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بالمواظبة على محاسبة النفس يمكن لإلنسان أن يصل
إلى مراتب عالية

األخالق  ..بين القول والعمل
ما يعتقد به اإلنسان من مبادئ الدين ُي َعد من أصول الدين ،وما يجب عليه العمل بها فهو من فروع الدين ،و إن معيار سالمة
الدين هو مدى إدراك اإلنسان ألحكام الدين والتزامه بها.
ً
ّ
والتدين كما أنها تتسع عند الذي ال يدرك أحكام اهلل ،فإنها تكبر أيضا عند الذي يعلم لكن يغلبه هواه وتحكمه دنياه،
و إن الفجوة بين الدين
ً
ً
يقول اإلمام زين العابدين؟ع؟« :فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا ،ال يغركم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ،أم يكون مع عقله على هواه» «بحار
األنوار/ج/٧١ص .»١٨٥فالذين شاركوا في الحرب على سيد الشهداء؟ع؟ كانوا يعرفون َم ْن يحاربون ،ويعلمون بما قاله جده؟ص؟ في حقه ،لكن
ْ
مطامع التسلط ِوفقه الجاه والدينار قد أقصت عقول عشرات آالف المسلمين ،وفي القرن اإلسالمي األول ،وكشفت عن زيف تدينهم ،بالتالي لم
يكن مع سيد الشهداء؟ع؟ إال بضع عشرات.
في السياق نفسه ،فإن وجود ّ
هوة بين دين بعض الناس وخلقه في الحياة ،أو االختالف بين ما يدعو اآلخرين له وبين سلوكه في الواقع ال ينحصر
ضية أصبحت تنتشر في وسط المجتمع ً
بكثير من السياسيين والمسؤولين في بالدنا اإلسالمية ،في زماننا هذا ،بل إن تلك الحالة َ
الم َر َ
عموما.
ً
ُ
ْ
الخلق َ
والبر والحلم وكظم الغيظ والوفاء والصدق والعفو
الح َسن ال ينحصر في ِبشر الوجه وطالقته ،بل من مصاديقه أيضا األمانة واإلخالص
إن
ِ
َْ
ّ ُ َ
ْ
َ َ ُ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
طيب كالمك ،وتلقى أخاك ِببش ٍر حسن» «بحار
وما شابه ذلك .ولما سئل اإلمام الصادق؟ع؟« :ما حد حسن الخلق؟» قال؟ع؟« :تلين جا ِنبك ،وت ِ
ّ
األنوار/ج/٦٨ص .»٣٨٩وهناك َم ْن يبلغون درجة الصائم القائم بالتزامهم بالفرائض والواجبات فقط ،ال أ كثر ،وذلك ألنهم يتحلون بالخلق
ُ
َ
الح َسن ،أي يتعاملون بأخالق َ
حسنة مع آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأوالدهم وأقاربهم وأرحامهم وجيرانهم ،بل حتى مع الذين يسيؤون الخلق
صمموا على أن يكون ُخلقكم ً
معهم .يقول المرجع الشيرازي☮« :أوصيكم بأمرين :األولّ ،
حسنا مع الجميع ،ومن يصمم ينل التوفيق .و إذا غفل
ً
ّ
أحيانا وتعامل -ال سمح اهلل -بخلق سيء مع شخص ما فليستغفر اهلل سبحانه ،وكلما ّ
ويصمم على عدم تكراره.
تكرر ذلك منه فليستغفر
أحدكم
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
الثاني ،رغبوا اآلخرين وشجعوهم على أن يتحلوا بالخلق الحسن ،وباألخص األقربين إليكم ،ومن تربطكم به رابطة صداقة أو محبة»« .وقل اعملوا».

 -الصفحة - ٤

 -الصفحة - ٥

س :نقرأ ونتعب من أجل النجاح يف
االمتحانات ،وبعض يغش ويأخذ
درجات أعلى ّمنا ،ولذلك نضطر إلى أن
نغش حتى حنصل على درجات عالية،
فهل ما نفعله صحيح؟

يوز للمرأة أن تضع صورتها
س :هل ج
الشخصية «حبجابها الكامل»
على صفحتها يف موقع التواصل
االجتماعي «الفيس سبوك»؟

 يف العدد -• فاطمة؟اهع؟  ..من بناة الدين
• املرأة وبناء املجتمع الصالح
• أكبر من مشكلة
• بناء األجيال  ..ضرورة وخبرات
• املجتمع املدني  ..تعريف وأدوار
• النزاهة  ..دليل ورع
• وأبواب ثابتة أخرى ...

ً ُ
استحبابا الغسل ،بال فرق بين أن يكون قد ولجته
جسمه ،فاألحوط
الروح أو لم تلجه.
جفاف أعضاء الوضوء

حب موالتنا الزهراء؟اهع؟
س :هل حب سيدتنا وموالتنا فاطمة؟اهع؟ يشمل كل أحد حتى غير
الموالين وغير المسلمين كما يفهم من هذا الحديث :عن أبي الحسن
ّ
ّ
«إنما ّ
سميت ابنتي فاطمة ألن اهلل؟زع؟
الثالث؟ع؟ :قال رسول اهلل ؟ص؟:
فطمها وفطم من ّ
أحبها من النار»؟
ج :حب أهل البيت والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء؟مهع؟ ينفع
ّ
المحب حتى لو كان غير مسلم ،لكن حيث اشترط اهلل تعالى
ّ
الجنة اإلسالم واإليمان بوالية أهل البيت؟مهع؟ ،فينفع
لدخول
حبهم -؟مهع؟َ -
ّ
غير المسلم وغير الموالي فيما عدا دخول الجنة
ّ
كالرفاه في الدنيا ،وخفة الموت ،وراحة البرزخ دون دخول الجنة.
ّ
ولكن ّ
حب أهل البيت؟مهع؟ قد يوفق صاحبه إلى أن يموت
هذا
على اإلسالم وعلى اإليمان بهم.
معنى الفقر
س :عن أبي الحسن موسى بن جعفر ؟امهع؟« :ال يدخل الفقر ً
بيتا فيه اسم
ّ
محمد أو أحمد أو ّ
علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة من النساء» ،ماذا
ُيقصد بالفقر في هذا الحديث؟
ج :المقصود من الفقر هنا هو األعم من الفقر ّ
المادي والمعنوي ،ولكنه
ّ
ّ
ال على نحو العلة التامة حتى ال يتخلف المعلول ،و إنما على نحو
المقتضي لوال وجود المانع ،فمقتضى البيت الذي فيه من ّ
يسمى
ّ
باسم واحد من أهل البيت؟مهع؟ هو :الغنى المادي والمعنوي إل إذا
حصل ما يمنع من ذلك مثل ارتكاب بعض الذنوب والمعاصي ،ففي
ً
الحديث الشريف بأن الذنب ّ
يسبب الفقر المادي والمعنوي أيضا.
اإلجهاض والنفاس
س :إذا أجهضت المرأة قبل أربعة أشهر ،ما حكم الدم الذي تراه؟

َ
س :توضأت في جو عاصف ،وبعد أن أنهيت غسل الوجه قطعت
َّ
وضوئي ،ألنني ظننت أن ماءه قد جف ،فلمسته ،فوجدت به رطوبة
غير مسرية ،فهل يجوز إكمال الوضوء والوجه رطوبته غير مسرية أو شبه
مسرية؟
ج :يجوز اإل كمال في فرض السؤال إذا لم يحصل الفصل الطويل بين
أفعال الوضوء.
إعادة الصالة

ّ
س :إذا صليت الفجر في منطقة كان قد تحقق الفجر فيها ،ثم وصلت
ّ
بلدي وأذن الفجر ،فهل أعيد صالتي تلك؟
ّ
ج :إذا كان أذان الفجر في المنطقة التي صلى فيها ،وأذان الفجر في
ً
استحبابا ذلك.
بلده ،في نفس ذلك اليوم ،فال إعادة و إن كان األحوط
الصالة في السيارة
س :إذا حان وقت الصالة ،فهل يجوز لي أن أصلي في السيارة أثناء سيرها،
ألن الطريق طويل بحيث لو وصلت إلى المقصد فات وقت الصالة؟
ج :ال تجوز الصالة حال السيرّ ،
فإن من شروط صحة الصالة أن يكون
ّ
المصلي ًّ
قارا وغير متحرك ،نعم إذا ضاق الوقت -بحيث لو لم
مكان
ّ
يؤد الصالة في المكان المتحرك فات وقتها -ولم يـمكنه إيقاف السيارة
للصالة ففي هذه الصورة يصلي مع مراعاة االستقبال واالستقرار وسائر
الشروط بقدر اإلمكان.
تقدم النساء على الرجال في الصالة
ّ

ً
انفرادا أو جماعة ،ال ّ
يتم
س :الصالة في مناسبات الزيارة وليالي الجمع
ً ّ
تقدم موقف الرجال على موقف النساء ،فهل ذلك جائزٌ
فيها أحيانا
وتصح معه الصالة؟
ّ
ج :الصالة ً
انفرادا أو مع الجماعة في الفرض المذكور صحيحة ،وتقدم
موقف النساء على الرجال في الصالة جائز على كراهة ،وترتفع الكراهة
بوجود الحائل أو ُ
البعد بـمقدار عشرة أذرع.
الصالة في الطائرة

ج :الدم الذي تراه المرأة بعد اإلجهاض وخروج الجنين أو ما هو منشأ س :مع كل الحاالت واألحوال بالنسبة للصالة في الطائرة ،هل يلزم مراعاة
ّ
يعد ً
اتجاه القبلة والوقوف واالستقرار؟ وكيف يتم ذلك مع تغيير اتجاه حركة
نفاسا وتكون المرأة نفساء.
الجنين
الطائرة؟
ُغسل المس لألم
ً
ج :إذا كان وقت الصالة واسعا ويـمكنه الصالة بعد الهبوط حال
ّ
س :إذا خرج الجنين من رحم األم -سواء ولجته الروح أم ال ،-فهل يلزم
االستقرار فليس له الصالة حال حركة الطائرة إل إذا كان يـمكنه مراعاة
ُ
عليها غسل مس الميت؟
سائر الشرائط واألحكام من االستقبال والقيام وغيرهما.
ُ
ّ
ج :ال غسل فيما لو لم يبرد الجسم ،نعم في فرض أنه خرج وقد برد
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ً
ّ
القضاء عوض النوافل
ولو كان قليل ،لذلك ينبغي إرشاد األهل إلى الخمس ،و إقناعهم بأنه
ً
س :شخص ال يصلي النوافل ويصلي بدل عن ذلك صالة الفريضة يوجب الخير والبركة ،وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .ب_ يجب
ً
الخمس في األشياء التي استخدمها وخرجت من ّ
حيز االنتفاع ،وال
قضاء برجاء المطلوبية الحتمال أن تكون ّذمته مشغولة بها نتيجة لوضوء
غير صحيح أو قراءة غير صحيحة أو غير ذلك ،فهل يصح منه هذا العمل؟ يريد أن يستخدمها بعد ذلك ،وكذا المالبس إذا لم يستخدمها وذلك
بتقدير قيمتها و إخراج خمسها.
ج :يصح منه ذلك ،ولو أتى بها في وقت النوافل حصل على ثواب
ً
أيضا ،وفي الحديث الشريف ّ
بأن اإلتيان بالنوافل اليومية
النوافل
«يعني :نافلة الظهرين ونافلة العشاءين ونافلة الليل ،ونافلة الصبح»
يفيد تـمامية الفرائض إذا كان فيها نقص غير ّ
متعمد.
الصالة قبل غروب الشمس

ً
ّ
س :إذا بقي على غروب الشمس سبع دقائق مثل ولم يصل اإلنسان
ّ
صالتي الظهرين ،واعتقد أن هذا الوقت ال يكفي إال لصالة العصر،
ّ
فصلى العصرّ ،ثم تبين ّأن هناك ً
وقتا لصالة الظهر ،فما هو تكليفه الشرعي
اآلن؟
ج :يصلي ً
أربعا ،وال ينوي فيها العصر أو الظهر بل ينوي على األحوط
ً
استحبابا ما في الذمة.
حجز مكان في المسجد
س :إذا فرش ّ
سجادته في المسجد ولم يحضر صالة الجماعة ،فهل

التأمين
الخمس وشركات ّ

ّ
ً
س :هل يتعلق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات ّالتأمين  -وفقا
َّ
المؤمن
للعقد معها  -على الخسارة أو على الجروح التي يتعرض لها
عليه؟
ّ
ج :يتعلق الخمس بالمال المذكور ،إذا بقي أو بقي شيء منه عند
ً
حلول رأس السنة الخمسية ،وكان مع بقية أمواله زائدا على رأس
ّ
المخمس للعام الماضي.
ماله

