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اإليِك يا ابنتي

التي  البنتها  االأم  تهديها  وري��ق��ات 
ب��ل��غ��ت م��رح��ل��ة امل���راه���ق���ة ل��ت��ب��ّن 
ل��ه��ا اأه����م االأم������ور امل��ت�����ش��ل��ة ب��ه��ذه 
امل���رح���ل���ة احل���رج���ة م���ن ح��ي��ات��ه��ا
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اإليك يا وردتي الغالية »              «

اأهدي هذه ال�شفحات

لعلها ت�شئ لك �شمعة

يف درب هذه احلياة...
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املقدمة
راأيتك  حني  اأ�صعدين  ما  الغالية..  وردتــي 
وعفويتها  بربائتها  الطفولة  مرحلة  تتخطني 
ــوردة  وخــلــوهــا مــن املــ�ــصــئــولــيــات، متــامــًا كــال
اليانعة التي مل تتفتح بعد اأمام �صياء ال�صم�س 
و�صربات الرياح، وتقبلني على مرحلة التكليف 
اإنــهــا  ــهـــي..  الإلـ اخلــطــاب  بتلقي  والــتــ�ــصــرف 
 ، والغبطة  بال�صعادة  غمرتني  رائعة  حلظات 
واأنا اأ�صكر الباري »عز وجل« على اأن وهب يل 
ابنة حلوة رقيقة، ت�صكن قلبي، وتقر بها عيني، 

ومتالأ حياتي باأرق م�صاعر احلب واحلنان.
وملا كانت هذه املرحلة اجلديدة من احلياة 
ال�صتعداد  بع�س  اإىل  حتتاج  خا�صة  متطلبات 
والتهيوؤ ، فاإنني اأقدم لك هذه ال�صفحات اآملة 
اأن تقرئيها بتمعن وروية لعلها تعينك يف فهم 

دينك فهمًا �صليمًا متكاماًل....
والدتك التي حتبك
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ال�ف��ش�ل االأول

لالإن�صـان  وجـل«  »عـز  اهلل  يريـد 
الإن�صـان  هـذا  وجناحـه،  �صـعادته 
يخلـو  ل  عـامل  يف  يعي�ـس  الـذي 
الأ�صـياء  مـن  فالكثـر  ال�صـر،  مـن 
ولذيـذة،  جميلـة  تبـدو  الدنيـا  يف 
وحت�صـبها ال�صـبيل لل�صـعادة، اإل اأنها 
يف حقيقتها لي�صـت اإل اأمورًا قبيحة، 
لأمـد  اإل  ولذتهـا  متعتهـا  تـدوم  ل 
حمدود... والتكاليف الإلهية ما هي 
وبلوغـه  الإن�صـان  لتكامـل  و�صـيلة  اإل 

احلقيقيـة. ال�صـعادة 
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التكليف

حبيبتـي.. حينمـا اأنظـر اإليـك ، تعـود بـي الذكريـات اإىل اأيـام 
ت�صرمـت تذوقـت فيهـا حـالوة الطفولة ثم �صـعادة التكليف ، اإذ 
اأح�ص�صـت فيهـا اأين مل اأعـد تلك ال�صغـرة املدللة التي تطلب ما 
ت�صـاء في�صـعى اجلميـع لتلبيـة مـا تريـد ، والتي قـد تفعل ما حتب 

واإن كان علـى ح�صـاب م�صلحـة وراحـة الآخرين..
اأكملـت التا�صـعة مـن عمـري - تلـك  اأن  اأعـد - بعـد  نعـم مل 
الوردة ال�صغرة املختبئة حتت ظالل اأمها احلانية... اأمي التي 
اأخربتنـي ب�صوتهـا الرقيـق وكلماتهـا العذبـة: )وردتـي الغاليـة ، 

هنيئـًا لـك ، لقـد بلغـت �صـن التكليف(.
لعلـك توديـن - ياعزيزتـي - اأن تعـريف ما يعنيه التكليف، وما 
هـي حـدوده و�صـرائطه ، فدعينـي اإذًا اأحتـدث اإليـك قليـاًل عـن 

هـذا الت�صـريف الإلهي :
عندمـا ت�صـل الفتـاة �صـن البلـوغ وكانـت عاقلـة قـادرة ، فاإنـه 
يجـب عليهـا اأن متتثـل للتكاليـف الإلهيـة التـي تتمثل يف �صـيئني :
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والأمـر  واحلـج  رم�صـان  و�صـوم  كال�صـالة  الواجبـات:   .1
فهـذه  واخلم�ـس.  الـزكاة  واأداء  املنكـر  عـن  والنهـي  باملعـروف 

املحـددة. �صـروطها  وفـق  توؤديهـا  اأن  عليهـا  يجـب  الأمـور 
اخلمـر  و�صـرب  الأمانـة  وخيانـة  النا�ـس  كظلـم  املحرمـات:   .2
والغيبـة  والغ�ـس  وال�صـرقة  اإليـه  وال�صـتماع  والغنـاء  والكـذب 
والنميمـة وعقـوق الوالديـن. وهـذه الأمـور يجـب عليهـا تركهـا. 

ومثـل هـذه الفتـاة يقـال عنهـا اأنهـا »مكلفـة«.
• ملاذا التكليف؟

قـد تت�صـاءلني يـا ابنتـي: ملـاذا يكلفنـا اهلل »تعـاىل« بالواجبات 
األي�ـس اهلل غـر حمتـاج  األي�ـس اهلل غنيـًا عنهـا؟  واملحرمـات؟ 

لأعمــالنا؟ اإذًا ملـاذا التكليـف؟
ولعـل الإجابـة املخت�صـرة تكـون يف كلمـة الإمـام علـي »عليـه 
ال�صـالم«: اإذ يقـول: )اإنـه مل ياأمـرك اإال بح�سـن ومل ينهـك اإال 
عـن قبيـح( »نهـج البالغـة: ر�صـالة 3١«. فـاهلل »عـز وجـل« يريد 
لالإن�صـان �صـعادته وجناحـه، هـذا الإن�صـان الذي يعي�ـس يف عامل 
ل يخلـو مـن ال�صـر.  الكثـر مـن الأ�صـياء يف الدنيـا تبـدو جميلـة 
ولذيذة، وحت�صـبها ال�صـبيل لل�صـعادة، اإل اأنها يف حقيقتها لي�صت 
اإل اأمـورًا قبيحـة، ل تـدوم متعتهـا ولذتهـا اإل لأمـد حمـدود، ثـم 
بعد ذلك تظهر اآثارها ال�صيئة، فتكون �صبياًل للتعا�صة وال�صقاء.
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ولهـذا وهـب اهلل »�صـبحانه و»تعـاىل« الإن�صـان العقـل لر�صـده 
اإىل احل�صـن ومييـز لـه القبيـح وليدفعـه نحـو ال�صـعادة ويجنبـه 
الإنحـراف  وو�صـائل  كثـرة،  املغريـات  اأن  مبـا  ولكـن  ال�صـقاء. 
واخلداع متنوعة ـ حتى قد يخلط البع�س بني اخلر وال�صر، بني 
احلق والباطل ـ فلذلك بعث اهلل ر�صله ليعينوا النا�س يف معرفة 
اخلر وال�صر، ومتييز احلق عن الباطل، واإر�صادهم اإىل طريق 

ال�صـعادة احلقيقيـة واجتنـاب �صـبل ال�صياع وال�صـقاء.
وخال�سـة القـول: اإن التكاليـف االإلهيـة مـا هـي اإال و�سـيلة 

لتكامـل االإن�سـان وبلوغـه ال�سـعادة احلقيقـة. 
• �شرائط التكليف:

�صـرائط التكليـف ثالثـة: البلـوغ - العقـل - القـدرة. ولنتنـاول 
معًا هذه ال�صـرائط ب�صـيء من التف�صيل.

ال�سرط االأول، البلوغ:
ـا َخلَْقَناُكـم  نَّ ـَن اْلَبْعـِث َفاإِ َهـا النَّا�ـُس اإِن ُكنُتـْم ِف َرْيـٍب مِّ {َيـا اأَُيّ
لََّقٍة  َ َغـٍة ُمّ �سْ ـن ُتـَراٍب ُثـمَّ ِمـن ُنّْطَفـٍة ُثـمَّ ِمـْن َعلََقـٍة ُثـمَّ ِمـن ُمّ مِّ
َجـٍل  َل اأَ َ َلُكـْم َوُنِقـُرّ ِف ااْلأَْرَحـاِم َمـا َن�َسـاُء اإِ ُنَبـنِّ لََّقـٍة لِّ َوَغـْرِ ُمَ
ـن  ُكْم َوِمنُكـم مَّ اأَ�ُسـدَّ ِلَتْبُلُغـوا  ُثـمَّ  ى ُثـمَّ ُنْخِرُجُكـْم ِطْفـاًل  �َسـمًّ ُمّ
ْرَذِل اْلُعُمـِر ِلَكْيـاَل َيْعلَـَم ِمـن َبْعـِد  َل اأَ ـن ُيـَرُدّ اإِ ـى َوِمنُكـم مَّ ُيَتَوفَّ

ِعْلـٍم �َسـْيًئا} »�صـورة احلج:5١«.
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منـو  مبراحـل  حياتـه  يف  الإن�صـان  ميـّر  اجلميلـة،  وردتـي 
متعـددة، منهـا مرحلـة البلـوغ والتـي ُيعـربِّ عنهـا القـراآن الكـرمي 
بــ »بلـوغ الـُحــُلم« يقـول »عـز وجـل« {َواإَِذا َبلَـَغ ااْلأَْطَفـاُل ِمنُكـُم 

النـور:5٩«. »�صـورة  ُلـَم}  احْلُ
فالبلـوغ - يـا عزيزتـي - هو اخلروج من حد الطفولة اإىل حد 
الكرب، فاهلل عزوجل وبرحمته الوا�صـعة مل يوجب على الأطفال 
الذين مل يبلغوا بعُد اأن ي�صوموا وي�صوموا ويحــجوا وغر ذلك 
مـن الواجبـات ، اإذ ل قـدرة لهـم عليها. ولكن متى ما بلغت هذه 
الطفلـة وا�صـتوفت باقـي �صـرائط التكليـف ، فقـد تهيـاأت للقيـام 
بالتكاليـف الإلهيـة ، �صـاأنها �صـاأن مـن بلغت الثالثـني اأو الأربعني 

من عمرها. 
• بداية البلوغ:

لفقهـاء  مـن  بح�صـب جمموعـة  الفتـاة  عنـد  البلـوغ  يتحقـق 
باإكمالهـا ت�صـع �صـنوات قمريـة، وهـو مـا يعـادل ثمـان �صـنوات 
بع�ـس  وبح�صـب  ال�صم�صـية،  بال�صـنوات  تقريبـًا  اأ�صـهر  و�صـبعة 
الفقهـاء فـاإن البلـوغ ل يتحقـق اإل عنـد اإكمالهـا ثـالث ع�صـرة 
�صـنة قمريـة، وهـو مـا يعـادل اثنتـي ع�صـرة �صـنة و�صـبعة اأ�صـهر 
وع�صـرين يومًا بال�صـنوات ال�صم�صـية؛ اأو بروؤية دم احلي�س قبل 

ذلك.
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• ال�شرط الثاين، العقل:
وهو ثاين �صرائط التكليف ، فقد تكون الفتاة بالغًة من حيث 
ال�صن ، اإل اأنها فاقدة لهذا ال�صرط املهم ، وهو العقل. فال�صخ�س 
والقـوة  العمـر  مـن  بلـغ  مهمـا  التكليـف  عنـه  ي�صـقط  املجنـون 
اجل�صـدية ، ففـي حديـث عـن النبي »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« 
اأنه قال: )اإن اهلل »عز وجل« ملا خلق العقل قال له اأقِبل فاأقـَبل، 
ثـم قـال لـه اأدِبـر فاأدَبـر، فقـال »تعـال«: وعزتـي وجـاليل مـا 
خلقـُت خلقـاً هـو اأكـرم علـيَّ منـك، بـك اأثيب وبـك اأعاِقب، وبك 
اآخـذ وبـك اأعطـي( »املجل�صـي: بحـار الأنـوار، ج١، بـاب2، ح٩«. 
بل وحتى املعاقون عقليًا ل ُيكلَّفون، وقد �صـاأل زرارة بن اأعني 
الإمـام حممـد الباقـر »عليـه ال�صـالم« عن امل�صـت�صعف فاأجــــابه 
وال  فيكفـر  الكفـر  اإل  حيلـة  يهتـدي  ال  الـذي  )هـو  قائـاًل: 
يهتدي �سبياًل اإل االإميان، ال ي�ستطيع اأن يوؤمن وال ي�ستطيع 
اأن يكفـر، فهـم ال�سبيـان، ومـن كان مـن الرجـال والن�سـاء مثـل 
عقـول ال�سبيـان مرفـوع عنهـم القلـم( »الكلينـي: الـكايف، ج2، 

كتـاب الإميـان والكفـر، باب امل�صـت�صعف، ح١«.
• ال�شرط الثالث، القدرة:

ُو�ْسـَعَها}  اإِالَّ  َنْف�ًسـا  اهلُل  ُيَكلِّـُف  {اَل  وجـل«:  »عـز  اهلل  قـال 
»�صـورة البقـرة:2٨٦«. فالتكاليـف الإلهيـة متنا�صـبة مـع قـدرات 
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النا�ـس ب�صـكل عـام، اإل اأن بع�صـًا من النا�ـس قـد ُيحرم من نعمة 
ال�صحة مثاًل فال ي�صتطيع ال�صوم، وبالتايل يكون فاقدًا ل�صرط 
القـدرة، فـاإذا مل ي�صـم فاإنـه �صـيكون معذورًا عنـد اهلل »تعاىل«. 
اهلل  اأخـذ  )مـا  ال�صـالم«:  »عليـه  احل�صـني  الإمـام  يقـول  ولهـذا 
طاقَة اأحٍد اإال َو�سع عنه طاعَته، وال اأخذ قدرته اإال و�سع عنه 

ُكلفتـه( »احلـراين: حتـف العقـول، �ـس2٦4«.
هـذه هـي ال�صـرائط الثالثـة التـي يجـب اأن تتوفـر كـي تكـون 
الفتـاة مكلفـة وحما�َصــبًة علـى اأفعالهـا وتروكهـا... هـل تبدو لك 

التكاليـف الإلهيـة �صعبـة و�صـاقة ؟
قـد ت�صـت�صعبني الأمـر يف بدايتـه معتقـدًة اأنهـا خارجـة عـن 
حـدود قدراتـك، اإل اأن الواقـع بخالف ذلـك متامًا فاأنت تعلمني 
اأن اهلل عزوجـل هـو الـروؤوف الرحيـم ، وهـو اأراأف على الإن�صـان 
مـن الأم علـى طفلهـا، ولهـذا فاإنـك �صـتجدين التكاليـف الإلهيـة 
والروحيـة،  اجل�صـدية  حاجاتـك  مـع  وتتنا�صـب  قليلـة  ي�صـرة 
ومتوافقة مع مايحكم به العقل وال�صمر احلي واخللق القومي.
هـل ترغبـني باملزيـد مـن الإي�صاح؟ ح�صـنًا.. �صـاأ�صحبك معي 

يف هـذه الرحلـة الق�صـرة عرب ال�صفحات التالية:
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• خ�شائ�ص التكليف:
متتـاز التكاليـف الإلهيـة - يا وردتـي الرقيقة - مبجموعة من 

