبب إغواء الشيطان الذي
يزل العبد ولو "بعد احلجة والربهان" ،فكان
يؤكد( )يف منهجه هلداية املذنبني على
ض��رورة استيعاب حجم ضغوطات الواقع
على اإلنسان لغرض قراءة أزمة املذنبني كما
هي دون حتامل عليها أو تسطيح هلا .وحيث
إن اهلل( )Qقد كتب على نفسه الرمحة ،وقد
وسعت رمحته كل شيء ،فإن اهلل( )Qيريد

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين� :ص ـ ب  1921املنامة ـ البحرين
هاتف  17230236فاك�س17254690

اخلري لإلنسان على ك��ل حال (طائعاً كان
أو آمث��اً) ،فيقول( ﴿ :)Qﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ .ويف
ذر! إن
إحدى وصاياه يقول( :)يا أبا ّ
العبد ليذنب الذنب فيدخل به اجلنّة .فقلت:
"وك��ي��ف ذل��ك ،بأبي أن��ت وأم��ي ي��ا رس��ول
اهلل؟" .قال :يكون ذلك الذنب نصب عينيه
تائباً منه ،ف��اراً إىل اهلل( ،)Qحتى يدخل
اجلنة .وهنا يبدد الشهيد الشريازي فكرة أن
هذا احلديث يربر لإلنسان أخطاءه ،حيث
يقول(" :)النيب( )هو ال��ذي عاقب
على اخلطيئة ،وهو( )بهذا احلديث يقدم
عالجاً للمذنب ،فيهبه من األمل ما يتفوق
على ضعفه" .وق��د أك��د النيب( )على
أهمية اللطف يف الدعوة اىل اهلل( ،)Qوقد
تعامل( )مع املذنبني بكل لطف وحكمة،
فقد روي أنه جيء اىل رسول اهلل( )برجل
قد شرب مخراً ،فلما أبصره أصحابه قالوا:
"لعنه اهلل ما أكثر ما يؤتى به شارباً" .فصاح
الرسول( :)ال تلعنوه ،فإنه حيب اهلل
ورسوله .وهنا يقول(" :)لقد فتح النيب
األكرم( )بصرية اإلن��س��ان على حقيقة
ومفضل عنده( ،)Qوقد
مكرم ّ
أنه خملوق َّ
اختذ( )من هذه القاعدة منطلقاً لدعوة
اإلنسان اىل كل ما يسمو بذاته".
قام الشهيد الشريازي بتأسيس أول حوزة
علمية يف سوريا يف جوار املرقد الشريف للسيدة
احل��وراء زينب( .)وكان (ق��ده) األول يف
مد جسور التعاون مع الشيعة العلويني يف
سوريا ولبنان ,ويف التعريف بهم باعتبارهم
م��ن شيعة أه��ل البيت( .)وأقام()

العديد من املؤسسات الثقافية

واخل�يري��ة يف ال��ع��راق وسوريا

ولبنان وغريها .إضافة إىل ما
ب��ذل��ه يف خ��دم��ة م��ذه��ب أهل

البيت( )يف دول أفريقية.
وك���ان م��ن ال��ن��م��اذج ال��ن��ادرة

يف ال��زه��د والتقوى وال���ورع.
وق��د استشهد( )بعد أن
اس��ت��ق��رت ث�لاث��ون إط�لاق��ة يف

جسده الدامي بآالم السجون
وهموم أمة مظلومة .ففي /16
مجادى اآلخرة1400/هـ كان

الشهيد الشريازي( )يؤبن

الشهيد الصدر( ،)وكأن

من مؤلفاته:
(موسوعة الكلمة  17جزءاً)( ،خواطري عن القرآن  3أجزاء)( ،حديث
رمضان)( ،العمل األدبي)( ،األدب املوجه)( ،االقتصاد اإلسالمي)،
(الشعائر احلسينية).

امل��ؤب��ن ي��ؤب��ن نفسه ق��ب��ل أن

تغدر به رصاصات بغي وطغيان يف إحدى
شوارع بريوت ،وكأنه كان حييي ذكراه قبل

أن يكون ذكرى ويتوفاه اهلل شهيداً ،فخاطب
احلاضرين ق��ائ�لاً" :علينا أن نفهم حقيقة

امل��وت ،وعلينا أن نفهم حقيقة احلياة ،ثم
نأتي حملاسبة أنفسنا ،هل حنن من األحياء أم
إننا من األموات؟ أنتم مجيعاً عندما اجتمعتم

هنا ،ملاذا اجتمعتم ،أي قوة مجعتكم هنا،
هل أن ميتاً مجعكم هنا ،أم أن إرادة حية قد
مجعتكم؟ امليت املدرج يف األكفان يف بطن

األرض ال يستطيع أن حيرك األحياء ،ال بد أن
الذي مجعنا يف هذا املكان حي تتفاعل إرادته

معنا ،وتعمل معنا وفينا ،تلك اإلرادة احلية
تقول لنا بأن فقيدنا ليس ميتاً ،فإنه ما زال حياً

له أثره بدليل أنه مجعنا يف هذا املكان".