يجوز رفع السجادة والصالة في المكان؟

التخلص من األغاني
ّ
ج :يجوز إذا استلزم ذلك تعطيل المكان ،أو انعقدت الجماعة ولم
ً
ّ
السجادةّ ،
ّ
يحضر صاحب
وأما إذا لم يستلزم تعطيل المكان ،أو كان س :يتوهم البعض بأن األغاني تريح البال ،فيلجأ إليها أحيانا ،فكيف
ّ
قبل انعقاد الجماعة فال يجوز.
يـمكن التخلص منها ،وما هو البديل عنها ؟!
ج :في الحرام مثل الغناء ومثل الموسيقى و إن ّ
توهم اإلنسان بأن فيها
تخميس المالبس
ّ
ً
ً
نفعا ،فإن فيها أضرارا كبيرة -بحسب الشرع وبحسب العلم والعقل-
س :1عندي مالبس كنت ألبسها ،لكني تركت لبسها منذ سنتين ،فهل
ّ
ً
معدوما بإزائها ،واإلنسان العاقل هو من يتعاطى
المتوهم
تجعل النفع
أخمسها؟
الشيء الذي يكون نفعه أ كبر من ضرره ،وال يلجأ قط إلى ما نفعه
ً
ج :1إذا لم يرد اإلنسان االستفادة منها أبدا وجب تخميسها.
بالقياس إلى أضراره كالعدم ،وهذا أمر واضح ال يخفى على عاقل ،وهو
ً
كاف في ردع اإلنسان عن تعاطيه له ،مضافا إلى وجود البديل من تالوة
س :2إذا لم تكن مالبسه ّ
ٍ
مخمسة فكيف كان له أن يلبسها ،وخاصة في
مخمسة ،فهل يجب عليه تخميسها إذا ترك لبسها القرآن بالصوت الحسن ،ومن المدائح وأشعار الرثاء المقروءة بصوت
صالته؟! و إذا كانت ّ
ّ
جميل مما ال يقال له غناء وليس فيه موسيقى.
سنتين أو أكثر؟

ج :2المالبس ونحو المالبس لمن عنده رأس سنة خمسية يكون االستخارة لآلخرين
ّ
اقتناؤها عادة من
أرباح أثناء السنة وتعد من المؤونة وال خمس فيها س :أنا آخذ خيرة للناس ،ولكن في الخيرة أدعوهم إلى الصبر والدعاء
ُ
مادامت مؤونة ،فإذا أخرجت عن كونها مؤونة بالعزم على عدم والصدقة واالستغفار وبعض األمور الذي تريحهم ،ما حكم ذلك؟ هل
ً
استخدامها أبدا وجب فيها الخمس إذا كان لها قيمة.
أترك هذه الطريقة أم ال؟

يخمسون
أهلي ال
ج :الدعوة في جواب الخيرة إلى الصبر والصدقة والدعاء واالستغفار
ّ
أمر حسن ،وهو ّ
يرد الشرور ويدفعها عنهم إن شاء اهلل تعالى.
س :أهلي ال ّ
يخمسون ،فماذا أفعل؟ وعندي بعض األشياء ّمر عليها
ّ
ّ
وقت طويل ولم أستعملها ،هل يجب ّ
علي أن أخمسها؟ وكيف أخمس النذر
المالبس؟
ً
س :إحدى األخوات ساكنة في الغرب ،نذرت أن تذبح خروفا ،ولكن ال
ج :أ_ الخمس كالصالة فريضة واجبة من اهلل تعالى على كل من له وارد يوجد هناك مكان للذبح ،فتذهب للقصاب وتشتري منه لحم نصف
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ذبيحة أو أكثر أو أقل ،أو تشتري اللحم كيلوات ،فهل يجزي ذلك ّ
عما ج :إذا كان هناك مقدار ّ
معين في عرف السوق ينصرف إليه االتفاق،
ّ
ً
كان الربح بينهما بحسب المتعارف والخسارة بينهما أيضا ،و إل
نذرته؟
ً
ّ
ً
أحدا يقوم بالنيابة عنها بذبح فالمضاربة ليست صحيحة على األحوط وجوبا ،ويتم التصالح على
ج :ال يجزي ذلك مع إمكانـها أن توكل
اقتسام األرباح.
خروف في البالد التي يـمكن فيها ذلك.
الغش

س :نحن نقرأ ونتعب ،والبعض يغش ويأخذ درجات أعلى ّمنا ..ولذلك
نحن نضطر إلى أن نغش حتى نحصل على درجات عالية ،فهل ما نفعله
صحيح؟
ْ
ُ
َْ
ج :قال اهلل تعالىَ :
<وال َع ِاق َبة ِل ّلتق َو ٰى> طه ،132:وقال سبحانه:
<و ْال َع ِاق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِق َ
َ
ين> القصص ،83:وهذا وغيره مما يدعو اإلنسان
المؤمن إلى اجتناب ما هو غير صحيح من السلوكيات المذمومة من
مثل الغش ونحوه.
قمارا أو سرقة
التعامل بالمأخوذ
ً
س :هل يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو التعامل به؟ و إذا شككنا
ّ
أو جهلنا أنه قمار أو مسروق ،فما هو الحكم حينئذ؟
ج :ال يجوز الشراء وال المعاملة بالنسبة للمأخوذ سرقة أو مقامرة ،هذا
مع العلم واليقين ،وأما مع الشك وعدم وجود قرائن تورث االطمئنان
بكونه سرقة أو مقامرة فيجوز.

(الفوائد) من الشركات المستثمرة
س :هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة
باإلضافة إلى نسبة الربح ،هل يجوز اإليداع فيها وأخذ نسبة الربح
والفائدة؟
ج :الفوائد إذا لم تكن بحسب المعامالت الشرعية فهي على
أقسام :قسم يكون من غير المسلم للمسلم فهو جائز ،وقسم من
المسلم وأهلي فال يجوز ،وقسم من المسلم وحكومي فيجوز بشرط
تخميسه ً
فورا.
تشغيل األموال

المطاعم واللحوم المستوردة
ً
ّ
س :هناك بعض الناس يعطوننا أموال ويقولون لنا :شغلوا هذه األموال
س :هل يجب إذا دخلت إلى أحد المطاعم السؤال عن مصدر اللحوم إذا
وأعطونا من األرباح وال نتحمل الخسارة ،فهل يجوز ذلك؟ و إذا لم
ً ّ
بأن في بلدنا ً
كثيرا من
كانت مذبوحة على الطريقة اإلسالمية أم ال ،علما
ً
ّ
يحددوا نسبة ال في األرباح وال في الخسارة ،فهل يجوز إعطاؤهم مبلغا
اللحوم المستوردة من دول غير إسالمية؟
من األرباح دون تحديد؟ وهل لهم حق المطالبة بالمزيد؟
ج :يجوز األ كل من مطاعم المسلمين في البالد اإلسالمية ،وال يجب
ج :تشغيل األموال بحسب المضاربة ومع توفر شروطها وطبق أحكامها
السؤال والفحص عن مصدر اللحم أو الدجاج إال إذا علم اإلنسان بأن
وما يشترط فيها من ربح وخسارة جائز وصحيح ،وال بأس بعدم تحديد
أصحاب المطاعم يشترون اللحم أو الدجاج من بلد غير إسالمي ،ففي
ّ
الخسارة ،فإنه يكون بينهما بالنسبة ،وأما مع عدم تحديد نسبة الربح
هذه الصورة ال يجوز األ كل إل مع االطمئنان بتذكيتها.
ً
فإذا كان هناك متعارف ينصرف إليه صح ،و إال فاألحوط وجوبا بطالن
أحكام المضاربة
المضاربة ،ويتصالحان على ما يتفقان عليه.
س :اتفق صاحب محل تجاري مع صاحب رأس المال ،على تقديم أجرة عقد النكاح
محله فقط دون أي عمل أو دفع مال ،واشترط ثلث األرباح وعدم ّ
تحمله
س :هل يجوز أخذ مقدار من المال على إجراء صيغة النكاح؟ وضمن أي
الخسارة ،يسأل صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟ وما هو وجهه
العقود الشرعية يدخل هذا األخذ؟
الشرعي؟
ج :يجوز ويدخل في عنوان عقد اإلجارة ،نعم ،من األفضل عدم أخذ
ج :التعاقد المذكور صحيح ،وهو داخل تحت عنوان المضاربة.
أجرة عليه واال كتفاء بـما لعقد القران بين مؤمن ومؤمنة من األجر
تشغيل المال بدون تعيين النسبة
والثواب.
ً
ً
س :إذا أعطى شخص مبلغا معينا آلخر لغرض تشغيله من دون تعيين مخالفة الشرط
طعاما ًّ
نسب األرباح أو الخسارة للطرفين ،فهل يجوز تقسيم األرباح والخسارة س :أنا أشتغل في الطبخ ،وبعض األحيان يطلب الزبون ً
حارا «أي
ً ّ
بعد ظهورهما بنسب ّ
علما أن المبلغ هو من
معينة بعد موافقة الطرفين،
ً
ّ
ّ
فيه كمية من الفلفل» ،وحين أجهز الطعام ر بـما ال يكون حارا بالشكل
أبيه وأخيه؟
المطلوب ،مع أني أزيد الفلفل ،لكني أبيعه له ،سمعت اآلن أن هذه
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النقود فيها إشكال ،والسؤال:
ً
 -١هل جميع نقود الطبق فيها إشكال؟ يعني مثل الطبق بثالثة ،هل الثالثة
كاملة فيها إشكال أم جزء منها؟
 -٢ماذا أفعل بالنقود؟ فأنا ّ
أتحرج أني أرجع وأكلمهم وأقول لهم أن
يسامحوني ..وغير هذا ال أتذكر كم بالضبط بعت بهذه الطريقة ،فماذا
أفعل؟
ج :إذا رضي الزبون بذلك ،فكل النقود حالل.

صورة المرأة في الفيس بوك
س :هل يجوز للمرأة وضع صورتها الشخصية «بحجابها الكامل»
على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي «الفيس بوك»؟
ج :ينبغي للمؤمنة اجتناب أمثال ذلك ،ففي الحديث الشريف
ً
ّأن خير شيء للمرأة أن ال ترى رجل وال يراها رجل ،والصورة تعبير
ٌ
ً
عن اإلنسان نفسه ،ومشمولة للحديث الشريف أيضا .يقول رسول
واحد ،فإذا سلب أحدهما تبعه
قرن ٍ
اهلل ؟ص؟« :الحياء واإليمان في ٍ
ّ
ّ
العاملي /وسائل الشيعة/ج  /12باب استحباب
«الحر
اآلخر».
الحياء /الحديث  .»11وعن أبي عبد اهلل الصادق؟ع؟ قال« :ال
إيمان لمن ال حياء له ،وال مال لمن ال تقدير له ،وال جديد لمن ال
ّ
ّ
العاملي /وسائل الشيعة/ج  /5باب استحباب
«الحر
خلق له».
لبس الثوب الغليظ /الحديث .»2

ً
ممكنا ،بال نظر مستقيم وال لمس مباشر.
يـكن التضميد والتمريض
معاندة األم
س :تجاسر البنت على األم والعناد لها ،كيف نعالجه ،وعمر هذه البنت
إحدى عشرة سنة؟
ج :عالج مثل هذه األمور يجب أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة،
وبـمتابعة األساليب النفسية النافعة ،من مثل تدريب البنت على
ً
احترام األم وترك مخالفتها ،وتذكيرها ّ
حقا ً
كبيرا على بنتها،
بأن لألم
وبأن احترام األم و إكرامها مفتاح سعادة البنت وفوزها وفالحها ،بينما
ً
مفتاحا للشقاء والبالء ،وكل بنت تحب
يكون العناد لها وعدم إكرامها
السعادة وتكره الشقاء ،عليها توفير عوامل السعادة بطاعة األم و إكرامها
ودفع عوامل الشقاء والبالء بترك العناد وعدم االحترام.
تحدث المرأة مع غير المحارم
ّ
ّ
س :هل يجوز للفتاة التحدث مع جماعة في وسائل التواصل االجتماعي،
ّ
مع أن الحديث ال يتجاوز النصيحة والتحدث في أمور الدين ومناقشة
األفكار بهذا الشأن ،والغاية هي نشر سيرة أهل البيت؟مهع؟؟
ّ
ج :نهى النبي الكريم المرأة أن تحدث الرجل من غير المحارم ،وشرط
على النساء الالتي يدخلن في اإلسالم ذلك ،وفي حديث آخر قال بأن
ً
محادثة المرأة رجل غير محرم عليها من مصائد إبليس ،والمؤمنون
والمؤمنات ال يقربون شباك الشيطان خوف الوقوع فيها ،نعم إذا كانت
هناك ضرورة دينية أو أخالقية فيقتصر على قدر الضرورة.
تبادل النكات والضحك
س :هل الضحك والمزاح وتبادل النكت عبر الجوال أو في المنتديات
بين الشباب والفتيات فيه محذور شرعي؟

ج :المزاح والمداعبة الكالمية بين األجنبيين غير جائز ،كيف وفي
ّ
المجرد بين األجنبيين من مصائد
الحديث الشريف أن الكالم
عمليات التجميل
الشيطان ،وأن الرسول الكريم كان يأخذ على النساء في البيعة إلى
ّ
ً
ّ
س :عمليات تجميل ًالوجه أو األنف بالنسبة للمرأة أو الرجل جائزة أم ال ،اإلسالم أن ال يحدثن رجل من غير المحارم؟
والم ُـ َج ِ ّمل قد يكون رجل وقد يكون امرأة؟
الوالية على األوالد
ج :عمليات التجميل في نفسها جائزة ،ويجب فيها المماثل ،نعم لو
ً
ّ
ّ
ّ
والجد على األوالد ً
ً
ذكورا و إناثا ،و إنـما
سبب س :نعلم بأنه ال والية لغير األب
مصداقا لعنوان العالج كاالنحراف في األنف ُ
الـم ّ
صار شيء منها
ِ
ّ
التنفس ،أو لعنوان الضرورة كما لو طالب الزوج زوجته بذلك ،الوالية فقط لألب والجد من جهة األب ،ولكن ال نعلم ما هي حدود
لصعوبة
وكان غير المماثل أرفق أو أ كثر مهارة جاز حينئذ ُوت َق َّدر الضرورة بقدرها .هذه الوالية وما هو أمدها؟ وهل يجوز لألوالد اختيار ولي عليهم غير األب
والجد؟
الممرضة
عمل
ّ
ّ
ً
صغارا وبحاجة إلى ّ
ولي يلي أمرهم ويتولى شؤونهم،
ج :مادام األوالد
الممرضة في المستشفى ّ
ّ
س :تقوم
ً
بجس ّالنبض ،وتضميد الجراح ،جعل اهلل تعالى األب وكذلك الجد من جهة األب ً
شرعيا عليهم،
وليا
ّ
ّ
وقياس الضغط ،وزرق األبر وغيرها ،فما حكم عملها إذا كان المريض وحدد للولي الشرعي العمل في إطار مصلحة األوالد وجعل أمدها
ً
؟
رجل
إلى حين بلوغ األطفال التكليف والرشد ،ولم يجعل اهلل لألوالد حق
ّ
ً
ّ
صغارا ،كما لم يجعل لهم إذا كبروا أن
مضمد رجل يقوم بذلك ،اختيار الولي الشرعي ماداموا
ج :إذا كان البد منه ،كما لو لم يكن هناك
ً
ّ
أحدا ً
وليا عليهم غير اهلل تعالى ،والرسول الكريم؟ص؟ وأهل بيته
فالبد من حفظ الحجاب ،واالقتصار على قدر الضرورة ،فيما لو لم يختاروا
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المعصومين؟مهع؟.

