ال�شيخ
علي ح�سن غلوم

إليك يا ابنتي
� ِ

المركز اإلسالمي الثقافي
النجف األشرف

-1-

12/31/18 12:54 PM

Ibnati.indd 1

الطبعة الثالثة
 ١٤٤١هـ  ٢٠١٩ /م

المركز اإلسالمي الثقافي
النجف األشرف

خليوي+9647801500482 :

-2-

12/31/18 12:54 PM

Ibnati.indd 2

إليك يا ابنتي
� ِ
وري��ق��ات تهديها الأم البنتها التي
ب��ل��غ��ت م��رح��ل��ة امل ��راه ��ق ��ة ل��ت��ب� ّين
ل��ه��ا �أه����م الأم������ور امل��ت�����ص��ل��ة ب��ه��ذه
امل ��رح ��ل ��ة احل���رج���ة م���ن ح��ي��ات��ه��ا
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�إليك يا وردتي الغالية «
�أهدي هذه ال�صفحات
لعلها ت�ضئ لك �شمعة
يف درب هذه احلياة...
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املقدمة
وردت��ي الغالية ..ما �أ�سعدين حني ر�أيتك
تتخطني مرحلة الطفولة بربائتها وعفويتها
وخ��ل��وه��ا م��ن امل�����س��ئ��ول��ي��ات ،مت��ام�� ًا ك��ال��وردة
اليانعة التي مل تتفتح بعد �أمام �ضياء ال�شم�س
و�ضربات الرياح ،وتقبلني على مرحلة التكليف
وال��ت�����ش��رف بتلقي اخل��ط��اب الإل���ه���ي� ..إن��ه��ا
حلظات رائعة غمرتني بال�سعادة والغبطة ،
و�أنا �أ�شكر الباري «عز وجل» على �أن وهب يل
ابنة حلوة رقيقة ،ت�سكن قلبي ،وتقر بها عيني،
ومتلأ حياتي ب�أرق م�شاعر احلب واحلنان.
وملا كانت هذه املرحلة اجلديدة من احلياة
متطلبات خا�صة حتتاج �إىل بع�ض اال�ستعداد
والتهي�ؤ  ،ف�إنني �أقدم لك هذه ال�صفحات �آملة
�أن تقرئيها بتمعن وروية لعلها تعينك يف فهم
دينك فهم ًا �سليم ًا متكام ًال....
والدتك التي حتبك
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الـفـ�صـل الأول
يري�د اهلل «ع�ز وج�ل» للإن�س�ان
�س�عادته وجناح�ه ،ه�ذا الإن�س�ان
ال�ذي يعي��ش يف ع�امل ال يخل�و
م�ن ال�ش�ر ،فالكثير م�ن الأ�ش�ياء
يف الدني�ا تب�دو جميل�ة ولذي�ذة،
وحت�س�بها ال�س�بيل لل�س�عادة� ،إال �أنها
يف حقيقتها لي�س�ت �إال �أمور ًا قبيحة،
ال ت�دوم متعته�ا ولذته�ا �إال لأم�د
حمدود ...والتكاليف الإلهية ما هي
�إال و�س�يلة لتكام�ل الإن�س�ان وبلوغ�ه
ال�س�عادة احلقيقي�ة.
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التكليف
حبيبت�ي ..حينم�ا �أنظ�ر �إلي�ك  ،تع�ود ب�ي الذكري�ات �إىل �أي�ام
ت�صرم�ت تذوق�ت فيه�ا حلاوة الطفولة ثم �س�عادة التكليف � ،إذ
�أح�س�س�ت فيه�ا �أين مل �أع�د تلك ال�صغيرة املدللة التي تطلب ما
ت�ش�اء في�س�عى اجلمي�ع لتلبي�ة م�ا تري�د  ،والتي ق�د تفعل ما حتب
و�إن كان عل�ى ح�س�اب م�صلح�ة وراح�ة الآخرين..
نع�م مل �أع�د  -بع�د �أن �أكمل�ت التا�س�عة م�ن عم�ري  -تل�ك
الوردة ال�صغرية املختبئة حتت ظالل �أمها احلانية� ...أمي التي
�أخربتن�ي ب�صوته�ا الرقي�ق وكلماته�ا العذب�ة( :وردت�ي الغالي�ة ،
هنيئ� ًا ل�ك  ،لق�د بلغ�ت �س�ن التكليف).
لعل�ك تودي�ن  -ياعزيزت�ي � -أن تع�ريف ما يعنيه التكليف ،وما
ه�ي ح�دوده و�ش�رائطه  ،فدعين�ي �إذ ًا �أحت�دث �إلي�ك ً
قليلا ع�ن
ه�ذا الت�ش�ريف الإلهي :
عندم�ا ت�ص�ل الفت�اة �س�ن البل�وغ وكان�ت عاقل�ة ق�ادرة  ،ف�إن�ه
يج�ب عليه�ا �أن متتث�ل للتكالي�ف الإلهي�ة الت�ي تتمثل يف �ش�يئني :
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 .١الواجب�ات :كال�صلاة و�ص�وم رم�ض�ان واحل�ج والأم�ر
باملع�روف والنه�ي ع�ن املنك�ر و�أداء ال�زكاة واخلم��س .فه�ذه
الأم�ور يج�ب عليه�ا �أن ت�ؤديه�ا وف�ق �ش�روطها املح�ددة.
 .٢املحرم�ات :كظل�م النا��س وخيان�ة الأمان�ة و�ش�رب اخلم�ر
والك�ذب والغن�اء واال�س�تماع �إلي�ه وال�س�رقة والغ��ش والغيب�ة
والنميم�ة وعق�وق الوالدي�ن .وه�ذه الأم�ور يج�ب عليه�ا تركه�ا.
ومث�ل ه�ذه الفت�اة يق�ال عنه�ا �أنه�ا «مكلف�ة».
• ملاذا التكليف؟
ق�د تت�س�اءلني ي�ا ابنت�ي :مل�اذا يكلفن�ا اهلل «تع�اىل» بالواجبات
واملحرم�ات؟ �ألي��س اهلل غني� ًا عنه�ا؟ �ألي��س اهلل غير حمت�اج
لأعمـ�النا؟ �إذ ًا مل�اذا التكلي�ف؟
ولع�ل الإجاب�ة املخت�ص�رة تك�ون يف كلم�ة الإم�ام عل�ي «علي�ه
ال�سلام»� :إذ يق�ول�( :إن�ه مل ي�أم�رك �إال بح�س�ن ومل ينه�ك �إال
ع�ن قبي�ح) «نه�ج البالغ�ة :ر�س�الة  .»٣١ف�اهلل «ع�ز وج�ل» يريد
للإن�س�ان �س�عادته وجناح�ه ،ه�ذا الإن�س�ان الذي يعي��ش يف عامل
ال يخل�و م�ن ال�ش�ر .الكثير م�ن الأ�ش�ياء يف الدني�ا تب�دو جميل�ة
ولذيذة ،وحت�س�بها ال�س�بيل لل�س�عادة� ،إال �أنها يف حقيقتها لي�ست
�إال �أم�ور ًا قبيح�ة ،ال ت�دوم متعته�ا ولذته�ا �إال لأم�د حم�دود ،ث�م
بعد ذلك تظهر �آثارها ال�سيئة ،فتكون �سبي ًال للتعا�سة وال�شقاء.
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وله�ذا وه�ب اهلل «�س�بحانه و«تع�اىل» الإن�س�ان العق�ل لري�ش�ده
�إىل احل�س�ن وميي�ز ل�ه القبي�ح وليدفع�ه نح�و ال�س�عادة ويجنب�ه
ال�ش�قاء .ولك�ن مب�ا �أن املغري�ات كثيرة ،وو�س�ائل الإنح�راف
واخلداع متنوعة ـ حتى قد يخلط البع�ض بني اخلري وال�شر ،بني
احلق والباطل ـ فلذلك بعث اهلل ر�سله ليعينوا النا�س يف معرفة
اخلري وال�شر ،ومتييز احلق عن الباطل ،و�إر�شادهم �إىل طريق
ال�س�عادة احلقيقي�ة واجتن�اب �س�بل ال�ضياع وال�ش�قاء.
وخال�ص�ة الق�ول� :إن التكالي�ف الإلهي�ة م�ا ه�ي �إال و�س�يلة
لتكام�ل الإن�س�ان وبلوغ�ه ال�س�عادة احلقيق�ة.
• �شرائط التكليف:
�ش�رائط التكلي�ف ثالث�ة :البل�وغ  -العق�ل  -الق�درة .ولنتن�اول
مع ًا هذه ال�ش�رائط ب�ش�يء من التف�صيل.
ال�شرط الأول ،البلوغ:
} َي�ا �أَ ُّيهَ�ا ال َّنا� ُ�س �إِن ُكن ُت� ْم ِف َريْ�بٍ م َِّ�ن ا ْل َب ْع�ثِ َف ِ�إ َّن�ا َخلَ ْق َنا ُك�م
مِّ�ن ُت� َرابٍ ُث� َّم مِ �ن ُّن ْط َف� ٍة ُث� َّم مِ �نْ َعلَ َق� ٍة ُث� َّم مِ �ن ُّم ْ�ض َغ� ٍة ُّ َ
م َّل َق ٍة
الَ ْر َح�ا ِم مَ�ا َن َ�ش�ا ُء ِ�إ َ َ
َو َغ ْ ِير ُ َ
ل �أ َج�لٍ
م َّل َق� ٍة ِّل ُن َب ِّ َين َل ُك� ْم َو ُنقِ� ُّر ِف ْ أ
ُّم َ�س� ًّمى ُث� َّم ُن ْخر ُِج ُك� ْم طِ ْف ًلا ُث� َّم ِل َت ْب ُل ُغ�وا �أَ ُ�ش� َّد ُك ْم َومِ ن ُك�م َّم�ن
ُي َت َو َّف�ى َومِ ن ُك�م َّم�ن ُي� َر ُّد ِ�إ َ َ
ل �أ ْر َذلِ ا ْل ُع ُم� ِر ِل َك ْي َلا َي ْعلَ� َم مِ �ن َب ْع�دِ
عِ ْل ٍ�م َ�ش� ْي ًئا{ «�س�ورة احلج.»٥١:
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وردت�ي اجلميل�ة ،مي� ّر الإن�س�ان يف حيات�ه مبراح�ل من�و
عبر عنه�ا الق�ر�آن الك�رمي
متع�ددة ،منه�ا مرحل�ة البل�وغ والت�ي ُي ِّ
الَ ْط َف ُ
�ال مِ ن ُك� ُم
ب�ـ «بل�وغ ال ُـحـ� ُلم» يق�ول «ع�ز وج�ل» } َو�إِ َذا َبلَ� َغ ْ أ
ُْ
ال ُل� َم{ «�س�ورة الن�ور.»٥٩:
فالبل�وغ  -ي�ا عزيزت�ي  -هو اخلروج من حد الطفولة �إىل حد
الكرب ،فاهلل عزوجل وبرحمته الوا�س�عة مل يوجب على الأطفال
الذين مل يبلغوا بع ُد �أن ي�صوموا وي�صوموا ويحـ�جوا وغري ذلك
م�ن الواجب�ات � ،إذ ال ق�درة له�م عليها .ولكن متى ما بلغت هذه
الطفل�ة وا�س�توفت باق�ي �ش�رائط التكلي�ف  ،فق�د تهي��أت للقي�ام
بالتكالي�ف الإلهي�ة � ،ش��أنها �ش��أن م�ن بلغت الثالثين �أو الأربعني
من عمرها.
• بداية البلوغ:
يتحق�ق البل�وغ عن�د الفت�اة بح�س�ب جمموع�ة م�ن الفقه�اء
ب�إكماله�ا ت�س�ع �س�نوات قمري�ة ،وه�و م�ا يع�ادل ثم�ان �س�نوات
و�س�بعة �أ�ش�هر تقريب� ًا بال�س�نوات ال�شم�س�ية ،وبح�س�ب بع��ض
الفقه�اء ف��إن البل�وغ ال يتحق�ق �إال عن�د �إكماله�ا ثلاث ع�ش�رة
�س�نة قمري�ة ،وه�و م�ا يع�ادل اثنت�ي ع�ش�رة �س�نة و�س�بعة �أ�ش�هر
وع�ش�رين يوم ًا بال�س�نوات ال�شم�س�ية؛ �أو بر�ؤية دم احلي�ض قبل
ذلك.
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• ال�شرط الثاين ،العقل:
وهو ثاين �شرائط التكليف  ،فقد تكون الفتاة بالغ ًة من حيث
ال�سن � ،إال �أنها فاقدة لهذا ال�شرط املهم  ،وهو العقل .فال�شخ�ص
املجن�ون ي�س�قط عن�ه التكلي�ف مهم�ا بل�غ م�ن العم�ر والق�وة
اجل�س�دية  ،فف�ي حدي�ث ع�ن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله و�س�لم»
�أنه قال�( :إن اهلل «عز وجل» ملا خلق العقل قال له �أق ِبل ف�أقـ َبل،
ث�م ق�ال ل�ه �أدبِ�ر ف�أد َب�ر ،فق�ال «تع�اىل» :وعزت�ي وجلايل م�ا
خلق�تُ خلق�اً ه�و �أك�رم عل َّ�ي من�ك ،ب�ك �أثيب وب�ك �أعاقِب ،وبك
�آخ�ذ وب�ك �أعط�ي) «املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار ،ج ،١ب�اب ،٢ح.»٩
بل وحتى املعاقون عقلي ًا ال ُيك َّلفون ،وقد �س��أل زرارة بن �أعني
الإم�ام حمم�د الباق�ر «علي�ه ال�سلام» عن امل�س�ت�ضعف ف�أجـ ـ�ابه
ً
قائلا( :ه�و ال�ذي ال يهت�دي حيل�ة �إىل الكف�ر فيكف�ر وال
يهتدي �سبي ً
ال �إىل الإميان ،ال ي�ستطيع �أن ي�ؤمن وال ي�ستطيع
�أن يكف�ر ،فه�م ال�صبي�ان ،وم�ن كان م�ن الرج�ال والن�س�اء مث�ل
عق�ول ال�صبي�ان مرف�وع عنه�م القل�م) «الكلين�ي :ال�كايف ،ج،٢
كت�اب الإمي�ان والكف�ر ،باب امل�س�ت�ضعف ،ح.»١
• ال�شرط الثالث ،القدرة:
}ل ُي َك ِّل ُ�ف ُ
ق�ال اهلل «ع�ز وج�ل»َ :
اهلل َن ْف ً�س�ا �إِ َّل ُو ْ�س� َعهَا{
«�س�ورة البق�رة .»٢٨٦:فالتكالي�ف الإلهي�ة متنا�س�بة م�ع ق�درات
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النا��س ب�ش�كل ع�ام� ،إال �أن بع�ض� ًا من النا��س ق�د ُيحرم من نعمة
ال�صحة مث ًال فال ي�ستطيع ال�صوم ،وبالتايل يكون فاقد ًا ل�شرط
الق�درة ،ف��إذا مل ي�ص�م ف�إن�ه �س�يكون معذور ًا عن�د اهلل «تعاىل».
وله�ذا يق�ول الإم�ام احل�سين «علي�ه ال�سلام»( :م�ا �أخ�ذ اهلل
طاق َة �أحدٍ �إال َو�ضع عنه طاع َته ،وال �أخذ قدرته �إال و�ضع عنه
ُكلفت�ه) «احل�راين :حت�ف العق�ول�� ،ص.»٢٦٤
ه�ذه ه�ي ال�ش�رائط الثالث�ة الت�ي يج�ب �أن تتوف�ر ك�ي تك�ون
وحما�سـ�ب ًة عل�ى �أفعاله�ا وتروكه�ا ...ه�ل تبدو لك
الفت�اة مكلف�ة
َ
التكالي�ف الإلهي�ة �صعب�ة و�ش�اقة ؟
ق�د ت�س�ت�صعبني الأم�ر يف بدايت�ه معتق�د ًة �أنه�ا خارج�ة ع�ن
ح�دود قدرات�ك� ،إال �أن الواق�ع بخالف ذل�ك متام ًا ف�أنت تعلمني
�أن اهلل عزوج�ل ه�و ال�ر�ؤوف الرحي�م  ،وه�و �أر�أف على الإن�س�ان
م�ن الأم عل�ى طفله�ا ،وله�ذا ف�إن�ك �س�تجدين التكالي�ف الإلهي�ة