من بيانه يف ت�أبني ال�شهيد ال�شريازي:
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ورد يف
احلديث ال�شريف" :ما منا �إال م�سموم
�أو مقتول" .هكذا �أولياء اهلل ،ف�إنهم
يجاهدون يف �سبيل اهلل ،وعاقبة
املجاهد :املوت بال�سم �أو بالقتل ،والأخ
العالمة ال�شهيد ال�سيد ح�سن لي�س �أول
ال�شهداء ولن يكون �آخرهم ،فهذه
هي قافلة الذين ينذرون �أنف�سهم هلل
وتكون عاقبة �أمرهم املوت يف �سبيله،
ولكن ال�شهادة عندنا فخر واعتزاز،
ف�إن القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل
ال�شهادة.
الإمام ال�شريازي الراحل
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من الواقع  ..من هنا وهناك
هروب الفتيات
أكدت مؤسسات حكومية وجمتمعية
وإعالمية أن هناك تزايداً يف هروب الفتيات
من بيوت األهل ،ويف أكثر من دولة،
مبينة أن هذه املشكلة قاربت يف مدن حد
الظاهرة ،وهي مؤشر خطري لوضع أسري
بائس حيتاج اىل قراءة وحل .حيث إن
وسائل اإلعالم املبتذل يثري يف بعض الفتيات
أزمة "جوع عاطفي" واهم يسري بالفتاة اىل
مستنقع الرذيلة ،وما يساعد على تفاقم
مشكلة هروب الفتيات اجلهل الرتبوي
والعنف األسري ،األمر الذي يستدعي
محاية هؤالء الفتيات من أنفسهن ومن
صديقات السوء ومن مفاتن احلياة وطرق
االحنراف .وأيضاً البد من إجياد مؤسسات
حتمي الفتيات من قسوة بعض األسر واليت
تصل أحياناً إىل اإلساءة اجلسدية هلن من
قبل أحد أفراد األسرة خاصة يف حالة وفاة
أحد األبوين وزواج اآلخر.
مزالق اإلنرتنيت
أكدت دراسة أكادميية (باألرقام) أن
أعداداً متزايدة من املتزوجني يدخلون إىل
شبكة االنرتنيت بدوافع غري أخالقية،
وأن االنرتنيت سيصبح أكثر الطرق
شيوعاً للخيانة الزوجية ،كما أيدت مراكز
استشارات أن (غرف الدردشة) هي أول
األسباب اليت تقف وراء انهيار العالقات
الزوجية ،وأشار باحثون أن األنشطة
اجلنسية املنحرفة على شبكة االنرتنيت هي
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

السبب الرئيسي يف املشاكل
الزوجية .ولذلك فإن اجملتمع
حيتاج اىل أن يتفهم بشكل
أفضل سبل حتذير الناس من
االنزالق وراء السلوكيات
املنحرفة على االنرتنيت
اليت عادة ما تنتهي بالطالق
بني املتزوجني .ويف خضم
تعدد التحديات األخالقية

�إذا اعتنينا اليوم ب�شبابنا وفتياتنا عناية خا�صة،
واهتممنا بهم اهتمام ًا منا�سب ًا والئق ًا ،من تربية �صاحلة،
وهداية بحكمة ،و�إر�شاد �إىل الف�ضيلة وال�صواب ،ف�إنه ين�ش�أ
فيهم القادة الأبرار ،والأمناء امل�صلحون ،وهذا الأمر بحاجة
�إىل همة كبرية و�شاملة من قبل كافة �شرائح الأمة ،لتعطي
�أح�سن النتائج ،و�أطيب الثمار .ويلزم على اجلميع،
االهتمام التام بال�شباب وال�شابات ،لين�شئوا جي ًال �صاحل ًا،
ويبنوا ح�ضارة امل�ستقبل على �أ�س�س الف�ضيلة والتقوى،
والرفاه واخلري ،والعدل والق�سط.
املرجع الديني ال�سيد �صادق ال�شريازي

اليت تواجه جمتمعاتنا وحيث
حيتفل أتباع أهل البيت()
باملولد امليمون لسيدة نساء العاملني فاطمة
الزهراء( )ينبغي توجيه أنظار العوائل
الكرمية اىل ضرورة االهتمام األكرب برتبية
البنات واحلذر من أفخاخ واقع واهم،
ومن تلك األفخاخ (اإلنرتنيت) الذي حوله
شباب وفتيات من نافذة للتواصل واملعرفة
اىل وسيلة لالبتذال ،وقد سقطت يف هذا
املستنقع َم ْن سقطت! و"ما ظفر َم ْن ظفر به
اإلثم".

تزايد الطالق
أكدت إحصائيات تزايداً مطرداً يف نسب
(الطالق والتفريق) يف اجملتمعات املسلمة،
الفقرية والغنية على حد سواء ،وقد
جتاوزت يف الفرتة األخرية سقف الـ،٪40
ووقوع حالة طالق يف بعض البلدان كل ست
دقائق ،وأن هذه النسب املرتفعة (خاصة
األزواج صغار السن وحديثي الزواج)
تؤشر اىل تصاعد يف أعداد األسر املعرضة

للتفكك واليت ختلف وراءها األطفال
املشردين أو الذين يعملون مبهن ال تتالءم
مع أعمارهم .وأن تزايد نسب الطالق
والتفريق يعود اىل (العامل االقتصادي)
بشكل أكرب ،ففي حالة زيادة دخل الرجل
يبادر إىل الزواج بأخرى ،وتطالب الزوجة
األوىل بالتفريق .وهناك أسر تتفكك نتيجة
انعدام الدخل وعدم قدرة الزوج على

إعالة أسرته فيطلق زوجته .ويؤكد باحثون
أن االزدياد املطرد يف عدد األسر املنهارة
نتيجة الطالق يؤدي إىل ازدياد أعداد
األطفال املتسربني من املدارس لعدم قدرة
األم على إعالتهم وعدم وجود قوانني يف
معظم دول املسلمني لكفالتهم ،وإذا ما
وجدت فإنها ال تشمل سوى نسبة حمدودة
جداً من املطلقات واألرامل باإلضافة إىل
ضعف املخصصات ،مما يؤدي إىل ظواهر
اجتماعية خطرية كانتشار األمية والتسول
واالحنراف.
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