الفرض المذكور.

التأخر عن البيت والنشوز
ولي اليتيمة
ّ
ّ
ّ
س :فتاة يتيمة األب ،جدها متوفى ،وليس لها عم ،ولها أخ يبلغ من العمر س :عندما تكرر الزوجة تأخرها في بيت أبيها بـما يتسبب في ضياع حق
ً
ما يقارب ثالثة عشر ً
الزوج الشرعي ،هل يعتبر ذلك نشوزا؟
عاما ،فمن هو ولي أمرها؟
ّ
ّ
ج :هذه الفتاة ليس لها ولي ،فإذا كانت بالغة ورشيدة كانت مالكة ج :إذا كان تأخرها بدون سبب شرعي وال عذر عرفي مشروع ،فإنه مع
ألمرها ،نعم لو لم تكن بالغة أو كانت بالغة ولكن غير رشيدة فأمرها إلى ضياع حق الزوج يؤدي إلى النشوز.
الحاكم الشرعي.
المعانقة أمام الناس
س :مسافر مسلم يعانق زوجته ّ
ويقبلها أمام الناس  -في المطار أو الترمينال
وغيرهما  -أثناء االستقبال أو التوديع ،فهل يجوز له ذلك؟
ج :ليس المعهود من سيرة المؤمنين وأخالق المتشرعين مثل ذلك،
رغم أنه جائز في نفسه ما لم يستلزم ً
حراما من جهة أخرى.
لباس الفتيات في الحفالت
س :ما هي حدود وأنواع األلبسة التي تلبسها الفتيات في حفلة تخص
الفتيات؟
ج :كلما كانت األلبسة أستر وأوفق للحشمة والوقار كلما كانت أفضل
وأدل على كرامة الفتاة المسلمة وشخصيتها.
الرحم المزعج

ً
ً
وأحيانا ّ
يسبب لي المشاكل
س :إذا كان عندي رحم مزعج جدا
والمتاعب ،وأنا ال أريده أن يدخل بيتي ،فهل يجوز لي ذلك؟

رفض الخاطب
ّ
سً :
كثيرا ما يتقدم لي أشخاص بالزواج ،ولكني أرفض ألني أر ى
ّ
ّ
ّ
إلحداهن يحدث شيء ما وتنتهي
أخواتي قبلي كلما تقدم شخص
الخطوبة ،ولهذا أخاف أن أكون مثلهن؟
ج :الرفض بنحو مطلق ليس بصحيح ،بل يجب التحقيق عن
الخاطب ،فإذا كان من مصاديق الحديث الشريف القائل:
«إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» «وسائـل الشيعـة:
ج 20ص 76ب 28ح »25073أجابته للزواج ،ودعت ألخواتها
بالنصيب الحسنّ ،
فإن الدعاء لآلخرين مستجاب إن شاء اهلل
تعالى.

ج :ال يجوز مقاطعة الرحم ففي الحديث الشريف« :صلوا أرحامكم
ّ
ولو بالسالم» «تحف العقول ،»٥٧ :و إن من صلة األرحام السعي في إذن األب للزواج
هدايتهم و إرشادهم إلى أن يكونوا مؤمنين أمناء وصالحين إن شاء اهلل
س :متى يسقط اشتراط إذن األب للفتاة  -إذا كانت تريد الزواج  -واألب
تعالى.
غير موافق؟
الهدايا في العقد المؤقت
ج :إذا كان األب ًّ
مصرا على عدم الموافقة واإلذن ،وكان الخاطب ً
كفوا،
ً
عقدا ً
س :شخص عقد على امرأة
مؤقتا ،أعطته المرأة أشياء ،ولم تحدد والبنت رشيدة وبحاجة إلى زواج ،ففي هذه الصورة يسقط شرط إذنه.

عنوان اإلعطاء ،اآلن هي تطالبه بهذه األشياء ،والرجل قد استخدمها،
ّ
ً ّ
«علما بأن المرأة ما زالت على عصمته بعقد
رغم أنـها ما زالت بحوزته،
س :نحن فتيات نبلغ من العمر « ،»٢٥-٢٧-٢٩وكل خاطب يتقدم إلى
جديد» ،ما حكم الشرع في ذلك؟
خطبتنا يقوم والدنا بأخذ االستخارة بشأنه ،وفي أغلب األحيان تكون
ج :الهبة بين الزوجين بالعقد الموقت ليست الزمة ،ويجوز الرجوع االستخارة ً
نهيا ،ولهذا السبب بقينا معطالت عن الزواج ،فهل تصح الخيرة
فيها إذا لم يكن بينهما رحمية «مثل بنت العم والعمة» ،وكانت الهدية
في هذا الموضع؟
موجودة.
ج :أمر الزواج يكون بالتشاور ،بعد البحث والتحقيق ،وليس بالخيرة،
المهر والهدايا
فإن الخيرة ليست في محلها بالنسبة للزواج ،وذلك ألن الرسول الكريم
س :ما حكم المهر والهدايا التي أهداها الزوج لزوجته إذا مات قبل الزفاف ،رسم لنا مواصفات الزوج الصالح بقوله« :إذا جاءكم من ترضون خلقه
ّ
ً ّ
ودينه ّ
علما بأنه كان كل ذلك بعد إجراء العقد الشرعي بينهما؟
فزوجوه» ،ثم عقبه بقوله« :إن ال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد
ج :يكون لها كل مهرها وكذلك الهدايا التي أهداها لها زوجها في كبير» «تهـذيب األحكـام :ج 7ص 396ب 33ح .»10مما يعني :أنه
االستخارة للزواج
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يلزم في الزواج التحقيق والتثبت من وجود هاتين الخصلتين في الخاطب ،فإن حصل
حينئذ.
االطمئنان بهما فهو ،وليس هناك موضع للخيرة
ٍ
الحضور في صالة النساء
س :في بعض األعراس عندنا ُيطلب من العريس الحضور في صالة النساء ،وبعدها ُيطلب
ً
من أقارب العروس الحضور أيضا ،فهل فيه إشكال؟
ً
ج :ال إشكال فيه إذا كان ذلك متعارفا ،وكانت النساء غير المحارم محجبات ،نعم على
العريس وسائر الرجال أن ال ّ
يتعمدوا النظر إلى غير المحارم.
الزفاف
س :بالنسبة إلى بعض الزفات «زفة العريس والعروس» التي يقوم بها البعض في الشوارع
والطرقات ،نجد أنهم يتوقفون في بعض األماكن ويبدؤون بالرقص وصوت الموسيقى
والغناء يصدح ً
عاليا ،فما حكم ذلك؟ وما توجيهكم لهم؟
ج :الزواج من ّ
سنة الرسول الكريم وهو النواة لتكوين األسرة والمجتمع ،فهو أمر أساسي
ً
جدا ،لذلك يجب أن يكون ّ
مؤط ًرا بـما ّ
سنه الرسول الكريم من احتفافه باألمور
ومهم
عال وبصورة جماعية ،وتالوة
المحللة من مثل الصالة على محمد وآل محمد بصوت ٍ
المدائح في حقهم؟مهع؟ ،والدعاء للزوجين الجديدين بالخير والبركة ،والعشرة الحسنة،
واألوالد الصالحين ،وعدم خلط ذلك بأمور ّ
محرمة ال تليق باإلنسان المسلم من مثل
ّ
الرقص والموسيقى وما ّ
يسبب سد الطريق وأذى الناس.
عقد ِقران مختلط
س :هل يجوز إقامة عقد قران مختلط بوجود رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين في مكان
واحد مع مراعاة الحجاب؟
ج :يجوز إذا كان مع مراعاة الموازين الشرعيةً ،
علما بأن عقد القران له أهمية كبيرة في
ّ
اإلسالم ولدى الشارع المقدس ،وهذا ما يستدعي أن يكون إجراؤه بحسب ما أراده الشارع
ً
ووفق ما يرتضيه ،بعيدا عن كل عوامل اإلثارة واالفتتان.
المهر وتركة المتوفى
تف تركته بـما تستحقه الزوجة من المهر ،فهل يجب على والده أن
س :إذا توفي الزوج ولم ِ
يدفع النقص؟
ج :ال يجب ذلك ،ألن ديون الميت تكون في تركته فإذا قصرت التركة عن الوفاء بديونه
كانت في بيت المال ،وعليه :فال يجب على أحد من ورثته أداؤها ،ولكن لو أرادوا التبرع
بذلك فهو حسن.
الساكن في الغرب
س :ر بـما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابـهما بـمحرمات ال يقع فيها لو بقي في بلده
ّ
اإلسالمي ،فمظاهر الحياة العادية بـما فيها من إثارةّ ،
تجر المكلف إلى الحرام عادة ،حتى لو
ً
ّ
الدين يوجب حرمة السكن ً
لم يكن ً
تبعا؟
راغبا بذلك ،فهل يعد هذا نقصانا في ِ
ج :إذا كان اإلنسان في بلد ال يستطيع مع البقاء فيه أن يحفظ دينه وعقيدته وأخالقه
من االنحراف ،ففي هذه الصورة يحرم عليه البقاء في ذلك البلد ويجب عليه المهاجرة
منه.

فاطمة  ..من بناة الدين
سٌ :
بعض يرى أن إكرام السيدة الزهراء؟اهع؟
فألنها بنت النبي؟ص؟ فقط ،بالتالي ال يرى ً
مبررا
لالحتفاء بمولدها وشهادتها باعتبارها من بناة
الدين ،كما يظهر ذلك يف احتفال الشيعة؟
ج :رافقت موالتنا الزهراء أبيها رسول اهلل؟ص؟
وهو حيمل رسالة الدين خ
الاتم ويسعى يف
ً
ً
نشرها وتبليغها ،حتى خاض «دفاعا» حروبا شنها
مشركو قريش وطغاتها ،فكانت الزهراء؟اهع؟
إلى جانب أبيها تعيش كل هذه األحداث املؤملة
توع إذا جاع وتظمأ إذا ظمأ،
واأليام العصيبة ،ج
خ
وتفف عنه ،يقول اإلمام الشيرازي؟ق؟« :إن
يد
املتتبع لسيرة السيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟ ج
أنها مدرسة متكاملة يف خ
م�تلف أبعاد احلياة،
لميع النساء ،بل وحتى
فينبغي أن تكون قدوة ج
الرجال ،فهي التي وقفت مع أبيها يف تبليغ الدعوة
ّ
وحتملت أذى مشركي قريش مع
إلى اإلسالم،
ن
الثلة القليلة من املؤمني يف شعب أبي طالب،
ّ
وحتملت صعوبة اهلجرة من مكة إلى املدينة،
ً
ن
املؤمني؟ع؟ الذي أرسى
بانب أمير
ووقفت أيضا ج
دعائم اإلسالم ،فكانت املجاهدة واملهاجرة».
وكانت للزهراء؟اهع؟ وقفة شجاعة بعد رحيل
رسول اهلل؟ص؟ فقد خرجت تدافع عن اإلمامة،
ً
ّ
لتسجل موقفا
وريثة النبوة وامتدادها الطبيعي،
ً
خالدا يبقى شاهد صدق على االنقالب على احلق
الذي حدث بعد وفاة النبي؟ص؟ ،و إظهار مظلومية
ن
وصي ّ
ّ
املؤمني؟ع؟،
نبي اإلسالم ،اإلمام أمير
ً
ن
املسلمي جميعا.
ومسمع من
وذلك على مرأى ن ٍ
الائرة التي
ويف إطار الفرز بي احلكومات ج
تدعي اإليمان باإلسالم وال تتدين بأحكامه وبين
اإلسالم الذي هو دين العدل واحلرية ومكارم
ن
العاملي؟اهع؟
األخالق ،كان موقف سيدة نساء
ّ
ً
حبل عقدة خ
اللط ن
بي الدين والالدين،
رائدا
فأنقذت اإلسالم من خطر التشويه والتزييف،
لقد أعلنت السيدة الزهراء؟اهع؟ ّ
وصرحت باملوقف
واللسان أن «أولئك» ال يمثلون اإلسالم وال
ً
ّ
النبي؟ص؟ ،وموقفها هذا كان استثنائيا من جهة
بي املمارسات خ
الاطئة حلكام مسلمين
الفصل ن
ن
وبي الفكرة النقية لإلسالم .وحنن إذ حنيي أيام
الصديقة الكبر ى فاطمة الزهراء؟اهع؟ فألنها بنت
سيد األنبياء؟ص؟ً ،
وأيضا ألنها أعطت ً
معيارا للفصل
ن
بي احلق والباطل ،وألنها أنقذت اإلسالم من
خطر التشويه والزوال بسبب تصرفات حكومات
ً
منحرفة ،كما أنها ساهمت أول يف بناء اإلسالم
نبي اإلسالم ،خطوة خ
مع أبيها ّ
بطوة ،يف الوقت
ً
أن مواقفها كانت ومازالت منهجا يستنير به
املدافعون عن إسالم محمد وآل محمد ،ويستلهم
منه األحرار يف رفض الظلم والقهر والرذيلة.
أجوبة املسائل الشرعية ٢٠١٨ / ١٤٣9 :
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المرأة وبناء المجتمع الصالح