ي�سيرة قليل�ة وتتنا�س�ب م�ع حاجات�ك اجل�س�دية والروحي�ة،
ومتوافقة مع مايحكم به العقل وال�ضمري احلي واخللق القومي.
ه�ل ترغبين باملزي�د م�ن الإي�ضاح؟ ح�س�ن ًا� ..س��أ�صحبك معي
يف ه�ذه الرحل�ة الق�صيرة عرب ال�صفحات التالية:
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• خ�صائ�ص التكليف:
متت�از التكالي�ف الإلهي�ة  -يا وردت�ي الرقيقة  -مبجموعة من
اخل�صائ�ص واملميزات منها:
 .١الـ ُي�سر يف الكيف:
فم�ن لط�ف اهلل «ع�ز وج�ل» �أن جع�ل �أوام�ره ونواهيه ي�سيرة،
و ه�و القائ�لَ } :ومَ�ا َج َع� َل َعلَ ْي ُك� ْم ِف ال ِّدي ِ�ن مِ �نْ َح� َر ٍج{ «�س�ورة
احل�ج ،»٧٨:وق�ال «ع�ز ا�س�مه»ُ } :ي ِري� ُد ُ
اهلل ِب ُك� ُم ا ْل ُي ْ�س� َر َو َل
ُي ِري� ُد ِب ُك� ُم ا ْل ُع ْ�س� َر{ «�س�ورة البق�رة.»١٨٥:
وال يعن�ي ذل�ك �أن للنا��س احل�ق يف الإلت�زام مب�ا ي�ش�اءون م�ن
التكالي�ف وت�رك م�ا ي�ش�اءون ،و�أن يعمل كل �ش�خ�ص وفق� ًا لر�أيه
وهواه ،بل معنى ذلك �أن التكاليف الإلهية مت�صفة بالي�سر ،و�أن
م�ن يلت�زم به�ا لن يجد �صعوب�ة كبرية يف �إجنازها.
فالإن�س�ان ميتل�ك ق�درات وطاق�ات �ضخم�ة متكن�ه م�ن �أداء
تكالي�ف �أ�صع�ب و�أ�ش�ق.
 .٢الي�سر يف الكم «الق ّلة»:
علاوة عل�ى ك�ون التكالي�ف الإلهي�ة ي�سيرة يف كيفيته�ا ،ف�إنها
ي�سيرة �أي�ض ًا من حيث قلتها:
(�أ) قليل�ة بالقيا��س �إىل الق�درة الذاتي�ة ،فالإن�س�ان ميتل�ك
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الق�درة عل�ى �أداء املزي�د م�ن التكالي�ف .وق�د روي ع�ن الإم�ام
جعف�ر ال�ص�ادق «علي�ه ال�سلام» �أن�ه ق�ال( :واهلل ،م�ا ك َّل�ف اهلل
العب�اد �إال دون م�ا يطيق�ون� ،إمن�ا ك َّلفه�م يف الي�وم والليل�ة
خم��س �صل�وات ،وك َّلفه�م يف كل �أل�ف دره�م خم�س�ة وع�ش�رين
درهم�اً ،وكلفه�م يف ال�س�نة �صي�ام ثالثين يوم�اً ،وكلفه�م حج�ة
واح�دة ،وه�م يطيق�ون �أكثر م�ن ذل�ك) «ال�ص�دوق :اخل�صال،
�أب�واب الثالثين ،ح.»٩
(ب) القل�ة بالقيا��س �إىل مق�دار الث�واب :فالث�واب الإله�ي
ال�ذي �س�يح�صل علي�ه الإن�س�ان امل�ؤمن امللت�زم بالتكاليف عظيم
ج�د ًا وال يقا��س ب�ه مق�دار الأعم�ال الت�ي ي�أتي بها هذا الإن�س�ان.
يق�ول �أمير امل�ؤمنين «عليه ال�سلام»( :واعلموا �أن م�ا ُك ِّلف ُتم به
ي�سير ،و�أن ثواب�ه كثير) «نه�ج البالغ�ة :الكت�اب .»٥١
 3ـ تلبية متطلبات الإن�سان:
عندم�ا �ش� َّرع اهلل «تع�اىل» التكالي�ف ،ف�إنه�ا ال�ش�ك كان�ت يف
�صال�ح النا��س وتلبي�ة ملتطلباتهم الروحية واجل�س�دية .فال يخلو
�أي ت�ش�ريع �إله�ي م�ن حكم�ة وم�صلح�ة ،و�إن كن�ا �أحيان ًا جنهلها.
وق�د �س�ئل الإم�ام حمم�د الباق�ر «علي�ه ال�سلام»َ ِ :
(ل ح� َّرم اهلل
اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟) فقالّ �( :إن اهلل «تبارك
و«تع�اىل» مل يح� ِّرم ذل�ك عل�ى عب�اده و�أح� َّل لهم م�ا وراء ذلك)
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�أي �س�ائر امل�أك�والت كلح�م الغن�م والبق�ر ،وامل�ش�روبات كامل�اء
وع�صير الفواكه(مِ �ن رغب�ة فيم�ا �أح� َّل له�م ،وال زه�دٍ فيم�ا
ح� َّرم عليه�م ،ولكن�ه «ع�ز وج�ل» خل�ق اخلل�ق فعل�م م�ا تق�وم ب�ه
�أبدانه�م وم�ا ي�صلحه�م ،ف�أح َّل�ه له�م و�أباح�ه له�م .وعل�م م�ا
ي�ضره�م فنهاه�م عن�ه« )...ال�ص�دوق :من ال يح�ضره الفقيه،
ج ،٣ح.»٤٢١٥
ولكن ِ�ك ق�د تت�س�اءلني :كي�ف نع�رف �أن وراء ه�ذه الأح�كام
ال�ش�رعية م�صلح�ة لن�ا بينم�ا نح�ن جنه�ل احلكم�ة م�ن ت�ش�ريع
بع��ض الأح�كام؟ والإجاب�ة ب�س�يطة:
�أو ًال� :إنن�ا و�إن مل ن�درك بعقولن�ا القا�ص�رة احلكم�ة وراء كل
الت�ش�ريعات الإلهي�ة� ،إال �أن �إميانن�ا ب�اهلل «ع�ز وج�ل» وب�صفات�ه
الت�ي منه�ا «احلكي�م» و «العلي�م» ،يجعلن�ا ن�ؤم�ن كل الإمي�ان ب��أن
الت�ش�ريعات الإلهي�ة كله�ا يف �صاحلنا.
ثاني�اً� :إن خف�اء حكم�ة بع��ض الت�ش�ريعات عن�ا �أي�ض� ًا ل�ه
فل�س�فته اخلا�ص�ة� ،إذ يري�د اهلل «ع�ز وج�ل» �أن يك�ش�ف لنا مدى
طاعتن�ا وعبوديتن�ا ل�ه ،فبمقدار ما ن�س�تجيب لتكاليفه  -و�إن مل
نع�رف حكمته�ا  -كلم�ا زادت عبوديتن�ا ل�ه «�س�بحانه و«تع�اىل».
 4ـ موافقة العقل:
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�أح�كام الدي�ن الت�ي ج�اءت به�ا الر�س�ل تتواف�ق م�ع العق�ل
ال�س�ليم ،فكالهم�ا ير�ش�دان �إىل كل ماه�و ح�س�ن.
وق�د روي ع�ن �أمير امل�ؤمنني «عليه ال�سلام» �أن�ه قال( :لو مل
ين� َه اهلل ع�ن حمارم�ه لوج�ب �أن يجتنبه�ا العاق�ل) «الآم�دي:
احل َك�م ،ج ،٥ح.»٧٥٩٥
غ�رر ِ
ابنت�ي العزي�زة� :إن التكلي�ف الإله�ي ي�أتي ت�أكي�د ًا حلكم العقل
باتب�اع الأم�ور احل�س�نة والإجتن�اب ع�ن الأم�ور القبيح�ة ،وله�ذا
يق�ول الإم�ام عل�ي «علي�ه ال�سلام»( :ل�و كن�ا ال نرج�و َج ّن�ة وال
نخ�ش�ى ن�اراً وال ثواب�اً وال عقاب�اً ل�كان ينبغ�ي لن�ا �أن نطل�ب
م�كارم الأخلاق ف�إنه�ا ت�دل عل�ى �س�بيل النج�اح) «الن�وري:
م�س�تدرك و�س�ائل ال�ش�يعة ،ج�� ،١١ص.»١٩٣
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الـفـ�صـل الثاين
اهلل «ع�ز وج�ل» ال�ذي خل�ق النا��س
و�أودع فيه�م الغرائ�ز ،يعل�م �أن له�ا
الق�درة عل�ى احل ّ�ط م�ن مقامه�م،
م�ا يعل�م ق ّوته�ا التدمريي�ة مت�ى م�ا
�ص�ار الإن�س�ان عب�د ًا له�ا .وله�ذا
وه�ب اهلل «تع�اىل» النا� َ�س العق َ�ل
ال�ذي ميكنه�م التميي�ز بين احل�س�ن
والقبيح ،كما �ش ّرع لهم الدّين الذي
ّ
ينظ�م حيا َته�م ويه� ّذب غرائزه�م،
ويوج�د فيه�م الإرادة القوي�ة الت�ي
ت�س�يطر عل�ى تل�ك الغرائ�ز وتكب�ح
ماحه�ا.
ِج َ
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�أ�سئلة و�إجابات
ق�د ت�دور يف ذهن�ك  -ي�ا ابنتي  -جمموعة من الإ�ستف�س�ارات
ح�ول البل�وغ وعالقته باحلي�ض والإ�س�تحا�ضة والأحكام الفقهية
املتعلق�ة به�ا ،وله�ذا �س��أطرح ل ِ�ك جمموع�ة منه�ا و�س��أحاول �أن
�أجي�ب عليها الإجابة ال�ش�افية.
�س :ما هي الغريزة اجلن�سية؟
ج� :أودع اهلل «ع�ز وج�ل» الغرائ�ز يف كل ف�رد من�ذ خلق�ه� ،إال �أن
بع�ض ًا من تلك الغرائز ال تكون فعالة ون�شطة �إال يف �سن معينة،
مثل الغريزة اجلن�س�ية.
فف�ي ج�س�د الإن�س�ان جمموع�ة كبيرة م�ن الغ�دد ،وبع�ض هذه
الغ�دد تف�رز مادة ت�س�مى الهرمونات اجلن�س�ية ،ويت�م ذلك عند
و�ص�ول ال�صب�ي �أو ال�صب ّي�ة �س�ن ًا معين�ة ،وه�ي ت�س�بب ح�ص�ول
بع��ض التغيير يف اجل�س�د م�ن حي�ث ال�ش�كل وظه�ور ال�ش�عر يف
بع��ض الأنح�اء م�ن اجل�س�د «الإب�ط  -العان�ة »..وتغ ّير نبرة
ال�ص�وت وغير ذل�ك..
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�س :ملاذا �أودع اهلل «تعاىل» فينا هذه الغريزة؟
ج :خل�ق اهلل الغرائ�ز املختلف�ة مل�صلح�ة الإن�س�ان ،فمت�ى م�ا
ج�اع دفعت�ه غريزت�ه للبح�ث ع�ن الطع�ام ،ومتى ما �ش�عر بالربد
�أو احل�ر �أو التع�ب �أو اخل�وف دفعت�ه غريزت�ه للبح�ث ع�ن م��أوى
يلج�أ �إليه ،وبالتايل تت�ش�كل حياة الإن�س�ان وت�س�تمر .ومن �ضمن
الغرائ�ز الغري�زة اجلن�س�ية الت�ي خلقه�ا اهلل «تع�اىل» و�س�يلة
ال�س�تمرار الن�س�ل الب�ش�ري ،ب�ل وا�س�تمرار احلي�اة ب�ش�كل ع�ام.
وال ينظ�ر الإ�سلام �إىل الغري�زة عل�ى �أنه�ا رذيل�ة �أو قب�ح �أو
قذارة �أو قلق ،لكي يتعامل معها كذنب ،بل هي و�سيلة ال�ستمرار
احلي�اة ،وطريق� ًا للح�ص�ول عل�ى الكم�االت الإن�س�انية كالعل�م
مث ًال .
��س :ولك�ن �ألي�س�ت ه�ذه الغري�زة م�ص�دراً لوق�وع الكثير م�ن
النا��س يف احل�رام؟
ج�ـ :اهلل «ع�ز وج�ل» الذي خلق النا��س و�أودع فيه�م تلك الغرائز
يعل�م �أن له�ا الق�درة عل�ى احل ّ�ط م�ن مقامه�م ،كم�ا يعل�م قوتها
التدمريي�ة مت�ى م�ا �صار النا��س عبيد ًا لها.
وله�ذا وه�ب اهلل «تع�اىل» النا��س العق�ل ال�ذي ميكن�ه التميي�ز
بني احل�س�ن والقبيح ،كما �ش� َّرع لهم الدين الذي ينظم حياتهم
ويوج�د فيه�م الإرادة القوي�ة الت�ي ت�س�يطر
ويه ِّ�ذب غرائزه�مِ ،
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على تلك الغرائز وتكبح جماحها } َو َن ْف ٍ�س َومَا َ�س َّواهَاَ ،ف َ�أ ْل َه َمهَا
ُف ُجو َرهَا َو َت ْق َواهَا{ «�س�ورة ال�شم��س.»٧-٦:
فالعق�ل وال�ش�رع يجعلان جمموع�ة م�ن ال�ضواب�ط والقوانين
الت�ي م�ن خالله�ا ُي�س�مح للف�رد ب��أن يك�س�ب امل�ال ،ف�أج�ازا ل�ه
البيع وال�شراء والإجارة ،بينما منعاه من الربا والغ�ش وال�سرقة
والقم�ار كو�س�ائل لك�س�ب املال.
والعق�ل وال�ش�رع و�ضع�ا جمموع�ة م�ن ال�ضواب�ط والقوانين
لإ�شباع الغريزة اجلن�سية وتهذيبها ،فكان الزواج و�سيلة �شرعية
لإ�ش�باع ه�ذه الغري�زة ،بينم�ا ُحـ� ِّرم الزن�ا والنظ�ر �إىل الرج�ل
ب�شهوة كو�سائل لإ�شباع هذه الغريزة ،ملا فيها من مفا�سد لنف�س
ال�ش�خ�ص وللآخرين.
وعل�ى ه�ذا ،مت�ى ما ا�ست�س�لم الإن�س�ان لغريزته اجلن�س�ية ومل
ِّ
يهذبها وفق ًا للعقل ال�سليم وال�شرع القومي ،ف�إن �سيقع يف الكثري
من املحرمات ،وقد يكون ذلك �سبب ًا خل�سران الدنيا والآخرة.
��س :ه�ل احل�ص�ول عل�ى الإث�م ه�و املف�س�دة الوحي�دة املرتتب�ة
عل�ى االنح�راف اجلن�س�ي؟
ج :ابنت�ي العزي�زة ،ق�د يو�سو��س ل�ك ال�ش�يطان  -م�ن الإن��س
واجلن  -ب�أنه ميكنك �أن ترتكبي مع�صية ما كالنظرة املحرمة،
ث�م تتوبين بع�د ذل�ك �إىل اهلل «تع�اىل» ،فيم�س�ح ذل�ك الإث�م م�ن
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�س�جل �أعملك وك�أن �ش�يئ ًا مل يكن ،ومن دون �أن يعلم بذلك �أحد
من النا��س.
ولك�ن اعلم�ي  -ي�ا عزيزت�ي � -أن املفا�س�د والآث�ار ال�س�يئة
املرتتب�ة عل�ى �إ�ش�باع الغري�زة اجلن�س�ية ب�ش�كل �إباح�ي ومن دون
التم�س�ك بالطريق�ة ال�ش�رعية كثيرة ،و�س��أذكر ل�ك بع�ض ًا منها:
(�أ) الآث�ار النف�س�ية عل�ى الف�رد :حي�ث يعي��ش الإ�ضط�راب
واخل�وف م�ن انك�ش�اف �أم�ره �أو ابتالئ�ه مبر��ض �أو ترت�ب
العق�اب علي�ه .كم�ا تنح�ط روحي�ة هذا ال�ش�خ�ص ليكون عبد ًا
ل�ش�هوته ت�س�وقه كيفم�ا �ش�اءت حت�ى يرتك�ب �أقب�ح الرذائ�ل.
(ب) الآث�ار ال�صحي�ة عل�ى الف�رد :حي�ث تنت�ش�ر الأمرا��ض
اخلبيث�ة «كالأي�دز» عن�د تف�ش�ي الف�س�اد اجلن�س�ي.
(ج�ـ) الآث�ار الإجتماعي�ة :حي�ث ترتك�ب اجلرائ�م الب�ش�عة