اخل�صائ�س واملميزات منها:
1. الـُي�سر ف الكيف:

فمـن لطـف اهلل »عـز وجـل« اأن جعـل اأوامـره ونواهيه ي�صـرة، 
يـِن ِمـْن َحـَرٍج} »�صـورة  و هـو القائـل: {َوَمـا َجَعـَل َعلَْيُكـْم ِف الدِّ
َواَل  اْلُي�ْسـَر  ِبُكـُم  اهلُل  {ُيِريـُد  ا�صـمه«:  »عـز  وقـال  احلـج:٧٨«، 

ُيِريـُد ِبُكـُم اْلُع�ْسـَر} »�صـورة البقـرة:١٨5«. 
ول يعنـي ذلـك اأن للنا�ـس احلـق يف الإلتـزام مبـا ي�صـاءون مـن 
التكاليـف وتـرك مـا ي�صـاءون، واأن يعمل كل �صـخ�س وفقـًا لراأيه 
وهواه، بل معنى ذلك اأن التكاليف الإلهية مت�صفة بالي�صر، واأن 

مـن يلتـزم بهـا لن يجد �صعوبـة كبرة يف اإجنازها. 
فالإن�صـان ميتلـك قـدرات وطاقـات �صخمـة متكنـه مـن اأداء 

تكاليـف اأ�صعـب واأ�صـق.
2. الي�سر ف الكم »القّلة«:

عـالوة علـى كـون التكاليـف الإلهيـة ي�صـرة يف كيفيتهـا، فاإنها 
ي�صـرة اأي�صًا من حيث قلتها:

اإىل القـدرة الذاتيـة، فالإن�صـان ميتلـك  )اأ( قليلـة بالقيا�ـس 
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القـدرة علـى اأداء املزيـد مـن التكاليـف. وقـد روي عـن الإمـام 
جعفـر ال�صـادق »عليـه ال�صـالم« اأنـه قـال: )واهلل، مـا كلَّـف اهلل 
والليلـة  اليـوم  ف  كلَّفهـم  اإمنـا  يطيقـون،  مـا  دون  اإال  العبـاد 
خم�ـس �سلـوات، وكلَّفهـم ف كل األـف درهـم خم�سـة وع�سـرين 
درهمـاً، وكلفهـم ف ال�سـنة �سيـام ثالثـن يومـاً، وكلفهـم حجـة 
واحـدة، وهـم يطيقـون اأكـر مـن ذلـك( »ال�صـدوق: اخل�صال، 

اأبـواب الثالثـني، ح٩«.
الإلهـي  فالثـواب  الثـواب:  مقـدار  اإىل  بالقيا�ـس  القلـة  )ب( 
الـذي �صـيح�صل عليـه الإن�صـان املوؤمن امللتـزم بالتكاليف عظيم 
جـدًا ول يقا�ـس بـه مقـدار الأعمـال التـي ياأتي بها هذا الإن�صـان. 
يقـول اأمـر املوؤمنـني »عليه ال�صـالم«: )واعلموا اأن مـا ُكلِّفُتم به 

ي�سـر، واأن ثوابـه كثـر( »نهـج البالغـة: الكتـاب 5١«.
3 ـ تلبية متطلبات االإن�سان:

ع اهلل »تعـاىل« التكاليـف، فاإنهـا ل�صـك كانـت يف  عندمـا �صـرَّ
�صالـح النا�ـس وتلبيـة ملتطلباتهم الروحية واجل�صـدية. فال يخلو 
اأي ت�صـريع اإلهـي مـن حكمـة وم�صلحـة، واإن كنـا اأحيانًا جنهلها. 
م اهلل  وقـد �صـئل الإمـام حممـد الباقـر »عليـه ال�صـالم«: )مِلَ حـرَّ
اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟( فقال: )اإّن اهلل »تبارك 
م ذلـك علـى عبـاده واأحـلَّ لهم مـا وراء ذلك(  و»تعـال« مل يحـرِّ
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كاملـاء  وامل�صـروبات  والبقـر،  الغنـم  املاأكـولت كلحـم  �صـائر  اأي 
فيمـا  زهـٍد  لهـم، وال  اأحـلَّ  فيمـا  رغبـة  الفواكه)ِمـن  وع�صـر 
م عليهـم، ولكنـه »عـز وجـل« خلـق اخللـق فعلـم مـا تقـوم بـه  حـرَّ
واأباحـه لهـم. وعلـم مـا  اأبدانهـم ومـا ي�سلحهـم، فاأحلَّـه لهـم 
ي�سرهـم فنهاهـم عنـه...( »ال�سـدوق: من ال يح�سره الفقيه، 

ح4215«. ج3، 
الأحـكام  هـذه  وراء  اأن  نعـرف  كيـف  تت�صـاءلني:  قـد  ولكنـِك 
ال�صـرعية م�صلحـة لنـا بينمـا نحـن جنهـل احلكمـة مـن ت�صـريع 

بع�ـس الأحـكام؟ والإجابـة ب�صـيطة: 
اأواًل: اإننـا واإن مل نـدرك بعقولنـا القا�صـرة احلكمـة وراء كل 
الت�صـريعات الإلهيـة، اإل اأن اإمياننـا بـاهلل »عـز وجـل« وب�صفاتـه 
التـي منهـا »احلكيـم« و »العليـم«، يجعلنـا نوؤمـن كل الإميـان بـاأن 

الت�صـريعات الإلهيـة كلهـا يف �صاحلنا. 
لـه  اأي�صـًا  عنـا  الت�صـريعات  بع�ـس  حكمـة  خفـاء  اإن  ثانيـاً: 
فل�صـفته اخلا�صـة، اإذ يريـد اهلل »عـز وجـل« اأن يك�صـف لنا  مدى 
طاعتنـا وعبوديتنـا لـه، فبمقدار ما ن�صـتجيب لتكاليفه - واإن مل 
نعـرف حكمتهـا - كلمـا زادت عبوديتنـا لـه »�صـبحانه و»تعـاىل«. 

4 ـ موافقة العقل:

Ibnati.indd   19 12/31/18   12:54 PM



- 20 -

العقـل  مـع  تتوافـق  الر�صـل  بهـا  جـاءت  التـي  الديـن  اأحـكام 
ح�صـن.  ماهـو  كل  اإىل  ير�صـدان  فكالهمـا  ال�صـليم، 

وقـد روي عـن اأمـر املوؤمنني »عليه ال�صـالم« اأنـه قال: )لو مل 
ينـَه اهلل عـن حمارمـه لوجـب اأن يجتنبهـا العاقـل( »الآمـدي: 

غـرر احِلَكـم، ج5، ح٧5٩5«.   
ابنتـي العزيـزة: اإن التكليـف الإلهـي ياأتي تاأكيـدًا حلكم العقل 
باتبـاع الأمـور احل�صـنة والإجتنـاب عـن الأمـور القبيحـة، ولهـذا 
يقـول الإمـام علـي »عليـه ال�صـالم«: )لـو كنـا ال نرجـو َجّنـة وال 
اأن نطلـب  لنـا  ينبغـي  لـكان  وال عقابـاً  ثوابـاً  وال  نـاراً  نخ�سـى 
»النـوري:  النجـاح(  �سـبيل  علـى  تـدل  فاإنهـا  االأخـالق  مـكارم 

م�صـتدرك و�صـائل ال�صـيعة، ج١١، �ـس١٩3«.
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ال�ف��ش�ل الثاين

اهلل »عـز وجـل« الـذي خلـق النا�ـس 
واأودع فيهـم الغرائـز، يعلـم اأن لهـا 
القـدرة   علـى احلـّط مـن مقامهـم، 
مـا يعلـم قّوتهـا التدمريـة متـى مـا 
ولهـذا  لهـا.  عبـدًا  الإن�صـان  �صـار 
العقـَل  النا�ـَس  »تعـاىل«  اهلل  وهـب 
الـذي ميكنهـم التمييـز بـني احل�صـن 
والقبيح، كما �صّرع لهم الّدين الذي 
ينّظـم حياَتهـم ويهـّذب غرائزهـم، 
التـي  القويـة  الإرادة  فيهـم  ويوجـد 
وتكبـح  الغرائـز  تلـك  علـى  ت�صـيطر 

ِجماَحهـا.
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اأ�شئلة واإجابات

قـد تـدور يف ذهنـك - يـا ابنتي - جمموعة من الإ�صتف�صـارات 
حـول البلـوغ وعالقته باحلي�س والإ�صـتحا�صة والأحكام الفقهية 
املتعلقـة بهـا، ولهـذا �صـاأطرح لـِك جمموعـة منهـا و�صـاأحاول اأن 

اأجيـب عليها الإجابة ال�صـافية.
�س: ما هي الغريزة اجلن�سية؟

ج: اأودع اهلل »عـز وجـل« الغرائـز يف كل فـرد منـذ خلقـه، اإل اأن 
بع�صًا من تلك الغرائز ل تكون فعالة ون�صطة اإل يف �صن معينة، 

مثل الغريزة اجلن�صـية. 
ففـي ج�صـد الإن�صـان جمموعـة كبـرة مـن الغـدد، وبع�س هذه 
الغـدد تفـرز مادة ت�صـمى الهرمونات اجلن�صـية، ويتـم ذلك عند 
و�صـول ال�صبـي اأو ال�صبّيـة �صـنًا معينـة، وهـي ت�صـبب ح�صـول 
بع�ـس التغيـر يف اجل�صـد مـن حيـث ال�صـكل وظهـور ال�صـعر يف 
نـربة  وتغـّر  العانـة..«   - »الإبـط  اجل�صـد  مـن  الأنحـاء  بع�ـس 

ال�صـوت وغـر ذلـك..
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�س: ملاذا اأودع اهلل »تعال« فينا هذه الغريزة؟
مـا  فمتـى  الإن�صـان،  مل�صلحـة  املختلفـة  الغرائـز  اهلل  خلـق  ج: 
جـاع دفعتـه غريزتـه للبحـث عـن الطعـام، ومتى ما �صـعر بالربد 
اأو احلـر اأو التعـب اأو اخلـوف دفعتـه غريزتـه للبحـث عـن مـاأوى 
يلجاأ اإليه، وبالتايل تت�صـكل حياة الإن�صـان وت�صـتمر. ومن �صمن 
و�صـيلة  »تعـاىل«  اهلل  خلقهـا  التـي  اجلن�صـية  الغريـزة  الغرائـز 
ل�صـتمرار الن�صـل الب�صـري، بـل وا�صـتمرار احليـاة ب�صـكل عـام.

ول ينظـر الإ�صـالم اإىل الغريـزة علـى اأنهـا رذيلـة اأو قبـح اأو 
قذارة اأو قلق، لكي يتعامل معها كذنب، بل هي و�صيلة ل�صتمرار 
كالعلـم  الإن�صـانية  الكمـالت  علـى  للح�صـول  وطريقـًا  احليـاة، 

مثاًل. 
�ـس: ولكـن األي�سـت هـذه الغريـزة م�سـدراً لوقـوع الكثـر مـن 

النا�ـس ف  احلـرام؟
جــ: اهلل »عـز وجـل« الذي خلق النا�ـس واأودع فيهـم تلك الغرائز 
يعلـم اأن لهـا القـدرة علـى احلـّط مـن مقامهـم، كمـا يعلـم قوتها 

التدمريـة متـى مـا �صار النا�ـس عبيدًا لها. 
ولهـذا وهـب اهلل »تعـاىل« النا�ـس العقـل الـذي ميكنـه التمييـز 
ع لهم الدين الذي ينظم حياتهم  بني احل�صـن والقبيح، كما �صـرَّ
ب غرائزهـم، ويوِجـد فيهـم الإرادة القويـة التـي ت�صـيطر  ويهـذِّ
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ْلَهَمَها  اَها، َفاأَ على تلك الغرائز وتكبح جماحها {َوَنْف�ٍس َوَما �َسوَّ
ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها} »�صـورة ال�صم�ـس:٦-٧«. 

فالعقـل وال�صـرع يجعـالن جمموعـة مـن ال�صوابـط والقوانـني 
التـي مـن خاللهـا ُي�صـمح للفـرد بـاأن يك�صـب املـال، فاأجـازا لـه 
البيع وال�صراء والإجارة، بينما منعاه من الربا والغ�س وال�صرقة 

والقمـار كو�صـائل لك�صـب املال.  
والقوانـني  ال�صوابـط  مـن  جمموعـة  و�صعـا  وال�صـرع  والعقـل 
لإ�صباع الغريزة اجلن�صية وتهذيبها، فكان الزواج و�صيلة �صرعية 
م الزنـا والنظـر اإىل الرجـل  لإ�صـباع هـذه الغريـزة، بينمـا ُحــرِّ
ب�صهوة كو�صائل لإ�صباع هذه الغريزة، ملا فيها من مفا�صد لنف�س 

ال�صـخ�س ولالآخرين.
وعلـى هـذا، متـى ما ا�صت�صـلم الإن�صـان لغريزته اجلن�صـية ومل 
بها وفقًا للعقل ال�صليم وال�صرع القومي، فاإن �صيقع يف الكثر  يهذِّ
من املحرمات، وقد يكون ذلك �صببًا خل�صران الدنيا والآخرة. 

�ـس: هـل احل�سـول علـى االإثـم هـو املف�سـدة الوحيـدة املرتتبـة 
علـى االنحـراف اجلن�سـي؟

الإن�ـس  ال�صـيطان - مـن  لـك  يو�صو�ـس  قـد  العزيـزة،  ابنتـي  ج: 
واجلن - باأنه ميكنك اأن ترتكبي مع�صية ما كالنظرة املحرمة، 
ثـم تتوبـني بعـد ذلـك اإىل اهلل »تعـاىل«، فيم�صـح ذلـك الإثـم مـن 
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�صـجل اأعملك وكاأن �صـيئًا مل يكن، ومن دون اأن يعلم بذلك اأحد 
من النا�ـس.

ال�صـيئة  والآثـار  املفا�صـد  اأن   - عزيزتـي  يـا   - اعلمـي  ولكـن 
املرتتبـة علـى اإ�صـباع الغريـزة اجلن�صـية ب�صـكل اإباحـي ومن دون 
التم�صـك بالطريقـة ال�صـرعية كثـرة، و�صـاأذكر لـك بع�صًا منها:
حيـث يعي�ـس الإ�صطـراب  الفـرد:  النف�سـية علـى  )اأ( االآثـار 
ترتـب  اأو  مبر�ـس  ابتالئـه  اأو  اأمـره  انك�صـاف  مـن  واخلـوف 
العقـاب عليـه. كمـا تنحـط روحيـة هذا ال�صـخ�س ليكون عبدًا 
ل�صـهوته ت�صـوقه كيفمـا �صـاءت حتـى يرتكـب اأقبـح الرذائـل.

حيـث تنت�صـر الأمرا�ـس  الفـرد:  )ب( االآثـار ال�سحيـة علـى 
اخلبيثـة »كالأيـدز« عنـد تف�صـي الف�صـاد اجلن�صـي.