ً
أيتها األخوات عندكن قدوات حسنة عديدة ،وأفضلهن وأعالهن مقاما موالتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا زينب الكبرى؟امهع؟ .هاتان
االمرأتان العظيمتان في تاريخ اإلسالم ،و ْإن عاشتا كعيشة باقي النساء ،لكنهما خير أسوة للنساء كافة ،في جميع الجوانب واألبعاد.
ُ
ً
فموالتنا الزهراء؟اهع؟ خاضت مراحل الحياة وعاشت فتاة وشابة وأ ًما وزوجة ومربية ،وكانت أيضا ًأما ألبيها .فاقرأن سيرتها لتعرفن كيف كان
ُ
تعاملها؟اهع؟ مع أمها موالتنا خديجة الكبرى؟اهع؟ ،ومع أبيها موالنا رسول اهلل؟ص؟ ،ومع زوجها موالنا اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ .كما أنها كانت أ ًما
لإلمامين الحسن والحسين والسيدة زينب الكبرى والسيدة أم كلثوم؟مهع؟ ،فكيف كانت تعامل أبناءها؟ كل ذلك دروس من السيرة العطرة
ويتعين على كل امرأة أن تتخذها نماذج ّ
ّ
تطبقها بحذافيرها على حياتها ،وطريقتها في العيش والتعامل مع ميادين
لسيدة نساء العالمين؟اهع؟،
ّ
الحياة .فالمرأة التي لها أب وأم وزوج وأخ وأقارب وأرحام ،عليها أن تتعلم من موالتنا فاطمة الزهراء وموالتنا زينب؟امهع؟ كيف تتعامل معهم .وهذا
ً
العمل هو أفضل سبيل لنيل القرب من موالنا اإلمام بقية اهلل؟جع؟ .وهذا ينطبق أيضا على الرجل وليس على المرأة فحسب ،فالرجل والمرأة،
ّ
و إن كانت األحكام الشرعية الخاصة بهما تختلف في بعض الموارد ،ولكن في مقام نيل القرب من اإلمام ال فرق بينهما .إل أنه بمقتضى
بعض الروايات وعمل المعصومين ،فإن اهلل تعالى قد ّ
سهل في األحكام على النساء أ كثر من الرجال ،وهذا يعني أن آلية نيل مقام القرب من
ً
اإلمام؟جع؟ للنساء أسهل من الرجال ،فإذا كانت النسبة المطلوبة من عمل الرجل التي تمكنه أن ينال القرب من اإلمام هي ستون بالمائة مثل،
فإن نسبة المرأة هي أقل من الستين.

ج�اء

في الحديث الشريف عن اإلمام الصادق؟ع؟« :أكثر أهل الجنة من
المستضعفين النساء» .وقد يقول قائل :إن عدد النساء في الدنيا أ كثر من
عدد الرجال ،فمن الطبيعي أن يكون أ كثر أهل الجنة من النساء .ولكن اإلمام
الصادق؟ع؟ ولدفع مثل ذلك االحتمال يقول في تكملته لحديثه الشريف:
«علم اهلل ضعفهن فرحمهن» «من ال يحضره الفقيه/الشيخ الصدوق/ج/٣
ص .»٤٦٨بناء على ذلك ،فإن سبب كون أ كثر أهل الجنة من النساء ،هو أن
اهلل تعالى يعلم بأن المرأة أضعف من الرجل في أبعاد مختلفة ،ولذلك فهو تعالى يرحم النساء أ كثر من الرجال ،ويدخلهن الجنة قبل الرجال.
ولذا فالنساء ينلن مقام القرب من اإلمام؟جع؟ أسرع من الرجال .وقد جاء في الكثير من الروايات الشريفة أن موالنا رسول اهلل؟ص؟ واإلمام أمير
المؤمنين؟ع؟ كانا في آخر لحظة من عمرهما الشريف يوصيان بالمرأة ً
كثيرا ،فقد قال اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ لما حضرته الوفاة في وصيته إلى
ّ
ُ
اإلمام الحسن؟ع؟« :اهلل اهلل في النساء وما ملكت أيمانكم ،فإن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال اوصيكم بالضعيفين من النساء« »..الكافي/الشيخ
الكليني/ج/٧ص .»٥٢وهذا يدل على أن مراعاة حقوق المرأة لها مكانة وأهمية خاصة عند أهل البيت؟مهع؟.

قل�د

ّ
المكرمة بعد بعثته ثالث عشرة سنة ،القى فيها من المشركين أنواع األذى والتهم ،فضربوه بالحجارة،
عاش موالنا رسول اهلل؟ص؟ في مكة
وآذوا أرحامه وأقاربه وأتباعه ،وبعد أن هاجر إلى المدينة حاربوه خالل ثماني سنوات أ كثر من ثمانين مرة ،واستمروا في أذاهم له؟ص؟ ،وقتلوا
ً
جميعا .فقد ذكرت كتب الحديث المعتبرة وكتب التاريخ أن من الذين آذوا النبي؟ص؟
العديد من أصحابه ،لكنه؟ص؟ عندما فتح مكة عفا عنهم
ُ
َُ
وآله ً
كثيرا هو ابن أ َب ّي الذي كان يبث الدعايات والتهم واألباطيل والكذب ضد النبي؟ص؟ ،وكان دور ابن أب ّي حينها كدور مؤسسة إعالمية في
ّ
ّ
ويجندهم
زمننا الحاضر ،واستفاد في ذلك من فصاحته وبالغته ،فألصق التهم بالنبي؟ص؟ وكان يستهزئ به .وكان يؤلب الناس على النبي،
ً
ّ
ً
أساسيا في أ كثر المشا كل التي واجهها الرسول؟ص؟ ،حتى أن النبي قال بحقه« :إنه من ألد أعدائي» .لقد كان اللين في
لمحاربته ،وكان عامل
ً
شديدا ً
دوما مع األعداء والمخالفين ،بل إذا أراد أحد أن
التعامل مع اآلخرين من أبرز الخصائص األخالقية للنبي؟ص؟ ،فلم يكن تعامل النبي؟ص؟
ُ
ُ
َ
يستجير أو يشفع حد من األعداء كان؟ص؟ يقبل ذلك ويعفو عن ّ
عدوه .لقد آذى ابن أ َب ّي النبي ً
كثيرا فأباح النبي؟ص؟ دمه ،وعندما رأى ابن أب ّي أن
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النبي؟ص؟ قد فتح مكة ،وأسقط أ كبر معقل للكفار والمشركين لم يجد أمامه سوى التسليم ،لذلك طلب من أم سلمة ،وكانت من سادات نساء
ُ
مكة ومن خيرة زوجات النبي؟ص؟ ،أن تشفع له عند النبي؟ص؟ .وقد طلبت أم سلمة من النبي؟ص؟ أن يقبل شفاعتها بالعفو عن ابن أ َب ّي .فقال
ّ ُ
عفو فاعف عنه .فعفا عنه؟ص؟ .إن هذا التعامل من رسول اهلل؟ص؟ ال نجده عند
لها النبي؟ص؟« :إنه من ألد األعداء» .فقالت له أم سلمة :و إنك
ً
شخصا فإنهم ال يتنازلون عن عداوتهم له ،معتبرين تنازلهم مهانة لهم بل إنهم ال يتنازلون عن أي فعل،
أغلب الحكام .فمعظم الحكام إذا عادوا
ً
وال يتراجعون عن تنفيذه و إن كان ً
حراما ،فهم يعتبرون التراجع دليل على الضعف.

أ� ن� ت��ن

ّ
ّ
ً
باللين في تعاملكن مع أزواجكن وأبنائكن وأرحامكن وغيرهم ولم ّ
تتشبثن بما اتخذتنه مسبقا من قرار أو فعل
أيتها األخوات إن تحليتن
تجاه أي أحد ،فإن هذه األخالق الحسنة ستوجب َل ّ
ّ
ومحبتهم؟مهع؟ .والوصول إلى هذه المرتبة الراقية بحاجة إلى
كن رعاية أهل البيت
ّ
تصميم حقيقي وقوي .إن الحلم عن اآلخرين هو من األمور المهمة األخرى التي تمكن المتحلي بها من نيل مقام القرب من األمام؟جع؟ .الحلم
والصبر في علم األخالق لهما معنى واحد ،مع فارق هو أن الصبر تحمل ما يتعرض له اإلنسان من مشاكل خارجة عن إرادته ،كالذي ّ
يتعرض
ً
تصرفا ً
لحادثة اصطدام فيتضرر بدنه أو أحد أعضائه فيتألم ويتأذى جراء ذلك ،فتحمله األذى واأللم ُيعد ً
سيئا أو سمع
صبرا ،أما إذا القى اإلنسان
كالما ً
ً
فتحمله ،ولم يرد عليهم بمثل ما تعاملوا معه ،فصبره وتحمله هذا يسمى ً
ّ
حلما.
بذيئا من زوجته أو أبيه أو أمه أو من أوالده أو من غيرهم