يف ح�ق الأبري�اء ،وتتف�ش�ى الرذائ�ل بين النا��س ،وتنع�دم �أو
ت�ضعف الروابط الإجتماعية والأ�سرية خا�صة مما ي�ؤدي �إىل
التف�كك ،وتوج�د جمموع�ة كبرية من الأطف�ال الذين يولدون
م�ن �أبوي�ن غير متزوجين ،ث�م ُيلق�ى به�م يف املالج�ئ �أو يف
ال�ش�وارع ،لين�ش��أ �أولئ�ك الأطف�ال ناقمني عل�ى الوالدين وعلى
املجتم�ع ،وليتحول�وا �إىل �أف�راد مف�س�دين.
(د) الآثار االقت�صادية :حيث قال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»:
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(الزنايورثالفقر)«احلرالعاملي:و�سائلال�شيعة،ج،١٨ح.»١١
(ه�ـ) العديل�ة عن�د امل�وت :حي�ث �أك�دت الأحادي�ث ال�ش�ريفة
�أن ارت�كاب الزن�ا ي��ؤدي ب�صاحب�ه �إىل العديل�ة عن�د امل�وت،
�أي خ�روج ال�ش�خ�ص م�ن ا ِّتـ�باع احل�ق �إىل ا ِّتـ�باع الباط�ل عند
امل�وت ،فيخ�رج م�ن الدني�ا وه�و غير م�ؤم�ن بالدي�ن الق�ومي.
وردت�ي الغالي�ة� :إن الإباحي�ة اجلن�س�ية الت�ي يتم�س�ك به�ا
الغ�رب �ص�ارت نقم�ة عليه�م ،فه�م يئن�ون م�ن احلال�ة التعي�س�ة
الت�ي و�صل�ت �إليه�ا جمتمعاته�م ،وملا يعاي�ش�ونه الي�وم من حالة
روحي�ة واجتماعي�ة واقت�صادي�ة و�أمني�ة م�ضطرب�ة.
وانظ�ري  -ي�ا ابنت�ي � -إىل املجتمع�ات الإ�سالم ـ�ية ،ف�إنه�ا
عل�ى الرغ�م م�ن ع�دم مت�س�كها بالإ�سلام ب�ش�كل كام�ل� ،إال �أن
حمافظته�ا عل�ى ه�ذا املق�دار من�ه جعله�ا تعي��ش نوع� ًا ال ب�أ��س
ب�ه م�ن الأم�ن الإجتماع�ي والنف�س�ي ،وكلم�ا كان ذل�ك املجتم�ع
حمافظ� ًا عل�ى تطبي�ق الأح�كام الإ�سلامية ،كلم�ا كان ذاك
الأم�ان �أكرث.
ي�ا ابنت�ي� ،إن تق�وى اهلل «�س�بحانه و«تع�اىل» بالعم�ل بتكاليف�ه
�ضم�ان ل�ك وللآخري�ن للعي��ش يف �س�عادة واطمئن�ان ،و�إي�اك �أن
تنخدعي بدعايات املف�س�دين و�أ�س�اليبهم املغرية ،ف�إن طريقهم
ال ي��ؤدي �إال �إىل الهاوي�ة.
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�س :ما هو دم احلي�ض؟
ج :خل�ق اهلل «ع�ز وج�ل» ج�س�د الرج�ل ف�أح�س�ن تكوين�ه ،و�ش� ّكله
بحي�ث يتنا�س�ب م�ع ال�دور املوكل به يف احلياة .وخلق اهلل ج�س�د
امل�ر�أة ف�أح�س�ن تكوين�ه ،و�ش� ّكله بحيث يتنا�س�ب مع ال�دور املوكل
به�ا يف احلي�اة ،فه�ي الزوج�ة وه�ي الأم وه�ي املربي�ة العط�وف
عل�ى �أبنائها.
وق�د خل�ق اهلل «ع�ز وج�ل» يف الذكر والأنثى اجلهاز التنا�س�لي
ال�ذي يت�م م�ن خالل�ه حف�ظ الن�وع الب�ش�ري بالتنا�س�ل والتوالد،
والت�ي تع�د بح�ق �إح�دى �أكبر �آيات ق�درة اهلل «�س�بحانه وتعاىل»
م�ن حي�ث طبيعتها و�أدواتها.
وجه�از امل�ر�أة التنا�س�لي  -بو�صف�ه �أح�د �أدوات التنا�س�ل  -قد
�أعد لهذه العملية ،حيث يفرز املبي�ض البوي�ضة التي ت�شكل �أحد
عن�ص�ري تكوي�ن اجلنين .وعندم�ا تن�زل البوي�ض�ة الت�ي تق�ذف
معه�ا ع�ش�رات م�ن املركب�ات والكيماوي�ات املعق�دة واخلالي�ا
املوج�ودة يف ال�دم ،لت�ؤم�ن الغذاء الالزم للنطفة التي قد تتكون
بالتزاوج بني الرجل واملر�أة .ف�إن مل تتلقح البوي�ضة خالل فرتة
معينة ،ف�إن هذه اخلاليا التي قدمت معها �سوف متوت وت�صبح
كمي�ة مهمل�ة م�ن الدم الفا�س�د ،فيطرده�ا الرحم يف وقت معني
من ال�شهر ،ويبد�أ الدم باالن�صباب خارج الرحم ،لي�شكل بذلك
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احلي��ض �أو م�ا يع�رف بالعادة ال�ش�هرية .والتتوقف ه�ذه العملية
عند املر�أة ال�سليمة طوال الفرتة التي تعي�شها� ،إال قبل البلوغ �أو
�أثناء احلمل �أو بعد �أن تبلغ �س�ن الي�أ��س من احلمل.
وهك�ذا ف��إن العملي�ة طبيعي�ة و�صحي�ة ،وه�ي م�ن الوظائ�ف
احليوي�ة للج�س�د ال�س�ليم للأنث�ى.
�س :ما هي �صفات دم احلي�ض؟
ج :دم احلي��ض  -غالب� ًا � -أ�س�ود الل�ون �أو �أحم�ر عبيط� ًا «طري� ًا»
يخ�رج بدفق وحرقة.
�س :يف �أي �سن ترى الفتاة دم احلي�ض؟
ج :يف الفترة م�ا بين بلوغه�ا ت�س�ع �س�نوات هاللي�ة وبين �س�ن
الي�أ��س.
�س :كيف يحدد �سن الي�أ�س؟
ج :م�ن الفقه�اء م�ن يعتبر �أن �س�ن الي�أ��س يت�م ب�إكم�ال امل�ر�أة
خم�سين �س�نة قمري�ة ،والت�ي ت�س�اوي بال�س�نة ال�شم�س�ية ثماني�ة
و�أربعين عام� ًا و�س�تة �أ�ش�هر ون�ص�ف ال�ش�هر تقريب� ًا؛ ولبع��ض
الفقه�اء �آراء �أخ�رى يف امل�س��ألة ،كبل�وغ ال�س�تني باحل�س�اب
القم�ري ،وغير ذل�ك ،وميك�ن التع�رف عليه�ا م�ن خلال
مراجع�ة كتبه�م الفقهي�ة «الر�س�الة العملي�ة» �أو م�ن خلال
علم�اء الدي�ن.
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�س :ما حكم الدم الذي ُيرى قبل البلوغ �أو بعد �سن الي�أ�س؟
ج :ال يعترب ذلك حي�ض ًا بل ا�ستحا�ضة.
�س :ما هي �أقل مدة ي�ستمر معها احلي�ض؟
ج� :أقل مدة هي ثالثة �أيام متتالية ،فلو ر�أت الدم �أقل من ذلك
مل يكن حي�ض ًا.
�س :وما هي �أطول مدة ي�ستمر معها احلي�ض كل مرة؟
ج� :أط�ول م�دة ه�ي ع�ش�رة �أي�ام ،فل�و ا�س�تمر �أكثر م�ن ذل�ك مل
يك�ن الزائ�د م�ن احلي�ض.
�س :ما هي �أقل مدة تف�صل بني حي�ضة و�أخرى؟
ج� :أق�ل م�دة ع�ش�رة �أي�ام ،وت�س�مى «�أق�ل الطهر» .فل�و ر�أت املر�أة
دم� ًا قب�ل م�ض�ي ع�ش�رة �أي�ام م�ن نهاي�ة احلي�ض ال�س�ابق ،فلي��س
بحي�ض.
�س :ما هي �أق�سام احلي�ض؟
ج :احلائ�ض ق�سمان:
 .1ذات ع�ادة ،وتنق�س�م �إىل :ذات ع�ادة وقتي�ة وعددي�ة مع� ًا /
ذات ع�ادة وقتي�ة فق�ط  /ذات ع�ادة عددي�ة فق�ط.
 .2غير ذات ع�ادة ،وتنق�س�م �إىل :مبتدئ�ة  /م�ضطرب�ة
«متحيرة»  /نا�س�ية لعادته�ا.
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�س :من هي ذات العادة الوقتية والعددية؟
ج :ه�ي امل�ر�أة الت�ي ت�رى ال�دم مرتين متتاليتين متماثلتين م�ن
حي�ث الوق�ت والعدد.
مثال :ترى الدم يف �ش�هر من �أوله �إىل اليوم ال�س�ابع ،ثم ترى
الدم يف ال�شهر التايل من �أوله �إىل اليوم ال�سابع �أي�ض ًا.
�س :ما حكم ذات العادة الوقتية والعددية؟
ج� :إذا ر�أت ال�دم يف املوع�د املح�دد� ،أو قبل�ه بي�وم �أو يومين،
اعتربت�ه حي�ض� ًا و�إن مل يك�ن ب�صف�ات دم احلي��ض ،كم�ا ل�و كان
�أ�صف�ر رقيق ًا.
�س :وماذا لو تبني الحقاً �أنه مل يكن حي�ضاً؟
ج :يجب عليها حينذاك �أن تق�ضي ما فاتها من �صالة.
��س :ل�و ر�أت ذات الع�ادة الوقتي�ة والعددي�ة ال�دم قب�ل املوع�د
املحدد بكثري ،مث ً
ال قبله بخم�سة �أيام ،وكان ب�صفات احلي�ض،
فم�ا حكمها؟
ج :تعتبر ذل�ك ال�دم حي�ض� ًا� ،إال �إذا مل يك�ن ق�د م�ض�ت ع�ش�رة
�أي�ام م�ن نهاي�ة حي�ضها ال�س�ابق.
�س :وماذا لو مل يكن ب�صفات احلي�ض يف تلك احلالة؟
ج :ال تعتربه حي�ض ًا بل ا�ستحا�ضة.
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�س :وماذا لو ر�أته بعد �أيام عادتها؟
ج� :إن كان ب�صف�ات احلي��ض اعتربت�ه حي�ض� ًا ،و�إن مل يك�ن
ب�صفات�ه اعتربت�ه ا�س�تحا�ضة.
�س :من هي ذات العادة الوقتية فقط؟
ج :ه�ي امل�ر�أة الت�ي ت�رى ال�دم مرتين متتاليتين متماثلتين م�ن
حي�ث الوق�ت دون الع�دد.
مثال :ترى الدم يف �ش�هر من �أوله �إىل اليوم ال�س�ابع ،ثم تراه
يف ال�شهر التايل من �أوله �إىل اليوم التا�سع.
�س :ما حكم ذات العادة الوقتية؟
ج :حكمه�ا حك�م ذات الع�ادة الوقتي�ة والعددي�ة يف م�ا يرتب�ط
بامل�س�ائل ال�س�ابقة.
�س :من هي ذات العادة العددية؟
ج :ه�ي الت�ي ت�رى ال�دم مرتين متتاليتين متماثلتين م�ن حي�ث
الع�دد فق�ط دون الوق�ت.
مث�ال :ت�رى ال�دم يف �ش�هر م�ن �أول�ه �إىل الي�وم ال�س�ابع ،ث�م
تراه يف ال�شهر التايل من اليوم احلادي ع�شر �إىل اليوم ال�سابع
ع�شر.
�س  :ما حكم املر�أة ذات العادة العددية؟
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ج� :إذا ر�أت ال�دم وكان ب�صف�ات احلي��ض ،اعتربت�ه حي�ض� ًا
مبج�رد الر�ؤي�ة.
��س :وماذا لو تبني الحقاً �أنه مل يكن حي�ضاً ،لأنه مل ي�س�تمر
ثالثة �أيام مث ً
ال؟
ج :يجب عليها ق�ضاء ما فاتها من �صالة.
��س :ه�ل يع�د كل م�ا ت�راه امل�ر�أة م�ن ال�دم �أي�ام الع�ادة حي�ض�اً
حت�ى ل�و مل يك�ن ب�صف�ات احلي��ض؟
ج :نعم� ،إال �إذا مل ي�ستمر ثالثة �أيام.
�س :هل يعد الدم دائماً ا�ستحا�ضة �إذا ر�أته يف غري �أيام العادة
وكان فاقداً ل�صفات احلي�ض؟
ج :نعم.
�س :هل ي�شرتط خروج الدم يف بداية احلي�ض وا�ستمراره؟
ج :يف بداي�ة احلي��ض الب�د م�ن خ�روج الدم م�ن الفرج كي نعترب
�أن احلي��ض ق�د ب�د�أ� ،أم�ا بالن�س�بة �إىل ا�س�تمراره فيكف�ي وجوده
داخل الفرج.
�س :من هي املبتدئة؟
ج :هي التي ترى الدم لأول مرة.
�س :وما حكمها؟
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ج :حكمه�ا حك�م ذات الع�ادة العددي�ة� ،أي �أنه�ا �إذا ر�أت ال�دم
ب�صف�ات احلي��ض اعتربت�ه حي�ض� ًا و�إال فلا.
�س :من هي امل�ضطربة؟
ج :ه�ي الت�ي تك�ررت ر�ؤيته�ا لل�دم ،ولكن مل ت�س�تقر له�ا عادة ،ال
م�ن حيث الوقت وال العدد.
�س :وما حكمها؟
ج� :إذا ر�أت ال�دم وكان ب�صف�ات احلي��ض اعتربت�ه حي�ض� ًا ،و�إن
مل يك�ن كذلك اعتربته ا�س�تحا�ضة.
�س :من هي النا�سية؟
ج :هي التي كانت لها عادة ون�سيتها.
��س :م�اذا تفع�ل احلائ��ض ل�و �ش� ّكت يف انقط�اع ال�دم وانته�اء
احلي��ض؟
ج :يجب عليها �أن تفح�ص.
�س :ما كيفية الفح�ص؟
ج :تدخ�ل القطن�ة  -داخ�ل الف�رج  -وترتكه�ا يف مو�ض�ع ال�دم
ث�م تخرجه�ا ،ف��إن كان�ت ملوث�ة بال�دم وج�ب عليه�ا البق�اء عل�ى
�أنها حائ�ض� ،أما لو خرجت نقية اعتربت نف�سها قد طهرت من
احلي��ض ،ويج�ب عليه�ا �أن تغت�س�ل غ�س�ل احلي�ض.
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�س :ما هي �أحكام احلائ�ض؟
ج� :أحكام احلائ�ض عدة ،وهي:
 .١يج�ب �أن تطه�ر مو�ض�ع ال�دم و تغت�س�ل غ�س�ل احلي��ض بع�د
انته�اء العادة.
 .2ال ت�ص�ح منه�ا ال�صلاة الواجب�ة وامل�س�تحبة ،ولك�ن اليجب
عليه�ا ق�ض�اء م�ا فاتها من �صلوات حال احلي�ض.
 .3ال ي�ص�ح منه�ا ال�ص�وم ،ويج�ب عليه�ا ق�ض�اء م�ا فاته�ا من
ال�ص�وم الواجب ح�ال احلي�ض.
�س :ما هي تروك احلائ�ض؟
ج :يحرم عليها ما يلي:
 .١م�س كتابة القر�آن الكرمي
 .٢م�س لفظ اجلاللة و�أ�سماء اهلل و�صفاته اخلا�صة
 .٣دخول امل�سجد �أو مرقد املع�صوم ،و�إن كان لأخذ �شئ
 .٤املك�ث يف امل�س�جد �أو مرق�د املع�ص�وم ،وال يح�رم االجتي�از
بالدخ�ول م�ن ب�اب واخلروج من �آخر