الب�صـعة  اجلرائـم  ترتكـب  حيـث  االإجتماعيـة:  االآثـار  )جــ( 
يف حـق الأبريـاء، وتتف�صـى الرذائـل بـني النا�ـس، وتنعـدم اأو 
ت�صعف الروابط الإجتماعية والأ�صرية خا�صة مما يوؤدي اإىل 
التفـكك، وتوجـد جمموعـة كبرة من الأطفـال الذين يولدون 
مـن اأبويـن غـر متزوجـني، ثـم ُيلقـى بهـم يف املالجـئ اأو يف 
ال�صـوارع، لين�صـاأ اأولئـك الأطفـال ناقمني علـى الوالدين وعلى 

املجتمـع، وليتحولـوا اإىل اأفـراد مف�صـدين.
)د( االآثار االقت�سادية: حيث قال النبي »�صلى اهلل عليه واآله«: 

Ibnati.indd   26 12/31/18   12:54 PM



- 27 -

)الزنا يورث الفقر( »احلر العاملي: و�صائل ال�صيعة، ج١٨، ح١١«.
)هــ( العديلـة عنـد املـوت: حيـث اأكـدت الأحاديـث ال�صـريفة 
اأن ارتـكاب الزنـا يـوؤدي ب�صاحبـه اإىل العديلـة عنـد املـوت، 
ــباع الباطـل عند  ــباع احلـق اإىل اتِّ اأي خـروج ال�صـخ�س مـن اتِّ

املـوت، فيخـرج مـن الدنيـا وهـو غـر موؤمـن بالديـن القـومي.
بهـا  يتم�صـك  التـي  اجلن�صـية  الإباحيـة  اإن  الغاليـة:  وردتـي 
الغـرب �صـارت نقمـة عليهـم، فهـم يئنـون مـن احلالـة التعي�صـة 
التـي و�صلـت اإليهـا جمتمعاتهـم، وملا يعاي�صـونه اليـوم من حالة 

روحيـة واجتماعيـة واقت�صاديـة واأمنيـة م�صطربـة. 
وانظـري - يـا ابنتـي - اإىل املجتمعـات الإ�صالمـــية، فاإنهـا 
علـى الرغـم مـن عـدم مت�صـكها بالإ�صـالم ب�صـكل كامـل، اإل اأن 
حمافظتهـا علـى هـذا املقـدار منـه جعلهـا تعي�ـس نوعـًا ل باأ�ـس 
بـه مـن الأمـن الإجتماعـي والنف�صـي، وكلمـا كان ذلـك املجتمـع 
ذاك  كان  كلمـا  الإ�صـالمية،  الأحـكام  تطبيـق  علـى  حمافظـًا 

الأمـان اأكرث.
يـا ابنتـي، اإن تقـوى اهلل »�صـبحانه و»تعـاىل« بالعمـل بتكاليفـه 
�صمـان لـك ولالآخريـن للعي�ـس يف �صـعادة واطمئنـان، واإيـاك اأن 
تنخدعي بدعايات املف�صـدين واأ�صـاليبهم املغرية، فاإن طريقهم 

ل يـوؤدي اإل اإىل الهاويـة.
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�س: ما هو دم احلي�س؟
ج: خلـق اهلل »عـز وجـل« ج�صـد الرجـل فاأح�صـن تكوينـه، و�صـّكله 
بحيـث يتنا�صـب مـع الـدور املوكل به يف احلياة. وخلق اهلل ج�صـد 
املـراأة فاأح�صـن تكوينـه، و�صـّكله بحيث يتنا�صـب مع الـدور املوكل 
بهـا يف احليـاة، فهـي الزوجـة وهـي الأم وهـي املربيـة العطـوف 

علـى اأبنائها.
وقـد خلـق اهلل »عـز وجـل« يف الذكر والأنثى اجلهاز التنا�صـلي 
الـذي يتـم مـن خاللـه حفـظ النـوع الب�صـري بالتنا�صـل والتوالد، 
والتـي تعـد بحـق اإحـدى اأكـرب اآيات قـدرة اهلل »�صـبحانه وتعاىل« 

مـن حيـث طبيعتها واأدواتها.
وجهـاز املـراأة التنا�صـلي - بو�صفـه اأحـد اأدوات التنا�صـل - قد 
اأعد لهذه العملية، حيث يفرز املبي�س البوي�صة التي ت�صكل اأحد 
عن�صـري تكويـن اجلنـني. وعندمـا تنـزل البوي�صـة التـي تقـذف 
واخلاليـا  املعقـدة  والكيماويـات  املركبـات  مـن  ع�صـرات  معهـا 
املوجـودة يف الـدم، لتوؤمـن الغذاء الالزم للنطفة التي قد تتكون 
بالتزاوج بني الرجل واملراأة. فاإن مل تتلقح البوي�صة خالل فرتة 
معينة، فاإن هذه اخلاليا التي قدمت معها �صوف متوت وت�صبح 
كميـة مهملـة مـن الدم الفا�صـد، فيطردهـا الرحم يف وقت معني 
من ال�صهر، ويبداأ الدم بالن�صباب خارج الرحم، لي�صكل بذلك 
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احلي�ـس اأو مـا يعـرف بالعادة ال�صـهرية. ولتتوقف هـذه العملية 
عند املراأة ال�صليمة طوال الفرتة التي تعي�صها،  اإل قبل البلوغ اأو 

اأثناء احلمل اأو بعد اأن تبلغ �صـن الياأ�ـس من احلمل.
الوظائـف  العمليـة طبيعيـة و�صحيـة، وهـي مـن  فـاإن  وهكـذا 

احليويـة للج�صـد ال�صـليم لالأنثـى.
�س: ما هي �سفات دم احلي�س؟

ج: دم احلي�ـس - غالبـًا - اأ�صـود اللـون اأو اأحمـر عبيطـًا »طريـًا« 
يخـرج بدفق وحرقة.

�س: ف اأي �سن ترى الفتاة دم احلي�س؟
ج: يف الفـرتة مـا بـني بلوغهـا ت�صـع �صـنوات هالليـة وبـني �صـن 

الياأ�ـس.
�س: كيف يحدد �سن الياأ�س؟

ج: مـن الفقهـاء مـن يعتـرب اأن �صـن الياأ�ـس يتـم باإكمـال املـراأة 
خم�صـني �صـنة قمريـة، والتـي ت�صـاوي بال�صـنة ال�صم�صـية ثمانيـة 
ال�صـهر تقريبـًا؛ ولبع�ـس  اأ�صـهر ون�صـف  واأربعـني عامـًا و�صـتة 
باحل�صـاب  ال�صـتني  كبلـوغ  امل�صـاألة،  يف  اأخـرى  اآراء  الفقهـاء 
خـالل  مـن  عليهـا  التعـرف  وميكـن  ذلـك،  وغـر  القمـري، 
خـالل  مـن  اأو  العمليـة«  »الر�صـالة  الفقهيـة  كتبهـم  مراجعـة 

الديـن. علمـاء 
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�س: ما حكم الدم الذي ُيرى قبل البلوغ اأو بعد �سن الياأ�س؟
ج: ل يعترب ذلك حي�صًا بل ا�صتحا�صة.

�س: ما هي اأقل مدة ي�ستمر معها احلي�س؟
ج: اأقل مدة هي ثالثة اأيام متتالية، فلو راأت الدم اأقل من ذلك 

مل يكن حي�صًا.
�س: وما هي اأطول مدة ي�ستمر معها احلي�س كل مرة؟

ج: اأطـول مـدة هـي ع�صـرة اأيـام، فلـو ا�صـتمر اأكـرث مـن ذلـك مل 
يكـن الزائـد مـن احلي�س.

�س: ما هي اأقل مدة تف�سل بن حي�سة واأخرى؟
ج: اأقـل مـدة ع�صـرة اأيـام، وت�صـمى »اأقـل الطهر«. فلـو راأت املراأة 
دمـًا قبـل م�صـي ع�صـرة اأيـام مـن نهايـة احلي�س ال�صـابق، فلي�ـس 

بحي�س. 
�س: ما هي اأق�سام احلي�س؟

ج: احلائ�س ق�صمان:
١. ذات عـادة، وتنق�صـم اإىل: ذات عـادة وقتيـة وعدديـة معـًا /

ذات عـادة وقتيـة فقـط / ذات عـادة عدديـة فقـط.
م�صطربـة   / مبتدئـة  اإىل:  وتنق�صـم  عـادة،  ذات  غـر   .2

لعادتهـا. نا�صـية   / »متحـرة« 

Ibnati.indd   30 12/31/18   12:54 PM



- 31 -

�س: من هي ذات العادة الوقتية والعددية؟
ج: هـي املـراأة التـي تـرى الـدم مرتـني متتاليتـني متماثلتـني مـن 

حيـث الوقـت والعدد.
مثال: ترى الدم يف �صـهر من اأوله اإىل اليوم ال�صـابع، ثم ترى 

الدم يف ال�صهر التايل من اأوله اإىل اليوم ال�صابع اأي�صًا.
�س: ما حكم ذات العادة الوقتية والعددية؟

اأو يومـني،  اأو قبلـه بيـوم  اإذا راأت الـدم يف املوعـد املحـدد،  ج: 
اعتربتـه حي�صـًا واإن مل يكـن ب�صفـات دم احلي�ـس، كمـا لـو كان 

اأ�صفـر رقيقًا.
�س: وماذا لو تبن الحقاً اأنه مل يكن حي�ساً؟

ج: يجب عليها حينذاك اأن تق�صي ما فاتها من �صالة.
�ـس: لـو راأت ذات العـادة الوقتيـة والعدديـة الـدم قبـل املوعـد 
املحدد بكثر، مثاًل قبله بخم�سة اأيام، وكان ب�سفات احلي�س، 

فمـا حكمها؟
ج: تعتـرب ذلـك الـدم حي�صـًا، اإل اإذا مل يكـن قـد م�صـت ع�صـرة 

اأيـام مـن نهايـة حي�صها ال�صـابق.
�س: وماذا لو مل يكن ب�سفات احلي�س ف تلك احلالة؟

ج:  ل تعتربه حي�صًا بل ا�صتحا�صة.
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�س: وماذا لو راأته بعد اأيام عادتها؟
يكـن  مل  واإن  حي�صـًا،  اعتربتـه  احلي�ـس  ب�صفـات  كان  اإن  ج: 

ا�صـتحا�صة. اعتربتـه  ب�صفاتـه 
�س: من هي ذات العادة الوقتية فقط؟

ج: هـي املـراأة التـي تـرى الـدم مرتـني متتاليتـني متماثلتـني مـن 
حيـث الوقـت دون العـدد.

مثال: ترى الدم يف �صـهر من اأوله اإىل اليوم ال�صـابع، ثم تراه 
يف ال�صهر التايل من اأوله اإىل اليوم التا�صع.

�س: ما حكم ذات العادة الوقتية؟
ج: حكمهـا حكـم ذات العـادة الوقتيـة والعدديـة يف مـا يرتبـط 

بامل�صـائل ال�صـابقة.
�س: من هي ذات العادة العددية؟

ج: هـي التـي تـرى الـدم مرتـني متتاليتـني متماثلتـني مـن حيـث 
العـدد فقـط دون الوقـت.

مثـال: تـرى الـدم يف �صـهر مـن اأولـه اإىل اليـوم ال�صـابع، ثـم 
تراه يف ال�صهر التايل من اليوم احلادي ع�صر اإىل اليوم ال�صابع 

ع�صر.
�س : ما حكم املراأة ذات العادة العددية؟
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حي�صـًا  اعتربتـه  احلي�ـس،  ب�صفـات  وكان  الـدم  راأت  اإذا  ج: 
الروؤيـة. مبجـرد 

�ـس: وماذا لو تبن الحقاً اأنه مل يكن حي�ساً، الأنه مل ي�سـتمر 
ثالثة اأيام مثاًل؟

ج: يجب عليها ق�صاء ما فاتها من �صالة.
�ـس: هـل يعـد كل مـا تـراه املـراأة مـن الـدم اأيـام العـادة حي�سـاً 

حتـى لـو مل يكـن ب�سفـات احلي�ـس؟
ج: نعم، اإل اإذا مل ي�صتمر ثالثة اأيام.

�س: هل يعد الدم دائماً ا�ستحا�سة اإذا راأته ف غر اأيام العادة 
وكان فاقداً ل�سفات احلي�س؟

ج: نعم.
�س: هل ي�سرتط خروج الدم ف بداية احلي�س وا�ستمراره؟

ج: يف بدايـة احلي�ـس لبـد مـن خـروج الدم مـن الفرج كي نعترب 
اأن احلي�ـس قـد بـداأ، اأمـا بالن�صـبة اإىل ا�صـتمراره فيكفـي وجوده 

داخل الفرج.
�س: من هي املبتدئة؟ 

ج: هي التي ترى الدم لأول مرة. 
�س: وما حكمها؟
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ج: حكمهـا حكـم ذات العـادة العدديـة، اأي اأنهـا اإذا راأت الـدم 
ب�صفـات احلي�ـس اعتربتـه حي�صـًا واإل فـال.

�س: من هي امل�سطربة؟
ج: هـي التـي تكـررت روؤيتهـا للـدم، ولكن مل ت�صـتقر لهـا عادة، ل 

مـن حيث الوقت ول العدد.
�س: وما حكمها؟

ج: اإذا راأت الـدم وكان ب�صفـات احلي�ـس اعتربتـه حي�صـًا، واإن 
مل يكـن كذلك اعتربته ا�صـتحا�صة.

�س: من هي النا�سية؟
ج: هي التي كانت لها عادة ون�صيتها.

�ـس: مـاذا تفعـل احلائ�ـس لـو �سـّكت ف انقطـاع الـدم وانتهـاء 
احلي�ـس؟

ج: يجب عليها اأن تفح�س.
�س: ما كيفية الفح�س؟

ج: تدخـل القطنـة - داخـل الفـرج - وترتكهـا يف مو�صـع الـدم 
ثـم تخرجهـا، فـاإن كانـت ملوثـة بالـدم وجـب عليهـا البقـاء علـى 
اأنها حائ�س، اأما لو خرجت نقية اعتربت نف�صها قد طهرت من 

احلي�ـس، ويجـب عليهـا اأن تغت�صـل غ�صـل احلي�س.
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�س: ما هي اأحكام احلائ�س؟
ج: اأحكام احلائ�س عدة، وهي:

١. يجـب اأن تطهـر مو�صـع الـدم و تغت�صـل غ�صـل احلي�ـس بعـد 
انتهـاء العادة.

2. ل ت�صـح منهـا ال�صـالة الواجبـة وامل�صـتحبة، ولكـن ليجب 
عليهـا ق�صـاء مـا فاتها من �صلوات حال احلي�س.

3. ل ي�صـح منهـا ال�صـوم، ويجـب عليهـا ق�صـاء مـا فاتهـا من 
ال�صـوم الواجب حـال احلي�س.

�س: ما هي تروك احلائ�س؟
ج: يحرم عليها ما يلي:

١. م�س كتابة القراآن الكرمي 
2. م�س لفظ اجلاللة واأ�صماء اهلل و�صفاته اخلا�صة

3. دخول امل�صجد اأو مرقد املع�صوم، واإن كان لأخذ �صئ
4. املكـث يف امل�صـجد اأو مرقـد املع�صـوم، ول يحـرم الجتيـاز 

بالدخـول مـن بـاب واخلروج من اآخر
5. و�صع �صئ يف امل�صجد اأو مرقد املع�صوم، واإن كان يف حال 

الجتياز اأو من اخلارج
»�صلـى اهلل  النبـي  وم�صـجد  امل�صـجد احلـرام  ٦.الدخـول يف 
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عليـه واآلـه« واإن كان علـى نحـو الجتيـاز.
٧. قراءة اآيات ال�صـجدة الواجبة »العزائم« وهي املوجودة يف 

لت / النجم«. �صور: »ال�صجدة / العلق / ُف�صّ
٨. اجلماع.