ُ ذّ
ا�كر

األخوات مرة أخرى أن عليهن أن يطالعن سيرة موالتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا زينب الكبرى؟امهع؟ ليعرفن تعاملهما مع اآلخرين ،فموالتنا
ّ
ً
الزهراء وسيدتنا زينب؟امهع؟ مع أنهما قد تعلمتا الخلق الرفيع من النبي؟ص؟ ومن اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ ،لكنهما بذلتا الجهد أيضا
ّ
في بناء نفسيهما ،وتحليتا باألخالق الحسنة والرفيعة ومنها الحلم عن اآلخرين .إذن فأنتن أيتها األخوات حاولن أن تتأسين بموالتنا الزهراء
وموالتنا زينب الكبرى؟امهع؟ في تعاملكن مع من يسيء إليكن ،حتى و ْإن كان لديكن القدرة على الرد عليهم بالمثل ،فال تقمن بالرد بالمثل ،بل
ّ
ُ َ
تحلين بالحلم والصبر ،حتى يوجب هذا الخلق الرفيع لك ّن نيل القرب من اإلمام ،وتشملكن رعايته؟جع؟ .ووصيتي لكن أنتن أيتها األخوات
ُ
هي أن تحاول كل واحدة منكن بقدر استطاعتها بأن تسر موالتنا الزهراء؟اهع؟ ،فعليكن أن تسعين في ترسيخ العقائد الصحيحة وتقويتها ،وفي
حث الفتيات على االلتزام باألحكام واألخالق الحسنة وجميع صفات الفضيلة ،وحاولن تربية المزيد من األخوات تربية سليمة وفق العقائد
واألحكام واألخالق اإلسالمية التي يريدها اإلمام؟جع؟.
ّ
وال شك في أن كل من تسعى في هذا المجال ستنال ّ
محبة اإلمام؟جع؟ ورعايته بمقدار ما تبذله من طاقاتها وقدراتها وعلمها ،وأما التي تقصر
ّ
ً
ً
وتتهاون فإنها ستكون ً
حقيقيا وأن يعاهدن اإلمام على االلتزام بـالعقائد
تصميما
سببا في تألم اإلمام وأذاه .لذا يجدر باألخوات أن يصممن
واألحكام واألخالق الحسنة اإلسالمية ،وأن يقمن بتشجيع نظيراتهن على االلتزام بتلك األمور الثالثة .والعهد مع اإلمام؟جع؟ هو بالقلب وليس
جميعا كما جاء في توقيعه الشريف ،حيث قال« :وال يعزب ّ
ً
عنا شيء من أخباركم» «تهذيب األحكام/الشيخ
باللسان ،فاإلمام يعلم بحالنا
ّ
الطوسي/ج/١ص .»٣٨فاعلمن أن التزامكن باألمور الثالثة التي مر ذكرها هو الذي يمهد الطريق ّ
لتشرفكن باللقاء باإلمام؟جع؟.
ّ
ّ
ّ
إذن فاسعين ً
المحرمات والتحلي باألخالق الحسنة كما أراد األئمة المعصومون؟مهع؟،
كثيرا في تعلم العقائد الصحيحة وبالعمل بالواجبات وترك
ً
ّ
وكن من السابقات في ذلك حتى تستطعن أيضا أن تهدين نظيراتكن وتقمن بتربيتهن.
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أكبر من مشكلة
َ
َْ
َّ
ومن عليه
خلق اهلل تعالى اإلنسان <فِي أ ْح َس ِن تق ِو ٍيم> التين،4:
بوسائل وأدوات تمكنه من أن يعيش في رحاب هذه األرض وينتفع من
خيراتها ،ويعيش عيشة طيبة هانئة.
وحينما فطر اهلل الناس على الفطرة السليمة ،ألهم سبحانه
ُ
َْ
النفس البشرية <ف ُج َور َها َوتق َو َاها> الشمس .8:وترك لإلنسان حرية
ً
ً
االختيارّ ،منا منه تعالى وفضل ،فطريق الجنة مفتوح لمن يشاء كما
طريق النار ،ولإلنسان أن يختار ما يريد.
ورغم العبر التي تمأل صفحات الكتب ويوميات الحياة ،كثيرٌ
من الناس ُيثقلون َعلى أنفسهم بما يجعلهم في غربة عن الفطرة والحق
َ ْ َُ ُ ْ ْ َ ّ َ
كار ُه َ
ون> المؤمنون.70:
والحياة الهانئة< ،وأكثرهم ِللح ِق
ِ
ٌ
فيأبى بعض أن تبقى نفسه سليمة صافية ،فيلوثها من حيث
يدري أو ال يدري بالحرام أو الشبهات أو االستغراق بالمكروهات،
ً
ومرضا ،ويكتسي قلبه صدأَ ،
وبمرور األيام تمتأل نفسه ً
<ب ْل َر َان
سوء
َ ُُ
َّ َ
ك ُانوا َي ْكس ُب َ
ون> المطففين .14:فتعمى بصيرته التي
َعل ٰى قل ِوب ِهم ما
ِ
بها يميز الخبيث من الطيب والطالح من الصالح ،حتى يجد نفسه
في ظلمات.
ومن الظلمات التي يصنعها اإلنسان فيركس نفسه فيها
«النفاق» الذي هو من نتاج الذنوب ،فمما يغرس النفاق في النفس
البشرية «الكذب» ،يقول؟ع؟« :الكذب يؤدي إلى النفاق» «غرر الحكم:
ً
 .»969أيضا ،فإن «الذل» أحد العوامل التي ترسخ النفاق ،يقول اإلمام
أمير المؤمنين؟ع؟« :نفاق المرء من ذل يجده في نفسه» «غرر الحكم:
 .»969كما الخيانة ،يقول؟ع؟« :الخيانة رأس النفاق» «غرر الحكم:
 .»969كما أن التملق لهذا السياسي أو ذاك المسؤول أو ذلك الوجيه
ال يمر دون أثر في النفس ،يقول؟ع؟« :من أتى ً
غنيا فتواضع له لغناه ذهب
ثلثا دينه» «نهج البالغة :الحكمة .»228
النفاق ظاهرة َم َر ّ
ضية تصيب النفوس ،وعادة تولد في المراحل
الراشدة من عمر اإلنسانً ،
ونادرا ما تتواجد في النفس في مراحل الطفولة
المبكرة أو المتأخرة أو حتى في مرحلة المراهقة.
وهذا دليل على أن النفاق سمة نفسية تنتقل إلى الشخص
من خالل المحيط األسري والمجتمعي ،النفاق كما يعرفه المرجع
المجدد الشيرازي الراحل؟ق؟ بأنه «أن يظهر اإلنسان بمظهر حسن
جميل ،وينطوي على باطن سيء قبيح» .لكنه ّ
يبين «أن يخفي عن
وصالتهً ،
تقربا وزلفى ،أو يمدحك خلف ظهرك ،ثم يتورع
الناس َصالته ِ
عن الرياء فيصمت أمامك ،فليس هذا من النفاق ،بل من أحسن الخصال
ّ
الذي ال يتحصل عليه الشخص إل بمجاهدات نفسية شاقة ،ال يحصل
عليها إال ذو حظ عظيم».
ّ
ورغم أن النفاق بحد ذاته مشكلة خطيرة ،إل أنه يقود إلى
أنواع أخرى من السلوكيات السيئة والخصال الهوجاء ،يقول؟ص؟:
«النفاق يبدو لمظة سوداء ،فكلما ازداد النفاق ً
عظما ازداد ذلك السواد،
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فإذا استكمل النفاق اسود القلب» «كنز العمال .»1734 :وقال اإلمام
علي؟ع؟« :النفاق يفسد اإليمان» « غرر الحكم .»741 :وقال؟ع؟:
«النفاق شين األخالق» «غرر الحكم.»735 :
بالتالي ،فإن النفاق أسوأ خلق وأحط سلوك ،يقول؟ق؟« :النفاق،
سواء أكان في اإليمان والدين ،أم في العبادة والطاعة ،أم في العشرة
واالجتماع ،وسواء أكان لطلب ثروة أو صيت أو زوجة أو منصب ،فهو من
أرذل الصفات ،وأقبح األعمال».
إزاء ظاهرة النفاق الخطيرة بتداعياتها وآثارها السلبية على
ً
الفرد واألسرة والمجتمع ،فضل عن تشويه القيم واألفكار ،ال يكفي
معرفة خطر هذه الظاهرة وقبحها ،فالبد من حيازة سبل كشف النفاق
الذي قد يسقط فيه أي أحد ،وكشف المنافق للتعامل معه كما ينبغي.

َ
ومما جاء في وصف المنافقين بالقرآن الكريم قوله؟زع؟<ِ :إ ّن
ْ
ُ َ
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
ال ُم َن ِاف ِقين يخ ِادعون اللـه وهو خ ِادعهم و ِإذا قاموا ِإلى
الصلاةِ ق ُاموا ك َسال ٰى
َ َ َ َ َ
ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ
ك ُر َ
ون َّالل َـه إ َّلا َق ِل ًيلا ُّم َذ ْب َذب َ
يراءون الناس ولا يذ
ين َب ْي َن ذٰ ِلك لا ِإل ٰى َه ٰـ ُؤل ِاء
ًِ
ِ
َّ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َٰ ََُٰ َ َ ُ ْ
ُ
َ
ولا ِإلى هـؤل ِاء ومن يض ِل ِل اللـه فلن ت ِجد له س ِبيلا > النساء.143-142:
ً
ْ
وقال رسول اهلل؟ص؟« :ثالث من كن فيه كان منافقا ،و إن صام
ُ
ّ
وصلى وزعم أنه مسلمَ ،م ْن إذا ائتمن خان ،و إذا حدث كذب ،و إذا وعد
أخلف ،إن اهلل؟زع؟ قال في كتابه< :إ َّن َّالل َـه َلا ُي ِح ُّب ْال َخ ِائ ِن َ
ين> .وقال:
َ َ َ َ َّ َ
َ َ َ ِْ َ
َ ْ ُ
َ
كرْ
<أ ّن ل ْع َنت اللـهِ َعل ْيهِ ِإن كان ِمن الك ِاذ ِبين > .وفي قوله؟زع؟ <واذ
َ ْ
ً َّ
َ
َ َّ ُ َ
ك َ
ْ َ
ان َص ِادق ال َو ْع ِد َوك َان َر ُسولا ن ِب ًّيا> «الكافي:
اب ِإ ْس َم ِاعيل ِإنه
فِي ال ِكت ِ
.»8/290/2
وفي الخصال :عن ابن مسعود ،عن النبي؟ص؟ قال« :أربع من
ْ
كن فيه فهو منافق ،و إن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من
النفاق حتى يدعهاَ :م ْن إذا حدث كذب ،و إذا َوعد أخلف ،و إذا َ
عاهد
غدر ،و إذا َ
خاصم فجر» «مستدرك سفينة البحار/ج/١٠ص.»١٢٨
بالتالي ،فإن المنافق ليس هو الذي يظهر على غير حقيقته
فقط ،بل هناك أشكال أخرى للنفاق مثل الذي إذا تحدث فال يصدق،
و إذا وعد فال يلتزم ،و إذا تخاصم مع آخر فال يتورع.
وهذه األشكال من النفاق أصبحت شائعة في عالمنا اليوم،
ً
خاصة في مجال السياسة ،وأيضا في مجال المسؤولية الحكومية
والمجتمعية ،وخاصة في دول المسلمين.

على طريق اإلصالح

بناء األجيال  ..ضرورة وخبرات
تشير دراسات إلى أن األطفال الذين يتربون في بيت مشحون
عال من المشاكل الزوجية لديهم مستويات مرتفعة ومزمنة
بمستوى ٍ
من هرمونات التوتر .كما يتعرض هؤالء األطفال الى نوبات أ كثر من
األمراض المعدية مثل الزكام واألنفلونزا.
وفي سن الخامسة عشرة ،لهؤالء األطفال معدالت عالية من
ً
االضطرابات النفسية واالجتماعية ،فضل عن مشاكل أخرى مثل
ً
اال كتئاب ،وتجنب األصدقاء واألقارب ،وأحيانا يتصرفون بشكل سيء
وربما عدواني ،كما أنهم في المدرسة يكونون عرضة للحصول على
درجات سيئة وتجاوز المدرسة.
وينصح خبراء في التربية والتعليم بأن حل تلك المشا كل
النفسية واالجتماعية والتعليمية التي تصيب أولئك األطفال يكمن

ً
بأن يسعى الزوجان إلى تحسين العالقة بينهما ،وصول إلى خلق بيئة
ً
استقرارا وراحة وسعادة ،وهذا أهم ما ينبغي توفيره لألطفال
أسرية أ كثر
من أجل تربيتهم و إعدادهم بشكل سليم.
ً
لكن تلك الدراسات والعديد من االستبيانات تؤكد أن كثيرا من
المتزوجين ال يملكون المعلومات التي تساعدهم على التفاهم بينهم،
ْ
متزوجين،
و إيجاد سبل مواجهة المشا كل التي قد تحدث بين أي
كما أنهم ال يعرفون حجم التأثيرات السلبية للخالفات الزوجية على
األطفال من عدة جوانب ،وأن تلك التأثيرات ً
غالبا سيحملها األطفال
في مراحلهم العمرية القادمة.
ّ
ّ
هذه المعطيات تدل فيما تدل عليه أن الطفل كائن يسمع
ويرى ويشعر ويدرك ويتفاعل ويتأثر ،كما أنه ومذ هو جنين في بطن
أمه يتأثر بمحيطه ،وخاصة األسري ،وهذا ما يتطلب البحث في
ّ
تراثنا اإلسالمي ،أ كثر وأ كثر ،عما يتعلق بقضايا التربية والتأهيل ،وفي
الوقت نفسه ،ينبغي للمؤمنين والمؤمنات التزود من تلك المعلومات
واإلرشادات الستثمارها في تربية أوالدهم ،وتقديم أهم ما يحتاجه
أوالدهم في حياتهم.
و إن استعراض جملة من تلك الروايات لمؤشر على أهمية
التفاصيل التي تتضمنها المرويات عن أهل البيت؟مهع؟ ،ومنها على
سبيل المثال الروايات التي تتحدث عن إرضاع الطفل من حليب
أمه ،والنهي عن أن ترضع الطفل امرأة حمقاء أو مصابة بأمراض نفسية
أو عقلية أو كافرة أو شاربة الخمر أو آ كلة لحم الخنزير ،حيث تشير