 .٥و�ضع �شئ يف امل�سجد �أو مرقد املع�صوم ،و�إن كان يف حال
االجتياز �أو من اخلارج
.٦الدخ�ول يف امل�س�جد احل�رام وم�س�جد النب�ي «�صل�ى اهلل
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علي�ه و�آل�ه» و�إن كان عل�ى نح�و االجتي�از.
 .٧قراءة �آيات ال�س�جدة الواجبة «العزائم» وهي املوجودة يف
�سور« :ال�سجدة  /العلق ُ /ف ّ�صلت  /النجم».
 .8اجلماع.
�س :ما كيفية ُغ�سل احلي�ض؟
ج :ال ُغ�سل ق�سمان:
 .٢ترتيبــي
 .١ارمتا�سي
�أو ًال ،الغ�س�ل االرمتا�س�ي :وه�و عب�ارة ع�ن غم��س الب�دن يف
امل�اء دفع�ة واحدة.
��س :ه�ل ي�شترط يف ال ُغ�س�ل الإرمتا�س�ي �أن يك�ون الب�دن كل�ه
خ�ارج امل�اء قبله؟
ج :ال ي�شرتط ذلك ،بل يكفي �أن يكون بع�ضه خارج املاء.
ثانياً ،الغ�سل الرتتيبي :ويتم بالكيفية التالية:
َ .١غ�سل الر�أ�س والرقبة و�شيء مما يت�صل بالرقبة من البدن.
َ .٢غ�س�ل الطرف الأمين و�ش�يء مما يت�صل به من الرقبة ومن
الطرف الأي�سر.
َ .٣غ�س�ل الط�رف الأي�س�ر و�ش�ئ مم�ا يت�ص�ل به م�ن الرقبة ومن
الطرف الأمين.
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�س :هل ي�شرتط �أن يكون الغ�سل من الأعلى �إىل الأ�سفل؟
ج :ال ي�شرتط ذلك.
�س :هل ت�شرتط املواالة يف ال ُغ�سل الرتتيبي؟
ج :ال ي�شترط ذلك ،فيمكن مث ًال غ�س�ل الر�أ��س والرقبة ،ثم َغ�سل
الطرف الأمين بعد �ساعة ،ثم الطرف الأي�سر بعد �ساعة �أخرى.
�س :هل يجزئ ُغ�سل احلي�ض عن الو�ضوء؟
ج :نعم ،يجزيء عن الو�ضوء على فتوى جمموعة من الفقهاء.
�س :ما هي واجبات ال ُغ�سل؟
ج :واجبات الغ�سل:
 .١النية.
َ .٢غ�س�ل ظاه�ر الب�ش�رة ،فالب�د م�ن رف�ع املان�ع واحلاج�ب،
وتخلي�ل م�ا ال ي�ص�ل امل�اء معه �إىل الب�ش�رة �إال بالتخليل «يفتي
بع��ض الفقه�اء بع�دم ا�شتراط �إزال�ة احلاج�ب ،و�إن كان
الأف�ض�ل املراع�اة».
 .٣مراعاة الرتتيب يف ال ُغ�سل الرتتيبي كما ذكرنا م�سبق ًا.
� .٤إطلاق امل�اء وطهارت�ه و�إباحت�ه .والأح�وط وجوب� ًا �أال يكون
م�س�تعم ًال يف التطهري من اخلبث ،حتى ماء اال�س�تنجاء.
 .٥املبا�شرة يف الغ�سل بنف�سه اختيار ًا.
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 .٦عدم املانع ال�شرعي من ا�ستعمال املاء.
 .٧طهارة الع�ضو املغ�سول.
� .٨إباحة الف�ضاء الذي يتم فيه ال ُغ�سل.
�س :ما هي اال�ستحا�ضة؟
ج :ه�ي ال�دم ال�ذي ت�راه امل�ر�أة ومل يكن حي�ض ًا وال نفا�س� ًا وال دم
البكارة وال دم قرح وال جرح.
�س :ما �صفاته؟
ج :غالب� ًا م�ا يك�ون �أ�صف�ر الل�ون ب�ارد ًا رقيق ًا ،يخ�رج بال لذع وال
حرقة ،عك��س دم احلي�ض ،وقد يكون �أحيان ًا ب�صفات احلي�ض.
�س :ما احلد الأدين والأق�صى لال�ستحا�ضة؟
ج :لي��س له�ا ح�د �أدن�ى وال �أق�ص�ى ،فيمك�ن �أن يظه�ر للحظ�ة
واح�دة ،ولرمب�ا ا�س�تمر �أكثر م�ن ع�ش�رة �أي�ام.
�س :ما �أق�سام اال�ستحا�ضة ؟
ج� :أق�سام اال�ستحا�ضة ثالثة :قليلة  /متو�سطة  /كثرية.
�س :متى تكون اال�ستحا�ضة قليلة ؟
ج� :إذا �أدخل�ت القطن�ة يف الف�رج ،فخرج�ت ملوث�ة بال�دم م�ن
دون �أن تنغم��س القطن�ة.
�س :ما حكمها حينئذ؟
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ج :تختبر امل�ر�أة نف�س�ها ب�إدخ�ال القطن�ة يف فرجه�ا قب�ل
ال�صلاة مبا�ش�رة ،وت�صبر عليه�ا فترة ث�م تخرجه�ا ف��إن كانت
اال�س�تحا�ضة قليل�ة ت�أت�ي مب�ا يل�ي:
 .1تطهر ظاهر الفرج.
 .2تبدل القطنة � -أو تطهرها  -لكل �صالة.
 .3تتحفظ من خروج الدم �أثناء ال�صالة.
 .4تتو�ض��أ ل�كل �صلاة ،فري�ض�ة كان�ت �أو نافل�ة ،وتب�ادر �إىل
ال�صلاة بع�د الو�ض�وء مبا�ش�رة.
�س :متى تكون اال�ستحا�ضة متو�سطة ؟
ج�ـ � :إذا �أدخل�ت القطن�ة فوجدته�ا منغم�س�ة بال�دم � ،إال �أن�ه ال
ي�س�يل منها.
�س :ما حكمها حينئذ؟
ج :تختبر امل�ر�أة نف�س�ها ب�إدخ�ال القطن�ة يف فرجه�ا قب�ل
ال�صلاة مبا�ش�رة ،وت�صبر عليه�ا فترة ث�م تخرجه�ا ف��إن كانت
اال�س�تحا�ضة متو�س�طة ت�أت�ي مب�ا يل�ي:
 .1تطهر ظاهر الفرج.
 .2تبدل القطنة � -أو تطهرها  -لكل �صالة.
 .3تتحفظ من خروج الدم �أثناء ال�صالة.
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 .4تتو�ض�أ لكل �صالة ،فري�ضة كانت �أو نافلة.
 .5تغت�س�ل ً
غ�سلا واحد ًا لكل يوم ،قبل �أول �صالة جتب عليها
بعد بدء اال�ستحا�ضة ،وبنف�س طريقة غ�سل احلي�ض.
مث�ال :وج�دت امل�ر�أة �أن اال�س�تحا�ضة متو�س�طة قبل �أن ت�صلي
�صلاة ال�صب�ح  ،فعليه�ا �أن تغت�س�ل قبله�ا ،ويكفي هذا الغ�س�ل
ل�س�ائر �صلوات ذلك اليوم.
�أما لو بد�أت اال�ستحا�ضة املتو�سطة قبل �صالة الظهر ،فت�أتي
بالغ�سل قبلها ،ويكفيها للظهر والع�صر واملغرب والع�شاء من
ذلك اليوم ،وهكذا...
وعليها �أن تبادر �إىل ال�صالة بعد الغ�سل والو�ضوء مبا�شرة.
�س :متى تكون اال�ستحا�ضة كثرية؟
ج� :إذا �أدخلت القطنة فوجدتها منغم�سة بالدم و ي�سيل منها.
�س :ما حكمها حينئذ؟
ج :تختبر امل�ر�أة نف�س�ها ب�إدخ�ال القطن�ة يف فرجه�ا قب�ل
ال�صلاة مبا�ش�رة ،وت�صبر عليه�ا فترة ث�م تخرجه�ا ف��إن كانت
اال�س�تحا�ضة كثيرة ت�أت�ي مب�ا يل�ي:
 .1تطهر ظاهر الفرج
 .2تبدل القطنة � -أو تطهرها  -لكل �صالة.
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 .3تتحفظ من خروج الدم �أثناء ال�صالة.
 .4تغت�س�ل ثالث�ة �أغ�س�ال ل�كل ي�وم  ،الأول قب�ل �صلاة الفج�ر
والثاين قبل الظهرين والثالث قبل املغرب والع�ش�اء ،وبنف��س
طريق�ة غ�س�ل احلي��ض .وعليه�ا �أن تب�ادر �إىل ال�صلاة بع�د
الغ�س�ل مبا�ش�رة .وال حتت�اج �إىل الو�ض�وء.
�س  :ماذا يحرم على امل�ستحا�ضة؟
ج :م�س كتابة القر�آن الكرمي و�أ�سماء اهلل و�صفاته اخلا�صة .
�س :ما هو النفا�س؟
ج :دم يقذفه الرحم نتيجة الوالدة .
�س :ما �أقل مدة و�أق�صاها للنفا�س؟
ج :ال ح�د لأق�ل النفا��س فيمك�ن �أن يك�ون مبق�دار حلظ�ة� ،أم�ا
�أط�ول م�دة فع�ش�رة �أي�ام.
�س :ما هي اجلنابة؟
ج :تتحقق اجلنابة ب�أمرين هما:
 .١اجلم ـ ــاع.
 .٢خ�روج املن�ي .علم� ًا ب�أن م�ن الفقهاء من يقول ب�أنه
لي��س للم�ر�أة من�ي ،فال تتحقق اجلناب�ة �إال باجلماع ،ومنهم من
يعتبر �أن اجلناب�ة تتحق�ق �إذا ن�زل ال�س�ائل م�ن الف� ْرج ب�ش�هوة
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وكان كثري ًا بحيث يل ّوث املالب�س الداخلية .و�أما ال�سائل اخلارج
بغير �ش�هوة �أو البل�ل املو�ضع�ي ال�ذي ال يتج�اوز الف�رج ويح�ص�ل
بالإث�ارة اجلن�س�ية اخلفيف�ة فه�و ال يوج�ب اجلناب�ة.
�س  :ما حكم املني من حيث الطهارة؟
ج� :إذا �أفت�ى الفقي�ه بوج�ود من�ي ل�دى امل�ر�أة ،ف�س�يكون حكم�ه
النجا�س�ة ،وكذل�ك َم�ن يفت�ي بح�دوث اجلناب�ة بن�زول ال�س�ائل
ال�شهوي الكثري ،فهذا ال�سائل جن�س �أي�ض ًا .و�أما ال�سائل اخلارج
بغير �ش�هوة �أو البل�ل املو�ضع�ي ال�ذي ال يتج�اوز الف�رج ويح�ص�ل
بالإثارة اجلن�سية اخلفيفة فهو حمكوم بالطهارة عند الفقهاء.
�س :ما هي �أحكام اجلنابة؟
ج� :إذا ح�صل�ت اجلناب�ة وج�ب عل�ى املجنب�ة �أن تغت�س�ل ُغ�س�ل
اجلناب�ة �إذا �أرادت �أن ت�أت�ي ب��أي م�ن الأم�ور التالي�ة:
 .١ال�صالة  -ما عدا �صالة امليت.
 .٢الأجزاء املن�سية من ال�صالة ،و�صالة االحتياط.
 .٣الطواف الواجب.
 .٤ال�صوم «وفق ًا للتف�صيل املذكور يف كتب الفقه».
ويح�رم عل�ى املجنب�ة جمي�ع م�ا يح�رم عل�ى احلائ��ض ،ع�دا
اجلم�اع.
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الـفـ�صـل الثالث
�أن�زل اهلل «تع�اىل» �ش�ريعته عل�ى
الأنبي�اء «عليه�م ال�سلام» لتنظي�م
حي�اة النا��س م�ن جمي�ع جوانبه�ا،
وكان �سيدنا حممد «�صلى اهلل عليه
و�آل�ه و�س�لم» �آخ�ر الأنبي�اء ،وبوفات�ه
انقطع الوحي ،وقام �أو�صيا�ؤه الأئمة
االثن�ا ع�ش�ر عليه�م ال�سلام بحف�ظ
ال�ش�ريعة ون�ش�رها.
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معارف عملية
م�ن امله�م ل�ك  -ي�ا ابنت�ي � -أن متتلكي جمموع�ة من املعارف
العملية الرئي�سية التي حتتاجني �إليها باعتبارك م�سلم ًة متدين ًة
ت�س�عني �إىل ني�ل ر�ض�ا اهلل «�س�بحانه وتع�اىل» من خلال الإميان
الكام�ل والعب�ادة والتفق�ه يف الدي�ن والعم�ل ال�صال�ح .ومن �أهم
الق�ضاي�ا التي يج�ب �أن تتعريف عليها:
• التقليد:
�أن�زل اهلل «تع�اىل» �ش�ريعته عل�ى الأنبي�اء «عليه�م ال�سلام»
لتنظي�م حي�اة النا��س م�ن جمي�ع جوانبه�ا ،وكان �س�يدنا حمم�د
«�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �آخ�ر الأنبي�اء ،وبوفات�ه انقط�ع
الوح�ي ،وق�ام �أو�صي�ا�ؤه الأئم�ة االثن�ا ع�ش�ر «عليه�م ال�سلام»
بحف�ظ ال�ش�ريعة ون�ش�رها� ،إال �أن�ه ب�س�بب الظ�روف التاريخي�ة
التي عا�صرت �إمامنا املهدي «عجل اهلل «تعاىل» فرجه» ا�ضطر
�إىل الإختفاء والغيبة التي ال تزال م�ستمرة �إىل يومنا هذا ،وقد
�أو�صان�ا عن�د ذاك باتب�اع علماء الدين الأتقي�اء العاملني ،و�أخذ
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مع�امل دينن�ا منه�م .وع�امل الدي�ن �إذا بل�غ مرتبة ت�ؤهل�ه للتعرف
عل�ى احلك�م ال�ش�رعي م�ن الق�ر�آن الك�رمي والأحاديث ال�ش�ريفة
و�س�ائر الأدل�ة ،ف�إن�ه ي�س�مى «جمته�د ًا».
ومل�ا كان م�س�توى املجتهدي�ن خمتلف� ًا ،فق�د ا�شترط بع��ض
الفقه�اء �أن ن�أخ�ذ الأح�كام ال�ش�رعية م�ن �أعل�م «املجتهدي�ن»،
و ُيعرف هـذا بـ «التقليد» .وي�سمى املجتهد الذي نقلده «املرجع».
و�أن ِ�ت تعلمين  -ي�ا عزيزت�ي � -أن للإ�سلام �أ�ص�و ًال وعقائ�د
ُتع�رف ب�ـ «�أ�ص�ول الدي�ن» وفروع� ًا وه�ي جمموع�ة م�ن العب�ادات
كال�صالة وال�صيام وتُعرف بـ «فروع الدين» .وقد منع الإ�سلام
م�ن التقلي�د يف �أ�ص�ول الدي�ن ب��أن ن�أخذه�ا م�ن الآخري�ن ب�دون
تفكير وال مناق�ش�ة ،و�أوج�ب عل�ى كل ف�رد �أن يبح�ث بنف�س�ه
ويت�أكد من �صحة عقيدته وموافقتها ملا ير�ضي اهلل «�س�بحانه»،
وذل�ك م�ن قبي�ل الإمي�ان بتوحي�د اهلل وبالنب� ّوة.
�أم�ا بالن�س�بة �إىل التقلي�د يف ف�روع الدي�ن فه�و �أم�ر الزم لنـ ـ�ا
م�ا دمنا ل�س�نا م�ن «املجتهدي�ن» وال «املحتاطني».
• الواجبات:
الواجب�ات الإلهي�ة كثيرة ،وال �أ�س�تطيع �أن �أبينه�ا ل�ك جميع� ًا
يف ه�ذا املخت�ص�ر  -وفق�ك اهلل ي�ا ابنت�ي للعم�ل به�ا  -وله�ذا