�س: ما كيفية ُغ�سل احلي�س؟
ج: الُغ�صل ق�صمان:

            ١. ارمتا�صي                            2. ترتيبــي
اأواًل، الغ�سـل االرمتا�سـي: وهـو عبـارة عـن غم�ـس البـدن يف 

املـاء دفعـة واحدة.
�ـس: هـل ي�سـرتط ف الُغ�سـل االإرمتا�سـي اأن يكـون البـدن كلـه 

خـارج املـاء قبله؟
ج: ل ي�صرتط ذلك، بل يكفي اأن يكون بع�صه خارج املاء.

ثانياً، الغ�سل الرتتيبي: ويتم بالكيفية التالية:
١. َغ�صل الراأ�س والرقبة و�صيء مما يت�صل بالرقبة من البدن.

2. َغ�صـل الطرف الأمين و�صـيء مما يت�صل به من الرقبة ومن 
الطرف الأي�صر.

3. َغ�صـل الطـرف الأي�صـر و�صـئ ممـا يت�صـل به مـن الرقبة ومن 
الطرف الأمين.
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�س: هل ي�سرتط اأن يكون الغ�سل من االأعلى اإل االأ�سفل؟
ج: ل ي�صرتط ذلك.

�س: هل ت�سرتط املواالة ف الُغ�سل الرتتيبي؟
ج: ل ي�صـرتط ذلك، فيمكن مثاًل غ�صـل الراأ�ـس والرقبة، ثم َغ�صل 
الطرف الأمين بعد �صاعة، ثم الطرف الأي�صر بعد �صاعة اأخرى.

�س: هل يجزئ ُغ�سل احلي�س عن الو�سوء؟
ج: نعم، يجزيء عن الو�صوء على فتوى جمموعة من الفقهاء.

�س: ما هي واجبات الُغ�سل؟
ج: واجبات الغ�صل:

١. النية.
2. َغ�صـل ظاهـر الب�صـرة، فالبـد مـن رفـع املانـع واحلاجـب، 
وتخليـل مـا ل ي�صـل املـاء معه اإىل الب�صـرة اإل بالتخليل »يفتي 
كان  واإن  احلاجـب،  اإزالـة  ا�صـرتاط  بعـدم  الفقهـاء  بع�ـس 

املراعـاة«. الأف�صـل 
3. مراعاة الرتتيب يف الُغ�صل الرتتيبي كما ذكرنا م�صبقًا.

4. اإطـالق املـاء وطهارتـه واإباحتـه. والأحـوط وجوبـًا األ يكون 
م�صـتعماًل يف التطهر من اخلبث، حتى ماء ال�صـتنجاء.

5. املبا�صرة يف الغ�صل بنف�صه اختيارًا.
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٦. عدم املانع ال�صرعي من ا�صتعمال املاء.
٧. طهارة الع�صو املغ�صول.

٨. اإباحة الف�صاء الذي يتم فيه الُغ�صل.
�س: ما هي اال�ستحا�سة؟

ج: هـي الـدم الـذي تـراه املـراأة ومل يكن حي�صًا ول نفا�صـًا ول دم 
البكارة ول دم قرح ول جرح.

�س: ما �سفاته؟
ج: غالبـًا مـا يكـون اأ�صفـر اللـون بـاردًا رقيقًا، يخـرج بال لذع ول 
حرقة، عك�ـس دم احلي�س، وقد يكون اأحيانًا ب�صفات احلي�س.

�س: ما احلد االأدين واالأق�سى لال�ستحا�سة؟
اأدنـى ول اأق�صـى، فيمكـن اأن يظهـر للحظـة  ج: لي�ـس لهـا حـد 

واحـدة، ولرمبـا ا�صـتمر اأكـرث مـن ع�صـرة اأيـام.
�س: ما اأق�سام اال�ستحا�سة ؟

ج: اأق�صام ال�صتحا�صة ثالثة: قليلة / متو�صطة / كثرة.
�س: متى تكون اال�ستحا�سة قليلة ؟

ج: اإذا اأدخلـت القطنـة يف الفـرج، فخرجـت ملوثـة بالـدم مـن 
دون اأن تنغم�ـس القطنـة.
�س: ما حكمها حينئذ؟ 
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قبـل  فرجهـا  يف  القطنـة  باإدخـال  نف�صـها  املـراأة  تختـرب  ج: 
ال�صـالة مبا�صـرة، وت�صـرب عليهـا فـرتة ثـم تخرجهـا فـاإن كانت 

ال�صـتحا�صة قليلـة تاأتـي مبـا يلـي:
١. تطهر ظاهر الفرج. 

2. تبدل القطنة - اأو تطهرها - لكل �صالة. 
3. تتحفظ من خروج الدم اأثناء ال�صالة.

اإىل  وتبـادر  نافلـة،  اأو  كانـت  فري�صـة  �صـالة،  لـكل  تتو�صـاأ   .4
مبا�صـرة. الو�صـوء  بعـد  ال�صـالة 

�س: متى تكون اال�ستحا�سة متو�سطة ؟
جــ : اإذا اأدخلـت القطنـة فوجدتهـا منغم�صـة بالـدم ، اإل اأنـه ل 

ي�صـيل منها.
�س: ما حكمها حينئذ؟

قبـل  فرجهـا  يف  القطنـة  باإدخـال  نف�صـها  املـراأة  تختـرب  ج: 
ال�صـالة مبا�صـرة، وت�صـرب عليهـا فـرتة ثـم تخرجهـا فـاإن كانت 

يلـي: تاأتـي مبـا  متو�صـطة  ال�صـتحا�صة 
١. تطهر ظاهر الفرج. 

2. تبدل القطنة - اأو تطهرها - لكل �صالة. 
3. تتحفظ من خروج الدم اأثناء ال�صالة.

Ibnati.indd   39 12/31/18   12:54 PM



- 40 -

4. تتو�صاأ لكل �صالة، فري�صة كانت اأو نافلة.
5. تغت�صـل غ�صـاًل واحدًا لكل يوم، قبل اأول �صالة جتب عليها 

بعد بدء ال�صتحا�صة، وبنف�س طريقة غ�صل احلي�س. 
مثـال: وجـدت املـراأة اأن ال�صـتحا�صة متو�صـطة قبل اأن ت�صلي 
�صـالة ال�صبـح ، فعليهـا اأن تغت�صـل قبلهـا، ويكفي هذا الغ�صـل 

ل�صـائر �صلوات ذلك اليوم.
اأما لو بداأت ال�صتحا�صة املتو�صطة قبل �صالة الظهر، فتاأتي 
بالغ�صل قبلها، ويكفيها للظهر والع�صر واملغرب والع�صاء من 

ذلك اليوم، وهكذا...
وعليها اأن تبادر اإىل ال�صالة بعد الغ�صل والو�صوء مبا�صرة.

�س: متى تكون اال�ستحا�سة كثرة؟
ج: اإذا اأدخلت القطنة فوجدتها منغم�صة بالدم و ي�صيل منها.

�س: ما حكمها حينئذ؟
قبـل  فرجهـا  يف  القطنـة  باإدخـال  نف�صـها  املـراأة  تختـرب  ج: 
ال�صـالة مبا�صـرة، وت�صـرب عليهـا فـرتة ثـم تخرجهـا فـاإن كانت 

يلـي: تاأتـي مبـا  ال�صـتحا�صة كثـرة 
١. تطهر ظاهر الفرج 

2. تبدل القطنة - اأو تطهرها - لكل �صالة. 
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3. تتحفظ من خروج الدم اأثناء ال�صالة.
4. تغت�صـل ثالثـة اأغ�صـال لـكل يـوم ، الأول قبـل �صـالة الفجـر 
والثاين قبل الظهرين والثالث قبل املغرب والع�صـاء، وبنف�ـس 
طريقـة غ�صـل احلي�ـس. وعليهـا اأن تبـادر اإىل ال�صـالة بعـد 

الغ�صـل مبا�صـرة. ول حتتـاج اإىل الو�صـوء.
�س : ماذا يحرم على امل�ستحا�سة؟

ج: م�س كتابة القراآن الكرمي واأ�صماء اهلل و�صفاته اخلا�صة .
�س: ما هو النفا�س؟

ج: دم يقذفه الرحم نتيجة الولدة .
�س: ما اأقل مدة واأق�ساها للنفا�س؟

ج: ل حـد لأقـل النفا�ـس فيمكـن اأن يكـون مبقـدار حلظـة، اأمـا 
اأطـول مـدة فع�صـرة اأيـام.

�س: ما هي اجلنابة؟
ج: تتحقق اجلنابة باأمرين هما: 

١. اجلمـــــاع.  
2. خـروج املنـي. علمـًا باأن مـن الفقهاء من يقول باأنه   
لي�ـس للمـراأة منـي، فال تتحقق اجلنابـة اإل باجلماع، ومنهم من 
يعتـرب اأن اجلنابـة تتحقـق اإذا نـزل ال�صـائل مـن الفـْرج ب�صـهوة 
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وكان كثرًا بحيث يلّوث املالب�س الداخلية. واأما ال�صائل اخلارج 
بغـر �صـهوة اأو البلـل املو�صعـي الـذي ل يتجـاوز الفـرج ويح�صـل 

بالإثـارة اجلن�صـية اخلفيفـة فهـو ل يوجـب اجلنابـة.
�س : ما حكم املني من حيث الطهارة؟

ج: اإذا اأفتـى الفقيـه بوجـود منـي لـدى املـراأة، ف�صـيكون حكمـه 
النجا�صـة، وكذلـك َمـن يفتـي بحـدوث اجلنابـة بنـزول ال�صـائل 
ال�صهوي الكثر، فهذا ال�صائل جن�س اأي�صًا. واأما ال�صائل اخلارج 
بغـر �صـهوة اأو البلـل املو�صعـي الـذي ل يتجـاوز الفـرج ويح�صـل 
بالإثارة اجلن�صية اخلفيفة فهو  حمكوم بالطهارة عند الفقهاء.

�س: ما هي اأحكام اجلنابة؟
ج: اإذا ح�صلـت اجلنابـة وجـب علـى املجنبـة اأن تغت�صـل ُغ�صـل 

اجلنابـة اإذا اأرادت اأن تاأتـي بـاأي مـن الأمـور التاليـة:
١. ال�صالة - ما عدا �صالة امليت.

2. الأجزاء املن�صية من ال�صالة، و�صالة الحتياط.
3. الطواف الواجب.

 4. ال�صوم »وفقًا للتف�صيل املذكور يف كتب الفقه«.
ويحـرم علـى املجنبـة جميـع مـا يحـرم علـى احلائ�ـس، عـدا 

اجلمـاع.
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ال�ف��ش�ل الثالث

علـى  �صـريعته  »تعـاىل«  اهلل  اأنـزل 
لتنظيـم  ال�صـالم«  »عليهـم  الأنبيـاء 
جوانبهـا،  جميـع  مـن  النا�ـس  حيـاة 
وكان �صيدنا حممد »�صلى اهلل عليه 
واآلـه و�صـلم« اآخـر الأنبيـاء، وبوفاتـه 
انقطع الوحي، وقام اأو�صياوؤه الأئمة 
الثنـا ع�صـر عليهـم ال�صـالم بحفـظ 

ون�صـرها.  ال�صـريعة 
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معارف عملية

مـن املهـم لـك - يـا ابنتـي - اأن متتلكي جمموعـة من املعارف 
العملية الرئي�صية التي حتتاجني اإليها باعتبارك م�صلمًة متدينًة 
ت�صـعني اإىل نيـل ر�صـا اهلل »�صـبحانه وتعـاىل« من خـالل الإميان 
الكامـل والعبـادة والتفقـه يف الديـن والعمـل ال�صالـح. ومن اأهم 

الق�صايـا التي يجـب اأن تتعريف عليها:
• التقليد:

اأنـزل اهلل »تعـاىل« �صـريعته علـى الأنبيـاء »عليهـم ال�صـالم« 
لتنظيـم حيـاة النا�ـس مـن جميـع جوانبهـا، وكان �صـيدنا حممـد 
انقطـع  وبوفاتـه  الأنبيـاء،  اآخـر  و�صـلم«  واآلـه  عليـه  اهلل  »�صلـى 
ال�صـالم«  »عليهـم  الثنـا ع�صـر  الأئمـة  اأو�صيـاوؤه  وقـام  الوحـي، 
بحفـظ ال�صـريعة ون�صـرها، اإل اأنـه ب�صـبب الظـروف التاريخيـة 
التي عا�صرت اإمامنا املهدي »عجل اهلل »تعاىل« فرجه« ا�صطر 
اإىل الإختفاء والغيبة التي ل تزال م�صتمرة اإىل يومنا هذا، وقد 
اأو�صانـا عنـد ذاك باتبـاع علماء الدين الأتقيـاء العاملني، واأخذ 
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معـامل ديننـا منهـم. وعـامل الديـن اإذا بلـغ مرتبة توؤهلـه للتعرف 
علـى احلكـم ال�صـرعي مـن القـراآن الكـرمي والأحاديث ال�صـريفة 

و�صـائر الأدلـة، فاإنـه ي�صـمى »جمتهـدًا«. 
بع�ـس  ا�صـرتط  فقـد  خمتلفـًا،  املجتهديـن  م�صـتوى  كان  وملـا 
الفقهـاء اأن ناأخـذ الأحـكام ال�صـرعية مـن اأعلـم »املجتهديـن«، 
وُيعرف هـذا بـ »التقليد«. وي�صمى املجتهد الذي نقلده »املرجع«.
واأنـِت تعلمـني - يـا عزيزتـي - اأن لالإ�صـالم اأ�صـوًل وعقائـد 
ُتعـرف بــ »اأ�صـول الديـن« وفروعـًا وهـي جمموعـة مـن العبـادات 
كال�صالة وال�صيام وُتعرف بـ »فروع الدين«. وقد منع الإ�صـالم 
مـن التقليـد يف اأ�صـول الديـن بـاأن ناأخذهـا مـن الآخريـن بـدون 
بنف�صـه  يبحـث  اأن  فـرد  كل  علـى  واأوجـب  مناق�صـة،  ول  تفكـر 
ويتاأكد من �صحة عقيدته وموافقتها ملا ير�صي اهلل »�صـبحانه«، 

وذلـك مـن قبيـل الإميـان بتوحيـد اهلل وبالنبـّوة.
اأمـا بالن�صـبة اإىل التقليـد يف فـروع الديـن فهـو اأمـر لزم لنــــا 

مـا دمنا ل�صـنا مـن »املجتهديـن« ول »املحتاطني«.
• الواجبات:

الواجبـات الإلهيـة كثـرة، ول اأ�صـتطيع اأن اأبينهـا لـك جميعـًا 
يف هـذا املخت�صـر - وفقـك اهلل يـا ابنتـي للعمـل بهـا - ولهـذا 

�صـاأنتقي لـِك بع�صـًا منهـا لأهميتهـا:
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1. ال�سـالة: فهـي عمـود الديـن اإن ُقبلـت ُقبـل مـا �صـواها واإن 
ـاَلَة َتْنَهـى  ت ُردَّ مـا �صـواها. وقـد قـال اهلل »تعـاىل«: {اإِنَّ ال�سَّ ُردَّ
َعـِن اْلَفْح�َسـاِء َوامْلُنَكـِر} »�صـورة العنكبـوت:45«. ومـن اأف�صلهـا 