هذه األمور تؤثر على نفسية الطفل وعقله.
النصوص إلى أن ِ
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ َ َّ
األعظم؟ص؟ أنه قال« :أط ِعموا حبال كم اللبان ف ِإن
عن ّالنبي ْ ُ
َ ُ
َْ
َّ
ُّ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
ّ
الص ِب َّي ِإذا غ ِذ َي ِفي َبط ِن أ ِم ِه ِباللب ِان اشتد قلبه ِوز يد ِفي عق ِل ِه» «الكافي:
ج .»23/6وهذه التوصية لتنمية العقل وقوة الحفظ ،كما ّ
تحسن قوام
السلوك.
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ
ان َفإ ْن َي ُكنْ
وعن اإلمام علي الرضا؟ع؟« :أط ِعموا حبال كم اللب ِ
ِفي َب ْط ِن َها ُغ َل ٌم َخ َر َج َذ ِك َّي ْال َق ْلب َعا ِل ًما ُش َج ًاعا ،و إ ْن َت ُك ْن َجار َي ٌة َح ُسنَ
ِ
ِ
ِ
ُ
َْ
ُ ُُ
ُ
َ َ ْ َْ َ
َ
ْ
وخلق ُت َهاَ ،وعظ َم ْت َع ِج َيزت َها ،وح ِظيت ِعند ز و ِجها» «التهذيب:
خلق َها ِ
ج/7ص.»440
ولمرحلة النفاس وهي المرحلة التالية لوضع المولود أهمية
توصي
خاصة أشارت إليها روايات عديدة عن أهل البيت؟مهع؟ ،حيث
َْ ُ ْ َ ََْ
المرأة النفساء بتغذية خاصة فقد جاء عن رسول اهلل؟ص؟« :أط ِعموا المرأة
َّ
َ
ً َ
ُ ُ
َ َ َّ َ َ
َ ُ
ِفي ش ْه ِر َها ال ِذي ت ِلد ِف ِيه ّالت ْم َر ،ف ِإن َولد َها َيكون َح ِليما ن ِق ًّيا» «مستدرك
الوسائل :ج /16ص .»384وعن اإلمام الصادق؟ع؟« :أطعموا نساءكم
التمر البرني في نفاسهن ،تجملوا أوالدكم» «مكارم األخالق :ص.»168
وال يخفى ما لهذه التوصيات من أثر إيجابي بالغ في صناعة
الشخصية على مستوى السلوك والنفس والصحة ،وحتى على مستوى
الشكل والمظهر والجمال ،وهذا ما تؤكده دراسات علمية حديثة.
ُوت ّ
قسم مرحلة تنشئة الطفل ،بحسب علماء النفس ،إلى أربع
مراحل هي -1 :مرحلة الطفولة األولى ،وتمتد من الوالدة إلى سن سبع
سنوات -2 .مرحلة الطفولة الثانية «المتأخرة» ،وتمتد من سن 7
سنوات إلى سن  14سنة -3 .مرحلة المراهقة ،وتمتد من سن  14سنة
إلى سن  21سنة -4 .مرحلة الرشد ،وتمتد من سن  21سنة فما فوق.
ّ
ويركز علماء التربية على المرحلة األولى ،حيث يعتقدون أنه
على أساسها تتشكل شخصية الفرد ،في حين تتوجه روايات أهل
البيت؟مهع؟ على المرحلة الثانية ،وتعطيها أهمية بالغةّ ،
وتبين أنه
باإلمكان للمربي تالفي بعض األخطاء التي تقع في المرحلة األولى،
عبر المرحلة الثانية ،والتي فيها ترسم خطوط شخصية الفرد ،وأن
المرحلة األولى ً
عموما مرحلة لعب ،وأن تتضمن عملية تحسين إدراك
َ
األشياء والتواصل مع اآلخرين .عن اإلمام الصادق؟ع؟ قالَ :
«دع َ ْاب َنك
َ َ ِ ْ ْ ََ
ْ
َ ََ
َ َْ َْ َ
ين وأل ِز ْم ُه نف َسك َس ْب َع ِس ِنين ف ِإن أفلح
ين ُويؤ ّد ْب َس ْب َع ِس ِن
َيل ََع ْب َس ْب َع ِس ِن
ّ َ َّ
َ َ
و ِإل ف ِإن ُه ِم َّم ْن ل خ ْي َر ِف ِيه» «من ال يحضره الفقيه/الشيخ الصدوق/
ج/٣ص.»٤٩٢
ً
ُ
ُ
وقال اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟« :يربى الصبي سبعا ،ويؤدب
ً ُ َ
ستخدم ً
سبعا ،ومنتهى طوله في ثالث وعشرين سنة ،وعقله
سبعا ،وي
في خمس وثالثين سنة ،وما كان بعد ذلك فبالتجارب» «من ال يحضره
ْ
ً
«ال ُغ َل ُم َي ْل َع ُب َس ْب َع ِس ِن َ
ين
الفقيه/ج/٣ص .»٤٩٣وعنه؟ع؟ أيضا قال:
َ
َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ
وال َح َر َام َس ْب َع ِس ِن َ
َوي َت َع ّل ُم ْال ِك َت َ
ين» «الكافي/
اب َس ْب َع ِس ِنين ويتعلم الحل ل
وللحديث بقية
الشيخ الكليني/ج/٦ص.»٤٧
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ّ
ّ
ّ
واإلسالمية ،يعتمد البحث المقارن
الغربية
الفكرية
في الرؤى
ّ
ّ
المجتمعية
المدني على المقاربة من المدارس
لمدركات المجتمع
وعنوان «المجتمع المدني» أو تسمياته المفترضة والمثلى ،كالمجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالتجاهية فيه،
والكيفية
الكمية
اإلسالمي ،وفق الجوانب
اإليماني أو
ّ
ّ
المجتمعية ،لكل من الفرد والدولة
االتجاهية
لبيان المسؤوليات
ّ
اإلسالمي.
والجماعة ،تجاه بعضها في منظومة الفكر
ّ
ّ
اإلسالمي الى تبيان مسؤوليات
المجتمعي
وينصرف الفكر
ّ
المجتمعي
الجماعة تجاه الجماعات األخرى في المجالين
ّ
واالقتصادي أو القطاع الخاص ،باعتبارها تعبر عن ماهية المجتمع
ّ
ّ
المدني،
المدني ،وبصفتها تمثل الوحدة البنائية لمؤسسات المجتمع
ّ
المدني تجاه الدولة.
ومسؤوليات مؤسسات المجتمع
ّ
المميز ،والوالية
ويشمل ذلك مسؤوليات المرأة والطفل
ّ
اإلسالمية ،ثم مهمة المجتمع المدني في
المجتمعية لهما في الرؤية
ً
درء التداعيات الداخلية والخارجية ،فضل عن تبيان حكم العمل
والعامل في اإلسالم ،وبيان العالقات
البينية لمؤسسات المجتمع المدني
وضوابطها ،وسبل معالجة المؤسسات
الهدامة للمجتمع المدني.
وتنصرف مسؤوليات المجتمع
المدني إلى مستقبل األمة ومقدمات
رؤاها تجاه الجميع أو اتجاه مجموع
األمة والروح العامة لها ،وفي تبيان مسؤولية الجماعة تجاه األفراد،
والتي تشكل وحدة مؤسسة المجتمع المدني ،وفي اعتبار األصالة بين
ّ
اإلسالمي .في الوقت أن الفكر المجتمعي
الفرد والمجتمع في التشريع
اإلسالمي يعتمد التوكيل والتفويض في الوالية ،حيث مسؤولية
المجموعات المجتمعية اتجاه المجموع ،أو مسؤولية بعض اتجاه
بعض ،وهو تعبير عن المخرجات الوظائفية وداالتها في المجتمع
المدني ،وفق رؤى الفكر المجتمعي اإلسالمي ،والذي تضطلع فيه
المرجعيات الدينية بمسؤوليات مجتمعية كبرى ،في النهوض بأدوار
المجتمع المدني ومهامه ،باتجاه تحقيق الغايات واألهداف.
في سياق آخر ،فإن الديمقراطية كنهج للحياة في الدولة
والمجتمع ،ال تعتبر ً
ً
سياسيا فقط ،فهي تحيط بالحياة العامة في
نظاما
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية ،فتتشكل بها
واالجتماعية
واالقتصادية
السياسية
مجاالتها
المسارات الرئيسة للبناء الديمقراطي السليم للدولة.
إن الديمقراطية السياسية ال تكون ذات أثر عملي دون أن
تكملها المالحق المتممة لها ،ضمن المسارات الديمقراطية األخرى،
سواء في االقتصاد أو المجتمع ،أو مناحي الثقافة واإلبداع والحريات
العامة ،في الفكر والرأي.
ّ
ويعبر عن هذه المنظومة المتكاملة ،في األدوار والمهام
والواجبات ،بدولة المؤسسات وهي شكل التنظيم السياسي للدولة
ّ
الذي تتجلى به المأسسة والمنهجية ،في اإلدارة وآليات صنع واتخاذ
القرار ،والدور المجتمعي والثقافي ،الذي يعتمد الديمقراطية كنهج
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المجتمع المدني
تعريف وأدوار

٢

للدولة ،والتخطيط الحكومي المنهجي ،في بناء مؤسساتها،
وتفعيل أدوارها ومهامها.
فالديمقراطية السياسية تتحقق من خالل أنشطة
وفعاليات المؤسسة السياسية ،التي تتشكل من الحركات
والتنظيمات واألحزاب السياسية التي تنعكس في سلوكيات
الدولة وسياساتها ،فيما تتشارك مؤسسات الدولة في المجاالت
األخرى التي يضطلع فيها النشاط الخاص بدور أساسي ،فيما
المسارات الديمقراطية األخرى تنهض فيها مكونات المجتمع
ّ
المدني ،الذي هو مجتمع تعاقدي منظم وفق القانون ،مقابل
المجتمع الطبيعي القائم على المصالح والمنافع الفئوية.
بالتالي ،فإن مفاهيم المجتمع المدني ،وأغراضه
وأهدافه ،وأدواره التي يضطلع بها
في دولة المؤسسات ،واإلتجاهات
المستقبلية المخطط لها ،في
تنشيطها وتفعيلها ،تضمن استقامة
النظام الديمقراطي ،وثوابته وآلياته،
وبالتالي نشر ثقافته ،وتعميم الوعي
المجتمعي في تبيان حقوق الفرد
وواجباته ،من خالل مهام المجتمع المدني ،بصفتها الضمانة
األساس ،في العملية الديمقراطية.
إن مسارات العملية السياسية والسجال المحتد بين
الفاعلين فيها ،واحتماالت انعكاسات تداعياته المجتمعية،
في مستقبل بناء الدولة ،واستقرار أمنها الوطني ،وضمان السلم
المجتمعي فيها ،تستدعي الحاجة والضرورة الستقراء وتعميم
ونشر ثقافة الديمقراطية ومتبنياتها والذي يشكل الحجم الرئيس
فيها بنية المجتمع المدني وتنظيماته.
وتوفر الديمقراطية بوصفها أسلوب ومنهج في الحياة،
فرصة لذوي الكفاءات وأنشطة الخدمة المجتمعية من ذوي
ّ
المعارف والمهارات المنتجة والخلقة ،للعمل واإلبداع للصالح
العام ،بما يضمن تقدمهم للمجتمع ،وتيسير مخرجات إمكاناتهم
فيه ،فتتشكل بهم الجمعيات والفعاليات المجتمعية التي ّ
يعبر
عنها في أدبيات المجتمع المدني بالمنظمات غير الحكومية
 ، NGOs Nongovernment Organizationsوفق دستور
الدولة الديمقراطية ،الذي يمنحهم امكانية المشاركة ،في مجمل
أنشطة العمل العام.
ُ ّ
وعليه فإن المجتمع المنظم هو الذي تكون هيئاته
وتنظيماته هادفة إلى منح جميع أفراده الفرص الكافية المتكافئة
والمتعادلة ،إلشباع حاجاتهم في الحرية والحياة الكريمة ،ولكي
يتمكن المجتمع من االرتقاء لهذا المعنى ،ال بد لطليعة أفراده أن