�س��أنتقي ل ِ�ك بع�ض� ًا منه�ا لأهميته�ا:
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 .١ال�صلاة :فه�ي عم�ود الدي�ن �إن ُقبل�ت ُقب�ل م�ا �س�واها و�إن
ال�ص َلا َة َت ْنهَ�ى
ُر َّدت ُر َّد م�ا �س�واها .وق�د ق�ال اهلل «تع�اىل»�ِ } :إ َّن َّ
ع َِ�ن ا ْل َف ْح َ�ش�ا ِء َو ْالُن َك�رِ{ «�س�ورة العنكب�وت .»٤٥:وم�ن �أف�ضله�ا
ال�صلاة جماع�ة يف امل�س�جد �أ ّول الوق�ت.
 .٢ال�زكاة� :أوج�ب اهلل «تع�اىل» ال�زكاة ،وه�ي عل�ى ق�س�مني:
زكاة امل�ال وزكاة الفط�رة .وق�د ح�ذر اهلل «�س�بحانه و«تع�اىل»
م�ن ع�دم �إخ�راج احلق�وق ال�ش�رعية فق�ال «تع�اىل»َ } :وا َّلذِ ي َ�ن
َي ْك ِن ُزو َن ال َّذه ََب َوا ْلف َّ
هلل َف َب ِّ�ش ْرهُ م
ِ�ض َة َو َل ُين ِف ُقو َنهَا ِف َ�س ِبيلِ ا ِ
ِب َع� َذابٍ �أَ ِلي ٍ�مَ ،ي� ْو َم ُي ْح َم�ى َعلَ ْيهَ�ا ِف َن�ا ِر َج َه َّن� َم َف ُت ْك� َوى ِبهَ�ا
جِ َباهُ ُه ْم َو ُج ُنو ُب ُه ْم َو ُظهُو ُرهُ ْم َه َذا مَا َك َن ْز ُ ْ
ت ِ ألَن ُف�سِ ُك ْم َف ُذو ُقوا
مَ�ا ُكن ُت� ْم َت ْكنِ� ُزو َن{ «�س�ورة التوب�ة.»٣٥-٣٤:
 .٣ال�صوم :قال اهلل «عز وجل»َ } :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا ُكت َِب
ال�ص َيا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى ا َّلذِ َ
ين مِ ن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن{
َعلَ ْي ُك ُم ِّ
«�سورة البقر .»١٨٣:فهو عبادة �أخرى يجب الإتيان بها يف �شهر
رم�ض�ان م�ن كل ع�ام ،وه�ي تن ّم�ي حال�ة التق�وى وخ�ش�ية اهلل
«تعاىل» ،وتع ِّود ال�صائم على ال�صرب ،وحت�س�س�ه ب�آالم الفقراء،
وتذ ِّك�ره بالي�وم الآخ�ر حي�ث اجل�وع والعط��ش .وق�د ج�اء يف
الأحادي�ث ال�ش�ريفة �أن امل�ؤمنين يف �ضياف�ة اهلل «تعاىل» يف هذا
ال�ش�هر ،و�أن�ه عي� ٌد له�م ،لأن ه�ذه الأي�ام �أي�ام الطاع�ة والعب�ادة
والعم�ل ال�صال�ح و كب�ح ال�ش�هوات ون�زول الرحم�ة الإلهية.
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 .٤احلج :وهو واجب على كل م�س�لم م�س�تطيع مرة واحدة يف
ل َعلَى ال َّنا� ِ�س حِ � ُّج ا ْل َب ْيتِ م َِن
حيات�ه .ق�ال اهلل «ع�ز وجل»َ } :و ِ ِ
ْا�س� َت َطا َع ِ�إ َل ْي� ِه َ�س� ِب ًيل َومَ�ن َك َف� َر َف ِ��إ َّن َ
اهلل َغن ٌِّ�ي ع َِ�ن ا ْل َعا َلِ َين{
«�س�ورة �آل عمران .»٩٧ :وكل فعل وقول من �أفعال و�أقوال احلج
فيها منافع كثرية لو �أخذتَ بها ـ يا بني ـ لأخذت خري ًا كثري ًا .قال
ِال� ِّج َي�أْ ُت َ
اهلل «تع�اىل»َ } :و�أَ ِّذن ِف ال َّنا� ِ�س ب ْ َ
�وك ر َِج ً�ال َو َعلَ�ى ُك ِّل
َ�ضامِ رٍ َي ْ�أ ِت َ
ني مِ ن ُك ِّل َف ٍّج عَمِ يقٍ ِّ ،ل َي ْ�ش َهدُوا َم َنا ِف َع َل ُه ْم َو َي ْذ ُك ُروا
الَ ْن َع�ا ِم
هلل ِف �أَ َّي�ا ٍم َّم ْع ُلومَ�اتٍ َعلَ�ى مَ�ا َر َز َقهُ�م مِّ�ن َبهِي َم� ِة ْ أ
ْا�س� َم ا ِ
َ
ري{ »احلج.»٢٨-٢٧:
َف ُك ُل�وا مِ ْنهَ�ا َو�أ ْط ِع ُموا ا ْل َبا ِئ� َ�س ا ْل َف ِق َ
 .٥اخلم��س :ق�ال اهلل «تع�اىل»َ } :و ْاعلَ ُم�وا �أَ َّ َ
ن�ا َغ ِن ْم ُت�م
ل ُخ ُم َ�س� ُه َولِل َّر ُ�س�ولِ َولِ�ذِ ي ا ْل ُق ْر َب�ى َوا ْل َي َتامَ�ى
مِّ�ن َ�ش ْ�ي ٍء َف��أَ َّن ِ َّ ِ
هلل َومَ�ا َ�أن َز ْل َن�ا َعلَ�ى
ال�س� ِبيلِ ِ�إن ُكن ُت� ْم �آمَن ُت�م بِ�ا ِ
َو ْال َ َ�س�ا ِك ِ
ني َوا ْب ِ�ن َّ
ال ْم َع�انِ َو ُ
َع ْبدِ َن�ا َي� ْو َم ا ْل ُف ْر َق�انِ َي� ْو َم ا ْل َت َق�ى ْ َ
اهلل َعلَ�ى ُك ِّل َ�ش ْ�ي ٍء
َقدِ ي� ٌر{ «�س�ورة الأنف�ال.»٤١:
فعن�د تو ّف�ر �ش�روط معين�ة يج�ب علي�ك �أداء اخلم��س ،و�إي�اك
و�إهمال هذه الفري�ضة ،ف�إن الت�صرف يف مال اخلم�س بغري حق
ُيع� ُّد ت�صرف� ًا يف حق اهلل والر�س�ول والأئمة والفقراء ومن بينهم
فقراء ال�س�ادة من بني ها�شم.
ويف �أداء الزكاة واخلم��س منافع كثرية ،منها امتحان النا��س
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يف مدى طاعتهم هلل «عز وجل» ،وتنظيم �أمور املعي�ش�ة للفقراء
واملعوزي�ن ،وتطهير النف��س م�ن البخ�ل ،علاوة عل�ى الث�واب
الكبير واجل�زاء العظي�م يف الآخرة.
 .7 / 6الأم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنك�ر :وكالهم�ا م�ن
�أركان الإ�سلام و�أه�م فرو�ض�ه ،وهم�ا �ش�عبة من �ش�عب اجلهاد.
ق�ال اهلل «�س�بحانه»َ } :و ْل َت ُك�ن مِّن ُك� ْم ُ�أ َّم� ٌة َي ْدعُ�و َن �إِ َل ْ َ
ال ْ ِير
وف َو َي ْن َه ْو َن ع َِن ْالُن َك ِر َو�أُو َلئ َِك هُ ُم ْال ُ ْفل ُِحو َن{
َو َي�أْ ُم ُرو َن ب ِْال َ ْع ُر ِ
«�س�ورة �آل عم�ران .»١٠٤:وق�د ورد التحذي�ر م�ن ت�رك هذي�ن
ف�ساد للمجتمع وانت�شار املعا�صي وحلول
الواجبني ملا يف ذلك من ٍ
الغ�ض�ب الإله�ي .وق�د روي ع�ن الإم�ام ال�ص�ادق «عليه ال�سلام»
�أن�ه ق�ال( :وي ٌ�ل لق�وم ال يدين�ون اهلل بالأم�ر باملع�روف والنهي
عن املنكر) «احلرالعاملي :و�س�ال ال�ش�يعةج � ،١١ص ،٣٩٣ح.»١
 8ـ اجله�اد :وه�و مكافح�ة الع�دو ومقاوم�ة الظل�م والف�س�اد
يف الأر��ض بالنف��س وامل�ال .وه�و رك�ن م�ن �أركان الإ�سلام ،وق�د
جاء يف احلديث النبوي( :لِلج ّنة باب يقال له باب املجاهدين،
مي�ض�ون �إلي�ه ف��إذا ه�و مفت�وح وه�م متق ّل�دون ب�س�يوفهم،
ترح�ب به�م .ق�ال :فم�ن ت�رك
واجلم�ع يف املوق�ف ،واملالئك�ة ِّ
ً
ومق�ا يف دين�ه.
اجله�اد �ألب�س�ه اهلل ذ ًال وفق�راً يف معي�ش�تهَ ،
�إن اهلل �أغن�ى �أمت�ي ب�س�نابك خيله�ا ومراك�ز رماحه�ا) «احل�ر
العامل�ي :و�س�ائل ال�ش�يعة ،ج�� ،١١ص ،٥ح.»٢
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 .10 / 9الت�ويل لأولي�اء اهلل والتبري م�ن �أع�داء اهلل:
وهم�ا م�ن جمل�ة الواجب�ات .فالت�ويل يعن�ي م�ودة اهلل وم�ودة
م�ن �أم�ر اهلل «تع�اىل» مبودت�ه وعل�ى ر�أ�س�هم النب�ي الأك�رم
«�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» و�أه�ل بيت�ه املع�صومين عليه�م
ال�سلام� .أم�ا التبري فيعن�ي مع�اداة جمي�ع �أع�داء اهلل و�أع�داء
�أوليائ�ه .والآي�ات القر�آني�ة والروايات ال�ش�ريفة ت�دل على �أهمية
هاتين الفري�ضتين ق�ال «تعاىل»َّ :
ِالل
ت� ُد َق ْو ًما ُي�ؤْمِ ُن�و َن ب َّ ِ
}ل َ ِ
َوا ْل َي� ْو ِم ْالآخِ � ِر ُي� َوا ُدّو َن َم�نْ َح�ا َّد َ
اهلل َو َر ُ�س�و َل ُه َو َل� ْو َكا ُنوا �آ َباءَهُ ْم
�أَ ْو �أَ ْب َناءَهُ � ْم �أَ ْو �إِ ْخ َوا َنهُ� ْم �أَ ْو عَ�شِ َير َت ُه ْم{ «�س�ورة املجادل�ة.»٢٢:
وع�ن الإم�ام ال�ص�ادق «علي�ه ال�سلام» �أن�ه ق�ال (ق�ال ر�س�ول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» لأ�صحابه� :أيُّ عُرى الإميان
�أوث�ق؟ فقال�وا :اهلل ور�س�وله �أعل�م .وق�ال بع�ضه�م :ال�صلاة،
وقال بع�ضهم :الزكاة ،وقال بع�ضهم :ال�صيام ،وقال بع�ضهم:
احل�ج والعم�رة ،وق�ال بع�ضه�م :اجله�اد .فق�ال ر�س�ول اهلل
«�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» :ل�كل م�ا قلت�م ف�ض�ل ،ولي��س به.
ولكن �أوثق عُرى الإميان احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل وتويل
�أولي�اء اهلل والتبري م�ن �أع�داء اهلل)«الكلين�ي� :أ�ص�ول ال�كايف،
ج�� ،٢ص ،١٢٦-١٢٥ح.»٦
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• ال�سرت ال�شرعي:
�أم�ر اهلل «ع�ز وج�ل» الن�س�اء باللبا��س «ال�ستر» ال�ش�رعي
�أم�ام الرج�ل الأجنب�يّ ،
وبين ذل�ك يف الق�ر�آن الك�رمي يف قول�ه
«�س�بحانه»َ } :و ْل َي ْ�ض ِر ْب َ�ن ب ُِخ ُمرِهِ �نَّ َعلَ�ى ُج ُيو ِبهِ�نَّ َو َل ُي ْبدِ ي َ�ن
زِي َن َت ُه�نَّ �إِ َّل ِل ُب ُعو َل ِتهِ�نَّ �أَ ْو �آ َبا ِئهِ�نَّ �أَ ْو �آ َب�ا ِء ُب ُعو َل ِتهِ�نَّ �أَ ْو �أَ ْب َنا ِئهِ�نَّ
�أَ ْو �أَ ْب َن�ا ِء ُب ُعو َل ِتهِ�نَّ �أَ ْو �إِ ْخ َوا ِنهِ�نَّ َ�أ ْو َبنِ�ي �إِ ْخ َوا ِنهِ�نَّ �أَ ْو َبنِ�ي
�أَ َخ َوا ِتهِ�نَّ �أَ ْو ن َِ�س�ا ِئهِنَّ �أَ ْو مَ�ا َملَ َك�تْ �أَ ْيَا ُن ُه�نَّ �أَ ِو ال َّتا ِبع َ
ِين َغ ْ ِير
ال ْر َب� ِة مِ َ�ن ال ِّر َج�الِ َ�أ ِو ِّ
الط ْف�لِ ا َّلذِ ي َ�ن َ ْ
ل َي ْظهَ� ُروا َعلَ�ى
ول ْ إِ
�أُ ِ
عَ� ْو َراتِ ال ِّن َ�س�ا ِء َو َل َي ْ�ض ِر ْب َ�ن ِب�أَ ْر ُج ِلهِ�نَّ ِل ُي ْعلَ� َم مَ�ا ُي ْخف َ
ِين مِ �ن
هلل َجمِ ي ًعا �أَ ُّي َه ْالُ�ؤْمِ ُنو َن َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن{
زِي َن ِتهِنَّ َو ُتو ُبوا �إِ َل ا ِ
«�س�ورة الن�ور .»٣١:يق�ول علما�ؤن�ا �أ ّيده�م اهلل «تع�اىل»( :يج�ب
عل�ى امل�ر�أة امل�س�لمة �ستر م�ا زاد عل�ى الوج�ه والكفين ع�ن غير
ال�زوج �أو املح�ارم).
واللبا��س «ال�ستر» ال�ش�رعي مفه�وم متكام�ل ،ال يقت�ص�ر عل�ى
ارت�داء قطع�ة م�ن القما��ش عل�ى الر�أ��س ،كم�ا يظ�ن البع�ض ،بل
الب�د م�ن االلت�زام مبجموعة من الأمور التي من خاللها يتكامل
اللبا��س «ال�ستر» ال�ش�رعي عن�د الفت�اة كا يري�ده اهلل «تع�اىل».
الحظي  -يا ابنتي العزيزة  -الأمور التالية وا�س�أيل نف�سك :هل
تتواف�ق هذه الأمور مع ال�ستر ال�ش�رعي؟
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 .1ارتداء الثياب ال�ضيقة وال�شفافة واملبهرجة.
 .2التعطر.
 .3ارتداء الأحذية التي تُ�صدر الأ�صوات وتلفت الأنظار.
 .4امل�شي بتمايل وبطريقة مثرية ومغرية.
 .5التحدث مع الرجل الأجنبي بطريقة مغرية.
 .6ع�دم االلت�زام باللبا��س ال�ش�رعي �أم�ام زوج الأخ�ت �أو ابن
الع�م �أو ابن اخلال و�أمثالهم.
 .7ع�دم التح� ّرج م�ن العلاج عند الطبي�ب الأجنبي مع وجود
الطبيبة �أو بال �ضرورة.
 .8و�ضع م�ساحيق التجميل على الوجه ب�شكل وا�ضح.
اخلم�ار» ال�ش�فاف �أو
 .9ارت�داء غط�اء الر�أ��س «الإ�ش�ارب ِ -
بالأل�وان امللفت�ة للنظر.
 .10التز ّين باحللي ب�صورة مثرية وملفتة للنظر.
والآن م�ا ر�أي�ك ي�ا عزيزت�ي� ،أال تتنافى هذه الأمور مع حقيقة
ال�ستر ال�ش�رعي؟ �ألي��س اهلل «ع� ّز ا�س�مه» يق�ولَ } :و َل ُي ْبدِ ي َ�ن
زِي َن َت ُه�نَّ {؟ �ألي��س يق�ولَ } :و َل َي ْ�ض ِر ْب َ�ن ِب�أَ ْر ُج ِلهِ�نَّ ِل ُي ْعلَ� َم مَ�ا
ُي ْخف َ
ِين مِ �ن زِي َن ِتهِ�نَّ {؟
�إن الفت�اة الت�ي ال تلت�زم ال�ستر ال�ش�رعي مبفهوم�ه الكام�ل ال
- 52 -