ال�صـالة جماعـة يف امل�صـجد اأّول الوقـت.
2. الـزكاة: اأوجـب اهلل »تعـاىل« الـزكاة، وهـي علـى ق�صـمني: 
زكاة املـال وزكاة الفطـرة. وقـد حـذر اهلل »�صـبحانه و»تعـاىل« 
مـن عـدم اإخـراج احلقـوق ال�صـرعية فقـال »تعـاىل«: {َوالَِّذيـَن 
ْرُهم  َة َواَل ُينِفُقوَنَها ِف �َسِبيِل اهلِل َفَب�سِّ َهَب َواْلِف�سَّ َيْكِنُزوَن الذَّ
ِبَهـا  َفُتْكـَوى  ـَم  َجَهنَّ َنـاِر  ِف  َعلَْيَهـا  ُيْحَمـى  َيـْوَم  اأَِليـٍم،  ِبَعـَذاٍب 
ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْ اِلأَنُف�ِسُكْم َفُذوُقوا 

التوبـة:35-34«. »�صـورة  َتْكِنـُزوَن}  ُكنُتـْم  َمـا 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب  3. ال�سوم: قال اهلل »عز وجل«: { َيا اأَُيّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}  َعلَْيُكُم ال�سِّ
»�صورة البقر:١٨3«. فهو عبادة اأخرى يجب الإتيان بها يف �صهر 
التقـوى وخ�صـية اهلل  تنّمـي حالـة  رم�صـان مـن كل عـام، وهـي 
د ال�صائم على ال�صرب، وحت�ص�صـه باآلم الفقراء،  »تعاىل«، وتعوِّ
يف  جـاء  وقـد  والعط�ـس.  اجلـوع  حيـث  الآخـر  باليـوم  ـره  وتذكِّ
الأحاديـث ال�صـريفة اأن املوؤمنـني يف �صيافـة اهلل »تعاىل« يف هذا 
ال�صـهر، واأنـه عيـٌد لهـم، لأن هـذه الأيـام اأيـام الطاعـة والعبـادة 

والعمـل ال�صالـح و كبـح ال�صـهوات ونـزول الرحمـة الإلهية. 
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4. احلج: وهو واجب على كل م�صـلم م�صـتطيع مرة واحدة يف 
حياتـه. قـال اهلل »عـز وجل«: {َوهلِلِ َعلَى النَّا�ـِس ِحـُجّ اْلَبْيِت َمِن 
نَّ اهلَل َغِنـٌيّ َعـِن اْلَعامَلِـَن}  َلْيـِه �َسـِبياًل َوَمـن َكَفـَر َفـاإِ ا�ْسـَتَطاَع اإِ
»�صـورة اآل عمران: ٩٧«. وكل فعل وقول من اأفعال واأقوال احلج 
فيها منافع كثرة لو اأخذَت بهاـ  يا بنيـ  لأخذت خرًا كثرًا. قال 
ـجِّ َياأُْتـوَك ِرَجـااًل َوَعلَـى ُكلِّ  اهلل »تعـاىل«: {َواأَذِّن ِف النَّا�ـِس ِباحْلَ
َي�ْسَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا  �َساِمٍر َياأِْتَن ِمن ُكلِّ َفٍجّ َعِميٍق، لِّ
ـن َبِهيَمـِة ااْلأَْنَعـاِم  ْعُلوَمـاٍت َعلَـى َمـا َرَزَقُهـم مِّ ـاٍم مَّ ا�ْسـَم اهلِل ِف اأَيَّ

َفُكُلـوا ِمْنَهـا َواأَْطِعُموا اْلَباِئ�ـَس اْلَفِقَر} «احلج:2٧-2٨«.
َغِنْمُتـم  ـا  َ اأَمنَّ {َواْعلَُمـوا  »تعـاىل«:  اهلل  قـال  اخلم�ـس:   .5
�ُسـوِل َوِلـِذي اْلُقْرَبـى َواْلَيَتاَمـى  ِ ُخُم�َسـُه َوِللرَّ ـن �َسـْيٍء َفـاأَنَّ هلِلَّ مِّ
نَزْلَنـا َعلَـى  ن ُكنُتـْم اآَمنُتـم ِبـاهلِل َوَمـا اأَ ـِبيِل اإِ َوامْلَ�َسـاِكِن َواْبـِن ال�سَّ
ْمَعـاِن َواهلُل َعلَـى ُكلِّ �َسـْيٍء  َعْبِدَنـا َيـْوَم اْلُفْرَقـاِن َيـْوَم اْلَتَقـى اجْلَ

َقِديـٌر} »�صـورة الأنفـال:4١«. 
فعنـد توّفـر �صـروط معينـة يجـب عليـك اأداء اخلم�ـس، واإيـاك 
واإهمال هذه الفري�صة، فاإن الت�صرف يف مال اخلم�س بغر حق 
ُيعـدُّ ت�صرفـًا يف حق اهلل والر�صـول والأئمة والفقراء ومن بينهم 

فقراء ال�صـادة من بني ها�صم. 
ويف اأداء الزكاة واخلم�ـس منافع كثرة، منها امتحان النا�ـس 
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يف مدى طاعتهم هلل »عز وجل«، وتنظيم اأمور املعي�صـة للفقراء 
الثـواب  علـى  عـالوة  البخـل،  مـن  النف�ـس  وتطهـر  واملعوزيـن، 

الكبـر واجلـزاء العظيـم يف الآخرة.
6 / 7. االأمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر: وكالهمـا مـن 
اأركان الإ�صـالم واأهـم فرو�صـه، وهمـا �صـعبة من �صـعب اجلهاد. 
ـْرِ  اإَِل اخْلَ ـٌة َيْدُعـوَن  مَّ اأُ نُكـْم  قـال اهلل »�صـبحانه«: {َوْلَتُكـن مِّ
َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن} 
»�صـورة اآل عمـران:١٠4«. وقـد ورد التحذيـر مـن تـرك هذيـن 
الواجبني ملا يف ذلك من ف�صاٍد للمجتمع وانت�صار املعا�صي وحلول 
الغ�صـب الإلهـي. وقـد روي عـن الإمـام ال�صـادق »عليه ال�صـالم« 
اأنـه قـال: )ويـٌل لقـوم ال يدينـون اهلل باالأمـر باملعـروف والنهي 
عن املنكر( »احلرالعاملي: و�صـال ال�صـيعةج ١١، �س3٩3، ح١«.
ـ اجلهـاد: وهـو مكافحـة العـدو ومقاومـة الظلـم والف�صـاد   8
يف الأر�ـس بالنف�ـس واملـال. وهـو ركـن مـن اأركان الإ�صـالم، وقـد 
جاء يف احلديث النبوي: )ِللجّنة باب يقال له باب املجاهدين، 
ب�سـيوفهم،  متقّلـدون  وهـم  مفتـوح  هـو  فـاإذا  اإليـه  مي�سـون 
ـب بهـم. قـال: فمـن تـرك  واجلمـع ف املوقـف، واملالئكـة ترحِّ
األب�سـه اهلل ذاًل وفقـراً ف معي�سـته، وحَمقـاً ف دينـه.  اجلهـاد 
اإن اهلل اأغنـى اأمتـي ب�سـنابك خيلهـا ومراكـز رماحهـا( »احلـر 

العاملـي: و�صـائل ال�صـيعة، ج١١، �ـس5، ح2«.
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اهلل:  اأعـداء  مـن  والتـري  اهلل  الأوليـاء  التـويل   .10  /  9
ومـودة  مـودة اهلل  يعنـي  فالتـويل  الواجبـات.  مـن جملـة  وهمـا 
الأكـرم  النبـي  راأ�صـهم  وعلـى  مبودتـه  »تعـاىل«  اهلل  اأمـر  مـن 
عليهـم  املع�صومـني  بيتـه  واأهـل  و�صـلم«  واآلـه  عليـه  اهلل  »�صلـى 
ال�صـالم. اأمـا التـربي فيعنـي معـاداة جميـع اأعـداء اهلل واأعـداء 
اأوليائـه. والآيـات القراآنيـة والروايات ال�صـريفة تـدل على اأهمية 
 ِ ـُد َقْوًما ُيوؤِْمُنـوَن ِباهللَّ هاتـني الفري�صتـني قـال »تعاىل«: {الَّ َتِ
وَن َمـْن َحـادَّ اهلَل َوَر�ُسـوَلُه َوَلـْو َكاُنوا اآَباَءُهْم  َواْلَيـْوِم ااْلآِخـِر ُيـَواُدّ
اأَْو اأَْبَناَءُهـْم اأَْو اإِْخَواَنُهـْم اأَْو َع�ِسـَرَتُهْم} »�صـورة املجادلـة:22«. 
وعـن الإمـام ال�صـادق »عليـه ال�صـالم« اأنـه قـال )قـال ر�سـول 
اهلل »�سلى اهلل عليه واآله و�سلم« الأ�سحابه: اأيُّ ُعرى االإميان 
اأوثـق؟ فقالـوا: اهلل ور�سـوله اأعلـم. وقـال بع�سهـم: ال�سـالة، 
وقال بع�سهم: الزكاة، وقال بع�سهم: ال�سيام، وقال بع�سهم: 
اهلل  ر�سـول  فقـال  اجلهـاد.  بع�سهـم:  وقـال  والعمـرة،  احلـج 
»�سلـى اهلل عليـه واآلـه و�سـلم«: لـكل مـا قلتـم ف�سـل، ولي�ـس به. 
ولكن اأوثق ُعرى االإميان احلب ف اهلل والبغ�س ف اهلل وتويل 
اأوليـاء اهلل والتـري مـن اأعـداء اهلل(»الكلينـي: اأ�صـول الـكايف، 

ح٦«. �ـس١25-١2٦،  ج2، 
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• ال�شرت ال�شرعي: 
ال�صـرعي  »ال�صـرت«  باللبا�ـس  الن�صـاء  وجـل«  »عـز  اهلل  اأمـر 
اأمـام الرجـل الأجنبـي، وبـنّي ذلـك يف القـراآن الكـرمي يف قولـه 
ِرْبـَن ِبُخُمِرِهـنَّ َعلَـى ُجُيوِبِهـنَّ  َواَل ُيْبِديـَن  »�صـبحانه«: {َوْلَي�سْ
ِزيَنَتُهـنَّ اإِالَّ ِلُبُعوَلِتِهـنَّ اأَْو اآَباِئِهـنَّ اأَْو اآَبـاِء ُبُعوَلِتِهـنَّ اأَْو اأَْبَناِئِهـنَّ 
َبِنـي  اأَْو  اإِْخَواِنِهـنَّ  َبِنـي  ْو  اأَ اإِْخَواِنِهـنَّ  اأَْو  ُبُعوَلِتِهـنَّ  اأَْبَنـاِء  اأَْو 
اُنُهـنَّ اأَِو التَّاِبِعـَن َغـْرِ  اأََخَواِتِهـنَّ اأَْو ِن�َسـاِئِهنَّ اأَْو َمـا َملََكـْت اأَمْيَ
ْفـِل الَِّذيـَن مَلْ َيْظَهـُروا َعلَـى  ِو الطِّ َجـاِل اأَ اأُويِل ااْلإِْرَبـِة ِمـَن الرِّ
ِرْبـَن ِباأَْرُجِلِهـنَّ ِلُيْعلَـَم َمـا ُيْخِفـَن ِمـن  َعـْوَراِت النِّ�َسـاِء َواَل َي�سْ
َه امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}  ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا اإَِل اهلِل َجِميًعا اأَُيّ
»�صـورة النـور:3١«. يقـول علماوؤنـا اأّيدهـم اهلل »تعـاىل«: )يجـب 
علـى املـراأة امل�صـلمة �صـرت مـا زاد علـى الوجـه والكفـني عـن غـر 

الـزوج اأو املحـارم(. 
واللبا�ـس »ال�صـرت« ال�صـرعي مفهـوم متكامـل، ل يقت�صـر علـى 
ارتـداء قطعـة مـن القما�ـس علـى الراأ�ـس، كمـا يظـن البع�س، بل 
لبـد مـن اللتـزام مبجموعة من الأمور التي من خاللها يتكامل 
اللبا�ـس »ال�صـرت« ال�صـرعي عنـد الفتـاة كا يريـده اهلل »تعـاىل«. 
لحظي - يا ابنتي العزيزة - الأمور التالية وا�صاأيل نف�صك: هل 

تتوافـق هذه الأمور مع ال�صـرت ال�صـرعي؟
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١. ارتداء الثياب ال�صيقة وال�صفافة واملبهرجة.
2. التعطر.

3. ارتداء الأحذية التي ُت�صدر الأ�صوات وتلفت الأنظار.
4. امل�صي بتمايل وبطريقة مثرة ومغرية.

5. التحدث مع الرجل الأجنبي بطريقة مغرية.
٦. عـدم اللتـزام باللبا�ـس ال�صـرعي اأمـام زوج الأخـت اأو ابن 

العـم اأو ابن اخلال واأمثالهم.
٧. عـدم التحـّرج مـن العـالج عند الطبيـب الأجنبي مع وجود 

الطبيبة اأو بال �صرورة.
٨. و�صع م�صاحيق التجميل على الوجه ب�صكل وا�صح.

٩. ارتـداء غطـاء الراأ�ـس  »الإ�صـارب - اخِلمـار« ال�صـفاف اأو 
بالألـوان امللفتـة للنظر.