يؤدوا الخدمة للصالح العام بحيث يشعر هذا الفرد ،إنه يؤدي دوره في الحياة فيما إذا عمل من أجل المجتمع.
ومن خصائص الديمقراطية ،أنها تدفع أصحاب الموهبة والكفاءة للبروز ،وتوفر لهم أسباب العمل والنجاح ،والبيئة التي تساعد على
إشغالهم المواقع التي يستحقونها ،فتفتح أمامهم الطريق ً
واسعا ،ليظهروا إمكاناتهم في ميدان العمل العام.
ّ
الضيقة إنه مكسب فردي غير أنه في الواقع العملي والمحصلة النهائية ،إنما هو مكسب
و إن هذا الكسب الذي يبدو في النظرة
للمجتمع ،ليتقدمه ويقوم بخدمته ،من هو األ كفأ واألجدر على ذلك.
ولذلك البد للنظام الديمقراطي من أن يجري نفس آلية التنافس الحر في اختيار القادة للنظام السياسي ،ومثلها في اختيار المؤهلين
ً
للخدمة االجتماعية العامة ،عمل بالمثل القديم «الوظيفة هي التي تظهر قدرات اإلنسان» .
فمن أجل إعداد القادة المؤهلين للخدمة االجتماعية ،يوفر المجتمع الديمقراطي فرصة للنخب المؤهلة وذات الكفاءات النوعية
لالنضمام إلى مجموعة كبيرة من المنظمات والجمعيات والهيئات والمؤسسات التطوعية ،غير الحكومية ،NGOs ،فيما يطلق عليها
ً
اصطالحا ،بالمجتمع المدني «.»Society Civil C.S
ً
إتساعا من ذلك ،ألنه يشمل أنشطة وفعاليات أخرى فاعلة في المجتمع ،و ْإن تكن غير منخرطة
وبرغم أن مفهوم المجتمع المدني أ كثر
بتنظيم أو منظمة ،ومنها دور الفرد واألسرة ،وحتى العشيرة في المجتمع ذات الطبيعة القبلية ،وكذلك دور الرأي العام ،والنشاط الجماهيري
ً
العفوي ،وحركة الشارع ونبضه ومزاجه ،ورؤيته للحكم والدولة ،وتطلعاته ورغباته وحاجاته ،فضل عن فعالياته المختلفة ،المنظمة منها وغير
المنظمة ،غير أن هذه المنظمات ،لجهة كونها الحجم الرئيس في الفعاليات المجتمعية ،أصبح عنوانها متماه ومعبر عن المجتمع المدني.
ُ ّ
إن هذه المنظمات غير الحكومية ،التي يتشكل منها الحجم األ كبر من المجتمع المدني ،ال تخضع لسيطرة الحكومة ،وال تمول من
قبلها ،و إن من حق األفراد في المجتمع الديمقراطي ،االنضمام بحرية إليها بشكل واسع.
وهذا أمر جوهري وأساس ،بالنسبة للنظام الديمقراطي وآلياته ،فعندما ّتتحد وتشترك مجموعة من األفراد ،أو جزء من المجتمع ،تربطهم
مصلحة مشتركة ،أو اهتمام مشترك ،فذلك يمنحهم قدرة أ كبر ،إلسماع أصواتهم ،و إمكانية تأثيرهم ،في مجمل المسائل العامة في الدولة
والمجتمع ،مما يؤهلهم ألن يكون لهم صوت مسموع في قضايا الساعة العامة ،ورأي في القرارات واإلجراءات التي تتخذ في هذا الشأن ،بما يعبر
عنه بمجموعات الضغط.
وبالتالي سيكون لهم حضور في مراكز صنع القرار ومتابعة تنفيذه ،وهي المجلس أو الجمعية أو الهيئات المنتخبة ،ذات الوظيفة
ً
مكانا ً
وسطا بين الدولة
التشريعية أو الرقابية أو االستشارية في الدولة ،إذ أن تمتع مكونات المجتمع المدني ،بدرجة من االستقاللية ،يحفظ لها
وعموم المجتمع ،بما يضمن للحكومة المنتخبة ،ويفرض عليها اضطالعها بالدور المتوازن ،في التعبير عن إرادة القاعدة الشعبية ،وثوابت
األداء الديمقراطي.
يتبع
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بإصالح العراق يمكن إصالح العالم ّ
كله
سماحة المرجع الشيرازي☮ في
جانب من حديثه مع وفد من الفضالء من
َ َ َ
العراق قال :يقول القرآن الكريم<ِ :إ ّن ذٰ ِلك
َ ْ َْ ُُْ
ور> الشورى .43:ويقول علماء
ل ِمن عز ِم الأم ِ
البالغة أن اإلضافة إلى الجمع يعني هذا ظاهر
في العموم .فالعزم من اإلنسان ،والعزائم من
اهلل؟زع؟ ،وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
والعراق اليوم بحاجة كثيرة وكثيرة إلى العزم.
فخالل العقود الثالثة الماضية ،أي في ّأيام
البعثيين السوداء ،كان ال يمكن العمل
ّ
على تربية الشباب إل بقليل ،ولكن اليوم
ّ
الحرية ،رغم كل
هذا العمل ممكن مع وجود
السلبيات ،ورغم كل المشا كل.
ّ
وبين سماحتهّ :إن السبب في وجود
ً
شباب طائشين ،والذين ال يعرفون شيئا من
الدين ،وكذلك غير الملتزمين من الشباب،
ّ
هو ّأنه لم ّ
الحجة عندهم ،ويوجد بين
تتم
هؤالء قابليات ويمكن أن يخرج منهم
من يكون كأبي ذر وكسلمان وكعمار ،ففي
علي؟ع؟ ّ
الحديث الشريف عن اإلمام ّ
بأن اهلل
تعالى...« :أخفى ّ
وليه في عباده» «بحار األنوار/
ج/٩٠ص.»٣٦٣
وأضاف سماحته :كتب التاريخ
ّ
ّ
وست
أنه كان لرسول اهلل؟ص؟ تسعة أعمام،
ّ
عمات .فآمن برسول اهلل؟ص؟ ثالثة من األعمام
وهم أبو طالب؟ع؟ وحمزة؟ضر؟ والعباس،
وثالث من ّ
العمات .والتسعة الباقين من
ّ
والعمات ماتوا على الشرك ،وكانوا
األعمام
ّ
هم وأبنائهم ضد رسول اهلل؟ص؟ .فكم كانت
هذه المصيبة كبيرة على رسول اهلل؟ص؟ّ ،
ألن
أعمام رسول اهلل؟ص؟ هم سادات العرب ،ومن
بني هاشم الذين كانوا ّقمة العرب وسادات
ّ
قريش .ونقل التاريخ عن العباس أنه في
يوم ما هدموا ميزاب بيته ،فصاح العباس
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صيحة ّ
قويةّ ،
ولقوة هذه الصيحة ،أجهضت
أمرأة حامل كانت ّ
مارة في الطريق لسماعها
صيحة العباس .وفي هذا الصدد قال أحد
الخطباء ،وهو المرحوم السيد كاظم القزويني:
أين كان هذا الصوت يوم آذوا ّ
السيدة فاطمة
الزهراء؟اهع؟ .فالعباس لم يك من المدافعين
عن ّ
السيدة الزهراء؟اهع؟.
وأضاف☮ :ومن أعمام رسول اهلل؟ص؟
التسعة الذين ماتوا على الشرك هو أبي لهب،
وقد حارب رسول اهلل؟ص؟ ً
كثيرا .وقسم من هذه
الحرب ذكرها القرآن الكريم ،وهو قوله تعالى:
ون إ َّن ُه َل َم ْج ُن ٌ
<و َي ُق ُول َ
َ
ون> القلم .51:وهذا القول
ِ
ّ
كان يصدر من أبي لهب .وكلمة «إنه» هي
تأ كيد ،والالم في «لمجنون» هي الم القسم،
وهذا يعني تأ كيد على تأ كيد ،أي ً
حتما،
والعياذ باهللّ ،
بأن رسول اهلل؟ص؟ مجنون.
وقسم ذكرته الروايات الشريفة ،ومنها
ّأن رسول اهلل؟ص؟ كان يمشي في األسواق
ويدعو الناس إلى اهلل تعالى ،وكان أبو لهب
يمشي خلف رسول اهلل؟ص؟ ويضرب رسول
ّ
محدد ،أي ّ
منبل وجارح،
اهلل؟ص؟ بحجر
ويدمي جسم رسول اهلل؟ص؟ ،وكان يصيح
ويقول في الناس ّأيها الناس هذا ابن أخي وأنا
أعرفه ،هو مجنون ،ولم ينفع معه أي دواء وال
ّ
أي عالج .وذكرت الروايات أنه أدمى عرقوبي
رسول اهلل؟ص؟ .والعرقوب هو أغلظ عصب في
بدن اإلنسان ،ويكون في آخر القدمين ،و إذا
ّ
تعرض هذا العرقوب لألذى أو أصيب وأصابه
ّ ً
شيء ،فسيجعل صاحبه متألما آلخر لحظة
ّ
من عمره ،ألنه يصعب عالجه أو ال يمكن.
وهذا يعني ّأن رسول اهلل؟ص؟ وآلخر
ّ
يتحمل آالم
لحظة من عمره الشريف كان
عرقوبيه المصابين .ومع كل هذا األذى الذي
تعرض له رسول اهلل؟ص؟ ورغم ّ
ّ
تكرر تلك

خأ
�� ب�ار
ً
ّ
شخصيا
التصرفات من أبي لهب ،لم أجد أنا
في التاريخ ،أن رسول اهلل؟ص؟ قد عاتب أبي
لهب حتى ّ
لمرة واحدة ،ولم يقل له لماذا
ً
تتصرف هكذا معي ،حتى ّ
ّ
لمرة واحدة ،أبدا.
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
ول
َّواهلل ُتعالى يقول< :لقد كان لك ْم فِي رس ِ
ٌ
ٌ
اللـهِ أ ْس َوة َح َس َنة> األحزاب .21:فإذا هكذا
ّ
ّ
فسيوفق ً
كثيرا ،و إل فالسلبيات
عزم اإلنسان،
ّ
ّ
والمشا كل تحطم اإلنسان وال تجعله يوفق.
وهذه هي الحياة ،وعلى اإلنسان أن يواصل
رغم كل السلبيات ،وحتى بهذا المستوى.
وقال سماحته :العراق بحاجة إلى
التضحيات ،وال أقصد التضحيات بالرقاب
فقط ،بل التضحية بالوقت ،ومنها الجلوس
مع الشباب واالستماع إليهم و إرشادهم.
فرسول اهلل؟ص؟ جلس جلسة واحدة مع أبي ذر،
فصار كما نعرفه ويعرفه التاريخ والعالم ،وقال
ّ
ّ
بحقه رسول اهلل؟ص؟« :واهلل ما أقلت الخضراء
ّ
وال أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي
ذر» «بحار األنوار/ج/٢٢ص.»٣٢٩
ويوجد أمثال أبي ذر بين الشباب
ً
أيضا ،ولكن هذا األمر بحاجة إلى عملية
ّ
وتحملهم .فالعراق هو بلد
انتشال الشباب،
أهل البيت؟مهع؟ ،ورغم كل المشاكل المؤسفة
فيه ،يمكن عبر إصالح العراق إصالح العالم
ّ
كله وليس المنطقة فقط ،وذلك عبر تربية
الشباب وفق تربية أهل البيت؟مهع؟.
فعشرات الماليين من الزائرين الذين
ً
سنويا من سائر دول
يفدون على العراق
ّ
العالم ،لزيارة العتبات المقدسة في النجف
ّ
األشرف وكربالء والكاظمية المقدستين
المشرفة ،هؤالء ّ
ّ
يحتكون بشباب
وسامراء
العراق ويلتقون بهم ،ويأخذون انطباعهم
عنهم ،فيعكسونه على العالم ،ويتم التغيير.

ب�حو�ث
علم��ة
ي
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من مصاديق المؤونة
ً
أحيانا يشتري شخص ً
أحد الحضور ّ
شيئا
توجه بالسؤال التالي:
ّ
بحيث يستعمل ً
جزءا منه في هذه السنة ،ولكن عينه تبقى إلى عدة
ّ
سنوات ،كالكتب التي يشتريها الطالب ،هل تعد من المؤونة التي ﻻ
ّ
تتعلق بها الخمس؟
فقال سماحته :المؤونة موضوع عرفي يترتب عليه حكم شرعي
كبقية الموضوعات ،والشارع نفسه لم ّ
يعرف المؤونة ،ولهذا السبب
ً
موضوعا ً
عرفيا ،والدليل يقول« :الخمس بعد المؤونة»،
يكون الموضوع
ً
ً
ولكن ّأية مؤونة؟ المؤونة التي أول :ال تنفق في الحرام .ثانيا :تكون في
ً
ّ
ّ
حد شأن اإلنسان الشخصي .ثالثا :تكون مؤونة فعلية .وفي حد الشأن
ّ
يعني :إذا أنفق هذا الشخص بهذا المقدار فإنه في رأي المجتمع لن
سببا لدهشة ّ
يكون ً
وتعجب اآلخرين وأولئك الذين من أمثاله .لكنه
ً
إذا أنفق أ كثر من شأنه ،أو أنفق في الحرام كإنفاق ماله في القمار مثل،
فيجب عليه حينئذ من أداء الخمس ،خمس ما أنفقه في الحرام .و إن
أنفق هذا المقدار في الحرام أو كان أ كثر من شأنهّ ،
فإن عنوان المؤونة
يطلق عليه ،ولكن دليل «الخمس بعد المؤونة» وبمناسبة الحكم
والموضوع ال يوجد فيها الظهور واإلطالق ّ
حتى تكون شاملة لمؤونة
ً
الحرام وأ كثر من شأنه أيضا.
أيّ :أن المؤونة على لسان الدليل منصرفة في لسان الحرام
ّ
الشك ،وحينئذ ّ
فإن الدليل العام
واأل كثر من الشأنية ،وعلى األقل من
ّ
لوجوب الخمس سوف يشمله ،والقدر المتيقن من التخصيص
ً
واالستثناء هو في المورد الذي ﻻ يكون اإلنفاق ً
حراما وأيضا ال يكون
ً
أ كثر من الشأن أيضا ،و إذا شككنا في شمول الدليل الخاص في مورد
ّ
التمسك بعموم العام.
فعلينا حينئذ
شرط فعلية المؤونة
يذكر الفقهاء :في المؤونة ّأن الفعلية شرط ،أي يجب أن تكون
المؤونة في السنة نفسها ّ
حتى يسقط خمسها ،ولكن إذا كانت المؤونة
في السنوات التالية و إن كان المتعارف ّأن الشيء الذي اشتراه هذه
السنة ولكنه يستفاد منه في السنوات اآلتية ،كالبيت على سبيل
المثال اشتراه هذه السنة ولكنه سوف يستفاد منه حتى  50سنة بعدها،
فهذا مما ليس له خمس ،ولكن إذا كان ً
شيئا ليس من المتعارف
ّ
كالطعام الذي اشتراه هذه السنة ليبقى إلى السنة التالية ،فالبد
ّ
أن ّ
يؤدي خمس ما يزيد منه ،ألنه من غير المتعارف أن يأ كل المواد
التموينية من األطعمة في السنوات التالية ويشتريها هذه السنة.