12/31/18 12:54 PM

Ibnati.indd 52

ُت ِّق�ق الغاي�ة م�ن لب��س ِغط�اء الر�أ��س ..وه�ذا ال يعني الت�ش�جيع
عل�ى التخ ّلل�ي ع�ن غط�اء الر�أ��س ،ب�ل الدع�وة لاللت�زام بحقيقة
اللبا��س وال�ستر ال�ش�رعي كم�ا �أم�ر اهلل و�أراد ل�ه �أن يك�ون.
• املحرمات:
ح� َّرم اهلل «ع�ز وج�ل» جمموع�ة م�ن الأم�ور ،وم�ن ع�ص�ى
و�أت�ى ببع�ضه�ا ف��إن ذل�ك يرتت�ب عليه �أم�ور كثرية منه�ا العذاب
يف القبر ويف ي�وم القيام�ة ،علاوة عل�ى الآث�ار ال�س�يئة املرتتب�ة
عليها يف الدنيا ،فقد يذنب الإن�سان ذنب ًا ي�ؤدي به �إىل �أن ميوت
عل�ى غير الإ�سلام واهلل «تعاىل» يقولُ } :ث� َّم َكا َن عَا ِق َب َة ا َّلذِ َ
ين
هلل َو َكا ُن�وا ِبهَ�ا َي ْ�س� َت ْه ِز ُئو َن{
ال�س�و�أَى �أَن َك َّذ ُب�وا ِب�آ َي�اتِ ا ِ
�أَ َ�س�اءُوا ُّ
«�سورة الروم� .»١٠:أو �أن يذنب فيحرمه اهلل «تعاىل» من الرزق
�ق�سم �إىل
�أو العم�ل ال�صال�ح �أو ال�ش�فاعة وغير ذلك .والذنوب ُتـ َّ
كبيرة و�صغيرة ،و�س��أذكر ل�ك جملة م�ن الكبائر:
ال�ش�رك ب�اهلل «تع�اىل»  -الي�أ��س م�ن رحم�ة اهلل  -الأم�ن م�ن
مك�ر اهلل وعقاب�ه  -عق�وق الوالدي�ن  -قت�ل النف��س املح ـ ــترمة
 قذف املح�صنــة «اتهام املر�أة املتزوجة بارتكاب الفاح�شة» -�أكل مال اليتيم ظلم ًا  -الفرار من الزحف «الهرب من املعركة»
 �أكل الرب�ا  -الزن�ا  -الل�واط وال�س�حاق  -ال�س�حر  -اليمينالغمو�س الفاجر ة «احللف باهلل كذب ًا»  -منع الزكاة الواجبة -
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�شهادة الزور  -كتمان ال�شهادة � -شرب اخلمر  -ترك الواجبات
عم�د ًا كال�صلاة واحل�ج  -نق��ض العه�د  -قطيع�ة الرح�م «ترك
الإح�س�ان �إىل الأه�ل والأق�ارب»  -التع� ُّرب بع�د الهجرة «العي��ش
يف الأماك�ن الت�ي ُيع�ص�ى اهلل فيه�ا كثير ًا مث�ل بلاد الكف�ر� ،إن
كان ذل�ك ي��ؤدي �إىل نق��ص الدي�ن والإمي�ان»  -ال�س�رقة � -إنكار
م�ا �أن�زل اهلل «تع�اىل»  -الك�ذب عل�ى اهلل �أو النب�ي �أو الأو�صي�اء
 الك�ذب � -أكل امليت�ة �أو ال�دم �أو حل�م اخلنزي�ر  -القم�ار -�أكل امل�ال احل�رام كثم�ن امليت�ة واخلم�ر والغن�اء و الكلب الذي ال
َي�صط�اد والر�ش�وة عل�ى ا ُ
حلك�م  -البخ��س يف املكي�ال واملي�زان
 معون�ة الظاملين  -الرك�ون �إىل الظاملني  -الإ�س�راف والتبذير حمارب�ة �أولي�اء اهلل  -اال�ش�تغال باملاله�ي كالغناء واملو�س�يقىاملح َّرمين  -الغيب�ة  -البهت�ان  -ال�س�ب  -النميم�ة  -الغ��ش -
ا�س�تحقار الذن�ب  -الري�اء  -الإ�ص�رار عل�ى ال�صغائر.
واعلم�ي  -ي�ا عزيزت�ي حفظ ِ�ك اهلل من كل ذنب � -أن الذنوب
و�إن ُق ِّ�س�مت �إىل كبرية و�صغرية� ،إال �أن ذلك ال يعني �أنه ميكننا
الإتي�ان بال�صغائ�ر ،لأنه�ا على كل حال �صورة من �صور ع�صيان
اهلل «ع�ز وج�ل» .ويف احلدي�ث النب�وي( :ال تنظ�روا �إىل �صغ�ر
الذن�ب ،ولك�ن انظ�روا �إىل م�ن اجتر�أمت علي�ه) «املجل�س�ي:
بح�ار الأن�وار ،ج�� ،٧٧ص ،١٦٨ح� »٦أي انظ�روا �إىل �أنك�م ق�د
ع�صيت�م اهلل وجت�ر�أمت علي�ه.
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كم�ا روي ع�ن الإم�ام الر�ض�ا «علي�ه ال�سلام» �أن�ه ق�ال:
(ال�صغائ�ر م�ن الذن�وب ط�رق �إىل الكبائ�ر ،وم�ن مل يخف اهلل
يف القلي�ل مل يخف�ه يف الكثري)«املجل�س�ي :بح�ار الأنوار ،ج،٧٣
��ص ،٣٥٣ح.»٥٥
• التوبــة:
تعرفت  -يا ابنتي  -على بع�ض الواجبات واملحرمات،
بعد �أن
ِ
فعلي ِ�ك �إذا و�سو��س ل�ك ال�ش�يطان و�أوقع�ك يف خمالف�ة الرحم�ن
�أن تبادري �إىل التوبة اجلا ّدة ،فهي متحي ال�سيئة ،فقد جاء عن
فعجل
�أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن قارفت �سيئة ِّ
حموها بالتوبة) «املجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،٧٧ص.»٢٠٨
وه�ي ب�اب م�ن �أب�واب الرحم�ة الإلهي�ة ق�ال «تع�اىل»�}:إِ َّن َ
اهلل
يُحِ ُّ�ب ال َّت َّواب َ
ِين َويُحِ ُّ�ب ْال ُ َت َط ِّه ِري َ�ن{ «�س�ورة البق�رة.»٢٢٢:
واح�ذري �أن يو�سو��س ل�ك ال�ش�يطان ب��أن ال جم�ال ل ِ�ك للتوبة،
ف�اهلل «ع�ز وج�ل» يق�ولُ } :ق ْ�ل َي�ا عِ َب�ادِيَ ا َّلذِ ي َ�ن �أَ ْ�س� َر ُفوا َعلَ�ى
هلل �إِ َّن َ
وب َجمِ ي ًعا
�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم ال َت ْق َن ُطوا مِ نْ َر ْح َم ِة ا ِ
اهلل َي ْغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
�إِ َّن� ُه هُ � َو ا ْل َغ ُف�و ُر ال َّرحِ ي ُم{ «�س�ورة الزمر.»٥٣:
�اك وا�س�ت�صغار الذن�ب وت�أخير التوب�ة ف�اهلل «ع�ز وج�ل»
و�إي ِ
يق�ول�} :إِ َّ َ
ال�س�و َء ب َِجهَا َل� ٍة
ن�ا ال َّت ْو َب� ُة َعلَ�ى ا ِ
هلل ِل َّلذِ ي َ�ن َي ْع َم ُل�و َن ُّ
اهلل َعلَ ْيهِ� ْم َو َكا َن اهللُ
�وب ُ
ُ
ُث� َّم َي ُتو ُب�و َن مِ �ن َق ِري�بٍ َف�أو َلئ َِ�ك َي ُت ُ
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ال�س� ِّي َئاتِ َح َّت�ى
َعلِي ًم�ا َحكِي ًم�اَ ،و َل ْي َ�س�تِ ال َّت ْو َب� ُة ِل َّلذِ ي َ�ن َي ْع َم ُل�و َن َّ
ال َن َو َل ا َّلذِ َ
ين َيُو ُتو َن
ِ�إ َذا َح َ�ض� َر �أَ َحدَهُ � ُم ْالَ� ْو ُت َق�ا َل ِ�إ ِّن ُت ْب�تُ ْ آ
َوهُ � ْم ُك َّف�ا ٌر �أُو َلئ َِ�ك �أَ ْع َت ْد َن�ا َلهُ� ْم َع َذا ًب�ا َ�ألِي ًم�ا{ «�س�ورة الن�س�اء:
.»١٨-١٧
وعلي�ك  -ياعزيزت�ي � -أن تدرك�ي حقيق�ة التوب�ة ،و�أنه�ا
لي�س�ت جمموع�ة م�ن الكلم�ات �أو الأذكار تقولينه�ا فينته�ي كل
�ش�يء ،ب�ل �إن التوب�ة تتطل�ب م�ن الإن�س�ان التوج�ه احلقيقي نحو
اهلل «عزوج�ل» عن�د طل�ب املغفرة والنية ال�صادق�ة بعدم العودة
جم�دد ًا �إىل ذل�ك الذن�ب  -وه�ي التوب�ة الن�ص�وح  -والإح�سا��س
احلقيق�ي بخط��أ م�ا ب�در ،و�إ�صلاح م�ا مت �إف�س�اده بارت�كاب تلك
املع�صي�ة ،ب�إع�ادة حق�وق النا��س �إليه�م �أو ق�ض�اء م�ا ف�ات م�ن
العب�ادات ،ه�ذا علاوة عل�ى �إذاق�ة النف��س �ش�يئ ًا م�ن م�رارة
الطاع�ة بع�د �أن ذاقت حالوة املع�صية ،وال�س�عي للإتيان ببع�ض
امل�س�تحبات ق�در امل�س�تطاع ل�س�د الثغ�رات و�إزال�ة الآثار ال�س�لبية
الت�ي خلفته�ا الذن�وب يف النف��س ،ولتعي�دي �إىل نف�س�ك الق�درة
على الإقبال على الطاعة والتوفيق للعبادة واحل�صول على ر�ضا
ال�رب «ع�ز وجل».
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الـفـ�صـل الرابع
الغري�زة اجلن�س�ية ه�ي �أو�ض�ح
الغرائ�ز الت�ي تظه�ر عن�د البل�وغ،
وله�ا ت�أثير كبير عل�ى حال�ة التدي�ن
والإلت�زام ال�ش�رعي عن�د الإن�س�ان.
وم�ن ممي�زات الإ�سلام �أن�ه �أو�ض�ح
لن�ا ط�رق الوقاي�ة م�ن املحرم�ات
والرذائ�ل،كم�ا ّبينلن�اط�رقالعلاج.
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الأخالق اجلن�سيــة
عندم�ا كن�تُ يف مث�ل �س�نك كان�ت تل ّ�ح عل ّ�ي جمموع�ة م�ن
الأ�سئلة ،بع�ضها يرتبط مبا �أح�س�ست به من تغريات طر�أت على
ج�سدي ،وبع�ضها يخت�ص ببع�ض امل�صطلحات والكلمات الغريبة
التي بت �أنتبه �إليها م�ؤخر ًا حماولة اكت�شاف حقيقتها� ...إال �أنه
يف حقيق�ة الأم�ر كان يتم ّلكن�ي خج�ل �ش�ديد م�ن �أن �أ�س��أل �أح�د ًا
لي�ش�بع يل ف�ض�ويل ورغبت�ي يف التع�رف عل�ى ماهية تلك الأمور.
وذات �صب�اح ،اتخ�ذت الق�رار اجل�ريء مبواجه�ة �أم�ي بتل�ك
الأ�س�ئلة ،وتق ّد ْم�تُ نحوه�ا وه�ي من�ش�غلة باخلياط�ة ،وجل�س�ت
بجانبه�ا و�أخ�ذت نف�س� ًا عميق� ًا ث�م هتف�ت�« :أم�ي» ..كان التردد
واخلج�ل باديين م�ن خلال نبرات �صوت�ي ،ومتني�ت يف تل�ك
اللحظة �أين مل �آتها ...و�ص َّممت على تغيري املو�ضوع الذي جئت
م�ن �أجل�ه� ،إال �أنه�ا م�ا لبثت �أن قالت ،واالبت�س�امة تعلو �ش�فتيها:
(م�ا الأم�ر ي�ا وردت�ي اجلميل�ة؟ م�ا ال�ذي يج�ول بخاط�رك
ح�ول حدي�ث الأم��س؟ ي�ا طفلت�ي احللوة� ،أنا � ّأم�ك و�صديقتك
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يف �آن واح�د ،وم�ن �أع�راف ال�صداق�ة رف�ع الكلف�ة ،فهي�ا ..هي�ا
�أخربين�ي عم�ا تريدي�ن معرفت�ه ،وال تخجل�ي ،فق�د كنت يوماً
يف مث�ل �س�نك ،ه�ل ن�س�يت ذل�ك؟) .
كان�ت تل�ك الكلم�ات كامل�اء ال�زالل ال�ذي ي�روي امل�ش�رف عل�ى
الهلك�ة م�ن �ش�دة العط��ش ..لق�د �أزال�ت الكلم�ات الب�س�يطة كل
احلواج�ز الت�ي بنيته�ا  -ب�أوهامي  -بين�ي وبني والدتي ..وبد�أت
بطرح �أ�سئلتي ال�س�ؤال تلو الآخر حتى �إذا فنيت م�سائلي بادرتني
ه�ي ببع��ض م�ا حتفظ م�ن معارف ون�صائح قيم�ة لن ُتحى من
�صفح�ة ذكريات�ي مهم�ا تق�دم بي العم�ر ،وكان فيما قالت:
الغري�زة اجلن�س�ية  -ي�ا ابنت�ي  -ه�ي �أو�ض�ح الغرائ�ز
الت�ي تظه�ر عن�د البل�وغ ،وله�ا ت�أثير كبير عل�ى حال�ة التدي�ن
والإلت�زام ال�ش�رعي عن�د الإن�س�ان .ولهذا �ش� ّرع اهلل «عز وجل»
جمموع�ة م�ن القوانني والآداب تُعرف بـ «الأخالق اجلن�س�ية».
وه�ي بعتبير �آخ�ر :الت�ص ّرف�ات والع�ادات واحل�االت املرتبط�ة
بالغري�زة اجلن�س�ية مث�ل« :العف�ة  /احلي�اء  /احلج�اب /
اال�س�تمتاع اجلن�س�ي املب�اح  /الإ�س�تمتاع اجلن�س�ي املح�رم /
وم�ا �ش�ابه ذل�ك».
و�س��أتطرق هن�ا لالنح�راف اجلن�س�ي م�ن خلال بي�ان �أنواع�ه
و�أ�س�بابه و�أخط�اره وط�رق الوقاية منه.
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• االنحراف اجلن�سي:
�ش� َّرع اهلل «ع�ز وج�ل» طرق� ًا معين�ة يت�م م�ن خالله�ا �إ�ش�باع
الرغب�ة اجلن�س�ية ،وه�ي:
ال�زواج الدائ�م  -ال�زواج امل�ؤق�ت «زواج املتع�ة»  -ن�كاح الإماء
«وال�ذي مل ي ُع�د موج�ود ًا يف هذا الزمان وانتهى �أمده».
واعتبر �أن م�ا �س�وى ذل�ك حم� ّرم ،ويعاق�ب علي�ه يف الدني�ا
والآخ�رة ب�أ�ش�د العق�اب .وم�ن بين تل�ك املحرم�ات:
 .١الزن�ا :ب��أن يجام�ع الرج�ل ام�ر�أة م�ن دون �أن تكون بينهما
عالقة مباحة كالزواج .قال اهلل «عز وجل»َ } :وا َّلذِ َ
ين َل َي ْدعُو َن
الل �إِ َلهًا � َآخ َر َو َل َي ْق ُت ُلو َن ال َّن ْف� َ�س ا َّلتِي َح َّر َم ُ
اهلل �إِ َّل ب ْ َ
ِال ِّق
َم َع َ ِ
َو َل َي ْز ُنو َن َومَن َي ْف َع ْل َذل َِك َي ْل َق �أَ َثا ًماُ ،ي َ�ضا َعفْ َل ُه ا ْل َع َذ ُاب َي ْو َم
ا ْل ِق َيامَ� ِة َو َي ْخ ُل� ْد ِفي� ِه ُمهَا ًن�ا{ «�س�ورة الفرق�ان .»٦٩-٦٨:وق�ال
اج ِل�دُوا ُك َّل َواحِ �دٍ ِّم ْن ُه َم�ا مِ ا َئ� َة
«تع�اىل»} :ال َّزا ِن َي� ُة َوال� َّز ِان َف ْ
ِين اهلل{ «�س�ورة النور.»٢:
َج ْل َد ٍة َو َل َت�أْ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َر�أْ َف ٌة ِف د ِ
 .٢ال�سحاق :وهو ممار�سة العملية اجلن�سية بني �أنثيني ،وهو
من �أب�ش�ع و�أقذر اجلرائم التي ي�أتي بها الإن�س�ان ،وقد روي عن
الإم�ام جعف�ر ال�ص�ادق «علي�ه ال�سلام» �أنه قال يف �ش��أن الالئي
ميار�سن ال�سحاق( :هنّ يف النار� ،إذا كان يوم القيامة �أتي بهن
ف�أل ِب�س�ن جلباب�اً م�ن ن�ار وقناع�اً م�ن ن�ار ،و�أدخ�ل يف �أجوافه�ن