١٠. التزّين باحللي ب�صورة مثرة وملفتة للنظر. 
والآن مـا راأيـك يـا عزيزتـي، األ تتنافى هذه الأمور مع حقيقة 
ال�صـرت ال�صـرعي؟ األي�ـس اهلل »عـّز ا�صـمه« يقـول: {َواَل ُيْبِديـَن 
َمـا  ِلُيْعلَـَم  ِباأَْرُجِلِهـنَّ  ِرْبـَن  َي�سْ يقـول: {َواَل  األي�ـس  }؟  ِزيَنَتُهـنَّ

}؟ ُيْخِفـَن ِمـن ِزيَنِتِهـنَّ
اإن الفتـاة التـي ل تلتـزم ال�صـرت ال�صـرعي مبفهومـه الكامـل ل 
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ـق الغايـة مـن لب�ـس ِغطـاء الراأ�ـس.. وهـذا ل يعني الت�صـجيع  حُتقِّ
علـى التخّللـي عـن غطـاء الراأ�ـس، بـل الدعـوة لاللتـزام بحقيقة 

اللبا�ـس وال�صـرت ال�صـرعي كمـا اأمـر اهلل واأراد لـه اأن يكـون.
• املحرمات: 

ع�صـى  ومـن  الأمـور،  مـن  جمموعـة  وجـل«  »عـز  اهلل  م  حـرَّ
واأتـى ببع�صهـا فـاإن ذلـك يرتتـب عليه اأمـور كثرة منهـا العذاب 
يف القـرب ويف يـوم القيامـة، عـالوة علـى الآثـار ال�صـيئة املرتتبـة 
عليها يف الدنيا، فقد يذنب الإن�صان ذنبًا يوؤدي به اإىل اأن ميوت 
علـى غـر الإ�صـالم واهلل »تعاىل« يقول: {ُثـمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن 
ُبـوا ِباآَيـاِت اهلِل َوَكاُنـوا ِبَهـا َي�ْسـَتْهِزُئوَن}  ـواأَى اأَن َكذَّ اأَ�َسـاُءوا ال�ُسّ
»�صورة الروم:١٠«. اأو اأن يذنب فيحرمه اهلل »تعاىل« من الرزق 
م اإىل  اأو العمـل ال�صالـح اأو ال�صـفاعة وغـر ذلك. والذنوب ُتــق�صَّ

كبـرة و�صغـرة، و�صـاأذكر لـك جملة مـن الكبائر: 
ال�صـرك بـاهلل »تعـاىل« - الياأ�ـس مـن رحمـة اهلل - الأمـن مـن 
مكـر اهلل وعقابـه - عقـوق الوالديـن - قتـل النف�ـس املحــــــرتمة 
- قذف املح�صنــة »اتهام املراأة املتزوجة بارتكاب الفاح�صة« - 
اأكل مال اليتيم ظلمًا - الفرار من الزحف »الهرب من املعركة« 
- اأكل الربـا - الزنـا - اللـواط وال�صـحاق - ال�صـحر - اليمـني 
الغمو�س الفاجر ة »احللف باهلل كذبًا« - منع الزكاة الواجبة - 
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�صهادة الزور - كتمان ال�صهادة - �صرب اخلمر - ترك الواجبات 
عمـدًا كال�صـالة واحلـج - نق�ـس العهـد - قطيعـة الرحـم »ترك 
ب بعـد الهجرة »العي�ـس  الإح�صـان اإىل الأهـل والأقـارب« - التعـرُّ
يف الأماكـن التـي ُيع�صـى اهلل فيهـا كثـرًا مثـل بـالد الكفـر، اإن 
كان ذلـك يـوؤدي اإىل نق�ـس الديـن والإميـان« - ال�صـرقة - اإنكار 
مـا اأنـزل اهلل »تعـاىل« - الكـذب علـى اهلل اأو النبـي اأو الأو�صيـاء  
- الكـذب - اأكل امليتـة اأو الـدم اأو حلـم اخلنزيـر - القمـار - 
اأكل املـال احلـرام كثمـن امليتـة واخلمـر والغنـاء و الكلب الذي ل 
َي�صطـاد  والر�صـوة علـى احُلكـم - البخ�ـس يف املكيـال وامليـزان 
- معونـة الظاملـني - الركـون اإىل الظاملني - الإ�صـراف والتبذير 
- حماربـة اأوليـاء اهلل - ال�صـتغال باملالهـي كالغناء واملو�صـيقى 
مـني - الغيبـة - البهتـان - ال�صـب - النميمـة - الغ�ـس -  املحرَّ

ا�صـتحقار الذنـب - الريـاء - الإ�صـرار علـى ال�صغائر.
واعلمـي - يـا عزيزتـي حفظـِك اهلل من كل ذنب - اأن الذنوب 
ـمت اإىل كبرة و�صغرة، اإل اأن ذلك ل يعني اأنه ميكننا  واإن ُق�صِّ
الإتيـان بال�صغائـر، لأنهـا على كل حال �صورة من �صور ع�صيان 
اهلل »عـز وجـل«. ويف احلديـث النبـوي: )ال تنظـروا اإل �سغـر 
»املجل�صـي:  عليـه(  اجـرتاأت  مـن  اإل  انظـروا  ولكـن  الذنـب، 
قـد  اأنكـم  اإىل  انظـروا  اأي  �ـس١٦٨، ح٦«  الأنـوار، ج٧٧،  بحـار 

ع�صيتـم اهلل وجتـراأمت عليـه. 
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قـال:  اأنـه  ال�صـالم«  »عليـه  الر�صـا  الإمـام  عـن  روي  كمـا 
)ال�سغائـر مـن الذنـوب طـرق اإل الكبائـر، ومـن مل يخف اهلل 
ف القليـل مل يخفـه ف الكثر(»املجل�صـي: بحـار الأنوار، ج٧3، 

ح55«. �ـس353، 
• التوب��ة:

بعد اأن تعرفِت - يا ابنتي - على بع�س الواجبات واملحرمات، 
فعليـِك اإذا و�صو�ـس لـك ال�صـيطان واأوقعـك يف خمالفـة الرحمـن 
اأن تبادري اإىل التوبة اجلاّدة، فهي متحي ال�صيئة، فقد جاء عن 
ل  اأمر املوؤمنني »عليه ال�صالم« اأنه قال: )اإن قارفت �سيئة فعجِّ

حموها بالتوبة( »املجل�صي: بحار الأنوار، ج٧٧، �س2٠٨«. 
وهـي بـاب مـن اأبـواب الرحمـة الإلهيـة قـال »تعـاىل«:{اإِنَّ اهلَل 

ِريـَن} »�صـورة البقـرة:222«.  اِبـَن َوُيِحـُبّ امْلَُتَطهِّ ُيِحـُبّ التَّوَّ
واحـذري اأن يو�صو�ـس لـك ال�صـيطان بـاأن ل جمـال لـِك للتوبة، 
ِذيـَن اأَ�ْسـَرُفوا َعلَـى  فـاهلل »عـز وجـل« يقـول: { ُقـْل َيـا ِعَبـاِدَي الَّ
ُنوَب َجِميًعا  اأَْنُف�ِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهلَل َيْغِفُر الُذّ

ِحيُم} »�صـورة الزمر:53«.  ـُه ُهـَو اْلَغُفـوُر الرَّ اإِنَّ
واإيـاِك وا�صـت�صغار الذنـب وتاأخـر التوبـة فـاهلل »عـز وجـل« 
ـوَء ِبَجَهاَلـٍة  ـا التَّْوَبـُة َعلَـى اهلِل ِللَِّذيـَن َيْعَمُلـوَن ال�ُسّ َ يقـول: {اإِمنَّ
اهلُل  َوَكاَن  َعلَْيِهـْم  َيُتـوُب اهلُل  َفاأُوَلِئـَك  َقِريـٍب  ِمـن  َيُتوُبـوَن  ُثـمَّ 
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ـيَِّئاِت َحتَّـى  َعِليًمـا َحِكيًمـا، َوَلْي�َسـِت التَّْوَبـُة ِللَِّذيـَن َيْعَمُلـوَن ال�سَّ
وُتوَن  ـَر اأََحَدُهـُم امْلَـْوُت َقـاَل اإِينِّ ُتْبـُت ااْلآَن َواَل الَِّذيَن مَيُ اإَِذا َح�سَ
ِليًمـا} »�سـورة الن�سـاء:  ـاٌر اأُوَلِئـَك اأَْعَتْدَنـا َلُهـْم َعَذاًبـا اأَ َوُهـْم ُكفَّ

 .»18-17
واأنهـا  التوبـة،  حقيقـة  تدركـي  اأن   - ياعزيزتـي   - وعليـك 
لي�صـت جمموعـة مـن الكلمـات اأو الأذكار تقولينهـا فينتهـي كل 
�صـيء، بـل اإن التوبـة تتطلـب مـن الإن�صـان التوجـه احلقيقي نحو 
اهلل »عزوجـل« عنـد طلـب املغفرة والنية ال�صادقـة بعدم العودة 
جمـددًا اإىل ذلـك الذنـب - وهـي التوبـة الن�صـوح - والإح�صا�ـس 
احلقيقـي بخطـاأ مـا بـدر، واإ�صـالح مـا مت اإف�صـاده بارتـكاب تلك 
املع�صيـة، باإعـادة حقـوق النا�ـس اإليهـم اأو ق�صـاء مـا فـات مـن 
مـرارة  مـن  �صـيئًا  النف�ـس  اإذاقـة  علـى  عـالوة  هـذا  العبـادات، 
الطاعـة بعـد اأن ذاقت حالوة املع�صية، وال�صـعي لالإتيان ببع�س 
امل�صـتحبات قـدر امل�صـتطاع ل�صـد الثغـرات واإزالـة الآثار ال�صـلبية 
التـي خلفتهـا الذنـوب يف النف�ـس، ولتعيـدي اإىل نف�صـك القـدرة 
على الإقبال على الطاعة والتوفيق للعبادة واحل�صول على ر�صا 

الـرب »عـز وجل«.
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ال�ف��ش�ل الرابع

اأو�صـح  هـي  اجلن�صـية  الغريـزة 
البلـوغ،  عنـد  تظهـر  التـي  الغرائـز 
ولهـا تاأثـر كبـر علـى حالـة التديـن 
الإن�صـان.  عنـد  ال�صـرعي  والإلتـزام 
ومـن مميـزات الإ�صـالم اأنـه اأو�صـح 
املحرمـات  مـن  الوقايـة  طـرق  لنـا 
العـالج. طـرق  لنـا  بـنّي  كمـا  والرذائـل، 
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االأخالق اجلن�شي��ة

مـن  جمموعـة  علـّي  تلـّح  كانـت  �صـنك  مثـل  يف  كنـُت  عندمـا 
الأ�صئلة، بع�صها يرتبط مبا اأح�ص�صت به من تغرات طراأت على 
ج�صدي، وبع�صها يخت�س ببع�س امل�صطلحات والكلمات الغريبة 
التي بت اأنتبه اإليها موؤخرًا حماولة اكت�صاف حقيقتها... اإل اأنه 
يف حقيقـة الأمـر كان يتمّلكنـي خجـل �صـديد مـن اأن اأ�صـاأل اأحـدًا 
لي�صـبع يل ف�صـويل ورغبتـي يف التعـرف علـى ماهية تلك الأمور.
وذات �صبـاح، اتخـذت القـرار اجلـريء مبواجهـة اأمـي بتلـك 
وتقّدْمـُت نحوهـا وهـي من�صـغلة باخلياطـة، وجل�صـت  الأ�صـئلة، 
بجانبهـا واأخـذت نف�صـًا عميقـًا ثـم هتفـت: »اأمـي«.. كان الـرتدد 
تلـك  ومتنيـت يف  �صوتـي،  نـربات  مـن خـالل  باديـني  واخلجـل 
مت على تغير املو�صوع الذي جئت  اللحظة اأين مل اآتها... و�صمَّ
مـن اأجلـه، اإل اأنهـا مـا لبثت اأن قالت، والبت�صـامة تعلو �صـفتيها:  
بخاطـرك  يجـول  الـذي  مـا  وردتـي اجلميلـة؟  يـا  االأمـر  )مـا 
حـول حديـث االأم�ـس؟ يـا طفلتـي احللوة، اأنا اأّمـك و�سديقتك 
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ف اآن واحـد، ومـن اأعـراف ال�سداقـة رفـع الكلفـة، فهيـا.. هيـا 
اأخرينـي عمـا تريديـن معرفتـه، وال تخجلـي، فقـد كنت يوماً 

ف مثـل �سـنك، هـل ن�سـيت ذلـك؟( .
كانـت تلـك الكلمـات كاملـاء الـزلل الـذي يـروي امل�صـرف علـى 
الهلكـة مـن �صـدة العط�ـس.. لقـد اأزالـت الكلمـات الب�صـيطة كل 
احلواجـز التـي بنيتهـا - باأوهامي - بينـي وبني والدتي.. وبداأت 
بطرح اأ�صئلتي ال�صوؤال تلو الآخر حتى اإذا فنيت م�صائلي بادرتني 
هـي ببع�ـس مـا حتفظ مـن معارف ون�صائح قيمـة لن مُتحى من 

�صفحـة ذكرياتـي مهمـا تقـدم بي العمـر، وكان فيما قالت: 
الغرائـز  اأو�صـح  هـي   - ابنتـي  يـا   - اجلن�صـية  الغريـزة 
التـي تظهـر عنـد البلـوغ، ولهـا تاأثـر كبـر علـى حالـة التديـن 
والإلتـزام ال�صـرعي عنـد الإن�صـان. ولهذا �صـّرع اهلل »عز وجل« 
جمموعـة مـن القوانني والآداب ُتعرف بـ »الأخالق اجلن�صـية«. 
وهـي بعتبـر اآخـر: الت�صّرفـات والعـادات واحلـالت املرتبطـة 
 / احلجـاب   / احليـاء   / »العفـة  مثـل:  اجلن�صـية  بالغريـزة 
 / املحـرم  اجلن�صـي  الإ�صـتمتاع   / املبـاح  اجلن�صـي  ال�صـتمتاع 

ومـا �صـابه ذلـك«. 
و�صـاأتطرق هنـا لالنحـراف اجلن�صـي مـن خـالل بيـان اأنواعـه 

واأ�صـبابه واأخطـاره وطـرق الوقاية منه. 
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• االنحراف اجلن�شي:
ع اهلل »عـز وجـل« طرقـًا معينـة يتـم مـن خاللهـا اإ�صـباع  �صـرَّ

الرغبـة اجلن�صـية، وهـي:
الـزواج الدائـم - الـزواج املوؤقـت »زواج املتعـة« - نـكاح الإماء 

»والـذي مل يُعـد موجـودًا يف هذا الزمان وانتهى اأمده«.
واعتـرب اأن مـا �صـوى ذلـك حمـّرم، ويعاقـب عليـه يف الدنيـا 

والآخـرة باأ�صـد العقـاب. ومـن بـني تلـك املحرمـات:
1. الزنـا: بـاأن يجامـع الرجـل امـراأة مـن دون اأن تكون بينهما 
عالقة مباحة كالزواج. قال اهلل »عز وجل«: {َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن 
قِّ  َم اهلُل اإِالَّ ِباحْلَ َمَع اهلَلِ اإَِلًها اآَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْف�ـَس الَِّتي َحرَّ
اَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم  َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثاًما، ُي�سَ
اْلِقَياَمـِة َوَيْخُلـْد ِفيـِه ُمَهاًنـا} »�صـورة الفرقـان:٦٨-٦٩«. وقـال 
ْنُهَمـا ِماَئـَة  ايِن َفاْجِلـُدوا ُكلَّ َواِحـٍد مِّ اِنَيـُة َوالـزَّ »تعـاىل«: {الزَّ

َجْلَدٍة َواَل َتاأُْخْذُكم ِبِهَما َراأَْفٌة ِف ِديِن اهلل} »�صـورة النور:2«. 
2. ال�سحاق: وهو ممار�صة العملية اجلن�صية بني اأنثيني، وهو 
من اأب�صـع واأقذر اجلرائم التي ياأتي بها الإن�صـان، وقد روي عن 
الإمـام جعفـر ال�صـادق »عليـه ال�صـالم« اأنه قال يف �صـاأن الالئي 
ميار�صن ال�صحاق: )هّن ف النار، اإذا كان يوم القيامة اأتي بهن 
فاألِب�سـن جلبابـاً مـن نـار وقناعـاً مـن نـار، واأدخـل ف اأجوافهـن 
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وفروجهـن اأعمـدة مـن النـار، وُقـذف بهن ف النار( »املجل�سـي: 
بحـار االأنـوار، ج79، �س75، ح1«. 