المقدسة
بمدينة قم
ّ

المؤونة واإلسراف في اإلنفاق
ً
سأل أحد الفضالءّ :
بأي دليل إذا أنفق المؤونة في الحرام ،مثل
ّ
قام بالتبذير أو اإلسراف ،فيجب أن ّ
يؤدي خمسهً ،
علما بأن هذا المبلغ
أنفق وأصبح مؤونة ،نعم هو مذنب وعاص في ارتكابه للحرام.
ّ
ً
أجاب سماحته :إذا بذر المال مثل قام بحرقه أو ألقاه في البئر،
ّ
فال يعد هذا مؤونة باإلجماع ،وفي حرمة التبذير ال خالف في ذلك،
ولكن اإلسراف فيه خالف هل هو حرام أم ال ،والمشهور من الفقهاء
ً
يقول :حرام ونحن قائلون به أيضا.
اإلسراف يعني أن ينفق أ كثر من حاجته ،فقد ورد في الرواية
ّ
وطبعا ّ
ً
«إن من اإلسراف ّ
ألن سند الرواية
صب فضل الماء»
الشريف:
ّ
مخدوش وغير معتمد ،فقد قال الفقهاء بأن هذا اإلسراف مكروه.
ً
وبناء على ّأن اإلسراف حرام ،فإذا أنفق ماله في
الخالصة:
ّ
ّ
اإلسراف ،فإنه غير مشمول لدليل «الخمس بعد المؤونة» ،ألن المؤونة
ّ
البد أن تكون مصروفة ّ
ألن عموم دليل الخمس قد شملها ،وسقوط
الخمس يحتاج إلى دليل ،ودليل الخمس يقول« :هي واهلل اإلفادة ً
يوما
ّ
بيوم» ،لذلك إذا وصل بيده فائدة ّ
فإن الخمس سوف يتعلق بها ،ولكن
هذا الخمس من الواجب ّ
الموسع.
دليل السنة والعام يقول :له ّ
الحق في التأخير في تأخير أداء
الخمس إلى سنة واحدة أي رأس سنته الخمسية .ومن ناحية أخرى
ّ
يقول دليل المؤونة :وكلما أنفق من أجل المؤونة فال خمس فيه ،واآلن إذا
ّ
ّ
ّ
أنفق في الحرام هل يعد هذا مؤونة؟ على األقل نشك هل أنها مؤونة أم
ّ
ال؟ لذلك ّ
فإن دليل المؤونة ال يشمله ،و إذا شك في مورد ّأن مؤونته 900
ً
ً
واحداً ،
فنظرا إلى الدليل العام لوجوب الخمس العموم
ألف أو مليونا
يجب عليه أن ّ
يخمس المقدار المشكوك.
أصل الوجوب أو عدمه
ّ
ّ
وأشار سماحته إلى بحث آخر وهو محل خالف ،هل عند الشك
في الخمس وعدم الخمسّ ،أن األصل هو الخمس أم عدم الخمس؟
قال المشهور من الفقاء :األصل عدم الخمسّ ،
ألن الخمس تكليف،
ّ
و إذا شك فيه فاألصل عدم التكليف.
لكن نظري ورأيي بحسب عموم األدلة المختلفة هو ّأن األصل
هو الخمس ،ومن تلك األدلة يقول اإلمام :هل تظنون ّأن الخمس لنا
ّ
ً
فقط ،المال كله لنا ،أو الرواية التي أشرت لها وقد نقلت أيضا في جامع
ً
أحاديث الشيعة أيضا.
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النزاهة  ..دليل ورع
ََ
ُ
<ول ٰـ ِكن ُي ِر ُيد ِل ُي َط ِّه َرك ْم>
القرآن الكريم أمر بالطهارة والنزاهة ،قال سبحانه:

املؤمني علي بن أبي طالب؟ع؟« :ثمرة ّ
ن
التورع النزاهة»
املائدة . 6:وقال اإلمام أمير
«غرر احلكم :ح .»4638وقال؟ع؟« :النزاهة من شيم النفوس الطاهرة» «غرر
احلكم :ح .»1434وقال؟ع؟« :النزاهة آية العفة» «غرر احلكم :ح  .»830وقال؟ع؟ّ :
«دليل ورع الرجل نزاهته» «غرر احلكم :ح .»5105وباملعنى األخالقي ،النزاهة تعني أل
وعيناً ،
ً
ولساناً ،
قلباً ،
يفعل اإلنسان العمل القبيحً ،
وأذنا ،بل كل جوارحه وجواحنه
ويدا،
البد أن تكون نزيهة من فعل القبيح واملعصية .والطهارة والنظافة والنزاهة من أهم ما أمر به
اإلسالمً ،
م�تلفة ويف خ
قرآنا وسنة ،بألفاظ خ
م�تلف األبواب «راجع كتاب الفقه :النظافة» .و إنه
والسد وكل شيء ،ولو جمع أمثال هذه األلفاظ يف خ
م�تلف اآليات والروايات
أراد نظافة الروح ً ج
جدا .فالعالم النزيه ،واحلاكم النزيه ،والسياسي النزيه ،واملسؤول النزيه ،والتاجر
لكانت كثيرة
النزيه ،واملعلم النزيه ،والقاضي النزيه ،والعابد النزيه ،واإلنسان النزيه وما إلى ذلك ،هو ما اهتم القرآن
خ ً
ً
ً
ّ
ً
مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن
م�الفا على هواه،
حافظا لدينه،
صائنا لنفسه،
والسنة بشأنهم ،ويف كالم اإلمام؟ع؟« :من كان من الفقهاء،
ّيقلدوه» «حبار األنوار/العالمة املجلسي/ج/٢ص .»٨٨فهناك أمران سلبيان :الصيانة خ
إيابيان :حفظ الدين و إطاعة
وم�الفة اهلوى .وأمران ج
سبحانه .وكذلك
االحنراف ويطيع َّاهلل
املولى .فالفقيه النزيه هو من حيفظ نفسه عن االنزالق ،و إذا
َّ
عرض ًله ْ َ
وحيفظ دينه ْعن َ َ ْ
هوى خالفهُ ،
َ
<يا َد ُاو ُود إ َّنا َج َع ْل َن َ
بالنسبة إلى احلاكم وما أشبه ،قال سبحانهَ :
اك َخ ِل َيفة فِي الأ ْر ِض َف ْاحكم َب ْي َن ّالن ِاس ِبال َح ّ ِق َولا َت ّت ِب ِع ال َه َو ٰى َف ُي ِضل َك َعن َس ِب ِيل اللـهِ > سورة
ِ
م�االت احلياة.
ص .26:والالزم تطبيق قانون النزاهة يف جميع ج
جعله
فالنزاهة باإلضافة إلى أنها إطاعة هلل سبحانه ،وهلا عواقب حسنة ،والناس ينظرون إلى النزيه بنظرة العز واإلجالل ،هي
مواكبة للكون الذي ْ َ َ
َ
ً
َْ َ ََ َ
ُ َ َّ ُ
ون> سورة احلجرّ .19:
قال؟زع؟< :ف َمن َي ْع ََم ْل ِمثقال ذ ّرةٍ خ ْي ًرا َي َر ُه َو َمن َي ْع َم ْل ِمثقال
وزن؟.
وأي
َاهلل تعالى ،يالئم بعضه بعضا ،قال سبحانهِ :
<من ك ِ ّل ش ْي ٍء م ْوز ٍ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
َ
َ
مرة يف احلياةّ ،
ذ َّرةٍ َش ًّرا َي َر ُه> الزلزلة .8-7:ورؤيته مرتانّ :
ومرة بعد املمات ،قال سبحانه<َ :وأن ل ْي َس ِلل ِإ َنس ِان ِإلا َما َس َع ٰى َوأ ّن َس ْع َي ُه َس ْوف ُي َر ٰى>النجم.40-39:
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جمادى األولى

جمادى األولى

جمادى اآلخرة

جمادى اآلخرة

جمادى اآلخرة

في مثل هذا اليوم ،ازدان البيت
النبوي الشريف بـ «زينب» ،أول
مولودة في البيت الطاهر ،وقد
غمرت الفرحة قلوب أهله بوالدتها
المباركة.
يذكر أصحاب السير والتاريخ،
أنه حينما جاء بها أبوها؟ع؟ إلى
النبي؟ص؟ وسأله عن اسمها فقال:
«ما كنت ألسبق ربي تعالى»،
فهبط األمين جبريل؟ع؟ يقرأ على
النبي السالم من اهلل الجليل ،وقال
لهّ :
«سم هذه المولودة زينب ،فقد
اختار لها هذا اإلسم» .ثم طلبها؟ص؟
ّ
وقبلها وقال« :أوصي الحاضرين
والغائبين أن يحفظوا هذه البنت
من أجلي ،فهي شبيهة خديجة
الكبرى» .وقد بكى؟ص؟ حينما
أخبره جبريل؟ع؟ بما سيجري
عليها من المحن والمصائب ،وما
سيكون على عاتقها من مسؤولية
عظيمة في نصرة الدين وحفظ
اإلمامة ،في فاجعة عاشوراء وما
قبلها وما بعدها.

وقعت «معركة مؤتة» في األردن
«الكرك» ضد الكفار ،وقد ّأم َر
رسول اهلل؟ص؟ جعفر بن أبي طالب
على جيش المسلمينُ .فق َ
طعت
يده اليمنى ،فقاتل باليسرى
ُ
حتى ُق َ
طعت ،ثم ض ِر َب وسطه
ً
فسقط شهيدا .فقال فيه النبي
األعظم؟ص؟« :اللهم هب لجعفر
جناحين يطير بها مع المالئكة في
ّ
الطيار هو جعفر
الجنة».جعفر
ابن أبي طالب بن عبد المطلب
الهاشمي القرشي المشهور بـ «ذي
الجناحين» ،وكنيته أبو عبد اهلل،
وكناه رسول اهلل؟ص؟ أبا المساكين،
ألنه كان يعطف على المساكين
ويتفقدهم ويجلس معهم ،ولد
بمكة قبل البعثة.
وكان من السابقين إلى اإلسالم،
فقد أسلم بعد إسالم أخيه أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب؟ع؟
ّ
بقليل ،وهو ثاني من صلى مع
رسول اهلل؟ص؟ من الرجال في ّأول
جماعة عقدت في اإلسالم.

وفاة السيدة أم البنين؟اهع؟ زوج
اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ ،واسمها
فاطمة بنت حزام ،وكنيتها
الشريفة «أم البنين» ،وأمها «ليلى
بنت الشهيد بن أبي عامر».
وهي أم الشهداء األبرار ،أبي
الفضل العباس وعبد اهلل وجعفر
وعثمان؟مهع؟ الذين استشهدوا
في واقعة كربالء ،دون اإلمام سيد
الشهداء الحسين؟ع؟.
بعد فاجعة كربالء ،دأبت ؟اهع؟
على إعالم الناس بزيف بني أمية
وظلمهم وفجورهم ،فكانت في
ً
بكائها وبالغتها سيفا للحق وضد
الباطل.
في زيارتها:
جاء َ
ََ
َ
َ
اك ُ
اهلل ِمن الك َر َامات
عط
أ
َ«ولقد
ِ
َ
َ
َ
َ
َالب ِاه َراتَ ،ح ّتى أ َ
تك
حت ِبطاع ِ
صب ِ
َ
ُ
َ
ّ
َ
هلل َو ِل َو ّ
وصياء وحبك
صي األ ِ
ّ ِ
َّ
َ َ
َ
َ
ائك
َِل َس ِّيدة َ ِالن َساء الزهر ِاء ،و ِفد ِ
ُّ
َ
الش َه َداء َباباً
َ
والدك األربعة ِل َس ِّي ِد
أ ِ
ِل َ
لح َوا ِئج».

أشرقت األرض وأزهرت بمولد
ّ
الصديقة الكبرى ،فاطمة الزهراء،
سيدة نساء العالمين؟اهع؟ ،قال
اإلمام الصادق؟ع؟:
«لفاطمة تسعة أسماء عند اهلل:
ّ
والصديقة ،والمباركة،
فاطمة،
ِ
والطاهرة ،والزكية ،والراضية،
َّ
والمرضية ،والمحدثة ،والزهراء».
ُ َ
وقد ن ِقل من طرق العامة ،عن سعد
ابن أبي وقاص ،أنه قال :سمعت
رسول اهلل؟ص؟ يقول:
«فاطمة بضعة مني من ّ
سرها فقد
سرني ،ومن ساءها فقد ساءني،
فاطمة أعز الناس ّ
علي».
أخرجه الحاكم
وفي حديث
َ
َ
ّ
النبي قال
وصححه عن عائشة ،أن
َفي مرضه لفاطمة:
«أال ترضين أن تكوني سيدة نساء
العالمين ،وسيدة نساء المؤمنين،
ْ
وسيدة نساء هذه المة».
«الخصائص الكبري/السيوطي/
ج/2ص.»464

شهادة اإلمام علي الهادي؟ع؟،
في تاريخ اليعقوبي «:»٥٠٠/٢
«وتوفي علي بن محمد بن علي بن
موسى بن جعفر بن محمد بن علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب،
بسر من رأى ،يوم األربعاء لثالث
بقين من جمادى اآلخرة سنة.»٢٥٤
ّ
ّ
ولما قضى نحبه تولى تغسيله
وتكفينه والصالة عليه ولده اإلمام
ّ
محمد الحسن العسكري؟ع؟
أبو
ّ
ّ
وذلك ألن اإلمام ال يتولى أمره
ّ
إل اإلمام .وما انتشر خبر رحيله
إلى الرفيق األعلى ّ
حتى هرعت
ّ
الجماهير من ّ
والخاصة إلى
العامة
دار اإلمام؟ع؟ ّ
وخيم على سامراء
جو من الحزن والحداد.
من مواعظه؟ع؟«َ :م ْن اتقى اهلل
ُيتقىَ ،وم ْن أطاع اهلل ُيطاعَ ،وم ْن أطاع
الخالق لم يبال بسخط المخلوقين،
َوم ْن أسخط الخالق فلييقن أن يحل
به سخط المخلوقين».
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