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وفروجه�ن �أعم�دة م�ن الن�ار ،و ُق�ذف بهن يف النار) «املجل�س�ي:
بح�ار الأن�وار ،ج� ،٧٩ص ،٧٥ح.»١
وق�د �أن�زل اهلل «تع�اىل» عذاب�ه عل�ى القري�ة الت�ي ُبع�ث �إليه�ا
النب�ي ل�وط «علي�ه ال�سلام» لأنه�م كان�وا ميار�س�ون ه�ذه
الفاح�ش�ة ،ومت� ّردوا عل�ى نبيه�م الك�رمي ،فق�ال «تع�اىل»:
} َفلَ َّم�ا َج�ا َء �أَ ْم ُر َن�ا َج َع ْل َن�ا عَا ِل َيهَ�ا َ�س�ا ِفلَهَا َو�أَ ْم َط ْر َن�ا
َعلَ ْيهَ�ا حِ َج�ا َر ًة مِّ�ن �سِ ِّ�جيلٍ َّم ُ
ن�ض�ودٍ{ «�س�ورة ه�ود.»٨٢:
فق�د ان�ش�غل الرج�ال بالرج�ال والن�س�اء بالن�س�اء كم�ا
ج�اء يف حدي�ث ع�ن الإم�ام ال�ص�ادق «علي�ه ال�سلام» �أن�ه
ق�ال( :لع�ن ر�س�ول اهلل «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» ....
والالت�ي ينك�ح بع�ضه�م بع�ض�اً ،و�إمن�ا �أهل�ك اهلل ق�وم
ل�وط حين عم�ل الن�س�اء مث�ل عم�ل الرج�ال ي�أت�ي بع�ضه�ن
بع�ض�اً) «املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار ،ج�� ،٧٩ص ،٦٨ح.»١٦
وعلاوة عل�ى املفا�س�د الروحي�ة واالجتماعي�ة وال�صحي�ة
والأخالقية املرتتبة على هذه الفاح�شة ،فقد �أوجب اهلل «تعاىل»
�إقام�ة احل�د عل�ى امل�س�احقة ،و�ش� ّدد يف عقوبته�ا.
وق�د ح� َّرم الإ�سلام كل اال�س�تمتاعات اجلن�س�ية بين الذك�ور
وتوع�د
مث�ل التقبي�ل ب�ش�هوة واللم��س ب�ش�هوة والنظ�ر ب�ش�هوةَّ ،
فاعل�ه بالع�ذاب الألي�م يف الدني�ا والآخ�رة.
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• طريق الوقاية من االنحراف اجلن�سي:
م�ن ممي�زات الإ�سلام  -ي�ا حبيبت�ي � -أن�ه �أو�ض�ح لن�ا ط�رق
الوقاي�ة م�ن املحرم�ات والرذائ�ل ،كم�ا بيـَّ�ن لن�ا ط�رق العلاج.
وميكنني �أن �أذكر بع�ض طرق الوقاية من االنحرافات اجلن�سية
وه�ي كالتايل:
التق�وى :وه�ي حال�ة تك�ون عن�د امل�ؤم�ن تبعث�ه عل�ى االلت�زام
الكام�ل ب�أوام�ر اهلل ونواهي�ه ،مم�ا يجعل هذا الإن�س�ان حم�صن ًا
�ض�د املعا�ص�ي يف كثير م�ن املواق�ع  ،وق�د �س�ئل الإم�ام ال�ص�ادق
«علي�ه ال�سلام» ع�ن معن�ى التق�وى فق�ال�( :أن ال يفق�دك حي�ث
�أم�رك ،وال ي�راك حي�ث نهاك) «املجل�س�ي :بح�ار الأنوار ،ج،٧٠
��ص ،٢٨٥ح .»٨فامل�ؤم�ن ً -
رجلا كان �أو ام�ر�أة  -ي�س�عى دائم� ًا
للح�صول على هذه القوة وهذه احل�صانة كي ي�ستطيع من خاللها
مواجهة فنت احلياة� ،س�واء تلك املرتبطة بالغريزة اجلن�س�ية �أو
غريها من الغرائز .يقول اهلل «تبارك وتعاىل»َ } :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين
�آ َم ُن�وا �إِن َت َّت ُق�وا َ
اهلل َي ْج َع�ل َّل ُك� ْم ُف ْر َقا ًن�ا{ «�س�ورة الأنف�ال. »٢٩:
اللبا��س ال�ش�رعي :وه�و م�ن الطرق الرئي�س�ة ل�صد الفاح�ش�ة
وكب�ح جماحه�ا ،وق�د �أوجب�ه اهلل «ع�ز وج�ل» عل�ى الفت�اة املك َّلفة
كم�ا ذك�رت ل ِ�ك م�س�بق ًا ،وفي�ه حف�ظ لكرام�ة امل�ر�أة و�ص�ون له�ا
م�ن �أ�صح�اب النفو��س املري�ضة ،يقول اهلل «ع�ز وجل»َ } :يا �أَ ُّيهَا
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ني ُي ْد ِن َ
ال َّن ِب ُّي ُقل ِّ ألَ ْز َواجِ َك َو َب َنات َِك َون َِ�سا ِء ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني َعلَ ْيهِنَّ مِ ن
ِ�ك �أَ ْد َن�ى �أَن ُي ْع َر ْف َ�ن َف َلا ْ ُي�ؤ َذ ْي َ�ن َو َكا َن َّ ُ
َج َلبِي ِبهِ�نَّ َذل َ
الل َغ ُف�و ًرا
َّرحِ ي ًما{«�س�ورة الأح�زاب .»٥٩:فمت�ى م�ا التزم�ت باللبا��س
ال�ش�رعي ع�رف النا��س �أنه�ا م�ن �أه�ل ال�صلاح والتدي�ن فلا
يتعر��ض له�ا الفا�س�قون ،لأنه�م غالب� ًا م�ا يتعر�ض�ون للمبت�ذالت
ِّ
واملتك�ش�فات.
وع�ن �أمير امل�ؤمنين «علي�ه ال�سلام»( :واكف�ف عليه�ن
م�ن �أب�صاره�ن بحجاب�ك �إياه�ن ،ف�� ّإن �ش�دّة احلج�اب �أبق�ى
عليهن)«نه�ج البالغ�ة :الكت�اب.»٣١
فبال�ستر ال�ش�رعي حتف�ظ الفت�اة نف�س�ها م�ن الوق�وع حت�ت
رحم�ة النظ�رات اجلائع�ة للذئ�اب الب�ش�رية و�أفعاله�م املنك�رة،
وت�ساعد الرجال على العفة وعدم الوقوع يف املعا�صي ،وبالتايل
حتاف�ظ عل�ى ا�س�تقرار املجتم�ع و�أمن�ه ،وتق ِّل�ل من ن�س�بة جرائم
العف�ة الت�ي تئ�ن منه�ا املجتمع�ات املنح ّلة.
ال ِع َّفـ ــة :قال اهلل «عز وجل»َ } :و ْل َي ْ�س َت ْعفِفِ ا َّلذِ َ
ين َل يَجِ دُو َن
احا َح َّتى ُي ْغ ِن َي ُه ُم ُ
اهلل مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{ «�سورة النور .»٣٢:والعفة
ِن َك ً
هي ال�صرب والإمتناع عن الوقوع يف احلرام عند ظهور ال�شهوة.
تنمـ�ي ه�ذه امل َلـ�كة
فعلي�ك  -ي�ا ابنت�ي رزق�ك اهلل العف�ة � -أن ِّ
والف�ضيل�ة يف نف�س�ك ك�ي تك�وين قوي�ة �أم�ام مغري�ات ال�ش�هوات
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املح َّرم�ة ..روي ع�ن الإم�ام الباق�ر «عليه ال�سلام» �أن�ه قال (ما
ُعبـ ــد اهلل ب�شئ �أف�ضــل من عِ َّفة َبطـن و َف ْرج) «الكليني� :أ�صول
ال�كايف ،ج�� ،٢ص  ،٧٩ح ...»١ولك�ن م�ا �أع�داء العف�ة؟
 .1النظ�رة املحرم�ة :فق�د ح� َّرم الإ�سلام النظ�ر �إىل الرج�ل
ب�شهـ ـ ـ�وة «�إال �إذا كان زوج� ًا له�ا» ،وق�د روي ع�ن النب�ي الأك�رم
«�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال( :النظ�ر �س�هم م�س�موم
من �سهام �إبلي�س ،وكم من نظرة �أورثت ح�سرة طويلة) «احلر
العامل�ي :و�س�ائل ال�ش�يعة ،ج�� ،١٤ص ،١٣٨ح.»١
و ُيعتبر َغ ُّ
��ض الب�ص�ر ع َّمـ�ا ح� َّرم اهلل «ع�ز وج�ل» م�ن �أه�م
الأ�س��س الجتن�اب الوق�وع يف الزن�ا ،وذل�ك مل�ا ت�س�ببه النظ�رة
املح َّرمة من الفتنة يف القلب والت�ش�جيع على ارتكاب الفاح�ش�ة،
ف��إن مل ت�س�تطع الناظ�رة م�ن الو�ص�ول �إىل الرج�ل ال�ذي َ
نظ�رت
�إلي�ه ف��إن قلبها �س�يمتلئ ح�س�رة وغمـ� ًا ،مم�ا ي�ؤثر على نف�س�يتها
وبالت�ايل عل�ى ج�س�دها وعقله�ا .
وق�د ورد احل�ث الكثير عل�ى عف�ة النظ�ر ،وق�د ج�اء ع�ن
النب�ي «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال( :كل عين باكي�ة
ي�وم القيام�ة �إال ثلاث �أعين :ع ٌين بكت من خ�ش�ية اهلل ،وع ٌ
ني
َّ
غ�ض�ت ع�ن حم�ارم اهلل ،وع ٌين بات�ت �س�اهرة يف �س�بيل اهلل)
«ال�ص�دوق :اخل�ص�ال ،ب�اب الثالث�ة�� ،ص ،٩٨ح.»٤٦
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وعن�ه «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال ...( :وا�ش�تد
غ�ض�ب اهلل «ع�ز وج�ل» عل�ى ام�ر�أة ذات بع�ل مل�أت عينه�ا م�ن
غير زوجه�ا �أو غير ذي حم�رم منه�ا ،ف�إنه�ا �إن فعل�ت ذل�ك
�أحبط اهلل كل عمل عملته« )...املجل�س�ي :بحار الأنوار ،ج،٧٦
��ص ،٣٦٦ح.»٣٠
 .2امل�ش�اهد املحرم�ة :فم�ن �أخط�ر �أع�داء العف�ة املناظ�ر
اجلن�س�ية املعرو�ض�ة م�ن خلال ال�ص�ور واملجلات والكت�ب
والتلفزيون والفيديو وال�سينما والف�ضائيات والإنرتنت وغريها،
وهي تهدد كل �إن�سان  -مهما بلغ عمره  -باالنحراف وال�ضياع يف
الدنيا والآخرة .وقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم»
�أنه قال( :مَن ملأ عينه من حرام ،ملأ اهلل عينه يوم القيامة
من النار �إال �أن يتوب ويرجع) «املجل�س�ي :بحار الأنوار ،ج،٧٦
�ص.»٣٣٤
 .3العالق�ات املحرم�ة :روي ع�ن النب�ي «�صل�ى اهلل علي�ه
و�آل�ه» �أن�ه ق�ال�( :إن �أخوف م�ا �أخاف على �أمتي من بعدي هذه
املكا�س�ب املحرم�ة وال�ش�هوة اخلفي�ة والرب�ا) «املجل�س�ي :بح�ار
الأن�وار ،ج�� ،٧٣ص ،١٥٨ح.»٢
�وك �إح�دى زميالت�ك للحدي�ث مع �ش�اب عبر الهاتف
ق�د تدع ِ
�أو لاللتق�اء ب�ه يف م�كان بعي�د ع�ن �أعين النا��س� ،أو ق�د تغري�ك
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للح�ضور �إىل بيتها  -يف حال غياب الأهل  -للتعرف على �أخيها
�أو �أح�د �أقربائه�ا لتوق�ع ب�ك يف �ش�راك ال�ش�يطان والعالق�ات
املحرم�ة .وغالب� ًا م�ا ت�س�تخدم و�س�ائل ماك�رة  -كالإحل�اح �أو
التهديد ب�إنهاء ال�صداقة بينكما فيما لو امتنعت �أو �إظهار مدى
املتع�ة الت�ي تلقاه�ا الفت�اة بالإق�دام عل�ى مث�ل ه�ذا الأم�ر وع�دم
وجود �ضرر من التجربة  -وهكذا حتاول �أن جت ّرك �شيئ ًا ف�شيئ ًا
�إىل م�س�تنقع الرذيل�ة ...ف�إي�اك �إي�اك  -ي�ا ابنت�ي � -أن ت�صغ�ي
�إىل �أمث�ال ه�ذه الكلم�ات و�أن ت�زل قدم�اك وتقع�ي يف امل�صي�دة،
وح�اذري َم�ن تزي�ن ل�ك املعا�ص�ي ،ومت ّعن�ي يف ق�ول اهلل «تعاىل»
وه�و ي�ص� ّور لن�ا ح�ال الإن�س�ان الذي ج� ّره �صديق�ه �إىل الهلكة �إذ
يق�ولَ } :ي�ا َو ْيلَ َت�ى َل ْي َتنِ�ي َ َْ
ل �أ َّتخِ � ْذ ُف َل ًن�ا َخل ًِيلاَّ ،ل َق� ْد �أَ َ�ض َّلنِ�ي
ن�س�انِ َخ� ُذ ً
ع َِ�ن ال ِّذ ْك� ِر َب ْع� َد ِ�إ ْذ َج�اء َِن َو َكا َن َّ
ول{
ال�ش� ْي َط ُان ل ْ إِ
ِل َ
«�س�ورة الفرق�ان .»٢٩-٢٨:وبع��ض برام�ج ومواق�ع الإنرتن�ت
اخلا�ص�ة بالتع�ارف بين اجلن�سين مثله�ا كمث�ل �صديق�ة ال�س�وء،
ّ
وحكمه�ا و�أثره�ا واحد.
 .٤ال�س�فور والتزين :قد تالحظني  -ياوردتي اجلميلة � -أن
بع��ض الفتي�ات والن�س�اء يرتدين غطاء الر�أ��س� ،إال �أنهن ي�ضعن
عل�ى وجوهه�ن امل�س�احيق ويرتدي�ن الثي�اب ال�ضيق�ة ،ويعتبرن
�أنف�س�هن  -يف نف��س الوق�ت م�ن امللتزم�ات باللبا��س ال�ش�رعي،
وال�ش�ك �أن التزي�ن و�إب�داء مفاتن اجل�س�د �أم�ام الرجل الأجنبي
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م�ن املحرم�ات ،وه�و �أمر يتنافى متام ًا م�ع احلجاب والعفة ،وال
يختلف كثري ًا يف �إثارته لغريزة الرجل عن فعل املر�أة ال�سافرة،
وق�د ورد يف حدي�ث املناه�ي ع�ن النب�ي «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه»
�أن�ه نه�ى ع�ن �أن تتزي�ن امل�ر�أة لغير زوجه�ا( :ف��إذا فعلَ�ت كان
حق�اً عل�ى اهلل «ع�ز وج�ل» �أن يحرقه�ا بالنار)«املجل�س�ي :بح�ار
الأن�وار ،ج�� ،١٠٣ص ،٢٤٣ح.»١٣
 .5االختلاء بالرج�ل الأجنب�ي :تذ َّك�ري  -ي�ا ابنت�ي � -أن
ال�شيطان يرت َّب�ص بك دائم ًا ليوقعك يف املعا�صي ،ومن الفر�ص
الت�ي ي�س�تغلها ه�ي اختلاء الرج�ل بامل�ر�أة الأجنبي�ة �أي الت�ي ال
تك�ون َمـ� َرم ًا ل�ه ،مث�ل ابنة العم وابنة اخل�ال وابنة العمة وابنة
اخلال�ة و�أخ�ت الزوج�ة واخلادم�ة ،علاوة عل�ى امل�ر�أة الت�ي ال
تك�ون م�ن �أقربائ�ه كبن�ت اجلريان وزميلة الدرا�س�ة .ف�إذا �صارا
لوحدهما يف مكان مغلق ،بد�أ ال�شيطان بو�ساو�سه لإيقاعهما يف
املح َّرمات.
 .٦املو�س�يقى والغن�اء :ح� َّرم اهلل «تع�اىل» �أنواع� ًا م�ن الغن�اء
ت�ش�جع عل�ى ال ِف�س�ق وامليوع�ة
واملو�س�يقىِ ،وم�ن بينه�ا تل�ك الت�ي ّ
واخلالع�ة والعالق�ات املح ّرم�ة ،وم�ن �آثاره�ا ال�ش�يطانية �أنه�ا
ت��ؤ ّدي بالإن�س�ان �إىل ارت�كاب واحدة من �أكبر الذنوب واخلطايا
وه�و الزن�ا .وق�د ج�اء عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله و�س�لم» �أنه
قـ ـ�ال( :الغـ ـنـ�اء ُرقي�ة الزن�ا) «املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار،ج،٧٩