اإليهـا  ُبعـث  التـي  القريـة  علـى  »تعـاىل« عذابـه  اأنـزل اهلل  وقـد 
هـذه  ميار�صـون  كانـوا  لأنهـم  ال�صـالم«  »عليـه  لـوط  النبـي 
»تعـاىل«:  فقـال  الكـرمي،  نبيهـم  علـى  ومتـّردوا  الفاح�صـة، 
َواأَْمَطْرَنـا  �َسـاِفلََها  َعاِلَيَهـا  َجَعْلَنـا  اأَْمُرَنـا  َجـاَء  ـا  {َفلَمَّ
هـود:٨2«.  »�صـورة  ـوٍد}  ن�سُ مَّ يٍل  �ِسـجِّ ـن  مِّ ِحَجـاَرًة  َعلَْيَهـا 
كمـا  بالن�صـاء  والن�صـاء  بالرجـال  الرجـال  ان�صـغل  فقـد 
اأنـه  ال�صـالم«  »عليـه  ال�صـادق  الإمـام  عـن  حديـث  يف  جـاء 
 .... و�سـلم«  واآلـه  عليـه  اهلل  »�سلـى  اهلل  ر�سـول  )لعـن  قـال: 
قـوم  اهلل  اأهلـك  واإمنـا  بع�سـاً،  بع�سهـم  ينكـح  والالتـي 
بع�سهـن  ياأتـي  الرجـال  عمـل  مثـل  الن�سـاء  عمـل  حـن  لـوط 
ح١٦«. �ـس٦٨،  ج٧٩،  الأنـوار،  بحـار  »املجل�صـي:  بع�سـاً( 
وال�صحيـة  والجتماعيـة  الروحيـة  املفا�صـد  علـى  وعـالوة 
والأخالقية املرتتبة على هذه الفاح�صة، فقد اأوجب اهلل »تعاىل« 

اإقامـة احلـد علـى امل�صـاحقة، و�صـّدد يف عقوبتهـا. 
م الإ�صـالم كل ال�صـتمتاعات اجلن�صـية بـني الذكـور  وقـد حـرَّ
ـد  وتوعَّ ب�صـهوة،  والنظـر  ب�صـهوة  واللم�ـس  ب�صـهوة  التقبيـل  مثـل 

فاعلـه بالعـذاب الأليـم يف الدنيـا والآخـرة. 
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• طريق الوقاية من االنحراف اجلن�شي:
مـن مميـزات الإ�صـالم - يـا حبيبتـي - اأنـه اأو�صـح لنـا طـرق 
ن لنـا طـرق العـالج.  الوقايـة مـن املحرمـات والرذائـل، كمـا بيـَـّ
وميكنني اأن اأذكر بع�س طرق الوقاية من النحرافات اجلن�صية 

وهـي كالتايل:
التقـوى: وهـي حالـة تكـون عنـد املوؤمـن تبعثـه علـى اللتـزام 
الكامـل باأوامـر اهلل ونواهيـه، ممـا يجعل هذا الإن�صـان حم�صنًا 
�صـد املعا�صـي يف كثـر مـن املواقـع ، وقـد �صـئل الإمـام ال�صـادق 
»عليـه ال�صـالم« عـن معنـى التقـوى فقـال: )اأن ال يفقـدك حيـث 
اأمـرك، وال يـراك حيـث نهاك( »املجل�صـي: بحـار الأنوار، ج٧٠، 
�ـس2٨5، ح٨«. فاملوؤمـن - رجـاًل كان اأو امـراأة - ي�صـعى دائمـًا 
للح�صول على هذه القوة وهذه احل�صانة كي ي�صتطيع من خاللها 
مواجهة فنت احلياة، �صـواء تلك املرتبطة بالغريزة اجلن�صـية اأو 
َها الَِّذيَن  غرها من الغرائز. يقول اهلل »تبارك وتعاىل«: {َيا اأَُيّ
ُكـْم ُفْرَقاًنـا} »�صـورة الأنفـال:2٩« . اآَمُنـوا اإِن َتتَُّقـوا اهلَل َيْجَعـل لَّ
اللبا�ـس ال�سـرعي: وهـو مـن الطرق الرئي�صـة ل�صد الفاح�صـة 
وكبـح جماحهـا، وقـد اأوجبـه اهلل »عـز وجـل« علـى الفتـاة املكلَّفة 
كمـا ذكـرت لـِك م�صـبقًا، وفيـه حفـظ لكرامـة املـراأة و�صـون لهـا 
َها  مـن اأ�صحـاب النفو�ـس املري�صة، يقول اهلل »عـز وجل«: {َيا اأَُيّ
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أَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َساِء امْلُوؤِْمِنَن ُيْدِنَن َعلَْيِهنَّ ِمن  النَِّبُيّ ُقل الِّ
ُ َغُفـوًرا  َذْيـَن َوَكاَن اهللَّ َجاَلِبيِبِهـنَّ َذِلـَك اأَْدَنـى اأَن ُيْعَرْفـَن َفـاَل ُيوؤْ
باللبا�ـس  التزمـت  مـا  فمتـى  الأحـزاب:5٩«.  رَِّحيًما}»�صـورة 
اأهـل ال�صـالح والتديـن فـال  اأنهـا مـن  النا�ـس  ال�صـرعي عـرف 
يتعر�ـس لهـا الفا�صـقون، لأنهـم غالبـًا مـا يتعر�صـون للمبتـذلت 

ـفات.  واملتك�صِّ
عليهـن  )واكفـف  ال�صـالم«:  »عليـه  املوؤمنـني  اأمـر  وعـن 
اأبقـى  احلجـاب  �سـّدة  فـاإّن  اإياهـن،  بحجابـك  اأب�سارهـن  مـن 

الكتـاب3١«.  البالغـة:  عليهن(»نهـج 
الوقـوع حتـت  نف�صـها مـن  الفتـاة  ال�صـرعي حتفـظ  فبال�صـرت 
رحمـة النظـرات اجلائعـة للذئـاب الب�صـرية واأفعالهـم املنكـرة، 
وت�صاعد الرجال على العفة وعدم الوقوع يف املعا�صي، وبالتايل 
حتافـظ علـى ا�صـتقرار املجتمـع واأمنـه، وتقلِّـل من ن�صـبة جرائم 

العفـة التـي تئـن منهـا املجتمعـات املنحّلة. 
ــــة: قال اهلل »عز وجل«: {َوْلَي�ْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن  الِعفَّ
ِلِه} »�صورة النور:32«. والعفة  ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهُم اهلُل ِمن َف�سْ
هي ال�صرب والإمتناع عن الوقوع يف احلرام عند ظهور ال�صهوة. 
ــي هـذه املَلــكة  فعليـك - يـا ابنتـي رزقـك اهلل العفـة - اأن تنمِّ
والف�صيلـة يف نف�صـك كـي تكـوين قويـة اأمـام مغريـات ال�صـهوات 
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مـة.. روي عـن الإمـام الباقـر »عليه ال�صـالم« اأنـه قال )ما  املحرَّ
ة َبطـن وَفْرج( »الكليني: اأ�صول  ُعبــــد اهلل ب�سئ اأف�ســل من ِعفَّ

الـكايف، ج2، �ـس ٧٩، ح١«... ولكـن مـا اأعـداء العفـة؟ 
م الإ�صـالم النظـر اإىل الرجـل  1. النظـرة املحرمـة: فقـد حـرَّ
ب�صهــــــوة »اإل اإذا كان زوجـًا لهـا«، وقـد روي عـن النبـي الأكـرم 
»�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )النظـر �سـهم م�سـموم 
من �سهام اإبلي�س، وكم من نظرة اأورثت ح�سرة طويلة( »احلر 

العاملـي: و�صـائل ال�صـيعة، ج١4، �ـس١3٨، ح١«. 
اأهـم  م اهلل »عـز وجـل« مـن  ــا حـرَّ وُيعتـرب َغ�ـسُّ الب�صـر عمَّ
النظـرة  ت�صـببه  ملـا  الزنـا، وذلـك  الوقـوع يف  الأ�ص�ـس لجتنـاب 
مة من الفتنة يف القلب والت�صـجيع على ارتكاب الفاح�صـة،  املحرَّ
فـاإن مل ت�صـتطع الناظـرة مـن الو�صـول اإىل الرجـل الـذي نَظـرت 
اإليـه فـاإن قلبها �صـيمتلئ ح�صـرة وغمــًا، ممـا يوؤثر على نف�صـيتها 

وبالتـايل علـى ج�صـدها وعقلهـا .
عـن  جـاء  وقـد  النظـر،  عفـة  علـى  الكثـر  احلـث  ورد  وقـد 
النبـي »�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )كل عـن باكيـة 
يـوم القيامـة اإال ثـالث اأعـن: عـٌن بكت من خ�سـية اهلل، وعٌن 
�سـبيل اهلل(  �سـاهرة ف  باتـت  ـت عـن حمـارم اهلل، وعـٌن  غ�سَّ

الثالثـة، �ـس٩٨، ح4٦«. بـاب  »ال�صـدوق: اخل�صـال، 

Ibnati.indd   65 12/31/18   12:54 PM



- 66 -

وا�سـتد  قـال: )...  اأنـه  و�صـلم«  واآلـه  عليـه  »�صلـى اهلل  وعنـه 
غ�سـب اهلل »عـز وجـل« علـى امـراأة ذات بعـل مـالأت عينهـا مـن 
اإن فعلـت ذلـك  فاإنهـا  اأو غـر ذي حمـرم منهـا،  غـر زوجهـا 
اأحبط اهلل كل عمل عملته...( »املجل�صـي: بحار الأنوار، ج٧٦، 

�ـس3٦٦،  ح3٠«.
املناظـر  العفـة  اأعـداء  اأخطـر  فمـن  املحرمـة:  امل�سـاهد   .2
والكتـب  واملجـالت  ال�صـور  خـالل  مـن  املعرو�صـة  اجلن�صـية 
والتلفزيون والفيديو وال�صينما والف�صائيات والإنرتنت وغرها، 
وهي تهدد كل اإن�صان - مهما بلغ عمره - بالنحراف وال�صياع يف 
الدنيا والآخرة. وقد روي عن النبي »�صلى اهلل عليه واآله و�صلم« 
اأنه قال: )َمن مالأ عينه من حرام، مالأ اهلل عينه يوم القيامة 
من النار اإال اأن يتوب ويرجع( »املجل�صـي: بحار الأنوار، ج٧٦، 

�س334«. 
عليـه  اهلل  »�صلـى  النبـي  عـن  روي  املحرمـة:  العالقـات   .3
واآلـه« اأنـه قـال: )اإن اأخوف مـا اأخاف على اأمتي من بعدي هذه 
املكا�سـب املحرمـة وال�سـهوة اخلفيـة والربـا( »املجل�صـي: بحـار 

الأنـوار، ج٧3، �ـس١5٨، ح2«.
قـد تدعـوِك اإحـدى زميالتـك للحديـث مع �صـاب عـرب الهاتف 
اأو لاللتقـاء بـه يف مـكان بعيـد عـن اأعـني النا�ـس، اأو قـد تغريـك 
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للح�صور اإىل بيتها - يف حال غياب الأهل - للتعرف على اأخيها 
والعالقـات  ال�صـيطان  �صـراك  بـك يف  لتوقـع  اأقربائهـا  اأحـد  اأو 
اأو  كالإحلـاح  ماكـرة -  و�صـائل  ت�صـتخدم  مـا  وغالبـًا  املحرمـة. 
التهديد باإنهاء ال�صداقة بينكما فيما لو امتنعت اأو اإظهار مدى 
املتعـة التـي تلقاهـا الفتـاة بالإقـدام علـى مثـل هـذا الأمـر وعـدم 
وجود �صرر من التجربة - وهكذا حتاول اأن جتّرك �صيئًا ف�صيئًا 
اإىل م�صـتنقع الرذيلـة... فاإيـاك اإيـاك - يـا ابنتـي - اأن ت�صغـي 
اإىل اأمثـال هـذه الكلمـات واأن تـزل قدمـاك وتقعـي يف امل�صيـدة، 
وحـاذري َمـن تزيـن لـك املعا�صـي، ومتّعنـي يف قـول اهلل »تعاىل« 
وهـو ي�صـّور لنـا حـال الإن�صـان الذي جـّره �صديقـه اإىل الهلكة اإذ 
َقـْد اأَ�َسلَِّنـي  تَِّخـْذ ُفاَلًنـا َخِليـاًل، لَّ يقـول: {َيـا َوْيلََتـى َلْيَتِنـي مَلْ اأَ
ـْيَطاُن ِلاْلإِن�َسـاِن َخـُذواًل}  ْذ َجـاَءيِن َوَكاَن ال�سَّ ْكـِر َبْعـَد اإِ َعـِن الذِّ
الإنرتنـت  ومواقـع  برامـج  وبع�ـس  الفرقـان:2٨-2٩«.  »�صـورة 
ـة بالتعـارف بـني اجلن�صـني مثلهـا كمثـل �صديقـة ال�صـوء،  اخلا�صّ

وحكمهـا واأثرهـا واحد. 
4. ال�سـفور والتزين: قد تالحظني - ياوردتي اجلميلة - اأن 
بع�ـس الفتيـات والن�صـاء يرتدين غطاء الراأ�ـس، اإل اأنهن ي�صعن 
علـى وجوههـن امل�صـاحيق ويرتديـن الثيـاب ال�صيقـة، ويعتـربن 
اأنف�صـهن - يف نف�ـس الوقـت مـن امللتزمـات باللبا�ـس ال�صـرعي، 
ول�صـك اأن التزيـن واإبـداء مفاتن اجل�صـد اأمـام الرجل الأجنبي 
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مـن املحرمـات، وهـو اأمر يتنافى متامًا مـع احلجاب والعفة، ول 
يختلف كثرًا يف اإثارته لغريزة الرجل عن فعل املراأة ال�صافرة، 
وقـد ورد يف حديـث املناهـي عـن النبـي »�صلـى اهلل عليـه واآلـه« 
اأنـه نهـى عـن اأن تتزيـن املـراأة لغـر زوجهـا: )فـاإذا فعلَـت كان 
حقـاً علـى اهلل »عـز وجـل« اأن يحرقهـا بالنار(»املجل�صـي: بحـار 

الأنـوار، ج١٠3، �ـس243، ح١3«.
ـري  - يـا ابنتـي - اأن  5. االختـالء بالرجـل االأجنبـي: تذكَّ
ال�صيطان يرتبَّ�س بك دائمًا ليوقعك يف املعا�صي، ومن الفر�س 
التـي ي�صـتغلها هـي اختـالء الرجـل باملـراأة الأجنبيـة اأي التـي ل 
تكـون حَمــَرمًا لـه، مثـل ابنة العم وابنة اخلـال وابنة العمة وابنة 
اخلالـة واأخـت الزوجـة واخلادمـة، عـالوة علـى املـراأة التـي ل 
تكـون مـن اأقربائـه كبنـت اجلران وزميلة الدرا�صـة. فاإذا �صارا 
لوحدهما يف مكان مغلق، بداأ ال�صيطان بو�صاو�صه لإيقاعهما يف 

مات. املحرَّ
م اهلل »تعـاىل« اأنواعـًا مـن الغنـاء    6. املو�سـيقى والغنـاء: حـرَّ
واملو�صـيقى، وِمـن بينهـا تلـك التـي ت�صـّجع علـى الِف�صـق وامليوعـة 
واخلالعـة والعالقـات املحّرمـة، ومـن اآثارهـا ال�صـيطانية اأنهـا 
تـوؤّدي بالإن�صـان اإىل ارتـكاب واحدة من اأكـرب الذنوب واخلطايا 
وهـو الزنـا. وقـد جـاء عن النبي »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« اأنه 
الأنـوار،ج٧٩،   »املجل�صـي: بحـار  الزنـا(  ُرقيـة  قــــال: )الغـــنــاء 
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�ـس24٧، ح2٦«، اأي اأن الغنـاء و�صـيلة للوقـوع يف الزنـا.
7. الق�س�س الغرامية: ما اأكرث ما متتليء املكتبات والأفالم 
ومواقع الإنرتنت واملجالت وال�صحف بالق�ص�س الغراميةالتي 
تعطـي - يف الغالـب - �صـورًا غـر حقيقيـة للحيـاة، وجتعـل مـن 
العالقـات املحرمـة بـني الرجـل واملـراأة اأمـرًا حمببـًا و�صحيحـًا، 
وت�صـوق املفاهيـم اخلاطئـة حـول الهـدف احلقيقـي مـن احلياة، 
عـالوة علـى امل�صـاهد والعبـارات املثـرة لـدى الإن�صـان لغريزتـه 
فتجعله يف حالة ا�صطراب وقلق اإن مل ي�صـتطع اأن يلبي حاجته. 
اإن مثـل هـذه الق�ص�ـس ال�صـقيمة مـن �صـاأنها اأن تي�ّصـر الطريـق 
العالقـات  كاإقامـة  وجـل«  »عـز  اهلل  مايغ�صـب  ارتـكاب  اأمـام 