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��ص ،٢٤٧ح� ،»٢٦أي �أن الغن�اء و�س�يلة للوق�وع يف الزن�ا.
 .7الق�ص�ص الغرامية :ما �أكرث ما متتليء املكتبات والأفالم
ومواقع الإنرتنت واملجالت وال�صحف بالق�ص�ص الغراميةالتي
تعط�ي  -يف الغال�ب � -ص�ور ًا غير حقيقي�ة للحي�اة ،وجتع�ل م�ن
العالق�ات املحرم�ة بين الرج�ل وامل�ر�أة �أم�ر ًا حمبب� ًا و�صحيح� ًا،
وت�س�وق املفاهي�م اخلاطئ�ة ح�ول اله�دف احلقيق�ي م�ن احلياة،
علاوة عل�ى امل�ش�اهد والعب�ارات املثيرة ل�دى الإن�س�ان لغريزت�ه
فتجعله يف حالة ا�ضطراب وقلق �إن مل ي�س�تطع �أن يلبي حاجته.
تي�س�ر الطري�ق
�إن مث�ل ه�ذه الق�ص��ص ال�س�قيمة م�ن �ش��أنها �أن ّ
�أم�ام ارت�كاب مايغ�ض�ب اهلل «ع�ز وج�ل» ك�إقام�ة العالق�ات
املحرم�ة �أو الزن�ا �أو ما�ش�ابه ذل�ك.
 .٨الفراغ :حاويل  -يا ابنتي � -أن متلأي �أوقات فراغك مبا
هو مفيد للدنيا والآخرة ،بالقراءة و الكتابة و �إدارة �شئون املنزل
واخلياط�ة ،وتعل�م امله�ن املنا�س�بة للفتي�ات ،وم�س�اعدة الآخرين
وامل�ش�اركة يف الأعم�ال اخلريي�ة وم�ا �ش�ابه ذل�ك ،واح�ذري م�ن
�أوقات الفراغ ،ف�إن بع�ض ًا من الأفكار ال�سيئة والأعمال املحرمة
تتم ب�سبب الفراغ.
روي ع�ن الإم�ام عل�ي ب�ن �أب�ي طال�ب «علي�ه ال�سلام» �أن�ه قال
(القل�ب الف�ارغ يبح�ث ع�ن ال�س�وء) «اب�ن �أب�ي احلدي�د� :ش�رح
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نه�ج البالغ�ة ،ج�� ،٢٠ص.»٣٠٣
وج�اء يف احلدي�ث�( :إن كان ُّ
ال�ش�غل جمه�دة ،فالف�راغ
مف�سدة) «ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،١٧ص.»١٤٦
وعن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله و�س�لم» �أنه قال�( :إن
اهلل يبغ��ض ال�صحي�ح الف�ارغ ،ال يف ُ�ش�غلِ الدني�ا وال يف ُ�ش�غل
الآخرة) «ابن �أبي احلديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،١٧ص.»١٤٦
• ماذا ين ِّمي العــفـــة؟
كم�ا �أن للعف�ة �أع�داء ًا ُيحاربونه�ا ويحاول�ون �إ�ضعافه�ا ،ف��إن
له�ا �أن�ص�ار ًا و�أعوان� ًا ين ُّمونه�ا وي�س�همون يف تقويته�ا ،ومنه�ا:
ينمـ�يان العف�ة
 .1الإمي�ان ب�اهلل والي�وم الآخ�ر :ف�إنهم�ا ِّ
ويقف�ان مانع� ًا �أم�ام الوق�وع يف املعا�ص�ي ،وق�د روي ع�ن الإم�ام
الر�ض�ا «علي�ه ال�سلام» �أن�ه ق�الّ �( :إن مَ�ن مل ُيقِ�ر ب�اهلل «ع�ز
وج�ل» مل يجتن�ب معا�صي�ه ومل ينت� ِه ع�ن ارت�كاب الكبائ�ر،
ومل يراق�ب �أح�داً فيم�ا ي�ش�تهي وي�س�تلذ م�ن الف�س�اد والظل�م)
»املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار ،ج�� ،٣ص ،١٠ح.»٢٣
 .2احليـ ـ ـ ـ�اء :ب��أن ميتن�ع الإن�س�ان ع�ن ارت�كاب الذن�ب خوف� ًا
م�ن انك�ش�اف �أم�ره �أم�ام النا��س .روي ع�ن الإم�ام عل�ي ب�ن
�أب�ي طال�ب «علي�ه ال�سلام» �أن�ه ق�ال�( :س�بب العف�ة احلي�اء)
«الآم�دي :غ�رر احلِ ك�م ودرر الك ِل�م ،ح .»٥٥٢٧وع�ن �أث�ر احلي�اء
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يق�ول الإم�ام «علي�ه ال�سلام»( :احلياء ي�صدُّ عن فع�ل القبيح)
«الآم�دي :غ�رر احلِ ك�م ودرر الك ِل�م ،ح.»١٣٩٣
 .3ال�صي�ام :فم�ن الآث�ار املهم�ة لل�صي�ام تنمي�ة العف�ة ،وق�د
روي عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم» �أنه قالَ ( :يا
َم ْع َ�ش� َر َّ
ال�ش�بَابِ  ،م َِن ْا�س� َت َطا َع مِ ْن ُك ُم ال َبا َء َة) الزواج ( َف ْل َي َت َز َّو ْج،
َ
��ض ِل ْل َب َ�ص� ِر َو�أ ْح َ�ص ُ�ن ِل ْل َف� ْر ِجَ ،و َم�نْ َ ْ
َف�إِ َّن� ُه �أَ َغ ُّ
ل َي ْ�س� َتطِ ْع َف َعلَ ْي� ِه
ِال�ص� ْو ِمَ ،ف ِ�إ َّن� ُه َل� ُه و َِج�اءٌ) �أي امل�س�يطر علي�ه «�صحيح البخاري،
ب َّ
كت�اب ال�صوم�� ،ص ،٤٥٦ح.»١
 .٤تلاوة �س�ورة الن�ور :ورد احل�ث عل�ى تعلي�م الفت�اة �س�ورة
الن�ور و�إدم�ان تالوته�ا م�ن قب�ل الرج�ال والن�س�اء مل�ا فيه�ا م�ن
احل�ث عل�ى العف�ة واحلج�اب علاوة عل�ى املفاهي�م والأح�كام
(ح�صنوا �أموالكم
املرتبطة بها ،فعن ال�صادق «عليه ال�سالم»ّ :
وح�صنوا بها ن�ساءكم ،ف�إن من
وفروجكم بتالوة �سورة النورّ ،
�أدمن قراءتها يف كل يوم �أو يف ليلة مل يزنِ �أحد من �أهل بيته
�أب�داً حت�ى مي�وت ،ف��إذا ه�و م�ات �ش� ّيعه �إىل قبره خم�س�ون �أل�ف
مل�ك كله�م يدع�ون وي�س�تغفرون اهلل ل�ه حت�ى يدخ�ل قبره)
«املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار ،ج�� ،٣ص ،١٥٨ح.»١
 .٥اال�س�تعانة ب�اهلل «ع�ز وج�ل» :علي ِ�ك  -ي�ا ابنت�ي �أعان ِ�ك
اهلل  -بالت�وكل عل�ى اهلل وطل�ب املعون�ة من�ه يف كل �أم�ور دين�ك
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ودني�اك ،ومنه�ا مواجه�ة ال�ش�هوات املح َّرم�ة .و� ِأكثري م�ن َط ِلب
ذل�ك يف �صالت�ك ،يف اللي�ل والنهار ،ف�إنه �س�بب رئي�س�ي للتوفيق
يف �أم�ور الدني�ا والآخ�رة ،لأن اهلل «ع�ز وج�ل» بي�ده ملك�وت
ال�س�ماوات والأر��ض وه�و عل�ى كل �ش�يء قدي�ر.
والحظ�ي كي�ف �أن �إمامن�ا ال�س�جاد «علي�ه ال�سلام» يطل�ب
ِ
املعونة من اهلل «تعاىل» يف دعائه التايل�( :إلهي خلقتَ يل ج�سماً
أغ�ضب�ك و�أر�ضي�ك،
وجعل�تَ في�ه �آالتٍ �أطيع�ك به�ا و�أع�صي�ك و� ِ
وجعل�تَ يل م�ن نف�س�ي داعي� ًة �إىل ال�ش�هوات ،و�أ�سك ْنـ َتـ�ني داراً
ق�د ُمل�أت م�ن الآف�ات ،ث�م قل�تَ يل انزجِ ـ�ر ،ف ِب َ�ك �أنزج�ر ،وبك
�أعت�صم ،وبك �أ�ستجري ،وبك �أحرتز ،و�أ�ستوفقك ملا ُير�ضيك)
«املجل�س�ي :بح�ار الأن�وار ،ح� ،٩٤ص.»١٠٧
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الـفـ�صـل اخلام�س
التق�وى احلقيقي�ة ه�ي الت�ي حتف�ظ
الإن�س�ان م�ن االن�زالق يف ط�رق
ال�ش�ياطني واالنخ�داع ب�أحاييله�م
ومكائده�م ،وم�ن الوق�وع يف �أ�س�ر
ال�ش�هوات و�أه�واء النف��س.
َ
حت َّل�ي بف�ضائ�ل الأخلاق ومكارمه�ا،
كال�ص�دق والأمان�ة والوف�اء بالعه�د
واحلي�اء والع�دل والإيث�ار والإح�س�ان
إليك والعفو عند املقدرة
�إىل من �أ�ساء � ِ
و�صل�ة الأرح�ام وم�س�اعدة املحتاجين.
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ن�صائــح وو�صــايــا
} َو َ�ض� َر َب ُ
اهلل َم َث ًلا ِّل َّلذِ ي َ�ن �آ َم ُن�وا ْام� َر�أَ َت ِف ْرعَ� ْو َن ِ�إ ْذ َقا َل�تْ
َر ِّب ا ْب ِ�ن ِل عِ ن�د ََك َب ْي ًت�ا ِف ْ َ
ال َّن� ِة َو َ ِّ
ننِ�ي مِ �ن ِف ْرعَ� ْو َن َو َع َم ِل� ِه
َ
ننِي مِ َن ا ْل َق ْو ِم َّ
َو َ ِّ
الظالِ ِ َ
ي ا ْب َنتَ عِ ْم َرا َن ا َّلتِي �أ ْح َ�ص َنتْ
نيَ ،و َم ْر َ َ
َف ْر َجهَ�ا َف َن َف ْخ َن�ا ِفي� ِه مِ �ن ُّروحِ َن�ا َو َ�ص َّد َق�تْ ِب َك ِل َم�اتِ َر ِّبهَ�ا َو ُك ُت ِب� ِه
َو َكا َنتْ مِ َن ا ْل َقا ِن ِت َ
ني{ «�سورة التحرمي.»١٢-١١:
ال �أدري  -ي�ا ابنت�ي � -إن كن�تُ ق�د �أطل�ت علي�ك ،ولكنن�ي على
يقني ب�أن الوقت الذي �أم�ضي ِته يف قراءة ال�صفحات ال�سابقة لن
ي�ضي�ع ه�در ًا ،و�أن معرفت�ك مب�ا ج�اء فيه�ا والعمل ب�ه من �أف�ضل
الأعم�ال عند اهلل «عز وجل».
ف�أو�صي�ك  -ي�ا وردت�ي الغالي�ة وفق�ك اهلل ملر�ضات�ه  -بتق�وى
اهلل وجت ُّن�ب غ�ضب�ه وعذاب�ه ،فم�ن مل يك�ن ذا تق�وى ،ذهب�ت
�أعمال�ه هب�ا ًء منث�ور ًا لأن اهلل «�سبحانـ�ه وتع�اىل» يق ـ�ول� } :إِ َّ َ
نا
َي َت َق َّب� ُل ُ
اهلل مِ َ�ن ْال ُ َّتق َ
ِين{ «�س�ورة املائ�دة.»٢٧:
والتق�وى احلقيقي�ة ه�ي الت�ي حتفظ الإن�س�ان م�ن االنزالق يف
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ط�رق ال�ش�ياطني والإنخداع ب�أحاييله�م ومكائدهم ،ومن الوقوع
يف �أ�س�ر ال�شهوات و�أهواء النف�س.
وعلي ِ�ك �أن تبحث�ي يف �أ�ص�ول دين�ك وتق� ِّوي �إميانك يف خالقك
و�أنبيائ�ه و�أوليائ�ه ويف الي�وم الآخ�ر ،وجتعليها مبن ّية على �أ�س��س
قوية ال يهزّها كالم امل�ش�ككني وال�ضالني.
واعلم�ي �أن احل�ق يف ا ِّتـ�باع الق�ر�آن الك�رمي و�أه�ل بي�ت النب�وة
«عليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سلام» ،ف�إنهم �س�فن النجاة و�أعالم
التق�ى و�أركان الهدى.
واجعل�ي م�ن �س�يدة ن�س�اء العاملين فاطم�ة الزه�راء «عليه�ا
ال�سالم» قدوة لك يف احلياة ،فتتبعي �سريتها واقر�أي �أحاديثها،
واقت�دي ب�أخالقه�ا و�إخال�صها.
ابنت�ي العزي�زة ،وعلي�ك بع�د ذل�ك بطل�ب العل�وم الديني�ة،
فاجعل�ي يف يوم�ك وقت� ًا خم�ص�ص� ًا للقراءة الهادف�ة ،واح�ضري
الدرو��س الدينية املختلفة كدرو��س التف�سير والعقائد والأخالق
والفق�ه ،وال تتر ّددي يف اال�ستف�س�ار عم�ا جتهلينهه �أو ت�ش�كني يف
�صحت�ه ،و�إي�اك والإجاب�ة على م�ا ال تعلمني �إجابته ،فقد جاء يف
الأخب�ار �أنَّ َم�ن �أفت�ى النا��س بغري علم فه�و ملعون.
وخ�ذي مع�امل دين�ك م�ن العلم�اء العاملين الأتقي�اء ،واحملي
هم�وم دين�ك و�أ ّمت�ك ،ف�إنه�ا م�ن �صف�ات الأنبي�اء والأو�صي�اء
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«عليه�م ال�سلام» ،وك�وين داعي�ة �إىل اهلل «ع�ز وج�ل» ،و�أ ُم�ري
باملع�روف وان َه�ي ع�ن املنك�ر وان�صح�ي الآخري�ن.
تن�س�ي  -ي�ا ابنت�ي  -ال�صلاة يف �أ ّول وقته�ا ،واملواظب�ة
وال َ
عل�ى ق�راءة الق�ر�آن والأدعي�ة امل�أث�ورة ع�ن املع�صومين «عليه�م
ا�س�تطعت ف�إنه�ا ُتكمِ �ل الفرائ��ض
ال�سلام» ،وائت�ي بالنواف�ل م�ا
ِ
وحتفظ�ك م�ن ت�ضييعه�ا وت ْركه�ا.
�سترك ال�ش�رعي ف�إن�ه درع�ك احل�صين ،ب�ه
اهلل اهلل يف
ِ
حتفظين كرامت�ك وت�صونين عفت�ك وتر�ضين باري�ك .وحت َّل�ي
بف�ضائ�ل الأخلاق ومكارمها ،كال�صدق والأمانة والوفاء بالعهد
واحلي�اء والع�دل والإيث�ار والإح�س�ان �إىل من �أ�س�اء �إلي ِ�ك والعفو
عن�د املق�درة و�صل�ة الأرح�ام وم�س�اعدة املحتاجين.
�اك والك�ذب والغيب�ة والنميم�ة والبهت�ان و�س�وء اخلل�ق
و�إي ِ
والتكبر وال ُع ُج�ب واحل�س�د والبخ�ل والنف�اق وب�ذاءة الل�س�ان،
ف�إنه�ا تهل�ك �صاحبه�ا يف الآخ�رة ،وت�س�يء �إلي�ه يف الدني�ا.
اهلل اهلل يف ب�ر والدي�ك و�إر�ضائهم�ا ،ف��إن يف ر�ضاهم�ا ر�ض�ا
اهلل «ع�ز وج�ل» ،والتوفي�ق يف الدني�ا ،وط�ول العم�ر وح�س�ن
العاقب�ة.
واح�ذري  -ي�ا ابنت�ي  -م�ن الك�س�ل والبطال�ة ،ف��إن امل�ؤم�ن ال
يتح�س�ر ي�وم القيام�ة عل�ى �ش�يء ق�در م�ا يتح�س�ر عل�ى الأوق�ات
َّ
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الت�ي فاتت�ه م�ن غير ِذك�ر اهلل .وتذ َّك�ري دائم� ًا �أن الدني�ا دار
غرور ،و�أنها الـ ُمـهلك ُة ُط َّالبها ،و�أنها لي�ست �سوى َمع َب ٍـر �إىل دار
اخلل�ود يف الآخ�رة ،فلا تركن�ي �إليها �أبد ًا ،وال تُـطيـ�لي الأمل وال
تن�س�ي الآخرة.
َ
و َّفـ� َقك اهلل «تع�اىل» مل�ا يح�ب وير�ض�ى ،وجعل ِ�ك م�ن امل�ؤمنات
ال�صاحل�ات العاملات ب�أم�ره ،ورزقك يقين� ًا يف قلبك و ب�صري ًة
يف دين�ك و�إخال�ص� ًا يف عملك� ،إنه �س�ميع جميب.
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