املحرمـة اأو الزنـا اأو ما�صـابه ذلـك.
8. الفراغ: حاويل - يا ابنتي - اأن متالأي اأوقات فراغك مبا 
هو مفيد للدنيا والآخرة، بالقراءة و الكتابة و اإدارة �صئون املنزل 
واخلياطـة، وتعلـم املهـن املنا�صـبة للفتيـات، وم�صـاعدة الآخرين 
وامل�صـاركة يف الأعمـال اخلريـة ومـا �صـابه ذلـك، واحـذري مـن 
اأوقات الفراغ، فاإن بع�صًا من الأفكار ال�صيئة والأعمال املحرمة 

تتم ب�صبب الفراغ. 
روي عـن الإمـام علـي بـن اأبـي طالـب »عليـه ال�صـالم« اأنـه قال 
)القلـب الفـارغ يبحـث عـن ال�سـوء( »ابـن اأبـي احلديـد: �صـرح 
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نهـج البالغـة، ج2٠، �ـس3٠3«. 
فالفـراغ  جمهـدة،  ـغل  ال�سُّ كان  )اإن  احلديـث:  يف  وجـاء 
مف�سدة( »ابن اأبي احلديد: �صرح نهج البالغة، ج١٧، �س١4٦«. 
وعن النبي الأكرم »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« اأنه قال: )اإن 
اهلل يبغ�ـس ال�سحيـح الفـارغ، ال ف �ُسـغِل الدنيـا وال ف �ُسـغل 
االآخرة( »ابن اأبي احلديد: �صرح نهج البالغة، ج١٧، �س١4٦«.

ي الع��ف���ة؟ • ماذا ينمِّ
كمـا اأن للعفـة اأعـداءًا ُيحاربونهـا ويحاولـون اإ�صعافهـا، فـاإن 

ونهـا وي�صـهمون يف تقويتهـا، ومنهـا: لهـا اأن�صـارًا واأعوانـًا ينمُّ
العفـة  ــيان  ينمِّ فاإنهمـا  االآخـر:  واليـوم  بـاهلل  االإميـان   .1
ويقفـان مانعـًا اأمـام الوقـوع يف املعا�صـي، وقـد روي عـن الإمـام 
الر�صـا »عليـه ال�صـالم« اأنـه قـال: )اإّن َمـن مل ُيِقـر بـاهلل »عـز 
الكبائـر،  ارتـكاب  عـن  ينتـِه  ومل  معا�سيـه  يجتنـب  مل  وجـل« 
ومل يراقـب اأحـداً فيمـا ي�سـتهي وي�سـتلذ مـن الف�سـاد والظلـم( 

�ـس١٠، ح23«. الأنـوار، ج3،  بحـار  «املجل�صـي: 
2. احليــــــــاء: بـاأن ميتنـع الإن�صـان عـن ارتـكاب الذنـب خوفـًا 
بـن  علـي  الإمـام  عـن  روي  النا�ـس.  اأمـام  اأمـره  انك�صـاف  مـن 
العفـة احليـاء(  قـال: )�سـبب  اأنـه  ال�صـالم«  اأبـي طالـب »عليـه 
»االآمـدي: غـرر احِلكـم ودرر الكِلـم، ح5527«. وعـن اأثـر احليـاء 
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يقـول الإمـام »عليـه ال�صـالم«: )احلياء ي�سدُّ عن فعـل القبيح( 
ح1393«. الكِلـم،  ودرر  احِلكـم  غـرر  »االآمـدي: 

3. ال�سيـام: فمـن الآثـار املهمـة لل�صيـام تنميـة العفـة، وقـد 
روي عن النبي الأكرم »�صلى اهلل عليه واآله و�صلم« اأنه قال: )َيا 
ْج،  ـَباِب، َمِن ا�ْسـَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة( الزواج )َفْلَيَتَزوَّ َمْع�َسـَر ال�سَّ
ـُه اأََغ�ـُسّ ِلْلَب�َسـِر َواأَْح�َسـُن ِلْلَفـْرِج، َوَمـْن مَلْ َي�ْسـَتِطْع َفَعلَْيـِه  َفاإِنَّ
ـُه َلـُه ِوَجـاٌء( اأي امل�صـيطر عليـه »�صحيح البخاري،  نَّ ـْوِم، َفاإِ ِبال�سَّ

كتـاب ال�صوم، �ـس45٦، ح١«. 
4. تـالوة �سـورة النـور: ورد احلـث علـى تعليـم الفتـاة �صـورة 
النـور واإدمـان تالوتهـا مـن قبـل الرجـال والن�صـاء ملـا فيهـا مـن 
احلـث علـى العفـة واحلجـاب عـالوة علـى املفاهيـم والأحـكام 
نوا اأموالكم  املرتبطة بها، فعن ال�صادق »عليه ال�صالم«: )ح�سّ
نوا بها ن�ساءكم، فاإن من  وفروجكم بتالوة �سورة النور، وح�سّ
اأدمن قراءتها ف كل يوم اأو ف ليلة مل يزِن اأحد من اأهل بيته 
اأبـداً حتـى ميـوت، فـاإذا هـو مـات �سـّيعه اإل قـره خم�سـون األـف 
ملـك كلهـم يدعـون وي�سـتغفرون اهلل لـه حتـى يدخـل قـره( 

»املجل�صـي: بحـار الأنـوار، ج3، �ـس١5٨، ح١«.
اأعانـِك  ابنتـي  يـا  بـاهلل »عـز وجـل«: عليـِك -  5. اال�سـتعانة 
اهلل - بالتـوكل علـى اهلل وطلـب املعونـة منـه يف كل اأمـور دينـك 
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مـة. واأكـرِثي مـن َطلِب  ودنيـاك، ومنهـا مواجهـة ال�صـهوات املحرَّ
ذلـك يف �صالتـك، يف الليـل والنهار، فاإنه �صـبب رئي�صـي للتوفيق 
ملكـوت  بيـده  وجـل«  »عـز  اهلل  لأن  والآخـرة،  الدنيـا  اأمـور  يف 

ال�صـماوات والأر�ـس وهـو علـى كل �صـيء قديـر. 
يطلـب  ال�صـالم«  »عليـه  ال�صـجاد  اإمامنـا  اأن  كيـف  ولِحظـي 
املعونة من اهلل »تعاىل« يف دعائه التايل: )اإلهي خلقَت يل ج�سماً 
بـك واأر�سيـك،  وجعلـَت فيـه اآالٍت اأطيعـك بهـا واأع�سيـك واأغ�سِ
وجعلـَت يل مـن نف�سـي داعيـًة اإل ال�سـهوات، واأ�سكْنـَتــني داراً 
قـد ُمـالأت مـن االآفـات، ثـم قلـَت يل انزِجــر، فِبـَك اأنزجـر، وبك 
اأعت�سم، وبك اأ�ستجر، وبك اأحرتز، واأ�ستوفقك ملا ُير�سيك( 

»املجل�صـي: بحـار الأنـوار، ح٩4، �س١٠٧«.
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ال�ف��ش�ل اخلام�ص

حتفـظ  التـي  هـي  احلقيقيـة  التقـوى 
طـرق  يف  النـزلق  مـن  الإن�صـان 
باأحاييلهـم  والنخـداع  ال�صـياطني 
اأ�صـر  يف  الوقـوع  ومـن  ومكائدهـم، 

النف�ـس. واأهـواء  ال�صـهوات 
ومكارمهـا،  الأخـالق  بف�صائـل  حَتلَّـي 
بالعهـد  والوفـاء  والأمانـة  كال�صـدق 
والإح�صـان  والإيثـار  والعـدل  واحليـاء 
اإىل من اأ�صاء اإليِك والعفو عند املقدرة 
املحتاجـني. وم�صـاعدة  الأرحـام  و�صلـة 
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ن�شائ��ح وو�ش��اي��ا

ْذ َقاَلـْت  لَِّذيـَن اآَمُنـوا اْمـَراأََت ِفْرَعـْوَن اإِ {َو�َسـَرَب اهلُل َمَثـاًل لِّ
ِنـي ِمـن ِفْرَعـْوَن َوَعَمِلـِه  ـِة َوَنِّ نَّ َربِّ اْبـِن يِل ِعنـَدَك َبْيًتـا ِف اجْلَ
امِلَِن، َوَمْرَيَ اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي اأَْح�َسَنْت  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َوَنِّ
َقـْت ِبَكِلَمـاِت َربَِّهـا َوُكُتِبـِه  دَّ وِحَنـا َو�سَ َفْرَجَهـا َفَنَفْخَنـا ِفيـِه ِمـن ُرّ

َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتَن} »�صورة التحرمي:١١-١2«. 
ل اأدري - يـا ابنتـي - اإن كنـُت قـد اأطلـت عليـك، ولكننـي على 
يقني باأن الوقت الذي اأم�صيِته يف قراءة ال�صفحات ال�صابقة لن 
ي�صيـع هـدرًا، واأن معرفتـك مبـا جـاء فيهـا والعمل بـه من اأف�صل 

الأعمـال عند اهلل »عز وجل«.
فاأو�صيـك - يـا وردتـي الغاليـة وفقـك اهلل ملر�صاتـه - بتقـوى 
تقـوى، ذهبـت  اهلل وجتنُّـب غ�صبـه وعذابـه، فمـن مل يكـن ذا 
ا  َ اأعمالـه هبـاًء منثـورًا لأن اهلل »�صبحانــه وتعـاىل« يقـــول: { اإِمنَّ

ـُل اهلُل ِمـَن امْلُتَِّقـَن} »�صـورة املائـدة:2٧«.  َيَتَقبَّ
والتقـوى احلقيقيـة هـي التـي حتفظ الإن�صـان مـن النزلق يف 

Ibnati.indd   75 12/31/18   12:54 PM



- 76 -

طـرق ال�صـياطني والإنخداع باأحاييلهـم ومكائدهم، ومن الوقوع 
يف اأ�صـر ال�صهوات واأهواء النف�س.

ي اإميانك يف خالقك  وعليـِك اأن تبحثـي يف اأ�صـول دينـك وتقـوِّ
واأنبيائـه واأوليائـه ويف اليـوم الآخـر، وجتعليها مبنّية على اأ�ص�ـس 

قوية ل يهّزها كالم امل�صـككني وال�صالني. 
ــباع القـراآن الكـرمي واأهـل بيـت النبـوة  واعلمـي اأن احلـق يف اتِّ
»عليهم اأف�صل ال�صالة وال�صـالم«، فاإنهم �صـفن النجاة واأعالم 

التقـى واأركان الهدى.
واجعلـي مـن �صـيدة ن�صـاء العاملـني فاطمـة الزهـراء »عليهـا 
ال�صالم« قدوة لك يف احلياة، فتتبعي �صرتها واقراأي اأحاديثها، 

واقتـدي باأخالقهـا واإخال�صها.
الدينيـة،  العلـوم  بطلـب  ذلـك  بعـد  وعليـك  العزيـزة،  ابنتـي 
فاجعلـي يف يومـك وقتـًا خم�ص�صـًا للقراءة الهادفـة، واح�صري 
الدرو�ـس الدينية املختلفة كدرو�ـس التف�صـر والعقائد والأخالق 
والفقـه، ول تـرتّددي يف ال�صتف�صـار عمـا جتهلينهه اأو ت�صـكني يف 
�صحتـه، واإيـاك والإجابـة على مـا ل تعلمني اإجابته، فقد جاء يف 

الأخبـار اأنَّ َمـن اأفتـى النا�ـس بغر علم فهـو ملعون.
وخـذي معـامل دينـك مـن العلمـاء العاملـني الأتقيـاء، واحملي 
والأو�صيـاء  الأنبيـاء  �صفـات  مـن  فاإنهـا  واأّمتـك،  دينـك  همـوم 
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»عليهـم ال�صـالم«، وكـوين داعيـة اإىل اهلل »عـز وجـل«، واأُمـري 
باملعـروف وانَهـي عـن املنكـر وان�صحـي الآخريـن.

اأّول وقتهـا، واملواظبـة  ال�صـالة يف  ابنتـي -  يـا  تن�َصـي -  ول 
علـى قـراءة القـراآن والأدعيـة املاأثـورة عـن املع�صومـني »عليهـم 
ال�صـالم«، وائتـي بالنوافـل مـا ا�صـتطعِت فاإنهـا ُتكِمـل الفرائ�ـس 

وحتفظـك مـن ت�صييعهـا وتْركهـا.
بـه  احل�صـني،  درعـك  فاإنـه  ال�صـرعي  �صـرتِك  يف  اهلل  اهلل 
حتفظـني كرامتـك وت�صونـني عفتـك وتر�صـني باريـك. وحتلَّـي 
بف�صائـل الأخـالق ومكارمها، كال�صدق والأمانة والوفاء بالعهد 
واحليـاء والعـدل والإيثـار والإح�صـان اإىل من اأ�صـاء اإليـِك والعفو 

عنـد املقـدرة و�صلـة الأرحـام وم�صـاعدة املحتاجـني. 
اخللـق  و�صـوء  والبهتـان  والنميمـة  والغيبـة  والكـذب  واإيـاِك 
الل�صـان،  وبـذاءة  والنفـاق  والبخـل  واحل�صـد  والُعُجـب  والتكـرب 

الدنيـا. يف  اإليـه  وت�صـيء  الآخـرة،  يف  �صاحبهـا  تهلـك  فاإنهـا 
اهلل اهلل يف بـر والديـك واإر�صائهمـا، فـاإن يف ر�صاهمـا ر�صـا 
وح�صـن  العمـر  وطـول  الدنيـا،  يف  والتوفيـق  وجـل«،  »عـز  اهلل 

العاقبـة. 
واحـذري - يـا ابنتـي - مـن الك�صـل والبطالـة، فـاإن املوؤمـن ل 
ـر يـوم القيامـة علـى �صـيء قـدر مـا يتح�صـر علـى الأوقـات  يتح�صَّ
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ـري دائمـًا اأن الدنيـا دار  التـي فاتتـه مـن غـر ِذكـر اهلل. وتذكَّ
بها، واأنها لي�صت �صوى َمعَبـٍر اإىل دار  غرور، واأنها الـُمـهلكُة ُطالَّ
اخللـود يف الآخـرة، فـال تركنـي اإليها اأبدًا، ول ُتـطيــلي الأمل ول 

تن�َصـي الآخرة.
ــَقك اهلل »تعـاىل« ملـا يحـب وير�صـى، وجعلـِك مـن املوؤمنات  وفَّ
ال�صاحلـات العامـالت باأمـره، ورزقك يقينـًا يف قلبك و ب�صرًة 

يف دينـك واإخال�صـًا يف عملك، اإنه �صـميع جميب.
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